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اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

رسالت ترویج مصرف گرایی در قاب رسانه ملی را بررسی می کند

توپ مصرف گرایی در  زمین صدا و سیما

 لزوم کنشگری مؤثر 
در مقابل جنگ هیبریدی آمریکا

يافته هاي پژوهشي صداوسيما نشان مي دهد، »فقط در شهر تهران ساانه 26 ميليارد تومان براي خريد 
كااهاي مصرفي هزينه مي شود« و جالب آنکه خود اين مجموعه با قرار دادن آنتن تلويزيون در اختيار 
شركت هاي تجاري، مصرف گرايي را در نظرگاه مخاطب به امري پيش پا افتاده و روزمره بدل كرده است. 

در اين باره دو ديدگاه موافق و مخالف وجود دارد. 
ياران موافق مي گويند، دخل صدا و سيما با خرجش نمي خواند؛ از اين رو ناگزيراست به منظور تامين 
هزينه نامحدود نيروهاي انساني و توليد برنامه  به پخش آگهي هاي بازرگاني روي بياورد و قصدش ترويج 

مصرف گرايي نيست. در مقابل آتش منتقدان بسيار تند است. 

پرونده ویژه

| حنيف غفاری | 
 سفر اخير دريابان علی شمخانی   دبير شورای امنيت ملی كشورمان به روسيه ، با توجه 
به طرح مسائلی از جمله »تهديدات هيبريدی آمريکا« عليه ايران و ديگر كشورهای دنيا 

از اهميت فوق العاده ای برخوردار بود. سخنرانی در اجاس امنيتی روسيه و حضور در نشست 6 جانبه كشورهای 
همسايه افغانستان و برگزاری 10 ديدار دوجانبه امنيتی با مقامات كشورهايی مختلف از جمله دستاوردهای اين 

سفر محسوب می شود.در اين خصوص نکاتی وجود دارد كه ازم است مورد توجه قرا گيرد :
1- يکی از موضوعاتی كه در جريان نشست اوفا) روسيه( مورد بررسی قرار گرفت، تهديدات و نبرد هيبريدی اياات 
متحده آمريکا عليه جمهوری اسامی ايران و ديگر بازيگران فعال در نظام بين الملل بوده است. طرح هدفمند اين 
موضوع نشان می دهد كه بازيگران حوزه آسيای ميانه، غربی و شرقی درک عميق تری نسبت به مفهوم »جنگ 
هيبريدی« پيدا كرده اند.جنگ هيبريدی  )Hybrid Warfare( به معنای  به  كارگيری تركيبی قابليت های 
نيروهای نظامی و غير نظامی  متعارف به شيوه ای پيچيده و هماهنگ شده است. نبايد فراموش كرد كه جنگ 
 هيبريدی محدود به »جنگ نظامی« نيست ، بلکه ظرفيت های بالقوه و توانايی های بالفعل يک بازيگر در حوزه های
مختلف  ، در شکل دهی و تعريف آن دخالت دارد. مطالبق تعريف جامعی كه  در كنفرانس امنيتی مونيخ ) 
 سال 2015( ارائه شده است، جنگ هيبريدی شامل توان ديپلماسی،جنگ تبليغاتی، حمايت از شورش های
داخلی و محلی، حمايت از نيروهای چريکی،جنگ اقتصادی، حمات سايبری نيز می شود. بنابراين، در تفسير 
مختصات و حدود ثغور جنگ هيبريدی اياات متحده آمريکا عليه ديگر بازيگران بين المللی بايد تعاريف كاسيک 

از نبرد نظامی و .... را كنار گذاشت. 
2- به چالش كشيدن چند جانبه گرايی بين المللی از سوی دولت ترامپ كه خود را در مواردی مانند خروج 
وی از برجام و پيمان پاريس و به چالش كشيدن پيمان های منطقه ای مانند نفتا و ....نشان داده است، جملگی 
عايمی هشدار دهنده به »جهان امروز« در خصوص وجود خطری ماهوی به نام اياات متحده آمريکا محسوب 
می شود. بنابراين، در نخستين گام، ازم است درک مشتركی از »تهديد واشنگتن برای بشريت« و» مولفه های 
نبرد هيبريدی آمريکا« ميان بازيگران مستقل بين المللی حاصل شود. برگزاری كنفرانس هايی مانند آنچه اخيرا 

در  »اوفا«  شاهد بوديم، گام بلندی در اين راستا محسوب می شود. 
هم اكنون، در سال 2019 ميادی، واشنگتن در حال بازتعريف زمين بازی نبرد با ديگران بر اساس مولفه های 
تركيبی و جديد است. آنچه می تواند اين بازی خطرناک ساكنان كاخ سفيد را خنثی كند، چينش قواعد آفندی 

2و پدافندی جديد در واكنش به هر نوع بازی احتمالی آمريکاست.
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گزارش رسالت از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سپاه و بازتاب های آن

باز شکار شد

یادداشت

| نويد كمالی| 
بدون شک خبر هدف قرار گرفتن مهم ترين پهپاد 
جاسوسی ارتش آمريکا در آسمان استان هرمزگان 
را می توان مهم ترين خبر سياسی و نظامی چند روز 
گذشته جهان دانست، زيرا اين واقعه به نوبه خود دارای 
پيام هايی سياسی و نظامی متعددی است كه بيش از 
هرجايی در كاخ سفيد ديده و شنيده می شود، آن هم 
زمانی كه دولت آمريکا برای  پيشبرد سياست فشار 
حداكثری و تحت فشار قرار دادن ملت ايران به صورت مستمر خبر از اعزام نيرو 

و تجهيزات نظامی به منطقه می دهد.
حال اگر قصد بررسی پيام های اين واقعه را داشته باشيم در ابتدا بايستی توان و 
ظرفيت های نظامی ارتش اياات متحده آمريکا در مقابل ساير قدرت های نظامی 
جهان را بدون احتساب تسليحات و تجهيزات نامتعارف بررسی نماييم كه در بين 
تمام موارد آن بدون شک مهم ترين وجه تمايز ارتش آمريکا از ساير قدرت های 
نظامی جهان، بهره مندی ارتش اين كشور از قدرت هوايی و فضائی فوق پيشرفته 
است كه آنهم به مدد  توان اقتصادی باا و سرمايه گذاری سنگين اين كشور در 
حوزه اقتصاد دانش محور به دست آمده است و ديگر كشورها در اين حوزه كم تر 

قابل قياس و رقابت با آمريکايی ها هستند.
اما اگر بخواهيم مهم ترين دستاوردهای نظامی آمريکا را در عرصه هوا و فضا را 
براساس اهميت فهرست نماييم بدون شک هواپيماهای جاسوسی و چندمنظوره 
رادارگريز اين كشور در صدر فهرست ما قرار خواهند گفت، زيرا براساس محاسبات 
نظری و تئوريک كارشناسان پنتاگون ، ارتش آمريکا به مدد اين نوع تجهيزات 
رادارگريز قادر است تا در تمام ميدان های نبرد بدون جلب كم ترين مزاحمت 
ازسوی پدافندهای معمول جهان اقدام به اجرای عمليات تجسسی و جنگی در 

آسمان ديگر كشورها كرده و با كم ترين هزينه به اهداف خود دست يابد.
از همين رو هم طی ساليان اخير و خصوصا بعد از افزايش تنش ها در رابطه با پرونده 
هسته ای كشورمان، يکی از رايج ترين ترفندهای آمريکا برای تشديد جنگ روانی 
و بی ثباتی در منطقه، انتشار خبر استقرار جنگنده های رادار گريز در پايگاه های 

نظامی حوزه خليج فارس بوده است.
اما حاا با انتشار خبر هدف قرار گرفتن يک پهپاد فوق پيشرفته آمريکايی در آسمان 
استان هرمزگان ديگر اين ترفند آمريکايی ها نيز نقش بر آب شد، زيرا پهپاد هدف 
قرار گرفته شده از نوع RQ-4 و معروف به گلوبال هاوک يا عقاب جهانی است 
كه تکنولوژی فوق پيشرفته رادارگريز به كار رفته در آن تا حدود زيادی مشابه 
همان فناوری های به كار رفته در جنگنده های F-22 و F-35 است كه هرچند 

وقت يک بار خبر استقرار آن در منطقه منتشر می شود.
برای درک اهميت اين پهپاد رادارگريز تنها كافی است بدانيد كه هزينه تحقيق 
و توسعه اين پهپاد بالغ بر 10ميليارد دار شده و قيمت هر فروند از آن نيز در 
 F-16 حدود 222 ميليون دار است؛ آن هم درحالی كه قيمت هر فروند جنگنده

تنها 18 ميليون دار است.
البته سرمايه گذاری كان آمريکايی ها برروی اين پروژه دارای دو دليل عمده است 
كه اولين آن افزايش اشراف اطاعاتی بر ميدان نبرد و دوم ارتقاء ظرفيت  اقدام 
پيش دستانه عليه اهداف از پيش تعيين شده است، زيرا جنگنده های مسلح به 
اين نوع فناوری های ضد رادار به راحتی و بر خاف جنگنده بمب افکن های رايج، 
می توانند اهداف استراتژيک دشمن را در پشت خطوط دفاعی مورد هجوم قرار 
دهند، آن هم بدون اينکه سامانه های پدافندی و جنگ الکترونيک آنها قادر به 

مقابله با اين تهاجم باشد.
در اين رابطه بد نيست بدانيد كه پهپاد گلوبال هاوک به دليل طراحی فوق پيشرفته 
خود قادر به انجام ماموريت در برد 22هزار كيلومتری است و 32ساعت بدون 

سوخت گيری مجدد امکان پرواز دارد.
ازسوی ديگر اين پرنده رادارگريز، به دليل دوربين ها و سنسورهای مختلف 
تعبيه شده در آن قادر است تا محوطه ای به ابعاد 100هزار كيلومتر را در يک روز 
اسکن و نقشه برداری كند و به صورت برخط و با سرعت 50مگابايت بر ثانيه آن 
را در اختيار اتاق فرماندهی و كنترل )C&C( خود قرار دهد ، لذا به همين دليل 
به نظر می رسد اين غول چند صد ميليون داری با هدف نقشه برداری از مناطق 

دفاعی و استراتژيکی كشورمان عازم سواحل هرمزگان شده بود.
با اين همه البته اين ديدگاه در دو مقطع تاريخی به شدت نقض شده كه اولين آن 
مربوط به  ماجرای شکار پهپاد RQ-170 در دسامبر 2011 است و مورد اخير 
هم كه مربوط به ساقط كردن پهپاد RQ-4 است به خوبی اثبات می كند كه توان 
پدافندی و جنگ الکترونيک ايران از آن چه آمريکايی های مستقر در اتاق های 
جنگ پنتاگون و سيا تصور می كنند پيشرفته تر و حتی مخوف تر است، لذا ديگر 
برای آنها گزينه اقدام پيش دستانه عليه منافع ايران نه تنها دور از دسترس بلکه 

در واقعيت غيرقابل دسترس است.
از اين رو در پايان به نظر می رسد درپی اين واقعه در روزها و هفته های آتی شاهد تشديد 
فشارهای كنگره و سنای آمريکا بر دولت ترامپ در راستای كاهش تنش آفرينی 
وی و گروه B خواهيم بود، زيرا ماجرای امروز تصوير جديدی از هزينه ها و تبعات 
احتمالی هرگونه تقابل نظامی با ايران را پيش روی سياست مدارن آمريکايی قرار 
داده است و همزمانی اين مسئله با شروع برنامه های انتخاباتی آمريکا می تواند 

زمينه را برای عبور از ترامپ و بازگشت دموكرات ها به قدرت مهيا كند.

پیام ایران به کاخ سفید رسید

خبر

فرمانده كل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: مرزها خط قرمز ماست و هر دشمنی به 
آن تعرض كند نابود خواهد شد.به گزارش گروه سياسی خبرگزاری آنا، سردار سرلشکر 
پاسدار حسين سامی در كنگره ملی 5400 شهيد استان كردستان با اشاره به سرنگونی 
پهپاد متجاوز آمريکايی توسط پدافند نيروی هوافضای سپاه گفت: در سحرگاهان امروز 
)پنج شنبه( نيروی هوافضای سپاه يک فروند هواپيمای جاسوسی دشمن را كه از مرزهای 
ما عبور كرده و در حال تعرض به امنيت ملی ما بود، شجاعانه سرنگون كرد.وی با بيان اينکه 
اين منش، روش و قاعده ملت ايران در برخورد با دشمنان است، گفت: سرنگون كردن 
هواپيمای جاسوسی آمريکا، حامل يک پيام آشکار، واضح، قاطع، سريع و دقيق بود و آن 
اينکه مدافعان مرزهای ميهن اسامی ايران در مقابل تعرض هر بيگانه ای به اين سرزمين 

عکس العمل های قاطع، تمام كننده و قطعی خواهند داشت.
سامی با تأكيد بر اينکه مرزها خط قرمز ماست، گفت: هر دشمنی كه به اين مرزها تعرض 
كند، بر نخواهد گشت و نابود خواهد شد.فرمانده كل سپاه تنها راه دشمنان را احترام به 
تماميت ارضی و منافع ملی ايران توصيف و تصريح كرد: اعام می كنيم، بنای جنگ با 
هيچ كشوری نداريم، اما برای جنگ كامًا آماده ايم و حادثه امروز نشانه روشنی از اين پيام 
دقيق بود؛ پس ما ايستاده ايم.وی با بيان اينکه شهيدان ما در هر نقطه ای از اين كشور بزرگ 
نشانه های عزت و سمبل های افتخار ما هشتند و  شهيدان بيان كننده استحکام ايمان و 
درخشش روح مقاومت در پيکره ملت ايران هستند افزود: امروز ملت ايران در عالم با صفت 
اقتدار، افتخار، بزرگی، ايستادگی، عزت، پيشرفت، امنيت و رفاه شناخته می شوند و همه 

اين معانی و تعابير ميراث جاودان صدها هزار شهيد اين سرزمين بزرگ است.سامی ادامه 
داد: می توان واژه ُكرد را الهام بخشيده از كرامت، رشادت و داوری دانست. 

كردستان و مردمانش اصيل ترين مردمان ايران هستند، بنابراين كردها در شکل دهی به 
تمدن عظيم ما نقش گسترده ای دارند و به اين دليل است كه اين سرزمين سال ها مورد 

طمع دشمنان بوده است.
فرمانده كل سپاه با بيان اينکه در هر دوره ای آمريکا يک سرزمين را عرصه تاخت خود قرار 
داده است، گفت: آن ها می خواستند كردستان را پايگاه و سکوی پرتابی برای شکستن 
وحدت ملی امت اسام قرار دهند، اما شعور، آگاهی، ايمان و روح حماسه آفرينی مردمان 
كرد در پيوند با همه ملت ايران اجازه نداد اين توطئه شوم شکل بگيرد. آن ها می خواستند 
سرزمين كردستان ما را ميدان جنگ كنند و امنيت را از مردمان ما بگيرند، اما جوانان 
برومند كردستان و ايران و پيشمرگان مسلمان ايستادند و قتلگاهی برای سياست های 

استعماری آمريکا و غرب ساختند.
وی تصريح كرد: كردستان نقطه وحدت امت اسام و ملت ايران شده است و امروز كردستان 
در حال پيشرفت می درخشد و در آن جلوه های پيشرفت نمايان است. ما از تاريخ سختی 
عبور كرده ايم و با دشمنان بزرگی درگير بوده ايم و همه سناريوهای سخت و سهمگين 
 استعمار برای فشار به مردم ايران و از بين بردن استقال كشور در طول تاريخ 40 ساله 
از سوی دشمن اعمال شده است اما ملت بزرگ ايران با اقتدار از ارتفاع اراده دشمنان عبور 

كرد و آنها را شکست داد.

فرمانده کل سپاه  پاسداران:

مرزها خط قرمز ماست و هر دشمنی به آن تعرض کند نابود خواهد شد
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 فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 
 تهیه مصالح و اجرای پروژه تنظیف، تجهیز 
و نگهداری كشتارگاه صنعتی دام نوبت دوم

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: 
تهیه مصالح و اجرای پروژه تنظیف، تجهیز و نگهداری كشتارگاه صنعتی دام( به شماره 2098090872000001 را از طریق سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/3/25 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 98/4/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 98/4/13

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 98/4/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها 

الف:  آدرس سیرجان میدان انقاب شهرداری مركزی تلفن 034-41325002 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه- مركز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/1 

تجدید آگهی مناقصه عمومی 
) نوبت دوم (

شهــرداری چهارباغ در نظر دارد از محل اعتبار بودجه سال 1398 با ردیف اعتباری 3050109801، نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق 
مناقصه عمومی مطابق با شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از كلیه شركتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداكثر 

ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
معادل 5% مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شركت در مناقصه به یكی از صور ذیل به شهرداری تسلیم گردد:

الف( واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105543287003 بانک ملی شعبه چهارباغ به نام شهرداری چهارباغ
ب( ضمانت نامه بانكی با اعتبار حداقل 3 ماهه در وجه شماره سیبای 0105543287003  

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6- ازم به ذكر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه و گواهینامه صاحیت ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شركت، آخرین آگهی 
تغییرات اعضاء شركت ، مهر شركت و اصل و تصویر كارت ملی نماینده شركت الزامی می باشد .  

شایان ذكر است شركت ها بایستی دارای سوابق كاری مرتبط با موضوع مناقصه مورد تأیید كارفرما و دارای گواهینامه صاحیت از اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی و رتبه بندی از نظام مهندسی كشاورزی باشند.

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/03/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/04/01   

شماره تماس : 11- 44562500 – 026

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

مبلغ اعتبار پروژه)ریال(رتبهسپرده 5% شركت در مناقصه )ریال(عنوان پروژهردیف

پروژه واگذاری فضای سبز سطح شهر به بخش 1
خصوصی

 4/200/000/000 رتبه 5 كشاورزی و فضای سبز  210/000/000
با احتساب ارزش افزوده

 حسین عطائی- شهردار چهارباغ
www.chaharbaagh.ir

کبری: حجتااسامحاجعلیا

تنگه هرمز، گورستان همیشگی متجاوزان بوده و خواهد بود
صفحه2

معاونفرهنگیکانونپرورشفكریدرگفتوگوبارسالتعنوانکرد:

تابستان با طعم كتاب
صفحه آخر

رهبرانقابدردیداردستاندرکارانکنگرهشهدایاستانکردستان:

كاری و مجاهدت بیشتر توأم بوده است شهادت در  كردستان با فدا
صفحه2



خبر خبر
حجتااسامحاجعلياکبري:

تنگههرمز،گورستانهميشگي
متجاوزانبودهوخواهدبود

امام جمعه موقت تهران گفت: تنگه هرمز گورستان هميشگي متجاوزان بوده و خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا حجت ااسام محمدجواد حاج علي اکبري 
در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به اسقاط پهپاد جاسوسي آمريکايي 
يادآور شد: اين پهپاد جاسوسي آمريکايي که به گفته خودشان قابل رديابي نيست وارد 
حريم هوايي کشورمان شده که با اراده جوانان کشورمان مورد هدف موشک زمين به هوا قرار 
گرفت و در مقابل کاخ سفيد دستپاچه شده و ابتدا تکذيب مي کند.امام جمعه موقت تهران 
اضافه کرد: ترامپ بداند تنگه هرمز گورستان هميشگي متجاوزان بوده و خواهد بود و ظاهرا 
مي خواستند ميزان حساسيت و توانمندي ملت ايران را بعد از شکست هاي ديپلماتيک و 
ضربه فني که  بعد ديدار نخست وزير ژاپن با رهبري و پاسخ معظم له تجربه کنند که امتحان 
کردند.حاج علي اکبري تأکيد کرد: دشمن بداند که ملت ايران هيچ گاه شروع کنند جنگي 
نيست ولي اگر آنها آغازگر جنگي باشند، پايانش به دست شما نخواهد بود و اگر بنا باشد 
بزنيم، هم به موقع و خوب مي زنيم و هم به موقع اعام مي کنيم.وي عنوان کرد: کشورهاي 
مفلوک هم در منطقه بدانند که سامانه هايي را که از آمريکايي ها براي مقابله با مقاومت 
مي خرند ديگر جواب نمي دهد؛ امروز فرزندان چمران و تهراني مقدم زنده اند و هم به موقع 

اقدام و هم به موقع اعام مي کنند.
    

کدخدايي:
قوانينانتخاباتيبهنحوهتأمين

هزينهانتخابنامزدهانپرداختهاست
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قوانين انتخاباتي به نحوه تأمين هزينه انتخاب نامزدها 
نپرداخته است.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، عباسعلي کدخدايي در صفحه 
شخصي خود در توئيتر به منابع مالي و نحوه تأمين هزينه هاي انتخاب نامزدها اشاره و بر 
ضرورت اصاح قانون انتخابات تأکيد کرد.وي در اين مطلب آورده است: منابع مالي و نحوه 
تأمين هزينه هاي انتخاب نامزد ها در همه نظام هاي انتخاباتي محل توجه است و کشورهاي 
مختلف قوانين و مقررات ازم ]را[ در اين زمينه وضع کرده اند، موضوعي که قوانين انتخاباتي 

ايران به تفصيل به آن نپرداخته و به سادگي از آن گذشته اند.
    

بروجردي:
تاابدمنتظراروپاييهانميمانيم

عضو کميسيون امنيت  ملي و سياست خارجي مجلس گفت: تا ابد منتظر اروپايي ها 
نمي مانيم.عاءالدين بروجردي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، درباره 
کاهش تعهدات برجامي ايران و نزديک شدن به پايان مهلت دوماهه ايران به شرکاي توافق 
هسته اي، گفت: اروپايي ها بايد مطمئن باشند ايران در اخطاري که به آنها درباره کاهش 
تعهدات برجامي داده است، جدي است.وي با بيان اينکه اگر طرف هاي باقي مانده در 
برجام تا چند روز آينده گام عملي براي نجات اين معاهده  بين المللي برندارند گام دوم 
از سوي ايران برداشته مي شود، ادامه داد: اين فرصتي که به طرف هاي برجامي داده شده 
قطعاً قابل تمديد نخواهد بود و ما گام هاي بعدي را برخواهيم داشت.وي با تاکيد براينکه 
برخي از طرف هاي اروپايي به ايران توصيه مي کنند همچنان به تعهدات برجامي خود 
عمل کند اما خودشان گامي براي نجات برجام انجام نمي دهند، افزود: اين انتظارات از 
ايران، انتظارات واهي است، البته اينکه ايران اعام کرد از تعهدات برجامي خود خواهد 
کاست اين بدان معنا بود که ما يک قدم از آنها فاصله گرفته ايم و از اين پس ما در جاده  
دو طرفه اي حرکت خواهيم کرد که طرف مقابل نيز بر اساس قوانين موجود در آن جاده 
حرکت کند.وي تصريح کرد: قرار بر اين نيست که ما به تعهدات خود عمل کنيم اما آنها 
وفاي به عهد نداشته باشند به همين دليل است که ايران اصرار دارد گام هاي عملي را 
در جهت کاهش تعهدات برجامي بردارد.بروجردي با بيان اينکه ايران بيش از يک سال 
به طرف هاي باقي مانده در برجام فرصت داد تا اقدامات عملي خود را براي جبران نبود 
آمريکا آغاز کنند اما خروجي آن تنها چندبيانيه سياسي بود و در عمل هيچ اقدامي از 
سوي آنها مشاهده نشد، گفت: ايران براي دستيابي به حقوق صلح آميز هسته اي خود با 

هيچ کشوري تعارف ندارد و نمي تواند تا ابد منتظر اروپايي ها شود.

آيتاهموحديکرماني:
مابهدنبالوحدتمبتنيبرارزشهاهستيم

رئيس جامعه روحانيت مبارز گفت: مابه دنبال وحدت مبتني بر ارزش ها هستيم.به 
گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، پنجمين نشست هم انديشي جامعه روحانيت 
مبارز با احزاب و تشکل هاي وايي و ارزشي در محل جامعه روحانيت مبارز برگزار 
شد.در اين نشست که در ادامه جلسات گذشته و با حضور دبيران احزاب و تشکل هاي 
ارزشي و انقابي تشکيل شد موضوع وحدت و انسجام اين جريان و دستيابي به 
وفاق حداکثري در قبال مسائل گوناگون کشور و نيز انتخابات پيش روي مجلس 
شوراي اسامي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در اين نشست آيت اه محمدعلي 
موحدي کرماني، با تأکيد بر اينکه ما به دنبال وحدت مبتني بر ارزش ها هستيم 
بر پرهيز از تعصب گروهي و سهم خواهي گروهي به عنوان يک آفت و خطر بزرگ 
اشاره کرد و افزود: صراط مستقيم انقاب اسامي، خط وايت و رهبري است.در 
ادامه، اعضا و دبيران و نمايندگان تشکل ها و احزاب به تبادل ديدگاه هاي خود در 
مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور پرداختند و مسئله وحدت را يک نياز و 
اصل اساسي در توفيق فعاليت ها و برنامه هاي خود عنوان کردند.دستيابي به وفاق 
حداکثري، تشکيل کميته دعوت از تمام تشکل هاي ارزشي و وايتمدار به عنوان 
اقدامي فراگير و عملياتي و تجميع همه اجزا و عناصر جريان ارزشي و انقابي حول 
کانون جامعه روحانيت مبارز در زمره مهم ترين موضوعات و محورهايي بودند که 

از سوي حاضران طرح و مورد تأکيد قرار گرفت. 
    

محسنرضايي:
دولتبايدتجاوزپهپادآمريکاييرا
درمجامعبينالملليتعقيبکند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: دولت بايد تجاوز پهپاد آمريکايي 
را در مجامع بين المللي تعقيب کند.به گزارش خبرگزاري مهر، محسن رضايي در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: دولت بايد تجاوز پهپاد آمريکايي به مرزهاي 

ايران را در مجامع بين المللي به طور جدي تعقيب کند.

لزومکنشگريمؤثر
درمقابلجنگهيبريديآمريکا

ادامهازصفحهاول
 واشنگتن در اين ساختار چند وجهي ، بر روي "قابل پيش بيني بودن "

رفتار رقباي خود حساب ويژه اي باز کرده است، حال آنکه "ترسيم قواعد 
مواجهه با جنگ هيبريدي آمريکا" مي تواند اين مولفه را به پاشنه آشيل 

فرماندهان آمريکايي اين جنگ تبديل کند 
3- برگزاري نشست 6 جانبه همسايگان افغانستان در روسيه، يکي از عوامل 
بر هم زننده محاسبات چند ايه آمريکا در جنگ هيبريدي عليه بازيگران 
منطقه آسياي غربي و شبه قاره هند به شمار مي آيد. "تکثر هدفمند" 
بازيگران در قبال پرونده افغانستان ) به شرط مسئوليت پذيري متناسب 
هر يک از آنها ( ، بسياري از ثوابت بازي واشنگتن و متقابا ناتو را مخدوش 
مي سازد. در اين فضا، مي توان ابتکار عمل ازم را براي حل واقعي بحران 

افغانستان و تحقق امنيت دائمي در اين کشور بدست آورد. 
آنچه مسلم است اينکه برگزاري نشست اخير در شهر اوفا، مي تواند به 
مثابه "کنشگري موثر" بازيگراني فعال مانند ايران، روسيه، چين، هند 
در مقابل جنگ هيبريدي آمريکا در قبال جامعه جهاني تلقي شود. اين 
کنشگري ، بايد در قالب يک پروسه طواني مدت تعريف و استمرار پيدا کند 
 زيرا جنگ هيبريدي واشنگتن عليه کشورهاي جهان تحت هيچ شرايطي 

) حتي خروج ترامپ از کاخ سفيد ( متوقف نخواهد شد.

رهبر انقاب فرمودند: شهادت در کردستان با فداکاري 
و مجاهدت بيشتر توأم بوده است.به گزارش دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آيت اه العظمي خامنه اي، بيانات 
رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دست اندرکاران کنگره 
 بزرگداشت ۵۴۰۰ شهيد استان کردستان که در تاريخ 
۲۷ خرداد ۹۸ برگزار شده بود، صبح روز پنج شنبه در محل 
اين همايش در سنندج منتشر شد.حضرت آيت اه خامنه اي 
در اين ديدار، شهداي عزيز کردستان را متمايز از مناطق ديگر 
کشور برشمردند و گفتند: مبارزان کردستان در عين مبارزه 
با دشمن خارجي، در داخل خانه و محيط زندگي خود نيز با 
ضد انقاب در جنگ بودند، بنابراين شهادت در اين منطقه 
با فداکاري بيشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده است.رهبر 
انقاب اسامي، مزيت ديگر مردم کردستان را خنثي کردن 
توطئه اختاف افکني قومي و مذهبي خواندند و خاطرنشان 
کردند: کشور ما از لحاظ تنوع قومي کم نظير است و اقوام 
مختلف تحت نام بزرگ ايران و ملت ايران در کنار هم زندگي 
مي کنند، البته دشمنان از ابتدا قصد داشتند از اختافات 
مذهبي و قومي براي شکست جمهوري اسامي استفاده 
کنند اما عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان و همچنين 
در آذربايجان غربي، اين توطئه را خنثي، و با خدمت به 
انقاب، دشمن را مأيوس کردند.ايشان تکريم شهيدان و 
خانواده هاي آنان را وظيفه آحاد مردم و مسئوان دانستند 
و با تأکيد بر توليد آثاري که خروجي آنها شناساندن قدر و 
عظمت کار شهيدان براي کشور باشد، افزودند: مردم و بويژه 
نسل جوان بايد بدانند براي پايه گذاري و محکم کردن پايه هاي 
انقاب و پيشرفت و سربلندي اين شجره طيبه و پر افتخار 
چه تاش هايي انجام شده است.حضرت آيت اه خامنه اي 
همچنين با اشاره به سياست غلط و معيوب رژيم پهلوي در 
عقب نگه داشتن مناطق کردنشين، خطاب به مسئوان استان 
بر کار عمراني و تاش و پيگيري براي جبران عقب ماندگي هاي 

استان تأکيد کردند.
مشروح بيانات رهبر انقاب به شرح زير است:

بسم اه الرحمن الرحيم
و الحمد ه رب العالمين و الصاة و السام علي سيدنا محمد 

و آله الطاهرين.
خيلي خرسند شدم از اينکه اطاع پيدا کردم که قرار است براي 
بزرگداشت چند هزار شهيد در کردستان، حرکت فرهنگي 
و تبليغي انجام بگيرد؛ اين کاِر بسيار ازم و مفيدي است که 
وظيفه اي را براي همه فعاان و مسئوان و مردم فهيم در هر 
نقطه اي از کشور به وجود مي آورد؛ بخصوص در بعضي از نقاط 

کشور که يک خصوصيتي دارند، مثل کردستان.
مسئله  شهداي عزيز کردستان از چند جهت حائز اهميت 
است و با بقيه مراکز کشور، يعني با اغلب مراکز ديگر کشور، 
تفاوت دارد: يک نقطه  بسيار مهم اين است که ميدان کار 
مبارزين کردستان -چه آنهايي که در عرصه   دفاع مقدس 
و جنگ و عمل نظامي فعاليت کردند، مثل پيشمرگان ُکرد 
و سرداران و مانند اينها، چه آنهايي که در عرصه فرهنگي 
کار کردند مثل شهيد شيخ ااسام و امثال ايشان- يک 
ميدان هموار و آسوده و راحتي مثل بقيه شهرستان ها 
نبود؛ ضدانقاب در خود شهرهايشان، در خود مراکزشان 
حضور داشت. مثًا فرض بفرمائيد مرحوم شيخ ااسام من 
يادم نمي رود آن سخنراني بسيار قوي و پُرمغز و پُرمطلبي 
که ايشان در مسجد جامع سنندج وقتي ما آنجا رفتيم، در 

حضور چند هزار نفر ايراد کرد.
خب همان وقتي که ايشان اين سخنراني را ايراد مي کرد، 

قطعاً مي دانست که کساني هستند در خود سنندج يا بيرون 
سنندج يا شايد در خود آن مجلس که با اين بيانات و ابراز 
اين بيانات مخالفند، اما در عين حال اين شجاعت را، اين 
قدرت روحي را نشان داد و آن سخنراني قوي را در آنجا ايراد 
کرد. يا جوان هاي پيشمرِگ ُکرد که من سال ۵۸ و ۵۹ چند 
بار در کردستان از نزديک با اينها مواجه شدم؛ اينها کساني 
بودند که با عناصر بيرون مرز مواجه نبودند، ]بلکه[ با عناصر 
داخل خانه خودشان مواجه بودند، ]با عناصر[ داخل شهرهاي 
خودشان مواجه بودند. مثًا فرض کنيد در يک محيطي مثل 
مشهد، خب مبارزان زيادي بودند که اينها حرکت مي کردند به 
جبهه مي آمدند، خيلي شان شهيد مي شدند، يا جانباز مي شدند 
برمي گشتند؛ اينها اين جور نبودند؛ همان جا و در محيط 
زندگي شان کساني بودند که با اينها معارض بودند، مبارز بودند 
و عليه اينها توطئه مي کردند؛ و اينها ايستادند، با آنها جنگيدند؛ 

اين به نظر من يک نقطه بسيار مهمي است.
يک نقطه ي ديگر اين است که طراحي دشمنان انقاب 
اسامي و دشمنان جمهوري اسامي اين بود که از اختافات 
مذهبي، جدا، و اختافات قومي ]هم[ جدا، براي شکست 
جمهوري اسامي استفاده کنند؛ چون کشور ما از لحاظ تنوع 
قومي يکي از کشورهاي کم نظير است؛ اقوام مختلفي در اين 
کشور تحت نام بزرگ ايران و نام بزرگ ملت ايران در کنار هم 
زندگي مي کنند. در کمتر جايي به اين شکل وجود دارد؛ آن 
جاهايي هم که وجود دارد، سرشار از تعارض است. در بعضي 
از کشورهاي همسايه ِ ما، شما ببينيد اختافات بين مردم 
خودشان و اقوام ديگري که در آنجا هستند، چه اختافات 
سنگيني است -که حاا من نمي خواهم اسم از آن کشورها 
بياورم- چشم اميد دشمنان به اين بود که بتوانند در محيط 
اجتماعي ايران از اختاف قومي و اختاف مذهبي -مسئله 

شيعه و سني- استفاده کنند.
حاا من کردستان را مثال ميزنم، بعضي از مناطق ديگر هم 
شبيه کردستان است، اما کردستان مثال واضحش است. آنچه 
در کردستان اتفاق افتاد، اين بود که عناصر مؤمن و عاقه مند 
و هوشمند در کردستان اين توطئه  دشمن را خنثي کردند؛ 
يعني نگذاشتند که دعواي ُکرد و فارس يا ُکرد و ترک در آنجا 
زنده بشود. يک عده اقليتي که تحت تأثير دشمنان خارجي 
بودند يک حرف هايي مي زدند؛ من رفتم مهاباد، همه  شهر 
مهاباد تقريباً تعطيل شده بود، آمده بودند براي سخنراني؛ 
به نظرم در خيابان که ما آمديم، همه  اين دکانها تعطيل بود، 
همه  اين جمعيت مردم شهر آمده بودند در آن محلي که محل 
سخنراني ما بود جمع شده بودند تا سخنراني ما را گوش کنند؛ 

و شعار مي دادند، ابراز احساسات مي کردند.

