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آيت اه نوري همداني:
 13آبان نمايش

 وحدت در مقابل
ظلم آمريكاست

حجت  ااسام والمسلمين قرائتي:
 افرادي كه كج رفته  اند

  از مردم 
عذرخواهي كنند

يادداشتيادداشت

گوشت قرباني درآمد تسعير ارز
غامرضا انبارلويي

تغيير نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي از دار آمريكايي 
گرفته تا دينار عراقي هر چند ماليه عمومي كشور را عزادار 
كاهش ارزش پول ملي كرده است اما درآمد هنگفتي به نام 
درآمد ناشي از مابه التفاوت 3 نرخ ارز مشتمل بر ارز محاسباتي 
3500 توماني بودجه كل كشور با ارز 4200 توماني دولت 
و مابه التفاوت آن با ارز » نيما« و مابه التفاوت آن با نرخ بازار 

آزاد بااي 14600 توماني ايجاد كرده كه شعار انتخاباتي تك نرخي كردن ارز دولت 
را به طاق نسيان كوبيده است.

راقم اين سطور طي مقاله اي با عنوان رديف درآمد اين مابه التفاوت در جدول شماره  
5 بودجه  چيست، دولت و مجلس را مخاطب پرسش خود قرار دادم.

روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه طي جوابيه اي كه در روزنامه رسالت مورخه 
1397/8/5 چاپ شد، اين درآمد را اول منكر و سپس ادعا نمود كه اين درآمد 
متعلق به بانك مركزي است كه كافي به مقصود نبودن پاسخ طي جوابيه اي كه در 
رسالت مورخه 1397/8/7چاپ شد، اينك در تأييد نظر نگارنده و رد ادعاي روابط 
عمومي سازمان برنامه و بودجه در تعلق اين درآمد به بانك مركزي مراتب مستند 

ذيل به نظر مخاطبين مي رسد.
1- اگر آن طور كه روابط عمومي سازمان ادعا نموده است درآمد ناشي از مابه التفاوت 
ارز متعلق به بانك مركزي است پس چگونه و مستند به كدام ماده از قانون موضوعه 

دولت مي خواهد درآمد بانك مركزي را خرج دستگاه هاي ديگر كند؟
2- مگر مي شود درآمد بانك مركزي را به صورت حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي 

به كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري داد؟!
3- درآمد بانك مركزي چه ربطي به كمك كاركنان فواد دارد؟!

4- كدام ماده از كدام قانون به دولت اجازه  مي دهد درآمد بانك مركزي به مصرف سبد 
حمايتي و غذايي رسانده شود و صرف خريد نخود و لوبيا و عدس و برنج و روغن براي 

كاركنان شاغل و بازنشسته اي كه زير سه ميليون تومان حقوق مي گيرند،  بشود.
5- آيا روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كه مدعي است اين درآمد، درآمد 
بانك مركزي است، از مفاد مصوبه زير كه پيشنهاد دهنده اش سازمان برنامه است 

اطاع نداشته و ندارد؟
وزارتخانه هاي  مشترك  پيشنهاد  به  در جلسه  97/8/3  وزيران  هيئت 
اصل 138  استناد  به  بودجه  و  برنامه  و سازمان  اجتماعي  و  كار   ، تعاون 

تصويب كرد:
1- سازمان برنامه و بودجه مجاز است براي كاركنان رسمي و پيماني كشوري 
و لشكري و قراردادي و شركتي و مستمري بگيران بازنشستگي و حمايت 
از بازنشستگان فواد كه مجموعه پرداختي به آنها به كمتر از 30/000/000 
ريال مي رسد كمك جبراني از طريق حساب هاي بانكي مرتبط با حقوق و 

دستمزد آنها واريز كند.
2- منابع مالي مورد نياز اين تصويب نامه از محل مصوبه دولت در خصوص 

طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد تأمين مي شود.)1(
6- با نيم نگاهي به بند 2 مصوبه  فوق الذكر به آدرس منابع مالي اين طرح مي رسيم. 
حال مي رويم سراغ مصوبه اي ديگر با عنوان طرح كمك غذايي به گروه هاي كم درآمد 
جامعه. اين مصوبه در 8 ماده تصويب شده است كه ماده 4 و 5 آن به شرح زير 

است:
ماده4: منابع مالي مورد نياز اين تصويب نامه از محل مابه التفاوت تسعير قيمت 
خوراك كارخانه هاي پتروشيمي و پاايشگاه ها نسبت به متوسط نرخ سامانه  
نيما و تغيير قيمت گاز مصرفي كارخانه هاي فواد تأمين مي شود. وزارت نفت 
موظف است با تحويل خوراك كارخانه هاي پتروشيمي و سوخت كارخانه هاي 
فواد مابه التفاوت قيمت را دريافت و به حساب ويژه اي نزد خزانه به نام 
سازمان هدفمندي يارانه ها افتتاح مي شود واريز كند. سازمان هدفمندي 
موظف است با اعام سازمان برنامه و بودجه اعتبار مربوط به  اين تصويب نامه 

را براي تأمين بسته هاي حمايتي به حساب ذي نفعان واريز كند.
ماده 5: سازمان برنامه و بودجه موظف است تا سقف 90/000/000/000/000 ريال 
از منابع موضوع بند4 را صرف اجراي اين تصويب نامه نمايد و مازاد بر سقف ياد 

شده را صرف حمايت از توليد و اشتغال و قراردادهاي پيمانكاري كند. )2(
ادامه در صفحه 4

 آسيب شناسي شبكه هاي مجازي 
براي دانش آموزان

صفي اله ملكي 
مقدمه :

 )Paul Michel Fou cault( پل ميشل فوكو
فيلسوف معاصر فرانسه )1( معتقد است قدرت 
در جامعه مدرن امروزي نظامي و داشتن منابع 
بر  بلكه قدرت مبتني  انساني و طبيعت نيست 
دانش و اطاعات است. لذا سيطره قدرت امروز 
در حوزه پزشكي ، اجتماعي،روان شناسي، فرهنگي، 
اقتصادي و ... بر مبناي ميزان علم، دانش و اطاعات است كشورهاي 
پيشرفته جهان مثل ژاپن و كشورهاي غربي برخاف كشورهاي آفريقايي 
و آسيايي داراي فناوري و اطاعات بروز در همه حوزه هاي اجتماعي 

اقتصادي و حتي سياسي مي باشند.
در دنياي امروز قدرت فردي افراد نيز متكي بر ميزان علم و دانش آنها 
در كسب وكار، موقعيت و جايگاه هاي اجتماعي در جامعه مي باشد 
تفاوت يك فرد عادي با يك متخصص قلب، علوم اجتماعي و ... بستگي 
به سواد او دارد در دنياي امروز 31 نوع سواد تعريف شده است. )2( 
كه چگونگي شكل گيري شخصيت و موفقيت فرد در تسلط بر سوادها 
مي باشد. و لذا سوال اينجاست آيا بايد دانش آموزان را از دريافت اطاعات 
و دانش روز محروم كرد؟ و يا صرفاً متكي بر محفوظات كتب درسي 
نمود؟ جواب روشن است امكان كنترل سخت گيرانه و محصور آنان با 

نظارت هاي سنتي وجود ندارد.
از آنجا كه اهداف رسانه ها و شبكه هاي مجازي اقناع سازي ) قانع نمودن( 
مخاطبين مي باشد و براي اين كار از فنون، تملق، دروغ،  واژه هاي پر 
زرق و برق، شخصيت هاي علمي ، سياسي، ورزشي،  هنري و .... و حتي 
ايجاد ترس و تهديد  استفاده مي كنند كه يك سردرگمي و شك و 
ترديد در اذهان پاك و روبه   رشد دانش آموزان بخصوص در حوزه هاي 
اعتقادي و سياسي به وجود مي آورند بطوري كه آنان قدرت تجزيه و 
 تحليل و تشخيص درست از نادرست را ندارند با عنايت به اينكه بيش از 
80 درصد يك خانواده شبكه هاي ماهواره اي را در ايران مشاهده مي كنند 
كه با فرهنگ ايراني و اسامي ما هم گوني وهم ساني ندارد و روزانه  بطور 
متوسط هر فرد ايراني بيش از 3 ساعت از شبكه هاي مجازي مثل تلگرام، 
اينستاگرام و ... استفاده مي كند طبيعي است تشخيص و انتخاب بسيار 

دشوار و سخت خواهد بود.
وضعيت موجود كاربران شبكه هاي مجازي در ايران

شبكه هاي  در  نفر   6 ايراني   10 هر  از  نظرسنجي  يك   براساس 
مجازي عضو هستند كه 72 درصد ساكن شهرها و 28 درصد ساكن روستا 
و 61 درصد داراي تحصيات ديپلم و پايين تر از ديپلم مي باشند. شبكه هاي 
اجتماعي تلگرام بيشترين و سپس اينستاگرام از روند صعودي ميزان كاربر 
برخوردار هستند گروه سني 12 تا 17 سال دانش آموزان دوره اول و دوم 
متوسطه با 69 درصد بااترين درصد كاربران در كشور مي باشند بيش از 

90/8 درصد مردم حداقل عضو يك شبكه مجازي مي باشند )3( 
19 ميليون كاربر اينترنت ايران زير 18 سال هستند كه سرانه مصرف 
در ايران روزانه 13 برابر ژاپن مي باشد در سال 1998 در آمريكا قانوني 
كنند  استفاده  اينترنت  از  سال   16 زير  نوجوانان  اگر  كه  شد  تصويب 
از  يكي  اين  كه  شد  خواهد  گرفته  خانواده هاي شان  از  آنها  سرپرستي 
عوامل بلوغ جنسي زودرس در كشور كه  دختران به 8 سال و پسران به 

11سال رسيده است. )4( 
50 ميليون نفر كاربر ايراني عضو تلگرام بوده و 750 كانال فارسي تشكيل 

شده است. )5( البته اين آمارها براي سال 96 مي باشد.
لذا شبكه هاي مجازي يك ويروسي است كه به صورت لجام گسيخته وارد 

جامعه بخصوص ميان نوجوانان و جوانان شده كه تبعات زير را دارد:
1- بلوغ جنسي زودرس در دختران و پسران

2- كاهش مطالعه و سرگرمي ها و تفريحات بدني
ادامه  در صفحه 2

ادامه در صفحه2

13آبان پرشكوه  تر از هر سال
محمد كاظم انبارلويي

امام خميني )ره( بنيانگذار نهضت هاي 
او  هم  ماست.  قرن  در  رهايي بخش 
كه يك تنه در جهاني كه استياي 
ماركسيسم و ليبراليسم بر پهنه گيتي 
چتر خود را گسترده بود، ايستاد و با 
فريادهاي قرآني، نبوي و علوي، انسان ها 
را از سلطه ماديت نجات داد و به جهان روح و معنويت 
دعوت كرد. او مسير تاريخ را كه با ظهور مدرنيسم در 
غرب به بيراهه رفته بود دوباره در مسير انبياء و اولياي 

الهي و الوهيت هدايت كرد. 
او با به دوش كشيدن پرچم ضد استبدادي و ضد استعماري، 
مردم ايران را دعوت كرد تا عليه مظالم آمريكا در جهان 
و رژيم صهيونيستي در منطقه و دربار پهلوي بشورند. او 
را به جرم آزادي خواهي و دفاع از شرف و عزت و استقال 
كشور در روز 13 آبان به تبعيد فرستادند. امام )ره( 14 
سال ديگر از تبعيد به ميان ملت بازگشت در حالي  كه 
تمام ملت براي استقبال از او تمام قامت ايستادند و نظام 
جمهوري اسامي را تاسيس كردند. با تاسيس جمهوري 
اسامي زلزله  عظيمي در منطقه و جهان رخ داد و كاخ هاي 

ستم در شرق و غرب عالم به لرزه درآمد.
 امام )ره( با قيام الهي خود نه تنها شاه را در ايران به 
زير كشيد بلكه  ساطين جور در منطقه را هم در اثر 
بيداري اسامي به قعر جهنم فرستاد و در رأس آنها 

رژيم سفاك صدام در بغداد بود. 
او در اوج جنگ نابرابري كه محصول اتحاد شرق و غرب 
عالم بود، فرمود: »راه قدس از كربا مي گذرد« و امروز 
كربا مركز و مأمن يك ارتش 20 ميليون نفري است 
كه در انتظار فرمان براي نابودي رژيم صهيونيستي در 

منطقه است.
آن هنگام كه امام )ره( مبارزه عليه  رژيم اشغالگر قدس 
را آغاز كرد، اين رژيم در اوج قدرت بود و ارتش هاي عربي 
هم مرز با سرزمين هاي اشغالي را زمينگير كرده بود. اما 
با پيروزي انقاب و به درك رفتن انور سادات، مبارزان 
فلسطيني در مسير رهايي قدس حركت كردند و رژيم 
صهيونيستي در جنگ با رزمندگان لبناني و فلسطيني 
اكنون در سرزمين  هاي اشغالي زمينگير شده است. وعده هاي 
آمريكا براي صلح اعراب و اسرائيل به باد رفت و امروز 
ديگر از كمپ ديويد، مذاكرات مادريد، اسلو و مريلند و 

طرح خاورميانه جديد چيزي باقي نمانده است.

سرمقاله

 صفحه3 صفحه 3 صفحه9

 صفحه 4

مرتضي عزتي در گفت وگو با رسالت: 

 آمريكا از قدرت مثلث 
چين، روسيه و ايران هراس دارد
 اميرعلي سيف الدين: عرضه نفت از طريق بورس، تحريم انرژي را بي معنا كرده است

راشا تودي: 

 قاسم سليماني
خطاب به ترامپ: 
بياييد ما منتظريم

شيخ ااسام:

اصاح طلبان پشيمان 
 در تسخير انه 
هيچ كاره بودند

حجت  ااسام ملكوتي:

 دست دشمن
 خالي است

مردم نگران نباشند

گزارش رسالت از تحريم هاي ثانويه؛

 باخت آمريكا
در شطرنج سياسي

تحريم هاي ثانويه آمريكا كه از آن با عنوان شطرنج سياسي ترامپ ياد مي شود، 
سرآغازي براي شكست مفتضحانه اياات متحده است، اگرچه سردمداران اين كشور 
تحريم را ابزاري براي دستيابي به اهداف سياسي مي دانند اما مطالعاتي در دهه 1990 
 توسط موسسه پترسون انجام شد كه نشان داد: »تحريم هاي يك جانبه آمريكا تنها 
13 درصد از اهداف سياست خارجي اين كشور را تامين مي كنند.« بنابراين ناكارآمدي 
اين گونه سياست ها روشن است.روز جمعه دولت آمريكا بازگشت تمامي تحريم هاي 

ضد ايراني را اعام كرد و مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا مدعي شد: »هدف از اين 
اقدام باثبات نگه داشتن قيمت نفت است! حدود 700 فرد حقيقي و حقوقي مشمول 
تحريم هاي واشنگتن عليه تهران مي شوند. آمريكا به دنبال ايجاد معافيت موقت 
براي 8 كشور است، اما تنها به شرطي كه آنها كاهش قابل توجهي در واردات نفت از 
ايران داشته  و در بسياري از مسائل ديگر همكاري كرده و گام هاي مهمي در مسير 

ادامه در صفحه 2كاهش صادرات نفت ايران و به صفر رساندن آن بردارند.«

 مهدي فضائلي: بدعملي ها را كنار بگذاريم تا تحريم ها بي اثر شود
 احسان قاضي زاده: تحريم هاي آمريكا اتفاق جديدي نيست 

 حسين مظفر: دشمنان ايران آب در هاون مي كوبند
 اسماعيل كوثري: تحريم هاي آمريكا تازگي ندارد

صفحه2

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دانش آموزان:
آمريكا40 سال مغلوب جمهوري اسامي شده است

 قدرت نرم و سخت آمريكا در حال افول است



خبر«

»

حجت ااسام والمسلمين قرائتي:
افرادي که کج رفته اند  

 از مردم 
عذرخواهي کنند

سيا سي يك شنبه 13 آبان 21397
25 صفر 1440-4 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9352

آيت اه نوري همداني:
 ۱۳ آبان نمايش وحدت در مقابل 

ظلم آمريکاست
استاد حوزه علميه قم گفت: ۱۳ آبان نمايش وحدت در مقابل ظلم آمريکاست.به گزارش 
خبرگزاري مهر، آيت اه حسين نوري همداني در ديدار جمعي از طاب حوزه علميه قم با 
بيان اينکه آمريکا با بازگرداندن تحريم ها اوج خباثت و دشمني خود با ملت ايران را نشان 
داد تصريح کرد: مقامات آمريکايي بدانند ان شاءاه ملت ايران با صبر و استقامت و اتکا به 
خدا و نيروي انساني و جوان و امکانات خود از اين مرحله هم عبور خواهد کرد و يک بار 
ديگر آمريکا منفور ملت ايران خواهد شد.اين مفسر قرآن کريم وحدت و انسجام مسئوان 
 و تبعيت از رهبري و مديريت صحيح و تاش شبانه روزي همراه با نظارت دقيق را راه 
برون رفت از مشکات دانست و افزود: توقع داريم کساني که دلداده آمريکا بودند و آنها 
را باور داشتن و اعتماد مي کردند، بيدار شده و ديگر حتي زمزمه مذاکره با آنها را مطرح 
نکنند و تمام همت خود را صرف خدمت به مردم داشته باشند چون يک بار ديگر اعتماد 
به آمريکا بي ترديد خيانت به ملت ايران است و همه ديديم هربار اعتماد به آنها موجب 
ضرر براي ملت بود.آيت اه نوري همداني با تأکيد بر جلوگيري از فساد و و نظارت 
دقيق بر بازار برخورد با مفسدان در هر سطحي که باشد را خواستار شد و افزود: مديريت ها 
و مسئوليت ها بايد بر اساس شايسته سااري يعني تعهد و تخصص باشد تا مردم ببينند که 
مسئوان متخصص با تعهد ديني و انقابي مشغول کار هستند و آن وقت است که ملت 
اعتمادشان بيشتر خواهد شد.وي با اشاره به فرا رسيدن روز ملي مبارزه با استکبار جهاني، 
۱۳ آبان را فرصتي براي نمايش وحدت همه در مقابل ظلم آمريکا دانست و گفت: کساني 

که دلداده آمريکا بودند و به آنها اعتماد مي کردند، بيدار شوند.

حبيبي:
 چشم اندازهاي طواني مدت 

براي اداره کشور ضرورت دارد
دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي گفت: داشتن چشم اندازهاي طواني مدت براي اداره کشور 
ضرورت دارد.محمدنبي حبيبي در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، در ارتباط با سند ارتقاي الگوي پايه اسامي - ايراني پيشرفت گفت: معتقدم داشتن 
چشم اندازهاي طواني مدت براي اداره انقاب و کشور ضرورت دارد.وي با بيان اينکه داشتن 
اين چشم انداز براي اداره کشور خوب و منطقي است و اميدوارم مجرياني که قرار است 
اين سند را اجرا کنند، بيشتر از گذشته براي تحقق بندهاي آن همت بگذارند رسانه ها را 
مهم ترين ابزاري دانست که به واسطه تبليغات و معرفي مي توانند جامعه و قشر فرهيخته را 

با اين سند بيشتر آشنا کنند تا از مفاد اين سند مطلع شوند.

يوسف نژاد:
قانون بازنشستگي استثناپذير نيست

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: قانون بازنشستگي استثناپذير نيست.علي اصغر يوسف نژاد در 
گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينکه بر اساس اين قانون تمامي بازنشستگان بايد حداکثر 
تا 26 آبان ماه جاري از سمت شان کناره گيري کنند گفت: اگر سازمان يا فردي بخواهد از 
اين قانون تمرد کند و پس از مهلت قانوني همچنان بر ماندن پافشاري کند، دستگاه هاي 
نظارتي به خصوص ديوان محاسبات موظف است تا با آنها برخورد قانوني داشته باشند.
نماينده مردم شهرستان هاي ساري و مياندرود در مجلس با تاکيد بر اينکه اين قانون شامل 
افرادي هم مي شود که تا مهلت تعيين شده بازنشسته خواهند شد اظهار داشت: اين افراد 
نيز به تبعيت از قانون بايد پست خود را ترک کنند و جايشان را به جوانترها بدهند.وي 
استثناء شدن روساي برخي فدراسيون ها از جمله فوتبال را هم از اين قانون رد کرد و 
گفت: در اين قانون براي هيچ فردي و سازمان دولتي و عمومي استثناء قايل نشده است. وي 
 افزود: طبق اين قانون تمام دستگاه هاي دولتي و عمومي که از بودجه عمومي کشور ارتزاق 

مي کنند بايد به اين قانون منع به کارگيري بازنشستگان تن دهند.

قاضي زاده هاشمي:
وزارت خارجه در احقاق حقوق 

مظلومان نيجريه کوتاهي نکند
سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس گفت: وزارت خارجه در احقاق حقوق مظلومان 
نيجريه کوتاهي نکند.به گزارش خبرگزاري مهر، سيد احسان قاضي زاده هاشمي در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: »از وزارت خارجه انتظار مي رود نقش مطالبه گرايانه خود را در پرونده 
قتل خاشقجي و کشتار مردم مظلوم نيجريه را به درستي ايفا نمايد.«وي افزود: »شايسته 

نيست دولت جمهوري اسامي ايران در احقاق حقوق مظلومان کوتاهي نمايد.«

عارف:
راه غلبه بر تحريم هاي ظالمانه آمريکا 

تکيه بر ظرفيت هاي داخلي است
رئيس فراکسيون اميد مجلس گفت: راه غلبه بر تحريم هاي ظالمانه آمريکا تکيه بر ظرفيت هاي 
داخلي است.به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا عارف در صفحه شخصي خود در توئيتر، 
درباره تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران نوشت: »راه فائق آمدن در برابر تحريم هاي ظالمانه 
دولت آمريکا عليه ملت عزيز ايران و سياست هاي کاخ سفيد، تکيه بر ظرفيت هاي داخلي، 
تقويت همبستگي ملي، بازگشت به برادري هاي دوران انقاب، رفع سوءتفاهم ها، اعتماد 
به جوانان، ميدان داري نخبگان و همراهي همه جريانات سياسي با دولت و ديپلمات هاي 

سختکوش نظام است«.

امير موسوي:
توليد جنگنده کوثر ثابت کرد تحريم ها 

ساحي ناکارآمد است
فرمانده کل ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: توليد جنگنده کوثر ثابت کرد تحريم ها 
ساحي ناکارآمد است.به گزارش خبرگزاري مهر، سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوي در 
آيين افتتاح خط توليد انبوه جنگنده کوثر و تحويل آن به نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسامي ايران، گفت: بايد از برادرانمان در وزارت دفاع تشکر کنم که در کاري هم افزا با 
نيروي هوايي ارتش، کمک دانشگاه ها و شرکت هاي دانش بنيان، نقطه عطفي در تاريخ 
صنايع دفاعي رقم زدند.وي با بيان اينکه امروز براي صنايع دفاعي کشور و نيروي هوايي 
ارتش روز مهمي است، افزود: صنايع دفاعي کشور براي اولين بار موفق شد خط توليد 
هواپيماي جنگنده را نهايي و افتتاح کند. همچنين امروز نقطه عطف و جهش جديدي 
در ارتقاي توان رزمي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي ايران است.وي با بيان اينکه 
توليد جنگنده کوثر ثابت کرد تحريم ها ساحي ناکارآمد است تاکيد کرد: ايران ما با عزم 
راسخ جوانان مقابل تحريم ها ايستاده و توانست کار بزرگ راه اندازي خط توليد هواپيماي 

جنگنده را به سرانجام برساند.

يک اصاح طلب:
 تشديد تحريم ها اثري بر ايران 

نخواهد داشت
اسماعيل دوستي گفت: تشديد تحريم ها اثري بر ايران نخواهد داشت.اسماعيل دوستي 
در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، درباره ۱۳ آبان و فرا رسيدن 
سالروز تسخير انه جاسوسي آمريکا، اظهار داشت: ۱۳ آبان يکي از روزهاي تاريخي و 
به ياد ماندني جمهوري اسامي است. مطمئنا امسال نيز همه مردم در ۱۳ آبان شرکت 
مي کنند و عليه استکبار شعار مي دهند. وي درباره آغاز تحريم هاي آمريکا در روزهاي 
آتي، گفت: تحريم ها براي ايران اثري نخواهد داشت چرا که ما چهل سال است، تجربه 
تحريم را داريم و با تشديد تحريم ها نيز اتفاقي نخواهد افتاد.دوستي گفت: ممکن است 
در شرايط تحريم مسئله گراني مردم را اذيت کند که آن هم با تدابيري که دولت 

انديشيده  است، قابل حل خواهد بود.

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دانش آموزان:
آمريكا40 سال مغلوب جمهوري اسامي شده است

 رهبر معظم انقاب اسامي فرمودند: آمريکا40 سال 
مغلوب جمهوري اسامي شده است.به گزارش گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، حضرت آيت اه خامنه اي رهبر 
معظم انقاب اسامي صبح روز شنبه در آستانه ۱۳ 
آبان روز ملي مبارزه با استکبار در ديدار هزاران نفر از 
دانش آموزان و دانشجويان با تجليل از حضور پرمعنا 
و عظيم مردم در »رزمايش بي نظير، توصيف ناپذير و 
شگفتي ساز اربعين«، سه حادثه ۱۳ آباِن 4۳، ۵۷ و 
۵۸ را نشانه هايي از چالش عميق و مستمر ملت ايران 
و آمريکا خواندند و با اشاره به شکست شيطان بزرگ 
در تحقق هدف اصلي توطئه هاي 40 سال اخير آن 
يعني بازگشت به سيطره دوران رژيم ستم شاهي در 
ايران تأکيد کردند: افول آمريکا به واقعيِت مورد اجماع 
صاحب نظران معتبر جهان تبديل شده اما در سوي 
ديگر اين چالش، ملت ايران با انگيزه، روحيه و کار و 
تاش جوانان عزيزش، آينده اي درخشان و به مراتب 
بهتر را در پيش دارد.رهبر انقاب اسامي در ابتداي 
سخنانشان با تبريک به همه کساني که توفيق حضور 
در  حرکت پرشور اربعين را داشتند، گفتند: غربي ها از 
درک و تحليل اين پديده فوق العاده عاجزند، آن ها چند 
سال در قبال حرکت عظيم اربعين »توطئه سکوت« را 
به کار گرفتند اما امسال مجبور شدند مقداري به آن 
بپردازند البته با تحليل هاي خصمانه و غلط و باهت 
آميز.ايشان با تأکيد بر اينکه سرچشمه فياض راهپيمايي 
اربعين، غربي ها و رسانه هاي آن ها را دستپاچه کرده 
است، گفتند: رسانه هاي غربي همچون راديو انگليس 
ادعاي حکومتي بودن اين مراسم عظيم را مطرح کردند 
اما کدام دولت مي تواند ۱0 تا ۱۵ ميليون انسان را 
در مسافتي حداقل ۸0 کيلومتري، پياده به حرکت 
درآورد؟رهبر انقاب اسامي خاطرنشان کردند: اگر 
بر فرض محال هم قبول کنيم که جمهوري اسامي 
ايران و دولت عراق عامل شکل گيري چنين حرکت 
عظيمي بوده اند، اين يک معجزه است و  غربي ها هم 
اگر مي توانند چنين حرکت بي نظيري را راه بيندازند.

حضرت آيت اه خامنه اي تأکيد کردند: حرکت بي نظير 
اربعين، جز با عشق و ايمان و جوشندگي خون شهيدان 
واامقام شکل نمي گيرد و هيچ عامل ديگري قادر به 
برپايي چنين عظمتي نيست.رهبر انقاب اسامي با 
تأکيد بر اينکه حرکت اربعين سال به سال عظيم تر و 
بهتر خواهد شد، از پذيرايي و مهمان داري محبت آميز 
دولت و ملت عراق و شخصيت هاي صاحب نظر و سياسي 
اين کشور قدرداني کردند.حضرت آيت اه خامنه اي در 
بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سه حادثه روز 
سيزده آبان که به نحوي مرتبط با آمريکا است، گفتند: 
حادثه اول در سال ۱۳4۳ مربوط به تبعيد امام خميني 
)ره( در پي اعتراض ايشان به ايحه کاپيتواسيون يا 
همان مصونيت اتباع آمريکايي در ايران بود. حادثه 
دست  به  نوجوانان  و  آموزان  دانش  کشتار  به  دوم 
رژيم آمريکايي پهلوي در سال ۵۷ مربوط مي شود 
و در حادثه سوم که در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، انه 
جاسوسي آمريکا به دست دانشجويان تسخير شد که 
درواقع سيلي متقابل ملت ايران به آمريکا بود.ايشان 
اين سيلي خوردن و تحقير آمريکا را نتيجه قدرتي 
دانستند که انقاب اسامي به مردم داد و افزودند: 
مجموعه اين سه حادثه نشان دهنده چالش ميان ايران و 
آمريکا است که اين چالش در طول چهل سال گذشته 
ادامه داشته و آمريکايي ها در آن از انواع تحرکات و 
دشمني ها استفاده کرده اند.رهبر انقاب اسامي، »حمله 
به طبس«، »تحريک صدام براي جنگ با ايران«، »حمله 
موشکي به هواپيماي مسافري« و »حمله به سکوهاي 
نفتي« ايران را نمونه هايي از »جنگ نظامِي« آمريکا در 
اين چالش چهل ساله برشمردند و خاطرنشان کردند: 
يکي ديگر از تحرکات آمريکايي ها در اين 40 سال، 
اکنون  اينکه  و  است  اقتصادي«  از »جنگ  استفاده 
مي گويند تحريم ها، اقدامي جديد بر ضد ايران است، 
درواقع کاه گذاشتن بر سر خود و يا ملت آمريکا است 
زيرا موضوع تحريم از ابتداي پيروزي انقاب اسامي 

يکي  خامنه اي  اه  آيت  است.حضرت  داشته  وجود 
ديگر از ابزارهاي آمريکا در چالش 40 ساله با ايران را 
استفاده از »جنگ رسانه اي« دانستند و گفتند:  جنگ 
رسانه اي آمريکا به معناي دروغ پراکني، فتنه انگيزي، 
ترويج فساد و تحريک افراد از ابتداي انقاب اسامي 
وجود داشته است که البته امروز با استفاده از فضاي 
مجازي، شيوه هاي آن جديدتر شده است.ايشان در 
جمع بندي اين بخش از سخنانشان خاطرنشان کردند: 
در چالش 40 ساله آمريکا و ايران حقيقت مهمي وجود 
دارد که گاهي از ديده ها پنهان مي ماند و آن اينکه، 
طرف پيروز در اين چالش، جمهوري اسامي ايران و 
طرف مغلوب، آمريکا بوده است.رهبر انقاب اسامي 
در بيان دليل اين موضوع افزودند: هدف اصلي آمريکا 
در 4 دهه اخير سيطره مجدد بر ايران بود اما باوجود 
همه تاش ها و توطئه ها، نتوانسته است به اين هدف 
دست پيدا کند.حضرت آيت اه خامنه اي تأکيد کردند: 
امروز تنها کشوري که آمريکا کوچک ترين نقشي در 
تصميمات آن ندارد، جمهوري اسامي ايران است و 
اين، به معناي شکست آمريکا است.ايشان هدف اصلي 
آمريکا از تحريک صدام براي تحميل جنگ هشت ساله 
به ايران، شکست و بي آبرو کردن نظام اسامي در دنيا، 
برشمردند و تأکيد کردند: ايران در جنگ هاي دويست 
سال گذشته همواره شکست خورده بود اما در جنگ ۸ 
ساله توانست طرف مقابل را شکست دهد و يک وجب از 
خاک کشور به دست بيگانه نيفتد.رهبر انقاب اسامي، 
هدف آمريکا از جنگ و تحريم اقتصادي در طول چهل 
سال گذشته را فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور 
دانستند و افزودند: در جنگ اقتصادي نيز آنچه اتفاق 
افتاده، برخاف خواست آمريکا است زيرا حرکت به 
سمت خودکفايي و توليد در داخل، سرعت گرفته و 
امروز صدها گروه فعال از جوانان خوش فکِر دانشگاهي 
مشغول فعاليت ها و کارهاي مهمي در کشور هستند.

ايشان سپس به شرايط آمريکا در جهان اشاره کردند و 
افزودند: در يک نگاه وسيع تر، قدرت و اقتدار و هيمنه 
آمريکا در دنيا، رو به افول و زوال است و آمريکاي 
امروز به مراتب ضعيف تر از آمريکاي چهار دهه قبل 
است.رهبر انقاب اسامي با اشاره به اذعان بسياري 
از سياسيون و جامعه شناسان معتبر دنيا مبني بر 
آمريکا  نرِم«  رفتن »قدرت  بين  از  و  فرسوده شدن 
گفتند: قدرت نرم آمريکا به معناي »اقناع و قبواندن 
نظر خود به کشورهاي ديگر«، اکنون در ضعيف ترين 
موقعيت ممکن قرار دارد و بخصوص از زمان روي کار 
آمدن رئيس جمهور فعلي آمريکا نه تنها ملت ها بلکه 
دولت هاي اروپا، چين، روسيه، هند، آفريقا و آمريکاي 
اتين نيز با تصميم هاي آمريکا صراحتاً مخالفت مي کنند.
حضرت آيت اه خامنه اي خاطرنشان کردند: اکنون نه 
تنها اقتدار معنوي و قدرت نرم آمريکا رو به افول است 
بلکه اقدامات رئيس جمهور عجيب وغريب فعلِي آمريکا، 
»ليبرال دموکراسي« را نيز که پايه تمدن غرب است، 
بي آبرو کرده است.ايشان با اشاره به سخنان چندين سال 
قبل يک محقق معروف دنيا مبني بر اينکه وضع کنوني 
آمريکا، »نقطه نهايي تکامل تاريخي بشر است«، گفتند: 
همين جامعه شناس، اکنون سخنان قبلي خود را پس 
گرفته و مطالبي بيان مي کند که نشانگر ضعف و افول 

آمريکا و ليبرال دموکراسي است.رهبر انقاب اسامي، 
»قدرت سخت« آمريکا در زمينه هاي نظامي گري و 
اقتصاد را نيز رو به افول خواندند و افزودند: آن ها ابزار 
نظامي دارند اما به علت افسردگي، سردرگمي و ترديد 
سربازانشان مجبورند از سازمان هاي جنايتکاري نظير 
بلک واتر براي تحقق اهداف شان در کشورهاي ديگر 
کمک بگيرند.ايشان بدهي افسانه اي آمريکا و کسري 
بودجه ۸00 ميليارد داري اين کشور در سال جاري 
را از نشانه هاي روند زوال اقتصادي آمريکا برشمردند 
و خاطرنشان کردند: آن ها اين واقعيات را با ظاهرسازي 
و شعار مي پوشانند اما در زير اين زرق و برق، افول 
با  خامنه اي  آيت اه  است.حضرت  مشهود  اقتصادي 
جلب توجه کشورهاي منطقه به واقعيت افول آمريکا 
افزودند: کساني که به پشتيباني آمريکا حاضرند مسئله 
فلسطين را به کلي به فراموشي بسپارند، متوجه باشند 
که آمريکا حتي در منطقه خودش هم رو به زوال است 
اما ملت هاي اين منطقه و حقايق آن، زنده و پابرجا 
هستند.رهبر انقاب استمرار روحيه استقال طلبي در 
جوانان ايران با هر تفکر و رفتار را از ديگر نشانه هاي 
شکست آمريکا دانستند و افزودند: آن ها با همه تاش 
امپراتوري خبري و رسانه اي خود نتوانسته اند احساس 
مقابل  در  مقاومت  و  استقال طلبي  روحيه  و  تنفر 
از  اين سرزمين  جوانان  در  را  بيگانگان سلطه طلب 
بين  ببرند، به گونه اي که نسل جوان کنوني از لحاظ 
انگيزه ايستادگي و مقاومت اگر از نسل اول انقاب جلو 
نباشد حتماً عقب نيست.حضرت آيت اه خامنه اي با 
اشاره به رسوخ روحيه استقال طلبي جوانان ايراني در 
کشورهاي ديگر افزودند: مردم و جوانان عراقي، سوري، 
لبناني، افغانستاني، پاکستاني و کشورهاي ديگر به علت 
سيطره طلبي و اهانت هاي آمريکا از آن متنفر هستند 
اما مقامات آمريکايي ناتوان از درک علل اين تنفر، آن 
را از چشم ما مي بينند.رهبر انقاب اسامي در همين 
زمينه افزودند: آمريکايي ها ما را تهديد مي کنند و پيغام 
مي دهند که اگر جوانان فان کشور به نيروهاي ما 
يا طرفداران ما حمله کنند ايران را مقصر مي دانيم 
را مقصر  ايران  ما مي گوييم شما غلط مي کنيد  اما 
مي دانيد بلکه بايد به اقدامات تنفر برانگيز خودتان 
در آن کشورها نگاه کنيد.حضرت آيت اه خامنه اي با 
يادآوري افول آمريکا به کساني که به سازش با آمريکا 
گرايش دارند، افزودند: بيهوده نقشه بي اساس و بي پايه 
نکشيد، زوال آمريکا يک واقعيت است.ايشان عوامل 
افول شيطان بزرگ را بلندمدت و مربوط به عملکرد 
سلطه طلبانه آن در طول تاريخ اين کشور دانستند 
و تأکيد کردند: بر اساس سنت الهي، آمريکا محکوم 

است که از صحنه قدرت جهاني زايل بشود.
رهبر انقاب پس از ترسيم اوضاع آمريکا به عنوان يکي از 
دو طرف چالش عميق و مستمر آمريکا- ايران خاطرنشان 
کردند: در سمت ديگر اين چالش مي توان بدون مبالغه 
و بزرگنمايي نشانه هاي پيشرفت و قوي تر شدن را در 
طول 40 سال اخير مشاهده کرد.ايشان حضور فعال 
صدها گروه جوان، خوش استعداد، مبتکر و با همت را 
در زمينه هاي مختلف فکري- عملي و فناوري، نشانه 
آشکار حرکت جدي جمهوري اسامي در روند استقال 
صنعتي و سياسي خواندند و افزودند: اين جوانان به 

فکر رئيس شدن و وزارت و وکالت نيستند و اين پديده 
مبارک ادامه خواهد يافت.سخنان رهبر معظم انقاب 
در جمع دانش آموزان و دانشجويان با چند توصيه 
به جوانان ادامه يافت که اولين آن ها فراموش نکردن 
دشمني با آمريکا بود.ايشان هوشياري در مقابل فريب 
و لبخند دروغين دشمن را ضروري خواندند و يادآوري 
کردند: آمريکايي ها گاهي مي گويند با ملت ايران مشکلي 
نداريم و تحريم ها عليه مردم نيست بلکه با دولت ايران 
دچار چالش هستيم اما اين يک دروغ فضاحت بار است 
چون دولت ايران بدون ملت کاره اي نيست و آن ها با 
حضور و اراده ملت دشمن اند.رهبر انقاب در پاسخ 
به اين سؤال که ايستادگي و دشمني ملت ايران با 
آمريکا تا چه زماني ادامه خواهد داشت، افزودند: وقتي 
آمريکا سيطره جويي خود را کنار بگذارد مي شود با 
او مانند ديگر کشورها تعامل کرد اما اين مسئله بعيد 
است چون ذات استکبار، سلطه جويي و سيطره طلبي 
است.دومين توصيه حضرت آيت اه خامنه اي به جوانان، 

»ترويج و تبيين نظريه مقاومت« بود.
ايشان نظريه »مقاومت در مقابل دشمن قوي پنجه« را 
هم در مقام نظر هم در جايگاه عملي، نظريه اي متقن 
و صحيح خواندند و افزودند: جوانان در محيط هاي 
را  يعني سلطه طلبي  استکبار  اصلي  مختلف هدف 
مقاومت،  نظريه  و صحت  ضرورت  تا  کنند  تبيين 
افزودند:  انقاب  و درک شود.رهبر  نمايان  به خوبي 
از نظر عملي نيز ما مقاومت را حق جوانان عراقي، 
سوري، لبناني، کشورهاي شمال افريقا، شبه قاره و ديگر 
مناطق مي دانيم و تقويت اين جريان ها تقويت نظريه 
مقاومت است.توصيه آخر حضرت آيت اه خامنه اي 
به جوانان عزيز ايران، »احساس مسئوليت در قبال 

موضوع پيشرفت کشور« بود.
ايراني پيشرفت« در پنجاه  ايشان، »الگوي اسامي 
سال آينده را که براي پخته شدن و تکميل در اختيار 
صاحب نظران قرار گرفته، برنامه اي فکر شده برشمردند 
و افزودند: جوانان خود را بخشي از اين نقشه وسيع ۵0 
ساله بدانند و براي ايفاي نقش بر اساس مقتضيات زمان 
در عرصه هاي علمي، فناوري، اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي آماده باشند.رهبر انقاب قطع وابستگي اقتصاد 
کشور به درآمدهاي نفتي را از دغدغه هاي هميشگي 
خود و اقتصاددانان خواندند و جوانان مؤمن و اهل فکر 
و عمل را به ارائه راه حل در اين زمينه دعوت کردند.
حضرت آيت اه خامنه اي با اشاره به اينکه مدل پيشرفت 
ايران از الگوهاي توسعه غربي اخذ نشده است، افزودند: 
ما از دانش و فناوري روز حداکثر استفاده را مي بريم 
اما مي دانيم که مدل هاي غربي برخاف زرق و برق 
ظاهري، باطني مشکل آفرين دارند و کشورهاي مختلف 
را با دشواري و بدبختي روبرو کرده اند.ايشان همت 
جوانان براي حل مسائل را نياز اصلي کشور خواندند 
و تأکيد کردند: جوانان بدون »ترس و تنبلي« ابتکار 
و نوآوري را سرلوحه تاش خود قرار دهند و باغيرت 
و تعصب ملي، وظايف شان را در پيشرفت و سعادت 

و افتخار ملت و امنيت کشور ايفا کنند.
رهبر انقاب مسئوان را نيز به جدي گرفتن جوانان 
پرانگيزه و استقبال واقعي از آنان فراخواندند و گفتند: 
گاه ديده شده که برخي دستگاه هاي ذي ربط به کارهاي 
خوب، برجسته و راهگشاي جوانان کمک نمي کنند.رهبر 
انقاب اسامي در جمع بندي سخنانشان تأکيد کردند: 
بدون ترديد آينده کشور درخشان و به مراتب بهتر از 
امروز است و اگر ملت با همين روحيه و انگيزه پيش 
برود، ايران عزيز در آينده اي نه چندان دور به اوجي 
مي رسد که در تعامات جهاني دست برتر را داشته 
باشد و جوانان، اين پيشرفت عظيم را که به برکت 

اسام و انقاب ايجاد مي شود تجربه کنند.
پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، آقايان محمدصابر 
باغخاني و مرتضي عزيزي نمايندگان دانشجويان و 
دانش آموزان با بيان نظرات و ديدگاه هاي خود بر لزوم 
ايستادگي در مقابل توطئه هاي استکبار با روحيه انقابي 

و تکيه بر ظرفيت هاي جوانان کشور تأکيد کردند.

