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حجت ااسام حاج ابوالقاسم:
مقصر اصلي مشكات 

اقتصادي امروز، جريان 
غربگراي داخلي است

فؤاد ايزدی در گفت وگو با رسالت: 
 هدف ترامپ
 در نشست شورای امنيت
 اجرای تئاتر سياسی است

 چند نكته پيرامون 
سخنان اخير رئيس جمهور

سيد مسعود علوي
چهاردهمين  در  جمهور  رئيس   -1
جشنواره شهيد رجائي که با حضور 
کارگزاران اصلي دولت برگزار شد، با 
انتقاد شديد از شرکت هاي دولتي و 
خصولتي اقدام آنان که باعث التهاب 
در بازار ارز شده اند را جنايت ناميد و 
گفت، دستور داده است تا در صورت تکرار، مقام مربوط 

عزل و به دادگاه معرفي شود.
رئيس جمهور گفته است: مجموع صادرات غير نفتي کشورمان 
چهل ميليارد دار است. امروز پس از گذشت شش ماه از 
سال بايد بيست ميليارد دار آن به بانک مرکزي و سامانه 
ارزي وارد شود، اما نشد. چه کسي مسئول است؟ آيا اين را 
هم مي خواهيم گردن آمريکا بيندازيم؟ راستي، مخاطب 
اين سؤال جز رئيس دولت و مسئولين قوه مجريه کيست؟ 
امروز رئيس دولت اختيارات وسيع و گسترده و ويژه دارد. 
چرا از اين اختيارات استفاده نمي کند؟ برخورد با اخال و 
التهاب بازار ارز و طا بايد »اِعمالي« باشد نه »اعامي«، تا 

مردم نتايج آن را به طور ملموس ببينند.
2- رئيس جمهور همچنين گفته است؛ مردانگي، مروت، 
اخاق، اصول انقاب و منافع ملي اقتضا مي کند که 
دولت  کنيم.  ياري  را  همديگر  و  باشيم  هم  کنار   در 
نمي تواند از يک طرف با آمريکا مبارزه کند و از طرفي 

ديگر حواسش به چپ و راست باشد.
وي با اشاره به طرح سؤال نمايندگان گفت: »اگر دشمن 
به ميدان نيامده بود، آمريکا نيز شمشيرش را از غاف 
سخن  ديگري  طور  مجلس  در  من  بود،  نکرده   خارج 

مي گفتم. امروز، روز جنگ با دشمن است.«

سرمقاله

 فرار از مسئوليتعباس خسرواني مطرح كرد:
 با نطق هاي اپوزيسيوني

 انقاب اسامي بن بست ندارد
 همچون برادران يوسف نباشيم!

درسايترسالتبخوانيد

اخباربرگزيدهيادداشت

بدحجابي در شهرهاي مذهبي
يکي از مراجع تقليد گفت: منابر ماه محرم و نيز نوع فعاليت مبلغان بايد به گونه اي باشد که 
زمينه تحول معنوي و اخاقي مردم را به خوبي فراهم سازد. به گزارش  فارس، آيت  اه جعفر 
سبحاني افزود: واقعاً جاي بسي تأسف است که مي بينيم بدحجابي در کشور از جمله در شهرهاي 
مذهبي و ديگر نقاط غوغا مي کند و در مواجهه با چنين وضعي منابر ما بايد تقويت کننده عقايد 
و احکام و مباحث اخاقي باشد. البته در کنار اين مسائل بايد مباحث سياسي و فرهنگي روز و 
لزوم تقويت نظام اسامي در برابر شيطنت و توطئه هاي دشمنان در منابر مورد توجه باشد. آنچه 
 ضرورت دارد اين که منابر ما بايد سازنده و راهگشا باشد و زمينه دوري مردم از بداخاقي ها، 
بي عفتي ها و بي تقوايي ها را فراهم کند. احکام و عقايد و بيان نکات اخاقي و سيره اهل بيت)ع( 
بايد در منابر در اولويت باشد تا به اين وسيله زمينه اقناع مردم در عرصه هاي فرهنگي به خوبي 
فراهم گردد و از آن سو وقتي مردم بنيه اعتقادي شان قوي شود، آن وقت از نظام نيز بر اساس 

اعتقادشان دفاع و حمايت مي کنند.
***

کروبي از ابتدا هم به اين نظام پايبند نبود
عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسامي گفت: کروبي با زير سؤال بردن جايگاه وايت فقيه 
سعي دارد ناکارآمدي هاي اصاح طلبان در شرايط بد کشور را پنهان کند و رهبري را مقصر جلوه 
دهد. حميد رضا ترقي در گفت وگو با خبرنگار آنا، درباره نامه مهدي کروبي خطاب به خبرگان 
رهبري گفت: افرادي که به مباني و خط سياسي امام خميني )ره( پايبندي محکمي نداشتند و 
دچار تجديدنظرطلبي شدند، در نهايت چنين موضع گيري هايي را دارند.اينها از ابتدا با ديدگاه هاي 
سياسي بنيانگذار جمهوري اسامي اختاف داشتند، اما در آن مقطع جرأت رويارويي و مقابله با 
ديدگاه هاي امام را نداشتند. وي با بيان اينکه ديدگاه ضد نظام، کروبي و هم طيفانش را در پازل 
دشمنان ايران قرار داد، تصريح کرد: کروبي و جريان حزب اعتماد ملي با زير سؤال بردن جايگاه 
وايت فقيه سعي مي کنند ضعف ها، قصور و ناکارآمدي هاي جريان سياسي وابسته به خودشان 
اينکه حزب  بيان  با  ترقي  اوضاع کنوني کشور جلوه دهند.  را مقصر  پنهان کرده و رهبري  را 
اعتماد ملي مدتي است مواضع اعام شده در نامه کروبي را پيگيري مي کند، گفت: اين سخنان را 
اصاح طلبان تندرو هم در محافل و مواضع شان بيان کرده اند و حرف تازه اي نيست. وي تأکيد کرد: 
هدف کروبي اين است که با فشار داخلي همراه با توطئه هاي خارجي که مکمل اقدام اينهاست، 
نظام را به سمت تغيير سياست ها سوق دهد. وي با بيان اينکه کروبي همچنان تغيير مسير نظام 
از آرمان هاي امام خميني )ره( را پيگيري مي کند، گفت: نگراني کروبي از ثابت ماندن انقاب در 

مسير اصلي نشان دهنده اين است که از ابتدا هم به اين نظام پايبند نبود.
***

فعاليت تلگرام طايي و هاتگرام، تمسخر دستور قضائي است
عبدالصمد خرم آبادي معاون قضائي دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت: با توجه به 
اينکه در دستور قضايي فيلتر تلگرام صراحتا قيد شده است: »اعمال مسدودسازي تلگرام بايد به 
نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم افزاري )اعم از فيلترشکن و نظاير آن( در 
کشور قابل دسترس نباشد«، لذا فعاليت هاتگرام و تلگرام طايي از ابتدا غير قانوني و بر خاف 
دستور قضائي بوده و ناقضان دستور قضائي مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون  مجازات اسامي 
)بخش تعزيرات( هستند. يکي از اهداف فيلتر تلگرام، پيشگيري از وقوع جرم از طريق مهاجرت 
مردم به پيام رسان هاي داخلي و جايگزيني آنها به جاي تلگرام بوده است. بنابراين تمديد مهلت 
فعاليت نسخه هاي فارسي تلگرام  در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضائي  فيلتر تلگرام بوده 
و اقدامي در جهت تضعيف و نهايتا نابودي پيام رسانهاي داخلي و دادن تنفس مصنوعي براي ادامه 

حيات  تلگرام در فضاي مجازي کشور است.
***

براي بهبود وضع آب، دير نيست
يک فعال محيط زيست درباره هدررفت آب بر اثر کشاورزي غير اصولي هشدار داد. اسماعيل 
کهرم با بيان اينکه کشور از نظر وضع منابع آب واقعا در بحران قرار دارد، به خبرنگار پانا گفت: 
سوء مديريت هايي که وجود داشته باعث شده است امروز در وضع خشکسالي قرار بگيريم و شاهد 
مهاجرت  مردمي باشيم که به دليل بحران آب احساس ناامني مي کنند. اين در حالي است که 
به آساني مي شد اين وضع را مديريت کرد و نبايد اجازه مي داديم کار به اينجا بکشد. با اينکه به 
طور کلي گرمايش زميني و تغيير اقليم همه جا در حال رخ دادن است و اين وضع تنها مختص 
کشور ما نيست. او با بيان اينکه هنوز هم براي بهبود وضع کشور از نظر منابع آبي دير نيست، 
افزود: گفته مي شود در ۵0 سال آينده، نوار جنوب ساحل خليج فارس خالي از سکنه مي شود يا 
اين طور مطرح مي شود که درياچه اروميه در حال نابودي است؛ همه اينها مي تواند درست باشد 
اما واقعيت اين است که اين وضع مي تواند شکل ديگري هم به خودش بگيرد. تغيير اوضاع به اين 

بستگي دارد که ما چه روشي را انتخاب کنيم و بخواهيم کاري انجام دهيم.
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از رسانه ملي تا رسانه ميلي؟!
غامرضا انبارلويي

يک  ايران  اسامي  جمهوري  صداوسيماي 
دستگاه اجرايي به رديف بودجه اي 283۵00 
در بودجه کل کشور است که در پيوست بودجه 
در عداد شرکت هاي زيانده بودجه بندي شده 
است. موضوع  در اين مقال پرداختن به زيان  
اين دستگاه به ماهو رسانه ملي نيست. سخن 
روي مديريت و نواقص اعمال آن هم نيست بلکه سخن در اين 
است که رئيس محترم جمهور که در آستانه انتخابات 92 براي 
جذب آرا، رسانه ملي را رسانه ميلي ناميده بود که فايل صوتي 
و تصويري آن در فضاي مجازي به آدرس اميد پايگاه گفتمان 
تحليلي پيشرفت و عدالت ايران اسامي تاريخ 94/3/12 قابل 
مشاهده است، چه سهمي در اداره ميلي صداو سيما دارد و اين 
اتهام متوجه کيست؟ اگر اين طور است که رئيس محترم جمهور 
مي فرمايند، اين افراد و اشخاص چه کساني هستند؟ اکنون به 
لحاظ سازماني چه ارتباطي با رئيس جمهور دارند؟ تحت امر 
رئيس جمهورند يا رقيب سياسي وي محسوب مي شوند؟ توجه 
و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش ها تا معلوم 
شود صدا و سيمايي که به عنوان يک رسانه ملي انحصاري بايد 
اگر سودده نيست حداقل زيانده هم نباشد، به ميل چه کسي 

شير آب منابع تامين اعتبار  آن باز و بسته مي شود؟
1- تفريغ بودجه در يک کام ساده يعني چه اعتباري در بودجه 
تصويب شد. چه مبلغي از اين اعتبار تخصيص داده شد و چه مبلغ 
از تخصيص به مرحله پرداخت رسيد؟ و گزارش اين دريافت و 
پرداخت آيا به سمع و نظر عموم وفق ماده 104 قانون محاسبات 

عمومي و اصل ۵۵ قانون اساسي رسيد يا نه؟
2- در جدول شماره ۷ قانون بودجه هر سال بودجه مصوب 
هر دستگاه اجرايي از جمله صدا و سيما در رديف 283۵00 
منعکس و به تصويب مجلس مي رسد عاوه بر آن در رديف هاي 
عمومي هم به شرح جدول شماره 9 قانون بودجه سهمي از 
درآمد عمومي به برخي از دستگاه ها اختصاص و توسط مجلس 

در بودجه آنها منظور مي شود.
3- در رديف عمومي ۵۵0000 جدول شماره 9 قانون بودجه 
9۶ رديفي به شماره 4۷ وجود دارد که عنوانش امتيازات موضوع 
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادانه و رفع 
تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته وتحقق پيشرفت 

و عدالت است.
4- از رئيس محترم جمهور به ماهو توصيف گر رسانه ملي به 
رسانه ميلي اين پرسش مطرح است؛ آيا سهم ۶ ميليارد و 900 
ميليون توماني صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران در اجراي 
قانون توزيع عادانه توسعه و پيشرفت عدالت از سوي معاون 

رئيس جمهور به صدا و سيما اباغ شده؟
 باتوجه به اتمام سال مالي و اتمام مهلت مقرر در مواد ۶3 
و ۶4 قانون محاسبات عمومي به ذينفعان چهارگانه پرداخت 
باقي  به شرح زير روي کاغذ  اباغ  يا در همان مرحله  شده 
مانده است؟  اگر پرداخت شده مدارك مثبته آن چيست؟ اگر 
نشده اين اعتبار به کدام مورد معين نشده تخصيص يافته و 

پرداخت شده است؟
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آگهي تجديد مناقصه عمومي 
 نوبت اول

شهرداري چهارباغ در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 و مجوز شماره 97/89 مورخ 1397/3/6 شوراي اسامي شهر چهارباغ 
نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي برون سپاري حفظ و نگهداري فضاي سبز به شرح ذيل اقدام نمايد.

1- معادل 5% مبلغ اوليه پيمان به عنوان سپرده شركت در مناقصه به يكي از صور ذيل به شهرداري تسليم گردد:
الف( واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري

ب( ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماهه
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

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

5- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
6- ازم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه و گواهينامه صاحيت، معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل روزنامه، آخرين 

آگهي تغييرات اعضاء شركت، مهر شركت و اصل و تصوير كارت ملي نماينده شركت الزامي مي باشد.

شماره تماس: 026-44562500-11
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/26
د ت: 97/6/19

آگهي مناقصه عمومي 
)تكميل پارك شهرك مريم(

شهرداري شهريار در نظر دارد درخصوص )تكميل پارك شهرك مريم( از طريق مناقصه عمومي و با اعتبار 10/000/000/000 
ريال طبق مجوز شماره 1303 مورخ 97/05/14 نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند و داراي صاحيت از طريق مناقصه 
اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به 

مدت 10 روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شركت در مناقصه 500/000/000 ريال مي  باشد. )نوع ضمانتنامه مطابق با آيين نامه تضمين معامات 

دولتي(
2( سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به تعداد، مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است.
4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در رشته ابنيه باشند.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/26
خ ش: 97/6/19

شرايط شركت كنندگانمبلغ )ريال(سپرده 5% شركت در مناقصه )ريال(عنوان مناقصهرديف

شركت هاي داراي سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه مورد تاييد 250/000/0005/000/000/000برون سپاري حفظ و نگهداري فضاي سبز1
كارفرما و داراي گواهينامه صاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي و رتبه بندي از نظام مهندسي كشاورزي

رسول عظيمي - شهردار چهارباغ

احسان درخشان نسب - شهردار شهريار

صفحه2

 حسين شيخ ااسام
در گفت وگو با رسالت: 

 کار تروريست ها
در ادلب تمام است

نوبت اول



خبر«

»

ايماني:
دولتدربحران

اقتصاديازخود
سلبمسئوليتنکند

سياسي دو شنبه 19 شهريور 21397
29 ذي الحجه 1439-10 سپتامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9308

کوثري:
آمريکاهرجاباملتايرانروبهروشد

شکستخورد
جانشين فرمانده قرارگاه ثاراه تهران گفت: آمريکا هر جا با ملت ايران روبه رو شد 
شکست خورد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، سردار اسماعيل کوثري در مراسم گرامي داشت چهلمين سالگرد شهداي 17 
شهريور با اشاره به اينکه انتظار از مسئوان اين است که وابستگي به خدا داشته 
باشند و نه کدخدا، گفت: اگر مردم در روز يوم اه 17 شهريور به خيابان ها آمدند 
و سينه مقابل گلوله سپر کردند به خاطر خدا بود و لذا اينجاست که بايد توجه 
کنيم استکبار هيچ گاه حکومتي که مردم دين پرست و خداجو دارد را تحمل 
نخواهد کرد.وي تأکيد کرد: اگر مقام معظم رهبري دائماً بحث اقتصاد مقاومتي، 
تقويت صنعت و فضاي دشمني هاي آمريکا و استکبار را گوشزد مي فرمايند 

مسئوان هم بايد در همين خط حرکت کنند.
کوثري با بيان اينکه اگر اقتصاد مقاومتي را در کشور پياده کنيم، ديگر دچار 
اقتصادي  شرايط  روزهاي سخت  اين  کرد:  خاطرنشان  بود،  نخواهيم  مشکل 
که دشمن گمان مي کند مي تواند کاري از پيش ببرد هم مي گذرد، چرا که 
اوج جنگ تحميلي  و  به سال 65  اشاره  با  داريم.وي  را  اين روزها  ما تجربه 
گفت: روزهاي جنگ و محاصره همه جانبه و تحريم هاي نفتي با نفت بشکه اي 
هشت دار جنگ را اداره کرديم، گروهک منافقين را سرکوب کرديم و کشور 
را از شرايط سخت اقتصادي نجات داديم. امروز که وضعيت فروش نفت قطعاً 
مانند آن روزها نخواهد بود.جانشين فرمانده قرارگاه ثاراه تهران با بيان اينکه 
مسئوان با روحيه انقابي و مردمي مسائل را حل کنند و يقين داشته باشند 
اين مقاومت باعث نااميدي دشمن خواهد شد تأکيد کرد: آمريکايي ها هر جا با 
ملت بزرگ ايران روبه رو شده اند شکست خورده اند و اين بار هم به فضل خداوند 

آنها را شکست خواهيم داد.

نقويحسيني:
سپاه،پاسخدندانشکني
بهتروريستهايکوملهداد

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: سپاه پاسخ دندان شکني به تروريست هاي 
کومله داد.سيد حسين نقوي حسيني در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شليک هفت فروند موشک زمين به زمين به 
محل استقرار و جلسه سران تروريست ها، گفت: گروهک هاي تروريستي وابسته 
ناجوانمردانه  با حمات  اقليم کردستان هرازچندگاهي  از  به استکبار جهاني 
 تاش مي کنند تا بر اراده مردم ايران تاثير بگذارند.وي با بيان اينکه سپاه ها پ

که  معتقدم  و  داد  آنها  به  شکني  دندان  پاسخ  هم  اسامي  انقاب  اسداران 
تروريست ها تا مدت ها قادر نخواهند بود که حرکت اضافي انجام دهند تصريح 
کرد: ضروري است که مسئوان امنيتي کشورمان در جهت تقويت و نظارت 
بيشتر بر مرز ها اقدامات ازم را انجام دهند تا حتي شاهد چنين حرکاتي از 

سوي تروريست ها نباشيم.

افتخاري:
برخيبهبهانهمذاکرهباآمريکا

بهدنبالفرافکنيهستند
عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: برخي به بهانه مذاکره با آمريکا 
با خبرنگار احزاب و  افتحاري در گفت و گو  به دنبال فرافکني هستند.اله 
تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه 
عليرغم تاکيدات مکرر رهبر معظم انقاب مبني بر بي فايده بودن مذاکره 
مجدد با آمريکا برخي فعاان سياسي اصاح طلب درصدد زمينه سازي براي 
ايجاد بستري براي مذاکرات مجدد با آمريکا هستند، اظهار کرد: اين افراد يا 
توان کار ندارند و يا به دنبال اين هستند، که به بهانه مذاکره با آمريکا فرافکني 
کنند.عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه اين افراد برنامه و 
کارشناسان مناسبي ندارند، گفت: متاسفانه برخي مقامات و مسئوان شيفته 
اروپا و آمريکا هستند و فکر مي کنند که در آنجا خبري است، در حالي که 
همه اين موارد در جمهوري اسامي براي يک مسئول يک ايراد بزرگ و جدي 
محسوب مي شود.اين فعال سياسي اصولگرا ادامه داد: اين افراد دليل بيشتر 
مشکات کشور را مربوط به عوامل خارجي و نه ناکارآمدي دستگاه ها و بعضا 
مديران آنان مي دانند، درحالي که طبق فرمايشات مقام معظم رهبري تحريم ها 
مي تواند، تاثير داشته باشد، اما با مديريت مناسب تحريم ها يک فرصت طايي 
است.افتخاري خاطرنشان کرد: مسئوان کشور بايد با پا فشاري روي ظرفيت 
و توانمندي هاي داخلي قدرت ازم را به دست بياورند، مقامات کشور هايي 
مانند هند و چين طبق فرهنگ داخلي خود عمل مي کنند، متاسفانه مسئوان 

کشور ما به فرهنگ ديني و مصالح کشور بي توجه هستند.
 

حسيني:
پاسخسپاهبهجناياتگروههايتروريستي

مقتدرانهبود
عضو هيئت رئيسه جمنا گفت: پاسخ سپاه به جنايات گروه هاي تروريستي مقتدرانه 
بود.سيد محمد حسيني در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل هاي گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران، با اشاره عملکرد مقتدرانه سپاه در مقابل گروهک هاي 
تروريستي اظهار کرد: با توجه به اينکه مدتي قبل شاهد فعاليت هاي تروريستي 
برخي گروه ها در کردستان ايران بوديم، که در همان برهه هم اعام شد که پاسخ 
آن ها داده مي شود، سپاه پاسخ مقتدرانه اي به گروه هاي تروريستي داد.وي با اشاره 
به جنايات فجيع گروه هاي تروريستي افزود: اين گروه ها سابقه جنايت هاي فجيعي 
را در کارنامه خود دارند و ايران اعام کرده است که حتي اگر در خارج از مرز هاي 
ما حضور داشته باشند، به حساب شان مي رسد که نظير اين عملکرد را در سوريه 
شاهد هستيم.حسيني با انتقاد از سکوت و حمايت مجامع بين المللي از فعاليت هاي 
ددمنشانه  گروه هاي تروريستي خاطرنشان کرد: جنجالي که گاهي اوقات مجامع 
بين الملل به راه مي افتد، متاسفانه کاما در حمايت از گروه هاي تروريستي است.

وي خاطرنشان کرد: گروه هاي تروريستي همواره به دنبال ايجاد مشکل هستند و 
اين مسئله مي تواند درس عبرتي براي آن ها باشد، همان طور که در گذشته هم 
با گروه هاي تروريستي مانند داعش که در ايران تحرکاتي داشتند برخورد شد و 

شاهد اقدامات مقتدرانه ايران در برابر گروه هاي تروريستي هستيم. 

کوهکن:
دولت،وزرايپيشنهاديکارواقتصادرا

تامهرماهمعرفيکند
عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان وايي از دولت خواست هفته اول مهر 
ماه وزراي اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به مجلس معرفي کند.محسن 
کوهکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکيد بر لزوم معرفي سريع وزراي اقتصاد 
و تعاون،کار و رفاه اجتماعي به مجلس گفت: رئيس جمهور طبق قانون اساسي 
سه ماه فرصت دارد که وزراي پيشنهادي را به مجلس معرفي کند، اما توصيه و 
خواهش ما اين است که در کمترين زمان ممکن دولت وزراي پيشنهادي خود 
را به مجلس معرفي کند.وي ادامه داد: اجراي امور در دستگاه هاي اجرايي قائم 
به شخص است و زماني که وزير در وزارتخانه حضور ندارد، مديران وزارتخانه 
در ترديد و سردرگمي هستند و همه کارها را منوط به دستورات وزير مي کنند 
لذا براي پايان دادن به اين وضعيت، تعيين تکليف سريع وزارتخانه هاي اقتصاد و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضروري است.عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان 
وايي از دولت خواست هفته اول مهر ماه وزراي پيشنهادي را به مجلس معرفي 
کند و گفت: در مسائل اقتصادي تاکيد بر تخصص و تجربه مهم است. وزير 
پيشنهادي اقتصاد بايد به مسائل اقتصادي و بانکي مسلط باشد و از توانمندي 

ازم براي ايجاد هماهنگي در زير مجموعه خود برخوردار باشد.

فرماندهکلقوادرمراسمدانشآموختگيدانشگاههايارتش:
ملت ايران، آمريکا را به عقب نشيني کشاند

فرمانده معظم کل قوا فرمودند: ملت ايران آمريکا را به عقب نشيني کشاند.به 
گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا حضرت آيت اه خامنه اي فرمانده معظم 
کل قوا صبح روز يک شنبه در شانزدهمين مراسم مشترک دانش آموختگي 
و تحليف دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسامي ايران، 
لباس ارتش را لباسي مبارک و افتخار آفرين ناميدند و با اشاره به سياستهاي 
شرارت بار استکبار براي ايجاد ناامني و بي ثباتي در منطقه تأکيد کردند: 
جمهوري اسامي و ملت ايران با ايستادگي در مقابل آمريکا ثابت کرده 
است اگر ملتي از اخم و تشر زورگويان نترسد و به توانايي هاي خود اعتماد 
و اتکا کند، ابرقدرتها را به عقب نشيني و شکست مي کشاند.در ابتداي اين 
مراسم که در دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره( در نوشهر برگزار شد، 
حضرت آيت اه خامنه اي با حضور بر مزار شهيدان گمنام و قرائت فاتحه، 
به شهيدان سرافراز انقاب و دفاع مقدس اداي احترام کردند.رهبر معظم 
انقاب سپس از يگان هاي مستقر در ميدان سان ديدند.فرمانده کل قوا در 
اين مراسم، حضور هزاران جوان رشيد و مؤمن در دانشگاه هاي ارتش را 
موجب اميدواري بيشتر هر انسان خردمند به آينده ايران خواندند و افزودند: 
بار سنگين آينده ي روشن ميهن عزيزمان بر دوش جوانان است و جوانان 
غيور ارتشي، يکي از بخش هاي مهم و حساس اين مسئوليت را بر عهده 
دارند.ايشان ملت ايران را پرچمدار آزادگي و عدالت در جهان برشمردند 
و افزودند: نيروهاي مسلح از چنين ملتي و چنين کشوري دفاع مي کنند 
که بايد اين افتخار بزرگ را با همه وجود و با انگيزه هاي عميق ديني و 
ملي ادامه دهند.رهبر انقاب اسامي با اشاره به مردمان بسياري که در 
کشورهاي مختلف دوستدار عدالتند اما راهي براي ابراز عدالتخواهي و آزادي 
از چنگ استکبار ندارند، افزودند: در چنين دنيايي، جمهوري اسامي و ملت 
ايران با زبان رسا و بدون هيچ پنهان کاري، ايستادگي خود را درمقابل ظلم 

و استکبار ابراز مي کند و همين مسئله علت اصلي دشمني ظالمان جهاني 
 با ملت بزرگ ايران است.حضرت آيت اه خامنه اي با اشاره به ناامني و 
بي ثباتي در مناطق مختلف جهان بويژه منطقه غرب آسيا افزودند: استکبار و 
 در رأس آن آمريکاي ظالم و ستمگر، منافع خود را در گرو ايجاد جنگ هاي 
درگيريهاي  و  تروريستي  فعاليتهاي  فجيع  توسعه  و  افزايش  خانگي، 
 منطقه اي مي بينند و متأسفانه برخي کشورهاي منطقه به آنها کمک

مي کنند.رهبر انقاب اسامي جلوگيري از سربلند کردن يک قدرت اسامي 
 در منطقه را هدف آمريکا و رژيم صهيونيستي خواندند و افزودند: آنها 
مي دانند که پيام جذاب اسام دفاع از مستضعفين و محرومين است، بنابراين 
از شکل گيري قدرتي بر مبناي اسام بيم ناکند.حضرت آيت اه خامنه اي 
ايستادگي مقتدرانه جمهوري اسامي در مقابل استکبار را موجب شکست 
عمده اهداف ظالمان جهاني در منطقه برشمردند و خاطرنشان کردند: 
تحليلگران سياسي و هوشمندان عالم از اينکه ايران با اتکاء به خداوند و 
تکيه بر قدرت ملي، قدرت هاي جهاني را در منطقه ناکام گذاشته است، 

شگفت زده اند و به اين واقعيت اذعان مي کنند.
رهبر انقاب اسامي، تهديد و اخم و تشر و قدرت نمايي در حرف و سخن 
را روش عمده قدرت هاي ستمگر براي ترساندن ملتها خواندند و تأکيد 
کردند: اگر ملتي از اين روشها نهراسيد و با شجاعت و اعتماد و اطمينان 
به توانايي هاي خود در راه حق و عدالت حرکت کرد، ابرقدرتها را وادار 
به عقب نشيني و شکست مي کند.ايشان جمهوري اسامي را نمونه اي 
روشن از اين واقعيت دانستند و خاطرنشان کردند: ۴۰ سال است ايران آماج 
خرابکاري هاي آمريکا و همدستانش قرار دارد اما اکنون از نهالي کوچک به 
درختي برومند و پرثمر تبديل شده و با وجود اکراه شديد و اقدامات فراوان 
 مستکبران، دلهاي ملتها را به پيام انقاب جذب و جلب کرده و توطئه هاي 

آمريکا را در منطقه به شکست کشانده است.رهبر انقاب اسامي، سوريه، 
آمريکا در منطقه  توطئه هاي  از شکست  هايي  نمونه  را  لبنان  و  عراق 
 خواندند و افزودند: اينها نشانه هايي از قدرت پروردگار و صدق وعده هاي
نصرت  را  شما  خدا  کنيد،  ياري  را  خدا  اگر  فرمايد  مي  که  است   الهي 
 مي دهد و ثابت قدم مي دارد.فرمانده کل قوا در بخش ديگري از سخنان شان 
 نيروهاي مسلح را به افزايش روزافزون ابتکارات، آمادگي ها و توانايي ها 
در ميدان هاي علمي، سازماني، رزمي و پيشرفت هاي گوناگون توصيه 
کردند و افزودند: براساس آيه شريفه قرآن هرچه مي توانيد بر قدرت خود 
بيفزاييد که اقتدار شما دشمن را مي ترساند و به عقب نشيني وا مي دارد.
ايشان در بخش ديگري از سخنان شان همه مردم به ويژه جوانان را به 
مراقبت و جلوگيري از تأثيرگذاري وسوسه هاي دشمن در فضاي عمومي 
زندگي توصيه کردند و افزودند: اجازه ندهيد نفوذ دشمن درصفوف يکپارچه 
جوانان مؤمن اختال ايجاد کند.رهبر انقاب تاش هاي دشمنان در فضاي 
مجازي و ديگر عرصه ها را مأيوسانه خواندند و افزودند: با وجود اين دشمن 
بشدت در زمينه هاي مختلف فعال است که بايد با هوشياري، وحدت و 
تکيه بر خداوند در مقابل او ايستاد.در اين مراسم، امير دريادار حبيب اله 
سياري معاون هماهنگ کننده ارتش، به پاس خدمات شايسته و صيانت 
از مرزهاي آبي کشور در مدت تصدي فرماندهي نيروي دريايي ارتش، به 
دريافت نشان درجه يک فتح از دست فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد.در 
اين مراسم فرماندهان، استادان و دانش آموختگان نمونه ارتش جوايز خود 
را از دست فرمانده معظم کل قوا دريافت کردند و نمايندگان دانشجويان 
و دانش آموختگان نيز درجه و سردوشي دريافت کردند.سپس گوشه هايي 
از آمادگي عملياتي دانشجويان ارتش به نمايش درآمد و يگان هاي حاضر 

در ميدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

کارشناس مسائل سياسي گفت: دولت  در بحران  اقتصادي از خود سلب مسئوليت نکند.ناصر 
ايماني در گفت و گو با خبرنگار احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا در رابطه با چگونگي 
شکل گيري آرايش جنگ اقتصادي از سوي دولت با هدف مهار بحران، گفت: شرايط اقتصادي 
امروز هيچ ربطي به شرايط بين المللي ندارد و همه صاحب نظران تأکيد مي کنند که عمده 
مشکل هاي اقتصادي امروز ريشه در داخل دارد.وي با بيان اينکه بحران اقتصادي امروز کشور 
ناشي از ضعف در برنامه ريزي ها و سوءمديريت هاست، تصريح کرد: بخش بسيار کمي از آن 
مربوط به مسئله تحريم ها و ساير مسائل خارجي است.وي ادامه داد: در سال هاي گذشته رشد 
نقدينگي در کشورمان بيش از 3۰۰ درصد بوده يعني سه برابر قبل شده و معلوم است اين 
رشد نقدينگي منجر به افزايش قيمت  کااها و ارز مي شود و اين ربطي به مسائل بين المللي 
مثل تحريم ها ندارد. بايد در داخل تدابيري از سوي دولت و مجلس انديشيده شود تا از اين 
مشکل هاي اقتصادي موجود خارج شويم.وي با تأکيد بر اين موضوع که همه دولت ها همواره 

تاش کرده اند تا از مشکل هاي بزرگ اقتصادي سلب مسئوليت کنند، اظهار کرد: دولت ها 
تاش کرده اند تا موضوع را به جاي ديگري ارجاع دهند و اين قابل قبول نيست؛ زيرا در اين 
زمينه مسئوليت دارند.اين فعال رسانه اي اصول گرا خطاب به افرادي که خواهان مذاکره مجدد با 
آمريکا هستند، گفت: مذاکره به اندازه کافي صورت گرفته که برجام نمونه آن است، اما مشکلي 
حل نشد و به تعبيري بدتر از قبل هم شد و آن کساني که مي گويند بايد مذاکره مجدد انجام 
شود بدانند که طواني ترين مذاکرات خارجي صورت گرفته که در تاريخ سياست خارجي ما 
بي سابقه بوده، اما نتيجه چه شد؟وي با بيان اينکه نمي خواهم بگويم نبايد مذاکره کرد و يا 
ارتباط نداشت، اما مذاکره تنها راهکار حل مشکل نيست و تجربه اين را ثابت کرده است به 
دولت پيشنهاد کرد: بايد هرگونه اميد به خارج از کشور براي رفع چالش هاي اقتصادي را قطع 
کرد و دولت توجه ويژه اي به تقويت توليد داخلي داشته باشد؛ زيرا با تقويت توليد داخلي 

خواهيم توانست از گردنه هاي سخت اقتصادي به سامت عبور کنيم.

دختر مرحوم هاشمي رفسنجاني گفت: وارد بحث خيانت خاتمي 
نمي شوم.به گزارش خبرگزاري تسنيم، اولين قسمت از  سلسله 
برنامه " رو در رو" که با چهره هاي مختلف سياسي و اجتماعي 
فائزه  با حضور  پردازد،  و گوهاي صريح و چالشي مي  به  گفت 
هاشمي رفسنجاني در آپارات منتشر شد.فائزه هاشمي در ارتباط 
با سوالي مبني بر اينکه در سال 97 نقش برانداز يا اصاح طلب را 
در جمهوري اسامي ايفا مي کند، گفت که هميشه به عنوان يک 
چهره اصاح طلب مطرح بوده است.وي افزود: نقش اصاح را ايفا 
مي کنم. براي براندازي که بايد سراغ کارهاي ديگري مي رفتم، من 
دنبال اصاح هستم، به نظر من جمهوري اسامي نظامي است که 
قابليت اصاح را دارد، من هميشه به عنوان يک چهره اصاح طلب 
مطرح بودم.وي در پاسخ به اين سوال که ويژگي  مثبت جمهوري 
اسامي چيست که نبايد در قبال آن اقدامات براندازي را در پيش 

گرفت،  افزود: جمهوري اسامي  نظامي است که با آن و در کنار 
آن بزرگ شديم. براي تشکيل آن هم پدر و هم خانواده من تاش 
کرده اند. لذا به آن تعصب داريم. هنوز به اين نتيجه نرسيده ام که 
نظام اصاح شدني نيست. با توجه به شرايطي مي توان اصاحاتي 
را در نظام انجام داد.فائزه هاشمي يکي از موانع پيشرفت جمهوري 
اسامي را گزينش هاي عقيدتي در جمهوري اسامي دانست و 
گفت: اين مسئله منجر به خروج نخبگان و شايستگان از کشور 
عنوان  به  پوست  سياه  فرد  يک  انتخاب  به  اشاره  با  مي شود.وي 
رياست جمهوري آمريکا و شهردار شدن يک پاکستاني در انگلستان، 
مدعي نبود گزينش هاي عقيدتي در برخي کشورها دانست و گفت 
که در آمريکا گزينش بر اساس اعتقاد وجود ندارد.مجري کارشناس 
برنامه نيز با ارائه مثال نقض از نبود امکان اظهار نظر در ارتباط با 
 هولوکاست در آمريکا اين مورد را يکي از اصول و معيار گزينش هاي 

اعتقادي و فکري در آمريکا دانست اما فائزه هاشمي در اين باره 
گفت: اين مسئله مربوط به آمريکا نيست و اين مسئله در آلمان 
وجود دارد.وي افزود: مگر کسي گفته است که همه چيز در آمريکا 
يا انگلستان عالي است! مثا همچنان که حقوق سياهپوستان در 
آمريکا تضييع مي شود. همه کشور ها يک ايراداتي دارند.هاشمي در 
پاسخ به اينکه معيار شما براي مرزبندي در حاکميت چيست گفت: 
من فقط مبارزه مسلحانه را ماکي براي مرزبندي مي دانم، حتي 
معتقدم عده اي مي توانند  اسام را نيز نقد کنند.فائزه هاشمي در 
پاسخ به سؤالي درباره فايل صوتي که سال 88 از وي درباره خيانت 
خاتمي پخش شد، گفت: وارد اين بحث نمي شوم.وي همچنين در 
ارتباط با انتخابات  رياست جمهوري سال 96 و شبهه در ارتباط با 
تخلفات دولت گفت: هواداران آقاي رئيسي اگر شبهه  اي نسبت به 

انتخابات داشتند بايد به خيابان مي ريختند.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
حمله به کنسولگري ايران در بصره اقدام سياسي با پشتيباني 
بعثي ها بود.حشمت اله فاحت پيشه در گفت و گو با ايسنا، در 
واکنش به حمله به کنسولگري ايران در بصره گفت: بايد منتظر 
مشخص شدن نتيجه تحقيقات باشيم. اولين گامي که ايران بايد 
در قالب کنوانسيون هاي بين المللي همچون ژنو و وين بردارد 
از مناسبات خاصي که  ايراني هاست. يعني فارغ  احقاق حقوق 
بين ايران و عراق وجود داشته و با هم با تروريست ها مي جنگند، 

بايد احقاق حق صورت گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه »حمله به کنسولگري ايران خاف کنوانسيون هاي 
بين المللي است« تاکيد کرد: به طور طبيعي دولت عراق مسئوليت 
حفاظت از کنسولگري و سفارت ايران در اين کشور را دارد. لذا 

بايد خسارات معنوي و مادي وارد شده به کنسولگري ايران در 
بصره را بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي پرداخت کند.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس موضوع 
ديگر حمله به کنسولگري ايران در بصره را ابعاد سياسي آن دانست 
و توضيح داد: بايد بررسي کرد چه اتفاقي افتاد، در شرايطي که 
مناسبات خاصي بين ايران و عراق وجود دارد نيروهاي افراطي 
تاش کردند مناسبات را به سمت اختاف پيش ببرند. به همين 
دليل بايد طرفين مراقب باشند تا اختاف افکني ها باعث از بين 

رفتن شرايط بين ايران و عراق نشود.
برگزاري  يعني  اربعين  آستانه  ما در  يادآور شد:  پيشه  فاحت 
بزرگترين همايش مردمي بين ايران و عراق هستيم. لذا انجام 
اينگونه اقدامات و حتي برخي شايعات و اخبار در کشورمان بايد 

مورد بررسي قرار گيرد. نمونه آن مطرح شدن شايعاتي همچون 
اينکه عراقي ها در اربعين ايراني ها را به خانه هايشان راه نمي دهند 
ايراني ها مطرح مي کنند و  اينکه مسائل جنسي را درباره  يا  و 
در طرف مقابل مطالبي درباره زائران بيان مي کنند همه اينها 
نشان مي دهد که افرادي مي خواهند روابط بين ايران و عراق را 

در سطح دولت و ملت خراب کنند.
وي با تاکيد بر اينکه »بازگشت ناآرامي اولين ضربه را به عراقي ها 
مي زند« گفت: اين شرايط در فضاي دولت جديد عراق شکل 
گرفته است که مي تواند اثرگذار باشد ولي حتما عراقي ها مي دانند 
که بازگشت ناآرامي اولين ضربه را به آنها خواهد زد. البته چنين 
اقدامات ايذايي نمي تواند سابقه همکاري بين ايران و عراق در 

مقابله با تروريست ها را زير سوال ببرد.