من آنجا در سخنراني خطاب به ضدانقاب گفتم که کساني 
که از قول قوم ُکرد حرف مي زنند، بيايند اينجا را ببينند؛ اين 
قوم ُکرد است. قوم کرد اينها هستند، نه آن مزدوري که رفته 
در بيرون کشور يا در يک نقطه اي نشسته و به نام يک قوم 
حرف ميزند؛ قوم ُکرد اين جمعيت است. سنندج همين جور، 

جاهاي ديگر همين جور.
بنابراين کاري که هم در کردستان، هم در آذربايجان غربي به 
وسيله ي مردم ُکرد انجام گرفته، کار بسيار بزرگي بوده. اينها 
حقيقتاً توانسته اند به انقاب خدمت کنند و دشمن را مأيوس 
کنند؛ که خيلي با ارزش است و در اين راه شهدايي دادند؛ هم در 
جنگ تحميلي شهيد دادند، هم در مبارزه   با ضدانقاب شهيد 
دادند، هم شهدايي دادند به خاطر حمايتشان از جمهوري 
اسامي؛ مثل همين شهيد شيخ ااسام که اسم آورديم، يا 
شهيد عالي که جزو علماي آنجا بود و شهيد ذبيحي که اينها 

ماموستاها و علماي معروف منطقه کردستان هستند.
شهادت اينها به خاطر حمايت از جمهوري اسامي بود؛ 
سخنراني کردند، اقدام کردند، فعاليت کردند، همکاري 
کردند با جمهوري اسامي و به شهادت رسيدند. در روستاهاي 
کردستان و آذربايجان غربي کسان زيادي در همراهي با 
مأموران جمهوري اسامي فعاليت هايي کردند که مورد انتقام 
ضدانقاب قرار گرفتند و به شهادت رسيدند؛ يعني شهادت در 
اين منطقه يک شهادتي است که با فداکاري بيشتر، با تاش 
و مجاهدت صادقانه  واضحي همراه بوده. خداوند ان شاءاه 

درجات اين شهدا را عالي کند.
حاا اين گزارشي که سردار محترم سپاه دادند، خب گزارش 
خوبي است لکن اينها عدد و رقم است؛ آنچه ما توصيه مي کنيم، 
آنچه بنده روي آن تکيه مي کنم، خروجِي کارهايي است که 
انجام مي دهيد. بايستي معلوم باشد اين ارقام و اعدادي که 
ذکر کرديد براي تشکيل مجامع، يا نشر بعضي از آثار، يا 
]کارهايي[ مانند اينها، چقدر توانسته است در فضاي فکري 
مردم، بخصوص جوانها، نسبت به تکريم مقام شهيدان اثر 
بگذارد؛ اين مهم است. آنچه ما امروز احتياج داريم، اين 
است که مردم ما قدر شهداي ما را بدانند و بدانند که اين 
جواني که رفت به شهادت رسيد، اين عالمي که به شهادت 
رسيد، اين فرد کاسب زحمت کش يا زارع زحمت کشي که 
به شهادت رسيد، چه خدمتي به کشور و به اسام و به نظام 

جمهوري اسامي کرده.
ما در کردستان خانواده اي را داشتيم که شش شهيد داده اند؛ 
اينها جزو چيزهاي کم نظير است، يعني ما در کشور شبيه 
اين را کم داريم؛ يک خانواده اي شش پسرشان را در راه خدا 
داده اند؛ هم در راه پيمايي هايي که شرکت کردند شهيد 

شده اند، هم در مبارزه با ضدانقاب يا در جنگ تحميلي به 
شهادت رسيده اند؛ از اين قبيل هست؛ اين را بايستي نسل 
امروز بداند. جوان امروز بايد بداند که اينکه ما به اين وضعيت 
رسيده ايم، بحمداه شجره طيبه انقاب رشد کرده و به ثمر 
نشسته و کارهاي زيادي انجام گرفته، چه تاش هايي در اين 
راه صورت گرفته؛ مهم ترينش همين تاش شهداي ما است؛ 
اين را بايد نسل جوان بداند. پس بنابراين يک حرف اين است 
که اين کارهايي که انجام گرفته است به نحوي انجام بگيرد که 
خروجي مطلوبي داشته باشد؛ ]يعني[ تأثيرگذاري بر روي 
افکار جوانها و برداشت جوان و تلقي جوانها از مسائل کشور 

و مسائل گذشته ي خودشان ]داشته[ باشد.
چهل سال از انقاب دارد مي گذرد؛ ما بايد بدانيم که در 
پايه گذاري اين انقاب و محکم کردن پايه هاي اين انقاب چه 
تاش هايي انجام گرفته؛ اين را جوان امروز بداند؛ حاا آنکه از 
نزديک ديده، مي داند؛ اگر چه بعضي از آنها هم دچار فراموشي 
مي شوند و راه را کج مي روند و حرکت را عوض مي کنند، اما 
عمده ي نگاه بنده به جوانها است. جوان امروز بداند که چه 
کارهايي انجام گرفته که اين پايه اين جور مستحکم شده و 
مي تواند نظام جمهوري اسامي با سربلندي احساس افتخار 

بکند. اين يک نکته است.
نکته دوم در مورد کارهاي عمراني و مانند اينها است؛ خب بله، 
کارهاي عمراني زيادي انجام گرفته منتها در مناطق ُکردي 
عقب ماندگي وجود داشته؛ اين يک سياست غلِط معيوبي 
در رژيم طاغوت بوده که فکر مي کردند که بايد اين جوري 
عمل بکنند؛ البته بي اعتنائي به مصالح ملي هم که در آن رژيم 
بوده. ]لذا[ عقب ماندگي وجود دارد؛ اين عقب ماندگي ها را 
بايد شماها جبران کنيد. اينکه گفته مي شود که ما سفارش 
کنيم، ما سفارش مي کنيم، حرفي نداريم؛ شما نامه تان را 
بدهيد، آنچه به نظرتان مي آيد بنويسيد در آن نامه، ما به 
مسئولينش ارجاع مي کنيم، سفارش هم مي کنيم، تأ کيد 
هم مي کنيم، منتها کننده  کار، شما مسئولين هستيد؛ يعني 
مجريان کار، شما هستيد؛ دستگاه رهبري که مجري نيست، 

دستگاه اجرايي نيست؛ مجري، شما هستيد.
بايد دنبال کنيد، بايد تعقيب کنيد. ما ممکن است يک دستوري 
به يک وزارتخانه اي، يا به مسئولين بااي کشور بنويسيم و 
بدهيم و تأکيد کنيم، منتها آنکه بايد دنبال کار را بگيرد، خود 
شما هستيد؛ برويد، بياييد، اصرار کنيد، تأکيد کنيد تا آنچه 

مي خواهيد ان شاءاه به نفع مردم انجام بگيرد.
وظيفه ما تکريم شهدا است، اين را فراموش نبايد بکنيم؛ وظيفه  
ما تکريم خانواده هاي شهدا است؛ خانواده هاي شهدا هم از 
لحاظ اهميِت صبرشان و کارشان در رديف اول قرار دارند؛ 
بايد از اينها تکريم کنيم و به اينها احترام کنيم. و اين تکريم 
هم صرفاً تکريم زباني نباشد، اگر چه تکريم زباني هم مهم 
است. اينکه بعضي ها مي گويند تعارف زباني ]خوب نيست[؛ 
نه، اينکه ما در زبان و در اظهاراتمان بزرگداشت براي شهيد 
و مقام شهيد قائل بشويم، چيز مهمي است؛ کساني هستند 
که همين را برنمي تابند و ما بايستي در اين جهت حرکت 
کنيم لکن در کنار اين اقدامات عملي، تسهيات و کمک هاي 
گوناگوني که وجود دارد، بايد نسبت به خانواده هاي شهدا و 
خانواده هاي جانبازان و خانواده هاي ايثارگران و مانند اينها 

ان شاء اه انجام بگيرد.
خداوند ان شاءاه به شماها توفيق بدهد بتوانيد کار کنيد، 
خدمت کنيد و در خدمت اين حرکت عظيم قرار بگيريد و ارواح 

طيبه ي شهدا را از خودتان ان َشاءاه خشنود کنيد.
والسام عليکم و رحمةاه و برکاته

رهبر انقاب در ديدار دست اندرکاران کنگره شهداي استان کردستان:

شهادت در کردستان با فداکاري و مجاهدت بيشتر توأم بوده است
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آگهي دعوت سهامداران تعاوني چهارصد و هفتاد 
و نه 479 ثبت شده به شماره 1608 و شناسه ملي 

10300040690 جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده 
بدينوسيله از کليه سهامداران دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 10 مورخ 
98/4/20 در آدرس ايام، بلوار شهيد بهشتي، نبش اداره صنايع تشكيل مي گردد، حضور به همراه رسانند. 
از کليه اعضاء دعوت مي شود شخصا يا وکالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 
به هم رسانند. ضمنا به اطاع مي رساند که به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعداد 
آراء وکالتي هر عضو حداکثر 3 راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي 
نمايندگي مي بايست به همراه نماينده خود حداکثر تا تاريخ 98/3/31 در محل شرکت حاضر تا پس از احراز 

هويت و تائيد وکالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه:

-ارائه گزارش هيات مديره 
- تصميم گيري درخصوص انحال شرکت تعاوني 

تاريخ انتشار: 98/4/1
خ.ت 98/4/1

آگهي اباغ 
وراث مرحوم ميراسماعيل حسيني

با عنايت به اينكه پاك ثبتي شماره 6757 الي 6760 بخش يك مراغه ملك شما در طرح تملك شهرداري 
مراغه در اجراي طرح جام جم واقع شده است و شهرداري مراغه درصدد تملك ملك شما مي باشد بنا به 
مراتب بدينوسيله به شما اباغ مي گردد ظرف مدت 15 از تاريخ اباغ در واحد اماك شهرداري مراغه حاضر 
و در اجراي قانون نحوه تقويم ابنيه، اماك و اراضي مورد نياز شهرداري ها نسبت به معرفي کارشناس خود و 
همچنين کارشناس مرضي الطرفين اقدام نمائيد. در غير اين صورت نسبت به تعيين کارشناس شما و کارشناس 

مرضي الطرفين مطابق مقررات عمل خواهد شد.
تاريخ انتشار: 98/4/1

د.ش 98/4/1

رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي معين فوادوند داراي شناسنامه شماره 4248 بشرح دادخواست به کاسه 212/98/5 از اين شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان علي فوادوند به شناسنامه شماره 18 در 

تاريخ 98/2/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-معين فوادوند فرزند علي به ش.ش 4248 ت.ت 1366 فرزند متوفي
2-مهدي فوادوند فرزند علي به ش.ش 469 ت.ت 1357 فرزند متوفي

3- نسيم فوادوند فرزند علي به ش.ش 1334 ت.ت 1358 فرزند متوفي
4- مريم فوادوند فرزند علي به ش.ش 130 ت.ت 1359 فرزند متوفي
5- افتخار ابراهيمي فرزند تقي به ش.ش 86 ت.ت 1330 همسر متوفي

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 98/4/1

د.ش 98/4/1

  اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 

زهرا منصوري فرزند ميرحسين به نشاني استان ايام-شهرستان ايام-شهر ايام- بلوار مدرس- خ بال 
حبشي- بااتر از مسجد النبي

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم 
ندا هاشمي فرزند صالحي به نشاني استان ايام-شهرستان ايام- خ صدوقي دفتر هواپيمايي روبروي 

زندان مرکزي ايام
محكوم به

به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 9709978422100596 محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي برابر تعرفه قانوني و خسارت 

تاخير در تاديه از تاريخ 97/9/28 لغايت زمان اجراي حكم و 60/000 ريال بابت هزينه اجرائيه  
محكوم عليه مكلف است از تاريخ اباغ اجرائيه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجراي احكام مدني( 2- ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراييه نداند ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
وغير منقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي واعتباري 
ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از 
زمان يكسال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واا به درخواست 

محكوم  له بازداشت مي شود مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394 
4-خودداري محكوم  عليه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم  حبس تعزيري درجه هفت 
را در پي دارد ماده 34 قانون اجراي احكام مدني وماده 20 ق آ م و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394 ، 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي باقيمانده اموال براي 
پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم  به يا هر دو 
مجازات ميشود ) ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(، 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سي روز ارائه شود آزادي محكوم  عليه از زندان منوط به موافقت محكوم  له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل 

توسط محكوم  عليه خواهد بود) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 
تاريخ انتشار: 98/4/1

د.ش 98/4/1

رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختاف شهرستان ايام 
جميل شوهاني 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساانه نوبت دوم
شرکت تعاوني مسكن سردفتران و دفتر ياران تهران به شماره ثبت 18174 و شناسه ملي 10100625844 
بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني مسكن دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت 
دوم در ساعت 15/30 مورخه دوشنبه 98/4/17 در محل کانون، خيابان استاد مطهري، روبروي خيابان 
سنايي تشكيل مي گردد حضور بهم برسانند. در صورتي که هر يك از اعضا نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور 
يابند مي توانند استفاده از حق راي خود را در مجمع عمومي به يك نماينده تام ااختيار واگذار کنند، تعداد 

آراء وکالتي هر عضو حداکثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني
2- طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال 1397

3- پيش بيني و تصويب بودجه جاري سال 1398
4- طرح و تصويب دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش، حقوق، مزايا هيات مديره و بازرسان 

5- انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل 
تاريخ انتشار: 98/4/1

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده در 
شرکت توسعه تجارت و توليد امند )سهامي خاص( ثبت 

شده به شماره 10677 شناسه ملي 14004517937
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 98/4/11 و جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت که در ساعت 12 
همان روز و همان تاريخ در آدرس استان زنجان-شهرستان زنجان-بخش مرکزي شهر زنجان-کوي 
قائم- کوچه معين 6/4-خيابان معين ششم-پاك 96، 3073 طبقه همكف کدپستي 4513897385 

تشكيل مي گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده: 

-تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سالهاي 1395 و 1396 و 1397
-انتخاب روزنامه کثيراانتشار

- ساير مواردي که در صاحيت مجمع باشد
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1-تغيير آدرس  
2- ساير مواردي که در صاحيت مجمع باشد

م الف 75
تاريخ انتشار: 98/4/1

خ.ش 98/4/1

آگهي دعوت از سهامداران شرکت مجموعه فرهنگي 
پيروزي مشهد )سهامي خاص( به شناسه ملي 

10380317895 و به شماره ثبت 16176
در اجراي ماده 136 ايحه اصاحي قانون تجارت از کليه سهامداران شرکت مجموعه فرهنگي پيروزي مشهد 
)سهامي خاص( به شناسه ملي 10380317895 و به شماره ثبت 16176 دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي 
عادي مورخ 98/4/12 ساعت 10 صبح در آدرس: مشهد-بلوار پيروزي- حدفاصل ميدان حر و چهارراه 

کوثر برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه: انتخاب مديران 

16176
تاريخ انتشار: 98/4/1

خ.ش 98/4/1

آگهي مجمع عمومي عادي نوبت دوم شرکت تعاوني 
مصرف فرهنگيان گلپايگان 

به اطاع کليه ي اعضاي محترم شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان گلپايگان مي رساند: جلسه ي مجمع عمومي 
عادي نوبت دوم شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان گلپايگان راس ساعت 18 روز شنبه 98/4/15 در طبقه فوقاني 

فروشگاه شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان گلپايگان واقع در بلوار سلمان فارسي تشكيل مي گردد.
لذا از کليه اعضاي محترم دعوت مي شود با در دست داشتن کارت ملي و دفترچه عضويت راس ساعت مقرر 
در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکاي خود را تا يك روز قبل از انتخابات کتبا در محل فروشگاه 

معرفي نماييد.
دستور جلسه:

1-گزارش هيات مديره و بازرسين در طول دوره 
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1397 و نحوه تقسيم )سود و زيان( و بودجه بندي سال جاري 

3- تعيين خط و مشي آينده شرکت 
4- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرسين شرکت 

5- ارائه گزارشات تغييرات اعضا و سرمايه شرکت 
وکالتنامه

بدينوسيله اينجانب     عضو شماره     شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان به کدملي به آقاي     عضو شماره    شرکت 
تعاوني وکالت مي دهم تا در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم در تاريخ 98/4/15 به جاي بنده شرکت 

و اعمال راي نمايد.)تذکر: حضورا و تا يك روز قبل از انتخابات(
تاريخ انتشار: 98/4/1

خ.ش 98/4/1

هيات مديره شركت 

 هيات مديره و مديرعامل 
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان 

طلعت السادات شريعت زاده 
رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مشهد

هيات مديره شركت تعاوني مسكن سردفتران و دفتر ياران تهران هيات مديره شركت تعاوني 497

شهردار مراغه-احمدي 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده شرکت 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان 
تهران بزرگ )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 

439559 و شناسه ملي 10320875052
به اطاع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان تهران بزرگ )سهامي 
خاص( مي رساند که جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده شرکت 
مذکور به ترتيب راس ساعت 9 و 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 در محل اصلي شرکت-تهران بلوار 

کشاورز-خيابان شهيد برادران عبداه زاده-کوچه سوم- پاك 2 برگزار مي گردد.
بدينوسيله از کليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آيد، با در دست داشتن 
معرفينامه از تشكل خود و افراد حقيقي با ارائه کارت شناسايي معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند.
الف( دستورات جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده: 

1-ارائه گزارش هيات مديره، بازرسين قانوني و حسابرس شرکت درخصوص عملكرد شرکت منتهي به 
96/6/31 و منتهي به 96/9/30

2-بررسي و تصويب صورتهاي مالي )ترازنامه و حساب سود و زيان( شرکت براي سال مالي منتهي به 
96/6/31 و منتهي به 96/9/30

3- بررسي و تصميم گيري درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 
4- بررسي و تصميم گيري درخصوص پرداخت پاداش اعضاي هيات مديره، مديرعامل و کارکنان شرکت 

5- بررسي و تصميم گيري درخصوص حق الزحمه بازرس  
6- انتخاب اعضاي هيات مديره شرکت 

7- انتخاب بازرسين قانوني شرکت 
8-انتخاب حسابرس 

9- تعيين روزنامه کثيراانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت 
10- تصميم گيري درخصوص تسويه حساب سهامداران بدهكار از محل سود ساليانه 

11- تصميم گيري درخصوص حق حضور در جلسه اعضاي هيات مديره 
ب(دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده 

1- بررسي و تصويب نقل و انتقال سهام اعضاء 
ضمنا گزارش صورتهاي مالي شرکت و گزارش هيات مديره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در 

دفتر صندوق آماده مي باشد.
تاريخ انتشار: 98/4/1

خ.ت 98/4/1

آگهي مجمع عمومي عادي ساانه نوبت اول تعاوني 
مسكن مهرمارد يك شماره ثبت 2106 

بدينوسيله از کليه اعضاء محترم تعاوني مسكن مهر مارد يك دعوت مي شود راس ساعت 10 صبح لغايت 12 در 
روز جمعه مورخه 98/4/14 در محل مارد- بلوار رسول اکرم )ص( کوچه واحد بهداشت مهديه مارد با 
موضوعات ذيل الذکر تشكيل مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موارد ذيل الذکر شخصا و يا با دادن وکالت 

حضور به هم رسانيد.
1-استماع گزارش هيات تصفيه 

2-طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي 1397-96-95-94
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال مالي 1398

4- تمديد مدت هيات تصفيه 
5- انتخاب اعضاء هيات تصفيه 

6- انتخاب محل تصفيه 
7-طرح و تصويب حسابرسي از صورتهاي مالي تعاوني 

8- طرح اخراج اعضائي که دو مرتبه اخطاريه کتبي دريافت نموده اند ولي به تعهدات مالي عمل نكرده اند 
که شرح اسامي آنان در روز مجمع بطور مكتوب اعان مي شود.

9-اعضائي که متقاضي کانديداتوري هيات تصفيه هستند ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت 
مي شود با ارائه مدارك شخصي، کپي کارت ملي، پايان خدمت و آخرين مدرك تحصيلي را در ساعات اداري 

به دفتر تعاوني مراجعه و با پرکردن فرم مربوطه ثبت نام نمايند.
10-اعضائي که امكان حضور ندارند مي توانند با حضور در دفتر تعاوني حق اعمال راي خود را به يكي از اعضاء 

تعاوني وکالت دهند که در اين صورت يك نفر بيش از يك وکالت نمي تواند داشته باشد.
تاريخ انتشار: 98/4/1

خ.ت 98/4/1

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
شرکت تعاوني مسكن فرهنگيان منطقه مرحمت آباد 

شماره ثبت 989
بنا به تصويب هيات مديره جلسه عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شرکت تعاوني مسكن فرهنگيان منطقه 
مرحمت آباد راس ساعت 17 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 98/4/12 در محل تاار ارم واقع در مياندوآب 
خيابان 16 متري تشكيل مي گردد از عموم سهامداران و اعضاي 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 آئين نامه 
تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه 
بر راي خود حداکثر سه راي با وکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وکالت داشته باشد توضيحا اينكه 
وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره تائيد گردد در غير اين صورت وکالتنامه رسمي 

حضور در مجمع بايستي به تائيد يكي از دفترخانه هاي رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرسان 
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي 1397

3- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 1397
4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1397

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي جاري و عمراني سال مالي 1398
6- طرح و تصويب حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل 

7- طرح و تصويب حق الزحمه بازرس 
8- انتخاب يك  نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت ماموريت 

9- اتخاذ و تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهي هاي شرکت 
10- طرح و تصويب هزينه هاي تك برگ نمودن اسناد کوي هاي سبان 1 و 2 و 3 

تاريخ انتشار: 98/4/1
خ.ش 98/4/1

هيات تصفيه تعاوني مسكن مهرمارد يك 

 هيات مديره شركت
 تعاوني مسكن فرهنگيان مرحمت آباد 

هيات مديره 

به تاريخ 3/26//98 
پرونده کاسه 662/98/11

 شماره دادنامه- 
شعبه هفتم شوراي حل اختاف شهرستان ايام 

خواهان: خانم فرشته دادگر فرزند نصرت اه شغل: کارمند آدرس: استان البرز شهرستان کرج شهر کرج 
ميدان نبوت- ابوذر شمالي ك مسلم ابن عقيل غربي -س آراد- ط 2 و 5

خواندگان: 1-آقاي علي حمادي فرزند جبار شغل آزاد آدرس ايام مجهول المكان 2- آقاي رضا حاتمي نژاد 
فرزند جعفر شغل آزاد آدرس: ايام خ شهدا کوي شهيد نوروزي

خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو سمند سورن به شماره انتظامي 248 ق 31 ايران 24 مقوم به 100/000/000 
ريال 

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت به کاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده  قاضي شورا با بررسي جميع اوراق و محتويات 

پرونده ختم رسيدگي را اعام و با استعانت از خداوند متعال بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي شورا

درخصوص دادخواست خواهان خانم فرشته دادگر فرزند نصرت اه به طرفيت خواندگان 1-آقاي علي 
حمادي فرزند جبار 2-آقاي رضا حاتمي نژاد فرزند جعفر به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو سمند سورن 
به شماره انتظامي 248ق 31 ايران 24 مقوم به 100/000/000 ريال به حكايت اوراق پرونده خواهان مدعي 
است که به  استناد مبايعه نامه عادي مورخ 95/4/3 اقدام به خريد خودرو موصوف از خوانده رديف سوم نموده 
و کليه ثمن آن را پرداخت کرده است که هم اکنون تقاضاي الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمي 
نسبت به انتقال سند خودرو موصوف به نام خويش را نموده است خوانده رديف اول عليرغم اباغ الكترونيكي و 
قانوني اوراق اخطاريه و اينكه مجهول المكان بوده لذا اعضاي شورا نيز خوانده را جهت دفاع از طريق انتشار 
آگهي وقت رسيدگي در روزنامه رسالت براي وقت مقرر مورخ 98/2/14 دعوت نموده لكن نامبرده با وصف 
اباغ قانوني اوراق اخطاريه و انتظار کافي در جلسه رسيدگي حاضر نشده و ايحه دفاعيه و عذر موجهي 
براي عدم حضور خويش اقامه و ابراز ننموده است عليهذا قاضي شورا با توجه به نظريه مشورتي اعضاي شوراي 
حل اختاف و استعام به عمل آمده از معاونت راهنمايي و رانندگي شهرستان ايام که حكايت از اين دارد 
که سند خودرو صدرالذکر بنام خوانده رديف اول )علي حمادي( مي باشد. لذا خواسته خواهان را وارد و 
ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 10-219-220-221-223 و 225 قانون مدني و مواد 198-515 و 
519 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر الزام خوانده رديف اول )علي حمادي( به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمي و انتقال سند خودرو سمند سورن به شماره انتظامي 248ق 31 ايران 24 در حق خواهان صادر و اعام 
مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف 
بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي شهرستان ايام مي باشد و نسبت به خوانده رديف دوم 
بنام )رضا حاتمي نژاد( چون سند بنام وي نبوده به استناد ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي 

در امور مدني حكم بر رد دعوي خواهان نسبت به وي صادر و اعام مي نمايد.
تاريخ انتشار: 98/4/1

د.ش 98/4/1

آگهي اصاحي
آگهي تحديد حدود اختصاصي

اماك ذيل که باستناد آراي صادره هيات حل اختاف مستقر در ثبت پارس آباد بنام اشخاص مندرج تاييد 
مالكيت گرديده طبق تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند مالكيت و مواد 14 و 15 قانون ثبت 
در تاريخ هاي تعيين شده از ساعت 10 الي 12 ظهر در محل وقوع ملك بعمل خواهد آمد بدينوسيله از مجاورين 
و صاحبان حق دعوت مي شود  که در روز و ساعت تعيين شده فوق در محل حاضر و در صورتي که اعتراض 
به حدود و حقوق ارتفاقي داشته باشند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود لغايت 30 روز اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت تسليم نمايند و مطابق ماده 86 آئين نامه اصاحي قانون ثبت معترض ظرف يكماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره بايد با مراجعه به مرجع قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي 
آن را به اداره ثبت تسليم نمايد در غير اينصورت متقاضي يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مراجعه 
و گواهي عدم دادخواست دريافت و به اداره ثبت تسليم و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي با 

رعايت مقررات ادامه خواهد داد.
از شماره 86 اصلي واقع در پارس آباد بخش 21 اردبيل )آق توره(

1-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به پاك 267 فرعي از 86 اصلي ملكي آقايان 1-رحمان يزداني 
فرزند قدرت به ميزان 15000 سهم مشاع 2- آقاي سيامك يزداني عربلو فرزند ساار به ميزان 5000 سهم 
مشاع 3- آقاي سجاد يزداني عربلو فرزند ساار به ميزان 5000 سهم مشاع 4-و آقاي مقصود يزداني عربلو 
فرزند ساار به ميزان 5000 سهم مشاع از 30000 سهم ششدانگ فوق از مالكيت اوليه )انتقالي از طرف جهاد 

کشاورزي برابر نسق شماره 87923-1346/6/1 به آقاي علي عائي بگديلو 
روز دوشنبه 98/4/3 راس ساعت 10 الي12 ظهر

از شماره 111 اصلي واقع در پارس آباد بخش 21 اردبيل )محمد رضالو(
2- ششدانگ يكباب خانه و مغازه به پاك 1089 فرعي از 111 اصلي ملكي سخاوت حسن نژاد فرزند قلعلي 

مالكيت اوليه اکبر آقائي به مساحت 144/35 مترمربع 
روز دوشنبه 98/4/3 راس ساعت 10 الي12 ظهر

3- ششدانگ يكباب خانه به پاك 1090 فرعي از 111 اصلي ملكي حيدر فاتحي کورعباسلو فرزند عزيز مالكيت 
اوليه اصغر افغاني به مساحت 90/50  مترمربع 

روز دوشنبه 98/4/3 راس ساعت 10 الي12 ظهر
از شماره 113 اصلي واقع در پارس آباد بخش 21 اردبيل )بيوگ خانلو(

4- ششدانگ يكباب خانه به پاك 738 فرعي از 113 اصلي ملكي ارسان پورحسن شقان فرزند مصر مالكيت 
اوليه سيف اله آذري به مساحت 169/68  مترمربع 

روز دوشنبه 98/4/3 راس ساعت 10 الي12 ظهر
تاريخ انتشار: 98/3/11 

آگهي اصاحيه 
پيرو آگهي چاپ شده در روزنامه رسالت به شماره 9507-98/3/11 و تاريخ تحديد حدود پاکها که اشتباها 

97/4/3 چاپ گرديده بود بشرح ذيل اصاح مي گردد.
تاريخ تحديد حدود پاکهاي فوق روز دوشنبه 98/4/3

راس ساعت 10 الي 12 ظهر مي باشد.
رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان پارس آباد-کارجو

تاريخ انتشار: 98/4/1
د.ش 98/4/1

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مصرف طاب و دانشجوي رزمنده 

شماره ثبت: 912
بدينوسيله از کليه اعضا شرکت تعاوني دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي مذکور که راس ساعت 9 
صبح روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 با دستور ذيل در محل تعاوني واقع در قم خيابان اراك جنب بانك توسعه 

تعاون تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
ضمنا هر يك از اعضا جهت معرفي نماينده تام ااختيار يا وکيل خود به منظور حضور در جلسه فوق الذکر و 
اعمال راي مي بايستي به اتفاق يكديگر )عضو و نماينده( حداکثر تا تاريخ 98/4/11 به محل  تعاوني واقع در 
قم خيابان اراك جنب بانك توسعه تعاون مراجعه تا پس از احراز هويت و تائيد وکالتنامه ورقه ورود به جلسه 

جهت نماينده عضو صادر شود.
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش بازرس و هيات مديره 
2-طرح و تصويب صورتهاي مالي و ترازنامه منتهي به سال 97

3-طرح و تصويب بودجه سال جاري 
4- انتخاب بازرس و هيات مديره 

5- تعيين روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: 98/4/1

خ.ش 98/4/1

قاضي شعبه 11 شوراي حل اختاف شهرستان ايام 
سيدعلي نوربخش

هيات مديره شركت تعاوني مصرف طاب رزمنده 

 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه 11 
شوراي حل اختاف شهرستان ايام-احسان جعفري نژاد



خبر
نماينده مردم قم در مجلس:

 برخي مسئوان به دنبال سهم خواهي
از انقاب و نظام هستند

نماينده مردم قم در مجلس گفت: برخي مسئوان به دنبال سهم خواهي از انقاب 
و نظام هستند.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا، احمد اميرآبادي 
فراهاني در برنامه »نسل امروز« که از شبکه ۵ سيما پخش شد اظهار کرد: پديده 
آقازادگي به نظام و انقاب لطمه مي زند و بايد اين مسير غلط توسط مسئواني 
که ايجاد شده از ميان برداشته شود.وي ضمن بيان دايل به وجود آمدن پديده 
آقازادگي بيان کرد: بايد خود و فرزندانمان مورد مراقبت قرار بگيرند؛ خيلي ها که 
 براي انقاب زحمت کشيدند، متاسفانه امروز از انقاب و نظام طلبکار هستند
در صورتي که اين انقاب و نظام است که بايد از ما طلبکار باشد.نماينده مردم قم 
در مجلس يادآور شد: متاسفانه امروز شاهد پديده اي هستيم که برخي مسئوان 
و فرزندانشان که البته زحمت براي انقاب هم کشيدند، از مسير درست خارج 
شده و قصد برداشتن سهم را در فکر دارند و عملي هم مي کنند که موجب به وجود 
آمدن پديده آقازادگي مي شود.اميرآبادي فراهاني افزود: البته برخي فشارها از سوي 
برخي خانواده ها وجود دارد که بايد از آنها گذشت، همانطور که در دفاع مقدس 
بسياري از مردم فرزندان خود را فدا کردند، امروز هم مسئوان از فرزندانشان براي 
انقاب عبور کنند و به آنها بگويند اگر خواهان رانت و ويژه خواري هستند بايد 
دور آنها را خط بکشند.وي تصريح کرد: اگر انقاب اسامي وجود نداشت قطعا 
مستضعفان هم راهي به اين مجلس راه نمي يافتند پس منت از سوي انقاب و نظام 
به نمايندگان مجلس و مسئوان است در صورتي که امروز شاهد منت گذاشتن 
برخي به سر نظام و انقاب هستيم.وي تصريح کرد: پديده آقازادگي به دليل عدم 
توجه و مراقبت است و البته برخي نمي خواهند در مقابل خواسته هاي نادرست 
خانواده خود بايستند که بايد در مقابل خواسته هاي غلط حتي اگر از سوي همسر 

و فرزندان هم مطرح شود، ايستادگي کرد.
    

دبيرکل بنياد هابيليان خبر داد:
جمع آوري 12 هزار امضا براي پيگيري جنايت هاي 
منافقين عليه ملت ايران در نهادهاي بين المللي

دبيرکل بنياد هابيليان اظهار کرد: طوماري مشتمل بر ۱۲ هزار امضاي شهروندان ايراني 
براي پيگيري جنايت هاي منافقين عليه ملت ايران تهيه شده و اين طومار به زودي به 
نهادهاي بين المللي ارائه مي شود.سيد جواد هاشمي نژاد در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه 
چندي پيش اسامي ۱۷هزار شهيد ترور ايران را به سازمان ملل ارائه داديم و در اسناد اين 
سازمان بين المللي ذکر شده است که بنياد هابيليان اسنادي را به اين سازمان ارائه کرده 
که نشان مي دهد ۱۷ هزار شهروند ايراني توسط گروه هاي تروريستي از جمله منافقين به 
شهادت رسيده اند، اظهار کرد: در حال حاضر مي بينيم همين گروهي )منافقين( که اسناد 
فراواني عليه آنها به خاطر جنايت هايشان وجود دارد در بسياري از کشورهاي اروپايي و 
همچنين آمريکا آزادانه در حال فعاليت هستند و امکانات اجتماعي و رسانه اي اين کشورها 
در اختيار آنهاست، چنان که در مقاطعي ميتينگ هايي با در اختيار داشتن امکانات فراوان 
برگزار مي کنند.وي با بيان اينکه به نظر مي رسد سيستم هاي امنيتي کشورهاي غربي عزم 
راسخ دارند که تمام امکانات مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهند چرا که هيچ گروهي مثل 
آنها مرزهاي خيانت به ملت ايران را اينگونه طي نکرده اند، ادامه داد: از بين ۱۷ هزار شهيد 
ترور ايران، ۱۲ هزار شهيد توسط منافقين به شهادت رسيده اند. در همين چارچوب ما 
تصميم گرفتيم طوماري را در ارتباط با اين جنايت تهيه کنيم و با ارائه آن به سازمان هاي 
بين المللي، خواستار محاکمه اعضاي اين گروه تروريستي که در بسياري از کشورهاي اروپايي 
و همچنين آمريکا در حال فعاليت هستند، شويم.هاشمي نژاد با اشاره به اينکه از نمونه اخير 
جنايات منافقين عليه مردم ايران اقدام آنها در ترور دانشمندان هسته اي کشورمان است، 
اظهار کرد: طومار مورد اشاره توسط ۱۲ هزار نفر از شهروندان جمهوري اسامي ايران از 
طيف هاي مختلف در سراسر کشور امضا شده است و قابل ارائه به نهادهاي بين المللي براي 
پيگيري است. ما تاش داريم اين طومار را همراه با پرونده هاي مربوط به جنايت هاي اين 
گروه تروريستي به سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل، شوراي حقوق بشر و … 
ارائه دهيم و همچنين اقداماتي را در جهت آگاه سازي افکار عمومي غرب در ارتباط با اين 
گروه انجام دهيم تا يک پشتوانه حقوقي مناسب براي باز کردن پرونده هاي جنايات اين 

گروه تروريستي در اروپا فراهم شود.

خبر سرنگون شدن پهپاد جاسوسي آمريکا، 
خيلي سريع به تيتر اول تمام خبرگزاري هاي 
جهان تبديل شد. روابط عمومي کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامي در اطاعيه اي اعام کرد: در نخستين 
ساعات بامداد امروز)پنجشنبه 30 خرداد( يک 
فروند پهپاد جاسوسي »گلوبال هاوک«آمريکا بعد 
از تجاوز به حريم سرزميني جمهوري اسامي ايران 
در منطقه روبه روي کوه مبارک استان هرمزگان، 
هدف آتش پدافند نيروي هوا،فضاي سپاه پاسداران 

انقاب اسامي قرار گرفت و سرنگون شد.
پهپاد سرنگون شده از مدرن ترين تجهيزات 

نظامي آمريکا بود 
پهپاد گلوبال هاوک )Global Hawk( محصول 
 RQ-4 شرکت نورثروپ-گرومن آمريکا با نام اختصاري 
است که به منظور اجراي عمليات هاي جاسوسي 
و شناسايي توسط نيروي هوايي و دريايي اياات 

متحده آمريکا به کار گرفته مي شود.
برد عملياتي اين پهپاد حدود ۱۲هزار و 300 
ناتيکال مايل) بيش از ۲۲هزار کيلومتر( است و 
قادر به اجراي ماموريت در تمام شرايط آب و هوايي 
براساس اطاعات منتشر شده  بود.  هد  خوا
توسط شرکت سازنده »گلوبال هاوک« ازجمله 
ويژگي هاي بارز اين پهپاد، مداومت پروازي زياد) 
بيش از 3۲ساعت بدون سوختگيري( در ارتفاع 
پروازي زياد)۶0هزارپا معادل با ۱۸کيلومتر از 
سطح زمين( براي انجام ماموريت اصلي خود 
يعني تصويربرداري و نقشه برداري آناين مناطق 
وسيع به وسيله دوربين ها و سنسورهاي مختلف 
است به طوري که قادر است محوطه اي به مساحت 
۱00هزار کيلومتر مربع را در يک روز اسکن و 
نقشه برداري و اطاعات خود را با استفاده از 
۵0 مگابايت بر  تجهيزات ارتباطي با سرعت 

ثانيه ارسال کند.
بيشترين وزن اين پهپاد در هنگام برخاستن، کمي 
بيشتر از ۵/۱4 تن است که مي تواند محموله هايي 
تا وزن ۱3۶0کيلوگرم را با خود حمل کند. بدنه 
اين پهپاد از جنس آلومينيوم است و طراحي 
بدنه آن نيز به گونه اي است که تا از سطح مقطع 
راداري آن کاسته شود. ازسويي اين پهپاد مجهز 
به سيستم گرمايش سوخت است که به پرواز آن 

در ارتفاع باا کمک خواهد کرد.
گلوبال هاوک را مي توان از جمله تسليحات 
گران قيمت ارتش آمريکا برشمرد، چراکه قيمت هر 
فروند از اين پهپاد با احتساب هزينه هاي عملياتي و 
نگهداري آن، به بيش از ۲۲0 ميليون دار مي رسد و 
از اين حيث يکي از گران ترين پهپاد هاي آمريکايي 

محسوب مي شود.

اعتراف آمريکا پس از تکذيب
مقر فرماندهي نيروهاي آمريکا در منطقه غرب 
آسيا )سنتکام( روز پنج شنبه با صدور بيانيه اي 
رسما تاييد کرد که يک پهپاد اين کشور توسط 
سامانه پدافندي جمهوري اسامي ايران هدف 

قرار گرفته و ساقط شده است.
در اين بيانيه آمده است: »فرماندهي مرکزي اياات 
متحده مي تواند تاييد کند که يک هواپيماي اطاعات، 
نظارت و رصد شبکه نظارت گسترده نيروي دريايي 
اياات متحده توسط يک سيستم موشکي زمين 

به هواي ايراني ساقط شده است.«
سنتکام مدعي شده است که اين پهپاد »در 
حريم هوايي بين المللي بر فراز تنگه هرمز« هدف 
قرار گرفته و »گزارش هاي ايران مبني بر اينکه 
اين هواپيما بر فراز ايران بوده، غلط است.« اين 
بيانيه مي افزايد: »اين يک حمله بي دليل به يک 
دارايي نظارتي اياات متحده در حريم هوايي 

بين المللي بود.«
در اين بيانيه به مدل پهپاد ساقط شده اشاره اي نشده 
است، اما مقام هاي آمريکايي که خواسته اند نامشان 
فاش نشود، در گفت وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس 

گفته اند اين پهپاد از نوع RQ-4 بوده است.

»اولريخ فرانک« عضو انديشکده »شوراي اروپايي 
روابط خارجي« که به صورت ويژه بر پهپادها و 
پرنده هاي بدون سرنشين متمرکز است، ساقط 
شدن اين پهپاد را »رخدادي مهم« توصيف کرده 
و نوشته است: »گلوبال هاوک نه تنها عظيم الجثه 
است، بلکه در ارتفاعي بسيار باا پرواز مي کند و به 
همين دليل اصوا ساقط کردن آن بايد بسيار دشوار 
باشد. زماني که مي گويم در ارتفاع باا پرواز مي کند، 
 منظورم ارتفاع »واقعا باا« است. گلوبال هاوک
/تريتون براي پرواز بر فراز خطوط هوانوردي تجاري 
طراحي شده است، يعني داريم از ارتفاع پرواز تا 

۱۹ کيلومتر صحبت مي کنيم.«
واکنش مقامات آمريکايي

فرماندهي نيروهي آمريکايي در غرب آمريکا، ابتدا 
سرنگوني اين پهپاد را تکذيب کردند، اما پس از 
ساعاتي مجبور به تاييد خبر شدند. واکنش هاي 

آشفته و سردرگم رئيس جمهور آمريکا، عجيب تر 
از همه بود.

ادعاي پنتاگون: پهپاد آمريکايي خارج از 
آسمان ايران هدف قرار گرفت

سخنگوي وزارت دفاع آمريکا در بيانيه اي ادعا 
کرده، پهپاد ساقط شده آمريکايي خارج از آسمان 
ايران هدف قرار گرفته است. يک ژنرال آمريکايي 
هم ادعا کرده اين پهپاد 34 کيلومتر با ساحل ايران 

فاصله داشته است. 
»جوزف کوستا« فرمانده نيروي هوايي ستاد 
فرماندهي مرکزي اياات متحده آمريکا در يک 
پيام ويدئويي به خبرنگاران گفت: »يک فروند 
پهپاد RQ-4 نيروي دريايي آمريکا حين انجام 
يک مأموريت تجسس در حريم هوايي بين المللي 
درحال پرواز بر فراز درياي عمان و تنگه هرمز بود 
که با يک موشک سطح به هواي سپاه پاسداران 

انقاب اسامي ساقط شد.«
مقام آمريکايي گفت هدف تهران از هدف قرار 
گرفتن اين پهپاد اين بوده که توانايي آمريکا 
براي نظارت بر منطقه خليج فارس را مختل کند. 
او موضع ايران در خصوص پرواز هواپيما بر فراز 
آسمان ايران را رد کرد و آنها را »کاما اشتباه« 

توصيف کرد.
واکنش هاي آشفته ترامپ

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا روز پنج شنبه 
در اولين واکنش به ساقط شدن پهپاد متجاوز اين 
کشور توسط سامانه پدافندي جمهوري اسامي 
ايران، اقدام ايران را »اشتباه بسيار بزرگ« توصيف 
کرد. وي در توئيتر نوشت: »ايران اشتباه بسيار 

بزرگي مرتکب شد.«
ترامپ ساعتي بعد نيز پيش از ديدار با جاستين 
ترودو نخست وزير کانادا در پاسخ به اين سوال که 
آيا قصد حمله به ايران را دارد، به خبرنگاران گفت: 

»به زودي خواهيد فهميد.«
شبکه CNN نيز به نقل از يک منبع مطلع نوشت 
در پي ساقط شدن يک فروند پهپاد آمريکايي 
توسط سامانه پدافند جمهوري اسامي ايران، 
مقام هاي ارشد دولت آمريکا در کاخ سفيد تشکيل 

جلسه داده اند.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا روز پنج شنبه در 
واکنش به ساقط شدن يک فروند پهپاد متجاوز اين 
کشور توسط سامانه پدافندي جمهوري اسامي 
ايران، گفت اين حادثه مي تواند محصول يک 

اشتباه فردي باشد.
وي که در ديدار با »جاستين ترودو« نخست وزير 
کانادا در کاخ سفيد صحبت مي کرد، گفت: »ايران 
مرتکب اشتباه بزرگي شد. اين پهپاد در آب هاي 

بين المللي بود و اين مسئله مستند شده است. ما 
آن را مستند ثبت کرده ايم، آن هم به طور علمي  نه 

فقط به حرف. اشتباه بدي مرتکب شدند.«
ترامپ درباره اينکه واکنش آمريکا به اين حادثه چه 
خواهد بود، گفت: »خواهيد فهميد، خواهيد فهميد. 
روشن است که مي دانيد که در اين مورد زياد صحبت 

نمي کنيم، اما آن ها مرتکب اشتباه شدند.«
پيماي بدون  وي همچنين گفت اگر اين هوا
سرنشين، سرنشين داشت، وضعيت »بسيار بسيار 

متفاوت« مي شد.
رئيس جمهور آمريکا در پاسخ به اصرار خبرنگاران 
براي اظهار نظر درباره ماهيت حادثه سرنگوني 

پهپاد، گفت: »زماني که من آمدم، ايران در ۱4 
تا ۱۸ نقطه مختلف درگير بود، آن ها ستيزه جو 
بودند و زماني هم که توافق را امضا کردند »مرگ بر 
آمريکا« مي گفتند. آن ها مرتکب يک اشتباه شدند، 
فکر مي کنم يک ژنرال يا يک نفر بوده است که 
مرتکب اشتباه شده است. خوشبختانه آن هواپيما 
غيرمسلح بود و سرنشيني نداشت. آن پهپاد به 

روشني بر فراز آب هاي بين المللي بود.«
وي افزود: »احساسم اين است، شايد هم اشتباه 
کنم، شايد هم درست باشد، احساسم اين است که 
اين اشتباه يک نفر بوده که کاري کرده که نبايد 
مي کرده است. مرتکب اشتباه شده است. نمي گويم 

که آن کشور اشتباه کرده است، بلکه يکي از افراد 
تحت فرماندهي اشتباه کرده است.«

ترامپ با بيان اينکه بايد صبر کرد و ديد »چه پيش 
مي آيد«، گفت: »باورش برايم سخت است که کسي 

عمدا اين کار را کرده باشد.«
او در پاسخ به اين سوال که آيا اعضاي دولتش دارند او 
را به سوي درگيري با ايران هل مي دهند، گفت: »نه، 
نه، به هيچ وجه. در واقع، در بسياري از موارد برعکس 
است. ولي خب من گفته بودم که مي خواهم از اين 
جنگ هاي بي پايان تمام شوم، تبليغات انتخاباتي من 
براين اساس بود. من گفتم که مي خواهم از درگيري 
۱۹ ساله در افغانستان خارج شوم و ميزان حضورمان 

را به ميزان قابل توجهي کاهش دادم.«
وي همچنين با اشاره به تصميمش براي خارج 
کردن نيروهاي آمريکايي از سوريه، گفت حادثه 
روز پنج شنبه ممکن است حادثه اي باشد که شايد 

اين موفقيت را تضعيف کند.
به نظر مي رسد ترامپ و دولتمردان آمريکايي، 
عليرغم آن که در موضع گيري هاي رسمي مرتبا از 
برخورد با ايران سخن مي گويند، اما در جلسات خود، 
در حال ارزيابي مجدد قدرت دفاعي ايران هستند. 
حتي ترامپ در يک موضع گيري مضحک اعام 
کرده که ۱0 دقيقه پيش از حمله به ايران، دستور 
تهاجم را متوقف کرده است. اين درحالي است 
که سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوا،فضاي 
سپاه از رصد کامل يک هواپيماي جاسوسي ديگر 
آمريکا که حامل 3۵ سرنشين بوده خبر داده است. 
اين يعني، نه تنها هم پيمانان آمريکا، بلکه خود 
نيروهاي آمريکايي بيش از آن چيزي که تصور 
مي کنند در تيررس ايران هستند و با اين وضعيت، 
تا سال ها فکر حمله هم به صورت جدي به ذهنشان 

خطور نخواهد کرد. 