رئيس ستاد اقامه نماز گفت: افرادي که کج رفته اند، از مردم عذرخواهي کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه راديو و تلويزيون گروه فرهنگي باشگاه خبرنگاران جوان 
حجت ااسام والمسلمين محسن قرائتي در برنامه تلويزيوني دستخط در پاسخ به 
اين سوال که فضاي فرهنگي جامعه چقدر آن چيزي است که آقاي قرائتي سال 
۵۸ که به پيشنهاد شهيد مطهري و موافقت امام )ره( به تلويزيون رفت و شروع 
با جمهوري اسامي ترسيم مي شود،گفت: شما فضاي روز را  کرد، تصور مي کرد 
به حرکت اربعين نگاه کنيد. مردم با امام حسين )ع( و اربعين خوب هستند. يک 
مردم  واا  ماست  از  نمي شود ضعف  مديريت  و يک چيزي  گران مي شود  چيزي 
امام حسين )ع( چطور هستند؟ اان شما مي گوييد مردم  با  از ۱400 سال  بعد 
40 سال است با انقاب چطور هستند؟ ۱400 سال مردم را از امام حسين )ع( 
ما و  اين که عملکرد  اا  نمي کرد  انقاب هم کمرنگ  از  افزود:  نکرد.وي  کمرنگ 

بعضي مسئولين ما و عدم مديريت ها! مشکل در خواص است. فطرت هاي سالم، 
مثًا سال  کنيم،  اربعين شروع  با  بيان مجري که گفت  ادامه  در  است.وي  سالم 
گذشته... گفت: خيلي هم پاي من را به اينجا باز نکنيد. مردم مي دانند. مردم با 
اسام خوب هستند، با برخي مسئولين هم خوب هستند و با برخي بد هستند؛ 
تمام.سال گذشته 2 ميليون براي اربعين رفتند و امسال تقريباً با همه گراني ها و 
مشکاتي که وجود دارد همان 2 ميليون به اربعين رفتند.نه تنها اربعين اين طور 
نيمه شعبان در جمکران هم  است، سال تحويل در مشهد هم همين طور است، 
همينطور است، شب قدر هم همين طور است.وي افزود: هر چه از فطرت و دين 
باشد مردم قبول دارند و هر چه از عملکردهاست، مردم نظر دارند و برخي کارها 
را قبول ندارند و خوب اين است که افرادي که کج رفتند مرتب عذرخواهي کنند 

و قوه قضائيه هم قدري قصه را سفت تر بگيرد.

اميرعلي سيف الدين در گفت و گو با رسالت: 
عرضه نفت از طريق بورس، تحريم انرژي را بي معنا کرده است
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به گفته وي ،کافي است که تنوع بخشي فروش را انجام دهيم و 
اين موجب رونق اقتصادي کشور هم مي شود. مردم ما تاکنون حق 
خريد نفت خام ايران را نداشتند و حاا به لطف تدابير اقتصادي 
 ايران اين حق را دارند که از طريق بورس نفت بخرند و وقتي 
مي توانند نفت بخرند پس مي توانند آن را پاايش هم بکنند و وقتي 

پاايش کردند مي توانند به جاي نفت، فرآورده نفتي بفروشند.
اين پژوهشگر اقتصادي تصريح کرد: اينکه گفته مي شود روزانه 
20 ميليون ليتر بنزين به کشورهاي اطراف قاچاق مي شود به 
معناي فروش غيرقانوني نفت است و جز اين نيست و اگر به بخش 
خصوصي اجازه بدهند تا نفت را با قيمت واقعي به کشورها بفروشد، 

را هم  نفت خودمان  بنابراين همين  ندارد   ديگر مشکلي وجود 
مي توانيم به چند کشور همسايه بفروشيم. 

وي تاکيد کرد: اگرچه عراق بزرگترين صادرکننده نفت است ولي 
همين کشور مثل ما واردکننده فرآورده هاي نفتي است چون 
 پاايشگاه هايش در جريان جنگ با داعش نابود شده است. ما 
مي توانيم مشتريان خود را در اين بازار داشته باشيم، در حوزه انرژي 
تحريم معنايي ندارد مگر اينکه ما اصرار داشته باشيم که فقط به 

چهار کشور خاص نفت خود را بفروشيم و به بقيه نفروشيم. 
رييس پژوهشکده فناوري هاي نرم دانشگاه تهران گفت: بي ترديد 
عرضه نفت از طريق بورس باعث مي شود، تحريم انرژي معناي 
خود را به طور کامل از دست بدهد. وقتي از طريق بورس فروخته 

شود، آمريکا متوجه نمي شود اين خريد از طريق کدام حساب 
و است  خصوصي  ها  حساب  چون  گرفته  صورت  کسي  چه   و 

 هيچ کس نمي تواند رصد کند بنابراين يکي از بزرکترين مکانيزم ها 
همين بورس است. 

وي درباره ادعاي آمريکا مبني بر به صفر رساندن تحريم هاي نفتي 
گفت: اين ادعا نمي تواند محقق شود چون توازن انرژي جهاني 
مسئله مهمي است و در حال حاضر توازن به شدت شکننده است 
و به خاطر همين قيمت نفت باا مي رود و از آن طرف در نيمه 
کره شمالي که اکثر جمعيت در آنجا هستند، زمستان هست و 
مردم به سوخت بيشتري نياز دارند بنابراين قضيه تحريم نفتي 

نمي تواند معنايي داشته باشد.

۱۳آبان پرشکوه  تر از هر سال
ادامه از صفحه اول

امروز رژيم صهيونيستي در محاصره است و دسترسي رزمندگان 
اسام از مليت هاي گوناگون به يُمن جمهوري اسامي، به آن تسهيل 
شده است. رژيم اشغالگر قدس اگر دست از پا خطا کند در فاصله  
کوتاهي جز تلّي از خاکستر از آن باقي نخواهد ماند. صهيونيست ها 
مي دانند چه در حمله پيش دستانه و چه در حمله غير پيش  دستانه، 
حرفي در زمين،  هوا و دريا براي جنگيدن ندارند. آنها در جنگ هاي 
۸ روزه ، ۳۳ روزه و ۵۵ روزه تست نظامي شده اند. آنها با شکست هاي 

پي درپي اکنون در انديشه چند طرح مهم هستند؛
۱- بازسازي طرح هاي گذشته با طرحي رسوا به نام "معامله قرن"!

معامله  قرن يک پوسته اقتصادي دارد و يک پوسته نظامي! پوسته 
اقتصادي آن حکايت از يک بازار مشترک بين مصر، اردن، فلسطين 
و شوراي همکاري خليج فارس دارد که آمريکايي ها با رقم هاي 
درشت و نجومي اغواگرانه، اعراب ياد شده را به اين  بازار مکاره فرا 
خوانده اند. پوسته نظامي آن هم يک ناتوي عربي است که بتواند 

با اسرائيل همگرايي داشته باشد و در برابر رشد روز افزون قدرت 
ايران در برابر رژيم صهيونيستي، نقش ايفاء کند.

معامله قرن در حقيقت يک پروژه است براي اين که وقتي رژيم 
اشغالگر قدس به قعر جهنم سقوط مي کند، قارون هاي منطقه را 
هم همراه خود به جهنم ببرد. کشورهاي بازيگر معامله قرن از هم 
اکنون حرارت جهنمي را که آمريکايي ها آنها را بدان سو هدايت 
مي کنند حس مي کنند، لذا ترديدهايي براي پيوستن به اين معامله 
دارند و خود را در محاصره افکار عمومي و لعن و نفرين ملت هاي 

جهان عرب مي بيند.
2- آمريکا با خروج از برجام به ناتوي عربي عامت داد که شرکت 
در مذاکره ۱+۵ فقط يک فريب براي محدود کردن قدرت هسته اي 
ايران داشته است. آنها با برجام هاي 2 و ۳ در صدد خلع ساح 
موشکي و محدود کردن ايران در مرزهاي خود هستند تا ضربه 
نهايي را براي براندازي وارد کنند. آنها به اعراب گفته اند ما قدرت 
مقابله نظامي با ايران را نداريم. لذا با غني سازي طرح تحريم هاي 
اقتصادي ايران و تحکيم زيرساخت هاي تحريم و تحريم هاي هوشمند 
در پي براندازي در ايران هستند. اين حرف ها براي اعرابي که هر 

شب بزرگترين سرگرمي آنها حرمسراهاي آنان است، دلگرم کننده 
است اما وقتي که آنها با مشت هاي گره کرده ملت هاي خود در پشت 

کاخ هاي خود روبه رو شوند از خواب بيدار خواهند شد.
۱۳  آبان در تاريخ ايران يک روز به يادماندني است. ۱۳ آبان يادآور 
تلخي تبعيد امام )ره(، کشتار دانش آموزان به جرم پشتيباني از 
انقاب اسامي و نيز تسخير انه جاسوسي آمريکاست. در اين روز 
نفرت ايرانيان از مظالم آمريکا و رژيم صهيونيستي به اوج مي رسد. 
امسال نيز که آمريکايي ها شمشير را از رو بسته اند و چهره کريه 
روز  هر  ملت  عليه  او  تهديدهاي  و  آمريکا  رئيس جمهور  ترامپ 
بيشتر مي شود، طبيعي است راهپيمايي ۱۳ آبان ابعاد گسترده اي 
به خود بگيرد و ايرانيان براي دفاع از شرف، استقال و آزادي خود 
به خيابان ها بيايند و فرياد مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل و مرگ 
بر انگليس سر دهند. ايرانيان مطمئن هستند اين فريادهاي مرگ 
آفرين همان  طور که رژيم شوروي را که به عنوان يکي از دو قدرت 
جهاني بود، به جهنم، و صدام و شرکاي او را به دوزخ فرستاد، به  
زودي آمريکا و اسرائيل و شرکاي عربي آن را هم نابود کرده و به 

زباله  دان تاريخ خواهد ريخت.

»

»

گفتوگو
گزارش رسالت از تحريم هاي ثانويه؛

باخت آمريکا در شطرنج سياسي
ادامه از صفحه اول

اما سياستگذاران بر اين باورند که موفقيت تحريم ها نيازمند همراهي متحدان 
آمريکايي است حال آنکه اين کشور با متحدان خود هم وارد جنگ گسترده تجاري 
و تعرفه اي شده و اتحاديه اروپا وعده هايي مبني بر تداوم روابط تجاري خود با ايران 
را مطرح کرده  يا روسيه، هند، چين و ترکيه ضمن ابراز مخالفت با سياست جديد 
آمريکا، اين تحريم ها را يک جانبه خوانده اند و بر ادامه روابط تجاري- قانوني خود با 
ايران تاکيد کرده اند. بنابراين همراهي اين کشورها براي تشديد فشار مضاعف عليه 

جمهوري اسامي قدري بعيد به نظر مي رسد. 
ضمن اينکه تحريم زماني مي تواند داراي اثرگذاري ازم باشد که به فرض مثال ايران 
با آمريکا داراي مراودات و روابط تجاري گسترده باشد، حال آنکه چنين مسئله اي 

در روابط اين دو کشور صدق نمي کند. 
بازگشت دوباره اين تحريم ها پس از اعام خروج قطعي اياات متحده از برجام و به 
امضا رساندن قانون بازگشت دوباره تحريم هاي تعليق شده اتفاق افتاد. برهمين اساس 
وزارت خزانه داري آمريکا طي دستورالعملي از بازگشت تحريم ها بعد از دوره هاي 
90 و ۱۸0 روزه  خبر داد تا به موجب اين اقدام شرکت ها و بانک ها بتوانند به مرور 

فعاليت خود با ايران را به حداقل برسانند. 
مطابق اين دستورالعمل و با پايان دوره 90 روزه تنفس در تاريخ 6 آگوست 20۱۸ 
تحريم هاي ذيل اعمال شده است: » خريد و فروش اسکناس يا اسناد مبتني بر دار از 
سوي دولت ايران، خريد و فروش طا و ساير فلزهاي گرانبها، خريد، تامين يا انتقال 
فلزاتي نظير گرافيت، فلزات خام يا نيمه خام مانند آلومينيوم و آهن، زغال سنگ و 
نرم افزارهاي مورد استفاده از سوي صنايع ايرا ن، افتتاح حساب ريالي در خارج از 
مرزهاي ايران و مبادله ريالي با ارقام قابل توجه، تامين مالي خارجي و خريد اوراق 
منتشرشده از سوي دولت ايران،  خودروسازي ايران، خريد و فروش و تامين قطعات 

هواپيما  فرش و مواد خوراکي توليدشده در ايران.«
پايان رسيد و  نوامبر 20۱۸ يعني ديروز دوره تنفس ۱۸0 روزه به  تاريخ 4  در 
آمريکايي ها تحريم هايي را که بعد از اجراي برنامه جامع اقدام مشترک برداشته 

بودند، دوباره از سر گرفتند.  
اين تحريم ها شامل:»فعاليت بندرگاهي، کشتيراني و صنايع کشتي سازي ايران 
ازجمله خطوط کشتيراني جمهوري اسامي ايران و کشتيراني جنوب و شرکت هاي 
وابسته،  مبادات نفتي و هر گونه خريد مواد پتروشيمي از ايران، شرکت ملي نفت، 
نفتيران و شرکت ملي تانکرسازي ايران، هر گونه مبادله مالي بين موسسات مالي 
بين المللي با بانک مرکزي ايران يا موسسات مالي ايراني، بخش انرژي، همکاري با 
ايران در قالب تعهدات خدماتي، بيمه اي و بيمه اتکايي، دسترسي به ليست افراد و 

شرکت هاي تحت تحريم است.«
اگرچه وزير خزانه داري آمريکا اهداف بازگشت اين تحريم ها را »قطع جريان پول 
به ايران« عنوان کرده اما صاحب نظران از اين اقدام با عنوان شطرنج سياسي اياات 
متحده ياد مي کنند، شطرنجي که قرار است به واسطه آن ايران را به پاي ميز 
مذاکره بکشانند تا شخص ترامپ با مقامات ايراني صرفا عکس يادگاري بيندازد و 
پس از بهره برداري سياسي اين گونه جلوه دهند که اعمال فشار و تحريم عليه ايران 
جواب داده است. بي ترديد پس از اين ماجرا دوباره با عهدشکني از نظام اسامي  
مي خواهند سياست هاي استقال طلبانه اش را کنار بگذارد و ديگر از گروه هاي 

مقاومت حمايت نکند. 
سردار کوثري: تحريم هاي آمريکا تازگي ندارد

در همين رابطه اسماعيل کوثري، جانشين قرارگاه ثاراه سپاه  به روزنامه رسالت 
مي گويد:» اياات متحده و شخص ترامپ اين آرزو را به گور خواهند برد. شطرنج 
سياسي آنان محکوم به شکست است و تحريم هاي اين کشور همانند ساير پروژه 
هاي آنها دستاوردي نخواهد داشت، آنها قرار بود از ابتداي سال ميادي کاري کنند 
که ايران تابستان داغي داشته باشد اما ديديم که هيچ غلطي هم نتوانستند بکنند. 
ترامپ تاريخ را مطالعه نکرده و عبرت هم نگرفته است. او صرفا فردي هوچي گر، 
جنجالي و معامله گر است بنابراين امروز يک حرفي مي زند و فردا همان را نقض 
مي کند. بنابراين روي حرف هاي ترامپ و سياستمداراني که دور و برش هستند، 

نمي توان حساب باز کرد.«
وي درباره انتخاب ۱۳ آبان ماه براي دور دوم تحريم ها عنوان مي کند: »اين روز براي 
ما روز مبارزه با استکبار جهاني است و آنها چنين روزي را انتخاب کردند تا بگويند ما 
روي حرفمان براي مقابله با جمهوري اسامي ايستاده ايم در صورتي که اقدامات اين 
چنيني از سال ۱۳۵9با بحث محاصره اقتصادي يا تحريم عليه ايران توسط کارتر که 

رييس جمهور آمريکا بود، آغاز شده و اين مسئله تازگي ندارد.«
جانشين قرارگاه ثاراه سپاه  با ارائه تحليل خود درباره تحريم  مبادات نفتي و هر گونه 
خريد مواد پتروشيمي از ايران و ادعاي ترامپ مبني بر اينکه مي خواهد صادرات نفت 
ايران را به صفر برساند توضيح مي دهد: »آمريکايي ها ادعاهاي واهي زيادي دارند و 
همواره با بن بست مواجه شده اند لذا ما مي دانيم با اين مسائل چه کنيم و برهمين 
اساس هم مي توانيم کار را به جلو ببريم. ترامپ خيلي شعار داده بود که ما نفت ايران 
را به صفر مي رسانيم در صورتي که خودشان هم مي دانند، نمي توانند دوستداران 
ايران نظير چين و هند را از خريد نفت ما منصرف کنند و از طرفي عربستان هم توان 

و ظرفيت اين را ندارد که بيشتر از ۱0 ميليون بشکه در روز صادر کند.« 
اين روزها در رسانه ها پيرامون تاثيرگذاري تحريم هاي آمريکا و پيامدهاي آن 
مباحث بسياري مطرح شده، به تازگي »بانک جهاني در گزارش اخير خود ايران 
را کشوري مي داند که از سال 2009 تا به حال با عدم قطعيت سياسي و اقتصادي 
همراه بوده است. در ماه هاي اخير ارزش پول ملي کشور در برابر ساير ارزهاي 
خارجي به شکل غير قابل تصوري سقوط کرده؛ بيکاري و تورم کااهاي اساسي 
و مورد نياز در حال افزايش و رشد توليد ناخالص داخلي در حال کاهش است.«  
با اين حال بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسامي ايران در 
گفت و گوي اختصاصي با شبکه العالم اين تحريم ها را بي اثر دانسته و گفته است: 
»اقدام آمريکا عبث و تجربه شده است از همين رو نمي تواند در ساختار اقتصادي 

ما تاثير چنداني داشته باشد.«
او در ادامه بر اين نکته تاکيد کرده است: »آمريکا بدون هيچ دليلي و هيچ موازين 
بين المللي و قانوني و حتي برخاف خواسته شرکاي خودش، سازمان ملل و جامعه 
جهاني از برجام به صورت يکجانبه خارج شد و فکر ميکنم نهايتا اين آمريکا باشد 

که بايد در سياست هاي خود تجديد نظر کند.«
طبعا آمريکايي ها در سياست هاي خود تجديدنظر نخواهند کرد اما کشور ما مي 
تواند با اصاح برخي ساختارهاي اقتصادي، ضمن ايستادگي بر مواضع خود، مقابله 

موثرتري با تحريم ها داشته باشد. 
مهدي فضايلي: بدعملي ها را کنار بگذاريم تا تحريم ها بي اثر شود

مهدي فضايلي به عنوان کارشناس سياسي در گفت و گو با روزنامه رسالت بر اين 
موضوع تاکيد مي کند که »تحريم ها بي تاثير نيست اما آنچه در اقتصاد ما بيشتر 
از تحريم ها تاثير دارد، نوع مديريت اقتصاد کشور و اقداماتي است که در داخل و 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي بايد صورت بگيرد. اگر بي عملي ها و بدعملي ها در 
حوزه اقتصاد خودمان را بتوانيم به درستي جبران کنيم، طبيعتا ميزان تاثيرگذاري 
تحريم هاي آمريکا و هر تحريم ديگري به شدت کاهش پيدا مي کند و نمي تواند 
آن مسير اصلي اقتصاد را چندان تحت الشعاع قرار دهد بنابراين بهتر است به جاي 
اينکه درباره عواقب و پيامدهاي تحريم آمريکا سخن بگوييم، در رابطه با وضعيت 

مديريت اقتصاد در داخل کشور خودمان تجديدنظر کنيم.«
ادامه در صفحه 4

 آسيب شناسي شبکه هاي مجازي 
براي دانش آموزان

ادامه از صفحه اول
۳- ايجاد عوارض و تبعات جسمي مثل کاهش بينايي ) چشم ( و ...

4- کاهش ارتباطات عاطفي با اعضاي خانواده ، دوستان و ...
۵- افزايش زمينه هاي هنجارشکني در جامعه با رفتارهاي نامطلوب

راهکارهاي کاهش آسيب هاي شبکه هاي مجازي در دانش آموزان:
۱- تصويب قوانين براي مصون نگه داشتن دانش آموزان در استفاده از گوشي موبايل و...

2- آگاه سازي از اثرات مطلوب و زيان بار استفاده از شبکه هاي مجازي به طوري که 
جنبه هاي علمي و سرگرمي و اطاع  رساني مي تواند نقاط مطلوب ومثبت باشد 
۳- آموزش خانواده ها  به صورت فيلم و کاس هاي آموزش خانواده در مدارس 

4- ايجاد فضاهاي تفريحي سالم براي دانش آموزان مثل اردو، بازديد از اماکن تفريحي 
و ...

۵- غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان با برنامه هاي جذاب و شاداب در مدرسه 
و در خانواده ها 

6- افزايش مهارت هاي دستي و مشغوليت هاي فکري و ذهني مثل مطالعه دروس 
و کتبي علمي و ...

ايراني و  با فرهنگ  تفريحي، خبري و علمي سالم متناسب  توليد محتواهاي   -۷
اسامي 

۸- آموزش سواد رسانه اي به دانش آموزان که قدرت تجزيه و تحليل، ارزيابي انواع 
رسانه ها و محتواي آن را داشته باشند.

9- بسترسازي زير ساخت هاي اينترنت ) سخت افزاري( در مدارس جهت استفاده 
بهينه از آنان 

۱0- کنترل و نظارت محتواي شبکه هاي مجازي از طرف اولياء و کار در مدرسه.  
پي نوشت ها: 

1- ميشل فوکو ) 1984- 1926( فيلسوف و متفکر فرانسوي بنيانگذار مکتب 
پسا ساختارگرايي

2- سواد هنري، سوادحقوقي، سواد عاطفي، سواد بهداشتي و ...
3- خبرگزاري برنا. مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران  ) ايسپا(

4- گزارشي ايمنا- روح ا... مومن نسب کارشناس فضاي مجازي
5- حميد ضيايي پرور معاون مرکز فناوري اطاعات و رسانه هاي ديجيتال 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي



خبر«

خبر«
  کوثري: ايران و عراق مشت محکمي 

بر دهان ياوه گويان زدند
جانشين قرارگاه ثاراه سپاه گفت: ايران و عراق مشت محکمي بر دهان ياوه گويان 
زدند. سردار اسماعيل کوثري در گفت و گو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري 
ميزان، با اشاره به ناکام ماندن توطئه هاي چند ماهه دشمنان در زمينه حضور کمتر 
زوار ايراني در مراسم اربعين امسال در عراق، اظهار کرد: دشمنان اصا شناختي به 
مردم ما ندارند و تحليل ها و توطئه هاي آن ها به خاطر اين عدم شناخت، هيچ گاه به 
نتيجه نمي رسد.وي با بيان اينکه دشمنان خيال مي کنند به بخاطر جنگ هشت ساله 
دهه ۶۰، مردم ايران و عراق از يکديگر کينه به دل دارند در حالي که همه مي دانند 
عامل آن خباثت، صدام و کشور هاي مستکبر بودند تاکيد کرد: مردم ايران و عراق 
نه تنها کينه و کدورتي از يکديگر به دل ندارند، بلکه دوستي و رفاقت آن ها به سبب 
وجود عتبات عاليات در اين دو کشور، هر روز بيشتر از گذشته مي شود.کوثري گفت: 
مسئوان سياسي و همچنين دو ملت ايران و عراق، طي ماه هاي گذشته هوشمندانه 
و آگاهانه با توطئه هاي خباثت آميزانه و تفرقه افکنانه دشمنان مقابله کردند و مشت 
محکمي بر دهان ياوه گوياني زدند که چند ماه تاش کردند با شايعه پراکني ها و 

دروغ هاي شان، رابطه ديرينه مردم ايران و عراق را خراب کنند.

پورابراهيمي: هيچ کدام از نهادهاي 
بين المللي ايران را تحريم نکردند

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: هيچ کدام از نهادهاي بين المللي ايران را تحريم 
نکردند.به  گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، محمدرضا پور ابراهيمي 
درباره تحريم هاي جديد آمريکا که از ۱۳ آبان ماه اجرايي مي شود، گفت: در ماه هاي 
اخير به دليل سوءتعبير در مديريت بازار ارز، اقتصاد کشور با مشکاتي روبه رو شد 
و شوک ارزي پيامدهايي داشته است.وي افزود: بايد توجه داشت با وجود دور جديد 
تحريم ها از سوي آمريکايي ها، شرايط به نسبت گذشته بهتر شده است. چرا که در 
تحريم  هاي قبلي به طور همزمان ايران عاوه بر تحريم هاي آمريکا، از سوي سازمان 
ملل و اتحاديه اروپا نيز تحت تحريم ظالمانه قرار گرفته بود، اما در حال حاضر شرايط 
تغيير کرده و تنها از سوي آمريکا تحريم شده است.با تمهيدات اتخاذ شده هيچ کدام 
از نهادهاي بين المللي ايران را تحريم نکرده اند و حتي تاش مي کنند تحريم ها کنار 
برود تا بسته پيشنهادي اروپا عملياتي شود.نماينده مردم کرمان و راور در مجلس 
تصريح کرد: آمريکا هرچه توان در مقابله و کارشکني عليه جمهوري اسامي ايران 
داشته انجام داده است، بنابراين ديگر تحريم هاي جديد آمريکا محلي از اعراب ندارد 
و اثري در حوزه اقتصاد ايران ندارد. آغاز همکاري مشترک بانکي ايران و اروپا پاسخي 
صريح به تهديدات و تحريم هاي ۱۳ آبان از سوي آمريکا است. بر اساس گزارش 
ظريف در جلسه غيرعلني طي روزهاي آينده همکاري هاي بانکي اروپا و ايران آغاز 
مي شود که شرايط مراودات بانکي ايران ارتقا مي يابد و حتي بخشي از التهابات 

کاذب را کاهش مي دهد.

 ذوالنور تشريح کرد:
آخرين وضعيت طرح شفافيت آراء 

و فعاليت نمايندگان در مجلس
نماينده مردم قم در مجلس آخرين وضعيت طرح شفافيت آراء و فعاليت نمايندگان 
را تشريح کرد.حجت ااسام مجتبي ذوالنور در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره 
آخرين وضعيت طرح شفافيت آراء و فعاليت نمايندگان اظهار داشت: اين طرح به 
۱۹۶ امضا رسيده است.وي با اشاره به اينکه اين طرح از هيئت رئيسه مجلس به 
معاونت قوانين ارجاع شده و در حال بررسي در اين معاونت است، ادامه داد: طرح 
شفافيت آراء و فعاليت نمايندگان پس از بررسي در معاونت قوانين مجلس، در نوبت 
بررسي در صحن علني قرار مي گيرد.وي درباره نظر معاونت قوانين مجلس نسبت 
به اين طرح، اظهار داشت: ما در اين زمينه پيگيري هايي را انجام داديم و تاکيد 
معاونت قوانين مجلس هم اين است که طرح شفافيت آراء و فعاليت نمايندگان 
هيچ منافاتي با آيين نامه داخلي مجلس و همچنين قوانين باادستي ندارد.ذوالنور 
با اشاره به اينکه متاسفانه چندي پيش صرفا ۵۹ نفر از وکاي ملت با فوريت 
طرح شفافيت آراي نمايندگان موافقت کردند، گفت: ما در حال انجام رايزني هايي 
با نمايندگان هستيم تا اين بار به امضاهاي خود پايبند باشند و اين طرح حائز 
اهميت در مجلس رأي بياورد.نماينده مردم قم درباره ضرورت تصويب اين طرح، 
بيان کرد: با تصويب طرح شفافيت آراء و فعاليت نمايندگان، سامانه جامعي تهيه 
و به صورت آناين آرا و فعاليت نمايندگان در آن ثبت مي شود و مردم مي توانند 

از ميزان فعاليت نمايندگان خود در مجلس آگاه شوند.

»

کوشکي:
 تسخير انه جاسوسي

  زمينه استقال کشور 
از آمريکا را فراهم کرد
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سالک:
آمريکا تراژدي جديدي براي رونمايي 

در ۱۳ آبان نخواهد داشت
عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: آمريکا تراژدي جديدي براي رونمايي در ۱۳ آبان 
نخواهد داشت.حجت ااسام والمسلمين احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ملت شريف ايران انسان هاي با بصيرت، آگاه و 
دشمن شناسي هستند که همواره از انقاب اسامي حمايت مي کنند.وي با بيان اينکه حضور 
مردم در حماسه ۱۳ آبان بيانگر خوي مبارزه طلبي آنها با استکبار آمريکايي است، چرا که ملت 
ايران حاضر نيست که بازيچه سياست هاي کثيف و شيطاني سران آمريکا قرار بگيرد تصريح 
کرد: مردم ايران بايد پرشورتر و غيرتمندانه تر از سال هاي گذشته در حماسه ۱۳ آبان حضور 
پيدا کنند.عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه در شرايطي که ۱۳ آبان روز اعمال 
فصل جديدي از تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري اسامي ايران است حضور پرشور مردم 
در اين روز مشت محکمي بر دهان ياوه گويان خواهد بود ادامه داد: دشمنان بايد بدانند که 
جمهوري اسامي ايران ۴۰ سال است که در تحريم ها به سر مي برد و در همين شرايط به 
موفقيت هاي چشم گيري دست پيدا کرده است، مقام معظم رهبري نيز الگوي اسامي پيشرفت 
را براي ۵۰ سال آينده ترسيم کرده اند که يکي از افق هاي آن مبارزه با استکبار است.سالک 
با بيان اينکه آمريکا طي ساليان گذشته همواره سعي کرده که با اعمال تحريم هاي ظالمانه 
نا اميدي را به بطن جامعه ما تزريق کند، اکنون نيز بايد در سطح بين المللي خجالت بکشد 
که از هيچ حربه اي براي تضعيف جمهوري اسامي ايران چشم پوشي نکرده است افزود: 
آمريکا بداند که ديگر تراژدي جديدي براي رونمايي در ۱۳ آبان نخواهد داشت، يقيناً مردم 

ايران ۱۳ آبان امسال را با شکوه تر از سال هاي گذشته برگزار خواهند کرد.

خادمي:
رژيم صهيونيستي به دنبال خدشه وارد کردن 

به روابط ايران با اتحاديه اروپاست
نماينده مردم ايذه و باغ ملک در مجلس گفت: رژيم صهيونيستي به دنبال خدشه وارد 
کردن به روابط ايران با اتحاديه اروپاست.هدايت اله خادمي در گفت و گو با ايسنا با اشاره 
به ادعاي اخير دانمارک و آغاز پروژه »ب« بيان کرد: غيرواقعي بودن و توطئه بودن اين 
سناريو کاما واضح است. دشمن به دنبال خدشه دار کردن روابط ايران با اروپاست؛ چرا که 
دانمارک با دستپاچگي همه کشورهاي اسکانديناوي را جمع کرد و در نهايت از اتحاديه 
اروپا خواست تا ايران را تحريم کند.وي با تاکيد بر اينکه ايران هيچ وقت اين کار را انجام 
نمي دهد. ما در شرايطي هستيم که با اتحاديه اروپا رابطه خوبي برقرار کرده ايم و اروپا نيز از 
 برجام دفاع کرده و در آن باقي مانده است. مسلما اين سناريو کار اسرائيل است که شبانه روز 
در تاش است تا روابط دنيا را با ايران تيره کند گفت: اسرائيل به دنبال دادن بهانه به 
اروپايي ها براي خارج شدن آنها از برجام و قطع کردن رابطه اتحاديه اروپا با ايران است 
ولي موفق نخواهد شد. ما يک کشوري هستيم که مي خواهيم استقال داشته باشيم اما 
متاسفانه دنياي استکبار يک قالب ترسيم کرده و مي گويد همه کشورها بايد در اين قالب 
جاي بگيرند و هر کس در اين قالب نباشد برايش دردسر درست مي کنند.خادمي تصريح 
کرد: ما بايد با اتحاد با يکديگر در برابر دشمن بايستيم. امروز يک کشور کوچک نظير امارات 
و عربستان در حال جايگزين کردن نفت ايران هستند. در حالي که ايران سال ها به عنوان 
برادر در کنار آنها بوده است. بايد به آنها هشدار داد، چرا که با تحريم نفتي کامل ايران يک 

جنايت عليه بشريت رخ مي دهد.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
براي مقابله با تحريم ها از تمامي ظرفيت ها استفاده کنيم. 
حشمت اه فاحت پيشه در گفت و گو با خبرنگار سياسي 
ايرنا درباره اعمال تحريم هاي دور دوم آمريکا عليه ايران در 
روز ۱۳ آبان اظهار داشت: ترامپ تاش مي کرد با ايجاد 
تصويري تحقيرآميز، تحريم ها را اعمال کند که اين شيوه 
نشان دهنده عدم اطاع و آشنايي وي با غيرت و حماسه 
ايراني ها است.وي اين تحريم ها را آزمايش وحدت داخلي 
در ميان ايراني ها دانست و افزود: تحريم ها اثبات حقانيت 
جمهوري اسامي ايران در قبال دشمني است که در هيچ 
زماني نسبت به ايراني ها ترحم نمي کند.وي تاکيد کرد: 
اقدام ترامپ باعث موجي از نفرت در ميان ايرانيان، دنيا و 
حتي در ميان آمريکايي ها شده است.وي با يادآوري اين 
 که هشت کشور دنيا از تحريم هاي آمريکا مستثني شده اند،
اضافه کرد: به رغم اينکه اياات متحده تاش کرد نام بزرگي 
روي اقدامات خود بگذارد و از لحاظ کمي، افراد و شرکت هاي 
 مختلف را به ليست خود اضافه کند اما در عمل اين شرکت ها 
در حوزه هاي نفوذ تحريم، کاري براي دولت ترامپ انجام 

ندادند.وي افزود: چندي پيش قانون تحريمي در کنگره آمريکا 
به تصويب رسيد که اين قانون همان تحريم هايي بود که 
قبا اجرا مي شد اما اين بار همه آنها در اين قانون تجميع 
شده که اين شيوه نوعي اقدام رواني عليه ايران بود.رئيس 
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسامي با بيان اين که اياات متحده با چالش بزرگي در 
مسئله تحريم ها مواجه شده است، تصريح کرد: در قبال 
اقدامات تحريمي آمريکا بايد از تمامي ظرفيت هاي داخلي، 

بين المللي و مناسبات دو جانبه استفاده کنيم.

فاحت پيشه:
براي مقابله با تحريم ها از تمامي ظرفيت ها استفاده کنيم

نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري گفت: 
دست دشمن خالي است؛ مردم نگران نباشند. حجت ااسام 
والمسلمين علي ملکوتي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري 
رسا، با اشاره به اين که آمريکا در موضع ضعف قرار دارد، 
گفت: تحريم هاي ۱۳ آبان جنبه تبليغاتي دارد و مردم نبايد 
نسبت به آن نگران باشند.وي ادامه داد: آمريکا تا کنون هر 
کاري که مي توانست براي تحريم ملت ايران بکند، انجام داده 
است، بنابراين جايي براي ترس و هراس وجود ندارد.ملکوتي 
با بيان اينکه سر دادن شعار تحريم در راستاي ايجاد جنگ 

رواني است، تأکيد کرد: انعکاس اخبار تحريم بيشتر جنبه 
رواني دارد، يعني دشمن ديگر نمي تواند کاري انجام دهد، 
براي همين سعي مي کند با ايجاد رعب و وحشت مردم را 
نااميد کند.وي با اشاره به اين که دشمن با جنگ رواني به 
دنبال ايجاد ناراحتي و نارضايتي عمومي است، خاطرنشان 
کرد: آمريکا و هم پيمانانش نمي توانند جمهوري اسامي را 
در مخمصه و فشار قرار دهند؛ ما در طول اين ۴۰ سالي که 
از انقاب اسامي مي گذرد همواره به اشکال مختلف تحريم 
بوده ايم، اما در برابر همه دشمنان ايستادگي کرده ايم.وي با 
بيان اين که تحريم هاي آمريکا اثرگذار نيست، افزود: ما نبايد 
از تحريم هاي آمريکا هراس داشته باشيم، بلکه بايد مراقب 
سوءمديريت برخي مسئوان باشيم؛ مسئوان بايد از قبل 
تدبير مي کردند و اجازه نمي دادند تحريم ها به همين مقدار 
هم اثرگذار واقع شود.ملکوتي با تأکيد بر اينکه اگر مسئوان 
به رهنمودهاي رهبري توجه کرده و با يکديگر هم افزايي و 
هم انديشي داشته باشند مي توانند بر همه مشکات پيروز 
شوند، گفت: مردم نيز بايد با اتحاد و همبستگي پاي اين انقاب 

بزرگ بايستند و در برابر دشمنان مقاومت کنند.

