
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی جامعه نسبت به 
مخاطرات محیطی به منظور دســتیابی به توســعه پایدار و حفظ حیات بر روی 
کره زمین.- افزایش آگاهی مردم در زمینه مخاطرات محیطی و توسعه پایدار- 
همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشــی، در زمینه ارزیابی و بازنگری و 
اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه مخاطرات 
محیطی - انتشــار کتب و نشــریات علمی به صــورت ماهنامه و یا فصلنامه- 
انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در ســطح ملــی و بین المللی بین محققان و 
متخصصانــی که به گونه ای با مخاطرات محیطی ســر و کار دارند. - نهادینه 
کردن فرهنگ پاسداشــت محیط زیست- انجام فعالیت های عام المنفعه زیست 
محیطی به عنوان یک ســازمان مردم نهاد- افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی 
جوامع علمی از طریق بکارگیری رویکردهای مشارکتی توسعه با هدف پایداری 
زیست محیطی- برگزاری همایش، کنفرانس، گردهمایی، سمینار، کنگره، کارگاه، 
جشنواره و نمایشگاه های علمی، آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی 
در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه پایدار در کلیه سطوح به منظور دستیابی 
به توســعه پایدار و حفظ محیط زیست- ارائه خدمات مشاوره ای با سازمان های 
دولتــی و غیردولتی داخلــی و خارجی در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه 
پایدار- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها و شرکت ها شماره مجوز 
57095 تاریخ مجوز 1396/4/17 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- ولی عصر- کوچه شهید 
محمدعلی دادی )سپاس(- خیابان شهید فرامرز به آفرین- پالک 34- ساختمان 
به آفرین- طبقه ســوم- واحد 34- کد پستی 1593856857 سرمایه شخصیت 
حقوقی: 1/000/000/000 ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 

آقای غالمرضا نبی بیدهندی به شماره ملی 0040017478 دارنده 10/000/000 
ریال سهم الشــرکه آقای محمد زارع نیستانک به شــماره ملی 0067095402 
دارنده 10/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر محمودزاده به شــماره ملی 
1285889428 دارنده 940/000/000 ریال ســهم  الشــرکه آقای اکبر نیلی پور 
طباطبائی به شماره ملی 1286540798 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه 
آقای ســیروس شفقی به شماره ملی 2753307970 دارنده 10/000/000 ریال 
سهم الشــرکه آقای محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 دارنده 
10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین پاپلی یزدی به شماره ملی 
4430411921 دارنــده10/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای 
غالمرضا نبی بیدهندی به شــماره ملی 0040017478 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقای امیر محمودزاده به شــماره ملی 1285889428 به ســمت 
مدیرعامل آقای اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی  1286540798به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای سیروس شفقی به شماره ملی 2753307970 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 به 
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد حسین پاپلی یزدی به شماره ملی 
4430411921 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار با امضا مشــترک مدیرعامل و 
خزانه دار و در غیــاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر انجمن 
معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: 
محمد زارع نیســتانک به کد ملی 0067095402 بعنوان بازرس اصلی به مدت 

یک سال انتخاب گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان 
در تاریخ 1396/6/11 به شماره ثبت 42597 به شناسه ملی 14007034070

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، 

بســته بندی، واردات و صــادرات و خدمات پس از فــروش کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایی،  

فرآورده های پروتئینی، غالت، خشکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین 

انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشــاورزی، به ویژه تهیه، 

توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت 

کشــاورزی،  انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشــاورزی به ویژه کاشت، 

داشــت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، 

خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و 

تولید آبزیان، تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه، طراحی، تجهیز، نگهداری 

و نظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و 

گاز و پتروشیمی، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 

احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشــارکت در سرمایه گذاری، 

اخــذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و 

تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد 

بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در 

سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و 

خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 

و خارج از کشور و شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 

دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهرتهران- خواجه 

نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 1 طبقه 

دوم- کدپستی 1611748143 سرمایه شخصیت حقوقی: 100000000ریال 

می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا وجدانی فخر 

به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای 

سیدناصر طاهری موسوی به شماره ملی 0384854184 دارنده 1000000 

ریال سهم الشــرکه آقای عصام حمزه به شماره فراگیر 111759593 دارنده 

98000000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای عصام حمزه به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای سیدناصر طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با 

امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات 

نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19 
به شماره ثبت 516777 به شناسه ملی 14007122771 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 

1396/4/10 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: روزنامــه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شــد. خانم شــبنم محمدی اشتهاردی به شــماره ملی 

0081246241 بــه عنوان بازرس اصلــی و خانم مریم 

رضایی سانیانی به شماره ملی 5450010011 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 

