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5  اخبار استان ها

 ساوه - کریمی - خبرنگار کاروکارگر: دبیر هیات اجرایی خانه کارگر ساوه و 
زرندیه در نشستس با خبرنگار ما  گفت: وضعیت معیشتی کارگران باید موشکافانه 

تر در رصد مسئوالن قرار گیرد
داوود میرزایی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام اسفند و نزدیک به پایان 
سال هستیم، نگرانی هایی در خصوص امنیت شغلی برای ادامه کار برای برخی 
از کارگران وجود دارد وی اظهار داشت: جامعه کارگری کشور در مراحل مختلف 
انقــاب اســامی و نیز در دوران دفاع مقدس با رشــادت و جانفشــانی فراوان 
و تقدیم جانبازان و شــهدای پرشمار برای پاســداری از میهن، مجاهدت کردند 
دبیــر هیات اجرائی خانه کارگر شهرســتان های ســاوه و زرندیه گفت: هر زمان 
ایجاب کند جامعه کارگری با جانفشــانی و ایثار برای دفاع از میهن و پاســداری 
از منافع نظام انقاب همیشــه پای کار هستند میرزائی خواستار نظارت در نحوه 
پرداخت دســتمزدها و شرایط قراردادهای کاری کارگران شد و گفت: الزم است 
در آســتانه ایام عید بسته های حمایتی و وجوه نقدی و غیر نقدی نیز به کارگران 
مد نظر قرار گیرد وی تاکید کرد: حضور میلیونی کارگران کشور در راهپیمایی 22 
بهمن و نیز مشارکت همیشگی آنها در انتخابات های مختلف کشور و تبعیت از 
فرمایشات مقام معظم رهبری نشان از وفاداری جامعه کارگری به آرمان های نظام 
و انقاب دارد این فعال حوزه کارگری افزود: با اینکه امســال وزیر کار تعاون و 
رفــاه اجتماعی همراه با جامعه کارگری نســبت افزایش حقوق آنها موافقت کرد 
امــا وضعیت اقتصادی و تحریم های ظالمانه و برخی مشــکات باعث افزایش 

تورم در اقتصاد کشــور شــد وی گفت: از مســئوالن انتظار داریــم که برای رفع 
مشــکات و گره هایی که زندگی کارگران را با تهدید جدی مواجه کرده اســت، 

تدبیری اتخاذ کنند.
 میرزایی اظهار داشــت: معتقدیم که دولت به تنهایی قادر به حل مشــکات 
جامعه کارگری نیســت و در این راســتا الزم است همه ارکان نظام نسبت به رفع 
این مشــکات اقدام کنند زیرا در شرایطی که اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
از دغدغه های اصلی نظام و رهبر انقاب است، این کارگران هستند که همچنان 
در صــف مقــدم جبهه اقتصاد مقاومتی قرار دارند وی گفت: در شهرســتان های 

ساوه و زرندیه نیز به دلیل پرداخت نشدن مطالبات افزون بر 6 هزار میلیارد ریالی 
شرکت های قطعه ســاز از خودروسازان، زندگی کارگران شاغل در این کارخانه 

ها در معرض تهدید است.
 میرزایی ادامه داد: در شهرســتان های ســاوه و زرندیه حدود 15 شرکت در 
پرداخت حقوق کارگران مشــکل دارنــد و اکنون کارگران این واحدهای تولیدی 
حقوق معوقه دارند دبیر هیات اجرایی خانه کارگر ســاوه و زرندیه گفت: در این 
2 شهرستان افزون بر سه هزار نفر از کارگران از مزایای بیمه بیکاری استفاده می 
کنند اما به دالیلی مانند کمبود ســابقه یا نداشتن آگاهی های حقوقی، نمی توانند 
از سفره تامین اجتماعی ارتزاق کنند و مزایای بیمه بیکاری دریافت کنند میرزایی 
گفت: از نمایندگان مجلس شــورای اســامی انتظار داریم که همانند ســال های 
گذشته با تعریف منابعی نسبت به ارائه بن های غیر نقدی و ارزاق برای کارگران 
در آستانه شب عید اقداماتی به عمل آورند زیرا این کار باعث شکوفایی تعاونی 
های کارگری می شود وی اظهار داشت: شرایط کارفرمایان نیز به گونه ای است 
که با فشــارهای تحریم و مشکاتی که در زمینه صادرات محصوالت شان پیش 
آمده، تا حدی با کاهش ســودآوری مواجه شــده اند و همین مســاله می تواند، 
پرداخت افزایش ســنواتی حقوق کارگران در ســال آینده را برای کارخانه ها و 
واحدهای صنعتی مشــکل کند میرزایی گفت: خواسته جامعه کارگری این است 
که حقوق کارگران به صورت شناور در جامعه افزایش یابد تا همگام با نرخ تورم 

کارگران نیز بتوانند مایحتاج و معیشت زندگی خود را تامین نمایند

 دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر شهرستانهای ساوه و زرندیه :

کارگران به عنوان پیشقراوالن جبهه اقتصادی نقش برجسته تری دارند 

 سمینار 2 روزه ترومبوز و کاربرد داروهای ضد انعقاد
 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