حجت ااسام ملکوتي:
دست دشمن خالي است؛ مردم نگران نباشند

شيخ ااسام:
اصاح طلباِن پشيمان در تسخير انه هيچ کاره بودند

سفير سابق ايران در سوريه گفت: اصاح طلباِن پشيمان در تسخير انه جاسوسي 
هيچ کاره بودند.حسين شيخ ااسام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري تسنيم در 
پاسخ به اين سوال که قبل از تسخير انه جاسوسي آمريکا در ۱۳ آبان، چند بار 
گروهک هاي چپ به سفارت حمله کردند که بيرون برده شدند. زمينه هايي که باعث 
شد دانشجويان پيروي خط امام به اين نتيجه برسند که اين کار را بکنند چه بود؟ 
گفت: من در تصميم گيري اين حرکت تاثير نداشتم و در مورد تسخير هم عصر وارد 
ساختمان سفارت شدم. به خاطر آشنايي شان با من و توانايي ام در زبان از من 
دعوت کردند ولي دانشجويان کا يک قشري هستند که سياسي هستند و تاريخ 
را مي دانند، تيز و زيرک هستند. حواسشان جمع انقاب است به خصوص در اوايل 
انقاب با همه توطئه هايي که انجام شد وقتي که شاه را بردند آمريکا و در دنيا در به 
در بود، دانشجويان برايشان تداعي شد که نکند اينها دو مرتبه مي خواهند جنايت 
28 مرداد ۳2 را تکرار بکنند.وي افزود: به اضافه اينکه انگيزه پيدا کردند که شاه را 
تحويل بگيرند. دانشجويان پيرو خط امام با هم نشستند و صحبت کردند و گفتند 
سفارت را مي گيريم و به اين ترتيب دو تير زدند؛ اوا از کودتا جلوگيري کردند و 
شايد هم اين اقدامشان منجر به اين مي شد که شاه را تحويل ايران دهند يا محاکمه 
بين المللي با حضور ناظران بين المللي کنند. روز اين کار هم مناسب بود. سال قبلش 
شاه در دانشگاه تهران جنايت کرده بود. اين روز، روز تبعيد حضرت امام هم بود لذا 
جمع شدند و رفتند طرف سفارت و با هم قرار گذاشته بودند که اگر امام اين حرکت 
را تاييد کردند مي ايستيم و اگر تاييد نکردند رها مي کنيم. در واقع اين امام بود که 
تسخير انه جاسوسي را رسمي کرد و شد روز ملي مبارزه با استکبار.وي در جواب 
اين پرسش که در حلقه اول تسخير انه اسم هايي مطرح مي شود که اکثرا اکنون 
جزء جناح اصاح طلب هستند و حتي بعضي از اين کاري که کردند تبري جستند 
اما هنوز ادعا مي کنند که محوريت آن کار با ما بود يعني ما محور تسخير انه بوديم 

و طرحش توسط ما چيده شد. اين بحث واقعيت دارد يا نه؟گفت: يک اشتباهي بزرگي 
در اينجا رخ مي دهد. دانشجويان با همديگر فکر کردند و با همديگر تصميم گرفتند 
اما همه شان بااستثنا اعتراف مي کنند که اگر امام پشت اين قضيه نبود، اين تسخير، 
تسخير نمي شد. مثل تسخيرهايي که ديگر چپ ها انجام داده بودند. امام ابتدا دستور 
دادند تحقيق کنيد که اينها که هستند و وقتي برايشان مسجل شد که اين دانشجويان 
بدون وابستگي به احزاب و گروه هاي خاصي اين کار را انجام دادند پشتيباني کردند. 
دانشجوياني که امروز از اقدام شان پشيمان هستند در مقابل حرکت امام، جايگاه 
تعيين کننده اي ندارند و هيچ کاره بودند. در ماجراي انه جاسوسي اگر حضرت امام 
جلو نمي آمدند و ملت پشتيباني نمي کردند، به جايي نمي رسيد. وي گفت: يک چيز 
ديگري هم که فراموش مي شود، تجربه تاريخي ملت ايران است. اين ظلمي بود که 
توسط آمريکايي ها از 28 مرداد ۱۳۳2 عليه ملت ايران روا داشته شد.شيخ ااسام 
افزود: تمام امکانات اين مملکت از پول و نيروي بشري و انساني و غيره فداي اهداف 
آمريکايي ها مي شد. ما قرباني اهداف آمريکا مي شديم. نفت را به خاطر آمريکايي ها 
استخراج مي کرديم و به خاطر آمريکا مي فروختيم. دانشجويان با اين تجربه تاريخي 
ملت ايران اين کار را کردند. اين دانشجويان که دانشجويان ملت ايران هستند با آن 
تجربه تاريخي پيش رفتند. اين تجربه تاريخي ملت ايران است. يعني ضديت با آمريکا 
در دانشجويان متبلور شد. بعد اين دانشجويان سياسي شدند و هر کدامش يک فکري 
دارند اما اين دليل نمي شود که اگر امروز پشيمانند بگوييم اين کار اشتباه بوده است. 
وي گفت: آن کار نتيجه يک تجربه ملي و يک تجربه عمومي است. در عرض حداقل 
2۵سال -اگر قبلش را نگوييم- تمام شکنجه ها و تحقيرها و تمام چپاول ها، تمام تحقير 
دين، تبعيد امام، ۱۵ خرداد و... کار آمريکا بود. سفير سابق ايران در سوريه در جواب 
اين پرسش که با آيت اه خامنه اي هم در انه جاسوسي ارتباطي داشتيد؟ گفت: آقاي 
خامنه اي نماينده حضرت امام در شوراي عالي دفاع بودند و در مسائلي که به شوراي 

عالي دفاع ارتباط پيدا مي کرد در آنجا حضور مي يافتند. از جمله وقتي مي خواستند 
اجازه دهند صليب سرخ گروگان ها را ببينند خودشان شخصا تشريف آوردند و من در 
خدمت شان بودم که تشريف آوردند.وي گفت: جنايت بزرگي توسط صليب سرخ شد. 
ما دانشجويان به خاطر امنيت همه گروگان ها را در تهران توزيع کرده بوديم. آمريکايي 
ها مي دانستند و همه کاري کردند که اين گروگان ها را آزاد کنند. وقتي صليب سرخ 
آمده بود ما مجبور شديم اينها را جمع کنيم در انه جاسوسي و همان شب آمريکايي ها 
با اطمينان کامل به طبس حمله کردند.شيخ ااسام در جواب اين سوال که يعني 
صليب سرخ جهاني از عمد چنين کاري مي کرد؟گفت: بله؛ آمريکايي ها تصميم گرفتند 
عمليات نظامي کنند و گرنه هيچ چيزي از حيثيت آمريکا نمي ماند. براي اينکه عمليات 
نظامي انجام بدهند بايد از تمام امکاناتشان استفاده مي کردند. خيلي براي اين عمليات 
تمرين کردند خيلي آمادگي ايجاد کردند. يکي از امکاناتي که استفاده کردند فشار 
 از طريق صليب سرخ روي ايران بود که آقاي بني صدر و آقاي قطب زاده و اين ها 
که در وزارت خارجه بودند، متاسفانه در اين قضيه با آنها همکاري کردند که حق 
کنسولي صليب سرخ بايد امضا بدهد گروگان ها سالم هستند و مريض نشدند. بخاطر 
اين فشارهاي زياد بود که حضرت امام پذيرفت و ما دوباره گروگان ها را در انه جمع 
کرديم.وي افزود:آيت اه خامنه اي هم که تشريف آوردند انه ببينند همه چيز مرتب 
است يا نه و يک وقت ما دانشجويان بي عقلي و کار ناجور نکرده باشيم. صليب سرخ 
همه اين ها را ديد و فردايش آمريکا حمله کرد که آن دانه هاي شن وظيفه شان را 
انجام دادند يعني صليب سرخ يک سازمان مردم نهاد انسان دوست بشري در اختيار 
اهداف آمريکايي ها بود. همه اين ها به اسم صليب سرخ آمدند ولي جاسوس سيا 
بودند و دقيق مشخص کردند کدام گروگان در کدام اتاق است و به بعضي هايشان 
هم انتقال دادند که فردا براي آزادي شما مي آيند. خدا با اين ملت و امام بود، خدا 

مي خواست آبروي ما را حفظ کند و آبروي آمريکا را ببرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: تسخير انه جاسوسي زمينه استقال کشور از آمريکا را 
فراهم کرد.محمدصادق کوشکي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به 
دستاوردها و هزينه هاي تسخير سفارت آمريکا، در سيزدهم آبان ماه  سال ۵8 توسط  دانشجويان 
پيرو خط امام)ره( گفت: اينکه  انتظار داشته باشيم حرکت و اقدامي تنها حاوي دستاورد باشد، 
انتظار نابجايي است، زيرا هر اقدامي هر چه قدر هم مثبت باشد، هزينه هايي خواهد داشت. وي با 
بيان اينکه نکته مهم مديريت پيشامد هاي بعدي اقدامات و رفتارهاي ماست، تصريح کرد: به حداقل 
رساندن هزينه هاي دستاوردها  ماموريتي است که به هوشمندي مسئوان ذيربط باز مي  گردد. 
بنابراين اگر کسي بگويد »تسخير سفارت آمريکا« هيچ هزينه اي براي جمهوري اسامي نداشته، 
سنتي که جهان بر آن حاکم است  ناديده گرفته است. اين کارشناس مسائل سياسي گفت: اگر 
از ديد منافع و امنيت ملي به اين حادثه نگاه کنيم، تسخير انه جاسوسي عما کشور ما را به 
سمت استقال پيش برد و اميد آمريکايي ها براي اينکه ايران را همچنان در چنبره قدرت شان 

نگه دارند، نااميد کرد و پل هاي ايران  و آمريکا را که به شکل يک سويه به سمت منافع آمريکا 
سنگيني مي کرد، تخريب کرد. کوشکي ادامه داد: اگر انه جاسوسي تسخير نشده بود، بعيد نبود 
که  امروز دولتمردان آمريکا خطاب به ايران نيز از  واژه گاو شيرده استفاده کند؛ امروز شاهديم 
دولتمردان آمريکايي ، سعودي ها را گاو شيرده خوانده و از ايران به عنوان کشوري ياغي ياد مي کند. 
بنابراين هزينه اي که ما از تسخير انه جاسوسي متحمل شديم اين  بود که آمريکا به ما بگويد 
ياغي، دستاورد اين حرکت نيز اين است که آمريکا ديگر نمي تواند به ما به چشم گاو شيرده نگاه 
کند. بنابراين استقال يکي از دستاوردهاي گرانبهايي بود که ما پس از تسخير انه جاسوسي 
به دست آورديم.وي افزود: اگر بخواهيم از ديدگاه انقاب اسامي به تسخير انه جاسوسي نگاه 
کنيم، اين حرکت براي نفي سلطه غير خداوند به نوعي مانند شکستن بت استکبار بود. شروع 
جنبش استکبارستيزي در انقاب اسامي را مي توان با تسخير انه جاسوسي از سوي دانشجويان 

پيرو خط امام به شمار آورد. 

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران
شرکت گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار در نظر دارد مناقصه  موضوع زير را پس از طي فرآيند ارزيابي کيفي و تاييد  

صاحيت متقاضيان به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا بدينوسيله از کليه شرکتهاي ذيصاح که داراي توانايي مالي، حداقل رتبه 5 ابنيه  و سوابق کاري مشابه ميباشند دعوت مي گردد از 
تاريخ  درج آگهي به مدت 4 روز تا تاريخ  97/8/15 نسبت به ارسال مدارك مندرج در بند ج به نشاني بلوار ميرداماد،  ميدان مادر، خيابان 

سنجابي، کوچه سوم، پاك11، واحد 15 اقدام نمايند.
ازم به ذکر است به مدارك ناقص و تحويلي پس از تاريخ  مذکور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

الف- موضوع مناقصه: انجام خدمات مهندسي و اجراي عمليات ساختمان انبار به مساحت حدود 3100 مترمربع فنس کشي به طول تقريبي 
3100 متر و دربهاي ورودي زمين شرکت گسترش صنايع شيميايي سينا

ب- مدت و محل اجراي پروژه: استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، منطقه آزاد چابهار ، پيکره  هشتم صنعتي،  شهرك پتروشيمي 
مکران، سايت شرکت  گسترش صنايع شيميايي سينا، مدت اجراي کار 6 ماه شمسي 

ج- مدارك مورد نياز
1- اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات  روزنامه رسمي و گواهي نامه  هاي معتبر اخذ شده: ضروري
2- سوابق کاري مرتبط شرکت / سوابق کاري در محل پروژه/ پروژه هاي در دست انجام: 50 امتياز

3- توانايي مالي / توانايي فني مهندسي / سوابق افراد کليدي/ رضايتمندي کارفرمايان قبلي: 35 امتياز 
4- تجهيزات و ماشين آات: 15 امتياز

کليه مدارك ميبايست توسط شخص و يا افراد مجاز امضا و مهر گردند.
تحويل مدارك هيچگونه  حقي براي متقاضيان جهت دعوت به مناقصه  ايجاد نخواهد نمود و پس از مرحله  ارزيابي تنها شرکتهاي صاحيتدار 
جهت ادامه فرآيند  مناقصه دعوت خواهند شد. برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت، بازگشايي و ساير اطاعات مربوط 
در اسناد مناقصه تحويلي به شرکتهاي تعيين صاحيت شده )پس از طي فرآيند تعيين صاحيت( درج خواهد شد. متقاضيان ميتوانند 
جهت کسب اطاعات بيشتر به دفتر شرکت مندرج  در بند ب يا با شماره تلفن  02126709605 ) آقاي مهندس نثري( 09151953190 ) 

آقاي مهندس کتاني( تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار 97/8/13

خ ش 97/8/13

اخطار به صاحبان کاا يا اشخاص حقيقي وحقوقي ذينفع در کانتينر و 
کااهاي موجود در منطقه  ويژه بندر امام خميني )ره(

با توجه به  اتمام مهلت توقف کااهاي مشروحه ذيل، موجود در اماکن بندري ) ترمينال کانتينري( چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار 
اين آگهي جهت ترخيص و خروج کااي خود از منطقه  ويژه اقتصادي بندر امام خميني )ره( اقدام ننمايند، منطقه راسا نسبت به تعيين تکليف 

وفروش از طريق دادگستري اقدام خواهد نمود.

تاريخ انتشار 97/8/13
خ ش 97/8/13

آگهي مناقصه عمومي ) تكميل زمين چمن اميريه (
 نوبت اول

شهرداري شهريار در نظر دارد در خصوص ) تکميل زمين چمن اميريه( از طريق مناقصه  عمومي و با اعتبار 
15/000/000/000 ريال طبق مجوز شماره 396 مورخ 97/2/26 نسبت به انتخاب پيمانکار توانمند و داراي 
صاحيت از طريق اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت بعمل 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 شرکت در مناقصه750/000/000 ريال ميباشد) نوع ضمانت نامه مطابق با آيين نامه  تضمين 

معامات دولتي(
2- سپرده  نفرات اول تا دوم 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  ميباشد.

ابنيه  برنامه ريزي رياست جمهوري در رشته  از معاونت  6- متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه 5 
باشند.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20

خ ش 97/8/13

مناقصه دو مرحله اي عمومي
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300010/500/000/000525/000/000ميز دو نفره دانش آموزي سه پايه دوم ابتدايي1

مبلغ تضمين ) ريال (مبلغ کل برآورد ) ريال(تعداد نام کاا مناقصه 

50009/500/000/000475/000/000صندلي دسته دار2

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ کل برآورد )ريال(تعداد نام کاا مناقصه 

2001/000/000/00050/000/000ميز و صندلي معلم 3

 روابط عمومي اداره كل نوسازي 
شركت گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهارتوسعه و تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان 

احسان درخشان نسب
شهردار شهريار

شماره قبض انبار نام کشتيBL/Nنام صاحب کاارديف 
26137سانتوشASCOJEABIK00859پاايش گاز يادآوران خليج فارس1
26144/26177سانتوشVASVTZBKM000087/VASVTZBKM000106هفت دريا2
26149يارانECL1049EIRT1953Sپاايش گاز بيدبلند خليج فارس3
26142سانتوشMLIJEABIK03642ترانس بار شرق4
26145/26143سانتوشVTZBIK00460/MLJEABIK018771فواد خوزستان5
26150يارانECL1049EIRT1954Sپاايش گاز بيدبلند خليج فارس6
26162ياران HDM1166SCOT6191کااي کانتينر شمال7
26155/26197يارانECL1049EPWL2991/HDM1167SESL6512صنايع پتروشيمي مسجد سليمان8
26201اليناGOSSVTZJEA00462هفت دريا9
26202اليناVTZBIK00461فواد خوزستان10
26192ياران ECL1050ETPG0101ارغوان تجارت يابنده 11
26196/26179يارانHDM1167SCOT6298/ECL1050EIRT1978فواد خوزستان12
26195يارانHDM1167SCOT6266حمل ونقل بين المللي مهداد 13
26183يارانECL1050EMAR0596عظيم ترابر14
26184يارانECL1050EPWL3045پيشرو ناوگان سيراف15
26187يارانECL1050EPWL3062آلومينيوم ايران16

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور
 اداره کل نوسازي مدارس
 استان سيستان و بلوچستان

نوبت اول
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خبر

اميرعلي سيف الدين در گفت و گو با رسالت: 
 عرضه نفت از طريق بورس

تحريم انرژي را بي معنا کرده است
رئيس پژوهشکده فناوري هاي نرم دانشگاه تهران گفت: عرضه 
نفت از طريق بورس باعث مي شود، تحريم انرژي معناي خود را 
به طور کامل از دست بدهد از طرفي ادعاي آمريکا مبني بر به 
صفر رساندن تحريم هاي نفتي نيز محقق نمي شود زيرا توازن 

انرژي جهاني مسئله مهمي است. 
اميرعلي سيف الدين اظهار کرد: ما بيش از اينکه از تحريم ها آسيب 
ببينيم، از عملکردهاي خودمان آسيب ديده ايم. بايد بپذيريم که 
مشکل اقتصاد ما دروني است نه بيروني، ضمن اينکه جمهوري 
اسامي تجربه 40 ساله در ارتباط با تحريم ها دارد. البته اين 
تجربه مربوط به بعد از انقاب است و اگر دوران مصدق را هم در 
نظر بگيريم يک تجربه 80 ساله مي شود چون در ماجراي ملي 
شدن صنعت نفت هم انگليس ما را تحريم کرد بنابراين تجربيات 

ارزنده اي داريم.
وي ادامه داد: در حال حاضر بحث اين است که آيا دولت قصد 
دارد از اين تجربيات استفاده کند يا خير و آيا واکنش يا کنش اين 
دولت در قبال کشورهايي که با ما پيمان نامه و موافقت نامه امضا 
کرده اند، چيست. بيشتر به نظر مي آيد که بحث داخلي است تا 
خارجي، زيرا از گذشته به کشور ما قطعات هواپيما نمي دادند و 
در بحث خودرو و يا صدور نفت هم مشکل داشتيم. سنگين ترين 
تحريم فعلي مربوط به مباحث مالي است که قبل از ما کشورهاي 
ديگر از جمله چين مکانيزمي براي اين مسئله طراحي کرده اند 
و ما مي توانيم به راهکارهاي آنها بپيونديم و با پيمان هاي پولي 
دوجانبه به ويژه در ارتباط با همسايه هايمان به لحاظ تحريمي 

مشکلي نداشته باشيم.
يادآور شد:  تهران  دانشگاه  نرم  فناوري هاي  پژوهشکده  رئيس 
آنقدر  نيز  باشد  تواند محاصره  حتي شديدترين تحريم که مي 
تاثيرگذار نيست و علتش هم ساده است، وقتي يک گروهکي به 
نام داعش که همه دنيا مي گويند با اين گروهک در حال جنگ 
 هستيم، خيلي راحت مي تواند صادرات نفت و واردات اسلحه و 
تراکنش هاي مالي داشته باشد، چرا ما نتوانيم در شرايط تحريم 
اقتصادمان را مديريت کنيم؟ داعش با اينکه يک گروهک تروريستي 
است و کشور نيست و همه کشورها هم به مخالفت با او پرداخته 
بودند، توانست به راحتي اقتصاد خود و مباحث مالي اش را مديريت 
مگر  داريم،  ميليون جمعيت  و 80  هستيم  کشور  که  ما   کند، 

مي شود تحريم در مورد ما اثرگذار باشد؟ 
سيف الدين تصريح کرد: بحث اقتصادي و منافع در تحريم اهميت دارد 
و نهايتش اين است که برخي از کااهايمان را تخفيف دهيم و يا برخي 
از صنايع مان را تقويت کنيم، به عنوان مثال پاايشگاه سازي داشته 
 باشيم و يا حتي با همان شرايط که داشتيم چاه هاي نفت خود را به 
خارجي ها مي داديم حاا به داخلي ها بدهيم ، در آن صورت اتفاقي 
نمي افتد. منتها بحث داخلي و رواني مطرح است و بايد ببينيم دولت چه 
تدبيري دارد و مي خواهد اين مباحث رواني را چگونه مديريت کند. 

وي با بيان اينکه نفت يک کااي استراتژيک نه فقط  براي ايران 
بلکه براي دنياست، اظهار کرد: درست است که اقتصاد ما به نفت 
وابستگي دارد اما ما بايد وابستگي اقتصادمان را به درآمد نفت 
کم کنيم و وابستگي اقتصادمان را به صنعت نفت بيشتر کنيم 
يعني پاايشگاه داشته باشيم و بتوانيم از بازار منطقه هم استفاده 
 کنيم اما تحقق اين امر چند راه حل دارد که ساده است و يک 
راه حل اين است که نفت را در بورس خودمان بفروشيم. وقتي 
اين نفت در بورس عرضه شود، خريدار راه حلش را پيدا خواهد 

کرد و خودش مي داند که از چه مرزي نفت را ببرد. 
ادامه در صفحه2

تراز توليد و انتقال گاز مثبت شد:
 ايران به جمع ميلياردي هاي گازي 

پيوست
همسو با توسعه پارس جنوبي و افزايش ظرفيت توليد و انتقال گاز، 
زمستان امسال درحالي ايران آماده توليد روزانه حدود يک ميليارد 
مترمکعب گاز مي شود که نه تنها نيازي به واردات گاز ترکمنستان 
دارند که نياز گازي عراق و ترکيه را هم به طور کامل تامين خواهد 
کرد.به گزارش فارس، ظرفيت توليد گاز ايران با احتساب فازهاي به 
بهره برداري رسيده پارس جنوبي و توليد زودهنگام پنج فاز جديد 
اين ميدان مشترک با قطر، ميادين حوزه زاگرس جنوبي، شمال 
شرق ايران و گازهاي همراه نفت به مرز يک ميليارد مترمکعب 
در روز رسيده است.از سوي ديگر با تکميل پرونده توسعه پارس 
جنوبي، ساخت پاايشگاه گاز بيدبلند خليج فارس، طرح استحصال 
اتان فاز 12 پارس جنوبي و طرح استحصال اتان پاايشگاه پارسيان 
ظرفيت توليد روزانه گاز ايران تا سال آينده از مرز يک ميليارد 
و 100 ميليون مترمکعب عبور مي کند که جايگاه ايران را پس 
از آمريکا و روسيه به عنوان سومين توليدکننده بزرگ گاز جهان 
تثبيت مي کند.بر اساس آمارهاي رسمي شرکت ملي گاز ايران، 
سال گذشته مجموع توليد تجمعي گاز شيرين و پاايش شده کشور 
حدود 230 ميليارد مترمکعب بوده که برآوردها نشان مي دهد که 
با بهره برداري تمامي طرح هاي در دست اجراي توليد و پاايش 
مترمکعب  ميليارد  مرز 300  از  آينده  تا سال  اين ظرفيت   گاز 
مي گذرد.همزمان با افزايش ظرفيت توليد گاز ايران، در طول پنج 
سال گذشته تاکنون هم طرح هاي متعددي به منظور انتقال و افزايش 
پايداري شبکه انتقال گاز کشور با اجرا و بهره برداري از خطوط لوله 
و تاسيسات جديد تقويت فشار و تغيير آرايش در شبکه موجود 
گاز انجام شده به طوري که هم اکنون ظرفيت انتقال گاز شيرين 

کشور به حدود 260 ميليارد مترمکعب رسيده است. 

عضو کميسيون انرژي مجلس:
 پيش دستي ايران در راه اندازي 
بورس انرژي، آمريکا را شوکه کرد

عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که بورس انرژي اقدامي 
 موفقيت آميز بود گفت: کار خوبي که انجام داديم، پيش دستي در 
راه اندازي بورس انرژي قبل از آغاز تحريم هاي نفتي بود و اين موضوع 
آمريکا را دچار شوک کرد.به گزارش تسنيم، هدايت اله خادمي عضو 
کميسيون انرژي مجلس با اشاره به راه اندازي بورس نفت و انرژي 
گفت: اين اقدام موفقيت آميز بود و به همين دليل خيلي از دشمنان 
از اين موضوع ناراحت شدند زيرا انتظار نداشتند، راه اندازي بورس 
سرانجام  به  براي  مواجه شود.  بخش خصوصي  استقبال  با  انرژي 
رسيدن اين طرح، در ماه هاي گذشته کارهاي زيادي انجام داديم و 
در نهايت عرضه نفت در بورس انرژي رخ داد و در اين مسير دولت 
به خوبي کمک کرد و اميدوار هستيم ادامه پيدا کند.وي افزود: ما 
مي توانستيم اين فرصت، يعني ايجاد بورس انرژي و عرضه نفت را 
در سال هاي قبل راه اندازي کنيم اما انجام نداديم تا امروز که به يک 
تنگنايي رسيديم و هر چند دير اما خيلي خوب است. اميدوار هستيم 
با ايجاد زيرساخت هاي ازم براي عرضه نفت در بورس انرژي، اين 
کار ادامه داشته باشند.عضو کميسيون انرژي مجلس درباره امکان 
وارد کردن پول فروش نفت توسط بخش خصوصي به داخل کشور، 
تصريح کرد: بخش خصوصي مي تواند پول را وارد کشور کند. قبا 
هم در زمان تحريم ها، مبادات کاا انجام داده بوديم و پول وارد 
که  دارد  وجود  هايي  صرافي  و  ها  مکانيزم  دنيا  در  بوديم.   کرده 

مي توان به وسيله آن، پول را وارد کشور کرد.

»

سعيد باستاني:
 عرضه زعفران 
 در بورس کاا 

 يک اقدام 
ملي است

اقتصادي يك شنبه 13 آبان 41397
25 صفر 1440-4 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9352

مرتضي عزتي در گفت وگو با رسالت: 
 آمريکا از قدرت مثلث چين، روسيه 

و ايران هراس دارد
يک اقتصاددان و عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس 
تهران با بيان اينکه آمريکا از قدرت اقتصادي چين، روسيه و ايران هراس 
دارد، گفت: اگر اين مثلث قدرتمند شوند، به طور نسبي قدرت آمريکا کاهش 
مي يابد به همين علت اياات متحده اين کشورها را تحريم مي کند تا به 

قدرت هاي بزرگ تبديل نشوند. 
مرتضي عزتي اظهار کرد: هر تحريمي بر روي اقتصاد اثرگذار است اما بعضي 
از تحريم ها اثر کمتر و بعضي اثر بيشتري دارد. تاکنون ظرف چندين ماه 
گذشته آمريکا به همه آنچه که مي خواست عمل کند، تقريبا عمل کرده و 
با تهديدات خود باعث شد، بسياري از کشورها که به دنبال انجام فعاليت با 
ايران بودند، به علت نگراني از اعمال اين تحريم ها، فعاليت هاي خود را متوقف 
کنند بنابراين به خاطر سخت گيري آمريکا بر روي رقبا و شرکاي تجاري 

خود، برخي از شرکت ها فعاليت خود را در ايران محدود کرده اند.
وي ادامه داد: درصد عمده اي از اثرات رواني و اقتصادي اين تحريم ها در 
گذشته اتفاق افتاده است و اگر بعد از 13 آبان بتوانيم خودمان موانعي که 
در ارتباط با جاهاي ديگر داريم را برطرف و يا فعاليت ها را تسهيل کنيم، 
اتفاق خاصي نمي افتد. به عنوان مثال مي توانيم روابط دوجانبه و پيمان هاي 
چندجانبه خود با کشورهاي ديگر را تقويت و جايگزيني هايي که براي دار 
انجام داده ايم را گسترش دهيم. انتقال فعاليت ها به کانال ها و مسيرهاي 

خاص هم مي تواند بخش عمده اي از اثرات تحريم را خنثي کند. 
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که در صورت عدم همراهي کشورها با 
تحريم هاي آمريکا وضعيت چگونه خواهد بود، عنوان کرد: اينجا بحث کشورها 
مطرح نيست، آنچه اهميت دارد، بنگاه هاي اقتصادي طرف آمريکا هستند، 
 آمريکا نمي تواند به دولت آلمان مسئله اي را تحميل کند اما شرکت هايي 
که در آلمان فعاليت مي کنند، آنقدر قدرتمند نيستند و نگران هستند که 
در ديگر مراودات اقتصادي متحمل زيان هايي شوند. آن بنگاه هايي که 
ارتباطات اقتصادي، صادرات و واردات و يا پيوندهاي ديگر با آمريکا دارند، 
تقريبا از مدتها پيش ارتباطاتشان را با ايران کاهش دادند و فعاليت هاي 

اقتصادي شان تحت تاثير قرار مي گيرد. 
عزتي درباره به حداقل رساندن تاثير تحريم ها گفت: راه هاي مختلفي وجود 
دارد که مي توان به واسطه آن تاثير تحريم ها را کاهش داد و بايد آنجاهايي 
که خودمان مانع ايجاد کرده ايم. مانع را کنار بگذاريم. مي توانيم در ارتباط 
با کشورهاي ديگر و حتي اتحاديه اروپا از خطوط اعتباري استفاده کنيم. از 
اين طريق ديگر پولي رد و بدل نمي شود و کاا هم به شرکت ديگري در 

آلمان فروخته مي شود و آن شرکت کاا را وارد ايران مي کند. 
به گفته وي تاسيس شرکت هاي دسته دوم توسط ايران که فعاليت هاي 
اقتصادي را با نام کشور ديگري انجام دهند هم مي تواند موثر باشد. از 
 سوي ديگر سرمايه گذاري هاي اقتصادي در ايران بواسطه همين واسطه ها 

مي تواند انجام گيرد.
عزتي سرمايه گذاري در مناطق آزاد و استفاده از ارزهاي ديگري که رديابي 
آن توسط آمريکا دشوارتر باشد را يکي ديگر از راه هاي دور زدن تحريم ها 
عنوان کرد و افزود: ارزهاي متقابل دو کشور، رديابي را دشوار مي کند و حتي 
مي توانيم از يک سري مبادات متقابل يا پاياپا استفاده کنيم. مثا کاايي را 

به کشوري مي فروشيم و به جاي آن کااي ديگري دريافت مي کنيم. 
عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران با اشاره 
به تاثير تحريم ها بر وضعيت بازار ارز عنوان کرد: تاطمي موقت ممکن 
است در بازار ارز بوجود بيايد اما دولت به راحتي مي تواند اين مسئله را 
کنترل و نرخ را روي 10 تا 12 هزار تومان نگه دارد. جو رواني و تبليغات 
بازار سوءاستفاده کنند  اين  از  از کساني که مي خواهند  برخي  توسط 
و يا برخي از رسانه ها و کانال هاي خبري که ممکن است به صورت 
مستقيم از آمريکا و اسرائيل خط بگيرند باعث مي شوند که نرخ ها باا 
يا پايين برود اما در مجموع توان دولت در اين است که نرخ ارز را در 
بازار آزاد که مبادله بسيار کمي در آن انجام شود حدود همان 10 تا 12 

هزار تومان نگه دارد.
اين اقتصاددان يادآور شد: کنترلي که دولت طي هفته هاي اخير در بازار 
ارز انجام داده خوب بوده و دولت مي تواند از همه رسانه ها بخواهد، طوري 
اگر  نزنند،  به تاطم ها دامن  را منتشر کنند که  اخبار  و   فعاليت کرده 
 رسانه ها همکاري کنند تاثير بسزايي دارد، البته ممکن است برخي از گروه ها 
بازار به صورت عامدانه به اين مسئله دامن بزنند ولي دولت  افراد در   و 
مي تواند با ابزارهايي که در اختيار دارد مانع فعاليت آنان شود و حتي اگر 
واقعا در بازار متقاضي هاي واقعي ارز وجود دارد ارز آنها را تامين و سفته 

بازان را کنترل کند.  
عزتي در زمينه تضعيف آمريکا و نقش جهاني دار تاکيد کرد: همان طور 
که ما تاش مي کنيم مباداتمان را از دار به ارزهاي ديگر منتقل کنيم، 
کشورهاي ديگر نيز همين کار مي کنند و اين امر تا حدودي موجب تضعيف 
دار و به ويژه تضعيف اعتماد به آمريکا مي شود. البته اينکه چه زماني اين 

تاثير بتواند در دنيا نمايان شود را نمي توان حدس زد. 
وي بيان کرد: ترامپ به دنبال منافع آمريکاست و منافع اين کشور را در 
سطح توليد، تجارت و صادرات به خوبي پيگيري مي کند. شکي نيست که 
اگر کشورهايي مثل چين و روسيه و ايران قدرتمند شوند، به طور نسبي 
قدرت آمريکا را کاهش مي دهند اما اياات متحده اين کشورها را تحريم 
مي کند تا به قدرت هاي بزرگ تبديل نشوند بنابراين آنچه که مي تواند 
روي قدرت آمريکا تاثير بگذارد هزينه اي است که مي پردازد تا کشورهاي 

ديگر قدرتمند نشوند. 

گوشت قرباني درآمد تسعير ارز
ادامه از صفحه اول

7- آنچه که از مفاد اين دو ماده  مستفاد مي شود آن است که 9 هزار ميليارد 
تومان از مابه التفاوت تسعير نرخ ارز فقط يک قلم خوراک پتروشيمي ها که 
روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه  مدعي بود متعلق به  بانک مرکزي 
است و درآمد بانک محسوب مي شود. قرار است صرف خريد برنج و روغن 
اقشار کم درآمد شود و به منابع بانک مرکزي في الواقع کارکرد کميته امداد 

داده اند. پس تکليف مابه التفاوت ارز مابقي چه مي شود؟
8- سوال؛ آيا مابه التفاوت نرخ ارز محاسباتي 3500 توماني با ارز آزاد 4200 
توماني مبلغ 9 هزار ميليارد تومان مي شود . يا مبلغ از اين هم بااتر است. 
با توجه به مراتب فوق هيچ کس نمي داند سازمان برنامه و بودجه با آن همه 
کارشناس خبره مي داند که سقف ماده واحده قانون بودجه 97 در ايحه 
دولت 424911 ميليارد تومان بود که  در کميسيون تلفيق با 11/5درصد 
افزايش به 433260 ميليارد توماني در صحن علني تصويب و تبديل به 
قانون شد. آيا دولت مي تواند با يک مصوبه چند بندي اين سقف را به ميزان 

9 هزار ميليارد تومان افزايش دهد؟
اين توان از کدامين قانون عادي يا اساسي نشأت گرفته است. اگر اين طور 
باشد پس آيا تصويب بودجه  از سوي مجلس معنا پيدا مي  کند. آيا اصاح 

بودجه يا متمم بودجه مفهومي خواهد داشت؟
9- ختم کام؛ تفاوت تسعير ارز درآمد نيست ) ماده 136 قانون محاسبات( 
تا منابع و مصارف آن در دست دولت باشد. اگر حرف نگارنده را قبول 
نداريد از جناب آقاي کردبچه  که بيش از سه دهه است تدوينگر بودجه 

کل کشور است بپرسيد!
پي نوشت ها:

1- تصويب نامه شماره 101566 مورخ 97/8/1
2- مصوبه  102568 مورخه 97/8/5

 سخنگوي صنعت برق ايران گفت: در بحث تحريم ها، 
گشايش خاصي قبل از اين نبوده که اان بگوييم مسير 
خاصي را مي خواهند ببندند.روي مباحث مالي و انتقال 
با هماهنگي  که  داريم  و  داشته  ارز،همواره مسائلي 
بانک مرکزي مشکات را طرح و پيگيري مي کنيم.به 
گزارش تسنيم، محمودرضا حقي فام معاون هماهنگي 
توزيع شرکت مادرتخصصي توانير و سخنگوي صنعت 
برق ايران در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي 

صنعت برق ايران در نشستي خبري اظهار داشت: بالغ 
بر يک ميليارد دار بابت فروش برق ايران به عراق، از 
اين کشور طلب داريم که اين رقم مربوط به امروز و 
ديروز نيست بلکه بدهي تجميعي طرف عراقي بابت 
خريد برق از ايران است.وي افزود: از طرف وزير نيرو، 
در وصول  تسريع  و  پيگيري  مسئول  توانير  شرکت 
اين ميزان طلب شده، و طبق مذاکراتي که داشتيم 
اجرايي  کارهاي  و  ساز  تهيه  حال  در  دارد،  ادامه  و 
براي دريافت آن هستيم.سخنگوي صنعت برق ايران 
تصريح کرد: فروش انرژي به کشورهاي همسايه يکي 
از راه هاي ارزآوري براي کشور است و ما به صورت 
مستمر صادرات برق به کشورهاي اطراف خود از جمله 
پاکستان، افغانستان، عراق، ارمنستان و اقليم کردستان 
عراق داريم که بخشي از ارز حاصل از آن را صرف 
واردات کااي مورد نياز کشور و بخش ديگري را به 

صورت مستقيم وارد کشور مي کنيم.

سخنگوي صنعت برق: 
 گشايش خاصي در تحريم نداشتيم که اکنون 

اتفاق خاصي بيفتد
نايب رئيس شوراي ملي زعفران گفت: طي شش ماهه 
نخست سال جاري 105 تن زعفران به ارزش 145 
ميليون دار از کشور روي ريل صادرات قرار گرفته 
است.به گزارش تسنيم، غامرضا ميري درمصاحبه با 
راديو افزود: اين ميزان زعفران به مقصد 47 کشور 
جهان صادر شده است.وي اظهارداشت:صادرات 6 ماهه 
نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد 40 درصدي را نشان مي دهد.نايب رئيس 
شوراي ملي زعفران ضمن اشاره به اينکه محصول 
جديد زعفران در حال برداشت است، گفت: ميزان 
توليد اين محصول بطور دقيق قابل پيش بيني نيست 
ولي نسبت به سال گذشته کاهش توليد نخواهيم 
داشت.وي در ادامه از برداشت 326 تن زعفران طي 
سال گذشته در کشور خبر داد و افزود: اين محصول 
در بحث اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي، قدرت 
ارزآوري، ايجاد ارزش افزوده باا و غيره در جامعه 

بسيار نقش آفرين است.ميري اظهارداشت: ايران در 
حال حاضر به عنوان نخستين توليدکننده طاي سرخ 
در جهان شناخته مي شود بنابراين برنامه ريزي ها و 
حمايت ها در مملکت بايد به نحوي باشد که توليد 
بتواند جايگاه خود را همچنان حفظ کند.وي تصريح 
کرد: زعفران کاران امروز با مشکات و چالش هاي 
جدي مواجه هستند که کم آبي و پديده خشکسالي 

از جمله اين موارد است. 

ميري اعام کرد؛
 صادرات ۱۰۵ تن زعفران ايران به ۴۷ کشور جهان 

در نيمه نخست امسال

سعيدي کيا  مطرح کرد؛
ماليات بيش از هزار ميليارد توماني بنياد مستضعفان در سال ۹۶

طبق گزارش ارائه شده توسط سعيدي کيا در اين مجمع، ماليات 
بنياد مستضعفان در سال گذشته بيش از 10492 ميليارد ريال 
محاسبه شده که بر اساس قوانين تا مهلت مقرر قانوني پرداخت 
و مفاصا حساب دريافت مي شود. به گزارش فارس به نقل از مرکز 
روابط عمومي و اطاع رساني بنياد مستضعفان انقاب اسامي، 
مجمع عمومي عادي ساليانه بنياد مستضعفان انقاب اسامي براي 
عملکرد در سال 96 با حضور رياست بنياد مستضعفان، اعضاي 
هيئت امنا و معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري ، 
معاونان بنياد و حسابرس برگزار شد.مجمع عمومي عادي ساليانه 
بنياد مستضعفان انقاب اسامي و تلفيقي گروه بنياد براي عملکرد 
سال 1396 برگزار شد و طبق گزارش ارائه شده عملکرد بنياد در 
حوزه اجتماعي و اقتصادي از رشد چشمگيري برخوردار بوده است.

در جلسه مجمع رئيس بنياد مستضعفان در بخشي از گزارش خود 
با اشاره به سياست بنياد در ورود شرکت ها به بورس گفت: در 
6 ماهه اول سال 1397 از تعداد 6 شرکت که سهام آن ها عرضه 
شده، تعداد 3 شرکت متعلق به بنياد بوده است.محمد سعيدي کيا 
افزود: به بياني در سال 1396 سهام شرکت هاي فواد کاوه جنوب 
کيش، دامپروري زاگرس شهرکرد، هتل پارسيان کوثر و در سال 
1397 سهام شرکت هاي قيام اصفهان، بينالود نيشابور، شيشه 
سازي مينا در بورس عرضه شده است. رئيس بنياد مستضعفان با 

تشريح عملکرد بنياد در کمک به پيشرفت و آباداني مناطق محروم 
روستايي گفت: اعضاي صندوق هاي خرد توسعه روستايي، هر چقدر 
که پس انداز کنند، ما هم به همان اندازه به اين صندوق ها کمک 
مالي مي کنيم به طوري که تابه حال در 144 روستا در قلعه گنج، 
 روستائيان چهار ميليارد و سيصد ميليون تومان پس انداز داشته اند 
و بنياد نيز حدود سه ميليارد و هشتصد ميليون تومان واريز کرده 
بر حدود  بالغ  با سرمايه اي  ترتيب  بدين  کرد:  تصريح  است.وي 
هشت ميليارد تومان، بيشتر از 10 ميليارد تومان براي کار آفريني 
و پيشرفت و آباداني روستا ها از محل موجودي صندوق و اقساط 
برگشتي وام داده شده است. سعيدي کيا در مورد تسهيات اشتغالزا 
بيان کرد: در همين راستا، تاکنون 2400 طرح با 1400 ميليارد 
تومان تصويب شده و 2100 طرح هم قرارداد بسته شده و تسهيات 
گرفته اند و 1061 طرح نيز به بهره برداري رسيده است.وي  با اشاره 
به استفاده از جوانان در بنياد افزود: 1100 جوان مستعد و متعهد 
شاغل در بنياد شناسايي شده اند و تا کنون براي 114 نفر از آن ها 
دوره هاي آموزش هاي مديريتي برگزار شده و تا امسال 30 نفر به 
عضويت هيئت مديره شرکت ها درآمده اند.وي  به تشکيل کميته 
ريسک بنياد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هيچ پروژه اي بدون 
بررسي ريسک براي سير مراحل تصويب ارسال نمي شود ضمن 
 اينکه به هر حال بايد توجه داشت که همه اين اقدامات و فعاليت ها 

در سال هاي رکود کشور انجام شده است. بنابراين گزارش در 
سال 1396 معادل مبلغ 8170 ميليارد ريال در حوزه اجتماعي 
و محروميت زدايي از طرف بنياد هزينه شد که از جمله آن ها 
مي توان به برخي موارد اشاره کرد.تسهيات طرح اشتغالزايي در 
مناطق روستايي کشور، خريد تجهيزات و ساخت مراکز درماني، 
کمک به تهيه مسکن نيازمندان، کمک به اماکن مذهبي، کمک به 
سازمان ها و موسسات حمايتي، پيشرفت و آباداني مناطق محروم 
از جمله منطقه قلعه گنج، اردو هاي هفتگي دانش آموزي و کمک 
به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان و همچنين طرح سامت مادران 
باردار از آن جمله است.همچنين بر اساس گزارش فعاليت سال 96 
بنياد مستضعفان مبلغ 385 ميليارد ريال کمک باعوض پرداختي 
براي تامين مسکن خانوار هاي شهري و روستايي داراي حداقل دو 
عضو معلول پرداخت کرده است. بخش ديگر گزارش مطرح شده 
در مجمع ساليانه بنياد مستضعفان مرتبط با طرح هاي عمران، 
آباداني و توانمندسازي بنياد مستضعفان انقاب اسامي در مناطق 
محروم است.اين هزينه ها شامل، کمک به تجهيز بيمارستان 32 
تخت خوابي قلعه گنج، احداث مجتمع دامپروري با طرفيت سه 
هزار راس دام در قلعه گنج، احداث کارخانه رب گوجه فرنگي با 
پرداخت وام به بخش خصوصي، کارخانه روغن کنجد و احيا معادن 

منطقه قلعه گنج استان کرمان و غيره است.