فائزههاشمي:
واردبحثخيانتخاتمينميشوم

فاحتپيشه:
حملهبهکنسولگريايراندربصره،اقدامسياسيباپشتيبانيبعثيهابود

چندنکتهپيرامون
سخناناخيررئيسجمهور

ادامهازصفحهاول
اين منت گذاري رئيس جمهور بر سر منتقدان، اعم از چپ و راست، 
ستودني است، چون به نوعي متضمن وحدت ملي است. اما بايد 
گفت؛ جنگ ملت ما با آمريکا امروز شروع شده است، ما بيش از 
 چهل سال است با توطئه هاي نرم و سخت آمريکا رو به رو بوده ايم 
و هستيم و در تمام اين سال ها براي پيروزي در جنگ، نيازمند 

وحدت ملي و انسجام اسامي بوديم، هستيم و خواهيم بود.
دوقطبي هاي مصنوعي سال هاي 92 و 9۴ و 96 براي جلب چند 
رأي بيشتر، نوعي جفا و ستم به مردم و امنيت و منافع ملي بود. 
امروز منتقدين با نجابت وصف ناشدني، کرکره اعتراض را پايين 
کشيده اند و با نقد مشفقانه و پيشنهادهاي راهگشا مي خواهند به 

دولت کمک کنند. اما دولت گوشه چشمي هم به آنها ندارد.
رئيس جمهور از چپ و راست نام برد. همه مي دانند چپ ها با اين 
دولت در تقسيم قدرت به توافق رسيده و اکنون در برخي پست 
هاي کليدي جا خوش کرده اند و بخشي از مصيبت هاي اقتصادي 
که گريبانگير مردم است از ناکارآمدي همين چپ هاست. جالب 
اينکه اخيراً چپ  ها از دولت که جزء شرکاي اصلي قدرت هستند 
از در مخالفت درآمده اند و هر چه که ايق خودشان است به او 
نسبت مي دهند. راست ها، به قول رئيس جمهور، و اصولگرايان و 
منتقدين مشفق به قول ما، زير بار تهمت هاي ناجوانمردانه قرار 
گرفتند و در تبليغات انتخاباتي سال 96 گفته شد مي خواهند در 
پياده روها ديوار بکشند و چوبه هاي دار برپا کنند! حرف هايي 
که ضد انقاب را خوشحال کرد و دشمن ترين دشمنان کشور 

را به وجد آورد.
اآن از اين مرحله گله گذاري عبور کرده ايم و بايد همه متوجه ترفندها 
و توطئه هاي آمريکا باشيم. دولت در صف مقدم جنگ اقتصادي با 

آمريکاست. بايد به او کمک کنيم. اما سؤال اين است؛ آيا رئيس جمهور، 
خود را در صف اول اين مقابله تاريخي حس مي کند؟

3- سخنگوي قوه قضائيه که توطئه هاي اقتصادي دشمنان نظام 
را در اندازه »اخال در نظام اقتصادي« دنبال مي کند، گفته است: 
»شواهدي از تصميم سازي سرويس هاي اطاعاتي بيگانه براي 
مديران داريم.« رئيس جمهور بايد در جريان اين شواهد قرار گيرد 
تا بتواند با دستگاه قضائي همکاري کند. بسياري از مشکات پديد 
آمده، ناشي از »تصميمات نادرست« در حوزه مسائل پولي و مالي 
و نيز مديريت ضعيف اقتصادي کشور است. امروز که مجلس و 
دستگاه قضائي براي برخورد با نفوذي ها و متخلفين، دست به 
کار شده اند، دولت هم بايد با اين دو قوه، همصدا شود و همان 
طور که رئيس جمهور در نشست با کارگزاران دولت گفته است، 
بايد کساني که باعث التهاب در بازار ارز شده اند، عزل شده و به 
دادگاه معرفي شوند، تا در مجازات و برخورد با متخلفين، تسهيل 

صورت گيرد.

حجتااسامحاجابوالقاسم:
مقصراصليمشکاتاقتصاديامروز،جريانغربگراي

داخلياست
نماينده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبري گفت: 
مقصر اصلي مشکات اقتصادي امروز جريان غربگراي 
داخلي است.حجت ااسام محمد حاج ابوالقاسم دوابي 
در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با اشاره به 
مشکات اقتصادي و معيشتي در کشور، بيان داشت:  
پس از پيروزي انقاب اسامي ايران،  کشور ما در تقابل 
با استکبار جهاني قرار گرفت به همين علت از همان 
زمان وابستگي سياسي ايران به کشور هاي ديگر از بين 
رفت.وي با بيان اينکه به موازات قطع وابستگي سياسي 
جمهوري اسامي ايران به ساير کشور ها، ازم بود تا 
در عرصه اقتصاد هم اقداماتي صورت گيرد که نظام 
اقتصادي ايران در برابر هجمه  هاي خارجي آسيب پذير 
نباشد گفت: متأسفانه در طول ۴۰ سال گذشته به ويژه 
در دولت قبلي و کنوني به تقويت نظام اقتصادي کشور 
در راستاي قطع وابستگي از ديگر کشور ها، توجه کافي 
به عمل نيامده است.وي اظهار داشت: هر چند که در 
برخي از دوره ها براي حل مشکات اقتصادي در کشور 

اقداماتي به عمل آمده است اما بي ترديد اين اقدامات 
کافي نبوده است، چرا که عملياتي کردن مسئله اقتصاد 
مقاومتي در ادوار مختلف از سوي مسئوان مفغول واقع 
شده است.وي با اشاره به مذاکرات برجام، ابراز داشت: 
دولتمردان حل مشکات اقتصادي کشور را در گرو مذاکره 
با غرب مي ديدند، از اين رو در چند سال گذشته تمام هم 
و غم خود را به برقراري ارتباط با غرب معطوف کردند. 
حاج ابوالقاسم  با تاکيد بر اينکه کشور هاي مستکبر جهان 
اساساً با ذات جمهوري اسامي ايران که بخواهد کشوري 
مستقل باشد، مشکل داشته و دارند. بنابراين از همان 
ابتدا آشکار بود که تصور حل مشکات اقتصادي کشور 
توسط تعامل با غرب، نادرست است تصريح کرد: متأسفانه 
برخي از مسئوان عليرغم پيش بيني ها و توصيه هاي رهبر 
معظم انقاب تاش کردند تا با مستکبران جهاني پاي 
ميز مذاکره بنشينند که نتيجه قهري آن مغفول ماندن 
از اقتصاد مقاومتي شد و در نهايت نيز دولتمردان به 
آنچه در مذاکرات برجام دل  بسته بودند، دست نيافتند.

وي عنوان کرد: وقايع چند سال خير در کنار تحريم هاي 
ظالمانه و بي تدبيري هاي داخلي منجر به آسيب پذير شدن 
اقتصاد کشور شد که فشار اصلي آن به دوش آحاد مردم 
به ويژه اقشار ضعيف جامعه افتاد.نماينده مردم زنجان 
در مجلس خبرگان رهبري با تأکيد به اين که مقصر 

اصلي مشکات اقتصادي امروز کشور جريان غربگراي 
داخلي است، گفت: متأسفانه حاميان اين جريان تصور 
مي کردند که توسط تعامل با غرب مي توانند مشکات 
اقتصادي کشور را برطرف کنند، به همين علت از توان 

و ظرفيت هاي داخلي کشور غافل شدند.

اخبار برگزيده«
ادامهازصفحهاول

اپيدميخطرناکدوئلتوئيتيمسئولين
جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران معتقد است مسئوان فکر مي کنند که 
همه موضوعات و مسائل کشور را مي دانند و در اين ارتباط به کمک جامعه 
شناسان هم احتياجي ندارند و در ادامه همان اطاعات غلط را در توئيتر منتشر 
مي کنند تا نامشان در جامعه پخش شود. به گزارش برنا، علي اصغر سعيدي با 
انتقاد از برخي مسئواني که در توئيتر حضور دارند، مي گويد: جامعه ايران در 
برخورد با اطاعات مختلف دچار عقب ماندگي است و اطاعاتي که از طريق 
مختلف به جامعه مي رسد باعث پريشاني مردم مي شود و متاسفانه مسئوان 
در مورد منتشر کردن اخبار داغ سعي مي کنند از يکديگر سبقت بگيرند. وي 
در مورد چالش اخبار بي دقتي  که عده اي از  مسئوان کشور براي انتشار 
 آنها با هم گويي مسابقه مي دهند  و اکثرا هم  موجب تشويش درجامعه

مي شوند، گفت: يکي از موضوعاتي که در ايران رخ داده اين است که مسئول 
اطاعات مختلفي را از حوزه فعاليت خود به دست مي آورد اکثرا با ندانستن 
علم درست استفاده از رسانه ، بدون هيچ تحقيقي منتشر مي کنند. افرادي که 
پست هاي کليدي کشور را دارند چون اخبار دسته اول به دستشان مي رسد 
فکر مي کنند همه چيز را مي دانند ولي در اين مورد بايد بدانند که هر خبر 
را چگونه بايد منتشر کنند و علم آن را يا ياد بگيرند يا از  کمک دانشگاهيان 
استفاده کنند ولي متاسفانه در  را مي شناسند هم  و محققاني که جامعه 
ارتباط هايي که با مسئوان داريم اکثرا هيچگاه براي ارائه گزارش هايي که 
مي خواهند بدهند به نظرات کارشناسان و دانشگاهيان توجهي نمي کنند و 

اين اتفاق تلخي است که پيامدهاي خطرناکي دارد.
***

اذعانغربيهابهمضراتالکل
به گزارش صداي آمريکا، تحقيقي به خرج بنياد مليندا و بيل گيتز که نتايج 
آن اخيرا در نشريه علمي »انست« به چاپ رسيد، نتيجه گيري کرده است که 
حد نصاب ايمن براي مصرف الکل وجود ندارد. اين ابرپژوهش، حاکي است که 
مصرف 1۰ گرم الکل، تقريبا يک پياله، طي 26 سال اخير، عامل اصلي مرگ 
و مير زودرس در انسان هاي بااتر از 15 سال بوده است. در محدوده زماني 
مورد نظر، از هر  1۰ مرگ زودرس در گوشه و کنار دنيا، يک مورد مستقيما 
به مصرف الکل ارتباط داشت. در 26 سال اخير در جهان، 2.8 ميليون نفر 

در اثر مصرف الکل به مرگ زودرس دچار شدند.
***

آمارعجيبرشدتجارتايرانوآمريکا
يکماهقبلازبازگشتتحريمها!

جديدترين آمار منتشر شده از سوي دفتر آمار آمريکا نشان مي دهد مبادات 
تجاري ايران و آمريکا يک ماه قبل از بازگشت تحريم هاي غيرنفتي تغيير قابل 
توجهي داشته است. به گزارش تسنيم، تجارت ايران و آمريکا پيش از بازگشت 
تحريم هاي غيرنفتي 6 برابر شد و آمريکا در جواي 2۰18 بالغ بر 25 ميليون 
دار کاا از ايران وارد کرد که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5 
برابر شده است.  دولت آمريکا در پي خروج يک جانبه از برجام اعام کرد از 
6 اوت تحريم هاي غيرنفتي مثل تحريم خودرو، طا و فرش و پسته ايران 
 را از سر مي گيرد. بر اين اساس در ماه جواي يعني پيش از بازگشت اين

تحريم ها صادرات آمريکا به ايران و واردات اين کشور از ايران رشد قابل توجهي 
داشته است. صادرات آمريکا به ايران در جواي 2۰18 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 5 برابر شده و به 35/7 ميليون دار رسيده است. آمريکا در جواي 
سال قبل تنها 6/9 ميليون دار کاا به ايران صادر کرده بود. واردات آمريکا 
از ايران در جواي 2۰18 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/5 برابر شده 
و به 25 ميليون دار رسيده است. آمريکا در جواي سال 2۰17 بالغ بر 3/3 
ميليون دار کاا از ايران وارد کرده بود. مجموع تجارت دو کشور در جواي 
2۰18 نيز بالغ بر 6۰/7 ميليون دار بوده که اين رقم نسبت به تجارت 1۰/2 
ميليون داري مدت مشابه سال قبل رشد حدود 6 برابري داشته است. رشد 
6 برابري تجارت ايران و آمريکا پيش از اجرايي شدن تحريم ها نشان دهنده 
مخالفت و عدم رضايت جامعه تجاري اين کشور از اقدام يک جانبه واشنگتن 

در خروج از توافق هسته اي است.
***

دوکلمههمازمهرهجذبشده
سازمانمنافقينوبهائيت

يک عضو کارگزاران که به سازمان منافقين و بهائيت آلوده است، از روحاني 
خواست در پاسخ نمايندگان مجلس بگويد حل بسياري از مسائل از حيطه 
اختيارات او خارج است. فائزه هاشمي به سايت جماران گفته است: آقاي روحاني 
بايد از اين فرصت استفاده کرده و واقعيات را به مردم بگويد. چرا که ديگر همه 
مي دانند حل بسياري از مسائلي که دولت با آن مواجه است، خارج از حيطه 
اختيارات آن بوده و در دست دولت نيست. براي نمونه، سياست خارجي مان 
که باعث بخش عمده اي از فشارهاي اقتصادي به جامعه است و مانع ورود دار 
به کشور شده و تحريم ها را ايجاد کرده، در اختيار رئيس جمهور نيست. وي 
 اضافه کرد: يکي از نمونه هاي اين بي اختياري دولت، موضوع کنوانسيون هاي 
۴ گانه »اف اي تي اف« است که يکي از دايل آن، عدم تعامل بانک هاي خارجي 
با ماست. با پيوستن به کنوانسيون هايي نظير مبارزه با پولشويي و مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم و تطبيق اين قوانين، مشکات مي توانند حل شوند. مشرق 
در اين باره نوشت: اين اظهارات در حالي است که اواً همين طيف در دوره 
مديريت احمدي نژاد مي گفتند 1۰ تا 3۰ درصد مشکات اقتصادي به تحريم 
و سياست خارجي برمي گردد و 7۰ تا 9۰ درصد آن به سوء مديريت دولت 
برمي گردد. ثانياً ادعاي ايجاد فشار اقتصادي و ممانعت از ورود دار به خاطر 
سياست خارجي در حالي است که طيف بزک کننده غرب مدعي بودند به 
واسطه انعقاد برجام، همه تحريم ها برداشته مي شود و 2۰۰ ميليارد دار پول 
بلوک شده و 15۰ ميليارد دار سرمايه گذاري خارجي به کشور مي آيد و چنان 
رونقي ايجاد مي شود که مردم بي نياز از يارانه شوند. اما حاا که حرف شان دروغ 
از آب درآمده و دار 37۰۰ توماني ماقبل برجام، 3 برابر افزايش قيمت داشته، 
اکنون مي گويند امتيازات جديد به آمريکا بدهيم تا همان وعده قبلي را بتوانيم 
اجرا کنيم. اما چه تضميني هست که نوبت بعدي نگويند باز هم نشد و بايد 
قباله مملکت را به نام آمريکا و استکبار بزنيم و کار بن سلمان را بکنيم؛ هيچ! 
ثالثاً مشکات اقتصادي امروز اتفاقاً به ديپلماسي منفعل، التماسي و خوش خيال 
نسبت به شيطان بزرگ - و بي اعتنا به ظرفيت هاي بومي و ملي- برمي گردد. 
اما با اين وجود طيف هاي آلوده همچنان که آدرس غلط مي دهند و همين 
آدرس غلط، سوء ظن نسبت به آلودگي عناصر مذکور به سرويس هاي جاسوسي 
غربي را بيشتر مي کند. يادآور مي شود فائزه هاشمي بارها به ديدار سران حزب 
صهونيستي و انگليسي بهائيت رفت و حتي گفت که در زندان با دوستان خوب 

بهايي و سازمان مجاهدين خلق )منافقين( رفيق شده است!
***

کاهش56هزارنفريکارمنداندولت
جمشيد انصاري رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور از اباغ مرحله دوم 
برنامه جامع اصاح نظام اداري از سوي رئيس جمهور خبر داد. به گزارش مهر، 
وي گفت: در سال گذشته 56 هزار نفر از نيروي انساني دولت را کم کرده ايم، 
يعني دو و نيم درصدي که منهاي آموزش و پرورش طبق ماده 28 قانون برنامه 
ششم مکلف بوده ايم، کم کنيم، شاغان در دولت را کاهش داده ايم. اين در 
حالي است که در جهت ايجاد عدالت،   براي مناطقي که نيازمندي بيشتري 
داشته اند، طبق قانون نيروي انساني مورد نياز را تامين کرده ايم. در سال 1393 
و بر اساس تجربيات سابق، برنامه اصاح نظام اداري را براي يک دوره سه ساله 

از سال 139۴ تا پايان 1396 در هشت محور اجرا کرديم.
***

هرچهدربارهتغييررويکردميگوييم
روحانينميپذيرد

عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي نيروهاي انقاب اسامي گفت: دولت قبول 
دارد که راه مسدود است اما حاا بايد برگردد و وارد جاده جديدي شود ضمن 
آنکه راه بلد خود را نيز تغيير دهد اما هرچه به آقاي روحاني گفته مي شود 
اين تيم اقتصادي براي وضعيت جديد رويکرد متناسب نمي تواند ارائه دهد و 
 بايد نيروهاي ديگري به کار گرفته شوند، او نمي پذيرد. يحيي آل اسحاق در 
گفت و گو با نامه نيوز درباره علت موج سوم التهاب در بازار ارز گفت: در روزهاي 
اخير شاهد موج سوم گراني ارز هستيم. البته خودم به جمع بندي روشني درباره 
علل و عوامل اين اتفاق نرسيدم. از نظر منابع ارزي نبايد اين طور مي شد. از نظر 
عرضه و تقاضا اگر مديريت ارز انجام شود، موجودي ارزي ما تا پايان سال 21۰ 
ميليارد دار و نياز ارزي 8۰ ميليارد دار است اما به نظر مي رسد نظام تدبير 
ديگر دارد. نظام تدبير درست بايد سامان بپذيرد و بتواند درست تنظيم کند. 

اگر تدبير درستي داشته باشيم امکان کنترل بازار ارز وجود دارد.
ادامهدرصفحه3

سخنگويمجمعنيروهايخطامام:
شورايعالياصاحطلبانازنگاهما

مشروعيتندارد
سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام گفت: شوراي عالي اصاح طلبان 

از نگاه ما مشروعيت ندارد. 
حميد قزويني در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به 

کار مجدد شوراي عالي سياست گذاري اصاح طلبان اظهار داشت: 
مجمع نيروهاي خط امام تقريبا از پايان انتخابات مجلس دهم 
و  نکرده  اصاح طلبان شرکت  عالي  بعد، در جلسات شوراي  به 
شرکت نخواهد کرد.وي با بيان اينکه نه تنها ايرادي که به ساختار 
اين شورا )شوراي عالي اصاح طلبان( وارد بود، برطرف نشد بلکه 
اين اشکاات بيشتر هم شده است. اين اشکاات از قبل هم بود و 
بعد که معلوم شد جدي است، براي رفع آن، اقدام خاصي انجام 
 نشد اضافه کرد: ما نقدهاي خود را نسبت به عملکرد شوراي عالي 

اصاح طلبان، به افراد عضو اين شورا گفتيم اما اتفاق خاصي نيفتاد. 
ما با هر ساختاري که فعاليت احزاب را محدود کند و ساختارهاي 
»من درآوردي« و »غير پاسخگو« را گسترش دهد، مخالف هستيم 
و در آن شرکت نمي کنيم.قزويني با تاکيد بر اينکه ما در جلسات 
شوراي هماهنگي جبهه اصاحات شرکت مي کنيم اما در جلساتي 
که به نام شوراي عالي برگزار مي شود، شرکت نخواهيم کرد گفت: 
شوراي عالي اصاح طلبان مورد تاييد ما نيست و معتقديم که 

مشروعيت هم ندارد.



گفتوگو«

اخباربرگزيده«
ادامه از صفحه 2

نقض حقوق بشر در ايران، فقط يک طنز است
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به راه  اندازي جنگ رواني 
عليه روحانيت توسط دشمن گفت: اتهام ساخت بمب اتم توسط ايران يا حمايت 
از تروريسم و عدم رعايت مسائل حقوق بشري از سوي استکبار جهاني فقط 
يک طنز 40 ساله است. به گزارش جام نيوز، آيت اه سيد احمد خاتمي با 
اشاره به رفتار پليس سفيد پوست آمريکا با يک شهروند سياه  پوست، اظهار 
 داشت: استکبار جهاني خود صادر کننده تروريسم است و ائتاف آنها نيز 
تقويت  کننده داعش بود، آن وقت دم از حقوق بشر هم مي  زند! وي خاطرنشان 
کرد: استکبار جهاني از حاکميت اسام در منطقه سخت ناراحت و عصباني 
است، به همين دليل طرح براندازي نظام اسامي را دنبال مي کند. وي نخستين 
ابزار براندازي دشمنان در اين عرصه را جنگ اقتصادي دانست و با بيان اينکه 
پمپاژ يأس و نااميدي در جامعه از ديگر برنامه هاي دشمن است، گفت: رهبري 
فرمودند ريشه بسياري از مشکات، در داخل کشور است هرچند نمي توان 

نقش تحريم دشمنان را نيز ناديده گرفت.
***

منافقين در حال انقراض هستند
شبکه چهار انگليس با پخش مستندي درباره فعاليت  ها و چگونگي 
تاش مجاهدين خلق براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسامي ايران، 
عنوان مي کند که اعضاي اين گروهک به دليل قوانين سخت گيرانه 
داخلي درحال انقراض هستند. به گزارش ايرنا، گزارش شبکه چهار 
انگليس هدف نهايي اين گروه را ضربه زدن به جمهوري اسامي ايران 
عنوان کرده و اضافه مي کند که آنها از طريق پرداخت رشوه به نزديکان 
دونالد ترامپ، سياست ضد ايراني کاخ سفيد را طراحي مي  کنند. اين 
گزارش با پخش بخش هايي از اظهارات جان بولتون مشاور امنيت ملي 
کاخ سفيد در نشست سال گذشته منافقين نشان مي دهد که او تأکيد 
کرده است: سياست کاخ سفيد بايستي تغيير حکومت در ايران باشد. 
اين گزارش در ادامه مي افزايد که اين گروه تروريستي يک نحله به  
اصطاح ديني است که از طريق شستشوي مغزي اعضاء خود سلفي 
گري را رواج مي دهد. اين گروه همچنين افرادي که قوانين را زير پا 
گذاشته زنداني مي کنند. بخش ديگري از اين مستند به  مرور جنگ 
ايران و عراق پرداخته و يادآور مي شود که اعضاء اين گروه با حضور 
در صف سربازان رژيم بعث عليه کشور خود مبارزه کرده اند. از اين 
 رو به گفته شبکه چهار انگليس، ايراني ها اين افراد را خيانت کار تلقي 
مي کنند.  اين گزارش در پايان اشاره مي کند که گروهک منافقين 
بيشتر از آنکه براي جمهوري اسامي ايران يک تهديد باشد، براي 
خودش تهديد به شمار مي رود. به گفته اين شبکه اعضاي اين گروه 

پا به سن گذاشته و نسل جديدي در کار نخواهد بود. 
***

شکايت يک نماينده از رئيس مجلس
يک نماينده مجلس شوراي اسامي از رئيس مجلس به هيئت نظارت بر 
نماينده  کامران  حسن  تسنيم،  گزارش  به  کرد.  شکايت  نمايندگان  رفتار 
به نحوه بررسي بودجه سال 97 در مجلس گفت:  با اشاره  مردم اصفهان 
در جريان بررسي ايحه بودجه سال 97 که سال گذشته )96( در مجلس 
صورت گرفت، شاهد برخي بي مبااتي ها از سوي بعضي از نمايندگان مجلس 
بوديم. وي افزود: بنده طبق وظيفه اي که به عهده   نمايندگان مجلس قرار 
داده شده، در جريان بررسي ايحه بودجه سال 97 در مجلس، بر چگونگي 
تخصيص منابع و صرفه جويي هايي که بايد صورت گيرد، نظارت کردم اما در 
جاهايي کوتاهي هايي صورت گرفت که شکايت  هايي را به هيئت  نظارت بر 
رفتار نمايندگان ارجاع داديم. وي همچنين گفت: اخيرا شکايتي را از آقاي 
اريجاني رئيس مجلس به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان ارائه کردم. آقاي 
اريجاني در جريان بررسي ايحه بودجه سال 97، 39 هزار ميليارد تومان را 
در تخصيص منابع به استان ها و بخش هاي مخالف کشور تحميل کرد که به 
واسطه آن، از وي شکايت کردم. وي در پايان خاطرنشان کرد: از هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان مجلس درخواست مي کنم، نسبت به شکايت بنده از آقاي 

اريجاني، بدون توجه به نام و جايگاه ايشان رسيدگي کند.

»

آيت اه ممدوحي:
 غرب به دنبال 
 دو دستگي در داخل 
ايران است
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فواد ايزدي در گفت وگو با رسالت: 
هدف ترامپ در نشست شوراي امنيت  

اجراي تئاتر سياسي است
يک کارشناس مسائل بين الملل با اشاره 
به  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  جلسه  به 
موضوع  به  پرداختن  و  آمريکا  رياست 
ايران، گفت: ترامپ در  جمهوري اسامي 
 اين نشست به دنبال اجراي تئاتر سياسي و فرار 
رو به جلو است و ما نبايد اين فرصت را 
به آنها بدهيم که جمهوري اسامي را در 

جايگاه متهم قرار دهند. 
فواد ايزدي اظهار کرد: رياست شوراي امنيت 
هر  يعني  است،  اي  دوره  ملل  سازمان  در 
کدام از کشورهاي عضو شوراي امنيت يک 
شورا  اين  رئيس  اي،  دوره  صورت  به   ماه 

مي شوند و در ماه سپتامبر جاري؛ دوره رياست آمريکاست چون اين کشور عضو 
دائم شوراي امنيت است. آن فردي هم که آمريکا را نمايندگي مي کند، معموا 
سفير اين کشور در سازمان ملل است. اين تحليلگر مسائل سياسي ادامه داد: طي 
70 سالي که از اشغال فلسطين مي گذرد، هر سال در نشست شوراي امنيت به 
بحث فلسطين هم پرداخته شده و دولت آمريکا اين بار مي خواهد موضوع ظلمي 
که به مردم اين کشور توسط هم پيمانش اسراييل صورت گرفته را ناديده بگيرد 
و بحث ايران را مطرح کند. وي يادآور شد: پرداختن به مسئله ايران آن هم در 
شرايطي که آمريکايي ها بدون هيچ دليلي قطعنامه 2231 را نقض کرده و از برجام 
خارج شده اند، بيش از همه به يک کار تبليغاتي و عمليات رواني شباهت دارد زيرا 
آنها مي خواهند به هر طريقي فشار حداکثري را بر کشورمان تحميل کنند لذا ما 
بايد با تکيه بر قطعنامه 2231 و پرداختن به موضوع عدم پايبندي آمريکا به اين 
قطعنامه، مواضع کشورمان را مقتدرانه به نمايش بگذاريم.  اين کارشناس مسائل 
بين الملل با تاکيد بر اينکه دولت جمهوري اسامي بايد اين توانمندي را داشته 
باشد تا در زميني که آمريکا آن را طراحي کرده، بازي نکند، گفت: آنها به دنبال 
عمليات تبليغاتي و رواني هستند و سوال اصلي که بايد پرسيده شود اين است 
که چرا آمريکا به صورت غيرقانوني قطعنامه 2231 را نقض کرده است.  ايزدي 
تاکيد کرد: هدف آمريکا و به ويژه ترامپ در اين نشست اجراي يک تئاتر سياسي 
 و فرار رو به جلو است و ما نبايد اين فرصت را در اختيار آنها بگذاريم.  وي افزود: 
آمريکايي ها بايد نسبت به عملکردشان با جمهوري اسامي ايران پاسخگو باشند 
اما به جاي پاسخگويي مي خواهند، جمهوري اسامي را در صندلي متهم قرار 
دهند بنابراين ما بايد اين مسئله را مطرح کنيم که متهم اصلي آمريکا و عملکرد 
سردمداران اين کشور به ويژه ترامپ است. وي با اشاره به طراحي نشست شوراي 
امنيت و مسائلي که بايد مطرح کنيم، تصريح کرد: ضرورت دارد اين نشست را به 
خوبي و با دقت طراحي کرده و مشخص کنيم که دقيقا بايد چه کاري انجام دهيم 
لذا پرداختن به اين چرايي در قالب يک مصاحبه امکان پذير نيست و بايد در جلسات 
تخصصي به آن پرداخته شود.  اين تحليلگر مسائل سياسي عنوان کرد: هرگز نبايد 
اجازه دهيم آمريکايي ها از نشست شوراي امنيت به نفع خود بهره برداري سياسي 
کنند، به همين خاطر ضرورت ايجاب مي کند، تمام ابعاد اين نشست را طراحي و 

حقانيت خود را اثبات کرده و به نوعي توطئه آنها را خنثي کنيم.  

شليک هفت فروند موشک سپاه به محل استقرار سران گروهک هاي تروريستي
سپاه پاسداران از شليک 7 فروند موشک سپاه به محل استقرار 
سران گروهک هاي تروريستي خبر داد.به گزارش حوزه امنيتي و 
دفاعي گروه سياسي خبرگزاري آنا، در پي حمله موشکي سپاه به 
محل استقرار و جلسه سران يکي از گروهک هاي تروريستي، سپاه 
پاسداران انقاب اسامي اطاعيه اي صادر کرد.در اين اطاعيه آمده 
است: در پي شرارت هاي ماه هاي اخير گروهک هاي تروريستي 
وابسته به استکبار جهاني از اقليم کردستان عراق عليه مناطق مرزي 
جمهوري اسامي ايران، که با اعزام تيم هاي متعدد تروريستي، 
ايجاد ناامني و ارتکاب اعمال خرابکارانه و سلب امنيت و آرامش 
و کرمانشاه  آذربايجان غربي، کردستان  استان هاي  مردم غيور 
را دنبال مي کردند و با هوشمندي و آمادگي رزمندگان نيروي 
زميني سپاه از جمله در عمليات هاي هفته هاي گذشته در مناطق 
مرزي مريوان و کامياران ضربات مهلکي را دريافت کرده بودند، 
تنبيه و برخورد با متجاوزين در دستور کار سپاه پاسداران انقاب 

اسامي قرار گرفت.
در ادامه اين اطاعيه تصريح شده است: متعاقباً بي اعتنايي سران 
اقليم کردستان  اين گروهک ها به هشدارهاي جدي مسئوان 
عراق، مبني بر عزم جمهوري اسامي براي برچيدن پايگاه هاي 
آنان و ضرورت پايان بخشيدن به شرارت ها و اقدامات تجاوزکارانه 
و تروريستي ضد ايران اسامي، يگان موشکي نيروي هوافضاي 
سپاه با مشارکت يگان پهپادي نيروي زميني سپاه، روز گذشته 
)شنبه 17 شهريور ماه( در يک عمليات موفق، محل استقرار و 
جلسه سران يکي از گروهک هاي پليد و جنايتکار و مرکز آموزش 
تروريست هاي وابسته را با 7 فروند موشک زمين به زمين کوتاه 
و مستند  موثق  گزارشات  اساس  بر  داد.  قرار  مورد هدف  برد، 
دريافتي در اين عمليات، اين مرکز توطئه عليه امنيت ملي ايران 
منهدم و ده  ها تن از سران و عناصر مهم عملياتي گروهک به 
هاکت رسيده و زخمي شدند.همچنين در اين اطاعيه تاکيد 

شده است: اين عمليات قاطع و ويرانگر نشان داد، فرزندان ملت 
ايران در"سپاه پاسداران انقاب اسامي" و ساير نيروهاي مسلح 
و نهادهاي اطاعاتي و امنيتي کشور، مصمم به صيانت از مرزها و 
تماميت ارضي جمهوري اسامي ايران و دفاع از آرمان ها و اهداف 
بلند انقاب اسامي بوده و اجازه نخواهند داد تروريست هاي اجير 
شده سازمان هاي جاسوسي دشمنان بيگانه، امنيت مثال زدني کشور 
را به مخاطره اندازند.در پايان اين اطاعيه آمده است: در پايان با 
قدرداني از سربازان گمنام امام زمان)عج( و انتظار از اقليم کردستان 
براي مراقبت و کنترل جدي تر مرزهاي مشترک، به گروهک هاي 
تروريستي و ضد انقاب و حاميان آنان هشدار مي دهيم: پاسداران 
انقاب و بسيجيان داور و بومي مستقر در مرزهاي ميهن اسامي 
با اشراف اطاعاتي و آمادگي هاي همه جانبه، به فضل الهي و با 
همکاري مردم عزيز منطقه، تکرار شرارت و شيطنت از سوي آنها 

را با پاسخ هاي سخت تر و کوبنده تر مواجه خواهند ساخت.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: غرب دنبال دو دستگي در داخل ايران است.
آيت اه حسن ممدوحي در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، با اشاره به ديدار اخير خبرگان با رهبر معظم انقاب و تأکيد بر حفظ و تعميق مردم با 
دستگاه هاي دولتي گفت: به طور کلي غرب براي به دست آوردن حاکميت در ساير کشورها 
دنبال ايجاد دو دستگي است.وي يأس و نوميدي را از دسيسه هاي مهم غرب دانست و 
ادامه داد: غرب مي خواهد از اين طريق به فروپاشي در کشورها دامن بزند، همچنان که در 
پيدا و پنهان اعام کرده بودند که ما مي خواهيم ايران را از درون از بين ببريم.وي ايجاد 
اختاف و دو دستگي را از مهم ترين راهبرد دشمنان و غرب در داخل ايران برشمرد و اظهار 
کرد: در جريان سؤال مجلس از رئيس جمهور، غرب دنبال اين بود که دو دستگي ميان 
مجلس و دولت ايجاد کند و چنين وانمود کند که برخي مدافع مجلس و برخي هم مدافع 
دولت هستند و مي خواست از اين طريق کشور را به هم بريزد.ممدوحي تصريح کرد: غرب 

مي خواست همان طرحي را که در اوکراين انجام داد، در ايران دنبال کند و با دو دستگي 
مردم و دولت ايران را از بين ببرد؛ اما خوشبختانه با مديريت درست رهبر معظم انقاب در 
جلسه سؤال مجلس، رئيس جمهور با متانت پاسخ گفت و سبب ناکامي دشمنان شد.وي 
توصيه رهبر معظم انقاب مبني بر ايجاد همدلي داخلي را بسيار راهگشا دانست و افزود: 
همچنان که رهبر معظم انقاب فرمودند، بايد اختاف ها را کنار گذاشت و با هم کار کرد. 
در حقيقت اين فرمايش رهبر معظم انقاب، ذائقه غرب را بسيار تلخ کرد و به آن ها فهماند 
توانايي برهم زدن ايران اسامي را ندارند.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه 
ايران اسامي داراي رهبري بسيار قوي است که با هوشياري و هوشمندي فوق العادي که دارند 
تمام برنامه هاي استعماري استکبار را به هم مي ريزد، گفت: نيروهاي داخلي هم اختاف ها را 
کنار بگذارند و به نقاط مشترک بينديشند به دنبال اين باشند که گراني را مهار کنند و با 

هم هماهنگ باشند، بدانيد پيروزي قطعي است.

حبيبي:
براي رفع مشکات افراد کم درآمد بايد تدابير فوري 

انديشيده شود
دبيرکل حزب موتلفه اسامي گفت: براي رفع 
مشکات افراد کم درآمد بايد تدابير فوري انديشيده 
شود.به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، 
محمدنبي حبيبي، دبيرکل حزب موتلفه اسامي 
در پايان نشست دبيران حزب اظهار داشت: مهار 
گراني ها و رسيدن به داد افراد کم درآمد در حال 
حاضر از اولويت هاي وظايف شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران سه قوه است.وي تغيير در برخي 
از سيستم ها و مسئولين اقتصادي دولت را ضروري 
خواند و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مواردي 
قيمت صبح و بعد از ظهر برخي از مايحتاج مردم 
در يک روز متفاوت مي شود. عامل اصلي اين مسئله 
سوءاستفاده برخي از فروشندگان است.دبيرکل 
حزب موتلفه اسامي تاکيد کرد: براساس اظهارات 
اخير آقاي رئيس جمهور برخي از کارگزاران دولتي 
در تشديد نابساماني هاي اخير اقتصادي شريک 
است  قرار  اگر  که  اينجاست  سوال  و  هستند 
مديريت جهادي در حل مشکات اعمال شود 
آيا با اين قبيل مديران چنين سياستي عملياتي 
خواهد شد؟حبيبي با اشاره به اينکه متاسفانه 
هنوز هم برخي از مقامات دولت فعلي اميدشان 
به مذاکره با آمريکا براي حل مشکات اقتصادي 

و سياسي و منطقه اي است، گفت: آمريکايي ها 
چندبار بايد ثابت کنند که در رابطه با نظام و 
ملت ايران 40 سال است که در مواضع براندازي 
و تسلط هستند و هنوز هم خواب زمان پهلوي 
و قاجار را مي بينند؟وي افزود: ازم است دولت 
و وزارت نفت و ساير وزارتخانه هاي ذيربط در 
مقابل آمريکا و اذناب اروپايي و منطقه اي آنها 
بر پيش بيني ها و عمل به سياست هاي  عاوه 
توافقي در مواردي که با يک نگاه جهادي اقدام 
تهاجمي ضرورت دارد به آن اقدامات بپردازند.
دبيرکل حزب موتلفه اسامي با انتقاد از تاخير 
در تعيين و اعزام سفراي ايران در چين و هند و 
همچنين ضرورت تعميق روابط با روسيه و ترکيه 
گفت: شرايط فعلي طوري رقم خورده است که 
منافع مشترک ما روسيه، چين و ترکيه افزايش 
يافته است، بايد از اين فرصت حداکثر استفاده 

را به عمل آورد.
از  برخي  امروز  کرد:  خاطرنشان   حبيبي 
اصاح طلبان با نگاه به انتخابات 1398 و 1400 
در حال خالي کردن پشت دولت هستند؛ خطاب 
ما به آنها اين است، در حالي که طي پنج سال 
اخير بيش از 90 درصد پست هاي دولتي را در 

اختيار گرفته ايد، ااقل نسبت به دولت و رئيس 
 جمهور که اين مناصب را در اختيارتان گذاشته اند 
در  ما  داد:  ادامه  نکنيد.وي  نشناسي  نمک 
شرايط فعلي حفظ کيان دولت و قوه مجريه و 
کمک به آن را علي رغم انتقادات فراواني که 
 به عملکرد بسياري از منصوبان آن داريم ضروري 
مي دانيم البته اميدواريم که دولت هم برخاف 
کند. باز  همکاري ها  اين  براي  را  راه  گذشته 

دبيرکل حزب موتلفه اسامي در مورد مسائل 
منطقه اي گفت: وقتي تروريست ها در سوريه و 
عراق شکست خوردند معناي واقعي آن شکست 

آمريکا در منطقه است، بهتر است آمريکايي ها 
براي مصون ماندن از ضربات بعدي مقاومت، 
بساط شان را از منطقه جمع کنند و گورشان 
را گم کنند. اگر تاخير کنند مقاومت فرار را به 
آنها تحميل خواهد کرد.حبيبي برخورد اخير 
قوه قضائيه با مفسدين و مفاسد اقتصادي را 
قابل قبول تلقي کرد و گفت: علي رغم اينکه 
دستگاه قضائي اين برخوردها را با تاخير شروع 
کرد اما اميدواريم در اين مقوله تسريع به عمل 
آورد.وي برخورد قاطع قانوني با مفسدان دانه 

درشت از جمله اولويت ها دانست.

 اطاعيه برگزاري پنجمين دوره انتخابات هيات مديره 
كانون وكاي دادگستري استان لرستان

به اطاع كليه وكاي محترم پايه يك دادگستري استان لرستان مي رساند پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكاي دادگستري استان لرستان در روز پنجشنبه مورخ 1397/7/12 
ساعت 9 الي 16 در محل كانون وكا واقع در خرم آباد خيابان انقاب )ميدان كيو( - انتهاي بلوار وليعصر برگزار مي گردد. لذا از كليه وكاي محترمي كه داراي پروانه پايه يك مي  باشند 

دعوت به عمل مي آيد در انتخابات مذكور شركت فرمايند. شايان ذكر است همراه داشتن پروانه وكالت تمديد شده جهت شركت در انتخابات الزامي است.
اسامي كانديداهاي تاييد صاحيت شده چهارمين دوره انتخابات هيات مديره به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/6/19
خ ش: 97/6/19

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
1- نام دستگاه مناقصه گزار: دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مراغه

2- موضوع مناقصه: واگذاري خدمات خودرويي واحدهاي تابعه دانشكده علوم پزشكي مراغه )ستاد مركزي، معاونت بهداشت و مراكز بهداشتي 
تحت پوشش(

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 554/000/000 ريال )معادل پنجاه و پنج ميليون و چهارصد هزار تومان( به صورت ضمانتنامه بانكي )با اعتبار 
حداقل سه ماه( يا واريز به حساب شماره 5715268519 نزد بانك ملت شعبه مركزي مراغه به نام دانشكده علوم پزشكي مراغه

4- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 97/6/19 لغايت 97/6/27
5- محل دريافت اسناد: مراغه، خيابان معلم شمالي، جنب اداره راهنمايي و رانندگي، ساختمان ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي مراغه، 

واحد دبيرخانه مركزي
پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از شرايط و اسناد مناقصه را پس از دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم 

نمايند.
6- محل تحويل اسناد مناقصه: مراغه - خيابان معلم شمالي، جنب اداره راهنمايي و رانندگي، ساختمان ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي 

مراغه، واحد دبيرخانه مركزي
7- مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 97/6/31 لغايت 97/7/9 )ساعت 13:30(

8- زمان و محل گشايش پيشنهادها: زمان گشايش مناقصه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در محل دفتر كميسيون مناقصات 
دانشكده علوم پزشكي مراغه خواهد بود.