اعضــا هیئت مدیره به قــرار ذیل برای مــدت نامحدود 

انتخاب گردیدند: خانم مهوش آزرمگین به شــماره ملی 

0039134636 خانم اشرف الســادات کاظمی به شماره 

ملــی 6159635351 آقــای ســیدمحمود مرتضوی به 

شماره ملی 0040945189

آگهی تغییرات شرکت بهنگام آفاق 
شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 109541 

و شناسه ملی 10101532733 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عزیزاله دباغی به شماره 
ملی 3960369247 به سمت رئیس هیئت مدیره، هانیه دباغی 
به شماره ملی 0065952642 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و هادی محمدی بیدهندی به شــماره ملی 0058262776 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، داود پاکزاد به شماره ملی 
0059767634، محسن گرجی به شماره ملی 4219786678، 
صابر تاجیک به شماره ملی 0421064218 و احمد حبیبی به 
شماره ملی0056068441  به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکتها و 

موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت 
حدید سازه پیشرو سهامی خاص 

به شماره ثبت 155 
و شناسه ملی 10100030432

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری پاکدشت

 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 

فوق العاده مورخ 1396/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

- موسسه حسابرســی کارآمد حســاب ایرانیان به شناسه 

ملی 10103907200 به ســمت بازرس اصلی و حســین 

ثنائی اعلم به شــماره ملی 0081268238 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. - ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال 

1395 به تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند سهامی خاص 
به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849

حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری پردیس

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران  
سهامی خاص به شماره ثبت 11202 و شناسه ملی 

10100444892

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 96/10/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شــرکت از مبلغ 1057019857520 ریال به مبلــغ 2563582904000 
ریال منقسم به 5744080 سهم 446300 ریالی با نام تماماً پرداخت شده 
از محل مطالبات حال شــده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل و امضاء گردید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( -قرب نوح )ع( مؤسســه 

عمران ساحل
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معدن حراء- کارگاه احداث فاز 

اول بندر پارسیان- تجدید مناقصه- سری سوم.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ 3/200/000/000 
ریال )ســه میلیارد و 200 میلیون ریال( تعیین می گردد. تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه 
معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد. این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است، 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت تحویل اســناد مناقصه: اســتان هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر 
کوشکنار- مؤسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها 

تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار: نوبت اول: 97/2/2                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/3

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی 

و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره 7 فروند قایق

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/02/02 لغایت 1397/02/08 )هفت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/02/09 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/02/11

مدت قرارداد: چهارده ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 210/000/000 ریال )دویست و ده میلیون 

ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توسط 
موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر - شهرستان کنگان - روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - 
موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور قراردادها - آقای 

مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن:  09387646547-07731378702-5 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

»آگهی مناقصه«

شرکت کشت و صنعت
فتح و نصر کرمان

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر 

دارد خوشــه بندی حدود 70 هزار نفــر از درختان خرمای 

موجود در مزرعه چاه شور منوجان و مزرعه علی ابن ابیطالب 

واقع در جلگه چاه هاشم )ایرانشهر( از مزارع تحت پوشش 

خود از طریق مناقصه عمومی کتبی به پیمانکاران ذیصالح 

واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت می توانند ضمن 

اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه از دفتر مرکزی شرکت 

واقــع د ر کرمان - بلوار جانباز - خیابان ارتش نبش کوچه 

شــماره 12 )شرکت کشــت و صنعت فتح و نصر کرمان( 

قیمت پیشــنهادی خود را مطابق برگ شــرایط تا ساعت 

12 روز شــنبه مورخ 1397/2/8 تحویل دبیرخانه شرکت 

نمایند. زمان برگزاری مناقصه ســاعت 12:30 همان روز 

مــورخ 1397/2/8 در دفتر مرکزی شــرکت بوده و حضور 

متقاضیان در زمان بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد

تلفن تماس: 034-32758001-2 

سال هفتادو ششم   شماره 21887   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 2 اردیبهشت 1397   5 شعبان 1439    22 آوریل 2018

خبر ويژهيادداشت روز

سپاه را 
نمی توان خرید

هرزگی های کاوه مدنی به کنار!
جرم اصلی او جاسوسی است

اعتراف دیرهنگام

روحانی:4سالاستباگونیدالرمیآوریم
سربرجامسالمت!

* اقتصــاددان حامی دولت؛ دولت متوجه ســلطه دالر 
نیست.

* مدیر کل استاندارد تهران: عرضه مصنوعات خارجی طال 
ممنوع شد.

* ترکیه طال را جایگزین دالر می کند.

* نتیجه گســترش مناطق آزاد نابــودی تولید ملی و 
کاالی ایرانی است.

* مهندسان ســاختمان: ابالغیه جدید وزیر راه هزاران 
مهندس را بیکار می کند.

صفحه4

مشکل بازار ارز با ابالغیه حل نمی شود
بانک مرکزی به وعده ها عمل کند

* 4 شهید و 730 زخمی حاصل سرکوب چهارمین 

جمعه »تظاهرات بازگشت« در غزه.