نماينده مردم تربت حيدريه گفت: با معامله زعفران در بورس کاا و مشخص شدن قيمت واقعي اين 
محصول، شاهد حضور داان در اين بازار پرسود نخواهيم بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعيد 
باستاني در گفت و گو با بيان اينکه بورس کاا مکاني مناسب براي ورود محصوات کشاورزي از جمله 
زعفران است و مجلس به طور قطع از ايجاد شفافيت در معامات حمايت مي کند، اظهار کرد: با توجه 
به اينکه کشاورز و توليدکننده اي که محصوات را به صورت خرد توليد مي کند، براي فروش محصوات 
خود با مشکاتي رو به رو است، به همين دليل عرضه و فروش بي واسطه محصوات کشاورزي از جمله 
زعفران در بورس مي تواند بسياري از مشکات را هموار سازد.نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس 
شوراي اسامي با بيان اينکه سود حاصل از زعفران به جيب داان و واسطه ها مي رود، افزود: با معامله 
زعفران در بورس کاا و مشخص شدن قيمت واقعي زعفران براي همگان، ديگر شاهد حضور داان 
در اين بازار پرسود نخواهيم بود و سود حاصل از اين محصول در اختيار کشاورز قرار مي گيرد.وي ادامه 

داد: زعفران کاران هنوز از مزاياي عرضه محصوات خود در بورس، اطاع دقيقي ندارند و بهتر است 
آموزش هاي ازم در اين زمينه به کشاورزان داده شود چرا که به طور يقين با اطاع يافتن از اين امر، 
زعفران خود را به جاي فروش ارزان به واسطه ها، از اين کانال به فروش خواهند رساند.عضو کميسيون 
صنايع و معادن مجلس در خصوص برنامه وزارت جهادکشاورزي براي بين المللي شدن معامات زعفران 
در بورس کاا، گفت: زعفران جزء کااهايي است که در سطح منطقه و جهان از نظر کيفيت و کميت 
جزء کااهاي منحصر به فرد ايران محسوب مي شود؛ بنابراين يکي از روش هايي که مي توان کمک کند 
تا جايگاه جهاني اين محصول بهبود يابد، عرضه زعفران در بورس کاا است؛ زمان آن فرارسيده تا با 
صادراتي هدفمند و بسته بندي در سطح بين المللي، حرف اول را در بازار ارزشمند زعفران جهان بزنيم 
که در اين راستا نياز به بازاري شفاف براي اطاع آسان خريداران داخلي و خارجي از کيفيت و قيمت 

زعفران ايران وجود دارد که بورس کاا بهترين بستر براي اين اقدام ملي است.

مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي با بيان اين که قيمت 
خريد تضميني دانه هاي روغني کلزا 3450 تومان پيشنهاد شده است 
گفت: با افزايش توليد داخل دانه هاي روغني، معادل 450 ميليون دار 

صرفه جويي ارزي شده است.
به گزارش تسنيم،  عليرضا مهاجر با اشاره به اينکه سال گذشته قيمت 
خريد تضميني دانه روغني کلزا افزايش نداشت و باقيمت 2866 تومان 
خريداري شد افزود: قيمت خريد تضميني به شوراي اقتصاد پيشنهاد 
شده است که پس از بررسي و تصويب اباغ خواهد شد.وي ميزان توليد 
دانه روغني کلزا را 340 هزار تن اعام کرد و گفت: سال 94 يعني سال 
آغاز اجراي طرح توسعه کشت ميزان توليد 46 هزار تن بود که اکنون 
روغني  هاي  دانه  طرح  هستيم.مجري  توليد  برابري   7 افزايش  شاهد 
وزارت جهاد کشاورزي عمليات قابل قبول در خريد تضميني، تامين بذر 
مناسب، تخصيص يارانه براي خريد ادوات و ماشين آات مورد نياز و 
بيمه کلزا کاران را مهمترين عوامل افزايش سطح زيرکشت و توليد اين 

محصول راهبردي دانست.
مهاجر افزود: سطح زيرکشت دانه هاي روغني در سال گذشته 170 هزار 
هکتار بود و امسال 250 هزار هکتار از اراضي به کشت دانه روغني کلزا 
اختصاص دارد.وي گفت: با همت و تاش کشاورزان سطح زير کشت کلزا 
و دانه هاي روغني بيشتر از انتظار است.مجري طرح دانه هاي روغني 
وزارت جهاد کشاورزي افزود: با توجه به روند توسعه کشت اميدواريم 
سال آينده ميزان توليد 30 درصد افزايش يابد.مهاجر گفت: هم اکنون 
برداشت سويا در استان هاي شمالي و منطقه مغان آغاز شده و قرار است 
با اجراي طرحهاي توسعه سطح زيرکشت دانه روغني سويا افزايش يابد.

وي از کاهش رديف اعتباري براي اجراي طرح توسعه دانه هاي روغني 
انتقاد کرد و افزود: در 3 سال گذشته اعتبار و بودجه ازم تامين شد اما 
امسال رديف بودجه اجراي طرح حذف شده است.مجري طرح دانه هاي 
روغني وزارت جهاد کشاورزي گفت: اعتبار مورد نياز براي اجراي حدود 
300 ميليارد تومان است که حداکثر 50 ميليارد تومان اختصاص خواهد 

يافت که تاکنون حتي يک ريال پرداخت نشده است.مهاجر تصريح کرد: 
براي تامين امنيت غذايي، خودکفايي، جلوگيري از خروج ارز، توليد روغن 
با کيفيت و سالم و بهبود توليد و کيفيت محصول گندم حمايت از طرح 

توسعه کشت دانه هاي روغني بويژه کلزا ضروري است.
وي تاکيد کرد: اعتبارات مورد نياز براي خريد تضميني دانه روغني کلزا 
در شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين شده است و اميدواريم امسال نيز 
مشکلي براي خريد نداشته باشيم.مجري طرح دانه هاي روغني وزارت 
جهاد کشاورزي از توليد بذر دانه هاي روغني بويژه کلزا در داخل خبر داد 
و گفت: هم اکنون بيش از 70 درصد نياز در داخل و مابقي از خارج تامين 
مي شود و تدابيري انديشيده شده است تا در آينده نزديک در تامين بذر 
به خودکفايي کامل برسيم.مهاجر کيفيت دانه هاي روغني توليد داخل را 
مطلوب ارزيابي کرد و افزود: از آنجاکه فاصله توليد تا مصرف کوتاه است و 
در توليد از بذر مناسب استفاده مي شود قطعا کيفيت روغن توليد داخل 

در مقايسه با نمونه هاي تراريخته وارداتي بااتر و سالم تر است.

تعداد شکايت بيمه گذاران از شرکت هاي بيمه در هفت ماهه نخست 
امسال به 2 هزار و 400 شکايت رسيد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، 
براساس آمار منتشر شده در سامانه جامع شکايات معاونت نظارتي 
بيمه مرکزي، بيشترين شکايت از بين شرکت هاي بيمه مربوط به 
بيمه ايران با 414 شکايت در هفت ماهه نخست سال 1397 است 
که با توجه به سهم حدود 30 درصدي اين شرکت از بازار کمتر 
از ميانگين است.اين تعداد شکايت 18/01 درصد از کل شکايات را 
به خود اختصاص داده است و متوسط پاسخگويي بيمه ايران به آن 

23 روز اعام شده است. از اين تعداد شکايت، 155 شکايت وارد و 
251 شکايت ناوارد اعام شده است. همچنين به 8 شکايت ديگر نيز 
 رسيدگي نشده است.بعد از بيمه ايران، بيشترين شکايت از شرکت هاي 
بيمه مربوط به بيمه دانا با 182 شکايت )9/14 درصد( است. براساس 
آمار اعام شده از سوي معاونت نظارتي بيمه مرکزي، از اين تعداد 
شکايت، 71 شکايت وارد و 80 شکايت ديگر ناوارد بوده است.همچنين 
تاکنون به 31 شکايت ديگر رسيدگي نشده است. البته اين سهم از 
کل شکايت به نسبت سهم بيمه دانا از بازار بيمه، از ميانگين شکايات 

بااتر است. متوسط پاسخگويي به اين شکايات نيز 14 روز بوده که 
از نظر از بيمه ايران جلوتر است.بيمه ملت سومين شرکتي است 
که در هفت ماهه نخست سال، بيشترين شکايت از آن شده است. 
براساس آمار اعام شده در سامانه جامع شکايات، بيمه گذاران تا 
پايان مهرماه 170 شکايت از اين شرکت )7/39 درصد( داشته اند. 
از اين تعداد شکايت 66 شکايت وارد و 84 شرکت ناوارد بوده اند 
و به ساير شکايات تاکنون رسيدگي نشده است. همچنين متوسط 

پاسخگويي به اين شکايات 19 روز بوده است.

بخشي:
 صنعت برق ايران ظرفيت صادرات 

۲۰ ميليارد داري را دارد
رئيس هيئت مديره سنديکاي صنعت برق ايران گفت: متأسفانه به دليل 
نگرش غلط واردات محور دولت و نوع نگاه به بخش توليد، نتوانسته ايم 
از ظرفيت ها استفاده کنيم و اکنون زير يک ميليارد دار صادرات برق 
داريم. به گزارش تسنيم،علي بخشي رئيس هيئت مديره سنديکاي صنعت 

برق ايران در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران 
در نشست مشترک وزير نيرو با فعاان بخش خصوصي صنعت برق اظهار 
داشت: يکي از چالش هاي جدي صنعت برق، روابط بخش خصوصي و 
بخش دولتي است و قراردادهايي که منعقد مي شود عموما يک طرفه 
به نفع دولت است.وي افزود: در قراردادهايي که منعقد شده پيش بيني 
تغييرات نرخ ارز و چالش هاي تهيه مواد اوليه ديده نشده و قراردادهاي 
موجود مشکات بسياري را براي بخش خصوصي ايجاد کرده است.رئيس 
هيئت مديره سنديکاي صنعت برق ايران با بيان اينکه "3000 ميليارد 
تومان قرارداد متوقف شده در صنعت برق داريم"، گفت: در حال رايزني 

و بررسي مشکات اين قراردادها در کارگروه هايي که با وزارت نيرو داريم 
هستيم که اميدوارم تاش ها در اين زمينه به ثمر بنشيند.وي افزود: دخل 
و خرج برق با هم همخواني ندارد و پروژه ها و طرح هاي عمراني، شبکه و 
توليد به شدت تحت تأثير اين موضوع هستند که بخش خصوصي با تمام 
توان در کنار وزارت نيرو است تا يک بار براي هميشه اقتصاد برق را اصاح 
کنيم.بخشي با بيان اينکه "ظرفيت صادرات 20 ميليارد دار در صنعت 
برق داريم"، گفت: متأسفانه به دليل نگرش غلط واردات محور دولت و 
نوع نگاه به بخش توليد، نتوانسته ايم از اين ظرفيت ها استفاده کنيم و 

اکنون زير يک ميليارد دار صادرات در اين بخش داريم.

مهاجر خبر داد؛
 صرفه جويي ۴۵۰ ميليون داري واردات دانه هاي روغني با افزايش توليد داخل

براساس آمار معاونت نظارتي بيمه مرکزي صورت گرفته است؛
۲۴۰۰ شکايت از شرکت هاي بيمه

گزارش رسالت از تحريم هاي ثانويه؛
باخت آمريکا در شطرنج سياسي

ادامه از صفحه 2
حسين مظفر: آمريکا آب در هاون مي کوبد

حسين مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در تحليل تحريم ها 
و شطرنج سياسي اياات متحده به روزنامه رسالت مي گويد: »آمريکا همه 
تهديدها و تحريم هاي خودش را انجام داده بنابراين اعمال هرگونه سياست 
 ورزي و طرح نقشه از سوي آمريکا به مانند آب در هاون کوبيدن است، اين کشور 
نمي تواند با تحريم هاي ثانويه انقاب ايران را براندازي کند اما ايران توانسته 
پرچم آمريکا را به حالت نيمه برافراشته دربياورد و آبروي اين کشور را بريزد و 

چهره منافقانه و دوگانه آن را در نظام بين المللي رسوا کند.«
وي بر اين باور است که »آمريکا بايد از تجربه 40 ساله جمهوري اسامي 
درس بگيرد، آمريکا همانند ديوانه ها سرش را به در و ديوار مي کوبد تا ايران 
را به زانو دربياورد اما نمي تواند. ما از همان ابتداي پيروزي انقاب اسامي 
تصميم گرفتيم روي پاي خود بايستيم و در مسير استقال و آرمان امام و 

رهبري حرکت کنيم.«
 بي ترديد استقال و پايداري جمهوري اسامي در مسير آرمان و اهداف انقابي اش 
باعث شده است که مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا بگويد: » تحريم ها عليه 

ايران تنها زماني کاهش خواهد يافت که سياست هاي حکومت ايران تغيير 
کند.« مقام معظم رهبري هم بارها از عمق دشمني آمريکايي ها با سياست هاي 
جمهوري اسامي سخن گفته و فرموده اند: »در مذاکرات سال هاي اخير و بعد 
از برجام، کاماً مشخص شد که موضوعاتي همچون هسته اي و موشکي، مسئله 
اصلي نيستند بلکه مخالفت و دشمني عميق آمريکا با اصل نظام اسامي و ملت 
ايران به دليل سربلندي اين نظام در منطقه حساس و توسعه روحيه مقاومت و 
مخالفت بي ماحظه با ظلم هاي آمريکا و بلند کردن پرچم اسام است و آنها 

مي خواهند نظام اسامي را از مؤلفه هاي قدرت و اقتدار خود تهي کنند.«
جديدي  اتفاق  آمريکا  هاي  تحريم  هاشمي:  زاده  قاضي  احسان 

نيست
احسان قاضي زاده هاشمي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان وايي 
هم در گفت و گو با رسالت بر اين مسئله تاکيد مي کند که »آمريکايي ها 
با بهانه تراشي و اعمال تحريم هاي بيشتر سياستي را در پيش گرفته اند تا 
جمهوري اسامي را پاي ميز مذاکره کشانده و کاري کنند که اين کشور دست 

از آرمان ها و اهدافش بردارد.« 
وي »با بيان اينکه تحريم هاي آمريکا اتفاق جديدي نيست، ضمن اينکه نسبت 

به چندماه گذشته نيز واقعه جديدي رخ نخواهد داد. اينکه فروش نفت ايران 
به صفر برسد، جزء محاات است و نمي شود چنين اقدامي را در رابطه با هيچ 
کشوري انجام داد. طبعا کشورها و پاايشگاه هاي زيادي با نفت ايران فعاليت 
مي کنند و محروميت براي صادرات نفت تنها ضربه به اقتصاد ايران نيست 
بلکه ضربه به اقتصاد جهاني است. از سوي ديگر راه هاي زيادي براي فروش 
نفت وجود دارد و اين مسيرها در گذشته طي شده است. تحريم هايي که در 
سالهاي 1389تا 1392هم پشت سرگذاشتيم، تحريم هايي به نسبت سنگين 
بود و در حال حاضر هم با ايستادگي و پايداري بر مواضع خود مي توانيم اين 
تحريم ها را پشت سر بگذاريم.«  اين نماينده مجلس درباره چگونگي  مواجه 
دولت و ملت با تحريم ها بيان مي کند: »دولت بايد بر روي راه هاي متعددي 
که براي دور زدن تحريم ها وجود دارد، تمرکز کند. از سوي ديگر مسئله هم 
بايد به درستي براي مردم تبيين شده و با آنها صادقانه گفت و گو شود، البته 
اين را هم بايد در نظر داشت که چنين تحريم هايي براي مردم يک اتفاق و 
شوک جديد به حساب نمي آيد اما گفت و گوي مستمر مسئولين با مردم و 
برنامه ريزي دقيق مي تواند راهکاري براي مقابله با تحريم ها و برون رفت از 

شرايط تحريمي باشد.« 
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هم انديشي براي انعکاس 
توانمندي هاي صنعتي البرز؛

معرفي البرز به عنوان 
قطب صنعتي کشور

کرج-خبرنگاررسالت:
مديرکل صداوسيماي مرکز البرز گفت: مرکز البرز از تمام ظرفيت هاي خود براي 
انعکاس توانمندي هاي استان دربخش صنعت بهره مي گيرد. نشست مديرکل صدا 
و سيماي مرکز البرز با مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان به منظور 
افزايش همکاري ها درتوسعه  اقتصادي استان از طريق انعکاس در  شبکه البرز برگزار 
شد. ظرفيت سنجي، شناسايي واحدهاي فعال و توليد برنامه هاي مختلف راديويي 
و تلويزيوني و نشان دادن ظرفيت هاي صنعتي البرز در شبکه استاني از مهمترين 
موضوعات اين نشست صميمانه بود.  بررسي ظرفيت هاي مختلف برگزاري نمايشگاه 
توانمندي هاي توليدي، صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع کوچک و متوسط  
که از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در کرج برگزار مي شود و نحوه پخش آن از شبکه استاني  نيز 

دراين جلسه پيگيري شد.در اين نمايشگاه ۱۲۰ واحد صادر کننده و چندين شرکت 
خارجي در حوزه هاي نساجي و پوشاک، مصالح ساختماني، لوازم خانگي، آرايشي و 
بهداشتي، مواد غذايي، دارويي، الکترونيک، پاستيک و شوينده در مجموعه نمايشگاه 
گلشهر حضورخواهند داشت.مديرکل صدا و سيماي مرکز البرز هم با اشاره به اولويت 
رسانه ملي در استان گفت:با توجه به اين که البرز  دربخش صنعت، کشاورزي و 
علم و فناوري از قطب هاي کشور است برنامه ريزي هاي مشخصي  نيز براي معرفي 
توانمندي هاي استان در شبکه استاني شده است.رامک افزود: بحث اميدآفريني در 
جامعه و رسيدگي به دغدغه هاي صنعتگران نيز ، اولويت  ما در برنامه سازي است.

وي در پايان گفت: بخش هاي مختلف صدا و سيماي مرکز البرز مانند راديو، سيما و 
خبر براي انعکاس اين نمايشگاه مهم در کنار صنعت استان خواهند بود.

شهرستان

خبر
امام جمعه دزفول: 

 جوانان از نظر فكري و اعتقادي
 تقويت شوند

دزفول - خبرنگار رسالت:
امام جمعه دزفول با اشاره به تاش دشمن براي ايجاد انحراف ذهني در 
جامعه گفت: جوانان بايد با اجراي برنامه هاي فرهنگي از نظر فکري و 
اعتقادي تقويت شوند. حجت ااسام والمسلمين سيدمحمدعلي قاضي 
دزفولي در نشست سرمربيان حلقه هاي صالحين افزود: سبک زندگي 
در حال عوض شدن است. اگر بتوانيم با اجراي برنامه هاي فرهنگي 
موثر، نقاط قوت را بيان کنيم، دشمن به طور قطع از اين خأ استفاده 
و اذهان جوانان را مطابق ميل خود هدايت مي کند. وي با تاکيد بر 
لزوم مقابله با معضات فرهنگي گفت: سگ گرداني و انحرافات فکري 
در شهرستان دزفول زياد شده که نشان دهنده آغاز هجمه فرهنگي 
گسترده اي است. امام جمعه دزفول بر ضرورت استفاده از نيروهاي فکري 
توانمند و اساتيد حوزه علميه در اجراي برنامه هاي فرهنگي در دزفول 
تاکيد کرد و افزود: بايد موانع پيشرفت برنامه هاي فرهنگي شناسايي 
و براي برداشتن آنها اقدام شود. وي به مسئوان حلقه هاي صالحين 
دزفول توصيه کرد در اجراي برنامه هاي فرهنگي؛ روحيات و خلقيات 

جوانان را مدنظر داشته باشند و اردوهاي تفريحي برگزار کنند.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد: 
5864 مددجو از خدمات آموزش 

خانواده بهره مند شدند
ياسوج-خبرنگاررسالت:

پنج هزار و 8۶4 نفر از مددجويان تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه 
و بويراحمد در۶ ماهه نخست سال جاري از خدمات آموزش خانواده 
اين نهاد بهره مند شدند. مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
به تشريح گزارشي از خدمات آموزشي ارائه شده به مددجويان تحت 
حمايت در سال جاري پرداخت. به گزارش سايت خبري کميته امداد، 
فريد محبي، مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد، گفت: ارائه 
برنامه هاي  و  فعاليت ها  اساسي  از محورهاي  يکي  فرهنگي  خدمات 
به  اشاره  با  وي  است.  مددجويان  از  به منظور حمايت  امداد  کميته 
اينکه ارائه خدمات آموزشي به مددجويان ازجمله خدمات فرهنگي اين 
نهاد است که به منظور ارتقاء آگاهي، بينش و سطح فکري و فرهنگي 
خانوارهاي تحت حمايت انجام مي شود، اظهار کرد: پنج هزار و 8۶4 
نفر از مددجويان تحت حمايت بااعتبار ۱۱۹ ميليون تومان در سال 
جاري از دوره هاي آموزش خانواده بهره مند شدند. محبي افزود: آموزش 
سرپرستان خانواده در موضوعات مختلف مانند احکام، سبک زندگي 
ايراني اسامي،اجتماعي و سياسي و دوره هاي آموزشي  بهداشت رواني 

ازجمله خدمات آموزشي ارائه شده به مددجويان است. 

مديرعامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان:
 افزايش سرانه مكان هاي ورزشي 

 يكي از سياست هاي شرکت 
آب منطقه اي هرمزگان است

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان عنوان کرد: افزايش کيفيت 
و سرانه مکان هاي ورزشي براي تشويق کارمندان به ورزش يکي از 
سياست هاي شرکت آب منطقه اي هرمزگان است.به گزارش روابط عمومي 
شرکت آب منطقه اي هرمزگان، هوشنگ مايي در آيين افتتاح مجموعه 
ورزشي نخاب هرمزگان که با حضور جمعي از مسئوان استاني و 
کشوري انجام شد ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام سوگواري اربعين 
حسيني و تقدير از مسئوان و کارکناني که حضور دارند همچنين 
پيمانکاراني که در تجهيز ساخت مجموعه نخاب  کمک و همراهي 
کردند گفت:  تشويق کارمندان به ورزش و افزايش سامتي همچنين 
شورونشاط در ميان کارمندان از برنامه هاي اصلي اين شرکت است.
وي در ادامه افزود: تجهيز و بهسازي مکان هاي ورزشي اين شرکت 
بخشي از برنامه هاي مشخص شده در حوزه ورزش است که در کنار آن 
کاهش هزينه ها و تخفيف هاي ويژه براي کارکنان در نظر گرفته شده 
است.اين مقام مسئول در توضيح مجموعه ورزشي نخاب بيان کرد: 
اين مجموعه در دو مجموعه، ورزشي که شامل استخر، باشگاه ورزشي 
در ۱۱ رشته براي خانم ها و آقايان، زمين چمن فوتبال و مجموعه 

آموزشي در کاسي هاي زبان و درسي فعاليت دارد.

بومي سازي تكنولوژي در کک سازي 
ذوب آهن در راستاي حفاظت از 

محيط زيست
اصفهان-خبرنگاررسالت:

تاشگران ذوب آهن اصفهان براي اولين بار در کشور موفق شدند درهاي 
فلکسيبل سلول هاي باتري هاي کک سازي را طراحي و تکنولوژي 
ساخت اين درها را بومي سازي کنند .مهندس رضوانيان مدير توليدات 
کک و مواد شيميايي ذوب آهن با بيان اين خبر گفت : با طراحي اين 
درها گام بلندي در جهت حذف آاينده هاي زيست محيطي برداشته 
مي شود .وي افزود : تا پيش از اين طراحي و ساخت اين درها تنها در 
چند کشور خارجي انجام مي شد اما با تاش متخصصان ذوب آهني ، 
اين درها پس از يک سال کار تحقيقاتي ، طراحي و آماده ساخت شد. 
مدير توليدات کک و شيميايي ذوب آهن تصريح کرد : جهت حذف 
آاينده هاي زيست محيطي در بخش کک سازي چهار پروژه مد نظر 
است که بدين شرح مي باشد : تنظيم رژيم هيدروليکي و گرمايي 
باتري ، طراحي ، ساخت و اجراي درهاي سلول هاي باتري به شکل 
فلکسيبل ، تعويض سيستم هاي تميز کننده در سلول هاي باتري ، 
تکميل طرح هاي نيمه تمام باتري کک سازي که با ترک محل کار 

توسط پيمانکار به صورت نيمه تمام باقي ماند .

  افتتاح پيست دووميداني
 شهيدشاکري فرد

خرم دره -خبرنگاررسالت:
باحضوردکتراحمدي معاون وزيرورزش وجوانان.خليلي مديرکل ورزش وجوانان 
استان.حجت ااسام حسيني امام جمعه.محمدي فرماندار.محمدي پوررئيس 
ورزش وجوانان.مسئوان ادارات وهيئت هاي ورزشي وخانواده هاي معظم 

شهداپيست دووميداني شهيدشاکري فردبه بهره برداري رسيد.

به زودي محقق مي شود:
گفت وگوي اينترنتي دانش آموزان 

با مديريت شهري منطقه 20
شهرري-خبرنگاررسالت:

شهردار منطقه ۲۰  با جمعي از کودکان و دانش آموزان مدارس 
منطقه در دفتر خود ديدار و گفت وگو کرد و از راه اندازي بستر 

اينترنتي براي تبادل نظر با دانش آموزان خبر داد.
فرهاد افشار در جمع دانش آموزان برنامه ريزي و هدف گذاري 
براي تمامي شهروندان به ويژه دانش آموزان را ضروري عنوان 
کرد و گفت: موفقيت و دستيابي به اهداف عالي با برنامه ريزي 
دقيق در طول سال تحصيلي حاصل مي شود و پيشرفت در 
زندگي فردي و اجتماعي منوط به شناسائي مسير حرکت است.
افشار مدل PDCA  که شامل برنامه ريزي، اجرا، کنترل و 
از  و  کرد  تشريح  آموزان  دانش  براي  را  است  اصاحي  اقدام 
مدل  اين  طبق  را  خود  زندگي  هاي  برنامه  تا  خواست  آنها 

پيش ببرند.
وي ضمن تشريح وظايف و فعاليت شهرداري ها و با اشاره به 
فراهم کردن  پايدار شهر گفت: هدف اصلي شهرداري  توسعه 
هر  وظيفه  و  براي شهروندان  مناسب  محيطي  زيست  شرايط 
شهروند استفاده صحيح از منابع زيست محيطي و محيط زيست 

است، و بايد آنها را براي نسل هاي بعدي حفظ کنيم.

برگزاري جشنواره فراگيري 
نخستين واژه آب در دبستان هاي 

شهر اراک
اراک – خبرنگار رسالت:

همزمان با فرا گرفتن واژه »آب« به عنوان نخستين واژه در کتاب 
درسي دانش آموزان اول ابتدايي، جشن فراگيري نخستين واژه 
»آب« در دو نوبت با حضور۲7۰ دانش آموز دختر و پسر  کاس 
اول ابتدايي و مسئوان  مدارس دخترانه و پسرانه سماء شهر 

اراک  برگزار شد .
 به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي:

با  و  سماء  مدارس  مسئوان  همت  به  ساله  همه  جشن  اين   
مي  برگزار  مرکزي  استان  آبفا  عمومي  روابط  دفتر  همکاري 
بر  جشنواره  عاوه  برگزاري  نيز  طي  سال جاري  در  و  شود 
تدريس واژه آب توسط يکي از معلمان کاس اول ابتدايي در 
 ، نمايشي  و  نمادين  به صورت  آموزان  براي دانش  هر مدرسه 
 برنامه هاي فرهنگي شامل  نمايش و سرود با موضوع آب توسط 
دانش آموزان مدرسه سماء اجرا  و هداياي تبليغي و کمک آموزشي 
شرکت آبفا نيز به ايشان اهداء  شد.روابط عمومي شرکت آب و 
فاضاب استان مرکزي از مسئوان دبستان سماء که به صورت 
خودجوش هر ساله نسبت به برگزاري اين جشنواره در دبستان 

خود اقدام مي کنند تقدير و تشکر مي نمايد.

اداره راه و شهرسازي شهرستان خمين:
 نماينده مردم  خمين وفرماندار 

اين شهر از رئيس اداره راه 
وشهرسازي خمين تقدير کردند

اراک – خبرنگار رسالت :
نماينده مردم شريف خمين در مجلس شوراي اسامي وفرماندار 
اين شهر در پيامهاي جداگانه اي از رئيس اداره راه وشهر سازي 
شهرستان خمين تقدير کردند. به گزارش روابط عمومي اداره کل 
راه وشهر سازي استان مرکزي، نماينده مردم شريف خمين در 
مجلس شوراي اسامي وفرماندار خمين در پيامهاي جداگانه اي از 
مهندس محمد انصاري رئيس ، اداره راه وشهر سازي شهرستان 
خمين تقدير کردند.دراين پيام ها آمده است:سربلندي فردا،رشد 
است که  آناني  ناپذير  آينده در گرو تاش خستگي  وبالندگي 
از سر اخاص وايمان با بذل وگذشتن ازهرآنچه درتوان داشته 
اند بناي تمدن با شکوه را پي ريخته ودر مسير ديروز به دست 

ما که بايد آينده را بسازيم سپرده اند.
بدينوسيله ازجنابعالي که خدمات ارزنده اي درکارنامه خدمتي 
خود به ثبت رسانيده ايد تقدير وتشکرنموده واز درگاه ذات اقدس 
الهي توفيق بيش از پيش شما را درجهت نيل به اهداف نظام 

مقدس جمهوري اسامي ايران همواره مسئلت مي نماييم.

دکتر همتي در نشست بررسي طرح هاي آب و 
فاضاب استان تاکيد کرد:

لزوم تسريع در تكميل تمامي فازهاي 
آب شيرين کن بندرعباس

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
فازهاي  تمامي  تکميل  در  تسريع  لزوم  بر  هرمزگان   استاندار 

آب شيرين کن بندرعباس تاکيد کرد.
فريدون  دکتر  هرمزگان،  استانداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان  فاضاب  و  آب  هاي  طرح  بررسي  نشست  در  همتي 
هرمزگان ساخت آب شيرين کن ها را از مهمترين پروژه ها در 
اين حوزه دانست و بيان داشت: تکميل آب شيرين کن ۱۰۰ 
هزار متر مکعبي بندرعباس در راستاي تامين آب شرب شهرهاي 
بندرعباس و بندرخمير بسيار مهم است.وي ادامه داد: خوشبختانه 
فاز نخست اين آب شيرين کن با ۲۰ هزار متر مکعب ظرفيت 
تکميل شده است و ديگر فازهاي آن نيز بايد به سرعت تکميل و 
وارد مدار شوند.استاندار هرمزگان افزود: بر اساس هدف گذاري 
صورت گرفته با تکميل آب شيرين کن هاي در دست احداث، 
ديگر از آب سدهاي استقال ميناب و همچنين شميل و نيان 
و  نخواهد شد  استفاده  بندرخمير  و  بندرعباس  براي شهرهاي 
آب اين شهرها به طور کامل از طريق آب شيرين کن ها تامين 
مي شود.همتي تصريح کرد: چنين اقدامي موجب حفظ منابع 
آب و همچنين کمک به بخش کشاورزي از طريق آب سدهاي 

شرق هرمزگان خواهد شد.

 دستيابي فواد مبارکه به سطح زرين جايزه
 )EFQM( جهاني بنياد مديريت کيفيت اروپا 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
 ،)EFQM( براي اولين بار در کشور و پس از ارزيابي ارزيابان بنياد مديريت کيفيت اروپا
 )GOLD( شرکت فواد مبارکه اصفهان با کسب امتياز بااتر از ۶۰۰ برنده سطح زرين
اين جايزه جهاني شد.در پي کسب اين موفقيت ارزشمند مديرعامل فواد مبارکه گفت: 
رشد، پويايي و حرکت در مسير سرآمدي ازمه حضور موفق سازمان ها در فضاي رقابتي 
و پرتاطم کسب وکار امروزي است. شرکت فواد مبارکه به عنوان پيشتاز صنعت فواد 
کشور و در جهت خلق ارزش مشترک براي همه ذينفعان سازمان همواره خود را متعهد 
به حرکت در مسير تعالي مي داند.مهندس عظيميان افتخارآفريني فواد مبارکه و کسب 
نتايج موفقيت آميز داخلي و بين المللي ازجمله موفقيت اخير در ارزيابي جايزه جهاني 
بنياد مديريت کيفيت اروپا )EFQM( به عنوان يک نهاد معتبر بين المللي در حوزه 
مديريت را مهر تأييدي بر تعهد کارکنان فواد مبارکه و حرکت اين شرکت در مسير 
تعالي دانست و گفت: ضمن تبريک به همه همکاران سختکوش و پرتاش شرکت، 
که تمام همت و کوشش خود را در جهت توليد کاايي باکيفيت و اقتصادي به کار 
گرفته اند، بايد به خاطر داشته باشيم که همدلي و افزايش مشارکت تمامي کارکنان 
نقش بي بديلي در شتاب بخشيدن به مسير رشد و تعالي سازمان در شرايط خطير 

کنوني خواهد داشت.

دستگيري سارقان محصوات باغي با 9 فقره 
سرقت در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري اعضاي باند 4 نفره محصوات 
باغي با ۹ فقره سرقت در بخش زبرخان اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين 
دهقان پور در تشريح اين خبر گفت: در پي شکايت تعدادي از باغداران شهر خرو 
بخش زبرخان شهرستان نيشابور مبني بر سرقت محصوات باغي آنان، موضوع 
دستگيري سارق يا سارقان احتمالي به صورت جدي در دستور کار ماموران انتظامي 

کانتري ۱5 خرو قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با بررسي نحوه وقوع سرقت ها به يکي از سارقان سابقه دار 
مظنون و پس از اطمينان انجام سرقت ها توسط اين فرد با هماهنگي مقام قضائي 
وي را دستگير و مقدار 8۰۰ کيلوگرم محصوات باغي به ارزش ۱8۰ ميليون ريال 
را از وي کشف کردند.سرهنگ دهقان پور اضافه کرد: متهم 3۱ ساله در مواجهه 
با ادله و مستندات پليس به ۹ فقره سرقت با همدستي 3 نفر ديگر از دوستانش 
اعتراف که ديگر همدستان اين متهم نيز در عملياتي ضربتي توسط ماموران دستگير 
شدند.فرمانده انتظامي نيشابور با اشاره به معرفي متهمان به مراجع قضائي، به 
باغداران توصيه کرد محصوات خود را پس از جمع آوري در مکان ها و انبارهاي 

مطمئن نگهداري کنند.

»قدم گاه خورشيد« ميقات بزرگ ترين اجتماع 
محبان حضرت شمس الشموس)ع( 

مشهد-خبرنگاررسالت:
يکي از شهرهايي که در مسير عبور معنوي امام هشتم قرار گرفته است، ارجان يا بهبهان نام 
دارد. اين شهر که در دوران هجرت امام، مرکز ايالت ارجان بوده بر سر راه کارواني اهواز به 
فارس قرار داشته است. به همين دليل، کاروان حضرت رضا)ع( پس از توقفي کوتاه در شهر 
اهواز از طريق رامهرمز وارد ايالت ارجان و شهر بهبهان کنوني شده اند.در اين شهر، طبق آثار 
و شواهد محلي و پژوهش هايي که توسط محققين انجام شده است حدود 5 مقام يا قدم گاه 
منسوب به حضرت رضا)ع( وجود دارد.اصلي ترين مقام آن حضرت در قد م گاه مسجد بُکان قرار 
گرفته است. طبق شواهد محلي، اين مکان محل نماز و اطراق کوتاه حضرت رضا)ع( در اين 
شهرستان بوده است.مردم معتقد و وايت مدار اين خطه، نسل در نسل اين مقامات را گرامي 
داشته و از حدود دويست سال اخير به ابتکار مردم شهر منصوريه، در روز شهادت حضرت 
رضا)ع(، مراسم پياده روي و اجتماع دسته هاي عزاداري تا اين مکان برگزار مي شود.اين سنت 
حسنه طي سال هاي اخير در کل شهرستان بهبهان گسترش يافته است. تا آنجا که هر ساله و 
در روز شهادت حضرت شمس الشموس)ع( جمعيتي بالغ بر ده ها هزار نفر تا قدم گاه حضرت 
رضا)عليه السام( با پاي پياده راهي اين مکان متبرک و مقدس مي شوند و در مراسمي با شکوه 
و خاص، خالصانه و خاشعانه به عزاداري مي پردازند تا با اين عمل، ارادت قلبي و ايمان خود را 

به پيروي راستين از خاندان عصمت و طهارت، به اثبات برسانند.

مهندس رحيمي 
 سازماني موفق است که نيوري سالم و  ورزيده 

داشته باشد
گرگان-خبرنگاررسالت: 

درنشستي که با حضورمديرعامل گازگلستان 
و هيئت همراه با مدير کل ورزش و جوانان 
برگزارشد  طرفين درخصوص  افزايش سطح 
تعامات ورزشي تبادل نظر کردند.به گزارش 
روابط عمومي شرکت گازاستان گلستان،مهندس 
محمد رحيم رحيمي  با حضور در اداره کل 
ورزش و جوانان استان گلستان با دکتربهمن 
مشترک  مباحث  پيرامون  کل  مدير  طيبي 
تعامات   سطح  افزايش  و  ورزشي  امور   در 
في مابين و ادامه  روند همکاري هاي دو دستگاه 
با  رحيمي  کردند.مهندس  و گفت وگو  بحث 
ابراز خرسندي از اين نشست ، ضمن تاکيد بر 
ضرورت و اهميت ورزش درعرصه هاي مختلف 
،سازماني را موفق خواند که نيروهاي انساني 

سالم و ورزيده اي داشته باشد.
گلستان  گازاستان  شرکت  مديرعامل 

افزود:خوشبختانه شرکت گاز توجه ويژه اي 
 در زمينه امورات ورزشي دارد و برنامه ريزي هاي

 مطلوبي نيز در اين رابطه انجام داده است و 
اميدواريم بتوانيم با همکاري بسيار خوب اداره 
کل ورزش و جوانان ، زيرساختها و امورات 
ورزشي خود را به نحو موثري تقويت کنيم 
و با نيروهاي انساني سالم و توانمند بتوانيم 
شايسته  نحو  به  را  مردم  به  رساني  خدمت 

اي انجام دهيم.  

در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مطرح شد:
انتقاد فرماندار بناب از عدم اختيار بانک هاي شهرستان در پرداخت تسهيات اشتغال روستايي

رئيس کميته امدادساوه تصريح کرد: 
اهداي بيش از سه هزاراصله درخت درطرح شجره طيبه درساوه

مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان اردبيل خبرداد:
شناسايي مشاغل سخت و زيان آور در اردبيل 

بناب-خبرنگاررسالت:
 فرماندار بناب گفت: با روندي که بانک ها در پيش گرفته اند، 
اشتغال روستايي تحقق نمي يابد!بر اساس اين گزارش، امين رفيعي 
در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بناب با بيان اينکه سياست 
دولت ايجاد اشتغال روستايي براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان 
به شهرهاست؛ افزود: متأسفانه در بحث پرداخت وام هاي اشتغال 

روستايي فرآيند اداري که طي مي شود، طواني بوده و با اين روند 
امکان اشتغال روستايي مهيا نمي شود.وي با تأکيد بر اينکه در پرداخت 
تسهيات اشتغال روستايي بايد بوروکراسي اداري و پروسه پرداخت 
تسهيات کاهش يابد؛ گفت: در اين راستا براي اجراي ۶7 طرح در 
شهرستان و استان با تسهيات ۲۹ ميليارد و 454 ميليون تومان 
سهم شهرستان طرح معرفي شد و عليرغم اين که سهم شهرستان 

۱۱ ميليارد و 43۰ ميليون تومان تعيين شده است ولي تاکنون 
براي ۲۰ طرح ۶ ميليارد و ۲7۶ ميليون تومان تسهيات پرداخت 
شده است که تنها 55 درصد برش شهرستان را شامل مي شود.