گزارش رسالت از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمريکا توسط سپاه و بازتاب های آن
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آگهي تملك اراضي نقشه تحصيلي 11061- باارود 
 نوبت دوم

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب قصد دارد در 
اجراي تکاليف قانوني خود مطابق کروکي پيوست، 
جهت تحصيل محدوده سايت و گودال آبگل و محل 
گودال سوخت و مسير لوله زائد سوز غرب 014 شمال 
باارود به مساحت 324 مترمربع را جهت احداث 
تاسيسات نفتي تملك نمايد. لذا در اجراي تبصره 
دو ماده 4 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و اماك 
مصوب 1358/11/17 به موجب اين آگهي از مالکين 
محل مذکور دعوت به عمل مي آورد ظرف يك ماه 
از تاريخ انتشار آگهي، با در دست داشتن اسناد 
مالکيت به اداره امور حقوقي شرکت ملي مناطق 
نفتخيزجنوب واقع در اهواز، کوي فداييان اسام، 

خيابان پارك 4 امور اراضي مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/1

خ ش: 98/3/1
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب
www.shana.ir
www.nisoc.ir
http://iets.mporg.ir
غامرضا شيرالي – رئيس امور حقوقي

شماره مجوز: 
1398/1128 شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت سرمايه گذاري استان گلستان )سهامي عام(

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري استان گلستان در 
ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 98/4/31 در محل دفتر شرکت سرمايه گذاري استان 
گلستان واقع در گرگان، خيابان وليعصر)عج(، عدالت يکم، مجتمع گلستان، طبقه 

اول برگزار مي گردد.
از کليه نمايندگان قانوني سهامداران دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به 

موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيات مديره درخصوص عملکرد سال مالي منتهي به 97/6/31
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد سال مالي منتهي 

به 97/6/31
3- بررسي و تصويب صورتهاي مالي )ترازنامه و حساب سود و زيان( و تصميم گيري 

براي تقسيم سود سال مالي منتهي به 97/6/31
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 98/6/31 و 

تعيين حق الزحمه 
5- تعيين روزنامه کثيراانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شرکت 

6-تعيين پاداش هيات مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به 97/6/31
7-تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره در سال مالي منتهي به 

98/6/31
8- انتخاب اعضاي هيات مديره 

9-ساير مواردي که در صاحيت اين مجمع عمومي عادي باشد.
ازم به يادآوري است:

اين مجمع با حضور نصف به عاوه يك هر چند تعداد اعضاء يا نمايندگان تام ااختيار 
آنان رسميت مي يابد.

ضمنا با عنايت به برگزاري انتخابات هيات مديره در اين مجمع، مستدعي است در صورت 
تمايل کانديداتوري آن شرکت را کتبا حداکثر تا تاريخ 98/4/20 اعام فرمائيد.

تاريخ انتشار: 98/4/1
خ.ش 98/4/1

آگهي مجمع عمومي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني 
 مصرف فرهنگيان ناحيه 1 اردبيل 

شماره ثبت 2366-  1378/4/5
جلسه مجمع عمومي )نوبت اول( راس ساعت 6 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 98/5/7 
در محل شرکت تعاوني واقع در خيابان سعدي جنب دبيرستان دخترانه بهار )ابومسلم 
سابق( برگزار خواهد شد. از کليه سهامداران محترم جهت شرکت در اين مجمع دعوت 

به عمل مي آيد.
دستورات مجمع عمومي:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان 
2- طرح و تصويب ترازنامه صورتهاي مالي و حساب سود و زيان در سال مالي 97

3-پاداش هيات مديره، مديرعامل و بازرسان و کارکنان 
4- تصميم گيري درخصوص ادامه عضويت در اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان 

استان
5- اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود 

6-انتخاب بازرسان شرکت 
7- طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه 

8- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا و پاداش و حق الجلسه هيات مديره و موضوع 
تبصره 3 ماده 36 قانون بخش تعاوني 

اعضا محترم جهت شرکت در اين مجمع طبق مقررات جديد سازمان ثبت اسناد و اماك 
بايد:

1-کپي شناسنامه از صفحه اول و توضيحات و کپي کارت ملي همراه داشته باشند.
2- در صورت داشتن وکالت کتبي از طرف ساير اعضاي شرکت بايد دفترچه عضويت 
کپي شناسنامه به شرح بند 1 و کپي کارت ملي موکل خود را که در قيد حيات مي باشد 

ارائه نمايد.
3-شرکت در مجمع با دفترچه اعضاي تعاوني که در قيد حيات نمي باشند و به رحمت ايزدي 
پيوسته اند ممنوع مي باشد و وراث محترم در صورتي مي تواند در مجمع شرکت نمايند که 
ورقه حصروراثت به همراه وکالت نامه محضري از ساير وراث ارائه نمايند. ارائه مدرك شخصي 

)کپي شناسنامه و کارت ملي( وراث الزامي است.
4- داوطلبان عضويت و نمايندگي شرکت در بازرسان تا سه روز قبل از مجمع مهلت دارند 
با مراجعه حضوري به محل شرکت تعاوني و پر نمودن فرم مربوطه و ارائه مدارك ازم )کپي 

شناسنامه تمام صفحات- کپي کارت ملي- گواهي عدم سوء پيشينه( ثبت نام نمايند.
تاريخ انتشار: 98/4/1 

هيات مديره شركت سرمايه گذاري استان گلستان خ.ش 98/4/1 هيات مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان 
ناحيه يك اردبيل

آگهي مناقصه عمومي
سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري دورود در نظر دارد برابر مجوز شماره 272 مورخ 98/3/30 شوراي اسامي شهر دورود نسبت به برگزاري 

مناقصه پيمانکار تامين نيرو براساس مقررات و قانون اداره کار و تامين اجتماعي در سال 98 با شرايط ذيل اقدام نمايد.
1-شرکتهاي مجاز در مناقصه مي بايست داراي رتبه بندي مربوطه به اداره کار و امور اجتماعي باشند.

2- ميزان سپرده شرکت در مناقصه 600/000/000 ريال مي باشد که مي بايست به صورت ضمانت نامه بانکي از بانکهاي معتبر و يا فيش واريزي به 
حساب جاري 2793010446 حساب سپرده نزد بانك تجارت شعبه مرکزي دورود به نام سازمان اتوبوسراني دورود ارائه گردد.

3- به پيشنهادات فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- زمان، محل و نحوه دريافت و تحويل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 98/4/18 مي باشد و متقاضيان مي توانند جهت دريافت 

اسناد مناقصه به سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري واحد امور مالي مراجعه نمايند.
5- محل تحويل اسناد در موعد اعام شده در واحد دبيرخانه سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري دورود مي باشد. جهت کسب اطاعات بيشتر 

با شماره تماس 43244467 و 432238017 تماس حاصل فرماييد.
6- به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط و پيشنهادات که بعد از انقضاء مدت مذکور در فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- جلسه بازگشايي پاکتها راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 مي باشد.
8- ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

9- هزينه چاپ در آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
10- سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري دورود در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/11

خ.ش 98/4/1

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 )نوبت اول (

دهياري روستاي افشاريه در نظر دارد به استناد رديف 33015 بودجه مصوب سال 1398 نسبت به اجراي پروژه جدول گذاري 
، زير سازي و آسفالت معابر تا مبلغ 000 000 000 5 ريال طبق دستور کار دهياري اقدام نمايد لذا از کليه شرکت هاي واجد 
الشرايط و داراي رتبه حداقل 5 رشته راه و باند و يا ابنيه دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و کسب اطاعات 
بيشتر حداکثر ظرف مدت يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور مالي دهياري افشاريه به آدرس استان 

البرز،شهرستان ساوجباغ،روستاي افشاريه مراجعه و يا با شماره 44201123-026 تماس حاصل فرماييد.
*دهياري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار است .

*هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
خ.ش 98/4/1

نوبت اول 

 غام حاجيوند 
سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري دورود

مصطفي مهين فاح – دهيار افشاريه

اداره ثبت اسناد و اماك استان گيان
آگهي ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي شهرستان سياهکل

نظر به اينکه در اجراي مواد 3، 15، 17، 18 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي و ماده 13 آيين  نامه اجرايي آن متقاضي ذيل با ارائه اسناد و اماك عادي و اسناد مشاعي درخواست صدور 
سند مالکيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شوراي اسامي 
مطرح نهايتا منجر به صدور راي جهت اخذ سند مالکيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 

دو نوبت به فاصله15 روز جهت عموم آگهي مي گردد.
قريه جيرگاور سنگ اصلي 33 بخش 16 گيان

1- پاك 957 مفروز از 4 در مالکيت خانم زينب سجادي ششدانگ يك قطعه زمين جهت تجميع با پاك مجاور به 
مساحت 100/93 مترمربع از مالکيت ميرزاباقر ماه پور

لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکين مشاعي نسبت به اصل و حدود و مفروزي پاك فوق واخواهي 
داشته باشد مي تواند از تاريخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهکل 
تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايي صالحه دادخواست تسليم و گواهي آن را به اداره متبوعه تحويل 
نمايد در غير اين صورت پس از تقاضاي مدت قانون مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکيت نيز مراجع 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/1
م الف: 300 د ش: 98/3/18 

آگهي اباغ اجرائيه 
بدينوسيله به آقاي حسين صفائي نام پدر بهنام تاريخ تولد 1364/10/1 شماره 
ملي 0082078203 شماره شناسنامه 18370 به نشاني تهران پيروزي مقداد 
بعد از فلکه دوم پ 19 واحد 7 اباغ مي گردد: خانم سپيده سعيدي به استناد سند 
نکاحيه شماره 7171 مورخ 1395/6/26 دفتر ازدواج شماره 110 تهران جهت 
وصول مهريه خود به تعداد 50 عدد سکه طاي يك بهار آزادي عليه شما مبادرت 
به صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرائي به كاسه 9800599 در اين اداره تشکيل 
و در جريان است. لذا با توجه به اينکه اباغ اجرائيه به شما در آدرس متن سند 
ميسر نشده مراتب از طريق درج در روزنامه وفق ماده 18 آئين نامه اجراي اسناد 
رسمي به شما اباغ مي گردد مقتضي است ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمائيد در غير اين صورت عمليات اجرائي عليه 

شما ادامه خواهد يافت.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي-علينژاد

م الف 12517
تاريخ انتشار: 98/4/1

رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان سياهکل - همايون فاحتکار

دهياري روستاي افشاريه

  اولريخ فرانك ،عضو  انديشکده شوراي 
هاوك  گلوبال  خارجي:  روابط   اروپايي 
در  بلکه  است،  عظيم الجثه  تنها  نه 
ارتفاعي بسيار باا پرواز مي کند و به 
همين دليل اصوا ساقط کردن آن بايد 
بسيار دشوار باشد. زماني که مي گويم 
منظورم  مي کند،  پرواز  باا  ارتفاع  در 

ارتفاع »واقعا باا« است 
 ترامپ در يك موضع گيري مضحك اعام 
کرده که 10 دقيقه پيش از حمله به ايران، 
اين  است.  کرده  متوقف  را  تهاجم  دستور 
درحالي است که سردار حاجي زاده، فرمانده 
يك  کامل  رصد  از  سپاه  هوا،فضاي  نيروي 
هواپيماي جاسوسي ديگر آمريکا که حامل 

35 سرنشين بوده خبر داده است



خبرخبر
ناصرپور:

 معامات گواهي سپرده زيره سبز
 به زودي راه اندازي مي شود

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کااي ايران از راه اندازي 
معامات گواهي سپرده زيره سبز به زودي در اين بورس خبر داد.عليرضا 
ناصرپور در گفت وگو با کااخبر اعام کرد: معامات گواهي سپرده زيره سبز 
در حالي در بورس کااي ايران راه اندازي مي شود که در اين روش، دارندگان 
زيره سبز،با مشخصات کيفي که بورس اعام مي کند، مي توانند با اخذ کد 
بورس،محصول خود را به انبار پذيرش شده نزد بورس بسپارند و در قبال آن، 
قبض انباري )گواهي سپرده( دريافت کنند.وي افزود: اين دارندگان گواهي 
 سپرده با مراجعه به کارگزاري هاي بورس و تکميل فرم درخواست فروش، 
مي توانند محصول خود را از طريق بورس به فروش برسانند  يا آن را تا مدت 
معيني در انبار نگهداري کنند.معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس 
کااي ايران در خصوص مهم ترين مزاياي گواهي سپرده کاايي براي فعاان بازار 
محصول زيره سبز گفت: عدم نياز به تحويل فيزيکي و جابه جايي محصول، کاهش 
 قابل توجه هزينه هاي جانبي، امکان خريد و فروش مستمر بدون جابه جايي،

اطمينان از کيفيت محصول و مسئوليت انبار پذيرش شده نزد بورس نسبت 
به کيفيت و کميت محصول خريداري شده از مزاياي گواهي سپرده کاايي 
براي فعاان بازار زيره سبز است.ناصرپور اظهار داشت: امکان فروش محصول 
به قيمت واقعي به ويژه با افزايش حجم معامات گواهي سپرده زيره سبز 
در بورس، استانداردسازي محصول قابل پذيرش در انبار و افزايش تعهد به 
 استاندارد محصول بين خريداران و فروشندگان، انتشار اطاعات قيمت ها 
و حجم معامات به صورت برخط و از طريق اينترنت در سطح کشور و دنيا 
و امکان حضور مستقيم خريداران بين المللي از ديگر مزاياي آغاز و رونق 

معامات گواهي سپرده زيره سبز در بورس کاا است. 
    

رئيس اتاق بازرگاني تهران عنوان کرد:
بهترين فرصت براي خروج دولت از اقتصاد

رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است هرچند کاهش درآمدهاي نفتي 
مي تواند براي اقتصاد ايران يک چالش باشد، اما مي توان از شرايط فعلي 
به عنوان فرصتي جديد براي کاهش حضور دولت در اقتصاد استفاده 
کرد.مسعود خوانساري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بيانات اخير مقام 
معظم رهبري درباره لزوم کاهش تصدي گري دولت در اقتصاد، اظهار کرد: 
سابقه اقتصاد ما نشان مي دهد که دولت در آن نقشي دوگانه ايفا کرده 
است؛ يعني از يک سو به عنوان سياست گذار حضور داشته و از سوي ديگر 
در تصدي امور اجرايي نيز بسياري از شرکت هاي دولتي را فعال کرده 
است.وي ادامه داد: يکي از اصلي ترين دايل اين حضور گسترده دولت 
در عرصه اقتصاد، وابستگي ما به درآمدهاي نفتي بوده است؛ از اين رو در 
شرايط تحريم با وجود آنکه منابع اقتصاد ايران محدود خواهد شد، اما 
مي توان از آن به عنوان فرصتي استفاده کرد تا نقش دولت در امور اجرايي 
اقتصاد کاهش يابد.رئيس اتاق بازرگاني تهران اضافه کرد: در صورتي که 
دولت براي عبور از شرايط فعلي به سمت بخش خصوصي دست دراز کند، 
قطعاً توان آن وجود خواهد داشت که با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
ااقل بخشي از نيازهاي مورد نياز جامعه پوشش داده شود.وي با اشاره به 
تجربه طواني مدت بخش خصوصي در اقتصاد ايران، تاکيد کرد: بخش 
خصوصي با وجود تمام محدوديت هايي که با آن روبه رو بوده هر جا فضايي 
براي عمل پيدا کرده، توانسته از عهده وظايفش به خوبي برآيد. در دوره 
جديد نيز در صورت اعتماد دولت بخش خصوصي يک بار ديگر توانايي 

خود را ثابت خواهد کرد.

در گزارش وزارت اقتصاد تأکید شد:
 دولت در حذف يارانه نقدي

 دهک هاي پردرآمد، برخورد قاطع داشته باشد
وزارت اقتصاد به دولت پيشنهاد داده، در حذف دهک هاي برخوردار 
درآمدي از دريافت يارانه نقدي با توجه به سامانه هاي اطاعاتي در 
اختيار و آزادسازي منابع مربوطه براي توليد برخورد قاطع داشته 
باشد.به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي در گزارشي به تشريح و تبيين جزئيات بسته رونق توليد 
سال ۹۸ و اصاح ساختار مصارف هدفمندي يارانه ها پرداخته است. 
در بخشي از اين گزارش آمده است: مطابق تبصره ۱۴ قانون بودجه 
سال ۱۳۹۸ جمع کل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها ۱/۴۰۷/۴۰۴ ميليارد ريال )رشد ۴۲ درصد نسبت به سال 
۱۳۹۷( است.در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: هرچند مطابق 
تبصره مذکور دولت مکلف شده است تا با استفاده از تمامي بانک هاي 
اطاعاتي نسبت به شناسايي و حذف سه دهک بااي درآمدي از 
 فهرست يارانه بگيران اقدام نمايد ليکن با توجه به سهم اندک سه دهک 
مذکور از مجموع کل منابع هدفمندي يارانه ها، ضروري است تا عاوه بر 
انجام اقدامات در خصوص حذف دهک هاي برخوردار، با توجه به اضافه 
 شدن منابع مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتي با لحاظ مابه التفاوت 
خوراک پاايشگاه ها به ميزان ۴۳۵ هزار ميليارد ريال در اين حوزه، 
بخشي از منابع مربوطه جهت هدايت به سمت بخش هاي توليدي 

آزاد شود. 
    

رئيس کل بانک مرکزي اعام کرد:
 تأمين پنج ميليارد دار ارز

براي واردات کاا هاي اساسي
همتي، رئيس کل بانک مرکزي گفت: در سه ماهه گذشته نزديک ۵ ميليارد 
دار براي تامين کاا هاي اساسي و دارو ارز تامين شده است.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان،عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي در صفحه 
مجازي خود،اعام کرد:ارتباط با مردم و فعاان اقتصادي، شفافيت در 
سياستگذاري و اجرا و پاسخگويي در قبال مردم، اجزاي اصلي يک حکمراني 
خوب براي بانک هاي مرکزي مدرن است.در شرايط پيچيده اي که اقتصاد 
کشور با آن روبه رو است، تاش داشته ام براي برون رفت از وضعيت سخت 
و پيچيده، ولي گذراي اين روزها، موارد ياد شده را سرلوحه فعاليت هاي 
بانک مرکزي قرار دهم.تجربه ساماندهي بازار ارز و برقراري ثبات نسبي 
در اقتصاد کشور که نااميدي طراحان حداکثر فشار اقتصادي را در پي 
داشت، خود محصول همين ديدگاه بوده و لذا،طبيعي است که همين رويه 
براي نحوه تامين کسري بودجه ۹۸ اعمال شود.تاش براي جلوگيري از 
پولي شدن تامين کسري بودجه و در کنار آن،پرهيز از اقداماتي که موجب 
شوک جديد به قيمت ها، در دوره زماني که اثر شوک ارزي به تدريج تخليه 
مي شود،بخشي از اين سياست است؛لذا تصميم دولت و مجموعه نظام 
بر تامين کسري بودجه از سه طريق عمده شامل تاش براي استفاده از 
مسير هاي مختلف صدور بيشتر نفت،انتشار اوراق دولتي و برداشت از منابع 
صندوق توسعه ملي،متمرکز است.علي رغم اينکه بانک مرکزي دوره سختي 
را طي مي کند، ليکن در خصوص غلبه بر مشکات، با برنامه هاي در دست 
اقدام بسيار اميدوارم؛ همانگونه که در سه ماهه گذشته نزديک ۵ ميليارد 
دار براي تامين کاا هاي اساسي و دارو و بيش از ۶ ميليارد دار از طريق 

نيما و واردات در مقابل صادرات تامين شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نظام 
بانکي کشور در مقابل توليد، مسئوانه تر 
عمل کند و بانک ها به بهانه وصول طلب نبايد هيچ 
واحد توليدي را تعطيل کنند.به گزارش شاتا، رضا 
رحماني در جلسه با فعاان اقتصادي شهرستان 
پيرانشهر تصريح کرد: مواردي که در اين جلسات و 
بازديدها مطرح مي شود عموما اينحل نيستند و ما 
خودمان بايد تصميم به حل آنها بگيريم.وي با اشاره 
به فرموده مقام معظم رهبري، افزود: حفظ وضعيت 
موجود توليد در کارخانجات و واحدهاي توليدي يک 
وظيفه جهادي است.وزير صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اولويت هاي کاري امسال در حوزه رونق توليد، 
گفت: اولين وظيفه و اولويت ما نيز حفظ وضعيت 
موجود توليد و اشتغال است و بانک ها به بهانه وصول 
طلب نبايد هيچ واحد توليدي را تعطيل کنند.
 رحماني با اعام اينکه فرمايش رهبري نصب العين 
است، تصريح کرد: تامين اولويت هاي رونق توليد 
يعني مواد اوليه، نقدينگي و بازار مصرف را در دستور 
کار داريم.وي ادامه داد: نظام بانکي کشور در مقابل 

توليد مسئوانه تر عمل کند و اگر واحد توليدي 
 به دليل سرمايه در گردش کار نکند نمي توان 
پاسخگو بود.وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينکه در کنار توليدکنندگان هستم، گفت: خود را 
مسئول توليد مي دانم و از هفت محور کاري تدوين 
شده امسالمان يک محور همين رونق توليد است.

رحماني با اشاره به اعتبارات اشتغال روستايي که 
دولت به فرمان رهبري تخصيص داده است، بيان 
کرد: اين بودجه ها و منابع بايد با اولويت، تقسيم 
شود.وي با اشاره به مراودات تجاري کشورمان با 
عراق و اقليم کردستان، افزود: اين ظرفيت بسيار 
خوبي است که هم براي صادرات و هم واردات در 

اين حوزه بايد برنامه ريزي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حوزه 
صادرات نه روي مواد غذايي بلکه روي مازاد 
توليدمان بايد برنامه ريزي انجام شود.رحماني با 
اعام اينکه بيش از دو برابر مصرف کشورمان توليد 
کاشي و سراميک داريم، بيان کرد: براي واردات 
بايد ببينيم چه کااهايي نياز داريم و ديدگاهمان 

را به نوع کااهاي وارداتي تغيير بدهيم.
وي با بيان اينکه در واردات با تعهدات ارزي 
جاي نگراني نيست، اضافه کرد: روي واردات 
در مقابل صادرات هم مي توانيم کار کنيم.وزير 
صنعت،معدن و تجارت تصريح کرد: سعي کرديم 
 تعداد بخشنامه ها و ممنوعيت و رفع ممنوعيت هاي 
مکرر را کاهش دهيم.رحماني اضافه کرد: سياست 
ما کنترل نرخ کااها با استفاده از تعرفه است.
 وي با تاکيد بر اينکه موضوع ثبت سفارش ها 
بايد با قدرت بيشتري دنبال شود، گفت: موضوع 
ثبت سفارش پيله وري و تعاوني هاي مرزنشينان 

بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

 وزير صنعت:

 بانک ها به بهانه وصول طلب نبايد هيچ واحد توليدي را  تعطيل کنند

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تا يک ماه آينده کساني که در بورس کاا با 
سوء استفاده و واسطه گري، باعث افزايش 
قيمت ها مي شوند، شناسايي و فعاليت آن ها 
محدود خواهد شد.به گزارش مهر به نقل از 
صدا و سيما، فرشاد مقيمي درباره کساني که 
در بورس کاا، اقدام به خريد مواد اوليه توليد 
و فروش آنها به قيمت هاي بااتر مي کنند، 
گفت: مواد پليمري يکي از مهم ترين کااهاي 
عرضه شده در بورس کاا است که کارگروه هاي 
ويژه اي در اين خصوص تشکيل شده و بر 
اساس آن، ۸۰ درصد تقاضاي بازار را که در 
 حدود ۷۰۰ واحد صنعتي است، هدف گذاري 
و تعيين کرده اند.معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت افزود:با شناسايي اين تقاضا از افزايش 
قيمت برخي مواد پليمري در ماه هاي گذشته 
جلوگيري شد و توانستيم کساني که مي خواستند 
بيشتر از نياز توليد را در بورس کاا خريداري 
و به قيمت هاي غير رسمي در بازارهاي ديگر 
بفروشند، محدود کنيم.وي تصريح کرد:اين 
سياست را براي همه محصوات از جمله 
پتروشيمي و محصوات فلزي در بورس کاا 
دنبال مي کنيم و تاش مي کنيم اين محدوديت 
براي همه کااهاي عرضه شده در بورس تسري 
يابد.مقيمي درباره دريافت ماليات بر ارزش 

افزوده از واحدهاي صنعتي گفت:اين موضوع 
در قانون ماليات بر ارزش افزوده که در مجلس 
در حال بررسي است اصاح خواهد شد و اين 
از خواسته هاي اصلي ما است تا يکي از موانع 

کسب و کار حذف شود.
وي درباره وجود  برخي از محصوات خوراکي 
خارجي در بازار که مشابه داخلي آن وجود 
دارد،گفت:سياست کلي اين است که واردات 
محصواتي که توليد داخل دارند، اگر بتواند کل 
نياز کشور را تأمين کنند، صورت نگيرد؛البته 
اگرچه از انجمن هاي تخصصي اين صنعت 
نيز شکايت زيادي دراين زمينه نداريم، اما 
ممکن است اين کااها از مسيرهاي ديگر 
وارد کشور شده باشد.مقيمي گفت:صنعت 
 غذايي در کشور ۱۱ درصد کل صنعت و 
۱۴ درصد ارزش کل اقتصاد کشور را به خود 

اختصاص داده است.

معاون وزير صنعت اعام کرد:
کوتاه شدن دست واسطه ها از بورس کاا  تا يک ماه آينده

رئيس بنياد مسکن گفت: براي تامين اعتبارات 
بازسازي مناطق سيل زده پشت در بسته بانک ها 
مانده ايم.به گزارش خبرگزاري تسنيم، عليرضا تابش 
در گفت وگوي ويژه خبري افزود: همه کار ها براي 
 بازسازي مناطق سيل زده از جمله پرداخت هاي 
باعوض و در صحنه بودن بنياد مسکن، سپاه 
پاسداران، گروه هاي جهادي و خيرين به جز 
 بانک ها روند خوبي دارد.وي گفت: از بانک ها 
مي خواهيم جديت داشته باشند و کار جهادي کنند 
زيرا اگر بخواهيم در زمان تعيين شده بازسازي 
مناطق سيل زده انجام شود نيازمند عقد قرارداد 
فوري بانک ها با افراد سيل زده هستيم.رئيس 
بنياد مسکن افزود:  پس از وقوع سيل ارزيابي ها 
نشان داد ۱۵۶ هزار واحد نيازمند تعمير يا احداث 
هستند که از اين تعداد حدود ۷۵ هزار واحد شهري 
و روستايي احداثي و ۸۰ هزار واحد تعميري و دو 
تا سه هزار واحد مغازه و محل کسب مردم بود.

تابش گفت: تاکنون ۷۰ هزار پرونده به مبلغ ۲ 
هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مربوط به ۴۰ هزار 
واحد احداثي و ۳۰ هزار واحد تعميري تشکيل و 
۶۰ هزار پرونده به بانک ها معرفي شده است اما 
بانک ها با آنها قرارداد منعقد نکرده اند.وي افزود:  
با توجه به اينکه ما همه مصوبات از جمله مصوبات 
 هيئت دولت و بانک مرکزي را گرفته ايم اما بانک ها 
 با سيل زدگان قرارداد نمي بستند که در نشست هايي 
که با آنها داشتيم از هفته گذشته کمي کار تسهيل 
شده است و بانک ها با ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر واحد 
قرارداد بسته اند.رئيس بنياد مسکن گفت: اکنون 
کسي به دليل نبود اسکان موقت در چادر نيست 
و کمک باعوض ۶ ميليون توماني در روستاها و 
۱۲ ميليون توماني در شهر ها را براي اسکان موقت 
پرداخت کرده ايم.تابش افزود: امکان اسکان موقت 
در خانه ها براي همه سيل زدگان فراهم است اما 
 تعداد کمي به دايلي همچنان در چادر ها مانده اند.

تابش گفت: تاکنون هشت هزار و ۶۰۰ پرونده به 
مبلغ ۱۳۰ ميليارد تومان به بانک هاي عامل در 
۱۱ استان معرفي شده اند که ۵۵ درصد مربوط 
به بانک کشاورزي، ۱۶ درصد به بانک ملي و بقيه 
مربوط به بانک هاي ديگر است.وي افزود: تاکنون 
پرداختي به وسيله بانک ها انجام نشده است اما 
بانک ها مقدمات آن را انجام داده اند که اميدواريم 

از هفته آينده پرداخت ها انجام شود.

رئيس بنياد مسکن: 
پشت در بسته بانک ها مانده ايم
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آگهي تغييرات شرکت طلوع سبز اشنويه سهامي خاص 
به شماره ثبت 403 و شناسه ملي 14004399951 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
العاده مورخ 1398/02/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1- آقاي فاتح عقابي بااگير با کد ملي 2950027415 و 
آقاي مهدي درويش کسيان با کد ملي 2950036619 و 
آقاي عبدالقادر قرباني بيژآباد با کد ملي 2950115871 
به عنوان اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2- آقاي ويس آذري بشماره ملي 2959948890 
بسمت بازرس اصلي و آقاي رضا احمد تاش بااگير به شماره 
ملي 2950078613 بسمت بازرس علي البدل براي مدت 
يک سال انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري اشنويه )506814(

آگهي تغييرات شرکت ترازآب شرق شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 18619 و شناسه ملي 10380341710 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/07 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1-بنا به تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ97/3/7 به هيات مديره در خصوص افزايش 
سرمايه، 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 999000000ريال از حساب 
بدهي شرکت کسر گرديده 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 
به100000 سهم10000ريالي با نام که تمامًا پرداخت گرديده است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506890(

آگهي تغييرات شرکت نوين سازه گستران رستاک شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 65994 و شناسه ملي 14007897544 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/12/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گرديد: تهيه و توليد و ساخت انواع باطري سربي 
اسيدي – انواع صفحات – تجهيزات – لوازم – قالب بدنه – اتصاات 
انواع باطري و مواد شيميايي مجاز انواع خودرو به به روش ريخته گري 
اکسپندر تهيه.توليد و ساخت انواع باتري هاي نيکل کادميوم.ليتيم 
آهني.انواع موتور سيکلت ها و موبايل و انواع صفحات.تجهيزات.لوازم 
.قاب بدنه.اتصاات انواع باتري و مواد شيميايي مجاز تهيه.توليد و 
ساخت انواع باتري هاي استارتر.صنعتي.يوپي اس .قليايي.الکااين.

قلمي. بازيافت انوع باتري هاي خودرو و استحصال سرب و آلياژ سازي 
بازيافت انواع اسيدها و پاستيک هاي انواع باتري تهيه جعبه هاي 
باتري پاستيکي خودرو و قطعات پاستيکي تزريقي تهيه انواع آب 
اسيد.آب مقطر. آب رادياتور و توزيع انواع توليدات جمع آوري انواع 
باتري هاي اسقاطي و قراضه براي بازيافت تهيه طرح. مطالعه.مشاوره.
طرح و نظارت تاسيسات شيميايي.متالوژ يکي و پيمانکاري در کليه 
امور مربوط به آنها صادرات و واردات وسايل و تجهيزات و قطعات و 
ماشين آات و مواد اوليه که به نحوي از آنها با موضوع فعاليت شرکت 
مرتبط باشد. خريد و فروش در سراسر کشور و خارج از کشور صادرات 
و واردات کليه کااهاي مجاز بازرگاني و صنعتي اخذواعطاي نمايندگي 
و مشارکت با شرکتها و موسسات دولتي و خصوصي و عمومي و عقد 
قرارداد با شرکت هاي داخل و خارج. نمک هاي صنعتي براي مصارف 
مختلف از جمله توليد کودهاي شيميايي و خوراک دامي پس از اخذ 
جوزهاي ازم و ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نميباشد 2 - نام شرکت به “ پرتو باطري بارثاوا “ تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 3 - محل شرکت در 
واحد ثبتي مشهد به آدرس بخش مرکزي ، دهستان ميان وايت ، 
آبادي شهرک صنعتي فناوريهاي بر، شهرک صنعتي فن آوري ، کوچه 
آبادي ، خيابان صنعت 3 ، پاک 163 ، طبقه همکف ، واحد 1وکدپستي 
9355133730 تغييريافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506732(

آگهي تغييرات شرکت نگين رايانه الماس خراسان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 31722 و شناسه ملي 10380469370 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/03/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاي اميد عابدشاهي به شماره ملي0943001188 به سمت 
مديرعامل آقاي علي انصاري به شماره ملي 0919358675به سمت 
رئيس هيئت مديره آقاي محمد خليل زاده به شماره ملي0942556216 
به سمت نائب رئيس هيأت مديره آقاي احسان جوانشير به شماره 
ملي 0945492529به سمت عضو هيئت مديره- عضو اصلي آقاي 
مرتضي طلوع نداف به شماره ملي 0942571355 به سمت عضو 
هيئت مديره- عضو اصلي براي باقيمانده مدت تصدي مديران 
تاتاريخ 1399/09/29 انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور و اوراق عادي و اداري با امضاء منفرد اميد عابدشاهي يا 
احسان جوانشير همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )506889(

آگهي تغييرات شرکت اشتاد سازه بهينه پارت شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 53972 و شناسه ملي 14004794475 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/12/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -اعضاء هيئت 
مديره براي مدت دو سال عبارتند از : آقايان سعيد حسامي 
تکلو به شماره ملي 937911747 و محمود حسامي تکلو به 
شماره ملي 0943379581 وخانم ها ليا عطائي به شماره ملي 
0943454158 و زهرا عطائي به شماره ملي 0943363152 
2-قاي علي سعيد شريعتي به شماره ملي 0938826840 و 
خانم مهسا مسکين به شماره ملي 0740213733 به ترتيب 
به سمت بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يک سال مالي 
انتخاب شدند 3- روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت نشر آگهي 
هاي شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )506731(

آگهي تغييرات شرکت الينا دژ خاوران ماندگار شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 56169 و شناسه ملي 14005315222 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1396/08/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - موضوع 
شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد: 
ساختمان: طراحي و نظارت و پيمانکاري اجرا مربوط به ساخت ساختمانها و 
ابنيه اعم از چوبي , آجري , سنگي , بتني , و فلزي-2کليه فعاليتهاي عمراني 
ساختماني از قبيل طراحي , نظارت, مشاوره, محاسبه و مديريت و اجراي 
کليه پروژه هاي ابنيه و راه و باند فرودگاه و زير سازي راه آهن و شبکه جمع 
آوري فاضاب - نظارت و طراحي ساختمان -4واردات و صادرات کليه کااهاي 
مجاز-5 انجام خدمات اجراي ساختمان -6عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و 
حقوقي -شرکت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي و اخذ هر گونه وام 
و تسهيات ريالي و ارزي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري جهت شرکت، 
اخذ نمايندگي از شرکت ديگر و اعطاي نمايندگي به شرکتهاي ديگر -7بازرسي 
ساختمان پس از اخذ مجوزهاي ازم و ثبت فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506726(

آگهي تغييرات شرکت انبوه سازان ساختمان فردوسي سورنا پاژ شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 44619 و شناسه ملي 10380607429 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/05/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس استان خراسان 
رضوي - شهرستان مشهد - بخش مرکزي - شهر مشهد-محله چهنو-
خيابان 17شهريور-خيابان 17شهريور12 )شهيدصدرشمالي1(-پاک 
-0پاساژ صدر-طبقه همکف- کدپستي 9167911983 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. - مواردي به شرح ذيل به 
موضوع شرکت الحاق گرديد: رشته ابنيه:   ارائه خدمات مشاوره , طراحي 
و بهينه سازي و نظارت پروژه هاي عمراني , بهسازي ساختمانها , و انعقاد 
قراردادهاي پيمانکاري به صورت مشارکتي , مباشرتي رشته تاسيسات و 
تجهيزات در برگيرنده امور پيمانکاري مربوط به خطوط انتقال شبکه گاز 
رساني تاسيسات مکانيکي و هيدرومکانيکي ، سيستمهاي سرد کننده 
ساختمان , تاسيسات و تجهيزات ساختمان , تاسيسات و تجهيزات تصفيه 
خانه هاي آب و فاضاب وسايل انتقال , سيستم هاي خبر و هشدار دهنده , 
تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشورخانه , سيستمهاي ارتباطي 
، شبکه هاي رايانه اي ساختمانـ  ماسه پاشي , حفاظت کاتودي , پوشش 
رشته برق : در برگيرنده امور پيمانکاري مربوط به احداث توليد ، توزيع و 
انتقال نيرو اعم از نيروگاهها)نيروگاههاي مقياس کوچک( ، شبکه هاي 
برق و تاسيسات برقي ، سيستمهاي توزيع و الکترونيک عام و خاص ، 
سيستم هاي کنترل برق و همچنين مشاوره , طراحي و نظارت در کليه 
امور مرتبط با تاسيسات برقي پروژه هاي عمراني و تاسيساتي پس از اخذ 
مجوزهاي ازم و ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه 
فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506898(

آگهي تغييرات شرکت خدمات بازرگاني محاسب صنعت 
گلستان سهامي خاص به شماره ثبت 6266 و شناسه ملي 
10700149568 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/12/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1.خانم انيس 
شاهيني به شماره 2121738681 به سمت مديرعامل 
2.آقاي مهدي عزآبادي به شماره ملي 2121705686 
به سمت رئيس هيئت مديره 3.خانم مليحه عزآبادي به 
شماره ملي 2110073667 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره براي دو سال انتخاب گرديدند که براساس مواد 
اساسنامه شرکت وظايف خود را انجام دهند. کليه اسناد 
و اوراق بهادار و بانکي و ساير نامه هاي اداري با امضاء انيس 
شاهيني مديرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري گرگان )506865(

آگهي تغييرات شرکت ساختماني و تاسيساتي هرم افزا شرق 
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 17542 و شناسه ملي 
10380331145 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/05/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-آقاي شهروز دهدشتي 
کدملي:2594230790 رئيس هيئت مديره و مديرعامل 2ـ . 
آقاي مسعود حسين زاده کدملي: 0946737517 نائب رئيس 
هيئت مديره 3ـ آقاي انوشيروان مويد کدملي : 0944728692 
عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . -کليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل : چک ،سفته 
و بروات و عقد عقود اسامي با امضاء منفرد مديرعامل ) آقاي 
شهروز دهدشتي (همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )506899(

آگهي تغييرات شرکت ساختماني و تاسيساتي نگين بناي 
جام شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 1073 و شناسه ملي 
10861179635 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1398/03/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي سيد حجت نظري 
به شماره ملي0933517815 به سمت رئيس هيئت مديرهـ  
خانم سميه ديدار خواه به شماره ملي0731762746به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره -آقاي بهزاد ديدارخواه به شمارملي 
0731743776به سمت مدير عامل و عضو اصلي هيئت مديره 
براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند.وکليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسامي با امضاء منفرد بهزاد ديدار خواه )مدير عامل و 
عضو اصلي هيئت مديره ( همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري تربت جام )506891(
آگهي تغييرات شرکت صنايع شيشه سها زرين جام شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 64613 و شناسه ملي 14007608497 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/03/08 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به آدرس بخش 
مرکزي - شهر مشهد-محله /چهارباغ-خيابان شهيدرجايي-خيابان آيت 
اله شيرازي-پاک -0مجتمع بازار مرکزي فاز -2طبقه اول-واحد 58/ 3 
-کدپستي 9134715889 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506717(
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مدیر مخابرات منطقه کردستان:
یک هزار و ۶4 مشترک روستایی 
شهرستان بیجار تحت پوشش 

اینترنت پرسرعت مخابرات هستند  
سنندج-خبرنگار رسالت:

 مدیر مخابرات منطقه کردستان درجلسه شورای اداری شهرستان بیجار 
که نماینده مردم در مجلس شورای اسامی، فرماندار،امام جمعه و مدیران 
شهرستان بیجار و استانی نيزحضور داشتند، با اعام اینکه در حال حاضر 
یک هزار و ۶۴ مشترک روستایی در ۴۰ روستای شهرستان بیجار تحت 
پوشش اینترنت پرسرعت مخابرات هستند گفت: خوشبختانه مخابرات 
منطقه کردستان دراین زمينه بیشتر از تعهدات خود عمل کرده است. 
که توسعه زیرساخت های  دکتر آزاد حکمت ضمن تشریح این مطلب 
گذار شده است،  خدمات تلفن همراه و اینترنت روستایی به سایر اپراتورها وا
افزود: مخابرات منطقه در زمان توليت ایجاد و توسعه خدمات مخابراتی 
در مناطق روستایی براساس وظایف محوله، موفق شد 115 روستای 
شهرستان بیجار را تحت پوشش خدمات موبایل همراه اول مخابرات 
قرار دهد. وی بابیان اینکه برای اولين بار فعاليت و کارهای زیر ساختِی

 

 چشمگيری برای توسعه تلفن ثابت در شهر حسن آباد یاسوکند انجام 
شده است که مشتریان این شهر می توانند ازخدمات مخابرات در این 
حوزه بهره مند شوند، اظهارداشت: خوشبختانه ما نيز به وعده های خود 
 در این خصوص به نحو احسن جامه عمل پوشاندیم و پیشرفته ترین 
تکنولوژی های مد نظر در حوزه مخابراتی را درشهرستان بیجار اجرا 
 نمودیم. گفتنی است در حال حاضر سه هزارو 882 مشترک همراه اول ،

29 هزار و7۴۰ مشترک تلفن ثابت و سه هزار و 8۴9 مشترک اینترنت 
کردستان  پرسرعت در شهرستان بیجار از خدمات مخابرات منطقه 

بهره مند هستند.
    