9- هزينه شركت در مناقصه: واريز مبلغ 500/000 ريال معادل )پنجاه هزار تومان( به حساب شماره 2178190567009 نزد بانك ملي شعبه 
مركزي مراغه. در ضمن هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. )شناسه واريز: 11111111111123465/شناسه ملي: 14006665180/كد 

اقتصادي: 411417364564(
10- برآورد مبلغ معامله: 11076750000 ريال به حروف معادل يك ميليارد و يكصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان 

مي باشد.
11- مهلت اعتبار پيشنهادها: 10 روز پس از تاريخ بازگشايي پيشنهادات خواهد بود.

تاريخ انتشار: 97/6/19
خ ش: 97/6/19

 فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي تهيه مصالح 
 و اجراي پروژه هدايت آبهاي سطحي بلوار هجرت 

و بلوار نبوت و بلوار وايت
شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: تهيه مصالح و اجراي پروژه هدايت آب هاي 
سطحي بلوار هجرت و بلوار نبوت و بلوار وايت به شماره 200975674000011 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/6/19 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ 1397/06/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاريخ 1397/07/07
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 18 روز يكشنبه تاريخ 1397/07/08

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها
الف: آدرس سيرجان ميدان انقاب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/26

خ ش: 97/6/19

آگهي تجديد مزايده - نوبت اول
شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند 6 مصوبه شماره 1804 و بند 11 مصوبه 1812 شوراي اسامي شهر سيرجان نسبت به فروش 14 دستگاه انواع ماشين آات سبك با قيمت 
پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 )ده( روز جهت خريد و تحويل 

اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري سيرجان مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده:

1. قيمت پايه هر خودرو و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب 3100003361004 بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه 
ضمانتنامه بانكي معتبر باشد به شرح جدول ذيل آورده شده است.

2. در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
3. به پيشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.

4. ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود مي باشد.
5. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.

6. تاريخ تحويل پاكات 97/7/5 مي باشد.
7. تاريخ بازگشايي پاكات 97/7/8 ساعت 18 مي  باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/19
خ ش: 97/6/19 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/26 

رئيسواحدمناقصهگزار
معاونتتوسعهمديريتومنابعدانشكدهعلومپزشكيمراغه

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

سپرده شركت در مزايده )ريال(قيمت پايه )ريال(مدلتعدادنوع خودرورديف
1X60 11393430/000/00021/500/000ليفان
11390215/000/00010/750/000پژو 2405
1138490/000/0004/500/000پژو 3405
11376100/000/0005/000/000پژو 4405
11391235/000/00011/750/000پژو 5405
11390200/000/00010/000/000پژو 6405
7SLX 11390250/000/00012/500/000پژو
11383130/000/0006/500/000پژو 8405
11384145/000/0007/250/000پژو 9405
1137795/000/0004/750/000پژو 10405
11383100/000/0005/000/000پژو 11405
1137685/000/0004/250/000پژو 12405
11370115/000/0005/750/000وانت مزدا 131600
1136130/000/0001/500/000سواري پيكان14

مديريتارتباطاتشهرداري
مديريتارتباطاتشهرداريوشوراياساميوشوراياساميشهرسيرجان

شهرسيرجان

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

نام پدرنام و نام خانوادگيرديف
محمدصادقفيروز احمدي1
خيرالهعلي كاظم امرايي2
فتحعليهمايون آزادي3
عزيزمحمد حدادي4
احمدمحمود حسنوند5
غامرضاعزت اله خورشيدي6
عليمردانسيروس رحماني سرابي7
كرمعليعباس رحمتي8
روح الهمازيار رحمتي9
الماسسياوش رحيمي اماني10
صيدقاسميوسف رضايي فرد11
ميرعباسغامرضا رفيعي12
صيداحمدحسن شاكرمي13
باباجانكريم صفايي14
عبدالعظيمهمايون فتح الهي15
حاتممحسن ملكشاهي16
جواداكبر نقدي سپهوند17
اسدالهكيانوش هادي پور18

كانونوكايدادگسترياستانلرستان

نوبت اول



خبر«

جوابيه«
پاسخ صندوق بازنشستگي نفت به يك نقد

روابط عمومي صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در 
پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه رسالت در تاريخ سه شنبه 6 شهريورماه، 

توضيح و پاسخي ارسال کرده که در زير مي خوانيد.
1 . در پاسخ به پرسش »هويت حقوقي صندوق« ، تصريح مي شود :

وفق حكم ماده )14( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19 
مجلس شوراي اسامي، هيئت امناي صندوق هاي بازنشستگي کارکنان صنعت 
نفت اقدام به تهيه و تدوين اساسنامه صندوق نموده و صندوق هاي مذکور به 
حسب آگهي شماره 139330400901126166 مورخ 1393/12/27 اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غير تجاري در تاريخ 1393/12/27 و شماره 35720 
به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي 20411 مورخ 1394/1/16 منتشر و نوع 
يك  ماده  براساس  گرديد.  تعيين  غيرتجاري  مؤسسه  آن  حقوقي  شخصيت 
اساسنامه صندوق، صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت 
نفت مؤسسه اي غيردولتي متعلق به اعضاي صندوق بازنشستگي نفت )شاغلين 
و بازنشستگان رسمي صنعت نفت( مي باشد که داراي شخصيت حقوقي، مالي 
از آن زير نظر  و اداري مستقل بوده و طبق مفاد اساسنامه و ضوابط ناشي 

وزارت نفت اداره مي شود.  
مضاعف بر آن مطابق ماده واحده قانون اصاح برخي از مواد قانون اصاح مقررات 
بازنشستگي و وظيفه قانون استخدامي کشوري مصوب 1380/05/24، کليه 
صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين ماده داراي شخصيت حقوقي مستقل 
بوده و طبق ضوابط خود اداره مي شوند. همين ماده واحده مذکور تصريح 
مي کند صندوق هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت 

مستثني مي باشند. 
2 . در چندين پرسش ديگر اين مطلب آمده " چرا کسور کارکنان صنعت نفت در 
جداول پيوستي بودجه قيد نمي گردد يا چرا صندوق هاي بازنشستگي نفت مانند 
برخي از مجموعه هاي مشابه تابع احكام بودجه نمي باشد"  در پاسخ بايدگفت با 
توجه به تعاريف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومي کشور، صندوق هاي 
نفت در شمار نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع فهرست نهادها و 
مؤسسات غيردولتي مصوب 1373/04/19 قرار نگرفته و برابر تبصره "3" اصاح 
ماده "11" قانون اصاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري، 
صندوق هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني 
شده است. بنابراين به اتكاء منابع قانوني باا، غيردولتي بودن ماهيت حقوقي 
صندوق هاي نفت امري محرز و مسلم مي باشد و از طرفي وجوه بازنشستگي 
به استناد بند »م« ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران و ماده 14 
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت جزء دارايي هاي وزارت نفت و شرکت هاي 
دولتي نمي باشد و کليه درآمدهاي صندوق هاي مذکور از محل به کارگيري 
منابع آنها به استثناي کسور بازنشستگي سهم کارکنان و کارفرما، سود سپرده 

نزد بانكها و وام کارکنان عضو مشمول ماليات قانوني مي باشد.
 3. مسئله خصوصي يا دولتي بودن صندوق ها در پرسش ديگر مطرح و قيد شده 
است که اگر صندوق نفت خصوصي مي باشد چرا مديران دولتي و بازنشسته در 

مجمع و هيئت رئيسه هستند؟ 
در اين زمينه تصريح مي گردد: مطابق ماده 9 اساسنامه صندوق ها، هيئت امنا 
به عنوان امين دارايي هاي مذکور وظايف و اختياراتي از قبيل تصويب مقررات 
 سرمايه گذاري و اداري دارد و براي انجام وظايف خود و افزايش منابع و دارايي هاي 
صندوق )به عنوان رسالت ذاتي صندوق ها(، مجاز به به کارگيري افراد مي باشد 
و در همين راستا از مديران دولتي و افراد بازنشسته با تجارب مرتبط در ترکيب 

هيئت رئيسه صندوق ها استفاده نموده است. 
4. در بخش هاي ديگري سوال شده است که چرا تا سال 1394 صندوق هاي 
نفت در سامانه ثبت شرکت ها ثبت نشده و مدعي خواب نما شدن مديران 

نفتي و بيدار شدن يك باره آنها در سال 1394 شده است؟ 
پرسش تلويحاً اشاره مي کند چرا قبل از سال 1394 اين اقدام صورت نگرفته، 
يا چرا در آن مقطع زماني چنين اقدامي انجام شده است؟ در اين زمينه بيان 
اختيارات  و  وظايف  قانون  تصويب  )تاريخ  از سال 1391  قبل  تا  گردد:  مي 
وزارت نفت(، به استناد بند »م« ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت 
ايران مصوب 1356، دارايي هاي صندوق ها به صورت امانت در اختيار هيئت 
مديره شرکت ملي نفت ايران قرار داشت، از سال 1391 و به استناد مواد 10 
و 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت )مصوب مجلس شوراي اسامي( و 
بند 34 ماده 2 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي کارکنان وزارت نفت 
)مصوب 1393/09/01 رياست جمهوري(، فرايند تدوين و تصويب اساسنامه 
صندوق ها آغاز و نهايتاً  با سير مراحل قانوني، اساسنامه در تاريخ 93/12/27 
ثبت شده است. به عبارت ديگر اساسنامه صندوق ها در اجراي تكليف مقرر 
در ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به عنوان قانون باادستي، 
تدوين و تصويب گرديده و بديهي مي باشد که فرآيند تدوين آن پس از اباغ 

قانون باادستي مذکور مي بايستي شروع و خاتمه مي يافت. 
5 . در پرسش ديگري ادعا گرديده عليرغم اين که صندوق ها طي 70 ساله 
گذشته انواع فعاليت هاي بازرگاني و تجاري را داشته چرا در سال 1394در 

فهرست مؤسسات غيرتجاري و نه تجاري ثبت شده است؛ 
در اين زمينه ازم به توضيح است سهامداران واقعي صندوق هاي بازنشستگي 
صنعت نفت شاغلين و بازنشستگان صنعت بوده و دائم در حال تغيير مي باشند. 
لذا امكان ثبت صندوق هاي نفت به عنوان شرکت سهامي نبوده است. از طرف 
ديگر در اساسنامه اي که هيئت امناء جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها تهيه 
نموده اند عاوه بر درج وظيفه دريافت کسور و پرداخت مستمري به بازنشستگان 
در موضوع فعاليت صندوقها، به فعاليت هاي سرمايه گذاري و تجاري نيز اشاره 
شده است. حتي در ماده 26 اساسنامه، موارد پيش بيني نشده در اساسنامه 
را تابع قانون تجارت لحاظ نموده اند. لذا ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه 
غيرتجاري براساس تكاليف و ايرادات اداره ثبت شرکت ها مبني بر حذف عنوان 
تجاري براي صندوق هاي نفت و استعامات انجام گرفته از نهادهاي ذيربط صورت 

پذيرفته و هيئت مؤسس صندوق در اين امر دخيل نبوده اند.
درهر صورت هم موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه ثبت شده صندوق هاي 
نفت، فعاليت هاي تجاري را عنوان مي کند و هم يكي از مأموريت هاي ذاتي هر 
صندوق بازنشستگي انجام فعاليت اقتصادي از محل وجوه شاغلين و بازنشستگان 

جهت افزايش دارايي آنها و ارائه خدمات بهتر به صاحبان مي باشد. 
6. در جايي ديگر سوال مي گردد چرا سرمايه صندوق ها »صفر« مي باشد 

يا بوده است؟
همان طور که در بند 5 آمده است ذينفعان واقعي صندوق هاي بازنشستگي 
نفت شاغلين و بازنشستگان محترم صنعت نفت مي باشند. ليكن به دليل عدم 
امكان سهامداري تمامي آنها و همچنين تكليف اداره ثبت شرکت ها مبني بر 
ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه غيرتجاري، سهامي براي صندوق هاي نفت 
به عنوان يك شخصيت حقوقي در نظر گرفته نشده است. معهذا اين محدوديت 
دليلي بر عدم وجود حقوق صاحبان واقعي صندوق نفت )بازنشستگان و شاغلين( 
براي  ايران  استانداردهاي حسابداري ملي  براساس  بلكه  نبوده،  دارايي ها   بر 
صندوق هاي بازنشستگي )استاندارد شماره 27(، به جاي حقوق صاحبان سهام 
 در صندوق هاي نفت، خالص دارايي هاي طرح در نظر گرفته شده و صندوق هاي 
بازنشستگي از جمله صندوق هاي بازنشستگي نفت هر ساله تغييرات در خالص 
 دارايي هاي خود )کسور دريافتي و مازاد درآمدها بر هزينه ها پس از کسر

افزايش در خالص دارايي هاي خود  به عنوان  را   مستمري هاي پرداختي( 
 مشخص و به خالص دارايي ها در سال قبل اضافه و به عنوان مانده نهايي خالص 
دارايي ها که متعلق به شاغلين و بازنشستگان است نمايش مي دهند که همان 

حقوق صاحبان سرمايه )سهام( در شرکت هاي سهامي مي باشد. 
همان طور که توضيح داده شد نه تنها اين خالص دارايي ها صفر نمي باشد 
بلكه هر ساله مبلغي به مانده سال قبل اضافه مي شود و اين مبالغ هر ساله 
مورد رسيدگي سازمان حسابرسي کشور )حسابرس و بازرس قانوني منتخب 
مجمع قرار مي گيرد( و اين مي تواند پاسخ به پرسش ديگري با اين مضمون 
و همواره سرمايه آن  نبوده  افزوده  ارزش  داراي  ها  که چرا سرمايه صندوق 

صفر است باشد.
 شايان ذکر است در مراجع حرفه اي و خارج از کشور براي ارزيابي توانايي 
صندوق هاي بازنشستگي در انجام تعهدات خود از خالص ارزش دارايي ها به 

جاي سرمايه استفاده مي گردد.
 7. در پرسش ديگري از احتمال عدم واريز وجوه کسر شده از شاغلين به حساب هاي

 صندوق هاي نفت سوال به ميان آمده است که با توجه به حسابرسي هاي انجام 
شده توسط حسابرس و بازرس مستقل منتخب هيئت امناء )سازمان حسابرسي 
کشور(، هيچ گونه تخلفي از اين بابت گزارش نشده و از طرفي افزايش خالص  
دارايي هاي صندوق هاي نفت در هر سال نيز عكس ادعاي فوق را نشان مي 
دهد. ضمناً پرداخت مرتب و مناسب مستمري بازنشستگان صنعت در هر ماه 

نيز ابهام فوق را مرتفع مي کند. 
با توجه به موارد فوق، صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت با تكيه بر 
مباني قانوني مستحكم خود نه تنها تاکنون اتكايي به منابع مالي دولت 
با  مقايسه  در  بلكه  نداشته،  بازنشستگان خود  مستمري  پرداخت  جهت 
قانوني خود  تعهدات  تمام  است  توانسته  نيز  مشابه  هاي  مجموعه  ساير 
که  اي  است مجموعه  اين  پرسش  بهتري محقق سازد؛ حال  نحو  به  را 
تعهدات قانوني خود را محقق کرده و هيچ گونه مشكلي براي دولت ها 
نسبت  بهتري  کيفي  و  و همچنين خدمات کمي  ننموده  ايجاد  تاکنون 
به ساير صندوق ها براي بازنشستگان فراهم نموده است؛ چرا بايستي با 
اين گونه سواات غيرکامل و متناقص مواجه شود . در صورتي که پاسخ 
به اين پرسش ها با مرور قوانين، اسناد و مراجعه به سايت کدال سازمان 
 بورس اوراق بهادار ايران و مشاهده صورت هاي مالي صندوق هاي نفت و 

شرکت هاي زيرمجموعه در سايت مذکور به راحتي مرتفع مي گرديد. 
در پايان قابل ذکر است که صندوق هاي نفت جهت ايجاد شفافيت مالي، ضمن 
استقرار نظام حاکميت شرکتي، ايجاد نهاد حسابرس داخلي در کنار حسابرس 
منتخب مجمع، هر ساله کليه صورت هاي مالي خود و شرکت هاي تابعه را در 

سايت کدال سازمان بورس اوراق بهادار ايران درج مي نمايد.

»

حسين زاده :
 ۲۶۰۰ ميليارد تومان 

اموال مازاد بانك ملي 
طي ۹ ماه واگذار شد 
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معاون وزير راه و شهرسازي:
 طرح سراسري ساخت ۵۰هزار مسکن 

ارزان قيمت آغاز شد
معاون وزير راه و شهرسازي از آغاز ساخت 50هزار واحد مسكن ارزان قيمت در 
شهرهاي جديد خبر داد و گفت: اين طرح به تعديل قيمت ها و جذب سرمايه هاي 
سرگردان کشور کمك مي کند.به گزارش  تسنيم، حبيب اه طاهرخاني در آيين 
افتتاح و کلنگ زني چند طرح روبنايي شهر هشتگرد و 10 هزار مسكن ارزان قيمت 
در شهرهاي جديد سراسر ايران، اظهار کرد:  مجموعه هايي از پروژه هاي آموزشي، 
مذهبي، ورزشي کنار مسكن مهر افتتاح مي شود. در حوزه تأمين خدمات داراي 
کمبودهاي جدي هستيم که به همت شرکت عمران هشتگرد موضوع مذکور 
در حال پيگيري و اقدام است.وي با بيان اين که امروز حدود 51 ميليارد تومان 
پروژه هشتگرد تماماً متكي به منابع داخلي افتتاح مي شود، افزود: اين پروژه ها 
تأثير خوبي بر ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان و دستيابي به اهداف مورد نظر 
خواهد داشت.وي تصريح کرد: افتتاح قطار شهري گلشهر ــ هشتگرد جذابيت 
باايي در سكونت اين شهر خواهد داشت. هشتگرد بين 17 شهر جديد فعال 
کشور منحصربه فرد است. در دهه اول شكل گيري هشتگرد، اين شهر يكي از 
شهرهاي جذاب بود. با اقدامات جديد به خصوص 5 ماه اخير مي توانيم اميدوار 
باشيم هشتگرد به يك محيط سكونت مناسب تبديل شود.وي ادامه داد: در 5 
سال اخير در دولت تدبير و اميد حداکثر تاش را به خرج داده ايم در حوزه خدمات 

آموزشي کمبودي نداشته باشيم. 

جالي:
 رويکرد بنياد علوي، محروميت زدايي 

از مناطق روستايي است
عضو هيئت مديره بنياد علوي گفت: بنياد علوي به عنوان بازوي محروميت زدايي 
بنياد مستضعفان در راستاي زدودن غبار محروميت از مناطق محروم و روستايي 
کشور تاش مي کند.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد مستضعفان، 
 خداکرم جالي در ديدار با استاندار ايام اظهار داشت: يكي از اقدامات صورت گرفته 
اين بنياد در منطقه قلعه  گنج استان کرمان بوده زيرا اين منطقه به لحاظ امنيتي، 
اقتصادي و ... وضعيت ويژه اي داشت بنابراين به  عنوان هدف انتخاب شد.وي ادامه 
داد: در گذشته تنها فقر تك  بعدي يعني فقر درآمدي مدنظر بود، اما اکنون فقر 
چند بعدي شامل فرهنگي، اقتصادي، بهداشت، آموزش و ... مطرح است که اين 
بنياد به خوبي در همه زمينه ها به افراد محروم منطقه کمك مي کند.عضو 
هيئت مديره بنياد علوي از بين بردن شكاف طبقاتي را به  عنوان راهكاري براي 
رفع محروميت و فقر نام برد و افزود: بنياد علوي در سراسر کشور به طرح  هاي 
توليدي و توسعه اي تسهيات پرداخت مي کند.جالي تاکيد کرد: بنياد علوي در 
سه بخش کشاورزي و دامداري، صنعت و معدن و خدمات تسهيات پرداخت 
مي کند که عاوه بر رفع محروميت موجب ايجاد اشتغال و توانمندي افراد شود.

وي به آمادگي کامل اين بنياد مستضعفان براي اجراي طرح توسعه اي شهرستان 
ملكشاهي و مشارکت در آن تاکيد کرد و افزود: آمادگي داريم براي کمك به توسعه 

اين شهرستان مشارکت داشته باشيم.

 اختصاص ارز دولتي براي واردات 
ليبل مشابه توليد داخل

در حالي دولت هر روز سخت گيري بيشتري براي دريافت مابه التفاوت نرخ ارز دولتي 
با بازار ثانويه از برخي واردکنندگان مواد اوليه دارد که اکنون برخي کااهايي که توليد 
داخلي دارند، ارز دولتي مي گيرد.به گزارش پارسينه ،موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز 
دولتي با بازار ثانويه در حالي براي بسياري از واردکنندگان دردسرساز شده که آن ها 
به دليل شرايط تحريم هاي پيش رو، واردات مواد اوليه و ماشين آات را تسريع کرده 
بودند؛ اما اکنون دولت با دريافت اين مابه التفاوت 2800 توماني به ازاي هر دار، 
مي خواهد هر گونه رانت و سوءاستفاده از ارز دولتي را از بين ببرد؛ در حالي که اين 
امر مشكاتي را براي توليدکنندگان به وجود آورده است.اما در نهايت دولت تصميم 
گرفت که 25 قلم کاا را مشمول دريافت ارز دولتي نمايد، اگرچه اکنون درخواست 
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اين است که اين اقام به 100 قلم 
افزايش يابد. جالب آنجا است که برخي از اين اقامي که به تازگي در فهرست دريافت 
ارز دولتي قرار گرفته اند، توليد داخلي دارند.در اين ميان، در حالي که توليدکنندگان 
داخلي انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز ثانويه، تحت 
عنوان اولويت 2 وارد مي کنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتي 
در تعرفه شماره 48114900 به نام »ليبل« در رديف 42 ليست مذکور تحت عنوان 
گروه کااي 1 درج شده است؛ اين در حالي است که با واردات محصول نهايي آن هم 
با ارز دولتي 4200 توماني، توليدکنندگان داخلي امكان رقابت را به طور کامل از دست 
مي دهند و نتيجه نهايي، تعطيلي کارخانجات اين توليدکنندگان در سال حمايت از توليد 
داخلي خواهد بود. در اين ميان توليدکنندگان بر اين باورند که با سرمايه گذاري هاي 
انجام شده طي چند سال گذشته، کل نياز مصرف داخل کشور بابت انواع فيلم و کاغذ 
پشت چسبدار توسط 5 توليدکننده داخلي کوچك و بزرگ به طور کامل مرتفع شده 
و در عمل نيازي به واردات محصول نهايي نيست. در اين ميان، نياز ساانه کشور به 

ليبل و انواع محصوات پشت چسبدار ساانه 14 هزار تن است.

گردهمايي بزرگ صنعتگران ساختمان:
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي جامع 

صنعت ساختمان برگزار مي شود 
ده ها شرکت بزرگ داخلي و نمايندگان محصوات خارجي، صنعتگران و مهندسان 
بخش هاي مختلف حوزه ساخت و ساز و همچنين وزارتخانه ها، سازمان ها و 
نهادهاي مرتبط با صنعت ساخت و ساز کشور از يازدهم تا چهاردهم مهر ماه با 
حضور در بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي جامع صنعت ساختمان که در 
محل نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان برگزار مي شود؛ جديدترين توليدات و 
خدمات خود را ارائه مي کنند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني بيست و 
يكمين نمايشگاه بين المللي جامع صنعت ساختمان؛ در اين نمايشگاه بيش از 
120 شرکت از جمهوري اسامي ايران و نمايندگاني کشورهاي چين، ترکيه و... 
نوين ترين و پيشرفته ترين طرح ها، برنامه ها و پروژه هاي خود را در سه حوزه 
)تكنولوژي هاي نوين، سازه ها و نماها(، ارائه و در معرض ديد عاقه مندان قرار 
خواهند داد.عليرضا آموخته مدير برگزاري بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي جامع 
 صنعت ساختمان گفت: در اين نمايشگاه انواع طرح ها و پروژه هاي سبك سازي 
ساختمان، مجتمع سازي، انواع سازه هاي فلزي، سازه هاي بتني، سازه هاي پيش 
 ساخته ، فني مهندسي، نظارت، طراحي و دکوراسيون داخلي، ساختمان هاي 
هوشمند، بهينه سازي انرژي، درب و پنجره، آسانسور، پله برقي و باابر ها، پروفيل 
و آلومينيوم، عايق هاي حرارتي و صوتي، تهويه و تاسيسات ساختماني، لوله و 
پليمر، کاشي و سراميك ، شيرآات، تجهيزات و طرح هاي نوين ساختماني ارائه 
مي شود. وي تاکيد کرد: اين نمايشگاه با هدف کمك به رونق ساخت و ساز، 
شناخت توانمندي ها و کمبودهاي صنعت ساختمان، آشنايي با پيشرفت هاي 
روز اين صنعت در ايران و جهان، توسعه و گسترش سبك سازي، مقاوم سازي 
و ساختمان سازي کشور، اشتغالزايي و ايجاد يك فضاي اقتصادي و تجاري ويژه 
براي رويارويي شرکت هاي فعال در زمينه ماشين آات، تجهيزات، مصالح، خدمات 

و تكنولوژي صنعت ساختمان و عمران برگزار مي شود. 

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، از عرضه مجدد 
ابتداي مهرماه  خبر داد.به گزارش   از  بنزين سوپر 
تسنيم، اسداه قره خاني با اشاره به عدم عرضه بنزين 
سوپر در جايگاه هاي سوخت، اظهار کرد: دو هفته آتي 
اوج سفرهاي تابستاني در کشور است که شايد به اين 
دليل بنزين سوپر در کشور عرضه نشده باشد.وي با 
بيان اين که اگر در مهرماه بنزين سوپر در جايگاه هاي 
سوخت عرضه نشود جاي سوال دارد، افزود: اگر ميزان 

مصرف بنزين با کاهش سفرها کمتر شود، توليد بنزين 
سوپر از سر گرفته مي شود.وي با بيان اين که روزانه 
بين 2 تا 3 ميليون ليتر بنزين سوپر مصرف مي شود، 
تصريح کرد: توليد 5 ميليون ليتر بنزين يورو 4 معادل 
توليد 3 ميليون ليتر بنزين سوپر است، بنابراين حدود 
2 ميليون ليتر از اين طريق صرفه جويي مي شود.
وي با تاکيد بر اينكه زماني که مقدار مصرف بنزين 
کاهش و توازني بين توليد و تقاضا ايجاد شود توليد 
بنزين سوپر آغاز مي شود، افزود: اولويت نخست اين 
از توليد  ابتدا مصرف بنزين داخلي مردم  است که 
داخل تامين شود و سپس به فكر تامين بنزين سوپر 
باشيم.قره خاني با بيان اينكه سيستم احتراق برخي 
خودروهاي خارجي با بنزين سوپر تنظيم شده است، 
ادامه داد: اگر اين خودروها از بنزين معمولي استفاده 
کنند تنظيمات خودرو به هم مي ريزد و مشكاتي 

براي خودرو ايجاد مي شود.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:
 عرضه مجدد بنزين سوپر از اول مهر آغاز مي شود

رئيس سازمان بهره وري گفت: عزمي براي ارتقاي بهره 
وري وجود ندارد و اين سازمان يكي از متهمان پايين 
بودن بهره وري است. به گزارش مهر،علي اکبر اولياء با 
حضور در برنامه تيتر امشب درباره شاخص هاي بهره وري 
در کشور گفت: مرکز ملي بهره وري ايران بعد از برنامه 
پنجم، تبديل به سازمان مستقلي به نام سازمان ملي 
بهره وري ايران شد که يكي از برنامه هاي اين سازمان 
پايش بهره وري در کشور است.وي افزود: در بررسي 
بهره وري کان کشور، برآورد اين سازمان اين بود که 
در مجموع تحقق رشد بهره وري در کشور صفر است. اين 
درحالي است که از برنامه چهارم توسعه موظف شديم 
بهره وري را سرلوحه کار خود قرار دهيم که به اين کار 
توجه زيادي نشده است.رئيس سازمان بهره وري در 
ادامه گفت: در برنامه ششم سهم بخش هاي مختلف از 
بهره وري نيز مشخص شده است و کشور برخاف سابقه 
ديرينه  حضور در سازمان بهره وري آسيايي از دهه پنجاه 

ميادي انتظار مي رفت که موفقيت بيشتري در بهره وري 
داشته باشد.وي افزود: سازمان بهره وري، متوليان بخش 
صنعت و کشاورزي در کاهش بهره وري نقش داشته اند 
که بايد آسيب شناسي شود و عزم جدي براي باابردن 
بهره وري در کشور داشته باشند.اولياء گفت:اقتصاد ما 
دولتي است و بخش خصوصي فعالي هم نداريم بنابراين 
مجموعه عوامل ازم است تا دست به دست هم دهند تا 

بهره وري به نقطه مطلوب برسد.

رئيس سازمان ملي بهره وري:
عزمي براي ارتقاي بهره وري وجود ندارد

وزير ارتباطات:
اجراي دولت الکترونيک، راه عبور از مشکات اقتصادي است

وزير ارتباطات با اشاره به ريشه مشكات اقتصادي کشور بيان کرد: راه 
عبور از مشكات داخلي، شفاف سازي و پياده سازي دولت الكترونيكي 
است.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، محمدجواد آذري جهرمي 
در برنامه حاا خورشيد شبكه سه سيما گفت : براي استقرار دولت 
الكترونيك بايد همه ابزارهاي دسترسي مردم و زيرساخت ها ارائه خدمات 
 فراهم شود.وي ادامه داد: راه عبور از مشكات داخلي شفاف سازي 
بايد هم مطالبه مردم باشد و  الكترونيكي است و  و اجراي دولت 
هم همه دستگاه ها پاي کار بيايند.جهرمي تاکيد کرد: چرا بايد ارز 
ناشي از صادرات دولتي ها و خصولتي ها دير به دست واردکنندگان 
برسد؟وي گفت : صحبت هاي روز گذشته رئيس جمهور، حجت را 
بر همه دستگاهها تمام کرد و بايد همه فعاليت ها شفاف باشد و در 
بخش زير ساخت امكان دسترسي مردم به خدمات پرسرعت فراهم 
مي شود. وزير ارتباطات و فناوري اطاعات گفت : در موضوع واردات 
تلفن همراه همه چيز شفاف و مشخص است و واردات قاچاق را به 
ايم. محمد جواد آذري جهرمي در برنامه زنده حاا  صفر رسانده 
خورشيد در شبكه سه سيما تاکيد کرد : شفافيت و دسترسي به 
گردش آزاد اطاعات تنها راه مبارزه با قاچاق است.آذري جهرمي 
ادامه داد: 9 و 2 دهم ميليارد يورو ارز اختصاص پيدا کرد و واردات 
انجام شد اما اينكه به چه قيمت هايي فروخته اند بايد بررسي شود 
و تنها پرونده اي که حاا در دست پيگيري است به موضوع واردات 

تلفن همراه اختصاص دارد چون همه چيز شفاف و تا نقطه انتها 
مشخص است که چه کسي چه کاري انجام داده و پرونده نيز تا دو 
هفته براي رسيدگي به دستگاه قضائي ارجاع مي شود اما چرا در 
عرصه هاي ديگر شاهد اين اتفاق نيستيم؟ چون شفاف نيست.وزير 
ارتباطات درباره شفاف سازي و گردش آزاد اطاعات افزود: سيستم 
دسترسي آزاد به اطاعات سامانه خوبي است و البته در گام اول 
قرار دارد و به ترميم، ممارست و شفاف بودن نياز است.وي گفت: 
در حقيقت شفاف بودن براي همه دشوار است اما اين قانون، قانوني 
است که زيرساخت فني آن را ما فراهم کرده ايم و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي هم در آن مسئوليت دارد و گام هاي خوبي دولت 
برداشته است.وزير ارتباطات تصريح کرد : دولت سواات متعددي 
را از بخش هاي دولتي پرسيده است که بخشي جواب داده اند و 
بخشي هم هنوز عادت به پاسخ دادن ندارند البته بنده در مجموعه 
خودم نيز با اين چالش مواجه هستم، سوااتي را از زيرمجموعه ام 
مي پرسم که هنوز بي جواب مانده که البته مي گويند نبايد قرارداد 
فيمابين مناقصات را مطرح کنيم چون محرمانه است اما اين مسئله 
با گردش آزاد اطاعات منافات دارد.آذري جهرمي ادامه داد: شفافيت 
يك شبه محقق نمي شود و اگر فكر مي کنيم همين که اراده کنيم 
شفاف سازي انجام مي شود کلمه اشتباهي است و پايدار هم نخواهد 
بود و اين مسير ؛ فرآيند، گزارش، پيگيري و ممارست مي خواهد.

وي افزود: بنده سواات در مجموعه خودم را پيگيري کردم و ديدم 
که براي ما درصد پاسخ به سواات قابل توجه نيست يعني ما تا 
امروز 67 درصد به سواات پاسخ داده ايم اما براي حل اين مسئله 
در وزارت ارتباطات تعاريفي را مطرح کرديم که با چه مكانيزمي به 
اين سواات پاسخ داده شود؟آذري جهرمي درباره دايل عدم افشاي 
قراردادهاي مناقصه گفت: برخي اين سوال از بنده مي پرسند که 
پهناي باند اينترنت را چقدر مي خريد و چقدر مي فروشيد؟ آن فردي 
که اين کار را انجام مي دهد مي داند پشت ماجرا چيست؟ ولي من 
اصرار کردم که به همين سوال هم پاسخ بدهيد و دليل بياوريد چون 
اشكالي ندارد مردم بدانند چه اتفاقي افتاده است و همين اصرارها باعث 
اصاح امور مي شود.وزير ارتباطات درباره دولت الكترونيك تصريح 
کرد: ما يك پروژه داريم مردم همه مي شناسند )ثبت اصالت تلفن 
همراه( و پيش از اين 95 درصد تلفن هاي همراه وارداتي که قاچاق 
بود اما حاا اين مسير تغيير کرده، پس ما اراده کرديم و توانستيم 
با اتصال سه دستگاه ، قاچاق گوشي تلفن همراه را به صفر برسانيم.

وي گفت: اين روزها در بازار ارز تاطم ايجاد شده، پوشك گران شده 
و ربطي هم به قاچاق ندارد بلكه بايد فرآيند توزيع ارز بررسي شود. 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات گفت: براي توسعه دولت الكترونيك 
بايد زيرساخت ها ايجاد شود و در حال حاضر 67 ميليون مشترک 

پهناي باند در کل کشور داريم.

مديرعامل بانك ملي ايران گفت: بانك ملي ايران طي 9 ماه گذشته، حدود 2 
هزار و 600 ميليارد تومان از شرکت ها و اماک مازاد خود را واگذار کرده است.

 به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، محمدرضا حسين زاده 
با بيان اين که شرکت هاي بورسي تحت مديريت بانك از طريق بورس واگذار 
مي شوند، اظهارداشت: شرکت ها و اماک ديگر از طريق مزايده عمومي با اطاع 
رساني گسترده توسط آگهي فروخته مي شوند.وي افزود: فروش اماک مازاد و 
بنگاه هاي در اختيار بانك، موضوعي نيست که تنها در اختيار بانك ما باشد، بلكه 
بانك به عنوان يك طرف معامله، اماک را به فروش مي گذارد و بايد خريدار نيز 
به اين کار ترغيب شود.حسين زاده با بيان اين که رهبر معظم انقاب، رئيس 
جمهور محترم و دولت تدبير و اميد بر خروج بانك ها از بنگاهداري و فروش اماک 

مازاد تاکيد دارند، گفت: عزم بانك ملي ايران براي اجرا کردن اين دستورالعمل 
جزم است.مديرعامل بانك ملي ايران اظهارکرد: ما در حال مذاکره با خريداران 
هستيم، اما بايد اين را هم گفت که بسياري از بنگاه ها به صورت قهري به بانك 
واگذار شده و اين کار بابت بدهي دولت ها يا بدهكاران حقيقي و حقوقي ديگر 
بوده است.به گفته حسين زاده تنها بابت بدهي امير منصور آريا، هشت شرکت 
از جمله گروه ملي فواد به بانك ملي ايران واگذار شده است که اغلب آنها 
دچار مشكل توليد هستند.مديرعامل بانك ملي ايران افزود: نمي توان زماني براي 
فروش کامل همه بنگاه ها و اماک در اختيار اعام کرد، چون طرف تقاضا نيز 
بايد براي خريدن اين اموال وجود داشته باشد، اما همه تاش ما تسريع در اين 

کار با شرط حفظ بيت المال و اموال بانك است.

از رسانه ملي تا رسانه ميلي؟!
ادامه از صفحه اول

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران - )283500-1(
به استناد ماده )19( قانون برنامه و بودجه بند )د( ماده )28( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( - مصوب 1393 و حكم ذيل جدول شماره )9(  قانون بودجه سال 

1396 کل کشور اعتبارات ذي ربط به شرح جدول زير به آن دستگاه اباغ مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات اقدام گردد. )1(
"ارقام به ميليون ريال"

محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه
5- فهرست پروژه هايي که در جزء 47 رديف 550000 قانون بودجه سال 96 آمده به شرح جدول زير است:

6-  پروژه هاي فوق با 4 رديف طبقه بندي در مناطق محروم استان هاي خراسان جنوبي و قزوين و سمنان هستند، آيا سهم اين مناطق محروم از اصل اين جزء از اعتبار رديف عمومي پرداخت شده است؟ 
يا بنا به ميل و اراده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که درمعاونت زير مجموعه رئيس جمهور فقط اباغ شده، کدام يك ؟

7- آيا همه اين اعتبار به جاي آنكه به 4 پروژه پرداخت شود به 4 پروژه اباغ و فقط به يك پروژه پرداخت شده است؟ سهم سرخه زادگاه رئيس جمهور از اين اعتبار 553 ميليون تومان است. آيا همه اين 
اعتبار 6 ميليارد و نهصد ميليون توماني به استان زادگاه رئيس جمهور اختصاص يافته يا آنجا هم از اين اعتبار نصيبي نبرده؛ کدام يك؟

8- ختم کام. نظارت مهم ترين بخش در حوزه اجرايي است و رئيس جمهور به عنوان قوه مجريه بااترين مرجع نظارتي يعني سازمان حسابرسي را در اختيار دارد و عاوه بر آن در جمع 6 نفره اي که از سه 
قوه بر صدا و سيما نظارت مي کنند 2 عضوي که مستقيم خود انتخاب مي کند و 2 عضو حامي خود از مجلس را دارد آيا با وجود آن قدرت اجرايي و اين قدرت نظارتي مي توان گفت رسانه ملي به صورت 
رسانه ميلي اداره مي شود؟ به ميل چه کسي؟ بد نيست کساني که مدعي اند حتي به خدا هم مي شود انتقاد کرد و ائمه معصومين هم بايد پاسخگو باشند، لطف کنند به پرسش هاي مطروحه در اين مقال 

پاسخ دهند تا ازشفافيت هايي که به وجود مي آيد عملكردها معلوم و فاصله حرف تا عمل مشخص شود. 
پي نوشت:

)1( نامه شماره 1731207 مورخ 96/12/12 آقاي نوبخت به صدا و سيما

تملک دارايي هاي هزينه ايعنوان رديفشماره رديف
سرمايه اي

توضيحات جمع

اعتبارات موضوع  قانون استفاده متوازن از امکانات كشور و توزيع عادانه و رفع 550000-47 
تخصيص و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت

توزيع به شرح جدول پيوست69/01169/011-

توضيحاتاعتبار )ميليون ريال(عنوان طرح/ پروژهشماره طبقه بندي 

ايجاد افزايش پوشش شبکه هاي تلويزيوني  در نقاط فاقد پوشش )طرح پوشش ديجيتال DVBTشهرستان هاي ارادن: 3319 ميليون ريال، دامغان: 8850 ميليون ريال، سرخه: 5531 1705007007
ميليون ريال، سمنان: 5186 ميليون ريال، گرمسار: 3872 ميليون ريال، ميامي: 11062 ميليون ريال مهديشهر: 6191 ميليون ريال (.

44/011-

-15/000تبديل فن آوري آنالوگ موجود به فن آوري پيشرفته ديجيتال ) تکميل و تجهيز ايستگاه هاي پوشش تصويري ديجيتال شهرستان قزوين(1705007010

-5/000ايجاد و افزايش پوشش شبکه هاي تلويزيوني در نقاط فاقد پوشش )استان خراسان جنوبي(1705007007

-5/000بهبود و تکميل پوشش شبکه هاي  تلويزيوني و اف ام راديويي موجود )استان خراسان جنوبي(1705007009

69/011جمع كل

نايب رئيس اتاق اصناف تهران گفت: در هيچ بازاري يك نقطه اتكا به 
خصوص براي مصرف کنندگان وجود نداشت اما امروز بورس کاا به 
بازاري امن مبدل شده که فارغ از اتفاق هاي اخير بازار ارز که کل اقتصاد 
را درگير کرده، بهترين و شفاف ترين بازار براي مبادله کااها است.وي با 
اعام بررسي همكاري با بورس کاا براي افزايش شفافيت و مانيتورينگ 
بازار کاا ، دايل اهميت اين بورس در اقتصاد ايران را تشريح کرد.به 
گزارش کااخبر، خسرو ابراهيمي نيا درباره نقش بورس کاا در اقتصاد 
ايران گفت: نقش بورس کاا در دنيا تعريف شده که شامل بستري براي 
حضور توليدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور ايجاد شفافيت در 
دادوستدها و عملكرد شرکت ها است و اين اتفاق در ايران نيز در حال 

وقوع است.وي ادامه داد: با مشاهد عرضه برخي کااها در بورس کاا مانند 
انواع فلزات، مواد پتروشيمي و کشاورزي، مشخص مي شود نرخ اين کااها 
طبق معيارهاي شاخص، صحيح و همچنين برمبناي عرضه و تقاضا محاسبه 
شده و تابلوي بورس در مقابل ديد همگان قرار مي دهد. البته در اين ميان 
نوسانات ارزي موارد مقطعي را در اين زمينه ايجاد کرده که برطرف خواهد 
شد.ابراهيمي نيا افزود: به منظور ايجاد شفافيت و تمرکز حداکثري کااها، 
بايد زنجيره توليد کااها در بورس عرضه شود تا همه جزئيات از مواد اوليه 
تا محصول نهايي از طريق مكانيسم بورس، شفاف شود.وي افزود: با عرضه 
و معامله انواع محصوات در بورس کاا ، ديگر مانند بازارهاي غير رسمي 
امكان جهت دهي برخي افراد در روند معامات و قيمت ها وجود ندارد. 