رفيعي تصريح کرد: چون اين اعتبارات شناورند، از اين رو احتمااً 
اين اعتبارات در روزهاي آتي توسط شهرستان هاي ديگر جذب 

شود و اين شرايط شايسته اين شهرستان نيست!

ساوه-خبرنگاررسالت:
يک  درطرحشجرهطيبهباغداران  گفت:  امدادساوه  کميته  رئيس 
ياچنددرخت رادرقالب زکات مستحبي پاک گذاري نموده وثمره 
درختان رابانيتکمکبهنيازمندان دراختيارافرادنيازمندقرارميدهند.
خوشبختانه تابه امروزباغداران ساوه اي بيش از 3هزاراصله درخت ازباغات 
انار،انگور و زيتون به طرح شجره طيبه اختصاص داده است عباس 
محمدي درحاشيه طرح شجره طيبه وپاک کوبي درختان اناردرروستاي 

 يابادساوه،بااشاره به اهميت نقش مردم دربرنامه هاي عام المنفعه 
ازجمله  مشارکتي  طرح هاي  امدادبااجراي  کميته  اظهارداشت: 
صدقات،اکرام،زکات،جشن  هاي نيکوکاري وعاطفه  ها ياطرح  هاي اطعام 
محرومان وغيره به دنبال توسعه مشارکت  هاي مردمي وجلب حمايت هاي 
بيشترخيران درجهت ارائه خدمت بهتربه نيازمندان آبرومندجامعه گام 
برداشته است وي افزود: حمايت ازاقشارمحروم ونيازمندنشانه زنده 
بودن جامعه بوده وکميته امدادبااتخاذچنين سياستي،توانمندسازي 

رادردستورکارخودقرارداده است،ترويج فرهنگ زکات زمينه سازتحقق 
عدالت اجتماعي بوده وپرداخت زکات موجب افزايش رشدمعنوي 
وکاهش فقردرجامعه مي شودرئيس کميته امدادساوه تصريح کرد: 
براساس روايات ديني يکي ازراههاي رونق اقتصادي کسب  وکارصاحبان 
صنايع،رسيدگي به فقراومحرومان جامعه است که اگرآنان درپرداخت 
زکات مستحبي اهتمام داشته باشندوازکارمحرومان جامعه گره گشايي 

کنند،خداوندنيزگره کارومشکات اقتصادي آنهابازخواهدکرد.

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان اردبيل 
گفت: با بررسي پرونده هاي مربوطه در کميته تجديد 
مشاغل سخت و زيان آور دراستان اردبيل شناسايي 
مي شود.قاسم رحيمي در جلسه تجديد نظر بررسي 
مشاغل سخت و زيان  آور اظهار داشت: تاکنون 
3۶ فقره پرونده شامل ۶8 کارگاه و 8۲ عنوان 

شغلي مورد بررسي قرار گرفته که ۱۰ مورد آن 
به عنوان مشاغل سخت و زيان آور تشخيص داده 
شد.وي افزود: کارگران و کارفرماياني که نسبت 
داشته  اعتراضي  بدوي  کميته  صادره  آراي  به 
نظرخواهي  تجديد  باشند مي توانند درخواست 
اباغ  دريافت  از  بعد  روز  در مدت ۱5  را  خود 
راي بدوي به مراکز کاريابي در مرکز استان و 

 ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در شهرستان ها
 ارائه کنند.مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 
استان اردبيل با اشاره به آيين نامه مشاغل سخت 
اجراي  روند  در  رويه  وحدت  افزود:  زيان آور  و 
اين آيين نامه سبب ايجاد رضايتمندي کارگران، 
تسريع و تسهيل در امور رسيدگي به پرونده  ها 
و از همه مهم  تر جلوگيري از اتاف منابع و زمان 

بررسي پرونده  هاي ارجاعي به کميته  هاي بدوي 
و تجديدنظر تشخيص و تطبيق مشاغل سخت 
و زيان  آور استان مي  شود.رحيمي اضافه کرد: 
اجراي دقيق قانون و مقررات مربوط به مشاغل 
سخت و زيان آور همواره مورد تاکيد بوده و ضرروي 
است همه بخش  ها وظايف قانوني خود را به نحو 

احسن انجام دهند.

طي بازه زماني پنج ساله
نياز به تخصيص 200 ميليارد اعتبار براي نوسازي 

ناوگان راهداري استان گيان

معاون استاندار خراسان رضوي:
  دشمن بخش هايي از افكار عمومي

 را هدايت مي کند
نيشابور- خبرنگار رسالت:

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان 
رضوي گفت: دشمن در بخش هايي، افکار عمومي 
و فضاي رواني جامعه را دارد هدايت مي کند؛ 
دشمن به دنبال سطح پايين آگاهي مردم است.

محمدرحيم نوروزيان در جلسه شوراي اداري نيشابور 
در تاار شهيد عابد فرمانداري اين شهرستان، افزود: 
مخالفان سياسي حق دارند انتقاد کنند ولي بدانند 
با تخريب وضعيت بهتر نمي شوند. رمز عبور ما 
از تله هاي دشمن، انسجام است.وي اضافه کرد: 
 انسداد فضاي سياسي به زير زميني شدن فعاليت ها 
مي انجامد، اگر برخي به کشور احساس تعلق نکنند 
و مردم را مشارکت ندهيم مردم با ما نخواهند بود.

عضو شوراي تامين خراسان رضوي با اشاره به 

 اينکه برخي مسائل که به تجمعات اعتراضي ختم 
مي شود ناشي از کوتاهي ما مسئوان است، تصريح 
کرد: حقيقت اين است که اگر کار بيشتري مي شد، 
مسائل درست برآورد شده و از برخي گرفتاري   ها 
پيشگيري مي شد و به تجمعات اعتراضي ختم 
نمي شد. هر چند دشمن هم بيکار نمي نشيند و 
دنبال مسئله آفريني است.نوروزيان با بيان اينکه 
البته در شرايط امروز پذيرفتن مسئوليت کار بسيار 
سختي است و جاي تشکر دارد که بعضي شانه هاي 
خود را به زير بار مسئوليت مي برند، تاکيد کرد: 
شوراي تامين استان از هيچ دستگاهي کم کاري 
را نمي پذيرد که سبب تجمع اعتراض آميز مردم 
شود. اگر گريبان برخي مديران را مي گرفتيم وضع 

اين طوري نمي شد.

حجت  ااسام مشرف خبر داد:
ثبت نام سه هزار نفر در دوره هاي معارفي و قرآني حرم 

کريمه اهل بيت)س(
قم-خبرنگاررسالـت:

مدير قرآن و عترت حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه سام اه عليها گفت: نزديک به سه هزار 
خواهر و برادر در دوره هاي معارفي و قرآني حرم 
مطهر در سطوح مختلف ثبت نام کردند و دوره هاي 
آموزشي نيز از ابتداي هفته جاري آغاز شده است.؛ 
حجت ااسام والمسلمين سيد احمد مشرف در 
نشست شوراي توسعه فرهنگ قرآني استان قم که 
در سالن محراب شبستان امام خميني)ره( حرم 
مطهر برگزار شد، با اشاره به تهيه طرح »فروغ 
وحي« به منظور ارائه سند اقدامات مشترک قرآني 
اعتاب مقدس اظهار کرد: از اواخر سال گذشته 
در ذيل اعتاب مقدس، کارگروه هايي تشکيل شد 
که يکي از آن ها کارگروه قرآني است که در اين 

کارگروه سند اقدامات مشترک قرآني اعتاب ارائه 
شده است.وي اضافه کرد: طرح فروغ هدايت نيز 
با محوريت گسترش آموزه هاي معارفي از سالروز 
وادت امام هادي عليه السام در آستان مقدس 
کريمه اهل بيت)س( آغاز شده است که آثار و 
برکات بسياري را نيز به دنبال خواهد داشت.

مدير قرآن و عترت حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه سام اه عليها، خاطرنشان کرد: هفته 
گذشته ثبت نام دوره هاي جديد آموزش قرآن و 
معارف حرم مطهر انجام شد و در مجموع نزديک 
به سه هزار خواهر و برادر در دوره هاي معارفي 
و قرآني حرم مطهر در سطوح مختلف ثبت نام 
کردند و دوره هاي آموزشي نيز از ابتداي هفته 

جاري آغاز شده است.

آغاز جلسات آموزشي اجراي طرح 
پروژه نسخه الكترونيک مراکز طرف 

قرارداد دفتر رسيدگي به اسناد 
پزشكي کردستان

 سنندج-خبرنگاررسالت:
اولين جلسات آموزشي اجراي طرح سامانه نسخه الکترونيک و 
حذف دفترچه در مراکز درماني طرف قرارداد دفتر رسيدگي به 

اسناد پزشکي تامين اجتماعي استان کردستان همگام با اجراي 
خدمات دولت الکترونيک در برنامه ششم توسعه در سازمان تامين 
اجتماعي براي مراکز طرف قرارداد تأمين اجتماعي شهرستانهاي 
سنندج و مريوان برگزار گرديد. رئيس دفتر رسيدگي به اسناد 
پزشکي تامين اجتماعي کردستان در اين نشست گفت : سامانه 
نسخه الکترونيک شامل سه فرآيند اصلي ، ثبت نام پزشک ، تجويز 
نسخه و تحويل يا اقدام نسخه مي باشد و عمليات اصلي اجراي اين 
طرح با مراجعه بيمار به پزشک شروع شده و پزشک پس از انجام 
معاينات تشخيصي و درماني نسبت به ثبت نسخه الکترونيک از 
طريق بستر اينترنت اقدام نموده و پس از آن بيمار مي تواند با 

مراجعه به کليه مراکز پاراکلينيکي  يا داروخانه هاي سطح کشور 
خدمت  يا داروي خود را دريافت نمايد.

ويزيت،  انجام  محض  به  طرح  اين  در  اينکه  به  اشاره  با   وي 
و  گردد  مي  واريز  پزشک  حساب  به  نسخه  وجه  درصد   ۶۰ 
4۰ درصد مابقي نيز پس از رسيدگي در دفتر رسيدگي به اسناد 
پزشکي، در حساب ايشان شارژ خواهد شد اظهار داشت. ذخيره 
اطاعات بيماران به شکل طبقه بندي شده در مطب ها و توليد 
نسخه الکترونيک در داروخانه ها و مراکز پاراکلينيکي و نيز دريافت 
۶۰ درصد وجوه نسخ به صورت آناين توسط پزشکان را از ديگر 

مزاياي اين طرح برشمرد.

5

رشت-خبرنگاررسالت:
مدير کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيان 
طي سخناني گفت: راهداري استان گيان جهت 
نوسازي ماشين آات سنگين راهداري به تخصيص 
۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار ساانه در يک بازه زماني 
5  ساله نياز دارد. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به ميانگين سني ناوگان راهداري 
خاطرنشان نمود: متوسط عمر ماشين آات سنگين 
راهداري استان در حال حاضر ۲4 سال مي باشد که 

طبق برآوردهاي کارشناسي صورت پذيرفته براي 
تحقق کاهش ميانگين سني ماشين آات سنگين 
راهداري استان از ۲4 سال به ۱5سال در يک بازه 
زماني 5 ساله، نياز به تخصيص بالغ بر ۲۰۰ ميليارد 
اعتبار ساانه مي باشد. مهندس نازک کار،مدير 
کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيان در 
بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به خريد 
5 دستگاه ماشين آات سنگين راهداري استان 
 خاطر نشان نمود: بي ترديد نوسازي ماشين آات 
راهداري تاثير مستقيم بر اجراي مطلوب و بهينه 
عمليات راهداري بويژه در مواقع اضطراري نظير 
بارشهاي باران و برف شديد دارد.اين مقام مسئول 
سپس گفت: اميدواريم با  پيگيري و رايزني در 
خصوص تامين  اعتبارات استاني و ملي بتوانيم روند 
نوسازي ناوگان راهداري استان بويژه ماشين آات 
سنگين را تسريع بخشيم تا در امداد رساني به 

مردم شريف گيان دچار وقفه نشويم.



نگاه«

گزارش«
تعطيلي مدارس در کاهش آلودگي هوا موثر است؟

تغيير تقويم آموزشي مدارس؛ 
نسخه اي با چند طبيب

ساماندهي زمان آموزش رسمي در کشور از جمله موضوعاتي است که طي 
چند سال اخير مطرح شده و همزمان با شروع فصل سرما، آلودگي هوا و 
تعطيلي پي در پي مدارس به اوج خود مي رسد و بدون نتيجه مشخصي 
فروکش مي کند. جالب آنکه در چند ماه اخير پاي سازمان گردشگري 
نيز به موضوع »تعطيات زمستاني« و تغيير زمان آموزش باز شده است.
حجت اله بنيادي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه گره زدن تعطيات 
زمستاني و تقويم آموزشي مدارس به مسئله آلودگي هواي کان شهرها و 
افزايش گردشگري و سفر، بحثي است که در چند سال اخير شدت يافته 
است اظهار کرد: تعطيلي روزهاي پنج شنبه اولين تغيير مهم در تقويم  
آموزشي مدارس بعد از تصويب سند تحول بنيادين بود.وي افزود: با اذعان 
به اينکه تعطيلي پنج شنبه و اضافه شدن يک روز به تعطيات آخر 
هفته خانواده ها و مدارس، داراي تأثيرات مثبتي فراواني است ولي اينکه 
تعطيلي پنجشنبه مدارس به شکلي که انجام شد به چه ميزان منطبق 
بر سند تحول بنيادين است و به چه ميزان در ساماندهي زمان آموزش و 
کيفيت بخشي به تعليم و تربيت دانش آموزان تأثير مثبت داشته است؟ 

جاي تأمل و بررسي دارد.
اين پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش با اشاره به اينکه 
گنجاندن ۳۶ ساعت برنامه درسي دوره متوسطه در  پنج روز هفته سبب 
مي شود دانش آموزان سه روز در هفته را به صورت هشت ساعتي باشند 
گفت: کمبود يا نبود امکانات تهيه ناهار و غذاي مناسب در مدارس و 
حتي در بعضي مدارس نبود امکانات مناسب و ايمن، براي گرم کردن غذا، 
مشکات دانش آموزان و دبيران اين دوره را که سه روز بايد تا حدود ساعت 
دو  بعد از ظهر در مدرسه باشند را افزايش داده است.بنيادي ادامه داد: 
اينکه آموزش و پرورش و شوراي عالي آموزش و پرورش با چه استدال و 
تحليل هايي و بدون توجه دقيق و کافي به راهکارهاي سند تحول بنيادين 
و بدون کاهش در مجموع ساعات دروس، يک روز از فعاليت آموزشي 
مدارس را کاهش دادند، از کارهاي نادري است که به نام اجراي سند 

تحول رو به تزايد گذاشته است.
تعيين زمان آموزش متناسب با اقليم، مصوبه سند تحول است

وي با اشاره به موکدات سند تحول بنيادين آموزش و پرورش درباره ساماندهي 
تقويم فعاليت مدارس عنوان کرد: سند تحول در راستاي تحقق اهداف متعالي 
خود، در راهکارهاي مختلف از جمله۶/۲۱؛ ۱/۱/الف و ۱۰/۲۱ بر »تحول در 
ساختار و مديريت زمان آموزش در مدارس و تعيين و متناسب سازي ساعات 
و روزهاي آموزشي در طول هفته«؛ »متناسب سازي حجم و محتواي کتب 
درسي و ساعات و روزهاي آموزشي با توانمندي ها و ويژگي هاي دانش آموزان« 
و »باز طراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي با رعايت انعطاف و توجه به 

شرايط اقليمي و با تاکيد بر بهينه سازي تعطيات« تأکيد دارد.
اين پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: مطابق اين مفاد، 
آموزش و پرورش موظف شده است ساعات شروع و پايان فعاليت مدارس 
طي روزهاي هفته و شروع و پايان سال تحصيلي را متناسب و منعطف 
با اقليم مناطق مختلف کشور تدوين و تصويب کند. مانعي که در اين 
زمينه براي تحقق اين راهکارها وجود داشته است، مصوبه مجلس شوراي 
اسامي است که شروع و پايان سال تحصيلي را در سراسر کشور يکنواخت 
تعيين کرده است، اما اين که چگونه بعد از گذشت شش سال از تصويب 
سند تحول و طرح موضوع تعطيات زمستاني از سوي برخي سازمان هاي 
نامرتبط، هنوز آموزش و پرورش نسبت به تدوين و ارائه ايحه مربوط بر 

مبناي سند تحول اقدام نکرده است، جاي تأمل دارد.
بنيادي با بيان اينکه به نظر مي رسد بايد آموزش و پرورش به جاي اتخاذ 
موضع انفعال در قبال برخي اظهار نظرهاي نامرتبط، نسبت به تدوين و 
پيشنهاد لوايح براي اجراي راهکارهاي سند تحول در همه زمينه ها و به 
طور خاص در زمينه مديريت زمان آموزش  اقدام کند گفت: وجود قانون 
شوراهاي آموزش و پرورش مبني بر واگذاري مديريت  زمان آموزش مدارس 

به شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان، پشتوانه بسيار خوبي براي انعطاف 
در تقويم آموزشي مدارس است.وي تاکيد کرد: ناديده گرفتن راهکارهاي 
سند تحول در زمينه ساماندهي تقويم آموزشي و اجراي طرح تعطيلي 
پنجشنبه ها، عاوه بر افت کيفيت آموزشي و پرورشي به دليل ايجاد اختال 
در زمان مناسب تغذيه )وعده ناهار( دانش آموزان، آسيب هاي جدي را به 
سامت جسمي و رواني بسياري از دانش آموزان دوره متوسطه وارد کرده 
است. صرف نظر از تبعات منفي طرح تعطيلي پنج شنبه ها، اظهار نظرهاي 
برخي مسئوان در خصوص تعطيات زمستاني، اين نگراني را ايجاد مي کند 
که اقدام ديگري همانند تعطيلي پنج شنبه ها رخ دهد و مشکات مدارس 

و خانواده ها را افزون کند.
تعطيلي مدارس در کاهش آلودگي هوا موثر است؟

اين پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش همچنين به تأثيرات 
احتمالي تعطيات مدارس بر کاهش آلودگي هوا اشاره کرد و گفت: ميزان 
تأثير تعطيات مدارس بر آلودگي هواي کان شهرها به چه ميزان است؟ 
چند درصد از ترددهاي شهري با تعطيل شدن مدارس کاهش مي يابد؟  
چه پژوهش هاي علمي در زمينه ميزان تأثير تعطيلي مدارس بر کاهش 
آلودگي هوا انجام شده است؟ آيا واقعاً تعطيل کردن مدارس بهترين گزينه 
براي کاهش آلودگي هوا است؟ از سوي ديگر و با فرض تأثير تعطيلي 
مدارس بر کاهش آلودگي هوا؛ سوال ديگري که مطرح مي شود اين است 
که در ميان ساير عوامل کاهش دهنده آلودگي هوا، تعطيلي مدارس در 
اولويت و مرتبه چندم قرار مي گيرد؟  آيا مهمترين و اثرگذارترين عامل 
در ايجاد آلودگي هوا،  فعاليت مدارس و عزيمت و حضور دانش آموزان 

در مدارس است؟ .
بنيادي تاکيد کرد: به نظر مي رسد نياز است سازمان محيط زيست عاوه 
بر تعيين عوامل مهم آلوده کننده يا مؤثر بر افزايش آلودگي هوا؛ اولويت 
و سهم فعاليت مدارس را در  ميان ساير عوامل آلوده کننده هوا معين 
 کند. با اين توصيف تا زماني که سهم هر يک از عوامل آاينده مستقيم و 
غير مستقيم معين نشود نمي توان در خصوص تأثيرات مثبت تعطيلي 

مدارس بر کاهش آلودگي هوا قضاوت کرد و تصميم گرفت.
مسئوان چگونه مي خواهند در زمستان يک هفته را تعيين کنند 

که آلودگي هوا نيز در همان زمان رخ دهد؟
وي با بيان اينکه بر اساس گزارش شرکت کنترل کيفيت هواي تهران و 
بررسي روزهاي ناسالم وضعيت هوا، مشخص شده که از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
۱۳ روز ناسالم در آذرماه و ۱۶ روز ناسالم در دي ماه وجود داشته است 
گفت: توزيع اين روزها در سال هاي مختلف نشان مي دهد پراکندگي آنها 
بيشتر در ماه هاي آذر و دي است؛ هر چند که  تعداد روزهاي ناسالم هوا 
در ماه هاي ديگر سال و از جمله  آبان، بهمن و اسفندماه نيز قابل توجه 
است. با بررسي ساده روزهاي آلودگي هوا در سال هاي گذشته؛ يافتن 
بازه زماني مشترک يک هفته اي و حتي کمتر از آن در طي اين سال ها 
داراي احتمال بسيار ضعيف و حتي ناممکن است. از طرف ديگر در بهترين 
شرايط نيز پيش بيني وضعيت هوا براي چند روز آينده نيز داراي خطاي 
قابل توجهي است که طوفان چندسال پيش تهران يکي از مصاديق آن 
است؛ حال اينکه مسئوان سازمان محيط زيست چگونه مي خواهند در 
زمستان يک هفته )کمتر يا بيشتر( را تعيين کنند که آلودگي هوا نيز در 

همان زمان رخ دهد، نياز به توضيح خودشان دارد.

»

اردوهاي  نامه  آيين  تصويب  خبر  اعام  ضمن  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي   دبيرکل 
دانش آموزي از تنظيم آيين نامه »شب ماني دانش آموزان در مدرسه« خبر داد.مهدي نويد 
ادهم در گفت وگو با ايسنا،  با بيان اينکه هفته قبل آيين نامه اردوهاي دانش آموزي را در 
شوراي عالي بررسي کرديم اظهار کرد: اردو يکي از فعاليت هاي موثر آموزشي و تربيتي ماست 
که برخي کاستي هاي نظام آموزشي که در کاس ظرفيت ارائه آن وجود ندارد را جبران 
مي کند.وي افزود: آنچه در قالب اردوها چه در درون و چه بيرون مدرسه به دانش آموزان 
اردوگاه ها،  مثل  و جذاب  آميز  نشاط  فضاي  در  معموا  و  است  موثر  بسيار  مي شود  ارائه 
پارک ها، طبيعت و زيارتگاه ها، يادگيري در محيط صميمانه و دقيق تر اتفاق مي افتد.دبيرکل 
 شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به اينکه البته با مخاطرات حمل و نقل و رفت و آمد 
دانش آموزان و نارسايي هايي چون عدم استفاده بهينه از حضور بچه ها در اردو روبه رو هستيم 

گفت: لذا اين آيين نامه چندين جلسه در دستورکار شوراي عالي قرار گرفت و مواردي مانند 
اينکه ابتدايي ها چه قدر بتوانند اردو بروند و آيا مجاز هستيم به عنوان مثال يک هفته دانش 
آموز را خارج استان نگه داريم؟ و آثار مثبت و منفي آن چيست؟ به بحث گذاشته شد و در 
نهايت آيين نامه به تصويب رسيد.نويد ادهم ادامه داد: همچنين قرار شد همکاران کار جديدي 
 ارائه دهند که شب ماني دانش آموزان در مدرسه است. اينکه دانش آموزان بخواهند شب هايي 
را در مدرسه خودشان بمانند نيازمند قانون و ضابطه  است. شب ماني يکي از فعاليت هاي 
موثر است. دانش آموزان مي توانند شب هايي را در مدرسه خودشان به عنوان تفريح و بازي يا 
برگزاري شب هاي قدر و ... بمانند. اکنون هم در مدارسي دانش آموزان براي درس و کنکور 
و امتحان در مدرسه مي مانند و فرقي ندارد مدرسه دولتي و غيردولتي باشد. اين امر  يک 

آيين نامه ويژه مي خواهد و قرار شده تنظيم و به شوراي عالي ارائه شود.

 دبيرکل شوراي عالي 
آموزش و پرورش  خبر داد:
 تنظيم آيين نامه 

شب ماني 
 دانش آموزان 

در مدارس

يك شنبه 13 آبان 1397آموزشي
25 صفر 1440-4 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9352

تشابه تحصيلي مهم ترين عامل 
رضايت مندي زندگي زوجين

تشابه تحصيلي ميان زوجين و يا کم بودن اختاف سطح تحصيلي 
در ميزان توافق زوجين بسيار موثر است چراکه درک زوجين را از 
در  روانشناس  انزاني-  گوهريسنا  مي دهد.دکتر  افزايش  را  يکديگر 
ايسنا درباره شاخص ها و فاکتورهايي موثر در رضايت  با  گفت وگو 
از زندگي مشترک گفت: ازدواج پديده  اجتماعي و پيوند مشترک 
ميان زوجين است که با حفظ استقال در جهت تکامل شخصيت 

و شکوفايي استعداد آنها اتفاق مي افتد.
وي افزود: روابط زناشويي رضايت بخش زيربناي عملکرد مثبت خانواده 
تربيت  و  انطباق زوجين  توانايي  و  باعث رشد شايستگي  است که 
طبق  دوباره،  تنفس  کلينيک  رئيس  گفته  شد.به  خواهد  فرزندان 
پژوهش ها زوجيني که از زندگي خود رضايت کاملي نداشته باشند 
دچار مشکات روحي و جسماني زيادي مي شوند اين درحالي است 
که اگر آنها از زندگي خود رضايت داشته باشند عمر آنها طواني تر 
شده و در مقابل بروز بيماري ها به سرعت بهبود مي يابند و مي توانند 

به راحتي با شرايط استرس زاي زندگي مقابله کنند.
به جامعه سالم در گرو سامت  اينکه دستيابي  به  اشاره  با  انزاني 
خانواده است، گفت: داشتن خانواده کارآمد وابسته به رضايت زناشويي 
است که فقدان آن مي تواند زمينه ساز ابتا به افسردگي، بيماري هاي 
بدني، مصرف مواد، خودکشي، کاهش کيفيت زندگي، بيماري هاي 

رواني-جسماني، طاق و نارضايتي زناشويي شود.
وي با بيان اينکه رضايت زناشويي متاثر از عوامل زيادي است افزود: 
رضايت مندي  عوامل  مهم ترين  از  زوجين  تحصيات  سطح  و  سن 
افزايش  موجب  تحصياتي  تشابه  زيرا  مي رود  شمار  به  زناشويي 
نوع  دو   ، روانشناس  اين  گفته  مي شود.به  زناشويي  رضايت مندي 
درحوزه  تشابه  و   مدرک  در  تشابه  دارد؛  وجود  تحصيلي  تشابه 
تحصيلي. در هر حالت تشابه تحصيلي درک زوجين از يکديگر را 
اگر زوجين هر دو در يک حوزه تحصياتي  افزايش خواهد داد و 
باشند هماهنگي و رضايت مندي زناشويي زوجين افزايش بيشتري 

نيز خواهد داشت.
انزاني در ادامه با اشاره به نظريه "همسان همسري" گفت: همساني 
در تحصيات به معني تشابه در نگرش، ارزش و عقايد است و بيشتر 
به  تحصيلي  نظر  از  که  افرادي  کنند.  مي  تاييد  را  آن  پژوهش ها 
همسران خود شبيه هستند روابط پايداري دارند. طبق پژوهش ها 
يکديگر  با  آنها  تطابق سطح تحصيات  همگوني همسران مستلزم 
مشابه  و حوزه اي  در سطح  زوجين  تحصيات  هر چقدر  لذا  است 

باشد در زندگي نيز تفاهم بيشتري خواهند داشت.
به گفته رئيس کلينيک تنفس دوباره بيشترين پژوهش ها حاکي از 
آن است که تفاوت سني و تحصيلي به صورت غيرمستقيم از طريق 

ميزان  و   يکديگر  بر  انتظارات طرفين  برآورده شدن  ميزان  بر  اثر 
گرايش به طاق موثر است چراکه ميان سطح تحصيل و طاق رابطه 
معناداري وجود دارد و بي توجهي به تناسب تحصيلي موجب ايجاد 
ناهنجاري و نارضايتي افراد از يکديگر و درنهايت طاق عاطفي و 

گاهاً طاق رسمي مي شود.
اين روانشناس با بيان اينکه کاهش رضايت  زناشويي موجب افزايش 
استحکام  براي  بايد  زوجين  کرد:  بيان  شد  خواهد  طاق  احتمال 
ازدواج از معيارهاي مورد نظر يکديگر آگاهي کاملي داشته باشند 
زيرا بررسي ويژگي هاي فردي و تطابق دستيابي به سطح تحصيات 

بااتر سبب تاخير در ازدواج مي شود.
وي معتقد است طبق پژوهش ها مردان عاقه مند هستند همسرشان از 
سطح تحصيلي پايين تري برخوردار باشند اين درحالي است که زنان 
مايل به ازدواج با مرداني هستند که از سطح تحصيات بااتري نسبت 
به خود برخوردار باشند.انزاني افزود: زناني که نسبت به همسران خود 
تحصيات عاليه داشته باشند از نظر تفاهم دچار چالش هاي بسيار 
مي کنند،  را درک  يکديگر  متفاوتي  به گونه   زوجين  و  زيادي شده 
در اين حالت مرد دچار احساس حقارت بسيار شديدي مي شود، 
حرف هاي منطقي همسر خود را نمي پذيرد، وجه اشتراک آنها کمتر 
شده، در تربيت فرزندان اختاف نظر دارند و در نهايت رضايت مندي 

زناشويي به صورت قابل توجهي کاهش مي يابد.
يک  در  بايد  زوجين  است:  معتقد  دوباره  تنفس  کلينيک  رئيس 
زن  از  بيشتر  درجه  يک  مرد  تحصيات  سطح  يا  تحصيلي  سطح 
ايجاد  باعث  زوجين  توجه سطح تحصيات  قابل  تفاوت  زيرا  باشد 
احساس حقارت و آزردگي خواهد شد، در اين حالت ديدگاه فرد 
تحصيل کرده بسيار واقع بينانه تر بوده و گاهي درک بهتري نسبت 
به مسائل اطراف دارد و طرز تفکر کاما متفاوتي نسبت به مسائل 

گوناگون خواهند داشت.
وي با اشاره به پژوهش هايي که در اين زمينه انجام شده افزود: حدود 
يک چهارم از زنان داراي تحصيات عالي و يک سوم زنان ديپلمه 
زندگي زناشويي سرشار از مشکل را تجربه مي کنند و نيازمند زوج 
درماني هاي تخصصي هستند در عين حال زنان کارمند با تحصيات 
ليسانس و بااتر در سطح کارمندي رضايت کمتري از زندگي زناشويي 

خود نسبت به کارمندان فوق ديپلم و زيرديپلم دارند.
انزاني با بيان اينکه زوجين بايد پيش از ازدواج معياري هاي مورد 
نظر خود را ارزيابي کنند، گفت: هماهنگي  تحصيلي پيش از ازدواج 
به درک بيشتر زوجين از يکديگر کمک مي کند و باتوجه به اينکه 
انسانها در بيشتر مواقع شناخت کمتري نسبت به خود دارند بهتر 
است براي ارزيابي خواسته هاي خود به مشاور و روانشناس مراجعه 
کنند.به گفته وي بعضاً برخي از افراد بعد از ازدواج تصميم به ادامه 
مقابل  فرد  است  ممکن  که  است  درحالي  اين  مي گيرند  تحصيل 
عاقه اي براي ارتقا تحصيات خود نداشته باشد و اين موضوع باعث 
ايجاد سردي در روابط زوجين شود به همين دليل توصيه مي شود 
ابتدا  بخصوص در سن ۲۲-۲۰ سالگي  ازدواج  از  قبل  زوجين  که 
اهداف و ميزان تحصيات مدنظر را شناسايي و خواسته ها و درک 
"همسان  به نظريه  با توجه  بتوانند  تا  پيدا کنند  را  از همسر خود 

همسري" همسر مناسب و متناسب خود را برگزينند.

رئيس سازمان بسيج دانش آموزي اعام کرد
 عکس تسليم شدن ملوانان آمريکايي در کتاب آمادگي دفاعي 

رئيس سازمان بسيج دانش آموزي گفت: در کتاب 
آمادگي دفاعي پايه دهم، عکس تسليم شدن ملوانان 
آمريکايي به تصوير کشيده شده است و در روز ۱۲ 
آبان ماه طي برنامه اي از فرمانده نيروي دريايي 
وقت سپاه که ملوانان آمريکايي را دستگيري کرد، 
تجليل مي کنيم.به گزارش  فارس، علي صابر ماهاني 
رئيس سازمان بسيج دانش آموزي در نشست ارائه 
جزئيات برنامه هاي هفته بسيج دانش آموزي که 
در خبرگزاري فارس برگزار شد، اظهار کرد: هفته 
بسيج دانش آموزي از ۷ آبان ماه آغاز مي شود و  

تا ۱۳ آبان ماه ادامه دارد.
شهيد  آموز  دانش  هزار   ۳۶ اينکه  بيان  با  وي 
داريم که در طول دفاع مقدس با شناخت تکليف 
کردند،  دفاع  انقاب  و  آرمان هاي خود  از  خود 
گفت: آنهايي که ديروز در شناسنامه خود دست 
مي بردند امروز براي ما شناسنامه و سند شده اند؛ 
بعضي مدارس بااي ۲۰۰ شهيد دارد و يا يک 
شهرستان بيش از ۷۰۰ دانش آموز شهيد دارد و 
گراميداشت آنها وظيفه ماست. صابر ماهاني ادامه 
داد: سالروز شهادت محمد حسين فهميده به عنوان 
روز بسيج دانش آموزي است که بر اساس مصوبه 
مجلس است البته اين روز به عنوان روز نوجوان 

هم ناميده مي شود.
وي با بيان اينکه سازمان بسيج دانش آموزي به 
عنوان تشکل قانوني در مدارس و در تمامي سطوح 
تحصيلي فعاليت دارد، افزود: بسيج دانش آموزي 
مصوب سال ۷5 مجلس شوراي اسامي است و 
در سال ۸۶ آيين نامه هيئت وزيران را دارد.رئيس 
سازمان بسيج دانش آموزي ادامه داد: در ابتدايي 
فعاليت بسيج دانش آموزي با عنوان »اميدان«، در  
دوره متوسطه اول با عنوان »پويندگان« و در دوره 
متوسطه دوم با عنوان »پيشگامان« نام گذاري شده 
است.وي با بيان اينکه به بسيج دانش آموزي به عنوان 
سير تربيتي نگاه مي کنيم زيرا با در نظر گرفتن 
دوره پيش دبستاني، دانش آموز ۱۳ سال در مدرسه 
حضور دارد، افزود: در دوره دبستان و متوسطه 
اول، فرمانده بسيج دانش آموزي، معلمان هستند 
و دانش آموزي به عنوان جانشين فرمانده فعاليت 
مي کند اما در دوره متوسطه دوم و هنرستان ها، 
مسئوليت بسيج دانش آموزي به دانش آموزان سپرده 
شده است و فرمانده بسيج، دانش آموز است.صابر 
ماهاني اضافه کرد: تابستان امسال اردوي تشکياتي 
براي ۱۷ هزار نفر از دانش آموزاني که قرار بود به 
عنوان فرمانده بسيج دانش آموزي فعاليت کنند، 
بتوانند در عرصه هاي مختلف  تا  برگزار کرديم 
علمي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و جهادي در 

مدارس فعال باشند.
* معرفي الگوي تربيتي به دانش آموزان

رئيس سازمان بسيج دانش آموزي با بيان اينکه 
هر سال يک الگوي تربيتي به دانش آموزان معرفي 
مي شود، ادامه داد:  امسال نوجواني به نام »مهدي 
طحانيان« را که خاطرات دوران اسارت خود را در 
قالب  کتابي منتشر کرده و رهبر معظم انقاب نيز 
بر آن تقريظ کردند به عنوان الگو به دانش آموزان 

معرفي مي کنيم.
وي با  بيان اينکه در بسيج دانش آموزي، فعاليت هاي 
علمي، اجتماعي، سازندگي و تشکياتي را دنبال 
مي کنيم، افزود: شوراهاي انديشه ورزي را در سطح 
دبيرستان ها داريد که اين شوراها براي دانش  آموزان 
دختر با عنوان شوراهاي انديشه ورزي فاطمي و براي 

پسران، شوراهاي انديشه ورزي علوي نام دارد.
هم  استان ها  در سطح  داد:  ادامه  ماهاني  صابر 
مجامع فاطمي براي دختران و مجامع علوي براي 
پسران فعاليت مي کند و همچنين در سطح کشور، 
کنگره همفکري بسيج دانش آموزي را داريم که بر 
اساس محتويات کارگروه هايي که در قالب اين 
کنگره برگزار مي شود، موضوعات را بررسي کرده 
و در قالبي سند در اختيار بسيج دانش آموزي 

قرار مي گيرد.

رئيس سازمان بسيج دانش آموزي گفت: در پايه 
نهم، ۲ ساعت درس آمادگي دفاعي و در پايه دهم 
۳ ساعت و در هنرستان ها و پايه دوازدهم نيز ۳ 
ساعت براي اين درس در نظر گرفته شده است 
و در مجموع 4۰۰ هزار دانش آموز پسر ساليانه در 
ميدان تير حضور مي يابند و از نزديک کار کردن 

با اسلحه را مي آموزند.
به فعاليت هاي جهادي بسيج دانش آموزي  وي 
اشاره کرد و گفت: 54۶ اردوي جهادي را براي 

دانش آموزان ساماندهي کرديم.
اردوي  به  دانش آموز  هزار   ۱۳ اعزام   * 

راهيان نور از ابتداي مهر امسال

صابر ماهاني به اردوهاي راهيان نور اشاره کرد و گفت: 
راهبرد اين سازمان، دانش آموز محوري با رويکرد 
تربيتي و احساس مسئوليت در قبال آرمان هاي 
انقاب اسامي و آشنا کردن دانش آموزان با دشمن 
اصلي است و اکنون نظام جمهوري اسامي ايران، 
فرصت خوبي را براي بسيج دانش آموزي فراهم 
کرده تا در جهت انتقال ارزش ها به دانش آموزان 
فعاليت کند که ساليانه 4۰۰ تا 5۰۰ هزار دانش آموز 
به اردوي راهيان نور مي روند و با دستاوردهاي 

دفاعي مقدس آشنا مي شوند.
وي افزود: امسال از ۱5 مهر ماه و از کنار مزار 
شهيد حججي، اردوهاي راهيان نور آغاز شد و 
۱۳ هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور رفتند؛ 
اکنون به خاطر پياده روي اربعين، اردوهاي راهيان 
از  آن  بعدي  مرحله  و  است  شده  متوقف   نور 

۱۲ آبان شروع مي شود.
رئيس سازمان بسيج دانش آموزي گفت: در هفته 
بسيج دانش آموزي، تجديد ميثاق با آرمان هاي 

امام)ره( و حضور بر سر مزار شهيد فهميده را 
خوايم داشت؛ ضمن اينکه در روز ۱۲ آبان ماه 
برنامه اي در مدرسه البرز برگزار مي شود و از فرمانده 
نيروي دريايي وقت سپاه که ملوانان آمريکايي را 

دستگيري کرد، تجليل مي کنيم.
قله عزت که شامل  بر  نمايشگاه  برپايي  از  وي 
دستاوردهاي علمي ايران اسامي است در مدارس 
خبر داد و افزود: امسال اردوي استکبار شناسي 
و استکبار ستيزي داريم و دانش آموزان از موزه 
عبرت و انه جاسوسي بازديد مي کنند تا در قالب 

اردو با جنايت هاي آمريکا آشنا شوند.
صابر ماهاني ادامه داد: 4۰ شهيد را از استان هاي 

مختلف شناسايي کرديم که بايد آنها را خوب به 
جامعه معرفي کنيم و اين انتقاد به فيلمسازان 
وارد است که چرا در اين رابطه توليداتي نداشته 
به  شاخص  شهيدان  معرفي  اينکه  صمن  اند؛ 
بسيج  برنامه هاي هفته  از ديگر  آموزان  دانش 

دانش آموزي است.
وي با اشاره به اينکه در پايان اين هفته نيز روز ۱۳ 
آبان است که سه مناسبت تبعيد امام خميني)ره(، 
کشتار دانش آموزان در سال 5۷ و تسخير انه 
جاسوسي را شامل مي شود، افزود: بايد در جهت 
بصيرت افزايي دانش آموزان براي آشنايي با اين 
وقايع تاش کنيم و ما امسال در ۱۳ آبان ماه با 
اعام مي کنيم همانگونه که سال  بلند  صدايي 
5۸ از ديوار سفارت آمريکا باا رفتيم، از ديوار 
تحريم ها نيز باا خواهيم رفت و سد تحريم ها 

را مي شکنيم. 
رئيس سازمان بسيج دانش آموزي ادامه داد: روز 
۱۳ آبان حضور گسترده دانش  آموزان را خواهيم 

داشت و اعام مي کنيم آمريکا هيچ غلطي نمي 
تواند بکند و در عرصه اقتصادي هم آمريکا ناکام 

خواهد ماند. 
وي به همکاري بسيج دانش آموزي با بسيج اقشار 
همکاري  اصناف  بسيج  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
دانش آموز«  و طرح »يک کاسب، يک  داشتيم 
را امسال اجرا کرديم و بر اين اساس هر کاسب، 
 به نام يک دانش آموز شهيد، براي يک دانش آموز 
بي بضاعت لوازم مدرسه را خريداري کرد؛ در اين 
طرح ۱۰۰ هزار دانش آموز تحت پوشش بسيج 

اصناف قرار گرفت.
صابرماهاني در خصوص تقويت روحيه ايثار در 
دانش آموزان، گفت: در کتاب آمادگي دفاعي پايه 
به  دهم، عکس تسليم شدن ملوانان آمريکايي 
تصوير کشيده شده است که ذلت آمريکا و عزت 
ايران اسامي را نشان مي دهد يا در کتاب چهارم 
دبستان، درسي به نام فرمانده دل هاست که درباره 
شهيد خرازي است و دانش آموزان اصفهاني براي 
اين درس به مزار اين شهيد مي روند، ميثاق نامه 

قرائت مي کنند و مدال مي گيرند.
وي درباره امنيت اردوهاي راهيان نور اظهار کرد: 
مسئول ايمني بسيج و سپاه عضو قرارگاه راهيان 
نور هستند و تمام دستورالعمل ها وقتي امضا مي 
شود که مسئول ايمني ديده باشد و بچه ها در 
مواردي که در دسترس است بايد با قطار بروند 
و همچنين ازم است سرويس هاي حمل و نقل 

مطمئن باشد.
صابرماهاني ادامه داد: در نظر سنجي که از دانش 
آموزان داشتيم بااي ۹۰ درصد آنها از راننده ها 
راضي بودند و بحث ايمني براي ما مهم است اما 
در حادثه اخير که رخ داد بحث بارندگي و لغزندگي 
جاده را داشتيم البته با شرکتي که حمل و نقل 

را بر عهده دارد برخورد مي شود. 
اين  اختيار  در  که  اتوبوسي  کرد:  تصريح   وي 
دانش آموزان قرار گرفته بود توسط کارشناس 
نيروي انتظامي چک شده بود و مشکلي نداشت 
اما بعضي موارد خارج از توان ما است و اتفاقاتي 

رخ مي دهد. 
صابر ماهاني گفت: آموزش و پرورش معتقد است 
راهيان نور يک اردوي زودبازه تربيتي است و بايد 
تمهيدات ازم براي امنيت آن انديشيده شود که 
در اين رابطه در اتوبوس ها يک نفر را به عنوان 
پليس يار داريم که بايد تذکر دهد تا اين اتفاقات 
رخ ندهد و با يک حادثه نمي توان اين کار بزرگ 

را کنار گذاشت.