آغاز سنجش فشار خون در شهرهای 
دزفول، شوش و  گتوند

دزفول-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: سنجش فشار خون ۳۳5 هزار 
نفر در شهرهای دزفول، شوش و گتوند  آغاز شد. یوسف پریدار  در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 
افزود: کل جمعيت شهرهای دزفول، شوش و گتوند حدود 79۰ هزار نفر 
ح سنجش فشار  است که ۳۳5 هزار نفر باای ۳۰ سال هستند و باید در طر
خون شرکت کنند. وی با بیان اینکه بیماری هایی چون آبله، سرخک، 
عفونت ریوی، اسهال و ذات الریه علت مرگ و مير هستند، گفت: قبًا از 
کنون  که ا هر یک هزار تولد بین 1۰۰ تا 15۰ نوزاد از بین می رفت در حالی 
شاخص مرگ و مير کودکان زیر یک سال به 15 نفر در یک هزار نفر رسيده 
است. وی افزود: قبًا در کنترل بیماری های عفونی مشکل داشتيم که 
کنون سيمای  کنيم، ا کنترل  توانستيم تا حد زیادی این بیماری ها را 
بیماری ها در حال تغيیر است و باید توجه بیشتری به پیشگيری شود. 
وی علت 8۰ درصد از دست دادن کليه را فشار خون و دیابت دانست و 
گفت: باید پیشگيری از بیماری را به یک فرهنگ تبدیل کرد تا به عنوان 
که در این خصوص خبرنگاران  ح شود  یک مطالبه جدی مردمی مطر
می توانند در ارتقای رتبه سامت عمومی کمک کننده باشند. وی گفت: 
هدف ما این است که این افراد که دارای فشار خون باا یا در معرض فشار 
خون باا هستند سبک زندگی خود را تغيیر دهند  یا با مراقبت دچار فشار 
خون باا نشوند. وی استرس و مصرف دخانيات را از دیگر عوامل مؤثر در 
افزایش فشار خون عنوان کرد و گفت: سه راه برای سنجش فشار خون 
پیش بینی شده و مردم می توانند با مراجعه به خانه های بهداشت، 
 salamat.gov.ir مراجعه به پایگاه های بهداشتی  یا مراجعه به سامانه

نسبت با سنجش فشار خون خود اقدام کنند.
    

  اجرای طرح ساماندهی پاک 
 اماک  مسکونی و تجاری در  محات 

تازه تاسیس شهر  کهریزک
کهریزک- خبرنگار رسالت:

ک های مسکونی و تجاری خيابان چهارباغ و  ح ساماندهی پا طر
شهرک پیام شهر کهریزک درحال اجراست. وحيد فروغی با اعام این 
ح  خبر گفت: باتوجه به افزایش ساخت و ساز در محات جدید ، طر
ک های مسکونی و تجاری در معابر اصلی و فرعی چهار باغ   ساماندهی پا
کار  واحد زیباسازی معاونت  و شهرک پیام شهر کهریزک در دستور 
گرفت. وی در تکميل این  کهریزک قرار  خدمات شهری شهرداری 
کهریزک درحال  ح بر اساس مميزی جدید شهر  خبر گفت: این طر
ح، رفع سردرگمی اهالی  اجراست و مهم ترین هدف از اجرای این طر
در یافتن نشانی و زیباسازی منظر دیداری شهر است. معاون خدمات 
کوبی  ک  ح پا شهری شهرداری کهریزک افزود: حدود 75 درصد از طر
ک محات تازه تاسيس شهر کهریزک به اجرا درآمده است و این  اما

ح تا پایان هفته به اتمام می رسد. طر
فروغی خاطر نشان کرد: شهروندانی که منازلشان یا معابر محله شان 
ک است نيز می توانند با اطاع رسانی به واحد زیبا سازی  فاقد پا

شهرداری کهریزک از خدمات این حوزه بهره مند شوند.
    

 ترمیم و رفع شکستگی لوله اصلی 
آب شرب بندر  انزلی

بندرانزلی- خبرنگار رسالت:
گذاری یک فقره انشعاب ،  ميری مدیر آبفای انزلی گفت: در حين وا
موفق به شناسایی نشتی پدید آمده در خط لوله اصلی آب شهر شدیم 
و با توجه به مکان جغرافيایی آن که در خيابان شهيد مفتح جنوبی 
یکی از مناطق پرتردد شهر بود، به ناچار، اجرای عمليات حفاری و 
رفع نشتی را به شب هنگام موکول کردیم. مدیرآبفای انزلی ضمن 
قدردانی ازهمت و تاش بی وفقه همکاران واحد اتفاقات و عوامل 
اجرایی امور زمان اجرای عمليات را از ساعت 2۳ تا ۳۰ : ۶ به مدت 
هفت و نيم ساعت اعام کرد و افزود: با اینکه این نشتی مخفی و دور 
گاهی از وجود آن نسبت به رفع مشکل و  از دید بود، اما به محض آ

جلوگيری از هدررفت آب اقدام شد. 

خبر

استاندار البرز خبرداد:
 البرز در جمع سه استان برتر کشور 

در حوزه سرمایه گذاری
ج- خبرنگار رسالت:  کر

عزیزاه شهبازی گفت: وفاق، اتحاد و همدلی موجود بین مجموعه 
استان، زمينه ایجاد ذهنی مشترک برای نيل به اهداف رشد، توسعه 
و پیشرفت البرز را فراهم کرده است.  وی در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی البرز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
گفت: جلسات و  در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، 
نشست ها در البرز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد چرا که اهتمام 
و پیگيری جدی برای اجرای مصوبات وجود دارد. ایشان به سفر 
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور به البرز اشاره کرد و گفت: این 
سفر که در دیدار با دکتر نوبخت صورت گرفت، 8۰۰ ميليارد تومان 
اعتبارات دولتی برای تسریع در تکميل پروژه های ملی راهسازی 
البرز به همراه داشت. استاندار البرز با بیان اینکه وزیر ارتباطات و 
 فناوری اطاعات به عنوان وزیر معين البرز، حمایت های مجدانه ای

 از استان داشته اند، شهبازی افزود: البرز در مجموع در خصوص 
بهره مندی از اینترنت و خدمات همراه شرایط خوبی دارد که اميد 
است این امر  تا پایان سال در تمامی نقاط استان محقق شود. 
گفت: بخش خصوصی فعال در البرز با ایثارگری همچنان  وی 
در این شرایط خاص ایستاده اند. استاندار البرز با اشاره بر اینکه 
البرز در سال 97 جزء ۳ استان برتر کشور در حوزه سرمایه گذاری 
 بوده است، افزود: این استان با توجه به بستر و زیرساخت های 
موجود، دارای جذابیت های فراوانی برای سرمایه گذاران داخلی 
کرد: در دوران مقاومت هستيم و  و خارجی است.  وی اضافه 
بخش خصوصی برای مقابله با تحریم ها، فشارها و تهدیدها، 
خشم مقدسی را از خود نشان داده اند و برند و نمادی از مقاومت 

به نمایش گذاشته اند.
    

 انتصاب سرپرست جدید اداره گاز
شهرستان بندر ترکمن استان گلستان

گرگان- خبرنگار رسالت: 
   طی حکمی ازسوی مهندس رحيمی مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان،جمشيد ایری به عنوان سرپرست جدید اداره گازشهرستان 

بندرترکمن منصوب گردید. 
که به همين منظور درمحل  گزارش روابط عمومی ،در نشستی  به 
فرمانداری شهرستان برگزار شد ضمن معرفی  سرپرست جدید اداره 
گاز بندر ترکمن  و از خدمات  مسلم معماری رئيس سابق آن اداره  که 
درحال حاضر مسئوليت اداره گاز کردکوی را به عهده دارد  نيز  تجليل 
گلستان  گازاستان  به عمل آمد.  دراین جلسه مدیرعامل شرکت 
ضمن تشکر از  تعامات و همکاری بسيار خوب فرماندار بندرترکمن  
گزارشی از وضعيت گازرسانی و خدمات ارائه شده شرکت در شهرستان  
ارائه نمود.  در ادامه نيز  الياس هيوه چی فرماندار بندرترکمن از 
گلستان و معماری  رئيس سابق اداره  گاز  حسن نظر مدیر عامل 
گازرسانی در شهرستان متبوع زحمات  گاز که در راستای خدمات 
زیادی کشيدند تقدیر نموده و از سرپرست جدید اداره گاز خواست 
تا همچون گذشته در زمينه توسعه شهرستان تاش  نماید. گفتنی 
است در ادامه مراسم معارفه ، حکم انتصاب سرپرست جدید اداره 
گاز شهرستان بندر ترکمن  توسط فرماندار به ایشان  اعطاء شد که 
در آن برخدمات رسانی هر چه مطلوب تر، تاش در راستای توسعه 
گازرسانی ، تکریم ارباب رجوع وهمچنين تعامل مناسب با سازمان ها 

کيد شده است .   ، نهادها وادارات استان تا
    

معاون سیاسی انتظامی فرماندار  ری:
 جدایی فرهنگسرا و مساجد 

تبعات اجتماعی و فرهنگی دارد
شهرری- خبرنگار رسالت:

 سجاد برنجی، معاون سياسی انتظامی فرمانداری ری در نشست 
اختصاصی با سمن های این شهرستان و مسئوان روابط عمومی 
شهرداری ها با موضوع نقش فرهنگ سازی در کاستن قاچاق کاا 
گفت: مهم ترین جنبه قاچاق کاا، بحث اقتصادی آن است چرا که در 
جامعه عرضه کننده، افراد به دنبال سود بیشتر هستند و در جامعه 
متقاضی  به دنبال قيمت کمتر و کيفيت بااتر   و همين، انگيزه تقلب 
کند.  وی مباحث فرهنگی را در جلوگيری  و مشکل قاچاق را ایجاد می 
از قاچاق کاا بسيار تأثيرگذار دانست و گفت بحث هایی مانند برند و 
برندگرایی زاییده کاستی های ما در  برنامه های محتوایی فرهنگی 
گر فرهنگ یک جامعه غنی باشد، طبيعی است که افراد که  است. ا
جذب داشته های تبليغاتی جوامع دیگر نمی شوند. سمن ها در 
این راستا نقش بسيار مهمی دارند و با ممارست در کارهای فرهنگی 
می توانند این گلوگاه مهم را در قاچاق کاا که همان خأ فرهنگی است 
 از بین ببرند.  سجاد برنجی با خطاب قرار دادن روابط عمومی های
شهرداری ها جدایی فرهنگسراها را از مساجد یک ایراد اساسی 
دانست و افزود مساجد بهترین پایگاه مردمی هستند که می توان در 
آن برنامه های فرهنگی گروهی تدوین کرد. در این جلسه حاضرین 
به اقدامات سازمانی خود در راستای فرهنگ سازی در  موضوع 

جلوگيری از قاچاق کاا پرداختند.
    

مرگ عابری در تصادف با  کامیون 
نيشابور- خبرنگار رسالت:

رئيس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نيشابورگفت: 
یک کاميون در بلوار رسالت غربی این شهر عابر پیاده ای را زیر گرفت 
که وی در دم جان باخت. سيد مهدی حسينی افرود: با اعام این 
حادثه و گير کردن جسد متوفی در زیر گاردن کاميون، دو تيم نجات 
و آتش نشانی از ایستگاه های 1 و 2 به محل اعزام شدند. وی اظهار 
کرد: نجاتگران آتش نشان بافاصله پس از رسيدن به محل و بررسی 
موقعيت حادثه اقدام به رها سازی جسد متوفی از زیر کاميون کردند. 
به گفته وی، علت حادثه توسط پليس راهور در دست بررسی است 
خ داده بود که کاميون در حال عبور از عرض  ولی این حادثه زمانی ر

پیاده رو برای ورود به انبار ضایعات بود.

دیدار صمیمی رؤسای فرهنگ و ارشاد پیشوا و رودسر
پیشوا- خبرنگار رسالت:

امير حسين طاهری رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان پیشوا با عباس نژاد 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان رودسر دیدار کرد. در این دیدار روسای 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی هر دو شهرستان در رابطه با ظرفيت های فرهنگی و تعامل 
فی ما بین این دو اداره گفت وگو کردند. امير حسين طاهری در این دیدار با توضيحاتی 
در رابطه با توانمندی هنرمندان عرصه موسيقی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، شعر 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان پیشوا و همچنين  و ادب، نمایش و 
چگونگی و کيفيت برگزاری هفته فرهنگی شهرستان پیشوا در سال 97 و همچنين در 
خصوص همکاری دو اداره جهت برگزاری این هفته در سال 1۳98 مواردی را عنوان 
نمود. کمال عباس نژاد نيز رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان رودسر ضمن 
توضيحاتی در مورد فعاليت اخير فرهنگی این اداره اعم از برگزاری نمایشگاه نقاشی 
دانش آموزی نمایشگاه صنایع دستی و دست سازه های کودکانه و فعاليت های این 
اداره در ماه مبارک رمضان در این شهرستان آمادگی خود را در خصوص برگزاری هر چه 

بهتر هفته فرهنگی با همکاری دو شهرستان اعام نمود.

گسترش صنعت گردشگری در کهمان با تامین برق منطقه؛
روشنایی برق، زیبایی های کهمان را دو چندان کرد

خرم آباد- خبرنگار رسالت: 
با احداث ۴2۰۰ متر شبکه فشار متوسط برق، صنعت گردشگری منطقه زیبای کهمان در مسير توسعه قرار گرفت. آیین افتتاح شبکه برق رسانی 
منطقه زیبای گردشگری کهمان و همچنين تامين برق دستگاه مخابراتی آن منطقه با حضور دکتر اميری معاون استاندار، مدیران عامل شرکت 
توزیع نيروی برق و مخابرات استان، مدیرکل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و با حضور مسئولين شهرستانی برگزار گردید. این 
کی است مهندس فریدون خودنيا مدیرعامل برق استان لرستان با حضور در این مراسم اظهار داشت: »یکی از زیرساخت های اشتغال زایی   گزارش حا
گسترش و توسعه مناطق گردشگری است و منطقه زیبای کهمان در شهرستان الشتر نيز ظرفيت و پتانسيل اشتغالزایی چشمگير و قابل اتکایی 
دارد«. مدیرعامل برق لرستان گفت: »یکی از شاخص ترین ابزارهای خدمات رسانی تامين برق به عنوان زیرساخت اصلی توسعه است«. خودنيا 
افزود: »با درخواست مسئولين شهرستانی و پیگيری های شرکت توزیع برق استان اعتبار پروژه مشخص و مبلغ  ۳5۰/۰۰۰/۰۰۰۰ریال از منابع دولتی 
شرکت و مبلغ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰  ریال از اعتبارات استانداری لرستان تامين و در کمترین زمان ممکن پروژه اجرایی و به پایان رسيد«. در ادامه مهندس 
مراد سپهوند مدیریت توزیع برق شهرستان الشتر ضمن بیان مشخصات پروژه اظهار داشت: »برای تامين برق منطقه کهمان و دستگاه مخابراتی 
۴2۰۰ متر شبکه فشار متوسط در یک بازه زمانی مشخص احداث گردید«. سپهوند گفت: »انتظار داریم متقاضيان انشعاب برق با ارائه مجوزهای 

قانونی جهت دریافت انشعاب به مدیریت توزیع نيروی برق الشتر مراجعه و نسبت به خرید انشعاب مبادرت نمایند«.

استاندار قزوین: 
رسانه ها، تسهیل کننده ارتباطات مردم و مسئولین هستند

قزوین-خبرنگار رسالت:
 عبدالمحمد زاهدی گفت: در دنيای امروز  رسانه ها تسهيل کننده ارتباطات مردم و مسئولين هستند. وی  در جلسه ای که با حضور اصحاب رسانه، 
مدیران خبرگزاری ها و نشریات استان برگزارشد، بیان کرد: حل مشکات و ارتباطات بین مردم و مسئولين در دنيای امروز بر عهده رسانه هاست و 
از این رو نباید نقش رسانه ها نادیده گرفته شود. زاهدی گفت: عصر ارتباطات زمان نادیده گرفتن رسانه ها نيست در این عصر استفاده درست از 
کند. استاندار قزوین گفت: رسانه ها جریان سازان افکار عمومی  که می تواند تحوات عظيمی ایجاد  توانمندی ها و ظرفيت های رسانه ای است 
در جامعه هستند و بدون وجود آنها نمی توان به نيازها و خواسته های گروه های مختلف جامعه اشراف پیدا کرد. نصرت اه عليرضایی فرماندار 
که بدون آن نمی توان فعاليت کرد.  شهرستان آوج نيز در ادامه این جلسه بیان کرد: امروز مدیران به سواد رسانه ای و بینش سياسی نياز دارند چرا
وی افزود: در دنيای امروز مدیری که شناخت خوبی از عرصه رسانه و توانمندی های آن نداشته باشد نمی تواند به درستی فعاليت کند چرا که امروز 
کارآمدخواهد بود.همچنين منوچهر حبيبی در این مراسم،  گذار اجتماعی در جوامع است و جهان ارتباطات بدون رسانه نا رسانه از عناصر تاثير 
گرو حضور فعال و پرشور رسانه هاست. وی افزود: رسانه ویترین واقعيت های جوامع  اظهار داشت: پویایی و نشاط اجتماعی در جوامع امروز در 
است، این واقعيت ها گاهی خدمات نظام و تاش های صادقانه وگاهی کاستی ها و نارضایتی های مردم است اما مسئله ای که اهميت دارد نقش 

و جایگاه انعکاس و روشنگری رسانه هاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
 برنامه جامع اصاح زیرساخت های آب و خاک 

مازندران تدوین شد
ساری-خبرنگار رسالت:

رئيس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره 
به احيا و بهسازی آب بندان های مازندران، 
گفت: برنامه جامع اصاح زیرساخت های 
ک مازندران تدوین شد. عزیزاه  آب و خا
شهيدی فر در جلسه زهکشی اراضی کشاورزی 
مازندران اظهار داشت: با ارقام جدید برنج که 
توسط محققان معرفی شده بیش از هزار هکتار 
اراضی استان به کشت ارقام جدید اصاح شده 
کيفی اختصاص یافته است. وی افزود: با  و 
ح زهکشی اراضی زراعی مازندران  توسعه طر
می توانيم در حوزه خودکفایی برنج موفق 
باشيم. شهيدی فر  با اشاره به اینکه در حوزه 
توسعه زیرساخت های اراضی کشاورزی استان 
باید گام برداریم، تصریح کرد: ۴ هزار هکتار از 
کلزای استان را در اراضی برنجکاری  کشت 
شده داریم و قصد داریم این سطح را به 2۰ هزار 
هکتار برسانيم. وی افزود: مازندران در توليد 
1۴ محصول استراتژیک رتبه برتر کشور است. 
ایشان با اعام اینکه با توجه به اقليم مناسب 

مازندران ازم است اراضی کشاورزی استان را 
برای کشت دوم مناسب کنيم، گفت: تجهيز و 
نوسازی اراضی شاليزاری، اصاح، بهسازی و 
کم شبکه های فرعی آبیاری در قالب  افزایش ترا
بسته پیشنهادی برای اصاح زیرساخت های 
ک مازندران تدوین شده است. وی  آب و خا
یادآور شد: مطالعاتی در محدوه خليج ميانکاله 
برای احيای اراضی این منطقه در سطح فاز 
کنون در تکميل این فرآیند،  یک انجام شده و ا
مطالعات اراضی بین ساحل شرقی نکارود 
تا خليج ميانکاله در سطح 1۰ هزار هکتار در 

جریان است.

  رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان:

سنجش۶۱هزارنوآموزکرمانیازابتدایتیرماهآغازمیشود
کرمان-خبرنگار رسالت:

ح سنجش  مهران باهری با اشاره به اجرای طر
سامت و آمادگی تحصيلی نوآموزان بدو ورود 
به مدرسه در ۳7 پایگاه استان کرمان گفت: ۶1 
هزار نوآموز استان کرمان از ابتدای تير تا پایان 
گيرند. وی با اشاره به  شهریور مورد  ارزیابی قرار می 
اجرای طرح سنجش سامت و آمادگی تحصيلی 
نوآموزان با همکاری آموزش و پرورش استان کرمان 
کرمان اظهار داشت:  و دانشگاه علوم پزشکی 
ح در کشور شناسایی  هدف از برگزاری این طر
بهنگام اختاات و بیماری های نوآموزان در 
راستای مداخله زودهنگام است. ایشان با بیان 
اینکه براساس دیدگاه های جهانی امروزه سواد 
تنها خواندن ونوشتن نيست، دانستن برای 
کار بستن برای بهتر زیستن  کار بستن و به  به 
و بهتر زیستن برای بهتر با هم زیستن است 

گفت: هدف اصلی تعليم و تربیت آمادگی افراد 
برای ورود به جامعه برای رفع نيازهای خود و 

جامعه است. باهری افزود: بچه ها سن طایی 
گر در این سن مشکات، بیماری ها و  دارند و ا

اختاات کودکان شناسایی شود در روند درمان 
آنها تاثير زیادی داشته و تسهيل می شود. وی 
هدف سوم را پیشگيری از بروز بیماری هایی 
گفت: تنبلی  کرد و  چون تنبلی چشم عنوان 
گر بموقع شناسایی شود به درمان  چشم ا
کرده و از نابینایی آنها در  کمک  کودکان  این 
ِآینده جلوگيری می شود. رئيس اداره آموزش و 
پرورش استثنایی استان کرمان با اشاره به اینکه 
کز و  والدین در تاریخ و نوبت اخذ شده باید به مرا
پایگاه های سنجش مراجعه کنند گفت: هزینه 
ح ۳۰ هزار تومان و هزینه لغو 1۰ هزار تومان  این طر
است. وی با اشاره به مدارک مورد نياز در هنگام 
مراجعه برای سنجش گفت: والدین حتما باید 
برگه نوبت اینترنتی، شناسنامه نوآموز و والدین 
کسيناسيون کامل شده و یک قطعه  و کارت وا

عکس۳ در ۴ به همراه داشته باشند.

اجرای طرح تشدید نظارت بر  ناوگان حمل و نقل در  استان مرکزی

احمد علی موهبتی:
مبادات مرزی در  سیستان و بلوچستان با سهولت بیشتری باید انجام شود

ک-خبرنگار رسالت: ارا
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: با توجه به پیش رو بودن فصل 
ح  تابستان که افزایش سفرها رقم می خورد طر
کنترل و نظارت بر ناوگان مشترک با پليس راه و 
راهور ناجا در استان مرکزی اجرایی شد. علی 
زندی فر با اشاره به نحوه نظارت بر ناوگان 
مسافربری استان با توجه به پیش رو بودن 

ایام تابستان و پیک سفرها اظهار داشت: با 
توجه به افزایش سفرها در محورهای مواصاتی 
 استان مرکزی در تعطيات ميانه خردادماه 98 و 
کنترل و  ح  پیش رو بودن فصل تابستان، طر
نظارت بر ناوگان مشترک با پليس راه و راهور 
ناجا از خردادماه در دستور کار راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی قرار گرفت. وی 
ح کنترل و نظارت  افزود: درراستای اجرای طر

بر ناوگان اتوبوسرانی که به صورت مشترک با 
پليس راه و راهور ناجا انجام شد، 12۰ دستگاه 
گرفت. زندی فر   اتوبوس مورد ارزیابی قرار 
ح   کرد: بیشترین موارد و مشکات مطر بیان 
شده در حين بازدیدها شامل موارد مرتبط با 
استيک، شکستگی شيشه و نواقص تجهيزات 
ح در  ایمنی بود. وی ادامه داد: در قالب این طر
طی مسير، اتوبوس توسط سامانه سپهتن در 

پليس  راه های موجود در مسير به طور کامل 
کنترل می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کرد: از رانندگان این  استان مرکزی عنوان 
که با رعایت قوانين  ناوگان هم تقاضا داریم 
کنند و با  و مقررات از بروز حوادث جلوگيری 
رانندگان متخلف به طور قاطع و بدون اغماض 

برخورد می شود.

مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه:
  90 درصد پساب  های خانگی شهری در 

 استان کرمانشاه تصفیه می  شود 

مدیرعامل شرکت گاز استان گیان خبرداد:
اجرای 37 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در  گیان

رشت-خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومی گاز گيان - حسين 
کبر مدیرعامل شرکت گاز استان گيان با اعام  ا
 خبر اجرای ۳7  کيلومتر عمليات شبکه گذاری
 در استان اظهار داشت: با اجرای این ميزان 
گاز در  گذاری، مجموع طول شبکه  شبکه 
استان گيان به بیش از 2۰ هزار و ۶۰۰ کيلومتر 

رسيده است.
وی ادامه داد: این شرکت همزمان با گازرسانی به 
روستاها، عمليات شبکه گذاری در حفرات خالی 
 شهرها را نيز به طور منظم به انجام می رساند 
و در همين راستا در اردیبهشت امسال بالغ بر 
۴/5 کيلومتر شبکه گذاری در شهرها انجام 
داده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گيان 
گفت: این شرکت با وجود تمرکز  روی کيفی 

سازی خدمات، عمليات گازرسانی به مناطق 
 باقيمانده استان را به طور منظم برنامه ریزی 
و اجرا می نماید و با جذب بیش از ۴۰ هزار 
گذشته، مجموع  مشترک جدید در سال 
مشترکين گاز در استان را  به باای یک ميليون 

و ۶۰ هزار مشترک رسانده است.
کبر در پایان اظهار داشت: شرکت گاز  مهندس ا
استان گيان بر اساس برنامه ریزی های به عمل 
 آمده قصد دارد تا در قالب فاز سوم پروژه های 
بند »ق« به 11۳ روستای کوهستانی استان 
گازرسانی نماید و برای  تا پایان سال 99 
کيلومتر شبکه  تحقق این مهم باید ۴85 
کيلومتر شبکه تغذیه را در  توزیع و 1۴7 
کوهستانی استان  مناطق صعب العبور و 

اجرا نماید.

شهردار اصفهان خبر داد:
جایگزینی چمن های مقاوم به کم آبی با چمن معمولی

اصفهان- خبرنگار رسالت:
گفت: شهرداری در زمينه  شهردار اصفهان 
پوشش چمن، برنامه چندساله برای جایگزینی 
چمن های معمولی با چمن های کم مصرف 
و مقاوم به کم آبی دارد تا چهره شاداب شهر را 
کند.  قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده  حفظ 
رادیویی با برنامه » سام اصفهان« با اشاره به 
روز ملی گل و گياه اظهار کرد: باغبانان شریف 
شهرداری، در سطح شهر تاش می کنند تا با 
حفظ و نگهداری از گل و گياهان و فضای شاداب 
سطح شهر، روز شادابی را برای شهروندان رقم 
بزنند. وی با اشاره به اینکه سال گذشته حفظ 
فضای سبز شهر اصفهان به علت خشکسالی 
سختی های زیادی داشت اما با تاش همه 
خصوصا همکاری مردم در مصرف بهينه از این 

مشکل عبور کردیم، تصریح کرد: امسال وضعيت 
منابع آب بهتر است اما نباید فراموش کنيم هنوز 
مشکل داریم و باید به سمت توسعه فضای سبز 
متناسب با اقليم، پیش برویم. شهردار اصفهان 
افزود: تغيیر اقليم شرایط را سخت کرده و باید 
متناسب با آن سياست گذاری کنيم. این برنامه 
از یکسال گذشته شروع شده و آن را با جدیت 
ادامه خواهيم داد، همچنين کاشت درختان 
کار قرار داده  مناسب با اقليم را هم در دستور 
ایم. وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته هر 
که شهرداری اصفهان برنامه ای برای  زمان 
 توزیع نهال رایگان داشت، فقط نهال های 
گفت:    کرده است،  کم آبی را توزیع  مقاوم به 
جشن روز ملی گل در باغ گل های شهر اصفهان 

برگزار شد. 

زاهدان- خبرنگار رسالت: 
مبادات مرزی و توسعه صادرات نفتی با کشورهای همسایه به ویژه 
افغانستان باید با سهولت بیشتری انجام شود و کم کاری در این 
بخش از هيچ مدیری پذیرفتنی نيست. احمد علی موهبتی  در کار 
گروه توسعه صادرات غير نفتی و شورای ساماندهی مبادات مرزی 
سيستان و بلوچستان اظهار داشت: آنچه در مبادات مرزی بین 
کشورهای منطقه همواره مهم و مورد اهميت بوده توجه به منافع 
دو ملت است. وی با بیان اینکه برخی موانع در حوزه مبادات مرزی 
وجود دارد که باید به سرعت برداشته شود ادامه داد: کشورهایی 

کات بسياری هستند  چون ایران و افغانستان داری منافع و اشترا
که در صورت برداشته شدن موانع و سهولت در روند مبادات 
شاهد رونق بخش تجارت و اقتصاد در این منطقه خواهيم بود. 
کرد: باید مردم دو ملت از منافع و ظرفيت های مرز  ایشان بیان 
به بهترین شکل استفاده و بهره برداری کنند.  وی تجارت کوله 
بری و بازارچه ای را سم مهلک برای تجارت داخلی عنوان کرد و 
افزود: با توجه به شرایط موجود با این موضوع مشکلی ندارم اما 
آنچه مهم است رسيدن به مدل تجارت سالم و جهانی است. 
استاندار سيستان و بلوچستان ایجاد قرنطينه در پایانه مرزی 

ميلک برای واردات حوزه کشاورزی )گردو( و دام را مهم دانست 
که به زودی انجام خواهد شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
گفت: این  استاندار سيستان و بلوچستان نيز در این نشست 
استان دارای ظرفيت های فراوانی است که از جمله آنها همجواری 
کستان، حوزه خليج فارس  کشورهایی چون افغانستان، پا  با 

و عمان است.
عليرضا نورا ادامه داد: یکی از سياست های مهم جمهوری 
کشورهای  گسترش تجاری و اقتصادی با این  اسامی ایران 

همسایه است.

معاون وزیر ورزش:
 ایران در امنیت کامل 

میزبان لیگ ملت های والیبال است
اردبیل-خبرنگار رسالت:

 معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان 
گفت: ایران با امنيت و آرامش کامل ميزبان رقابت های جهانی ورزشی 
است. عبدالحميد احمدی در جلسه شورای عالی ورزش اردبیل با 
کرد: بر  اشاره به ميزبانی واليبال در دو شهر اروميه و اردبیل اظهار 

کشورمان  که سال هاست در تاشند امنيت  خاف بدخواهان ایران 
را مخدوش نشان دهند این در حالی است که ایران با امنيت و آرامش 
کامل ميزبان رقابت های جهانی ورزشی است. وی با اشاره به ميزبانی 
رقابت ها در اروميه در هفته سوم افزود: در این مسابقات با حجم قابل 
گران مواجه بودیم و  ظرفيت سالن الغدیر اروميه ۴5۰۰ نفر  توجه تماشا
بود اما بیش از ۶5۰۰ نفر در مسابقات در داخل سالن بودند و مدیریت 
ج از سالن نيز دشوار بود. وی افزود: ورود اضافه بر  گران در خار تماشا
گر نيز مشکاتی را به دنبال دارد و یکی از مهم ترین مسائل  ظرفيت تماشا
گران است  که در آذربایجان غربی نسبت به تعبيه تلویزیون  بحث تماشا
شهری اقدام شد و فشار کار را کاهش داد و از سویی شور و نشاط عمومی 

را موجب شده بود. معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی 
گفت: ضروری است در استان اردبیل نيز این  وزارت ورزش و جوانان 
مسئله در شورای تامين مدنظر قرار گيرد تا زمينه تماشای دسته جمعی 
کرد: حضور بانوان در سالن نيز  مسابقات فراهم شود. احمدی اظهار 
باید با پیش بینی های ازم همراه باشد و همچنين رهبران تشویق افراد 
باید در جلسات توجيهی همراه با مسابقه و موافق جریان آن باشند. این 
گران دارد.  مسابقات اهميت ویژه در تقویت اتحاد ملی و انسجام تماشا
کشور دانست و  کامل  احمدی برگزاری این مسابقات را بیانگر امنيت 
کرد: این رقابت ها نه در پایتخت بلکه در دو استان مرزی برگزار  اظهار 

می شود و بیانگر امنيت کامل کشور است.

کرمانشاه-خبرنگار رسالت:
فریدون یاوری گفت: بیش از 9۰درصد پساب  های 
کرمانشاه تصفيه  خانگی شهری در استان 
می  شود. وی با بیان اینکه اميد است تصفيه 
پساب  های خانگی شهری به 1۰۰درصد برسد، 
اظهار داشت: تصفيه خانه فاضاب شهرهای 
کرمانشاه، شهرک الزهرا ،بیستون، سرپل ذهاب،  
قصرشيرین، پاوه، اسام آباد غرب و کنگاور به 
بهره برداری رسيده است. یاوری به در دست 
احداث بودن تصفيه خانه فاضاب شهرهای 
روانسر، ثاث باباجانی، جوانرود، روانسر و 
مدول دوم پاوه و هرسين اشاره کرد و گفت: با 

بهره برداری این تصفيه خانه های فاضاب 9۰ 
درصد پساب های خانگی استان تصفيه خواهد 
کشور است.   که یک رکورد قابل توجه در  شد 
مدیرکل محيط زیست استان کرمانشاه افزود: 
با راه  اندازی تصفيه خانه  های شهری نوبت 
به تصفيه خانه  های روستاهای بزرگ خواهد 
رسيد و به گونه  ای که هيچ پساب خام تصفيه 
نشده  ای در استان کرمانشاه به محيط زیست 
تخليه نشود.  یاوری با بیان اینکه  فاضاب 
حاوی مواد آلوده و بیماری زا است، عنوان 
کرد: فاضاب  ها برای موجودات زنده و حتی 
ک است که  این آلودگی  محيط زیست خطرنا
باید از بین برود تا دیگر خطری محيط زیست 
و سامت موجودات زنده به ویژه انسان ها را 
تهدید نکند. وی افزود: برای از بین بردن این 
آلودگی باید آن را تصفيه کرد و رهاسازی فاضاب 
در محيط زیست فقط خطرات ناشی از آن را 
 برای مدتی از انسان دور می  کند و در دراز مدت

 اثرات مخربی بر محيط زیست و سامت انسان 
خواهد گذاشت.



«خبر

 شنبه   اول تیر 1398  18 شوال1440
22  ژوئن 2019    شماره 9522      سال سی و چهارم

 مديرکل صداوسيماي 
مرکز البرز تاکيد کرد:

 لزوم حرکت در 
راستاي اميدآفريني

کرج- خبرنگار رسالت:
علي صادق مقدسي گفت: توليدات اميد آفرين و معرفي ظرفيت هاي البرز در دستور کار رسانه 
ملي در اين استان قرار دارد. مديرکل صداوسيماي مرکز البرز در مراسم توديع و معارفه معاون خبر 
صدا و سيماي البرز که با حضور علوي مديرکل امور استان هاي معاونت خبر سازمان صداوسيما 
برگزار شد ضمن قدرداني از زحمات طواني مدت آقاي ژين در پست معاونت خبر اين مرکز گفت: 
 همجواري پايتخت وظايف عديده اي را بردوش استان جوان البرز قرار داده است و تا امروز توانسته ايم 
در اين وظيفه سربلند باشيم. وي با اشاره به رسالت هاي مهم رسانه ملي به ويژه در استان ها گفت: 
اميدآفريني از جمله نکات مهم در فعاليت هاي صداوسيما است و در اين حوزه تاش مي کنيم 
توليدات قابل توجهي به روي آنتن بفرستيم. علي صادق مقدسي توجه به موضوعات فرهنگي را 
 مهم دانست و گفت: عرصه سياسي امسال فعاليت مضاعفي را طلب مي کند و مي توان گفت انتخابات 

پيش رو چالش اصلي امسال است و رسالت رسانه ملي را دو چندان مهم کرده است. وي خبر را 
پيشاني سازمان دانست و گفت: ما در تمام فعاليت ها نوکر مردم و نوکر مسئواني هستيم که نوکري 
مردم را مي کنند. احمدي معاون جديد خبر البرز ضمن ارائه گزارشي از برنامه هاي خود براي اين 
معاونت گفت: استان البرز شرايط ويژه اي در عرصه ملي دارد و اين شرايط همت همه نيروهاي خبر 
البرز را طلب مي کند. وي با اشاره به فعاليت خود در استان هاي مختلف و آشنايي با اقوام گوناگون 
گفت: البرز که به عنوان ايران کوچک ناميده مي شود سليقه هاي فرهنگي بسيار متنوعي دارد که 
پاسخ به نياز آنها تاش مجدانه اي را مي طلبد. ژين معاون سابق خبر در اين جلسه با بيان سختي 
هاي فعاليت در استان نوپاي البرز گفت: بايد به گونه اي فعاليت کنيم که پس از اتمام دوره فعاليت 
با کارنامه اي قابل قبول ميز خدمت را به شخص بعدي تحويل دهيم. وي اضافه کرد: همکاران 

معاونت خبر با تمام کمبودها توانستند از وظايف خود روسفيد خارج شوند .