ساری-درخشنده-خبرنگارکاروکارگر: دکتر سیدعباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سمینار دو روزه ترومبوز 
و داروهای ضد انعقاد خون که در سالن آیت اهلل کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد با بیان اینکه فرهنگ قدرشناسی 
باید در جامعه تسری پیدا کند،افزود : ما به عنوان جامعه فرهیخته باید خودمان را نقد کنیم و هم کمک کنیم تا به سمت جامعه فرهیخته 
تر حرکت کنیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: جامعه پزشکی از سرمایه های بی نظیری برخوردار است و فعالیت های 
خالصانه ای را در جامعه انجام می دهد ،ضرورت دارد این فعالیت ها بخوبی در جامعه نشان داده شود.وی به برقراری ارتباط انسان 

دوستانه بین پزشک و بیمار اشاره کرد و گفت: باید تاش کنیم تا جامعه پزشکی نگاه انسان محور به بیماران داشته باشد.
دکتر موسوی ادامه داد: برقراری ارتباط صحیح با بیمار، مستلزم درک این مطلب است که بیمار تنها مجموعه ای از عائم و ارگان 
های آسیب دیده نیست؛ بلکه پزشک باید بیمار را انسانی دارای نگرانی ها و ارزوی خاص خود ببیند که در صدد کمک و بهبودي،با 
اعتماد و اطمینان خاطر به او مراجعه کرده اســت. وی افزود: بیمار با پیچیدگیهای زیادی مواجه اســت اینطور نباشد که بیماری او را 
درمان کنیم اما عزت نفسش را بگیریم ؛او ممکن است سالها در عارضه آن برخوردی که ما انجام دادیم، آسیب می بیند.دکتر موسوی 
با اشــاره به برگزاری این ســمینار گفت: بی شــک،بحث های علمی ســمینارها امکان ارتباط مســتقیم با ارائه کنندگان مباحث علمی 
مرتبط،جهت رفع موانع علمی بسیار حائز اهمیت است.وی افزود: ارائه دانش کاربردی در جهت درمان بیماری ها و شیوه های نوین 
درمان های مرتبط با بیماری های خونی و همگام ســازی با علم روز دنیا ،همواره چشــم انداز دیرینه داشــته اســت.دکتر موسوی در 
ادامه با یادآوری روز زن و تکریم از زنان و مادران جامعه خاطرنشــان کرد: این همایش بهانه ای بود تا از دکتر مهرنوش کوثریان به 
پاس چندین سال خدمات پزشکی و نگاه انسان دوستانه او به بیماران تاالسمی قدردانی شود.دکتر حسین رنجبران رئیس پژوهشکده 
هموگلوبینوپاتی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران طی سخنانی در این سمینار گفت: برگزاری چنین سمیناری با محوریت ارائه روش 
های نوین و اطاع از روند درمانی روز دنیا،موجبات بهبود عملکرد مسئوالنه تر و علمي تر را فراهم مي سازد.دکتر رنجبران هدف از 
برگزاری این سمینار را ایجاد فضایی تازه برای به اشتراک گذاشتن مبانی علمی جدید و کارآمد در رابطه با اختال ترومبوز و کاربرد 
داروهای ضد انعقادی برشــمرد.وی افزود: بی تردید در ســایه توجه ویژه به دستاوردهای پژوهشگران و دانشمندان و تبادل تجربیات 
در چنین نشست هایی محقق خواهد شد.جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بهبود فرآیندهای پیشگیری،تشخیص 
دارویی همواره یکی از دغدغه های مهم حرف پزشــکی،مردم و سیاســتمداران مرتبط با ســامت همگانی اســت.وی افزود: ۳ مرکز 
تحقیقات علوم دارویی، بیولوژی سلولی و تاالسمی زیر مجموعه پژوهشکده بیماری های خونی قرار دارند و به بیماران خدمات ارائه 
می کنند.دکتر رنجبران گفت: بیماران تاالسمی عمده اقدامات درمانی آن ها به صورت رایگان است و ریالی از آن ها دریافت نمی شود.

وی در پایان سخنانش از خانم پروفسور مهرنوش کوثریان ،فوق تخصص غدداطفال و استاد بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران بواسطه سالها تاش علمی و خدمات پزشکی به بیماران تاالسمی قدردانی کرد. گفتنی است در پایان اولین روز این سمینار 

از دکتر مهرنوش کوثریان رئیس مرکز تاالسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تجلیل شد.

 سرپرست سازمان سیما
 منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد؛

زیبا سازی شهری در استقبال از بهار
 ســمنان -   محمد نجاتی-خبرنگار کاروکارگر: زیبا ســازی شهری در استقبال از بهار به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: کاشت گلهای 
فصلی در معابر، بلوارها، پارکها و میادین توسط نیروهای این سازمان با هدف ایجاد چشم اندازی زیبا، فضای شاد و روح بخش 
در ســطح شــهر ســمنان در حال اجرا اســت وی افزودند : از آغاز اسفند ماه 
کاشت گلهای فصلی مانند: اطلسی، همیشه بهار، آلیسوم، رعنا زیبا،مینا چمنی، 
میمونی، گازانیا، به صورت گل تپه در بوستان بارانی، لچکی شمالی امام حسین 
)ع(، بلوار 1۷ شهریور و بلوار حکیم الهی در دست اقدام است قاسمی خاطر 
نشــان داشت: امید است با کاشــت این گلها در معابر، میدان ها، بوستان های 
سطح شهر و گل کاری های جدید به زیبا شدن هر چه بهتر جلوه شهری، برای 

گردشگران و شهروندان گام موثری را برداشته ایم.