بلكه شفافيت آماري و همچنين انجام نظارت در معامات، شرايط برابري 
را براي معامله گران ايجاد مي کند. بنابراين بورس عاوه بر ايجاد تعادل  
در بازار کااها، از طريق ابزارهاي مالي امكان جذب نقدينگي جامعه و 
سرمايه هاي سرگردان را دارد که به تجارت و توليد سالم کمك کرده و 
همچنين شرايط حاکم در سطح خرده فروشي را بهبود مي بخشد.وي در 
برابر اين سوال که آيا تاکنون در اتاق اصناف در خصوص همكاري با بورس 
کاا اقدامي صورت گرفته يا خير؟ گفت: درحال مطالعه و بررسي جهت 
همكاري با بورس کاا هستيم . در حوزه شفافيت و مانيتورينگ کاا يكي 
از برنامه هاي اصلي دور دوم اتاق اصناف تهران است که در اولويت قرار 

گرفته و اميدواريم اين امر محقق مي شود.

يک مقام مسئول خبر داد:
 اتصال راه آهن و مترو تبريز 

تا پايان سال جاري
آهن  راه  امسال  پايان  تا  گفت:  آهن  راه  شرکت  مسافري   معاون 
بستان آباد-تبريز از طريق متروي تبريز به ايستگاه فعلي راه آهن اين 
شهر وصل مي شود.به گزارش مهر به نقل از راه آهن جمهوري اسامي 
ايران، ميرحسن موسوي گفت: با موافقت وزير راه و شهرسازي و با پيگيري 

 استاندار آذربايجان شرقي مقرر شد در صورت تامين اعتبار خط راه آهن 
پايان  تا  تبريز  باسمنج  ايستگاه  يا  گلي  ائل  ايستگاه  تا  تبريز  ـ  ميانه 
سال جاري تكميل و مورد بهره برداري قرار گيرد.وي با اشاره به برگزاري 
جلسه مشترک استاندار آذربايجان شرقي، شهردار تبريز و تيم کارشناسي 
آهن  راه  اتصال  از  شهرسازي  و  راه  وزير  با  راه آهن  مديران  و   همراه 
ميانهـ  تبريز به ايستگاه ائل گلي تبريز تا آخر سال خبر داد.معاون مسافري 
راه آهن از موافقت شهردار کانشهر تبريز درباره اتصال متروي تبريز به 
ايستگاه هاي ائل گلي و ايستگاه فعلي راه آهن خبر داد و افزود: انتظار 
مردم آذربايجان با اجرايي شدن اين پروژه به زودي جامه عمل مي پوشد.

موسوي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حمل 46 ميليون تن 
بار توسط بخش حمل و نقل ريلي در سال 1396، ازمه رسيدن به نقطه 
سربه سر را حمل 85 ميليون تن بار اعام کرد و ياد آور شد: در بخش 
مسافري نقطه سربه سر نداريم بايد کيفيت خدمات را بيش از اين افزايش 
دهيم؛ چرا که بخش مسافري ويترين راه آهن است و براي ارتقاي خدمات 
در اين زمينه، راه آهن در سال 1396 در بخش مسافري متحمل 600 
ميليارد تومان يارانه شده است و در بخش کان اقتصادي در صرفه جويي 
 مصرف سوخت و ساير مسائل جاري 10 هزار ميليارد تومان صرفه جويي 

اقتصادي براي کشور داشته است. 

ابراهيمي نيا :
امروز بورس کاا به بازاري امن مبدل شده است
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 فرماندارساوه
خدمات کميته امداد 

گسترش  يابد

ساوه -خبرنگاررسالت:
محمدبهاروند در جلسه بررسي عملکردکميته امداد شهرستان ساوه که با حضور 
شهرستان  وديگرمسولين  امداد  کميته  امدادکشور.مديرکل  کميته  مديرکل 
عنوان  امدادبه  امداداظهارداشت:کميته  کميته  جايگاه  به  اشاره  برگزارشد,با 
يادگارامام راحل باهدف کمک به قشرنيازمند جامعه ازجايگاه واا ومقدسي 
درنظام مقدس جمهوري اسامي برخورداراستوي افزود:اين نهادمقدس باحفظ 
کرامت وعزت نفس جامعه هدف خود درحوزه هاي مختلف فرهنگي,اجتماعي 
وکمک معيشتي موفق عمل کرده است خوشبختانه اين نهادمقدس ازجايگاه 
خوبي برخورداراست فرماندارساوه تصريح کرد:خوشبختانه کميته امدادشهرستان 
ساوه باتوجه با تعاملي که با سايردستگاه ها داشته ازحيث اجتماعي واشتغالزايي 

امداد طيف  رود حمايت هاي کميته  انتظارمي  ولي  است  موفق عمل کرده 
گسترده تري را تحت حمايت خود قرار دهد وحمايت ها تنها به جامعه تحت 
يک  به  صنعتي  قطب  دليل  به  ساوه  شهرستان  نشود  نهادختم  اين  پوشش 
شهرمهاجرپذيرتبديل شده به گونه اي که طي پنج سال اخير شاهدافزايش  
اندازه جمعيت  به  به شهرساوه هستيم جمعيتي که  50هزارنفري  جمعيت 
امداد  ازنهادکميته  خروجي  افزايش  باوجود  بنابراين  است  2شهرديگراست 
به مراتب شاهد افزايش ورودي جامعه تحت پوشش نهادکميته امدادهستيم 
بهاروندبيان کرد:قطعا به دنبال مهاجرپذيربودن اسيب ها ومشکاتي را براي اين 
شهربه همراه داشته است که مي طلبدباتوجه به افزايش ورودي به نهادکميته 

امداد.نهادکميته امداد ساوه بايد بيشترمورد توجه قرارگيرد.

شهرستان

خبر
275 اثر به دبيرخانه جشنواره بين المللي 

هنرهاي تجسمي ارسال شد
دزفول- خبرنگار رسالت:

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد  اسامي شهرستان دزفول با اشاره 
المللي  بين  جشنواره  دبيرخانه  به  آثار  ارسال  مهلت  پايان  به 
هنرهاي تجسمي گفت: 275 اثر به دبيرخانه اين جشنواره ارسال 

شده است.
نادر سعادتي فرد گفت: 217 اثر مربوط به 96 هنرمند ايراني و 

58 اثر مربوط به 35 هنرمند خارجي است.
وي اظهار داشت: هنرمندان از 15 کشور ارمنستان، آلمان، ترکيه، 
آمريکا، هلند، پرتغال، کره جنوبي، مراکش، بنگادش، سنگاپور، 
بلژيک، مکزيک، بلغارستان، امارات متحده عربي و کوزوو در اين 

جشنواره بين المللي شرکت کردند.
دبير اجرايي اين جشنواره با بيان اينکه حدود 70 درصد شرکت کنندگان 
در اين جشنواره خانم هستند گفت: آثار 74 نفر از 96 هنرمند 
ايراني که آثار خود را به اين دبيرخانه ارسال کرده اند، در مرحله 
آثار  يافته اند که اصل  انتخاب شده به مرحله داوري راه  نخست 

در اين مرحله داوري مي شوند.

کلنگ خانه جوان خرمدره زده شد
خرمدره- خبرنگار رسالت:

جمعه،  امام  حضور  با  دولت  هفته  از  روز  پنجمين  با  همزمان 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  پور  محمدي  فرماندار،  محمدي 
خانه  ورزشکاران،  ارگان ها،  و  ادارات  مديران  خرمدره،  شهرستان 
 جوان با اعتباري بالغ بر 300 ميليون تومان در زميني به مساحت 

150 متر مربع کلنگ زني شد.

  رئيس خدمات ورزش پاايشگاه گاز شهيد 
هاشمي نژاد خبرداد؛

افتخار آفريني دو نماينده پاايشگاه 
 هاشمي نژاد در مسابقات رنكينگ 

تير و کمان کشور
مشهد-خبرنگاررسالت:

رئيس خدمات ورزش شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد 
از دعوت دو تن از فرزندان کارکنان اين شرکت به اردوي تيم 

ملي نوجوانان کشور در رشته تير و کمان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي 
افزود: مسابقات  اين خبر  با اعام  نژاد، محمد جواد راسخي 
رنکينگ کشوري و انتخابي تيم ملي نوجوانان ) داخل سالن 
برگزار  در شهرکرد  ها  استان  کليه  و  ها  باشگاه  با شرکت   )
پاايشگاه  کارکنان  فرزندان  از  تن  دو  کرد:  تصريح  شد.وي 
گاز شهيد هاشمي نژاد در اين دوره با ساير شرکت کنندگان 

به رقابت پرداختند.
راسخي بيان داشت: خانم ها مهسا معمار زاده به عنوان نفر 
اول در رشته ريکرو و خانم نيلوفر فاتحي به عنوان نفر دوم 
در رشته ريکرو انتخاب و به اردوي تيم ملي تير و کمان راه 

پيدا کردند.

 مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه کردستان :

بيش از 52ميليون ليتر سوخت در بخش 
کشاورزي کردستان تامين وتوزيع 

شده است
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان در 
پنجمين جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاا وارز استان که با 
حضور مديران و کارشناسان ادارت عضو ، سازمان جهاد کشاورزي 
،سازمان تعاون روستايي و.... در پخش منطقه کردستان تشکيل 
شد، بااشاره به اينکه از ابتداي سال جـاري تاکـنون بيش از 52 
ميليون ليتر سوخت بين بهـره برداران بخش کشاورزي استان 
سوخت  سهميه  تخصيص  گفت:  است  شده  توزيع  کردستان 
بخش کشاورزي براساس سطح زمين زير کشت و تعداد ادوات 
افزايش  به  اشاره  با  ياسمي  پذيردفريدون  مي  انجام  کشاورزي 
وتوسعه بخش کشاورزي در استان افزود: تامين و توزيع مطلوب 
سوخت بخش کشاورزي استان يکي از رسالت هاي اين شرکت 
است که خوشبختانه با برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته 
مطلوبي  نحو  به  مهم  اين  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان  با 

صورت پذيرفته است .

به مناسبت روز انفاق مطرح شد
کمک  35 ميليارد توماني کهگيلويه و 

 بويراحمدي ها به نيازمندان 
کميته امداد 

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مردم خير و نيکوکار کهگيلويه و بويراحمد 35 ميليارد و 551 
ميليون تومان از ابتداي سال گذشته تاکنون در قالب صدقات، 
زکات، اکرام ايتام، محسنين و ساير موارد به نيازمندان کميته 

امداد استان کمک کرده اند. 
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از ميزان 
کمک هاي مردمي از ابتداي سال گذشته تاکنون ارائه داد. به 
گزارش سايت خبري کميته امداد، فريد محبي، مديرکل کميته 
امداد کهگيلويه و بويراحمد،بابيان اينکه يکي از رسالت هاي 
اساسي کميته امداد توسعه و ترويج فرهنگ انفاق در جامعه 
اعتبارات  از  بخشي  نهاد  اين  حاضر  حال  در  افزود:  است، 
از طريق کمک هاي  انفاق  به صورت  را  محروميت زدايي خود 
جهيزيه،  جمله  از  مختلف  هاي  بخش  در  و  دريافت  مردم 
ساير  و  معيشت  مسکن،  زندانيان،  تحصيل،آزادي  درمان، 
موارد براي نيازمندان هزينه مي کند. وي بابيان اينکه انفاق 
به معني بخشش مال به فقيران براي کسب رضاي خداست، 
و  طبقاتي  فاصله  رفع  براي  مهم  امور  از  انفاق  کرد:  تصريح 

رسيدن انسان ها به سعادت و تکامل است.

شهردار بناب و دبير اجرايي چهارمين جشنواره 
ملي کباب بناب عنوان کرد:

بيش از 85 هزار نفر  در چهارمين 
جشنواره کباب بناب حضور يافتند

بناب-خبرنگاررسالت:
بناب  کباب  اجرايي چهارمين جشنواره  دبير  و  بناب   شهردار 
گفت: در 4 روز برگزاري چهارمين جشنواره ملي کباب بناب 
اين جشنواره  در  مردم سراسر کشور  از  نفر  هزار   85 از  بيش 
حضور يافتند.بر اساس اين گزارش، نادر داوودي در گفتگويي با 
 خبرنگاران با بيان اينکه تعداد استقبال کنندگان از جشنواره امسال 
10 درصد نشبت به دوره سوم افزايش يافته بود؛ اظهارکرد: در 
اين جشنواره يک غرفه مخصوص ارائه گوشت و 11 غرفه براي 
و  پز  بود و حدود 110 کباب  نظر گرفته شده  ارائه کباب در 
عوامل اجرايي در اين غرفه ها فعاليت مي کردند.وي افزود: در 
کنار برگزاري جشنواره ملي کباب بناب 18 غرفه نيز در قالب 
اطاع  و  هاي خدماتي  غرفه  غرفه شامل   13 و  صنايع دستي 
رساني در اين مجموعه داير شده بود.کليددار شهر بناب تصريح 
کرد: در آخرين روز برگزاري جشنواره مهماناني از خارج کشور 
نيز در جشنواره حضور يافته بودند.به گفته داوودي، در مدت 
4 روز برگزاري اين جشنواره کباب با تخفيف ويژه هر پرس به 

مبلغ 120 هزار ريال به متقاضيان عرضه شد.

 افتتاح طرح روشنايي معابر 
روستاي گبراني ميناب

گرگان-خبرنگاررسالت:
پروژه روشنايي خيابان اصلي روستاي گبراني با حضور احمدي 
فرماندار ويژه و حجت ااسام معتمدي فر امام جمعه ميناب 
و  متر   500 2هزارو  طول  به  پروژه  رسيد.اين  بردار  بهره  به 
مورد  ريال  ميليون   100 و  ميليارد  يک  بر  بالغ  اعتباري   با 
بهره برداري قرار گرفت. براي اجراي اين طرح 70 پايه روشنايي 
معابر و 100  چراغ روشنايي 70 وات مورد استفاده قرار گرفته 
است. در ساير طرح هاي قابل افتتاح در شهرستان ميناب نيز 
و  ترانسفورماتور  ، 71 دستگاه  برق رساني  25 کيلومتر شبکه 
623 چراغ روشنايي معابر در مجموع با هزينه 75 ميليارد ريال 

در 173 نقطه از اين شهرستان افتتاح شد.

افتتاح پل استراتژيک غدير در محور 
اصفهان – شهرکرد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رساني راه وشهرسازي استان 
اصفهان، پل عظيم و استراتژيک غدير در محور اصفهان – شهرکرد 
و  راه وشهرسازي  نيا معاون وزير  با حضور محمدهاشم حسن 
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور به افتتاح 
و بهره برداري  رسيد.گفتني است اين پل با 8 دهانه 30 متري 
و به طول 250 متر با هدف کاهش تصادفات رخ به رخ و کاهش 

بار ترافيکي مسيرو تسهيل در عبور و مرور  افتتاح شد

نماينده  مجلس شوراي اسامي:
 زيرساخت ازم براي حضورسرمايه گذار
در چهار محال و بختياري فراهم نيست

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
 نماينده مردم شهرستان هاي اردل، فارسان، کيار و کوهرنگ 
بنده  هاي  دغدغه  از  يکي  گفت:  اسامي  شوراي  مجلس  در 
از  تنها  نه  و  است  انتخابيه  حوزه  در  مداوم  و  مستمر  حضور 
نزديک بصورت مستمر با مشکات مردم منطقه آشنايي دارم 
به  کشوري  مسئولين  دعوت  براي  را  خود  تاش  همواره  بلکه 
استان بکار ببنديم.ودرزماني که درمجلس هستم حضورم براي 
استان کارساز است علي کاظمي باباحيدري در نشست خبري 
در  مطبوعات  نقش  به  اشاره  با  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  با 
شرايط  يک  در  کشور  امروز  گفت:  کشور  حاضر  حال  شرايط 
بايستي  خبرنگار  بنابراين  دارد،  قرار  سخت  و  حساس  خاص، 
در مسير بهتر شدن وضعيت در کنار مسئولين قرار بگيرند و 
بردارند.وي  کشور  وضعيت  بهبود  در جهت  گامي  خود  قلم  با 
افزود: دشمنان جمهوري اسامي بويژه حکومت هاي غربي به 
دنبال ضربه زدن به نظام و انقاب هستند ، پس در اين شرايط 
بايد مسئولين، مردم و مطبوعات مراقب باشند کشور از داخل 
آسيب نبيند و همواره اتحاد و همدلي بين اقشار مختلف جامعه 

حفظ و حراست شود.
اساسي  از  يکي  گفت:   97 سال  بودجه  به  اشاره  با  کاظمي 
ترين و مهمترين مصوبات مجلس شوراي اسامي بحث بودجه 
اعتبارات  با تاش هايي که صورت گرفت  واعتبارات است که 
ها  رديف  از  بسياري  در  بلکه  نداشت  کاهشي  تنها  نه  استان 

افزايش اعتبار هم داشتيم.

 معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛
پيشرفت 20 درصدي پروژه هدايت 

آب هاي سطحي منطقه 3 قزوين
قزوين-خبرنگاررسالت:

حبيب اله پيله چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين 
گفت: پروژه هدايت آب هاي سطحي اين منطقه در سال جاري 

از 20درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است.
 به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ حبيب اله 
پيله چي افزود: در سال جاري براي اجراي پروژه هدايت آب هاي 
سطحي منطقه سه شهرداري قزوين 4ميليارد ريال اعتبار هزينه 
خواهد شد.وي افزود: پروژه هدايت آب هاي سطحي منطقه سه 
شهرداري قزوين از پروژه هاي مهم سال جاري اين منطقه است 
کرد:  اضافه  مسئول  است.اين  گرفته  قرار  کاري  برنامه  در  که 
شديد  بارندگي  هنگام  در  سيل  ايجاد  از  پروژه  اين  احداث  با 

جلوگيري خواهد شد.

روشن شدن مشعل گاز 6 روستا از توابع 
شهرستان تفرش در استان مرکزي 

اراک – خبرنگار رسالت :
 همزمان با  هفته دولت ،پروژه گازرساني به روستاهاي کوره،وسمق،قره جاقيه،هفتيان،قوشه 
خاني و قزلقاش از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزي با حضورمهندس آقازاده 
استاندار استان مرکزي ، امام جمعه شهر تفرش وفرماندار اين شهرستان ،نماينده مردم 
شريف شهرستان هاي تفرش آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسامي ،مديرعامل 
شرکت گاز استان مرکزي ،جمعي از مسئولين محلي و خانواده معظم شهدا و مردم 

شريف روستاهاي مذکور طي مراسمي مورد بهره برداري قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومي شرکت گازاستان مرکزي در مراسم افتتاح گازرساني به 
روستاهاي مذکور محمدرضاسميعي مديرعامل اين شرکت ضمن تشريح گازرساني 
در سطح شهرستان تفرش خاصه گزارش افتتاح گازرساني به روستاهاي فوق را 
بدين شرح توضيح داد:گازرساني به روستاهاي کوره،وسمق،قره جاقيه،هفتيان،قوشه 
خاني و قزلقاش از محل منابع بند ق تبصره 2قانون بودجه کل کشور اجرا گرديده 
است که هزينه تامين کاا و اجراي اين پروژه بالغ بر34ميلياردو498ميليون ريال 

شده است.

برگزاري جلسه پياده سازي سامانه ديجيتال 
مديريت تفكيک پسماند شهري کرج 

کرج-خبرنگاررسالت:
جلسه پياده سازي سامانه ديجيتال مديريت تفکيک پسماند شهري به همت معاونت 
برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و با حضور سرپرست سازمان مديريت پسماند و اداره 
کل درآمد شهرداري کرج برگزار شد. به گزارش رسالت البرز و به نقل از  پايگاه خبري 
مديريت شهري کرج؛ معاون برنامه ريزي و توسعه منابع انساني در اين نشست ضمن 
اشاره به عدم توفيق روش هاي سنتي تفکيک زباله، عدم موفقيت اين طرح در سنوات 
گذشته را به دليل بهره مند نشدن شهروندان از مزاياي اقتصادي آن عنوان کرد.به گفته 
علي اصغر کمالي زاده، بنا بر اعام سازمان حفاظت محيط زيست کمتر از هفت درصد 
زباله توليدي شهروندان در مبدا تفکيک شده است. لذا ايجاد سامانه اي به منظور افزايش 
مشارکت شهروندان که داراي مشوق تخفيف در عوارض نوسازي ساانه است، افزايش 
چشمگير مشارکت شهروندان در اين طرح را به همراه خواهد داشت.معاون برنامه ريزي 
و توسعه منابع انساني شهرداري کرج، تاکيد کرد: اجراي اين طرح باعث توليد ارزش 
از دورريزهاي بي ارزش، صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي، صرفه جويي در مصرف 

انرژي، کاهش فضاي دفن زباله، پاکيزگي طبيعت و کاهش آلودگي هوا خواهد شد.

 استقبال از برگزاري ورکشاپ افق هاي نوين 
تئاتر امروز

قم-خبرنگارسالت:
محقق  و  مدرس  اسدي  سعيد  دکتر  با حضور  امروز«  تئاتر  نوين  »افق هاي  ورکشاپ   
تئاتر و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در سالن سوره حوزه هنري قم برگزار شد.به 
جمله  از  که  ورکشاپ  اين  ابتداي  در  قم،   استان  هنري  حوزه  عمومي  روابط  گزارش 
ورکشاپ هاي بيستمين جشنواره تئاتر استاني قم است، سعيد اسدي بر اين نکته تاکيد 
کرد که تئاتر، هنر اجرا است و اجرا به معناي ساختن اکنوني است که از افق ها آينده 

شکل مي گيرد.
مدير مجموعه تئاتر شهر با تاکيد بر کنش تئاتر )رويداد تئاتر(، لزوم شناخت گذشته و 
نيز تحوات مختلف تکنولوژي و شيوه زندگي افراد متذکر شد: »تئاتر ما بايد بتواند خود 
را با جهان امروز وفق داده و با جريان هاي روز تئاتر تعامل و از آن بهره ببرد.«  اسدي 
سپس با ذکر نمونه هايي به تشريح برخي شاخصه هاي جريان هاي نوين تئاتر که ملهم 
از عصر جديد است، مانند گسترش فضاي مجازي،  شبکه هاي اجتماعي در تئاتر شبکه 
محور و گزين گويه )نشان دادن بخشي از اتفاق( پرداخت و متذکر شد: »بايد هميشه به 

اين تکنيک که همه چيز ساختارمند و قابل درک براي مخاطب باشد پايبند بود.«

شهردار قدس خبر داد:
توسعه ناوگان ماشين آات سازمان خدمات موتوري

شهرستان قدس- خبرنگاررسالت:
شهردار قدس با اشاره به توسعه ناوگان سازمان خدمات 
موتوري با خريداري ماشين آات جديد، از آمادگي هر 
چه بيشتر شهرداري قدس براي تسريع در اجراي پروژه 
هاي شهري و مقابله با بحران ها و مخاطرات طبيعي 
مختلف خبر داد.مسعود مختاري شهردار شهرستان قدس 
با اشاره به اهميت تجهيز و نوسازي امکانات و ناوگان 
سازمان خدمات موتوري گفت: تجهيز سازمان خدمات 
 موتوري به انواع ماشين آات سبک و سنگين مکانيزه 
خدمات رساني از اولويت هاي مهم شهرداري قدس مي 
باشد چرا که معتقديم بکارگيري اين تجهيزات در انجام 
پروژه هاي خدماتي و اجرايي و نيز عمراني سطح شهر 
نقش بسزايي داشته و اين امر عاوه براينکه موجب تسريع 
در روند اجراي پروژه ها گرديده در کاهش بهاء تمام شده 
آنها نيز موثر خواهد بود.شهردار قدس افزود: عاوه بر اين 
با توجه به وظايف پيش بيني شده براي  شهرداري مبني 
بر خدمت رساني به شهروندان و آمادگي هر چه بيشتر و 
بهتر مجموعه شهرداري قدس براي مقابله با بحران ها و 

مخاطرات طبيعي مختلف، لزوم تجهيز و نوسازي امکانات 
و ناوگان خدمات شهري به ماشين آات نيمه سنگين و 
سنگين راهداري امري مهم و ضروري محسوب مي شود.

مختاري ادامه داد: با در نظر گرفتن تجربه بحران بارش برف 
شديد در سال گذشته و گرفتگي و مسدود شدن چندين 
روزه معابر اصلي و فرعي و محات شهر و تاثير منفي و 
مستقيم آن بر زندگي شهروندان، شهرداري قدس به دليل 
کمبود ماشين آات راهداري و بازگشايي معابر و هزينه بر 
بودن اجاره اين ماشين آات، سياست توسعه و نوسازي 

ناوگان ماشين آات خدمات رسان را اتخاذ نمود.

رئيس شوراي اسامي شهرستان نيشابور : 
اگر رسانه ها با شوراي شهرستان نباشند کم مي آوريم

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي خبر داد:
اختصاص 180 هزار هكتار از اراضي آذربايجان غربي به کشت سير

مديرعامل موقوفات کشاورزي آستان قدس استان سمنان:
 70 درصد موقوفات آستان قدس استان سمنان در دامغان است

نيشابور- خبرنگار رسالت:
اهالي  اگر  گفت:  نيشابور  شهرستان  اسامي  شوراي  رئيس 
کم  نباشند  ما  با  ادارات  با  مواجه  سازي  فرهنگ  در   رسانه 
مي آوريم!قدمگاهي در بازديد اعضاي شوراي اسامي شهرستان 
ويژه  به  رسانه ها  افزود:  نيشابور،  در  رسالت  روزنامه  دفتر  از 
نشريات محلي مي توانند اتفاقات خوبي را رقم بزنند وي اظهار 
کرد: شوراي شهرستان براي تامين بودجه خود مشکل دارد و 
مظلوم واقع شده است که اميدواريم مسئوان وزارت کشور در 

اين خصوص چاره انديشي کنند.وي با اشاره به اينکه در بحث 
اعتاي شهرستان بايد از مباحث جناحي پرهيز کرد، اضافه کرد: 
شوراي اسامي شهرستان جلسات هفتگي با ادارات و نهاد هاي 
شهرستان  اسامي  شوراي  نماينده  دارد.همچنين  شهرستان 
نيشابور در شوراي اسامي استان خراسان رضوي گفت: سعي 
بنده اين است که صداي رساي شهرستان در شوراي استان باشم 
و از اين فرصت و ارتباط با مقامات ادارات کل براي پيگيري 

حل مشکات تاش کنم.

سيدحسين علوي نسب افزود: به دنبال اجراي تعهدات دولت 
از دولت هستيم تا چرخ بخش  و گرفتن مطالبات پيمانکاران 
شود.وي  ايجاد  اقتصادي  رونق  و  بچرخد  خوبي  به  خصوصي 
اظهار داشت:  باتوجه به فضاي منفي به وجود آمده بين بنياد 
آن  از  ناشي  ضرر  و  شهرستان  ارشد  مقاات  و  استان  مسکن 
رايزني شد  اعتبارات، کااها، و تجهيزات،  برخي  در تخصيص 
که نتيجه آن دريافت قير رايگان براي کمک به آسفالت معابر 

روستايي شد تاروستا ها ازحالت فعلي خارج شود.

اروميه- خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت:170 هزار 
هکتار از اراضي استان به کشت سير اختصاص يافته است.اسمعيل 
کريم زاده با بيان اينکه امسال با تغيير الگوي کشت در بيشتر 
شهرستان هاي استان توليد محصول سير نسبت به سال گذشته 
افزايش مي يابدافزود: امسال  170 هزار هکتار از اراضي استان زير 
کشت محصول سير رفته و  پيش بيني مي شود امسال 3400تن 

محصول تر و 680 تن محصول خشک توليد شود. 
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي خاطر نشان کرد: 
اکثرا  خريد  جهت  مردم  تقاضاي  و  بازار  سيربرحسب   محصول 
با  به فروش مي رسد. وي  بازار  به صورت خشک در  80 درصد 
اشاره به حمايت و خريد سير،اظهار کرد: اعطاي تسهيات بانکي، 
آموزش شيوه هاي نوين کاشت وبرداشت مکانيزه سير و فراهم 
کردن ماشين هاي و دستگاه هاي مکانيزه براي کاشت و برداشت 

محصول از جمله اين اقدامات است. کريم زاده ادامه داد:کاشت و 
برداشت سير در شهرستان هاي استان باعث اشتغال زايي فصلي 
شده اما حضور فعاانه داان از دوره کشت تا برداشت محصول و 
عدم اطمينان از وضعيت بازار، تغييرات شرايط آب و هوايي، نبود 
بسته بندي مناسب و کارگاه هاي فرآوري و صنايع تبديلي سير، فروش 
فله اي و نبود صادرات اين محصول باعث شده بسياري از کشاورزان 

کمتر رغبتي به فعاليت در اين حوزه داشته باشند. 

دامغان-خبرنگاررسالت:
حقدادي ،مديرعامل موقوفات کشاورزي آستان 
سمنان  استان  گفت:  سمنان  استان   قدس 
16 هزار هکتار موقوفه دارد که از اين ميزان 
70 درصد در دامغان است به همين دليل دفتر 
مرکزي موقوفات و کشاورزي آستان قدس در 

دامغان استقرار يافته است .

بيان کرد:25 هکتار ذرت، ادامه   حقدادي در 
3 هکتار کلزا ،65 هکتار گندم و جو، 20 هکتار 
خربزه و 6 حلقه چاه در باغات کشاورزي برم و 
مهدي آباد دامغان به زير کشت رفته اندوبراي 
آبياري باغات و زمين هاي کشاورزي 6 حلقه 

چاه زده شده است.
حقدادي گفت :هزار و 150 هکتار از زمين هاي 

کشاورزي و باغات برم سهم موقوف است که 
در آن گندم، جو، ذرت و پسته کشت مي شود. 
در سال گذشته آبياري زمين هاي کشاورزي به 
باآبياري  اما امسال  بوده است  صورت غرقابي 
 تحت فشار به سطح عملکرد بهتري رسيده ايم.

قدس  استان  کشاورزي  موقوفات  مديرعامل 
تصريح کرد:137 هکتار باغ پسته و به عبارتي 

موقوفه  دربرم  پسته  درخت  درخت  هزار   60
 است که 75 هکتار بارده 31 هکتار نوبرانه و 
سي و يک هکتار جديد احداث مي باشد.وي بيان 
کرد:امسال براي اولين بارکشت خاويار گياهي 
به صورت آزمايشي انجام شده است که اگر به 
نتيجه برسيم در ابعاد وسيع تري به کشت اين 

محصول پرداخته خواهد شد.

معاون استاندار:
سيماي مصرف انرژي در سمنان تدوين شود

وزير نيرو در بازديد از پست توحيد گلسار در رشت: 
پست  توحيد گلسار در راستاي مطابقت با مبلمان و 

معماري شهري ساخته شده است
رشت-خبرنگاررسالت:

دکتر اردکانيان« وزير نيرو در سفر به استان گيان 
با اشاره به عملکرد بخش آب وزارت نيرو اعم 
از تامين آب، آب و فاضاب شهري و روستايي 
گفت:  امسال، 6670 پروژه در صنعت آب و برق با 
 اعتباري بالغ بر 7200 ميليارد تومان و هزينه هاي 
ارزي مورد بهره برداري قرار گرفت.وي آنگاه با 
اشاره به اينکه تابستان امسال با توجه به افزايش 
بي سابقه دماوگرماي مستمر،خشک سالترين 
سال در 50 سااخيربوده است،گفت: اين پست 
در راستاي مطابقت با مبلمان و معماري شهري 

ساخته شده است .وبا همکاري وتاش دست 
اندرکاران اجرايي وهمه سازمان هاي دولتي وبه 
ويژه استانداران،عاوه برتوليد بيش از 50 هزار 
مگاوات برق در نيروگاه ها ، 2000 مگاوات نيروگاه 
مجازي را به ثمر رسانديم که اين نيروگاه مجازي 
حاصل و نتيجه مديريت مصرف و همکاري مردم 
عزيزمان در جهت مصرف صحيح و حرکت به 
سمت الگوي مناسب تر استفاده از انرژي بود که 
 اميدواريم در سال 98 با برنامه ريزي گسترده تر، 
آهنگ توسعه و عمران کشور سريع تر شود و 

ابستان خوبي راپشت سربگذاريم.

شهردار اردبيل خبر داد :
 برگزاري همايش تجليل از پيرغامان حسيني

 در اردبيل 
اردبيل-خبرنگاررسالت:

شهردار اردبيل گفت: هفدهمين همايش آييني 
استقبال از محرم و تجليل از پيرغامان حسيني 
در اردبيل برگزار مي شود.حميد لطف اللهيان در 
جلسه ستاد استقبال از محرم در اردبيل اظهار 
از  استقبال  آييني  همايش  هفدهمين  داشت: 
محرم و تجليل از پيرغامان حسيني پنج شنبه 
15 شهريور ماه در اردبيل بعد از نماز مغرب و 
عشا برگزار  شد که امام جمعه اردبيل به عنوان 
سخنران ويژه مراسم حضور  داشت  .وي با اشاره 
به اين که برگزاري باشکوه مراسمات عزاداري 

اباعبداه الحسين)ع( به طور ويژه برنامه ريزي 
اين  برگزاري  ما  تمام تاش  شده است گفت: 
مراسمات در شان و جايگاه اهل بيت)ع( است 
و مردم حسيني اردبيل همانند سال هاي گذشته 
امسال نيز در اين مراسم حضوري گسترده و 
گفت:  اردبيل  داشت.شهردار  خواهند  منسجم 
مولفه هاي  جزء  پيرغامان حسيني  از  تجليل 
اصلي اين همايش خواهد بود و تمام هدف ما 
معرفي فرهنگ و آيين تشيع و عزاداري ماه محرم 
است که به خصوص ترويج اين فرهنگ در بين 

نسل کنوني بسيار حائز اهميت است .

مرمت و بدنه سازي بافت تاريخي 
نياسر

کاشان -خبرنگاررسالت:
مديرپايگاه ميراث  فرهنگي، صنايع  دستي و گردشگري کهن باغشهر 
نياسر از آغاز مرمت و بدنه سازي بخشي از بافت تاريخي نياسر 
خبرداد.به گزارش روابط عمومي اداره ميراث  فرهنگي، صنايع  

دستي و گردشگري شهرستان کاشان ، علي ابوالفضلي،با اعام اين 
خبر افزود: انجام عمليات مرمت و بدنه سازي بافت تاريخي نياسر، 
بخشي از بافت تاريخي محله روداب شروع شد.وي گفت: اين طرح 
شامل تراشيدن: اندودهاي فرسوده،اجراي داربست فلزي،اجرچيني 
و پي بندي بخشي از ديوارها،اجراي چفت آجري در لبه ديوارها 
اندود گچ و  ازاره ها،اجراي  براي  بام ها،اجراي سنگ چيني  و 
خاک دستي اجراي دوايه کاهگل روي بدنه ها و اصاح برخي 
ميراث فرهنگي،  باشد.مدير  مي  غيراصولي  درهاي  و  ها  پنجره 

صنايع دستي و گردشگري نياسر با بيان اينکه اجراي اين طرح 
با اعتباري بالغ بر 150 ميليون تومان از محل اعتبارات ملي و 
طبيعي  و  تاريخي  جاذبه هاي  داراي  نياسر  است،افزود:  استاني 
قابل توجه است و مرمت بافت تاريخي اين شهر  در جذب و 
.نياسر در 40 کيلومتري  ماندگاري گردشگر بسيار موثر است 
ها  ميليون  ميزبان  اردهال هرساله  راه مشهد  و در سر  کاشان 
گردشگر داخلي و خارجي است و يکي از مراکز اصلي گاب و 

عرقيات گياهي مي باشد.
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سمنان- خبرنگار رسالت :
 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
استانداري سمنان گفت: سيماي مصرف انرژي 
در بخش هاي مختلف اقتصادي ،خانگي و اداري 
در استان تدوين شود. حشمت اله عسکري در 
نشست کارگروه اقتصادي  افزود: بايد مشخص 
شود که در کدام بخش از اقتصاد استان ميزان 
مصرف انرژي مانند برق و گاز شدت و ضعف دارد. 
وي خاطرنشان کرد: بايد در کمترين زمان ممکن 
دستگاه هاي اجرايي مربوط براي تدوين طرح مصرف 

 انرژي در بخش هاي مختلف تاش کنند تا ميزان 
بهره وري واحدهاي توليدي و صنعتي استان 
مشخص شود. وي ادامه داد: بايد مشخص شود 
در کلنگ زني و بهره برداري طرح هاي عمراني 
در کشور کمبود منابع وجود دارد يا خير و مديران 
دستگاه هاي اجرايي بايد اطاع رساني دقيقي از 
ميزان بودجه ساانه در اختيار استانداري بگذارند. 
معاون استانداري سمنان تصريح کرد: بايد مشخص 
شود سمنان در مقايسه با ساير استان هاي کشور 
از نظر وضعيت مالي در چه جايگاهي قرار دارد 
و نمي توان بدون آگاهي نسبت به اين امر براي 
بهره برداري و کلنگ زني طرح هاي عمراني و 
اقتصادي در اين منطقه برنامه ريزي کرد. عسکري 
ادامه داد: در استان سمنان سرعت رشد گروه هاي 
درآمدي در چند سال گذشته بسيار قابل توجه 
بوده است و شاخص هاي دريافتي حقوق بگيران 
بخش خصوصي نسبت به نهادهاي اجرايي و تعاوني 

ها مطلوب تر ارزيابي شده است.