شهرستان

خبر
تيم فوتسال پايگاه مقاومت بسيج شهيد 

 قندي مخابرات منطقه کردستان  
موفق به دريافت کاپ اخاق شد

سنندج- خبرنگاررسالت:
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيد قندي مخابرات منطقه  کردستان 
گفت: تيم فوتسال پايگاه مقاومت بسيج شهيد قندي مخابرات منطقه 
کردستان، در مسابقات جام رمضان ادارات کل استان کردستان 
توانست کاپ اخاق اين دور از مسابقات را به خود اختصاص دهد. دکتر 
حکمت افزود: به همت سازمان بسيج کارمندان استان کردستان وبه 
مناسبت ايام پر فضيلت ماه مبارک رمضان يک دوره مسابقه فوتسال 
برگزار شد،که کارکنان منطقه کردستان با تاسي از روحيه بسيجي 
و انجام بازي آرام و بي حاشيه به لحاظ فني و اخاقي توانستند کاپ 
اخاق اين مسابقات را ازآن خود نمايند. وي با اشاره به اينکه در 
اين دوره از مسابقات 24 تيم از ادارات مختلف استان کردستان در 
8 گروه هر شب با هم به رقابت پرداختند اظهار داشت: تيم فوتسال 
پايگاه مقاومت بسيج شهيد قندي مخابرات منطقه کردستان در اين 
مسابقات توانست با غلبه بر تيم هاي بيمارستان کوثِر دانشگاه علوم 
پزشکي و سازمان تبليغات اسامي استان کردستان راهي مرحله 
نيمه نهايي اين مسابقات شود و در دور نيمه نهايي نيز تيم فوتسال 
اين پايگاه توانست با انجام دو بازي يک برد و يک باخت را در کارنامه 

خود ثبت نمايد.
شايان ذکر است، در اين دوره از مسابقات تيم فوتسال مخابرات منطقه 
کردستان با انجام بازي هاي جوانمردانه و رعايت اخاق ورزشي، هيچ 

اخطار و کارتي را از سوي داوران دريافت نکردند.

   استان کرمان امسال پايلوت اجراي 
چهار پروژه بيمه سامت در کشور است

کرمان- خبرنگار رسالت:
مديرکل بيمه سامت استان کرمان با اشاره به اينکه در سال ۹8 
در بيمه سامت چهار پروژه به صورت پايلوت در استان کرمان اجرا 
مي شود گفت: بالغ بر ۶4۰ ميليارد تومان تعهد مالي بيمه سامت در 
استان کرمان است. محمد جعفري در نشست خبري با اصحاب رسانه 
استان کرمان با اشاره به اينکه مطالبات ماه فروردين سال جاري تمام 
مراکز درماني دولتي و خصوصي استان کرمان از بيمه سامت پرداخت 
و تسويه حساب کامل شده است اظهار داشت: پرداخت ها نسبت به 
سال هاي قبل بهتر شده و سعي مي کنيم که پرداخت هاي ما به روز 
شود. وي گفت:  تعهد مالي بيمه سامت در استان کرمان ماهانه 
53 ميليارد تومان مي شود. ايشان با اشاره به اينکه اين تعهد مالي به 
رفاه عموم بيماران تبديل مي شود افزود: براي توازن در بازار سامت 
خواسته ها و انتظارات حوزه سامت با شرايط اقتصادي، سياسي و توان 
مالي خانواده ها تعديل شود. جعفري با اشاره به اينکه بايد آگاهي ما 
به شرايط جسمي خودمان باا برود افزود: هر چه خودآگاهي بيشتر 
شود خودمراقبتي افزايش پيدا کرده و همکاري خانواده ها براي 
پيشگيري از بروز بيماري ها بيشتر مي شود. وي با اشاره به اينکه 
در سال ۹8 در بيمه سامت چهار پروژه به صورت پايلوت در استان 
کرمان اجرا مي شود افزود: پروژه استحقاق سنجي درمان بيماران و 

پروژه نسخه نويسي الکترونيک در سال ۹7 اجرا شد.
جعفري گفت:  در سال ۹8 بنا داريم در سطح سرپايي ارجاع بيماران از 
روستاها به شهرها به صورت الکترونيکي انجام شود و روستائيان بتوانند 

از روستا به صورت الکترونيکي نوبت پزشک متخصص بگيرند.

فرماندار کاشان : 
برند گاب کاشان بايد حفظ شود

کاشان- خبرنگار رسالت:
فرماندار ويژه شهرستان کاشان در نخستين نشست خود با اعضاي 
شوراي اسامي شهرستان، اظهار داشت: شوراي اسامي شهرستان در 
کاشان ترکيب خوبي از اعضاي شوراهاي روستا و شهر دارد که اميدوارم 
در پيگيري مسائل شهرستان با قوت بيشتري شوراي شهرستان پيشگام 
باشد. علي اکبر مرتضايي گفت: شوراهاي اسامي چه در روستا، بخش 
يا شهرستان به عنوان يک پل ارتباطي بين مردم و دولت هستند و در 
بيشتر مواقع مي توانند بازوي توانمندي براي دولت در تصميم گيري ها 
و پيگيري مطالبات مردم باشند. وي در ادامه اين نشست، توسعه و رونق 
گردشگري را از اولويت هاي کاري خود در شهرستان دانست و تصريح 
کرد: ما در بحث فرش ماشيني با مشکات عديده اي در شهرستان کاشان 
روبه رو هستيم و براي جلوگيري از بحران ها نيازمند گرايش به صنايع 
پاک و ماندگار هستيم يکي از کوتاه ترين و مطمئن ترين مسيرها در 
بحث گردشگري است. ما بايد در کنار توسعه اين صنعت به بحث آموزش 
تخصصي در دانشگاه ها توجه جدي تري داشته باشيم. فرماندار کاشان 
افزود: اينکه برخي مطرح مي کنند بيشتر شهرهاي مختلف به سمت توليد 
گاب رفته و به توليد آن مي پردازند جاي نگراني براي کاشان ندارد چرا 
که بايد با حفظ کيفيت مطلوب، مرغوبيت باا و تبليغات گسترده، برند 
گاب کاشان را هميشه در سرتاسر دنيا حفظ کرد، کيفيت گاب در حفظ 

برند موضوع بسيار مهمي است.

مهندس امير عميدي مديرکل راه و 
شهرسازي شرق استان سمنان )شاهرود( شد 

شاهرود- خبرنگار رسالت:
مهندس امير عميدي  به عنوان مديرکل جديد راه و شهرسازي شرق 
استان )شاهرود( با حکمي از سوي وزير راه و شهرسازي معرفي و منصوب 
شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي شرق استان 
سمنان)شاهرود(، با حکم محمد اسامي مديرکل جديد راه و شهرسازي 
شرق استان سمنان)شاهرود(، که به مدت 4 ماه سرپرست بود منصوب 
کرد. در متن اين حکم آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجربه 
جنابعالي ، به موجب اين حکم شما را به عنوان مديرکل راه و شهرسازي 
شرق استان سمنان)شاهرود( منصوب مي نمايم. انتظار دارد با عنايت 
به سياست هاي اباغي مقام معظم رهبري و الگوي اقتصاد مقاومتي و در 
راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد و با رعايت قوانين، آيين نامه ها و 
 دستورالعمل هاي اباغي، از طريق به کارگيري صحيح و مطلوب منابع و
 ظرفيت هاي موجود در استان نسبت به انجام وظايف و ماموريت هاي 
محوله در حوزه مسکن و شهرسازي با اولويت بازآفريني شهري، توليد 
مسکن و توسعه حوزه حمل و نقل و تامين زيرساخت هاي مربوط، مراقبت 
هاي ويژه به عمل آورده و در تعامل با مسئولين محلي و در راس آن استاندار 
محترم و ارتباط منظم با شهرداران اهتمام ويژه به عمل آوريد.اميد است 
در سايه توجهات حضرت باريتعالي در خدمت به مردم شريف استان در 

جهت سرافرازي جمهوري اسامي ايران موفق و مويد باشيد.

  علت قطعي مرگ ماهيان سد گابر اعام شد
زنجان- خبرنگار رسالت:

مديرکل دامپزشکي استان زنجان گفت: وجود نوعي باکتري در سد گابر 
که در اثر شرايط استرس زا همانند سيل و گرما فعال مي شود منجر به مرگ 
ماهيان کپور سد گابر شده است. محمدباقر حاج کاظمي اظهار داشت: باکتري 
مذکور تحت عنوان سپتي سمي آئروموناسي است که منجر به تغييرات 
فيزيکوشيميايي آب شده است که اين اتفاق در نهايت مرگ ماهيان کپور 
سد گابر را به دنبال داشته است. وي در خصوص ميزان تلفات ماهيان کپور 
در سد گابر عنوان کرد: شمارش گيري دقيق صورت نگرفته است اما ميزان 
اين تلفات در حدود 5 تا ۶ هزار قطعه يعني تقريبا تعداد 5۰۰ تا ۶۰۰ مورد در 
يک مقطع تلفات وجود داشته است. حاج کاظمي در خصوص احتمال وجود 
مسموميت ماهيان کپور در سد گابر اعام داشت هيچ نوع مسموميتي حادث 
نشده است چراکه از ميان انواع مختلف ماهيان سد گابر تنها ماهي کپور و نه 
هيچ نوع ديگري از ماهي ها تلف شده است و چنانچه مسموميت بود بايد انواع 
مختلفي از ماهيان را مبتا و نابود مي کرد. وي در مورد وضعيت کنوني ميزان 
تلفات بيان کرد: ميزان تلفات بسيار کاهش يافته است و جاي هيچ نگراني 

وجود ندارد و روال به حالت عادي و معقول بازگشته است.

استاندار چهارمحال و بختياري:
 تنبلي  مديران و بوروکراسي اداري  

موانع توليد هستند 
 شهرکرد- خبرنگار رسالت:

اقبال عباسي گفت: نابلدي کارشناسان  و تنبلي برخي مديران و بوروکراسي 
اداري در استان مانع توليد هستند . وي در همايش روابط عمومي ها با بيان 
اينکه روابط عمومي ها در ادارات  بايد ثابت بمانند، اظهارداشت: هر مدير با هر 
ديدگاه و تفکر و سليقه  و نگاه سياسي که مي خواهد در يک تشکيات قرار  
گيرد روابط عمومي پيوند بين مدير و سايرين  است . ايشان افزود: روابط عمومي 
پيوستگي ها را  بين مردم و دولت يا مردم و آن دستگاه را ايجاد و خدمات سازمان 
را به مردم مي رساند و مشاوران امين و نزديک ترين  فرد در سازمان به مدير 
باشند . عباسي ادامه داد: اگر قرار است هر روز مديري دستخوش  يک  سياست 
و انتخابات  و تصميم مافوق  شود و روابط عمومي هم بهم بريزد  مدت ها طول  
خواهد کشيد تا آن سازمان سامان  ارتباط عمومي پيدا کند . وي اضافه  کرد: 
بوروکراسي اداري در تسهيات بانکي، نابلدي  کارشناسان، تنبلي  مديران و 
کم کاري دستگاه هاي اجرايي، کمبود بودجه و امکانات، تعدد قوانين و مقررات 
از جمله موانع توليد است اما اين روزها  موانع توليد ما چيست . عباسي گفت: 
بايد روابط  عمومي ها بهترين جايگاه و امين ترين  و نزديک ترين  افراد به مدير 

باشند تا بتوانند شالوده و بناي ساير امور در جامعه باشند .

توسط امور آب وفاضاب شهرستان آشتيان؛
 اصاح بخشي از خط انتقال آب شهر 

آشتيان انجام شد
اراک– خبرنگار رسالت: 

به منظورمديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت و در راستاي بهسازي 
ونوسازي شبکه آبرساني امور آبفاي آشتيان  اقدام به اصاح و بازسازي قسمتي 
از خط انتقال آب اين شهر نمود. به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضاب 
استان مرکزي مهندس محمدرضا ترکان مديرامور آب وفاضاب شهرستان 
آشتيان اظهار داشت : با توجه به اينکه قسمتي ازخط انتقال شهرآشتيان 
دچار پوسيدگي وخوردگي شده بود امور آب وفاضاب شهرستان آشتيان 
توسط اداره بهره برداري آب  اين امور حدود 2۰ متر از خط انتقال آب اين 
شهر  را اصاح و بازسازي نمود. گفتني است : اين خط انتقال داراي سايز 

45۰ ميليمتر و از جنس فوادي مي باشد.  

به همت شهردار قرچک؛
 مدرسه عترت قرچک 

به چرخه آموزشي بازگشت
قرچک- خبرنگار رسالت:

شهردار قرچک از بازگشت مدرسه عترت به چرخه آموزشي شهرستان خبر 
داد. محسن خرمي شريف دراين باره به خبرنگاران گفت: با توجه به مشکل 
مدرسه عترت در کميسيون ماده 5 با همکاري شهرداري قرچک اين مشکل 
رفع شد. وي افزود: مالک اين مدرسه در سال گذشته به دادگاه طرح شکايت 
کرده بود که مدرسه عترت را از دستگاه آموزشي خارج کند و دادگاه رأي 
به قلع وقمع اين مدرسه حکم داده بود. خرمي شريف خاطرنشان کرد: با 
مطرح شدن اين خبر در جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان، اين مسئله 
از سوي شهرداري و شوراي اسامي شهر قرچک پيگيري شد که بعد از کش و 
قوس هاي فراوان در کميسيون ماده 5 که اين کميسيون براي بررسي و تصويب 
طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر شهر است، اين مدرسه از مدار 
قلع وقمع خارج و به چرخه آموزشي بازگشت. وي گفت: شهرداري و شوراي 
اسامي شهر قرچک هميشه و در همه حال کمک حال آموزش و پرورش و 
تعليم تربيت است و تاکنون کمک هاي شاياني به نهاد مقدس کرده است. 
گفتني است، در هشتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان قرچک 
که با حضور مسئولين برگزار شد از محسن خرمي شريف شهردار به جهت 

حمايت و کمک به آموزش و پرورش تجليل به عمل آمد.

 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز:
طالقان نگين استان البرز است

طالقان- خبرنگار رسالت: 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز گفت: حسب دستور استاندار 
محترم، ضرورت دارد توسعه و آباداني شهرستان طالقان در اولويت اقدامات 
 استانداري البرز قرار گيرد. علي درويش پور در جلسه شوراي اداري دستگاه هاي

 اجرايي شهرستان طالقان گفت: اين شهرستان از قابليت ها و توانايي هاي 
بسيار فوق العاده اي برخوردار است که نبايد نسبت به آنها غافل بود. وي افزود: 
شهرستان طالقان عاوه بر مناظر منحصر به فرد طبيعي ، داراي زيباترين 
بناها و سازه هاي تاريخي است که مي توانيم با اهتمام به صنعت گردشگري، 
شاهد شکوفايي و آباداني طالقان باشيم. درويش پور ادامه داد: حسب 
دستور استاندار محترم، ضرورت دارد توسعه و آباداني شهرستان طالقان در 
اولويت اقدامات استانداري البرز قرار گيرد. معاون هماهنگي امور عمراني 
عنوان کرد: آباداني و توسعه تنها در بستر تامين امنيت ميسر است بنابراين 
نيروهاي انتظامي و امنيتي بايد توجه کافي به اين مسئله را داشته باشند. وي 
در پايان گفت: اميد است با همکاري و همگرايي مسئوان و مديران اجرايي 
استان، اهداف تعيين شده در راستاي چشم انداز توسعه شهرستان طالقان 

هرچه زودتر تحقق يابد.

بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسامي 
شهر کهريزک از پروژه هاي عمراني شهر

کهريزک- خبرنگار رسالت:
 شهردار ، مديران شهرداري و اعضاي شوراي اسامي شهر کهريزک از پروژه هاي 
در دست اجراي شهر بازديد کردند. شهردار و اعضاي شوراي اسامي شهر 
در اين بازديد ، پيشرفت فيزيکي پروژه ها را مثبت ارزيابي کردند. شهردار 
کهريزک با اشاره به ويژگي هاي بوستان مشاهير اظهار داشت: اين بوستان با 
2۰ هزار متر مربع مساحت يکي از شاخص ترين بوستان هاي جنوب استان 
تهران محسوب مي شود که فاز اول آن افتتاح و فاز تکميلي آن تا هفته دولت آماده 
 بهره برداري مي شود. وي افزود: بوستان معراج يکي از بزرگ ترين بوستان هاي 
قديمي شهر کهريزک است که عمليات بهسازي و بازپيرايي اين بوستان بر 
اساس مطالبات شهروندان در دست اجراست. نعمت زاده در پايان خاطر نشان 
کرد: عاوه بر توجه مديريت شهري به کيفيت اجراي پروژه ها، بازه زماني اجرا 
و بهره برداري بموقع از پروژه ها نيز در فهرست اولويت هاي شهرداري قرار 
دارد که باتوجه به پيش بيني هاي انجام شده در هفته دولت شاهد افتتاح اين 

پروژه ها خواهيم بود

 ديدار رئيس اورژانس شهرستان قدس با معاون 
برنامه ريزي وهماهنگي امور عمراني فرماندار  قدس

شهر قدس- خبرنگار رسالت:
رئيس اورژانس شهرستان قدس به منظور بررسي مشکات اورژانس با دکترفريدون عطايي 
معاون برنامه ريزي و هماهنگي امورعمراني اين شهرستان ديدار نمود.  در اين ديدار  رئيس 
اورژانس گفت: اورژانس از ابتداي دهه 8۰ در شهرقدس توسط اورژانس تهران پايه گذاري شد 
و کار خود را با دو دستکاه آمبوانس در دوپايگاه با امکانات وتجهيزات اندک تا انتهاي سال ۹3 
ادامه داد؛ تا اينکه باپيگيري هاي انجام شده و آناليز فضاي شهرستان با همکاري اعضاي شورا و 
فرمانداري موفق به احداث 3 پايگاه جديد وتعويض 2 پايگاه فرسوده وقديمي قبلي شديم. در اين 
مدت توان لجستيکي اورژانس با افزايش چشمگيري درشهرستان شروع به کار کرد، به طوري 
که در دوسال گذشته 3 دستگاه موتورانس جديد با امکانات روز به مجموعه اورژانس اضافه شد 
که باعث کاهش زمان رسيدن بر بالين بيمار شد. همچنين با وجود دو دستگاه آمبوانس ديزلي 
3۱5 تيپ روز اروپا با امکانات کامل به شهرستان داده شد و تا حد قابل  توجهي توان لجستيکي 
و عملياتي تقويت شد . همچنين  آمبوانس ها وموتورانس هاي شهرستان به دستگاه شوک و 
ويدئو ارنسکوپ و تله کارديولوژي يا همان دستگاه نوار قلب قابل حمل که جهت احياء پيشرفته 

استفاده مي شود مجهز شد.

 تکذيب هجوم ملخ ها به مزارع 
کشاورزي اسامشهر

اسامشهر- خبرنگار رسالت:
مدير اداره جهاد کشاورزي شهرستان اسامشهر ضمن تکذيب شايعاتي پيرامون هجوم ملخ ها در مزارع کشاورزي 
اين شهرستان گفت: تعداد ملخ ها در مزارع شهرستان اسامشهر در حد طبيعي و بسيار اندک بوده و اغلب جزء 
ملخ هاي بومي اين شهرستان هستند. مجتبي حسيني پور با اشاره به انتشار شايعاتي پيرامون هجوم ملخ ها در مزارع 
کشاورزي اين شهرستان اظهار داشت: با تماس هاي مردمي و بررسي هاي صورت گرفته از سوي کارشناسان جهاد 
کشاورزي، تعداد ملخ ها در مزارع شهرستان اسامشهر در حد طبيعي و بسيار اندک بوده و اغلب جزء ملخ هاي بومي 
اين شهرستان هستند که به طور طبيعي در اين منطقه زندگي و جمعيت آنها در فصول مختلف متفاوت است. وي 
با اشاره به بارش باران در اوايل سال تأکيد کرد: طبيعي است که با بارش خوب ساانه جمعيت آفات نيز افزايش پيدا 
مي کند اما وجود ملخ هايي که گاهي در زمين هاي کشاورزي ديده شده مشکلي براي محصوات کشاورزي ايجاد 
نمي کند و در صورت افزايش ملخ ها تمام نيروهاي جهاد کشاورزي آماده مقابله و سم پاشي مزارع هستند. ايشان 
افزود: پروانه هاي نارنجي رنگ که معروف به گربه نوروزي هستند نيز جزء حشرات مرتعي بوده که به دليل طول عمر 
کوتاه شان آنها نيز خسارات چنداني در پي ندارند. حسيني پور سپس با اشاره به تغيير کاربري اراضي کشاورزي گفت: 
وضع برخي قوانين دست و پاگير سبب شده تا تغيير کاربري ها به راحتي اتفاق اُفتد به طوري که از ابتداي سال جاري 

23۰ مورد تخريب بنا که مربوط به ساخت و سازهاي سال گذشته بود با حکم قضائي انجام شد.

مديرعامل مجتمع فواد خراسان:
 فواد خراسان)نيشابور( وارد تجارت جهاني 

شمش شده است
نيشابور- خبرنگار رسالت:

مهندس سيدحسين احمدي سليماني گفت: فواد 
خراسان در گذشته در مبادات خارجي تراز منفي 
داشت اما اکنون با توجه به راه اندازي دومين کارخانه 
فوادسازي خود، وارد تجارت جهاني شمش شده 
است و اين فرصت ارزشمندي براي سودآوري 
شرکت است. وي در ديدار با معاون وزير صمت 
و رئيس هيئت مديره ايميدرو از مشکل تبادات 
ارزي و تامين ارز مورد نياز براي تامين تجهيزات 
و مواد اوليه خبر داد و اذعان داشت: تامين ارز با 
توجه به مقررات موجود، حتي از منابع ناشي از 
صادرات خود شرکت ها با مشکل رو به روست و از 
مقامات ارشد وزارتخانه صمت درخواست داريم 

در اين زمينه به کمک صنايع بشتابند.
ايشان اظهار کرد: در صورت رفع مشکاتي که خارج 
از اراده ما است، نظير مشکل تخصيص ارز و پيدا 
کردن جايگزين مناسب براي شرکت هاي خارج شده 
 از کنسرسيوم پس از اعمال تحريم هاي يک جانبه 
و ظالمانه، اميدواريم توفيق راه اندازي کارخانه 
کنسانتره را هم بيابيم. احمدي از سهامداران عمده 
 شرکت، به خاطر تخصيص سود فعاليت در سال هاي 
گذشته به »طرح هاي توسعه« قدرداني کرد و افزود: 

با اشاره به مشکل بزرگ فوادسازان کشور براي 
تامين الکترود گرافيتي از خارج با توجه به باارفتن 
 قيمت جهاني اين ماده و نيز مسئله تحريم ها، 
از سرمايه گذاري مشترک شرکت هايي نظير 
فواد خراسان و فواد مبارکه اصفهان در تحقيق 
و پژوهش براي بومي سازي توليد الکترود و يافتن 
راه حلي »دانش بنيان« براي اين موضوع و سهيم 
شدن ايميدرو در پيشبرد اين پروژه تحقيقاتي 
ارزنده براي کشور، خبر داد. در پي اين نشست و 
هم انديشي هاي صورت گرفته، مهندس خداداد 
غريب پور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و 
مقاماتي که ايشان را همراهي مي کردند، از روند 
کار خطوط توليد از کارخانه گندله سازي تا توليدات 

نهايي در واحد نورد، بازديد کردند.

مدير صندوق بيمه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان:
زنان توليدکننده صنايع دستي مي توانند از مزاياي صندوق بيمه اجتماعي بهره مند شوند

مديرکل ورزش و جوانان استان اردبيل:
پيست قايقراني در شورابيل اردبيل ايجاد مي شود

کاهش 20 درصدي مصرف انرژي در شهرداري اصفهان

برگزاري جلسه هماهنگي چاپ و نشر در اداره ارشاد اسامي خراسان رضوي

زاهدان - خبرنگار رسالت:
   امان اه شاقوزايي مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و 
عشاير با تبريک روز جهاني صنايع دستي به فعالين اين عرصه در استان 
گفت: صنايع دستي، تجلي هنر زيباي زنان و مرداني است که با لطافت، 
ظرافت و گره زدن نقش و نگارهاي زيبا به زندگي، روح طراوت و شادابي 

را به جامعه هديه مي کنند.
وي افزود: از ديرباز صنايع دستي نقش عمده اي در حفظ هويت و فرهنگ 
ملت ها داشته است و حمايت از فعالين اين حوزه مي تواند به پررنگ تر 
کردن اين نقش و خلق هنرهاي زيبا کمک کند. ايشان با اشاره به تفاهمنامه 

صندوق با اداره کل صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري استان، 
اظهار داشت: صندوق بيمه اجتماعي حامي صنعتگران بوده و اجراي طرح 
بيمه اجتماعي در راستاي حمايت از صنعتگران و توليدکنندگان صنايع 
دستي، گامي موثر در تامين رفاه و ايجاد امنيت شغلي آنان است و فعالين 
اين بخش مي توانند با عضويت در صندوق بيمه اجتماعي از مزاياي آن 
برخوردار گردند.  حق بيمه ساانه دريافت مي گردد و چنانچه افرادي به 
استثناء رانندگان، توان پرداخت آن را يکجا نداشته باشند مي توانند در 
چند قسط پرداخت کنند. وي با اشاره به هنر سوزن دوزي زنان استان، 
گفت: اين هنر هم در کشور و هم در دنيا مورد استقبال قرار گرفته و اين 

باعث افتخار است که هنرهايي نظير سوزن دوزي، سفال کلپورگان و ... 
موفق به ثبت جهاني يونسکو شده اند و شاهد صادرات، نمايش و فروش 
آنها در بازارهاي جهاني هستيم. وي ادامه داد: در سالي که به فرمايش 
مقام معظم رهبري مزين به عنوان »رونق توليد« است ازم مي دانم از 
تاش هاي ارزنده مديران و مجموعه کارکنان اداره کل مصنايع دستي، 
ميراث فرهنگي و گردشگري استان، سازمان هاي مردم نهاد، همه فعالين 
اين حوزه و عاقه مندان به فرهنگ و هنر ايراني براي حفظ، توسعه و 
ترويج صنايع دستي که نماينگر هويت و اصالت مردمان اين سرزمين 

است، قدرداني و تشکر کنم. 

آقاخاني در مجمع ساانه هيئت قايقراني استان اردبيل اظهار کرد: 
طرح کلي براي مجموعه شورابيل اردبيل تدوين شده و در سفر 
رئيس جمهور به اين استان براي تصويب آماده است که ايجاد 
اسکله و پيست قايقراني در آن از جمله آنهاست. وي افزود: توسعه 
گردشگري از جمله توريسم ورزشي يکي از اولويت هاي مديران ارشد 
استان اردبيل است و اقدامات خوبي در اين زمينه در سال هاي اخير 
انجام شده است.  آقاخاني گفت: با توجه به وجود درياچه شورابيل 
در اردبيل مي توان در اين شهر پايگاه قايقراني راه اندازي کرده و 

اين استان را به يکي از قطب هاي رشته ورزشي قايقراني در کشور 
تبديل کرد. وي بيان کرد: با ايجاد کمپ و اسکله قايقراني در درياچه 
شورابيل مي توان مسابقات قايقراني قهرماني آسيا در رشته کانوپولو 
را در اردبيل برگزار کرد. رئيس هيئت قايقراني اردبيل نيز گفت: 
استعداديابي يکي از اولويت هاي هيئت قايقراني است به طوري 
که پارسال 25۰ نفر از دختران و پسران در اين استان استعداديابي 
شدند. مرتضي قاطع با اشاره به اينکه قايقرانان استان اردبيل در 
سال جاري در مسابقات کانوپولوي ليگ برتر کشور عنوان چهارمي 

را کسب کردند، اظهار داشت: امسال براي اولين بار در بخش 
استعدادهاي زير ۱۶ سال ورزشکاران اين استان موفق به کسب 
رتبه اول شدند. وي ادامه داد: برگزاري اردوي مشترک قايقراني 
با تيم ملي زير ۱۶ سال و تيم هاي منتخب قايقراني استان هاي 
گيان و آذريايجان شرقي از جمله اقدامات هيئت استان در سال 
گذشته بوده است. وي در اين جلسه گفت: آمار بيمه شدگان در 
رشته ورزشي قايقراني در اين استان در سال ۹۶ صفر بود که اين 

رقم در سال ۹7 به 25۰ نفر افزايش يافت.

 اصفهان- خبرنگاررسالت:
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان گفت: طي سال گذشته شهرداري 
اصفهان با مجموعه اقدامات در راستاي بهينه کردن مصرف انرژي که منجر 
به کاهش 2۰ درصدي مصرف برق در اين مجموعه شد. حسين اميري با 
اشاره به اينکه شهرداري اصفهان اسفند ماه سال گذشته، به عنوان نهاد برتر 
 مديريت مصرف انرژي، شناخته شد و توانست رتبه دوم توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير را به دست آورد، اظهار کرد: اين موفقيت ناشي از انجام اقدامات 
نرم افزاري و سخت افزاري در مجموعه شهرداري اصفهان بوده است. وي 

گفت: مصرف ساانه برق شهرداري اصفهان ۹۰ هزار مگاوات است که 
هزينه بيش از ۱2 ميليارد توماني براي اين نهاد به دنبال دارد و به همين 
سبب بزرگترين بخش عمومي در استان اصفهان به لحاظ مصرف انرژي 
الکتريکي به شمار مي رود. اميري تصريح کرد: با توجه به اينکه انرژي 
الکتريکي در اختيار شهرداري صرف روشنايي 5۰۰ پارک، 33۰ آبنما، 
۱5۰ پروژه نورپردازي، 2۶۹ ساختمان اداري – خدماتي، 28۰ سيستم 
 آبرساني به پارک ها و فضاي سبز و 3۰۰ سرويس بهداشتي مي شود 
براساس اولويت هاي محيط زيستي و کاهش هزينه هاي جاري با تشکيل 

کارگروه هاي تخصصي، کاهش مصرف برق در شهرداري اصفهان محقق 
شد.وي با بيان اينکه اين اقدامات در نهايت منجر به کاهش 2۰ درصدي 
مصرف شد، اظهار کرد: با ايجاد رقابت براي صرفه جويي در بين مناطق 
۱5 گانه شهرداري، شاهد کاهش هزينه ها در شهرداري بوديم که اين 
روند به کاهش قيمت تمام شده بهاي برق هم منجر شد. بر همين اساس 
مجموع پاداش هايي که در تابستان ۹7 در قبوض برق براي شهرداري 
هاي مناطق ۱5 گانه شهرداري اصفهان لحاظ شد، بيش از سه ميليارد 

و 7۰۰ ميليون ريال بود. 

مشهد- خبرنگار رسالت:
جلسه هماهنگي درخصوص برگزاري دو کان رويداد 
فرهنگي درحوزه چاپ و نشر در محل دفتر معاونت 
فرهنگي ومطبوعاتي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي 
خراسان رضوي برگزار شد. افشين تحفه گر معاون 
فرهنگي و مطبوعاتي در اين باره گفت: با توجه به 
تاکيد مقام معظم رهبري و نام گذاري سال به نام 

''رونق توليد'' بر آن شديم تا در نيمه دوم سال جاري 
نسبت به برگزاري دو رويداد مهم در حوزه چاپ و 
نشر اقدام نماييم. وي افزود: هشتمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت چاپ، بسته بندي وتبليغات و 
نيز برگزاري ميز همکاري هاي اقتصادي کشوري 
درحوزه چاپ ونشر دو رويدادي است که به صورت 
همزمان برگزار خواهد شد. تحفه گر گفت: باتوجه به 

توانمندي استان و کشور درصنعت چاپ و نيز مطالبه 
بسياري از کشورها براي تهيه محصوات چاپي از 
استان خراسان رضوي در نظر است  اين دو کان 
رويداد فرهنگي با حضور ۱۰ کشور عضو اکو)پکو(و نيز 
فعاان حوزه چاپ و نشر در دنيا ازجمله آلمان، چين، 
ترکيه و... برگزار گردد.ايشان همچنين افزود: باتوجه 
به تنوع و تکثر صنعت چاپ دراستان و توانايي تبادل 

 محصوات چاپ و نشر با ساير کشورها و عاقه مندي 
اين کشورها به استفاده از تجارب وخدمات چاپي 
در خراسان رضوي مي توان اين استان را به بار انداز 
صنعت چاپ در کشور تبديل کرد. گفتني است اين 
جلسه با حضور رئيس اتحاديه چاپخانه داران استان 
و دو موسسه برگزارکننده وکارشناسان حوزه چاپ 

و نشر استان تشکيل گرديد.

توسط استاندار صورت گرفت:
بازديد سرزده از شرکت آب و فاضاب روستايي 

استان گيان

 حضور  فرزند دو کارمند شرکت گاز استان گلستان 
در تيم ملي فوتبال جوانان ايران

گرگان - خبرنگار رسالت:
حسين زواري و ياسين سلماني فرزندان همکاران 
ارجمند شرکت گاز استان گلستان  با دعوت  
فدراسيون فوتبال به عنوان بازيکنان تيم ملي 
در تورنمنت کشور روسيه حضور يافتند. به 
گزارش روابط عمومي، در اين تورنمنت که تيم 
ملي جوانان ايران که اين دو عزيز را در ترکيب 
دارند  زير نظر سيروس پورموسوي براي حضور 
در بازي هاي مقدماتي جام ملت ها آماده مي شود 
که شهريور ماه برگزار خواهد شد. در بازي هاي 
اين تورنمنت، تيم ملي جوانان ايران در نخستين 

بازي خود مقابل ميزبان  با يک يار کمتر در کمال 
شايستگي نتيجه  را واگذار کرده و در بازي دوم 
تيم ارمنستان را شکست داده و براي بازي سوم 
نيز به مصاف تيم جوانان آرژانتين خواهد رفت.  
شايان ذکر است حسين زواري به عنوان بهترين 
بازيکن مسابقه تيم هاي ملي فوتبال جوانان ايران 
و ارمنستان در تورنمنت سن پترزبورگ انتخاب 
شد.  در همين راستا، مديرعامل،روبط عمومي و 
امور  ورزشي گاز گلستان  براي اين ورزشکاران 
گرامي، توفيقات روز افزون در ميادين  ورزشي  

مسئلت مي نمايند.  

  ۱0 هزار و ۵00  زائر اولي کرمانشاه به مشهد مقدس 
اعزام شدند

کرمانشاه- خبرنگار رسالت:
مسئول دفتر نمايندگي آستان قدس در استان 
کرمانشاه گفت: ۱۰ هزار و 5۰۰ زائر اولي از ميان 
اقشار محروم و مستضعف کرمانشاه براي زيارت 
بارگاه ملکوتي امام رضا)ع( به مشهد مقدس اعزام 
شدند. سيد محمدجعفر اماميان با بيان اينکه مفهوم 
زائر اولي به آن دسته از اقشار محروم جامعه اطاق 
مي شود که به دليل عدم بضاعت مالي هنوز توفيق 
زيارت امام رضا)ع( نصيبشان نشده است، گفت: با 
همت نمايندگي آستان قدس رضوي در کرمانشاه و 
با کمک خيران، اين افراد در سطح استان شناسايي 

و به سفر معنوي مشهد مقدس اعزام مي شوند. وي 
با اشاره به اينکه اين زائران در قالب طرح »مهر 
درخشان« به مشهد مقدس اعزام مي شوند عنوان 
 کرد: نخستين کاروان زيارت اولي در سال ۹8   
در قالب چهار کاروان با حضور ۱8۰ نفر از اقشار 
محروم استان براي زيارت بارگاه ملکوتي علي بن 
موسي الرضا)ع( اعزام شدند. مسئول دفتر نمايندگي 
آستان قدس در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: 
اين افراد توسط خادمياران شناسايي و پس از 
ثبت نام در قالب طرح مهر درخشان به مشهد 

مقدس اعزام مي شوند.
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رشت- خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت آبفار گيان؛ 
دکتر مصطفي سااري از واحدهاي مختلف اين 
شرکت بازديد و مطالبي را در راستاي ارائه خدمات 
هرچه بهتر به روستائيان بيان کرد. استاندار گيان 
همچنين در جلسه اي با مديرعامل، معاونين و 
مديران شرکت آب و فاضاب روستايي گيان 
با اشاره به شرايط سخت اقتصادي کشور؛ بر 
اثربخشي بيشتر اعتبارات، اقتصادي بودن 
طرح ها و برون سپاري کارها تاکيد کرد. دکتر 
سااري با بيان اينکه تامين کيفيت منابع آب 
شرب روستاها بايد با جديّت پيگيري شود، 
گفت: در زمينه تصفيه آب روستاهاي استان، 
 با توجه به موقعيت جغرافيايي و وضعيت 

آب هاي زيرزميني بايد از شيوه هاي خاص همين 
استان استفاده کرد. ايشان با تاکيد بر مقرون به 
صرفه بودن طرح هاي اجرايي و تاش براي 
کاهش هزينه ها، افزود: هم اينک 35۰ روستاي 
فاقد آب شرب در گيان داريم که اميدواريم تا 
پايان برنامه ششم توسعه به همه آنها آبرساني 
شود. وي گفت: با نوسازي تاسيسات مشکل آب 
آشاميدني خيلي از روستاها برطرف خواهد شد 
لذا شرکت آبفار استان نسبت به اولويت بندي 
اين تاسيسات اقدام کند. مديرعامل شرکت آب 
و فاضاب روستايي گيان نيز در سخناني ضمن 
قدرداني از حضور استاندار در اين شرکت گفت: 
افزايش رضايتمندي مشترکين هدف اصلي 
مجموعه آب و فاضاب روستايي استان است.محب 
علي رنج ور افزود: مديران و کارکنان اين شرکت 
تمام توان و تاش خود را براي تامين کيفيت و 
کمّيت مناسب آب شرب روستاهاي تحت پوشش 
به کار گرفته اند.وي با اشاره به اهميت اجراي 
طرح جامع آبرساني به ۱۰۰۰ روستاي گيان 
گفت: با تکميل اين طرح، بيشتر مشکاتي که در 
حوزه کّمي و کيفي آب شرب روستاهاي استان 

داريم برطرف مي شود. 

»



خبربا مطبوعات جهان
گزارش رسالت از تحليل فاکس نيوز

 عقب نشيني معنادار
از يک نظرسنجي جنجالي

بخش بين الملل 
هر اندازه به انتخابات رياست جمهوري سال 
2020 نزديک تر مي شويم، رفتارهاي غير متعارف 
 بيشتري از سوي رسانه هاي وابسته به جريان هاي
خاص در اياات متحده صورت مي گيرد. اين 
رفتارهاي غير متعارف، در هماهنگي کامل با 
ابي هاي قدرت در کاخ سفيد تعريف مي شود. 
آنچه مسلم است اينکه دونالد ترامپ در وضعيت 
خوبي ) در نظرسنجي هاي ايالتي ( قرار ندارد. اگرچه در انتخابات رياست 
 جمهوري سال 2016 ساختار الکترال به نقطه قوت وي و جمهوري خواهان

تبديل شد ، اما اين بار عقب افتادگي ترامپ در ايااتي مانند فلوريدا، پنسيلوانيا، 
ويسکانسين و ميشيگان عادي و طبيعي به نظر نمي رسد. اگر ترامپ در اين 
اياات بازي را به رقيب دموکرات خود واگذار کند، ديگر اميدي نسبت به 
حضور مجدد در کاخ سفيد ندارد.در انتخابات رياست جمهوري قبل، ترامپ 
زماني پيروزي نهايي خود بر هياري کلينتون را اعام کرد که نتايج انتخابات 
در اياات خاکستري) که به آنها اشاره شد ( به نفع وي رقم خورد. در آن زمان 
ترامپ علي رغم کسب سه ميليون راي کمتر از کلينتون) در سطح عمومي( 

پيروز انتخابات شد. 
 در يکي از تازه ترين و آشکارترين اين موارد، شبکه فاکس نيوز که به تازگي از 
سوي دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات متحده آمريکا بابت انتشار نظرسنجي 
جنجالي خود مورد انتقاد قرار گرفته است، بافاصله در گزارشي از وضعيت 
خوب!ترامپ در نظرسنجي هاي عمومي در سرتاسر آمريکا خبر داده است. 
فاکس نيوز با استناد به نظرسنجي يو اس اي تودي اعام کرده است که 
49 درصد از شهروندان آمريکايي ) در سطح عمومي( خواستار استمرار 
 حضور ترامپ در کاخ سفيد هستند و 48 درصد نيز مخالف اين موضوع 
مي باشند. اين نظرسنجي در حالي مورد استناد قرار مي گيرد که در نظرسنجي 
قبلي فاکس نيوز که دو روز قبل منتشر شد،ترامپ از هر پنج نامزد حزب 
دموکرات از جمله بايدن، سندرز و وارن عقب بود. آنچه در اين برهه اهميت 
دارد، صحت و سقم نظرسنجي هاي موجود در آمريکا نيست، کما اينکه در 
انتخابات رياست جمهوري آمريکا نظرسنجي هاي عمومي اساسا تعيين 
کننده نيستند و نظرسنجي هاي ايالتي، برنده نهايي رقابت هاي انتخابات 
رياست جمهوري سال 2020 را تعيين مي کند.آنچه در اين ميان اهميت 
دارد، رويکرد خبري فاکس نيوز در قبال رئيس جمهور آمريکاست. به راستي 
چرا فاکس نيوز حاضر شده است نظرسنجي خود ) که نشان از شکست ترامپ 
دارد ( را تحت الشعاع نظرسنجي ديگري قرار داده و به صورت غير مستقيم، 

از ادعاي مستند خود عقب نشيني کند؟
در اين ميان دو فرضيه مطرح مي شود: يکي اينکه انتشار نظرسنجي اوليه  
فاکس نيوز در هماهنگي کامل با رئيس جمهور اياات متحده آمريکا صورت 
گرفته است. اگر اين گونه باشد) که شواهد نيز اين فرضيه را تاييد مي کند (، 
اين بازي قطعا بي دليل طراحي نشده و در آينده اي نزديک قربانياني خواهد 
داشت! اين قربانيان مي توانند در گام  اول، جان بولتون مشاور امنيت ملي يا 
 حتي مايک پمپئو وزير امور خارجه دولت ترامپ باشند. فرضيه دوم و ضعيف تر
اين است که روند بازي کاما طبيعي بوده و صرفا فاکس نيوز به دليل قرابت 
فکري خاصي که با رئيس جمهور اياات متحده آمريکا دارد، سعي کرده 
است با انتشار اين نظرسنجي به وي هشداري دلسوزانه! دهد.البته با توجه به 
ارتباط آشکار صاحبان فاکس نيوز با کاخ سفيد، اين فرضيه تا حدود زيادي 

منتفي به نظر مي رسد. 