با حضور مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
معاونین و مدیران؛ 

اختتامیه جشنواره مسابقات ورزشی 
 بزرگداشت دهه مبارک فجر برق گیالن

   برگزار شد 
گیــان - فتحــی - خبرنــگار 
کاروکارگر: با حضــور مدیر عامل 
شــرکت ســهامی بــرق منطقه ای 
گیان ، معاونین و مدیران، اختتامیه 
ورزشــی  مســابقات  جشــنواره 
بزرگداشــت دهه مبارک فجر برق 
گیان در ســالن شــهید عباســپور 

برگزار شد.
بلبل آبادی مدیر عامل شــرکت سهامی برق منطقه ای گیان در این مراسم گفت: اهمیت ورزش در 
دنیای امروز بر کســی پوشیده نیست و ورزش در بخشهای مختلف فردی، شرکتی، سازمانی و در سطح 
جامعه از اهمیت اساســی برخوردار اســت و از اولویتها می باشد. وی افزود: با ارزش ترین سرمایه هر 
شــرکت نیروی انسانی و کارکنان آن مجموعه است  و نیروی انسانی سالم دارای بیشترین بهره وری در 

سازمان است و این سامتی رابطه مستقیم با ورزش دارد. 
مدیر عامل شــرکت ســهامی برق منطقه ای گیان  در خصوص فواید ورزش گفت: در بعد فردی،  
ورزش موجب تقویت قوای ذهنی، تقویت سیســتم ایمنی و تقویت عضات و مفاصل می شود و بطور 
کلی کارآیی فردی و جســمانی و اعتماد به نفس شخص را باال می برد. همه این فواید در سطحی باالتر 
نصیب ســازمانها و جامعه می شــود. بلبل آبادی با ابراز خرســندی از اینکه همه همکاران از امکانات 
ورزشی استفاده می کنند، افزود: امیدواریم بتوانیم امکانات ورزشی را بیشتر از زمان حال کنیم تا نفرات 
بیشــتری به امر ورزش روی بیاورند و از لحاظ اســتفاده از امکانات ورزشی شرایط مطلوبتری در آینده 

ایجاد شود. 
در این مراســم احمدی مســئول و دبیر هیات ورزش شرکت ســهامی برق منطقه ای گیان گفت: با 
برنامه ریزیهایی که توسط انجمن های ورزشی شرکت در سال 9۷ انجام شد به تمامی اهداف ورزشی از 
پیش تعیین شده دست یافتیم و موفق شدیم تمامی تیمهایی را که برای مسابقات سراسری وزارت نیرو 

اعام آمادگی کرده بودند به این دوره از مسابقات اعزام کنیم.
 وی افزود: از بین تیمهای اعزامی، تیم شنا و تیم تنیس روی میز بانوان شرکت توانستند به مقام های 
برتر دست پیدا کنند. همچنین تیم های ورزشی شرکت برای اولین بار در مسابقات ورزشی کارکنان دولت 

نیز حضور یافتند که تیم فوتسال توانست به مقام برتر دست پیدا کند.
در مســابقات صنعت و آب و برق نیز حضوری موثر و فعال  داشــتیم و به مقام های برتر دست پیدا 
کردیم. مسابقات دهه فجر نیز با حضور ورزشکاران 5 رشته ورزشی به نحو احسن برگزار شد. احمدی 
خاطر نشان کرد: این تاشها با کمک و همکاری تمامی کارکنان شرکت به دست آمد و امیدواریم در سال 

98 با برنامه ریزی های که در حال انجام است بتوانیم به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنیم.
________________________________

 افزایش ساعات کار مراکز تعویض پالک
 در استان ایالم 

  ایام –  - موســوي- خبرنگاركاروكارگر : رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی ایام از افزایش 
ســاعات کار مراکز تعویض پاک و شــماره گذاری پلیس راهوراســتان از1۰ تا 2۰ اســفندماه سال 

جاری خبر داد. 
سرهنگ محسن ناصری اظهارداشت : با توجه به افزایش مراجعات متقاضیان به مرکزتعویض درایام 
پایانی ســال به منظور تســهیل در ارائه خدمات به مراجعین مراکز تعویض تا ســاعت 19غروب فعال 

خواهند بود.
وی افــزود: افزایش ســاعات کار مراکز تعویــض پاک صرفًا مربوط به مرکزاســتان نبوده بلکه این 
خدمات در ســایر مراکز شهرســتان ها که دارای مرکز تعویض پاک هستند نیز به مراجعین ارائه خواهد 
شد. رئیس پلیس راهور انتظامی استان در پایان گفت: ارائه خدمات مضاعف به مراجعین فقط مربوط به 

مراکزتعویض پاک بوده و ارائه سایر خدمات  خودوری درساعات اداری صورت می گیرد.