نقطه نظر«

نگاه«
هنگامه برداشت کاشته هاي دولت 

در عرصه اقتصاد 
اکبر کريمي دکتر علي 

آقاي رئيس جمهور، آيا وقت آن نرسيده در اين شرايط 
حساس کشو،ر خود را از حلقه تنگ محاصره طيفي خاص در 
حزب اعتدال و توسعه خارج کنيد و به عزل و نصب فاميلي 
دولت  دهيد؟  پايان  انتخاباتي تان  اسپانسرهاي  و  حزبي  و 
در شرايط کنوني کشور در حال برداشت کاشته هاي خود 
ارزي  نابسامان  است، وضعيت  و سياست  اقتصاد  در عرصه 
تظاهرات  در  ريشه  روحاني  آقاي  نظر  برخاف  اقتصادي  و 
6 دي 96 ندارد بلکه ريشه در مشکات ساختاري اقتصاد 
ايران از يک سو و عملکرد نامطلوب اقتصادي دولت وي در 
5 سال گذشته دارد.شاخص هاي اقتصاد کان نشان مي دهد 
که اقتصاد کشور به صورت جدي نيازمند ريل گذاري جديد 
و تغيير در رويکردها و سياست هاي اقتصادي است. علي رغم 
از  پس  دولت  اقتصادي  تيم   96 سال  در  ارز  نرخ  افزايش 
چند ماه بي تفاوتي در 21 فروردين 97 تصميماتي را براي 
ساماندهي بازار ارز اعام کرد که از همان ابتدا مورد انتقاد 
همه صاحب نظران بود و طرفه اينکه پس از گذشت چند 
دولت  در  ديگر  کسي  هيچ  نه  و  جهانگيري  جناب  نه  ماه 
در  بزرگي  بمب  انفجار  مثل  که  تصميمات  اين  مسئوليت  
اقتصاد بود را نمي پذيرند.رشد بيش از سه برابري نقدينگي 
از سال 92 تاکنون و افزايش نرخ شديد ارز و کاهش شديد 
دولت  ارزي  سياست هاي  اعام  پي  در  ملي  پول  ارزش 
شديد  کاهش  و  افسارگسيخته  تورم  ايجاد  جز  نتيجه اي 
اقشار  و  بگيران  حقوق  شدن  فقيرتر  و  مردم  خريد  قدرت 
از طرفي  و  نداشته است.  آنان  و نصف شدن سفره  ضعيف 
تومان  ميليارد  ده ها هزار  ايجاد  باعث  اين سياست ها  ديگر 
رانت در صحنه اقتصادي کشور شده که تمام آن از جيب 
مردم محروم به جيب سرمايه داران و رانت خواران منتقل 
شده است.سياست هاي ارزي و تجاري دولت در طي چند ماه 
گذشته منشا بزرگ ترين رانت و فساد در تاريخ ايران بوده 
است و متاسفانه علي رغم اعام سياست هاي جديد ارزي و 
تجاري هنوز آثار سوء رانت و فساد اين سياست ها ادامه دارد 
و تصميمي را که دولت روز اول بايد در بازار ارز مي گرفت با 
چند ماه تاخير و تحميلي ميلياردها دار خسارت به بيت المال 
اعام کرد.آقاي روحاني، بر اساس بند »ج« ماده 81 قانون 
برنامه پنجم توسعه شما مکلف بوديد که نرخ ارز را با حفظ 
قدرت رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ماحظه تورم 
داخلي و جهاني و شرايط اقتصاد کان در قالب نظام ارزي 
شناور مديريت شده اصاح و تعيين کنيد اما به اين تکليف 
قانوني عمل نشد و ارز در شرايط بحراني کنوني قرار گرفت.
از  يکي  داشتند  اعتقاد  صاحب نظران  همه  اينکه  علي رغم 
مهم صترين گلوگاه هاي اقتصاد کشور مشکات نظام بانکي 
است، اين سؤال وجود دارد که چرا در طي سال هاي گذشته 
ايحه اصاح نظام بانکداري کشور توسط دولت به مجلس 
ارائه نشد و نظام بانکي کشور نيز کماکان روند توزيع سود 
موهومي در بانک ها که ريشه اصلي رشد نقدينگي است ادامه 
دارد و متاسفانه بانک مرکزي  طي سال هاي گذشته راهکار 

منطقي پرداخت سود واقعي و نقدي به جاي سود موهومي 
و تعهدي را در نظام بانکي عملياتي نکرده است. همچنين 
فلزات  و  پتروشيمي  تاخير در ساماندهي عرضه محصوات 
در بورس کاا باعث ايجاد اختال و کاهش شديد توليد و 
کشور  در  ومتوسط  کوچک  توليدي  واحد  هزاران  تعطيلي 
شده است و اصرار بر رعايت قيمت هاي دستوري در بورس 
کاا باعث ايجاد رانت و فساد گسترده در بازار هزاران قلم 
کااي مرتبط با محصوات فوق شده و بيم آن مي رود در 
اين زمينه نيز شاهد بروز يک فاجعه بزرگ باشيم.به استناد 
اصل 126 قانون اساسي که مسئوليت مستقيم امور برنامه 
فقدان  رئيس جمهور محول کرده مسئوليت  به  را  بودجه  و 
برنامه عملياتي دقيق براي ساماندهي اقتصاد کشور در شرايط 
سازمان  است.  رئيس جمهور  عهده  بر  مستقيما  نيز  کنوني 
برنامه و بودجه به عنوان اتاق فکر دولت در هيچ زماني به 
اين ميزان بي  خاصيت نبوده است وهيچ تحرک محسوسي 
و  دولت  براي  برنامه ريزي کان  عرصه  در  اين سازمان  در 
آقاي  که  شرايطي  نمي شود. در  مشاهده  کشور  امور  اداره 
روحاني تقيدي به اجراي برنامه هاي پنجساله توسعه ندارد 
مي کنم  عمل  خودم  برنامه هاي  به  من  که  داشته  اذعان  و 
اين سؤال جدي وجود دارد که برنامه وي براي ساماندهي 
ماه  چند  در طي  بايد  چرا  و  کشور چيست  اقتصادي  امور 
چند بسته سياستي و ده ها بخشنامه متناقض اعام و اجرا 
شود. چه کسي پاسخگوي خسارات تحميل شده به مردم و 
اقتصاد کشور ناشي از اجراي اين بسته هاي سياستي است. 
به  رئيس جمهور  حامي  شخصيت هاي  و  احزاب  روزها  اين 
صراحت اذعان مي کنند که دولت فاقد استراتژي اقتصادي 
روشن است و تيم اقتصادي دولت نيز به شدت ضعيف، ناکارآمد 
بانک مرکزي  تغيير ديرهنگام رئيس  از  وغيرمنسجم است. 
استقبال مي کنيم و براي آقاي همتي آرزوي توفيق داريم 
اما بايد در کنار اين تغيير گزينه مناسبي براي وزارت اقتصاد 
انتخاب و به مجلس معرفي شود وان شااه شاهد تغيير در 
مديريت سازمان برنامه و بودجه نيز باشيم. آقاي روحاني! 
شما که بعد از 5 سال به ياد وحدت و انسجام افتاده ايد و 
ازجناح هاي سياسي مي خواهيد که حساب شان را از دولت 
از تمام  شما جدا نکنند آيا در عمل هم حاضر به استفاده 
و  جناحي  تعلقات  از  فارغ  کشور  مديريتي  ظرفيت هاي 
سياسي هستيد؟ آيا وقت آن نرسيده در اين شرايط حساس 
کشور خود را از حلقه تنگ محاصره طيفي خاص در حزب 
و  فاميلي  نصب  و  عزل  به  و  کنيد  خارج  توسعه  و  اعتدال 
حزبي و اسپانسرهاي انتخاباتي تان پايان دهيد؟يک راهکار 
مناسب براي ساماندهي نقدينگي هدايت آن به سوي بازار 
سرمايه است. در صورتي که نقدينگي در قالب توسعه بازار 
تورم  ايجاد  بدون  مي تواند  شود  سرمايه  بازار  بدهي جذب 
باعث افزايش سرمايه گذاري توليد، اشتغال و صادرات شودو 
بخش هاي نفت وگاز، حمل و نقل و توسعه مسکن و نوسازي 
و  تزريق  براي  محل  بهترين  مي تواند  فرسوده  بافت هاي 
مجلس  روحاني  باشد.آقاي  نقدينگي  عظيم  حجم  هدايت 
شوراي اسامي در اين دوره بارها نشان داده است که  با 
حسن نيت از دولت جنابعالي حمايت کرده و علي رغم همه 
انتقادات موجود بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در 
شرايط حساس موجود در کشور بر خود فرض مي دانيم که در 
راستاي تامين مصالح و منافع ملي به طور تمام قد از دولت 
با تصميماتي  نيز  اميدواريم شما  و  جنابعالي حمايت کنيم 
قاطع وانتخاب مديراني شايسته براي شرايط بحراني کنوني 
کشور به خود و دولت تان کمک کنيد و ان شاءاه ملت بزرگ 
ايران بار ديگر مقتدرانه از گردنه توطئه جنگ اقتصادي با 

استکبار جهاني و آمريکا عدول خواهد کرد.

»

حجت ااسام زائري در مراسم بزرگداشت جال آل احمد گفت: 
دلبستگي ما به آل احمد نبايد ما را به تعبد او بکشاند و اگر او 
امروز زنده بود خودش نيز در برخي کارهايش تجديد نظر مي کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهل و نهمين سالگرد درگذشت 
جال آل احمد براي نخستين بار پس از درگذشت او  در منزل 
شخصي او و سيمين دانشور که اين روزها مبدل به خانه موزه جال 

و سيمين شده است، برگزار شد. در اين مراسم 
از زاويه اي   حجت ااسام زائري  گفت: هر کسي ممکن است 
با  از اين منظر دوستش دارم که  دلبسته جال باشد ولي من 
خودش روراست بود. براي من اين مساله مهم است. اين چيزي 

است که ما امروز به آن احتياج زيادي داريم آن هم در روزگاري 
که به هم دروغ مي گوييم و فضاي ريا و شعار برپاست. در روزگاري 
که مجال خود بودن براي افراد کمتر پيش مي آيد روراست بودن 
با خود اهميت دارد و پيدا کردن فردي که خودش باشد سخت 
است.وي در ادامه  گفت:  متأسفانه خطري که امروز ما را تهديد 
مي کند اين است که همه يکجانبه نگاه مي کنند مثا وقتي جريان 
روشنفکري مي خواهد از ادبيات حرف بزند اين سو را نمي بيند و 
بالعکس آن هم صادق است. جال بسيار بزرگ است اما بزرگتر 
از جال فهم اوست، درخشان تر از جال ذوق ماست، قرار نيست 

در جال متوقف شويم ولي به احترامش مي ايستيم.

حجت ااسام زائري در مراسم بزرگداشت جال آل احمد:
 من جال را از اين منظر دوست 

دارم که با خودش روراست بود

دو شنبه 19 شهريور 1397گزارش
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فرار از مسئوليت با نطق هاي اپوزيسيوني
دکتر عباس خسرواني

سه  شنبه 13 شهريور، مجلس شوراي اسامي شاهد نطق هاي چند تن از نمايندگان 
بود که محتواي برخي از آنها به خصوص نمايندگان طيف اميد با سوگند نمايندگي 
آنها مغايرت داشت.متاسفانه اين نطق ها نشان داد که برخي  نمايندگان در نوشته ها 
و اظهارنظرهاي خود ادب و آداب سوگند نمايندگي خود را رعايت نمي کنند و بدون 
داشتن درک درست از شرايط امروز و اولويت هاي آن مطالبي را طرح مي کنند که نه 
تنها کمکي به خروج کشور از وضع موجود نمي کند بلکه به تداوم آن منجر مي گردد.
البته بودند نمايندگاني که در همين روز با نطق هاي اصولي و منطقي خود تاش کردند 
تا مجلس در ريل اصلي خود قرار داشته باشد و به وظايف اصلي خود در وضع موجود 
عمل کند.در روز سيزدهم شهريور ماه در مجلس شوراي اسامي شاهد ايراد چند نطق 
نمايندگان بوديم که بررسي محتواي نطق ها نشان مي دهد که مجلس از وجود طيفي از 
نمايندگان رنج مي برد که کمترين فهمي از وضع موجود و ضروريات امروز کشور ندارند.

به گونه اي سخن مي گويند که گويا از دنياي ديگري آمده اند يا در پارلمان کشور ديگري 
سخن مي گويند.طيفي که براي خود در بوجود آمدن وضع موجود سهمي قائل نيستند 
و مقام پاسخگويي در اين خصوص را نيز بر نمي تابند و صرفا به نق زدن و متهم کردن 
و معرفي ديگران به عنوان عامل نابساماني هاي وضع موجود روزگار مي گذرانند و طرفه 
آنکه خود را سخنگوي مردم نيز مي دانند نه پاسخگوي مردم.اما در طرف ديگر،طيفي 
قرار دارد که فهم درستي از شرايط موجود دارد و عامل اصلي نابساماني را نيز خوب 
 تشخيص داده و ضمن حراست از دستاوردهاي نظام اسامي به نقد اصولي و عالمانه دولت 
مي پردازد و ضمن انتقاد منصفانه براي برون رفت از وضع موجود، راهکار ارائه مي دهد.اما 
در طيف ديگر ماجرا چيز ديگري بود.نطق هاي تاسف بر انگيز نمايندگان ليست اميد در 
 مجلس به خوبي نشان داد که اين طيف شناخت درستي از وضعيت کشور و اولويت هاي 
آن ندارند و طبيعتا براي برون رفت از وضع موجود نيز مانند دولت نه برنامه دارند و نه 
 اراده.طيفي که براي خود سهمي در وضع موجود قائل نيست و متهم اصلي را ديگران 
مي داند.رسانه ها وظيفه دارند که ماهيت اين طيف ها و نمايندگان و عقبه سياسي آنها 
را براي مردم معرفي کنند تا بار ديگر مجلس که بايد در راس امور باشد اين گونه در برابر 
وضع موجود و گرفتاري ها کشور ناتوان و ناکارآمد نباشد.متاسفانه عملکرد اين مجلس 
از ابتدا تا به امروز نشان مي دهد که جزو ناکارآمد ترين مجالس بعد از انقاب بوده و 
عملکردش در راستاي انجام وظايف قانوني و ذاتي قانون گذاري به معناي ريل گذاري 
صحيح پيشرفت کشور و همچنين نظارت بر اجراي درست قوانين مصوب نبوده است.

مروري بر قوانين مصوب مجلس که وقت و انرژي زيادي را از مجلس گرفت کمتر ناظر 
بر مشکات اساسي کشور و مردم بوده و از سوي ديگر نظارت ضعيف مجلس بر اجراي 
قوانين توسط قوه مجريه،مانع از حل مشکات مردم و زمينه ساز رشد مشکات و ايجاد 
شرايط نابسامان امروز کشور شده است.اگر چه مي بينيم که مجلس طي هفته هاي اخير 
و با اوج يافتن مشکات معيشتي و اقتصادي کشور و فشار مردم و حوزه هاي انتخابيه و 
براي داشتن پاسخي براي موکان خود دست به يکسري استيضاح ها و سوال از رئيس 
جمهور زدند اما اين اقدامات که البته سرنوشت آنها به لحاظ اثر گذاري مشخص نيست 
نمي تواند کليت اين مجلس را کارآمد نشان دهد.پرداختن بيش از حد مجلس و برخي 
 از نمايندگان به مباحث حاشيه اي و مشغول کردن خود و وقت و انرژي به موضوعات 
دست چندم و داشتن تعارفات و ماحظات و محافظه کاري هاي بيش از حد با قوه مجريه 

اين مجلس را از ريل اصلي خود خارج کرده است.
کاما همينطور است.نقد ما به عملکرد برخي نمايندگان يک طيف سياسي خاص است 
که اکثريت نسبي مجلس را هم در دست دارند.در حوزه عملکرد فردي آنها بايد گفت که 
سخنراني ها و نطق هاي آنها آنچنان با وظايف قانوني نمايندگي در تضاد است که گاهي 
بايد در اينکه اين نمايندگان، نماينده مجلس شوراي اسامي ايران هستند شک کرد.

متاسفانه وجود اين قبيل افراد در مجلس که پيگير منافع فردي و حزبي خود هستند 
 و آن را بر انجام وظايف نمايندگي خود ترجيح مي دهند مانع از اثر گذاري مجلس و 
نقش آفريني در پيشگيري از نابساماني ها و رفع مشکات مي شود.برخي از نمايندگان 
مجلس به گونه اي سخن مي گويند که گويا هيچ نقشي در ايجاد نابساماني هاي امروز 

نداشته اند و همين شرايط نابسامان را نيز به گونه اي شرح و توصيف مي کنند که گويا 
کشور در آستانه سقوط است.اگر اين سخنان از زبان يک فرد ناآگاه و عادي بيان شود شايد 
محل اشکال نباشد اما بيان اين سخنان از زبان يک نماينده مجلس بر خاف وظايف ذاتي 
او و سوگندي که خورده و تعهدي که داده، است.نماينده مجلس شوراي اسامي سوگند 
خورده که پاسدار و نگهبان دستاوردها و مباني انقاب اسامي باشد اما برخي نمايندگان 
نه تنها پاسدار و نگهبان دستاوردها نيستند بلکه آن را تخطئه مي کنند و با سياه نمايي 
و مقصر جلوه دادن ديگران به دنبال قهرمان بازي و فرافکني هستند.امروز اگر در کشور 
مشکاتي وجود دارد که دارد، اين نمايندگان مجلس هستند که بايد پاسخگو باشند و 
در جايگاه پاسخگو به محضر ملت حاضر شوند نه اينکه خود موضع اپوزيسيوني بگيرند و 
 کليت نظام را متهم کنند و دستاوردهاي چهل ساله انقاب را زير سوال مي برند.نماينده اي 
که کمترين فهم را از نحوه مديريت کشور طي سال هاي گذشته با سخت ترين شرايط 
ممکن و دستاوردهاي شگرف آن دارد نمي تواند قدمي در مسير حل مشکات کشور 
بردارد.اين جماعت فقط اهل نق زدن و بهره برداري از سفره انقاب هستند و با کمترين 
مشکلي موضع خود را تغيير مي دهند.نماينده مجلس امروز دراين شرايط سخت اقتصادي، 
حق گرفتن موضع اپوزيسيوني ندارد.او بايد براي حل مشکات کشور راهکار ارائه دهد و آن 
را به قانون تبديل کند و بر اجراي قانون خود نظارت کند.شانه از زيربار مسئوليت خالي 
کردن و خود را دلبر و ديگران را ديو معرفي کردن رفتاري نفاق آلود است که کمکي به 
خروج از وضعيت فعلي نخواهد کرد.نطق هاي برخي نمايندگان در مجلس حکايت از آن 
دارد که اين افراد کمترين شناختي از اصول قانون اساسي ندارند و پايبند سوگند هاي 
خورده خود نيستند.بعضي مواقع اين افراد احساس مي کنند که در نظامي غير از نظام 
جمهوري اسامي سخن مي گويند.نماينده مجلس وظيفه دارد از اصول قانون اساسي دفاع 
کند و طبق سوگندي که خورده بايد در گفته ها،نوشته ها و اظهار نظرهاي خود،استقال و 
آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر قرار دهد.متاسفانه رفتار و عملکرد و نطق هاي 
برخي نمايندگان در مجلس نشان مي دهد که آنها و عقبه سياسي آنها کمترين تقيد و 
پايبندي به اين سوگند ها ندارند. مثا حيدري نماينده ليست اميد مردم تهران در نطق 
خود مي گويد؛ "متاسفانه جمهوري اسامي از ابتداي انقاب با نگاه منفي با دنيا مواجه 
شد، اين نگاه منفي موجب تنش در روابط خارجي شد."نماينده اي که در تريبون مجلس 
شوراي اسامي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و موشکي کشور را که مايه امنيت واقتدار 
نظام اسامي است را زير سوال مي برد و سياست هاي کلي نظام در حوزه امنيت ملي 
و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را به سخره مي گيرد چگونه مي تواند مدافع قانون 
اساسي و حافظ استقال و امنيت ملي باشد. نماينده اي که در نطق خود بگويد؛ "ايران 
خيانت زده است....  چهل سال از انقاب مي گذرد سفره هاي مردم خالي است."سهمي 
براي خود و همفکران و هم حزبي ها و دولت مورد حمايتش قائل نيست و نظام اسامي 
را عامل اصلي مي داند نمي تواند نماينده مجلس جمهوري اسامي ايران باشد.کسي که 
مبارزه با نظام استکبار جهاني و جريان هاي تکفيري چون داعش را تخطئه مي کند و 
آن را بر خاف منافع ملي مي داند چطور مي تواند ادعا کند که نماينده مجلس شوراي 
اسامي ايران است.اگر او براي خوشايند برخي موکان و عقبه سياسي خود اين گونه سخن 
مي گويد باز هم بايد بداند که طبق قانون اساسي و سوگندي که خورده شده او نماينده 
کل مردم ايران است نه طيفي خاص.نماينده اي که به جاي پاسخگو بودن به ملت در 
خصوص وظيفه خود در قبال وضع موجود مدام نهادهاي رسمي و قانوني اين کشور را به 
باد ناسزا مي گيرد نمي تواند نماينده واقعي مردم باشد و مردم هم نبايد براي حل مشکات 
خود و خروج از وضع موجود به چنين نمايندگاني دل خوش کنند.در مقابل مردم بايد 
از نمايندگاني دفاع کنند که فارغ از جريان و حزب سياسي که به آن تعلق دارند خود را 
نماينده تمام ملت و نظام جمهوري اسامي مي دانند و براي برون رفت از مشکات دست 
روي دست نمي گذارند و قهرمان بازي نمي کنند و ضمن انتقاد از دولت  سعي مي کنند به 
 او کمک کنند دل ببندند چون او به کليت نظام اعتقاد دارد نه به يک حزب و گروه خاص.

رسانه ها نيز وظيفه دارند در اين راستا به مردم کمک کنند و با معرفي اين قبيل نمايندگان 
به مردم، شرايط را براي انتخاب افراد اصلح در مجلس هاي بعدي فراهم کنند چرا که 
معتقديم مجلس در راس امور است و بايد باشد و اين مجلس جز با وجود نمايندگاني 

اصلح و معتقد به آرمان هاي ملت و قانون اساسي محقق نمي گردد.

»

نجمه الحسيني«
طي چهار دهه که از عمر با برکت انقاب اسامي 
مي گذرد،کشور همواره درگير تهديد ها و خصومت هاي 
دشمنان بوده  و هست که با راهبري هاي امام خميني)ره( و 
پس از ايشان رهبر معظم انقاب، توانسته همه  مشکات 
و تنگناها را يکي پس از ديگري پشت سر بگذارد. انقاب 
اسامي بستر ساز رشد و پيشرفت در بسياري از عرصه 
ها شده است، و به همين دليل دشمن همواره با خشم و 
غضب به آن نگاه کرده و پيوسته با تزريق يأس و نااميدي 
مي  خواهد مردم را نسبت به انقاب و دستاوردهاي آن 
بدبين کند.در شرايط امروز کشور نيز شاهد تزريق بي امان 
نااميدي و بدبيني نسبت به انقاب اسامي و آرمان ها و 
دستاوردهاي آن هستيم و برخي نيز دانسته  يا نادانسته 
در داخل به تريبون اين جماعت تبديل شده اند.با خروج 
آمريکا از برجام و فشار رواني که توسط غربي ها عليه 
 اقتصاد کشور ايجاد شد،مشکات معيشتي مردم با افزايش 
بي رويه رکود، گراني و قيمت ارز و طا تشديد شد.شرايط 
خطير فعلي مي طلبد که مسئولين قواي سه گانه به ويژه 
دولتمردان با نگاه به پتانسيل هاي داخلي، زمينه برون رفت 
از اين  شرايط را فراهم کنند.طبق تجربيات گذشته راه 
ديگري  جز مقاومت و ايستادگي در برابر کارشکني هاي 
دشمنان  نداريم و با توجه به ظرفيت هاي فراواني که در 
کشور وجود دارد حتما مي توانيم شرايط سخت امروز را 
پشت سر بگذاريم به شرط اينکه دولت تغيير رويه اي در 
فعاليت هاي خود داده و با رويکردي جهادي در راستاي 
حل مشکات اقتصادي کشور حرکت کند. رهبر معظم 
انقاب در سخنراني نوروزي شان در حرم رضوي به نکته 
ويژه اي اشاره کردند که مي تواند پاسخي به القائات داخلي 
و خارجي براي نااميدي جامعه از نظام باشد:» اّواً همه  
مشکات کشور قابل حل است؛ ما در کشور هيچ مشکلي 
که قابل حل نباشد نداريم؛ هيچ مشکلي که کليد آن و حّل 
آن دست بيگانه ها باشد نداريم. مشکات هست، اّما همه  
مشکات کشور قابل حل است، کليدش هم دست خود 
ملّت ايران و مسئولين کشور است.«در اوضاع و احوالي 
که کليت نظام جمهوري اسامي به وجود مشکات اذعان 
دارد ولي همواره نيمه پر ليوان را هم مي بيند.اما برخي که 
خود عامل اصلي بسياري از مشکات کنوني در اقتصاد، 
سياست، فرهنگ و جامعه هستند، سعي دارند تا با القاي 
اين احساس در ميان افکار عمومي که سيستم نظام 
جمهوري اسامي و ساختار کنوني پاسخگوي نيازها و 
حل مشکات نيست، از يکسو خود را از خطا مبرا بدانند 
و از سوي ديگر هزينه هاي ايجاد شده را به پاي دستگاه 
حاکميت بنويسند.رهبر انقاب اما دقيقاً مبتني بر امکانات 
و ظرفيت هاي واقعي کشور در نقطه ي مقابل اين تفکر 
قرار دارند. از نظر ايشان درست است که وضعيت کشور 
با چالش هايي همراه است اما بدان معنا نيست که کشور 
در »انسداد« يا »بن بست« قرار دارد.»اين راه، چالش دارد؛ 
اما راه باز است، بن بست وجود ندارد. هدف جبهه  مخالف 
نظام اسامي و انقاب اسامي و دشمن ما اين است 
که راه را بن بست نشان بدهد. خودشان هم مي گويند 
ما بايستي اين کارها را بکنيم، اين فشارها را وارد کنيم، 
اين محاصره را بکنيم، اين تحريم را بکنيم، تا مسئوان 
جمهوري اسامي در محاسبات خودشان تجديدنظر کنند. 
من عرض مي کنم؛ ماحظه  واقعّيت ها نه فقط موجب 

 

مي شود ما در محاسبات گذشته مان تجديدنظر نکنيم، بلکه 
ما را به درستِى راهي که پيموديم و راهي که انقاب جلوي 

ما گذاشته، مطمئن تر مي کند.«)1391/5/3(
امروز بيش از هر زماني انقاب اسامي مورد هجمه دشمنان 
قرار گرفته و مهم ترين هدف با القاي نااميدي و ناکارآمدي 
نظام را دنبال مي کنند.امروز هيچ کس مدعي نيست که 
کشور در شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسب قرار دارد 
اما اين بدان معنا نيست که به دشمن اجازه دهيم القاي 
نااميدي را درون جامعه رسوخ دهد.ما در جهت تحقق 
آرمان هاي انقاب اسامي گام هاي اساسي برداشنيم، 
استقال کشور، مردم سااري، آزادي و عزتي که امروز در 
کشور و ساير کشورهاي اسامي که به برکت اين انقاب 
بوجود آمده بخشي از اهداف و آرمان هاي نظام مقدس 

جمهوري اسامي است.يکي از نقاط قوت و برجستگي 
جامعه ايراني، توان مديريت و تصميم در شرايط پيچيده 
و دشوار مي باشد. اين ويژگي در ادوار مختلف تاريخي و 
تمدني، ظهور و بروز يافته و در دهه هاي اخير در فرازهاي 
مهمي توانسته ايم تصميماتي بگيريم که شرايط را بطور 
کلي دگرگون نموده است. تجاربي چون مديريت مقاطع 
بحراني ابتداي انقاب،مديريت جنگ تحميلي، مقابله با 
تحريم ها و همگرائي هاي ضد ايراني و ... مصاديقي از 
اين توانمندي هاست. اکنون نيز کشور، نيازمند باور و 
به کارگيري اين ظرفيت هاست و مطمئنا مي توان با نگاه 
دقيق و رصد تحوات، نقاط کانوني براي تصميم گيري را 
شناخت و نقاط ضعف و قوت خود و حريفان را شناخت و 

تصميمات شجاعانه و عاقانه گرفت.
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان معتقد است:"براي عبور 
از وضع موجود بايد به  اقتصاد درون زا فکر کنيم.در اواخر 
سال 92 که سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اباغ شد 
هدف اصلي از اباغ اين سياست ها اين بود که اقتصاد ايران 
بتواند اقتصادي مقاوم را طراحي و عملياتي کند؛ اقتصادي 
که در مقابل تکانه هاي داخلي و خارجي مقاوم باشد. به 

همين منظور نيز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شکل 
گرفت تا عماً آمادگي اقتصاد ايران براي تکانه هاي داخلي 
و خارجي فراهم شود.با يقين مي توان گفت اقتصاد ايران در 
شرايط امروز به هيچ وجه با بن بست مواجه نيست و بايد 
بتوانيم به نيروهاي دروني اقتصاد تکيه کنيم. برداشت من 
اين است که راه حل بخش عمده اي از مشکات در داخل 
کشور است. چنانچه بهبود فضاي کسب وکار، اصاح نظام 
بانکي، مديريت نقدينگي، اصاح نظام مالياتي و... ازجمله 
مواردي است که هيچ ارتباطي به مسائل خارجي ندارد. اگر 
مي خواهيم گرفتاري هاي اقتصادمان کاهش پيدا کند، بايد 
به اصاحات ساختاري تن دهيم. معتقدم براي اقتصاد ما 
بن بستي وجود ندارد اما هرچقدر ديرتر دست به اصاحات 
ساختاري بزنيم هزينه اين اصاحات بيشتر خواهد شد. 
لذا بايد هزينه اين اصاحات را داده و تن به اصاحات 
ساختاري بدهيم که اصل اول براي اين کار، وجود شفافيت 

است.راه دور زدن تحريم ها نيز وجود دارد."
اکثريت قاطع کارشناسان معتقدند جمهوري اسامي ايران 
همه  ابزارها و امکانات ازم براي تأمين نيازهاي زندگي 

روزمره مردم را حتي در شرايط سخت تحريم را بدون 
هيچ دغدغه اي دارد.از انرژي به عنوان يکي از مهم ترين 
عناصر زندگي عمومي همچون برق و گاز و بنزين گرفته 
تا منابع آب شرب، از اقام و کااهاي اساسي و منابع 
استراتژيک غذايي از گندم و محصوات کشاورزي گرفته 
تا خوراک و پوشاک و مايحتاج ضروري مردم و... همه به 
صورت خدادادي و غيرقابل تحريم در داخل و براي هميشه 
وجود دارد؛ همچنين منابع سرشار ثروت هاي انساني، 
طبيعي و سرمايه اي و بازار بزرگ 8۰ ميليوني، مي تواند 
زمينه هر نوع ترس يا نااميدي را براي اختال در زندگي 
 مردم از بين ببرد. اما متأسفانه جنگ رواني دشمن به همراه 
بي عملي و خستگي قواي سه گانه به ويژه قوه مجريه و 
عدم اتکا به ظرفيت هاي داخلي علي الخصوص جوانان 
برومند کشور، دل هاي مردم را نگران معيشت و زندگي 
روزانه خود کرده است.همان طور که مقام معظم رهبري 
بارها و بارها به استفاده از ظرفيت بزرگ جوانان کشور 
امر فرموده و اميد و آينده کشور را در دستان اين جوانان 
مي دانند،بايد عاج مشکات کشور را در گرو جوشيدن 

اراده و استقامت از درون ملّت جست وجو کرد.

شعبان مصطفائي نويسنده و روزنامه نگار در اين خصوص 
مي گويد:"در خصوص اميد مردم به آينده اواً ازم است 
به اميد مردم به نظام و دولت تفاوت قائل شويم. مردم به 
نظام اميدوار هستند و اين اميدواري را در راهپيمايي هاي 
عظيم 22 بهمن و روز قدس و حضور با نشاط در انتخابات 
و مواقع حساس نشان داده اند. ولي اينکه مردم گله مند 
هستند و به  فرض به دولت براي ايجاد رونق اميدوار نيستند، 
دليل نااميدي از نظام نيست. ثانياً در حالي که کشور درگير 
مشکات اقتصادي و رکود است و آمار بيکاري افزايش 
يافته، رئيس جمهور محترم به خاطر عمل به وعده هايش 
و اينکه شرمنده مردم نشده، خدا را شکر مي کنند. پس 
تمام ظرفيت کاري دولت در اين حدي بوده که انجام 
شده است. لذا اميدواري به رونق با اين دولت چگونه قابل 
جمع است؟ ثالثاً وقتي دولت رفع تمام مشکات را در گرو 
رفع تحريم ها و برداشته شدن تحريم ها را در گرو مذاکره 
مي دانست پس چگونه از سبد اميدي حرف مي زند که 
تنها يک گزينه در آن گذاشته بود. پس دولت محترم در 
حال پخش حلواي سياسي است و انتظار دارد کام مردم 

با اين حلواهاي سياسي شيرين شود."
بسياري از مشکات کشور، نه ناشي از دشمنِي دشمنان، 
که به دليل کم کاري ها و سوءمديريت هاي داخلي است. 
برخي مسائل همچون اشکاات نظام بانکي و نقدينگي، 
ارتباطي با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته 
وجود داشته است.اين ها مسائلي هستند که اتفاقاً بر سر 
آن، اجماع همه  خبرگان و کارشناسان فن نيز وجود دارد؛ 
مسائلي که حل آنان به طريقه  درست، مي تواند تا حد 
زيادي، موجبات شکوفايي اقتصادي را فراهم کند. جالب 
آنکه رهبر انقاب نيز در بيان »راهکارها« خود براي حل 
مشکات اقتصادي کشور، بر موضوعاتي که حل آنان به 
چگونگي اقدامات مسئوان کشوري )نه دشمن بيروني( 
ارتباط دارند اشاره فرمودند؛ موضوعاتي چون: »تهيه  نقشه  
راه اقتصاِد باثبات«، »تقويت بخش خصوصي«، »ضرورت 
برخورد قاطع با متخلفان«، »اِشراف و اِعمال قدرت دولت 
بر مبادات مالي«، »جدي گرفتن سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي«، »اقدام بهنگام و عاج واقعه قبل از وقوع«، 
»مبارزه  واقعي با فساد«، و »حرف زدِن رودرروي مسئوان 

با مردم و بيان شرايط«.
اينکه برخي افراد و يا نمايندگان مجلس حق دارند با 
استفاده از تريبون مجلس شوراي اسامي نقطه نظرهاي 
خود درباره مسائل کشور را مطرح کنند، امري قطعي و 
مسلم است که هيچکس حق ندارد مانع آن شود. در عين 
حال اين نکته نيز قطعي و مسلم است که نمايندگان مجلس 
نبايد تزريق کننده نااميدي به جامعه باشند. آنها بايد ضمن 
انجام وظايف قانوني خود که بخشي از آن مطرح کردن 
نقطه نظرهايشان درباره موضوعات مختلف است، همواره 
به مردم اميد بدهند و از اين طريق دشمنان نظام و ملت 

و کشور را نااميد کنند.
گرچه راه طي شده پر افتخار و مقايسه اش با گذشته 
قله هاي  با  فاصله  اذعان کرد  بايد   ظلم آشکار است، 
هدف گذاري شده انقاب، همچنان بسيار زياد و عقب 
ماندگي از طي مسير در برخي زمينه ها خصوصا عدالت 
اجتماعي قابل دفاع نيست و مورد مطالبه جدي مردم فداکار 
ايران و رهبري معظم انقاب است. طبعا جبران مافات و 
تحقق مناسب اهداف مذکور، نيازمند همت و فداکاري 
مضاعف همگان بويژه مسئوان کشور در تحولي فراگير 
است که به فضل الهي شهد شيرين آن را مردم عزيزمان 
خواهند چشيد.به گفته مخبر دزفولي دبير شوراي عالي 
انقاب فرهنگي، راه رسيدن به وضع مطلوب و آرماني اميد 
است و پمپاژ نااميدي سم مهلک اين جريان رو به جلو در 
کشور ماست و ما گاهي وقت ها در جريان تعليم و تربيت 
و انتقال مفاهيم،  به جاي پمپاژ اميد و به جاي سرعت 
بخشيدن به اين نگاه آرماني به عکس عمل مي کنيم يا 

توجه ازم را به داشته هاي مان مبذول نمي داريم."

  ازم اس�ت ب�ه اميد م�ردم به نظ�ام و دول�ت تفاوت 
قائل شويم

  هدف جبهه  مخالف نظام اس�امي و انقاب اسامي و 
دشمن ما اين است که راه را بن بست نشان بدهد »

به بهانه اظهارات برخي نمايندگان و مسئوان در خصوص بن بست نمايي شرايط موجود؛

انقاب اسامي بن بست ندارد

ياراحمدي خراساني دکتر مهدي 
با اين که روزنامه نگارم و اهل رسانه و کارم کامًا در اين حوزه 
اخبار  خيال  بي  کًا  روزي  چند  بستم  عهد  خودم  با  شود  مي  تعريف 
فکر کردم  آيد.  بر سر ملت مي  بشوم که  اتفاقاتي  و  و جريانات  کشور 
اين همه انرژي منفي که از طريق رسانه ها اين روزها به مردم منتقل 
مي شود کلي اوضاع و شرايط را سخت تر از آن چه هست مي کند و 
 وقتي نشود کاري انجام داد شنيدن و خبردار شدن از آن هم فايده اي 
جز تأسف و نااميدي ندارد. چند روزي به همين شکل گذشت. هر چند 
بر اساس حرف و حديث هايي که در  نرفتم ولي خب  سراغ رسانه ها 
کوچه و بازار و تاکسي و مترو مي شنيدم متوجه شدم که اوضاع تغيير 
که نکرده هيچ، بلکه بدتر هم شده است. تا اين که چند روز قبل خواسته 
يا از روي اجبار بي خيال محدوديتي که براي خودم ايجاد کرده بودم 
شده و از يک بخش خبري سيما پيگير اوضاع و احوال گرديدم. شروع 
از  بيش  به  دار  قيمت  صعود  و  ارز  بازار  در  ها  دال  حضور  از  اخبار 
15 هزار تومان و همچنين سکه تا نزديک پنج ميليون تومان حکايت 
داشت. بعد از اين خبر فرح بخش نوبت به ثبت نام چند ميليوني براي 
و  نظارتي  هاي  دستگاه  حضور  عدم  در  سايپا  نامي  ثبت  خودروهاي 
فقدان شفافيت فرآيند ثبت نام رسيد. اين را هم در ذهنم مرور کردم 
که واقعاً چه جرياني حاکم شده که مردم براي خريد پرايد 4۰ ميليون 
توماني!! صف مي کشند و جالب اين که فرآيند به گونه اي است که نه 
تنها اين محصوات را به چند برابر قيمت واقعي آن نمي توانند بخرند 
بلکه دستي بااتر از آن ها همين را هم مي قاپد و اجازه نمي دهد به 
دست مردم برسد! سپس نوبت به احتکار رسيد. از ملزومات اوليه  مردم 
بگيريد تا محصوات صنعتي و از همه بدتر پوشک! التماس گمرک به 
 برندهاي مشهور پوشک براي ترخيص محصوات شان و استنکاف آن ها. 
هنوز داشتم در ذهن اين خبر را هضم مي کردم که شهردار تهران در 
صفحه تلويزيون و بخش خبري مربوطه ظاهر شد و در ارتباط با بحث 
که  بيماري  فرد  هم  آن  از  بعد  گرفت.  سخن  شهروند  يک  خودسوزي 
داستاني ساختگي را ايجاد کرده و فيلمش را پخش نموده راجع به تيغ 
زدن گوش يک بچه توسط مأموران شهرداري صحبت کرد و اعتراف به 
اين که چرا همچنين دروغ پردازي بزرگي را انجام داده است. همه  اين 

ها به کنار تا خبر بعدي که صحبت از کم فروشي بود. گزارشگر وزن 
روي بسته بندي محصوات را براي مردم مي خواند و سپس در مقابل 
از  واقعي اش کمتر  و هر کدام کلي وزن  را وزن مي کرد  آن  دوربين 
وزن ادعايي بوده و به بياني ديگر کم فروشي ناجوانمردانه! خبر بعدي 
اتهام هاي  و  هم معاون رئيس جمهور سابق و عربده کشي در دادگاه 
رنگارنگ به عاوه ي دادگاه هاي پشت سر هِم بحران آفريناِن حوزه هاي 

 

ارزي و مالي و موبايل. 
بعد هم خبري از داغ هاي مجازي و داوري که وقيحانه اعتراف کرده 
عليه  عامدانه  تيم  يک  هواداران  فحاشي  بخاطر  قبل  سال  چند  است 
 آن قضاوت کرده و حق را زير پا نهاده است. و حسن ختام اخبار هم 
ملي پوش دو و ميداني که فدراسيون به بهانه  رکورد پايين اش او را 
مسابقات  اين  طاي  مدال  برنده   و  نکرده  اعزام  آسيايي  مسابقات  به 
از او رکورد کمتري داشته و قهرمان کشور ادعا مي کند که اين عدم 
بخوانيد  مفصل  است. خب حال شما خود حديث  بوده  مغرضانه  اعزام 
از  نقطه  اين  به  تا  گفتم  طواني  مقدمه   همه  اين  مجمل!  اين  از 
اين که  آوريم؟ در  واقعاً ما چه بايي سر خودمان مي  برسم که  کام 

 

بي کفايتي هاي مديريتي و فساد مالي و اداري زيادي در کشور وجود 
در جريان  مرکزي  بانک  اخير  وقاحت چند سال  از  نيست.  دارد شکي 
جديد  مديريتي  تيم  تا  بگيريد  اعتباري  مالي  موسسات  هاي  سپرده 
و  صنعتي  مديران  برخي  فساد  کند.  کنترل  را  امر  اين  نتوانست  که 
خودروهاي وارداتي و اختاس هاي رنگارنگ هم در جاي خود مهم و 
قابل بحث است. ولي خواستم بگويم مسئول و مردم فرقي ندارد به هر 
از ما به حساب  ايراني هستيم و بدي و کاستي هر يک  حال همه  ما 
ديگري هم نوشته مي شود  يا اينکه مثًا آيا بي قانوني، سوء استفاده 
و سوء مديريت چند مقام مسئول مجوزي براي مردم مي شود که به 
هم ظلم کنند. اگر اوضاع سخت است بايد بيشتر از هم حمايت کنيم 
مردم  روزگار  از  دمار  تواند  مي  که  هر جوري  به  هر کسي  که  اين  نه 
احتکار،  فروشي،  کم  مجوز  مسئوان  برخي  کفايتي  بي  آيا  بيارود.  در 
مجازي  فضاي  در  گري  هوچي  و  نمايي  سياه  بازار  در  فروشي   گران 
 مي شود. کمي دقت کنيد به بخش هاي مختلف خبري و جرايد و رسانه ها 
و  مديريتي  کفايتي  بي  همه  اين  کنار  در  که  ببينيد  چشمانتان  با  تا 

داريم سر  بايي  مردم هم چه  ما  از  برخي  موجود  رنگارنگ  فسادهاي 
هم مي آوريم. اگر فسادي وجود دارد مردم بايد با وحدت عمل و نظر 
اينکه بدين شکل هر کسي به هر شکلي که  نه  بپردازند  به اصاح آن 
داده  نشان  اسامي  تاريخ جمهوري  کند.  اجحاف  ديگري  به  تواند  مي 
فسادهاي  جنس  از  اينچنيني  انحرافات  کشور  در  گاه  هر  که  است 
 ... مالي، اداري و سياسي، تشريفات، تجمل گرايي، سوء استفاده ها و 
در  و وحدت خود  رفتار  با  مردم  است  داده  از مسئولين رخ  برخي  در 
تغيير  و  اصاح  همچنين  و  فرد  آن  به حذف  نسبت  زماني  دوره   يک 
اان هم همان زمان است. مردم  اند.  نموده  آفريني  نقش  روند جاري 
شريف و صبور! وقت آن رسيده دوباره با هم مهربان و يکدل باشيم و 
اين دوره  سخت را با وحدت و رفتار مناسب به نهايت برسانيم. يعني 
اينکه با هم همچون يوسف باشيم نه برادرانش. از طرف ديگر مسئوان 
از سوي مردم هيچ  اصول  به شرط حفظ  باشند.  بايد همراه مردم  هم 
اين دوران هم  نکنيد  بايستد و شک  برابر آن ها  تواند در  مقامي نمي 
به سامت مي گذرد. عاوه براين مسئوان دولت، قوه قضائيه و مجلس 
که  امروز  و  نموده  عمل  رهبري  هاي  توصيه  مطابق  دارند  وظيفه  هم 
دشمن بيش از هر زماني مصمم به براندازي نظام و جنگ هايي شايد 
خود  سامت  و  عمل  وحدت  است  نظامي  جنگ  ازکه  بدتر  مراتب  به 
که  مجلس  بشناسند. خصوصاً  را  کشور  هاي  اولويت  و  نموده  را حفظ 
 قرار است به عنوان عصاره ي فضائل ملت باشد بايد رفتاري به دور از 
دسته بندي هاي سياسي و جناحي بر انگيزد و خارج از فضاي سايق 
مصالح  چه  آن  به  نسبت  و  شناخته  بهتر  را  کشور  هاي  اولويت  خود 
شايد  مثًا  باشد  اگر چنين  که  کند.  اقدام  است  آن  در  مردم  منافع  و 
کار  دستور  در  پرورش  و  آموزش  وزير  استيضاح  شرايط  اين  در  ديگر 
قرار نگيرد. آقايان مسئول! دولت مردان و نمايندگان مجلس! فراموش 
نکنيد که اين امانت و يادگار جمهوري اسامي، وايت فقيه و پايداري 
بدون شک  که  برگردن شما  است  مردم مسئوليت عظيمي  و همراهي 
رفتار خود  و  يکايک تصميمات  براي  الهي  برابر دادگاه عدل  روزي در 
ارائه  و دقيقي  پاسخ هاي مفصل  بايست  اعضاي خانواده هايتان مي  و 
به درايت بيشتري  نياز  تاريخي که  اين نقطه عطف  دهيد. خصوصاً در 

داريد. خداوند پسر سابق سفير ايران در ونزوئا را .... بماند!