 بازتاب بين المللي گسترده 
سرنگوني پهپاد آمريکايي توسط سپاه

سرنگوني پهپاد آمريکايي توسط پدافند هوايي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي ايران بازتاب گسترده اي در رسانه هاي دنيا داشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سرنگوني پهپاد جاسوسي »گلوبال هاوک« آمريکا در 
سواحل هرمزگان توسط پدافند هوايي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقاب 

اسامي ايران تاکنون بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان داشته است.
پايگاه العهد لبنان نوشت: سپاه پاسداران ايران پهپاد جاسوسي که به حريم هوايي جمهوري 

اسامي ايران در سواحل استان هرمزگان وارد شده بود را سرنگون کرد.
شبکه الميادين نيز اعام کرد: سپاه پاسداران يک پهپاد جاسوسي آمريکا را سرنگون 
کرده است. اسپوتنيک عربي هم نوشت: سپاه پاسداران ايران از سرنگوني يک پهپاد 

جاسوسي آمريکا که وارد حريم هوايي ايران شده بود، خبر داده است.
اين خبرگزاري افزود: وزارت دفاع آمريکا روز چهارشنبه گفته بود که جديدترين 
عمليات استقرار هزار نيروي آمريکايي در خاورميانه شامل موشک هاي پاتريوت، 
پهپاد و هواپيماهاي شناسايي هم مي شود. روسيااليوم نيز اعام کرد: سپاه پاسداران 
انقاب اسامي ايران اعام کرده است که يک پهپاد جاسوسي آمريکا را بامداد امروز 

در استان هرمزگان واقع در جنوب اين کشور سرنگون کرده است.
اسکاي نيوز عربي وابسته به امارات متحده عربي هم در اين باره نوشت: ايران ادعا کرده 
است که يک هواپيماي جاسوسي آمريکا را در منطقه هرمزگان سرنگون کرده است 
اما آمريکا تکذيب مي کند. براساس اين گزارش، اسکاي نيوز افزود: اين در حالي است 
که سخنگوي فرماندهي مرکزي آمريکا به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته است که 
هيچ پهپادي به آن منطقه از ايران فرستاده نشده است. پايگاه النشره لبنان هم تيتر 
زد: سپاه پاسداران ايران، پهپاد جاسوسي آمريکايي را پس از ورود به حريم هوايي 
ايران سرنگون کرد. القدس العربي اعام کرد: ايران از سرنگوني يک پهپاد آمريکايي 
بر فراز اراضي خود خبر داده است و واشنگتن تکذيب کرده است.سپاه پاسداران با 
اعام اينکه اين پهپاد مدل گلوبال هاوک بوده، بيان کرده است که سرنگوني اين 
پهپاد با آتش پدافند هوايي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران ايران در استان هرمزگان 
صورت گرفته شده است. القدس العربي با اشاره به اينکه »بيل اوربان« سخنگوي 
فرماندهي مرکزي ارتش آمريکا اعام کرده است که هيچ پهپادي به منطقه مورد 
نظر ارسال نشده است، در ادامه نوشت: اوربان تنها به همين سخنان بسنده کرد و 
به جزئيات بيشتري در اين خصوص اشاره اي نکرد. همين پايگاه در ادامه نوشت: 
ارتش آمريکا پيش از اين سرنگوني پهپاد اين کشور توسط حوثي ها در ششم ژوئن 
 گذشته را تاييد کرده بود. العربي الجديد با اشاره به اين موضوع نوشت: شاخه رسانه اي
 سپاه پاسداران ايران روز پنج شنبه از سرنگوني يک فروند پهپاد جاسوسي آمريکا 

در منطقه هرمزگان واقع در جنوب اين کشور خبر داده است.
خبرگزاري بي بي سي در اولين واکنش رسانه اي به سرنگوني پهپاد جاسوسي آمريکا 

در خاک ايران، اذعان کرد که پهپاد مذکور يک »پهپاد جاسوسي« بوده است.
    

ديلي بيست خبر داد :
  دستور ترامپ به مشاورانش

براي عقب نشيني از اظهارات تند عليه ايران
   يک رسانه  آمريکايي به نقل از مقام هاي اين کشور گزارش داده دونالد ترامپ به 
مشاورانش دستور داده از اظهارات تند عليه ايران عقب نشيني کرده و تأکيد کنند 
واشنگتن به دنبال جنگ نيست. به گزارش خبرگزاري فارس، مقام هاي آمريکايي 
گفته اند »دونالد ترامپ«، رئيس جمهور آمريکا به تيمش دستور داده از اظهارات تند 
مطرح شده عليه ايران عقب نشيني کرده و تأکيد کنند واشنگتن به دنبال جنگ با 
ايران نيست.  دو مقام ارشد آمريکايي و سه منبع آگاه ديگر به روزنامه »ديلي بيست« 
گفته اند رئيس جمهور آمريکا از مقام هاي اين کشور خواسته لفاظي ها عليه ايران 
را مايم تر کنند. مقام هاي دولت ترامپ در روزهاي گذشته بارها تأکيد کرده اند 
دنبال جنگ با ايران نيستند.  روزنامه ديلي بيست نوشته اين مسئله نشان دهنده 
تغييري اساسي در رويکرد دولت ترامپ محسوب مي شود. تنها چند روز پيش، 
»مايک پمپئو«، وزير خارجه آمريکا گفت در خصوص ايران همه گزينه ها از جمله 
اقدام نظامي روي ميز است. »جان بولتون«، مشاور امنيت ملي کاخ سفيد هم جزو 

مقام هاي دولت ترامپ است که ايران را به اقدام نظامي تهديد کرده است. 

يک رسانه آمريکايي، در حالي که ايران به تمامي 
تعهداتش در برجام پايبند بوده گزارش داده در 
صورت »نقض« اين توافق از سوي ايران، اتحاديه اروپا 

به سرعت تحريم ها را احيا نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، دو منبع ديپلماتيک در 
گفت وگو با شبکه خبري »CNN« مدعي شده اند 
در صورتي که ايران مفاد توافق هسته اي را نقض 
کند، اتحاديه اروپا تمايلي براي اعمال تحريم ها 

عليه ايران ندارد. 
اين منابع گفته اند »فدريکا موگريني«، مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در ديدارهايي که طي روزهاي 

گذشته داشته اين مسئله را مطرح کرده است. 
شبکه خبري »CNN« در حالي اين خبر را منتشر 
کرده که آژانس بين المللي انرژي اتمي، به عنوان تنها 
مرجع داوري درباره راستي آزمايي تعهدات ايران 
ذيل برجام در 1۵ گزارش پايبندي ايران به توافق 

را تأييد کرده است. 
به نظر مي رسد منظور »CNN« از »نقض« احتمالي 
برجام، اشاره به تصميمي است که ايران اخيرا براي 
کاستن از تعهداتش در توافق هسته اي اعام کرده است. 
اين در حالي است که تصميم ايران با استناد به بندهاي 
اين توافق هسته اي )بندهاي ۳6 و ۳۷ برجام( و با توجه 

به خروج آمريکا از اين توافق گرفته شده است. 
در بند ۳6  برجام آمده است که »چنانچه ايران معتقد 
باشد که هر يک يا کليه گروه 1+۵ تعهدات خود را 

رعايت ننموده اند، ايران مي تواند موضوع را به منظور 
حل و فصل به کميسيون مشترک ارجاع نمايد« و در 
پايان همين بند نيز آمده که پس از طي فرآيند حقوقي 
تعريف شده، »چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد 
رضايت طرف شاکي فيصله نيافته باشد و چنانچه 
طرف شاکي معتقد باشد که موضوع، مصداق »عدم 
پايبندي اساسي« مي باشد، آن گاه آن طرف مي تواند 
موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف کلي و 
يا جزئي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و 
يا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اباغ نمايد که 
معتقد است موضوع مصداق »عدم پايبندي اساسي« 
به شمار مي آيد.«»همچنين در بند ۳۷ برجام نيز آمده 

 که "ايران بيان داشته است که چنانچه تحريم ها جزء
يا کا مجددا اِعمال شوند، ايران اين امر را به منزله 
زمينه اي براي توقف کلي يا جزئي تعهدات خود، وفق 
اين برجام قلمداد خواهد نمود" که اين بند نيز اکنون 

مي تواند مورد استفاده ايران قرار گيرد.«
بر همين اساس، »بهروز کمالوندي« سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي دوشنبه 2۷ خرداد در نشستي خبري در 
محل تاسيسات آب سنگين اراک )خنداب( تصريح 
کرد که با شتاب گرفتن روند توليد اورانيوم غني شده 
۳/6۷ درصد، ذخاير اورانيوم غني شده کشور نهايتا تا 
ششم تير از سقف ۳00 کيلوگرم که در برجام مشخص 

شده عبور خواهد کرد.

»CNN« با اين پيش فرض که تصميم جديد ايران 
»نقض« توافق هسته اي به شمار مي رود و بايستي با 
احياي تحريم ها پاسخ داده شود، نوشته که اتحاديه 
اروپا به سرعت به اين موضوع واکنش نشان نخواهد 
داد و تحريم هاي متوقف شده عليه ايران را فورا احيا 

نخواهد کرد.
يک منبع به CNN گفت: »اتحاديه اروپا در اينجا 
به سرعت وارد عمل نمي شود. انتظار نداشته باشيد 
تحريم ها به جريان بيفتند.« منبعي ديگر گفت: »به 
نظر مي رسد موگريني مراحل زيادي را وارد جريان 

کرده است.«   
موگريني روز دوشنبه در يک کنفرانس خبري در 
لوگزامبورگ در پاسخ به اين سوال که اتحاديه اروپا 
چه واکنشي به تصميم ايران براي کاستن از تعهدات 
برجامي اش دارد گفت: »ارزيابي ما از اجراي توافق 
هسته اي مبتني بر ارزيابي هاي واقع گرايانه و صحيحي 
است که آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هايش 
مطرح مي کند. ايران تا حاا، همان طور که ما انتظار 
داشته ايم به تعهدات هسته اي خود پايبند بوده است. 
بخش اعظم جامعه بين المللي با ايران براي ادامه اجراي 

اين توافق همکاري کرده اند.«
چند هفته پيش که ايران براي اولين بار اعام کرد 
قصد دارد سرعت غني سازي خودش را افزايش دهد 
مقام برخي کشورهاي اروپايي گفتند که چاره اي جز 

احياي تحريم ها عليه ايران ندارند. 

اتحاديهاروپابهسرعتتحريمهاعليهايرانرااحيانميکند

يک مقام رژيم صهيونيستي مجددا به ضعف ارتش 
اين رژيم در هر رويارويي آتي تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از النشره، اذعان 
مقامات صهيونيست به ناتواني ارتش اين رژيم 
براي وارد شدن به جنگ ادامه دارد.اسحاق بريک 
بازرس سابق ارتش رژيم صهيونيستي اذعان کرد: 
ارتش اسرائيل آماده رويارويي احتمالي با برخي 
کشورهاي منطقه نيست. صهيونيست ها به شدت 
نگران اوضاع جبهه داخلي خود هستند و هر چند 
کوشيده اند که با برگزاري مانور جنگ احتمالي 
 با حزب اه را تمرين کنند و بودجه هنگفت
 ۳0 ميليارد شيکلي براي ارتش خود اختصاص
 داده اند تا جبهه داخلي آنرا از حمات موشکي 
اعم از غزه يا شمال و موشک هاي حزب اه در امان 
بدارد؛ اما جبهه داخلي اين رژيم به شدت نگران 
است.با همه تاشي که مقامات رژيم صهيونيستي 
به عمل مي آورند تا به جبهه داخلي خود درباره 
جنگ آتي با حزب اه اطمينان دهند اما به اذعان 
محافل رسانه اي صهيونيست، اسرائيلي ها به 

سامانه هاي دفاعي خود اعتمادي ندارند.در کنار 
ترس مقامات صهيونيست از جبهه داخلي نگراني 
ديگر که به ويژه از زمان جنگ ۳۳ روزه آنها را رها 
نکرده است بحث ناکارآمدي نيروي زميني ارتش 
اين رژيم است. اين در حالي است که در جديدترين 
گزارش هاي رسانه هاي رژيم صهيونيستي به افزايش 
تعداد نظامياني که در نيروي زميني اسرائيل در 
جلسات روان درماني ارتش اين رژيم شرکت 
مي کنند، حکايت دارد.نظاميان صهيونيست از 
مأموريت هاي جنگي مي ترسند و اين مأموريت ها 

همان کابوس  براي آنها محسوب مي شود.

يک مقام اسرائيلي: 
ارتش ما آماده جنگ احتمالي نيست

معاون وزير خارجه روسيه به دنبال اعام 
خبر انهدام يک فروند پهپاد جاسوسي آمريکا 
بعد از تجاوز به حريم سرزميني ايران تأکيد 
کرد، آمريکا عمدا تنش ها در خليج فارس را 

تشديد مي کند.
به گزارش خبرگزاري فارس، »سرگئي 
ريابکوف« معاون وزير خارجه روسيه تأکيد 
کرد، آمريکا عمدا تنش ها در خليج فارس را 

تشديد مي کند.
بنا بر گزارش خبرگزاري »ريانووستي«، ريابکوف 
همچنين تصريح کرد، »واشنگتن سعي دارد 

اوضاع در اين منطقه را تا حد ممکن پيچيده تر 
کند«.معاون وزير خارجه روسيه در گفت وگو با 
خبرنگاران با اشاره به اتفاقات امروز تأکيد کرد: 
»اين انعکاس خط مشي اي است که آمريکا در 
تشديد اوضاع به صورت عمدي در منطقه در 
پيش گرفته است. ما هيچ ترديدي نداريم که 
رهبري سياسي و نظامي آمريکا اين اقدامات 
را متوقف نمي کند و هدفش پيچيده کردن 
حداکثري اوضاع و از همه مهم تر، افزايش 

فشار بر ايران است«.
وي در ادامه گفت: بر هم زدن ثبات در منطقه 
خليج فارس بسيار خطرناک است و آمريکا 
بايد پيش از آنکه دير شود تاش هايش را 
براي تشديد اوضاع متوقف کند.ريابکوف 
همچنين ابراز اميدواري کرد، »مسيري که 
آمريکا در اعزام نيروها و تجهيزات بيشتر به 
منطقه خليج فارس در پيش گرفته به جرقه اي 
نينجامد که در نهايت آتشي که روشن شده را 

شعله ورتر کند.«

معاون وزير خارجه روسيه: 
آمريکا تنش ها را در خليج فارس تشديد مي کند

WWW.RESALAT-NEWS .COM

9
I     n     t     e    r    n    a    t    i    o    n    a    l  

 شنبه   اول تير  1398   18 شوال1440
22  ژوئن 2019    شماره9۵22      سال سي و چهارم

آقايمقصودعيوضيقراملكيفرزندعلياصغردارايشناسنامهشماره76408صادرهازتبريزمتولد1344
اظهارميداردپروانهمسئولفنيبهشماره5/61342بهتاريخ93/6/28مربوطبهموسسهفيزيوتراپيآنادر
شهرتبريزايشانمفقودگرديدهاست.لذابهموجباينآگهيپروانهمذکورابطالميشودازيابندهخواهشمند
استمدركفوقرابهدفترنظارتبراموردرمانوزارتبهداشتودرمانآموزشپزشكيتسليمنمايد.دانشگاه

علومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيتبريز
مدركتحصيلياينجانبمحمدعطامهديهفرزندمحمودبهش.ش0011845228صادرهازتهراندرمقطعکارشناسي
رشتهمهندسيپرتوپزشكيصادرهازواحددانشگاهيعلوموتحقيقاتباشماره15104مفقودگرديدهاستوفاقد
اعتبارميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرابهدانشگاهآزاداساميواحدعلوموتحقيقاتبهنشانيتهران،

انتهاياشرفياصفهاني،سيمينبوليوار،ميداندانشگاه،دانشگاهعلوموتحقيقاتارسالنمائيد.
برگسبزسواريپژوپارسمدل1398رنگسفيدبهشمارهانتظامي532هـ64-ايران53وشمارهموتور
164B0224831وشمارهشاسي521834بهنامسيدحسامجاليکاشانيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبار

ساقطميباشد.
سندکمپانيوبرگسبزوکارتسواريپرايدمدل87رنگبژبهشمارهانتظامي831ب39-ايران23و
شمارهموتور2619883وشمارهشاسيS141228784806بهناممهديتراديسهدهمفقودگرديدهواز

درجهاعتبارساقطميباشد.
برگکمپانيوبرگسبزخودرويپرايد132مدل1390بهشمارهانتظامي566ص33-ايران52بهشمارهموتور

3954385شمارهشاسيS1422290237964مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزوسندکمپانيوکليهمداركموتورسيكلتپيشتازمدل1390بهشمارهانتظامي48346-ايران821
شمارهموتورNEG1105631شمارهشاسي125A9051162***NEGمفقودگرديدهوازدرجهاعتبار

ساقطميباشد.
کارتپاكموتورسيكلتاحسان125CCرنگقرمز-زرشكيمدل1393بهشمارهپاك64782-822
شمارهموتور0125N2N412150شمارهشاسيN2N-125E9313151مفقودگرديدهوازدرجهاعتبار

ساقطميباشد.
کارتسامتاينجانبعليرضامحمديفرزندرضابهش.ش448مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط

ميباشد.
گمشدهبرگسبزوسندکمپانيخودروسواريوانتسيستمنيسانرنگآبي-روغنيمدلخودرو1365شماره
پاك667ع24ايران51شمارهشاسي037000شمارهموتور169533صادرهازقروهمفقودگرديدهواز

درجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزسواريپژو405بهرنگنقرهايمتاليكمدل1386بهشمارهموتور12486017628وشمارهشاسي
40413976وشمارهپاك13523ص23بهنامسيدمهديميرسااريکدملي1219615528بهش.ش48

صادرهازگلپايگانفرزندسيدعزيزمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودروپژو206تيپ5مدل1396وبهشمارهپاك913د63ايران44وبهشمارهشاسي119644و

شمارهموتور174b0011933بنامکامرانکاويانپورمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزسواريامويام110مدل1391رنگقهوهايمتاليكشمارهپاكايران68-451و76شمارهموتور:
MVM472FGA024887شمارهشاسي:NATEBAFB001005621بهنامآتوساگابيمفقودگرديدهواز

درجهاعتبارساقطميباشد.
اصلسندکمپانيوبرگسبزشناسنامهوکارتخودروپيكانوانتبهشمارهپاك691د81ايران24رنگسفيد
مدل1387بهشمارهموتور11487025312وشمارهشاسيNAAA46AA68G23559مفقودگرديدهو

ازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيتراهور)برگسبز(سواريسيتروئنبهشمارهانتظامي493ب46-ايران11مفقودگرديدهوازدرجه

اعتبارساقطميباشد.مسئوليتضمانتکشففسادبهعهدهمالكاست.
مدركفارغالتحصيلياينجانبمونانيكخواهفرزندابراهيمبهش.ش0440241618صادرهازتهراندرمقطع
کارشناسيرشتهمهندسيصنايعپليمرصادرهازواحددانشگاهيعلوموتحقيقاتباشماره38840مفقودگرديده
استوفاقداعتبارميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرابهدانشگاهآزاداساميواحدعلوموتحقيقات
بهنشانيتهران-انتهايبزرگراهشهيدستاريارسالنمايد.ميداندانشگاه-بلوارشهدايحصارك-دانشگاه

آزاداساميواحدعلوموتحقيقاتارسالنمايد.
آگهيفقدانمدركتحصيلي-مدركفارغالتحصيلياينجانباعظميحيويقامقشاقي،فرزنداحمدبهشماره
شناسنامه5119صادرهازتهران،درمقطعکارشناسيارشد،رشتهالهياتگرايشفلسفهوکام،صادرهازواحد
دانشگاهآزاداساميکرج،مفقودگرديدهاستوفاقداعتبارميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرابه

دانشگاهآزاداساميواحدکرجبهنشاني:رجاييشهربلوارموذندانشگاهآزادواحدکرجارسالنمايد.

آگهي تغييرات شرکت معماران سپهر کردار شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 50143 و شناسه ملي 10380666862 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1398/03/22 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: 
آقاي حسن ايزدي با کد ملي 4723119124 آقاي عبدالهادي ايزدي 
با کد ملي 4720541232 آقاي سيد محمدرضا زين الديني با کد ملي 
0939362236 آقاي سعيد پروين با کد ملي 0919858414 آقاي 
حسين مرادي مقدم با کد ملي 0945659555 به عنوان اعضاي 
اصلي هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند. - خانم زهره 
سنکار به شماره ملي 0943555620 به عنوان بازرس اصلي ، آقاي 
سيدمسعود سادات شرفي به شماره ملي 0941027996 به عنوان 
بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )506716(

آگهي تغييرات شرکت معماران سپهر کردار شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 50143 و شناسه ملي 10380666862 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1398/03/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاي 
عبدالهادي ايزدي به کدملي4720541232 به سمت رييس هيات 
مديره - آقاي حسين مرادي مقدم به کدملي0945659555 به سمت 
نائب رييس هيات مديره - آقاي حسن ايزدي به کدملي4723119124 به 
سمت عضو هيات مديره - آقاي سعيد پروين به کدملي 0919858414به 
سمت عضو هيات مديره - آقاي سيد محمدرضا زين الديني به 
کدملي 0939362236به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 
براي 2 سال انتخاب گرديدند. کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
رسمي و بانکي با امضاء آقاي حسن ايزدي يا آقاي عبدالهادي ايزدي 
يا آقاي سيدمحمدرضا زيا الديني همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506683(

آگهي تغييرات شرکت خدمات آوا گستر انديشان شرق شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 63208 و شناسه ملي 14007243200 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/03/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به آدرس استان خراسان رضوي ، 
شهرستان مشهد ، بخش مرکزي ، شهر مشهد، سراب ، خيابان امام خميني ، 
بلوار شهيدمدرس]امام خميني19[ ، پاک 0 ، ساختمان نويد ، طبقه همکف 
کدپستي: 9133936313 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506660(

آگهي تغييرات شرکت رهاب سازه طوس شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 37890 و شناسه ملي 10380535059 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/03/13 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : اعضاي هيئت مديره از 3 نفر به 5 نفر افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )506709(

آگهي تغييرات شرکت مهندسين مشاور سپاد انديش شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 16137 و شناسه ملي 10380317502 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/02/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاي مهدي صباحي با کد ملي 5629803115 
به عنوان مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاي حامد فرقاني با 
کد ملي 0901137901 به عنوان رئيس هيئت مديره و آقاي امير 
عليزاده با کد ملي 0933418833 به عنوان نائب رئيس هيئت 
مديره براي باقيمانده مدت دوسال تا تاريخ 1399/05/29 انتخاب 
شدند . حق امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمي 
و بانکي شرکت با امضاء ثابت آقاي حامد فرقاني و متغيير يکي 
از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506681(

آگهي تغييرات شرکت خدمات فني و مهندسي پاژ ياب شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 23152 و شناسه ملي 10380386176 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/05/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به آدرس استان خراسان رضوي - 
شهرستان مشهد - بخش مرکزي - شهر مشهد-محله آزاد شهر-خيابان 
عدل ]فرهنگ-16وکيل آباد19[-خيابان عدل 3 ]معاد 4[-پاک -152طبقه 
اول- و کدپستي: 9188857358 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506647(

آگهي تغييرات شرکت رهاب سازه طوس شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 37890 و شناسه ملي 10380535059 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/03/13 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال 
انتخاب گرديدند: آقاي حامد فرقاني با کد ملي 0901137901 آقاي 
حامد منيري با کد ملي 0946528578 آقاي امير علي زاده با کد ملي 
0933418833 آقاي مصطفي رستمي با کد ملي 0945374615 و 
خانم مريم مغني نژاد با کد ملي 0946401624 - روزنامه کثيراانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت براي مدت يکسال تعيين 
شد. - آقاي محمود کامشاد به شماره ملي 0939653745 به عنوان 
بازرس علي البدل و آقاي مهدي صباحي به شماره ملي 5629803115 
به عنوان بازرس اصلي براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )506666(

آگهي تغييرات شرکت خدمات فني و مهندسي پاژ ياب شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 23152 و شناسه ملي 10380386176 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه کثيراانتشار رسالت 
جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )506658(

آگهي تغييرات شرکت اشتاد سازه بهينه پارت شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 53972 و شناسه ملي 14004794475 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/12/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 -آقاي محمود حسامي تکلو به شماره ملي 
0943379581 به سمت رئيس هيئت مديره -2 خانم ليا عطائي 
به شماره ملي 0943454158 به سمت نائب رئيس هيئت مديره 
-3 آقاي سعيد حسامي تکلو به شماره ملي 0937911747 به 
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره -4 خانم زهرا عطائي به 
شماره ملي 0943363152 به سمت عضو هيئت مديره براي 
مدت دوسال انتخاب شدند کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضاء منفرد مدير عامل همراه با مهر شرکت داراي 
اعتبار مي باشد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد 

)506704(

آگهي تغييرات شرکت آسيا سرام کوروش شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 67991 و شناسه ملي 14008301142 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/02/29 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - به استناد سند صلح تنظيمي شماره 
52619 مورخه 29/2/98 دفتر اسناد رسمي 114 مشهد آقاي محمد 
احسان مائکه کد فراگير 101965705 قسمتي از سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 150000 ريال به آقاي علي اکبر محمدي به کدفراگير ملي 
: 120778725 واگذار نمود در نتيجه شرکاي شرکت و ميزان سهم 
الشرکه آنها به شرح ذيل ميباشد: محمد احسان مائکه با کدفراگير 
ملي 101965705 داراي 750000 ريال سهم الشرکه -2 علي اکبر 
محمدي به کدفراگير ملي : 120778725 داراي 250000 ريال سهم 
الشرکه 2 - محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به آدرس بخش مرکزي ، 
شهر مشهد، آقامصطفي خميني ، خيابان حافظ ، بزرگراه بسيج ، پاک 
0 ، پاساژ حافظ ، طبقه اول ، واحد 321به کد پستي 9168965654 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )506646(

آگهي تغييرات شرکت ترازآب شرق شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
18619 و شناسه ملي 10380341710 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه مورخ 1397/03/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - خانم ناهيد 
وطنچيان يزدي به شماره ملي 0938696122 به عنوان بازرس اصلي و 
خانم زهرا نوغاني بهمبري به شماره ملي 2679603249 به عنوان بازرس 
علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )506663(

آگهي انحال شرکت اطلس رز ارغواني پارسيان شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 55978 و شناسه ملي 14005280603 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/01/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : انحال 
شرکت به تصويب رسيد و آقاي حسين منصوري به شماره ملي0942570014 
به سمت مدير تصفيه براي مدت دو سال انتخاب شدند. آدرس مدير محل 
تصفيه : مشهد خيابان سعدي ، نبش سعدي 14 کدپستي 9133944817 
تعيين گرديد . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )506639(

ادارهثبتاسنادواماكآستانهاشرفيه
آگهيموضوعماده3قانونوماده3آييننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقد
سندرسميبرابرآراءصادرههيات/هياتهايموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهاي
فاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيآستانهاشرفيهتصرفاتمالكانهوبامعارضمتقاضيانمحرزگرديدهاست

بهشرحذيلميباشد.
رديف1:برابررايشماره139860318006000391هياتيكقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيو
ساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكآستانهتصرفاتمالكانهبامعارضمتقاضي
)حسنصنعتگرحسنکياده(فرزند)ابراهيم(بهشمارهشناسنامه)233(صادرهازآستانهاشرفيهبهصورتيكباب
مغازهبهمساحت)23(مترمربعبهشمارهپاك)12984(فرعياز)107(اصليقسمتيازپاك)19/14/4/1(
فرعياز)107(اصليبخش14گيانواقعدربندرکياشهرکويامامجنبميدانماهيخريداريازمالكرسمي

ازنسق)حيدرصنعتگر(محرزگرديدهاست.
رديف2:برابررايشمارههاي139860318006000457و139860318006000461هياتيكقانونتعيين
تكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكآستانهتصرفات
مالكانهبامعارضمتقاضيان)محمدنارسفيد(فرزند)احساناله(بهشمارهشناسنامه)2055(صادرهازآستانه
اشرفيهبهصورتسهدانگو)ياسيننارسفيد(فرزند)احساناله(بهشمارهشناسنامه)412(صادرهازآستانهاشرفيه
بهصورتسهدانگازششدانگيكقطعهزمينمشتملبرساختمانبهمساحت)580/26(مترمربعبهشمارهپاك
)913(فرعياز)116(اصليقسمتيازپاك)26(فرعياز)116(اصليبخش14گيانواقعدرآستانهاشرفيه

روستايششكلپيلهمحلهخريداريازمالكرسميازنسق)محمدنارسفيد(محرزگرديدهاست.
رديف3:برابررايشماره139860318006000991هياتيكموضعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضي
وساختمانهايفاقدسندررسميدرواحثبتيحوزهثبتملكآستانهتصرفاتمالكانهبامعارضمتقاضي)مجيد
پورمحمديحسينآباد(فرزند)ابراهيم(بهشمارهشناسنامه)3244(صادرهازآستانهبهصورتششدانگيك
قطعهزمينمشتملبرساختمانبهمساحت)172/23(مترمربعبهشمارهپاك)1016(فرعياز)129(اصلي
قسمتيازپاك)10(و)27(وغيرهفرعياز)129(اصليبخش14گيانواقعدرآستانهاشرفيهقريهچورکوچان

خريداريازمالكرسميازنسق)محمدرضابهمنيار(محرزگرديدهاست.
لذابهمنظوراطاععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهيميشوددرصورتيکهاشخاصذينفعبهآراء
اعامشدهاعتراضداشتهباشندبايدازتاريخانتشارآگهيودرروستاهاازطريقالصاقدرمحلتا2ماهاعتراض
خودرابهثبتمحلوقوعملكتسليمورسيداخذنمايند.معترضبايدظرفيكماهازتاريختسليماعتراضمبادرت
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گروه اجتماعي- مرضيه صاحبي
ادامه از صفحه اول

آنان صدا و سيما را به يک دستگاه پخش کننده آگهي 
تشبيه مي کنند چرا که سال هاست در ساعات پربيننده 
و زمان هاي طواني به تبليغ محصوات تجاري و مصرفي 
پرداخته است. آنان بر اين باورند که رسانه هاي ارتباط 
جمعي مي توانند ارزش هاي جـديدي را ايـجاد و 
تـبليغ کنند، برهمين اساس ما ايدئولوژي مرتبط با 
مصرف گرايي را در تبليغات و آگهي هاي بازرگاني صدا 

و سيما نظاره گريم!
اما به راستي درباره اينکه رسانه ها چقدر در تغييرات 
اجتماعي نظير مصرف گرايي اثر دارند و واقعاً تا چه اندازه 
مي توانند ارزش ها را در سطح جامعه جابه جا کنند، ميان 
موافقان و مخالفان، نظرات متناقض و متفاوتي وجود دارد. 
بالطبع موافقان تصريح مي کنند که »رسانه ها صرفاً به 
ذات خودشان و باابتداء نمي توانند چندان تغييرات 
 اجتماعي جدي ايجاد بکنند؛ يعني عموما رسانه ها 
تاثيرات تشديد کننده يا تضعيف کننده بر فرآيندها 
و اتفاقات جامعه دارند؛ اتفاقاتي در ساختارهاي ديگر 
 اجتماعي، در نهاد سياست و اقتصاد و مانند آن پديد 
مي آيد و رسانه ها مانند صدا و سيما مي توانند آثار و ابعاد 
آن را تشديد يا تضعيف کند. اگر ادعا شود که بدون توجه به 
 اتفاقاتي که در بطن هر جامعه به وقوع مي پيوندد، رسانه ها 
مي توانند تاثيراتي جدي در نظام ارزشي و هنجاري آن 
ايجاد بکنند،  ادعايي است که طرفداران زيادي در حال 
حاضر ندارد. البته اين نظرگاه از حدود 70 سال پيش از 
اين، در نظريه هاي ابتدايي در حوزه رسانه وجود داشته 
و جدي هم بوده است و حتي آن موقع که راجع به جنگ 
رواني و پروپاگاندا و چيزهايي شبيه به اين، به عنوان 
رويکردهايي که براي رسانه تأثيرات حداکثري قائل 
بودند، صحبت مي کردند و هميشه رسانه بخشي از يک 

طراحي کامل و جامع اجتماعي بود.« 
به روايت منتقدان، واقعيت موجود حکايت از آن دارد که 
نياز و مصرف از همراهان هميشگي ما هستند اما ميان 
اين دو شکافي بوجود آمده که صدا و سيما با افزودن بر 
دامنه تبليغاتي که نياز واقعي افراد نيست، اين شکاف 
را روز به روز عميق تر کرده است. حال آنکه رسانه ملي 
در آيين نامه اي تحت عنوان »ضوابط توليد پيام هاي 
بازرگاني تلويزيون و راديو« که در بردارنده 81 بند است، 
مواردي را متذکر شده، از جمله اصل 23- آگهي نبايد 

مروج تجمل گرايي باشد. 
اصل 24- آگهي نبايد به گونه اي طراحي و ساخته شوند 
که در آن مردم به مصرف بيش از نياز و اسراف در استفاده 

از امکانات تشويق شوند.
اصل 25- تعيين جايزه براي تشويق مخاطبين آگهي 

به خريد و مصرف بي رويه مجاز نيست.
اصل 31- در آگهي هاي توليد شده با موضوع کااها و 
لوازم بهداشتي، بازيگر آگهي نبايد در نقشي غيرواقعي 

مانند پزشک ظاهر شود.
اصل 40- استفاده از تصاوير شخصيت هاي تاريخي و 
فرهنگي و مقامات رسمي کشور و يا استفاده از صدا و 
به کار گرفتن تکيه کام هاي آنها در آگهي هاي راديو 

تلويزيوني ممنوع است.
اصل 66- در آگهي هاي تلويزيوني نبايد کودکان به 
تنهايي هنگام خريد و يا مذاکره با فروشنده براي خريد 

و يا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اصل 69- هنگام پخش برنامه هاي ويژه کودکان پخش 
آگهي هاي مربوط به مواد غذايي، کبريت، محصواتي 
با خواص دارويي و حاوي ويتامين، غذاهاي کمکي 
کودکان، وسايل و اسباب اغري و شيوه هاي درماني 
آگهي فيلم ها با صحنه هاي وحشتناک و خطرناک و 

خطرآفرين ممنوع مي باشد.
اصل 78- از کودکان نبايد براي معرفي کاا و خدماتي 
استفاده شود که از آنها انتظار نمي رود خود مصرف 
کننده آن کاا و يا خدمت باشند و يا آن را بخرند و نيز 
در آگهي کودکان نبايد در مورد هرگونه کاا يا خدمت 

به صراحت اظهارنظر کنند.
اصل 79- در هيچ صحنه اي از آگهي ها افراد نبايد در حال 

پرخوري و يا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل 80- هنگام آگهي محصوات غذايي نبايد از افراد به 
ويژه کودکان چاق براي القاء اين موضوع که مصرف محصول 

مورد آگهي سامتي بخش است استفاده شود.
 حال پرسش اين است: کدام يک از اين اصول رعايت 
مي شود؟ آن هم در بزنگاهي حساس که درآمد خانوارها 
کفاف حداقل هاي زندگي را هم نمي دهد. با اين وجود 
عموم تبليغات تلويزيوني ما، با دستاويز قرار دادن جايزه و 
 قرعه کشي، جامعه را به سمت ولع و »جنون خريد« سوق 
مي دهد. همان طور که پيش تر اشاره شد برخي، تنگناهاي 
 مالي را در گسترش دامنه آگهي هاي بازرگاني موثر

مي دانند اما رسانه همانند تيغي دولبه است. براي تامين 
منابع درآمدي مي توان از راهکارهاي ديگري هم بهره 
گرفت چرا که به هر روي مردم صاحبان رسانه ملي 
هستند. مطابق ماده 75 قانون اساسي سازمان صدا 
و سيماي ايران بايد دولتي باشد. بنابراين اگر دولت به 
عنوان اصلي ترين تامين کننده ي بودجه ي سازمان صداو 
سيما، ناتوان از تحقق اين امر است، نبايد فرهنگ پراشتباه 
مصرف گرايي را در قاب رسانه ملي به نمايش گذاشت. 
صاحب نظران درست گفته اند که »امروزه رسانه ها با 
پيام هاي اقناعي خود به يکي از ابزارهاي نظام اقتصادي 
سرمايه داري براي يافتن مشترياني پروپا قرص براي 

کااها تبديل شده اند. تبليغات متعدد و متنوع که توسط 
متخصصان روانشناس و سازندگان تيزرهاي تبليغاتي 
براي داشتن حداکثر تأثير در مخاطب ساخته مي شوند 
و در اباي برنامه هاي تلويزيوني و راديويي و حتي 
رسانه هاي نوشتاري به خورد انسانها داده مي شوند به 
دنبال اقناع افراد براي خريد کاا يا خدمات خاص، تغيير 
نگرش آنها، و انتخاب سبک زندگي خاص انسان هاست، 
کااهايي که افراد نيازي واقعي به آن نداشته و صرفا بر 
اساس ايجاد نياز کاذب دست به خريد آن مي زنند که 

رسانه ها باعث آن بوده اند.«
*جبران کسري بودجه از طريق تبليغ

علي عسکري، رئيس رسانه ملي از وجود 20 شبکه ملي، 
33 شبکه استاني و  10 شبکه برون مرزي در کشور خبر 
داده که در مجموع؛  66 شبکه تلويزيوني و 99 شبکه 
راديويي است و بنا به آمارهاي ارائه شده اين سازمان 
40 هزار کارمند دارد که بهتر است، براي جبران کسري 
بودجه خود به جاي تکيه بر آگهي هاي بازرگاني، به فکر 

اصاح ساختار اداري و مالي خود باشد.
بررسي ها نشان مي دهد، اين سازمان در سال 94 
حدود 500 ميليارد تومان کسري بودجه داشته و 
گفته مي شود، امسال با 1800 ميليارد تومان کسري 

مواجه خواهد شد. 
در همين راستا عبداه گيويان، استاد بازنشسته دانشگاه 
صدا و سيما در گفت وگو با روزنامه رسالت بر کوچک سازي 
صداوسيما به منظور کاهش کسري بودجه، تاکيد کرده 
و مي افزايد: »اگر اين مجموعه  توصيه هاي جدي تر 
اهالي رسانه را گوش مي کرد، امروز حال و روزش متفاوت 
 بود و تعداد مستخدمانش از 16 هزار جمعيت به حدود 
40 هزار جمعيت نمي رسيد. اصا اين کميت بي معنايي 
که صدا و سيما دچارش شده ناشي از چيست؟ اين مجموعه 
يک حرف واحد را به چند شکل بيان مي کند و چنين 
مسئله اي به معناي کثرت رسانه اي نيست. اين همه 
 کانال تلويزيوني و ساعاتي که براي آن سرمايه گذاري 
مي شود، غلط است. زيرا باعث شده صدا و سيما براي تامين 
هزينه هايش به مصرف گرايي متوسل شود و اين يعني 
مجموعه مذکور برخي کارکردهايي که از يک رسانه ملي 
 توقع مي رود را به درستي انجام نمي دهد. در واقع دوگانه اي 
را در پيش گرفته که يا خيلي از ايده ها و آرمان ها و اصول 
فاصله مي گيرد و يا خيلي شعاري به اين موارد مي پردازد. 