نگاه روز به قلم  دکتر

این همه لطف به کارگران؟!
 وقتــی یادم مــی افتد که برای افزایــش 6۰ هزارتومانی حق مســکن کارگران؛ 
مسئوالن محترم چقدرتاش کردند وشــب خوابیدیم وروزیا روزهای بعدی دیدیم 
چه برسرقیمت مسکن آمد؛ بیش ازپیش متوجه مظلومیت این جماعت زحمتکش و 

سربازان به اصطاح جبهه های خودکفایی واستقال اقتصادی شدیم!
وقتی یک ســال ازنمایش غم انگیزتاش مسئوالن محترم برای اصاح دستمزد 
کارگران می گذرد ومی شنویم که می فرمایند افزایش دستمزدها تورم زاست؛ متوجه 
می شــویم که چه مدیران دلسوزوکاربلدی درکشــورمان خدمت می کنند ومتاسفانه 

قدرآنان را نمی دانیم؛ وای برما که قدرشناس نیستیم!!
وقتی یادم می افتد که این جماعت زحمتکش بازهم شــب عیدی شرمنده اهل 
وعیال وخانواده خواهند شد وسفره اشان خالی خالی از.... غم دنیا بردلم سنگینی می 
کند واحساس خفگی می کنم؛ ای کاش هیچ چیزنمی دانستم ونمی فهمیدم دنیا چه 
خبر اســت!! افزایش حق مسکن کارگران به میزان 6۰ هزارتومان!! افزایش دستمزد 

تورم زاست!! وشب عید وشرمندگی دائمی سنگربانان اقتصاد کشور!!
دوستی که پدرش ازقشرشریف کارگری است می گفت: به مسئوالن می گویم ما 

هم انسانیم وحق داریم یک زندگی متوسط داشته باشیم؛ اینگونه نیست؟ 

 
 عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس مطرح کرد؛
 کارگران در ایران از حداقل ها 

محروم هستند
  حرف حــق جواب نــداره!

قابل  توجه مسئولین عزیز!!   

حکیم باشی 
یحیی اکبرینکته

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان خبرداد:

    هفدهمین آزمون سراسری
 حفظ ومفاهیم قرآن کریم 

درکاشان برگزار شد 
خاکسار-  ماشــااهلل  کاشان- 
خبرنــگار کاروکارگر:رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسامی کاشان 
آزمون  هفدهمیــن  برگــزاری  از 
سراســری حفــظ و مفاهیم قرآن 
کریم بــا حضور 1۳4۰ شــرکت 

کننده در این شهرستان خبر داد.
میثم نمکی با اعام این خبر 
افزود: شهرســتان کاشان با 1۳4۰ 

نفر در آزمون کتبی بعد از اصفهان بیشترین آمار ثبت نامی را داشته است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی کاشان در ادامه با اشاره به اینکه هفدهمین 
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در بخش کتبی در دو نوبت و در دو گروه 
حفظ و مفاهیم با 15 رشــته امتحانی برگزار شده است افزود: نوبت اول این آزمون 
ســاعت 8:۳۰ و نوبت دوم ســاعت 1۰:۳۰ پنجشنبه نهم اسفندماه در محل دبیرستان 

امام خمینی)ره( انجام شد.
نمکی در ادامه با بیان اینکه این آزمون با همکاری و مشــارکت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی، اداره اوقاف و امور خیریه، اداره آموزش و پرورش و مؤسسات قرآن 
و عترت شهرستان انجام شدافزود: به افرادی که در این آزمون نمره حد نصاب قبولی 
را کسب کنند گواهینامه پایان دوره اعطا و به کسانی که امتیاز باالی ٩٥ را کسب کنند 

لوح تقدیر اعطا و به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا میشود. 

 معاون مالی شهردار و سرپرست سازمان سرمایه گذاری
 و مشارکتهای شهرداری مشهد:

تخفیف 24 درصدی عوارض ساختمانی 
تمدید نمی شود

مشهد -صبوری - خبرنگار کاروکارگر: با 
اتمام  بازه ی زمانی تخفیفات در 1۳ اسفند ماه 
سال جاری رقم تخفیفات به 2۰ درصد تا پایان 
ســال کاهش خواهد یافت و بر اساس مصوبه 
شورای شهر به هیچ وجه تمدید نمی گردد.رضا 
خواجه نائینی عنوان کرد:  شهرداری مشهد در 
پایان هر ســال با توجه به تقاضای شهروندان 
و با هدف ســهولت در امــر پرداخت عوارض 
ســاختمانی تخفیفاتی را لحاظ می کند، تا 12 
بهمن ماه سال جاری عوارض ساختمانی تنها 
شــامل 18 درصد تخفیف بوده اســت.وی افزود: به مدت یک ماه در تمام مناطق شــهر 24 درصد تخفیف 
برای پرداخت نقدی و صدور پروانه در نظر گرفته شده  که با اتمام این بازه ی زمانی در 1۳ اسفند ماه سال 
جاری رقم تخفیفات به 2۰ درصد تا پایان سال کاهش خواهد یافت و بر اساس مصوبه شورای شهر به هیچ 
وجه تمدید نمی گردد.خواجه نائینی در ادامه بیان داشت: نکته قابل توجه این است که تعیین مبلغ سالیانه 
عوارض ساختمانی بر اساس میزان تورم اعام شده توسط دولت می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور اعام تورم بیش از 2۰ درصد قابل پیش بینی است، از طرفی بنابر مصوبه شورای شهر مشهد پرداخت 
نقدی بدهی های ساختمانی در سال آتی 16 درصد  خواهد شد، بنابراین حداقل تفاوت پرداخت در این 
دوره با ســال آینده 28 درصد می باشــد، لذا به شهروندان مشهدی توصیه می شود در صورت داشتن توان 
مالی از تخفیفا ت لحاظ شده در سال جاری استفاده نمایند.معاون مالی شهردار و سرپرست سازمان سرمایه 
گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد از دیگر تخفیفات مصوب شده شورا خبر داد و تصریح کرد: تا پایان 
سال 24 درصد تخفیف برای بهای خدمات پسماند و آتش نشانی را داریم که در قبض های عوارضنوسازی 
اعمال می شود، همچنین برای مساعدت به صاحبان کسب و پیشه صنوف محترم شهر و متقاضیان پرداخت 