همچون برادران يوسف نباشيم!
»

»



نكته«

گفتوگو«
محمد دهقان در گفت وگو با رسالت:

مذاکره سياسي با عربستان اشکالي ندارد 
عضو کميسيون قضائي و حقوقي 
گفت:  اسامي  شوراي  مجلس 
بحث مذاکره سياسي با عربستان 
اشکالي ندارد اما به شرط اينکه 
از ماجراجويي هاي منطقه اي و 
بمباران مردم مظلوم يمن دست 

بردارند. 
محمد دهقان اظهار کرد: همان طور 
که مي دانيد ريشه داعش و جريان 
هاي تکفيري در عربستان است 
بنابراين آنها بايد حسن نيت داشته 
 باشند و از بمباران مردم يمن، ظلم و جنايت و ماجراجويي هاي 

منطقه اي دست بردارند. 
وي ادامه داد: اگر اين شروط مورد قبول آنها باشد نسبت به عادي سازي 

روابط  و برقراري رابطه سياسي خود با اين کشور تمايل داريم. 
اين نماينده مجلس درباره مذاکره با فرانسه در مورد مسائل دفاعي 
و  نيست  مذاکره  قابل  دفاعي  مسائل  کرد:  بيان  اسامي  جمهوري 
ما با هيچ کشوري در اين خصوص مذاکره اي انجام نخواهيم داد. 
 طبعا فرانسوي ها هم نمي خواهند ما راجع به مسائل دفاعي آنها و 

هم پيمانانشان وارد مذاکره شويم.
 دهقان با ابراز تاسف از اينکه هدف فرانسوي ها، آمريکايي ها و صهيونيست ها 
در اين رابطه مشترک است، گفت: اگرچه ما مي خواهيم ميان فرانسه 
با اسرائيل و آمريکا تمايز قائل شويم اما متاسفانه در برخي مسائل 
 همه آنها به يک صورت فکر مي کنند و مي خواهند فعاليت هاي 

دفاعي و موشکي جمهوري اسامي را محدود کنند.
وي با بيان اينکه آمريکا و اسرائيل دنبال فروپاشي جمهوري اسامي 
هستند و بحث تغيير رژيم ايران را در دستور کار دارند، افزود: برخاف 
گذشته که آنها  موضوع تغيير رفتار ايران را مدنظر قرار داده بودند، 
امروز به دنبال تغيير رژيم هستند و براي تحقق اين خواسته و نيت 

خود مي خواهند قدرت ايران را از بين ببرند.
عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسامي يادآور شد: 
آنها در گذشته قدرت هسته اي ايران را از طريق برجام تضعيف کردند 
و تا اندازه اي به هدف خود رسيدند و در حال حاضر مدعي هستند که 

بايد قدرت هسته اي ايران به صورت دائم از بين برود. 
وي ادامه داد: از سوي ديگر در پي مقابله با قدرت موشکي جمهوري 
اسامي هستند و معتقدند ما نبايد موشکي که بردش بااتر از 300 
 کيلومتر است توليد کنيم و اين خواست آمريکايي هاست و فرانسوي ها 
و انگليسي ها هم اين مسئله را پيگيري مي کنند تا قدرت ايران 

را نابود کنند.
اين نماينده مجلس بيان کرد: يکي ديگر از خواسته هاي آنان که بارها 
مطرح کرده اند، از بين بردن قدرت منطقه ايران است، به عبارت ديگر 
آنها براي فروپاشي نظام اسامي مي خواهند اين کشور را ضعيف کنند 
تا بتوانند به راحتي با فشارهاي اقتصادي، توطئه هاي منطقه اي و 
بسيج منافقين براي فراخوان مردم در اعتراض به گراني ها؛ زمينه 

ازم را براي جنگ داخلي فراهم سازند.
دهقان در پاسخ به اين پرسش که آيا اروپايي ها درباره تغيير رژيم 
ايران سخن گفته اند يا خير، عنوان کرد: بعضي از مقامات اروپايي 
روابط پشت پرده با آمريکا دارند و در پازل سردمداران اين کشور 
حرکت مي کنند اما به دنبال تغيير رژيم نيستند، البته آنها درباره 
ضعيف کردن ما در حوزه موشکي، منطقه اي و هسته اي با آمريکا و 

اسرائيل هم داستان هستند.
وي با اشاره به تداوم برجام با حضور و همراهي اروپايي ها تصريح 
کرد: معنايي ندارد به برجام با همراهي اروپايي ها خوشبين باشيم، 
هرچند يک طرفه نبايد برجام را نقض کرد اما اميدي هم به آن نبايد 
بست بنابراين ضروري است، مسير خودمان را طي کرده و با دستور 
کار قرار دادن اقتصاد مقاومتي به ظرفيت هاي داخلي، همسايگان و 

منطقه توجه داشته باشيم. 

»

فريدمن: 
اسرائيل براي ساخت 
 شهرک به اجازه 
آمريکا نياز ندارد

»
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استيصال رياض و ابوظبي در سوريه
بخش سياسي خارجي

استيصال عربستان سعودي و امارات متحده عربي در سوريه به نقطه اوج خود 
رسيده است. اين دو مهره بي اراده واشنگتن و رژيم صهيونيستي از سال 2011 
ميادي تا کنون از هيچ گونه اقدامي در راستاي مواجهه با حکومت و ملت سوريه 
فروگذار نکردند. رد پاي رياض و ابوظبي در تشکيل گروه تروريستي- تکفيري 
 داعش و ديگر گروههاي تروريستي در سوريه به چشم مي خورد. اين دو بازيگر ، 
در صدد بودند تا با استفاده از مهره هاي بازي خود در سوريه،نظام اين کشور 
را از بين برده و بر مردم اين کشور زخم خورده تسلط پيدا کنند اما در نهايت 
ناکام ماندند. بدون شک رياض و ابوظبي دو بازيگر اصلي شکست خورده در 
 منطقه هستند که عاوه بر سوريه، در يمن و بحرين و عراق نيز زمينگير شده اند. 
در آينده اي نزديک مقامات سعودي و اماراتي چاره اي جز اعام رسمي اين 

شکست نخواهند داشت.
  عربستان سعودي و امارات متحده عربي براي کمک هايشان به منظور بازسازي 
سوريه براي دولت اين کشور شرط گذاشتند.روزنامه فرانسوي فيگارو با اعام اين 
خبر نوشت که  شواهد موجود حاکي از آن است که سعودي ها، قطر و امارات 
متحده عربي که تروريست هاي مخالف »بشار اسد« رئيس جمهور سوريه را از 
لحاظ مالي پشتيباني مي کردند و تا همين چند وقت پيش هم مخالف حضور 
اسد در مسند قدرت بودند اکنون از باقي ماندن وي در اين سمت حمايت کرده اند 

مشروط بر اينکه اسد رابطه خود را با ايران قطع کند.
يک کارشناس عرب از کشورهاي حاشيه خليج فارس در اين مورد گفت: »دولت  هاي 

زيادي به توازن درست به منظور تحقق اين حقيقت چشم دوخته اند.«
وي افزود: »رژيم سوريه در جنگ پيروز شد و اکنون با همپيمان روس خود 
مي خواهد ما را بدون وجود همتايي، در اين زمينه متقاعد کند. ما بايد اين کار 
را انجام دهيم البته نه اينکه بهايي نداشته باشد و بايد سطح معيني از فشار 

را بر اسد حفظ کنيم!"
اين در حالي است که پيشتر »وليد المعلم« وزيرخارجه سوريه ضمن تأکيد 
فارس  عربي خليج  اينکه کشورهاي  و  و سوريه  ايران  روابط  بودن  عميق  بر 
صاحب اختيار خود نيستند، تصريح کرده بود که روابط سوريه با ايران اصا 

قابل چانه زني نيست.
اين مقام سوري گفت:»اين روابط راهبردي است که از زمان پيروزي انقاب 
اسامي در ايران در سال 1۹۷۹ شکل گرفته و اين به دليل موضع ايران در 
مقابل فلسطين است. اگر مواضع جمهوري اسامي را با زمان شاه مقايسه کنيد، 
تحولي واقعي را شاهد خواهيد بود. روابط سوريه و ايران، به شکلي سريع و عميق 
گسترش يافت. حاا هر چقدر هم پيشنهادها وسوسه انگيز باشد،  بايد اعام کنيم 

که رابطه با ايران محل چانه زني ندارد.
چنانچه از گزارش فيگارو و ديگر رسانه هاي غربي  بر مي آيد، کشور سوريه 
ديگر محلي براي جوان حاميان منطقه اي داعش از جمله عربستان سعودي  
و امارات متحده عربي  نخواهد بود. اين موضوعي است که رژيم منفور سعودي 
و رژيم وابسته امارات بايد آن را درک کنند.عربستان سعودي و امارات متحده 
عربي بايد در انتظار عواقب و تبعات کشتار ملت سوريه و حمايتهاي تسليحاتي 
و مالي خود از گروههاي تروريستي و تکفيري از جمله داعش و جبهه النصره 
نشسته و در انتظار سيلي سخت ملت سوريه به خود باشند. بديهي است که اين 
دو بازيگر، نه تنها جايي در آينده سوريه ندارند بلکه به زودي پاسخگوي ۷ سال 

جنايت و خونريزي خود در مناطق مختلف اين کشور خواهند بود. 
منبع:فيگارو 

دونالد ترامپ با اشاره به اختافات تجاري بين المللي 
آمريکا به ويژه با ژاپن گفت: شايد پس از مطرح شدن 
اين اختافات روابط قوي آمريکا با ژاپن پايان يابد.به 
گزارش فارس، رسانه هاي محلي آمريکايي به نقل از 
دونالد ترامپ اعام کردند، اين احتمال وجود دارد 
که با مطرح شدن مشکات تجاري آمريکا با توکيو 
روابط قوي سياسي بين دو کشور پايان يابد.جيمز 
فريمن، سردبير و ستون نويس مجلس وال استريت 
ژورنال مي گويد که وي روز پنج شنبه با دونالد ترامپ 
ديدار کرده و وي مصمم به نظر مي رسيد و متأسفانه 
همچنان بر موضوع از بين بردن کسري تراز تجاري 
آمريکا و متحدان آن متمرکز است.وي ادامه داد: ترامپ 
به من گفت روابط آمريکا با ژاپن مستحکم است، 
اما زماني که من به آنها بگويم چقدر بايد پرداخت 
کنند، اين مسئله خيلي سريع از بين خواهد رفت. 
بنا به گزارش فايننشيال تايمز آمريکا در ماه جواي 

12 ميليارد دار از ژاپن واردات داشته است. کسري 
تراز تجاري آمريکا با ژاپن به عنوان سومين اقتصاد 
بزرگ جهان در 12 ماه منتهي به ماه جواي ۴0 
ميليارد دار برآورد شده است که نسبت به ميانگين 
۵ سال گذشته ۷3/3 ميليارد دار کاهش داشته 
است.  در ديدار دونالد ترامپ و نخست وزير ژاپن 
در ماه ژوئن دو طرف توافق کردند تا به مذاکرات 

خود ادامه دهند. 

ترامپ: 
شايد روابط مان با ژاپن تيره شود

رهبر جنبش مردمي انصاراه يمن تاکيد کرد که 
تجاوز ائتاف متجاوز سعودي اماراتي به اين کشور 

زير نظر مستقيم آمريکا انجام مي شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از الميادين، 
عبدالملک الحوثي رهبر جنبش انصاراه يمن 
طي سخناني گفت: ما ملت يمن تصميم به آغاز 
جنگ نگرفتيم بلکه به ما تجاوز شد و ما مجبور 
بوديم که از خودمان دفاع کنيم.وي افزود: در 

گذشته طرف متجاوز مصر بود که آنچه را در 
جنگ به دنبال آن بود از طريق ديپلماسي به 

دست آورد.
الحوثي گفت: به شکست کشاندن مشورت هاي 
ژنو کاري عمدي از سوي ائتاف متجاوز سعودي 
بود و اين ائتاف خواهان راه حل هاي عادانه 
بحران يمن نيست.رهبر جنبش انصاراه يمن 
در ادامه اظهار داشت: هيئت يمن در دور قبلي 
نيز با خطرات و مانع تراشي هاي زيادي از سوي 

ائتاف متجاوز سعودي مواجه شد.
وي تصريح کرد: تجاوز عربستان و امارات عليه 
يمن تحت نظارت مستقيم آمريکا انجام مي شود 
و آمريکا تمايل ندارد که اين تجاوز متوقف شود، 
زيرا براي رسيدن به اهداف اقتصادي و سياسي 
و اجراي برنامه هاي خرابکارانه اش در منطقه از 

اين تجاوز بهره مي برد.

رهبر انصاراه: 
تجاوز به يمن با نظارت مستقيم آمريکا صورت مي گيرد

 

حسين شيخ ااسام در گفت وگو با رسالت: 

کار تروريست ها در ادلب تمام است
مشاور سابق وزير امور خارجه گفت: کار تروريست ها 
در »ادلب« تمام است و آنها چاره اي جز تسليم شدن 
ندارند.  حسين شيخ ااسام اظهار کرد: نشست سه 
جانبه ميان روسيه، ترکيه و ايران براي آزادسازي ادلب 
از چنگال تروريست ها، دستاوردهاي متعددي به دنبال 
داشت که يکي از مهمترين دستاوردهاي آن حل مسائل 

منطقه بدون دخالت آمريکايي ها بود.
وي ادامه داد: بي ترديد اين نشست سه جانبه نشان داد 
که مسائل منطقه مي تواند در داخل منطقه حل شود 
و نيازي به دخالت آمريکايي ها و غربي ها نيست. آنها 
اين بحران و جنايت را در سوريه آغاز کردند و هفت 
سال است که تمام منطقه را به هم ريخته اند بنابراين 
اميدواريم بدون خون ريزي يا خون ريزي هر چه کمتر 
 ادلب که جزء خاک سوريه است، از چنگال تروريست ها 
آزاد شده و حاکميت دولت در آنجا مستقر شود.   اين 
تحليلگر مسائل بين المللي با تاکيد بر اينکه بايد افراد 
مسلح اسلحه را کنار گذاشته و در جامعه مدني سوريه 
ادغام شوند، اظهار کرد: اين موضوع هم مي تواند از ديگر 
دستاوردهاي نشست سه جانبه ميان ايران، روسيه و 
ترکيه باشد. وي با اشاره به هشدار کاخ سفيد نسبت به 
استفاده از ساح هاي شيمايي در استان ادلب سوريه 

بيان کرد: اين موضوع بهانه است و آنها آنقدر از اين بهانه 
استفاده کرده اند که ديگر نخ نما شده، معموا هرگاه 
تروريست ها ضعيف مي شوند، غربي ها براي اينکه بتوانند 
به تروريست ها کمک کرده و روحيه آنها را باا ببرند، 
اين مسائل را دستاويز قرار مي دهند اما ظاهرا هنوز 
متوجه نشده اند که اين ادعا خيلي کهنه و نخ نما شده 
است. مشاور سابق وزير امور خارجه افزود: سوريه توسط 

سازمان بازرسي ساح هاي شيميايي خلع ساح شده 
 و اساسا دولت سوريه چنين ساحي نداشته و اگر هم 
مي خواست ساح شيميايي توليد کند، غربي ها متوجه 

مي شدند پس تمامي اين مباحث بازي است. 
شيخ ااسام يادآور شد: ترامپ و اسرائيلي ها از تمام 
توان و امکاناتي که دارند استفاده مي کنند تا ادلب آزاد 
نشود و طرح ادعاي استفاده از ساح هاي شيميايي هم 

در جهت مقابله با آزادسازي ادلب است اما آمريکايي ها 
خوب مي دانند که اگر بخواهند عملياتي انجام بدهند 

با شکستي مفتضحانه روبه رو خواهند شد.
وي تاکيد کرد: همان طور که پيش از اين مطرح کردم، 
کار ادلب از نظر نظامي تمام شده و تروريست ها بايد 
تسليم شوند و از سوي ديگر دولت سوريه بايد کاري 
مدني  جامعه  در  عمومي  عفو  با  مسلح  افراد  تا  کند 
 سوريه ادغام شده و مسائلي را که از طريق نظامي دنبال 

مي کردند را از نظر سياسي پيگيري کنند. 
شيخ ااسام در پاسخ به اين پرسش که تروريست هاي 
ادلب مدعي شده اند مذاکره سياسي را نمي پذيريم و خود 
را آماده جنگ کرده ايم، گفت: اين ادعا؛ طرح آمريکايي، 
صعودي و اسرائيلي است و موفق هم نخواهند شد، شک 
نکنيد که شکست مي خورند، به ويژه اينکه ترکيه هم 
گفته است با تروريست ها همکاري نمي کند بنابراين 

آنها چاره اي جز رفتن ندارند. 
وي درباره اهميت آزادسازي منطقه ادلب و تاثير آن بر 
پايان بحران در سوريه  عنوان کرد: اين آخرين منطقه 
از خاک سوريه است که آزاد نشده بود و بعد از آزادي 
ديگر مشکل جدي در رابطه با بحث حاکميت و حکومت 

مرکزي سوريه وجود نخواهد داشت. 

ديويد فريدمن سفير آمريکا در سرزمين هاي اشغالي فلسطين گفت که دولت آمريکا 
هيچگاه با برنامه شهرک سازي هاي رژيم صهيونيستي مخالفت نمي کند و اسرائيل 

براي ساخت و ساز در کرانه باختري نيازي به اجازه واشنگتن ندارد.
به گزارش ايرنا، تارنماي روزنامه صهيونيستي هاآرتص با درج اين خبرافزود: اين 
اظهارات فريدمن بخشي ازمصاحبه طواني وي با روزنامه اسرائيلي هيوم بود. به 
گفته فريدمن، اسرائيل اکنون برنامه هاي ساخت و ساز خود را به دولت ترامپ 
ارائه مي کند که بعضي اوقات با يادداشت ها و درخواست هايي مواجه مي شود. 
وي همچنين ابراز داشت که تل آويو ماحظات آمريکا براي تغييرات در برنامه 
ساخت و ساز را به رسميت شناخته و آنها را اعمال مي کند.وي با تاکيد بر موضع 
ترامپ در مورد اينکه شهرک سازي ها مانعي براي توافق صلح نيست، گفت : اگر 

گسترش )ساخت و ساز( بي قيد و شرط ادامه پيدا کند، محدوديت هاي بيشتري 
براي تخصيص احتمالي مناطقي به فلسطيني ها ايجاد خواهد شد. هنگامي که از 
او در مورد واکنش آمريکا به طرح ساخت وساز 'کمربند قدس شرقي' پرسيده شد، 
وي از پاسخ مستقيم طفره رفت و فقط به بيان اينکه اين طرح بايد در خدمت ثبات 
و صلح منطقه اي باشد، بسنده کرد.سفير آمريکا افزود که بر خاف دولت باراک اوباما 
رئيس جمهور سابق آمريکا، دولت ترامپ هر خانه يا محله ساخته شده در کرانه 
باختري را مورد بررسي قرار نمي دهد.اتحاديه اروپا ماه گذشته ميادي سياست 
رژيم صهيونيستي درگسترش شهرک ها را مغاير با قوانين بين المللي عنوان کرد. 
همچنين شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز شهرک سازي هاي رژيم صهيونيستي 

در قدس، کرانه باختري و مناطق اشغالي را محکوم کرده بود.

گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب محمدرضا سرآهنگر فرزند يداه دارنده شماره شناسنامه 
5810058450 صادره از ملكشاهي متولد 1374 در رشته مهندسي شيمي مقطع کارشناسي پيوسته 
به شماره 70445/ف مورخ 96/11/24 از دانشگاه آزاد اسامي واحد ايام مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد ايام به 

نشاني ايام - بلوار دانشجو کد پستي 69311/33145 ارسال نمايد.
سند و برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت متين 150 به شماره انتظامي 89937-48 و شماره تنه 9588590 

و شماره موتور 101928 به مالكيت جعفر ربيعي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت آپاچي 180 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 64519-481 و شماره 

تنه 9007186 به نام محمد فروتن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز يك دستگاه آپاچي 180 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 323-29291 متعلق به فرشيد عسگري 

شماره تنه 9100611 و شماره موتور 159052 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( اتومبيل سواري سمند X7 به رنگ سفيد روغني 
مدل 1390 و شماره پاك انتظامي ايران 24-418و45 و شماره موتور 12490184808 و شماره 
شاسي NAACN1CM3BF759416 و به نام مالك عبدالكريم آل اکثير مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شبنم باقريان فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 3145 صادره از تهران 
در مقطع کارشناسي رشته معماري صادره از واحد دانشگاهي تهران مرکزي با شماره 158810103318 
و تاريخ 93/6/6 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 
واحد تهران مرکزي به نشاني: خ آزادي - خ اسكندري شمالي - خ فرصت شيرازي - پاك 136 

صندوق پستي 13185/768 ارسال نمايد.
گواهينامه موقت فارغ التحصيلي اينجانب حسن محبي فرزند شهباز به شماره شناسنامه 2363 و شماره 
ملي 3521006360 صادره از دشتستان در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي - مهندسي 
شيمي صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود گواهينامه موقت را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران شمال به نشاني: تهران - بزرگراه 
شهيد بابايي )غرب به شرق( - خروجي حكيميه - خيابان شهيد صدوقي - بلوار وفادار - دانشگاه 

آزاد اسامي واحد تهران شمال ارسال نمايد.
کارت ماشين و کارت سوخت خودرو سواري پژو پارس مدل 1395 به شماره انتظامي 27-893ي25 
و شماره موتور 164B0091823 و شماره شاسي NAAN11FE3GH725432 به نام محمد شاکر 

گامشگلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 2083
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري سايپا مدل 1394 به شماره انتظامي 27-743ي39 و شماره 
شاسي NAS411100F1185073 و شماره موتور 5509295 به نام امير نيكخواه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 2084
کارت بازرسي اينجانب اميدرضا سپهري نيا به شماره ملي 1199189499 حوزه فعاليت شهرستان چابهار 

به شماره کد بازرسي 1503100065 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب اميرحسين حافظ بستاني مالك خودرو سمند به شماره شاسي BF288746 و شماره شهرباني 
599س44- ايران 56 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند کمپاني و بيمه ماشين سواري سيستم سيتروئن تيپ SX زانتيا مدل 1385 به رنگ نقره اي متاليك 
و شماره موتور 621133 و شماره شاسي S1512285150728 و شماره پاك ايران 28-739د19 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  ملي 3979886069  به شماره  عبدالرحيمي  نام آقاي حسين  به 

ساقط مي باشد.
کارت ماشين و برگ سبز موتور هوندا تريل مدل 1386 به رنگ نقره اي و شماره موتور 099275 و شماره 
شاسي 8684709 به نام آقاي قاسم شمس اللهي نام پدر علي اکبر به شماره پاك ايران 34236-499 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز وانت پيكان به رنگ سفيد مدل 1381 و شماره پاك 653د44- ايران 65 
و شماره موتور 11518110217 و شماره شاسي 81910345 به نام غضنفر ميرشكارپور مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب علي فضلي مالك خودروي سواري پژو مدل 1390 به شماره انتظامي 15-925ل74 و شماره 
شاسي NAAM11CA0BE092014 و شماره موتور 12490108508 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد 
ظرف 10 روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج 
شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند کمپاني و کارت نيسان پاترول دودرب مدل 67 به رنگ خاکستري و ش ش ايران 65-632ب82 و 

ش م 24052208 و ش شاسي 15Z701993 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
جواز حمل به شماره 2192182 مورخ 96/6/6 اسلحه متعلق به اينجانب نرجس حميدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات کارشناسي اينجانب مجتبي عليزاده فرد درآباد فرزند علي  به شماره 
و اصاح  مهندسي کشاورزي زراعت  به شماره 08/28/5/15944 در رشته  ملي 0074350137 
نباتات صادره از دانشگاه آزاد اسامي واحد ورامين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود مدرك فوق را به نشاني ورامين - پيشوا - ميدان بقيه اه - دانشگاه آزاد 

اسامي واحد پيشوا ارائه نمايد.
موتور  و شماره  متاليك مدل 84  نقره اي  رنگ  به  پژو 405 جي ال ايكس  برگ سبز خودرو سواري 
12484233807 و شماره شاسي 13216023 و شماره پاك 16-474ب27 به نام پروين اقباليان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب عباس قاسمي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 6397 صادره از 
دامغان در مقطع ليسانس رشته عمران صادره از واحد انشگاه دامغان به شماره 90171100002 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 
واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان 

کد پستي 39998-36716 دانش آموختگان ارسال نمايد.
سند کمپاني کمپرسي سيستم بنز مدل 1381 تيپ LK2624/40 به رنگ نارنجي و شماره پاك 896ق26 
و شماره موتور 083314-10-335932 و شماره شاسي 604759-16-374355 متعلق به شرکت 

ليزينگ خودروکار )سهامي خاص( مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري جك به شماره موتور 4J93DDAF024879 و شماره 
شاسي NAKNJ7245FB127920 و شماره انتظامي ايران 99-781ق79 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك کارشناسي اينجانب الهه آزادي فرزند ولي اله به شماره ملي 0322323630 در رشته مهندسي 
کشاورزي زراعت تكنولوژي بذر صادره از دانشگاه آزاد اسامي واحد آشتيان مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به نشاني: استان مرکزي - آشتيان - بلوار 

امام خميني)ره( دانشگاه آزاد اسامي واحد آشتيان ارسال نمايد.

برگ سبز اتومبيل سمند X7  مدل 1384 به شماره شاسي 14542833 و شماره موتور 12484228668 
و شماره انتظامي 279ط34-ايران 53 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

جواز حمل به شماره 1744008 مورخ 92/5/22 اسلحه متعلق به اينجانب حبيب اله حداد مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب محمدعلي خطيب مالك پژو 405 به شماره شاسي CE370129 و شماره شهرباني 219ي13- ايران 
66 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو 
واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب الهه رستگار دباغي مالك پژو پارس به شماره شاسي BK112299 و شماره شهرباني 354ب41- ايران 
23 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو 
واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز، سند کمپاني و کارت ماشين سواري پژو 405 مدل 1396 تيپ 405GLXXU7CNG به رنگ 
خاکستري متال و شماره موتور 124K0981412 و شماره شاسي NAAM11VE3HK741874 و شماره بدنه 
HK741874 به نام عبداامير خدايار به شماره شناسنامه 2798 متولد 63/11/19 و کد ملي 1751952495 

فرزند مجيد صادره از اهواز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و کارت موتورسيكلت پالس مدل 89 رنگ مشكي به شماره انتظامي 87194- ايران 619 و 
شماره موتور DKGBSL38004 و شماره ش اسي 8916264 به نام وحيد جعفرآبادي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کليه مدارك )برگ سبز، سند کمپاني، سند فروش( ماشين سواري پرايد رنگ سفيد روغني تيپ 
جي تي ايكس آي مدل 1388 به شماره موتور 2896516 و شماره شاسي S1412288246452 و شماره 
پاك ايران 81-335ب92 به نام اينجانب روح اه جانبازي به شماره ملي 4660050114 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز تراکتور کشاورزي سيستم اي تي ام تيپ 285 مدل 1391 به شماره انتظامي 
51-744ك12 و شماره شاسي N3HKA2CE2TAM15402 و شماره موتور LFW13310V به مالكيت 

احمد خاتوني عربعلي  ف محمدامين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري ام وي ام تيپ 550 سفيد روغني مدل 95 به شماره انتظامي 336ب56- ايران 28 و شماره 
موتور MVM484FCAFG003659 و شماره شاسي NATGCARK9G1003426 به نام عنبر طا قياسي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAN01CA99E830670 چون مهدي قاسمي مالك پژو پارس به شماره انتظامي 898م88- ايران 99 و شماره موتور
و شماره شاسي 12488022934 به علت فقدان برگ فروش کمپاني و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فضل اله خليلي مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 41-234ج51 و شماره بدنه 19334137 
و شماره موتور 12484201499 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي اکبر محمودزاده مالك خودروي پيكان سواري مدل 1383 به رنگ سفيد روغني و شماره بدنه 
10007440 و شماره موتور 11284004126 و شماره پاك 96-615ب42 به علت فقدان اسناد فروش سند 
مالكيت و برگ سبز و برگ کمپاني از کارخانه تقاضاي رونوشت المثني خودروي مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو 
ساري واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مجوز حمل ساح دولول ساچمه زني مدل کوسه کاليبر 12 به شماره سريال 1770387 و به شماره ساح 

21801012ساخت ايران به نام سليمان حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب ميثم سااري مردهك به شماره دانشجويي 9228013 رشته جغرافيا برنامه ريزي 

روستايي از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو وانت پيكان مدل 1393 به شماره انتظامي 141س15- ايران 85 و شماره موتور 
118P0074928 و شماره شاسي NAAA36AA8EG675467 به رنگ سفيد شيري روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه مهمات ساح شكاري اينجانب عبدالرحمن سياهاني فرزند الوك متولد 1348 به شماره شناسنامه 232 
ساح ساچمه زني کاليبر 12 شماره ساح 8877806 مدل دولول ته پر کوسه به شناسه 0242577370146 

ساخت پاکستان صادره از سپاه پاسداران انقاب اسامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محسن دهدار فرزند محمد به شماره شناسنامه 3610026286 صادره از 
زاهدان در مقطع کارشناسي رشته مهندسي عمران صادره از واحد دانشگاهي زاهدان با شماره 4377-
1-11-14-92/3/7 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسامي واحد زاهدان به نشاني ميدان دکتر حسابي - دانشگاه آزاد اسامي واحد 

زاهدان ارسال نمايد.
سند کمپاني )سند کارخانه( خودرو کاميون باري آميكو مدل 1392 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 
ايران 23-494ع38 و شماره موتور 01141123 و شماره شاسي NA2D2JKD4DA001781 به مالكيت 

داود صادقيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )سند مالكيت( خودرو پژو 206SD-TU5 مدل 95به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 
99-382ج55 و شماره موتور 167B0003913 و شماره شاسي NAAP41FE9GJ762073 به مالكيت 

ايمان سينائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو هاچ بك ليفان X60 مدل 1393 به رنگ مشكي متاليك و شماره انتظامي 
 NAKSG431XDB109376 و شماره موتور LFB479Q130802058 ايران 67-213د64 و شماره موتور

به مالكيت محمدرضا مهاجراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني سواري پژو 206 تيپ 3 مدل 1385 به شماره شاسي 10846975 و شماره موتور 
13085027069 و شماره انتظامي 916ب75- ايران 79 به نام آقاي احمد مهدوي دوست مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و برگ سبز وکالت محضري خودرو سواري سيستم پژو تيپ 1900 آردي مدل 1380 به 
شماره انتظامي 27-758ج22 و شماره موتور 22327926727 و شماره شاسي 79727328 به نام کريم 

معروفي نيا فرزند يوسف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 2095
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري پيكان به شماره انتظامي 786د91- ايران 82 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالك است.
دانشنامه پايان تحصيات دوره کارشناسي به شماره 861163920 تاريخ 1395/11/12 به نام غامرضا 
ذبيحي فرزند غامحسين کد ملي 2130008666 رشته مديريت صنعتي صادره از دانشگاه پيام نور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت خودرو )برگ سبز( پژو پارس به شماره انتظامي 522ق56- ايران 82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالك است.

کارت هوشمند به شماره 3228254 به نام جال وزمان در قبال پايانه هاي حمل ونقل استان مازندران مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب يداه کمالي مالك خودروي پژو پارس به شماره بدنه 50310778 و شماره موتور 12486028647 و شماره پاك 
522ق56- ايران 82 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني خودروي مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدي 
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو ساري واقع در کيلومتر 5 جاده ساري 

به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بهروز شاهي مالك وانت پيكان به شماره موتور 118P0071437 و شماره شاسي EG671419 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب وحيد رضايي مالك پژو 405 به شماره موتور 12488185897 و شماره شاسي AK972846 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در 
مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب امير صلواتي مالك پژو 206 به شماره موتور 13586001443 و شماره شاسي 21700744 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب طناز طهماسبي مالك پژو206 به شماره شاسي HJ494382 و شماره انتظامي 171ي17- ايران 77 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد سروندي مالك دنا به شماره موتور 147H0211327 و شماره شاسي GE409648 به علت فقدان اسناد 
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اينجانب علي اوسط فتح آبادي بزچلوئي مالك پژو روآ به شماره موتور 11686104808 و شماره شاسي 61224120 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ابوالفضل انگشت باف مالك وانت پيكان به شماره موتور 11490075161 و شماره شاسي CG265119 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد اميري مالك پژو 206 به شماره موتور 15090010227 و شماره شاسي BJ458064 به علت فقدان اسناد 
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اينجانب محمديوسف حامدي مالك پژو آردي به شماره موتور 11783046063 و شماره شاسي 83146368 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد اله مالك پژو 206 به شماره موتور 174B0002785 و شماره شاسي GJ894003 به علت فقدان اسناد فروش و 
سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر 

ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
انتظامي 15-925ل 74 و به شماره شاسي  اينجانب علي فضلي مالك خودروي سواري پژو مدل 1390به شماره 
NAAM11CA0BE092014 و به شماره موتور12490108508 به علت فقدان اسناد فروش تقاضي رونوشت المثني 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران- کرج  شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
 irpc96r22jo112911 بدينوسيله اعام مي گردد برگ سبز خودرو سواري تيبا به شماره پاك 642م97 ايران 38 به شماره موتور

به نام سهيل ساماني پور مفقود کرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد0
اعام ميگردد کارت ماشين ،سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايدبه تيپ صبا دو گانه سوز به شماره پاك 46م577 
ايران 68 به مدل 86 به شماره شاسي s141226071226 و شماره موتور 1909640  بنام عامر هاشمي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد
اعام ميگردد برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي مدل 85 به شماره موتور 1597539 و شماره شاسي 
s 1412285885107 به شماره پاك 79ص241 ايران 21 بنام مجتبي مفاخري اله مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيات دوره کارشناسي رشته مهندسي عمران صادره از دانشگاه آزاد اسامي واحد نوشهر و چالوس 
با شماره تاييد سازمان مرکزي 138115800049 و تاريخ تاييد 85/11/28 بنام محمد کثيري فرزند رضا داراي شماره 
شناسنامه 33138 صادره از تهران متولد 1358 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد نوشهر و چالوس ارسال نمايد.
 اينجانب علي اصغر قنبري مالك خودرو پژو 206 سواري به شماره بدنه 19845681 و شماره موتور 1013084001938 
و شماره پاك ايران 72-218ط18 به علت فقدان سند کمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو واحد فروش 
مهندس اعظمي کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آگهي فقدان سند خودرو-سند خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 18ج949- ايران 99 متعلق به اينجانب بابك خادمي 
آلكوهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.لذا از يابندگان خواهشمند است با شماره تلفن 09306078300 

تماس حاصل نمايند.

همزمان با تکميل ظرفيت در فاز اول؛
 امکان توثيق اوراق خزانه زرين سپهر 

براي تسهيات فراهم شد
 رئيس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزي بانک صادرات ايران از تکميل ظرفيت فاز اول 
صدور گواهي سپرده سکه طا )خزانه زرين سپهر( خبر داد و گفت: دريافت مجوز از بورس 
کااي ايران براي افزايش ظرفيت پذيرش تا ۸0 هزار قطعه سکه در ساير استان هاي 
کشور در دستور کار است.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران غامرضا طالبيان 
گفت: با استقبال گسترده مشتريان و هموطنان از اوراق گواهي سپرده سکه طا )خزانه 
زرين سپهر( بانک صادرات ايران و تکميل ظرفيت زودتر از پيش بيني ها، افزايش ظرفيت 
براي پذيرش سکه تا ۸0 هزار قطعه به صورت جدي پيگيري مي شود.وي افزود: امکان 
توثيق اين اوراق براي دريافت تسهيات از بانک صادرات ايران نيز فراهم شده و دارندگان 
اين اوراق مي توانند از اين امکان نيز براي افزايش ارزش افزوده دارايي هاي خود استفاده 
کنند.طالبيان با بيان اينکه اين طرح در فاز اول در ۵ استان بزرگ کشور اجرا شده گفت: 
با عبور از مرز 1۶ هزار قطعه تا اواخر هفته گذشته، پيش بيني مي شود در اين هفته 
ظرفيت پذيرش 20 هزار قطعه سکه و صدور اوراق گواهي سپرده آن تکميل شود.وي در 
تشريح مزيت هاي اصلي اين محصول در شرايط کنوني، هزينه کم و صرفه اقتصادي اين 
طرح را براي دارندگان سکه مورد تاکيد قرار داد و گفت: با توجه به افزايش نرخ سکه و 
ريسک هاي نگهداري آن در منازل، صندوق هاي امانات بانک صادرات ايران امن ترين محل 
براي حفظ و ايجاد ارزش افزوده آنهاست.بنابراين گزارش، از آغاز معامات اوراق گواهي 
سپرده سکه طرح خزانه زرين سپهر در بورس کااي ايران، طي 1۸ روز کاري، بيش از 
۷1 هزار و 2۸0 واحد )۷12۸ سکه( مورد معامله قرار گرفت و نرخ پاياني هر واحد در 

جريان معامات روز يک شنبه 1۸شهريور به مرز ۴ ميليون و ۵0 هزار ريال رسيد.

تمديد عضويت بانک پاسارگاد در انجمن 
)ABA( بانکداران آسيايي

بانک پاسارگاد عضويت خود را در انجمن بانکداران آسيايي )ABA( در سال 201۸ 
تمديد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، اين بانک در سال 201۸ عضويت 
خود را در انجمن بانکداران آسيايي )ABA( تمديد کرد.اين انجمن با عضويت بيش 
از 120 بانک معتبر از کشورهاي مختلف، بزرگ ترين انجمن بانکي در حوزه آسيا 
و اقيانوسيه است که برقراري تعامل و ارتباط بين آنها در بهبود ارتباطات و تسهيل 

روابط دولت ها مؤثر خواهد بود.