به عنوان مثال موقعي که قرار مي شود ما به رونق توليد و 
شعار سال بپردازيم، معموا برنامه سازي ها بسيار مبتدي 
و شعاري اتفاق مي افتد. يعني به ساده ترين شکل برنامه 
سازي متوسل مي شويم و دم دستي ترين ابزارها را براي 
بيان آن مفاهيم بلند استخدام مي کنيم. اين بخشي از 
نارسايي رسانه ملي ماست. البته بنده در مقامي نيستم 
که دقيقا بگوييم پديده مصرف گرايي در قاب رسانه ملي 
به مديريت مربوط مي شود و يا بودجه و ساير مباحث، 
 به دليل اينکه صدا و سيما اطاعاتش را در اختيار قرار 

نمي دهد، پس نمي توانم درست تحليل کنم.«
 * صدا و سيما در مواجهه با مصرف گرايي 

چه کرده؟
وي با تاکيد بر اينکه صدا و سيما از کارکردهايي که براي 
رسانه ملي متصور بوده، دور شده، مي افزايد: اين مجموعه 
به ابزاري براي ترويج بخت آزمايي و فرهنگ شانس تبديل 
شده. در واقع سال هاست که صدا و سيما به جاي توليد 
به مصرف مي پردازد و تصور مي کند اين گونه جلوه و 
آب و رنگي پيدا مي کند. طي دو ماهه اخير يک شرکتي 
که نوشيدني توليد مي کند، تقريبا در تمام بخش هاي 

تبليغاتي صدا و سيما حضور جدي دارد. اين يعني صدا 
و سيما شيپور را از دهان گشادش مي زند و توقع دارد 

که صداي خيلي دلنشيني هم از آن در بيايد. 
گيويان در پاسخ به اين شائبه که برخي صاحب نظران 
مطرح مي کنند، جامعه پيش تر از اين ها فرهنگ مصرف 
گرايي را در بخش هاي ديگر دريافت کرده و صرفا نظاره 
 گر چنين فرهنگي از قاب صداوسيما نبوده ايم، عنوان 
مي کند: »به فرض که اين امر درست باشد، آيا صدا و 
سيما در مواجهه با مصرف گرايي چه کرده؟ اگر قرار بود در 
 جامعه ما مصرف گرايي نباشد و در آن تقوا و گرايش هاي 
ديني و فضائل اخاقي باشد، آن وقت صدا و سيما چه کاره 
بود؟ اين مجموعه قرار است که فضائل را ترويج کند. اگر 
به هر دليلي رذائلي در جامعه شکل گرفته، صدا و سيما 
در قبال اين ها چه کرده است؟ بودن يک چنين جرياناتي 
در جامعه از صدا و سيما رفع تکليف نمي کند. بلکه وظيفه 

اين مجموعه را سنگين تر مي کند.« 
* مصرف بيشتر فقط مربوط به آگهي هاي تجاري 

نيست
حسين افخمي، عضو هيئت علمي دانشگاه عامه 
طباطبايي برخاف »گيويان« در طرح نظرگاه خود، 
نوک تيز انتقادات را متوجه صدا و سيما ندانسته و از 
رسانه هاي برون مرزي به عنوان عوامل تشديد مصرف 

گرايي نام مي برد.
وي به روزنامه رسالت مي گويد: »پخش آگهي ها در صدا و 
سيما خيلي مورد پسند نيست و همواره يکي از کارکردهاي 
 نادرست آگهي ها، افزايش مصرف گرايي بوده، البته آگهي هاي 
تجارتي را به صورت مطلق نمي توان نفي کرد. وقتي 
آگهي ها به صورت رقابتي پخش شود، حق انتخاب را 
به مصرف کننده مي دهد و از طرف ديگر رقابِت پخش 

 

آگهي ها باعث مي شود، آن کاايي که کيفيت بهتري 
دارد بماند اما عوامل موثر در مصرف بيشتر فقط مربوط به 
آگهي هاي تجاري نيست بلکه عوامل ديگر اقتصادي هم 
 دخالت دارد. ما طي 20 سال گذشته در معرض شبکه هاي 
برون مرزي تجاري قرار داشته ايم به اين مفهوم که 
بخشي از نيازهاي کاذب و در نهايت مصرف اضافه از اين 
 طريق القاء شده. پس اين امر الزاما تحت تاثير آگهي هاي 
تجاري صدا و سيما نيست و شبکه هاي برون مرزي 

توانسته اند آن نياز را بوجود بياورند.«  
اما عليرضا دهقان، دانشيار گروه ارتباطات دانشگاه 
تهران هم بر اين امر تاکيد دارد که ترويج مصرف گرايي 
صرفا ناشي از تبليغات صدا و سيما نيست به هر صورت 
توسعه اقتصادي و اجتماعي و شهرنشيني صرف نظر از 
عملکرد رسانه ملي، مصرف را افزايش مي دهد ولي صدا 
و سيما هم نقش مهمي دارد. ضمن اينکه مصرف گرايي 
فقط از راه تبليغات به صورت مستقيم اتفاق نمي افتد. 
در حال حاضر سريال ها و مسابقات سرگرمي به صورت 
غير مستقيم ميل به مصرف را افزايش داده است. شما 
سريال ها و فيلم هايي که صدا و سيما پخش مي کند، 
را ببينيد، اغلب آنها زندگي آپارتماني و شهرنشيني و 
لوکس را به نمايش مي گذارد و کمتر محات فقير نشين 
و روستاها را نشان مي دهد. اين عامل خودش مصرف 

را ترويج مي کند. 
 وي در گفت وگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند: 
»امام راحل در رابطه با صدا و سيما گفتند که اين مجموعه 
بايد يک دانشگاه باشد يعني کارکردهاي فرهنگي و 
اجتماعي و اطاع رساني اش بيشتر باشد. حال آنکه امروز 
صدا و سيما اين گونه عمل نکرده و تبليغات و استفاده 
زياد از اين ابزار در قاب رسانه ملي غيرقابل کتمان بوده 
و همه شاهد اين پديده هستند، تبليغاتي که شبانه روز 
در شبکه هاي مختلف بر اثر تکرار زياد، آزاد دهنده شده 

و حتي مخاطب را پس مي زند.« 
اين استاد دانشگاه درباره چرايي اين اتفاق مي گويد: »صدا 
و سيما يک سازمان و نهاد دولتي و انحصاري است يعني در 
 کنار آن، شبکه هاي خصوصي نيست. در دنيا شبکه هاي 
تلويزيون دولتي و خصوصي وجود دارد و گاهي شمار 
خصوصي ها بيشتر از دولتي هاست و خصوصي ها از 
طريق تبليغ، کسب درآمد مي کنند. اما صدا و سيماي ما، 
دولتي است و در کنارش شبکه هاي رقيب نداريم بنابراين 
مسئوليت پذيري اين مجموعه در قبال عملکردش کاهش 

پيدا کرده است. از طرفي صدا و سيما، سازماني عريض و 
 طويل با تعدادي نيروي نامشخص بوده که بعضي رقم 40 تا 
60 هزار را براي آن عنوان کرده اند و اين مجموعه خودش 
برنامه ريزي کرده و خودش نظارت و اجرا مي کند. حال 
آنکه در همه جهات بايد مسئوليت پذيري داشته باشد 
چه از جهت درآمدها و ميزان آن وچه نحوه خرج کرد. در 
واقع مسئوليت پذيري که صدا و سيما بايد داشته باشد در 
 اينجا گم شده بنابراين حاصلش مي شود همين مسائلي که 
مي بيند يعني ترويج مصرف گرايي و حتي در برنامه آشپزي 
و ورزشي هم سعي در تبليغ و اشاعه همين مصرف گرايي 
دارند و از سوي ديگر اين مجموعه هم از طريق دولت  و 
هم از راه تبليغ درآمد کسب مي کند اما مشخص نيست 

اين درآمدها چگونه هزينه مي شود.«
* تبليغات ما  تجاري و مصرفي است

دانشيار گروه ارتباطات دانشگاه تهران معتقد است: »اگر 
صدا و سيما يک مجموعه خصوصي بود هيچ ايرادي به اين 
روند وارد نبود و مي توانست 24 ساعته تبليغ پخش کرده و 
مصرف گرايي را ترويج کند اما در حال حاضر صرف نظر از 
اينکه چه چيزي تبليغ مي شود، بايد به اين نکته پرداخت 
که صدا و سيما يک رسانه ملي است و در بخش عمومي 
 تعريف شده. شبکه هايي مثل بي بي سي تبليغ پخش 
مي کنند ولي نه هر تبليغي. تبليغات مي تواند شامل 
مسائل فرهنگي باشد و جنبه تجاري صرف نداشته باشد 
اما متاسفانه تبليغات ما يک سره تجاري و مصرفي بوده 
که حجم آن هم زياد است و ميل به مصرف را افزايش 
مي دهد و اين امر مغاير با سياست هاي کلي  اقتصاد 
مقاومتي است. طبعا اقتصاد مقاومتي به معناي حذف 
مصرف نيست ولي بخشي از آن صرفه جويي و معقول 
کردن مصرف است. تبليغات در رسانه ملي ما گران قيمت 
و لوکس بوده و کااهايي است که اکثر مردم نمي توانند 
آن را بخرند از اين جهت نيز با سياست هاي کلي اقتصاد 

مقاومتي مغايرت دارد.«
مي گويند، در دهه دوم انقاب، آگهي هاي بازرگاني آغاز شد 
و از آنجايي که تلويزيون مهمترين و پرمخاطب ترين وسيله 
براي تبليغ بوده به شدت مورد توجه توليدکنندگان قرار 
 گرفت. دهقاني مي گويد: »فرقي نمي کند که مصرف گرايي 
در قاب سيما از چه زماني شروع شده، آنچه ما امروز 
شاهد آن هستيم، تشديد آن است. هيچ گاه اين ميزان 
تبليغ و تسري آن در همه برنامه ها اعم از آشپزي و 
 فرهنگي و مسابقه و سرگرمي و ورزش را شاهد نبوده ايم 
 و حتي پيش، حين و پس از سريال تبليغات پخش 
مي کنند. اين حدت و شدت تبليغات در گذشته وجود 
نداشت. دليل آن بزرگ شدن صداوسيماست. درحالي 
 که نياز نيست ما اين همه شبکه داشته باشيم. شبکه هايي 
که به اصطاح کار يکديگر را تکرار کرده و به لحاظ 
عملکردي و موضوعي متفاوت نيستند. اين باعث شده 
تعداد برنامه سازان، ناظران و عوامل فني و اجرايي زياد 
باشد. طبعا اين سازمان بايد کوچک شود چون دولت 
به تنهايي نمي تواند از پس تامين هزينه هايش بربيايد 
به همين علت صداوسيما ناگزير است به طرف بازار و 

تبليغات حرکت بکند.«
برخي از صاحب نظران معتقدند، اينکه ما صدا و سيما را 
مسئول »اوليه« و »اصلي« بسياري از تغييرات ارزشي 
فعلي نظير مصرف گرايي در جامعه خود بدانيم خيلي 
به لحاظ علمي قابل اثبات نيست؛ اگرچه صدا و سيما 
مي تواند موثر بوده و حتي تأثيرات جدي اي هم داشته 
باشد، اما به شرط آنکه همه نهادها بتوانند با يکديگر هم 
 افزا کار بکنند يعني کل ساختارهاي حاکميت با رسانه ها 
 از جمله صدا و سيما بتوانند يک عمليات مشترک و 

هم افزايي ساختاري اجتماعي داشته باشند.
* مصرف گرايي؛ ريشه جدي تر در تغييرات 

سياست گذاري اقتصادي دارد
حال با استناد به موارد ذکر شده، محمدحسين ساعي، 
عضو هيئت علمي و رئيس دانشکده ارتباطات و رسانه 
دانشگاه صداوسيما در گفت وگو با روزنامه رسالت تصريح 
مي کند: »عده اي از اشاعه مصرف گرايي در جامعه 
 امروز ايران، به دليل صرف عملکرد صدا و سيما صحبت 
مي کنند، اما بايد بدانند که اين پديده ريشه هايي در 
تغييرات نهادهاي سياسي ما و ريشه هاي جدي تر در 

تغييرات سياست گذاري اقتصادي جامعه دارد؛ آنجا 
بخش اصلي تغييرات و تاثيرات، اتفاق افتاده است و 
از آنجا چه به لحاظ تاثيرات نخبگاني بر روي مديران و 
پيام آفرينان و چه به لحاظ تاثيرات غيرمستقيم از طريق 
مخاطب بر صدا و سيما، به اين سازمان منتقل شده و اثر 

خودش را مي گذارد.« 
وي در ادامه تصريح مي کند: »مصرف گرايي از زماني 
داخل کشور ما گسترش پيدا کرد که مسئولين دولتي 
اين فضاها را تبليغ کردند. رئيس جمهور ما آمد و گفت 
بايد مانور تجمل در کشور برگزار شود، شهرداري تهران 
يکسري فضاهايي را براي تجمل گرايي باز کرد و نخبگاِن 
نزديک به جريان هاي سياسي ما آمدند براي اين نوع نگاه 
 ليبرال و نئوليبرال ادبيات پردازي کردند و از رسانه ها 
استفاده کردند؛ يعني تصميماتي در سطح کان 
کشور اتخاذ شد و صدا و سيما هم به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم تحت تاثير اين جريانات کان کشوري قرار 
گرفت. صداوسيما قطعا مي توانست بهتر عمل کند اما 
اين مجموعه هم بخشي از فرآيندهاي داخل کشور است 
و خيلي چرخ دنده اش نمي تواند خاف جهت تصميم 
 گيري هاي نخبگان و مديران ارشد کشور بچرخد. 
مي تواند يک ذره خاف آن بچرخد اما اگر بيشتر بچرخد، 
چرخ دنده هاي کل کشور مي شکند؛ لذا اگر نگران مصرف 
گرايي هستيد، ببينيد مجموع نخبگان و جريان هاي 
سياسي ما به خصوص بعد از جنگ چگونه داشتند در 

اين حوزه ادبيات پردازي و عمل مي کردند.«
برخي عنوان مي کنند که شبکه هاي دولتي در کشورهاي 
پيشرفته دنيا در پخش آگهي افراط نمي کنند بلکه اين اقدام 
توسط شبکه خصوصي انجام مي شود. ساعي در اين باره 
 توضيح مي دهد: »شبکه دولتي شبکه اي است که بودجه اش 
را دولت مي دهد يعني به طور مستقيم يا غيرمستقيم از 
بودجه عمومي ارتزاق مي کنند تا بودجه آن رسانه به دست 
بيايد حاا اگر ما در کشور تصميم گرفته ايم، بودجه يک 
رسانه اي را ندهيم، بحثش جداست. در يک جلسه اي از يکي 
 از مديران ارشد رسانه ملي شنيدم که مي گفت بودجه اي 
 که صدا و سيما از دولت دريافت مي کند، تقريبا معادل 
 70 درصد حقوق کارکنان صداوسيماست، يعني 
30 درصد مابقي حقوق کارکنان و کل بودجه برنامه سازي 
را خود صدا و سيما بايد در بياورد و اين يعني صدا و سيما 
عمًا شبکه اي دولتي نيست و عما نيمه خصوصي و 
نيمه عمومي اداره مي شود. همانقدري که ما به مثابه 
حاکميت، از صدا و سيما خواستيم که يک رسانه عمومي 
يا يک دانشگاه عمومي باشد، در عمل همانقدر يا بيشتر 
از آن هم خواستيم تا خصوصي باشد و براساس رويکرد 

سرمايه سااري اداره شود.« 
رئيس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسيما در 
پاسخ به اين پرسش که چقدر کوچک سازي صداوسيما به 
لحاظ درآمدي به نفع اين سازمان است، مي گويد: »صدا و 
سيماي ما مجموع کارکنانش حدود 38 هزار نفرند و از اين 
 تعداد، 10 هزار نيرو يعني حدود يک سوم نيروها کاما فني اند. 
 نکته بعد هم اينکه شايد شبکه هايي نظير بي بي سي 
بيشتر از 40 تا شبکه راديويي و تلويزيوني نباشند ما در صدا 
و سيما نزديک به 170 شبکه راديويي و تلويزيوني در سطح 
استاني، کشوري و جهاني داريم و اگر عدد پيش گفته را 
هم کم کنيم يعني صدا و سيما دارد عما با حدود 27 هزار 
 نفر نيرو نزديک به 170 شبکه راديويي و تلويزيوني را اداره 
مي کند که در مقايسه با خيلي از شبکه هاي رقيب از وضعيت 
متوسط بهتر و بااتر است. از سوي ديگر کشور براي سازماني 
مثل صدا و سيما با اين عرض و طول، فقط حدود 150 
 ميليون دار هزينه مي کند ولي بودجه موسسه بي بي سي 
کمي کمتر از 5 ميليارد پوند يا 7/5 ميليارد دار است؛ 
و اين يعني 50 برابر بودجه صدا و سيماي ماست. کار 
رسانه اي، فعاليتي گران قيمت است. حتي اگر شبکه هاي 
تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان وابسته به کشورهاي 
متخاصم را با هزينه ها و دستمزدهاي ما مقايسه کنيد، 
مي بينيد صدا و سيماي ما واقعاً مقرون به صرفه تر و 
بهينه تر اداره مي شود؛ لذا اگرچه نمي خواهم بگويم 
که نبايد چابک سازي صورت بگيرد ولي در وسع کشور، 
اعداد و ارقام سازمان صداوسيما، به نظرم تا حدي معقول 

و منطقي است.« 

خبر
مديرکل بهزيستي استان کرمان:

شيوع مصرف »گل« در بين دانش آموزان 
نگران کننده است

مديرکل بهزيستي استان کرمان گفت: شيوع مصرف ماده مخدر "گل" در بين دانش آموزان 
نگران کننده است.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، عباس صادق زاده از شيوع مصرف 
مواد مخدر در بين جوانان و دانش آموزان خبر داد و گفت: متأسفانه آمارها نگران کننده 
است و مصرف ماده مخدر "گل" بين دانش آموزان شيوع يافته و ضروري است که خانواده ها 

بيشتر مراقب فرزندان خود باشند.
    

رحيمي:
 آمران به معروف و ناهيان از منکر 
از حمايت قاطع پليس برخوردارند

فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: آمران به معروف و ناهيان از منکر از حمايت قاطع پليس 
برخوردارند.سردار حسين رحيمي در گفت وگو با خبرنگار انتظامي باشگاه خبرنگاران پويا 
درباره گايه مندي برخي از آمران به معروف و ناهيان از منکر مبني بر عدم حمايت کافي 
پليس از آنها، گفت: آمران به معروف و ناهيان از منکر با تمام قدرت و قوت مورد حمايت 
پليس قرار مي گيرند.وي با اشاره به جلسه برگزار شده با حضور پليس در جمع آمران به 
معروف و ناهيان از منکر، خاطرنشان کرد: پليس از کار ديني، اسامي و اخاقي آمران به 

معروف و ناهيان از منکر حمايت مي کند.
    

وزير بهداشت:
کمبود مواد اوليه دارويي نداريم

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: کمبود مواد اوليه دارويي نداريم.به 
 گزارش ايسنا، سعيد نمکي در جمع خبرنگاران در اراک با بيان اينکه اکنون حدود 
5 هزار تخت بيمارستاني را در حال آماده سازي براي بهره برداري داريم، گفت: اعتقاد 
من اين است که معضل کمبود تخت در نظام سامت وجود ندارد و در قالب طرح تحول 
نظام سامت تخت هاي بسياري به تخت هاي موجود اضافه شد و در واقع در دولت 
روحاني به اندازه کل سال هاي بعد از انقاب تخت اضافه شد و آنچه مشکل داريم، 
توزيع عادانه و مناسب اين تخت ها و بهره برداري مناسب از آنهاست.وي با بيان اينکه 
تخت زيادي در کشور ايجاد شده که ضريب اشغال زير 30 درصد دارند، افزود: اين 
درحالي است که در برخي مناطق در راهروي بيمارستان ها بيمار بستري مي شود. بر 
اين اساس اولين برنامه اين است که از تخت هاي موجود حداکثر بهره وري انجام شود 
و کمبود تخت در نقاط کمتر برخوردار و محروم را جبران کنيم.وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي همچنين در خصوص وضعيت مواد اوليه دارويي در کشور گفت: 

کمبود مواد اوليه دارويي نداريم.
    

کارشناس محيط زيست:
توليد هر کيلو زباله ۳۰ هزار تومان 

به طبيعت خسارت وارد مي کند
يک کارشناس محيط زيست گفت: توليد هر کيلو زباله 30 هزار تومان به طبيعت 
خسارت وارد مي کند. رضا فيضي در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعي خبرگزاري 
آنا گفت: پسماندهاي به جامانده از زباله ها سبب مي شود تا زيان هاي بهداشتي و 
اقتصادي در شهرها و حاشيه شهرها به وجود بيايد و به همين دليل موضوع تفکيک 
زباله از مبدأ اهميت دارد.وي با بيان اينکه بسياري از خانواده ها موضوع تفکيک زباله 
از مبدأ را جدي تلقي نمي کنند اين در حالي است که جدا کردن زباله هاي تر و خشک 
و پاستيکي و شيشه اي مي تواند به عمليات بازيافت کمک کند تصريح کرد: توليد هر 
کيلو زباله 30 هزار تومان به طبيعت خسارت وارد مي کند و تسويه يک ليتر شيرابه 
حدود 500 هزار تومان هزينه روي دوش شهرداري ها قرار مي دهد.فيضي با تأکيد 
بر اينکه اين زباله ها گاز گلخانه اي توليد مي کنند تصريح کرد: بيش از 10 دار بايد 

خرج شود تا اثرات تخريبي هر يک مترمکعب گاز گلخانه اي از بين برود.
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رسالت ،ترويج مصرف گرايي در قاب رسانه ملي را بررسي مي کند؛

توپ مصرف گرايي در زمين صدا و سيما

  عبداه گيويان: صدا و سيما   از 
کارکردهايي که براي رسانه ملي متصور 
بوده، دور شده، اين مجموعه به ابزاري 
فرهنگ  و  آزمايي  بخت  ترويج  براي 
شانس تبديل شده. در واقع سال هاست 
که صداوسيما به جاي توليد به مصرف 

مي پردازد

         حسين افخمي: عوامل موثر در مصرف 
بيشتر فقط مربوط به آگهي هاي تجاري 
نيست. طي 2۰ سال گذشته در معرض 
قرار  تجاري  مرزي  برون  هاي   شبکه 
داشته ايم به اين مفهوم که بخشي از 
نيازهاي کاذب و در نهايت مصرف اضافه 

از اين طريق القاء شده است

      عليرضا دهقاني: تبليغات مي تواند 
يعني  باشد  فرهنگي  مسائل  شامل 
تبليغاتي که جنبه تجاري صرف ندارد 
يک سره  ما  تبليغات  متاسفانه  اما 
تجاري و مصرفي بوده که حجم آن هم 
 زياد است و ميل به مصرف را افزايش 
مي دهد و اين امر مغاير با سياست هاي 

کلي  اقتصاد مقاومتي است

  محمدحسين ساعي: مصرف گرايي 
از زماني داخل کشور ما گسترش پيدا 
کرد که مسئولين دولتي اين فضاها را 

تبليغ کردند

 مدال برنز به کارگزاري 
بانک مسکن رسيد

کارگزاري بانک مسکن بعنوان نماينده ايران در ميان برترين کارگزاران عضو 
فياس در سال 2019، با اخذ رتبه  سوم و دريافت نشان برنز در بخش بازار 
بدهي درخشيد  و اين افتخار آفريني بين المللي را براي خانواده مسکن و 
بازار سرمايه ايران کسب نمود.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا، 
نشست ليگ قهرمانان فدراسيون بورس هاي اروپايي و آسيايي  در سال جاري 
به ميزباني بورس بخارست در کشور روماني برگزار و کارگزاري بانک مسکن 
بعنوان نماينده ايران در ميان برترين کارگزاران عضو فياس در سال 2019، 
با اخذ رتبه  سوم و دريافت نشان برنز در بخش بازار بدهي درخشيد  و اين 
افتخار آفريني بين المللي را براي خانواده مسکن و بازار سرمايه ايران کسب 
نمود.اين گزارش مي افزايد، اين رويداد در حالي رخ داد که تحريم هاي شديد 
عليه ايران در سال هاي اخير، ارتباطات و راه هاي کسب و کار جهاني را براي 
کشور دشوار نموده است؛ همچنين اين مهم براي ساير کشورهاي حاضر در 
اين رويداد باعث شگفتي و تبريک هاي گسترده از سوي آنان شد.مديرعامل 
کارگزاري بانک مسکن با ابراز خرسندي از اين افتخار آفريني، از تاش هاي 
مديران و سرمايه انساني اين شرکت قدرداني و از حمايت بانک مسکن و 
گروه مالي تشکر ويژه نمود.وي خاطر نشان کرد : راه کارگزاري بانک مسکن 
به سوي اهدافش متکي بر هم افزايي ميان اعضاء اين خانواده مي باشد و 
با اين چشم انداز مسير تعالي براي اين مجموعه سهل و آسان خواهد بود.

مديرعامل کارگزاري بانک مسکن ادامه داد: دستاوردهاي اخير که با هم 
ياري يکديگر در اين خانواده کسب شده طي سال هايي بوده است که بازار 
سرمايه در رکود شديد قرار داشته و کارگزاري بانک مسکن با بازتعريفي از 
استاندارهاي ارائه خدمات، ضمن تامين نيازهاي مشتريان سعي بر توسعه 
خطوط کسب و کار خود داشته و سهم بازار خود را ارتقا بخشيده است.

بحرالعلوم در خصوص آيتم هاي مد نظر در اين ارزيابي گفت: براي تعيين 
بهترين اعضا در هر بازار )بدهي و سهام(، شاخص ها، معامات در  بازارهاي 
اوليه و ثانويه، عدم نقض مقررات، مشارکت در فعاليت هاي توسعه اي و ارائه 
راه حل هاي آناين به  مشتريان بوده است و همچنين در بررسي معامات 
بازار اوليه، فاکتورهاي مورد بررسي به ترتيب شامل حجم  پذيره نويسي و 
حجم عرضه هاي اوليه است و در بازار ثانويه نيز مواردي همچون حجم 
معامات، تعداد  معامات، تعداد روزهاي معاماتي، تعداد ابزارهاي مالي 
معامله  شده و وضعيت بازارگردان مورد سنجش  قرار گرفته است . وي خاطر 
نشان کرد، با توجه به تغيير روند انتخاب نامزد اين رويداد که در سال هاي 
گذشته توسط فرابورس ايران انتخاب و به اين رقابت راه پيدا مي نمود، 
اين فدراسيون در فياس 2019، از بورس هاي عضو خود درخواست کرد تا 
فهرست کارگزاران خود را بر اساس اين آيتم ها در دو  حوزه بدهي و سهام 
ارسال کنند و پس از اينکه فرابورس و ساير بورس هاي عضو فدراسيون 
بورس هاي اروپايي و آسيايي فهرست کارگزاران خود را ارسال کردند، بر 
اساس معيارهاي مد نظر، شش کارگزار برتر هر بورس در حوزه هاي سهام 
و بدهي را انتخاب و از آنان براي شرکت در مراسم نهايي به منظور انتخاب 

برترين هاي منطقه،  دعوت کرد.
    

 جابه جايي شعبه جمهوري اصفهان 
بانک اقتصادنوين

با هدف بهينه سازي شبکه شعب بانک اقتصادنوين، از ابتداي تير ماه 1398 
شعبه جمهوري اصفهان )کد 1313( به محل شعبه بزرگمهر اصفهان 
اين بانک منتقل مي شود.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، با 
توجه به يکپارچگي خدمات اين بانک در شعب سراسر کشور )جز برخي 
خدمات خاص( محدوديتي در دريافت خدمات بانکي و انتخاب شعبه 
براي مشتريان وجود ندارد. از اين  رو مشتريان شعبه جمهوري اصفهان 
مي توانند عاوه بر شعبه بزرگمهر اصفهان واقع در خيابان بزرگمهر، جنب 
مسجدالکريم، با مراجعه به نزديک ترين شعبه، خدمات مورد نظر خود را 
دريافت کنند.براي کسب اطاعات بيشتر مي توانيد با کارشناسان مرکز 24 
ساعته ارتباط با مشتريان بانک اقتصادنوين به شماره 021-48031000 

تماس حاصل فرماييد.

نوآوري ديگري در نظام بانکي کشور،
رونمايي از محصول جديد خريد 

آناين اقساطي بانک پاسارگاد
 بانک پاسارگاد با هدف رونق توليد،خريد و فروش کاا و 
همچنين پاسخگويي به نيازهاي اساسي هم ميهنان گرامي، 
در اقدامي نوآورانه و منحصر به فرد،از محصول جديد خود به نام 
خريد آناين اقساطي بانک پاسارگاد رونمايي کرد.به گزارش 
روابط عمومي بانک پاسارگاد، ايجاد بستر ازم براي توليدکنندگان 
و فروشگاه هاي آناين جهت عرضه اقساطي کاا براي جامعه 
بزرگ مشتريان بانک پاسارگاد و از طرف ديگر ايجاد شرايط 
مناسب براي خريد آسان و اقساطي براي مشتريان اين بانک 
از اهداف اصلي اين طرح است.دراين طرح،فروشندگان بدون 
تحمل ريسک،نسبت به فروش اقساطي کاا و خدمات خود 

اقدام مي کنند و از اين طريق عاوه بر آنکه حجم فروش و سود 
آنها افزايش خواهد يافت، به عنوان عضو اين طرح از سوي بانک 
معرفي خواهند شد.اين طرح عاوه بر فروشگاه هاي آناين،براي 
خريداران نيز مزاياي بسيار دارد.خريدار با بهره مندي دوچندان 
از سپرده گذاري خود در بانک،بدون نياز به تشريفات اداري 
و وثايق ديگر،با اقساطي کاما انعطاف پذير و بدون پرداخت 
هيچ گونه کارمزدي به بانک،مي تواند کااي مورد نظر خود را 
خريداري کند.فهرست فروشگاه هاي آناين طرف قرارداد با 
بانک پاسارگاد در اين طرح در حال تکميل شدن است که به تدريج 
اعام خواهد شد.گفتني است بانک  پاسارگاد از فروشگاه هاي 
آناين،فروشندگان و مشتريان دعوت مي کند با مراجعه به 
شعبه هاي بانک پاسارگاد در سراسر کشور، وب سايت بانک به 
نشانيwww.bpi.ir و يا تماس با مرکز مشاوره و اطاع رساني 
بانک پاسارگاد به شماره 82890،نسبت به کسب اطاعات 

بيشتر و عضويت در اين طرح اقدام کنند. 

مديرعامل بانک ملت در يادداشتي مطرح کرد: 
علم و عمل به سبک دکتر چمران

مديرعامل بانک ملت به مناسبت سالروز شهادت سردار رشيد اسام، دکتر مصطفي 
چمران، در يادداشتي اين شهيد بزرگوار را نمونه و الگوي شايسته اي از عالِم عامل 
بودن براي هر انسان آزاده اي خواند.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، دکتر 
محمد بيگدلي در اين يادداشت اظهار اميدواري کرده است که همه ما به قدر وسع 
و توان معنوي، با مطالعه خاطرات، نوشته ها، داستان زندگي و مناجات هاي عارفانه 
دکتر چمران، از آموزه هاي علمي، عملي و اخاقي ايشان بهره مند شويم.متن کامل 
يادداشت مديرعامل بانک ملت بدين شرح است:شهيد واامقام دکتر مصطفي چمران 
چهره و نام شناخته شده اي براي نسل هاي مختلف انقاب و پيش از انقاب اسامي 
است. با گذر سال ها، ضروري است سالگرد شهادت شخصيت هاي منحصر بفردي 
چون ايشان فرصتي براي واکاوي بخش هايي از زندگي و سيره تحسين برانگيزشان 
باشد تا درس هاي بي انقضاي اين بزرگان براي نسل هاي مختلف ورق بخورد و چراغ 
راهي براي همه ما باشد.مطالعه در زندگي شهيد دکتر چمران، سراسر انباشته از 

آموزه هاي انساني، ديني و اخاقي است. اين شهيد بزرگوار که از دانش آموختگان 
مدرسه مشهوردارالفنون، دانشکده فني دانشگاه تهران و دانشگاه تگزاس بود، در 
کنار فعاليت هاي علمي در بااترين سطح دانشگاهي و پژوهشي دنيا، هيچ گاه فارغ 
از ايفاي نقش هاي اجتماعي، سياسي و شرعي خود به عنوان يک ايراني مسلمان نشد 
و با تشکيل انجمن اسامي دانشجويان آمريکا در سال 1341، پايه هاي تفکر انقابي 
را در ميان دانشجويان ايراني بنيان نهاد.به کارگيري تخصص و توانمندي علمي توام 
با تعهد و پارسايي چمران در فعاليت هاي مبارزاتي در خط مقدم جبهه هاي نبرد حق 
عليه باطل، پافشاري بر آرمان طاغوت ستيزي، تربيت و آموزش رزمندگان اسام در 
نقاط حساس کشورهاي مختلف اسامي، تصدي وزارت دفاع کشور با حکم حضرت 
امام خميني )ره( و پس از مدتي انتخاب به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسامي، نمونه و الگوي شايسته اي از عالِم عامل بودن براي هر انسان آزاده اي است 
که مي توان آن را تلفيق علم و عمل به سبک چمران ناميد.الگويي که امروز کشور 
عزيزمان بيش از هر زمان ديگري نيازمند برجسته سازي و تقويت و ترويج آن است، 
چرا که مناسبات نوين در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي مستلزم 

تجهيز به علم و دانش روز و عمل به آن ها بر محور اخاق و تعهد است.



سرمربي جديد تيم استقال قولي براي 
رساندن اين تيم به قهرماني نداد، اما 
وعده داد تاش مي کند اين تيم ارتقاي سطح 
کيفي داشته باشد. استراماچوني در نخستين 
نشست خبري خود بعد از قبول هدايت تيم 
استقال ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: 
تشکر مي کنم ازهمه واز مسئوان استقال 
بابت استقبال خوبي که شده است. شنيده بودم 
که ايراني ها خونگرم هستند و تا اان استقبال 
خوبي بوده است. من اين خونگرمي را تجربه 
کردم.وي افزود: بسيار مفتخرم که در ايران 
حضور دارم.  وقتي اين سمت را قبول کردم، به 
خاطر رابطه خوب ايران و ايتاليا بود و براساس 
تحقيقات و يافته هاي خودم استقال را انتخاب 
کردم. مي دانم اين انتخاب و سختي هايي که 
تجربه خواهم کرد، راحت نيست. فوتبالي که 
در ايتاليا داريم با ايران تفاوت دارد. هيئت 
مديره و هواداران استقال مي خواهند که من 
سبک هاي فوتبال ايتاليا را اجرا کنم. کمال 
تشکررا ازهواداران استقال دارم که به خوبي 
حمايت کرده اند و يکي از دايلي که اينجا 
هستم، به خاطرآنهاست. استراماچوني  در 

پاسخ به اين سئوال که استقال سال هاست 
قهرمان نشده و مي دانيم که قول دادن براي 
قهرمان شدن کار سختي است، اما آيا قول 
قهرماني مي دهيد يا نه؟ بيان کرد: مي دانم 
که استقال 6 سال است قهرمان ليگ ايران 
نشده و مي دانم که کار دشواري داريم و وارد 
چالش بزرگی شده ام. استقال سال گذشته 

سوم شد وحتما تيم هاي ديگربهتر کارکردند که 
قهرمان شدند. کاکاردشواري پيش روخواهيم 
داشت.استراماچوني تأکيد کرد: هميشه 
رابطه خوبي با باشگاه و هواداران تيم هايي 
که بوده ام، داشتم. نمي خواهم قولي بدهم 
يا حرفي بزنم که نتوانم آن را انجام دهم، اما 
مي توانم قول بدهم بهترين تاشم را بکنم و 

سطح کيفي استقال را ارتقاء بدهم.وی ادامه 
داد: بازيکنان فاکتورهاي بسيارمهمي هستند 
وهمان طورکه گفتم بيشترين تاش را براي 
باا بردن سطح کيفي استقال خواهيم کرد 
تا روز به روز کيفيت تيم را بااتر ببريم.وي 
درواکنش به اين سؤال که چه شناختي از 
فوتبال ايران داشته است، گفت: هيچ اطاعاتي 
در مورد فوتبال ايران واستقال نداشتم، اما 
پس ازتوافق شروع به جمع آوري اطاعات 
کردم تا بتوانم بيشتر ياد بگيرم. هنوز نمي توانم 
بگويم از فوتبال ايران شناخت خوبي دارم، 
اما اميدوارم با همکاري افرادي که در باشگاه  
حضور دارند، به جمع بندي و شناخت برسم.
وي درباره اهدافش دراستقال و اينکه اين 
تيم 6 سال است قهرمان نشده اشاره کرد و 
گفت: همه در تورنمنت ها مي خواهند پيروز 

باشند و ما نيز همين هدف را داريم.
يکي از نکاتي که براي من اهميت دارد، 
اين است که با هواداران صادق باشيم. ما 
يک سري خأداريم که بايد آنها را پرکنيم. 
هيچ گونه قولي نمي تواند داد، اما روند ما 

بايد بهترشود.

استراماچوني:

چالش بزرگي دراستقال پيش رو  داريم

کاپيتان تيم ملي واليبال فرانسه گفت: 
درايران کامًا احساس امنيت مي کنم و به 
مسائل سياسي و رسانه هاي اروپايي کاري 
ندارم، چون ما براي بازي واليبال به ايران 
آمده ايم. تونيوتي در خصوص شناخت خود 
از واليبال ايران اظهار داشت: اطاعات زيادي 
از واليبال ايران دارم، زيرا در پنج سال گذشته 
بازي هاي زيادي با ايران داشتيم. تيم ملي 
واليبال ايران يکي از تيم هاي خوب دنياست 
و من از بازيکنان ايراني به ويژه بازيکناني که 
دراروپا بازي مي کنند، شناخت خوبي دارم.

وي در مورد ميزباني ايران درهفته چهارم 

ليگ ملت ها در اردبيل گفت: دراينجا جو 
خارق العاده اي وجود دارد و مردم عاقه زيادي 
به واليبال دارند و از من مي خواستند که با 
آنها عکس بگيرم. من همچنين مي دانم که 
 مردم در سالن ها به شدت تيم خود را تشويق 
مي کنند و جو سنگيني عليه تيم حريف وجود 
دارد.تونيوتي درباره امنيت ايران  گفت: ما 
سوار هواپيما شديم وبه ايران آمديم. همه 
منتظرما بودند و بدون ماموران امنيتي و 
محافظ خاصي به هتل رسيديم. مردم با ما 
عکس گرفتند و من هيچ گونه نا امني نديدم.
وي درباره واليبال ايران گفت: ايران مي تواند 
بيشترازاين پيشرفت کند واگر همين طور 
پيش برود، مي تواند درمرحله نهايي در 
شيکاگو مدال بگيرد.تونيوتي عنوان کرد: 
به دليل قوانين اروپايي نتوانستم به زنيت 
بروم و سعيد معروف به اين تيم پيوست. 
زنيت يکي از تيم هاي پرقدرت جهان است 
و قطعاً از اينکه نتوانستم به اين تيم بروم، 

افسوس مي خورم.

تونيوتي: 
واليبال ايران در شيکاگو مدال خواهد گرفت

کارشناس فوتبال با بيان اينکه پرسپوليس بايد 
دنبال مربي بين المللي باشد، گفت: برانکو حق 
داشت به آينده حرفه اي اش فکر کند و شرايط 
فعلي مانند سمي براي جانشين داخلي اش است. 
ذوالفقار نسب در خصوص برخورد هواداران 
پرسپوليس با جدايي برانکو گفت: هواداران 
چنانچه واقعيت ها را متوجه شوند نظم ازم هم 
به باشگاه باز مي گردد. کسي را نبايد مقصر دانست. 
اما موضوع اينجاست که رفتارها باعث شده تا همه 
چيز پيچيده شود. با اين حال من فکر مي کنم 
در شرايط فعلي نبايد کسي را مقصر دانست. 
بحران هاي مالي پرسپوليس نقش بسزايي در 

بدهي ها دارد.وي درباره برخورد برانکو با مشکات 
مالي پرسپوليس افزود: برانکواز چند ماه پيش 
درخواست پرداخت مطالباتش را داشته است. 
بارها مشکاتش را در ميان گذاشته بود و نبايد 
کار به روزهاي آخر مي کشيد. به هر حال قرارداد 
بين بازيکن و مربي با باشگاه مهم ترين برگه اي 
است که بايد به آن متعهد بود. پرداختي هاي 
مالي به برانکو نياز به مديريت داشت.ذوالفقار 
نسب ادامه داد: رفتار برانکو اصًا اشتباه نبود. او 
زندگي حرفه اي دارد و بايد تصميم مناسبي براي 
آينده شغلي خود مي گرفت. حاا که به طور قطع 
برانکو رفته است بايد دنبال جايگزين بين المللي 
برايش باشند.وي درباره قرارداد با جانشين برانکو 
به مديران باشگاه هشدار داد و تصريح کرد: آنها 
نبايد اشتباهات برانکو را روي يک مربي خارجي 
ديگرهم تجربه کنند. هر مربي خارجي نياز به 
اطمينان خاطر دارد تا بتواند افکارش را در تيم 
با آرامش دنبال کند و مربي داخلي خيلي سخت 
است که بتواند با اين شرايط موفق شود وانتظارات 

را برآورده کند. 