نقدی عوارض کسب و پیشه نیز تخفیف 24درصدی تعلق خواهد گرفت.

 رضایت شهروندان شهرستان قدس
 از ارائه خدمات گاز رسانی بعد از برون سپاری به بخش خصوصی 

 شــهر قدس - فاطمه دهدار - خبرنگار کاروکارگر: خصوصی سازی و برون سپاری 
یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع علمی و اجرایی مدیریت بویژه در سالهای اخیر 
بــوده با وجود تمامی توصیه ها برای گســترش بخش خصوصی اما هنوز بخش عظیمی 
از اقتصاد کشــور متعلق به بخش دولتی می باشد به همین منظور با توجه به تجربه سایر 
کشــورها و صحبت های اندیشــمندان اقتصادی نشــان می دهد یک بخش خصوصی با 
صرف هزینه های کمتر و بهره وری باال می تواند فعالیت محوله را انجام دهد و با توجه 
به اعام اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر خصوصی سازی از یک سو 
و تحریم های اعمال شده بر کشور از سوی دیگر تاش های خوبی در مسیر خصوصی 
سازی فرآیندها صورت گرفته و می توان تصمیم های اقتصادی دولت را هوشمندانه تر از 
پیش یافت اما با وجود این هنوز روند این تغییرات سرعت و شتاب قابل توجهی ندارد.

در خصوص اجرای طرح برون ســپاری گاز وانتخاب شهرســتان قدس به 
عنوان شهر پایلوت شنیدن دیدگاه و نظرات مردم و مسئولین 
از اجــرای آن وهمچنین بــه جهت اینکه یکی از ماک های 
ارزیابی مدیران دســتگاههای اجرائی عملکرد آنان در برون 

ســپاری طرح های قابــل واگذاری بــه بخش خصوصی 
می باشــد در وهله اول به سراغ علی اصغر ناصر بخت 
فرمانــدار خدوم و پر تاش شهرســتان قــدس رفتیم . 
فرماندارشهر قدس با اشــاره به سیاست اخیر دولت در 
خصوص طرح برون سپاری و کم کردن دایره بدنه دولت 

گفت:سیاست اصولی دولت کوچک شدن حجم این دایره 
اســت و بسیاری از خدماتی که دولت در حال حاضر انجام 
میدهد، حقیقتا قابل برون ســپاری است. ناصر بخت افزود: 
گسترده بودن بدنه دولت از کارایی و توانایی تحرکی که الزمه 

اقتصاد امروز جامعه ماست جلوگیری میکند. وی ادامه داد: با یاری خداوند این اتفاق 
شایســته در شهرســتان قدس محقق شــد هر چند در ابتدای  اجرای طرح، واکنش های 
خوبی نداشــت و  این احساس در مردم القاء شده بود که بخش خصوصی یعنی افزایش 
چنــد درصدی بهــای گاز یا اینکه اگر اداره گاز به بخش خصوصی واگذار شــد بنابراین 
فعالیتی که تا قبل از این در دست دولت بود و بخشی از خواسته ها و نیازهای آنها تحقق 
پیدا نمی کرد، حال که به بخش خصوصی واگذار شــده ممکن است وضعیت بدتر شود، 
اما با گذشت اندکی زمان عکس این قضیه اثبات شد و در حال حاضر مردم رضایت کامل 
از عملکــرد اداره گاز و کارکنان آن دارند. ناصــر بخت عنوان کرد: بنده به عنوان نماینده 
عالی دولت اعتقادم بر برون ســپاری این بخش بود و سپردن قسمت اعظمی از خدمات 
در  شــرکت گاز به بخش خصوصی و یک مدیر توانمند ، میتواند خدمات این مجموعه 
به مردم را تســهیل دهد و امروز شــاهد این موفقیت هستیم. این مقام مسئول با اشاره به 
مشــکاتی که در وهله ی نخســت کار وجود داشــت گفت: درابتدای اجرای این طرح 
مطالبی مطرح شد که نیاز به صبر و حوصله بیشتری داشت و با برگزاری جلسات مکرر و 
مرتب با مهندس فنی پور پیمانکار خصوصی این طرح مواردیکه برای مردم جای سوال 
داشت را مطرح کردیم و جناب فنی پور هم توجه خاصی به این موضوع نشان دادند و در 
حال حاضر این کار از طرف مردم مود استقبال قرار گرفته، بخش خصوصی هم به دنبال 
اینست که کار را به نحو احسن پیش ببرد، چون هدف اصلی در این طرح نخست رضایت 
مردم و درمرحله دوم حفظ سرمایه شرکت است و همین دو اصل موجب می شود تا کار 
با باالترین بازدهی انجام گیرد.  فرماندار قدس با اشاره به رضایت مردم در این خصوص 
عنوان کرد: به اعتقاد بنده  اجرای این طرح در  شهرستان قدس به عنوان یک تجربه موفق 
مورد ارزیابی قرار گرفته و مجموعه دولت و فرمانداری هم هدفی جز رضایت مردم ندارند. 
در ادامه گزارش پای صحبت های محسن عبدلی ساکن منطقه صنعتی سی متری شورا می 