  در کتاب آمادگي دفاعي پايه دهم، عکس تس�ليم شدن ملوانان 
آمريکايي به تصوير کش�يده شده است که ذلت آمريکا و عزت ايران 
اسامي را نشان مي دهد يا در کتاب چهارم دبستان، درسي به نام فرمانده 
دل هاست که درباره شهيد خرازي است و دانش آموزان اصفهاني براي 
اين درس به مزار اين شهيد مي روند، ميثاق نامه قرائت مي کنند و مدال 

مي گيرند.
  روز ۱۳ آبان حضور گسترده دانش  آموزان را خواهيم داشت و اعام 
مي کنيم آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند و در عرصه اقتصادي هم 

آمريکا ناکام خواهد ماند.  »

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: با 
افزايش خدمات تاش مي کنيم جمعيت بيشتري 
از دانش آموزان معلول را تحت پوشش قرار دهيم 
به نحوي که تاکنون ۲4 مدرسه شبانه روزي در 

کشور داير شده است.
به گزارش ايسنا، مجيد قدمي در جمع مديران 
مدارس استثنايي استان فارس گفت: هم اکنون 
نزديک به ۱4۰ هزار دانش آموز با نيازهاي ويژه 
در يک هزار و 5۲۰ مدرسه استثنايي در سراسر 
کشور زير نظر ۲۳ هزار معلم مشغول به تحصيل 
هستند.رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي 
کشور افزود: استان فارس نيز به عنوان يکي از 
استانهاي بزرگ ، نزديک به يک دهم دانش آموزان 

با نيازهاي ويژه کشور را تحت پوشش دارد.
وي به برخي از برنامه هاي حوزه کاري خود اشاره 
کرد و گفت: کيفيت بخشي کتاب هاي رسي، توسعه 
فعاليت هاي ورزشي ، ارائه خدمات حمايتي به 
 خانواده هاي دانش آموزان معلول و نيازمند حمايت ، 
پرداخت هزينه هاي توان بخشي دانش آموزان با 
نيازهاي ويژه از جمله خدمات سازمان استثنايي 

به دانش آموزان تحت پوشش خود است.
با  اين هستيم که  به دنبال  تاکيد کرد:  قدمي 
دانش  از  بيشتري  جمعيت   ، خدمات  افزايش 

داده  قرار  را تحت پوشش خود  آموزان معلول 
است  نحوي  به  نيز  آموز  دانش  جذب  روند  و 
بويژه   ، مناطق مختلف کشور  در  تا کنون  که 
در مناطق دور افتاده ۲4 مدارس شبانه روزي 
داير کرده ايم.معاون وزير آموزش و پرورش تراز 
حرفه اي کار آموزش و پرورش استثنايي فارس 
را باا دانست و گفت: باا بودن سطح تحصيات  
همکاران آموزش و پرورش استثنايي در فارس به 
نحوي است که از توانمندي اين افراد در برگزاري 
دوره هاي مختلف کشوري نيز استفاده مي شود.

وي با اشاره به گستردگي استان فارس به برخي 
از مشکات اين استان در زمينه خدمات رساني 
به دانش آموزان با نياز هاي ويژه اشاره کرد و 
 گفت: ارائه خدماتي مانند سرويس اياب و ذهاب 
حمايت   با  که  آنهاست  از  يکي  آموزان  دانش 
 سازمان آموزش و پرورش استثايي کشور و اولياي 

دانش آموزان قابل حل است.
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش فارس 
نيز در اين گردهمايي گفت: بايد تاش کنيم 
تا در دوران کوتاه خدمت، کار هاي اثر بخشي 
در راستاي ارائه خدمات به دانش آموزان انجام 
 دهيم، چرا که ماندگارترين افراد در هر جامعه اي ، 
اثر گذارترين آنهاست.علي عسکر جمشيدي گفت: 

آموزش در نگاه سنتي گذشته اينگونه تعبير مي 
شد که وظيفه معلم شکل دهي انسان هاي ناقص 
و تبديل آنها به يک انسان کامل است ،اما در نگاه 
نو آموزش اينگونه است که وظيفه معلم غبار روبي 
از روح زيباي دانش آموز به عنوان يک موجود 
کامل و هدايت آنها در مسير اصلي است.وي وظيفه 
معلمان استثنايي را در مدرسه، حضور و غياب 
روح دانش آموزان و غبار روبي از آام آنها دانست.

رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي فارس 
نيز گفت: تاش ما اين است تا در زمينه جذب 
و افزايش پوشش تحصيلي  دانش آموزان با نياز 

هاي ويژه در سراسر استان تاش کنيم.
محسن بهشتي پور گفت: براي اولين بار کلينيک 
ويژه  بخشي  توان  آموزشي  خدمات   تخصصي 

دانش آموزان با نياز هاي ويژه در شيراز در حال 
امکان  آن  فعال شدن  با   که  است  اندازي  راه 
بخشي همچون  توان  و  ارائه خدمات حمايتي 
دندانپزشکي، گفتار درماني ، فيزيوتراپي ، کار 
درماني و خدمات مشاوره اي به اين دانش آموزان 
با هزينه هاي بسيار پايين قابل ارائه خواهد بود.

اکنون حدود ۱۷۰  هم  شد:  يادآور  بهشتي پور 
مدرسه استثنايي در سراسر فارس  مشغول ارائه 
خدمات مختلف به دانش آموزان با نياز هاي ويژه 
است و با برنامه ريزي نجام شده به دنبال آن 
هستيم  تا حتي در دورترين مناطق استان نيز 
با اجراي طرح سنجش نوآموزان  زمينه جذب و 
ارائه خدمات مختلف به دانش آموزان با نيازهاي 

ويژه را فراهم کنيم.

معاون وزير آموزش و پرورش اعام کردکرد:
راه اندازي ۲۴ مدرسه شبانه روزي استثنايي در کشور



خبر«

نكته«
شکست سياست هاي تحريمي آمريکا 

عليه ايران 
بخش سياسي خارجي

بخش دوم وپاياني
»برونو لي«، وزير دارايي فرانسه اخيراً گفت: »اين بحران با ايران فرصتي 
براي اروپا خواهد بود تا نهادهاي مستقل مالي خودش را داشته باشد تا 

ما بتوانيم با هر کسي که مي خواهيم تجارت کنيم.«
کارشناسان مي گويند تحريم ها در شرايطي اثرگذار هستند که بر سر 
آنها اجماع وجود داشته باشد. چنين اجماعي در خصوص تحريم هاي 

فعلي وجود ندارد.
موضوع بعدي که رويترز به آن اشاره کرده است، موضوع "دار" و افزايش 
ضريب آسيب پذيري واحد پول آمريکاست . رويترز معتقد است که  
تحريم هاي آمريکا بستر ازم را براي ايجاد تغييرات تاريخي در نظام 
مالي جهاني ايجاد کرده است. در دهه هاي گذشته، دار ارز مسلط در 
بازارهاي مالي بين المللي بوده اما با خروج آمريکا از برجام، کشورهايي 
مانند روسيه، چين، هند و ترکيه ترغيب شده اند براي تجارت با ايران به 

ارزهاي خودشان رو بياورند. 
در صورتي که اروپايي ها در ايجاد يک نظام مالي مستقل از دار آمريکا موفق 
شوند، کشورهاي ديگر مي توانند در تجارت با ايران از يورو استفاده کرده و 

به اين ترتيب، پايان سلطه دار در بازارهاي جهاني را رقم بزنند.
موضوع مهم ديگري که از سوي رويترز مورد بحث قرار گرفته است، به 
سياست هاي يک جانبه گرايانه اياات متحده آمريکا در نظام بين الملل و 
مخالفت متحدان اياات متحده با اين سياست ها باز مي گردد. کشورهاي 
باقي مانده در توافق هسته اي با ايران، اين توافق را روشي براي مقابله با 
يک جانبه گرايي آمريکا مي بينند، زيرا  از نظر آنها برجام حاصل چندجانبه گرايي 
است و اين دولت آمريکا است که با خروج از آن يک جانبه عمل کرده است. 
هر نوع تسليم در برابر آمريکا در اين موضوع،  باعث خواهد شد که آمريکا 
در موضع فعلي مصرتر شود.بنابراين، بي دليل نيست که برخي احزاب و 
 گروه هاي اروپايي سعي دارند ضمن حمايت از برجام، در برابر يک جانبه گرايي 
اياات متحده در نظام بين الملل ايستادگي کنند. ازم به ذکر است 
 که اين حس در کشورهاي اروپايي نيز پررنگ است زيرا آنها به خوبي 
مي دانند که قد م هاي بعدي ترامپ پس از خروج از توافقات بين المللي و 
تضعيف چند جانبه گرايي، عبور از اتحاديه اروپا و تاش براي اضمحال 
اروپا خواهد بود. اين موضوع بارها از سوي ترامپ به صورت مستقيم و 
غير مستقيم مورد تاکيد قرار گرفته است. در حال حاضر نيز بسياري از 
تحليلگران مسائل بين الملل به اروپاي واحد در خصوص عواقب و تبعات هر 
 گونه مصالحه اي با اياات متحده و خصوصا دولت ترامپ هشدار داده اند. 
هشدارهايي که بخشي از آنها  از سوي افرادي مانند مرکل و ماکرون و 

ترزا مي ناديده انگاشته شده است!
متحدان آمريکا از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن کماکان از توافق هسته اي 
برجام حمايت مي کنند. تنها برخي از متحدان آمريکا در منطقه از جمله 
عربستان سعودي، امارات و رژيم صهيونيستي حامي اقدام ترامپ در خروج 
از برجام و احياي تحريم ها هستند. ساير متحدان آمريکا در منطقه اعم 

ازترکيه، عمان و عراق هم از برجام حمايت مي کنند. 
رويترز در بخش پاياني تحليل خود، به وضعيت اسفبار آمريکا در نظام 
بين الملل و منطقه غرب آسيا اشاره کرده است:ساير تحوات در منطقه 
هم به نفع آمريکا و متحدانش نيست: در سوريه، بشار اسد، رئيس جمهور 
اين کشور که مورد حمايت ايران و روسيه است در حال پيروزي در جنگ 
اين کشور است. عمليات آمريکا در افغانستان شکست خورده و عربستان 

سعودي در جنگ يمن عمًا کاري از پيش نبرده است. 
رويترز نوشته در ۶ دهه گذشته، اياات متحده، قدرت هژمونيک منطقه بوده 
است، اما رويکرد غيرواقع بينانه ترامپ و آينده برجام ممکن است با ايجاد شکاف 
در روابط آمريکا و اروپا و متحد کردن قدرت هاي بلوک شرق، اروپا و قدرت هاي 

منطقه اي نظير ايران، ترکيه و عراق، اين معادات را به هم بزند. 
منبع :رويترز

»

راشا تودي: 
 قاسم سليماني
 خطاب به ترامپ: 
بياييد ما منتظريم
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ظريف خواستار مقابله کشورهاي دي.8 
با اقدامات يک جانبه عليه ايران شد

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسامي ايران خواستار مقابله 
 کشورهاي عضو گروه دي.8 با اقدامات غيرمسئوانه و غيرقانوني از جمله تحريم هاي 
مجرمانه عليه ايران شد.هشت کشور اسامي شامل ايران، اندونزي، بنگادش، 
پاکستان، ترکيه، مالزي، مصر و نيجريه عضو دي.8 هستند.ظريف طي سخنراني 
در هجدهمين نشست وزراي امور خارجه سازمان دي.8 در آنتاليا گفت: در شرايط 
کنوني بيش از هر زماني براي ما ضرورت دارد تا چندجانبه گرايي اقتصادي و 
بازرگاني را از جمله در چارچوب هايي نظير گروه دي8، ارتقا داده و تقويت کنيم. 
وي با اشاره به پيش بيني رشد اقتصادي پايين و رکود براي اقتصاد جهاني از 
سوي صندوق بين المللي پول بيان کرد: ترديدي نيست که يک جانبه گرايي و 
موانع تجاري و تحريم هاي روزافزون علت اصلي شکل گيري چنين چشم انداز 
منفي است.ظريف تاکيد کرد: اقدامات تجاري يک جانبه، تحرکات تافي جويانه و 
 تحريم هاي اقتصادي مي تواند اقتصاد جهاني را دچار اختال کرده و همکاري هاي 
احساس مي شود،  آن  به  نياز  به شدت  زماني که  در  را   گسترده چندجانبه 
تحت الشعاع قرار دهد. وي اضافه کرد: گروه دي.8 در طول مدت زمان دو دهه 
فعاليت به تدريج به بستري ارزشمند براي ارتقاي همکاري هاي اقتصادي موثر 
بين اعضاي آن تبديل شده و از ظرفيت ازم براي تقويت جايگاه کشورهاي عضو 
در اقتصاد جهاني، تنوع بخشي به اقتصاد اعضا، ايجاد فرصت هاي جديد در عرصه 
روابط تجاري، ارتقاي مشارکت ها در فرايند تصميم گيري در سطح بين المللي و 

بهبود استاندارد زندگي شهروندان کشورهاي عضو برخوردار بوده است.

اتحاديه اروپا از بازگشت تحريم هاي آمريکا 
عليه ايران ابراز تاسف کرد

بازگشت  از  بيانيه مشترک  با صدور  بريتانيا  و  آلمان  فرانسه،  اروپا،  اتحاديه 
تحريم هاي آمريکا عليه ايران »عميقا« ابراز تاسف کردند.در اين بيانيه همچنين 
آمده است که اين کشورها و اتحاديه اروپا از شرکت هايي که تبادات تجاري 
قانوني با ايران دارند حمايت مي کنند.در بخش ديگري از بيانيه هدف اتحاديه 
اروپا حمايت از فعاان اقتصادي عنوان شده که تحت قوانين و مقررات اروپا 
و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد با ايران تجارت مي کنند.

وزيران خارجه و دارايي آلمان، انگليس و فرانسه به همراه موگريني در بيانيه اي 
مشترک با اشاره به پيشرفت چشمگير سازوکار مالي ويژه اتحاديه اروپا براي 
ايران گفتند: ما براي تکميل اين سامانه عزمي راسخ و مشترک داريم.در اين 
بيانيه که به امضاي فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، 
ژان ايو لودريان، هايکو ماس و جرمي هانت وزيران خارجه فرانسه، آلمان و 
انگليس و برونو لومر، اواف شولتز و فيليپ هاموند وزيران دارايي اين سه کشور 
اروپايي رسيده، آمده است:ما عميقا از بازگشت تحريم هاي اياات متحده به 

دليل خروج آن از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( متاسفيم.

وزير انرژي روسيه تأکيد کرد که اين کشور تحريم هاي 
آمريکا عليه ايران را که خارج از چارچوب شوراي 
امنيت سازمان ملل اعمال شده به رسميت نشناخته و 
درصد يافتن مکانيزمي براي ادامه همکاري هاي خود 
با ايران است.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري 
تسنيم به نقل از خبرگزاري »تاس«، "الکساندر 
نوواک" وزير انرژي روسيه در مصاحبه با روزنامه 
»فايننشال تايمز« لندن اعام کرد، مسکو قصد 
دارد به مقامات تهران در يافتن راه مناسب براي 
تحقق صادرات نفت اين کشور به رغم تحريم هاي 
آمريکا که اين هفته به اجرا گذاشته مي شوند کمک 
کند.وي گفت: »ما خود در شرايط تحريم به سر 
مي بريم. درباره مواضع رسمي مسکو بايد بگويم 
به صورت يک جانبه و  را که  که ما تحريم هايي 
خارج از چارچوب قطعنامه هاي شوراي امنيت 
سازمان ملل باشند به رسميت نمي شناسيم. ما 

اين روش را غيرقانوني مي دانيم«.

وزير انرژي روسيه افزود: »ما معتقديم بايد سازوکاري 
پيدا شود که اجازه دهد همکاري هاي ما با شرکايمان 
اين  دهد.  ادامه  توسعه خود  روند  به  ايران  در 
برنامه منابع تضمين شده اي براي پرداخت هاي 
مالي ايران خواهد بود و اجازه مي دهد تا حجم 
مبادات بازرگاني خود را افزايش دهد. ما داراي 
روابط تجاري تاريخي با ايران هستيم. ايران نيازمند 
برخي  توسعه  براي  ما  فناوري هاي  و  خدمات 

بخش هاي اقتصادي است«.

وزير انرژي روسيه: 
تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ايران غيرقانوني است

آنتونيو گوترش دبير کل سازمان ملل متحد 
خواستار توقف فوري خشونت در يمن و توقف 
حمات به مناطق مسکوني و زير ساخت هاي 

اين کشور شد.
به گزارش مهر به نقل از الميادين، گوترش 
يمن خواست  در  درگير  هاي  همه طرف  از 
کااهاي  ساير  و  غذايي  مواد  ورود  اجازه  تا 
بر  تاکيد  با  همچنين  بدهند.وي  را  اساسي 
مورد  در  مثبتي  سياسي  هاي  نشانه  اينکه 

تمام تاش  بايد  که  دارد، گفت  يمن وجود 
خود را براي افزايش فرصت ها براي رسيدن 

صلح به کار ببنديم.
دبير کل سازمان ملل عنوان کرد: در صورتي 
که تحرک جدي صورت نگيرد، ۱۴ ميليون 
شهروند يمني طي ماه هاي آينده با گرسنگي 

و قحطي مواجه خواهند بود.
ازم به ذکر است عربستان همراه با چند کشور 
ديگر از فروردين سال ۱۳۹۴ اقدام به تجاوز 
نظامي به يمن و محاصره زميني، دريايي و 
هوايي اين کشور به بهانه بازگرداندن »عبدربه 
منصور هادي« رئيس جمهوري مستعفي يمن 

به قدرت کرد.
اين تجاوز نظامي تاکنون هيچ يک از اهداف 
اعامي ائتاف سعودي را محقق نکرده است 
و سبب ويراني کشور يمن و کشتار و آوارگي 

مردم اين کشور شده است.

گوترش :
خشونت ها در يمن پايان يابد 

نيويورک تايمز:
 تحريم هاي آمريکا عليه کشورها، پيروزي چنداني نداشته است

نيويورک تايمز با اشاره به تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران 
نوشت: اين تحريم ها بخشي از عاقه ترامپ به استفاده از ابزارهاي 
ولي  برسد  خود  خارجي  سياست  اهداف  به  تا  است  اقتصادي 
تحريم ها عليه روسيه، ونزوئا و کره شمالي پيروزي هاي چنداني 

برايش نداشته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از نيويورک تايمز، دولت 
از تحريم هاي بي رحمانه  را  ترامپ اعام کرد که هشت کشور 
عليه تهران معاف مي کند، با اين کار وعده خود براي مجازات 
اقتصادي ايران را تضعيف و اختاف عميقش با متحدان اروپايي 

را تشديد کرد.
 مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا 8 کشوري را که معافيت 
۶ ماهه گرفته اند مشخص نکرد ولي يک مقام ارشد اطمينان داد 
که هند، کره جنوبي، ژاپن و چين جزء اين کشورها هستند. اينها 

همه از بزرگترين وارد کنندگان نفت ايران هستند.
پمپئو گفت: اتحاديه اروپا که اخيراً ساخت يک کانال اقتصادي 
براي ادامه معامات مالي با ايران را اعام کرده است به عنوان يک 

مجموعه واحد جزء گيرنده هاي اين معافيت نيست.
وعده اين تحريم ها در ماه مه داده شده بود، زماني که ترامپ اعام 

کرد آمريکا از برجام کناره گيري مي کند.

اين معافيت ها در روز جمعه اعام شدند يعني در آستانه 5 نوامبر، 
مهلت کشورها براي توقف واردات کااهاي ايراني يا مواجهه با 
مجازات هاي مالي و چند روز قبل از انتخابات ميان دوره اي حساس 
آمريکا که دولت ترامپ به دنبال تحريک جمهوري خواهان حامي 

سياست خارجي سرسختانه خود است.
مايک پمپئو گفت : اين معافيت ها فقط به 8 کشور داده شده است 
فقط به خاطر اينکه واردات نفت از ايران را به طرز قابل توجهي 
کاهش داده اند و در زمينه هاي ديگر هم همکاري داشته اند. او 
گفت: »دو تا از اين کشورها قرار است طي چند هفته آينده واردات 
خود از ايران را متوقف کنند و همه آنها بايد در انتهاي اين ۶ ماه 

دوباره براي تمديد معافيت ها درخواست دهند«.
هند و چين احتمااً هرگز واردات نفت از ايران را متوقف نمي کنند. 
پيتر هرل، متخصص تحريم ها در دولت اوباما گفت: »اين معافيت ها 
کمک مي کنند درد برخورد با تحريم ها کمتر شود. همچنين به 
کنترل قيمت نفت پيش از انتخابات ميان دوره اي در روز سه شنبه 

کمک مي کنند«.
تحريم ها و عدم اعطاي معافيت به اروپايي ها به شدت روابط دو 
سوي اقيانوس اطلس را به خطر مي اندازد. اين روابط تا اآن هم 
آغاز  از  پيش  اروپايي  بزرگ  شرکت هاي  اکثر  ديده اند.  آسيب 

اين کشور خارج شدند ولي ديپلمات هاي  از  ايران  تحريم هاي 
اروپايي روز جمعه ادعا کردند که به تاش براي حفظ تجارت 

قانوني با تهران ادامه مي دهند.
ايران همچنان بخشي از قرارداد اتمي است که در سال ۲0۱5 
با حضور آمريکا، فرانسه، انگليس، آلمان، روسيه و چين امضا 
شد. بازرسان بين المللي به اين نتيجه رسيدند که تهران به اين 
قرارداد پايبند مانده است و ساح اتمي نمي سازد و مقامات اروپايي 
اعام کردند که اين قرارداد براي امنيت ملي آنها حياتي است. 
اين تحريم ها بيش از 700 کسب و کار، اشخاص حقيقي و ساير 
شرکت ها شامل بخش نفت، بانکداري، کشتيراني، کشتي سازي 
و بيمه را شامل مي شوند. اين تحريم ها در روز دوشنبه اجرايي 
مي شوند و در روز جمعه به طور مشترک توسط پمپئو و منوچين، 

وزير خزانه داري آمريکا اعام شدند.
گروه هاي صلح جهاني اين تحريم ها را آخرين قدم يک کمپين حساب شده 

توسط کاخ سفيد براي تحريک جنگ با ايران مي دانند.
اطاعيه روز جمعه بخشي از عاقه ترامپ به استفاده از ابزارهاي 
اقتصادي مثل عوارض و تحريم است تا به اهداف سياست خارجي 
خود برسد. ولي تحريم هاي آمريکا عليه روسيه، ونزوئا و کره 

شمالي پيروزي هاي چنداني برايش نداشته است.

نوشت: »قاسم  به سردارسليماني  از صفحه منسوب  نقل  به  راشاتودي  تارنماي 
سليماني« فرمانده سپاه قدس ايران با انتشار پستي اينستاگرامي به توئيت »دونالد 
ترامپ« رئيس جمهوري آمريکا با مضمون 'تحريم ها در راهند'، واکنش نشان 
داد.اين رسانه روسي تصريح کرد: سليماني روز جمعه با انتشار عکسي از خود 
در قالب يکي از کاراکترهاي سريال محبوب »بازي تاج و تخت« در اينستاگرام 

نوشت: »بياييد! ما منتظريم«.
راشاتودي به نقل از وي افزود: »من دشمن شما هستم. سپاه قدس دشمن شماست. 

شما اين جنگ را آغاز کرده اما ما کسي هستيم که آن را تمام مي کنيم.«
اين رسانه روسي در ادامه اضافه کرد: ترامپ با تصويرسازي و استفاده از ادبيات 
متعلق به اين سريال پربيننده، تصويري را از خود در توئيتر منتشر کرد که به 

بازگشت تحريم هاي ضد ايراني اشاره داشت.
روبه رو شد  بسياري  واکنش هاي منفي  با  ترامپ  اقدام  ايرنا، »اين  به گزارش 
و شبکه "اچ بي او" نيز از »سوءاستفاده از نماد تجاري« متعلق به اين شرکت، 
انتقاد کرد.ترامپ در ماه مه )ارديبهشت( از توافق هسته اي ايران که از آن با 
بيشتر  تر  پيش  آمريکا  خارج شد.  کند،  مي  ياد  تاريخ«  توافق  »بدترين  عنوان 
درآمده  تعليق  به  توافق  اين  انعقاد  به موجب  که  را  اي  تحريم هاي ضدايراني 
بودند، احيا کرده است و باقي مانده اين تحريم ها نيز در تاريخ 5 نوامبر )۱۴ 

آبان( اعمال خواهند شد. 
سردار سليماني در سخنراني ماه ژوئيه )مرداد-شهريور( خود در استان همدان، خطاب 

به آمريکا گفت که درگيري با ايران »همه چيزتان را نابود خواهد کرد.«

مدرك دانشنامه پايان تحصيات  کارشناسي با شماره 158912200268 متعلق به  اينجانب عبداه علي توکلي 
فرزند امامعلي به شماره  شناسنامه  89 متولد 1356 کدملي 3031319370 در رشته علوم قضايي از دانشگاه 
آزاد اسامي واحد جيرفت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را 

به آدرس: جيرفت، دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب مرضيه مراد نژاد فرزند گشتاسب به شماره شناسنامه 289 صادره از 
خرم آباد در مقطع کارشناسي رشته حقوق قضايي صادره از واحد دانشگاهي اهواز با شماره 12/892849 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 
هواز به نشاني اهواز فلکه کارگر ) فرهنگ شهر( خيابان کارگر جنوبي کدپستي 68875- 61349 و صندوق 

پستي 1915 ارسال نمايد.
مدرك دانشنامه  اينجانب مهديه محمدي فرزند جمشيد به شماره شناسنامه 1550 صادره از تهران در مقطع 
ليسانس، رشته مهندسي متالوژي صنعتي صادره از واحد دانشگاهي سيستان و بلوچستان مفقود گرديده است 
و فاقد  اعتبار ميباشد از يابنده تقاضاميشود در صورت  يافت، اصل مدرك را به  دانشگاه سيستان بلوچستان به 

نشاني زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه مهندسي شهيد نيکبخت ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آرش کانتري فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه  2561 صادره از تهران در مقطع 
کارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي تهران مرکزي با شماره  188860 و تاريخ  
77/11/19 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به  دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران 

مرکزي به نشاني: تهران، سوهانك، بلوار ارتش ، ميدان قائم، خيابان خندان، خيابان سلماس ارسال فرمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علي ناصر باراني فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه2125 صادره از زابل در 
مقطع کارشناسي رشته علوم سياسي صادره از واحد دانشگاهي زابل با شماره  9899- 14/12/1/90 – 90/9/26 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 

زابل به نشاني جاده بيجار – دانشگاه آزاد واحد زابل ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا کوهي فايق فرزند  محمد به شماره شناسنامه 3450 صادره ح 1 شهرکرد در 
مقطع کارداني پيوسته رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي ابرکوه با شماره  204/28/77 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده  تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد ابرکوه به نشاني 

استان يزد شهرستان ابرکوه بلوار امام علي کدپستي 8931739874 صندوق پستي 313 ارسال نمايد.
سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 جي ال ايکس مدل 1391 به رنگ نقره اي متاليك با شماره پاك 735 س 
12 ايران 89 با شماره موتور12491022384 با شماره  شاسي NAAM11CA9CH552559 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند کمپاني وکارت خودرو سواري سمند تيپ LX  XUV مدل 1395 به رنگ سفيد به شماره انتظامي 72- 715 
ن 19 شماره شاسي NAAC91CE3GF080443 و شماره موتور 124K0793247 به نام مينا ميردار سلطاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
– ايران 624 و موتور  سند کمپاني موتور سيکلت تکتاز مدل 91 رنگ نقره اي به شماره انتظامي 34768 

012168 و شماره تنه 9106845 به نام سيد رحيم هاشميان مفقود و فاقد اعتبار است.
برگ سبز و سند کمپاني ماشين سواري فيات تيپ سي نيا 1400 و رنگ نقره اي – متاليك مدل 1388 به شماره 
موتور 350A10174852641  و شماره شاسي NA417800081000476  و شماره  پاك 55- ايران 243 

ص 71 به نام آقاي مجيد سپاس دار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپاني و سند مالکيت ) برگ سبز( و کارت ماشين خودرو وانت نيسان مدل 1389 به شماره انتظامي 
بنام معصومه  موتور 569799  به شماره  و   NAZPL140TBN277961 و شماره شاسي د 94   456 -17

رحيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 2729
برگ سبز سند مالکيت خوردو نيسان به شماره انتظامي 91- 213 س 23 به نام جليل مناف زادگان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
 05167605*NDR125 شماره  موتور CDI 125 سند مالکيت ، کارت موتور سيکلت و سند سبز موتور ساوين تيپ
سال توليد90 شماره تنه NDR***125B9074752   IRAGH9010JA074752   به شماره پاك ايران539- 

83977 به نام عنايت شرفياني باکدملي 4060392294 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زليخا همتي فرزند منت علي به شماره شناسنامه 25805 صادره از کوهدشت در 
مقطع کارشناسي ارشد رشته  مديريت آموزشي صادره از واحد دانشگاهي کمالوند خرم آباد با شماره 49095 
مفقود گرديده است وفاقد اعتبار ميباشد از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 

خرم آباد به نشاني دانشگاه آزاد اسامي واحد کمالوند ارسال نمايد.
G4KD/ مدل 1397 به رنگ مشکي متاليك به شماره موتور  CERATO2000 برگ سبز خودروي سواري کيا تيپ

JH605613 و شماره شاسي NAS621200J1062826 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالکيت برگ سبز تاکسي شهري سيستم سمند مدل 1387 به شماره انتظامي 51- 545 ت 34 و شماره 
شاسي NAAC61CA58F050308 و شماره موتور 12487093263 به مالکيت فاتح حيدري فرزند - مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب بيستون شريفي فرزند – مالك خودروي سواري پژو پارس اي ال ايکس مدل 1390 به شماره انتظامي 
بعلت  موتور 12690008453  به شماره   NAAN41DC7CE005459 به شماره شاسي د 85   659 -61
فقدان اسناد فروش ) برگ کمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع 
در تهران – کيلومتر 14 جاده قديم کرج، پيکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
سند کمپاني و شناسنامه مالکيت سواري پيکان مدل 78 رنگ سفيد ش ش ايران 75- 386 س 32 ش م – 

11127802576 ش شاسي 0078401639 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپاني و شناسنامه مالکيت پي کي مدل 84 رنگ بژ ش ش ايران 75- 286 س 32 ش م 131268966ش 

شاسي 057136 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند وانت پيکان تيپ OHV1600 مدل 1388 به رنگ سفيد  شيري و شماره موتور 11488079496 و شماره 
شاسي NAAA46AA4AG091333 و شماره پاك 58 ايران 981 س 18 به نام  رضاباراني مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
T- AT به رنگ   -S5 اينجانب محمود آشور فارسياني مالك خودروي سواري هاچ بك سيستم  هايما تيپ
سفيد مدل 1397 به شماره انتظامي 977 ج 33- ايران 77 و به شماره بدنه  JY715284 و به شماره موتور 
GN15TF78019271 بعلت فقدان کارت سبز و کارت ماشين تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذکور 
را نموده است لذا چنانچه  احدي ادعايي در خصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي 
ساري واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نکا جنب شرکت شماليت مراجعه نمايند بديهي است پس از مهلت مزبوز 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري پرايد  131SE مدل 1395 رنگ نقره اي متاليك شماره پاك 38- ايران 982 د 49 شماره 

موتور 5518827 شماره شاسي NAS411100F1187737 بنام علي حاجيلو  مفقود و فاقد اعتبار ميباشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالکيت پژو 405 مدل 88 رنگ نقره اي شماره شهرباني 119 ب 99 – ايران 65 به شماره 

موتور 12487254547 و شماره شاسي 397305 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پژو سواري 405 مدل 1387 به شماره  انتظامي 41- 826 ج 65 و شماره موتور 12487081434 

و شماره شاسي 373141 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
کليه مدارك خودرو اعم از برگ سبز و سند کمپاني وبنچاق قطعي مربوط به سواري پرايد تيپ نسيم دي ام 
مدل 1375 به رنگ سفيد – روغني به شماره  انتظامي 376 د 91- ايران 59 به شماره  موتور 00867445 
و به شماره  شاسي S1442274115436 متعلق به  اينجانب ميثم امامي کردمحله  مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند کارخانه و برگ سبز و کاشه  هاي سند سواري پژو آردي مدل 82 به شماره انتظامي 35- 977 ط 14 
به شماره موتور 11782016100 به شماره شاسي 82143251 متعلق به اينجانب  رضا سيفي نيا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل کارت هوشمند رانندگان ناوگان باري اينجانب حسين آلي فرزند رسول به کدملي 2870583729 و 

شماره کارت 1257837 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 2733
اعتبار ساقط  از درجه  به شماره کارت 2461480 مفقود گرديده و  يار شادمند  اله  اينجانب  کارت هوشمند 

ميباشد.

مدرك دانشنامه اينجانب ويدا ارشادي فرزند حسين به شماره شناسنامه 892 صادره از شيراز در مقطع کارشناسي 
رشته مهندسي کشاورزي – ماشينهاي کشاورزي صادره از دانشگاه شهيد باهنر کرمان به شماره  03188226886 
مفقود  گرديده است وفاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني کرمان، ميدان پژوهش، 

دانشگاه شهيد باهنر کرمان ارسال نمايد.
مدرك موقت کارشناسي ارشد اينجانب نويد جعفريان فرزند علي به شماره ملي 2220064824 از دانشگاه 
صنعتي شريف پرديس بين الملل جزيره کيش به شماره  1378 مورخه 95/1/30 رشته عمران مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
کارت هوشمند راننده به شماره  2144753 متعلق به اينجانب حميد کرم زاده فرزند حسن به شماره ملي 

4172060382 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالکيت ) برگ سبز( و کارت خودروي وانت دوکابين مزدا 2000 مدل 1388 به رنگ يشمي متاليك و 
به شماره شاسي 7820D00072 و شماره موتور 341456 و شماره پاك ايران 96- 926 ج 83 به نام مهدي 

ابراهيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
کليه مدارك خودرو سواري پرايد  111 مدل 1389 به شماره انتظامي 699 ص 35 – ايران 66 و شماره موتور 
3357476 و شماره شاسي 65430089001351 به نام  محسن صادقي به شماره شناسنامه 8 فرزند  حسن 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو پژو جي ال آي 405 مدل 1384 رنگ نوك مدادي- روغني به شماره انتظامي 
ايران 67- 945 ج 66 و شماره موتور 12484042313 و شماره شاسي 16206705 به مالکيت آوا عيدي 

وندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون شرکت/ آقاي/ خانم شرکت داريوش جوکار مالك کاميون مدل 1383 به شماره  انتظامي 49- 845 
ع 11 با شماره شاسي 593738 – 16- 333 و 374 وشماره موتور 10095127- 932 و 335 بعلت فقدان 
سند تقاضاي صدور المثني نموده لذا چنانچه هرگونه ادعايي در مورد خودروي مذکور وجود دارد ظرف مهلت 
15 روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك کافي به دفتر فروش شرکت ايران خودرو ديزل واقع در 

تهران کيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمايند.
سند و فاکتور فروش و سند مالکيت ) برگ سبز( و برگ گمرکي خودرو وانت شخصي تويوتا 2000 به رنگ 
جگري روغني مدل 1985 به نام بي بي نجمه  حسني به شماره  پاك 791 س 75 – ايران 12 به شماره  موتور 

0354381 و شماره شاسي 0038936 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجويي اينجانب فاطمه فاحي به شماره دانشجويي 9740533 رشته  فقه و حقوقي دانشگاه سيستان 

و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز خودرو سواري ام وي ام مدل 1394 به شماره   پاك 679  د 41- ايرن 95 به شماره  موتور 
MVM484FBDF003622  و شماره شاسي NATGBATLVF1003565 به رنگ سفيد روغني بنام عبدالباسط 

جمال زهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروي سواري پژو 206 مدل 1385 به شماره  انتظامي 717 د 59- ايران 85 به شماره موتور 
13085023811 و شماره شاسي  10830544 به رنگ خاکستري متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
 1393/8/1 تاريخ  به   1852091 شماره  به   ) هوشمند   ( باري  رانندگان  اي  حرفه  فعاليت  کارت  اصل 
بنام اينجانب بهزاد چهرازي فرزند محمد به کدملي 6299877863  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ميباشد. ساقط 
شماره  به  روغني  سفيد  رنگ   1388 مدل  وانت  پيکان  خودرو  مالك  نسب  رشيدي  رضا  علي  اينجانب 
 362  -81 ايران  پاك  شماره  و   11488023131 موتور  شماره   NAAA36AA29G850656 شاسي 
هر  چنانچه   لذا  است  نموده  را  مذکور  اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  فروش  اسناد  فقدان  بعلت   43 ب 
کس ادعايي در مورد  خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو 
واقع در اصفهان خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالکيت ) برگ سبز( خودروي سواري سمند مدل 1392 به رنگ سفيد روغني شماره پاك 618 س 
31 ايران 36 به شماره شاسي F642991 به شماره موتور 124K0272553 به نام موسي معين الغرباني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
کارت پاك خودروي کاميون کپرسي سيستم بنز پرايد  مدل 1385 به  رنگ نارنجي – روغني شماره  پاك 
768 ع 13 ايران 85 به شماره   شاسي 37433316597288 به شماره  موتور 33593210099315 به نام 

مريم شه کرم زهي ريگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب پريسا احمدي نجف آبادي مالك خودرو پژو 206 شماره شاسي Aj359165 و شماره انتظامي 543م 
28 ايران 55 بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اسماعيل باقري بنه کهدل مالك خودرو وانت پيکان به شماره  موتور 11486055975  و شماره شاسي 
31654103 بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 jj547014 165  و شماره شاسيA0149661 اينجانب سهيل شاهميري مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور
بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
   BG192264 اينجانب مرتضي فاحي مالك خودرو وانت پيکان به شماره موتور 11490004395 و شماره شاسي
بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ناهيد اسکندري مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور FSM84733773  و شماره شاسي 83636597  
بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب پريسا سلمان شميران مالك خودرو سمند به شماره شاسي GF088778  و شماره انتظامي 577 ق 
48 ايران 77 بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ونوس الموتي نيا مالك خودرو پژو پارس به شماره شاسي HH834129  و شماره انتظامي 131 س 
94 ايران 10 بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 Ej490395 163  و شماره شاسيB0075177 اينجانب حامد حجازي مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور
بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 آگهي تجديد مناقصه عمومي
 روستاي شيخ حسن 

)نوبت دوم(
دهياري روستاي شيخ حسن در نظر دارد به استناد مجوز شماره 
88 شوراي اسامي روستا نسبت به اجراي پروژه جدولگذاري، 
زيرسازي معابر روستاي شيخ حسن از توابع شهرستان نظرآباد، 
بخش مركزي به سقف 3/782/584/057 ريال از طريق مناقصه 

عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايند.
شرايط شركت در مناقصه:

خريد اسناد به مبلغ 500/000 ريال واريز به شماره حساب 
سپرده 54915567152906/02 نزد پست بانك شعبه هشتگرد 

به نام دهياري شيخ حسن
- همراه داشتن معرفينامه نماينده قانوني شركت به همراه 

مهر شركت
- داشتن گواهينامه صاحيت پيمانكاري در زمينه راه و باند 

و يا راه و ابنيه حداقل با رتبه 5 الزامي مي باشد.
- داشتن گواهينامه صاحيت ايمني از اداره كار
- داشتن رزومه كاري حداقل چند نمونه قرارداد

- داشتن گواهينامه ارزش افزوده معتبر
- ساير موارد در اسناد مناقصه قيد شده است.

- تحويل اسناد به ماقصه گران بعد از چاپ نوبت دوم آگهي 
مي باشد.

- تسليم پيشنهادات و اسناد تكميل شده توسط مناقصه گران 
حداكثر تا ساعت 10 صبح مورخ 97/8/15 روز سه شنبه در 
محل تحويل پاكت هاي پيشنهادي دبيرخانه محرمانه فرمانداري 

شهرستان نظرآباد مي باشد.
مختار  پيشنهادات  از  يك  هر  قبول  يا  رد  در  دهياري   -

است.
- هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

- لذا عاقمندان مي توانند بعد از انتشار نوبت دوم به دفتر 
دهياري به آدرس روستاي شيخ حسن، خ شهيد اصل دهقان 

دهياري شيخ حسن مراجعه نمايند.
بازگشايي پاكات: 97/8/15

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/13

خ ش: 97/8/6

 رضا فاح دار 
 دهيار شيخ حسن

 تمديد مهلت تبادل چک هاي غير صيادي 
در سامانه چکاوک تا 22 آبان ماه

مهلت تبادل چک هاي غيرصيادي در سامانه چکاوک تا روز ۲۲ آبان ماه تمديد 
شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،براين اساس از اين تاريخ قبول و واگذاري 
چک هاي فاقد شناسه ۱۶ رقمي ذيل شماره سري و سريال چک موسوم به صيادي 
از طريق سامانه چکاوک امکان پذير نخواهد بود.سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي 
چک )صياد( به منظور يکپارچه سازي فرآيند صدور دسته چک هاي بانکي از سوي 
درخواست هاي  متمرکز سازي  با  سامانه  است.اين  شده  پياده سازي  مرکزي   بانک 
دسته چک،امکان اعتبار سنجي صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته واز اختصاص 
دسته چک به افراد فاقد صاحيت و بد سابقه جلوگيري مي کند.همچنين با اختصاص 
يک شناسه منحصر به فرد به هربرگ چک امکان استعام و پيگيري وضعيت چک 
از طريق پيامک براي گيرنده چک تسهيل و باعث افزايش اعتبار دسته چک در 

تبادات مالي کشور مي شود.

توزيع 18 هزار بن کارت خريد کتاب از سوي 
بانک شهر در نمايشگاه کتاب استاني اصفهان

مسئول دبيرخانه اجرايي نمايشگاه هاي کتاب بانک شهر از توزيع ۱8 هزار بن کارت 
خريد کتاب از سوي اين بانک در نمايشگاه کتاب استاني اصفهان خبر داد.به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومي،مهدي اکرمي با اعام اين خبر گفت: هفتمين نمايشگاه 
کتاب استاني در سال جاري در شهر اصفهان با حضور ۴8۱ ناشر از سراسر کشور و 
با ارائه ۹۶ هزار و ۴۲۳ عنوان کتاب در ۴ سالن و تعداد ۳۶0 غرفه در حال برگزاري 
است.وي با بيان اينکه اعتباري بالغ بر ۱5 ميليارد ريال براي اين نمايشگاه در نظر 
گرفته شده است،افزود: خوشبختانه استقبال خوبي از اين نمايشگاه از سوي جوانان 
 استان صورت گفته است و درهمين راستا تا ۱5 آبان ماه )روزپاياني نمايشگاه ( 
 ارائه بن کارت به واجدان شرايط ادامه خواهد داشت.اکرمي با تاکيد بر اينکه ارائه 
بن کارت به اهالي کتاب و کتابخواني در کمترين زمان ممکن صورت مي گيرد،ادامه 
داد: همچنين در اين نمايشگاه خدمات کامل بانکي شامل واريز و برداشت نقدي، 
افتتاح حساب و همچنين خدمات بانکداري الکترونيکي ارائه مي شود.مسئول دبيرخانه 
اجرايي نمايشگاه هاي کتاب بانک شهر با اشاره به اينکه کمک به رشد شاخص هاي 
فرهنگي از اصلي ترين اولويت هاي اين بانک طي سال هاي اخير بوده است،گفت: 
اقدامات  از مهمترين  استان ها  نمايشگاه هاي کتاب در مراکز  برگزاري  معتقديم 

فرهنگي در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي محسوب مي شود.

اولين بيمارستان فوق تخصصي هسته اي کشور با 
 مشارکت بانک صادرات ايران 

آماده بهره برداري شد
 اولين بيمارستان فوق تخصصي هسته اي کشور با مشارکت ۲50 ميليارد ريالي بانک صادرات 
ايران بزودي در غرب تهران به بهره برداري مي رسد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، 
اين بيمارستان ۲00 تخت خوابي که با نام »سامت فردا« به عنوان تنها مرکز فوق تخصصي 
تاکنون 70 درصد  کرد،  آغاز خواهد  را  فعاليت خود  تشخيص سرطان  در حوزه  هسته اي 
تسهيات مورد نياز خود را از بانک صادرات ايران دريافت کرده و در مرحله بهره برداري است.

بنا براين گزارش، طي بازديد مديران منطقه غرب تهران بانک صادرات ايران از اين بيمارستان، 
مراحل تکميل و تجهيز نهايي اين مرکز مورد بررسي قرار گرفت.حميدرضا رهبر، معاون شعب 
از ايجاد يک باجه، نصب خودپرداز، پايانه هاي فروش و  منطقه غرب تهران در اين بازديد 
ارائه تمامي خدمات بانکي در اين مرکز درماني توسط بانک صادرات ايران خبر داد.همچنين 
سيدرضا حسيني از مؤسسين بيمارستان، ضمن ابراز خرسندي از همکاري و همراهي بانک 
 صادرات ايران، از نقش اين بانک در ساخت و تجهيز بيمارستان تقدير کرد و گفت: اين مرکز  
فوق تخصصي هسته اي در راستاي تشخيص و درمان بيماري سرطان آغاز به کار خواهد کرد 
که با بهره گيري از دستگاه هاي روز دنيا از جمله گامانايف به درمان بيماراني مي پردازد که 
پيش از اين، برخي از آنها جهت درمان، با صرف هزينه هاي سنگين به خارج از کشور مراجعه 
مي کردند که با راه اندازي اين مرکز، ضمن جلوگيري از خروج ارز، شاهد کاهش هزينه هاي 

درماني هموطنان خواهيم بود.



خبر«

خبر«
قاضي سراج:  سودجويان درشرايط 
تحريم فرصت براي فساد پيدا مي کنند

رئيس سازمان بازرسي کل کشورگفت: وقتي کشوردرشرايط تحريم واقع 
مي شود، احتمال بروزفساد ازسوي افراد فرصت طلب باا مي رود، دراين 
شرايط وظيفه نهادهاي رسمي رساندن فساد به پايين ترين سطح است.به 
گزارش فارس، قاضي سراج دربيست ويکمين اجاس هيئت مديره انجمن 
آمبودزمان آسيايي درباکو، اين امر را موفقيت بزرگي براي کشورمان دانست 
واظهارداشت: آکادمي آمبودزمان آسيايي درايران تأسيس وهمه تجهيزات 
نرم افزاري وسخت افزاري آن درکشورمان تهيه شده است.قاضي سراج با ارائه 
گزارشي به اعضاء هيئت مديره به تشريح وظايف آمبودزماني اين سازمان 
درموضوع رسيدگي به شکايات مردمي پرداخت وعاوه برحوزه هاي نظارت 
وبازرسي يکي ازوظايف اين سازمان را پيشگيري ازتخلفات ومبارزه با فساد 
دانست.وي، با اشاره به تحميل جنگ ناجوانمردانه به کشورمان دراوايل انقاب 
که هشت سال به طول کشيد واعمال تحريم هاي ظالمانه اقتصادي ازسوي 
آامريکا وبرخي کشورهاي غربي به کشورمان واستمرار40 سال جنگ نرم، 
اظهارداشت: بخش مهمي ازفساد موجود درکشورناشي ازشرايط تحريم هاي 
آمريکا است.رئيس سازمان بازرسي کل کشورگفت: فساد پديده اي است که 
درهمه کشورها وجود دارد وفقط سطح آن فرق مي کند، ايران نيزازکشورهاي 
ديگرجدا نيست.وي خاطرنشان کرد: وقتي کشوردرشرايط تحريم واقع مي شود، 
احتمال بروزفساد ازسوي افراد فرصت طلب باا مي رود، دراين شرايط وظيفه 
نهادهاي رسمي رساندن فساد به پايين ترين سطح است.قاضي سراج افزود: 
اخيراً شاهد اتخاذ تصميمات مهم از سوي رؤساي سه قوه براي مبارزه با 
فساد بوديم و روزهاي شنبه هر هفته رؤساي سه قوه در اين رابطه جلسه 
دارند که نشان دهنده عزم جدي براي مقابله با فساد در کشور است. در 
کشور ما که تمرکز مسئوان روي رفع معضات ناشي از تحريم ها است، 

سودجويان فرصت بيشتري براي فساد پيدا مي کنند.

تعداد زيادي ازمردم راهي بيمارستان شدند
توفان درشمال سيستان وبلوچستان  مي تازد

توفان درسيستان وبلوچستان به خصوص درزابل مشکات زيادي به وجود 
آورده وتعداد زيادي ازمردم را راهي بيمارستانها ومراکزدرماني استان کرده 
است.  به گفته رئيس شبکه پايش هواشناسي سيستان وبلوچستان سرعت 
توفان درزابل به 112کيلومتربرساعت رسيده وغلظت ذرات معلق درهواي اين 
شهر را به42 برابرحد مجازرسانده است.درهمين رابطه  محمود ديانتي  رئيس 
شبکه پايش هواشناسي سيستان وبلوچستان درگفت وگوبا ايسنا  اظهارکرد: 
 اين توفان درروزشنبه 12 آبان ماه ديد افقي درمحدوده فرودگاه زابل را به

400 مترکاهش داد وسبب شد تا غلظت ذرات گردوغبار با اندازه 10 ميکرون 
درهواي اين شهر به 6262 ميکروگرم برمترمکعب معادل42 برابرحد مجازبرسد.وي 
با بيان اين که  شمالي بودن جريانات وريزش هواي سرد ازعرض هاي بااترسبب 
کاهش دما درشهرهاي شمالي استان شده است، تصريح کرد: روند کاهش دما 
درشهرزابل از روزجمعه شروع شده و ديروز دماي اين شهردرسردترين لحظات 
 به۷ درجه سلسيوس رسيد که نسبت به زمان مشابه در روز هاي گذشته
۳ درجه سردترشده است.معاون استاندارسيستان و بلوچستان و فرماندار ويژه 
زابل دراين رابطه گفت: توفان وشرايط بحراني درمنطقه سيستان باعث شد 
تا روزشنبه12 آبان ماه نه تنها مدارس درتمامي مقاطع تحصيلي بلکه ادارات 
وسازمانها دولتي، دانشگاهها ومراکزآموزش عالي بنا به صاحديد ستاد بحران 
استان تعطيل اعام شوند وفقط مراکزخدماتي، درماني وامداد رساني به دليل 
شرايط بحراني درآماده باش به سرمي برند.غامرضا گنجي، افزود: تعداد کل 
 بيماراني که به مراکزخدمات درماني، اورژانس وبيمارستانها مراجعه کرده اند

85 نفربوده اند.وي ادامه داد: ازتعداد کل بيماران مراجعه کننده، ۳1 نفر 
بستري و54 نفربه صورت سرپايي درمان شده اند.وي بيماران قلبي را 2۷ 
نفر،بيماران تنفسي را 45 نفر، بيماران وافراد ناشي از حوادث ترافيکي را 11 
و بيمار چشمي را  يک نفر اعام کرد.گنجي افزود: همه مراکز بهداشتي و 

درماني منطقه سيستان به حال آماده باش هستند .

»

سخنگوي سازمان غذا ودارو:
 صادرات دارو 

 و تجهيزات پزشکي
 ممنوع شد
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مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري عنوان کرد:
 اختصاص بسته حمايتي دولت 

به ۹۵/۵ درصد بازنشستگان کشوري
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري، با اشاره به اينکه۹5/5 درصد بازنشستگان 
کشوري کمتراز۳ ميليون تومان دريافت مي کنند، گفت: تمامي اين افراد سبد 
حمايتي دولت را دريافت مي کنند.به گزارش مهر، جمشيد تقي زاده با اشاره 
به اينکه يک ميليون و400 هزاربازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگي 
قراردارند، گفت: اغلب بازنشستگان افرادي هستند که در زمان فعاليتشان 
مسئوليت هاي متعددي را درسازمانها ودستگاه ها داشته اند.وي با اشاره به 
اينکه ۹5/5 درصد ازبازنشستگان تحت پوشش زير۳ ميليون تومان حقوق 
مي گيرند افزود: اين مبلغ درشأن آنها نيست وبايد به وضعيت بازنشستگان 
رسيدگي شود وما نيزسعي مي کنيم اين شرايط را تغييردهيم.وي همچنين 
درمورد اجراي قانون همسان سازي نيزاظهارداشت: براي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان نيازبه۳0 هزارميليارد تومان اعتباراست که اميدواريم با توجه 
به پيگيري هاي صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار ورفاه 
اجتماعي15 هزارميليارد تومان ازاين رقم دربودجه۹8 پيش بيني شود تا بتوانيم 
حقوق بازنشستگان را تاحدود يک ميليون تومان افزايش دهيم.تقي زاده  افزود: 
طبق تصميم دولت با توجه به شرايط اقتصادي موجود، قراراست بسته هاي 
حمايتي دراختياربازنشستگان صندوق بازنشستگي قراربگيرد که اسامي اين 
افراد دراختيار وزارت رفاه قرارگرفته است وبه بازنشستگاني که کمتراز۳ 

ميليون تومان مي گيرند تعلق مي گيرد.

مدارس کشور،صاحب مددکار مي شوند
معاون اموراجتماعي سازمان بهزيستي گفت: پيشنهاد داديم مددکاراجتماعي 
انجام  درتمام مدارس داشته باشيم که فازاوليه آن درنظرآباد تهران 
تلويزيوني  دربرنامه  فريد  مسعودي  حبيب اله  فارس،  گزارش  شد.به 
پرسشگربا موضوع آسيب هاي اجتماعي، درپاسخ به اين پرسش که آيا بايد 
دربرابرواقعيت هاي اجتماعي سکوت کرد يا بايد آن را بازگوکنيم؟ اظهارکرد: 
 همه موافق اعام واقعيات هستند، اما درفضاي رسانه اگرآگاهي دهي 
با هدف باشد مي تواند موثرباشد اما اگرصرف اطاع رساني مدنظرباشد 
فقط باعث نگراني مي شود.وي با بيان اينکه مردم بايد بدانند که ممکن 
است درسنين پايين هم کودک دچارآسيب شود اما بمباران اطاعاتي 
صرف، استرس را باا مي برد، افزود: خانواده ها بايد همانقدر که به فيزيک 
و شيمي اهميت مي دهند به آموزش سبک زندگي درمدرسه فرزندشان 
هم توجه کنند؛ بايد والدين به موضوع فرزندپروري وسبک زندگي حساس 
شوند. مسعودي فريد با تأکيد براينکه آموزش و پرورش، راهبردي ترين 
واستراتژيک ترين نهاد است، گفت: بايد به آموزش و پرورش کمک 
کنيم تا جايگاه آن ارتقا يابد؛ شکل گيري شخصيت وهويت کودکان 

ازسنين پايين شروع مي شود. 

عضوکميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي گفت: پس 
از رفتن قاليباف ازشهرداري تهران، پايتخت دچارخأ شد 
وکارخاصي صورت نگرفت.عبدالرضا عزيزي درگفت وگوبا 
فارس، درباره مستثني شدن شهردارتهران ازقانون منع به 
کارگيري بازنشستگان اظهارداشت: طرح استفساريه اي 
درکميسيون اجتماعي مجلس مورد بررسي قرارخواهد گرفت 
و با توجه به اينکه جايگاه شهردارتهران برابربا وزيراست 
وافشاني شهردارتهران نيزتجربه زيادي درحوزه مديريتي 

دارد، اميدواريم اين طرح به تصويب برسد وشهرداران 
کانشهرها مسئوليت خود را ادامه دهند. وي افزود: بعد 
ازرفتن قاليباف ازشهرداري تهران، پايتخت دچارخأ شد 
وکارخاصي براي تهران صورت نگرفت. عزيزي افزود:  
اگرشهردارتهران پي درپي عوض شود، اين مردم هستند 
که آسيب مي بينند، درحال حاضرنيزشهردارفعلي جا 
افتاده است وتاش مي کنيم تمام شهرداران کانشهرها را 
حفظ کنيم.وي افزود: 26 آبان ماه قانون منع به کارگيري 
بازنشستگان اجرايي مي شود واگردرکميسيون اجتماعي 
مجلس، استثنا شدن شهرداران رأي بياورد، اين طرح 
خارج ازنوبت درصحن علني مطرح مي شود ودرصورتي 
که آنجا نيزبه تصويب برسد، به شوراي نگهبان خواهد 
رفت. وي درپاسخ به پرسشي مبني براينکه اگراستانداران، 
فرمانداران يا ديگرمشاغل اجرايي ودولتي نيزدرصورت 
بازنشستگي بخواهند استثنا شوند، چه اقدامي صورت 

خواهد گرفت، گفت: به آنها نه خواهيم گفت. 

عضو کميسيون اجتماعي مجلس: 
تهران بعد از قاليباف دچارخأ شد

معاون شهردارتهران، گفت: اطاعات دقيقي اززيرسطح 
شهرتهران نداريم واطاع ما تا بيش ازعمق6 الي۷ متري 
بيشترنيست. به گزارش خبرنگارما، پيروزحناچي درنشست 
خبري درخصوص فرونشست هاي مختلف زمين درتهران، 
گفت: برداشت بي رويه ازسفره هاي زيرزميني، قنات هاي 
تهران، آثارباقي مانده از زلزله هاي قديمي، عبورزيرساخت هاي 
درتهران  زمين  فرونشست  متروازدايل  مثل  شهري 
است. وي گفت: در6 ماه نخست امسال240 جلسه 
درکميسيون ماده100 برگزارشده است که4 هزارو۷۳4 
راي درکميسيون ماده100 صادرشده است. البته اين 
اتفاق عامت خوبي نيست وما نبايد اين حجم تخلفات 
داشته باشيم. يکي ازمواردي که دردستورکارمعاونت 
شهرسازي قراردارد ارتقاء سامانه ماده100 است که 
درهمين زمينه اداره کل حقوقي معاونت شهرسازي 
اقداماتي را دردستورکارخود قرارداده است.معاون شهرسازي 
 و معماري شهرداري تهران درادامه به حذف مصوبه 

برج باغات براساس تصميم اعضاي شوراي شهرتهران اشاره 
کرد وگفت: ايحه جديدي که ازسوي معاونت شهرسازي 
تهيه شده است نگاه ويژه اي را به باغات با حفظ وتوسعه 
باغات داشته است ودراين ايحه نيزمزايا وتشويقاتي براي 
مالکان درنظرگرفته شده است.معاون شهردارتهران همچنين 
با اشاره به اينکه تهران8 ميليون و600 هزارنفرجمعيت 
دارد، گفت: جمعيت درنظرگرفته شده براي تهران با 

وجود منابع آبي10 ميليون نفراست.

معاون شهردار تهران: 
اطاعات دقيقي از زيرسطح شهرتهران نداريم

دبير ستاد مرکزي اربعين:
بيش از100 مليت درحماسه اربعين حضوريافتند

دبيرستاد مرکزي اربعين گفت: امسال به گواهي تمام شاهدان اربعين 
بيش از100 کشورو مليت با اديان مختلف در راهپيمايي اربعين شرکت 
کردند که توطئه دشمنان با اين حرکت ميليوني خنثي شد.به گزارش 
فارس، شهريارحيدري با بيان اينکه اربعين امسال درشرايطي برگزارشد 
که درسه ماه گذشته شاهد تحوات سياسي درعراق بوديم افزود: درچنين 
 شرايطي مديريت بيش از24 ميليون زائرکارسختي است. بيش از2 ميليون 
نفرازايران درراهپيمايي اربعين شرکت کردند که اقدامي باشکوه را شاهد 
اربعين  نفردرايام  از 5 ميليون  اينکه بيش  به  با اشاره  بوديم.حيدري 
ازمرزها رفت آمد داشتند، خاطرنشان کرد: ما هرچه براي زائران تدارک 
ديديم بايد درچارچوب قوانين عراق انجام مي شد به همين دليل برخي 
کاستي ها از جانب ايران نبود.وي با بيان اينکه اربعين دربهترين وجه 
خود درسايه امنيت برگزارشد گفت: 24 ميليون انسان ازسراسردنيا 
ازمرزهاي عراق يا ايران عبورکردند که اين اقدام بسياربزرگي است، 
درعين حال اين امنيت درمنطقه کاري مثال زدني است و چترامنيت به 
وسعت ايران وعراق هوشمندانه بود.دبيرستاد مرکزي اربعين با اشاره 
به حضورميليوني و منظم زائران اربعين افزود: امسال به گواهي تمامي 
شاهدان اربعين بيش از100 کشور و مليت با اديان مختلف در راهپيمايي 
اربعين شرکت کردند که توطئه دشمنان با اين حرکت ميليوني خنثي 
شد.وي با بيان اينکه دولت درحوزه زيرساختي وايجاد امنيت اقدامات 
خوبي انجام داد خاطرنشان کرد: اگر2 هزارموکب درايران وعراق خدمات 

ارائه مي دادند نتيجه مشارکت خيران و مردم بود.حيدري به اقدامات براي 
برپايي اربعين ۹۷ اشاره کرد وگفت: اين فعاليت ها در۹ فصل و۷1 بند در 
تفاهم نامه اربعين بين ايران وعراق منعقد شد. اين تفاهم نامه درشرايطي 
به امضا رسيد که درعراق اوضاع سياسي درتحواتي بود اما به خوبي 
اين تفاهم نامه اجرايي شد.وي با بيان اينکه سال گذشته بيش از55 
درصد زائران فاقد بيمه بودند، افزود: امسال تمامي زائراني که درسامانه 
سماح نام نويسي کردند بيمه داشتند که اين اقدام مثبتي بود.دبير ستاد 
مرکزي اربعين با اشاره به اينکه هيچ گره ترافيکي در پايانه هاي مرزي 
نداشتيم، گفت: توسعه پارکينگ ها که امروزبعد ازپايان مراسم اربعين 
هيچ گايه اي دراين رابطه نداشتيم ازاقدامات ديگرستاد اربعين براي 
انجام فعاليت هاي زيرساختي به شمار مي رود.وي با بيان اينکه سال 
ديگر جاده ها يک طرفه نمي شود، خاطرنشان کرد: درحوزه ارتباطي۷۳ 
دستگاه سياردرمرزها داشتيم همچنين امسال بيش از8 محل صدور 
رواديد در بخش هاي مختلف شاهد بوديم که براساس جمعيت و جغرافيا 
همراه با20 دفترصدور رواديد خدمات ارائه شد وبيش از2 هزارو 500 
دفتر زيارتي ودفاترپليس+10 ما را براي ثبت نام زائران اربعين ياري 
کردند.حيدري با اشاره به اسکان زائران تصريح کرد: امسال بيش از2 
ميليون500 هزار زائر اسکان پيش ببني کرديم که در يک روزبيش از5 
ميليون درايران  وعراق پذيرايي داشتيم. همچنين دربحث خدمات شهري 
ناوگان درون شهري براي تسهيل حرکت زائران خدماتي ارائه داد که 

درکاهش هزينه ها موثر بود.وي با بيان اينکه مديريت اربعين مي تواند 
الگويي موفق براي سايرحوزه ها باشد افزود: کسي در حوزه اداري نبود 
که در عرصه اربعين کم کاري کند اگردراجرا نواقصي بود مثل پرداخت 
ارز با کاپوتاژنسبت به کارکرد بزرگ اربعين قابل قياس نيست.حيدري 
با اشاره به برنامه هاي اربعين۹8  که ازهفته جاري آغازمي شود گفت؛ اگر 
تهديدات امنيتي برطرف شد يا زيرساخت ها مهيا شد به خاطر تجارب 
گذشته بود. اگراقداماتي صورت گرفت 15روز دراختيار زائران اربعين است 
بلکه درروزهاي ديگربراي توسعه تجاري وسايرکارکردهاي اقتصادي به 
کار گرفته مي شود.وي با بيان اينکه در کشورهاي همسايه هزينه هاي 
زيادي براي خدشه به اربعين انجام مي شود تا روابط ايران و عراق تخريب 
شود افزود: اربعين موجب پيوستگي سياسي و اقتصادي دو کشور شد 
و توطئه هاي دشمنان خنثي شدند.حيدري با اشاره به ابعاد بين المللي 
اربعين خاطر نشان کرد: از 100 کشور در اين حماسه حضور يافتند که 
اين حضور و همبستگي قابل تقدير است. امام حسين)ع( درس آزادگي 
براي جهانيان به ارمغان گذاشت. امروز ديگر اربعين و فلسفه کربا به 
وسعت جهان است به همين دليل ما همايش اربعين را در سطح جهان 
برگزار خواهيم کرد.وي با بيان اينکه ما از دست اندرکاران اربعين تقدير 
مي کنيم، گفت: از آن افسر گيت گذرنامه تا سرباز امنيت و عزيزاني که 
در ستادهاي اربعين برنامه ريزي کردند و از همه مهم تر مردم حماسه ساز 

اربعين تشکر مي کنم.

سخنگوي سازمان غذا و داروگفت: صادرات هرنوع دارو وتجهيزات پزشکي بدون دريافت 
مجوز ازسازمان غذا وداروممنوع شد.دکترکيانوش جهانپوردر گفت وگو با ايسنا، افزود: با توجه 
به شرايط فعلي اقتصادي وتخصيص ارزدولتي به حوزه مواد اوليه دارو وتجهيزات ضروري 
پزشکي، هرگونه صادرات دراين حوزه ها منوط به دريافت مجوزاداره کل مربوطه از سازمان 
غذا ودارواست.وي توضيح داد: ازآنجاکه ارزترجيحي به حوزه دارو وتجهيزات ضروري پزشکي 
تخصيص مي يابد، بنابراين عما نوعي يارانه مستقيم به اين حوزه تزريق مي شود. عاوه برآن 
با توجه به اتفاقات ماه هاي اخيرواحتمال بروزکمبود دربرخي موارد دارويي وتجهيزاتي، قاعدتا 
اولويت درحوزه دارو وتجهيزات، تامين نيازداخلي بيماران و مصرف کننده ايراني است. برهمين 
اساس هرگونه صادرات دراين حوزه ها به صورت موردي بايد با مجوزاداره کل مربوطه يعني 
اداره کل دارو يا اداره کل تجهيزات پزشکي در سازمان غذا وداروصورت گيرد.وي همچنين 

درباره تمهيدات انديشيده شده درحوزه تامين دارو با توجه به تهديدات آمريکا براي اعمال 
تحريم هاي جديد از1۳ آبان ماه، گفت: از1۳ آبان ماه به بعد اتفاق جديدي لزوما براي صنعت 
دارونمي افتد؛ چراکه برخاف همه هياهوها وتبليغات اياات متحده آمريکا دراين عرصه، اقدامات 
واتفاقاتي که مي توانستند وقراربود انجام دهند، ازماه ها پيش دراين حوزه انجام داده اند ولذا 
بعيد مي دانيم اتفاق جديدي از1۳ آبان به بعد، افتد.وي افزود: درهرحال با توجه به اقداماتي 
که قبا ازسوي طرف مقابل انجام شده وهمچنين تاثيرات آن بربازارو صنعت دارويي کشور، 
همزمان تمهيداتي انديشيده شد که بتوان به صورت حداکثري درمقابل اين سياست ها مقاومت 
کرد؛ بنابراين انتظاراتفاق جديدي دراين عرصه را نداريم؛ چراکه آنها ازماه ها قبل نيزاين اقدام 
را هم درجنگ رواني و هم دراقدامات تهديدي خود عليه تامين کنندگان مواد اوليه دارويي 

يا بانک هايي که تراکنش مالي ايران را داشتند، انجام داده اند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن 

خاكشناسي  اروميه به شماره  ثبت   765
 بنا به تصويب هيئت مديره  جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت 
تعاوني مسكن خاكشناسي اروميه راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 97/8/24 در 
محل سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي 
تشكيل ميگردد از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع 
به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رساننده و يا باتوجه 
به  مفاد ماده  19 آيين نامه  نحوه تشكيل مجمع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در 
مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده 
تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي مي تواند عاوه 
بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. 
توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور و تا يك روز 
قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات 
مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي 

به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه :

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

4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينه هاي سال مالي 1397
5- تعيين تكليف نهايي در خصوص اخذ سند ششدانگ كليه قطعات تحت اختيار شركت اعم 
از قطعات واقع در اراضي ملي و زراعي با توجه به پرونده مطروحه  وراث مرحوم خلوصي 
و واريز وجوه درخواستي برابر برنامه زماني حداكثر سه ماهه بعد از اباغ توسط شركت 

توسط صاحبان قطعات و تصميم گيري در خصوص عدم واريز كنندگان 
6- تعيين تكليف قطعاتي كه اسناد ششدانگ  آنها توسط شركت اخذ گرديده ولي صاحبان 

آنها از پرداخت  هزينه هاي ثبت سند خودداري مي نمايند.
7- انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل بعلت اتمام مدت ماموريت

تاريخ انتشار 97/7/13
خ ش 97/7/13

2731

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول
 نوبت اول 

شهرداري انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره  5/1030/ص مورخ 97/8/7 موضوع بند 4 مصوبه شماره 70 شوراي اسامي شهر انديشه، 
اجراي عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط و داراي صاحيت ) رتبه 5 راه  و باند( واگذار نمايند:

1- موضوع  مناقصه: اصاح هندسي معابر و نقاط حادثه خير سطح شهر انديشه 
2- مدت انجام کار: 4 ماه

 3- برآورد اوليه: مبلغ  10/000/000/000 ريال
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ  500/000/000 ريال ميباشد  که بايد به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداريها 

به شرح ذيل ارائه گردد.
الف – رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب جاري سيبا به شماره 0106212988001 نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه 

ب- ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري انديشه 
ج – اسناد خزانه 

5- مهلت  ومحل فروش اسناد مناقصه: مهلت خريد اسناد مناقصه  از تاريخ چاپ آگهي لغايت روز دوشنبه  مورخ 97/9/5 به نشاني: شهريار 
شهر انديشه، فاز 3 ، بلوار آزادي، تقاطع خيابان شهرداري شرقي،  ساختمان مرکزي شهرداري انديشه، واحد امور قراردادها ميباشد.

6- مهلت ومحل ارائه پيشنهادات : پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/9/6 دبيرخانه شهرداري انديشه
7- زمان  ومحل بازگشايي پيشنهادات واصله: روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 ساعت 14/30 سالن جلسات شهرداري انديشه 

8- مدارك ازم: رونوشت و اصل گواهي صاحيت پيمانكاري داراي اعتبار و درخواست کتبي با مهر و امضا معتبر شرکت ضمنا همراه داشتن 
مهر شرکت جهت دريافت اسناد الزامي است.

9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي  واصله  مختار است.
10- برندگان اول ، دوم وسوم مناقصه هرگاه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط 

خواهدشد.
11- ساير اطاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه  درج گرديده است.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20

خ ش 97/8/13

آگهي مناقصه عمومي 
  نوبت اول 

شهرداري نظر آباد به استناد  موافقتنامه  سازمان برنامه و بودجه استان البرز در نظر دارد  پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران 
واحد الشرايط واگذار نمايد.

شرايط شرکت در مناقصه 
1( ضمانتنامه  بانكي معادل مبالغ فوق که قابل تمديد باشد و يا واريز سپرده به حساب سيبا  به شماره  2171126037006 نزد بانك ملي شعبه 

شهرداري نظرآباد 
2( سپرده  نفرات اول تا سوم مناقصه  تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري وهرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده 

آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3( شهرداري در رد يا قبول هر يك ازپيشنهادات مختار است.

4( درهر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه ماك عقدقرارداد خواهد بود.
5( ساير اطاعات وجزئيات  در اسناد مناقصه مندرج است.

6( شروع فروش اسناد از تاريخ 97/8/14 لغايت ساعت 19 تاريخ  97/8/19 ميباشد و تحويل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 14 تاريخ 
سامانه از  فقط  اسناد  ميباشد. خريد  تاريخ 97/8/30   14/30 پاکات ساعت  بازگشايي  وتاريخ   www.setadiran.ir سامانه  در   97/8/30 

 www.setadiran.ir امكان پذير ميباشد.
7( هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

8( نحوه پرداخت به صورت اسناد خزانه، اوراق يك و دو ساله  ميباشد.
9( متقاضيان ميتوانند جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 02645368536 با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/14

خ ش 97/8/13

آگهي مزايده عمومي 
  نوبت اول 

شهرداري نظر آباد به استناد  مجوز شماره  156/ش 95/8/22 شوراي محترم اسامي شهر شهرداري در نظر دارد دستگاه هاي 
اسقاطي کارخانه آسفالت خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان ميتوانند با واريز سپرده شرکت در مزايده 

قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.
شرايط شرکت در مزايده:

1( شرکت کنندگان در مزايده مبلغ  52/000/000 را بعنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب سيبا به شماره  0104746757008 
نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام اين شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.

2( سپرده نفرات اول تا سوم مزايده تا زمان عقدقرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد 
نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد  شد.

3( پيشنهادات به صورت مكتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده ، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر 
واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

4( متقاضيان جهت  دريافت اوراق مزايده به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند. هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ  500/000 ريال 
ميباشد که بايد به حساب 010453402100 به نام در آمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.

5( ساير اطاعات وجزئيات در اسناد مزايده  مندرج است.
6( متقاضيان مي بايست حداکثر تا پايان وقت اداري روز 97/9/3 پيشنهادات  خود را تحويل دبيرخانه  شهرداري نمايند.

7( کليه هزينه هاي آگهي و کارشناسي و هزينه نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزايده  خواهد بود.
8( رعايت قانون منع مداخله  کارکنان دولت در معامات  دولتي بعهده شرکت کنندگان ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان شاغل و خ ش 97/8/13
بازنشسته  اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اروميه

خواهان: زهرا فرماني فرزندحسين 
خوانده: مرتضي فرماني فرزند اميدعلي

وقت رسيدگي: روز 97/9/14 ساعت 10 صبح 
نظر به اينكه خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته طاق به اين شعبه  تقديم 
نموده، وقت رسيدگي فوق تعيين و پرونده به كاسه 970325 ثبت گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده، بنا به درخواست خواهان و تجويز دادگاه به استناد ماده  
73 ق آ د م مراتب براي يك نوبت در يكي از جرايد كثيراانتشار درج تا با اطاع از حلول 
وقت جهت شركت  در جلسه رسيدگي و دريافت برگ ثاني دادخواست وضمائم به اين دادگاه 

مراجعه نمايند، عدم حضور مانع از رسيدگي نميباشد.
تاريخ انتشار 97/8/13

د ش 97/8/13
م الف 224

آگهي اباغ  اخطاريه  قرارداد بانكي 
بدينوسيله  به آقاي سعيد سعيدزاده پور فرزند يوسف شناسنامه شماره 13034 صادره از 
اهواز با كدملي 1750894289 ساكن اهواز فعا نامعلوم- احدي از بدهكاران اباغ ميشود 
كه بانك تجارت به استنادقرارداد بانكي شماره 94/9500068 مورخ 1394/10/13 جهت 
وصول مبلغ 236/505/156 ريال به انضمام خسارت تاخير روزانه كه از تاريخ  96/12/8 
با نرخ 27 درصد اضافه و محاسبه  ميگردد عليه  شما و جواد علواني پور و عبدالزهرا مرمضي 
پور اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايي به كاسه بايگاني 9700110 در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/2/15 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه 
در يكي از روزنامه هاي كثيراانتشار محلي آگهي ميشود و چنانچه  ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهي كه روز اباغ  محسوب ميگردد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد. 

عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
تاريخ انتشار 97/8/13

م الف 5/1868 خ ش 97/8/13 

اصاحيه
 پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مرحله دوم شركت تعاوني 
مرزنشينان بخش مركزي  سلماس به شماره ثبت  952 نوبت دوم  در روزنامه رسالت مورخ 
97/8/12 شماره ثبت 952 صحيح ميباشد كه اشتباها  957 چاپ  شده بدين وسيله اصاح 

ميشود .
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منشي شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قروه - 
بيگدلي

هيئت مديره شركت تعاوني مرزنشينان بخش 
مركزي سلماس 

معاون اداره  اجراي اسناد رسمي اهواز

 مبلغ سپرده  به ريالبرآورد اوليه به ريالشرح عمليات رديف 

5/488/000/000274/400/000خريد،حمل و پخش آسفالت با فنيشر بلوار مالياتي- جاده بادامك1

داريوش يگانه مظهر
شهردار نظرآباد 

بهروز كاوياني
شهردار شهر انديشه 

داريوش يگانه مظهر
شهردار نظرآباد 



گوناگون«
رفعتي: گل دوم کاشيما آفسايد بود

رئيس دپارتمان داوران معتقد است گل دوم کاشيما در موقعيت 
آفسايد به ثمر رسيده است. رفعتي گفت: معتقدم داورعملکرد 

خوبي نداشت و تصميماتش دراين بازي 50-50 بود. 

تيم ملي کاراته در اسپانيا 
اعضاي تيم ملي کاراته ايران براي حضور دررقابت هاي قهرماني 
جهان وارد اسپانيا شد. بيست وچهارمين دوره رقابت هاي کاراته 
قهرماني جهان از روز ۱5 آبان ماه با حضور ۱۱۱۷ کاراته کا از 

۱۴0 کشور آغاز مي شود. 

گلزن ايراني در ناتينگهام
 مهاجم تيم ملي ايران به تيم ناتينگهام انگليس پيوست. انصاري فرد 
 پيش از اين سابقه حضور در تيم هاي المپياکو و پانيانوس ، اوساسونا ، 

تراکتورسازي، پرسپوليس و سايپا را درکارنامه دارد.

نعمتي غايب ديدار برگشت  
 هافبک تيم پرسپوليس دربازي مقابل کاشيما اخراج شد.به اين 
 ترتيب نعمتي دربازي برگشت دو تيم که شنبه هفته آينده برگزار

مي شود، غايب بزرگ پرسپوليس خواهد بود .

توصيه  شفر به آبي پوشان
 سرمربي تيم استقال نکات مهمي را به بازيکنان اين تيم گوشزد 
کرد. شفر در ميانه هاي تمرين ديروز بازيکنان را فراخواند و نکات 
مهمي را در خصوص رعايت نکات ازم به آنها گوشزد کرد تا 

بهترموارد مورد نظر وي را اجرا کنند.

ملي پوشان ساحلي در امارات
جام  رقابتهاي  در  شرکت  جهت  کشورمان  ساحلي  فوتبال  ملي   تيم 
 بين قاره اي امروزوارد امارات شد. اين رقابتها پس از مسابقات جام جهاني ، 

به عنوان معتبرترين رويداد جهاني فوتبال ساحلي به شمارمي رود .

موافقت با استعفاي خادم 
ازاين   موافقت کرد.پيش  استعفاي رسول خادم رسما  با   وزارت ورزش 
بني تميم و  ايق نايب رئيس و دبير فدراسيون هم استعفا کرده بودند اما 

قرار شد تا تعيين سرپرست، اين دو به کارخود ادامه دهند.

سيلوا بهترين بازيکن شد
بازيکن برزيلي تيم  کاشيما به عنوان بهترين بازيکن ديداررفت 
فينال ليگ قهرمانان آسيا انتخاب شد.يکي از اين دو گل توسط 
سيلوا به ثمررسيد. اين بازيکن در پايان مسابقه از سوي مسئوان 

برگزاري به عنوان بهترين بازيکن زمين انتخاب شد.

دور افتخار بازيکنان کاشيما
بازيکنان تيم  کاشيما  پس از سوت پايان ديدار برابر پرسپوليس، 
در ورزشگاه محل برگزاري اين مسابقه دورافتخار زدند و مورد 

تشويق هواداران قرارگرفتند.

»

برانکو:
درفوتبال غيرممکن 
وجود ندارد
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کاپيتان تيم پرسپوليس گفت: تماشاگران روي داور 
خيلي تاثير گذاشته بودند و داور نمي توانست درست 
تصميم بگيرد.حسيني گفت: بازي سختي بود، بچه ها 
خيلي تاش کردند و متاسفانه 2 گل بد خورديم و 
نتيجه را واگذار کرديم. براي بازي سخت درتهران 
آماده مي شويم و منتظر هواداران مان هستيم.وي ادامه 
داد: تماشاگران روي داور خيلي تاثير گذاشته بودند 
و داور نمي توانست درست تصميم بگيرد، بچه هاي 
ما هم به خاطر خستگي عصبي بودند. متاسفانه  
تصريح  بود.حسيني  نشده  تنظيم  هم  خواب مان 
کرد: يک نيمه فوتبال تمام شده و يک نيمه خيلي 
سخت داريم. اميدوارم تماشاگران بيايند و مردم 
هم دعا  کنند تا يک روز سخت را خوب پشت سر 
بگذاريم.وي درباره اين موضوع که کارشناسان داوري 
مي گويند گل دوم کاشيما  آفسايد بود، عنوان کرد: 
داوري تحت تاثير بود و اگر گل دوم کاشيما آفسايد 

بود، يک ظلم درفينال آسيا بود. ولي ما براي بازي 
برگشت آماده مي شويم. کاشيما يک تيم حرفه اي 
است و ما براي برگشت تاش مي کنيم. حسيني 
درباره اخراج سيامک نعمتي گفت: کار سيامک کاما 
اشتباه بود، او مي داند که ما شرايط سختي داريم، 
کار او بچگانه بود و يک ضربه بزرگ به تيم وارد 
کرد ولي اميدوارم کسي که جاي او بازي مي کند. 

بتواند جايش را پر کند. 

 حسيني:
 نعمتي ضربه بزرگي به پرسپوليس وارد کرد

 

مربي تيم ملي کشتي گفت: خادم به دليل نتايج رقابت هاي 
جهاني بوداپست کنار نرفت بلکه دليل کناره گيري وي 
حمايت هايي بود که بايد از کشتي مي شد ودراين چند 
سال نشد. محمد طايي اظهار داشت: افتخار مي کنم که 
دراين چند سال درکنار  خادم کار کردم و بايد بگويم که 
دراين مدت جز پاکدستي، کار، تاش و دلسوزي از وي 
چيز ديگري نديدم.وي افزود: تيم ملي کشتي  نسبت به 
رقابت هاي سال گذشته پيشرفت نسبتاً خوبي داشت و 

فقط اگرمي توانستيم يک مدال طا کسب کنيم. نتايج 
قابل قبولي به دست مي آمد.وي تصريح کرد:  خادم پنج 
سال درکشتي بود که دراين مدت تيم هاي ما در تمامي 
رده هاي سني به عنوان قهرماني رسيدند و تيم هاي پايه 
ما نيز امسال بسيارخوب عمل کردند و همزمان قهرمان 
شدند. قطعا اگر مديريت وي ناکارآمد بود اين افتخارات 
به دست نمي آمد.طايي ادامه داد: خادم معتقد بود که 
کشتي گيران بايد با فرهنگ پهلواني که ريشه درسنت 
و آيين ما دارند آشنا شوند و وي به دنبال اين بود که 
يک قهرمان، پهلوان هم باشد و خادم تمام سعي اش 
دراين چند سال اين بود .طايي افزود: متأسفانه در چند 
روز گذشته بعضي ازاعضاي خانواده کشتي حرمت نگه 
نداشتند و صحبت هايي کردند که دورازمرام پهلواني 
بود. انتقادات مي توانست فني باشد اما بعضي ها به دنبال 
تخريب بودند و اين رسم بدي است  و فقط نيمه خالي 

ليوان را مي بينند.

طايي: 
متأسفانه خانواده کشتي حرمت نگه نداشتند

 سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: داوري بازي با کاشيما، نااميد کننده بود. 
فرصت هاي خوبي هم داشتيم که استفاده نکرديم ولي هيچ چيز غيرممکني 
براي بازي برگشت وجود ندارد.برانکو درکنفرانس خبري پس از ديدار رفت 
فينال ليگ قهرمانان آسيا اظهار داشت: بايد اين پيروزي را به کاشيما تبريک 
بگويم ولي نسبت به داوري اين بازي ايراد داريم و اين امر نااميد کننده بود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دليل اعتراض به داوري ادامه داد: 
يک کارت قرمز در اوايل بازي بايد به حريف داده مي شد و در يک صحنه 
ديگر هم يک موقعيت صد در صد با خطا از بازيکن ما گرفته شد. سوت هاي 
موارد  اين  همه  نيفتاد.  اتفاق  اين  که  شود  زده  ما  براي  مي توانست  زيادي 
روي عملکرد تيم ما تاثيرگذار بود. در اين بازي موقعيت هاي خوبي به ويژه 

در ابتداي بازي به دست آورديم که مي توانست نتيجه بازي را تغيير دهد و 
حتي پيروزي را براي ما رقم بزند.برانکو در پاسخ به سواات خبرنگاران درباره 
اينکه با چنين نتيجه اي تا چه ميزان به بازي برگشت اميدوار است؟ عنوان 
غيرممکني وجود  و هيچ  ما حمايت مي کنند  نفراز  هزار  کرد: درتهران 80 
ندارد. بازي خيلي سختي در پيش است اما همچنان مي خواهيم قهرمان آسيا 
بشويم پس از تاش دست نمي کشيم. تا آخرين لحظه براي هدفي که داريم 
به اتفاق هواداران مان مي جنگيم.تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار رفت فينال 
ليگ قهرمانان آسيا با نتيجه 2 بر صفر از حريف خود يعني کاشيما آنتلرز 
شکست خورد و شاگردان برانکو اميدوار به بازي برگشت در ورزشگاه آزادي 

هستند که روز ۱9 آبان برگزار مي شود.

اطاعيه به مالكين شهرك ترنج متل قو
بدينوسيله  به كليه مالکين شهرك ترنج متل قو اطاع رساني ميشود 
راس ساعت 4 بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 97/8/17 براي ساماندهي و 
تصميم گيري پيرامون مشکات بوجود آمده و خصوصا اخذ سند مالکيت و 
تعيين هيئت مديره، جلسه اي در محل شهرك واقع در متل قو، جمشيدآباد 
كران كوتي برگزار ميگردد. از كليه مالکين استدعا داريم جهت نظم و رفاه 

بيشتر ساكنين حتما در جلسه فوق الذكر حضور بهم رسانيد.
تاريخ انتشار 97/8/13

خ ش 97/8/13

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم 
بدينوسيله  از كليه صاحبان سهام  و يا نمايندگان قانوني سهامداران شركت 
خدمات سوختي فخر جواديه قم )سهامي خاص( ) در حال تصفيه( به شماره 
ثبت 2353 شناسه ملي 10860971823 دعوت ميگردد به دليل به حد 
نصاب نرسيدن جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول مورخ 97/8/10 تا در 
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم كه راس ساعت 19 چهارشنبه  مورخ 
97/8/23 به آدرس قم ميدان 72 تن جنب تاكسيراني جايگاه  شركت 
خدمات سوختي فخر جواديه قم ) در حال تصفيه( با دستور جلسه ارائه 
عملکرد و انتخاب مدير / مديران تصفيه و انتخاب ناظر تصفيه  تشکيل 

ميگردد حضور به هم رسانيد.
تاريخ انتشار 97/8/13

مديران تصفيه خ ش 97/8/13

»

»

نكته

خبر

ارتش سرخ بازمي گردد!
شبکه فاکس اسپورتس آسيا درگزارشي نوشت: غوغاي هواداران پرشورارتش سرخ 
در ورزشگاه آزادي بازگشتي معجزه آسا را براي حک شدن نام تيم پرسپوليس 
درفوتبال آسيا و جهان به ارمغان خواهد آورد. اين شبکه خبري با پرداختن به بازي 
تيم هاي پرسپوليس و کاشيما  نوشت: دوررفت فينال ليگ قهرمانان آسيا مطابق 
نقشه هاي پرسپوليس  پيش نرفت چرا که کاشيما نتيجه را به سود خود به پايان 
رساند اما روياي پرسپوليس براي قهرماني آسيا هنوزتمام نشده است.شاگردان 
برانکو پيش از اين نشان داده اند که براي بازگرداندن و جبران نتيجه بازي هاي 
دوررفت، آنچه که مورد نيازشان است را دراختيار دارند؛ درواقع عزم واراده ارتش 
سرخ در بازگشت مقابل الجزيره و الدحيل کاما مشهود بوده است.تيم ايراني در 
تمام 90 دقيقه بازي به دنبال گل حياتي خارج ازخانه اي بود که ميسر نشد اما 
شک نکنيد که برانکوشاگردانش را براي بازي برگشت تهييج خواهد کرد واين 
هيجان با غوغاي هواداران اين تيم در ورزشگاه آزادي دوچندان مي شود و اين 
دقيقا همان معجوني است که ميزبان بازي برگشت، براي بازگشتي معجزه آسا و 

نوشتن نام خود در تاريخ فوتبال آسيا و جهان به آن نياز داشته باشد.

 درخشان از جودو رفت
رئيس فدراسيون جودو در راستاي قانون منع به کارگيري مديران بازنشسته 
از سمت خود استعفا کرد.محمد درخشان  سال 95 با کسب 2۱ راي در 
مجمع عمومي اين فدراسيون براي دومين بار رياست فدراسيون جودو 

را برعهده گرفت اما پس از 25 ماه ازسمت خود استعفا کرد.

بيرانوند:
 هواداران نگران نباشند

دروازه بان تيم پرسپوليس گفت:  هواداران نگران هيچ چيز نباشند. من 
قول مي دهم که هواداران را در بازي برگشت خوشحال کنيم. بيرانوند 
خاطرنشان کرد: کاشيما در نيمه اول حرفي براي گفتن نداشت و در نيمه 
دوم از قدرت هوادارانش استفاده کرد. وي افزود:  شرايط سختي داشتيم 

براي بازي برگشت  تاش مان را مي کنيم که به پيروزي برسيم. 

 رحيمي از هندبال رفتني شد
 عليرضا رحيمي هم درراستاي اجراي قانون منع به کارگيري بازنشسته ها 
از  بعد  ترتيب  کناررفت.بدين  هندبال  فدراسيون  رياست  سمت   از 
۴ فدراسيون هاکي، قايقراني، ناشنوايان و چوگان اين بار هندبال هم به 

خاطر قانون جديد بازنشسته ها دستخوش تغييرشد.

 اوليايي :

 مشكل پايه اي درفوتبال، عدم حرفه اي گري است 
مدير پيشين تيم استقال گفت: فوتبال يک ورزش 
در  که  ناکامي  هر  و  موفقيت  هر  و  است  تيمي 
آن شکل مي گيرد همه مجموعه تيم درآن دخيل 
هستند. کاظم اوليايي مدير پيشين باشگاه استقال 
درخصوص بازي رفت پرسپوليس در فينال ليگ 
قهرمانان آسيا و لزوم حمايت از اين تيم به عنوان 
نماينده ايران درآسيا صحبت کرد.اوليايي با اشاره به 
باخت سرخپوشان در بازي رفت فينال اظهارداشت: 
بازيکنان پرسپوليس دراين ديدار تاش زيادي انجام 
دادند ولي يک مشکل پايه اي درفوتبال ما وجود دارد 
و آنهم عدم حرفه اي گري بازيکنان ما درمسابقات 
مهم است و آنهم فقط به يک باشگاه برنمي گردد 
و گريبانگير همه فوتبال ايران است. بازيکن خوبي 
مثل سيامک نعمتي نبايد در اين سطح از بازي ها 
اينجور رفتاري داشته باشد. دراين بازي حتي شجاع 
خليل زاده هم مي توانست از بازي اخراج شود.وي 
درادامه افزود: اين اخراجي عوارض خوبي براي تيم 
پرسپوليس نخواهد داشت و برانکو در بازي برگشت 
يک بازيکن کليدي را دراختيار ندارد. درسطح فينال 
ليگ قهرمانان آسيا نبايد اينچنين اتفاقي بيفتد. اخراج 

نعمتي بيشتر از نتيجه بازي من را متاثر کرد. هرچند 
اين نتيجه قابل جبران است و زماني ما با استقال 
مقابل نوفباخوردر زمين حريف ۴ بر يک بازي را 
واگذارکرديم ولي در بازي برگشت توانستيم درآزادي 
جبران کنيم. بايد درآينده درسطح باشگاه ها و تيم 
ملي ما تجديدنظر شود که شاهد اتفاقات بهتري 

باشيم.مدير پيشين استقال همچنين درادامه با 
اشاره به صحبت هاي چند روز اخير مبني بر اينکه 
وزارت ورزش فقط ازپرسپوليس حمايت مي کند 
و به استقال توجهي ندارد، خاطرنشان ساخت: 
بازي پرسپوليس درآسيا جداي از رنگ و باشگاه 
است و بايد همه درحال حاضر به اين تيم به چشم 

تيم ملي نگاه کنند. قطعا اگر استقال نيزدراين 
مرحله از ليگ قهرمانان قرارداشت به همين اندازه 
روي اين تيم حساس بود و به آن توجه مي شد. 
ازدوستان استقالي ام مي خواهم که به پرسپوليس 
به چشم تيم ملي نگاه کنند و نگاه رنگي به اين 
تيم نداشته باشند. دو تيم استقال وپرسپوليس 
هردو پرطرفدارترين تيم هاي ايران هستند و قطعا 
وزارت ورزش به هر دو تيم نگاه ويژه دارد چون 
هواداران اين دو تيم بي شماراست.اوليايي درادامه 
درباره نتايج اخير باشگاه استقال گفت: فوتبال يک 
ورزش تيمي است و هر موفقيت و هر ناکامي که در 
آن شکل مي گيرد همه مجموعه تيم در آن دخيل 
هستند. در چند سال گذشته استقال مشکات 
زيادي را داشته و اين درست نيست که بخواهيم 
همه چيز را گردن يک نفر بيندازيم. اتفاقات اين 
چند ساله باعث شده که استقال نتواند نتايجي 
که هواداران انتظار دارند را بگيرد ولي نبايد اينطور 
باشد که يک نفر بخواهد بگويد عملکرد من باعث 
موفقيت استقال بوده و حاا عملکرد شخص ديگر 

باعث تضعيف اين تيم شده است.
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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، چك 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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شماره هاي تماس 
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كااي تجاري 

و اداري با بسته بندي و بيمه در شهر و شهرستان
با كارگران ورزيده 

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771
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┲ｼگﾂپا
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.

آگهي در اجراي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آيين نامه  اجرايي آن مصوب 

90/9/20
نظر باينكه باستناد راي شماره   139760301026000251 مورخ 97/3/28 
هيئت رسيدگي كننده موضوع قانون صدرالذكر مستقر در ثبت اسناد 
و اماك قلهك تهران تصرفات بامنازع آقاي محمد حسين محمودي 
فرزند صادق به شماره شناسنامه 650 داراي كدملي 3932260971 
صادره از ماير نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي در آن به مساحت  97/55 مترمربع در قسمتي از پاك 
46/1254 اصلي واقع در بخش 11 تهران خريداري مشاعي از مالك 
رسمي برابر سند انتقال 6911مورخ 92/4/2 دفترخانه اسناد رسمي 
651 تهران احراز و جهت اجرا  و صدور سند مالكيت طي نامه شماره  
139760301026000377- 1397/4/25 به اين اداره اعام گرديده 
است  لذا  باستناد ماده3 قانون مذكور مراتب در دو نوبت به فاصله  15 
روز آگهي تا چنانچه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به 
موضوع صدور سند مالكيت بنام متقاضي مذكور هرگونه اعتراضي دارند 
ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت قلهك مراجعه و 
ضمن تسليم اعتراض دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم 
نموده و گواهي مربوطه را از دادگاه  اخذ و به اين اداره تحويل نمايد در 
غير اينصورت پس از سپري شدن مهلت مقرر سند مالكيت وفق مقررات 

صادر خواهد گرديد. ضمنا ملكي صفر رحيمي بازداشت  است.
كفيل ثبت اسناد و اماك قلهك- مصطفي دادفر

تاريخ انتشار نوبت اول 97/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/13

م الف 16772

آگهي در اجراي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آيين نامه  اجرايي آن مصوب 

90/9/20
مورخ   139760301026000250 شماره    راي  باستناد  باينكه  نظر 
97/3/28 هيئت رسيدگي كننده موضوع قانون صدرالذكر مستقر در 
ثبت اسناد و اماك قلهك تهران تصرفات بامنازع آقاي احمد محمودي 
فرزند محمد به  ش شماره شناسنامه 6 داراي كدملي 3934815057 
صادره از ماير نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي در آن به مساحت  97/55 مترمربع در قسمتي از پاك 
46/1254 اصلي واقع در بخش 11 تهران خريداري مشاعي از مالك 
رسمي برابر سند انتقال 6911مورخ 92/4/2 دفترخانه اسناد رسمي 
651 تهران احراز و جهت اجرا  و صدور سند مالكيت طي نامه شماره  
139760301026000378- 1397/4/25 به اين اداره اعام گرديده 
است  لذا  باستناد ماده3 قانون مذكور مراتب در دو نوبت به فاصله  15 
روز آگهي تا چنانچه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به 
موضوع صدور سند مالكيت بنام متقاضي مذكور هرگونه اعتراضي دارند 
ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت قلهك مراجعه و 
ضمن تسليم اعتراض دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم 
نموده و گواهي مربوطه را از دادگاه  اخذ و به اين اداره تحويل نمايد در 
غير اينصورت پس از سپري شدن مهلت مقرر سند مالكيت وفق مقررات 

صادر خواهد گرديد. ضمنا ملكي صفر رحيمي بازداشت  است.
كفيل ثبت اسناد و اماك قلهك- مصطفي دادفر

تاريخ انتشار نوبت اول 97/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/13

م الف 16773

برگ سبز خودرو سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1393 به ش 
پاك 95- 614 د 43 و به شماره  موتور 124k0436972 به ش شاسي 036764  

به نام نظر شه بخش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سند خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد  روغني مدل 1390 به ش پاك 
45- 982 ص 24 و به ش موتور 12490151107 به ش شاسي 274029 به نام 
محبوبه غامحسين كهوري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سند و فاكتور فروش خودرو سواري پژو 405 به رنگ نقره اي مدل 1390 به  
پاك 95- 539 ج 57 و به شماره  موتور 12490198938 و به ش شاسي 
566724 بنام محمد بلوچي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

كارت هوشمند ناوگان باري كاميون كشنده ايويکو به شماره هوشمند 2555957 
 و شماره انتظامي 277 ع 56 ايران 43 و كارت هوشمند راننده حرفه اي
 جاده اي بنام غامعلي رفعت به شماره هوشمند 1902020 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

كارت هوشمند ناوگان باري به شماره هوشمند 2771406 و شماره انتظامي 
165 ع 69 ايران 23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

برگ سبز اتومبيل پرايد مدل 
1385 به شماره انتظامي 524 
د 25 ايران 23 به شماره  موتور 
شاسي  شماره  و   1457296
مفقود   S1412285801750
اعتبار  درجه  از  و  گرديده 

ساقط ميباشد.

هيئت مديره 



نمازي توضيح داد؛
دليل انتخاب بازيگر لبناني براي حوالي پاييز

حسين نمازي کارگردان »حوالي پاييز« درباره 
سريال  اين  براي  لبناني  بازيگر  انتخاب  دايل 

توضيح داد.
حسين نمازي کارگردان سريال تلويزيوني »حوالي 
پاييز« درباره حضور يک بازيگر عربي لبناني با 
نام آن ماري سامه در نقش يک دختر سعودي 
با نام ساره که براي مهاجرت به ايران آمده است 
به خبرنگار مهر گفت: داستان »حوالي پاييز« يک 
درام عاشقانه است که هسته اصلي آن را عشق 
بين يک پسر ايراني و دختر عرب شکل مي دهد 
و قصه از جايي شروع مي شود که اين دختر عرب 
وارد خانواده اي شده و روابط ميان اعضاي اين 
خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد.وي با اشاره 
به اينکه براي انتخاب بازيگر نقش عرب اين سريال 
حساسيت ويژه اي داشته اند، بيان کرد:  وقتي ما 

سراغ بازيگراني رفتيم که به زبان فارسي تسلط 
داشتند به نتيجه مطلوب  نرسيديم و شروع به 
جستجو از ميان بازيگران شاخص جهان عرب کرديم. 
پس از چند ماه جستجو در نهايت تصميم گرفتيم 
بازيگري را انتخاب کنيم که استعداد يادگيري 
خوبي داشته باشد و پس از تست هاي متعدد به 

آن ماري سامه رسيديم.

به  مرگ  آمريکا؛  »آمريکا  سرود  خواننده 
نيرنگ تو« گفت: سرودم، زيباترين ناسزاها 

به آمريکا بود.
به گزارش خبرگزاري فارس استاد قره باغي، 
گفت : کشوري که نامش با زورگويي، دروغ 
و بدعهدي گره خورده و بدي هايش هر روز 
است،  مهم  دارد.آنچه  نو  شمايلي  و  شکل 

نقاب ها،  تغيير  اين  اين است که در مقابل 
اين راه هاست  از  باشيم. هنر، يکي  هوشيار 
که مي تواند ما را در مقابل هر گونه فريب، 
 هوشيار نگه دارد. خدا را شکر مي کنم که 
»نيرنگ آمريکا« چنين نقشي داشت و توانست 

آهنگ استکبارستيزي ملت ايران باشد.
همان طور که  اشاره کردم، اين سرود، اثري 
است که خشم يک ملت از دست درازي ها، 
خود  در  را  آمريکا  دخالت هاي  و  جنايت ها 
و  وطن  درد  سرود،  اين  ايده  دارد.  نهفته  
به  است.  کشور  اين  بي گناه  جوانان  خون 
هر حال، همه ما مي دانستيم اين بمب هايي 
که در کوچه و خيابان بر سر مردم بي گناه 
مي ريزد، در چه کمپاني هايي ساخته مي شود 

و ريشه در کجا دارد.

استاد قره باغي:
 سرودم، زيباترين ناسزاها به آمريکا بود

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم گفت: وام مسکن اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه ها به مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان افزايش يافت.به گزارش  
وزارت علوم، محمد تقي نظرپور گفت: به درخواست وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري و با تاييد شوراي پول و اعتبار، تسهيات خريد و ساخت مسکن 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي از مبلغ يک ميليارد 

ريال به مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال افزايش يافت.معاون اداري، 
مالي و مديريت منابع وزارت علوم ادامه داد: با توجه به جلسات متعدد با 
مديران بانک مرکزي و براساس تصميمات شوراي پول و اعتبار، با افزايش 
تسهيات مسکن تا سقف دويست و پنجاه ميليون تومان با دوران بازپرداخت 

حداکثر ۲۰ ساله موافقت به عمل آمد.

معاون وزير علوم :

 وام مسکن اعضاي 
هيئت علمي افزايش يافت

ايرنا/ رسول شجاعي

خبر«
 نکوداشت زنده ياد حبيب اله کاسه ساز 

درجشنواره جهاني فيلم مقاومت برگزار مي شود
نکوداشت هنرمند  انقابي، زنده ياد حبيب اله کاسه ساز در پانزدهمين 
جشنواره جهاني فيلم مقاومت برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي 
جشنواره جهاني فيلم مقاومت؛ ستاد برگزاري اين رويداد جهاني در 
ماه  آذر  پنجم  در  اين جشنواره  آيين گشايش  با  دارد همزمان  نظر 
برنامه نکوداشت اين هنرمند فقيد سينماي مقاومت و دفاع مقدس 
برگزار نمايد.زنده ياد کاسه ساز يکي از سينماگران پرکار و زحمتکش و 
 تاثيرگذار در عرصه سينماي دفاع مقدس است.  شايان ذکر است مرحوم 
کاسه ساز سابقه دبيري جشنواره فيلم دفاع مقدس را هم در کنار 

خدمات ارزنده و کارنامه غني اش بر عهده داشته است.

حضور سه فيلم کوتاه ايراني در يک 
جشنواره اسپانيايي

فيلم هاي کوتاه »دوستت دارم«، »روتوش« و »مانيکور« به بخش اصلي 
جشنواره اي در اسپانيا مي روند.به گزارش خبرنگار مهر، فيلم هاي کوتاه 
»دوستت دارم« ساخته بابک حبيبي فر، »روتوش« ساخته کاوه مظاهري 
 IKUSKA و »مانيکور« ساخته آرمان فياض در بخش اصلي جشنواره
در کشور اسپانيا حضور مي يابند.امسال بيستمين دوره از اين جشنواره 
از ۹ تا ۱۱ نوامبر )۱۸ تا ۲۷ آبان( برگزار مي شود.در بخش اصلي اين 
جشنواره، به جز سه نماينده از ايران، فيلم هايي از کشورهاي فرانسه، 

سوييس، اسپانيا، آرژانتين، کوزوو، کانادا و... حضور دارند.

معيني خبر داد؛
افزايش سقف تعهدات بيمه دانش آموزان 

بدون افزايش حق بيمه 
 معاون فني بيمه هاي اشخاص بيمه معلم از افزايش سقف تعهدات 
گزارش  داد.به  خبر  بيمه  حق  افزايش  بدون  آموزان  دانش   بيمه 
هر  سرانه  بيمه  حق  گفت:  معيني  معلم،عباس  بيمه  عمومي   روابط 
دانش آموز ۷۵۰۰ تومان است که طي اين مدت رقم ثابت مانده و 
افزايش نيافته است و پرتفوي اين قرارداد رقمي بالغ بر ۷۵ ميليارد 
تومان است که رقمي بالغ بر ۸۵ درصد حق بيمه دريافتي صرف پرداخت 
خسارت مي شود.معاون فني بيمه هاي اشخاص بيمه معلم با توجه به 
مناسبت روز ۱3 ابان به عنوان روز دانش آموز به برخي خدمات جديد 
بيمه معلم در راستاي خدمت دهي مطلوب به فرهنگيان اشاره کرد و 
گفت:علي رغم افزايش تعرفه هاي پزشکي و هزينه هاي پزشکي که 
ناشي از ايجاد حادثه براي دانش آموزان است بدون اينکه افزايش حق 
بيمه صورت گيرد تعهدات خود را از 6 ميليون ريال به ۷ ميليون و 

۵۰۰ هزار ريال در سال جاري افزايش داديم .

 تعزيه در امامزاده 
جعفر )ع( اصفهان

 مراسم عزاداري و تعزيه واقعه عاشورا 
روز سه شنبه با حضورگسترده عاشقان 
ساار شهيدان در امامزاده جعفر )ع( در 
نزديکي اصفهان برگزار شد.چهار تصوير 
از هنرنمايي اصفهانيان در تصوير سازي 

حماسه سازان عاشورا را مي بينيد .

خبر«
توليت آستان قدس رضوي:

دهه آخر صفر بايد بهترين خدمات 
به مهمانان حضرت رضا)ع( ارائه شود

توليت آستان قدس رضوي گفت: دهه آخر صفر بايد بهترين خدمات به مهمانان 
حضرت رضا)ع( ارائه شود.حجت ااسام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در 
همايش »سفيران رضوان« که با حضور خادمان فرهنگي فعال در خدمت رساني 
به زائران دهه آخر صفر در تاار وايت حرم مطهر رضوي برگزار شد، اظهار 
داشت: کساني که در مسير اربعين گام بر مي دارند يا با پاي پياده به سمت حرم 
مطهر رضوي حرکت مي کنند، امکان تردد با وسيله نقليه را دارند اما نگاه عاشقانه 
عاشق به معشوق حکم مي کند که پياده اين مسير را طي کنند.وي با اشاره به 
راهپيمايي عظيم اربعين خاطر نشان کرد: حال و هوايي که در کربا وجود دارد 
آنقدر آميخته با دلدادگي و عشق است که با وجود اينکه عراقي ها ميزبان و بقيه 
مهمان هستند اما تفاوتي بين آنها وجود ندارد؛ مردم در خانه ها و مغازه هايشان 
امکانات پذيرايي از زائر را فراهم مي کنند و درب خانه ها به روي زائران باز است 
و عموماً مردم روحيه ميزباني دارند؛ اين حال و هواي زيارت است. وجود اين 
دلدادگي بسيار مهم است.عضو مجلس خبرگان رهبري با تأکيد بر اينکه حضور 
ميليوني زائران در دهه آخر صفر در مشهد مقدس به دنبال اربعين و با همان 
ويژگي ها و خصوصيات؛ يعني دلدادگي ميزبان با حضور مهمان است، گفت: مردم 
براي پياده روي به سمت مضجع نوراني حضرت رضا)ع( از پياده روي اربعين الگو 
گرفتند.وي افزود: مردم خراسان و مشهد در طول تاريخ داراي روحيه ميزباني 
و صفا بوده اند و همه بايد تاش کنند در ميزباني دهه آخر صفر بهترين ها را به 
مهمانان عالي قدر حضرت رضا)ع( ارائه کنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تصريح کرد: به برکت وجود مقدس حضرت رضا)ع( در حرم مطهر رضوي، 
بايد اين مکان مقدس همه اضطراب هاي فکري، اخاقي، اجتماعي و اقتصادي 
را از دل ها بزدايد. وي با اشاره به حديث »َفإَِنّ الّناَس لَْو َعلُِموا َمحاِسَن َکاِمنا 
اَتََّبُعونا« از حضرت رضا)ع( خاطرنشان کرد: همه کساني که دانش رضوي دارند 
و اهل قلم، علم، فرهيختگي، معرفت و بصيرت آفريني هستند وظيفه دارند با 
استفاده از رساترين و بهترين هنر اين دانش را به مردم منتقل کنند زيرا حضرت 
رضا)ع( فرمودند که اگر زيبايي هاي کام ما به مردم منتقل شود، مردم به دنبال 
ما حرکت مي کنند. توليت آستان قدس رضوي تأکيد کرد: اگر کساني که اهل 
خير هستند از مشکات اقتصادي مردم گره گشايي کنند و اين گره گشايي آنها 
به نام امام رضا)ع( جلوه پيدا کند، کارهاي معجزه آسايي صورت خواهد گرفت. 
همه خيران بايد به ميدان بيايند. وي افزود: در سيره همه امامان ما توجه به 
ديگران وجود دارد؛ اگر کسي خدمت حضرت رضا)ع( مي رسيد، آنچه براي ايشان 
 امکان داشت اهدا مي کردند البته توانمند سازي نيازمندان موضوع مهمي است .
حجت ااسام و المسلمين رئيسي با اشاره به نقش حلقه هاي فکري، معرفتي و 
پاسخگويي به سؤاات در به آرامش رسيدن زائران، تصريح کرد: در محضر مقدس 
حضرت رضا)ع( بايد سازوکارهايي که اضطراب و نگراني  هاي زائرين و مجاورين 
را رفع کند، ايجاد شود. وي خاطرنشان کرد: حرم مطهر رضوي جايگاه ايجاد 
سکينه و آرامش است که با انواع ابزارهايي که حضرت رضا)ع( زمينه هايش را 
در اختيار ما قرار داده است، بايد اين مهم صورت بگيرد. عضو مجلس خبرگان 
رهبري ادامه داد: بايد به نام امام رضا)ع( ميليون ها خدمت در سراسر کشور 
اتفاق بيفتند و از کار مردم گره گشايي کرد که اين کار شدني است؛ امروز اين 
حرکت با توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم آغاز شده است. وي با بيان اينکه 
زيارت امام رضا)ع( و نورانيت ايشان همواره مانند خورشيد مي تابد، گفت: بايد 
ميزباني و خدمت در آستان قدس رضوي توسط کساني که مي خواهند خدمت 
فرهنگي، رفاهي، اجتماعي و اقتصادي ارائه کنند را وظيفه خود بدانيم و کاري 
کنيم که زيارت با معناتر شده و معرفت، بصيرت، خدمتگزاري و گره گشايي از 
زندگي مردم افزون شود. توليت آستان قدس رضوي تأکيد کرد: هيچ گاه نبايد 

در خدمتگزاري و گره گشايي آرام بگيريم.

   اذان ظهر:11:48 
   اذان مغرب:17:25

   اذان صبح:  5:05
   طلوع آفتاب:  6:30

يک شنبه 97/8/13

دو شنبه 97/8/14

شماره9352   سال سي و سوم 25 صفر 1440 4 نوامبر 2018  يك شنبه 13 آبان 1397

فراخوان آگهي ارزيابي كيفي )97-57(
شركت گاز استان كرمان در نظر دارد مناقصه اي را با شرايط ذيل برگزار نمايد.

داوطلبان واجد شرايط داراي شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني در صورت تمايل به شركت در مناقصه مي توانند از زمان درج اولين نوبت 
آگهي نسبت به تهيه نامه اعام آمادگي به امور قراردادها و فاكس آن به شماره 33239661 يا تحويل آن به دبيرخانه شركت گاز استان 
كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حدفاصل سه راه اديب با چهارراه شعبانيه )در ساعات اداري شنبه تا سه شنبه 7-16 و چهارشنبه ها 15-7( 
اقدام و دفترچه استعام ارزيابي كيفي را نيز از سايت پايگاه ملي اطا ع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  دريافت و با توجه 
به مفاد آن، مدارك مورد نياز را جهت هر مناقصه به صورت جداگانه تهيه، تنظيم و تکميل و حداكثر تا 14 روز تقويمي پس از تاريخ چاپ 
آخرين نوبت آگهي به دبيرخانه شركت گاز استان كرمان تسليم نمايند. بديهي است توزيع اسناد مناقصه منوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
توسط كميته فني و بازرگاني مي باشد. )نوع تضمين شركت در مناقصه: يکي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامات دولتي مطابق 
شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضيان مي بايست جهت كسب اطاعات بيشتر به سايت www.nigc-kerman.ir  و پايگاه اطا ع رساني 

مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سايت پايگاه اطا ع رساني مناقصات اقدام نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/13

خ ش: 97/8/12

مبلغ تضمين )ريال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مجوزتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعكد فراخوانرديف

گازرساني به واحد صنعتي و توليدي 13/178/995
ماهان، عرب آباد، كوره هاي راين، 

كوره هاي خواجه عسكر و كوره هاي بم و 
جاده قديم ماهان به متراژ تقريبي 18100 
متر خط تغذيه و 37300 متر شبكه توزيع

3652/507/600/000 روز1397/3729دويك

روابط عمومي شركت گاز استان كرمان

نوبت دوم

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان كرمان

)سهامي خاص(

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت دوم 
موضوع اجراي جدول گذاري و ترميم جداول  در سطح شهر )براساس فهرست بهاء 97(

شهرداري اليگودرز در نظر دارد  از محل رديف اعتباري بودجه عمراني سال 1397 پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:

شرايط مناقصه:
1- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 7 روز كاري از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صاحيت معتبر شركت به واحد امور 

قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
2- شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه، اك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در )پاكت الف( و گواهي تاييد صاحيت معتبر و اساسنامه و 
مدارك اعضاي شركت و رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ESH ) صاحيت ايمني پيمانكاري( را در )پاكت ب( و پيشنهاد قيمت را در )پاكت 

ج( قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند. 
3- تضمين حسن انجام كار به ميزان 10% از مبلغ كل قرارداد مي باشد.

4- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير 1- واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب 0106721682008 نزد بانك ملي2-چك 
تضمين شده بانكي 3- ضمانتنامه بانكي، واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.

5- مهلت نهايي قبول پيشنهادات  به مدت تا 3 روز كاري پس از پايان مدت خريد اسناد فراخوان مي باشد.
6- به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادات فاقد گواهي هاي مندرج 

در بند 2 ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7- شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.

8- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد.
9- برنده مناقصه مي بايست 10% از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واريز نمايد. عاوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ 

خواهد گرديد.
10- هزينه چاپ آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

11- برنده مناقصه مي بايست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعام به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 
مي گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

12- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره 0108160079001 شهرداري نزد بانك ملي واريزگردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد 
مناقصه از شهرداري اقدام نمايند.

13- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري مي باشد.
14- اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد.

15- كليه متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روز كاري جهت دريافت اسناد و تا 3 روز كاري پس از پايان مدت خريد جهت تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان – 
شهرستان اليگودرز – امور قراردادها مراجعه نمايند.

16- زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلت هاي مقرر در آگهي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطاع شر كت كنندگان خواهد رسيد.
تاريخ انتشار: 97/8/13

خ  ش: 97/8/13

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
نوبت اول

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/1/2616 مورخه 96/5/30 شوراي اسامي شهر قرچك نسبت به ساخت  
نصب واجراي تابلوهاي هدايت مسير از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي اقدام نمايد. متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ 
انتشار آگهي تا پايان وقت اداري 97/8/30 جهت دريافت اسناد تجديد مناقصه  به واحد امور قراردادها يا براي مطالعه به سايت 

www.gharchak.ir با شماره تلفن 02136151580 الي 4 تماس نمايند.
1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداري قرچك 

2- موضوع تجديد مناقصه:  ساخت و نصب و اجراي تابلوهاي هدايت مسير شامل بااسري وپيش آگاهي وپرچمي
3- مبلغ  اعتبار پروژه 6/000/000/000 ريال و سپرده شركت در تجديد مناقصه معادل 5% قيمت پيشنهادي شركت كنندگان در 
تجديد مناقصه  بصورت ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه يا وجه نقد  جهت واريز به حساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص 

شهرداري ميباشد و مدت قرارداد 3 ماه تمام است.
4- محل دريافت اسناد تجديد مناقصه:  شهرداري قرچك به نشاني شهرك طاييه، جنب بخشداري واحد امور قراردادها به 

شماره   تلفن 4 الي 36151580- 021
5- مهلت اخذ اسناد تجديد مناقصه  از مورخه 97/8/13 لغايت 97/8/30 و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از 97/8/13 لغايت 

97/8/30 به دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
6- تشکيل كميسيون عالي معامات شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه  مورخه 97/8/30 

راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
7- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

8- برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
9- ساير اطاعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مناقصه  قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده تجديد مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار  نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20

خ ش 97/8/13

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
 نوبت اول

 شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/1/6557 مورخه 96/12/28 و شوراي اسامي شهر قرچك نسبت به اجراي پروژه  
جدولگذاري فاز اول كمربندي جنوبي نشاني سي ان جي تا پويينك از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانکاران 

واجد الشرايط دعوت ميشود جهت اخذ اسناد مناقصه  براساس اطاعات اعام شده ذيل اقدام نمايند.

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداري قرچك 
2- سپرده شركت  در تجديد مناقصه  بصورت ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب 0105978385003 بنام سپرده  

اشخاص شهرداري ميباشد ومدت قرارداد 6 ماه ميباشد.
3- محل دريافت اسناد تجديد مناقصه:  شهرداري قرچك به نشاني شهرك طاييه، جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره   تلفن 4 

الي 36151580- 021
4-  مهلت اخذ اسناد تجديد مناقصه  از مورخه 97/8/13 لغايت 97/9/5 و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از 97/8/13 لغايت 97/9/5 به 

دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
5- تشکيل كميسيون عالي معامات شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز دوشنبه  مورخه 97/9/5 راس ساعت 15 در 

محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
6- به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد  سپرده و رتبه  ) گريد( ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
8- برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

9- ساير اطاعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مناقصه  قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده تجديد مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20

محسن خرمي شريف- شهردار قرچك خ ش 97/8/13

مبلغ سپرده مبلغ برآورد اوليه موضوع رديف 

150/000/000 ريال2/995/178/612 ريالآماده سازي ، زيرسازي و جدولگذاري فاز اول كمربندي جنوبي3301028

محسن خرمي شريف- شهردار قرچك 

رتبه مورد نيازمبلغ خريد اسناد – ريالميزان سپرده – ريالمبلغ اوليهپروژهرديف

5 ابنيه7/500/000/000377/500/0001/900/000اجراي جدول گذاري وترميم جداول در سطح شهر1

همايون ديناراني – شهردار اليگودرز