ذوالفقار نسب :
پرسپوليس سرمربي بين المللي مي خواهد

سرپرست تيم ملي کشتي گفت: متاسفانه 
درروزهاي اخير شاهد برخي بي حرمتي ها 
در فضاي مجازي بوديم که اين روند بايد در 
کشتي پايان يابد.هادي حبيبي با بيان اينکه 
نبايد اجازه  بي حرمتي و اهانت درعرصه کشتي 
به کسي داده شود، اظهار داشت: با کمال تاسف 
درروزهاي اخير شاهد آن بوديم که برخي 
ازاهالي کشتي با بي احترامي و توهين مواجه 
شدند که اين مسئله به واقع نگران کننده و 
مخرب است.وي تصريح کرد: کشتي در حال 
طي مسير خود است تا بتواند در المپيک به 
نتيجه نهايي دست يابد، اما باتکليفي در بحث 

انتخابات رئيس فدراسيون باعث شده تا شاهد 
 چنين حواشي و اتفاقات نگران کننده اي
از برخي اهالي کشتي باشيم. اميدوارم اين 
روند با انتخاب رئيس جديد پايان يابد چراکه 
در نهايت دود اين اختافات به چشم کشتي 
خواهد رفت.وي در خصوص برگزاري رقابت هاي 
انتخابي نيز گفت: طبق نظر کادر فني مقرر 
شد تا رقابت هاي انتخابي تيم ملي براي 
حضوردررقابت هاي جهاني ۷ تيرماه برگزار 
شود. طبيعتاً نفرات برتر همچنان مد نظر کادر 
فني قرار خواهند گرفت تا در نهايت با توجه به 
عملکرد درون اردويي و حضوردردوتورنمنت 
پيش رو، بتوانند در ترکيب تيم ملي قرار گيرند. 
حبيبي افزود: کادر فني تيم ملي کشتي از۸ 
ماه قبل برنامه هاي خود را آغاز کرده و نگاه 
جدي به ميادين پيش رودارد. اردوهاي ما 
همچنان با نظم وانضباط در حال برگزاري 
است و فعًا همه چيز طبق برنامه پيش مي رود 
تا  بتوانيم در المپيک ۲۰۲۰  به نتيجه قابل 

قبول دست يابيم.

حبيبي:
نگاه جدي کشتي آزاد به المپيک است

خبرگوناگون

نايب قهرماني کيخا در آسيا
ملي پوش ژيمناستيک کشورمان به مقام دوم آسيا دست يافت. درفينال 
رقابت هاي ژيمناستيک  قهرماني آسيا در مغولستان،  کيخا  در وسيله خرک 

حلقه پس از نماينده اردن در رده دوم ايستاد و نايب قهرمان آسيا شد. 
    

کهني به مدال برنز رسيد
درفينال رقابت هاي ژيمناستيک قهرماني آسيا در مغولستان، احمد کهني 
در فينال وسيله دارحلقه  در رده سوم آسيا ايستاد و صاحب مدال برنز 

شد.نمايندگان چين و کره شمالي اول ودوم شدند.
    

مهاجري، مربي نساجي شد 
رضا مهاجري سرمربي سابق پديده و ماشين سازي به عنوان سرمربي 

جديد تيم نساجي مازندران انتخاب شد.  
    

 علي پور به المپيک نمي رود
رضا عليپورکه دررشته سنگ نوردي لقب يوزپلنگ آسيا را به خود 
اختصاص داده، شانسي براي حضور در المپيک ندارد.عليپور تنها 
درماده سرعت تخصص دارد در حالي که درالمپيک سنگ نورداني 
سهميه مي گيرند که بتوانند در سه ماده سرطناب، بولدرينگ وسرعت 

داراي تبحر باشند.
    

لژيونر ايراني در سنگاپور 
بازيکن شيرازي فوتبال ايران با يک تيم سنگاپوري قرارداد بست.آرش 
استواري، لژيونر ايراني و بازيکن سابق لوسيتانوی پرتغال با قراردادي 

يک ساله به تيم بوکيت درليگ سنگاپور پيوست.
    

مارادونا: 
همچنان زنده هستم

اسطوره فوتبال آرژانتين و جهان مي گويد پزشکان درباره اش اشتباه 
 مي کنند. مارادونا افزود:برخي از انسان ها به خاطر آلزايمر مي ميرند،
اما من زنده ام و زود هم نخواهم مرد.رسانه ها با اين کارها، شايعات را 

دامن مي زنند.
    

خداحافظي تورس از فوتبال
مهاجم اسپانيايي سابق تيم  ليورپول چلسي، به دوران بازيگري اش خاتمه 
داد.تورس که در4 فصل حضورش درليورپول ۸1 گل زد، بعد از ترک آنفيلد 
به چلسي رفت و با اين تيم ليگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. تورس دررده 

ملي هم با اسپانيا قهرمان جهان و يورو شد. 
    

صعود تيم هندبال ساحلي 
تيم ملي هندبال ساحلي کشورمان با وجود شکست برابر تيم عمان راهي 
مرحله نيمه نهايي رقابت هاي قهرماني آسيا شد.سه تيم اول اين رقابت ها 

جواز حضور در مسابقات قهرماني جهان  را کسب مي کنند. 

 دنيزلي:
 بازيکن باکيفيت مي خواهم

سرمربي تيم تراکتورسازي گفت: اين تيم براي قهرمان شدن درليگ برتر 
نياز به بازيکن باکيفيت دارد. دنيزلي افزود: کار را شروع کرده ايم و تمرينات 
طبق برنامه جلو مي رود ولي مسئله اصلي اين است که تيم هنوز تکميل 
نشده است. هنوز با نفرات کامل تمرين نمي کنيم، تعدادي از بازيکنان 
فصل گذشته بايد به تمرين اضافه شوند و البته چند بازيکن جديد هم بايد 
جذب کنيم.وي اظهار داشت: نياز به جذب بازيکن داريم به همين دليل 
سخت تاش مي کنيم تا نفرات موردنظرمان را جذب کنيم.  نکته مهم 
اين است که بايد بازيکن باکيفيت انتخاب کنيم. ما براي قهرمان شدن 

نياز به بازيکن با کيفيت داريم.
    

حميداوي:
 گل محمدي در پديده مي ماند

مالک باشگاه پديده يک بار ديگر اخبار مربوط به سرمربيگري گل محمدي 
در تيم پرسپوليس را تکذيب کرد. حميداوي اظهار داشت: به گل محمدي  
ايمان کامل دارم ، چون او دو فصل ديگر با ما قرارداد دارد. ضمن اينکه 

امروز روز اول تمرين ما ست. 
ما هر روز چند بار با گل محمدي بر سر بستن تيم صحبت مي کرديم و فکر 

نمي کنم مشکلي ازاين بابت باشد.
وي گفت: من در برزيل بودم و از 6 بازيکني که ديديم، با ۲ بازيکن با هماهنگي 
گل محمدي توافق کرديم. کل تيم ما با افکار گل محمدي براي دو سال 
آينده بسته شده است. قرارداد بازيکنان سه، چهار ساله است و گل محمدي 

هم دو سال با ما مي ماند و بعد ازآن هم تمديد مي کنيم.
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آگهي تغييرات شرکت اميد خطوط هفشجان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 56495 و شناسه ملي 10340086729 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : محمد توکل به کد ملي 0031772897 به سمت 
مدير عامل و عضو هيئت مديره و مهدي خدابخشي هفشجاني 
به کد ملي 4621645341به سمت رئيس هيئت مديره و سيد 
سعيد جمالي فر به کد ملي 1755169728 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. کليه اسناد 
واوراق بهادار مالي شرکت اعم از چک، سفته ،بروات ،قراردادها 
و عقود اسامي وبطور کلي هر گونه قراردادي که براي شرکت 
ايجاد تعهد نمايد با امضاء رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باشد مدير عامل شرکت مجري مصوبات هيئت مديره 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان )506294(

آگهي تغييرات شرکت پوشش گستران راهنما شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 16677 و شناسه ملي 10660164297 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1398/02/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: - خانم فريده 
بهياري بشماره ملي 0046777660 ، آقاي وحيد رضائي به 
شماره ملي 4172111017 و اقاي شهريار حيدري بشماره ملي 
3230898281 0 بعنوان اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت 
دو سال انتخاب شدند. - خانم ابتهاج درفشي به شماره ملي 
3250275506 بعنوان بازرس اصلي و آقاي سيروس کهريزي 
به شماره ملي 3257228104بعنوان بازرس علي البدل براي 
مدت يکسال مالي انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

کرمانشاه )504605(

آگهي تغييرات شرکت طلوع سبز اشنويه سهامي خاص به شماره 
ثبت 403 و شناسه ملي 14004399951 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1398/02/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاي فاتح 
عقابي بااگير با کد ملي 2950027415 به سمت عضو هيئت مديره 
و مديرعامل ، آقاي مهدي درويش کسيان با کد ملي 2950036619 
به سمت عضو و رئيس هيئت مديره و آقاي عبدالقادر قرباني بيژآباد 
با کد ملي 2950115871 به سمت عضو و نائب رئيس هيئت مديره 
براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 2- کليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامي 
و مکاتبات عادي و اداري با امضاء منفرد مديرعامل آقاي فاتح عقابي 
بااگير همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 3- محل شرکت در واحد 
ثبتي اشنويه به نشاني استان آذربايجان غربي ، شهرستان اشنويه ، 
بخش مرکزي ، شهر اشنويه، مسجد جامع ، خيابان امام ، بلوار پيرانشهر 
، پاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 00 کد پستي 5771855495 تغيير 
يافت. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اشنويه )506815(

آگهي تغييرات شرکت پوشش گستران راهنما شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 16677 و شناسه ملي 10660164297 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/02/22 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم فريده بهياري بشماره ملي 0046777660 
بعنوان رئيس هيات مديره آقاي وحيد رضائي بشماره ملي 
4172111017بعنوان مدير عامل و عضو هيات مديره اقاي شهريار 
حيدري بشماره ملي 3230898281 بعنوان نائب رئيس هيات 
مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. - کليه اسناد و اوراق 
بهادار از قبيل سفته ،چک ،برات و .... اسناد تعهد آور و همچنين 
کليه نامه هاي عادي و مکاتبات اداري با امضاي منفرد رئيس 
هيات مديره همراه با مهر شرکت داراي اعتبار ميباشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري کرمانشاه )504597(

آگهي تغييرات شرکت خدمات بازرگاني محاسب صنعت گلستان سهامي 
خاص به شماره ثبت 6266 و شناسه ملي 10700149568 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/12/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - ترازنامه حساب و سود و زيان سال مالي 1395 به تصويب رسيد. 
- .اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال به شرح ذيل تعيين گرديدند: 
خانم انيس شاهيني به کد ملي 2121738681 و آقاي مهدي عزآبادي به کد 
ملي 2121705686 و خانم مليحه عزآبادي به کد ملي 2110073667 اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري گرگان )506919(

تاسيس شرکت سهامي خاص روان کاران چودار درتاريخ 1398/02/18 
به شماره ثبت 3723 به شناسه ملي 14008317104 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم 
آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :توزيع و پخش و فروش روغن موتور، 
گريس ، واسگازين ، روغن ترمز ، زد يخ و انواع روغن هاي صنعتي و 
روغن دنده ، روغن هيدروليک و مشتقات آن - صادرات و واردات کليه 
کااهاي مجاز بازرگاني - شرکت در مناقصات و مزايدات درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان آذربايجان غربي ، 
شهرستان مياندوآب ، بخش مرکزي ، شهر مياندوآب، کمربندي ، 
خيابان امام ، کوچه ابوعلي سينا ، بن بست شهيدرحمت اله ناظري ، 
پاک 235 ، طبقه همکف کدپستي 5971815954 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 
10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 1337 مورخ 1398/01/26 نزد 
بانک رفاه کارگران شعبه بازار مياندوآب با کد 1337 پرداخت گرديده 
است اعضا هيئت مديره آقاي حبيب چودارمياندوآب به شماره ملي 
2960173732و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال آقاي حامد چودارمياندوآب به شماره ملي 
2960173740و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال خانم پوران مظفري به 
شماره ملي 2971724808و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 
سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: امضاي کليه اسناد مالي ، چکها ، قرار دادها و اسناد تعهدآور و کليه 
اوراق عادي و اداري بامضاي مدير عامل منفرداً بهمراه مهر شرکت 
معتبر ميباشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي 
يوسف عبدلي به شماره ملي 2971857441 به سمت بازرس علي 
البدل به مدت يک سال مالي آقاي محمد جعفرپور به شماره ملي 
5078856145 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه 
کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. 
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مياندوآب )506817(

98/1
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خ ت 2

o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وكالت در دعاوي: حقوقي، كيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقاب، خيابان كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504
665   665   52-665   665  53

665   665   54
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت كار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از كشور
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شركت كيمياسازان سپهر آرياخ 
داراي پروانه مونتاژ آسانسور اجراي نصب و راه اندازي آسانسور و ارائه 

خدمات  تامين قطعات، بازسازي  سرويس و نگهداري
66595854-66593788- 09192850485 -09129264060



|حسن شجاعي|
كتاب قرن هاست مونس و انيس جان 
انسان ها است و با وجود و حضور خود قطار 
توسعه و پيشرفت فرهنگي و علمي بشر را به 
جلو مي راند. شايد اثري كه بشر در حوزه هاي 
فرهنگي و اجتماعي بر بشريت گذارده با هيچ 
كدام از ساخته هاي دست بشر برابري نكند و امروز 
هم كه تكنولوژي سر به آسمان ساييده و هرروز 
 شاهد اختراع انواع و اقسام دست ساخته هاي

بشري هستيم بازهم كتاب جايگاه خود را حفظ كرده 
و هدايتگر بشر به سمت اتفاقات تازه است.

در كشور فرهنگي ما نيز از قرن ها پيش توجه به 
حوزه كتاب و كتابخواني ارج و قرب خاص خود 
را داشته و فرهيختگان بي شماري با كتاب براي 
پويايي و فرهنگ سازي اين مرز و بوم تاش 

داشته اند.
 شايد يكی از نهادهايي كه در اين سال ها گام هاي

 ارزشمندي را براي توسعه و بسط فرهنگ كتابخواني 
در كشور برداشته كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان است. امسال نيز به همت اين كانون 
اتفاقات خوبي در  حوزه كتاب در سراسر كشور 
درحال رقم خوردن بوده و برنامه هاي مفصلي 

در اين زمينه ديده شده است.
محمدرضا زمرديان معاون فرهنگي اين كانون 
در گفت وگو با رسالت ضمن تبيين برنامه هاي 
تابستاني كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و 
با اشاره به اينكه برنامه هاي تابستاني اين مجموعه 
كتاب محور خواهد بود گفت: هدف ما در كانون 
ارائه خدمات مناسب كيفي و با قيمت مناسب 
براي رده هاي سني مختلف  است و باتوجه 
 به شرايط اقتصادي خانواده ها تاش شد تا 
 برنامه هاي تابستاان 98 با بهترين كيفيت و كمترين

هزينه در اختيار جامعه هدف قرار گيرد.
وي با اشاره به اين نكته كه در برنامه هاي تابستان 
امسال تاش شده تا اوقات فراغت كودكان و 
نوجوانان با محوريت كتاب پر شود ادامه داد: در 
سراسر كشور برنامه هاي ما كتاب محور خواهد 
بود و در سراسر كشور اين موضوع در كانون هاي 

استاني انجام مي شود.

محمدرضا زمرديان با تاكيد بر نقش محوري 
كتاب در برنامه هاي تابستاني كانون در سراسر 
كشور از اجراي دومين پويش فصل گرم كتاب 
در ايام تابستان خبر داد و گفت: اين پويش در 
سال گذشته با استقبال مخاطبان در سراسر 
كشور همراه شد و امسال با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، تاش شده با انسجام بيشتر، 
خدمات فرهنگي كتاب محور به صورت گسترده 

به مخاطبان ارائه شود.
وي افزود: بر اساس اين پويش، اداره هاي كل استاني 
كانون، ايستگاه هاي فرهنگي خود را در فضاهاي 
عمومي شهرو تفرجگاه ها برقرار خواهند كرد و 
برنامه هاي خود را بر پايه شعار تمرين زندگي و با 
استفاده از ابزارهاي مختلف مورد توجه كودكان 

و نوجوانان اجرايي مي كنند.

زمرديان خاطرنشان كرد: در تابستان امسال 
كارگاه هاي تخصصي مانند قصه گويي، عكاسي، 
انيميشن، سينما و سرود با تاكيد بر طرح دروسي 
كه در انجمن هاي مربوط به خود مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته، آموزش داده خواهد شد و بر اين 
مبنا اين كارگاه ها منطبق با اصول و مهارت هاي 
هر حوزه، با حضور استادان و چهره هاي برتر هر 

استاني و  نيز كشور برگزار مي شود.
معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان سپس به فعاليت هاي كاروان پيك 
اميد در سال گذشته اشاره كرد و گفت: يكي از 
برنامه هاي ارزشمند كانون در طول سال گذشته، 
راه اندازي و فعال سازي كاروان پيك اميد با هدف 
ارائه خدمات فرهنگي به مناطق كم برخوردار كشور 
و نيز كودكان آسيب ديده از حوادث طبيعي مانند 

سيل اخير بود كه به لطف خدا و با كمك و حمايت 
بسيج كانون و نيز فعاليت داوطلبانه تعداد زيادي 
از مربيان كانون در سراسر كشور، موفق شديم 
 اقدامات خوب و ماندگاري را در زمينه اطاع رساني
و ارائه خدمات فرهنگي به ويژه به كودكان و 
نوجواناني كه در اثر سيل خسارت هاي زيادي 

ديده بودند ارائه نماييم.
وي ادامه  داد: بر همين مبنا نيروهاي داوطلب كانون 
در قالب كاروان پيك اميد، در تابستان امسال، به 
منظور ارائه خدمات فرهنگي با محوريت كتاب به 
مناطق مختلف كشور و به ويژه مناطق محروم اعزام 
مي شوند تا شعار برابري در دسترسي كودكان و 
نوجوانان به امكانات و خدمات فرهنگي را فارغ 

از شعار زدگي در واقعيت اجرا كنند.
معاون فرهنگي كانون سپس به افتتاح نمايشگاه 
عكس و نقاشي كودكان سيل زده استان هاي 
گلستان، خوزستان و لرستان در تهران و در مركز 
آفرينش هاي فرهنگي هنري كانون اشاره كرد و گفت: 
اين نمايشگاه تا تاريخ دهم تيرماه جاري با ارائه 200 
نقاشي و 100 عكس برگزيده از اقدامات پيك اميد 
 و كودكان سيل زده برپا خواهد بود و عاقه مندان 

مي توانند از اين نمايشگاه بازديد داشته باشند.
زمرديان در ادامه به برپايي كارگاه هاي مهارت 
مثبت از نيمه تابستان در سراسر كشور اشاره 
كرد و گفت: اين كارگاه ها از مرداد سال جاري در 
دپارتمان مهارت هاي زندگي كانون برگزار و در آن 
تقويت مهارت هايي از قبيل معنويت، شكرگزاري، 
خوش بيني، اميد، شادي، روابط مثبت و... در 
بين نوجوانان انجام خواهد شد. كارگاه هايي كه 
نوجوانان با حضور در آنها مي توانند ضمن آموزش 
غيرمستقيم مهارت هاي زندگي، اوقات فراغت 

خود را به نحو موثري بگذرانند.

وي برگزاري برنامه دو پنجره را از ديگر اقدام هاي 
كانون در فصل تابستان عنوان كرد و ادامه داد: در اين 
برنامه، نوجوانان يك كتاب از يك شاعر يا نويسنده 
را مي خوانند و پس از آن، در برنامه اي منسجم، به 
نقد آن در حضور شاعر يا نويسنده كتاب مي پردازند. 
اين برنامه سال هاست كه در كانون اجرا مي شود و 
خوشبختانه توانسته مخاطبان بسياري را نيز جذب 
كند، به همين خاطر در تابستان امسال نيز دو پنجره 

با همان كيفيت گذشته ادامه خواهد يافت.
معاون فرهنگي كانون سپس از برگزاري مهرواره ها و 
جشنواره هاي مختلف در تابستان امسال در سراسر 
كشور خبر داد و با توضيح اين كه مهرواره ها حاصل 
برنامه هاي فرآيندي و هدفمند مراكز كانون هستند 
كه به صورت استاني و كشوري در قالب جشن، 
ويژه برنامه و... به صورت گروهي و غيررقابتي برگزار 
مي شود، گفت: مهرواره بازي هاي بومي و محلي 
كه اغلب مراكز سيار شهري و روستايي مجري آن 
هستند از جمله برنامه هايي هستند كه در تابستان 
امسال برگزار مي شود؛ در اين مهرواره بازي هاي 
بومي و محلي هر استان شناسايي و در مراكز 
كانون با مشاركت اعضا اجرا مي شوند. همچنين 
مهرواره داستان آفرينش با گردهمايي اعضاي 
برگزيده انجمن هاي ادبي و تقدير از چهره هاي 
برتر انجمن هاي ادبي در تابستان امسال برگزار 

خواهد شد.
زمرديان در پايان از آغاز فرآيند اجرايي بيست و 
دومين جشنواره بين المللي قصه گويي در تابستان 
امسال خبر داد و گفت: ثبت نام و اجراهاي كتابخانه اي 
شركت كنندگان جشنواره بين المللي قصه گويي از 
نيمه تابستان امسال در مراكز كانون آغاز خواهد 
شد و به اين ترتيب شروع بيست و دومين جشنواره 

بين المللي قصه گويي در اين فصل خواهد بود. 

مهدي مريزاد/ فارس

محمدرضا زمرديان معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
در گفت وگو  با  رسالت عنوان كرد:

تابستان با طعم كتاب
ره نماي طريق

 آيا زيارت عاشوراي غير معروفه، 
ثواب زيارت عاشوراي معروفه 

را دارد؟
زيارت عاشوراي غير معروفه نيز مورد 
توصيه بزرگان قرار گرفته است؛  البته در 
آداب آن، غسل براي هر مرتبه خواندنش 

قيد شده است.

گردشگري
شهر تاريخي بلقيس

محدوده شهر تاريخي بلقيس كه در واقع 
اسفراين كهن محسوب مي شود قدمتي 
حدود چهارهزار سال دارد. شهر بلقيس يكي 
از بزرگ ترين بناهاي خشتي و گلي ايران 
است كه در سه كيلومتري جنوب غرب شهر 
كنوني اسفراين قرار گرفته  است كه وسعتي 
بالغ بر 180 هكتار دارد و از يك مجموعه آثار 

شامل بقاياي ارگ و خندق پيرامون آن شامل: برج و بارو، مقبره شيخ آذري، ويرانه هاي معروف 
 به منار تپه )مسجد جامع(، كوره سفال گري، آب انبار، بازار، كاروانسرا، بناي معروف به يخدان ها و 
يك گورستان وسيع در نزديك دروازه شرقي تشكيل شده است. سالم ترين و همچنين 
برجسته ترين اثري كه بر بقاياي شهر بلقيس برجاي مانده  ارگي است كه داراي 29 برج 
به ارتفاع حدود 11متر است و جزء بزرگ ترين قلعه هاي باستاني ايران به شمار مي رود كه 
داراي سازه بزرگ خشتي و چينه اي است و داراي وسعتي حدود ۵1 هزار مترمربع است 
و همچنين در اطراف ارگ يك خندق وسيع وجود دارد كه نفوذ ناپذيري قلعه را دشوارتر 
 ساخته  است. از لحاظ قدمت استناد به متون تاريخي در قبل از اسام، آباد و شكوفا بوده 
و در سال ۳1 هجري توسط مسلمانان فتح مي شود و طبق يافته هاي باستان شناختي 
قديمي ترين استقرار در اين شهر تاريخي كه تاكنون شناسايي شده مربوط به اواخر دوره 
ساساني در صدر اسام است و زندگي در آن تا پايان دوره صفوي به طور مداوم جريان 
داشته است. اين شهر در اواخر دوران طهماسب دوم و ابتداي حكومت نادر يعني در سال 
11۳1 هجري قمري توسط افاغنه كاما ويران و درهم كوبيده شد به نحوي كه جايگاه 

پيشين خود را از دست داد. 
عكس نوشت

انجام كارهاي خيرو عام المنفعه؛ راه ها و روش هاي خود را دارد و هركس به فراخور خود براي انجام امور 
خير گام بر مي دارد. يكي مسجد مي سازد، يكي راهسازي مي كند و ديگري هم بيمارستان ودرمانگاه 
برپا مي كند. اما شايد مدرسه سازي يكي از ماندگارترين امور خيري است كه تا ابد اثر و ماندگاري 
آن باقي خواهد ماند و نسل هاي زيادي از اين راه براي ساخت آينده كشور تربيت مي شوند. يكي از 
بزرگ ترين افرادي كه در كشورمان در اين راه گام برداشت، مرحوم محمدرضا حافظي رئيس انجمن 
خيرين مدرسه ساز ايران بود كه در طول دوران حيات پربركت خود مدارس زيادي را براي تعليم و 

تربيت نسل هاي مختلف ساخت و مسير را براي عاقه مندان و ساير خيرين هموار كرد.  

نوستالژي
شماها يادتون نمياد، اما ما نسلي هستيم 
كه با اين بليت هاي 10 ريالي نصف تهران 
رو گز مي كرديم و يه موقع هايي هم 
اين كار برامون حكم تفريح رو داشت. 
تو اتوبوساي دوطبقه مي نشستيم و از 
نظام آباد تا ميدان قيام و بهارستان رو به 
قصد تهران گردي مي چرخيديم. ظهر 
هم كه مي شد يه آبگوشت حسابي مي زديم و عصر هم بر مي گشتيم 
خونه و اين مي شد تفريح هفتگي ما. بليت هاي كاغذي اون روزها 
ارزش زيادي داشتن، چون خيليا مثل ما نمي تونستن تاكسي سوار 
شن و همه جا با  اتوبوس مي رفتن. از وقتي هم كه اين بليت ها جمع 
شد انگار همه شور و حال اتوبوس سواري هم تموم شد. تازه اون 
موقع ها  مثل اان نبود كه انواع و اقسام BRT و اتوبوساي كولردار، 
همه جاي شهر تو چشم باشن. تك و توك اتوبوسي بود و انتظار زياد 

براي اومدنشون. يادش بخير...

كتابخانه
مهمان هاي وقت خواب

كتاب مهمان هاي وقت خواب نوشته فرزانه 
رحماني و در حوزه ادبيات كودك منتشر 
شد. فرزانه رحماني نويسنده كتاب هاي 
كودك و نوجوان درباره تازه ترين اثرش گفت: 
كتاب مهمان هاي وقت خواب كتابي است 
كه در بخش كودك انتشارات مبتكران با 
تصويرگري مژگان سعيديان به چاپ رسيده 
است. وي ادامه داد: جدا كردن اتاق و تخت 
كودكان به ويژه موقع خواب مي تواند با دشواري همراه باشد آن هم 
وقتي كه كودك تخيل فعالي دارد. در داستان )مهمان هاي وقت 
خواب( روش والدين در برخورد با اين موضوع باعث حل اين مشكل 
مي شود، چراكه تخيل كودك را كه موجب ترس اش شده است را 
به رسميت مي شناسند و با ابراز همدردي و بيان جمات مناسب در 
حل اين مشكل به او كمك مي كنند.  اين كتاب براي مخاطبان بااي 

سه سال و با قيمت 1۵هزارتومان قابل خريد است. 

محمدعلی رجبی/ فارس     كاريكاتور
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حديث

ديالوگ

ترفند

بارناباس: پدرم هميشه به من  مي گفت پسرم، تنها 
چيزي كه ارزش ادامه زندگي رو داره، خانواده 

است.
جاني دپ/ سايه هاي سياه

شما مي توانيد با استفاده از جاروبرقي تمام اشياي 
كوچك مانند گوشواره را به راحتي پيدا كنيد. كافي 
است روي ورودي لوله آن، يك جوراب يا پارچه 

بكشيد و سپس منطقه را جارو نماييد.

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
نوبت اول

شهرداري شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجراي جدول گذاري معابر سطح ناحيه يك منطقه يك با برآورد اوليه 
5/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومي و عقد پيمان با پيمانكار حائز صاحيت )شركتهاي داراي حداقل رتبه 5 راه 
و باند( اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10 روزكاري از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهي كه به فاصله يك هفته از 
نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در: شهر قدس، بلوار انقاب اسامي، ساختمان 

مركزي شهرداري شهرقدس، طبقه دوم با ارائه معرفينامه نسبت به دريافت و تحويل اوراق مناقصه اقدام نمايند.
-خريد اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ريال قابل واريز به حساب 0105708298000 بانك ملي شعبه شهر قدس

-سپرده شركت در مناقصه معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ 250/000/000 ريال و به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه 
معتبر بانكي مي باشد.

-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمي گردد.
-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

-هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه است.
-متقاضيان قبل از دريافت اسناد ملزم به دريافت تائيديه ارزيابي HSE از اداره آموزش شهرداري مي باشند.

-ساير جزئيات در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/8
خ.ش 98/4/1

مرحله اول آگهي مناقصه عمومي شماره دو 
مديريت خريد و پيمان آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزاجا )مراغه( در نظر دارد اقام مشروحه ذيل را از طريق مناقصه خريداري نمايد: 

الف(

ب(
1-تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا 98/4/11 و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري مناقصه از ساعت 8 تا 13 درب دژباني 

فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب )مراغه( بوده و تاريخ برگزاري مناقصه 98/4/12 مي باشد.
2- محل توزيع مدارك مناقصه مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب )مراغه(

3-ساعت و محل برگزاري مناقصه ساعت 10 صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب )مراغه(
4- ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانت نامه بانكي با ضمانت نامه صادره از موسسات مالي و اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك مركزي 
و يا واريز به صورت وجه نقد به حساب 5151570424004 جاري طايي دارايي ف آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از سوي برنده 

مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات خواهد بود.
5- هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ 30 هزار تومان و چنانچه شركت كننده خواهان ارسال پستي برگ شرايط باشد مبلغ 

60 هزار تومان خواهد بود.
6- هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7- شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصه گزار مي باشد.
8- دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

9-مناقصه مذكور دو مرحله اي )بازديد از كارخانه قبل از بازگشايي پاكت قيمت( بوده و همچنين شامل تعديل نرخ نمي باشد.
تلفكس: 041-37450388

تاريخ انتشار: 98/4/1
خ.ش 98/4/1

آگهي تجديد مناقصه عمومي
 )نوبت دوم(

شهرداري طالقان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 98 از محل اعتبارات جاري شهرداري پروژه هاي ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات و جزئيات مندرج در اسناد تجديد مناقصه از طريق 
تجديد مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صاحيت واگذار نمايد. 

شرايط: 

1- داشتن )پايه5 راه و ترابري( براي پروژه 1 و 2 و 3 از معاونت محترم برنامه ريزي كه ضمن شركت در مناقصه ضميمه اسناد خواهد گرديد الزاميست اساسنامه شركت هاـ  صاحيت پيمانكاري براي پيمانكارانـ  
مانده ظرفيتـ  آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسميـ  رزومه كاريـ  آگهي تاسيسـ  كد اقتصاديـ  گواهي ثبت نام ارزش افزوده مالياتي و متن استعام بها ممهور به مهر شركت(

2- شركت كنندگان فقط مي توانند با توجه به رشته مربوطه صاحيت پيمانكاري و سقف مجاز كار خود ارائه پيشنهاد نمايند. 
3- مهلت دريافت اسناد پس از آگهي نوبت اول از مورخ 98/3/25 تا ساعت 19 روز دوشنبه 98/4/10 مي باشد. 
4- مهلت تحويل پيشنهادات پس از آگهي نوبت دوم تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 آن روز مي باشد. 

5- تاريخ جلسه بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت پس از آخرين روز مهلت تحويل اسناد تجديد مناقصه مي باشد كه در روز شنبه مورخ 98/4/22 و در ساعت 14/30 بعدازظهر آن روز كليه پيشنهادات باز و 
قرائت خواهد شد. 

6- شركت كنندگان جهت دريافت اسناد تجديدمناقصه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد ايران setadiran.ir( مراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نماييد. 
7- پيشنهاددهندگان بايستي پس از دريافت اسناد سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره 0105713745005 نزد بانك ملي شعبه شهرك طالقان كد 02667 ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي را در پاكت )الف( 
مدارك شامل كپي شناسنامه مدير عامل و هيئت مديره رزومه كاري، كپي برابر اصل شده شناسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت اعام شده در روزنامه رسمي و رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي 

متن تجديد مناقصه در پاكت )ب( و برگه پيشنهاد قيمت پس از امضاي مجاز و مهر صفحات به صورت جداگانه اك و مهر شده در پاكت )ج( قرار داده و در سامانه ستاد ايران قرار دهند. 
8- به پيشنهادات فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

9- ساير شرايط در اسناد تجديدمناقصه به اطاع پيمانكار خواهد رسيد.
10- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر به شهرداري مراجعه و هم چنين از محل اجراي پروژه بازديد نمايند. 

11- هزينه درج آگهي به عهده برنده تجديدمناقصه مي باشد. 
12- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات پيمانكاران ذيصاح مختار مي باشد. 

تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/25
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/4/1 

 خ ش 98/3/25 

پايه مورد قبول مبلغ سپرده )ريال(مبلغ پروژه )ريال(عنوان پروژه 

5 راه و ترابري 17/000/000/000350/000/000- بهسازي و زيرسازي معابر شهري با آسفالت 

5 راه و ترابري 24/000/000/000200/000/000- پياده روسازي 

5 راه و ترابري 33/500/000/000175/000/000- جدول گذاري و ترميم انهار سطح شهر 

علي قاسم پور ـ شهردار 

روابط عمومي شهرداري شهر قدس

مدت زمان تحويل محل تحويلسپرده شركت در مناقصه )ريال(مقدار به كيلوگرم شرح جنسرديف 

سه ماه درب انبار پادگان مراغه2200001/320/000/000مرغ منجمد گوشتي توليد داخل1

فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا 

دكتر امير بهمني شهردار هشتگرد در مراسم كلنگ زني 
ايستگاه آتش نشاني شهرك ينگي امام با تقدير از حمايت هاي 
فرماندار شهرستان، رئيس و اعضاي شوراي اسامي شهر 
و همكاري معتمدين شهرك ينگي امام از عدالت محوري 

در آباداني همه محات شهر سخن گفت.
وي ضمن قدرداني از حضور خانواده معظم شهدا و مسئولين 
گفت : پروژه احداث ايستگاه آتش نشاني شهرك ينگي 
امام پروژه اي مشترك با مجموعه فرمانداري مي باشد كه 
با همكاري ارزشمند فرماندار شهرستان ساوجباغ جهت 
جذب اعتبارات ازم و حمايت هاي بي دريغ رئيس و اعضاي 

شوراي اسامي شهر هشتگرد آغاز خواهد شد .
بهمني افزود : ايستگاه آتش نشاني و ساختمان اداري 
ناحيه شهرداري در اين شهرك خواسته چندين ساله 
ساكنين بوده است و اكنون با تخصيص 700 ميليون 
تومان اعتبار، عمليات آن در فاز اول آغاز و اميدواريم 
با حمايت مسئولين شهرستان شاهد پيشرفت مناسبي 

در احداث آن باشيم .
شهردار هشتگرد در تشريح اين پروژه ، ساختمان اداري 
ناحيه خدماتي را نيز بخشي از آن  عنوان كرد كه در راستاي 
تسهيل در امور شهروندان و رسيدگي به درخواست هاي 
آنها احداث و پيگيري ازم جهت تجهيز آن و نيز افزايش 

اختيارات مسئول مربوطه صورت خواهد گرفت .
بهمني افزود : رويكرد شوراي شهر و شهرداري عدالت محوري 
و توجه به همه مناطق شهري است و عاوه بر كارهايي 
كه در زمينه هاي مختلف عمراني ، خدماتي و فرهنگي 
كه در سال گذشته در اين شهرك انجام پذيرفته در سال 
جاري نيز پروژه هاي متعدد عمراني در جاي جاي شهر 

در حال اجرا مي باشد.
ابوالقاسم پاليزگير فرماندار شهرستان ساوجباغ نيز 
در اين مراسم كلنگ زني گفت: بايد به شهرك ينگي 
امام به دليل وجود امامزادگان محمد تقي)ع( و علي 
نقي)ع(  ، مزار شهداي گرانقدر ، حضور مردماني متدين 
و قرارگيري در مبدا ورودي شهر هشتگرد توجه ويژه اي 

صورت گيرد .
وي افزود: خروج اين منطقه از بن بست با ايجاد رمپ 
ورودي اتوبان از اقدامات خوبي بوده كه در اين شهرك 
صورت گرفت و احداث ايستگاه آتش نشاني نيز از اقدامات 
بسيار  موثر و اثرگذار شهرداري هشتگرد در اين شهرك 
خواهد بود كه بسيار تحسين برانگيز مي باشد و قطعا 

مي تواند در آينده شهر تاثير گذار باشد.
فرماندار اظهار داشت: احداث كتابخانه اي  با 400ميليون 
اعتبار خدمت ديگري است كه در اين شهرك صورت 
خواهد گرفت و نيز استقرار  كانتري به دليل جمعيت 
و فاصله اين شهرك با مركز شهر از ديگر اقداماتي است 
كه طي صحبت با فرمانده نيروي انتظامي در دستور كار 

قرار خواهد گرفت .
احياي كاروانسراي تاريخي ينگي امام ، ايجاد  بازارچه 
صنايع دستي ، موزه  و كاربري هاي ديگر در داخل 
كاروانسرا و تعريف يك پروژه فرهنگي در امامزاده از 
ديگر برنامه هاي پيش رو براي اين شهرك است كه اميد 
داريم مجموعه اين اقدامات منشأ خير و بركت براي مردم 

شريف اين شهرك شود.
علي شجري پور رئيس شوراي اسامي شهر با اشاره 
به تعامل و همفكري اعضاي شورا در خدمات دهي 
به شهروندان از پيگيري براي تامين زمين و احداث 
كتابخانه در اين شهرك سخن گفت و افزود : ينگي 
امام  به عنوان مبدا ورودي شهر مورد توجه مديريت 
شهري مي باشد و با وجود امامزادگان محمد تقي )ع(و 
علي نقي )ع( و نيز كاروانسرا و تپه باستاني مي تواند به 
منطقه گردشگرپذير براي شهرستان ساوجباغ و شهر 

هشتگرد تبديل گردد .
شجري پور از شهروندان خواستار ياري و تعامل با 
مديريت شهري جهت ارتقاي وضعيت شهرك و توسعه 
زيرساختهاي ازم شد و اصاح هندسي ميدان نماز را 
نيز از جمله كارهايي دانست كه در سال جاري در اين 

منطقه انجام خواهد شد .
ايستگاه آتش نشاني شهرك ينگي امام در زميني به 
مساحت ۳۵0 متر مربع به صورت اسكلت بتني در دو 
طبقه و به صورت دو منظوره) اداري و آتش نشاني( با 
ظرفيت 2 خودرو  شامل آشيانه ، آسايشگاه، اتاق ورزش، 
اتاق كنترل، اتاق مديريت  و .. توسط شهرداري هشتگرد 

در بلوار شهيد مدافع حرم عليزاده احداث خواهد شد.

عدالت محوري در آباداني همه محات، سرلوحه کار مديريت شهري هشتگرد

  هدف ما در كانون ارائه خدمات 
مناسب كيفي و با قيمت مناسب 
براي رده هاي سني مختلف  است 
اقتصادي  شرايط  به  باتوجه  و 
خانواده ها تاش شد تا برنامه هاي 
تابستان 98 با بهترين كيفيت و 
كمترين هزينه در اختيار جامعه 

هدف قرار گيرد