نشینیم و او چنین می گوید:

ضمن قدرداني از تشــریف فرمائی شــما خبرنگاران که پیگیر یک به یک مشــكات 
در ســطح شهرســتان به خصوص در مورد مساله گاز هستید. عبدلی عنوان داشت:در این 
منطقه كه االن ساكن هستم )سي متري شورا( ، كارخانجات مختلفي در حدود 28 مورد در 
حال فعالیت هســتند و این عزیزان گاز ندارن یا ازهمسایه با لوله کشی گاز قرض گرفتند 
که  با توجه به دوســتی دیرینه با جناب كاظمي از همفکریشون استفاده کردیم. وی ادامه 
داد:در پی این مشورت ما نشستي با مهندس فني پور مدیر عامل شرکت ایمن تاسیسات 
گســتر پویا افق جاوید داشتیم و مهندس علیرضا فني پور هم خیلي جدي پذیرفتند كه با 
ماهمكاري داشته باشند تا مشکل نبود گاز مرتفع شود. عبدلی اظهار داشت : مسئله بزرگي 
كه وجود داشــت گذاشــتن لوله اصلي بود، لوله گذاری اصلي مبلغی حدود 1۰۰ میلیون 
تومان اعتبار الزم داشــت كه طی جلســاتي مقرر شد مالكین مبلغي رو به صورت سهمی 
پرداخت کنند اما مبلغی که جمع شــد قابل توجه نبود به همین منظور با نشست 
های مجدد و رایزنی های جناب کاظمی مهندس فني پور لطف 
كردن كه حتي اعتباری مورد نیاز دراین باره از مالکین مشــاغل 
دریافت نشــود زیرا مالکین واقعا زحمت كش و ســهمی در 
اشتغال زایی دارند.  با توجه به مشکات اقتصادی و اینکه 
باید از بخش تولید حمایت شود نتیجه این شد كه به این 
عزیزان گاز اختصــاص یابد و پیرو این قضیه تصمیم بر 
این شد یک نماینده انتخاب شود تا هر یک جداگانه دنبال 
کارهــای مربوطه به اداره گاز مراجعه نکنند و این نماینده 
پیگیري های الزم را دنبال کنند. عبدلی در خاتمه گفت: جا 
دارد ازجنــاب كاظمي و مهندس فني پور بابت مســاعدت در 
خصوص انشعاب گاز برای این منطقه قدردانی کنیم و باید گفت 
در حــال حاضر تامین گاز این منطقه در مرحله نظام مهندســي 
اســت که از نظر اســتاندارد و نظام مهندســي مشكلي نداشته باشــد و كارها و مراحل 
قانونیش انجام و به امید خدا به روشــنایي و اســتفاده گاز ختم شود. نماینده انتخابی این 
مجموعه صنفی هم اظهار داشــت:در سالهای گذشته هم پیگیری هایی انجام شده بود که 
متاسفانه جواب نگرفتیم اما امسال مجموعه اداره گاز واقعا زحمت كشیدند و این مشکل 
در حال حل شــدن اســت و باید گفت از نظر نحوه برخورد كاركنــان اداره گاز واقعا از 
كارمند جزء تا مسئولین رده باالي این اداره همه نهایت رضایت را داریم و مصداق بارز 
تکریم ارباب رجوع را می توانیم در اداره گاز شهرســتان قدس شــاهد باشیم. در بخش 
دیگر گزارش شاطر نانوایی گل یاس می گوید :حقیقتا ما قریب به یک سال است که بدون 
دغدغه قطع گاز کار می کنیم و از عملکرد اداره گاز راضی هســتیم در ســالهای گذشته ما 
با قطعی گاز مواجه بودیم خصوصا در فصل زمســتان که وجود گاز ضرورییست و چون 
هیچ وسیله ای جایگزین برای گرمایش و پخت نان نداشتیم با مشکل مواجه میشدیم اما 
امــروز بجز افزایش تعرفه گاز از ارائه خدمات این اداره کمال رضایت را داریم. بهاره ع 
خانــم خانه داری که رضایت کاملی از عملکرد ماموریــن اداره گاز و نحوه برخورد آنها 
دارند وی همچنین از اینکه قبض گاز در همان زمانی که کنتور خوانده میشود و قبض را 
تحویل میدهند و در همان لحظه پرداخت صورت می گیرد ابراز خوشحالی کرد و گفت: 
امیدوارم همه ادارات به همین روش قبض ها را به دســت مشتریان برسانند. حسین س 
صاحب مغازه نان فانتزی در خیابان  45متری در مصاحبه صمیمی و خودمانی با خبرنگار 
ما گفت:خداوند رحمت کند پدر و مادر مسئولین اداره گاز را  زیرا من چون فر گازی دارم 
موقع ای که گاز قطع میشد به مشکل بر می خوردم و بسیاری از اوقات خمیر من داخل 
فر درست زمانی که باید پف میکرد تا پخته شود گاز قطع میشد و من تمام خمیرها رو نیم 
پز داخل ضایعاتی ها میریختم اما خوشبختانه قریب به یک سال است که هیچ قطعی گاز 
نداشتیم و من از همین جا اعام میکنم که مصداق واقعی برخورد با ارباب رجوع را در 