* گزارش کارشناسی پارلمان آلمان؛ حمله 3 کشور غربی 

به سوریه غیرقانونی بود.

* بن سلمان جاسوسی از حجاج را به صهیونیست ها 

سپرد.

 * تعلیق آزمایش های اتمی و هسته ای کره شمالی 

با فرمان کیم جونگ اون.                 صفحه آخر

محرومیت زن مسلمان از شهروندی فرانسه
به جرم دست ندادن با مرد نامحرم!

صفحه2 صفحه2

میالد مسعود حرضت امام سجاد علیه السالم

 مبارک باد

آل سعود زیارت کوه نور
و غار حراء را ممنوع کرد!

صفحه آخر

فرمانده کل ارتش: حضورم در مراسم روز پاسدار
تودهنی به دشمنان سپاه و بسیج است

صفحه3

*رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با مدیران دولت : اساس دولت همین 
است و سخن من همین یک کلمه است، به فکر مردم باشیم و برای خدمت 
به مردم تالش کنیم و به مردم احترام کنیم. اگر مدیری احترام کافی نکرد 
و ادب الزم را به خرج نداد، او نمی تواند به عنوان صاحب آن صندلی و میز 

باشد. او غاصب است.
* رئیس جمهور محترم  در جریان انتخابات ریاست جمهوری  افرادی را که به 
وی رای نداده اند یعنی بیش از نیمی از مردم کشور را  حامی افراط، تفریط، 

خشونت، خودرأیی، تک رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر معرفی کرده بود .
*روحانی : دستگاه نظارتی حق ورود به کار اجرایی را ندارد، البته اگر نظری دارد 
می تواند اعالم کند، اما مدیر اجرایی باید کار خود را انجام دهد آنها اگر تخلفی 
بر مبنای قانون دیدند، باید اعالم کنند. البته اگر بر مبنای قانون باشــد، نه بر 

مبنای عقل ناقص خود؛ عقل ناقص تو که مبنا نیست، آقای دستگاه نظارتی!
* روحانی در حالی با حمله  به دستگاه های نظارتی آنان را ناقص العقل خطاب 
کرد که از لحاظ قانون اساســی نظارت جزو وظایف آنان اســت و اگر قوه 
مجریه، وظیفه اجرای امور را دارد ، نهادهای نظارتی هم طبق وظیفه باید بر 
حسن اجرای کار دولت نظارت داشته باشند و هر گونه خطایی در این زمینه 

را گزارش داده و دولت بررسی و اقدام به اصالح آن کند.
* اظهــارات روحانی درباره آمار عجیب ایجاد 2 میلیون شــغل در فضای 
مجازی با واکنــش توام با بهت و تعجب وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات 
که در سالن حضور داشــت همراه و تصاویر آن که به صورت زنده از سیما 
پخش می شد به ســرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شد تا جایی که 
وزیر ارتباطات را مجبور به بیان توضیح کرد که این میزان 200 هزار بوده و 
روحانی به دلیل خستگی اشتباه کرده است!                                        صفحه2

حملههماهنگزنجیرهایهاورسانههایبیگانه
بهپلیسوظیفهشناس

* آنچه که پس از انتشــار فیلم درگیری بین یکی از ماموران زن گشت ارشاد نیروی انتظامی با دختری بد حجاب محرز است 
هجمه هماهنگ و حســاب شده برخی چهره های سیاســی اصالح طلب و رسانه های زنجیره ای و برخی رسانه های بیگانه علیه 

نیروی  انتظامی و گشت ارشاد و قانون حجاب و عفاف است.
* انتشــار این فیلم باعث شــد تا عده ای دوباره فرصت را مغتنم شمارند و با هجمه به نیروی  انتظامی و به ویژه گشت ارشاد و 

همچنین زیر سؤال بردن قانون حجاب و عفاف در حرکتی منسجم و تحرکاتی پر حجم از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
* کســانی که در جایگاه مســئول یک کشور اسالمی دارای تریبون رسمی و غیر رسمی هســتند نباید در این ماجرا و موارد 
مشابه طوری موضع گیری کنند که گویی وظیفه آنها همواره طرفداری و حمایت از قانون شکنان و هنجارشکنان جامعه است. 

* علی مطهری: به اعتقاد من پلیس باید مراقب باشــد که در چنین دام هایی گرفتار نشــود ممکن اســت خیلی از این موارد، 
دام هایی باشد تا از این طریق فیلم هایی تهیه و در فضای مجازی منتشر شود. اقتدار پلیس موضوع بسیار مهمی است که نباید 

آسیب ببیند.
* غیرت و شــرف این مأمور زن که حین انجام وظیفه و برخورد با مصادیق ترویج بی حجابی وارد این ماجرا شــد و توهین هم 
شنید از کسانی که نان این نظام را می خورند و حتی با وجود داشتن وظیفه صریح قانونی در زمینه رفع بی حجابی و بد حجابی 
از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند پررنگ تر و ارزشمند تر است.                                                           صفحه10