شيردل تاکيد کرد:
توسعه سامانه آوا، در دستور کار قرار دارد

مدير امور فناوري اطاعات و ارتباطات بانک مسکن با تشريح مزاياي سامانه آوا براي افراد 
کم بينا و نابينا، از توسعه اين سامانه با همکاري شرکت هاي پشتيبان خبر داد.به گزارش 
پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا، بانک مسکن در 12 ماه نخست شروع به کار دولت 
 دوازدهم، سعي در گسترش خدمات خود به تمامي مشتريان داشته است. در سال هاي 
از خدمات  توانستند  نمي  سالمند،  افراد  و  بينايي  لحاظ  از  توان  کم  افراد  گذشته، 
 بانکداري الکترونيک استفاده کنند و اين موضوع باعث کاهش مطلوبيت خدمات دهي 
اندازي  راه  با  مسکن  بانک   ،13۹۶ سال  ماه  اسفند  در  اما  بود.  شده  افراد  اين   به 
سامانه آوا، گامي بزرگ براي ارائه خدمات بانکي به اين افراد کم توان برداشته شد.در 
ها  متن  تمامي  دارد،  قرار  پرداز  خود  هاي  دستگاه  از  برخي  روي  که  سامانه   اين 
شامل مواردي نظير نام و نام خانوادگي، مبالغ، شناسه قبض و پرداخت، صورتحساب، 
شرح خطاها و نتايج ارسالي قابل قرائت توسط دستگاه خودپرداز خواهد بود و به صورت 
پارامتريک قابل تعريف است.ساسان شيردل، مدير امور فناوري اطاعات و ارتباطات 
بانک مسکن در گفت و گو با هيبنا، در خصوص شاخص هاي اين سامانه گفت: در 
زمان سرويس دهي به مشتريان متن ها به شکل مکانيکي وجود دارد، اما اين سامانه 
به شکل پويا و دايناميک، عمليات را از طريق آوايي به اطاع مشتريان مي رساند و 
به شکل صوتي خدمات بانکي را ارائه مي کند. اين موضوع براي افراد کم توان، نابينا 
و کم بينا و همچنين افراد سالخورده که براي ارتباط با سيستم هاي مکانيکي، دچار 
مشکل هستند، طراحي شده است. با فعال شدن اين سامانه، فرد در يک خود پرداز 
قرار مي گيرد و اين سامانه نحوه تراکنش را به اطاع مشتري مي رساند که اين کار با 

ماحظات امنيتي صورت مي گيرد.



خبر«

خبر«
سرداررحيمي خبرداد:

آماده باش پليس براي محرم و اول مهر
فرمانده انتظامي تهران بزرگ ازآماده باش پليس براي تامين امنيت ترافيکي 
وانتظامي مراسم هاي ايام محرم ونيزبازگشايي مدارس خبرداد.به گزارش 
ايسنا، سردارحسين رحيمي در حاشيه جلسه کميسيون تحول کانتري ها 
اظهارکرد: در ايام محرم هماهنگي هاي ازم براي تامين امنيت شهروندان 
وعزاداران حسيني درتکايا، هيئت ها، مساجد و... پيش بيني شده و پليس 
دراين زمينه ازآمادگي کامل برخورداراست.وي اضافه کرد: همچنين به 
کانتري ها نيزماموريت داده شده تا با شناسايي هيئت ها وتکاياي مذهبي 
موارد ازم را به مسئوان آن آموزش داده وخوشبختانه هماهنگي خوبي 
دراين زمينه وجود دارد.به گفته رحيمي، درحوزه ترافيکي هماهنگي ها 
تکايا  به مسئوان هيئت ها،  مربوطه  وموارد  انجام شده  واقدامات ازم 
ومساجد گفته شده است.وي به بازگشايي مدارس نيزاشاره کرد وگفت: با 
توجه به نزديک شدن به اول مهرماه دراين زمينه نيزتمهيداتي اتخاذ شده 
ازجمله اينکه در روزهاي منتهي به بازگشايي مدارس با توجه به افزايش 
خريدها، مأموران پليس درحوزه انتظامي وترافيکي دراطراف مراکزخريد 
حضورداشته ونسبت به گشت زني دراين مراسم وروان سازي ترافيک اقدام 
خواهند کرد.رحيمي همچنين ازشناسايي مدارس آسيب پذيرشهرتهران 
ازنظرپليس خبرداد وگفت: درسال گذشته مدارسي که نيازبيشتري به 
خدمات پليس داشته اند شناسايي شده اند و با مديران ومسئوان آنها 
وهمچنين روساي آموزش وپرورش مناطق هماهنگي هايي دراين خصوص 

آغاز شده تا دراين خصوص مشکلي نداشته باشند.

عضوشوراي شهرتهران: 
ساانه۴۵۰۰ تهراني براثرآلودگي هوا 

فوت مي کنند
عضوشوراي شهرتهران گفت: گزارش هايي وجود دارد که4 هزارو500 
شهروند تهراني به دليل آلودگي هوا درسال فوت مي کنند.به گزارش فارس، 
شهربانواماني درجلسه شوراي شهرتهران گفت:درگزارشي که پورسيد آقايي 
ارائه کردند55 درصد خودروهاي توليدي وخودروهايي که کمترازچهارسال 
عمردارند نتوانسته اند معاينه فني دريافت کنند، از رئيس شورا تقاضا دارم 
از وزير صنعت، معدن وتجارت دعوت کنند که دراين باره توضيح داده وبه 
مطالبات پاسخ دهند وواقعا استاندارد سازي کنند.وي ادامه داد: مورد ديگر 
در ارتباط با موتورسيکلت ها است. عما سه ميليون موتور در شهر تهران 

تردد ميکنند و يکي از منشا هاي مهم آلودگي هوا هستند.

رئيس جامعه متخصصين داخلي ايران:
مشکل کمبود اقام دارويي طي 

روزهاي آينده برطرف خواهد شد
رئيس جامعه متخصصين داخلي ايران گفت: طي چند روزاخيرمشکاتي 
در زمينه تهيه داروهاي بيماران خاص مانند بيماران نارسايي کليه وقلبي 
داشته ايم که اميدواريم با تدابير صورت گرفته اين مشکات برطرف شود.ايرج 
خسرونيا درگفت وگوبا فارس، اظهارداشت: خوشبختانه درحال حاضردرزمينه 
داروهايي که به صورت عادي توسط بيماران مصرف مي شود کمبودي 
وجود نداشته اما درتأمين برخي ازاقام دارويي که براي بيماران خاص به 
کارمي رود ممکن است با کمبودهايي مواجه باشيم.وي افزود: شرکت هاي 
واردکننده اين داروها تاش مي کنند تا با نگه داشتن اين داروها درانبارها 
آنها را گران تربفروشند.خسرونيا خاطرنشان کرد: طي چند روزاخيرمشکاتي 
درزمينه تهيه داروهاي بيماران خاص مانند بيماران نارسايي کليه وقلبي 
داشته ايم که اميدواريم با تدابيرصورت گرفته اين مشکات برطرف شود.
رئيس جامعه متخصصين داخلي ايران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخي 
ازاين اقام دارويي درگمرک وجود دارد اما آزاد شدن آنها با مشکاتي 
مواجه است.وي گفت: با توجه به ارزاختصاص يافته براي داروها مشکل 
کمبود اقام دارويي تا روزهاي آينده برطرف خواهد شد اما بايد اين نکته را 
مدنظرداشته باشيم که کمبود برخي ازاقام دارويي مختص کشورما نيست 

ودرسايرکشورها نيزدرمواقعي اين مشکات به وجود مي آيد.

هاشمي خبرداد:
 نامه اعضاي شوراي شهر تهران 

به رئيس جمهور
رئيس شوراي شهرتهران گفت: اعضاي شوراي شهر تهران درراستاي 
نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي نامه اي به رئيس جمهورنوشتند.
به گزارش فارس، محسن هاشمي درپاسخ به پرسشي مبني بر نامه 
اعضاي شوراي شهرتهران به رئيس جمهوراظهارداشت: درخصوص 
کاميون ها واتوبوس هاي بين شهري دولت اقداماتي انجام داده است 
ومنابعي اختصاص يافته که اعضاي شوراي شهرنيزاحساس کرده اند 
اين اقدام به صورت جدي هنوزانجام نشده ونامه اي به رئيس جمهور 
نوشتند و درخواست کردند نسبت به نوسازي اتوبوس ها اقدام شود.
هاشمي بيان داشت: بنده نيزيارانه بليت مترو واتوبوس را نيزبه 
اين نامه اضافه کردم چرا که امسال تا شهريورماه هنوزيارانه بليت 

اتوبوس ومتروبه شهرداري تهران پرداخت نشده است.

»

دادستان تهران:
 بيش از پنج هزار 

خودرو در سلفچگان 
توقيف شد

اجتماعي دو شنبه 19 شهريور 141397
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معاون بهداشت وزيربهداشت:
فاضاب هاي سرگردان، امنيت آب را تهديد مي کنند

معاون بهداشت وزيربهداشت با اشاره به مناسب نبودن سيستم تصفيه فاضاب 
درکشور، گفت: با توجه به خشکسالي فعلي وپايين آمدن سطح آب، اگرفاضاب ها 
به رودخانه ها ريخته شوند، غلظت مواد آاينده افزايش مي يابد وامنيت آب به شدت 
به خطرمي افتد.دکترعليرضا رئيسي درگفت وگوبا ايسنا، درباره تأثيرخشکسالي 
برامکان بازگشت برخي بيماريها به کشور، گفت: خشکسالي امکان شيوع برخي 
بيماري ها را افزايش مي دهد. بايد توجه داشت که بحث مديريت خشکسالي 
دراين زمينه مطرح است والزاما خشکسالي باعث بيماري نمي شود؛ بلکه بايد 
مديريت آن را بدانيم. درخشکسالي اتفاقاتي ازجمله کمبود وقطعي آب ودرنهايت 
به خطرافتادن امنيت وسامت آن اتفاق مي افتد؛ اين موضوع به عنوان يکي 
ازمشکات اصلي ما دراين زمينه مطرح است.وي ادامه داد: يکي ازمشکات ما 
بحث فاضاب هاست؛ درصد زيادي ازفاضاب هاي کشورسيستم تصفيه مناسبي 
ندارند با توجه به خشکسالي فعلي وپايين آمدن سطح آب، اگربه رودخانه ها 
ريخته شوند، غلظت مواد آاينده افزايش پيدا مي کند وامنيت آب به شدت به 
خطرمي افتد.معاون بهداشت وزير بهداشت با اشاره به کاهش سطح آ ب هاي 
زيرزميني درکشور، تصريح کرد: با توجه به کاهش سطح اين آب ها وهمچنين 
فرسودگي شبکه انتقال آب، سوراخ هايي دراين مسيروجود دارد؛ به همين دليل 
هنگام قطعي آب با توجه به اينکه با استفاده ازپمپ، اين آب ها بيرون کشيده 
آلوده شده وبه داخل سيستم  با فاضاب  ازلوله ها  بيرون رفته  مي شود، آب 
برمي گردد که اين موضوع مي تواند مشکات زيادي را براي مردم ايجاد کند.

رئيسي با بيان اينکه مراکزبهداشت به صورت مرتب ميزان کلرباقي مانده آب را 
رصد مي کنند، ادامه داد: اين مراکزنتيجه گزارش هاي خود را به آب و فاضاب 
اعام مي کنند، اما بايد توجه داشت که همه ميکروارگانيسم ها و ويروس ها با 

کلرازبين نمي روند. 

معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران:
 کاهش آلودگي هواي تهران 

دو ميليارد  دار از سوي دولت  نياز دارد
معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران گفت: ما برنامه اي را براي کاهش 
 آلودگي هواي تهران ارائه داده ايم که براساس آن به دوميليارد داربودجه ظرف
اين بودجه را ازسازمان  نيازداريم وبايد عدم پرداخت  4 سال ازسوي دولت 
برنامه وبودجه ازدولت سؤال کرد. البته با توجه به وضعيت فعلي دولت نيزامکان 
پرداخت اين بودجه را ندارد.به گزارش فارس، محسن پورسيدآقايي اظهارداشت: 
مسئله آلودگي هواي پايتخت بسيارمهم است وتاکنون برنامه جامعي براي حل 
اين معضل ارائه نشده بود.وي  ادامه داد:  خودروهاي ديزلي ازمنابع آلوده کننده 
شهرتهران است؛ چراکه ذرات معلق توليد مي کند واين ذرات پنهان هستند 
وامسال تمام توجهات به سمت کاهش آلودگي هوا وخودروهاي ديزلي است.
پورسيدآقايي اظهارداشت: ازابتداي مهرماه اتوبوس هاي ديزلي حق تردد درسطح 
شهررا نخواهند داشت وبه صورت جدي با آنها برخورد خواهد شد.وي تأکيد کرد: 
۷0 درصد آلودگي شهرتهران به دليل تردد خودروهاست و۳0 درصد ديگرآن 

نيزديگرمنابع آلوده کننده است.

تجريشي
 وزارت نيرو۳۵۰ ميليون مترمکعب 

به درياچه اروميه بدهي دارد
اينکه  با اشاره به  مديردفتربرنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه 
درياچه اروميه۳50 ميليون متر مکعب حقابه از وزارت نيرو طلب دارد، گفت: 
اگردرفصل پاييزاين حقابه تامين شود؛ در افزايش ترازدرياچه اروميه موثر خواهد 
بود.مسعود تجريشي درگفت وگوبا ايسنا، اظهارکرد: امسال با وجود بارش هاي 
خوب درحوضه آبريز درياچه اروميه، ميزان روان آبها کم بوده و آب زيادي وارد 
درياچه اروميه نشد.وي ادامه داد: امسال تعداد بارش ها درحوضه آبريز درياچه 
اروميه باا بود اما بارش ها عمدتا کمتراز۱0 ميلي متر و بارش غيرموثربود که 
تبديل به روان آب نشد. ازسوي ديگرعمده بارش ها درماه هاي فروردين وارديبهشت 
اتفاق افتاد، زماني که گياهان رشد کرده بود وبخشي ازبارش ورطوبت حاصل 
از آن از طريق اين گياهان جذب شد.مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه با اشاره به اينکه عمده بارش هاي امسال در حوضه آبريز 
درياچه اروميه در باادشت بوده است، گفت: بررسي هاي علمي نشان مي دهد 
که با توجه به تغيير صورت گرفته در رطوبت خاک در باادست حوضه، بيشتر 
بارش ها در بخش باادست بوده و بارش کمتري نصيب حاشيه درياچه اروميه 
که درپايين دست حوضه قراردارد؛ شده است.تجريشي در پاسخ به پرسشي 
در مورد ميزان تامين حقابه درياچه اروميه اظهار کرد: حقابه درياچه اروميه 
2/5 ميليارد متر مکعب است اما هنوز ۳50 ميليون متر مکعب ازوزارت نيرو 

براي درياچه اروميه طلب داريم.

بايد اصول گفت وگورا ياد بگيريم
 رشد فريب وخشونت در سايه 
عدم گفت وگو درخانواده ها

يک استاد دانشگاه گفت: اگرزمينه گفت وگودرخانواده ازبين برود، فريب 
وخشونت جايگزين آن مي شود.به گزارش فارس، نشست خانواده، توان 
گفت وگو وموانع بازدارنده آن در انديشکده علوم انساني همزمان با روزجهاني 
درخصوص  جامعه شناس  استاد  علي  احمدي  برگزارشد.اميد  خانواده 
گفت وگودرخانواده گفت: اساس گفت وگوبراين مبنا گذاشته مي شود که 
طرفين مي خواهند به يک مفاهمه مشترک برسند، بنابراين هنگامي که 
ازگفت وگودرخانواده صحبت مي کنيم بايد به اين نکته توجه داشته باشيم 
که وارد شدن به اختافات ما را از گفت وگوبازمي دارد.احمدي خاطرنشان 
کرد: فرهنگ مناسب گفت وگو درجامعه ما وجود ندارد وبراساس مباني 
فرهنگي ما به دنبال مدارا يا مروت هستيم و جامعه اي که به دنبال مدارا 
و مروت باشد گفت وگو را برنمي تابد.درادامه پروفسورباقرساروخاني، استاد 
جامعه شناسي با اشاره به اينکه محروميت انسان از ارتباط با ديگران باعث 
مي شود او ازذات خودش دورشود، اظهارداشت: جامعه درماني امروزه يکي از 
روش هاي روان درماني محسوب مي شود؛ چراکه انسان درتنهايي ودرمواجهه 
با مشکات از آنها يک غول بزرگ مي سازد وحضوردراجتماع باعث مي شود 
مشکات براي او قابل تحمل ترشود.پروين داعي پور،استاد دانشگاه درعرصه 
تسهيل گفت وگوبا بيان اينکه واژه گفت وگوترجمه مناسبي براي کلمه 
ديالوگ اتين نيست، اضافه کرد: اگر زمينه گفت وگودرجامعه وخانواده 
ازبين برود، فريب و خشونت جايگزين آن مي شود.داعي پورتصريح کرد: 
محدوديت سازي درکانون خانواده وبيان مسائل درقالبي دور ازواقعيت 
باعث رشد فريب وخشونت مي شود.وي گفت وگورا نيازمند چند پيش فرض 
دانست و گفت: وقتي مي خواهيم وارد يک گفت وگوي سالم بشويم بايد 
بدانيم همه حقيقت دراختيارما نيست ونبايد نسبت به طرف مقابل نبايد 
خود را برترببينيم.اين استاد دانشگاه اظهار داشت: مهارت هايي مثل گوش 
دادن بالنده و فعال، مقاومت در مقابل عادت هاي ذهني و سنت ها، راه 

گفت وگو را تسهيل مي کند.

سخنگوي کميسيون بهداشت ودرمان مجلس گفت: 
سازمان غذا وداروبه طورمستمردرحال رصد کردن 
داروهاست وانتظارداريم موضوع احتکارداروتکرارنشود 
واگراحتکارداروصورت گرفت اولين سازماني که بايد ازاين 
موضوع مطلع شود سازمان غذا ودارواست.حيدرعلي 
عابدي درگفت وگوبا فارس، درباره اخبارمطرح شده 
در رسانه ها با عناوين احتکارداروگفت: خوشبختانه 
سازمان غذا ودارودرحال حاضرنظارت کافي برواردات 
داروها دارد وبراي اين سازمان مشخص است که 

داروي وارداتي درچه مرحله اي ازچرخه واردات 
شده  وارد  داروهاي  افزود:  قراردارد.وي  وتوزيع 
وعموماً  هستند  وکنترل  رديابي  کشورقابل  به 
توزيع  ازچرخه  پس  احتکارداروها  يا  انبارکردن 
صورت مي گيرد.عابدي با بيان اينکه نمايندگان 
سازمان غذا ودارودردانشگاه علوم پزشکي استانها 
مسئول بررسي نحوه توزيع داروها دراين مناطق 
هستند، توضيح داد: اين نمايندگان بايد ميزان داروي 
توزيع شده ومصرف شده درطول ماه را بررسي کنند 
تا اگردرمکاني احتکاردارو وجود داشته باشد آن را 
گزارش دهند اما متأسفانه به دليل سوءمديريت هايي که 
درمواقعي توسط سازمان غذا ودارو رخ مي دهد شاهد 
احتکارداروها هستيم.وي افزود: سازمان غذا وداروبه 
طورمستمردرحال رصد کردن داروهاست وانتظارداريم 
موضوع احتکارداروتکرارنشود واگراحتکارداروصورت 
گرفت اولين سازماني که بايد ازاين موضوع مطلع 

شود سازمان غذا ودارواست. 

سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس:
بي تدبيري سازمان غذا و دارو، عامل احتکاراقام دارويي است

رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران با اعام 
رتبه۱0۹ ايران درحوزه نشاط و شادي اجتماعي، 
گفت: براساس آمارسازمان پزشکي قانوني درسال۹۶ 
پنج درصد فوت هاي مربوط به خودکشي درايران 
ايسنا، سيدحسن  يافته است.به گزارش  افزايش 
موسوي چلک درهمايش ملي پيشگيري ازخودکشي 
با بيان اينکه براساس آماراعام شده ازسوي رئيس 
قوه قضائيه۱۶ ميليون و۳00 هزارپرونده قضائي 
درکشورثبت شده است که الزاما همه آنها مجرم 
نيستند، افزود: اين درحالي است که درکشوري 
مانند هندوستان با بيش ازيک ميليارد نفرجمعيت 
تنها يک ميليون و200 هزارپرونده قضائي وجود 
دارد که اين مسئله نشان مي دهد درحوزه قضائي، 
سياست گذاري مناسبي نداشته ايم.وي با بيان اينکه 
نه خودکشي ونه هيچ آسيب اجتماعي ديگري يک 
جزيره مستقل نيست، اظهارکرد: با جزيره کردن 
آسيب ها نمي توانيم تأثيرگذاري خوبي درآنها داشته 

باشيم. براساس آماروزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي بين2۳ تا 25 درصد مردم حداقل يک اختال 
 رواني دارند که نيازمند مداخله است. همچنين 
۶ ميليون نفردرکشورافسردگي دارند.موسوي چلک 
ازرتبه۱0۹ ايران درحوزه نشاط وشادي اجتماعي 
درميان۱5۷ کشورجهان خبرداد وگفت: پرونده هاي 
مربوط به خشونت جزءپرونده هاي با فراواني بسيارباا 
ومراجع قضائي هستند. همچنين ميانگين زمان 

گفت وگودرخانواده ها تنها۱5 دقيقه است.

رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران عنوان کرد:
رتبه۱۰۹ ايران درحوزه نشاط و شادي اجتماعي

محسني اژه اي: 
شواهدي از تصميم سازي سرويس هاي بيگانه براي مديران داريم

با بيان اينکه شواهدي ازتصميم سازي  معاون اول قوه قضائي 
تنها  گفت:  داريم،  مديران  براي  بيگانه  اطاعاتي  سرويس هاي 
دايل بروزمشکات تحريم هاي دشمن نيست وسوء مديريت وبي 
انگيزگي برخي مديران نيزسبب مشکات اقتصادي شده است.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت ااسام غامحسين 
محسني اژه اي دربرنامه زنده نگاه يک دررابطه با  دايل بروزمشکات 
اقتصادي اين روزهاي کشوراظهارکرد:همانگونه که بارها گفته شده 
امروزمشکات اقتصادي درکشوروجود دارد اما بيش ازآنچه که 
مشکات وجود داشته باشد احساس وجود مشکات را القا مي کنند.
وي افزود:يکي ازدايل مشکات فشارها دشمن، تحريم وفشاررواني 
آنهاست اما همه مشکات ناشي ازتاش هاي دشمنان نيست 
 بلکه دليل مشکات مي تواند سوء مديريت ها، بي انگيزگي ها، 
راه حل  واحتکاراست که سبب مشکات شده وهرکدام  فساد 
هاي خودش را مي طلبد.معاون اول قوه قضائيه بيان کرد:مسلما 
سوء تدبيرها وفساد ها وبي تدبيرها وبدون تفکرکارکردن دربروز 
مشکات اقتصادي بي تاثيرنيست.محسني اژه اي گفت: درمقاطع 
مختلف مي گفتند نقش تحريم ها دربروز مشکات20 درصد وبقيه 
 مسائل داخلي80 درصد دربروزمشکات تاثيردارد که بنده اين را 
نمي پذيرم.وي گفت:دشمن رسما دشمني را با کشورما شروع کرده 
 است وما دردوران جنگ هستيم ونمي توانيم تنبلي کنم واگرزماني
8 ساعت کارمي کرديم امروزنبايد کمتر۱2ساعت کارکنيم وهمه 
بايد احساس کنيم که در دوران جنگ هستيم ونبايد يک لحظه 
غفلت کنيم اما متاسفانه مي بينم برخي مديران غافل هستند.وي 
افزود: درچهارسال اخيربيش از550 نفرکه احکام سنگين اعم ازاعدام 
و... گرفتند.۶ نفربه دليل فساد مالي، مفسد في اارض شناخته 

شده اند وعاوه براين احکام بسيارسنگيني ازجمله حبس هاي 
طويل المدتي هم برايشان صادرشده است.سخنگوي قوه قضائيه 
درپاسخ به اين سوال که برخي مردم معتقدند که اين اتفاقات 
فسادگونه به نظرمتبادرمي کند که مافيايي درکاراست گفت: ازمافيا 
چه تعريفي داريم؟ اگرمافيا منظورجرائم سازمان يافته وشبکه اي 
است بله وجود دارد، اگرمنظوراين است درسازمان هاي دولتي 
ريشه دارند، بله وجود دارد ودستگيري هم ازسازمان هاي دولتي 
وجود داشته است.وي گفت: عده اي بانک مرکزي و وزارت صمت 
را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگيرکرديم وتحقيقات ازاين 
افراد براي به نتيجه رسيدن پرونده آنها ادامه دارد.محسني اژه اي 
درپاسخ به سوالي مبني براينکه آيا ممکن است بخش اصلي فساد 
درشبکه هاي دولتي باشند، گفت: اگرفساد با تقسيم  کاروبرنامه 
باشد سازمان يافته است اما بدانيد خط قرمزبراي عدم تعقيب 
وجود ندارد. اگرسراغ کسي برويم بايد دايل توجه جرم وجود 
داشته باشد. ترديد نکنيد دست بيگانه دربرخي گراني ها ومشکات 
اقتصادي وجود دارد يعني حتما درتشديد وايجاد مشکات دست 
بيگانه وجود دارد اما اين که اثبات رابطه بين عوامل داخلي وبيگانه 
شود، سخت است. گاه يک نفراجيرمي شود وبرخي تصميم سازي 
براي مديران مي کنند اما تا اان در خصوص تصميم سازي قرائن 
قوه  نيست.سخنگوي  فرد مشخص  اما سوءنيت  داريم  وشواهد 
قضائيه ادامه داد:  وزارت اطاعات در۳0 فروردين  امسال نامه اي 
خطاب به واعظي مسئول دفتررئيس جمهوروجهانگيري و رونوشت 
به وزير اقتصاد وبانک مرکزي نوشت ودرآن پيرامون نحوه توزيع 
سکه تذکروهشدارداد ودرباره نکات منفي مداخله ارزي گذشته 
هم مطالبي بيان کرده بود وخواسته بود دررابطه با اين سياست 

تجديد نظرشود. آن چه براي ما مشخص شده است اين است که 
شواهد وقرائني مبني برنقش آفريني دررابطه با تصميم سازي غلط 
وجود دارد.وي تاکيد کرد: اگرشبکه هاي دستگيرشده فعلي متاشي 
نمي شدند قطعا شرايط بدتربود. ما چند مفسد را گرفته ايم ولي 
همه مفسدان را که نگرفته ايم حتما افراد ديگري هم وجود دارند 
که مفسد هستند حتما هم افراد وسرويس هاي بيگانه ديگري 
هم درکارهستند ما که هنوزتمام سرويس ها را دستگيرنکرديم 
وهنورجريان سازي هاي آمريکا ادامه دارد.محسني اژه اي گفت: 
شواهدي وجود دارد که افرادي تصميم سازي غلط مي کنند که 
دراين رابطه منظرتکميل شدن تحقيقات هستيم.معاون اول قوه 
قضائيه درپاسخ به اين سوال که آيا برخورد با پرونده50 ميليوني 
توماني يعني برخورد با دانه درشت ها را مي دهد؟ وآيا اين فرد 
ازکسي دستورمي گيرد؟ ودانه درشت ها چه افرادي هستند؟ 
 بيان کرد: خيلي ازمردم ومسئوان اعتراض مي کنند که چرا با 
دانه درشت ها برخورد نمي شود؟ .محسني اژه اي ادمه داد: ابتدا 
بايد تعبيرخود را ازدانه درشت ها مشخص کنيم، آيا دانه درشت 
کسي است که ميزان اختاسش زياد است يا منصب باايي دارد 
اما تخلفش کم است؟ يا به فان آقازاده مي گوييم دانه درشت؟ 
مصداق واضح آن کسي است که منصب باايي دارد.وي گفت: 
يک مامور گمرک زماني۱0 ميليون رشوه مي گيرد اما به حجم 
باايي ازاجازه ورود به کشوررا مي دهد.آيا ما مي توانيم با اين 
کارمند به بهانه اينکه دون پايه است کاري نداشته باشيم.معاون 
اول قوه قضائيه افزود: ما از همين دون پايه ها به دانه درشت ها 
مي رسيم. من به ضعف اطاع رساني در قوه قضائيه اذعان مي کنم 

اما ما محدوديت هاي قانوني داريم.

دادستان تهران با اعام توقيف بيش از5 هزارخودرودرسلفچگان، گفت: تنها دريک مورد 
درسلفچگان سه هزاروپانصد خودروي وارداتي که مربوط به يک شرکت است توقيف شد.به 
گزارش خبرگزاري صداوسيما، جعفري دولت آبادي افزود: اين شرکت ازآن چندين برادراست 
ومجموع خودروهاي توقيفي اين شرکت به5 هزارخودرومي رسد که درقالب يک پرونده درحال 
پيگيري است. وي با اشاره به دستگيري دبيرانجمن وارد کنندگان خودرواظهارداشت: ۱5روزپيش 
شخصي به نام ميثم رضايي ازمرزهاي غربي کشوردرحال خروج بود که با هوشياري وزارت 
اطاعات دستگيرشد ودراختيارمراجع قضائي قرارگرفت، اين شخص شاکي هاي خصوصي 
بسياردارد وخودروهاي بسياري را تعهد کرده واکنون پرونده وي در مرحله بازجويي است.

جعفري دولت آبادي ادامه داد: همچنين اخيرا دستگيري هايي هم انجام شده وپرونده هاي 
مهمي درحوزه مواد پتروشيمي، ارز، واردات کااي خارجي وسکه تشکيل شده است ومتهمان 

بزرگي نيزدستگيرشدند. وي گفت: دادستاني ازنوزدهم تيرماه درسه شعبه ويژه بازپرسي شروع 
به کارکرده و۳۳ کيفرخواست دراين مدت صادرکرده است و کساني که دستگيرشدند نيزارزهاي 
زيادي دريافت کرده ودربازارفروخته اند يا کااهايي با ارزدولتي خريده اند و با قيمت چند برابري 
دربازاربه فروش رسانده اند واين مطلب که اين دستگيرشدگان مظنونين سطح پايين هستند 
قابل قبول نيست. دادستان تهران افزود: دريک مورد نيزدرحوزه سکه بيش از۱20 کيلوگرم طا 
درمنزل دونفرکشف شده است که نشان مي دهد که پول ها به جاي سرمايه گذاري به سکه 
وارزتبديل مي شود واين زنگ خطري براي کشوراست.وي افزود: قوه قضائيه مسئول برخورد با 
مفسدين است وبستن منافذ فساد به عهده دولت است وبايد جلوي ورود فساد توسط آنها گرفته 
شود. جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: مقرراست بانک مرکزي به استعام ها زودترپاسخ 

دهد وهمچنين درحوزه نظارت برصرافي ها وبانک ها نظارت بيشتري بکند. 

شعبه  اين  در  مطروحه   960501 بايگاني  به شماره  پرونده  به  عنايت  با 
درخصوص اقامه دعوي احمد محمدي به طرفيت خوانده فرنوش ترکي 
به خواسته مطالبه،  به تاريخ رسيدگي مورخ 1397/07/28 ساعت 16:30 
نظر به اينكه خوانده فوق مجهو ل المكان مي باشند ترتيبي اتخاذ نماييد تا 
اباغ وقت دادرسي به خوانده محترم دعوي در وقت مقرر جهت رسيدگي 

حاضر شوند.
تاريخ انتشار: 97/6/20

د ش: 97/6/20
م الف: 15501

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
تعيين  قانون  راي شماره 139760325007000576 هيئت موضوع  برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي خانم 
زينب اسدالهي فرزند حسن به شماره شناسنامه 5044 صادره از ازنا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پاك 30 اصلي 
واقع در ازنا - کوي شاهد - دانش 6 خريداري از مالک رسمي آقاي محمود 
رضائي محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/4

د ش: 97/6/19
م الف: 16109

آگهي مزايده
در پرونده کاسه 960843-940307-950420-940478 اجراي احكام 
مدني حل اختاف دادگستري جويبار محكوم عليه آقاي نصراه اتقايي 
فرزند حشمت اه محكوم به پرداخت مبلغ 317/883/200 ريال بابت اصل 
خواسته بدون محاسبه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي و حق الوکاله 
وکيل در حق آقايان 1- مسعود شريعت نژاد با وکالت ايرج ميرزايي 2- آقاي 
نعمت اه ولي زاده 3- هادي نظري با وکالت خانم معصومه فدايي 4- عسگري 
اتقايي با وکالت خدايار اتقايي و همچنين مبلغ 15/800/000 هزينه اجرايي 
محكوم گرديده است. لذا اين اجرا بنا به درخواست وکيل محكوم له اموال 
محكوم عليه را جهت تامين آن توقيف و از طريق مزايده با حضور نماينده 
دادستان و مدير اجراي احكام دادگستري شهرستان جويبار تحت شرايط 

زير به فروش مي رساند.
الف: ملک مورد مزايده به شماره 477995 سري )د( سال 91 شش دانگ 
عرصه و اعيان مسكوني وضعيت خاص به شماره پاك ثبتي 222 فرعي از 
10 اصلي مورد ثبت به شماره 11541 در صفحه 161 دفتر 81 بخش 7 حوزه 
ثبتي جويبار به مساحت 7/313 مترمربع مي باشد به طوري که تطبيق 
حدود اربعه مندرج در سند مالكيت با وضع موجود بايد توسط کارشناس 

ثبتي صورت پذيرد.
ب- با توجه به مراتب فوق و بررسي هاي به عمل آمده و موقعيت مكاني 
ملک مورد مزايده به مبلغ 1400/000/000 ريال برآورد گرديده است. ضمنا 
در زمان بازديد اعياني مسكوني همكف به زيربناي حدود 100 مترمربع 
داراي )نشيمن - دو اتاق خواب - سرويس بهداشتي( و انشعابات آب - 

برق - گاز مي باشد.
ج- مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع و کساني که بااترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد برنده مزايده محسوب مي شوند. موعد و زمان مزايده روز 
شنبه 97/6/31 ساعت 9 صبح در دفتر اجراي احكام مدني حل اختاف 

دادگستري جويبار مي باشد.
زمان بازديد از مال مورد مزايده در يكي از روزهاي اداري پس از انتشار 
آگهي مي باشد آدرس ملک مورد مزايده جويبار خيابان جمعه بازار کوچه 

شهيد رحماني کد پستي 4741617659 مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/6/19

فرشاد گوراني نيا - رئيس ثبت اسناد و اماكخ ش: 97/6/19

حوزه شماره 20شوراي  حل اختاف شهرستان زنجان

اجراي احكام مدني حل اختاف جويبار

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي تشريح کرد
 کمک بيش از ۹2 ميليارد ريالي

 آستان قدس رضوي
به زلزله زدگان کرمانشاه

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از کمک بيش از ۹2 ميليارد 
ريالي اين آستان به زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. مصطفي خاکسار 
قهرودي، معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي، با بيان اينکه از ابتداي 
 سال ۹۶ تاکنون معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي بيش از 
۹2 ميليارد ريال امداد نقدي و غيرنقدي به زلزله زدگان استان کرمانشاه 
داشته است، تصريح کرد: کمک نقدي اين معاونت به دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي در استان کرمانشاه مبلغ يک ميليارد و ۱۶ ميليون 
ريال براي کمک رساني به زلزله زدگان اين استان بوده است.وي با اشاره 
به اينکه معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي اقدام به خريد و 
ارسال يک هزار چادر مسافرتي براي زلزله زدگان استان کرمانشاه به مبلغ 
يک ميليارد و 400 ميليون ريال کرده است، تصريح کرد: همچنين با اعام 
رسمي به همه دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در سراسر کشور براي 
کمک به زلزله زدگان و دريافت گزارش از دفاتر نمايندگي و جمع بندي 
آن، بالغ بر يک ميليارد و 84۳ ميليون ريال کمک نقدي و قريب به 80 
ميليارد ريال کمک غيرنقدي جمع آوري و به مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه ارسال شد. وي تصريح کرد: ۷ هزار بسته گوشت يک و نيم 
کيلويي نذورات در آستانه عيد نوروز ۹۷ توسط معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوي به ارزش ريالي بيش از 4 ميليارد ريال ميان زلزله 
زدگان کرمانشاه توزيع شده است. خاکسار اظهار کرد: همچنين با دستور 
توليت آستان قدس رضوي مبلغ 4 ميليارد ريال توسط اين معاونت براي 
و محروم  بي سرپرست  معلول،  زلزله زدگان  واحدهاي مسکوني  تجهيز 
استان کرمانشاه اختصاص يافت. وي عنوان کرد: عاوه بر اين با دستور 
توليت آستان قدس رضوي و هماهنگي با شرکت ساختماني بتن ماشين 
قدس رضوي، بتن مورد نياز 2 هزار واحد مسکوني در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه توسط اين شرکت با حداقل هزينه دريافتي تأمين شد. معاون 
امداد مستضعفان آستان قدس رضوي با بيان اينکه براي بررسي شيوه 
امدادرساني و قرار گرفتن در جريان مسائل و مشکات مردم در همان 
روزهاي ابتدايي پس از زلزله در منطقه حضور داشتيم، گفت: با توجه به 
حساسيت هاي اجتماعي، شرايط منطقه و لزوم برنامه ريزي دقيق در تمام 
مراحل امدادرساني، بناي ما بر هماهنگي با دفتر امام جمعه سرپل ذهاب، 

کميته امداد امام خميني)ره( و سپاه پاسداران سرپل ذهاب بوده است.

سوء مديريت ورسوايي توزيع واکسن هاي بي اثردرداروخانه ها

ضررخريداران واکسن هاي تاريخ گذشته را چه کسي مي دهد؟
طي روزهاي گذشته تعدادي ازخانواده ها اقدام به 
خريد واکسن آنفلوآنزايي کردند که تاريخ انقضاي 
آنها به اتمام رسيده بود. حال اين سوال به وجود 
آمده است که چه کسي پاسخگوي هزينه هايي 
است که صرف خريد يک واکسن بي اثر شده 
است؟ به گزارش فارس؛ طي روزهاي اخيراخباري 
مبني برفروش واکسن هاي تاريخ مصرف گذشته 
در برخي ازداروخانه ها درشبکه هاي اجتماعي 
منتشرشد؛ واکسن هايي که تاريخ انقضاي آنها 
سال گذشته به پايان رسيده وبرخي ازداروخانه ها 
با حرکتي سودجويانه اقدام به فروش واکسن هاي 
 آنفلوآنزا کردند.تنها پس از گذشت چند روزاز

دست به دست شدن اين اخبارضد ونقيض رئيس 
اداره بيولوژيک سازمان غذا وداروبا بيان اينکه 
متاسفانه گزارش هايي مبني برعرضه غيرقانوني 
واکسن آنفلوآنزاي سال گذشته ازسوي برخي از 
داروخانه ها دريافت کرديم، گفت: افرادي که طي 
چند روزگذشته واکسن آنفلوآنزا تزريق کردند 
بدانند که اين واکسن ها براي سال قبل بوده 
واثربخشي ازم را ندارند و بايد مجددا واکسن 
واشقاني  کنند.علي  تزريق  را  آنفلوآنزا  جديد 
گفت: متاسفانه يکسري گزارش ها به ويژه در 
استان فارس داشتيم مبني بر اين که برخي 
واکسن  قانوني  غير  صورت  به  داروخانه ها  از 

آنفلوآنزاي سال قبل را عرضه کردند که اين 
داروخانه ها شناسايي و برخوردهاي قانوني ازم 
با آنها انجام شده است.پس از تاييد اين خبر 
توسط رئيس اداره بيولوژيک سازمان غذا و دارو 
کيانوش جهانپور سخنگوي اين سازمان از توزيع 
واکسن آنفلوآنزا خبر داد و اظهار داشت: واکسن 
جديد آنفلوآنزا براي مصرف امسال، هفته آينده 
در کشور توزيع خواهد شد و مردم براي تزريق 
واکسن عجله نکنند.با توجه به نزديک شدن 
فصل پاييز و گرايش مردم جامعه براي تزريق 
واکسن آنفلوآنزا مشخص نيست که چه تعداد 
از افراد جامعه اقدام به استفاده از واکسن هايي 

کرده اند که از اثرپذيري کافي برخوردار نبوده 
درباره  ودارو  غذا  سازمان  بي تدبيري  اين   و 
مقدارهزينه  چه  واکسن ها  اين  رساني  اطاع 
به خانواده ها تحميل کرده است؟ با توجه به 
اينکه هر واکسن آنفلوآنزا  حدود 20 تا ۳0هزار 
تومان در سطح بازاربه فروش مي رسد چه کسي 
پاسخگوي هزينه برباد رفته از جيب خانوارها 
براي تزريق يک واکسن بي اثرخواهد بود؟ وآيا 
اين افراد بايد براي تزريق دوباره اين واکسن 
هزينه بپردازند؟ يا وزارت بهداشت مسئوليت اين 
موضوع را برعهده مي گيرد و اين افراد مي توانند 

واکسن اصلي را با رايگان تزريق کنند؟



گوناگون«
نايب قهرماني يوسفي در آسيا

اقيانوسيه  و  آسيا  قهرماني  معلوان  برداري  وزنه  مسابقات  درروزدوم   
 که درژاپن جريان دارد، يوسف يوسفي، ملي پوش کشورمان دردسته 

۵۹ کيلوگرم موفق به کسب عنوان نايب قهرماني اين مسابقات شد.