اداره گاز شهرستان قدس دیدم .

آگهی تغییرات شرکت آریابان اراک سهامی خاص به شماره 
ثبت 5684 و شناســه ملــی 10780091225 به اســتناد 

صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1- ســعید غیاثی به شــماره ملی 0534896189 
به ســمت رئیــس هیات مدیــره -محبوبــه محمدی به شــماره 
ملی0070723771 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محسن 
دولت خواه به شــماره ملی 5449883323 به عنوان عضو هیات 
مدیره و مدیر عامل- عیسی غیاثی به شماره ملی 5449357931 
به ســمت عضو هیئت مدیره و طیبه غیاث آبادی به شــماره ملی 
5449357982 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
اعم از چک و ســفته و غیره با امضای متفــق مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره و در غیاب ایشــان نایب رئیس هیات مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد./ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک )399620(

اگهی مزایده اموال منقول 
با توجه به اجرائیه صادره له اقای حیدر محمدی و علیه شــرکت ماهان  طب سازه 

کویرمحکوم بــه پرداخت مبلغ 189/200/000 ریال بابت اصل خواســته  و پرداخت  
مبلغ 1/000/000 ریال  بابت نیم عشــر دولتی  در حق دولت ، در تاریخ 97/12/25 
روز شــنبه ســاعت 10 صبح در ادرس ایوانکی بلوار ایت اله طالقانی پارکینگ وحدت 
ایوانکــی   از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شــده ذیل مینماید.
شــرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی اســت که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد و حین مزایــده ده درصد مبلغ فوق  را پرداخــت و مابقی را ظرف مهلت یک 
ماه  پس از مزایده به حســاب ســپرده دادگاه عمومی ایوانکی  واریز  و قبض مربوطه 
را ارائــه نماید. در غیر این صورت  کل ده درصد دریافت شــده به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد.
مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:

1_تعداد 24 رول اســپاباند به رنگ های مختلف به طول های 1000 متری و 500 متری و 
300 متری که 18500 متر در 1/60 متر به مقدار کال 29/600 متر مربع از قرار هر متر 
مربع 6/420 ریال جمعا به ارزش قیمت پایه 190/032/000 ریال.) نوزده میلیون و سه 

هزار و دویست تومان(
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ایوانکی  _ صفوی پناه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی ساالنه 
اتحادیه اسکان بطور فوق العاده 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه اسکان 
می رساند، جلســه مجمع عمومی عادی ساالنه اتحادیه 
مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران )اسکان( بطور 
فوق العاده )مرحله دوم – نوبت اول( در ساعت 10 صبح 
روز یکشــنبه مورخ 97/12/26 در محل دفتر مرکزی 
اتحادیه به نشــانی: خیابان انقالب- خیابان دانشگاه- 
چهارراه روانمهر- پالک 132 برگــزار می گردد. لذا از 
نمایندگان منتخب تعاونی های عضو در مرحله اول کلیه 
استان ها دعوت بعمل می آید در این جلسه حضور یابند. 

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره

2-استماع گزارش هیئت بازرسی
3-طرح و اتخاذ تصمیم نســبت بــه صورتهای مالی و 

عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29
4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 

5-طرح و تصویب هزینه های حسابرســی برای ســال 
1397

6-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت بازرسی
7-طرح و تصویب اخذ تسهیالت بانکی برای سال مالی 

1397
 کلیه اشــخاصی کــه داوطلب تصدی هیئت بازرســی 
هستند الزم است ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
این آگهــی به دفتر مرکزی این اتحادیه در آدرس فوق 
مراجعه و ضمن اطالع از شرایط الزم، داوطلبی خود را با 
ارائه معرفینامه از تعاونی، کپی شناسنامه و کارت ملی، 
کپی آخرین مدرک تحصیلی و تکمیل فرم مربوطه، کتبًا 

اعالم و رسید دریافت نمایند.
هیأت مدیره اتحادیه اسکان

برگ دادخواست به دادگاه عمومی 
خواهان: صادق منتشلو نام پدر منصور شغل کاسب محل اقامت: قروه- خ آیت اهلل خامنه 

ای – لوازم یدکی تلفن 09183772664 
خوانده: الیاس موحدی صدر شغل کاسب به نشانی مجهول المکان 

تعیین خواسته و بهای آن: 1-مطالبه وجه به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان 2-بدوا صدور 
قرار تامین خواســته با احتساب کلیه خساراتهای قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست تا یوم الوصول 
دالئل و منضمات دادخواست: کپی مبلغ انتقالی 

خوانده ی دعوی مدعی شــده که برایم کود شیمیایی مقصد دلبران بفرستد و از بنده خواست که 
مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان )طبق مدارک موجود( به حساب ایشان واریز نمایم و من هم 

به ایشان اعتماد کرده و مبلغ فوق را به حساب وی واریز کردم 
تا به حال متاســفانه خوانده دعوی به بهانه های واهی و بی اساس از پرداخت طلبم خودداری می 

نماید . و حتی تاکنون هم مبیع را تحویلم نداده است. 
لذا با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن تقاضای رسیدگی صدور حکم به محکومیت خوانده به 
استناد مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی میزان اصل و کلیه خساراتهای قانونی )بدوا 

صدور قرارتامین خواسته( مورد استدعا دارم . 

204/ م الف ریاست شعبه هفتم شورای حل اختالف قروه 

آگهی مزایده عمومی  
دهیاری وامنان در نظر دارد یک دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو  مدل 1386  

رنگ ســفید روغنی 4 سیلندر به  شماره راهنمایي 69-237ص18 شماره شاسي 
NA2B2JMD47A002265 شــماره موتور 00914935  را از طریق مزایده 

به فروش برساند.
متقاضیان محتــرم می توانند جهت دریافت ســایر اطالعات به آدرس اســتان 
گلســتان ، شهرستان آزادشــهر ،شهر نوده خاندوز ،  بخشــداری چشمه ساران  

مراجعه نمایند .
* آخرین مهلت دریافت قیمت پیشنهادی تا تاریخ 22 /12/ 1397 میباشد.

تلفن همراه دهیار: 09119971768

  سند کمپانی کامیون کشنده سیستم ولوو مدل 1365 تیپ ان 12 رنگ 
زرد / روغنی به شــماره موتور 007612 و شماره شاسی 014895و شماره 

انتظامی 336ع25 ایران23به نام قاســم بخشنده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد

آگهی مفقودی
اصل سندکمپانی وشناسنامه مالکیت خودرو پژو مدل 1387 شماره نیروی انتظامی 

922 ی 71 ایران 63 شــماره موتور 12487010896 و شــماره شاسی 701295 به نام 
محمد بازوئی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط می باشد. شیراز - ۱۶2۶ – ت

آگهی مفقودی
اصل سندکمپانی وبرگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 88 رنگ سفید شماره نیروی انتظامی 

741 ص 32 ایران49شماره موتور11488007521و شماره شاسی839913به نام هادی حسین 
زاده کله گان مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.                شیراز - ۱۶24 - ا

آگهی مفقودی
اصل برگ سبزوسندکمپانی خودرو پراید مدل 1386 رنگ سورمه ای به شماره نیروی 

انتظامی 496 ل 81 ایران 63 و شماره موتور 1851261 و شماره شاسی 1412286032755 
به نام علی ابطحی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. شیراز - ۱۶2۵ – ق

  ایام- موسوي- خبرنگار كاروكارگر : سرهنگ حسین پورمحمدی، صبح امروز در حاشیه برنامه اعزام 
کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اظهار داشت: استقبال دانش آموزان و سایر اقشار از اردوهای راهیان نور 
در اســتان ایام موجب شکستن سقف تعینی برای اعزام به اردوی راهیان نور شده است. مسئول اردویی و 
کاروان های راهیان نور سپاه امیرالمومنین )ع( ایام گفت: هرساله برای اعزام کاروان ها سقفی تعین می شود 
که استان ها ملزم به رعایت آن هستند اما استقبال بی نظیر از اردوی راهیان نور توسط اقشار، از استان ایام، 
اســتانی با رکود دار ترین اســتان در اعزام راهیان نور قرار داده است. وی از اعزام بیش از 8۰۰۰ دانش آموز 
ایامی به مناطق جنگی در قالب راهیان نور خبرداد و گفت:  عاوه بر اعزام اقشــار اســتان ایام به اردوهای 
راهیان نور تاکنون 25۰ هزار نفر نیز از مناطق جنگی و یادمان های دفاع مقدس ایام از ســایر نقاط کشــور 
بازدید داشــته اند. وی رشــد 25 درصدی راهیان نور اعزامی از سایر استان ها برای بازدید از مناطق عملیاتی 
دوران دفاع مقدس ایام را یادآور و خاطرنشان کرد: میمک، زمین فوتبال چوار، کوشک ایوان، یادمان شهید 
چاغروند، ســارات سوماراز جمله مناطق و یادمان هایی هستند که مورد بازدید اردوهای راهیان نور در ایام 

قرار می گیرند.

ایالمی به اردوی راهیان نور اعزام شدند  بیش از 8 هزار دانش آموز 

فرماندار شهر قدس: 
 سیاست اصولی دولت

 کوچک شدن حجم دایره بدنه دولت 
 است و بسیاری از خدماتی که دولت

  در حال حاضر انجام میدهد
 حقیقتا قابل برون سپاری است