مهاجم ذوب آهن جدا شد
مهاجم ذوب آهن  بدون اينکه براي اين تيم بازي کند از جمع 
شاگردان اميد نمازي جدا شد.  حسن زاده  بدون دريافت يک 

ريال پول، ازاين  باشگاه جدا شد.

پايان کار واليبال بدون برد
  ملي پوشان واليبال ايران که پس از کسب عنوان قهرماني بازي هاي 
آسيايي عازم تورنمنت اسلووني شده بودند با ۳ شکست به کارخود 
 پايان دادند.شاگردان ايگوردرآخرين بازي خود مقابل تيم کانادا 
صف آرايي کرده و با نتيجه ۳ بر ۲ مغلوب شدند. پيش ازاين ديدار، 

تيم ملي مقابل تيم هاي آمريکا و اسلووني مغلوب شد.

خداحافظي کرار از تيم ملي  
کرار جاسم، هافبک عراقي تيم نفت آبادان از بازي هاي تيم ملي 
کشورش خداحافظي کرد و گفت: من از سوي برخي افراد از تيم 
ملي کنار گذاشته شدم و موضوع حضورم در تيم ملي عراق ديگر 

به صورت نهايي تمام شده است .

جپاروف:
از استقال شکايت نکردم

هافبک پيشين استقال شايعه شکايت ازاين تيم را تکذيب کرد. 
جپاروف گفت: مطلبي از قول من در برخي رسانه هاي ايران مبني 
بر شکايتم از استقال در صورت عدم دريافت مطالبات منتشر شده 

که اين موضوع درست نيست و صحت ندارد.

خداحافظي  کاپيتان الهال 
 کاپيتان الهال وعضو سابق تيم ملي عربستان در ديداري تدارکاتي 
با بارسلونا از دنياي فوتبال خداحافظي مي کند.ياسرالقحطاني 
در طول 1۳ سال حضورش دراين تيم 160 بازي براي اين تيم 

انجام داده است. 

 بوژيدار شماره يک برانکو
دروازه بان کروات پرسپوليس اين فرصت را خواهد داشت تا چهارمين 
تجربه بازي در فصل هجدهم را مقابل نساجي پشت سر بگذارد. 
اردوي تيم ملي و حضور بيرانوند درآن براي ديدارمقابل ازبکستان 
باعث شده تا احتمال غيبت دروازه بان شماره يک پرسپوليس برابر 

نساجي افزايش يابد.

قهرمان المپيک در آزادي 
بهداد سليمي قهرمان وزنه برداري جهان مهمان ويژه بازي پرسپوليس 
و نساجي خواهد بود. تيم هاي فوتبال پرسپوليس و نساجي در 
هفته ششم ليگ  برتر روز ۲1 شهريور در ساعت ۲0:۳0 در ورزشگاه 

آزادي به مصاف هم مي روند.

»

رحيمي:
  ناکامي  هندبال 
از درون بود!؟ 
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بخش ورزشي: رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو 
گفت: قول مي دهم در چهار سال آينده واترپلو راه 
واليبال را برود و به يکي از تيم هاي برترجهان تبديل 
شود. رضواني ديروز در نشست خبري اظهارداشت: 
آينده در ميان   واترپلو درچهار سال  قول مي دهم 
1۲ تيم برتر جهان قراربگيرد و شانس کسب مدال 
طاي آسيا باشد. اين ورزش مي تواند درآينده راهي 
را که واليبال  در سال هاي اخير طي کرد، برود.وي 
گفت:درحال حاضر ورزشکاران شنا در سال حداکثر 
10 ميليون تومان و بازيکنان واترپلو حداکثر40 ميليون 
مبلغ  اين  نيست  که مشخص  دارند  قرارداد  تومان 
هم کامل پرداخت شود. ورزشکاران اين رشته بسيار 
مظلوم هستند و در شرايط دشواري تمرين مي کنند. 
اميدوارم باشگاه هايي که مبالغ ميلياردي براي فوتبال 
هزينه مي کنند، پول يک بازيکن خود را دررشته 
و دووميداني سرمايه گذاري کنند  هايي مثل شنا 

 تا يک تيم دراين رشته ها فعال شود.رضواني درباره 
برنامه هاي آينده فدراسيون گفت: کشوردر شرايط 
سخت اقتصادي و تحت تحريم هاي ظالمانه اي قرار 
دارد. خواهش من از وزارت ورزش اين است که در 
تخصيص بودجه، اين فدراسيون را به اندازه سه فدراسيون 
 در نظر بگيرد؛ زيرا ما سه رشته متفاوت را پوشش

 مي دهيم. گفتني است تيم ملي واترپلو در جاکارتا 
پس از44 سال صاحب مدال برنزشد .

رضواني:
تيم ملي واترپلو، راه واليبال را خواهد رفت

فرشاد پيوس گفت: نکته مهم در بازي با الدحيل اين 
است که از موقعيت هاي ايجاد شده به بهترين نحو 
استفاده کنيم. پيشکسوت فوتبال گفت: پرسپوليس 
 بازي حساسي مقابل الدحيل درليگ قهرمانان آسيا 
پيش رو دارد و معتقدم بچه ها کارسختي پيش رودارند 
اما مي توانيم درآزادي مقابل اين تيم قدرتمند به برتري 
دست پيدا کنيم، خوشبختانه برانکو دراين زمينه تجربه 
کافي را دارد و نکته مهم ديگراين است که بازيکنان بايد 

طبق آنچه که برانکو ازآنها مي خواهد درزمين ايفاي 
نقش کنند. وي درباره غيبت نعمتي واستفاده برانکو 
از منشا  اظهار کرد: منشا بازيکن باتجربه اي است و 
 سال قبل درهمين مرحله درخشش خوبي داشت و

اومي تواند موقعيت هاي گلزني خوبي ايجاد کند، البته 
 نکته مهم در بازي با الدحيل اين است که از موقعيت هاي 
ايجاد شده به بهترين نحو استفاده کنيم، فکرمي کنم 
يک گل زودهنگام دراين بازي بتواند کارپرسپوليس 
را براي صعود بسيارساده تر کند. پيوس تصريح کرد: 
شکي وجود ندارد که چند بازيکن پرسپوليس استحقاق 
و لياقت پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارند، البته از 
طرفي کي روش درباره انتخاب بازيکنان اختيارتام 
دارد اما معتقدم بازيکنان دربرهه فعلي  فقط بايد 
تمام تمرکز خود را روي بازي درليگ قهرمانان آسيا 
بگذارند و تمرکزدراين بازي اهميت زيادي دارد چرا 

که پرسپوليس درآسيا نماينده ايران است.

پيوس :
به صعود پرسپوليس درآزادي اميدوارم

رئيس فدراسيون هندبال گفت: دربازي هاي آسيايي با حريفان قدرتمندي بازي کرديم، هيچ 
بازيکني هم مقصر ناکامي تيم ملي هندبال  نيست. رحيمي گفت: من ازنتيجه اي که به دست 
آمد اصًا رضايت ندارم. ما درتاش بوديم حداقل جزء چهار تيم برتر باشيم و مطمئناً هرتيمي که 
به اين رقابت ها اعزام مي شود براي رفتن روي سکو است و ما هم همه تاشمان را کرديم که اين 
اتفاق بيفتد، اما متأسفانه آن انتظاري که داشتيم برآورده نشد و نتيجه اي به دست آمد که به هيچ 
عنوان ازآن راضي نيستيم.وي گفت: بازيکنان ما همه تاش شان را کردند اما داشته هاي هندبال 
همين است. ما قبًا در فدراسيون به مدت 10 سال روي تيم هاي پايه سرمايه گذاري کرديم و 
نتيجه آن را هم ديديم. درحال حاضر بايد همين کاررا انجام دهيم تا در آينده نتيجه آن را ببينيم. 
ما اگرکره جنوبي را درمرحله دوم برده بوديم، مطمئناً درمرحله  نهايي روي سکو مي رفتيم. ضمن 
اينکه تيم هاي اول تا سوم آسيا ما را شکست دادند و اين نشان داد که همه آنها قدرتمند هستند 

و سال ها تاش کردند و اردوهاي منظمي داشتند.رحيمي درواکنش به اينکه گفته بود برادران 
استکي را نمي بخشد، عنوان کرد: من نگفتم عدم نتيجه گيري تيم ملي به خاطرنبود لژيونرهاست. 
من دوست داشتم ملي پوشاني که باشگاه هايشان به آنها اجازه ندادند، زودتر به ما خبر مي دادند که 
ازباتکليفي درمي آمديم. درمورد برادران استکي هم آنها خودشان مي دانند من رابطه ام با آنها فرق 
مي کند و حساب ويژه اي روي آنها بازمي کنم. اگرازآنها ناراحت بودم فقط به اين خاطربود که آنها 
پيگير نشده بودند وبه ما زودترخبر نداده بودند. درهرحال اين رقابت ها تمام شد واميدوارم بتوانيم 
درآينده نتايج را جبران کنيم.رئيس فدراسيون هندبال اظهارکرد: من مربي اي که براي تيم ملي 
هندبال آوردم ازبهترين هاي دنياست و کارش را ديده بودم که اورا به تيم ملي دعوت کردم، اما 
متأسفانه نبود بازيکنان وسردرگمي اي که ما داشتيم ودرنهايت مصدوميت بازيکنان ورويارويي با 

بهترين هاي جهان همگي باعث شد که تيم ما اين نتيجه را به دست بياورد.

آگهي تغييرات شرکت آبادگران سازه انرژي شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 47832 و شناسه ملي 10380639593 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/05/22 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : . آقاي حسن شيرسوار به شماره 
ملي 0872222993 به عنوان بازرس اصلي و خانم شادي 
سادات زنجاني غيور به شماره ملي 00060419156به عنوان 
بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديد. . اعضا 
هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند : -1 آقاي محمد 
علي اسماعيلي به شماره ملي 0701845600 -2 آقاي علي 
فقيه سبزواري به شماره ملي 0533230268 -3 آقاي حسن 
لطفي به شماره ملي 0942480910 -4 آقاي سيد علي هوشيار 
امامي به شماره ملي 0943011086 . روزنامه کثيراانتشاررسالت 
اداره کل ثبت  انتخاب شد.  جهت نشر آگهي هاي شرکت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري مشهد )242707(

آگهي اباغ
در اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مسكن اسامي اشخاصي که نسبت به تصرفات آنها 
در شهر فيروزکوه در اجراي ماده 7 آئين نامه مذکور راي به صدور سند مالكيت 

صادر گرديد جهت اطاع مالكين ثبتي به شرح ذيل اعام مي گردد.
سنگ يک اصلي

پاک 3774 فرعي: آقاي شهرام غفاري فرزند ناصر ششدانگ يک قطعه 
زمين محصور به مساحت 211/90 مترمربع تحت پاک ثبتي شماره 3774 

فرعي از سنگ يک اصلي واقع در فيروزکوه
لذا مراتب به علت عدم دسترسي به مالكين آگهي تا چنانچه اعتراضي 
دارند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 
به اداره ثبت اسناد و اماک فيروزکوه تسليم نمايند معترضين پس از 
تسليم اعتراض به اداره ثبت 20 روز مهلت دارند که دادخواست خود را 
به دادگاه تقديم و گواهي طرح دعوي به ثبت محل ارائه دهند در غير اين 
صورت پس از اتمام مهلت يادشده سند مالكيت مربوطه به نام متصرفين 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/6/19

احمد رحيمي - رئيس ثبت اسناد و اماك فيروزكوهد ت: 97/6/19

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول شركت 
 تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه 

به شماره ثبت 9693
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه راس ساعت 10 
صبح روز يكشنبه مورخ 97/7/15 در محل سالن اجتماعات اداره تعاون 
شهرستان اروميه برگزار مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم 
دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 
آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي در 
مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در 
اين صورت هر عضوي مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر سه راي باوکالت 
و هر شخص غيرعضو تنها يک راي باوکالت داشته باشد. توضيحا اينكه 
وکالتنامه هاي عادي بايستي يک روز بعد از انتشار آگهي مذکور و تا يک 
روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم 
شده و توسط بازرس شرکت بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت 
وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عضو علي البدل هيات مديره 
به علت استعفاي دسته جمعي

انتخاب يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي  البدل به علت   -2
اتمام مدت ماموريت

ضمنا کليه کانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي بايستي 
مدارک  آگهي مذکور  انتشار  تاريخ  از  روز  تا ظرف مدت هفت  حداکثر 
شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شرکت واقع در خيابان دانش پاک69 

واحد 15 تحويل شرکت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارک شامل:

فتوکپي شناسنامه، تصوير آخرين مدرک تحصيلي، فتوکپي حكم کارگزيني، 
تكميل فرم کانديداي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي
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2087
 هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
مهر نسيم فجر اروميه

آگهي فقدان سند مالكيت
محلي مصدق  استشهاديه  برگ   2 تسليم  با  داريوش سامتي پور  آقاي 
شده طي شماره 77936-97/5/24 و 78007-97/6/11  توسط دفترخانه 
اسناد رسمي شماره 29 حوزه ثبتي تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 
139785601025019954-97/6/12 مدعي گرديده سند مالكيت ششدانگ 
يک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زيرزمين به مساحت 107/50 مترمربع 
قطعه اول تفكيكي به پاک 67898 فرعي از 6933 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پاک 22292 و 7558 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 2 تهران به 
انضمام ششدانگ يک باب انباري قطعه 4 تفكيكي به مساحت 5/29 مترمربع 
واقع در زيرزمين به شماره دفتر الكترونيكي 139620301025011970 به نام 
آقاي داريوش سامتي پور ثبت  و به شماره چاپي 464331الف95 صادر 
و تسليم شده است. به علت جابجايي مفقود گرديده و درخواست صدور 
سند مالكيت المثني پاک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراي ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يک نوبت در يک روزنامه کثيراانتشار 
)همين روزنامه( آگهي مي شود تا چنانچه کسي ادعاي انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند 
مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است 
اصل سند مالكيت پس از رويت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد 
ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمي شود. در 
صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت 

پاک مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
تاريخ انتشار: 97/6/19

د ت: 97/6/19
م الف: 15516

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت دوم( شركت تعاوني گلسراي 

امين نامدار
جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاوني گلسراي امين 
نامدار زنجان روز شنبه مورخ 1397/06/31 راس ساعت 16 در محل تاار 
کوثر به نشاني روبه روي دادگستري تشكيل خواهد گرديد. لذا از کليه 
اعضاي محترم دعوت مي شود در تاريخ و ساعت مقرر براي اتخاذ تصميم 
نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند يا وکيل 
و نماينده قانوني خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع، 

از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شرکت معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- تطبيق اساسنامه شرکت با آخرين اصاحيه بخش تعاون
2- الحاق به موضوع فعاليت و اصاح ماده 3 اساسنامه
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 شهميرزادي 
 كفيل اداره ثبت اسناد و اماك نارمك

هيات مديره

خبر«
 تقوي:

در خدمت تراکتورسازي هستم
محمد تقوي درباره حضورش در کادر فني تيم فوتبال تراکتورسازي اظهار 
بيايم.  تيم  اين  به  تا  بود  تراکتورسازي کافي  توشاک در  بودن جان  داشت: 
مسئوان باشگاه با من تماس گرفتند و گفتند که اين موقعيت براي من پيش 
آمده است. همه متفق القول براين باوربودند که نبايد اين موقعيت را ازدست 
بدهم. با اينکه فکر نمي کردم به اين زودي به فوتبال ايران برگردم، برگشتم 
ودرخدمت تراکتورسازي هستم.وي دررابطه با انتظار تماشاگران تراکتورسازي 
ازاين تيم عنوان کرد: هر تيمي که تماشاگر دارد، مهم ترين موضوع براي آن 
تيم، گرفتن نتيجه است. با برد است که مي توانيد تماشاگررا راضي نگه داريد. 

همه سعي مي کنيم تماشاگران را راضي نگه داريم.

 عزت اللهي: 
براي قهرماني خواهيم جنگيد

هافبک تيم ملي فوتبال گفت: بعد از نمايش خوبي که درجام جهاني داشتيم 
آماده سازي  اردوي  بيشتر شود. عزت اللهي گفت:   انتظار داشتيم حمايت ها 
تيم ملي از سر گرفته شده و زير نظر کي روش کارهاي تاکتيکي و تکنيکي را 
مرور مي کنيم. فکرمي کنم ازبکستان مي تواند دراولين گام حريف خوبي براي 
ما باشد مخصوصا براي بازيکناني که تازه به تيم ملي اضافه شده اند.وي گفت: 
هدف ما اين است که طلسم چندين ساله را بشکنيم و به مقام قهرماني جام 
ملت ها برسيم، اما تيم ملي بعد از جام جهاني به لحاظ امکانات و سخت افزاري 
به حدي که انتظار داشتيم نرسيده است. اما مطمئن باشيد دو برابر بيشتر از 

جام جهاني تاش خواهيم کرد تا به قهرماني آسيا برسيم.

پيروزي رزمي کار ايراني
اميرعلي اکبري دردومين مبارزه خود براي سازمان روسي حريف لهستاني 
را شکست داد. اين رزمي کار حرفه اي کشورمان در روسيه برابر دانيل 
از لهستان قرارگرفت  و بعد ازسه راند مبارزه سنگين و نفس گيررقيب 
خود را شکست داد. اين رزمي کارمعروف به خرس لهستان ۳۵ ساله، 
پيش از اين ديدار۲0 پيروزي و۸ شکست در کارنامه خود ثبت کرده 

بود و نهمين شکست او برابر نماينده کشورمان رقم خورد.

 داورقرقيز سوت مي زند
داورقرقيزستاني ديدار تدارکاتي تيم ملي کشورمان با ازبکستان را سوت 
مي زند. تيم ملي فوتبال کشورمان فردا از ساعت ۲0 در ديداري تدارکاتي 

در تاشکند به مصاف تيم ملي ازبکستان مي رود.

 عابديني:

كي روش بايد در مسيراهداف فوتبال ايران باشد
رئيس پيشين فدراسيون فوتبال اعتقاد دارد موضوع  
کي روش به يک زگيل روي پيشاني فوتبال ما تبديل 
شده است. عابديني درباره عدم تمديد قرارداد کي روش 
و حضورش در تمرينات تيم ملي با لباس شخصي 
روي  زگيل  يک  به  کي روش  داشت:موضوع  اظهار 
پيشاني فوتبال ما تبديل شده است. بايد اين زگيل 
را جراحي يا اصاح کنيم. با اين مديريت، مشکل را 
با خود حمل مي کنيم که حلقه هايي ايجاد کرده و به 
همه جا سرايت مي کند. پس از جام جهاني، شرايط 
کي روش بايد روشن مي شد، البته بايد اورا مديريت 
مي کرديم. اان کي روش بااتر از فوتبال ما قرارگرفته 
است. کي روش بايد در خدمت و در مسيراهداف فوتبال 
ما باشد. وي افزود: فوتبال ما هيجان وطراوت خود را 
دارد، وضعيت فوتبال ما رو به جلوست و نبايد نگران 
باشيم. بايد رشد کنيم. درکشورهاي مختلف کميته هاي 
گوناگوني براي جلوگيري ازاتفاقات ناگواردرورزش ازجمله 
فوتبال وجود دارد.عابديني تصريح کرد: قهرماني آسيا 
کارمشکلي است. ما درواليبال به چنان رشدي رسيديم 
که به دنياي واليبال در سطح عالي تنه مي زنيم. اين 
مفهومي دارد که سازماندهي سرمان مي شود و بايد 

شادابي نسل جوان را درک و هدايت کنيم. نزديک چهار 
مربي دراين رشته عوض شد، اما اتفاقي نيفتاد. کمي 
افت داشتيم اما دوباره رشد کرديم. اين همسويي در 
فوتبال ما وجود ندارد.وي افزود: در جام ملت هاي آسيا 
با مشکل شديد مواجه هستيم، مگراينکه قرعه به نام 
ما بيفتد وهمه تيم ها با تمام پتانسيل خود دربازي ها 

ظاهرنشوند. وگرنه رقباي بسيار سرسختي داريم که 
فراوان،  استعدادهاي  وجود  با  و  برنامه ريزي  اين  با 
قهرماني آسيا تقريباً دورازدسترس خواهد بود.رئيس 
پيشين فدراسيون فوتبال خاطرنشان کرد: نمي توانم 
منکر پيشنهاد باشم. هر مربي مي تواند پيشنهاد داشته 
باشد، اما بايد ببينيم شرايط چيست. کشورهاي ديگر، 

اين شرايطي که ما مقابل کي روش گذاشته ايم، براي 
خيلي مطلوب  قطعاً  ما  نمي کنند. شرايط  ايجاد  او 
است که آن را مي پذيرد و شرايط جاي ديگري را 
نمي پذيرد. چون آنها مي خواهند مديريت کنند و اجازه 
نمي دهند فوتبال شان درگرو يک شخص باشد.  وي 
با بيان اين جمله درمورد بدهي  هاي پرسپوليس به 
بازيکنان پيشين خود اظهار داشت: تا زماني که دولت 
تيمداري کند، چنين اتفاقاتي مي افتد. نمي شود درهمه 
جا ادعا کنيم که تصدي گري دولت را کم مي کنيم، 
اما در ورزش سخت بايستيم که خيلي از باشگاه ها 
را دولت مديريت مي کند. هر مدير چون منصوب 
دولت است، مديريت در لحظه است و اين مديردر 
روزمرگي کارقرار مي گيرد.رئيس پيشين فدراسيون 
فوتبال درباره قانون بازنشستگي که به تصويب مجلس 
رسيد و اينکه روساي بازنشسته برخي فدراسيون ها 
قصد کناره گيري ندارند، تصريح کرد:  وقتي درکشور 
کار فرهنگي مي کنيم، به تجربه خيلي بها مي دهيم 
و معتقديم يک استاد دانشگاه هرچه باتجربه تر باشد، 
کرسي قوي تري دردانشگاه دارد. در ورزش، نخبگان 

و کارشناسان هم چنين شرايطي وجود دارد.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقاب، خيابان كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   54
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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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 ژيا اميرشاهي :
تتاتر، محل بزن وبرقص شده است 

ژيا اميرشاهي   از مجريان باسابقه تلويزيون در 
گفت وگو با ايسنا ضمن ابراز نارضايتي و مخالفت 
در قبال استفاده از هنرمندان و بازيگران به عنوان 
مجري، اظهار کرد: جالب است اگر ما به عنوان 
بشويم،  نزديک  بازيگران  کار  حيطه  به  مجري 
ممنوع التصوير مي شويم و عما اين اتفاق افتاده 
است. براي خود من بارها پيش آمده که پيشنهاداتي 
براي حضور در تئاتر داشته ام اما از سوي مديران 
تلويزيون چنين اجازه اي داده نشده است. اما اين 
و  بازيگران سينما  و  است  برعکس  کاما  اتفاق 
تلويزيون به راحتي نقش يک مجري را در برنامه هاي 
تلويزيوني ايفا مي کنند.وي اضافه کرد : البته تتاتر 
اين روز ها محل بزن وبرقص شده است .اين مجري 
درباره حضورش در برنامه »به خانه برمي گرديم« 
که همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: »به خانه 

برمي گرديم« در ميان برنامه هاي خانوادگي بيشترين 
طيف مخاطبان را دارد. مسلما تهيه کنندگان براي 
اين برنامه تاش مي کنند اما به هر حال خروجي 
اصلي اين برنامه و برنامه هايي از اين جنس بر 
روي مجريان آن است. خيلي از مخاطبان برنامه 
را به خاطر تداوم و حضور مجريانش مي بينند و 

حالشان عوض مي شود.

محمد مهدي سيار، شاعر و دانش آموخته فلسفه با 
بيان اينکه رازمندي عالم نقطه اشتراک شعر و فلسفه 
 است، گفت: اگر شعر خود را درگير بنيادي ترين 
پرسش ها نکند، کارايي ندارد.به گزارش خبرنگار 
مهر، سيار  دربارۀ تصوري که از فلسفه و شعر 
مي شود بيان کرد: فلسفه و ادبيات پديده هاي 
تاريخي هستند. تصور عمومي اين است که شعر و 

فلسفه دو ساحت متفاوت و متضادند و قابل جمع 
نيستند. اما در تاريخ که نگاه مي کنيم پيوندهاي 
محکم و ديرينه اي ميان اين دو وجود داشته 
است. بزرگترين شعراي ما عنوان حکيم داشته 
اند و بزرگترين فيلسوفان ما نيز هرگز با شعر و 
ادبيات بيگانه نبوده اند و از فيلسوفاني مانند ابن 
سينا  و سهروردي آثار ادبي برجاي مانده است 
هرچند که اين آثار ادبي به اندازه آثار فلسفي 
امثال حکيم عمر خيام و  ندارداما  آنها شهرت 
هم  که  دارند  وجود  هم  قبادياني  خسرو  ناصر 
 زمان به عنوان فيلسوف و شاعر شناخته شده اند 
به  ادبي و هم رساله فلسفي  اثر  اينها هم  از  و 
دست ما رسيده است. وي افزود: حرکت جوهري 
 ماصدرا  سرفصل شاعرانه اي دارد که توصيه 

مي شود شاعران جوان آن را بخوانند. 

محمد مهدي سيار :
رازمندي عالم، نقطه مشترک فلسفه و شعر است

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صاحب امتياز: بنياد رسالتبخل آن است كه انسان آنچه را بخشيده، تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

نشاني: تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1
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نمابر:88900587
نشاني اينترنت:
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مهدي قزلي مي گويد همه مقدرات ادبيات ايران در بنياد شعر و ادبيات داستاني 
متمرکز نيست اما همه مسائل مربوط به آن را از چشم اين بنياد مي بينند.وي 
گفت : من  وقتي آمدم به بنياد به عنوان آدمي که عاقه ذاتي به ادبيات داشتم 
آرزوهايي براي اينجا داشتم اما اينقدر حرفه اي بودم که بفهمم اينجا بايد به اندازه 
مقدورات و ظرفيت ها انتظار نتيجه داشته باشي. به همين خاطر بيشتر از هر 

چيز به دنبال رفع موانع براي فعاليت بنياد افتادم.اما گويا بدنه ارشاد با ما مسئله 
دارد. از نظر من آدم اجرايي حرفه اي بايد واقع نگر باشد. محدوديت ها واتفاق هاي 
پيرامونش را بررسي کند. وقتي من آمدم بنياد، اين مجموعه اساسنامه داشت که 
در آن توضيحاتي داده شده بود که اينجا چه کار مي توان کرد اما برنامه کاري 

مشخصي برايش تدوين نشده بود.

مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني :

 بدنه ارشاد 
با ما مسئله دارد

صدا و سيما/ عباس عاشوري

خبر«
ثبت نام ارزيابان و كارشناسان متخصص 
بازي جهت ارزيابي كيفي بازي هاي 

ثبت  شده  در همگرا آغاز شد
عاقه منداني که در حوزه هاي فني، هنري، طراحي بازي و مديريت پروژه بازي، 
تخصص و تجربه کافي دارند، مي توانند به پورتال بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
به آدرس https://portal.ircg.ir مراجعه کرده و در بخش »ساختار حمايتي 
همگرا« فرم مربوط به »ثبت نام ارزياب ها« را پر نموده و رزومه خويش را ضميمه 
نمايند.عاقه مندان مي توانند تا  سه شنبه 27 شهريور 97 اطاعات خود را در 
پورتال بنياد تکميل نمايند. اطاعات تکميلي در خصوص پذيرفته شدگان، 

متعاقبا اعام خواهد شد.

در معاونت صداي رسانه ملي صورت گرفت
 رونمايي از پايگاه هاي جامع  

سخنراني، دعا و نغمه هاي مذهبي 
معاون صداي رسانه ملي گفت: رونمايي از ۸ پايگاه جامع در دستور کار 
معاونت صدا قرار گرفته و تا کنون از ۴ عدد آنها  رونمايي شده است.به 
گزارش روابط عمومي معاونت صدا؛ دکتر حميد شاه آبادي  در آيين 
رونمايي از پايگاه هاي جامع دعا و نغمه هاي مذهبي و سخنراني گفت:امروز 
از دو پايگاه جامع رونمايي مي کنيم،دو دستاورد ارزشمندي که با ماه ها 
تاش بي وقفه به ثمر نشسته است.وي افزود: راديو بايد قدرت انتخاب 
 را بيش از پيش به شنوندگانش دهد و اين پايگاه ها  از انتخاب هايي 

است که  معاونت صدا براي مخاطبانش فراهم کرده است.

سرپرست دانشگاه آزاد خبرداد:
انتقال حوزه معارف از معاونت آموزشي 

به فرهنگي و دانشجويي
سرپرست دانشگاه آزاد اسامي گفت: حوزه معارف از معاونت آموزشي 
به معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسامي منتقل مي شود.

در سومين  طهرانچي  محمدمهدي  اسامي،  آزاد  دانشگاه  گزارش   به 
نشست سراسري مديران گروه و اعضاي هيئت علمي گروه معارف اسامي 
دانشگاه آزاد اسامي با بيان اينکه ما براي تعظيم شعائر الهي در دانشگاه 
هستيم، گفت: امام خميني)ره( فرصتي به وجود آوردند که آرزوي ما را به 
واقعيت تبديل کرد، چرا که زماني آرزو داشتيم بتوانيم با در اختيار داشتن 
صداوسيما، اثرات تربيتي در جامعه داشته باشيم.سرپرست دانشگاه آزاد 
اسامي ادامه داد: پيش از انقاب اسامي، آرزو داشتيم به جاي آنکه در 
کاس هاي محفلي از دين سخن بگوييم، فرصتي باشد تا در متن جامعه 
و دانشگاه به اشاعه دين و بيان احکام خدا و اعتقادات و اخاقيات بپردازيم 
که به برکت انقاب اسامي و رهبري داهيانه امام راحل و پرچمداري مقام 

معظم رهبري در استمرار آن، آرزوهاي مان محقق شد.

برداشت بادام زميني 

بادام زميني به عنوان مهم ترين محصول زراعي بعد 
از برنج در اقتصاد کشاورزان منطقه نقش موثري 
دارد. بادام زميني آستانه اشرفيه مرغوب ترين نوع 
اين محصول در کشور است بادام زميني مهم ترين 
محصول زراعي آستانه اشرفيه است که از اوايل 
ارديبهشت تا نيمه خرداد کشت و اواسط شهريورماه 
اراضي  از ۲ هزار هکتار  بيش  برداشت مي شود. 
زير کشت بادام زميني در شهرستان آستانه  اشرفيه 
وجود دارد که از اين اراضي بالغ بر ۱۰هزار تن 
پيله خشک بادام زميني برداشت مي شود و معادل 
۹۰درصد از توليدات کل کشور را شامل مي شود. 
ارزش اين محصول ۶۰ تا ۷۰ميليارد تومان در سال 
است که نقش مهمي در وضعيت اقتصادي مردم دارد. 
براي کسب روزي  تاش کشاورزان  از  تصوير   4

حال را مي بينيد . 

خبر«
طرح گردشگري تهران با تو 

رونمايي شد
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در آيين رونمايي از طرح 
تورهاي ويژه دانش آموزي »تهران با تو« با اشاره به اهميت گردشگري 
شهري گفت: به وسيله گردشگري مي توان تاريخ و فرهنگ را به نسل جوان 
معرفي کرد.به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، 
پيرو امضاي تفاهم نامه همکاري بين سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
تهران و سازمان دانش آموزي، تورهاي ويژه دانش آموزي »تهران با تو« 
به همت شرکت تهران گشت ارغواني وابسته به سازمان فرهنگي هنري 
و شهرداري تهران فعاليت خود را به طور رسمي آغاز کرد.سعيد اوحدي 
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در مراسم رونمايي از اين 
طرح با بيان اينکه ۳۰ بسته سفر گردشگري براي تهران آماده شده است 
گفت: امروزه دو موضوع بسيار مهم در حوزه گردگشري در سطح جهاني 
مورد بحث است. جهانگردي و فرهنگ در راستاي توسعه پايدار است. بر 
اساس آمارهاي سازمان هاي جهاني گردشگري به لحاظ جاذبه هاي ميراث 
فرهنگي و آثار ثبت شده جهاني، ايران جزو ۱۰ کشور برتر و به لحاظ تنوع 
حوزه صنايع دستي بيش از ۳۰ هزار اثر شناسايي شده براي ثبت در ايران 

وجود دارد و در اين حوزه جزو ۶ کشور برتر دنيا هستيم.

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسامي شهرتهران:
تحقق شهر خوب و شهروندان مسئوليت پذير 

با كمک هنرمندان امکان پذير است
جعفر رحمان زاده، مديرعامل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي 
 شهرداري تهران 'گفت :تحقق شهر خوب و شهروندان مسئوليت پذير 
با کمک هنرمندان امکان پذير است به گزارش روابط عمومي و امور 
بين الملل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران،وي  
در مراسم بازديد هنرمندان از خانه موزه سيمين و جال  که با 
حضور هنرمندان و مديران شهري برگزار شد، با اشاره به اينکه 
پيشکسوتان هنري و ادبي سرمايه هاي عظيم کشورمان به شمار 
مي آيند،گفت: خانه موزه سيمين و جال، مجموعه اي بسيار 
ارزشمند است،چرا که کتابهايي مانند سو و شون، خسي در ميقات 
و ساير رمان ها و داستان هاي اين دو چهره ماندگار ادبي در حال 

و هواي اين خانه به نگارش در آمده است.

توکلي :
 سينماي امروز موفقيتش را 

مديون انقاب اسامي ايران است
 بازيگر سريال "آشپزباشي" گفت: همواره نقدهايي وجود دارد اما سينماي 
امروز ايران فوق العاده است. اين سينما افتخارات بسياري به دست آورده 
که من اعتقاد دارم همه مديون زحمت معلمان و هنرمندان در چهل سال 
بعد از انقاب اسامي ايران است. معتقدم سينماي ايران موفقيتش را 
مديون انقاب اسامي ايران است.بازيگر سريال "آشپزباشي" با اشاره به 
سالها حضور خود در عرصه بازيگري افزود: واقعيت امر من بيشتر از بازيگر 
خود را معلم مي دانم زيرا اکثريت تمرکزم بر آموزش بوده و هست. سالها 
در اين عرصه حضور داشته ام و حال اگر از من بپرسند اگر به جواني باز 
گردي باز هم بازيگر مي شوي جواب من بدون شک بله است زيرا من 
با تعقل و منطق وارد اين عرصه شده ام و طي اين سالها سعي کردم راه 
درست را انتخاب کنم.وي افزود: از نظر من هنر و به خصوص بازيگري 
کاري بسيار دشوار است و بايد براي آن رنج بسيار کشيد. بازيگري با 
مردم بودن است، با آنها زيستن و در دل جامعه زندگي کردن است. حال 
 بايد در کنار اين قضايا مباحث آکادميک را هم رعايت کرد و نقش ها 

را به درستي ايفا کرد.

   اذان ظهر:13:01 
   اذان مغرب:19:37

   اذان صبح:  5:18
   طلوع آفتاب: 6:44
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شماره9308   سال سي و سوم 29 ذي الحجه 1439 10 سپتامبر 2018   دو شنبه 19 شهريور 1397

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
نوبت دوم

شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسامي از محل 
اعتبارات طرح هاي عمراني، به منظور اجراي پروژه اي مطابق مشخصات زير از کليه پيمانكاران حقوقي واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه 

دعوت به عمل آورد.
1-کارفرما: شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان 

2- موضوع مناقصه: عمليات اجرايي لوله گذاري بخش هشتم از خطوط فرعي شبكه توزيع آب زاهدان 
3- دستگاه نظارت: شرکت مهندسين مشاور بندآب

4- مبلغ برآورد اوليه: 8596516707 )هشت ميليارد و پانصد و نود و شش ميليون و پانصد و شانزده هزار و هفتصد و هفت( ريال
5-مدت اجراي کار: 5 )پنج( ماه شمسي

6- رشته و پايه پيمانكار: اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صاحيت پيمانكاري در رشته آب )حداقل پايه 5(
7-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 430000000 )چهارصد و سي ميليون( ريال

8-تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي مي باشد.

مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده روز مي باشد.
آدرس به  )ستاد(  دولت  الكترونيكي  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  آگهي  اول  نوبت  چاپ  از  پس  مي توانند  شرايط  واجد  شرکتهاي   لذا 

 www.setadiran.ir  و با پرداخت مبلغ 200000 )دويست هزار( ريال اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در 
مواعد زماني مندرج در سامانه مدارك ازم شامل پاکات )الف(، )ب(، )ج( را مطابق با شرايط مناقصه تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه 

فوق بارگذاري نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/19

خ.ش 97/6/17
دفترقراردادها

شركت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان 

شرکت آب و فاضاب 
سيستان و بلوچستان

فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه خريد )دومرحله اي (
     به شماره درخواست )۹۶۰۰۰۲3( شماره مناقصه ۱۲34/ج ن/۹۷

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد سيستم لرزش کمپرسورهاي کوپربسمر و توربواکسپندر 
خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند با رعايت نكات درج شده در 
سايت هاي HTTP//IETS.MPORG.ir  gsogpc.nisoc.ir )پايگاه ملي مناقصات( نسبت به دريافت و 
تكميل اسناد ارزيابي کيفي، مطابق برنامه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس گچساران 

شرکت بهره برداري نفت وگاز گچساران دبيرخانه کميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي کيفي 97/7/18

تاريخ گشايش پاکات ارزيابي کيفي 97/7/22
ازم به ذکر است برنامه زمانبندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي کيفي براي شرکت هايي که حداقل 
نمره اعام شده را کسب نمايند طي دعوت نامه اطاع رساني خواهد شد. در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل 
آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و  امكان ارائه 25% پيش پرداخت 

مقدور نمي باشد.
طبق قانون حمايت از توليدکنندگان داخلي، در صورت وجود سازندگان/ توليد کنندگان داخلي، مشروط به 

تاييد فني کااي پيشنهادي اولويت خريد با آنها مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/17

خ ش 97/6/17 تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/19 
 روابط عمومي 
شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران

شرکت ملي نفت ايران
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 شرکت بهره برداري
  نفت و گاز گچساران

)سهامي خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز ۱3۹۷.۲۷33

آگهي مناقصه عمومي  
نوبت دوم 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اي با موضوع و شرايط زير برگزار نمايد:
موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، نگهداري، بهره برداري و تعميرات، تاسيسات گازرساني و خدمات کنتورخواني و توزيع صورت حساب مشترکين 

و... نصب کنتور و رگواتور در سطح شهرستان خوانسار و توابع
ميزان تضمين: 1/410/000/000 ريال )يك ميليارد و چهارصد و ده ميليون ريال(

کد فراخوان: 3174288
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان - خيابان چهارباغ باا، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعام آمادگي: حداکثر تا تاريخ 97/06/27
 www.nigc-isfahan.ir، مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به پايگاه اطاع رساني الكترونيكي شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

www.iets.mporg.ir  يا با شماره تلفن  38132-031 داخلي 2584 تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/19

خ ش: 97/6/18

شماره مجوز )۱3۹۷.۲۷۶8( 

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
شوراي اسامي و دهياري روستاي قاسم گرجي در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 26 شوراي اسامي 

روستا جهت اجراي جدول گذاري، زيرسازي و آسفالت از طريق آگهي عمومي اقدام نمايد.
موضوع و مشخصات مناقصه: اجراي عمليات جدولگذاري به طول تقريبي 400 متر و زيرسازي و آسفالت به 

متراژ حدود 5000 مترمربع بلوار شهيد خاني نژاد به سمت رامجين و کوچه باغستان
مبلغ عمليات اجرايي تحت مناقصه: 4/000/000/000 ريال معادل چهارصد ميليون تومان

کارفرما: دهياري روستاي قاسم گرجي
نوع تضمين شرکت در مناقصه: سپرده اي معادل 5% از مبلغ کل مناقصه از طريق واريز وجه نقد به شماره 
حساب 5503776845603103 به نام دهياري قاسم گرجي نزد پست بانك شعبه قوهه و يا ضمانتنامه بانكي 

داراي اعتبار 3 ماهه به نام دهياري قاسم گرجي
از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت اطاع از شرايط مناقصه و دريافت اسناد مربوطه به آن ظرف مدت 
7 روز از انتشار اولين آگهي به واحد دبيرخانه دهياري روستاي قاسم گرجي به آدرس: جاده قديم کرج 

هشتگرد - جاده سهيليه - روستاي قاسم گرجي مراجعه و يا با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرماييد:
026-44363528

هزينه چاپ دو نوبت آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/19

خ ش: 97/6/11
امين فاح- دهيار قاسم گرجي

 اصاحيه آگهي فراخوان ارزيابي کيفي خريد )دومرحله اي( 
 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران به شماره درخواست ۹۶۰۰۰۲3

 شماره مناقصه ۱۲34/ج ن/۹۷
آگهي فراخوان ارزيابي کيفي خريد )دومرحله اي( متعلق به شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران چاپ شده در روزنامه رسالت شماره 9306 مورخ 
1397/6/17، شماره مجوز 1397.2733 آگهي، شماره مناقصه آگهي 1234/ج ن/97 و تاريخ درج آگهي نوبت اول 1397/6/17 و نوبت دوم 1397/6/19 

صحيح است.
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران


