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طنين شعار مرگ بر آمريكا در سراسر كشور 

پاسخ ملت ايران به تهديد و تحريم
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كدخدايي خبر داد:

 20 ايراد شوراي نگهبان
به اليحه الحاق به »سي اف تي«
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نوام چامسكي:

آشفتگي اجتماعي در آمريكا 
 طي 40سال گذشته
 افزايش يافته است
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سردار سالمي:

ناوهاي هواپيمابر آمريكا 
در تيررس موشك هاي 

نقطه  زن ايران هستند
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يعقوب توكلي، پژوهشگر تاريخ در گفت وگو با رسالت:

با تصرف النه جاسوسي، چشم آمريكا در ايران كور شد
 اشغال النه جاسوسي باعث شناسايي نفوذي ها شد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صفحه3 صفحه2

آيت اهلل نوري همداني:

 غربگرايان 
 از خواب غفلت

 بيدار شوند

رئيس مجلس:

 ملت ايران
 جانيان كاخ سفيد را
پشيمان مي كند

زوال آمريكا
سيد مسعود علوي

آشکار  آمريکا  زوال  هاي  نشانه  چرا 
 شده است؟ چرا پس از چهل سال نبرد 
بي حاصل آمريکا با ملت ايران هنوز فرياد 
مرگ بر آمريکا بيش از هميشه در ايران 
از  بلند است؟ چرا آمريکا پس  اسالمي 
ماجراي طبس هرگز به فکر حمله نظامي 
به ايران نيفتاد؟ پاسخ، روشن است؛ خداوند با ملت ايران است و 
ظالمان را نابود خواهد کرد اين وعده حتمي است.حق، ماندني 
و باطل، رفتني است. آمريکايي ها پس از ماجراي طبس به اين 
حقيقت رسيدند که قبل از اينکه از مقاومت ملت ايران پاسخي 
دريافت کنند، خداوند در کمين دشمنان ملت ماست و از آنها 
انتقام خواهد گرفت. اين است سّر احتياط آمريکا در عدم حمله 
نظامي به ايران. ديروز ملت ايران در سراسر کشور به خيابان ها 
ريختند و هر چه فرياد داشتند بر سر آمريکا کشيدند.13 آبان 
امسال تماشايي ترين حضور ايرانيان در عرصه استقالل خواهي 
و مبارزه با آمريکا بود. بالهت ترامپ باعث شد فصل جديدي از 
خصومت ورزي خود عليه ملت ايران را در روز 13 آبان رونمايي 
کند. همين مسئله موجب شد جواناني که به خيابان آمدند، فرياد؛ 
»آمريکا، آمريکا، مرگ به نيرنگ تو - خون جوانان ما مي چکد 
از چنگ تو» بيش از سال هاي گذشته شنيده شود. ديروز نسلي 
به خيابان ها آمده بود که براي دفاع از اسالم و قرآن و ايران به 
 شهيد محسن حججي اقتدا کرده بود. ديروز نسلي به خيابان ها 
آمده بود که به فرماندهي حاج قاسم سليماني براي آزادي 
قدس افتخار مي کرد و حاضر بود در اين راه، سر بدهد. ديروز 
در همه خيابان هاي ايران فرياد لبيک يا حسين )ع( و لبيک 
يا خامنه اي طنين انداز بود. ديروز ماهواره هاي آمريکا حضور 
عظيم و گسترده ملت ما را در حال و هواي استکبارستيزي و 
آمريکاستيزي ثبت کردند و صدا و تصوير فرياد تنفر جوانان 

ايران را تا راهروهاي کاخ سفيد، واتاب دادند.

سرمقاله

به بهانه تهيه بسته حمايتي از اقشار كم درآمد

 حمايت از اقشار كم درآمد 
در شرايط  نابسامان اقتصادي
 نگاهي به سند نظام تأمين اجتماعي چند اليه كشور

 چگونگي افزايش حقوق كارمندان

درسايترسالتبخوانيد

يادداشتيادداشت
باالخره 13 آبان آمد!

حقيقتي به نام پايان هژموني آمريكا 
حنيف غفاري

طي ماه هاي اخير،جان بولتون مشاور امنيت ملي 
اياالت متحده آمريکا به همراه مايک پمپئو وزير 
امور خارجه اين کشور، تالش زيادي در راستاي 
تبديل کردن »13 آبان« به »روز پرچالش انقالب 
اسالمي ايران« نمودند! دليل انتخاب »13 آبان« 
به عنوان روز آغاز تحريم هاي ايران نيز دقيقا 
همين موضوع بود. مقامات آمريکايي در صدد 
بودند تا »نماد آمريکا ستيزي» را در ايران، با نماد »ايزوله سازي ايران« 
جايگزين ساخته و عظمت  روز 13 آبان ماه را فداي شانتاژهاي سياسي 
و اقتصادي خود عليه کشورمان کنند. اما در نهايت ماجرا بر وفق مراد 
ترامپ و همراهانش پيش نرفت! اعالم دور جديد تحريم هاي ايران در 
دو روز قبل از 13 آبان ماه امسال از يک سو و حضور حماسي و مثال 
زدني ملت ايران در راهپيمايي 13 آبان ماه، هر دو نماد »استيصال 

آمريکا در برابر ايران « محسوب مي شود. 
مطابق محاسبات مقامات آمريکايي،قرار بود 13 آبان ماه امسال  به 
نقطه ضعف و ناتواني ايران تبديل شود، اما ديروز، در 13 آبان ماه سال 
1397 خبري از اين ضعف و ناتواني نبود! آنچه ديروز در خيابانهاي 
 کشور و خصوصا در  پايتخت)مقابل سفارت سابق آمريکا( شنيده 
مي شد، مصداق  »ضعف« و » عجز« نبود، بلکه نماد عيني سرافکندگي  
دشمني بود که اين بار نيز به مانند 40 سال گذشته در محاسبات 

ضد ايراني خود با شکست مواجه شد!
مراسم  ترين   پرشور  گر  نظاره  آمريکا  متحده  اياالت   امسال، 
»13 آبان« در تاريخ انقالب اسالمي ايران بود.بدون شک، اين موضوع 
هرگز خواسته مقامات آمريکايي و در راس آنها دونالد ترامپ نبود! 
امسال در حالي طنين فرياد »مرگ بر آمريکا« و » مرگ بر ترامپ« 
در راهپيمايي 13 آبان به گوش رسيد که واشنگتن خود را در نظام 
بين الملل، نسبت به هر زمان ديگري منزوي تر مي بيند. هم اکنون  
ديگر کسي از »هژموني آمريکا« و » وجود نظام تک قطبي« سخن به 
ميان نمي آورد! جاي اين واژگان تنها در روياهاي دست نيافتني امثال 
 ترامپ و بولتون بوده در مناسبات جهان امروز، »آمريکاي يکه تاز« 

به زباله دان تاريخ افکنده شده است...
افول قدرت اياالت متحده آمريکا ،نه تنها مناسبات پي ريزي شده قبلي 
غرب را در هم مي ريزد،بلکه نياز اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي صنعتي 
جهان به تدوين فوري استراتژي »گذار از آمريکا« را پررنگ تر مي نمايد.
 در ابتداي هزاره سوم،چهار پروسه »پررنگ شدن ناسيوناليسم اروپايي«،

»ميل به انحالل ناتو«،»رشد آنارشيسم نظامي و سياسي در غرب 
شکل  يکديگر  با  موازي  صورت  به  آمريکا«  از  گذار  به  «و»ميل 

گرفته اند.
به پروسه هاي ديگر  از آمريکا«نسبت  اين ميان پروسه »گذار  در 
نتيجه  اين  به  ناخودآگاه خود  دارد.يعني غرب در  حالتي »غالب« 
قدرت  روي  مدت  بلند  گذاري  سرمايه  بايد  که  است   رسيده 
کاخ سفيد را متوقف سازد و بنابر اقتضاي زمان،مخالفت هايي را با 
واشنگتن بروز دهد. فارغ از آنچه در داخل جهان غرب مي گذرد، در 
ديگر مناطق دنيا و مخصوصا در غرب آسيا نيز شاهد شکست هاي 
پي در پي اياالت متحده آمريکا ،متحدان و عمال واشنگتن هستيم. 
امروز کشورهاي سوريه، عراق،يمن، لبنان، بحرين و ... به نمادهاي 
عيني شکست واشنگتن در منطقه غرب آُيا تبديل شده اند؟ بي دليل 
نيست که بسياري از تئوريسين ها و استراتژيست هاي آمريکايي از ترامپ 
 خواسته اند تا حقيقتي غير قابل انکار به نام »افول قدرت آمريکا« و 
» پايان دوران نظام تک قطبي« را بپذيرد. بدون شک هر اندازه ترامپ 
در اين خصوص تاخير و اهمال کند، هزينه هاي شکست اياالت متحده 
به صورت تصاعدي در جهان افزايش خواهد يافت.موضوعي که در 

حال حاضر نيز شاهد آن هستيم...

آگهي مناقصه عمومي 
  نوبت دوم 

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 شركت در مناقصه 
1( ضمانتنامه  بانكي معادل مبالغ فوق كه 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 مالك عقدقرارداد خواهد بود.
5( ساير اطالعات 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 پاكات مناقصه حداكثر تا ساعت 14 تاريخ 
سامانه از  فقط  اسناد  ميباشد. خريد  تاريخ 97/8/30   14/30 پاكات 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 كسب اطالعات 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

آگهی مزايده سازه های تبلیغاتی شهرداری کبودرآهنگ مرحله دوم
شهرداری کبودرآهنگ در نظردارد سازه های تبلیغاتی منصوب در سطح شهر را به شرح جدول ذيل به مدت يکسال شمسی به متقاضیان حقیقی يا حقوقی مورد تايید وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی واگذار نمايد لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت خريدو دريافت اسناد شرکت در مزايده اقالم مشروحه ذيل از روز  دو شنبه مورخ 97/08/14 لغايت روز سه شنبه مورخ 97/09/06 

به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمايند. 
شرايط مزايده:

1-موضوع:

2- آخرين مهلت تسلیم اسناد مزايده به دبیرخانه شهرداری کبودرآهنگ ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 می باشد.
3- متقاضیان مي بايست مبلغ سپرده تعیین شده در جدول فوق را به يکي از صورت هاي ذيل به شهرداري ارائه نمايند:

الف : واريز وجه نقد به حساب 0108776433004 نزد بانك ملي بنام سپرده شهرداري کبودرآهنگ. ب : ضمانتنامه بانکي به نفع شهرداري کبودرآهنگ با اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد 
خزانه.

4- درصورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
5 – برنده دوم و سوم درصورتي اعالم میشوند که تفاوت مبلغ پیشنهادي آنها با نفر قبل کمتر از مبلغ تضمین باشد .

6- جلسه بازگشايی پاکات راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 در سالن جلسات شهرداری برگزارخواهد شد . متقاضیان می توانند در جلسه حضور يابند.
7- به پیشنهادات مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- برندگان مزايده بايد ظرف مدت هفت روز کاری نسبت به انعقاد قراردادو ارائه تضمین حسن انجام تعهدات اقدام نمايند. در غیر اينصورت سپرده شرکت در مزايده آنها به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.

9 ـ  شهرداري در قبول يا رد هريك از پیشنهادات مختاراست.
10– کلیه هزينه های برگزاری تشريفات قانوني مزايده بعهده برنده میباشد.

11- ساير اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
12– جهت خريد اسناد مزايده و اطالع بیشتر با شماره 08135227570 تماس يا به آدرس استان همدان شهر کبودرآهنگ بلوار بعثت ساختمان مرکزی شهرداری کبودرآهنگ واحد امور 

مالي شهرداري مراجعه فرمايید.
13 – نوبت دوم آگهی در تاريخ 97/08/23 چاپ خواهد شد.

خ ش 97/8/14    تاريخ انتشار 97/8/14 

 مبلغ سپرده  به ريالبرآورد اولیه به ريالشرح عملیات رديف 

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

داريوش يگانه مظهر
شهردار نظرآباد 

مبلغ سپردهقیمت پايه سالیانهقیمت پايه ماهیانهشرح سازه
9/000/000108/000/00010/800/000سازه پريزما واقع در میدان امام خمینی 

3/000/00036/000/0003/600/000سازه چهاروجهی 2*1 واقع در میدان شهدا
4/000/00048/000/0004/800/000بیلبورد 8*4  واقع در مقابل دانشگاه پیام نور
4/000/00048/000/0004/800/000بیلبورد 8*4  واقع در ورودی میدان واليت 

2/500/00030/000/0003/000/000بیلبورد 4*3  واقع در ورودی جايگاه سی ان جی
2/500/00030/000/0003/000/000بیلبورد 4*3  واقع در خروجی جاده گل تپه 
4/500/00054/000/0005/400/000ده عدد پايه بنر تبلیغاتی منصوب در سطح شهر 

نوبت اول

روابط عمومي شهرداري کبودرآهنگ

صفحه2

مجاهد صادق
حسن كرباليي

پنج سال پيش در چنين روزي مردم ايران و رهروان راه نوراني امام 
خميني )ره( مردي را از دست دادند که نيم قرن مجاهدت براي 
آزادي و نجات ايران از شّر استبداد پهلوي، بزرگ ترين مشغوليت 

ذهن او بود.
 نام حبيب اهلل عسکراوالدي در تاريخ ايران هيچ گاه از ذهن ها پاک 
نمي شود، آن هنگام که او و يارانش دست به دست هم دادند و 
حسنعلي منصور نخست وزير شاه ملعون را به جرم تبعيد رهبر کبير 

انقالب اسالمي به درک واصل کردند. امام راحل که در دهه 40 مبارزه با شاه را آغاز کرد 
مردماني از کوچه و بازار به او پيوستند تا او را در برافراشتن پرچم استقالل، عزت و شرف 
ايران ياري رسانند. مرحوم عسکراوالدي و يارانش از اولين مردماني بودند که به امام امت 

پيوستند و جان و عمر و زندگي خود را وقف انقالب کردند.
آن مبارز نستوه و يارانش با 14 سال زندان در سياهچال هاي شاه دوره اي ديگر از زندگي 
مبارزاتي خود را گذراندند. او در اين دوره با روشنگري، مبارزان را از شّر کفر و نفاق و الحاد 

نجات داد و نگذاشت انقالب به بيراهه برود.
همراهي عسکراوالدي با روحانيت مبارز در قبل و بعد از انقالب زبانزد خاص و عام مبارزان 
است. او اوايل انقالب در جريان مقابله با ليبرال ها و منافقين در صف اول مبارزه بود و در 
 کنار امر مبارزه، يار و ياور محرومان و مستضعفان بود و با دردها و رنج هاي آنها زندگي 

مي کرد و هيچ گاه سفره خود را از سفره محرومان جدا نکرد.
او به تعبير امام راحل يک شخص صالح و کارآمد بود و در تمامي صحنه هاي انقالب، نظام را 
ياري کرد. عسکراوالدي يک چهره منور انقالبي بود و پايه و مايه همگرايي نيروهاي انقالبي 
محسوب مي شد. مراجع عظام تقليد او را مشاوري امين مي دانستند چرا که او امين امام و 

رهبري بود و بارها صداقت خود را در همراهي با نظام و مردم نشان داده بود.
مرحوم عسکراوالدي در فتنه سال 88 پرچم روشنگري را برافراشت و با سران فتنه وارد 
مذاکره شد اما آنها راهي بي بازگشت را انتخاب کرده بودند و در مسير بي مهري با مردم و 
شقاوت عليه جمهوريت و اسالميت نظام گام برمي داشتند اما روشنگري هاي او باعث شد 

شمار زيادي از خيمه فتنه بيرون آيند و با آنها همراهي نکنند.
او يار راستين انقالب در برابر مومنين خاضع و خاشع بود و در برابر ضدانقالب محکم و استوار 

و هوشمندانه عمل مي کرد و تا آخر عمر پاک بود و خدمتگزار.
مرحوم عسکراوالدي مبارزي نستوه و به مانند نامش حبيب خدا و مردم بود. خدايش بيامرزد 

و با اولياي خود به ويژه پيامبر اعظم و اهل بيت )ع( محشور فرمايد.
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آيت اهلل نوري همداني:

غربگرايان از خواب غفلت بيدار شوند
استاد حوزه علميه قم گفت: غربگرايان از خواب غفلت بيدار شوند.
به گزارش خبرگزاري رسا، آيت اهلل حسين نوري همداني در ديدار 
آمريکا  هاي  و دشمني  به خباثت  اشاره  با  از طالب حوزه  جمعي 
خباثت  اوج  تحريم هاي  بازگرداندن  با  آمريکا  گفت:  ايران  ملت  با 
آمريکايي  مقامات  ولي  داد  نشان  را  ايران  ملت  با  و دشمني خود 
بدانند ان شاءاهلل ملت ايران با صبر و استقامت، اتکا به خدا و نيروي 
انساني و جوان و امکانات خود از اين مرحله هم عبور خواهد کرد 
و يک بار ديگر آمريکا طعم شکست از ملت ايران را خواهد چشيد.
وي وحدت و انسجام مسئوالن، تبعيت از رهبري، مديريت صحيح و 
تالش شبانه روزي همراه با نظارت دقيق را راه برون رفت از مشکالت 
دانست و افزود: توقع داريم کساني که دلداده آمريکا بودند و آنها 
را باور داشتند و اعتماد مي کردند بيدار شده و ديگر حتي زمزمه 
کرد:  تأکيد  همداني  نوري  نکنند.آيت اهلل  مطرح  را  آنها  با  مذاکره 
اين افراد بايد تمام همت خود را صرف خدمت به مردم کنند چون 
ديگر اعتماد به آمريکا بي ترديد خيانت به ملت ايران است و همه 
ديديم هر بار اعتماد به آنها موجب ضرر براي ملت بود.وي با تأکيد 
بر جلوگيري از فساد و نظارت دقيق بر بازار، برخورد با مفسدان در 
هر سطحي را خواستار شد و گفت: مديريت ها و مسئوليت ها بايد 
بر اساس شايسته ساالري يعني تعهد و تخصص باشد تا مردم ببينند 
که مسئوالن متخصص با تعهد ديني و انقالبي مشغول کار هستند 

و آن وقت است که ملت اعتمادشان بيشتر خواهد شد.

 مقدم فر:

فعاليت ها در دانشگاه آزاد اسالمي بايد 
رويکرد فرهنگي داشته باشد

مشاور فرهنگي رئيس هيئت مؤسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد 
اسالمي گفت: فعاليت ها در دانشگاه آزاد اسالمي بايد رويکرد فرهنگي 
حميدرضا  خبرگزاري  آنا،  دانشگاه  گزارش  گروه   باشد.به  داشته 
مقدم فر در جلسه هيئت رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه 
با بيان اينکه تحول يک رکن علمي و پژوهشي است، گفت: اقدامات 
پيوست  نيز  ها  فعاليت  ساير  و  باشد  امور  رأس  در  بايد  فرهنگي 
فرهنگي داشته باشند.وي با اشاره به اينکه تحول يک امر تدريجي 
است و مستلزم مرور زمان است، تصريح کرد: دانشگاه  آزاد  اسالمي 
پس از تغيير و تحول در ساختار، امروز پرچمدار اقدامات فرهنگي 
و انقالبي در سطح کشور شده، اما ضروري است اين حرکت ادامه 
يافته و با سرعت بيشتري پيگيري شود. دانشگاه هاي دولتي همواره 
دولت هاي جديد دچار  آمدن  کار  روي  با  و  بوده  تغيير  در حال 
در  موضوع  اين  اما  اهداف مي شوند،  پيشبرد  و  در ساختار  تحول 
دانشگاه آزاد اسالمي وجود ندارد و اين دانشگاه مي تواند با انتخاب 
و حرکت در مسيري درست، الگويي براي ساير دانشگاه ها باشد.وي 
ضمن انتقاد از برخي فعاليت هاي غيرانقالبي در مديريت گذشته 
اينکه  مبني  بر  دارد  وجود  نشانه هايي  کرد:  تصريح  دانشگاه،  اين 
کساني در فتنه ۸۸ اقدامات مشکوکي انجام داده اند و دانشگاه آزاد 
اسالمي يکي از پايگاه هاي فتنه گران در اين زمينه بود.رئيس دفتر 
آزاد  اسالمي اظهار  امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه  بر  نظارت 
داشت: خوشبختانه با حضور دکتر واليتي به عنوان رئيس هيئت 
در  انقالبي  فرهنگي  رويکرد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  امنا  و  موسس 
است. پيگيري  در حال  با جديت  و  دانشگاه طنين انداز شده  اين 
وي با بيان اينکه برخي از اقدامات فرهنگي و تحوالت اساسي اين 
دانشگاه بنا به جهت مطامع شخصي خود آزرده خاطر شده اند، ادامه 
موج ها  اين  از  بسياري  با  گذشته  يک  سال  در  واليتي  دکتر  داد: 
مواجهه شده اند، اما همين نگاه طرفدار حفظ وضع موجود مانع از 
تحقق انتظارات و دغدغه هاي ايشان شده، لذا اقدامات بايد بيش 
از پيش روند تسريعي به خود گيرد.صالح اسکندري رئيس سازمان 
چاپ، انتشارات و امور رسانه هاي دانشگاه آزاد اسالمي نيز در اين 
اختيار  در  کشور  آموزشي  فضاي  درصد   ۴۰ اينکه  بيان  با  جلسه 
دانشگاه آزاد  اسالمي قرار دارد، گفت: خوشبختانه در دوره مديريت 
از  از فضاي آموزشي که به حياط خلوت برخي  اين سهم  جديد، 
جريانات سياسي تبديل شده بود خارج شده و محور فعاليت هاي 
 ديني و انقالبي شده است. کار فرهنگي بايد با انسجام و همفکري 
اسالمي صورت  آزاد  دانشگاه  در مجموعه  اعضاي حاضر  تک تک 
مسائل  حوزه  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  کرد:  تصريح  گيرد.وي 
فرهنگي گام هاي خوبي برداشته شده، اما به آن حد مطلوب و مورد 
انتظار نرسيده که اميدواريم با تالش همکاران بتوانيم به سرمنزل 
مقصود دست يابيم که يکي از آن ها توجه به وضعيت پوشش و 

اجراي بخشنامه آراستگي و شئون رفتاري است.

مصباحي مقدم:

 حاميان مذاکره با کدخدا 
از برجام عبرت بگيرند

عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز گفت: حاميان مذاکره 
با کدخدا از برجام عبرت بگيرند.حجت االسالم والمسلمين غالمرضا 
مصباحي مقدم در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، با بيان اينکه آمريکا از هيچ حربه اي براي فروپاشي 
ايران  با  آمريکا  افزود: دشمني  جمهوري اسالمي مضايقه نمي کند 
نمونه آن  از گذشته شده که  ترامپ بيش  از روي کار آمدن  پس 
همزماني آغاز تحريم هاي ثانويه با يوم اهلل ۱۳ آبان است.وي مقاومت 
ملت ايران را عامل مهم در خنثي شدن توطئه هاي آمريکا بيان کرد و 
گفت: انقالب با همين عنصر مهم عمر ۴۰ ساله خود را سپري کرده 
و موجب شده تا امروز ايران قوي تر و پيشرفته تر از گذشته باشد.
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز خطاب به دوستداران 
اتخاذ  تفکر  ترويج  خواهان  که  آن هايي  گفت:  آمريکا  با  مذاکره 
سياست کوتاه آمدن برابر کدخدا هستند، بايد تجربه برجام را مدنظر 
داشته باشند که کدخدا دوباره چهره واقعي خود را نشان داد و از 
خباثت و بدطينتي خودش پرده برداشت.وي افزود: با اينکه ما از َدِر 

 

گفت و گو و مسالمت وارد شده بوديم و از پيشرفت و توسعه فناوري 
هسته اي براي مدتي عقب نشيني کرديم، آمريکا مجدداً خصومت هاي 
با آمريکا  ايران نشان داد؛ لذا به حاميان مذاکره دوباره  با  خود را 
بايد گفت که اين ما نبوديم که دشمني با آمريکا  را آغاز کرديم 
آن  به  و هم  آغاز کرده  را  آمريکاست که هم دشمني ها  اين  بلکه 
شدت بخشيده است و بايد دانست که کوتاه آمدن در مقابل دشمن 
به تبع آن  لجوج و عنود جز اظهار ضعف و زبوني چيزي نيست و 
بر ما مي شود.مصباحي مقدم خاطرنشان کرد:  موجب تشديد فشار 
آمريکا مانند يک حيوان درنده است که اگر فرار کنيم به تعقيب 

ما مي پردازد و اگر بايستيم عقب نشيني مي کند.

طنين شعار مرگ بر آمريکا در سراسر كشور

پاسخ ملت ايران به تهديد و تحريم
ايرانيان انقالبي ديروز در سراسر کشور پراستقامت تر 
از هميشه پاسخ هاي تهديد و تحريم و تحقير از سوي 
بر  با شعارهاي کوبنده مرگ  رئيس جمهور آمريکا را 
به  امسال  آبان  دادند. ۱۳  اسرائيل  بر  مرگ  و  آمريکا 
 تماشايي ترين حضور ملت ايران در عرصه استقالل خواهي، 
آزاديخواهي، ظلم ستيزي و استکبارستيزي تبديل شد به 
گونه اي که رسانه هاي ايران وجهان اعالم کردند حضور 
 مردم در راهپيمايي امسال حماسي تر و پرشورتر از سال هاي 

گذشته بود.
 به گزارش خبرنگار مهر در مراسم راهپيمايي يوم اهلل
 ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهاني که همزمان با 
سراسر کشور در تهران و در مقابل النه جاسوسي آمريکا 
برگزار شد فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
آمريکا در النه جاسوسي مي ماند، انقالب به ۴۰ سالگي 
اينکه  بيان  با  نمي رسيد سرلشکر محمدعلي جعفري 
 حوادث زيادي در تاريخ ۴۰ ساله انقالب اسالمي رخ داده و 
پيروزي ها و وقايع شگفت انگيزي بوجود آمده است. با اندک 
تامل و ژرف نگري مي توانيم دست پرقدرت الهي در غلبه بر 
 مشکالت در طول اين سالها را شاهد باشيم و به پيروزي هاي 
 آينده اميدوار باشيم گفت: تاريخ انقالب با روزهاي سرنوشت سازي 
همچون ۱۳ آبان، ۲۲ بهمن، ۱۲ فروردين، سوم خرداد 
انقالب  نفع  به  بزرگ  پيروزهاي  اين  که  بوده  همراه 
در  اينکه  بيان  با  است.وي  خورده  رقم  ايران  مردم  و 
تاريخي رخ داه که نشان دهنده  آبان سه حادثه   ۱۳
قداست و اهميت اين روز و به قول مقام معظم رهبري 
با آمريکاي جهانخوار  ايران   بيانگر چالش عميق ملت 
است، گفت: اولين حادثه ۱۳ آبان ۴۳ است که شاه ملعون 
براي مخفي نگه داشتن و خاموش کردن نداي حق طلبي 
امام)ره( با دستور مستشاران و ديپلمات هاي آمريکايي در 
همين النه سابق جاسوسي، دستور تبعيد امام به ترکيه 
را صادر کرد و درست ۱۵ سال بعد در همين روز يعني 
۱۳ آبان ۵۸ جهان شاهد خفت و خواري آمريکايي ها 
و جبران حرکت آنها در سرکوب نداي حق طلبي امام 
بودند.وي با تاکيد بر اينکه حادثه ديگري که در ۱۳ آبان 
۵۷ رخ داد اين بود که که رژيم طاغوت از اتحاد دانش 
آموزان با دانشجويان در دانشگاه تهران به وحشت افتاد 
و دستور شليک تير به سمت آنها را صادر کرد و تعداد 
زيادي از آنها را به خاک و خون کشيد و خون پاکشان در 
همان سال پيروزي انقالب را تضمين کرد اظهار داشت: 
ما در ۱۳ آبان ۵۸ شاهد دولت ليبرال و موقتي بوديم 
که با ارتباط هاي پشت صحنه با آمريکايي ها مشغول 
توطئه و به انحراف کشاندن انقالب اسالمي بودند. جوانان 
انقالبي در دانشگاهها و دانشجويان پيرو خط امام تحمل 
ديدن چنين حرکت خطرناک و منحرف کننده انقالب 
را نداشتند.جعفري تاکيد کرد: دانشجويان در آن ايام 
تصميم گرفتند با کمک حرکت خودجوش مردمي و 
دانشگاه  از  آمريکا  عليه  را  تظاهراتي  محدود  بصورت 
تهران به سمت اين خيابان]خيابان طالقاني[ انجام بگيرد. 
تعداد محدودي از دانشجويان و مسئولين دانشگاه ها خبر 
داشتند که قرار است به سفارت آمريکا حمله شود. وقتي 

جمعيت به مقابل دانشگاه رسيد و با فضايي که ايجاد 
شد دانشجويان بصورت طبيعي و با عزمي راسخ و به 
نام خداي بزرگ به النه جاسوسي آمريکا حمله کردند و 
ظرف چند ساعت محدود تمامي ديپلمات هاي آمريکايي 
و نيروهاي مسلحي که قصد مبارزه داشتند به اسارات 
درآمدند. در همان لحظات اول اين حرکت با تائيد قاطع 
امام مواجه شد.وي با بيان اينکه مردم به دنبال تائيد امام 
با حضور در همين محل از حرکت دانشجويان حمايت 
کردند و اين تبديل به انقالب دوم ملت ايران شد و امام 
در جايي فرمودند اين پيروزي از پيروزي اول مهمتر بود 
 تصريح کرد: اگر آمريکايي ها در اين النه جاسوسي باقي 
مي ماندند بدون ترديد انقالب ما عمر ۴۰ ساله نمي کرد 
و در همان دهه اول کار انقالب تمام بود. آمريکايي اين 
امکان را داشتند که بصورت مستقيم جرياناتي را هدايت 
مي کردند و با توجه به ارتباطاتي که با برخي مسئولين 
گرفته بودند مي توانستند انقالب را به بي راهه ببرند. 
برخي از مسئولين وقت از سر سادگي و برخي از روي 
خيانت فکر مي کردند با ارتباط با آمريکا مي توانند به 
جايي برسند و مي توانند در ادامه در جايگاه قدرت بمانند. 
اما اين حرکت خطرناک با اشغال النه جاسوسي خاتمه 
پيدا کرد.جعفري با طرح اين سوال که چرا ۱۳ آبان از 
پيروزي اول انقالب مهمتر است؟، گفت: ۱۳ آبان روز 
فروريختن هيمنه سلطه آمريکايي و استکبار جهاني در 
ايران و سراسر دنياست. ۱۳ آبان نماد مبارزه ملت ايران 
با استکبار جهاني و در رأس آن آمريکاي جهانخوار و 
غارتگر است. ۱۳ آبان روزي است که هيمنه پوشالي آمريکا 
شکسته شد و با اشغال اين النه جاسوسي، کشورمان از 
لوث وجود آنها پا ک سازي شد.وي با تاکيد بر اينکه اگر 
در ۱۳ آبان ۵۸ بساط النه جاسوسي آمريکايي ها جمع 
نمي شد فطعا انقالب ما به ۴۰ سالگي خود نمي رسيد 
و آمريکا مي توانست با هدايت عناصر داخلي و حمايت 
مستقيم از ليبرال ها و تکنوکرات هاي غربگرا در همان 
دهه اول، انقالب اسالمي را با شکست مواجه کند؛ اين 
مسئله براي کساني که امروز بدنبال مذاکره و سازش 
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سال از آغاز اين حرکت ضد استکباري، ما شاهديم که 
افول آمريکا به واقعيت مورد اجماع صاحبنظران معتبر 
دنيا تبديل شده است.جعفري گفت: در آن ايام برخي از 
مسئولين به ظاهر انقالبي ما از تسخير النه جاسوسي به 
وحشت افتاده بودند و با ادامه اين حرکت مخالف بودند و 
توصيه مي کردند که گروگان ها آزاد شوند. برخي از آنها 
اظهار نمي کردند و اين اعتقادشان را در دلشان حفظ 
کردند ولي البته بعدها در مواضع شان ظهور و بروز داده 
شد و تنها اندکي از مسئولين انقالب از جمله مقام معظم 
رهبري با اين حرکت انقالبي موافق بودند. ايشان با حضور 
خود در النه جاسوسي از اين حرکت حمايت کردند و از 
همانجا بود که اين ارتباط عاشقانه نيروي جوان انقالب ما 
با رهبر انقالب شکل گرفت و بعدها در جنگ تحميلي 
و دفاع مقدس اين ارتباط عميق تر شد.وي خاطرنشان 
کرد: اقدام انقالبي جوانان ما يک حرکت خودجوش و 
کامال جوانانه و انقالبي بود و يکي از مصداق هاي حرکت 
خودجوشي است که مقام معظم رهبري طي سال هاي 
اخير روي آن تاکيد دارند. امروز دانشجويان و نيروهاي 
جوان ما بايد با چنين حرکت هايي، البته نه صرفا با اشغال 
سفارت، براي اثبات کارآمدي نظام، خدمات بيشتر به 

جامعه و حل مشکالت اقتصادي اقدام کنند.
اي  قطعنامه  مراسم  اين  پايان  در  گزارش  اين  برپايه 
قرائت شد که با تکبير حاضران تاييد شد.در بخشي از 
اين قطعنامه آمده است: استکبارستيزي يکي از مهم ترين 
شاخصه هاي انقالب اسالمي و نزاع بين اسالم و کفر است 
لذا  نيست  و  نبوده  زمان خاصي  به  که هرگز محدود 
کماکان با عمل به وظيفه ديني و انقالبي خود، اين مبارزه 
مقدس را تا نابودي کامل نظام سلطه و خوي استکباري 
دولت سلطه جو و استعمارگر آمريکا به عنوان کامل ترين 
مصداق استکبار ادامه خواهيم داد.اين قطعنامه مي افزايد: 
خروج عهدشکنانه آمريکا از برجام و تشديد سياست هاي 
خصمانه سردمداران جنايت پيشه ام الفساد قرن عليه نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران با تحميل جنگ خاص از 
نوع رواني ـ رسانه اي، اقتصادي و عملي عليه ملت، بار 
ديگر دشمن شماره يک و غيرقابل اعتماد بودن طاغوت 

اعظم، آمريکاي پليد را اثبات نمود که در همين رابطه 
با تبعيت از مواضع حکيمانه مقتداي عظيم الشأن عزيزتر 
از جانمان، مخالفت قاطع خود با تکرار هر نوع مذاکره و 
در هر موضوع با رژيم عهدشکن و شيطان صفت آمريکا 
را اعالم مي داريم.در بخش ديگري از اين قطعنامه آمده 
است: با الهام از رهنمودهاي گهربار مقام معظم رهبري 
'مدالظله العالي' الزمه عزت و حفظ استقالل کشور را 
اتکا به توانمندي هاي داخلي و شرط غلبه بر تنگناهاي 
بزرگ  شيطان  سوي  از  تحميل شده  کنوني  معيشتي 
آمريکا را جامه عمل پوشاندن به معناي واقعي کلمه به 
اقتصاد مقاومتي در همه ابعاد دانسته و اقدامات عملي 
مسئولين ذيربط در اين رابطه را قاطعانه خواستاريم.در 
ادامه اين قطعنامه آمده است: با همان روحيه، صالبت و 
ايستادگي چهل ساله در برابر چهل سال توطئه و دسيسه 
طاغوت اعظم، آمريکاي جهانخوار بر عليه نظام اسالمي 
و به شکست انجاميدن دشمن شماره يک بشريت، بار 
ديگر با استعانت از خداوند قادر متعال، لحظه شناسي و 
تمرکز بر ترفند رذيالنه اخير مصداق اتَم استکبار آمريکا 
و جنگ تحميلي از نوع خاص روانيـ  رسانه اي، اقتصادي 
و عملي از جمله تحريم هاي ظالمانه اخير را با شکست 
مفتضحانه اي ديگر مواجه و ان شاء اهلل تعالي سرافرازانه از 
اين پيچ تاريخي عبور خواهيم کرد.اين بيانيه مي افزايد: 
استمرار حمايت از ملل تحت ستم آمريکاي سلطه جو و 
رژيم جعلي و کودک کش صهيونيستي را وظيفه ديني 
و انساني خود دانسته و پشتيباني همه جانبه مسئولين 
محترم نظام از جبهه مقاومت در برابر خوي استکباري 
تاکيد  قطعنامه  اين  ادامه  را خواهانيم.در  نظام سلطه 
شده است: الزمه بالندگي بيش از پيش نظام اسالمي با 
دستاوردهاي بي بديل چهل سال گذشته را عدم دلبستگي 
به قدرت هاي پوشالي و عهدشکن و استفاده حداکثري 
از توانمندي هاي بالقوه نسل جوان پويا، خالق و انقالبي 
دانسته و اهتمام مسئولين در تحقق اين مهم را مصرانه 
خواهانيم.در بخش ديگري از اين قطعنامه تاکيد شده است: 
شکستن هيمنه پوشالي طاغوت اعظم آمريکاي جهانخوار 
در وقوع انقالب دوم و تسخير عزت آفرين النه جاسوسي 
شيطان بزرگ را ارج نهاده و بار ديگر بر ضرورت عمل به 
وظيفه دست اندرکاران تعليم و تربيت اعم از وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش در اختصاص بخشي 
از محتواي کتب درسي به اسناد درس آموز النه جاسوسي 
آمريکاي پليد را مطالبه جدي خود اعالم مي داريم.در بخش 
پاياني اين قطعنامه آمده است: غلبه بر دشمن ددمنش و 
به شکست انجاميدن جنگ ترکيبي تحميلي آمريکاي 
سلطه جو مستلزم حفظ روحيه استکبارستيزي تمامي 
مسئولين تحت زعامت مقتداي عظيم الشأن امت اسالمي 
مي باشد که ضمن فراخوان تمامي مديران نظام اسالمي 
براي عمل به اين وظيفه ديني و انقالبي، آمادگي تا پاي 
جان خود براي اطاعت محض از فرامين و رهنمودهاي 
گهربار و حکيمانه امام المسلمين، مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي ' 'مدالظله العالي 

را اعالم مي داريم.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح کشورمان گفت: اولويت دائمي ما توان موشکي است.به 
گزارش خبرنگار مهر، امير سرتيپ امير حاتمي در برنامه تيتر امشب شبکه خبر با اشاره به رونمايي 
از جت مافوق صوت کوثر گفت: امروز تمام کساني که دلشان براي ايران مي تپد از اينکه ما به اين 
موفقيت رسيده ايم خوشحالند.وي با تاکيد بر اينکه همواره اعالم کرديم که ما دلمان مي خواهد 
تالش کنيم تا ملت هاي منطقه در صلح و آرامش باشند؛ کشورهاي منطقه بايد دست به دست 
هم بدهند تا اين صلح حاصل شود گفت: امروز به همه گفته ايم که ما مي توانيم امنيت منطقه 
را تامين کنيم؛ ما مي خواهيم و مي توانيم که از صلح دفاع کنيم. امنيت منطقه يک موضوع به 
هم پيوسته است و کشورهاي منطقه بايد دست به دست هم بدهند.وزير دفاع گفت: در تهديدات 
تروريستي پشتيباني از نيروي زميني توسط نيروي هوايي مهم است.وي در خصوص تاثير تحريم ها 
در رشد فناوري نيروهاي مسلح گفت: از مصاديق روشن تاثير تحريم ها بر رشد و توسعه کشور، 
نيروهاي مسلح است. نيروهاي مسلح قديمي ترين نيرويي هستند که توسط امريکا تحريم شدند؛ 

ما قبل از انقالب تحريم شديم.حاتمي اظهار داشت: در کنار لطف الهي، هدايت هاي رهبري و امام و 
حمايت هاي دولت ها، نيازي که در نيروهاي مسلح به دليل تحريم داشتيم موجب رشد ما شد مشروط 
به اينکه ايمان داشتيم که ما مي توانيم؛ در موضوع نيروهاي مسلح اين نياز شديد وجود داشت و 
توانسيم ولي در برخي موضوعات نگاه به بيرون و اينجا وآنجا بوده است و به چنين پيشرفتي دست 
نيافته اند.وي گفت: در جنگ از کمترين امکانات محروم بوديم؛ حتي از سيم خاردار و گلوله هاي 
توپ محروم بوديم، تجهيزاتي که امروز براي ما ارزشي ندارد. دانشگاه ها به ما کمک کردند.وي در 
خصوص اولويت بندي هاي اين وزارتخانه براي تجهيز نيروهاي مسلح گفت: اولويت بندي کرديم و 
موشک را با تمام قوا پيش برديم و با تمام توان از سال گذشته در بحث هاي هوايي تمرکز بيشتري 
کرديم؛ آن چه براي دفاع نياز داريم را تامين مي کنيم و با هيچ کس رقابت نداريم.حاتمي افزود: 
اولويت دائمي ما توان موشکي ماست. چند ماه قبل موشک فاتح مبين آزمايش شد؛ قدرت هوايي 

راهبردي اولويت بعدي ماست.

جانشين فرمانده کل سپاه گفت: ناوهاي هواپيمابر آمريکا در تيررس موشک 
هاي نقطه زن ايران هستند.به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسين سالمي در 
برنامه تلويزيوني »نگاه يک« با اشاره به دور جديد تحريم آمريکا عليه ايران 
تصريح کرد: امشب و فردا براي مردم ايران با شکوه است، آمريکا در ابتدا 
گفت صادرات نفت ايران را به صفر مي رساند ولي بعد آن را تغيير دادند 
چرا که متوجه شدند نمي توانند اين خواست خود را در عمل اجرايي کنند 
و ديديد که هشت کشور را هم از تحريم هاي خود عليه ايران مستثني 
کردند و اين يک جلوه از پيروزي جمهوري اسالمي ايران است.وي با بيان 
اينکه دشمنان ما تالش بسياري کردند تا موج شوک هاي بسياري را به ما 
وارد آورند، خاطرنشان کرد: آنها تالش کردند تا جامعه ما با اين اقدامات 
از تعادل بازگردد و آنها از وضعيت ايجاد شده استفاده کنند، دشمنان 
همواره روياي سقوط نظام ما را در ذهنيت خود داشته و دارند.وي با بيان 
اينکه آنها بسيار تالش کردند ارتباطات بين المللي ما را قطع کنند و ما 
 را در جزيره اي تنها قرار دهند اما امروز خودشان بيش از همه در انزواي 
بين المللي قرار گرفته اند. متحدان آمريکا از جمله پاکستان، ترکيه و کانادا 
امروز با اين کشور مشکل دارند. جنگ تجاري با چين و اروپا نمونه ديگري 
از اين وضعيت است که نشان از تنها ماندن آمريکا در عرصه بين المللي 
است گفت: اروپايي که هميشه با آمريکا همراه بود امروز ديگر از آن کشور 
تبعيت ندارد، از طرفي روسيه به دنبال جنگ سرد جديدي با آمريکا است 
و در کل اينکه، جهان به تدريج در حال متحد شدن عليه آمريکاست.
سالمي درباره دليل اينکه مي گوييم جنگ نخواهد شد گفت: دليل اعتبار 

قدرت نظامي ماست ما مي توانيم منافع حياتي نظامي آنها را تهديد کنيم 
يا همان حرفي که ترامپ گفت که ايران مي تواند در ۱۲ دقيقه منطقه 
را تصرف کند ، ما به دنبال تصرف نيستيم اما ما مي توانيم در کمترين 
زمان حاکميت آنها بر منطقه را قطع کنيم.وي افزود: آيا آمريکا توانست 
در انتخابات لبنان و پيروزي حزب اهلل لبنان تاثيرگذاري داشته باشد؟ آيا 
توانست در انتخابات اخير عراق و نتايج حاصل از آن تاثير گذاري داشته 
باشد؟ آيا توانست جنگ ويران کننده يمن را که متحد منطقه اي آن يعني 
رژيم سعودي به راه انداخته را متوقف کند يا اينکه همچنان شاهد کشتار 
وسيع مردم مظلوم يمن است؟ در هيچ از کشورهاي منطقه، آمريکا نقش 
سازنده اي نداشته و ندارد.وي افزود: آيا آمريکا توانست نفوذ و قدرت معنوي 
جمهوري اسالمي ايران در منطقه را کاهش دهد يا متوقف کند؟ آيا آمريکا 
توانست با تحريم هاي اقتصادي گسترده رفتار سياسي ما را تغيير دهد؟ آيا 
توانسته ما را متقاعد کند که پاي مجدد پاي ميز مذاکره با آنها برويم؟ آيا 
توانسته ائتالفي عليه ايران در جهان شکل بدهد؟ پاسخ اينها روشن است 
و بايد گفت علي رغم ادعاهاي کالمي ترامپ و دولت وي، اما در عمل هيچ 
يک از اين موارد شکل نگرفته و آمريکا در دست يابي به اهداف خود ناکام 
بوده است.جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: آيا عمليات گسترده 
رواني آمريکا عليه ملت ايران در ماه هاي اخير توانسته روي ملت ما تاثير 
بگذارد؟ آيا مردم ما اعمال تحريم ها را تحمل نکردند؟ آيا ملت ايران مراسم 
اربعين را با شکوه تر از سال هاي گذشته برگزار نکردند؟ ملت ما به اين نظام 
اعتقاد و اعتماد دارند. بنابراين بايد اين سوال را مطرح کرد که با وجود همه 

اين فشارها و تحريم هاي اعمال شده در چهل سال گذشته، کداميک از 
رفتارهاي و شاخص هاي سياسي ايران تغيير کرده است، هيچ کدام.سالمي 
با بيان اينکه شخصيت ترامپ در جهان چهره اي يکجانبه گرا، فاقد قدرت 
منطقي، پياده کننده قانون جنگل، حامي تروريست ها و غارت گر ثروت 
ملت ها نشان داده شده است، تاکيد کرد: اينها ويژگي ها و چهره واقعي 
آمريکا است که ترامپ به خوبي اينها را در جهان به معرض نمايش گذاشته 
است.وي افزود: قدرت انقالب اسالمي مي تواند سياست هاي دشمنان را در 
منطقه دگرگون کند به همين دليل آنها مدتي است از حمله نظامي حرف 
نمي زنند آمريکايي ها نمي توانند بدون همکاري ديگر کشور ها جنگي 
را آغاز کنند. همچنين آمريکا توان اقتصادي آغاز جنگ ديگري را ندارد 
آنها در عراق۷ تريليون دالر به اندازه درآمد نفتي ۱۰۰ سال عراق هزينه 
 کردند آيا توان آغاز جنگي به مراتب سخت تر از آن را دارند؟وي افزود: در 
خليج فارس هم آنها توان گذشته را ندارند و ناوهاي هواپيمابر آمريکا در 
تيررس مستقيم موشک هاي نقطه زن ما هستند و تجهيزات نظامي آنها 
کهنه شده است به همين دليل رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند جنگ 
نخواهد شد و مذاکره هم نمي کنيم و اين راهبرد اصلي انقالب اسالمي 
ايران است.جانشين فرمانده کل سپاه با اشاره به ضعف هاي سياسي آمريکا 
گفت: آنها دچار يک مارپيچ افول شده اند و هرچه هزينه مي کنند کمتر 
نتيجه مي گيرند. بدهي ملي آمريکا بيش از ۱۵ تريليون دالر است و اين 
نشان مي دهد که اقتصاد آمريکا دچار مشکل اساسي است. و يک خودکشي 

سياسي و اقتصادي در انتظار آنهاست.

سردار سالمي:

ناوهاي هواپيمابر آمريکا در تيررس موشک هاي نقطه زن ايران هستند

حجت االسالم ذوالنور:

ولي نعمتان انقالب از خيانت ها چشم پوشي نمي کنند

زوال آمريکا

نماينده مردم قم در مجلس گفت: ولي نعمتان انقالب از خيانت ها 
چشم پوشي نمي کنند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، حجت االسالم 
مجتبي ذوالنور در اجتماع پرشور راهپيمايان ۱۳ آبان که در حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( برگزار شد، با گرامي داشت روز مبارزه با استکبار 
 جهاني تأکيد کرد: حافظه ملت ايران مملو از جنايات و توطئه هاي 
آمريکا عليه ايران است.وي با اشاره به نقش آمريکا در کودتاي ۲۸ 
مرداد افزود: خباثت و خصومت آمريکا سابقه ديرينه اي نسبت به 
مردم ايران دارد، نقش آمريکا در روي کار آمدن پهلوي و استمرار 
سلطه گري از ديگر نشانه هاي خباثت، کينه توزي و دشمني هاي 
آمريکا است که هيچ گاه از ذهن ملت ايران پاک نخواهد شد.نماينده 
مردم قم در مجلس با اشاره به مقابله آمريکا با حرکت هاي آزادي 
کاپيتوالسيون  قانون  که  زماني  داشت:  اظهار  ايران  ملت  خواهانه 
 را در کشور تصويب کردند تنها کسي که قد علم کرد و فرياد زد 
امام راحل عزيز بود، بر اساس اين قانون ننگين آمريکايي ها از مصونيت 
قضائي برخوردار بودند.وي ادامه داد: امام با قدرت در مقابل اين قانون 

ايستاد و رژيم منحوس پهلوي را رسوا کرد که نتيجه آن تبعيد حضرت 
امام به ترکيه و عراق شد، حضرت امام با قيام خود اجازه نداد که 
عزت مردم ايران نابود شود.ذوالنور با بيان اين که بعد از انقالب تالش 
آمريکا براي ضربه به ملت ايران دوچندان شد، ابراز داشت: آمريکايي ها 
تالش کردند که بقاياي رژيم منحوس پهلوي را تقويت و سازماندهي 
کنند و در برابر انقالب قرار دهند، آمريکايي ها سعي کردند در درون 
ارتش که با پيروزي انقالب به نظام اسالمي پيوست کودتا ايجاد کنند.
وي عنوان کرد: آمريکايي ها گروهک هاي ملحد و مزدور را به جان 
ملت انداختند و ۱۷ هزار شهيد ترور داديم، در طول تاريخ مي بنيم 
که در همه جنايات عليه ايران دست خون آلود رژيم آمريکا آشکار 
است.رئيس فراکسيون روحانيت مجلس خاطرنشان کرد: دشمنان 
در کنار تحريم اقتصادي، عمليات رواني و تبليغاتي را در دستور کار 
قرار دادتد و در ۸ سال دفاع مقدس تمام تالش خود را براي نابودي 
انقالب به کار گرفتند.وي با اشاره به مقابله هميشگي ملت ايران با 
سياست هاي دشمن ادامه داد: وقتي آمريکايي ها و دشمنان مي 

بينند که ملت ايران تمام توطئه هاي آنان را خنثتي کرده چرا ناراحت 
و عصباني نباشند؟ در اين اوضاع بد اقتصادي مردم با سيلي صورت 
خود را سرخ نگه داشتند اما هيچ گاه دست از حمايت از انقالب بر 
نمي دارند.نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينکه آمريکايي ها 
امروز را براي برگرداندن تحريم ها انتخاب کردند اما مردم بصير، 
آگاه و در صحنه و تابع واليت هستند و با وجود گاليه از مسئوالن 
دچار تشخيص اشتباه نمي شوند عنوان کرد: در ايامي که مردم زير 
بيشترين فشار اقتصادي هستند پرشورتر با انقالب و امام خامنه اي 
بيعت مي کنند و امروز همه اقشار آمدند تا حضور خود را به رخ دنيا 
بکشند، مردم نقش خود را در همه عرصه هاي انقالب ايفا و اثبات 
کردند و رسالت امروز مسئوالن بسيار سنگين است، مسئوالن هم 
بايد از مردم بترسند و هم به آن ها اميدار باشند.رئيس فراکسيون 
روحانيت مجلس خاطرنشان کرد: مردم ولي نعمت انقالب هستند و از 
 بي عرضگي ها و خيانت ها چشم پوشي نمي کنند چرا که هزينه هاي 

بسياري براي انقالب داده اند.

ادامه از صفحه اول
امروز ترامپ، رئيس جمهور آمريکا منفورترين فرد در نزد ملت 
ايران و ملل مستضعف جهان است. او نماد قلدرمآبي، خشونت، 
دريدگي و دروغگويي است. ديروز مردم ايران با فريادهاي دشمن 
شکن، آمده بودند تا موتور زورگويي ترامپ را پايين آورند و 
بگويند انقالب اسالمي در چهل سالگي خود، همان طراوت و 

تازگي سال هاي نخستين پيروزي را دارد.
ملت ايران، چهل سال مردانه ايستاد و نگذاشت نقشه هاي شوم 

آمريکا در منطقه، عملياتي شود. رزمندگان مقاومت ،عراق، 
بيرون  آمريکا  چنگال  از  را  يمن  و  فلسطين  لبنان،  سوريه، 
کشيدند و نگذاشتند آنها را به ضرب و زور دالر قارون هاي 

منطقه ببلعند.
 مردم آمده بودند که بگويند ما جلوي »فريب« و »نفوذ« آمريکايي ها 
را گرفته ايم. مسئولين، محکم بايستند و با اقتدا به امام )ره( 
و رهبري، همصدا با ملت ايران فرياد مرگ بر آمريکا، مرگ بر 

اسرائيل و مرگ بر انگليس سر دهند.

تحريم هاي آمريکا، مردم ايران را هدف قرار داده است. مردم 
هم ديروز قلب سياه کاخ نشينان در واشنگتن و برخي حکام 
قارون صفت منطقه را هدف قرار دادند و براي آنها مرگ و 
نابودي آرزو کردند. ديروز طنين شعار مرگ بر آمريکا، ستون 
کاخ هاي ستمگران معاصر را به لرزه درآورد و آنها را از اعمال 

تجاوزکارانه خود پشيمان کرد.
اطمينان داريم خدا با ماست و با مشت ملت ايران، شيطان 

بزرگ را با زوال هميشگي، مجازات خواهد کرد.

گفتوگو«
يعقوب توكلي، پژوهشگر تاريخ در گفت وگو با رسالت:

با تصرف النه جاسوسي، چشم آمريکا 
در ايران کور شد

تسخير النه جاسوسي در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ يکي از مهمترين وقايع 
تاريخ انقالب اسالمي است و اين اقدام آنقدر از بعد تاريخي و سياسي 
 داراي اهميت است که امام خميني )ره( از آن با عنوان »انقالب دوم« ياد 
مي کنند و مقام معظم رهبري در اين باره فرموده اند: »حرکت دانشجويان 
براي تسخير سفارت... جلوي تحّرک ابرقدرِت پُرروي زياده خواه آمريکا 

را در داخل کشور گرفت؛ انقالب يعني اين.«
مشهورترين روايت تاريخي از ماجراي تسخير النه جاسوسي به اين 
شرح است: »تسخير سفارت آمريکا در ايران در سال ۱۳۵۸ در حالي 
رخ داد که تنها 9 ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، دانشجويان 
آمريکا در خيابان تخت جمشيد  به سفارت  با حمله  امام  پيرو خط 
سابق که بعدها طالقاني نام گرفت آن را تصرف کردند. تصرف سفارت 
از  آمريکايي که  به گروگان گرفتن ۶۶ ديپلمات  و  تهران   آمريکا در 
۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا ۳۰ دي ۱۳۵9 ادامه داشت با پذيرش قرارداد الجزاير 
 از سوي دولت هاي ايران و آمريکا به پايان رسيد و سرانجام گروگان هاي 
آمريکايي در بند دانشجويان آزاد شدند. در جريان اشغال سفارت، کارمندان 
سفارت تالش کردند مدارک و اطالعات محرمانه را از بين ببرند، اما 
دانشجويان پيرو خط امام توانستند بخش اعظمي از اين اطالعات را 
بازيافت کرده و حدود ۷۰ سند محرمانه که نشان دهنده خباثت هاي 
دولت آمريکا عليه ملت ايران و فعاليت هاي مخفي سازمان اطالعاتي 

آمريکا در ايران بود را فاش کنند.«
به اين بهانه روزنامه رسالت با يعقوب توکلي، پژوهشگر تاريخ گفت و گو 

کرده است تا ابعاد مختلف اين واقعه را مورد بررسي قرار دهد. 
وي در اين گفت و گو گفت: با تصرف النه جاسوسي چشم آمريکا در 
ايران کور شد.مشروح گفت و گوي خبرنگار ما با آقاي توکلي را در 

زير مي خوانيد.
*چگونه تسخير سفارت آمريکا اتفاق افتاد و آيا اين اقدام در 

عرف انقالب هاي سياسي معمول بود؟
سال ۵۸ و در واقع يک سال بعد از پيروزي انقالب اياالت متحده آمريکا 
عليرغم اينکه پيروزي انقالب اسالمي را به رسميت شناخته بود. توطئه 
ها و فعاليت هاي ضد انقالبي خودش را ادامه داد و دست پيدا و پنهان 
اياالت متحده در آشوب هاي منطقه اي و بعضي از کودتاهاي نظامي 
و درگيري هاي مرتبط با عمليات هاي تروريستي آشکار بود، مهمتر از 
همه اينکه آمريکايي ها محمدرضا پهلوي را هم به آمريکا بردند و اين 
مسئله مورد اعتراض ملت ايران بود، يعني آنچه که در اقدام دانشجويان 
پيرو خط امام صورت گرفت، فرآيند ديدگاه عموم جامعه نسبت به 
رفتار آمريکايي ها براي انتقال محمدرضا پهلوي به کشورشان بود و 
ساواکي ها و افسران ارتشي فراري در شهر وان ترکيه توسط سازمان  
سيا سازماندهي شده بودند از سوي ديگر اقدامات نظامي جدي را عليه 
امنيت مرزي داخل ترتيب دادند همچنان که گروه هاي تجزيه طلب 
در مناطق مختلف کشور نظير کردستان و خوزستان ياري رسانده و 
عمليات شورشگري را هدايت کردند. آنچه که اتفاق افتاد، پاسخ حداقلي 
به اقدامات اياالت متحده آمريکا بود ضمن اينکه مردم ما نه سابقه تجاوز 
به کشور و نه اقدام نظامي را نداشته اند. شايد حداقل کاري که در آن 
زمان و باتوجه به مقدورات و شرايط تاريخي اتفاق افتاد، برخوردي بود 
که به عنوان اعتراض در حمله به سفارت آمريکا صورت گرفت و اين 
هم معمول بود و کشورهايي که که مورد ظلم و ستم قرار مي گرفتند 
گاهي اقدام به دستگير کردن عناصر ظالم مي کردند تا بتوانند صداي 
هاي  انقالب  عرف  در  اتفاق  اين  برسانند.  به گوش جهانيان  را  خود 
سياسي آن زمان رايج بود و اقدامي خالف عرف انقالبي نبود و برهمين 
اساس مردم و امام حمايت کردند، همه گروه ها، احزاب و سازمان ها 
و همه آنهايي که امروزه مدعي نقد اشغال سفارت هستند، اگر تاريخ 
اظهارنظرهايشان را در مطبوعات آن زمان بررسي کنيد، مي بينيد که 
از اين اقدام حمايت کرده اند و اين يک مسئله جمعي و اعتراضي ملت 

ايران در برابر آمريکايي ها بود. 
*همان كه اطالع داريد، دوبار النه جاسوسي تسخير شد، يک 
دوم  بار  و  فدايي خلق  هاي  توسط چريک  انقالب  ابتداي  بار 
توسط دانشجويان، اما چرا تسخير سفارت براي بار اول مورد 

توجه قرار نگرفت؟
 بار اول سازمان چريک هاي فدايي خلق اين اقدام را انجام دادند و 
درصدد بودند ديدگاه هاي خودشان را به جريان انقالب تحميل کنند. 
اين جريان نسبتي با انقالب اسالمي نداشت. يک سازمان چريکي مسلح 
بسيار کوچکي که نفوذي هم در بين مردم نداشت، جزء چندهزار عضو 
 و طرفدار و سمپاد که از بين خودشان بود، کسي همراه آنان نبود و 
به طور طبيعي جامعه به دنبال آنها نرفت و اهداف آنها را پي نگرفت 
اما وقتي ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اين اتفاق افتاد زماني است که مردم ما نسبت 
به سياست هاي اياالت متحده و انتقال شاه به آمريکا معترض بودند 
اينکه  ضمن  رفتند  نمي  احزاب  و  سازماني  هاي  بازي  دنبال  به   اما 
چريک هاي فدايي به دليل اقداماتي که  در مناطق مرزي انجام داده و 
دست به توطئه هاي سياسي عليه نيروهاي انقالب زده بودند به هيچ 

وجه خوش نامي و اعتماد مردم را به دنبال خودشان نداشتند. 
*به اعتقاد شما چرا تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجويان 
پيرو خط امام آنقدر داراي اهميت بود كه امام خميني )ره( از 

آن با عنوان انقالب دوم ياد مي كنند؟
تسخير النه در ادامه روند انقالب است يعني در مرحله اي از زدايش 
سلطه آمريکا در ايران که بخشي از اين زدايش به کاهش و حداقل 
رساندن نفوذ سفارت و بخش ديگر با کور شدن چشمه ها و حلقه هاي 
نفوذ ارتباط دارد. با اشغال سفارت آمريکا عمال دوشاخه هاي نفوذ آنها 
از کليدها و پريزهاي جامعه ايران کشيده شد و آمريکايي ها همه گونه 
ارتباط خودشان را در داخل ايران از دست دادند و راه براي انجام اقدام 
عليه ايران به حداقل رسيد. آمريکايي ها در اتخاذ تصميمات خود در 
ايران دچار مشکل و ناهماهنگي شده بودند و حلقه هاي ارتباطي و بدنه 
 جاسوسي شان را در کشور از دست داده بودند. از سوي ديگر آمريکايي ها 
در انتخابات رياست جمهوري دخالت کرده بودند. سرلشکر آذر برزين 
در خاطراتش مي گويد که آنها ۵ ميليون دالر پول به ما دادند تا براي 
رياست جمهوري دريادار احمد مدني تبليغ کنيم و به همين صورت 
آمريکايي ها مبالغ هنگفتي پول به ارتشبد بهرام آريانا و اويسي در 
شهر وان ترکيه پرداخت کردند و جمع زيادي از افسران نظامي فراري 
را بسيج کردند و در مناطق مختلف آذربايجان غربي دست به عمليات 
اين  طبيعي  طور  به  کردند.  ناامن  را  وسيعي  مناطق  و  زدند  نظامي 
 اقدام زماني صورت گرفت که مردم ايران توانستند چشم آمريکايي ها 
را در ايران از کار بيندازند و اين مسئله در روند زماني باعث شناسايي 
 طيف گسترده اي از عناصر نفوذي چه نفوذي هاي استراتژيک و چه 
نفوذي هاي جاسوس شد. من ميان نفوذي ها و استراتژيست ها تفاوت 
قائل هستم. بعضي از همکاران اياالت متحده استراتژيست هستند و واژه 
جاسوس در مورد آنها قابل اتالق نيست يعني کارکرد آنها خيلي باالتر و 
گسترده تر از يک جاسوس است، با اين اقدام دانشجويان پيرو خط امام، 
حلقه ارتباطي آمريکايي ها با جاسوسان و استراتژيست هاي داخل و 
هماهنگ کننده هاي عمليات آمريکا در ايران دچار انقطاع جدي شد و 
پايگاه هاي نفوذ آمريکا در ايران براي چند دهه به شدت تضعيف و دچار 
 تزلزل شدند، هرچند معتقدم که دوباره استراتژيست ها و جاسوس هاي 
زيادي در کشور شکل گرفته اند و از طريق برخي از سفارتخانه ها و 
مجموعه هاي خاص اين حلقه هاي ارتباط ميان عوامل آمريکايي ها و 

مزدورانشان برقرار شده است. 



خبر«

خبر«
واعظي:

 دولت در هيچ شرايطي 
سياست هاي آمريکا را نمي پذيرد

سخنگوي فراکسيون مستقالن واليي از حضور رئيس دفتر رئيس جمهور در 
جلسه اخير اين فراکسيون خبر داد و گفت: واعظي مي گويد دولت به دنبال آن 
است که سياست هاي آمريکا را تحت هيچ شرايطي نپذيرد.مهرداد الهوتي در 
گفت و گو با خبرنگار مهر درباره جلسه اخير فراکسيون مستقالن واليي اظهار 
داشت: آقاي واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور براي بررسي مسائل سياسي و 
اقتصادي کشور در اين جلسه حضور يافت.وي با اشاره به مباحث مطرح شده 
در اين جلسه، گفت: يکي از تأکيدات اصلي رئيس دفتر رئيس جمهور اين 
بود که در شرايط فعلي، مجلس و دولت با هم وحدت داشته باشند و اتحاد 
خود را به دشمنان نشان دهند.سخنگوي فراکسيون مستقالن واليي تصريح 
 کرد: رئيس دفتر رئيس جمهور درباره سياست دولت براي مقابله با تحريم ها، 
بيان کرد که دولت به دنبال آن است که در برابر اين تحريم ها مقاومت کند 
و سياست هاي آمريکا را تحت هيچ شرايطي نپذيرد.الهوتي افزود: يکي از 
تأکيدات اصلي در آن جلسه آن بود که در شرايط فعلي، همه بايد براي 
رفع مشکالت مردم گام برداريم و يکديگر را محکوم نکنيم.وي با اشاره به 
اينکه در اين جلسه درباره اقدامات دولت براي راهپيمايي اربعين حسيني 
هم مطالبي عنوان شد، تصريح کرد: طبق گفته رئيس دفتر رئيس جمهور 
تالش هاي زيادي براي برگزاري باشکوه اين مراسم، از سوي دولت صورت 
 گرفت و براي حل مشکالتي چون نحوه توزيع ارز به زائران در سال هاي 
آينده، تمهيدات بيشتري در نظر گرفته مي شود.وي افزود: همچنين در اين 
جلسه بر ضرورت مالقات نمايندگان با رئيس جمهور تأکيد شد و قرار بر 
اين شد که در وهله اول مقدمه نشست اعضاي فراکسيون مستقالن واليي 

با رئيس جمهور در اولين فرصت فراهم شود.

سفير چين:

پکن با سياست يک جانبه گرايي 
آمريکا مخالف است

سفير چين گفت: پکن با سياست يک جانبه گرايي آمريکا مخالف است.
به گزارش خبرگزاري مهر، پانگ سن سفير چين در تهران در ديدار با 
حسين اميرعبداللهيان ،دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل با 
حائز اهميت خواندن حفظ روابط دو کشور چين و ايران بعد از اعمال 
تحريم هاي جديد آمريکا، تأکيد کرد: مناسبات دوجانبه پيگيري شود و 
بين المللي است.وي  قوانين  بر  همکاري هاي موجود دو کشور منطبق 
افزود: پکن با سياست يک جانبه گرايي آمريکا مخالف است و کماکان با 
در نظر گرفتن مسئوليت خود در عرصه بين المللي به همکاري با جمهوري 
اسالمي ايران ادامه مي دهد.دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل 
نيز در اين ديدار اقدامات تحريمي ترامپ عليه ايران را تالشي پرهزينه 
و بي فايده خواند، گفت: ايران از هر تالشي براي توقف جنگ در يمن، 
استقبال مي کند، هر چند همزمان با شعار آمريکا مبني بر توقف جنگ 
عليه يمن، حمالت هوايي عربستان به يمن در روزهاي اخير افزايش 
يافته است و هيچ نشانه مثبتي از عربستان و امارات براي توقف جنگ 
ديده نمي شود؛ بايد مسئله يمن صرفاً از طريق سياسي، حل و فصل شود.
حسين اميرعبداللهيان با اشاره به فاجعه قتل خاشقچي، ابراز اميدواري کرد 
که عربستان نقش و رفتار سازنده اي در تحوالت منطقه اي و بين المللي 
داشته باشد.وي با تاکيد بر اينکه مبارزه با تروريسم و مقابله با عوامل آن 
نيازمند تالش جمعي کشورهاي جهان است و حضور تروريسم همواره 
معادالت امنيتي و صلح و ثبات کشورهاي منطقه را با چالش روبه رو 
ساخته است، گفت: با تقويت و هم افزايي همکاري هاي منطقه اي و بين 
منطقه اي و توسعه ابتکارات پارلماني و حمايت هاي قانوني، مي توان با 
محيط و شرايط تهديد فعلي و آينده در منطقه مقابله کرد و به صلح و 

ثبات در منطقه و توسعه همه جانبه کشورها کمک کرد.

»

رئيسي:

 نبايد منتظر
 برجام اروپايي ماند
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معاون اول رئيس جمهور:

 آمريکا نتوانست فروش نفت ايران را 
به صفر برساند

معاون اول رئيس جمهور گفت: آمريکا نتوانست فروش نفت ايران را به صفر 
برساند.به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگيري، در مراسم معارفه وزير امور 
اقتصادي و دارايي با اشاره به فرا رسيدن ۱۳ آبان گفت: آمريکايي ها تصميم 
گرفتند تحريم ها را در اين روز مجددا بازگردانند؛ اگرچه آمريکايي ها در ارتباط 
با ملت ايران کارنامه سياهي دارند؛ به خصوص اينکه در رابطه با حرکت مردم 
در زمان انقالب که نقش آمريکايي ها بسيار پررنگ بود و سعي مي کردند با 
دشمني خاصي با ملت ايران روبه رو شوند، اين نقش بدتر خود را نشان داد. در 
کودتاي ۲۸ مرداد، پيروزي انقالب و حتي بعد از پيروزي، آمريکايي ها همواره 
سعي برتداوم اين دشمني داشتند.وي، با بيان اينکه آمريکا در تمام اين اتفاقات 
از ملت ايران سيلي خورد، اظهار داشت: به نظر مي رسد آمريکايي ها همچنان 
 به دشمني با ملت ايران اصرار دارند؛ اينکه مي گويند هدف سياست هاي 
اول  ايران است، دروغ است.معاون  بلکه هدف دولت  نيست؛  ايران   ما، ملت 
رئيس جمهور اظهار داشت: آخرين اقدام ما با آمريکايي ها بحث هسته اي بود؛ 
در آن دوره ۱۸ ماهه گاهي اوقات آمريکايي ها اصرار داشتند به دنيا القا کنند 
که ايراني ها قابل اعتماد نيستند و اين توافق را عملياتي نمي کنند. آمريکا در 
اين زمينه تبليغ زيادي کرد؛ اما ديديم که همه دنيا به اين نتيجه رسيدند که 
ايران به همه تعهدات خود عمل کرده است که البته اين موضوع از سوي سازمان 
بين المللي انرژي اتمي نيز تاييد شد.جهانگيري با اشاره به انتخاب ترامپ ادامه 
داد: رئيس جمهور جديدي که در آمريکا روي کار آمد، اعالم کرد برجام بدترين 
قراردادي بوده که آمريکا بسته است و با پررويي از اين توافق کنار رفت.وي با 
بيان اينکه آمريکايي ها دو مسير اصلي را برعهده گرفتند، گفت: جنگ رواني 
و رسانه اي که از ارديبهشت ماه شروع شد و سعي کردند از اين طريق فضاي 
رواني جامعه را تحت تاثير خود قرار دهند و شايد بشود گفت که در جاهايي 
نيز موفق بودند و اميد مردم را نسبت به آينده دچار ترديد کردند، اما پيدا بود 
که مردم آگاه ايران متوجه مي شوند که اين فضاي رواني که ايجاد شده، نتيجه 
دخالت آمريکايي، صهيونيست ها و سعودي هاست.معاون اول رئيس جمهور در 
 ادامه با اشاره به سياست آمريکا براي توقف فروش نفت ايران گفت: آمريکايي ها 
گفتند که فروش نفت ايران را به صفر مي رسانند و برخي از کشورهايي که طرف 
 نفت ما بودند ميزان برداشت خود را به صفر رساند؛ اما به هر حال آمريکايي ها 
که دارد  شرايطي  چه  ما  نفت  يا  داريم  موقعيتي  چه  ما  دانستند   نمي 
نمي توانم به راحتي فروش نفت ما را متوقف کنند.جهانگيري گفت: ما به ميزاني 
که نياز داشتيم در ماه هاي گذشته نفت فروختيم که طبق آنچه که اعالم 
شده روز دوشنبه اسامي ۸ کشوري که مجوز خريد نفت از ما را دارند اعالم 
خواهد شد. ديگر شکست چه معنايي دارد؟ اين موضوع فقط يک نمونه است. 
اگر مديران ما با انگيزه باشند از بقيه مسائل هم عبور مي کنيم.وي يادآور شد: 
ما با انگيزه ايستاديم و اعالم کرديم که بايد به هر وسيله نفت را بفروشيم که 

البته اين موفقيت نيز بدست آمد.

رئيس مجلس:

ملت ايران، جانيان كاخ سفيد را پشيمان مي كند
رئيس مجلس گفت: ملت ايران جانيان کاخ سفيد را پشيمان خواهد کرد.به 
گزارش خبرنگار مهر، علي الريجاني در جلسه علني روز يکشنبه مجلس در 
نطق پيش از دستور با بيان اينکه ۱۳ آبان به نماد مقاومت ملت ايران در برابر 
استکبار مبدل گرديده است، تصريح کرد: رهبري معظم انقالب روز شنبه سه 
واقعه مهم را درباره اين ايام توضيح دادند و ماجراي کاپيتوالسيون و مخالفت 
شجاعانه امام راحل با آن، حرکت انقالبي دانش آموزان و دانشجويان را تبيين 
کردند که همه اينها جلوه اي از مقاومت ملت عليه رفتارهاي استکباري آمريکا 
را نشان مي دهد.وي با بيان اينکه قريب به هشتاد سال است که دولت آمريکا 
در امور داخلي ايران دخالت مي کند و نمونه هايي از انواع خيانت ها و جنايت 
ها عليه ملت ايران در آن به وفور ديده مي شود : کودتاي آمريکا عليه دولت 
ملي مصدق با اختالف افکني داخلي سياسي ها و پول پاشي به مزدوران و بهره 
جستن از خائنان شکل داده شد و حکومت ديکتاتوري وابسته شاه را براي چند 
دهه بر ملت ايران تحميل کرد.رئيس مجلس بيان کرد: ماشين شکنجه ساواک 
براي کنترل مبارزان با کمک »سي آي اي« و موساد راه اندازي شد و در پناه 
اين سفاکي ها، بر ثروت ملي ايران به خصوص نفت تسلط پيدا کردند و براي 
چند دهه آن را به يغما بردند و حتي منابع نازلي که بايد در ازاي نفت به ايران 
مي پرداختند، سياهه هايي از هزينه هاي مستشاران آمريکايي که چند ده هزار 
نفر بودند، ارائه مي کردند و عالوه بر اين عمال فرماندهي ارتش در دست آنان 
بود.الريجاني ادامه داد: شاه بدون اجازه آمريکايي ها حتي نمي توانست در امور 
سياسي تصميم گيري کند و تغيير نخست وزير و وزرا کامال با هماهنگي آمريکا 
صورت مي گرفت و اين وابستگي شديد، نظامي و سياسي و اقتصادي و سرکوب 
آزادي خواهان و ايجاد فضاي خفقان جز سرافکندگي ملت ايران در مقابل ساير 
ملل و به بردگي کشاندن جامعه ايران و عقب نگه داشتن کشور نتيجه ديگري 
نداشت.وي متذکر شد: امام )ره( در سال ۴۳ در پيامي درباره کاپيتوالسيون فرمودند 

»اکنون مستشاران نظامي و غيرنظامي آمريکا با جميع خانواده و مستخدمان 
خود آزادند که هر جنايت و خيانتي کنند و پليس ايران هم حق بازداشت و 
دادگاه هاي ايران هم حق رسيدگي ندارند« اما انقالب اسالمي يکباره شرايط 
را زير و رو کرد و آمريکا و نوکران آمريکا را از کشور بيرون کرد.رئيس مجلس 
با بيان اينکه زماني که آمريکا با سد ملت ايران مواجه و مايوس شد، دشمني با 
ملت ايران را به نحو ديگري ساماندهي کرد ادامه داد: آمريکا ابتدا تئوري تجزيه 
ايران را با شورش هاي قومي پيگيري کرد يا آنکه کودتا عليه نظام اسالمي را 
سامان داد و همچنين ترورهاي ناجوانمردانه افرادي چون شهيد مطهري، شهيد 
بهشتي، شهيد رجايي، شهيد باهنر و شهداي حزب جمهوري و محراب را در 
دستور کار قرار داد و اين ترورها جنس ديگري از اين طراحي ها بود.الريجاني 
بيان کرد: اين دسايس که در سال هاي نخست انقالب به اجرا درآمد با همه 
هزينه هايي که براي انقالب نوپاي ما داشت اما راه به جايي نبرد و لذا جنگ 
صدام عليه ايران با حمايت و تحريک آمريکا شکل گرفت و البته ساير کشورهاي 
غربي و شوروي سابق هم به کمک صدام شتافتند.رئيس مجلس با بيان اينکه 
ملت ايران در مقابل اين تهاجم وسيع ايستاد و مشکالت زيادي را تحمل کرد، 
گفت: تقديم بيش از ۲۰۰ هزار شهيد و صدها هزار جانباز و آزاده و خسارت هاي 
مادي وسيع به اراده ملت خللي وارد نکرد.الريجاني با بيان اينکه تصميم انتخاب 
مردم، منطقي، معقول و بسيار پرثمر براي آينده کشور بود. تصميمي که به همه 
متجاوزان ديروز و امروز آموخت که هر کس قصد تجاوز واشغال خاک ايران 
را بکند تصميم به نابودي خود گرفته است چرا که ملت ايران همان طور که 
صدام را تا مرحله نابودي تعقيب کرد، هر متجاوز ديگر را نيز معدوم خواهد کرد 
تصريح کرد: اکنون آقاي ترامپ همچون صدام قصد ستيز با ملت ايران دارد. 
او مي خواهد مستقيماً ملت ايران را مورد ستم و شکنجه قرار دهد. او به ستيز 
با ملت ايران به خصوص کودکان و زنان ايران آمده است و عجيب است با اين 

همه شرارت آقاي ترامپ از سوال هاي ملت در مورد مقابله با شيطنت هاي 
آمريکا، ابراز ناراحتي مي کند.عضو شوراي عالي امنيت ملي افزود: آمريکا بايد 
مطمئن باشد امروز نيز ملت ايران نشان خواهند داد که آقاي ترامپ کوچکتر از 
آن است که بتواند ملت ايران را از پاي درآورد. آنگونه که ملت ايران، صدام را 
تا نابودي تعقيب کرد همانطور که ملت ايران تروريست هاي مزدور آمريکايي 
داعش را تا نابودي تعقيب نمود بر جانيان کاخ سفيد خسران و پشيماني مستولي 
 خواهد نمود.وي تأکيد کرد: امروز ملت ها از سلطه طلبي و اخاذي آمريکايي ها 
به ستوه آمده اند و به دنبال خالصي از اين دولت شرم هستند. دولت نااهل و 
غير معقول فعلي آمريکا اسباب تمسخر سياستمداران دنيا شده است و حتي 
متحدين ديروز آمريکا، به دنبال راهکارهاي بديل هستند.الريجاني با تاکيد بر 
اينکه در اين ميانه طرح هاي ماليخوليايي اياالت متحده تحت عنوان معامله 
بزرگ قرن يا ائتالف راهبردي بيش از آنکه زمينه تحقق داشته باشد بستر براي 
اخاذي از برخي کشورهاي تحقير شده است که آنان را با بدترين عبارات موهن 
نيز همراه مي کند، اظهار داشت: ملت ايران با تجربه گذشته راه را به خوبي مي 
شناسند و با استقامت شکوهمند در اين معرکه شيادانه آمريکا، صحنه را براي 
مزدوران اين کشور پر هزينه خواهد نمود و با تالش مجاهدانه به باالبردن بهره 
وري توانمندي اقتصادي و فناورانه کشور اهتمام خواهد ورزيد.عضو شوراي عالي 
امنيت ملي با تاکيد بر اينکه ملت ايران رفتارهاي برخي کشورها در منطقه را که 
محرک ماجراجويي آمريکا و زمينه ساز بسط شيطنت هاي اسرائيل شده اند، 
فراموش نمي کند افزود: ملت ايران با رهبري داهيانه حضرت آيت اهلل خامنه اي 
و با همبستگي هر چه بيشتر راه حفظ استقالل و استقرار را پي خواهد گرفت 
و در اين شرايط، رعايت وحدت صفوف و همگرايي قواي مختلف و جريان هاي 
سياسي بيش از هر زماني ضرورت دارد. اميدواريم در اين شرايط حساس، عقالي 

جريان هاي سياسي راهبري درستي داشته باشند.

توليت آستان قدس رضوي گفت: نبايد منتظر برجام اروپايي ماند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
رسا در خراسان جنوبي، حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در سخنراني مراسم 
راهپيمايي ۱۳ آبان ماه در بيرجند با بيان اينکه روحيه استکباري ممکن است هر انساني را 
گرفتار خود کند، گفت: دشمنان و مستکبران برنمي تابند که رهبران و مردماني در جهان حرف 
از خدا بزنند و نفي هرگونه استکبار و استعمار کنند و از روز نخست نيز آن ها در مقابل انقالب 
اسالمي صف آرايي کردند.وي ۱۳ آبان ماه را نقطه عطف مبارزه با استکبار دانست و افزود: امام 
راحل به جرم حق خواهي و خداخواهي تبعيد شدند.رئيسي با تاکيد بر اينکه انقالب اسالمي در 
۲۲ بهمن ۵۷ به پيروزي رسيد و حکومت ستمشاهي به زير کشيده شد اما هنوز دشمنان به 
انجام توطئه هاي خود  مشغول هستند و هر روز عليه ايران اسالمي نقشه مي کشند، ادامه داد: 
با تسخير النه جاسوسي آمريکا توطئه هاي استکبار جهاني و خودبرتر بيني آن ها تمام نشده و 
همچنان عليه ايران اسالمي توطئه مي کنند و جنگ هشت ساله دفاع مقدس را ايجاد و صدمات 

بسياري به کشور وارد کردند.توليت آستان قدس رضوي خاطرنشان کرد: دشمنان جنگ سخت 
را ارزيابي کردند و متوجه شدند اين جنگ پرهزينه است و ثمري براي آن ها ندارد از اين رو 
به سراغ جنگ نرم رفتند و با امپراتوري رسانه اي، اعتقادات و باورهاي مردم را هدف قرار دادند 
اما در دانشگاه هاي بزرگ آمريکا و اروپا ديدند که اين جنگ نيز پرهزينه و ديربازده است.وي با 
بيان اينکه ملت ايران مقتدر و عزتمند است، بيان کرد: برخي مي گفتند مگر مي شود با تحريم ها 
زندگي کرد اما واقعيت اين است که نظام تحريم ها به هم ريخته است و دشمنان با روحيه 
استکباري از برجام بيرون آمدند و امروز ما نبايد منتظر برجام اروپايي بمانيم و با عزت و با 
تدبير و اقتصاد مقاومتي مي توان کشور را اداره کرد.رئيسي با بيان اينکه دشمني مستکبران و 
استکبار جهاني ادامه دارد و ما در مقابل استکبار جهاني کوتاه نمي آييم، گفت: کساني که روزي 
در دل فکر مي کردند ممکن است در برجام اتفاقي صورت بگيرد اما امروز همه جملگي اعتقاد 

دارند که نمي توان به دشمن اعتماد کرد.

رضايي در ديدار با رهبر مسلمانان آمريکا:

ترامپ از تحريم ها دست خالي بيرون خواهد آمد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ترامپ از تحريم ها 
دست خالي بيرون خواهد آمد.به گزارش خبرگزاري مهر، 
محسن رضايي در ديدار لوئيس فراخان رهبر مسلمانان آمريکا 
گفت: امروز روز اتحاد مسلمين جهان است و شما برادران ما 
 هستيد و ما به شما اطمينان داريم. شما صادقانه صحبت 
مي کنيد و از اينکه در اين موقعيت به کشور ما آمده ايد، از 
شما تشکر مي کنيم. آمدن شما نشان داد که فاصله اي بين 
ما و شما نيست. ما مسلمانان ايران و آمريکا با هم و در کنار 
هم هستيم.وي گفت: حقيقت اين است که انقالب اسالمي ما 
پرچم اسالم را بلند کرده است و اولويت اول ما اسالم است 
و ساير کشورهاي اسالمي بايد اين گونه باشند. اگر ايران 
پرچم اسالم را بلند نمي کرد، در اين سال ها با ظلم و ستم 
مواجه نمي شد. بيش از ۳۰۰ سال است که استعمارگران 
به منطقه ما آمده اند و اشغالگري مي کنند.رضايي گفت: 
دشمنان ما از اسالم مي هراسند و مي ترسند که اسالم دوباره 
احيا شود و اقتصاد و فرهنگ ما اسالمي شود. دشمني آنها 
با ما بر سر اسالم است. ما راه نجات مان هم اسالم است. 
بدون اسالم ما به جايي نمي رسيم. همگان ديدند که ملي 

گرايي در ايران و عراق و مصر به جايي نرسيد. پرچم ملي 
گرايي ناصر در مصر موفقيتي نداشت. اما اسالم ما را موفق 
خواهد کرد.وي با بيان اينکه در جنگ غرب با اسالم، هيچ 
کشور اسالمي به تنهايي پيروز نمي شود. بايد اتحاد ايجاد 
کنيم. در اين رويارويي مسلمانان جهان بايد متحد شوند، 
يک نهضت ضد هژموني غرب بايد ايجاد شود افزود: ما عليه 
ظلم در اين موقعيت که ترامپ ملت ما را با مشکل روبه رو 
 کرده است بايد متحدتر از هميشه باشم. البته ما بيش از اين 
مي انديشيم و مي خواهيم يک نهضت بين المللي ايجاد 
کنيم. ما سياه پوستان را جزيي از انقالب اسالمي مي دانيم. 
در بحث تسخير النه جاسوسي که دانشجويان ما رفتند و آنجا 
را گرفتند، حضرت امام دستور داد که سياه پوستان و زنان 
بالفاصله آزاد شود. معناي اين اقدام اين بود که سياه پوستان 
با ما هستند. ما با سياه پوستان مشکلي نداريم.رضايي تصريح 
کرد: امروز جهان اسالم در سخت ترين وضعيت است. فجايع 
ميانمار تا سوريه و يمن و بحرين و آفريقا، نشان دهنده آن 
است که دست هاي شيطاني، مسمانان را قرباني مي کند. 
 حوادث نيجريه نشان مي دهد که مسلمانان بدترين ظلم ها 

را تحمل مي کنند. پيشرفت هايي هم در جريان است. 
آمريکايي ها تالش هاي زيادي کرده اند اما مردم در عراق 
و سوريه و يمن مردم جانانه مي جنگند و مطمئن هستيم 
در دهه آينده مسلمانان منطقه را آزاد خواهند کرد. دست 
غيبي پشت سر اين حوادث هست.وي با اشاره به عهدشکني 

قرارداد آمده و يک  ترامپ هم  آقاي  افزود:  آمريکا   دولت 
 بين المللي را زير پا گذاشته است. اين رفتار غير قانوني و 
غير انساني را با تمديد تحريم هاي ظالمانه ادامه مي دهد. 
ما او را شکست خواهيم داد و به فضل خدا، اقاي ترامپ از 

اين تحريم ها دست خالي بيرون خواهد آمد.

 آگهي مناقصه عمـومي دو مرحـله اي
 » شماره 97-029«

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طريق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به »خريد سيم های فازو opgwخط 
132 کيلوولت دشتی « اقدام نمايد.

آدرس به  دولت  الکترونيکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دريافت  آيد، جهت  می  بعمل  دعوت  مناقصه  دراين  ازمتقاضيان شرکت   لذا 
 WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واريز مبلغ500،000 ريال بصورت الکترونيکی به شماره حساب 2175095402002 بنام ساير درآمدهای 
شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان  ازتاريخ 97/08/14 لغايت 97/08/16 اقدام ويک نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند . با توجه به 
اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار می گردد , الزم است در 
صورت عدم عضويت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذکورانجام ونسبت به دريافت گواهی امضا الکترونيکی اقدام نمايند. 
شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي2298  ودر خصوص سامانه با داخلی 2071 تماس 
حاصل فرمايند . ثبت شماره تلفن ,فکس وايميل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا" تاکيد می گردد اسناد بايستی به 

صورت فيزيکی نيز در روز برگزاری مناقصه به دبيرخانه اين شرکت ارائه گردد . 
توضيحات:

1- مبلغ تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار:2،500،000،000ريال، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي ويا واريز نقدي .
2- دستگاه نظارت : معاونت  طرح وتوسعه  – اداره خطوط شرکت برق منطقـه ای هرمزگان  می باشد وشرکتهای متقاضی می توانند در خصوص 

سئواالت فنی خود با تلفن داخلی2159)آقای مهندس دشتی( تماس حاصل فرمايند.
3- حداکثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اين شرکت تاساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ97/08/29  و زمان بازگشايی پاکات راس ساعت 10 

صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي اين شرکت می باشد. 
4- به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي که بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتيب 

اثرداده نخواهدشد.
5- آگهي ما درسايت سامانه )www.setadiran.ir(بخش "ثبت نام/ پروفايل تامين کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده مي باشد.      

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14

شناسه آگهي282357

آگهي مزايده شماره 1-97 - نوبت اول
دستگاه مزايد ه گزار: شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

نوع مزايده: عمومي يک مرحله اي
موضوع مزايده: فروش حدود 30 تن انواع سيم مسي اسقاط

زمان، مهلت و نحوه دريافت اسناد مزايده:
متقاضيان مي توانند از تاريخ 1397/08/19 لغايت 1397/08/23 به سامانه الکترونيکي تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت 

اسناد مناقصه اقدام نمايند.
اطالعات تماس مزايده گزار:

تلفن 31137337-054 و 31137340 فکس 31137050-054 پيام کوتاه 09307280200
www.sbepdc.ir :وب sbepdc@gmail.com پست الکترونيک

مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده: ضمانتنامه بانکي يا واريز مبلغ 790/000/000 ريال به حساب جاري 103403815002 بانک صادرات شعبه برق زاهدان به نام 
ساير درآمدها شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

مهلت ارائه پيشنهاد قيمت و تحويل اصل پاکات: پيشنهاددهندگان مي بايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الکترونيکي دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه 
مورخ 1397/09/06 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاکات الك و مهرشده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شرکت 
آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37 و 39 شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان اقدام نمايند. الزم به ذکر است تمامي فرايند 

مزايده از طريق سامانه تدارکات دولت صورت مي پذيرد.
تاريخ و محل بازگشايي پاکات: پيشنهادات ارائه شده در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 در سالن کنفرانس شرکت توزيع نيروي برق سيستان و 

بلوچستان گشايش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات دولت، مي بايست به سايت يادشده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت امضاء الکترونيکي 

اقدام نمايد. جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
مرکز تماس: 021-41934 مرکز ثبت نام: 02188969737- و  85193768-021

مدت قرارداد: يک ماه
الزم به ذکر است بازديد از کاالهاي موضوع مزايده الزامي است در غير اين صورت از بازگشايي پاکات خودداري مي گردد.

ضمنا متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت توانير به نشاني Tender.tavanir.org.ir يا سايت شرکت توزيع نيروي برق سيستان و 
بلوچستان به نشاني www.sbepdc.ir  همچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  مراجعه فرمايند. بديهي است اين شرکت در رد يا قبول 

پيشنهادات مختار است.
"ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است."

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/14
خ ش: 97/8/14 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/15 

آگهي تجديد مناقصه عمومي مرحله دوم 
 نوبت اول

مورخه  مجوز شماره 17  و  بودجه سال 1397  استناد  به  دارد  نظر  در  دهياري سعيدآباد 
97/06/05 شوراي اسالمي روستاي سعيدآباد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني 
مناقصه عمومي پروژه عمراني خود به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند 
جهت دريافت اسناد مناقصه يک هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به دفتر دهياري مراجعه 
و يا با شماره تلفن 02644683645 و 02644683006 تماس حاصل فرماييد. ضمنا هزينه 
چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. دهياري در رد يا قبول کليه 

پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامالت ذيل در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/21

خ ش: 97/8/14

 اصالحيه آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله ای 
شماره مناقصه  10-97/س- نوبت اول

اداره کل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران 
ذيصالح واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

 

شرايط مناقصه:
1-پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شرکت 

در مناقصه مي باشند.
2-محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني

3- مهلت دريافت)فروش(اسناد:از مورخ 97/08/01 لغايت 97/08/19
4-مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/09/03

5-زمان بازگشايي پاکات روز دوشنبه مورخ 97/09/05 دفتر مديرکل راه و ترابری استان سمنان می باشد.
www.setadiran.ir 7- محل دريافت اسناد مناقصه : سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت به آدرس

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/15

شناسه آگهي282563 خ ش: 97/8/14  

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان       

امور تداركات و قراردادها
شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

براورد اوليه عمليات نوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
)ريال(

رتبه مورد نيازدوره تضمينمدت اجراي كارمبلغ تضمين)ريال(

اجرای عمليات باند جنوبی 1
محور ايوانکی – گرمسار 

5 راه و ترابری 8018985783031037971571224يك مرحله ای 

 روابط عمومي
 اداره كل راه وترابري استان سمنان)شاهرود(

رشتهرتبه مورد نياز5% سپرده شركت در مناقصه )ريال(اعتبار )ريال(عنوان پروژهرديف

زيرسازي و جدولگذاري و آسفالت 1
خيابان هاي سطح روستا

راه و باند6/100/000/000305/000/0005

محمدفرهنگ فالح - دهيار سعيدآباد

شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

شركت توزيع نيروي برق 
سيستان و بلوچستان

وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و ترابري استان سمنان



خبر«

خبر«
کشتي آراي: 

تقاضايي براي خريد سکه نداريم
کشتي آراي با بيان اينکه تقاضايي براي خريد طال و سکه در بازار وجود 
در  آراي  کشتي  است.محمد  آرامش  در  بازار  اکنون  هم  گفت:   ندارد، 
گفت و گو با تسنيم، درباره وضعيت بازار طال و سکه در روز جاري اظهار 
داشت: تحريم ها فعاًل هيچ اثري در بازار نداشته و بازار آرام است.وي با 
بيان اينکه معامالت در بازار طال و سکه با احتياط انجام مي شود، گفت: 
فعاًل تقاضايي در بازار طال نداريم و به همين دليل هم است که قيمت ها 

 

نسبت به ديروز تغيير جزيي داشته است.به گزارش تسنيم، ديروز در 
بازار آزاد سکه تمام بهار آزادي طرح جديد 4 ميليون و 570 هزار تومان 
و هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون و 350 هزار تومان 
معامله شد.در بازار آزاد هر قطعه نيم سکه بهار آزادي دو ميليون و 250 
هزار تومان، ربع سکه يک ميليون و 250 هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمي 675 هزار تومان فروخته شد.هر گرم طالي 18عيار هم 424 هزار 
و 800 تومان ارزش گذاري شد، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهاي 

جهاني با قيمت 1233 دالر معامله مي شد.

مرکز آمار ايران:

 بيکاران ۲۳۷ هزار نفر بيشتر شده اند
بررسي نرخ بيکاري افراد 10 ساله و بيش تر نشان مي دهد که 
12.2 درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيکار(، در تابستان ۹7 بيکار 
بوده اند.به گزارش  تسنيم، طبق آخرين آمار مرکز ايران مطابق 
طرح آمارگيري نيروي کار تابستان ۹7 ،بررسي نرخ بيکاري افراد 
10ساله و بيش تر نشان مي دهد که 12/2 درصد از جمعيت 
فعال)شاغل و بيکار( بيکار بوده اند.جمعيت شاغلين 10 ساله و 
بيشتر در اين فصل 23 ميليون و ۹56 هزار نفر بوده که نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 158 هزار نفر افزايش داشته است. بررسي 
اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد که درتابستان 
13۹7، بخش خدمات با 4۹/5 درصد بيش  ترين سهم اشتغال را 
به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت 
با 31/6 درصد و کشاورزي با 18/۹ درصد قرار دارند. بررسي نرخ 
بيکاري افراد 10 ساله و بيش تر نشان مي دهد که 12/2 درصد 
بيکار بوده اند. روند تغييرات  بيکار(،  از جمعيت فعال )شاغل و 
تابستان  از آن است که اين شاخص نسبت به  اين نرخ حاکي 
13۹6 به ميزان 0/7 درصد افزايش داشته است و جمعيت بيکار 
کشور  با 237  هزار نفر افزايش به 3 ميليون و 326 هزار نفر 
رسيده است.درتابستان 13۹7، به ميزان  40/۹ درصد جمعيت 
10 ساله و بيش تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه 
شاغالن يا بيکاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت 
اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )تابستان 13۹6( 0/2 درصد افزايش داشته است.

جمعيت شاغلين 10 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و 
۹56 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 158 هزار 

نفر افزايش داشته است. 

پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي؛

دريافت سفته از متقاضيان مسکن مهر 
ممنوع است

مديرعامل شرکت عمران پرند گفت: مردم تحت هيچ شرايطي نبايد به 
 حساب پيمانکاران وجهي واريز کنند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما محسن 
وطن خواهي اظهار کرد: زماني که با هساي سابق )صدار نور کنوني( و کيسون 
 براي مسکن مهر پرند قرارداد امضا شد، براي تعدادي از واحدهاي اين طرح ،
قائم مقامي به اين شرکت ها واگذار شد يعني اين که فروش واحدها بر 
 عهده اين شرکت ها باشد. بر اساس شرايطي که با متقاضي هماهنگ
 مي شود بخشي از آورده را از آنها مطالبه مي کنند.وي تصريح کرد: مثال 
براي هسا )سابق( حدود 800 واحد و در کيسون 1000 واحد. اين که برخي 
 متقاضيان مي گويند شرکت ها از آنها پول مي خواهند احتماال بر اساس مجوز 
قائم مقامي بوده و متقاضي نزد شرکت عمران پرند ثبت نامي ندارد.وطن خواهي 
تاکيد کرد: متقاضي که در شرکت عمران ثبت نام کرده، مبالغ دريافتي از او 
استاندارد بوده و به حساب دولت )عمومي( واريز مي شود و دوباره به حساب 
پيمانکار برمي گردد به محض اين که فعاليت داشته باشند.مديرعامل شرکت 
عمران پرند بيان کرد: برخي پيمانکاران براي موارد کوچکي مانند ماليات بر 
ارزش افزوده که نبايد آن را در مسکن مهر پرداخت کنند، از مردم سفته يا 

چک با مبالغي بين يک تا 1/5 ميليون تومان مي گيرند.  

موسوي خبر داد؛

برقراري ۲۶ قطار فوق العاده به مشهد
معاون مسافري شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران: 26 رام قطار 
فوق العاده به مقصد مشهد مقدس در روز هاي پاياني ماه صفر راه اندازي 
مي شود و در مجموع 531 قطار، زائران را به مشهد مقدس منتقل خواهند 
کرد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، مير حسن موسوي افزود: همزمان با 
فرا رسيدن ايام رحلت پيامبر گرامي اسالم و شهادت امام رضا )ع( و براي 
سهولت سفر هموطنان عزيز، 26 رام قطار فوق العاده با ظرفيتي معادل 
13 هزار و 500 نفر صندلي از برخي شهرها به مشهد مقدس برنامه ريزي 
شده است.وي افزود: اين قطارها در بازه زماني 12 تا 1۹ آبان از مبادي 
تبريز ، زنجان و تهران به شهر مشهد مقدس در مسير رفت و برگشت 
سير خواهند داشت .به گفته موسوي، در ايام ياد شده ، روزانه 56 قطار 
برنامه اي و در مجموع در اين ايام 505 قطار برنامه اي در اين مسير 
سير خواهند داشت که با احتساب قطارهاي فوق العاده جمع قطارهاي 

مسافري براي عزيمت زائران، 531 قطار خواهد بود.

»

خوانساري:

 تحريم هاي 
 آمريکا حرف 
جديد ندارد

اقتصادي دو شنبه 14 آبان 41397
26 صفر 1440-5 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9353

شاه ويسي خبر داد؛

 صعود ۸پله اي ايران در رده بندي اقتصادهاي 
بزرگ دنيا با وجود ۴۰ سال تحريم

يک کارشناس اقتصادي ابراز کرد اقتصاد ايران از رتبه 26 اقتصاد جهان 
قبل از انقالب به رتبه هجدهم در دوران پس از انقالب رسيده است.به 
گزارش  تسنيم،  يک کارشناس ارشد مسائل اقتصادي گفت: ايران اسالمي 
به رغم تمامي تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي طي چهار دهه اخير از 
سوي استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا از رتبه 26 اقتصاد جهان قبل 
از انقالب به رتبه هجدهم در دوران پس از انقالب رسيده است.ساسان 
 شاه ويسي که در مصاحبه با راديو سخن مي گفت افزود: گزارش سازمان هاي 
بين المللي طي يک ماهه گذشته ظرفيت قدرت اقتصادي ايران را در سطح 
تراز پانزدهم و شانزدهم اقتصاد جهان مطرح مي کند.وي همچنين اظهار 
داشت: اتفاقاتي که در دوران پس از انقالب در کشور افتاده بسيار متفاوت 
از دوران قبل از انقالب است.اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادي گفت: 
صادرات روزانه نفت ايران در دوران قبل از انقالب شش ميليون بشکه و 
نرخ متوسط هر بشکه نفت نيز 25 تا 30 دالر بوده است.وي افزود: ايران 
در 40 سال قبل با سه بشکه نفت مي توانست يک اونس طال خريداري 
کند که امروز با 15 بشکه نفت همان يک اونس طال را خريداري مي کند.
شاه ويسي تصريح کرد: اگر درآمدهاي نفتي کشور به ميزان صادرات قبل 
از انقالب يعني شش ميليون بشکه در روز مي بود و تحريم ها، فشارها، 
بايکوت ها و مسدود کردن اموال در ميان نبود تازه مسئوالن با يک پنجم 
درآمدهاي نفتي قبل از انقالب به عالوه خسارت هاي وارده هشت ساله جنگ 
تحميلي مملکت را اداره مي کردند.وي گفت: قابليت اقتصادي کشور با 
وجود اين، بيش از چهار برابر نسبت به قبل از انقالب افزايش يافته است.
اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادي يادآور شد: جمعيت کشور امروز دو 

و نيم برابر قبل از انقالب است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس:

هيچ کشوري نمي تواند صنعت برق 
ايران را ناديده بگيرد

از  شرکت  به حضور 70  اشاره  با  مجلس  معادن  و  صنايع  کميسيون   عضو 
ايران، گفت: هيچ  از نمايشگاه صنعت برق  اين دوره  18 کشور خارجي در 
کشوري در دنيا نمي تواند صنعت برق ايران را به لحاظ توليد، توزيع و خدمات 
فني و مهندسي ناديده بگيردسعيد باستاني در حاشيه بازديد از هجدهمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني وزارت 
نيرو)پاون(، با اشاره به حضور چشمگير شرکت هاي داخلي و خارجي در اين 
رويداد بين المللي، گفت: حضور اين حجم از شرکت هاي مختلف در نمايشگاه با 
وجود تنگناهاي اقتصادي حاکي از آن است که هيچ کشوري در دنيا نمي تواند 
صنعت برق ايران را به لحاظ توليد، توزيع و خدمات فني و مهندسي ناديده 
بگيرد.وي با اشاره به حضور 70 شرکت از 18 کشور خارجي در اين دوره از 
نمايشگاه برق، ادامه داد: اين مهم حاکي از آن است که قابليت ها و دستاوردهاي 
علمي نهادينه شده در صنعت برق ايران مورد نياز همگان است و قطعا از اين 
مجموعه استفاده ويژه اي خواهند کرد.اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي تصريح کرد: حضور پررنگ شرکت هاي داخلي در نمايشگاه برق 
و ارائه آخرين دستاوردهاي روز دنيا نيز نشان دهنده اين امر است که برخي 
از صنايع ما تاثير چنداني از اعمال تحريم هاي ظالمانه آمريکا نخواهند داشت.
توانمندي هاي صنعت  به  به هر حال کشورهاي خارجي  ادامه داد:  باستاني 
برق ايران نياز دارند و مطمئنا هر جايي که نياز به علم، صنعت، تکنولوژي و 
سرمايه گذاري داشته باشند قطعا اين بخش را رها نخواهند کرد و صنعت برق 

نيز يکي از عرصه هاي مهم اين حوزه است.

هند پول نفت ايران را با روپيه 
پرداخت مي کند

ايران و هند در حال نهايي کردن جزئيات مکانيزمي هستند که به 
دهلي نو اجازه مي دهد تمام پول ايران را به ارز هندي پرداخت کند.به 
گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از تايمز آو اينديا، با اعطاي معافيت 
180 روزه از تحريم هاي نفتي ايران توسط آمريکا به هند قبل از اجرايي 
شدن تحريم ها از روز دوشنبه، هند و ايران جزئيات مکانيزمي را نهايي 
مي کنند که به دهلي نو اجازه مي دهد تمام پول ايران را با ارز هندي 
در يک بانک در هند پرداخت کند.هند ترتيب پرداخت اين پول را در 
حسابي در بانک »يو سي اُو« مي دهد. اين بانک دسترسي بين المللي 
ندارد بنابراين در برابر تحريم ها آسيب پذير نيست. قبال هم اين اتفاق 
افتاده بود. ولي در مورد قبلي پرداخت هاي نفتي تقسيم مي شدند، 45 
درصد به روپيه در بانک »يو سي اُو« پرداخت مي شد و 55 درصد به 
يورو. اين بار ايران کل مبلغ را به روپيه دريافت مي کند و انتظار مي رود 
تهران از اين پول براي واردات کاال از هند استفاده کند.اين يعني اگر 
بانک هاي ايراني از سيستم پرداخت سوئيت حذف شوند، هند همچنان 
مي تواند پول واردات نفت را پرداخت کند. دور دوم تحريم ها عالوه 
بر بخش انرژي، کشتيراني و کشتي سازي و بخش هاي مالي را هم 

هدف قرار داده است.

هزينه کرد يک ميليارد توماني بنياد مستضعفان 
براي آموزش دو هزار نفر مهارت

مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان کرمان گفت: بنياد مستضعفان قريب 
يک ميليارد تومان براي آموزش هاي مهارتي در قلعه گنج هزينه کرده است.
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان، محمدرضا 
جهانگيري ديروز در يازدهمين جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان 
کرمان با بيان اينکه در ايران تنها 16 درصد ارتباط ميان رشته هاي دانشگاهي 
و نياز بازار وجود دارد، اظهار داشت: در شهرستان هاي استان اين امر بسيار 
ديده مي شود و در موارد بسيار کمي در شهرستان ها شاهد اين هستيم که 
رشته هاي دانشگاهي متناسب با نياز بازار کار باشد. وي با اشاره به اينکه در 
شهرستان قلعه گنج  بيش از 2 هزار نفر بايد آموزش ببينند عنوان کرد: از اين 
تعداد قريب  هزار و 500 نفر آموزش ديده اند که 85 درصد افراد را تشکيل 
مي دهند.مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان کرمان با بيان اينکه هزينه 
اين آموزش ها توسط بنياد مستضعفان پرداخت شده است، عنوان کرد: اين 
آموزش ها قريب يک ميليارد تومان هزينه برده است.وي با اشاره به اينکه 
هدف ما آموزش هدفمند است و اين افراد بتوانند توسط اين آموزش ها وارد 
بازار کار شوند، افزود: در سه شهرستان استان کرمان قرار است اين آموزش ها 
برگزار شود.در اين جلسه عليبرز بختياري نماينده مردم بافت، رابر و ارزوئيه 
در مجلس شوراي اسالمي و عضو ناظر مجمع نمايندگان در کرمان در شوراي 
اشتغال و سرمايه گذاري استان با بيان اينکه روش هاي ما گاهي اوقات تکراري 
مي شوند اظهار داشت: در بحث اشتغال هاي صنعتي، کشاورزي و ... از طريق 
سازمان تامين اجتماعي به راحتي مي توان افرادي که استخدام شده اند را از 

6 ماه پيش مشخص کرد.

 

مديرعامل نيروگاه هاي حرارتي کشور گفت: در 6 ماهه 
اول امسال ۹5 و نيم درصد سوخت مصرفي نيروگاه هاي 
حرارتي کشور گاز بوده است.به گزارش خبرگزاري صدا 
و سيما، محسن طرزطلب در نشست خبري در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينکه 4 و نيم درصد سوخت 
مصرفي نيروگاهها در 6 ماهه اول امسال سوخت مايع 
بوده است افزود: فقط 2 و 3 دهم درصد سوخت مصرفي 
نيروگاه ها مازوت بود در حالي که پارسال ميزان مصرف 

گاز نيروگاه هاي کشور 88 و 8 دهم درصد بوده است.
وي گفت: ميزان آمادگي نيروگاه هاي حرارتي در پيک 
تابستاني امسال بيش از ۹۹ درصد بوده است.طرزطلب 
با اشاره به اينکه ظرفيت نصب شده نيروگاهي کشور 
به حدود 81 هزار مگاوات رسيده است افزود: در سال 
۹6 کل توليد برق کشور 288 ميليارد کيلووات ساعت 
بود که نسبت به سال ۹5 ، 8 تا ۹ درصد رشد داشته 
است.وي گفت: در 6 ماهه اول امسال ميزان توليد برق 
کشور به بيش از 185 ميليارد کيلووات ساعت رسيد 
که ۹6 و 2 دهم درصد آن در نيروگاه هاي حرارتي توليد 
شد.مديرعامل نيروگاه هاي حرارتي کشور افزود: حداکثر 
توليد امسال برق حدود 53 هزار مگاوات بود که سهم 
نيروگاه هاي حرارتي 48 هزار مگاوات بوده است، پيش 
بيني مي کنيم ميزان مصرف برق در پيک سال آينده به 
61 هزار مگاوات برسد که به اين ترتيب 8 هزار مگاوات 

کمبود توليد خواهيم داشت.

طرز طلب خبر داد؛

تامين بيش از ۹۵ درصد سوخت نيروگاه ها با گاز
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از 
توزيع سراسري گازوئيل با کيفيت يورو 4 تا پايان 
امسال در سراسر کشور خبر داد و گفت: ۹ استان 
جديد به گستره توزيع گازوئيل يورو 4 افزوده شد.به 
گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، سيد محمدرضا 
 موسوي خواه گفت: با افزايش توليد نفت گاز يورو 4 
توليدي در پااليشگاه بندرعباس، همه جايگاه هاي 
عرضه سوخت استان هاي هرمزگان، بوشهر، کرمان، 
يزد و فارس زير پوشش عرضه نفت گاز يورو 4 قرار 
پايان  تا  انجام شده  مي گيرند.طبق پيش بيني هاي 
بهمن ماه امسال فرآورده نفت گاز يورو 4 به صورت 
سراسري در کل کشور توزيع خواهد شد.وي تصريح 
کرد: با بهره برداري افتخارآفرين از طرح ارتقاي کيفيت 
پااليشگاه بندرعباس همه جايگاه هاي عرضه سوخت 
محور مواصالتي چابهار تا داخل کشور نيز زير پوشش 
توزيع اين فرآورده قرار مي گيرند.موسوي خواه تاکيد 

کرد: با اجراي پروژه ارتقاي کيفيت پااليشگاه تبريز، 
همه استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي و زنجان به طور کامل زير پوشش توزيع گازوئيل 
يورو 4 قرار مي گيرند.وي گفت: طبق موافقت نامه 
سازمان محيط زيست با شرکت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي مقرر شده بود 230 جايگاه عرضه 
سوخت در مسيرهاي مواصالتي اصلي کشور زير پوشش 

توزيع فرآورده هاي يورو 4 قرار گيرند.

موسوي خواه :

توزيع گازوئيل يورو ۴ در چند استان ديگر آغاز شد

مديرعامل شرکت توزيع برق تهران:

حدود 400 ميليارد تومان بابت فروش برق از مشترکان طلب داريم
گفت:حدود  تهران  برق  توزيع  شرکت   مديرعامل 
400 ميليارد تومان بابت فروش برق از مشترکان طلب 
داريم.وي افزود: کمتر از يک درصد انرژي مورد نياز 
شهر تهران را در تابستان امسال نتوانستيم تأمين کنيم.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، حسين صبوري در 
نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه در 
تابستان امسال حداکثر دو هفته خاموشي برنامه ريزي 
شده داشتيم، افزود:  در اين دو هفته روزانه 2 تا 3 ساعت 
خاموشي اعمال شد که سرانجام به طور ميانگين 42 
ساعت خاموشي در تهران به طور برنامه ريزي شده اعمال 
شده است.وي گفت:  به جز اين دو هفته خاموشي هاي 
پراکنده ديگر در نقاط مختلف تهران به دليل نقص فني 
رخ داده است.صبوري افزود: هم اکنون حدود 400 ميليارد 
تومان بابت فروش برق از مشترکان طلب داريم که برخي 
از آنها مشترکان نظامي هستند که بهاي برق مصرفي 
آنها را ساليانه سازمان برنامه و بودجه تسويه مي کند و 
 برخي ديگر از مشترکان بدهکار ما صنايع و شهرداري ها 
هستند.مديرعامل شرکت توزيع برق تهران گفت: ساالنه 
3 هزار ميليارد تومان از محل فروش انرژي در شهر 
تهران به حساب خزانه مي ريزيم که همه اين مبلغ 

درآمد ما محسوب نمي شود.وي تصريح کرد:  ساالنه 
150 ميليارد تومان از درآمد اين شرکت در بخش 
 توسعه و حدود 100 ميليارد تومان نيز در بخش 
بهينه سازي شبکه هزينه مي شود.صبوري همچنين 
گفت:  براي گذر از تابستان ۹8 توسعه و بهينه سازي شبکه 
برق و کنترل مديريت مصرف در دستور کار قرار دارد. 
 همچنين تعويض 5 ميليون المپ روشنايي دستگاه هاي 

دولتي در دستور کار است اما هنوز ابالغ نشده است که 
با نصب اين ميزان المپ ال اي دي حدود 15 مگاوات 
در مصرف برق صرفه جويي مي شود.مديرعامل شرکت 
توزيع برق تهران گفت: در پيک مصرف تابستان امسال 
4 هزار و 567 مگاوات برق در شهر تهران مصرف شد 
درحالي که مصرف برق در پيک تابستان پارسال 4 هزار 
و 666 مگاوات رسيد.صبوري گفت:  براي مديريت بار در 

تابستان جاري با اطالع رساني و فرهنگ سازي تغيير 
ساعت کار ادارات دولتي استفاده از مولدهاي برق در 
بخش دولتي و خصوصي و همکاري مستمر و جدي 
مردم حدود 300 مگاوات مديريت مصرف در پيک بار 
تابستان انجام شد.وي افزود:  امسال 250 مگاوات از محل 
تغيير ساعت اداري صرفه جويي شد که براي اين کار 
250 گروه عملياتي ميزان مصرف برق بعد از ساعت 
اداري را در هزار و 200 مرکز بزرگ دولتي رصد کردند 
که از اين تعداد 200 دستگاه اجرايي وسايل سرمايشي 
و روشنايي خود را بعد از ساعت اداري خاموش نکردند.

صبوري درباره مديريت مصرف بار در تابستان ۹8 گفت: 
در تابستان سال آينده بايد 600 مگاوات مديريت 
بار داشته باشيم که درحال آماده کردن بسترهاي 
الزم براي اين ميزان مديريت بار هستيم.مديرعامل 
 شرکت توزيع برق تهران گفت: به طور ميانگين فقط 
300 ساعت از کل سال و آن هم در تابستان براي 
تأمين برق با مشکل مواجه مي شويم که بايد با مصرف 
درست آن را مديريت کنيم چون منطقي نيست که 
براي اين ميزان ساعت سرمايه گذاري هنگفتي براي 

ساخت نيروگاه انجام شود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به از سرگيري تحريم هاي نفتي و بانکي آمريکا عليه ايران تصريح 
کرد: اين تحريم ها حرف تازه و جديدي براي کشور ندارد.به گزارش خبرگزاري صداو سيما ، مسعود 
خوانساري در صفحه خود در شبکه اجتماعي اينستاگرام نوشت:تحريم هاي آمريکا با وجود مخالفت 
قاطع اتحاديه اروپا همانند پيش بيني ها از سرگرفته شده است. اين تحريم ها حرف تازه و جديدي 
براي ما نيست. خوشبختانه اين بار اتحاديه اروپا با وجود تمام محافظه کاري ها در رفتارهايش همراه 
ايران است. اما تحريم ها براي دولت مي تواند يک تلنگر باشد که در مورد شرايط اقتصادي کشور 
واقع  بينانه و شجاعانه تصميم بگيرد.وي افزود: هم اکنون فشار تورمي برخانواده ها تحميل مي شود 
و بخصوص افراد کم درآمد بيش از اقشارپردرآمد تحت اين فشار قرار دارند. اين طبقات درحالي که 
از يارانه هاي دولتي بهره مند نيستند، هزينه هاي آن را پرداخت مي کنند.رئيس اتاق بازرگاني تهران 
ادامه داد: در شرايط تحريمي بايد به دقت در مورد شيوه استفاده از منابع تصميم گيري کرد. درحال 

حاضر بخش مهمي از منابع کشور از طريق پرداخت غيرهدفمند و غيراقتصادي يارانه بنزين هدر 
مي رود. مطالعات ما نشان مي دهد که اقشار ثروتمند جامعه به ايران 23 برابر بيشتر از اقشار ضعيف 
و متوسط از يارانه بنزين استفاده مي کنند.خوانساري خاطرنشان کرد: همچنين بخشي از يارانه بنزين 
از طريق قاچاق سوخت به کشورهاي همجوار منتقل مي شود و در نتيجه اقتصاد ايران به افغانستان 
و پاکستان هم يارانه مي دهد. وي خاطرنشان کرد: دولت در اين مقطع مي تواند تصميم بگيرد که 
به هر فرد ايراني و نه هر خودرو ماهانه عددي نزديک به 75 هزار تومان يارانه حمل و نقل بدهد 
که در جمع سهم هر خانوار از يارانه نقدي به عدد 250 هزار تومان مي رسد. مردم مي توانند از اين 
يارانه براي جبران هزينه هاي حمل و نقل و همچنين کاهش بخشي از فشار تورمي استفاده کنند.
خوانساري نوشت: دولت هم به ميزان 30 هزار ميليارد تومان در هزينه هاي جاري خود صرفه جويي 

مي کند که از اين منابع مي توان براي توسعه اقتصاد کشور کمک گرفت.

در راستاي توسعه اشتغال ايثارگران :

بانک دي به ايثارگران واجد شرايط  
تسهيالت اعطا مي کند

بانک دي به افراد واجد شرايط که از سوي صندوق اشتغال و کار آفريني 
ايثارگران معرفي شوند ، تسهيالت اعطا مي کند.به گزارش اداره روابط 
عمومي و تبليغات بانک دي؛ شعبانعلي داورپناه، معاون اعتبارات بانک 
دي با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اين که موضوع اشتغال ايثارگران 
و خانواده هاي شهداء از دغدغه هاي مهم دولت و مسئوالن اجرايي کشور 
است . بانک دي نيز در راستاي ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي به افراد 
معرفي شده از سوي صندوق اشتغال و کار آفريني ايثارگران با رعايت 
ضوابط و مقررات مربوط به اعطاي تسهيالت، وام اعطا مي کند.داورپناه 
با بيان اين که خانواده هاي معزز شهداء و ايثارگران از جمله اصلي ترين 
ذين فعان بانک دي هستند و توجه به دغدغه هاي آن ها ، مطابق مدل 
تعالي سازماني از جمله مسئوليت هاي اجتماعي بانک است افزود: بر 
از سوي  معرفي شده  افراد  به  بانکي  وام  اعطاي  قانون  اساس،  همين 
صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران در جلسه کميته عالي اعتبارات 
بانک به تصويب رسيده و به منظور اجرا به تمامي شعب ابالغ شده است. 
معاون اعتبارات بانک دي با اشاره به اعطاي اين وام در قالب عقد فروش 
اقساطي يا مرابحه و با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: 
متقاضيان استفاده از تسهيالت تا مبلغ يکصد ميليون ريال مي توانند  با 
معرفي يک نفر ضامن معتبر نسبت به دريافت وام اقدام نمايند.داورپناه 
همچنين معرفي دو نفر ضامن مورد وثوق شعبه را براي متقاضيان استفاده 
از تسهيالت با مبالغ بيشتر از يکصد ميليون ريال از جمله شرايط الزم 
براي اعطاي تسهيالت عنوان کرد .گفتني است ، سقف تسهيالت براي 
هر نفر از معرفي شدگان از سوي صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران 
حداکثر به ميزان 200 ميليون ريال  تعيين شده است و حداکثر مدت 
بازپرداخت آن طي سه سال به صورت اقساط مساوي متوالي و ماهانه با 

توجه به وضعيت مالي متقاضي خواهد بود. 

معاون وزير جهاد کشاورزي:

۸۸ درصد از زعفران جهان در ايران توليد مي شود

رئيس بيمه مرکزي :

استارت آپ ها موجب نفوذ چتر بيمه در جامعه و  امنيت سرمايه گذاري مي شوند

 فارغي :

  قيمت زعفران شاخص مي شود
رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران با بيان 
اينکه بورس کاال مي توان قيمت شاخص زعفران دنيا را تعيين کند، گفت: 
 کشف قيمت محصول در بورس کاال قيمت آن را به يک شاخص تبديل 
 مي کند. هم اکنون قيمت شاخص محصوالت کشاورزي نظير گندم و ذرت در 
بورس هاي کااليي دنيا تعيين مي شود و در سراسر کشورها مورد استفاده 
قرار مي گيرد. حال اگر قيمت زعفران در بورس تعيين شود ايران مي تواند 
به دليل اين که توليدکننده ۹0 درصد زعفران دنياست، قيمت شاخص 
آن را تعيين کند. وي معتقد است که کشف واقعي قيمت زعفران در 

 بورس کاال باعث مي شود تا هم توليدکننده و هم مصرف کننده نسبت به 
قيمت ها آگاهي کامل داشته باشند و کشاورز نيز از ميزان سود واقعي خود 
 مطلع شود.به گزارش تسنيم، زعفران ايراني با وجود تمام مشکالت و کاستي ها 
ساالنه 400 ميليون دالر ارزآوري براي کشور به همراه دارد، رقمي که 
درصورت برندسازي و رفع مشکالت صادراتي مي تواند رشد قابل توجهي 
داشته باشد.وي گفت: بورس هاي کااليي در دنيا يکي از مهم ترين و شفاف 
ترين بازارهاست که اصلي ترين ويژگي آن کشف واقعي قيمت يک محصول 
است.به گفته غالمعلي فارغي، کشف واقعي قيمت باعث مي شود تا هم 
توليدکننده و هم مصرف کننده نسبت به آن آگاهي کامل داشته باشند و 
کشاورز نيز از ميزان سود واقعي خود مطلع شود.رئيس کميسيون کشاورزي 
و صنايع غذايي اتاق ايران ادامه داد: در ايران به دليل وجود کشاورزي سنتي 
فعاليت کشاورزان و کل فرآيند کار اعم از کشت، عرضه و توزيع آن هم 

سنتي است و متاسفانه تا سال هاي اخير کسي به فکر اصالح اين شرايط 
نبوده است.فارغي اظهار داشت: با اين حال بازارسرمايه بازار مدرني است 
که در سال هاي اخير به آن توجه شده است. درصورتي که با حمايت 
وزارت جهاد کشاورزي عرضه محصوالت در بورس کاال افزايش يابد بخش 
کشاورزي نيز به تدريج مي تواند خود را با اين بازار مدرن تطبيق دهد و 
از مزاياي فراوان آن بهره مند شود.فارغي افزود: زعفران به دليل ارزآوري 
قابل قبول يکي از محصوالت صادراتي مهم ايران در بخش کشاورزي است. 
 اين درحالي است که به دليل اين که کشاورزان خود محصوالت را صادر 
نمي کنند به طور عمده شرکت هاي تعاوني کار صادرات را انجام مي دهند.وي 
اظهارکرد: درصورتي که زعفران کاران در يک يا چند تشکل صنفي تجميع و 
سازماندهي شوند و محصول خود را از طريق بورس کاال عرضه کنند به طور 

قطع بخش عمده سود اين چرخه نصيب آنان مي شود.

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت:مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي 
کشور گفت: ايران با توليد بيش از 88درصد زعفران دنيا مقام اول توليد 
زعفران جهان را در اختيار گرفت و همچنان سهم زعفران صادراتي ايران 
۹6 درصد از بازارهاي جهاني زعفران کل دنيا در سال گذشته بوده است.

وي افزود:سازمان مرکزي تعاون روستايي در سال زراعي 13۹6-13۹7 
سعي کرده است تا با مدرن کردن بازار زعفران)بازار فيزيکي، گواهي سپرده 
کااليي و بازار بورس آتي( و استاندارد سازي محصول کمک شاياني به 
صادرات طالي سرخ کند.به طوري که بيش از250 تن زعفران به ارزش 
تخميني بيش از 352 ميليون دالر از کشور به بازارهاي بين المللي با 
متوسط قيمت کيلويي حداقل ۹70 دالر و حداکثر 1300دالر صادر 
شده است.به گزارش کاالخبر به نقل از سازمان تعاوني روستايي ايران؛ 
حسين شيرزاد، معاون وزير جهاد کشاورزي و مديرعامل سازمان مرکزي 
تعاون روستايي کشور در سمپوزيوم »راهبرد مداخله گري هدفمند در 
بازار زعفران« عنوان کرد: در سال 13۹7-13۹6 ايران با توليد بيش از 

88 درصد زعفران دنيا مقام اول توليد زعفران جهان را در اختيار گرفت 
و همچنان سهم زعفران صادراتي ايران ۹6 درصد از بازارهاي جهاني 
زعفران کل دنيا در سال گذشته بوده است.وي افزود: زعفران سوپر نگين 
ايراني، که هيچ قسمت زرد يا سفيد رنگ در آن وجود ندارد و فقط از 
کالله تشکيل شده است، با ميزان سافرانال زير يک درصد، همچنان 
بهترين نوع زعفران صادراتي در جهان محسوب مي شود. کشت زعفران 
ايران عمدتا در بهترين ارتفاعي که براي کشت زعفران مناسب است 
در حدود1350 تا 2200 متر از سطح دريا صورت مي گيرد. بنابراين 
قيمت گذاري اين محصول راهبردي بايد به گونه اي باشد که هم حفظ 
بازارهاي خارجي را مد نظر داشته و هم درآمد اقتصادي کشاورزان و 
ادامه تصريح کرد:  در  نمايد.شيرزاد  تامين  را  داخلي  توليد کنندگان 
زعفران ايراني، کااليي صادرات محور است و نياز به بازار مدرن و محصول 
استاندارد دارد، لذا اگر قيمت زعفران از حد متعارف و منصفانه پايين تر 
باشد توليد کنندگان داخل کشور دچار زيان شده و توليد اين محصول 

را رها مي کنند و اگر قيمت باال باشد تجار و مصرف کنندگان خارجي 
به خريد زعفران از کشورهاي ديگر روي مي آورند و اين امر باعث توسعه 
کشت اين محصول در ساير کشورها مي شود و درآينده کشورهايي مانند 
افغانستان و هند رقيب ايران در توليد زعفران خواهند شد لذا قيمت 
گذاري زعفران فرآيندي بسيار حساس است که نياز به تجربه و تدبير 
و مشارکت همه حلقه هاي زنجيره توليد اعم از توليدکنندگان، صنايع 
بسته بندي و صادرکنندگان را دارد.وي گفت: سازمان مرکزي تعاون 
روستايي در سال زراعي 13۹7-13۹6 سعي کرده تا با مدرن کردن 
بازار زعفران)بازار فيزيکي، گواهي سپرده کااليي و بازار بورس آتي( و 
استاندارد سازي محصول کمک شاياني به صادرات طالي سرخ کند به 
گونه اي که بر اساس گمانه زني هاي دفتر بازرگاني سازمان تعاون،  بيش 
از250 تن زعفران به ارزش تخميني بيش از 352 ميليون دالر زعفران 
از کشور به بازارهاي بين المللي با متوسط قيمت کيلويي حداقل ۹70 

دالر و حداکثر 1300دالر صادر شده است.

 10 حاضر  حال  در  اينکه  بيان  با  ايران  مرکزي  بيمه   رئيس 
استارت آپ در صنعت بيمه فعال هستند، گفت: اين شرکت ها در 
قالب کارگزاران بيمه فعال هستند و با امضاي تفاهم نامه با معاونت 
علمي و تصويب قوانين مورد نياز، چتر بيمه اي را توسعه مي دهند.
به گزارش ايسنا،   غالمرضا سليماني در مراسم امضاي تفاهم نامه 
ميان معاونت علمي و بيمه مرکزي با بيان اينکه اين تفاهم نامه 
در راستاي توسعه چتر بيمه اي در سطح کشور منعقد مي شود، 
اظهار کرد:درحال حاضر در سطح شرکت هاي بيمه اي قوانين و 
مقررات و همچنين پوشش هاي بيمه اي متنوعي داريم و قوانين 
نيز مصور شده است.وي با بيان اينکه ايران جزو کشورهايي است 
که انواع سيستم هاي بيمه اي دارد، خاطرنشان کرد: مسئله اصلي 
ما در اين حوزه نفوذ بيمه اي ميان آحاد شرکت ها و مردم است؛از 

اين رو ما نيازمند نوآوري در اين بخش هستيم.سليماني با اشاره 
به وجود شرکت هاي استارت آپي در سطح کشور حضور آن ها را 
در بخش هاي بيمه اي موجب تقويت بازاريابي صنعت بيمه اي و 
افزايش درآمد براي آن ها دانست.رئيس بيمه مرکزي با تاکيد بر 
اينکه استارت آپ ها مي توانند باعث نفوذ چتر بيمه در جامعه،امنيت 
سرمايه گذاري، سرزندگي و مسئوليت و بيمه شوند، گفت: نفوذ بيمه 
جزء دستورات رئيس جمهور است که در جلسه هيئت دولت بر آن 
تاکيد شد؛ از اين رو ما در صدد هستيم صنعت بيمه بتواند چتر 
خود را در سطح جامعه بگستراند.سليماني با اشاره به فعاليت 10 
شرکت استارت آپي در بخش هاي بيمه اي يادآور شد: اين شرکت ها 
براي ادامه فعاليت بايد از لحاظ صالحيت فني و علمي به تاييد بيمه 
مرکزي برسند و اميدواريم با امضاي اين تفاهم نامه بتوانيم بستري 

براي فعاليت اين شرکت ها فراهم کنيم.رئيس بيمه مرکزي همچنين 
با تاکيد بر اينکه استارت آپ ها در دو سال اخير وارد فعاليت هاي 
بيمه اي شده اند، اضافه کرد: خوشبختانه امروزه بيمه مرکزي اين 
واقعيت را پذيرفته است که اين نوع شرکت ها در جهت رشد و 
توسعه صنعت بيمه و نه عليه فعاليت هاي بيمه عمل مي کنند.وي 
اضافه کرد: طبيعي است که فعاليت اين شرکت ها در بخش هاي 
بيمه اي نياز به قوانين دارد، ولي در حال حاضر اين قوانين در حال 
پيش نويس است و در اولين فرصت در شوراي عالي بيمه،   قوانين 
مربوط به آن تصويب خواهد شد.به گفته سليماني، در حال حاضر 
اين شرکت ها در قالب کارگزاران صنعت بيمه فعاليت مي کنند که 
با تصويب قوانين مربوط اين شرکت هاي فناور مي توانند در جهت 

توسعه خدمات بيمه اي فعاليت کنند.

معاون وزير نيرو:

 صادرات برق ايران تا ۱۴۰۴ 
به ۳۳ ميليارد دالر مي رسد

به  اشاره  با  نيرو  وزارت  اقتصادي  امور  و  برنامه ريزي   معاون 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي افزايش صادرات برق کشور، گفت: 
پيش بيني مي شود تا سال 1404 ميزان صادرات برق ايران به 33 
ميليارد دالر برسد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما از )پاون(، محسن 
بختيار در نشست بررسي چالش ها و راهکارهاي تحقق اهداف صادراتي 
صنعت برق کشور که در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
برق ايران برگزار شد، گفت: در برنامه سنديکاي صنعت برق با عنوان 

نقشه راه در اين حوزه، سه سناريو براي اين موضوع تعريف شده که 
تا سال 1404 ميزان صادرات برق به 17 ميليارد دالر، 22 ميليارد 
دالر و 33 ميليارد دالر خواهد رسيد.به گفته وي الزم است که براي 
تحقق اين مسئله دولت از تمام ظرفيت هاي موجود استفاده کند و 
اگر در جايي نياز به مصوبه دولت و مجلس شوراي اسالمي است از 
آن ها بهره بگيريم.بختيار با بيان اينکه کيفيت کاال و خدمات صنعت 
برق ايران از استانداردهاي بين المللي برخوردار است، افزود: اين دو 
شاخص مهم دليل توانمندي هاي شرکت هاي ايراني براي حضور در 
بازارهاي جهاني است.وي ادامه داد: بايد به اين موضوع نيز توجه کرد 
که دو مقوله کيفيت کاال و خدمات صنعت برق به تنهايي نمي تواند 
براي صادرات خدمات صنعت برق کافي باشد چرا که هم اکنون نيازمند 
افزايش قدرت رقابت هستيم.معاون برنامه ريزي امور اقتصادي وزارت 

نيرو حوزه صادرات برق را توانمند دانست و گفت: دليل اين توانمندي 
نيز ساختار موجود در مجموعه صنعت برق و کيفيت کاالها و خدماتي 
است که از صنعت برق ايران ارائه مي شود به گونه اي که در بخش 
دولتي و در بخش خصوصي صنعت برق توانسته موقعيتي را ايجاد 
کند که در هر دوي اين عرصه ها رتبه بااليي را داشته باشيم.به گفته 
معاون برنامه ريزي امور اقتصادي وزارت نيرو، وجود يک پروسه رقابتي 
امکان حضور در بازارهاي بين المللي را افزايش مي دهد لذا پيشنهاد ما 
تشکيل کنسرسيوم  است، چرا که با ايجاد يک کنسرسيوم مي توانيم 
عالوه بر افزايش قابليت ها، از رقابت مخرب نيز جلوگيري کنيم.وي 
در پايان تاکيد کرد: در شرايط کنوني بي شک صنعت برق نيازمند 
حمايت دولت در تمام زمينه ها است، بنابراين بايد با تقويت بخش 

خصوصي به فکر افزايش صادرات و ارزآوري باشيم.
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دادستان قزوين:

رسانه ها ظرفيت بسيار 
خوبي در احقاق حقوق 

عامه دارند

قزوين- خبرنگاررسالـت:
دادستان قزوين گفت: رسانه ها ظرفيت بسيار خوبي در فرهنگ سازي، آموزش 
و احقاق حقوق عامه دارند و با استفاده از آن مي توانيم ضمن کاهش جرائم به 
سالم سازي جامعه کمک کنيم. مسئوالن انجمن صنفي روزنامه نگاران استان 
قزوين  با دادستان قزوين ديدار و گفت وگو کردند.محمد قاسمي در اين ديدار 
گفت: رسانه ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسي محسوب مي شوند و در 
عصر کنوني بدون رسانه ها نمي توان به توسعه دست يافت و اهداف خود را 
محقق کرد.وي افزود:امروز جامعه بدون اقناع افکار عمومي نمي تواند به اهداف 
 فرهنگي دست يابد و رسانه ها به عنوان پل ارتباطي بين مردم و مسئوالن 
مي توانند در انعکاس مشکالت و حل آنها کمک موثري باشند.قاسمي تصريح 

کرد: توقع اين است مطبوعات در فضاي حقيقي و مجازي امانت داري کرده 
و در بيان واقعيتها عدالت را رعايت کنند.وي اظهارداشت:البته مي پذيريم که 
همه جا نمي توان واقعيتها را گفت اما در بيان حقايق بايد عدالت و انصاف را 
رعايت کنيدتاحق کسي ضايع نشود.دادستان عمومي و انقالب قزوين يادآورشد: 
روزانه هزاران نفر به دستگاه قضائي مراجعه مي کنند و ما براي کاهش مراجعات 
دنبال الکترونيکي کردن کارها بوده ايم و امروز با پياده شدن سيستم الکترونيکي 
توانسته ايم به شفاف سازي کارها کمک کرده و رضايت مردم را جلب کنيم.
وي بيان کرد: اگر از حضور مردم به دستگاه قضائي و دادسراها جلوگيري کنيم 
هم فساد احتمالي کم مي شود و هم در رسيدگي به پرونده ها تسريع شده و 

رضايت مردم بيشتر مي شود.

شهرستان

خبر

مديرعامل شركت گازاستان گلستان:

8340 خانوار استان گلستان از نعمت 
گاز  بهره مند شدند

گرگان-خبرنگاررسالت:
بر  8340    بالغ  مندي   بهره  از  رحيمي   رحيم  محمد  مهندس   
وي  داد  خبر    97 سال  در  طبيعي  گاز  ازنعمت  استان   خانوار 
افزود:از اين تعداد خانوار تعداد 4550 خانوار شهري بوده و تعداد 
3800 خانوار نيز روستايي بودند که به جمع خانوارهاي برخوردار 
در  :درهمين راستا   داد  ادامه  وي  اند  شده  اضافه  استان  گاز  از 
هزارو100خانوار  561 حدود  استان   سطح  در  تاکنون   مجموع 

مربوط  تعداد  حدود349هزار  ازاين  استان مشترک گازمي باشندکه 
نيزروستاهاي  خانوار    100 هزار   212 تعداد  و  بوده   شهرها  به 
استان را شامل مي شود. مهندس رحيمي تصريح کرد:درحال حاضر 
خانوار تحت پوشش گازشرکت دربخش شهري 100 درصدودربخش 
بر  بالغ  ودرمجموع  است  درصدرسيده   94 از   بيش  به   روستايي 
96 درصدخانوارتحت پوشش استان به کل خانواري که قابليت تحت پوشش 

را تشکيل ميدهد از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند.

 سرپرست معاونت گردشگري اداره كل 
ميراث فرهنگي اردبيل:

توليد محتوا اولويت نخست ما براي 
توسعه گردشگري در اردبيل است

اردبيل-خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان اردبيل گفت: توليد محتوا اولويت نخست ما براي 
توسعه گردشگري در استان اردبيل است و در اين زمينه بيشترين 
توجه به مباحث آموزشي خواهد بود.صغري فرشي در جلسه بررسي 
طرح هاي گردشگري الکترونيک و آموزش اظهار کرد: توليد محتوا 
اولويت نخست ما براي توسعه گردشگري در استان اردبيل است و 
در اين زمينه بيشترين توجه به مباحث آموزشي خواهد بود.وي بيان 
کرد: توليد محتواي مناسب و جذاب براي فعاليت هاي فضاي مجازي 
و ايجاد اپليکيشن هايي جهت معرفي قابليت هاي گردشگري استان 

دغدغه اصلي ما در اين حوزه خواهد بود.
سرپرست معاونت گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان تصريح کرد: توليد محتوا به ويژه تهيه فيلم و عکس 
توسعه  در  مي تواند  مختلف  فصول  در  استان  جاذبه هاي طبيعي  از 

گردشگري طبيعي اردبيل موثر باشد.

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان خبرداد :

 احياي 70 بافت فرسوده در  شهرداري 
منطقه 3  اصفهان با رويکرد تاريخي و گردشگري

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت : 70 بافت فرسوده در اين منطقه 
با رويکرد تاريخي و گردشگري احيا مي شود.حسين کارگردر نشست 
خبري در خانه مشروطه اصفهان با بيان اينکه منطقه 3 شهرداري 
اصفهان در مرکزيت شهر با بافت تاريخي ، مراکز تجاري و بازارهاي 
قديمي در گذشته مرکز حکومت صفويان بوده است ، اظهار کرد: وجود 
14 محله کليدي ،220 مسجد ، 20 مرکز حوزه علميه و 42 مرکز 
تاريخي گردشگري اين منطقه را نسبت به ساير مناطق اصفهان متفاوت 
کرده است.وي با اشاره به وجود 23 درصد بافت فرسوده  و هدف ما 
اصفهان عنوان کرد:70  بافت درمنطقه 3 شهرداري  اين  احياي  در 
 طرح عمراني جهت احياي اين بافت و با رويکرد تاريخي و گردشگري 
پيش بيني شده است.مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان با تاکيد بر 
توسعه گردشگري در شهر تصريح کرد: افتتاح واحد بازآفريني شهري 
با هدف پيگيري امور بافت فرسوده و تاريخي، به منظور استفاده از 

ظرفيت هاي گردشگري شهر اصفهان انجام شد.

 فرماندار پيرانشهر:

ساالنه ۶00ميليون دالر مبادالت تجاري 
از مرز تمرچين انجام مي شود

اروميه-خبرنگاررسالت:
 فرماندار پيرانشهر گفت: ساالنه 600 ميليون دالر مبادالت از مرز 
تمرچين پيرانشهر با کشور عراق انجام مي شود.علي ترابي  با بيان اينکه 
پايانه مرزي تمرچين پيرانشهر به دليل موقعيت خاص و استراتژيک 
يکي از پايانه هاي مهم کشور به شمار مي رود اظهارداشت: مرز رسمي 
تمرچين پيرانشهر مرز مقابل منطقه مرزي حاج عمران عراق بوده 
که با شهر چومان عراق فاصله کمي دارد و بعنوان دروازه تجاري دو 
کشور ايران و عراق به شمار مي رود.وي با اشاره به ممنوعيت خروج 
کاالهاي اساسي از پايانه مرزي تمرچين به دليل اوضاع اقتصادي 
کشور و نيز کاهش ارزش پول ملي افزود: از 20 مرداد امسال خروج 
از مرز تمرچين ممنوع شده و نظارت ها در اين  کاالهاي اساسي 
نخست  نيمه  طي  اينکه  بيان  با  است.ترابي  شده  تشديد  خصوص 
امسال چهار هزار و 860 دستگاه کاميون صادراتي از مرز تمرچين 
تردد کرده است گفت: همچنين در اين مدت دو هزار و 500 مسافر 

عراقي از مرز تمرچين تردد کرده اند.

رئيس پليس راهور كشور خبر داد:

 کاهش ۵0 درصدي تلفات رانندگي 
در اربعين امسال

ايالم-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس راهور کشور از کاهش 50 درصدي تلفات رانندگي در 
اربعين امسال خبر داد. ، سردار تقي مهري با اشاره به پرحجم بودن 
محورهاي منتهي به مرزهاي سه گانه، يادآوري کرد: خوشبختانه هيچ 
مشکل ترافيکي وجود ندارد و ترددها هر چند در برخي محورها کند 
صورت مي گيرد.سردار مهري گفت: همانگونه که پيش بيني مي شد 
از ظهر  اربعين  تردد زوار به اوج خود رسيد که البته آمادگي الزم 
براي مديريت اين وضعيت وجود داشت.رئيس پليس راهور کشور در 
ادامه از کاهش 50 درصدي تلفات رانندگي در مقايسه سال قبل نيز 
خبر داد و گفت: اين در حالي است که حجم ترددها در مرز مهران 11 
درصد رشد داشته است.وي همچنين از رانندگان خواست در هنگام 
بازگشت با صبر و حوصله رانندگي کنند و در زمان خستگي حتماً به 

ميزان الزم استراحت داشته باشند.

در دانشگاه خوارزمي كرج صورت گرفت؛

 راه اندازي دفتر انجمن 
جامعه شناسي ايران

کرج-خبرنگاررسالت:
دفتر انجمن جامعه شناسي البرز با هدف ارتقاء جامعه شناسي 

استان در دانشگاه خوارزمي راه اندازي شد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما مرکز البرز، اين دفتر در دانشگاه 
خوارزمي با تاکيد بر وجود قوميت هاي مختلف در البرز، موضوع 
مهاجرت هاي باال به اين استان، وجود زندان هاي مختلف، با هدف 
ارتقا جامعه شناسي استان کار خود را آغاز کرد.اين دفتر در تمام 
دانشگاه هاي مادر استان ها راه اندازي مي شود، در استان البرز 

هم دانشگاه خوارزمي ميزبان آن شده است.

مدير كانون هنر رضوي فارس خبر داد:

 برگزاري کارگاه تذهيب قرآني 
در شيراز

شيراز- خبرنگاررسالت:
مدير کانون هنر رضوي استان فارس اعالم کرد: سومين حرم حضرات 
اهل بيت )ع( در دهه پاياني ماه صفر، ميزبان اساتيد برجسته هنر 
تذهيب قرآني است.، محمد کرم اللهي مدير کانون هنر رضوي 
فارس ضمن اعالم اين مطلب اظهار داشت: بحمداهلل نام حضرت 
علي بن موسي الرضا عليه السالم براي هنر اين سرزمين همواره 
خير و برکت داشته است.وي افزود: با تشکيل کانون هاي ادب 
و  هنر رضوي حوزه هنري انقالب اسالمي در کنار آستان قدس 
رضوي و خادمياران هنرمند و اديب به خدمت رساني با زبان هنر 
پرداخته است تا تعريف جديدي از خدمت را ارائه دهد.رئيس حوزه 
هنري انقالب اسالمي استان فارس اظهار داشت: يکي از رويدادهاي 
هنري کشور دو ساالنه تذهيب هاي قرآني است که آستان قدس 
 رضوي آن را برگزار مي کند و در آستانه ششمين دوره آن هستيم.
کرم اللهي در ادامه گفت: رضا مهدوي و عطاءاهلل شاکري اساتيد 
برجسته هنر تذهيب کشور روزهاي پنجشنبه و جمعه 10 و 11 
آبان ماه در تاالر انديشه حوزه هنري فارس با عالقه مندان هنر 

شيراز ديدار و اين کارگاه را برگزار  کردند.

سرپرست معاونت خدمات شهري شهردار كرمان:

حذف تکدي گري در کرمان منوط 
به همکاري دستگاه هاي مربوط است

کرمان - خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت خدمات شهري شهردار کرمان بر لزوم مشارکت 
جدي ارگان هاي ذيربط در امر سامان دهي متکديان تاکيد کرد.
مهدي نيکويي  با تاکيد بر اينکه در بحث سامان دهي متکديان، 
شهرداري فقط وظيفه جمع آوري متکديان را برعهده دارد، اظهار 
صورت  به  انساني  نيروي  و  خودرو  تعدادي  راستا  اين  در   کرد: 
شبانه روز در حال گشت زني در سطح شهر و جمع آوري متکديان 

و انتقال آنها به اردوگاه و مکان هاي تعيين شده هستند.
وي ادامه داد: به صورت روزانه متکديان از سطح شهر جمع آوري 
و طبق قانون تا 48 ساعت در اردوگاه نگهداري مي شوند.سرپرست 
معاونت خدمات شهري شهرداري کرمان با بيان اينکه تکدي گري 
عالوه بر اين که چهره شهر را نازيبا مي کند، سبب ايجاد و گسترش 
فرهنگ تنبلي و تن پروري در جامعه مي شود، گفت: اين مسئله 
همچنين سبب مي شود کمک هاي مردم از راه معمول به دست 

افراد نيازمند نرسد.

در هفته كتاب و كتاب خواني؛

۵۲ برنامه در هفته کتاب در دشتي 
اجرا مي شود

بوشهر-خبرنگاررسالت:
 فرماندار دشتي از برگزاري 52 برنامه در هفته کتاب و کتاب خواني 
در سطح شهرستان خبر داد.، عبداهلل نادري در جلسه ستاد هفته 
کتاب اظهار داشت: افتتاح نمايشگاه کتاب، جشن کتاب، زنگ کتاب، 
رونمايي از کتاب، نشست کتاب خواني، ديدار با نويسندگان، نشست 
شاعران دشتي، ايستگاه کتاب، آغاز ليگ کتاب، کارگاه قصه گويي و 
غيره از مهمترين اين برنامه ها است.وي افزود: با توجه به پيشينه 
فرهنگي شهرستان مي طلبد در زمينه کتاب و کتاب خواني و توسعه 
فرهنگ کتاب بيشتر کار شود.نادري بيان کرد: در چند سال اخير 
اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اقدامات خوبي در حوزه کتاب و 
کتاب خواني انجام داده و همين امر باعث شده جايگاه شهرستان 
در استان و کشور ارتقاء يابد.وي از تالش هاي کتابخانه عمومي 
شهرستان نيز تقدير کرد و گفت: در اين مدت کوتاه تحرک خوبي 
در کتابخانه عمومي شهرستان صورت گرفته است.نادري تصريح کرد: 
همه دستگاه هاي اجرايي شهرستان براي برگزاري هر چه باشکوه تر 

اين برنامه ها در هفته کتاب مشارکت داشته باشند.

 بازديد سرزده شهردار اراک از 
 گاراژ خوزستان واقع در مسير 

اجراي پروژه اميرکبير
اراک – خبرنگار رسالت :

مهندس تاجران شهردار اراک به همراه بياتيان سرپرست معاون 
خدمات شهري، عشق اللهي مدير اداره حقوقي و زندوکيلي شهردار 
منطقه 2 از گاراژ خوزستان واقع در مسير اجراي پروژه 58 متري 
و  اين ملک  بررسي  و  آشنايي  با هدف  بازديد  اين  نمود.  بازديد 
بهره برداري از آن صورت گرفت. شايان ذکر است عرصه اين ملک 
متعلق به شهرداري بوده و تمامي کسبه شاغل در اين ملک جهت 
تعيين تکليف و قانوني بودن ملک تجاري به کميسيون ماده صد 
ارجاع خواهد شد تا مشکالت اين مالکين در اسرع وقت با دستور 
شهردار اراک انجام شود. الزم به ذکر است، شهرداري اراک تمام 
 تالش خود را در پروژه عظيم 58 متري انجام خواهد داد تا به 

نحو احسن رضايت مالکين را به همراه داشته باشد.

 نقص فني موجب آتش سوزي 
پژو 40۵ شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور گفت: يک خودرو 
پژو 405 در خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي شمالي اين شهرستان در قسمت موتور 
دچار آتش سوزي شد.سيدمهدي حسيني با بيان اين خبر گفت: با تماس شهروندان 
 به سامانه 125 اين آتش سوزي به همکاران ما اعالم شد که بالفاصله يک تيم از 
که  زماني  داشت:  اظهار  شدند.وي  اعزام  محل  به   4 شماره  ايستگاه  نشانان   آتش 
 آتش نشانان به محل رسيدند خودرو پژو را مشاهده کردند که در قسمت موتور شعله هاي 
آتش زبانه مي کشد و در اطراف آن نيز چند خودرو ديگر پارک است. مديرعامل سازمان 
آتش نشاني نيشابور افزود: بنابراين بالفاصله اقدام به خاموش کردن آتش کردند و پيش 
از آنکه آتش به داخل اتاق خودرو سرايت کند توانستند آتش را مهار و خاموش کنند.

حسيني با بيان اينکه مالک خودرو در محل حضور نداشت و خودرو تحويل نيروي 
انتظامي شد، ادامه داد: در اين آتش سوزي سيم کشي و شيلنگ هاي قسمت موتور 
در آتش سوخت و رنگ کاپوت و گلگير آسيب ديد و علت آتش سوزي نيز توسط 

کارشناسان آتش نشاني در دست بررسي است.

بيش از ۱8 هزار تن انار در سيستان و بلوچستان 
برداشت شد

زاهدان -خبرنگاررسالت:
امسال  گفت:  بلوچستان  و  سيستان  کشاورزي  جهاد  سازمان  باغباني   مدير 
18 هزار و 650 تن انار از سطح باغات اين استان برداشت و روانه بازار مصرف 
شده است.به گزارش  روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي سيستان و بلوچستان، 
سيستان  باغات  سطح  از  هکتار   100 و  هزار   2 داشت:  اظهار  شهرکي  اردشير 
بقيه  و  بارور  آن  هکتار   540 و  هزار  که  دهد  مي  تشکيل  انار  را  بلوچستان   و 
از نيمه  انار در سيستان و بلوچستان  اينکه برداشت  با بيان  بارور است.وي  غير 
دوم مرداد آغاز و تا اوايل آبان ادامه دارد، افزود: عمده انار کشت شده در اين 
است. رباب  و  فردوس  دانه  بي  شهسوار،  ساوه،  شيرين  سنگان،  دانه  بي  استان 
برداشت  انار  داد:  ادامه  بلوچستان  و  سيستان  کشاورزي  جهاد  باغباني  مدير 
انار،   شده از باغات استان عالوه بر تازه خوري براي مصارف ديگر از جمله رب 
ادويه محلي و رنگ رزي مورد استفاده قرار مي گيرد.شهرکي با اشاره به خواص 
انار گفت: اين ميوه عالوه بر خواص آنتي  اکسيداني منبع خوبي از انواع ويتامين ها 

از جمله ويتامين A ،C ،E  و اسيد فوليک است.

اساسنامه سازمان آتش نشاني و مرکز خدمات ايمني 
شهرداري کهريزک تاييد شد

شهرري-خبرنگاررسالت:
با تالش و پيگيري مديريت شهرداري و معاونت خدمات شهري کهريزک،  مرکز آتش نشاني 
و خدمات ايمني شهرداري کهريزک در قالب سازمان مستقل  آتش نشاني فعاليت خود را آغاز 
مي کند.نعمت زاده اظهار داشت: سال هاست مرکز اتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري با 
راه اندازي دو ايستگاه و در قالب يک مرکز، مجموعه عمليات هاي پيشگيري، امداد و نجات و 
ارتقاي ضريب ايمني شهر و شهروندان کهريزک را بر عهده دارد اما باتوجه به موقعيت فيزيکي 
شهر کهريزک و اهميت افزايش ضريب پيشگيري و ايمني شهر، ايجاد سازمان آتش نشاني 
يکي از اولويت هاي مديريت شهري کهريزک محسوب مي شد که خوشبختانه با پيگيري و 
رايزني هاي متعدد از سوي معاونت خدمات شهري توانستيم مجوز سازمان آتش نشاني را از 

استانداري تهران دريافت کنيم.
شهردار کهريزک افزود: درحال حاضر اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
کهريزک  از سوي سازمان دهياري ها و شهرداري هاي کشور تاييد و توسط استانداري تهران 
ابالغ شده است که پس از اتمام پروسه اداري مجوز تاسيس سازمان آتش نشاني و مرکز خدمات 

ايمني شهرداري کهريزک صادر مي شود.

 مدير درمان تأمين اجتماعي استان كردستان: 

 ۵0 درصد مردم کردستان تحت پوشش بيمه 
تامين اجتماعي هستند

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان با اشاره 
به اينکه 50 درصد مردم کردستان تحت پوشش بيمه 
تأمين اجتماعي هستند، گفت: اولين درمانگاه تامين 
اجتماعي در سال 71 در بيجار داير شد سپس بيمارستان 
سنندج و بعد از آن بيمارستان سقز، درمانگاه قروه 
و پلي کلينيک سنندج، و اين تمام کارهاي سازمان 
تأمين اجتماعي در استان کردستان تا سال 93 بوددکتر 
هوشنگ فوالدي با بيان اينکه يکي از اهداف بلندمدت 
 سازمان تامين اجتماعي، افزايش سطح دسترسي 
بيمه شدگان به مراکز درماني که حق مسلم آنها و از 
مطالبات بيمه شدگان نيز بوده، است افزود: توسعه 
امنيت پايدار مبتني بر افزايش رضايتمندي و خدمات 
بيشتر، هدف توسعه مراکز درماني سازمان تأمين 
اجتماعي است.وي  با اشاره به اينکه بيمارستان تامين 
اجتماعي سنندج جزو 10 بيمارستان برتر کشور است 
اظهار داشت: طرح ارتقاء هتلينگ با اعتباري بالغ بر سه 
ميليارد تومان در اين بيمارستان اجرا شده و از اين 

لحاظ، بيمارستان سنندج مقام اول کشور را کسب 
و سبب توجه نگاه ها به سمت اين استان شد مدير 
درمان تامين اجتماعي استان کردستان تصريح کرد  
: در حال حاضر اورژانس بيمارستان تأمين اجتماعي 
سنندج 1500 مترمربع با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد تومان 
ارتقا يافته است. در گذشته اورژانس اين بيمارستان 6 
تخت بستري داشت که اکنون به 24 تخت ارتقا داده 
شده و بخش سرپايي از بخش بستري آن نيز جدا 
شده و بخش آزمايشگاهي اين بيمارستان نيز 500 

مترمربع توسعه داده شده است.

نماينده ويژه مقام معظم رهبري در  بناب :

طالب بايد با استقامت در راه علم، بصيرت و معرفت گام بردارند

مدير گردشگري شهرداري مشهد :

شهروند مهمان نواز عنوان برنامه هاي دهه آخر صفر است

معاون شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي:

طراحي شهري ورودي بازار شهر نراق به تصويب رسيد

مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيالن خبرداد:

افزايش ۲ درصدي مراجعه به مراکز فني خودروهاي سنگين 

بناب- خبرنگاررسالت:
 نماينده ويژه مقام معظم رهبري گفت: طالب و روحانيون بايد با 
استقامت در راه علم، بصيرت و معرفت گام بردارند.بر اساس اين 
گزارش، آيت اهلل سيدهاشم رسولي محالتي در مراسم آغاز سال 
تحصيلي جديد طالب حوزه علميه حضرت ولي عصر)عج( بناب 
در جمع اساتيد، طالب و روحانيون اين حوزه با بيان اينکه در کنار 

علوم مختلفي که در حوزه ها تدريس مي شود، اخالق بايد مورد 
توجه جدي طالب باشد؛ اظهار کرد: فقه بايد با زهد و تقوا همراه 
باشد و طالب بايد نماز شب خوان باشند تا ارتباط خود را با خداوند 
قوي کنند و از نظر اخالقي هر روز رشد کنند.وي همچنين داشتن 
نظم در امور ارشاد، هدايت و طريق انبياء الهي را براي طالب متذکر 
شد و افزود: طالب و روحانيون بايد به عنوان مرشدان طريق انبياء 

الهي در هدايت مردم کمال دقت را داشته باشند.
نماينده ويژه مقام معظم رهبري سپس از امام راحل)ره( به عنوان 
بزرگ ترين الگو براي طالب حوزه هاي علميه ياد کرد و گفت: 
حضرت امام خميني)ره( در کليه موارد صاحب نظر بودند و آنچه 
ايشان را به اين مقام و مرتبه رساند، خودساختگي، عمل به واجبات 

و مستحبات بود.

مشهد-خبرنگاررسالت:
مدير گردشگري و امور زائران شهرداري مشهد گفت: برنامه هاي دهه 
پاياني ماه صفر با عنوان »شهروند مهمان نواز« برگزار مي شود.به گزارش 
ستاد خبري پويش شهروند مهمان نواز، نرگس شالچيان در گفتگويي 
اظهار داشت : هدف شهرداري  ارتقاي سطح فرهنگي شهروندان و 
هم افزايي حضور و مشارکت گروه هاي اجتماعي در امور شهري است. 

به گفته وي، دستور العمل شهرداري مشهد براي دهه پاياني ماه صفر  
اين است که شهروندان ايفاگر نقش اجرا کننده  مراسم ميزباني از زائران 
باشند و شهرداري بيشتر تسهيل گر ي را داشته باشد .وي ادامه داد: 
اگرچه انتظار ما اين نيست که امسال کامال به اين هدف دست يابيم 
اما اين دستور العمل را از امسال آغاز مي کنيم و در سال هاي آينده نيز 
به طور مستمر آن را ادامه مي دهيم تا به اهداف در نظر گرفته شده 

دست  يابيم. اين مدير شهري تصريح کرد:  از سازمان هاي مردم نهاد 
و فعاالن اجتماعي نيز تقاضا داريم در تقويت فرهنگ ميزباني از زائران 
در دهه پاياني ماه صفر مشارکت و همکاري داشته باشند. وي گفت: 
اکنون فرصتي است که گروه هاي اجتماعي  مواردي نظير رعايت 
حقوق شهروندي، محبت و مهرباني به يکديگر  را در بين شهروندان 

بيشتر از گذشته فرهنگ سازي کنند . 

اراک – خبرنگار رسالت : 
بازار شهر  : طراحي شهري ورودي   مهندس علي بيات گفت 
نراق با هدف ساماندهي بازار ، ورودي و فضاهاي اطراف آن در 
کميته هاي سيما و منظر و کميته فني و در نهايت در کميسيون 

ماده 5 استان مورد تصويب قرار گرفت .
استان  شهرسازي  و  راه  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مرکزي بيات گفت : بازار تاريخي  نراق عالوه بر اينکه به عنوان 
اقتصادي  و  فرهنگي   ، اجنماعي  يادآور هويت   ، يک مجموعه 

شهر مي باشد در عين حال از عناصر تاريخي قابل توجهي نيز 
برخوردار  است که هر يک از آنها مي توانند در جهت توسعه 
شهر و بازار آن ، نقش موثري ايفا نمايند . يکي از اهداف اصلي 
طراحي شهري و جزئيات شهرسازي ، شناسايي  هويت تاريخي 
مجموعه و عناصر موثر در شکل گيري تاريخي و نحوه احيا و 
باز زنده سازي و هدايت و مديريت آن در جهت توسعه بهينه 

شهر بوده است .
بازار و  تاريخي  احياء و احصاي محدوده  به منظور  وي گفت: 

و  به قسمت جديد شهر  بافت  اين  فضايي  و  کارکردي  اتصال 
و  طراحي  و  تاريخي  ارزشمند  فضاي  فرسودگي  از  جلوگيري 
اجرا و مرمت اين بازار ،  قراردادي با اعتبار ملي بالغ بر 1260 
ميليون ريال در سال 96 با موضوع طراحي ورودي و محور بازار 
تاريخي منعقد و توسط دانشگاه کاشان به عنوان مشاور طرح 
تهيه و پس از بررسي و تاييد در کميته سيما و منظر شهري 
و همچنين در کميته فني کميسيون ماده پنج ، سرانجام در 

کميسيون مزبور مصوب گرديد .   

رشت-خبرنگاررسالت:
و  راهداري  کل  مدير  کار،  نازک   مهندس 
حمل و نقل جاده اي گيالن با اعالم اين خبر 
گفت:در 6 ماهه  سال جاري شاهد رشد 2 درصدي 
مراجعه به مراکز معاينه فني خودروهاي سنگين 
متوسط  طور  به  افزود:  بوديموي  استان  سطح 
ماهيانه بيش از 2000 خودروي سنگين شامل 

انواع کاميون، اتوبوس و ميني بوس به دو مرکز 
 فعال معاينه فني خودروهاي سنگين استان مراجعه 
مي نمايند. نازک کار در ادامه خاطر نشان نمود: 
در 6 ماه سال جاري تعداد 12هزار و 640 خودروي 
سنگين جهت دريافت برگه معاينه فني به مراکز 
معاينه فني استان مراجعه نمودند که نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل 2 درصد افزايش داشته است. 

مدير کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيالن 
سپس افزود:در اين مدت 11 هزار و 385 خودرو 
پس از سپري نمودن مراحل مختلف تست مکانيزه، 
برگه معاينه فني دريافت نموده و براي يک هزار و 
255  خودرو نيز به دليل وجود نواقص يا اشکاالت 
فني، برگه معاينه فني صادر نشد.گفتني است 
خودروهاي سنگين پس از ورود به مراکز معاينه 

فني مراحل مختلف تست مکانيزه را که شامل 
بررسي ميزان آاليندگي - ميزان صدا - لغزش 
جانبي چرخ هاي جلو - تست کمک فنر - تست 
کيلومترشمار- تست ترمز- تست جلوبندي - تست 
ظاهري اطراف بدنه - تست نورچراغ را پشت سر 
مي گذارند و در صورت تاييد برگه معاينه فني 

دريافت مي نمايند.

حاجي بابايي:

مجلس براي حل مشکالت بنياد شهيد از ظرفيت هاي 
قانوني استفاده کند

آيت اهلل سعيدي:

 ستون فقرات جامعه ايماني
 در مساجد شکل مي گيرد

قم-خبرنگاررسالـت:
امام جمعه قم گفت: ستون فقرات جامعه ايماني 
در مساجد شکل مي گيرد به همين علت قوام و 
کارهاي ايماني مردم بايد در مسجد دنبال شود.

آيت اهلل سيد محمد سعيدي  در نشست شوراي 
توسعه فرهنگ قرآني استان قم که در سالن 
محراب شبستان امام خميني)ره( حرم مطهر 
برگزار شد، با اشاره به اينکه يکي از دغدغه هاي 
رهبري و مراجع تقليد احياي مساجد و گسترش 
فعاليت هاي فرهنگي در اين مراکز معنوي است، 
اظهار کرد: ستون فقرات جامعه ايماني در مساجد 

شکل مي گيرد به همين علت قوام و کارهاي 
ايماني مردم بايد در مسجد دنبال شود.وي با 
بيان اينکه در اوايل انقالب اسالمي قرآن و مسجد 
دو رکن جدايي ناپذير بودند، اضافه کرد: احياي 
مساجد موجب احياي فرهنگ قرآن کريم مي شود 
چراکه مسجد با قرآن ارتباط مستقيمي دارند.
امام جمعه قم با تاکيد بر اينکه احياي مساجد 
با جلسات قرآني مورد پسند اولياي الهي است، 
عنوان کرد: اگر بتوانيم فعاليت هاي قرآني را در 
مساجد ترويج دهيم مي توانيم با همراهي پرشور 

مردم، احياي مساجد را نيز رقم بزنيم.

معاون استاندار كرمانشاه:

گوشت مرغ مي تواند بخش عمده اي از صادرات 
کرمانشاه باشد

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
 معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار کرمانشاه 
گفت: گوشت مرغ مي تواند در صورت مرتفع شدن 
مشکالت بخش عمده اي از صادرات استان باشد.، 
هدايت حاتمي  در شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي استان کرمانشاه که در اتاق بازرگاني برگزار 
شد، خواستار توجه تخصصي به صنعت مرغ شد و 
اظهار داشت: براي ارتقاي اين صنعت الزم است 
فرهنگ مصرف نيز اصالح شود تا صنعت مرغ با 
گردش باال فعاليت کند. وي افزود: به اين منظور 
بايد موضوع مرغ را در حوزه هاي مختلف از جمله 

زنده فروشي پيگيري کنيم و براي رسيدن به اين 
مهم بايد مشکالت به صورت درون بنگاهي و برون 
بنگاهي بررسي شود.معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منابع استاندار کرمانشاه زنده فروشي را 
يکي از معضالت صنعت مرغ دانست و گفت: بايد 
در اين راستا با تشکيل جلسات مختلفي به دنبال 
يک راهکار اساسي باشيم.وي با عدم نگاه مديريتي 
به اين صنعت را مشکل اصلي پيش  روي توسعه 
آن دانست و گفت: تا زماني که اين نگاه اصالح 
نشود، رقباي ما در استان هاي ديگر بازار را از ما 

خواهند گرفت.
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همدان - خبرنگاررسالت:
رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه 
تاکيد بر تکريم ايثارگران گفت: مجلس براي 
حل مشکالت بنياد شهيد در خدمات رساني به 
ايثارگران از ظرفيت هاي قانوني استفاده کند.
حميدرضا حاجي بابايي در خصوص واگذاري 
هزينه درمان و بيمه تکميلي ايثارگران و افراد 
تحت تکفل آنها به دستگاه اجرايي؛ موضوع 
مصوبه مهر ماه 97 در هيئت دولت گفت: اين 
مصوبه بر خالف قانون برنامه ششم در زمينه 

هاي  خانواده  و  ايثارگران  به  رساني  خدمات 
آنها است.وي تاکيد کرد: بر اساس اين قانون 
دولت بايد اعتبار کافي براي ارائه خدمات به 
ايثارگران در بودجه سنواتي پيش بيني کند 
و به بهانه کمبود اعتبار بنياد شهيد نمي تواند 
زمينه حذف خدمات به ايثارگران را ايجاد کند.

حاجي بابايي گفت: در شان ايثارگران و جانبازان 
و خانواده هاي آنها نيست که براي خدماتي که 
حق طبيعي آنهاست در دستگاه هاي اجرايي 
سرگردان باشند.وي تاکيد کرد: محول کردن بيمه 
تکميلي ايثارگران به دستگاه هاي اجرايي محل 
اشتغال آنها زمينه ايجاد بي عدالتي در دريافت 
خدمات درماني و بيمه هاي تکميلي براي اين 
افراد را ايجاد مي کند.رئيس کميسيون تلفيق 
برنامه ششم توسعه کشور گفت: فلسفه تشکيل 
بنياد شهيد احيا وترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
است که جز با توجه خاص به نيازهاي ايثارگران 

و تکريم ويژه آنها ميسر نمي شود.



نقطه نظر«

نگاه«

اقشار کم درآمد زير بار فشار تورم
حميد حسين زاده

از  اقتصادي يکي  امنيت  و  امروز معيشت،  درآمد 
مهم ترين دغدغه هاي مردم است. شرايط امروز به گونه اي 
شده که اگر وضعيت اقتصاد مردم بهبود نيابد، مردم 
مشکالت متعددي را پيش رو خواهند داشت.بنابراين 
يکي از اصلي ترين مسائلي که امروز مي تواند اميد را 
به جامعه بازگرداند، مرتفع ساختن مشکالت اقتصادي 
مردم است. با نوسانات شديد ارز و افزايش قيمت کاالها 
مردم در تنگنا قرار گرفته اند.نرخ تورم کل کشور در مهر 
ماه ١٣٩٧ برابر ١٣/٤ درصد است که در دهک هاي 
مختلف هزينه اي در بازه ١٢/٧ درصد براي دهک اول 
تا ١٤/٣ درصد براي دهک دهم نوسان دارد. محدوده 
تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ١٥/٧ درصد براي دهک 
اول تا ١٧/٧ درصد براي دهک دهم است. همچنين 
اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهاي غير خوراکي 
و خدمات« بين ١٠/٤ درصد براي دهک اول تا ١٣/٦ 
درصد براي دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به 
تورم در ميان دهک هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورمي 
دهک ها در اين ماه به ١/٦ درصد رسيد که نسبت به 
ماه قبل )١/٤ درصد( ٠/٢ واحد درصد افزايش نشان 
»خوراکي ها،  عمده  گروه  در  تورمي  فاصله  مي دهد. 
آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل ٠/١ واحد 
درصد کاهش و در گروه عمده »کاالهاي غير خوراکي 
و خدمات« نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. بر اساس علم آمار، تورم نقطه به نقطه 
محاسبه مي شود ولي آن چيزي نيست که مردم لمس 
مي کنند. در واقع تورم هم همان چيزي است که مردم 
احساس مي کنند. حتي اگر عدد آن متفاوت با تورم 
اعالمي باشد. مسلما ما نمي توانيم وجود فشار بر مردم 
نيازهاي  بتواند  اميدواريم دولت  ولي  را کتمان کنيم 
شود. کمتر  مردم  بر  فشار  تا  کند  برآورده  را  مردم 
حميد شهرستاني استاد اقتصاد دانشگاه اوهايوي آمريکا 
 در واکنش به سخنان  روحاني در مجلس گفته بود 
) کساني که مي گويند ابرتورم داريم، يا اقتصاد ايران 
اگر  يا دروغ مي گويند( مي گويد:"  و  نمي فهمند  را 
معناي ابر تورم، تورم هاي ٣٠ يا ٤٠ درصدي است که 
من فکر نمي کنم به اين اعداد برسيم. ولي تورم طبيعتا 
تا نزديک ٢٠ يا ٢٥ درصد افزايش خواهد يافت که اين 
اعداد هم براي تورم نرخ بااليي است. کجاي دنيا تورم 
يا ٢٥ درصد است؟! ميانگين  اعدادي مثل ٢٠  روي 
تورم در اغلب کشورهاي جهان زير ٦-٥ درصد است".
معموال زماني که نرخ تورم از ١٠٠ درصد عبور مي کند 
از آن به عنوان ابرتورم ياد مي کنند. به طور يقين در 
شرايط فعلي امکان ندارد که نرخ تورم ايران سه رقمي 
شود. بنابراين جمله »ما ابرتورم نخواهيم داشت« که بر 
زبان حسن روحاني جاري شد، کامال صحيح است، اما 
نکته مهم تر اين است که امروز در بين تمام کشورهاي 
دنيا تعداد اقتصادهايي که داراي تورم باالي ١٠ درصد 
هستند، به انگشتان دو دست هم نمي رسد.داود سوري 
اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه شريف هم در 

اين باره مي گويد:"شايد بتوانيد با اميد چند دقيقه اي 
اما  برسد  تا دارو  از درد کشيدن راحت کنيد  را  فرد 
وقتي هيچ دارويي نيست طبيعي است که ديگر آن فرد 
به شما توجهي نخواهد کرد. دولت آقاي روحاني قرار 
بود دولت تدبير باشد، اما اکنون به نظر مي رسد فقط 
اميد بود و اميد بي تدبير جوابگو نيست.وقتي از اميد 
حرف مي زنند، مردم سوال مي کنند به چه کسي و چه 
چيزي اميد داشته باشند؟ آيا منظور آنها اين است که 
به سبد کااليي که دولت مي خواهد واگذار کند مردم 
اميدوار باشند که به اتکاي آن مشکالت اقتصادي حل 
شود  بيشتر  اقتصادي  مشکالت  و  مسائل  شود؟وقتي 
ديگر اميد دادن ها بي اثر مي شود و ديگر کسي هم به 
اين حرف ها باور نخواهد داشت و اعتماد به سياستگذار 
را کم مي کند".زماني که نرخ تورم دورقمي مي شود، 
نگراني هايي نسبت به آينده اقتصاد به وجود مي آيد. 
چرا که اين امر نشان مي دهد سياست هاي پولي و مالي 
آن کشور متقن و در چارچوب تئوري هاي علمي اقتصاد 
نيست. شايد پنج دهه پيش وجود تورم دورقمي در 
دنيا عادي بود، اما امروز اين امر نشان دهنده اجراي 
سياست هاي نادرست در يک کشور است و از آن به 
عنوان بيماري اقتصادي ياد مي شود.ما در شرايطي هستيم 
که مردم از نظر معيشتي تحت فشار هستند و عدم 
ثبات در حوزه اقتصادي را احساس مي کنند در چنين 
شرايطي همه بايد دست به  دست هم دهند تا فضا را 
مديريت کنند البته تالش هاي زيادي در همه سطوح 
در حال انجام است جلسات سران سه قوه، کميسيون 
اقتصادي، دولت و مجلس در اين رابطه تشکيل شده و 
همه درگير موضوع هستند تا اين فشار بر مردم کاسته 
شود.طبيعتا مردم بايد آرامشي پيدا کنند و اطمينان 
خاطر داشته باشند. در همين رابطه دولت تصميماتي 
براي اقشار مختلف مردم گرفته و پنج بسته را تعريف 
کرده تا کاالهاي اساسي مورد نياز در اختيار مردم قرار 
گيرد و فشار بيش از حد به مردم وارد نشود تا اين 

وضع را مديريت کنيم.

»

بر اساس اعالم روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي تا پايان بهار 
سال جاري، ٤٢ ميليون و ٤٥8 هزار و ٦8٥ نفر تحت پوشش سازمان 
تأمين اجتماعي قرار گرفته اند.به گزارش ايسنا و بنابر اعالم اداره کل 
روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي،  براساس اعالم دفتر آمار و 
محاسبات اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، تعداد افراد تحت پوشش 
سازمان تامين اجتماعي تا پايان سه ماه اول سال ٩٧ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، افزايش ٢/٥٧درصدي را نشان مي دهد.براين اساس، 
از مجموع جمعيت تحت پوشش، ٣٦ ميليون و ٢٤8 هزار و ٧٧٣ 
نفر بيمه شده هستند که ١٣ ميليون و ٩٤٢ هزار و ٤٠٣ نفر بيمه 

شده اصلي و ٢٢ ميليون و ٣٠٦ هزار و ٣٧٠ نفر بيمه شده تبعي 
هستند.همچنين در همين مدت ٦ ميليون و ٢٠٩ هزار و ٩١٢ نفر 
از جمعيت تحت پوشش تامين اجتماعي را مستمري بگيران تشکيل 
مي دهند که ٣ ميليون و ٥٣8 هزار و ٤٩٥ نفر مستمري بگير اصلي 
و ٢ ميليون و ٦٧١ هزار و ٤١٧ نفر مستمري بگير تبعي هستند.
پايان سه ماه اول سال  ٩٧  تا  تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، افزايش ١/8١ درصدي و تعداد 
مستمري بگيران اين سازمان در همين مدت رشد ٧/٢٤ درصدي 

را نشان مي دهند.
پوشش بيش از 42 ميليون نفر 

در سازمان تامين اجتماعي
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 نگاهي به سند نظام تامين اجتماعي 
چند اليه کشور

نجمه الحسيني
بر  تمرکز  با  اجتماعي چند اليه کشور،  تامين  نظام  سند 
»توانمندسازي اقشار کم درآمد«، »مصون سازي صندوق هاي 
بازنشستگي از افزايش بار مالي« و »اولويت بندي خدمات بهداشتي 
و درماني« پس از سه سال کار کارشناسي منتشر شد. اين سند 
برقراري  مجوز  دولت  به  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  براساس 
 استقرار نظام تامين اجتماعي چنداليه را با رعايت حداقل سه اليه 
پايه« و »بيمه هاي  اجتماعي«، »بيمه هاي  »مساعدت هاي 
مکمل« مي دهد. از مهم ترين ويژگي هاي سند جديد نظام 
تامين اجتماعي مي توان به سطح بندي و اولويت بندي خدمات، 
استانداردسازي بيمه هاي تکميلي و تخصصي کردن حوزه هاي 
امدادي، حمايتي و بيمه اي اشاره کرد.طرح »تأمين اجتماعي 
اين  ارائه شد.  بانک جهاني  از سوي  بار  نخستين  چند اليه« 
طرح که براي پوشش هريک از اقشار جامعه به تناسب وضع 
درآمدي آن اليه متناسبي را پيشنهاد مي کرد، به دليل تأکيد 
از  آنها  شدن  دور  و  اجتماعي  هاي  بيمه  سازي  بر خصوصي 
سازوکار بازتوزيعي، واکنش هاي منتقدانه بسياري از صاحب 
نظران اقتصادي و اجتماعي جهان را در پي داشت. به موازات 
نيز  اروپايي  کميسيون  و  کار  المللي  بين  سازمان  طرح،  اين 
طرح هاي ديگري با همين عنوان ـ و البته با تأکيد بر نقش 
 بازتوزيعي بيمه اجتماعي و تداوم مسئوليت دولت ها در اين اليهـ  
ارائه کردند و همايش هاي علمي متعددي در سطوح منطقه اي و 
 بين المللي براي بررسي اين نظريه ها برگزار شد. اين تضارب آرا 
موجب شد که در طرح بانک جهاني تعديل هايي صورت گيرد 
تا کشورهاي مختلف بتوانند متناسب با شرايط و نيازهاي خاص 
خود نظام هاي تأمين اجتماعي چنداليه را به صورت هاي متفاوت 
طراحي و اجرا کنند.اين سند بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، 
به دولت مجوز برقراري استقرار نظام تامين اجتماعي چنداليه را با 
رعايت حداقل سه اليه »حمايت هاي اجتماعي«، »بيمه هاي پايه« 
و »بيمه هاي مکمل« مي دهد.از مهم ترين ويژگي هاي سند جديد 
نظام تامين اجتماعي مي توان به سطح بندي و اولويت بندي خدمات، 
استاندارد سازي بيمه هاي تکميلي و تخصصي کردن حوزه هاي 
امدادي، حمايتي و بيمه اي اشاره کرد.اليه بندي و طرح بندي حوزه 
تامين اجتماعي اولين بار در قانون ساختار نظام جامع رفاه و 

تامين اجتماعي در سال 8٣ مطرح شد. آنجا در قلمرو بيمه اي 
تعريف شده بود که بايد طرح بيمه هاي پايه و مکمل مطرح شود 
و در متن قانون نيز روي تخصصي کردن و تقسيم وظايف در 
حوزه ها و سطح هاي مختلف احکامي صادر شده است. سندي 
که چندي بعد، وزارتخانه رفاه را مجاب کرد تا در راستاي ماده 
٢٧ قانون برنامه پنجم توسعه که در آن بحث نظام چند اليه 
تکليف شده بود،  آيين نامه اي را به دولت بدهد تا در کميسيون 
اجتماعي دولت مطرح و به تصويب برسد و اکنون اين سند در 
صحن دولت مطرح است.نتيجه آنکه نظام تأمين اجتماعي چند اليه، 
 رويکردي نو و تجربه شده در جهان امروز است که مناسب ترين 
الگو را براي پوشش کامل جمعيت ارائه مي کند. هرچند  الگوهاي 
مختلفي از اين نوع نظام ها در جهان وجود دارد و وجه مشترک 
همه آنها وجود سه اليه حمايتي، بيمه اي و تکميلي است، اما 
سطح بندي اين سه اليه برحسب شرايط و نيازهاي هر کشور 
تفاوت دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سند نظام تامين 
اجتماعي چنداليه کشور را با هدف پايدارسازي قشرکم درآمد، 
مصون سازي صندوق هاي بازنشستگي از افزايش بار مالي و 
اولويت بندي خدمات براي توانمندسازي اقشار مختلف جامعه 
منتشر کرد. اين سند بر اساس ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم توسعه 
به دولت مجوز برقراري و استقرار نظام تامين اجتماعي چند اليه 
 را با رعايت حداقل سه اليه شامل »مساعدت هاي اجتماعي«، 
»بيمه هاي پايه« و »بيمه هاي مکمل« مي دهد. از ويژگي هاي 
منحصر به فرد اين برنامه، متمرکز کردن برنامه هاي حمايتي به 
خصوص براي اقشار آسيب پذير است. در اين الگوي جديد افراد 
به تناسب وضع شغلي، درآمدي و توانايي هاي فردي از طريق دو 
راهبرد اساسي »بيمه اي« و »حمايتي« تحت حمايت قرار مي گيرند، 
ضمن آنکه کمک و حمايت هاي مالي دولت به نفع نيازمندترين 
خانوارها و به صورت متمرکز خواهد بود. در اين خصوص، احمد 
ميدري معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، معتقد است 
 استقرار نظام تامين اجتماعي چنداليه ١١ مزيت به دنبال دارد. 
٦ مورد از مهم ترين مزاياي مورد اشاره »تخصصي کردن حوزه 
هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي مبتني بر تفکيک و تمايز امور 
تقسيم کار«؛ »سطح بندي و اولويت بندي خدمات و پوشش«؛ 
»تمرکز حمايت ها و کمک هاي مالي دولت«؛ »ممانعت از سرريز 
بار مالي مضاعف بر دوش دولت«؛ »استانداردسازي بيمه هاي 
 تکميلي«؛ »ساماندهي اليه بيمه اي در حداقل دو سطح بيمه هاي 
فراگير و بيمه هاي اجباري« است. اين گزارش، به بررسي نظام 

نوين تامين اجتماعي پرداخته است.

»

»
رضا رمضاني

روند افزايش نرخ ارز از ماه هاي پاياني سال ٩٦ 
شروع و بعد از گذشت ١٠ ماه همچنان اين سير 
صعودي ادامه دارد. از پيامدها و تبعات منفي نوسانات 
قيمت ارز فارغ از ابعاد اقتصادي و اثرات منفي روي 
توليد، کاهش قدرت خريد و کمتر از نصف شدن سبد 
معيشت خانوار به خصوص براي اقشار کم درآمد و 
دهک هاي پايين جامعه است.چندي پيش انوشيروان 
محسني بندپي سرپرست پيشين وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي از برنامه هاي دولت براي حفظ معيشت 
عام و خاص اقشار مختلف جامعه خبر داده بود و 
گفته بود:"جلسه اي با معاون اول رئيس جمهور داريم تا 
نحوه حمايت از گروه هاي ضعيف جامعه و دهک هاي 
پايين و همچنين تمام اقشار جامعه تعيين تکليف 
شود."پيشتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه 
و بودجه از حمايت معيشتي ٤٠ ميليون نفر و آماده 
شدن بسته حمايتي خبر داده بود. در حال حاضر نيز 
برخي گزارش ها از توزيع بسته معيشتي در سطح 
شهرستان ها ميان افراد تحت پوشش سازمان هاي 
حمايتي )کميته امداد و بهزيستي( حکايت دارد.عالوه 
بر اين موضوع نمايندگان  تشکل هاي کارگري طي 
ماه هاي اخير عنوان کرده اند قدرت خريد کارگران 
کاهش يافته و ضرورت دارد که حداقل 8٠٠ هزار 
تومان در قالب سبد معيشت براي آنها در نظر گرفته 
شود. در همين راستا برخي از آنها بيان مي کنند 
منتظر برگزاري نشست جلسات شوراي عالي کار 
روزها  باره هستند.اين  اين  در  براي تصميم گيري 
به دليل نوسانات ارزي و مشکالت معيشتي، دولت 
تصميم گرفت بسته هاي حمايتي را به قشر آسيب پذير 
جامعه اختصاص دهد. شنيده ها از بسته حمايتي 
 دولت حکايت از آن دارد که قرار است اين بسته در 
دو نوبت به افرادي با درآمد کمتر از سه ميليون تومان 
ارائه شود. بسته هاي حمايتي و داستان کارت هاي 
کااليي و توزيع اقالم ضروري چند وقتي است که 
بر سر زبان ها افتاده و از رسانه هاي مختلف منتشر 
شده است. به نظر مي رسد که اين کارت ها قرار است 
هويت ديگر همان کوپن هاي قديمي باشد و بار کمي 
را از دوش خانه وارها بردارد.از ماه هاي اخير مسئوالن 
دولت به دنبال برنامه ريزي و ارائه مدل هاي مختلف 
براي جبران قدرت خريد و معيشت اقشار مختلف 
جامعه در قالب بسته حمايتي هستند.عبدالناصر همتي 
رئيس بانک مرکزي با تأکيد بر تامين ٩ و نيم ميليارد 
دالر ارز دولتي براي کاالهاي اساسي و تالش بانک 
مرکزي براي پوشش تمام نيازهاي مردم از طريق 
سامانه نيما،گفته: در جلسه سران سه قوه، تصميمات 
جدي براي برخورد با صادرکنندگاني که ارز خود 
را در سامانه نيما عرضه ننمايند در دستور کار قرار 
گرفت که به زودي اجرايي خواهد شد.به گفته وي 
عبور از شرايط دشوار فعلي را نيازمند همراهي همه 
اقشار مختلف است و در همين راستا، بسته حمايتي 
دولت براي اقشار کم درآمد پيش بيني شده است 
که در هفته اول آبان ماه، به حدود بيست ميليون 
خانوار ارائه خواهد شد.در همين باره يک مقام ارشد 
دولت، با اشاره به جزئيات آخرين مدل بررسي شده 
به منظور افزايش معيشت خانوارها گفته: تاکنون 
مدل هاي مختلفي بررسي شده، اما نتيجه بخش نبوده 
است.  آخرين شيوه و راهکاري که بررسي شد اين 
بود که بتوانيم براي خانوارهايي که درآمد کمتر از 
٣ ميليون تومان دارند فکري بکنيم. اين خانوارها 
بر اساس اطالعات برآورد شده ٩ تا ١٠ ميليون نفر 
با در نظر گرفتن بُعد خانوار ٣/٢ نفر  هستند که 
حدود ٣٠ ميليون نفر را دربرمي گيرد.در مورد ميزان 
پرداختي به خانوار گفته شده به طور متوسط صد 
هزار تومان براي خانوار در مقاطع مختلف در نظر 
گرفته خواهد شد.البته بايد گفت شايد براي عده اي 

مبلغ ناچيزي باشد اما هستند افراد کم درآمدي که 
با پرداخت هايي از اين قبيل مقداري از آسيب هاي 
وارد شده به زندگي شان را جبران مي کنند. بايد ديد 
اکنون که با نوسان قيمت در بازار و هياهو در اقتصاد 
مواجه هستيم و مردم دست  روي  دست گذاشته اند 
تا بازار به ثبات برسد اين بسته حمايتي دردي را 
دوا مي کند يا خير؟برخي در پاسخ به اين سوال که 
آيا بسته هاي حمايتي از سوي دولت مي تواند کمکي 
به قشر ضعيف جامعه کند مي گويند:"مردم آنقدر 
با گراني کاال و درآمدهاي پايين سر و کار دارند که 
فکر نمي کنم چنين مبالغي بتواند کمکي به آن ها 
کند. ما بايد به دنبال کاهش قيمت ها باشيم تا اين 

مشکالت تمام شود".
معصومه آقاپور، نايب رئيس کميسيون اقتصادي 
مجلس در مورد سازوکارها براي شناسايي افراد با 
درآمدهاي پايين مي گويد:"براي تشخيص افراد با 
درآمدهايي کمتر از ٣ ميليون تومان سازوکارهاي الزم 
طراحي شده است و مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
است. کارمندان دولت، افرادي که يارانه مي گيرند 
و کارگران در سيستم هاي دولتي پرونده دارند و 

شناسايي اين افراد با توجه به طراحي سازوکارها 
نمي تواند کار دشوار و غير ممکني باشد.براي اين 
بسته هاي حمايتي بودجه هاي خاصي در نظر گرفته  
شده است. در رابطه با افزايش قيمت نفت و مواردي 
که در جلسه مطرح شده منابعي را براي عملي کردن 
اين طرح در نظر گرفته اند که قابل اجراست.اين طرح 
همانند يارانه براي مدت طوالني تکرار نمي شود و 
براي يک مدت کوتاه است تا ان شاءاهلل در آينده 
به يک ثبات اقتصادي برگرديم. بايد بگويم که اين 
طرح همانند کوپن هاي قديمي هم نيست و قرار 
است سازوکارهايي در دولت طراحي شود و مشکالتي 
همانند کوپن  را ندارد. نکته اي که بايد به آن توجه 
کرد اين است که مشکالت افزايش نقدينگي و ايجاد 
تورم را هم ندارد و در شرايط فعلي تنها کمک به 

سفره خانه وار است".
در چنين شرايطي و با توجه به وضعيت اقتصادي 

مي بايست با اتخاذ سياست هايي فشار بر طبقات 
محروم و ضعيف را کاهش داد، اما عملکرد دولت 
در اين زمينه تا چه اندازه تاثيرگذار بوده است؟ 
يکي از اين راهکارها، سياست توزيع سبد کاال و 
اقالم مورد نياز خانوارهاي کارگري و مستمري بگير 
است که قرار است در چندين نوبت انجام گيرد و 
براي اينکه از جمعيت بازنشسته، کارگر و کارمند 
حمايت شود به پرداخت يارانه هم نياز است. اما 
اندازه  چه  تا  حمايتي  هاي  بسته  اين  راستي   به 
مي تواند بر معيشت مستضعفين تأثير مثبت بگذارد 
و به عنوان يک تسکين دهنده تلقي نشود؟يکي از 
انتقاداتي که به سياست هاي دولت وارد مي شود، 
الگوبرداري از نسخه هاي ليبراليستي غربي است 
که به علت بي توجهي به اقشار کم درآمد و تمرکز 
بر حفظ منافع اقشار مرفه، همواره مورد انتقاد بوده 
است. نتيجه اين سياست ها را مي توان در آمار 
تورم ديد. با اين که در ماه گذشته قيمت دالر به 
باالترين رکورد تاريخي رسيد و اثر گراني خود را 
بر بسياري کاالها گذاشت، مرکز آمار مدعي است 

نرخ تورم حدود ٥/١٣ درصد بوده است!

هاي حمايتي  بسته  اجراي طرح  رسد  به نظر مي 
براي حمايت  مناسبي  و  پسنديده  اقدام  به ظاهر 
از اقشار کم درآمد است اما تجربه تعريف و اجراي 
بسته هاي حمايتي در گذشته نشان مي دهد اگر 
يک سري نکات در اجراي طرح بسته هاي حمايتي 
رعايت نشود ، بسته حمايتي نه تنها در دستگيري 
اقشار کم درآمد کارساز نخواهد بود بلکه به داللي 
کاالهاي ضروري  ثانويه  کاذب  هاي  بازار  ايجاد  و 
دامن خواهد زد که عمال به جاي رفع مشکل اوليه 
مردم سودش به جيب افراد خاص خواهد رفت لذا 
 رعايت يک سري نکات در اجراي طرح بسته هاي 
حمايتي خصوصا بسته هايي که جنبه تامين نيازهاي 

اوليه مردم را دارد  ضروري است.
کارشناسان معتقدند محتواي بسته هاي حمايتي 
بايد از کاالهاي توليد داخل باشد که به افزايش 
شود. منجر  داخلي  توليد  از  حمايت  در  تقاضا 

همچنين بسته حمايتي نبايد جنبه تحقير آميز 
از محتواي مناسبي  باشد و ضرورت دارد  داشته 
برخوردار باشد که مردم به آن ها نياز واقعي دارند نه 
 اين که منجر به رانت خريد شود تا عده اي دالل يا 
 توليد کننده خاص بازارشان از خريد محتواي بسته هاي 
حمايتي داغ شود.محتواي بسته هاي حمايتي بايد 
حتما از استاندارد و از کيفيت مناسب برخوردار 
 باشد که باعث رنجش مصرف کنندگان نشود.ضمنا 
بسته هاي حمايتي يکسان خصوصا مواد غذايي براي 
همه گروه هاي کارکنان دولت مناسب نيست و در 
بين گيرندگان بسته ها خصوصا کارمندان دولت 
قشر هاي مختلفي وجود دارند که بخش خاصي از 

آن ها نياز به تامين کاالي اساسي دارند.
علي کرد، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي در اين باره مي گويد:"اقشار کم درآمد، مستضعف 
و کم درآمد بيش از اقشار ديگر مورد بي مهري قرار 
مي گيرند و بستگي به اين دارد که آن دولت ها به چه 
 اندازه به اين اقشار بها بدهد و برنا مه اي براي آن ها 
در نظر گرفته باشد، شکر خدا جمهوري اسالمي ايران 
يکي از پرچمداران کمک به مستضعفين و کمک به 
اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه بوده است. به 
امام خميني،  امداد  به کميته  توان  مثال مي  طور 
سازمان بهزيستي، بسيج سازندگي، بسيج مستضعفان 
و ارگان ها و نهادهاي مشابه اشاره کرد که همگي بعد 
از انقالب اسالمي تأسيس شده و با ديدگاه و عقيده 
امام راحل بنيانگذاري شده است.اصل نظام ما نسبت 
به اين قشر بي تفاوت نبوده است و چارچوب و اصول 
را براي هر يک از دستگاه ها تعريف کرده است اما 
 متاسفانه ما در دولت دوازدهم شاهد بيشترين آسيب ها 
به اين قشر بوده ايم. چرا که تورم باال، بيکاري، عدم 
ثبات نرخ ارز و سکه و طال سبب آسيب رسيدن به 

اين قشر شده است".
با توجه به مشکالت اقتصادي اخير شرايط زندگي براي 
بسياري از افراد به گونه اي سخت شد که دولتمردان 
را به فکر حمايت انداخته است. اما بايد تا پايان اين 
داستان منتظر ماند و نتيجه آن را در معيشت افراد 
آسيب پذير جامعه ديد. آيا چنين روش هايي در بهبود 
شرايط تاثيرگذار خواهد بود؟ براي رسيدن به پاسخ 
اين سوال بايد اندکي صبر کرد.قشر ضعيف در اين 
مدت به قدري آسيب ديده اند که همه فقط به دنبال 
خريد کاالي اساسي هستند. دولت بايد براي اين 
طرح تصميم بگيرد، چندين پيشنهاد در مجلس 
مطرح شده که اختيارات کامل براي تصميم گيري 

و اجرا به دولت واگذار شده است.

   در دولت دوازدهم ش�اهد بيش�ترين آس�يب ها به اقش�ار 
کم درآمد بوده ايم

  محتواي بسته هاي حمايتي بايد از کاالهاي توليد داخل باشد 
که به افزايش تقاضا در حمايت از توليد داخلي منجر شود »

به بهانه تهيه بسته حمايتي از اقشار کم درآمد

حمايت از اقشار کم درآمد در شرايط نابسامان اقتصادي

علي مزيکي /کارشناس اقتصادي
است  اين  ايران  در  ما  مشکل عمده 
که کار علمي و تخصصي در مورد نحوه و 
ميزان افزايش حقوق در داخل دولت انجام 
نمي شود. زيرا خيلي افراد هستند که کارمند 
دولت محسوب مي شوند و اين افراد فعاليت 
و ميزان مشکالت مشاغل شان يکي نيست و 
نمي توان همه اين افراد را در يک گروه قرار 
داد و حقوق هايشان را به يک اندازه افزايش 
داد. اين شايد به نوعي عادالنه باشد، اما به 
نظر من بي عدالتي ايجاد مي کند. زيرا شما 
فرض کنيد يک فردي ماهانه يک ميليون 
تومان حقوق مي گيرد و با افزايش ٢٠ درصدي 
اين حقوق به يک ميليون و دويست هزار 
تومان مي رسد. اما در جاي ديگر يک فرد 
١٠ ميليون تومان حقوق دارد و با افزايش 
دريافت  حقوق  ميليون  درصدي ١٢   ٢٠
مي کند و اين اصال عادالنه نيست.بايد اين 
مسئله را از دو منظر مورد بررسي قرار دهيم؛ 
يکي ديدگاه کار آمدي است. يعني به عنوان 
مثال دولت مي گويد کارمندي که مي خواهم 
حقوقش را افزايش دهم آيا به همين ميزان 
حقوقي که دريافت مي کند براي دولت و 
کشور مفيد خواهد بود يا خير. ديدگاه دوم 
اين است که به هرحال يک جور برابري 
ايجاد شود. زيرا افرادي که شغل آزاد دارند، 
با توجه به افزايش قيمت ها موفق شده اند  
درآمد خود را افزايش دهند؛ بنابراين بايد 
کارمندان هم حقوق شان افزايش پيدا کند. 
در اين ديدگاه حاال ممکن است برخي معتقد 
باشند که افزايش ٢٠ درصدي کافي نيست 

و غيرمنصفانه است. حاال اين سوال مطرح 
است که منصفانه بودن يا نبودن يعني چه؟ 
براي پاسخ به اين سوال ديگر موضوع تا حدود 
زيادي سليقه اي مي شود.درباره ديدگاه دوم 
خيلي نمي توان اظهار نظر کرد. زيرا عمدتا 
بستگي به نظرات و سليقه مسئوالن دارد 
که به نظرشان ٢٠ درصد کافي باشد يا کم 
 و زياد است. ضمن اينکه در اين مقوله قدرت 
چانه زني گروه ها هم مطرح است و به نظر 
مي رسد هر گروهي که توانايي چانه زني کافي 
داشته باشد مي تواند پيروز اين ماجرا باشد. اما 
به نظر من آنچه در اين ميان مغفول مانده، 
ديدگاه نخست است. زيرا مسئله کارآمدي 
بسيار اهميت دارد و بايد متناسب با آن افراد 
حقوق و مزايا دريافت کنند. براي پاسخ به اين 
سوال بايد به کارآمدي سيستم ها و مکانيزم ها 
توجه کنيم. يعني بايد ببينيم در جايي که 
دولت افرادي را به کار گرفته است، چقدر 
مفيد و کارآمد هستند.البته لزوما به افراد هم 
مربوط نمي شود. به عنوان مثال من االن در 
دانشگاه فعاليت دارم و به نوعي کارمند دولت 
محسوب مي شوم. کارآمدي من بستگي دارد 
به اينکه سر کالس چقدر خوب عمل کنم و 
آن دانشجويي که سر کالس من مي نشيند، 
چقدر از دروسي که آموزش مي دهم بهره مند 
شود و بعد ها بتواند براي جامعه مفيد باشد. 
خب اين مسئله صرفا به من بستگي ندارد. 
زيرا مثال وقتي سيستم آموزشي به نحوي 
است که برخي افراد ناکارآمد در جايگاهي 
قرار مي گيرند و در کنار افراد کارآمد مشغول 
به کار مي شوند و اصال سيستم به آن ها کاري 

بد عمل  آموزشي  اين سيستم  لذا  ندارد؛ 
مي کند و آن هزينه کردي که انجام شده، 
با سود بيشتر به دولت برنمي گردد. به نظر 
من همين مسئله موجب مي شود که دولت 
عموما خيلي تمايل به افزايش حقوق نداشته 
باشد. زيرا احتماال خيلي معتقد نيست که 
تمامي افراد کارايي کافي را داشته باشند.در 
علم اقتصاد مشخصا آمده است که پرداختي 
به افراد بايد متناسب با کارآمدي آن ها باشد. 
اما چون در دولت يک مقدار سخت است که 
کارآمدي افراد را بسنجيم و اين به دليل آن 
است که يک مجموعه اي در حال کار است و 
ممکن است در طول زمان به خواسته هاي 

دولت پاسخ داده شود؛ بنابراين سنجيدن 
باشد. حاال  بسيار سخت  کارايي مي تواند 
افرادي که معتقدند به صورت يک درصد 
مشخص و همگاني حقوق ها افزايش پيدا کند، 
به نوعي سعي در ساده سازي مسئله دارند.
 اما نمي توان به صورت ثابت با توجه به تورم 
يک درصدي را مشخص کنيم و حقوق همه 
را افزايش دهيم. اتفاقا در اين مسئله مطالعاتي 
هم وجود دارد. همچنان بعضي اقتصاددانان 
هستند که معتقدند دولت ها بايد با توجه به 
افزايش قيمت کاال هاي مصرفي، حقوق ها را 
نيز به همان اندازه افزايش پيدا کند. اما افرادي 
که معتقدند حقوق بايد باالتر از ميزان تورم 

افزايش پيدا کنند احتماال منطق شان اين است 
که، چون دولت دير اقدام مي کند و کارمندان 
در اين حد فاصله زماني متضرر مي شوند، 
بايد حقوق بيشتر از نرخ تورم افزايش داشته 
باشد. زيرا همانطور که مي دانيد مثال ما االن 
با افزايش قيمت ها روبه رو هستيم، اما دولت 
براي سال آينده قصد افزايش حقوق دارد. 
در اين فاصله قاعدتا کارمندان و کارگران با 
مشکالت زيادي مواجه مي شوند و به همين 
دليل برخي کارشناسان تاکيد دارند که اگر 
قرار به افزايش حقوق است بايد بيشتر از 
نرخ تورم باشد تا اين ضرر و زيان به نوعي 

جبران شود.

چگونگي افزايش حقوق کارمندان
»

»



خبر«

نكته«

حمله دوباره ترامپ به اروپا 
بخش سياسي خارجي

تقابل کاخ سفيد و مقامات اروپايي بر سر موجوديت اتحاديه اروپا 
همچنان ادامه دارد. اين موضوع خود را در سخنان اخير ترامپ در 
قبال اروپا و مهاجرين نشان داده است. دونالد ترامپ رئيس جمهور 
اياالت متحده آمريکا در سخناني کامال "ضد اروپايي"، اتحاديه 
اروپا را به مجموعه اي "شديدا وحشتناک و مخوف" تشبيه کرده 
است! ترامپ مدعي شده است که متعاقب وقوع بحران مهاجرت 
در اروپا و حضور مهاجرين غير قانوني در اين مجموعه، شاهد 
شکل گيري يک جو وحشتناک در اروپاي امروز هستيم! پايگاه 

اينترنتي "هيل" در انعماس سخنان ترامپ مي نويسد :
" کساني که از  مهاجرت غيرقانوني دفاع و  حمايت مي کنند، 
فقط نگاهي دقيق به آنچه که در 5 سال گذشته به اروپا رسيده 
اما ما يک ملت  اروپا امروز کامال آشفته است.  است، بيندازند. 
بزرگ با مرزهايي قوي هستيم و اجازه ورود مردم را به صورت 

غير قانوني به خاک خود نخواهيم داد".
اين موضوع به خودي خود نشان مي دهد که بر خالف القائات 
جدي  منازعات  وجود  عدم  بر  مبني  اروپايي  مقامات  برخي 
نسبت  ترامپ  سلبي  و  منفي  نگاه  آتالنتيک،  سوي  دو  در 
تاکيد  هيل  پايگاه  باقي است.  خود  قوت  به  اروپا  اتحاديه  به 
سياست هاي  از  دفاع  در  ترامپ،  سخنان  اين  که  است  کرده 
ترامپ  است.  شده  بيان  مکزيک  قبال  در  وي  مهاجرتي  ضد 
مهاجريني که از آمريکاي مرکزي راهي اياالت متحده شده اند 
را به مثابه تهديدي براي امنيت ملي آمريکا دانسته و نسبت 
به عبور آنها از مرز مکزيک هشدار داده است. ترامپ همچنين 
تهديد کرده است که کمک اياالت متحده به کشورهاي حوزه 
آمريکاي مرکزي را در اعتراض به موضوع ورود مهاجرين غير 
 قانوني قطع خواهد کرد. همچنين وي در سخناني توهين آميز  
اعالم کرده است که افرادي جنايتکار در ميان مهاجرين وجود 

دارند از اين رو بايد با کل مهاجرين مقابله کرد!
بدون شک استفاده ترامپ از اين سخنان موضوع جديدي نيست و 
در آينده نيز ادامه پيدا خواهد کرد. فارغ از آنچه در پايگاه اينترنتي 
هيل در خصوص سخنان ترامپ منتشر شده است،سخنان رئيس 
جمهور اياالت متحده آمريکا عليه اتحاديه اروپا بار ديگر از ديد 
برداشته  اروپاي واحد پرده  به  ترامپ نسبت  بازدارنده  و  سلبي 
است. واقعيت امر اين است که دونالد ترامپ از ابتداي مبارزات 
انتخاباتي خود در سال 2016 ميالدي، خواستار بازگشت اتحاديه 
اروپا به ملي گرايي و فروپاشي اين مجموعه بوده است. اگرچه 
مقامات اروپايي تصور مي کردند که ترامپ پس از ورود به کاخ 
سفيد کمتر اين موضوع ) فروپاشي اروپا( را به صورت مستقيم 
يا غير مستقيم مطرح کند، اما حمايت هاي مکرر رئيس جمهور 
آمريکا از برگزيت و بيان جمالتي منفي عليه اتحاديه اروپا، اين 

تصور مقامات اروپايي را به صورت کامل از بين برد.
آنچه در اين معادله موضوعيت دارد، انفعال اروپا در برابر رئيس 
جمهور آمريکاست. موضعي که موجب تحقير قاره سبز در نظام 
افرادي مانند مرکل ،ماکرون و ترزا مي  الملل شده است.  بين 
به جاي مواجهه با ترامپ، در صدد دوستي پشت پرده با او بر 
آمده اند. بدون شک اين موضع گيري مقامات اروپايي، بر شدت 
آسيب پذيري اروپاي واحد در آينده اي نه چندان دور خواهد 
افزود.نکته مهم تر اينکه اظهارات ضد مهاجرتي  اخير ترامپ، 
چراغ سبز دوباره وي به گروه هاي ملي گرا ) جريان هاي راست 
افراطي( در اروپا محسوب مي شود. رئيس جمهور اياالت متحده 
آمريکا و افرادي مانند مايک پمپئو و جان بولتون از طرفداران 
قدرت گرفتن گروه هاي ضد اروپايي و ملي گرا در راس معادالت 

سياسي و اجرايي قاره سبز هستند. 
پايگاه اينترنتي  هيل 

»
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وزير صهيونيست: جنگ گسترده عليه 
غزه آخرين گزينه ما است

وزير ساخت وساز رژيم صهيونيستي ضمن اعالم اينکه بهبود اوضاع نوار غزه در 
 راستاي منافع اين رژيم است، افزود جنگ عليه غزه آخرين گزينه تل آويو است.
»يوآو گاالنت« وزير ساخت و ساز و عضو کابينه امنيتي رژيم صهيونيستي اعالم کرد 
امکان به راه انداختن جنگ فراگير عليه نوار غزه آخرين گزينه اين رژيم خواهد بود.
بر اساس گزارش »جروزالم پست«؛ گاالنت ادامه داد بهبود اوضاع انساني در نوار غزه 
در راستاي منافع امنيتي اسرائيل است و قبل از رسيدن به هر توافقي با حماس، بايد 
آتش بس برقرار و راهپيمايي هاي بازگشت در مرز غزه متوقف شود.وي ادعا کرد: در 
صورتي که اين راهپيمايي ها متوقف شود ما نيز با تسهيالتي در گذرگاه ها، افزايش 
منطقه صيد در غزه و بهبود برق و سوخت پاسخ خواهيم داد.گاالنت در ادامه به 
ايران نيز پرداخت و مدعي شد مشکل امنيتي و راهبردي خطرناک تري که اسرائيل 
با آن روبه روست ايران است، اين کشور تالش مي کند به سالح هسته اي دست پيدا 
کند.وزير ساخت و ساز رژيم صهيونيستي سپس ادعا کرد: ايراني ها تالش مي کنند 
ميان اسرائيل و دولت هاي همسايه جنگ فرسايشي به راه بيندازند تا با خريدن 

وقت، به هدف اصلي خود يعني حفظ زرادخانه هسته اي برسند.

ظريف: اتاق مشترک تبادل پول ملي بين 
کشور هاي عضو دي ۸ تشكيل مي شود

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در حاشيه هجدهمين اجالس 
وزيران امورخارجه کشورهاي اسالمي عضو دي 8؛ تبادل پول ملي در 
تجارت في ما بين هشت کشور اسالمي عضو دي 8 را از مصوبات مهم 
اجالس بيان کرد و افزود: طبق توافق اجالس، اتاق مشترک تبادل پول 

ملي بين کشورهاي عضو تشکيل مي شود.

ترامپ: پيروزي دموکرات ها در انتخابات کنگره 
باعث افزايش حضور سوسياليسم در آمريكا مي شود

رئيس جمهوري آمريکا گفت، پيروزي دموکرات ها در انتخابات کنگره باعث افزايش 
حضور سوسياليسم در آمريکا و تهاجم انبوهي از تبهکاران آمريکاي التين به 
کشور مي شود.به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبري هيل، دونالد ترامپ، رئيس 
جمهوري آمريکا شنبه شب در فلوريدا و در کمپين انتخاباتي کنگره در حمايت از 
کانديداتوري ريک اسکات و رون دي سانتيس گفت: اگر دموکرات ها پيروز شوند، 
سوسياليسم در فلوريدا اعمال مي شود؛ به ونزوئال خوش آمديد!رئيس جمهوري 
آمريکا همچنين گفت، دموکرات ها به دنبال پاکسازي مرزها هستند و مخفيانه 
افرادي را وارد آمريکا مي کنند. برنامه مهاجرتي دموکرات ها تنها باعث قاچاق مواد 

مخدر، قاچاق انسان و کارتل هاي تبهکار به داخل  آمريکا مي شود.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
گفت: در زمان ترامپ و با سياست هاي موجود مذاکره 
ميان ايران و آمريکا منتفي است.به گزارش خانه ملت، 
فالحت پيشه در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا امکان 
مذاکره در آينده با آمريکا وجود دارد، گفت: آمريکا ترامپ 
نيست هرچند اين نظر مخالفان جدي هم دارد، معتقدم 
کانال مذاکره با آمريکا را نبايد ببنديم اگر مذاکره در 
حوزه هاي مختلف وجود دارد، بايد شرايط را فراهم 
کنيم. ضمن آنکه مخالفت هاي جدي با دولت ترامپ 
در حال ايجاد است.حشمت اله فالحت پيشه، رئيس 
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در 
نشست خبري با رسانه هاي خارجي و داخلي به مناسبت 
فرا رسيدن 13 آبان اشغال النه جاسوسي حضور يافت.
فالحت پيشه ابتدا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه 
موضع کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در قبال پيشنهاد احتمالي مذاکره از سوي آمريکا به 

صورت آشکار يا مخفي چيست، گفت: در آستانه 13 
آبان نوع ادبيات ميان جمهوري اسالمي ايران و آمريکا 
بسيار تغيير کرده است و اين موضوع بيانگر جايگاهي 
است که ايران براي خود تعريف کرده است.وي تصريح 
کرد: پيش از اين گزينه هاي نظامي و ... عليه ايران 
مطرح مي شد اما امروز عمالً اين ادبيات از ميان سخنان 
ايران و آمريکا خارج شده و مباحث ديگري مانند تحريم 

مطرح شده است.

فالحت پيشه: 

در زمان ترامپ مذاکره منتفي است

وزير خارجه آمريکا با انتشار يک پيام توئيتري مدعي شد 
که »دور دوم تحريم هاي واشنگتن عليه تهران، مردم ايران 
را هدف قرار نمي دهد!«»مايک پمپئو« وزير خارجه آمريکا 
در يک پيام توئيتري در مورد آغاز دور دوم تحريم هاي 
ظالمانه آمريکا عليه ايران نوشت: »روز پنجم نوامبر، ما 
تحريم هاي سنگيني عليه رژيم حاکم در ايران به اجرا 
خواهيم گذاشت«.پمپئو در توجيه اين تحريم ها ادعا کرد 
که »هدف از وضع اين تحريمها وادار ساختن ايران به کنار 

گذاردن فعاليت هاي مخرب خود است«.وي در ادامه اين 
پيام توئيتري در ادعايي نوشت: »اين تحريمها رژيم ايران را 
هدف قرار مي گيرد و نه مردم اين کشور را«.اين در حالي 
است که اتحاديه اروپا و کشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس 
با انتشار بيانيه مشترکي اعالم کردند که از شرکت هايي 
که تبادالت تجاري قانوني با ايران دارند، حمايت مي کنند.
در بخش ديگري از بيانيه هدف اتحاديه اروپا حمايت از 
فعاالن اقتصادي عنوان شده که تحت قوانين و مقررات 
اروپا و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
با ايران تجارت مي کنند.اين بيانيه را »فدريکا موگريني« 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، »ژان ايو لودريان«، 
»هايکو ماس« و »جرمي هانت« وزراي خارجه فرانسه، 
آلمان و بريتانيا امضا کرده اند.کشورهاي امضا کننده، برجام 
را »بنيان اصلي« منع گسترش سالح هسته اي و محصول 
»ديپلماسي چندجانبه« خواندند که براي حفظ »امنيت 

اروپا، منطقه و جهان« ضروري است.

مايک پمپئو: 

تحريم هاي آمريكا، مردم ايران را هدف قرار نمي دهد!

ظهره  وند:

اشغال النه جاسوسي، سياست خارجي انقالب اسالمي را مشخص کرد
معاون سابق شوراي عالي امنيت ملي گفت: با اشغال النه جاسوسي 
آمريکا، انقالب اسالمي حرکت خود در حوزه بين الملل و سياست 

خارجي را مشخص کرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجو، ظهره وند، معاون سابق شوراي عالي 
امنيت ملي در سلسله نشست هاي شنبه هاي انقالب که با موضوع 
استکبارستيزي در محل سفارت سابق آمريکا برگزار شد، گفت: امروز 
محور مقاومت به جبهه مقاومت تبديل شده به گونه اي که همکاري 

روسيه با ايران در سوريه به نماد اين گفتمان تبديل شده است.
وي با بيان اينکه در معادله قدرت آمريکا اين کشور خود را يکي در 
مقابل صد ها صفر که ديگر کشور ها هستند مي بيند، اما ايران اسالمي 
ايران در  بلند کرده تصريح کرد:  مقابل آن ها  را در  پرچم مقاومت 
جغرافياي سياسي خود به جايي رسيده که امروز عراق با تمام وجود 
از ملت ايران استقبال مي کند در هر حال اين در هم تنيدگي هويتي 

مي تواند موجب امنيت پايدار شود. 
ظهره وند با اشاره به اينکه آمريکا اساس منافع خود را بر پايه بحران 
کرد:  اظهار  هستند،  زيست  بحران  آن ها  واقع  در  و  مي کند   دنبال 
25 درصد جي دي پي جهان متعلق به آمريکاست و اين کشور 150 
پايگاه نظامي در نقاط مختلف دنيا دارد با اين وجود آن ها معتقدند 

که هر بحراني براي آن ها قابل مديريت است. 
وي با بيان اينکه سياست جمهوري اسالمي نفي سلطه در شرق و 

غرب است، چون ما معتقديم شرق و غرب متعلق به کسي جز خداوند 
نيست، افزود: اين اعتقاد موجب شده است معادله قدرت به نفع جهان 
و به ضرر آمريکا به هم بخورد. در واقع تا به امروز آمريکايي ها هفت 
تريليون دالر در منطقه هزينه کردند، اما چيزي جز خسارت به مردم 
اين کشور وارد نکردند پس مي توان گفت: آن ها به مردم خود نيز 

رحم نمي کنند. 
معاون سابق شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينکه آمريکا امروز به عنوان 
پرچمدار ليبراليسم به وضعيتي دچار شده که بحث ابر آمريکا را مطرح 
مي کند، افزود: اين موضوع ناظر بر اين است که معادالت تغيير کرده و 

حتي با آمدن ترامپ هم قابليت تغيير اين معادالت را وجود ندارد. 
اين کارشناس مسائل سياسي با بيان اينکه امروز آمريکا تنها مستمک 
و ابزاري که به آن تکيه کرده تحريم است، افزود: بنده به کرات گفته 
ام که تحريم براي ما فرصت است، اما به دليل برخي پارادايم ها عده اي 

اين را برنمي تابند. 
وي با بيان اينکه امروز آمريکا دارد هزينه هاي تحريم هاي خود را 
تا  کنيم  زيادي صرف  هزينه هاي  بايد  ما  واقع  در  گفت:  مي پردازد 
بتوانيم نقاط آسيب زاي خود را شناسايي کنيم در هر حال ما بايد از 
اين فرصت استفاده کرده و هزينه هاي خود را به جاي شناسايي نقاط 

آسيب زا در ديگر حوزه ها صرف کنيم. 
ظهره وند با بيان اينکه آمريکايي ها با تمرکز بر روي جنبه هاي عمليات 

رواني به دنبال ايجاد رکود، بيکاري و از بين بردن منابع ارزي کشورمان 
هستند تا در نهايت مردم بگويند اين ناکارآمدي نتيجه مقاومت است، 
افزود: مسئوالن بايد با استفاده از ابزار تحريم ها باب واردات را ببندند 
و بر روي استفاده از ظرفيت هاي داخل متمرکز شوند در هر حال 
امروز غربي ها در بدترين وضعيت اقتصادي خود قرار دارند به گونه اي 
که طبق آخرين آمار رشد اقتصادي اروپا حدود چهار دهم درصد و 
رشد جمعيت آن ها در برخي کشور ها صفر است و حتي در اتحاديه 
اروپا نتوانستند براساس سياست منطقه گرايي شرايط متقابلي را بين 

کشور هاي عضو اين اتحاديه ايجاد کنند. 
اين  افزود:  و  کرد  اشاره  آمريکا  دالري  تريليون   21 بدهي  به  وي 
 ميزان بدهي از جي دي پي آمريکا باالتر است همچنين امروز بريتانيا 
85 درصد ايتاليا 130 درصد و آلمان 160 درصد بدهي دارند با اين 
وجود اين کشور ها چگونه مي توانند ايران را از طريق ماده حياتي نفت 
تحريم کنند البته سوال اين است که ما چه کرده ايم که آن ها به خود 
اجازه مي دهند تا از نفت به عنوان يک اهرم سياسي استفاده کنند؟ 
متاسفانه ما آن قدر دچار وادادگي شده ايم که آن ها اين عنصر را به آن 
نياز دارند به عنوان يک تهديد تلقي مي کنند و اين در حالي است که 
نفت براي ما يک فرصت است با اين وجود بايد به فرموده رهبر معظم 
انقالب صادرات نفت خام از دستور کار خارج شود، اما نسبت به اين 

نظر رهبري بي احترامي مي شود و به آن عمل نمي کنند. 

»نوام چامسکي«، نظريه پرداز و انديشمند سرشناس آمريکايي در مصاحبه اي گفته آشفتگي 
اجتماعي در جامعه آمريکا ظرف ۴0 سال گذشته شديداً افزايش پيدا کرده است.به گزارش 
تسنيم، »نوام چامسکي«، نظريه پرداز، انديشمند و زبان شناس سرشناس آمريکايي در مصاحبه اي 
به تشريح روند رو به رشد آشفتگي هاي اجتماعي در جامعه آمريکا ظرف ۴0 سال گذشته 
پرداخته است. چامسکي در اظهارنظر درباره تيراندازي اخير در يک کنيسه يهوديان در 
»پيتزبورگ« ايالت فلوريدا گفت: »آنچه شاهد آن هستيم احياي تنفر، خشم و ترس است 
که سخنان افراطي مقام ها به بخش زيادي از آن دامن مي زند.«اين نويسنده و استاد دانشگاه 
آمريکايي در ادامه بدون ذکر نام »دونالد ترامپ«، رئيس جمهور آمريکا رفتارهاي او را يکي از 
داليل گسترش گفتمان خشونت و تفکر در جامعه آمريکا دانست. وي گفت: »همه اينها به 
عالوه تمجيد از کسي که به يک خبرنگار تنه زده، باعث مي شود سطح خشونت و ترس افزايش 

پيدا کند.« چامسکي در ادامه گفت: »ريشه هاي اين موضوع در اتفاقاتي است که ظرف ۴0 سال 
گذشته براي عموم جامعه اتفاق افتاده است. مردم، با آشفتگي هاي اجتماعي قابل توجه مواجه 
بوده اند. يک واقعيت حيرت آور درباره اياالت متحده اين است که اميد به زندگي در آن رو به 
کاهش است.«وي در ادامه گفت: »اين اتفاق در جوامع توسعه يافته، جز هنگام وقوع جنگ 
يا قحطي بزرگ به وقوع نمي پيوندد. علت اين پديده، اما آشفتگي اجتماعي است و نه الزاماً 
فقر. مردمي که اين هراس و نفرت را بروز مي دهند ممکن است آدم هاي نسبتاً متمولي هم 
باشند، اما آنچه به چشم شان مي بينند، رکود است.«اين استاد دانشگاه آمريکا تصريح کرد: »در 
گذشته، آدم ها رويا داشتند: شما سخت کار مي کرديد و احساس مي کرديد داريد پيش مي رويد؛ 
 وضع زندگي فرزندتان کمي بهتر مي شود. حاال اين حالت متوقف شده است. اين وضعيت در

 ۴0 سال گذشته به دليل سياست هاي اجتماعي و اقتصادي بسيار خاص متوقف شد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب الهام شاه چراغي شهرضائي فرزند احمد به شماره شناسنامه 4554 صادره از قشمه در 
مقطع کارشناسي پيوسته رشته تربيت مترجم زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي شهرضا با شماره 
1168404 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد شهرضا به نشاني خيابان پاسداران دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فرشاد فريدزاده فرزند احمد به شماره شناسنامه 290 صادره از اصفهان در مقطع 
کارشناسي رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي واحد دهاقان به تاريخ 1381/4/31 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان 

به نشاني: اصفهان - دهاقان - دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان ارسال نمايد.
دفترچه خدمات کشاورزي به شماره 58 به مساحت 1/5 هكتار واقع در روستاي نامن به نام عبدالحسين نامني فرزند 

کريم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علي ناصر باراني فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه 2125 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 و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زابل 

به نشاني جاده بنجار - دانشگاه آزاد واحد زابل ارسال نمايد.
ـ58- ايران  برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ 131SE مدل 1397 به شماره موتور M13/6157732 و شماره پالك 182ه

38 به مالكيت آقاي رمضان محرابي با کد ملي 1882054040 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز کاميونت ون نيسان 2400 به رنگ آبي روغني مدل 1383 و شماره موتور 237613 و شماره 
شاسي D32695 و شماره پالك 83-255ب11 مربوط به خانم ماهرخ کريمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 YAW4994E سند کمپاني و سند مالكيت وسيله نقليه و کارت تراکتور کشاورزي تيپ 399 مدل 1396 به شماره موتور
و شماره شاسي N3HKTAA5DHHS03321 به نام نادر عالئي فرزند پناهعلي کد ملي 1620373270 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پژوپارس مدل 87 رنگ سفيد ش ش ايران 65-118س26 و ش م 12487183931 

و شماره شاسي 745033 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت کاميون کمپرسي دانگ فنگ مدل 2005 رنگ سفيد به شماره انتظامي 948ع49- ايران 11 و شماره موتور 
69082140 و شماره شاسي 555001524 به نام شرکت بتن آسفالت مهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند کمپاني سواري پژو 405 مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 197س52- ايران 43 و شماره موتور 
164B0063627 و شماره شاسي 023403 به نام سيدميثم سيدزاده نوش آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( وانت سيستم نيسان تيپ 2400 به رنگ آبي روغني مدل 1390 و شماره موتور 
603512 و شماره شاسي NAZPL140TB0307810 و شماره پالك انتظامي ايران 34-146ص34 و به نام مالك 

علي تقي پورمند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم پرايد تيپ )جي تي ايكس آي( به رنگ سفيد روغني مدل 1385 و 
شماره موتور 1487348 و شماره شاسي S1412285820991 و شماره پالك انتظامي ايران 24-598م17 و به 

نام مالك محمدصالح صالح فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( و سند کمپاني و کارت خودرو پرايد به شماره پالك 818و57- ايران 24 به رنگ سفيد 
مدل 1393 و شماره موتور 5118470 و شماره شاسي NAS411100E3663526 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فار غ التحصيلي اينجانب حميد مقصودي فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 3 صادره از سياهكل در مقطع 
کارداني رشته رياضي صادره از واحد دانشگاهي اسالمشهر با شماره سريال 231017287 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر به نشاني 

اسالمشهر - ميدان نماز - خيابان شهيد صياد شيرازي - دانشگاه آزاد اسالمشهر واحد اسالمشهر ارسال نمايد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 1391 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پالك 581ب14- ايران 
89 و شماره موتور 114F0015133 و شماره شاسي NAAA46AA7CG329470 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1396 به رنگ خاکستري متاليك و شماره پالك 
726ب84- ايران 89 و شماره موتور 124K1026862 و شماره شاسي NAAM01CE6HK579079 به نام آقاي 

علي رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور شماره  و   78872-524 پالك  شماره  و  قرمز  رنگ  به   1388 مدل  موتورسيكلت  سبز  برگ  و   سند 

* DMI/156FMI*81507301 و شماره شاسي NBD***125A8804101 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت زامياد مدل 1391 به شماره انتظامي 68-494م89 و شماره موتور 80039521 
و شماره شاسي NAZDL104TKB045272 به نام فاطمه مديرروستا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.  2745
 N208403251 جواز حمل به شماره 1177697 به نام محمد اباذري فرزند سلمان مربوط به تفنگ ساچمه زني به شماره

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند به شماره 2880048 مربوط به ميني بوس به شماره انتظامي 767ع94- ايران 62 در قبال پايانه هاي 

حمل و نقل مازندران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه کشاورزي اينجانب محمد نظري )اراز( به مساحت 5 هكتار به شماره 1045 واقع در روستاي قره بالغ از توابع 

شهرستان علي آباد بخش کماالن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و کارت خودرو پرايد مدل 1380 به شماره پالك ايران 68-149س91 و شماره موتور 00247616 و شماره 
شاسي S1412280716182 به نام عباس اسفندياري فرزند يحيي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پرايد 131SE مدل 1395 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پالك ايران 38-982د49 و شماره 
موتور 5518827 و شماره شاسي NAS411100F1187736 به نام علي حاجيلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت و برگ سبز سواري پرايد 151 مدل 1397 به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 99-692و33 و شماره موتور 
M136058566 و شماره شاسي NAS451100G4977994 به نام اسماعيل صفري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و برگ سبز خودرو سواري سيستم سمند تيپ ال ايكس بي رنگ سفيد روغني مدل 1387 به شماره نيروي 
انتظامي ايران 72-381ن52 و شماره موتور 12487183651 و شماره شاسي NAAC91CC29F173992 به 

مالكيت آقاي بهزاد اکابري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز تراکتور کشاورزي اي تي ام مدل 1391 به شماره پالك 62-853ك12 و شماره موتور LFW00963A و شماره 

شاسي N3HKA1CE3TAM19061 به نام عيسي حسنيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پرايد 131 به شماره پالك 72-431ط54 و شماره موتور M13/5676543 و شماره شاسي 

NAS411100G3600983 به نام ليال ثقفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري پرايد مدل 87 به شماره شهرباني 662س17- ايران 35 و شماره موتور 2530625 به نام 

خالق هاشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره شاسي   06147 موتور  و شماره  سفيد  رنگ  به  125CC مدل 1389  کوير  موتورسيكلت  سبز  برگ 
8904636 و شماره پالك ايران 564-24244 مربوط به احمد خورده بين مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري سمند تيپ ايكس 7 مدل 1385 به شماره انتظامي 61-378ب14 و 
شماره شاسي 14547428 و شماره موتور 12484233221 به مالكيت جعفر زارعي فرزند حمزه مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب جعفر زارعي مالك خودرو سواري سمند تيپ ايكس 7 به شماره شهرباني 61-378ب14 و شماره بدنه 
14547428 و شماره موتور 12484233221 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در جاده مخصوص - پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اصل برگ سبز )شناسنامه( و سند کمپاني مربوط به خودرو سواري پژو 405LX به شماره پالك 573م81- ايران 
 NAAM31FE7JK113735 181 و شماره شاسيB0063103 24 به رنگ سفيد روغني مدل 1397 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو تيبا 2 مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 53-432ي11 و شماره 
موتور M15/8389206 و شماره شاسي NAS821100H1079842 به مالكيت سيدمحمود مرتضوي درچه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و کارت شناسايي خودرو سواري سيستم وليكس تيپ C30 با گيربكس دنده اي مدل 1394 
 NA6NF2110FC005113 و شماره شاسي GW4G151501045198 به شماره انتظامي 99-653و36 و شماره موتور

به نام فيروز ميزاني فرزند صديق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 2746
برگ سبز سواري پرايد مدل 1388 به رنگ نقره اي و شماره پالك ايران 53-458ب54 و شماره موتور 3233233 

و شماره شاسي S1412288378988 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه و آخرين برگ خودرو سواري پرايد مدل 1383 به شماره موتور 01000133 و شماره شاسي S1412283378957 و 

شماره پالك ايران 91-347ط28 به نام ميرزهراب ميراسمعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاري کوسه 2 لول ساچمه زني ته پر کاليبر 12 ساخت ايران به شماره N2-8306273 به نام 

رامين صفرپور فرزند شكرخدا به شماره کد ملي 1930709102 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مدرك کارداني )فوق ديپلم( از مرکز تربيت معلم شهيد دستغيب تهران به نام اينجانب محمد عمراني فرزند امير 

ش ش 9815 متولد 1355 کالله و ش ملي 4869098962 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري سيتروئن مدل 1389 به رنگ سفيد روغني و شماره پالك 536ص29- 
ايران 95 و شماره شاسي S1512289194225 و شماره موتور 147453 به نام عمادرئيسي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 87 به شماره پالك انتظامي 423ط37- ايران 47 
و شماره شاسي S1412287737341 و شماره موتور 2367118 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت هوشمند راننده به شماره کارت 2407113 به نام محمود بصيري فرزند نبي اله متولد 1356 به کد ملي 
2142792995 ش ش 12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند کمپاني و تسلسل اسناد و کارت شناسايي کاميونت ون نيسان به شماره پالك 674ط61- ايران 21 و شماره موتور 
239269 و شماره شاسي D34034 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري ROA مدل 1386 نقره اي - آبي متاليك به شماره موتور 11686001584 و شماره شاسي 61321028 
و شماره شهرباني 226ط89- ايران 19 به نام شيوا حيدريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب مرتضي مهراني مالك خودرو پيكان مدل 1383 به شماره بدنه 0083440307 و شماره موتور 11283062285 
و شماره پالك 974ن44- ايران 23 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شرکت 
ايران خودرو واقع در اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل کارت پالك ماشين سواري پژو مدل 1391 به رنگ خاکستري متاليك و شماره موتور 139B0001553 و شماره 
شاسي NAAM31FC7CK849434 و شماره پالك 471ق15- ايران 15 به نام دادمحمد درخشيده مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب ثنااهلل عزيزي نيا به شماره دانشجويي 9531833 رشته مرمت و بازسازي از دانشگاه 

سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 405 مدل 1393 به شماره انتظامي 657ب66- ايران 85 
و شماره موتور 124K0379119 و شماره شاسي NAAM01CA3EH475967 به رنگ نقره اي متاليك مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري دوو اسپرو مدل 1993 به شماره انتظامي 864ص25- ايران 12 و شماره موتور 128988 

و شماره شاسي 711309 به رنگ طوسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 147H0301511 کارت خودرو سواري سمند مدل 1396 به شماره انتظامي 611الف17- ايران 85 و شماره موتور
و شماره شاسي HF284069 به رنگ سفيد شيري به نام اداره کل امور مالياتي استان سيستان و بلوچستان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت خودروي سواري پرايد مدل 1384 به شماره انتظامي 237الف11- ايران 85 و شماره موتور 01128693 
و شماره شاسي S1412284503425 به رنگ سفيد شيري به نام اداره کل امور مالياتي استان سيستان و بلوچستان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محمد جهانشيري مالك سمند به شماره موتور 147H0180287 و شماره شاسي GF210050 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اميرمحمد سليماني مالك پژو 206 به شماره موتور 14190013207 و شماره شاسي BJ510975 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رقيه قيومي مالك پژو آردي به شماره موتور 22368200534 و شماره شاسي 82100259 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضا کوکبي مالك تندر 90 به شماره شاسي 8A026298 و شماره انتظامي 939ج36- ايران 10 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدمهدي روغني مالك پيكان به شماره موتور 11158268139 و شماره شاسي 82513237 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب نقدعلي حسن  زاده دولق مالك سمند به شماره موتور 12483121068 و شماره شاسي 83238306 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سهراب محمدنظامي مالك پژو پارس به شماره موتور 12489242033 و شماره شاسي BK799634 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ايليا گودرزي مالك پژو 206 به شماره موتور 163B0058150 و شماره شاسي EJ484417 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت 

تعاوني مصرف کارمندان دولت ابهر
به طور  به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي  بنا 
در  ابهر  دولت  كارمندان  مصرف  تعاوني  اول( شركت  )نوبت  فوق العاده 
تاريخ 1397/9/6 روز سه شنبه ساعت 16 بعدازظهر در محل: ابهر، خ امام 
خميني)ره( كوچه شهيد پرويز آرام مسجد حضرت ابوالفضل)ع( تشکيل 
خواهد گرديد. لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت مي شود در 
تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه 
ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را با توجه به 
ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع از بين اعضا يا خارج از اعضاي 

شركت معرفي نمايند.
توضيح: اعضايي كه كانديداي تصدي بازرس شركت مي باشند بايد حداكثر 
ظرف مدت يک هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي ضمن ارائه 
يک قطعه 4×3، كپي شناسنامه، كپي كارت ملي و حکم كارگزيني جهت 
تکميل فرم درخواست مربوطه به دفتر شركت مراجعه فرمايند. بديهي است 

به درخواست هاي پس از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هيات مديره و بازرس تعاوني
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي 1395 و 1396

3- طرح و تصويب بودجه سال 1397
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل شركت

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاوني مسكن 

آسايش اروميه به شماره ثبت: 6990
بنا به تصويب هيات مديره شركت تعاوني مسکن آسايش اروميه جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم تعاوني مسکن آسايش اروميه راس 
رضا)ع(  امام  محل مسجد  در  مورخ 97/8/25  روز جمعه   9:30 ساعت 
اعضاء محترم  و  از عموم سهامداران  اروميه تشکيل مي گردد.  انتظامي 
و  روز  در  ذيل  موضوعات  به  راجع  تصميم  اتخاذ  مي شود جهت  دعوت 
ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد 
ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع 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 االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد 
در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي 
باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يک راي باوكالت داشته باشد. توضيح 
اينکه وكالتنامه هاي عادي بايستي يک روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا 
يک روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت 
تنظيم شده و توسط بازرس قانوني شركت بررسي و تاييد گردد. در غير 
اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي از 

دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني به استناد ماده 5 اساسنامه
2- تصويب اساسنامه جديد شركت تعاوني

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14

2739

آگهي ابالغ
به کالهبرداري حسب  ابوالقاسم متهم است  اينانلو فرزند  در پرونده کالسه 104/970643 خانم کبري 
شكايت آقاي سعيد پاکدل آذر با توجه به مجهول المكان بودن متهم، بدين وسيله به نامبرده ابالغ مي شود 
جهت شرکت در جلسه رسيدگي مورخ 1397/08/14 ساعت 11 به آدرس قائمشهر خ ساري دادگستري 
قائمشهر شعبه 104 دادگاه کيفي دو حاضر شوند، در صورت عدم حضور برابر مقررات رسيدگي و راي 

صادر خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه کيفري دو شهرستان قائمشهر )104 جزايي سابق( - آرامش

تاريخ انتشار: 97/8/12

هيات مديره شركت

هيات مديره شركت تعاوني مسكن آسايش

فرحي خبر داد:

 توسعه بانكداري الكترونيكي در روستاها با نصب 
1250 دستگاه خودپرداز پست بانک ايران

دکتر فرحي مديرعامل پست بانک ايران گفت: طي سال گذشته و شش ماه اول سال جاري با حمايت 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، تعداد 1250 دستگاه خودپرداز اين بانک در روستاهاي کشور 
نصب و موجب گسترش خدمات بانکداري الکترونيکي در روستاها شده است.به گزارش روابط عمومي 
پست بانک ايران: وي افزود: اين بانک به منظور اج0راي سياست هاي مجلس شوراي اسالمي، دولت 
و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي کمک به کاهش تردد روستائيان به شهرها و اشتغال زايي 
و تقويت اقتصاد مناطق دورافتاده، برنامه هاي الزم را تدوين کرده که درحال اجرا است.فرحي تأکيد 
کرد: عالوه بر افزايش کيفيت و تنوع خدمات قابل ارائه در باجه هاي بانکي روستائي و نصب و توسعه 
دستگاه هاي خودپرداز، ساير درگاه هاي خدمات الکترونيک اين بانک نيز ازجمله دستگاه هاي کارت 
خوان)POS(، اپليکيشن سکه همراه، موبايل بانک و اينترنت بانک در سطح روستاها با استقبال 
مواجه شده است.فرحي تصريح کرد: پست بانک ايران به عنوان بانک توسعه اي و تخصصي حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات و بانک عامل صندوق توسعه ملي، عالوه بر توسعه و ترويج بانکداري 
الکترونيک درمناطق دورافتاده، تأمين مالي فعاالن حوزه هاي ICT و اقتصاد روستائي را براي ايجاد 

اشتغال و رونق توليد در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.

سوابق چک هاي صيادي را پيامكي استعالم کنيد
سامانه صياد، اين امکان را براي گيرندگان چک فراهم کرده که وضعيت صادر کننده چک را 
 در نظام بانکي ارزيابي کنند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، دريافت کنندگان چک 
مي توانند با ارسال شناسه 16 رقمي مندرج در چک هاي صيادي به سامانه استعالم پيامکي 
بانک مرکزي، از وضعيت اعتباري صادرکننده چک مطلع شوند.اين سامانه با شماره 701701 در 
دسترس عموم مردم قرار دارد و قالب ارسال پيامک به شکل »شناسه 16 رقمي*1*1« است.در 
پاسخ به پيامک ارسالي، وضعيت صادرکنندگان چک با پنج رنگ سفيد، زرد، نارنجي، قهوه اي و 
قرمز مشخص مي شود.وضعيت سفيد به اين معناست که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه 
چک برگشتي بوده يا درصورت وجود سابقه، تمامي موارد رفع سوء اثر شده است.وضعيت زرد 
حاکي از اين است که صادرکننده چک داراي يک فقره چک برگشتي يا حداکثر مبلغ 50 ميليون 
ريال تعهد برگشتي است.وضعيت نارنجي يعني صادرکننده چک داراي دو الي چهار فقره چک 
برگشتي يا حداکثر مبلغ 200 ميليون ريال تعهد برگشتي است.وضعيت قهوه اي، صادرکننده چک 
را داراي پنج تا ده فقره چک برگشتي يا حداکثر مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتي معرفي 
مي کند و وضعيت قرمز نيز مربوط به کساني است که داراي بيش از 10 فقره چک برگشتي يا 
بيش از مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتي باشند.هزينه هر استعالم موفق، سه هزار و 500 
ريال است و ارتباطي با تعداد پاسخ هاي ارسال شده براي درخواست کننده استعالم ندارد. درحال 

حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعالم در روز قابل اخذ است.

امتيازات همراه بانک سينا براي کاربران
نسخه جديد نرم افزار همراه بانک سينا با امکانات متعدد و با هدف انعطاف پذيري بيشتر 
 در ارائه خدمات بانکي در اختيار کاربران قرار گرفته است.به گزارش مرکز روابط عمومي و 
اطالع رساني بنياد مستضعفان، اين نسخه از نرم افزار همراه بانک سينا امتيازات متعددي را 

براي کاربران به همراه دارد که برخي از آن ها بدين شرح است:
• تا سقف 30 ميليون ريال انتقال وجه دهيد 

• شارژ مستقيم براي مخاطبين کاربر ارسال کنيد 
• تمام مبالغ تراکنش هاي خود را به تومان مشاهده و وارد کنيد 

• رمز دوم کارت خود را تغيير دهيد 
• با تنظيم قفل خودکار، مانع از دسترسي ديگران به اطالعات شخصي خود شويد 

• در صورت وجود حسگر در گوشي تلفن همراه، با ارائه اثر انگشت، وارد برنامه شويد 
• تراکنش ها را بر اساس نوع، مبلغ، توضيحات و... به سرعت جستجو کنيد 

• چک هاي خود را ثبت کنيد 
• شماره کارت، شماره حساب و شماره شباي مخاطبين خود را ذخيره کنيد 

• شماره کارت هاي خود را با ديگران به اشتراک بگذاريد 
• پرداخت هاي خود را به صورت خودکار در بخش تقويم برنامه ريزي کنيد 

• کارت هاي خود را مسدود کنيد 
• رويداد هاي مالي را در بخش تقويم برنامه ريزي کنيد 

• تراکنش ها را بر اساس نوع، غربال کنيد 
• در صورت مراجعه به شعبه، سقف تراکنش هاي حساب به حساب، پايا و کارت به کارت 

داخلي را افزايش دهيد 



خبر«

خبر«

استفساريه مجلس درباره استثنا شدن شهردارتهران رأي نياورد

روند انتخاب شهردار از سرگرفته 
خواهد شد

درباره  اسالمي  شوراي  مجلس  اجتماعي  کميسيون  استفساريه 
استثنا شدن شهردارتهران ازقانون منع به کارگيري بازنشستگان 
رأي نياورد وروند انتخاب شهردارازسرگرفته خواهد شد.به گزارش 
فارس، استفساريه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي درباره 
استثنا شدن شهردارتهران ازقانون منع به کارگيري بازنشستگان مورد 
موافقت نمايندگان کميسيون مجلس قرارنگرفت واين استفساريه 
نظري عضوشوراي شهرتهران  رأي مثبت گرفت.حجت  تنها سه 
دراين خصوص اظهارداشت: هرچند معتقديم اين مصوبه کاهش 
اما همواره مطيع  ازاختيارات محدود شوراهاست،  بخش ديگري 
قانون هستيم وبه عنوان نماينده مردم تهران درشوراي شهر به 
احترام مي گذاريم.به گزارش خبرگزاري  نمايندگان مجلس  رأي 
بايد۵  تهران درروزسه شنبه  اعضاي شوراي شهر  بنابراين  فارس، 
نفرازگزينه هاي نهايي شهرداري تهران را معرفي وبرنامه هاي آنها را 
دريافت کند.براساس عدم رأي استفساريه مجلس به استثنا شدن 
شهردارتهران ازقانون منع به کارگيري بازنشستگان، بنابراين محمدعلي 
افشاني بايد ازشهرداري تهران برود وروند انتخاب شهردارتهران ازسر 

گرفته خواهد شد.

حيدري:

 مرزبانان ربوده شده درسالمت 
کامل هستند

مديرکل مرزي وزارت کشورگفت: مرزبانان ربوده شده درميرجاوه درصحت 
وسالمت کامل هستند.شهريار حيدري درگفت وگوبا آنا، درپاسخ به آخرين 
وضعيت مرزبانان ربوده شده ايران توسط گروه تروريستي جيش الظلم 
و  بود  بزدالنه  مرزبانان کشورمان درمرزميرجاوه حرکتي  ربودن  گفت: 
هستند.وي  کامل  وسالمت  درصحت  ايران  مرزبان  اين۱۲  اکنون  هم 
ايران و  اينکه اين موضوع به صورت جدي در رصد ديپلماسي  با بيان 
وزارت خارجه است، افزود: فعاليت ها براي آزادي اين مرزبانان درحال 
با قاطعيت  را  اين مورد  انتظارداريم که  انجام است وازدولت پاکستان 
دنبال کند.مديرکل مرزي وزارت کشوردرپاسخ به سؤالي درباره اينکه آيا 
دونفراز۱۴ نفرحاضر درپاسگاه مرزي نفوذي وجاسوس بودند، اعالم کرد: 
درمرزباني اين مشکالت وخطرات وجود دارد؛ اما خأل مرزي بين ايران 
وپاکستان وجود دارد ومرزبيشترازطرف جمهوري اسالمي ايران مديريت 
مي شود.حيدري با تأکيد براينکه عزم دولت جديد پاکستان براي مقابله 
با گروه هاي تروريستي بسيارجدي است، عنوان کرد: طي روزهاي گذشته 
وزيرامورخارجه ايران براي آزادي مرزبانان سفري به پاکستان داشتند 

واميدواريم مرزبانان ايراني آزاد شوند.

عضو هيئت رئيسه شوراي شهرتهران:

25 درصد مدارس تهران فرسوده هستند
عضو هيئت رئيسه شوراي شهرتهران گفت: يک چهارم مدارس تهران 
فرسوده هستند وبايد نسبت به نوسازي ومقاوم سازي اين مدارس اقدام 
شود.به گزارش فارس، زهرا نژادبهرام درتذکرات پيش ازدستور جلسه 
علني شوراي اسالمي شهرتهران اظهارداشت: شهر تهران داراي مدارس 
فرسوده اي است که درجلسات قبلي شوراي شهرنيزدراين خصوص تذکر 
داده ام. وي ادامه داد: يک هزارواحد مرکزآموزشي درتهران وجود دارد 
که دربافت فرسوده قرارگرفته است وداراي فرسودگي هستند ونيازبه 
مقاوم سازي ونوسازي دارند. وي گفت: يک چهارم مدارس تهران با 
مشکل فرسودگي مواجه هستند واين مدارس بيشتردرمناطق۱۱، ۱۰، 
۹، ۱۲ و۱۴ وجود دارند. نژادبهرام افزود: با توجه به اينکه دانش آموزان 
وبايد  آنها درخطراست  لذا جان  دراين مدارس حضورپيدا مي کنند، 
هرچه زودتر اين مدارس نوسازي وبهسازي شوند. عضو هيئت رئيسه 
شوراي شهرتهران بيان داشت: شهرداري وظيفه دارد مکان هايي که 
ايمني الزم را ندارند، دستورتخريب، نوسازي يا جلوگيري از فعاليت 
درآن ساختمان را بدهد. ايمني شرط اول است وشهرداري بايد دراسرع 
وقت، مدارس فرسوده را درستادهاي نوسازي و بهسازي بررسي واقدامات 
الزم را انجام دهد. وي گفت: چه تکريمي باالترازاينکه محل تحصيل 
دانش آموزان ايمن باشد وازشهردارتهران مي خواهم نسبت به اين مهم 

دستورعاجل بدهند. 

معاون امورجوانان وزارت ورزش وجوانان: 

حوزه جوانان دروزارت خارجه 
بالتکليف است

معاون امورجوانان با اشاره به اينکه درحوزه ديپلماسي جوانان نيازبه 
مسئول يا اداره مشخصي در وزارت امورخارجه داريم، گفت: اين مسئله 
سال هاست مغفول مانده به همين دليل درمالقاتي که با وزيرخارجه 
داشتم اين مسئله را به وي منتقل کردم.به گزارش فارس، محمد 
مجمع  سومين  اجالس  اين  برگزاري  به  اشاره  با  تندگويان  مهدي 
جوانان جهان اسالم دراستانبول  وحضورايران درآن، گفت: درحوزه 
موضوعات بين المللي حوزه جوان تا به امروزبه دليل اطالعات ناقص 
حضورموفقي نداشته ايم ودريک سال گذشته براي حل اين نواقص 
اسناد مختلفي امضا شد. وي با بيان اينکه درحوزه بين الملل با توجه 
به مقدورات موجود دراين معاونت فعاليت چشمگيري داشته ايم، گفت: 
مشکل اصلي ما اين است که در حوزه ديپلماسي جوانان نيازبه يک 
مسئول يا اداره مشخصي در وزارت امورخارجه داريم. تندگويان درادامه 
تصريح کرد: متاسفانه ديپلماسي جوانان درروابط بين المللي کشورمغفول 
مانده است وبه همين دليل مذاکراتي با شخص وزيرامورخارجه دراين 
زمينه داشته ايم. معاون امور جوانان با اشاره به اينکه مجمع جوانان 
جهان اسالم حدود ۱۵ سال گذشته شکل گرفته است، ابراز داشت: تا 
امسال ما هيچ گاه جايگاه اجرايي در اين مجمع نداشتيم و تنها به عنوان 
يک عضوحضورپيدا مي کرديم درحالي که يکي ازبهترين برنامه هاي 
اجرايي مجمع درشيراز برگزارشده بود. معاون امورجوانان همچنين 
ازاعطاي۲۰ ميليارد وام اشتغالزايي تا هفته گذشته به تشکل هاي فعال 
حوزه جوانان خبرداد وگفت: دريافت وام تا سقف ۹۰ميليارد تومان 

نيزدرنوبت پرداخت قرارگرفته اند. 

رئيس شوراي شهرتهران: 

فرصت هاي کمياب کنوني با تشريفات 
و سياسي کاري حيف و ميل نشود

رئيس شوراي شهرتهران گفت: نبايد منابع محدود وفرصت هاي کمياب 
درشرايط فعلي حيف وميل شود و با تشريفات، قبيله گرايي وسياسي 
کاري خدمتگزاري به مردم تحت الشعاع قرارگيرد.به گزارش فارس، 
محسن هاشمي درجلسه شوراي شهر تهران گفت: نبايد منابع محدود 
وفرصت هاي کمياب در شرايط فعلي حيف وميل شود و با تشريفات، 
قبيله گرايي و سياسي کاري خدمتگزاري به مردم تحت الشعاع قرارگيرد. 
اگرمسئوالن به درستي به وظايف خود عمل کنند ، قطعا ازمردم يک صداي 
پرقدرت وطنين انداز دردفاع از ايران ومنافع ملي درجهان شنيده خواهد 
 شد.هاشمي خاطرنشان کرد: درشرايط فعلي و رويارويي با توطئه هاي 
مقدم  خط  ازدستگاه هاي  وحمايت  دولت  تقويت  المللي،   بين 
خدمت رساني به مردم يک ضرورت است، اما انتقاد سازنده وبرطرف 
کردن اشکاالت وبرخورد با متخلفين نيزبهترين نوع حمايت وتقويت 
مسئوالن است.وي ادامه داد: درحوزه مديريت شهري نيزرويکرد شوراي 
پنجم، کاهش هزينه هاي غيرضروري، مقابله با رانتخواري وافزايش 
خدمت رساني است وازکارشناسان واصحاب رسانه مي خواهم که با 

انتقادات سازنده خود ما را در اين مسيرياري دهند.

»

رئيس قوه قضائيه: 

 خواب هاي 
 پريشان آمريکا 
 هيچ گاه تعبير

نمي شود
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کدخدايي خبرداد:

 20 ايراد شوراي نگهبان به اليحه
 الحاق به » سي اف تي« 

سخنگوي شوراي نگهبان از ايرادات شوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران به کنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريسم )سي اف تي( خبرداد وگفت: بيش از۲۰ مورد ايراد 
گرفته شد.عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درگفت وگوبا مهر ازايرادات 
 شوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
)سي اف تي( خبرداد وگفت: شوراي نگهبان جلسات متعددي را براي بررسي اليحه 
الحاق ايران به »سي اف تي« داشتيم وبيش از ۲۰ مورد ايراد گرفته شد.وي افزود: 
ايرادات شوراي نگهبان شامل مواردي ازجمله خالف شرع وقانون اساسي بود وهمچنين 
اعضاي شورا درمواردي ابهام داشتند که به مجلس ارسال کرديم.سخنگوي شوراي 
نگهبان همچنين در مورد ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيزگفت: هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طبق آيين نامه ايراداتش 

را براي شوراي نگهبان مي فرستد وما نيزآنها را به مجلس ارسال کرديم.

براساس آخرين گزارش مرکزپژوهش هاي مجلس اعالم شد

محروميت سه ميليون و370 هزارخانوارروستايي 
وعشايرازهرگونه بيمه بازنشستگي

طبق آخرين گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، حدود سه ميليون و37۰ هزارخانوار 
وازکارافتادگي  بازنشستگي  بيمه  کشورازهرگونه  سطح  در  وعشايري   روستايي 
محروم اند.به گزارش فارس، درگزارش مرکزپژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي که به 
منظور مقابله با آثاراجتماعي تحريم ها نوشته شده، فرازي به بيمه اجتماعي روستائيان، 
عشايروکشاورزان اختصاص يافته که حاوي نکات مهم وجالب توجهي است. براي مثال 
درمورد وضعيت اقتصادي اين قشربا اشاره به آسيب پذيري بيشترروستائيان نسبت به 
شهرنشينان از تکانه هاي اقتصادي وبه ويژه تحريم آمده است: درآمد روستائيان ۵۵ درصد 
ساکنين شهرهاست وبرخي استان ها يک سوم ميانگين ملي درآمد دارند. بدين لحاظ پوشش 
بيمه هاي اجتماعي براي اين قشرازاهميت فوق العاده اي برخورداراست.همچنين دراين 
گزارش ودرادامه به آمارخانوارهاي روستايي وعشايراشاره شده: حدود سه ميليون و37۰ 
 هزارخانوار روستايي وعشايري درسطح کشور ازهرگونه بيمه بازنشستگي وازکارافتادگي 
محروم اند.کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس درگزارش خود به محاسبه رقم 
مورد نياز براي پوشش همگاني روستائيان وعشاير پرداخته وچنين نتيجه گرفته اند: 
اگرحق بيمه سهم دولت براي اين تعداد خانوار به ميزان۴8۰ هزار تومان تامين 
شود، امکان پوشش براي کل اين افراد فراهم خواهد شد.براين اساس درگزارش 
مزبوررقم مورد نيازبراي انجام اين کارمهم يک هزارو66۰ ميليارد تومان برآورد شده 
است. طبق آنچه دراتاق فکرمجلس طراحي شده است، تخصيص۱66۰ ميليارد 
تومان درسال جاري براي گسترش نفوذ بيمه اجتماعي بازده بسياربااليي در ايمني 
اجتماعي خواهد داشت.به اين ترتيب به نظرمي رسد بحث بيمه اجتماعي کشاورزان، 
روستائيان وعشايربه عنوان يکي ازگلوگاه هاي گسترش خدمات رفاهي درکشور، مورد 
توجه مراکزعلمي وپژوهشي کشورقرارگرفته که مي تواند زمينه ساز کل گيري يک 

گفتمان ملي براي پوشش کامل طبقه مولد کشورباشد.

سخنگوي کميسيون بهداشت ودرمان مجلس با بيان 
اينکه بيمارستان ها همچنان با کمبود پرستارمواجه 
هستند، گفت: درجلسه  کميسيون بهداشت ودرمان 
مجلس مقررشد سازمان مديريت، سازمان اموراداري 
استخدامي ومعاونت پرستاري وزارت بهداشت کارگروهي 
را براي جذب پرستاران تشکيل داده وراهکاري را دراين 
زمينه ارائه دهند.حيدرعلي عابدي  درگفت وگوبا فارس 
با بيان اينکه درحال حاضرپرستاران با مشکالت زيادي 

دست وپنجه نرم مي کنند اظهارداشت: استاندارد پرستاربه 
تخت در کشورهاي مختلف متفاوت است اما اگر استاندار 
چهار پرستار به ازاي يک تخت را درنظرداشته باشيم 
درحال حاضراستاندارد برخي ازبيمارستان ها يک پرستاربه 
ازاي يک تخت است. وي گفت: درحال حاضربه ازاي۱۰۰ 
تخت بيمارستاني۱۰۰ نفرکادر پرستاري ازجمله پرستار، 
بهيار وکمک پرستارنيزدرحال فعاليت هستند. عابدي 
ادامه داد: اين موضوع چند جلسه درکميسيون بهداشت 
ودرمان مورد بحث وبررسي قرارگرفت وقراربراين شد که 
سازمان مديريت، سازمان امور اداري استخدامي ومعاونت 
پرستاري وزارت بهداشت کارگروهي را تشکيل داده و 
راهکاري را براي جذب پرستاران ارائه دهند.وي گفت: 
با محاسبات انجام شده اگر ساالنه 3۰هزار پرستار، بهيار 
و کاردان اتاق عمل جذب شوند در سال ۱۴۰۴ به حد 
استاندارد در زمينه جذب پرستاران مي رسيم اما در حال 

حاضر با کمبود استخدام پرستاران مواجه هستيم.

سخنگوي کميسيون بهداشت ودرمان مجلس:

بيمارستان ها همچنان با کمبود پرستارمواجه هستند
عضوشوراي شهر تهران گفت: شهرداري تا اول آبان۱۰6 
ميليارد ازمحل قطع درخت درآمد داشته است که بيشترين 
قطع درخت مربوط به منطقه يک است. به گزارش فارس، 
زهرا صدراعظم نوري،رئيس کميسيون سالمت، محيط زيست 
وخدمات شهري شوراي شهرتهران درجلسه شورابا اشاره 
به پيگيري هاي کميسيون ماده 7قانون حفظ وگسترش 
باغات براي بررسي فوري پرونده  هاي ارجاع داده شده به 
کميسيون و تالش مناطق ومرکزبراي نگهداري وحفاظت 
ريه هاي تنفسي شهر، ازتملک وتهاترپنج باغ واضافه 
شدن۴7 هزارمتربه باغات وفضاي سبزعمومي شهرتهران 
درنتيجه فعاليت هاي اين کميسيون، خبرداد.وي با اشاره 
به يکي ازتبصره هاي بودجه سال۹7 که طي آن مقررشد 
عوارض حاصل ازماده 7قانون حفاظت وگسترش فضاي 
سبزوباغات، صرف خريد وتملک باغ شود،گفت: تا اول 
آبان ماه ۱3۹7مبلغ ۱۰6ميليارد تومان از آراي جرايم 
قطع اشجارصادرشده که بيشترين فراواني آن درمنطقه ۱ 

معادل ۵۲درصد،منطقه ۴، ۱۱درصد،منطقه ۲۱، ۹درصد، 
منطقه ۱۴، 7/7درصد،منطقه ۲، ۵/۱درصد،منطقه 3، 
3/۵درصد،جمعا معادل 88/3 درصد بوده است.وي اضافه 
کرد: ۴6درصد اين درآمد معادل ۴8.3ميليارد تومان 
وصول شده که در پي آن در سه منطقه ۱۰،8/7 سه باغ 
خصوصي هوفر،سازور. وباغ نظرجمعا به مساحت۱۰ هزارو 
3۵۲مترمربع تملک شد وجمعا بيش از ۴7هزارمترمربع 

به فضاي سبزعمومي شهرتهران اضافه شد.

عضوشوراي شهرتهران خبرداد:

درآمد ۱0۶ميليارد توماني شهرداري تهران ازمحل قطع درختان

زنگ خطر ورشکستگي بيمارستان ها

بازگشت به دوران سرگرداني بيماران
وزارت بهداشت، عنوان کرده هيچ بيمارستاني حق ندارد، بيماران را براي 
تهيه ملزومات مورد نيازبه خارج ازبيمارستان ارجاع دهد، اما واقعيت 
اين است که بيمارستان ها پولي براي خريد لوازم پزشکي ندارند واين 
امربازگشت به دوران سرگرداني بيماران دربيمارستان ها خواهدبود.

درتابستان سال۹3،  اجراي طرح تحول سالمت  با  مهر،  به گزارش 
بيمارستان هاي دولتي ملزم شدند که تمامي لوازم مصرفي ومورد نياز 
بيماران بستري را تامين کنند وديگرهيچ بيماري نمي بايست براي تهيه 
ملزومات پزشکي، به خارج ازبيمارستان برود. اين تصميم، مهم ترين 
 ويژگي طرح تحول سالمت به شمارمي رفت تا زماني که بيمارستان ها بي 
پول نشده بودند. حاال با گذشت۴ سال ازاجراي اين طرح، زمزمه هايي به 
گوش مي رسد مبني براينکه بيمارستان هاي دولتي درحال ورشکستگي 
هستند وبيماران دوباره براي تهيه ملزومات مي بايست به خودشان 
اقدام کنند.ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران، 
 درگفت وگوبا مهر، با انتقاد ازعملکرد بيمه ها، گفت: متاسفانه بيمارستان ها 
 درحال ورشکستگي هستند واين شامل بخش دولتي وبيمارستان هاي 
درجه3 و۴ بخش خصوصي نيزمي شود.وي با خطاب قراردادن وزارت 
بهداشت ودولت افزود: بايد بيمارستان ها را نجات بدهند، زيرا درغيراين 
صورت، دوباره به همان روزهايي بر مي گرديم که بيماران را براي تهيه 
ملزومات مصرفي، به خارج از بيمارستان ها ارجاع مي دادند.خسرونيا 
ادامه داد: بيمارستان ها پولي ندارند ودرحال حاضرشاهد تعديل برخي 

پرسنل بيمارستان ها در بخش خصوصي هستيم ودربخش دولتي نيز، 
نيروجذب نمي شود. درنتيجه آن، فشارکاربردوش پرسنل شاغل قراردارد.
 وي با اشاره به مشاهده مواردي ازارجاع بيماران به خارج ازبيمارستان ها، 
گفت: اگربه فکرنباشيم، بيمارستان ها کامال ورشکسته خواهند شد.درهمين 
حال، محمود جباروند رئيس انجمن چشم پزشکي ايران، درگفت وگوبا 
نتوانستند به موقع به  اينکه بيمه ها  با توجه به  مهر، اظهارداشت: 
مواجه  مالي  مشکالت  با  را  ها  وبيمارستان  کنند  عمل  تعهداتشان 
کردند، بيمارستان ها درتهيه و جايگزين کردن لوازم مصرفي با مشکل 
مواجه هستند واين وضعيت باعث ايجاد محدوديت درارائه خدمات 
درماني جديد شده است. وي با عنوان اين مطلب که بخش دولتي 
پولي ندارد که بتواند تجهيزاتي جايگزين کند، افزود: اين مشکالت 
باعث مي شود که محدوديت خدمات داشته باشند وبيماران درصف ها 
قراربگيرند. البته بعضي ها ترجيح مي دهند به بخش خصوصي بروند 
که همين مسئله باعث افزايش هزينه هاي مردم شده است.جباروند 
با اذعان به محدوديت هايي که در نظام پرداخت وتهيه تجهيزات 
جزاين  اي  چاره  بهداشت  وزارت  گفت:  است،  شده  ايجاد  پزشکي 
ندارد، وقتي خدماتي ارائه داده وبيمه ها به تعهدات خودشان عمل 
نکرده اند، مي بايست درارائه خدمات محدوديت هايي ايجاد کند. چون 
درغيراين صورت بيمارستان ها آسيب مي بينند.رئيس انجمن چشم 
 پزشکي ايران، ادامه داد: اگر روند قبلي ادامه پيدا کند، بيمارستان ها 

وزارت  بنابراين،  ندارند.  پولي  چون  شد،  خواهند  دچارورشکستگي 
بهداشت مجبوراست محدوديت هايي ايجاد کند.به گفته وي، علت 
بروزاين مشکالت، بيمه ها ومسائل مالي است. اگربيمه ها به موقع به 
تعهدات خودشان عمل مي کردند وبيمارستان ها نيزمثل سابق حمايت 
مالي مي شدند، چنين مشکالتي پيش نمي آمد.براساس اين گزارش، 
درمراجعه به تعدادي ازبيمارستان هاي دولتي شهرتهران، بيماراني بودند 
که ازنبود وسايل مورد نيازدربيمارستان گاليه کرده وعنوان مي کردند 
براي برخي ملزومات پزشکي، مجبورشده اند به داروخانه هاي سطح 
شهربروند. اين درحالي است که بيمارستان ها، بر اساس دستورالعمل 
معاونت درمان وزارت بهداشت، مي بايست هزينه هاي خود را مديريت 
کنند وازهمين رو، تهيه برخي اقالم مصرفي بيماران را ازليست خود 
خارج کرده ودرنتيجه، بيماران مي بايست دوباره درخيابان ها سرگردان 
شوند.اين درحالي است که مهدي قنادي مديرکل نظارت برخدمات 
سالمت سازمان بيمه سالمت ايران، هرگونه ارجاع بيماربستري به بيرون 
ازبيمارستان را تخلف دانست واظهارداشت: درتفاهم نامه منعقد شده 
با وزارت بهداشت، تمام مراکزبيمارستاني زيرمجموعه وزارت بهداشت 
وطرف قرارداد با بيمه سالمت بايد دارو ولوازم مصرفي مورد نيازرا 
براي ارائه خدمات مناسب درماني دراختياربيمارقراردهند.ودرصورت 
مشاهده تخلفات، پيگيري هاي الزم ازسوي سازمان انجام خواهد شد 

تا ديگرچنين مواردي را شاهد نباشيم.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به ادعاي آمريکا  مبني براينکه جمهوري اسالمي چهل سالگي انقالب 
را نخواهد ديد، گفت: اين خوابي است که هيچ گاه تعبيرنخواهد شد.به گزارش فارس، آيت اهلل 
آملي الريجاني، درحاشيه مراسم گراميداشت يوم اهلل ۱3 آبان با حضوردرجمع خبرنگاران درپاسخ 
به سوالي مبني براينکه حضورجوانان ايراني دراين راهپيمايي چه پيامي براي استکبارجهاني 
دارد، اظهارکرد: پيام اين راهپيمايي براي استکبارجهاني که سرکرده آن آمريکاست، اين است 
که مردم بصيروهوشيارما درصحنه حاضرهستند واستقالل وعزت خود را حفظ خواهند کرد 
وتسليم زورگويي هاي آمريکا و اذنابش نخواهند شد. وي با تاکيد براينکه با چنين ملت بصيري 
هيچ گاه با زبان قدرت نبايد صحبت کرد، افزود: اين مردم آزموده هستند ودرطول چهل سال 
انقالب دربرابرهمه فشار ها وتحريم ها ايستادگي کرده اند.رئيس قوه قضائيه با اشاره به ادعاي 
آمريکا  مبني براينکه جمهوري اسالمي چهل سالگي انقالب را نخواهد ديد، ازاين موضوع به 

عنوان خوابي که هيچ گاه تعبيرنخواهد شد، ياد کرد.وي يادآور شد: آن کساني که روبه افول 
هستند، آمريکا وقدرت هاي شيطاني منطقه اند و همين حاال نيزنشانه هاي آغازاين افول، روشن 
است. آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينکه به اين ملت هوشياروجوانان بصيروتوانمند وعزتمند 
افتخارمي کنيم، تاکيد کرد: مطمئن هستيم که نصر الهي همراه ملت ايران خواهد بود.وي 
درپاسخ به سوالي مبني براينکه ملت ايران همچنان شعارمرگ برآمريکا را سرمي دهند؛ دليل 
اين استمرارومداومت چيست، اظهارکرد: آمريکايي ها، عزت وقدرت ما را نشانه گرفته اند و با 
اصل انقالب ومردم غيورايران مخالف هستند واگرچه درظاهرشعار هايي مي دهند، ولي رفتارشان 
درطول چهل سال انقالب همين را نشان داده است وهرچه توان داشته اند براي ضربه زدن 
به مردم وانقالب ما به ميدان آورده اند.رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد: بايد با همه توان با 

استکبارمقابله کنيم واين مردم نيزمقابله کرده اند واستوارترخواهند ايستاد.

آگهي مناقصه عمومي 
 نوبت اول

شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه هاي زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران داراي صالحيت از معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي رياست جمهوري با مشخصات و شرايط زير واگذار نمايد.

از شرکتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره قراردادها به نشاني: اهواز خيابان انقالب 
نبش خيابان غزنوي ساختمان شماره سه شهرداري اداره قراردادها تلفن 33799160-33774062 مراجعه نمايند.

1- مهلت قبول پيشنهادات نرخ و پاسخ به مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز کاري است و تحويل پاکات به 
دبيرخانه محرمانه حراست مستقر در اداره فوق الذکر مي باشد. )حداکثر تحويل پاکات: ساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ 

97/08/28 مي باشد.(
2- شهرداري در رد کليه يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق مي باشد که به يکي از سه طريق ذيل ارائه شود.
الف: فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا 0203994398001 شهرداري اهواز نزد بانك ملي به نام شهرداري اهواز

ب: به صورت ضمانتنامه بانکي به نام شهرداري اهواز و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها به قابليت يك دوره 
تمديد سه ماهه

ج: چك تضمين شده بانکي به نام شهرداري اهواز
تبصره: محل اعتبارات اين مناقصه از بودجه جاري شهرداري )منابع داخلي( بوده و فقط ضمانتنامه هاي معتبر بانکي با 
عنوان شرکت در مناقصه مورد قبول مي باشد. در غير اين صورت پاکات ب و ج بازگشايي نخواهد شد. )ضمانتنامه فرآيند 

ارجاع کار مربوط به آيين نامه تضمين معامالت دولتي بوده و مورد قبول نمي باشد.(
اداره قراردادهاي  برگزاري کميسيون مناقصه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/08/29 در محل  تاريخ   -4

شهرداري به آدرس فوق الذکر مي باشد. حضور پيشنهاددهندگان در جلسه مجاز مي باشد.
5- نسخه کميسيون با رعايت ماده 18 قانون اصالح و تسري آيين  نامه معامالت شهرداري تهران به کالنشهرها به برندگان 

اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
6- به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصالح و تسري آيين نامه معامالت شهرداري تهران به کالنشهرها از برنده مناقصه %5 

درصد مبلغ پيشنهادي پيمانکار تضمين حسن انجام تعهدات اخذ مي گردد.
7- به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.

8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
9- براساس ماده 10 قانون اصالح و تسري آيين نامه معامالت شهرداري تهران به کالنشهرها شرکت در مناقصه و ارائه 

پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري مي باشد.
10- کليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و يا دريافت اسناد مناقصه به سامانه مديريت 

قراردادها به نشاني peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمايند.
11- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

تاريخ انتشار: 97/8/14
اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اهوازخ ش: 97/8/14

رتبهمدت اجراي پروژهمبلغ ضمانتنامه )ريال(مبلغ اوليه )ريال(موضوعرديف

پياده روسازي ساحل شرقي كنار رودخانه از پل 1
پنجم تا پارك ربيع در منطقه يك شهرداري

5 ابنيه3 ماه2/989/736/889149/486/844

احداث نرده گذاري ساحل از پل پنجم تا پارك 2
ربيع و ترميم نرده از پل چهارم تا پل پنجم در 

منطقه يك شهرداري

5 ابنيه3 ماه3/409/255/131170/462/757

 شركت تعاوني مسكن پاكزاد
 شماره ثبت )37859(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم
بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي 
نوبت اول که راس ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 1397/09/02 در محل البي مجتمع مهر 
واقع در تهران باغ فيض بلوار خليل آبادي خيابان مهستان شکوفه 12 پالك 6 تشکيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
توجه: در صورتي که هر يك از اعضا نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابد مي تواند 
استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار 
واگذار کنند. تعداد آراء وکالتي هر عضو سه راي و هر شخص غيرعضو يك راي خواهد 
بود. الزم به ذکر است تاييد نماينده تام االختيار با مديرعامل و منشي هيات مديره انتصابي 
اداره تعاون استان تهران خواهد بود. به اين منظور عضو متقاضي بايد حداکثر ظرف 7 
روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت 
در تعاوني و مدارك شناسايي معتبر )کارت ملي( با حضور در محل دفتر شرکت تعاوني 

نسبت به دريافت برگه نمايندگي تاييدشده اقدام فرماييد.
ضمنا يادآوري مي گردد اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسميت يافته و تصميماتي که 

در آن اتخاذ مي شود براي کليه اعضاء )اعم از غايب و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرس
تاريخ انتشار: 97/8/14

خ ت: 97/8/14

 آگهي دعوت مجمع عمومي ساليانه 
 شركت اميدان سازه آسمان توس

  )سهامي خاص( به شماره ثبت 59842 
شناسه ملي 14006294231

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت اميدان سازه آسمان توس )سهامي خاص( 
دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که در ساعت 12 ظهر روز شنبه 

مورخه 1397/08/26 در محل قانوني شرکت تشکيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس شرکت
2- تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/29

3- انتخاب اعضاي هيات مديره
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

5- تعيين روزنامه کثيراالنتشار
6- ساير مواردي که در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14

هيات مديره انتصابي وزارت تعاون

اعضاي هيات مديره شركت



گوناگون«

دارابيان به مدال طال رسيد 
 درادامه رقابت هاي سنگنوردي نوجوانان و جوانان قهرماني آسيا 
درچين، محيا دارابيان با غلبه بر سنگنوردي از چين به مدال 
طال دست يافت. پوريا کريم پوروميالد عليپور به مدال ارزشمند 

نقره رسيدند.

صعود دانشجويان درآسيا
تيم فوتبال دانشجويان ايران با غلبه بر تيم مالزي به جمع ۸ تيم 
برتر آسيا را يافت.دانشجويان کشورمان دراين بازي با نتيجه ۶ 
بر صفر به پيروزي دست يافتند و با سه پيروزي به عنوان تيم 
برتراين  تيم  بعد صعود کردند.دو  مرحله  به  نخست گروه خود 
به ليگ جهاني  قاره آسيا  نماينده  به عنوان  اين رقابت ها  دوره 

راه خواهند يافت.

 بدهي 50 ميلياردي تراکتور
باشگاه تراکتورسازي امسال نتوانست مجوز حرفه اي را کسب کند 
چرا که آنها بدهي کالني دارند و بايد تکليف اين بدهي ها را مشخص 

کنند.مجموع بدهي اين باشگاه بيش از50 ميليارد تومان است.

بيرانوند رکورد مي شکند
 درحالي که هنوز يک بازي از فصل جاري ليگ قهرمانان آسيا بين 
دو تيم پرسپوليس و کاشيما  باقي مانده است، عليرضا بيرانوند 
سنگربان سرخ پوشان قطعا صاحب رکورد بيشترين کلين شيت 

آسيايي دراين فصل خواهد بود.

ملي پوشان محک مي خورند
 فدراسيون فوتبال اعالم کرد تيم ملي کشورمان درادامه روند 
 آمادگي خود براي حضور قدرتمند در جام ملت هاي آسيا در تاريخ 

24 آبان  به مصاف تيم ملي ترينيداد توباگوخواهد رفت.

آبادان ميزبان تيم سايپا شد
 مراسم قرعه  کشي بين دو تيم نفت آبادان و سايپا براي تعيين 
ميزبان و  مهمان در مرحله يک چهارم نهايي جام حذفي  برگزار 

شد.وتيم نفت ميزبان تيم سايپا شد. 

بازي با استقالل رايگان شد
 تيم استقالل درهفته يازدهم رقابت هاي ليگ برتر مهمان تيم 
ماشين سازي است و تماشاي اين ديدار از سوي ميزبان براي 
تماشاگران رايگان اعالم شد. ديدار دو تيم از ساعت ۱5 امروز در 

تبريز برگزار مي شود. 

تمجيد از ستاره فوتبال جهان
سرمربي يوونتوس بعد از پيروزي برابر کالياري به ستايش ازرونالدو 
پرداخت. و گفت: رونالدو حتي در رئال مادريد هم يک رهبر بزرگ 
بود. او بازيکن استثنايي و خاص است. آلگري افزود: بازي بسيار 
حساسي در ليگ قهرمانان اروپا برابر منچستر يونايتد پيش رو 

داريم و بايد بتوانيم که سه امتياز را به دست آوريم.

»

کاشاني:

 بازيکنان بايد 
 با فرهنگ فوتبال 
آشنا شوند
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پيشکسوت کشتي گفت: خادم يکي ازافتخارات کشتي 
ايران است و همانطور که عملکرد مثبتي داشت، روزهاي 
تاريکي را هم درفدراسيون رقم زد. رنگرزگفت: خادم 
هم مانند تمام مديران فرازوفرودهاي زيادي درکارش 
داشت. اوعالوه بر اينکه نقاط مثبتي دردوران مديريتش 
داشت روزهاي تاريکي هم در فدراسيون رقم زد. او 
يکي از بزرگان کشتي است واز سرمايه هاي ما محسوب 
مي شود و ما نبايد اورا به اين راحتي ازدست مي داديم 
اما به نظرم استعفاي دوم خادم داللت برتصميم قطعي 
اوداشت. وي گفت: به هرروي مديريت  خادم با نقاط 
روشن و تاريک به پايان رسيد وازحاال بايد نگاه روبه جلو 
داشته باشيم تا کشتي را خيلي سريع ازاين فضاي 
بالتکليف خارج کنيم. به نظرم آرامش تنها کليدواژه اي 
است که اين روزها فدراسيون کشتي به آن نيازدارد 
تا بتواند از تمام ظرفيت هاي موجود استفاده کند و با 
همدلي و همراهي شرايط را بهبود ببخشد.وي تأکيد 

کرد: کشتي نبض ورزش ايران است و تا المپيک 2۱ 
ماه ديگر بيشتر زمان باقي نمانده و از حاال بايد به فکر 
اين رشته مهم و تأثيرگذار در ورزش  باشيم. به نظرم 
اين شرايط دوراز دسترس نيست و با برنامه محوري و 
نگاه به آينده مي توانيم بهترين عملکرد را داشته باشيم. 
شرايط فعلي که در فدراسيون کشتي به وجود آمده 
اين نياز را مي طلبد که مسئوالن بدون شعار تنها به 

موفقيت  فکر کنند.

حسن رنگرز:

کشتي بايد از فضاي بالتکليفي خارج شود

داور بين المللي فوتبال گفت: انگيزه اي براي قضاوت 
در فينال جام ملت هاي آسيا ندارم و دوست دارم تيم 
ملي به فينال رقابت ها راه پيدا کند. عليرضا فغاني  
اززماني که در رويدادهاي بين المللي  گفت: من 
قضاوت مي کنم، تمام تالشم اين بوده که بهترين 
عملکرد را داشته باشم تا نام ايران بيشتر بر سر زبان ها 
باشد و خوشبختانه تا حاال هم کم کاري نکرديم. 
بدون ترديد دراين تورنمنت هم همين رويکرد را 

خواهيم داشت.وي افزود: در زندگي من امسال، 
سال ويژه اي بود. سال جام جهاني بود و خوشبختانه 
اتفاقات خوبي برايم رقم خورد. چهار بازي حساس 
دراين تورنمنت سوت زدم.  خوشبختانه با عملکرد 
خوب تيم داوري، جام را به پايان رسانديم. فغاني 
بيان کرد: تيم داوري ايران پس از بازي هاي جام 
جهاني در دوره هايي که کنفدراسيون فوتبال آسيا 
براي بازي هاي جام ملت ها برگزارکرد، شرکت کرد 
و توانست با موفقيت تست هاي آمادگي جسماني 
را پاس کند.داور بين المللي کشورمان اظهار کرد: 
براي رسيدن به هدف خودم با تمام توان تالش 
مي کنم. روال کارهم به اين صورت است که هميشه 
بايد نوک قله را به عنوان هدف خود قرار دهيد تا 
بتوانيد به موفقيت هايي دست پيدا کنيد. اميدوارم 
در جام ملت هاي  20۱9 امارات هم بتوانم يک 

خاطره ماندگارداشته باشم.

فغاني:

انگيزه قضاوت درفينال جام ملت ها  را ندارم

رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس با بيان اينکه بازيکنان اين تيم نبايد به داوران در ليگ 
قهرمانان آسيا اعتراض کنند، گفت: برانکوبدون هماهنگي کاري انجام نمي دهد.جعفر کاشاني 
با اشاره به اخراج  نعمتي دربازي رفت تاکيد کرد: بايد با بازيکنان بيشتر صحبت شود که 
کمتر درگير شوند. وقتي داورسوت مي زند، ديگرتصميمش را بر نمي گرداند. بازيکنان بايد با 
فرهنگ فوتبال حرفه اي آشنا شوند. اگر مثل نيمه اول بازي رفت باشيم، با حمايت هواداران 
درآزادي شرايط براي جبران نتيجه فراهم است.وي درباره اينکه بعضي از کارشناسان معتقدند 
اگر پرسپوليس قهرمان آسيا نشود کاري انجام نداده است، اظهار کرد: اصال اين طور نيست. 
تيم ما درچند سال گذشته خوب کارکرده است. ما مقابل يک تيم حرفه اي با تمام امکانات 
بازي کرديم. بازيکنان ما شايستگي خود را نشان داده اند وهميشه پاي فينال بوده اند. حتي 
اگر قهرمان نشويم چيزي از ارزش هاي بچه هاي تيم کم نمي شود. پرسپوليس تيم بزرگ 

و تاريخ سازي است. بازيکنان درک کرده اند که پيراهن چه تيمي را پوشيده اند.کاشاني 
درباره صحبت هاي کالني مبني بر اينکه برپايي اردو درامارات به ضرر پرسپوليس بوده است، 
تصريح کرد: اول بايد بدانيم چرا تيم به امارات رفته است. برانکو کاري را بدون هماهنگي 
انجام نمي دهد. حتما مسائلي بوده که تيم به امارات رفته است. ما هم دلمان مي خواست 
با پرواز مستقيم به ژاپن برويم ولي شرايطش نبود.رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس 
درپاسخ به اين سوال که چرا همراه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل به ژاپن نرفت؟ يادآورشد: 
خودم نخواستم بروم. بايد به جاي من يک يا دونيروي جوان وبا انگيزه به اين سفرها بروند تا 
درآينده به کارباشگاه بيايند وازلحاظ روحي شرايط خوبي داشته باشند.کاشاني گفت: آرزويم 
 اين است که پرسپوليس قهرمان آسيا شود چون شايستگي اش را دارد ولي يکسري واقعيت ها 

هم هست که بايد قبول کنيم. اميدوارم اين آرزوبه حقيقت بپيوندد. 

آگهي دعوت مجامع عمومي عادي به طور 
فوق العاده و فوق العاده شركت تابلوسازي 

نيكا نيروي نيشابور )سهامي خاص( به شماره 
ثبت: 264 و شناسه ملي: 10380044620

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مي آيد که 
در جلسات مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت 
فوق الذکر که در روز شنبه مورخ 1397/08/26 به ترتيب ساعت 10 صبح 
)مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده( و 12 ظهر )مجمع عمومي فوق العاده( 
در محل شرکت واقع در نيشابور شهرك صنعتي خ بهره وري 6 کوشش 2 

قطعه 393 برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- تغيير مرکز اصلي شرکت در يك واحد ثبتي
تاريخ انتشار: 97/8/14

هيات مديره شركت تابلوسازي نيكا نيروي نيشابورخ ش: 97/8/14

»

»

نكته

خبر

صف کشي براي صندلي کشتي
با توجه به قبول استعفاي رسول خادم از سوي وزارت ورزش مي توان 
حدس زد متوليان امر زمان زيادي را براي انتخاب سرپرست جديد 
فدراسيون کشتي از دست نخواهند داد.درروزهايي که بسياري از منتقدان 
به حمالت  نوبت  او مطمئن شدند،  از رفتن   و مخالفان رسول خادم 
رسانه اي رسيد و برخي ازچهره هاي هميشه منتقد، به هرطريقي فرصت 
تاختن به فدراسيون کشتي را از دست ندادند. آنها معتقد بودند خادم در 
اين سال ها، دورتادور فدراسيون ديوارکشيده بود تا تمامي کارها را شخصا 
مديريت و پيگيري کند.از رياست فدراسيون گرفته تا سرمربيگري تيم 
ملي و حتي نحوه برنامه ريزي براي تمرينات و بدنسازي اردونشينان و 
هزار و يک کارديگر که مي توانست بين افراد متخصص تقسيم کند. 
برخي ديگرازمنتقدان هم تاکيد داشتند ناکامي بزرگ رقابت هاي جهاني 
به دليل بسته بودن درب فدراسيون به روي چهره هاي برجسته و خارج از 
گود کشتي رقم خورده و شايد اگر برخي از چهره ها وارد سيستم اجرايي 

فدراسيون شده بودند، وضعيت به مراتب بهتر از حاال بود.
فارغ از تمامي اتفاقات اخير و تحليل و بررسي فني داليل ناکامي در 
رقابت هاي جهاني بايد به بحث داغ و جديدي اشاره کرد که اين روزها 
درمحافل کشتي مطرح است. حاال با رفتن خادم همه از سرپرست جديد 
و گزينه بعدي رياست فدراسيون کشتي حرف مي زنند و منتظرند 
وزارت ورزش هرچه سريعتر دراين خصوص اقدام کند. دراين راستا بازار 
شايعات و گمانه زني ها حسابي داغ است. هرطيف ازاهالي کشتي گزينه 
مورد نظر خود را به عنوان سرپرست و رئيس بعدي فدراسيون کشتي 
معرفي مي کند، اما فعاًل همه چيز منوط به تصميم وزارت ورزش است.
نام گزينه هاي مختلفي طي روزهاي اخيرمطرح شده، اما از اميررضا 
خادم، حسن رنگرز، عليرضا دبير وعليرضا حيدري بيش ازديگران نام 
از منتقدان رسول خادم و  آنان  از  برخي  افرادي که   برده مي شود. 
برنامه هاي او بودند و سال ها دور ماندن از سيستم اجرايي کشتي را به 

همکاري با خادم ترجيح دادند.

  برانکو:

 قدرتمندتربازي خواهيم کرد
 سرمربي تيم  پرسپوليس به تغيير نتيجه دربازي برگشت فينال ليگ 
قهرمانان آسيا اميدواراست.برانکو گفت: يک بازي ديگر درتهران در 
بازخواهيم گشت.  اميدوارم وهم مطمئنم که  داريم ومن، هم  پيش 
اما فينال  با اين حرف موافقم که کاشيما نتيجه خوبي کسب کرد، 
بازي برگشت سخت تمرين خواهيم کرد و  براي  هنوزتمام نشده و 

قدرتمندتربازخواهيم گشت.

داورزني:

 وزارت براي پرسپوليس واستقالل سنگ تمام گذاشت
بخش ورزشي: معاون توسعه ورزش قهرماني و 
حرفه اي وزير ورزش و جوانان گفت: اين وزارتخانه 
در دو سال گذشته که باشگاه هاي پرسپوليس و 
استقالل در کنفدراسيون آسيا مشکل داشتند، در 
حمايت از آنها سنگ تمام گذاشت. داورزني اظهار 
داشت: باشگاه هاي فوتبال آسيا هزينه هاي هنگفتي 
براي رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آسيا مي 
کنند و پرداخت پاداش به تيم هاي برتر مسابقات، 
حداقل کاري است که کنفدراسيون آسيا مي تواند 
انجام دهد.وي اضافه کرد: پرسپوليس با صعود به 
فينال مسابقات، پاداش 2 ميليون دالري خود را 
قطعي کرده است و اميدواريم با عنوان قهرماني و 
دريافت پاداش چهارميليون دالري کمک خوبي به 
اين تيم شود.کنفدراسيون فوتبال آسيا به قهرمان 
و نايب قهرمان اين مسابقات به ترتيب چهار و دو 
ميليون دالر پاداش مي دهد.معاون وزير ورزش  
نگاه اين وزارتخانه به پرسپوليس را ملي عنوان 
کرد و افزود: تيم هاي استقالل و پرسپوليس هر 
تيم هاي  بوديم  اميدوار  براي ما يکي است.   دو 
صعود  آسيا  قهرمانان  ليگ  فينال  به   ايران 

مي کردند تا يک شهرآورد زيبا را شاهد باشيم 
 و هردو تيم هم اين پاداش قهرماني را دريافت 
مي کردند.وي گفت: اميدوارم پرسپوليس نه به خاطر 
پاداش بلکه براي سربلندي ايران با اقتدار برسکوي 
نخست آسيا قرار گيرد. در شرايطي که 40 سال 
دشمني هاي غرب و آمريکا فشار زيادي به ملت 

 ايران وارد کرده است اين قهرماني ها و موفقيت ها 
مي تواند در روحيه مردم، انسجام اجتماعي وغرور 
ملي اثربگذارد.داورزني تاکيد کرد: نگاه وزارت ورزش 
و جوانان به اين دو باشگاه ملي است. موضوع سرخابي 
نيست. هر موقع حال اين دو تيم خوب باشد، حال 
تيم ملي و ورزش کشور خوب است. اين دو تيم 

سرمايه اجتماعي هستند و برد و باخت آنها مطرح 
نيست.وي درباره پاداش وزارت ورزش و جوانان به تيم 
پرسپوليس در صورت کسب قهرماني گفت: همين که 
اين شرايط براي باشگاه فراهم شده تا بتواند دراين 
مرحله حاضر باشد خود پاداش است. وزارت ورزش 
در دو سال اخير که سرخابي ها که در آسيا مشکل 
 داشتند سنگ تمام گذاشت و همچنان در کنار 
باشگاه هاي پرسپوليس و استقالل و فدراسيون 
بوده و هست تا مشکلي پيش نياد. اين بزرگترين 
کمک وزارت ورزش است.داورزني درپايان گفت: 
براي کمک به باشگاه ها منع قانوني داريم و تنها 
کمک ما به باشگاه ها باز کردن مسير براي شتاب 
گرفتن آنهاست.آخرين حضور تيم هاي ايراني در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا به هشت سال پيش 
باز مي گردد که ذوب آهن  به فينال راه يافت اما 
دررقابت با سئونگنام کره جنوبي از کسب جام 
اند  شده  موفق  تاکنون  ايراني  هاي   بازماند.تيم 
قهرماني  نايب  چهار  و  قهرماني  سه  درمجموع 
را  آسيا  باشگاه هاي  و جام  آسيا  قهرمانان  ليگ 

به دست آورند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

ضمنا در صورت عدم موفقيت وکال 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 انقالب، 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 کاالي 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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ـتكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

اهداي
خون

اهداي
زندگي

آگهي نوبت اول دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت بادامستان جهانبين )نوبت دوم(

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت بادامستان جهانبين به شماره ثبت 
10991 و شناسه ملي 10340114020 دعوت مي  شود در جلسه نوبت اول مجمع 
عمومي و عادي شرکت که در راس ساعت 15 عصر پنجشنبه 97/8/24 به آدرس 
چهارمحال و بختياري - شهرکرد - خيابان مولوي سالن کانون مهر شهرکرد 

جنب کتابخانه مولوي تشکيل مي شود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- گزارش هيات مديره
2-گزارش مالي

3- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسين
تاريخ انتشار: 97/8/14

شركت بادامستان جهانبينخ ش: 97/8/14

آگهي دعوت سهامداران شركت بنكداران تغذيه 
 سبز خزر آمل سهامي خاص ثبت شده 

به شماره 4496 و شناسه ملي 10860477409 
جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
فوق العاده در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 1397/08/25 در آدرس آمل، 
کمربندي هزارسنگر به محمودآباد، 900 متر بعد از پمپ گاز ذبيحي، شهرك 
بنکداران مواد غذايي آمل کد پستي 4617643983، تلفن 44440510-1 

تشکيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- تغيير محل دفتر شرکت
2- افزايش سرمايه و سهام

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14

هيات مديره شركت

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده )نوبت دوم(

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني چندمنظوره فرهنگيان 
رضوان گرمسار به شماره ثبت 683 و شناسه ملي 10860097683 دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلسه فوق الذکر که روز سه شنبه مورخ 1397/8/29 
راس ساعت 15 در محل دبستان فدك واقع در گرمسار - خيابان رسالت 
نبش کوچه دوم برگزار مي شود حضور به هم رسانيد و ضمنا داوطلبان 
متصدي سمت بازرسي به موجب ماده 2 دستورالعمل موظفند حداکثر 
ظرف يك هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل 

دفتر تعاوني نمايند.
دستورجلسه:

1- گزارش هيات مديره و بازرس
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96

3- تصويب فروش و يا اجاره ساختمان تعاوني
4- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت اميدان سازه آسمان توس 

سهامي خاص به شماره ثبت 59842 
شناسه ملي 14006294231

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت اميدان سازه آسمان توس سهامي 
خاص دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 
برگزار مي شود حضور  قانوني شرکت  10 مورخ  1397/08/26 در محل 

به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- نقل و انتقال سهام طبق ماده 10 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/8/14

خ ش: 97/8/14

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت تامين احتياجات 

دام )سهامي خاص( به شناسه ملي 
10101398636 و شماره ثبت 95802

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي  آيد که جهت 
تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در تاريخ 1397/8/29 

ساعت 9 صبح در محل شرکت حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين

3- تصويب تراز و حساب سود و زيان ساليانه
تاريخ انتشار: 97/8/14

خ ش: 97/8/14

هيات مديره شركت تعاوني

هيات مديره شركت تامين احتياجات دام

هيات مديره شركت



 علي دهکردي:

نظام نامه سينما معطل تصويب دولت است
رئيس انجمن بازيگران سينما ضمن اشاره به مطالبات 
باالي بازيگران از تهيه کنندگان تلويزيوني از نبود 
مرجعي براي رسيدگي به شکايات در اين زمينه گاليه 
کرد.به گزارش خبرگزاري مهردهکردي که در کنار 
مسئوليت صنفي امروز، سابقه سال ها ايفاي نقش در 
فيلم هاي سينمايي و مجموعه هاي تلويزيوني را در 
کارنامه خود دارد با تکيه بر همين مواضع معتقد 
است آنچه اين روزها در فضاي رسانه اي حول محور 
»پول هاي مشکوک در سينما« و به  ويژه »دستمزدهاي 
نجومي بازيگران« مطرح مي شود، غيرمنصفانه است.
وي گفت :شخصاً معتقدم اگر بدنه دولت به معناي 
عام آن و نه صرفاً قوه مجريه، مانند بسياري کشورهاي 
ديگر به ازاي دريافت ماليات، خدمات به هنرمندان و 
بازيگران ارائه کند چرا بايد از پرداخت ماليات نگران 
شويم؟ اما زماني که يک بازيگر با نبود امنيت شغلي 

مواجه است، حقوقش به عنوان يک مؤلف رعايت 
نمي شود، سهمي از بيمه درماني و تامين اجتماعي 
به معناي بازنشستگي ندارد، در نبود اين خدمات 
چرا يک بازيگر بايد ماليات بپردازد؟ همان اندازه 
که وقتي ماشين خود را بيمه مي کنيم، اطمينان 
داريم در صورت بروز حادثه مي توانيم از خدمات 

بيمه بهره مند شويم. 

تهيه کننده سريال »از يادها رفته« از احتمال پخش 
اين سريال در سال آينده خبر داد.»علي اکبر تحويليان« 
در گفت وگو با  فارس، درباره زمان پخش اين سريال 
گفت: زمان قطعي پخش اين سريال هنوز مشخص 
نشده است و اين احتمال وجود دارد تا پخش سريال 
به سال آينده موکول شود. مسائل پخش مربوط به 
مديران صداوسيما است و ما فقط بخش توليد را 

انجام مي دهيم.وي ادامه داد: هنوز مشغول مراحل 
تدوين و صداگذاري هستيم و تا تدوين تمام نشود 
به مسائل ديگر فکر نمي کنيم. داستان اين سريال به 
زندگي دختري جوان در سال ۱۳۱۹ مي پردازد که 
به دليل نداشتن شناخت از وضعيت کشور و آداب 
کشف  با  اما  مي شود  شديدي  بحران  دچار  رسوم 
حقيقت سنت ها و رفتارها به آرامش و زندگي مشترک 
مي رسد. بخش هايي از داستان اين سريال که درباره 
خسرو )حسين ياري(و مهربانو )هليا امامي( است 
نيز به کشف حجاب مي پردازد.حسين ياري، حسين 
پاکدل، هليا امامي، ميترا حجار، پوريا پورسرخ، بيتا 
فرهي، کامران تفتي، ليال بلوکات، سيما تيرانداز، مهدي 
سلوکي، رضا يزداني، رسول نجفيان، عليرام نورايي، 
بازيگران   ... و  ضيايي  مهرداد  دهقان نسب،  حبيب 

اين سريال هستند.

تهيه کننده سريال خبر داد :

احتمال پخش از يادها رفته در سال آينده

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صاحب امتياز: بنياد رسالتمحبوب ترين کارها نزد خداوند عزوجل، انتظار فرج است.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

نشاني: تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پالک1
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نشاني اينترنت:
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محققان دانشگاه کاشان با استفاده از فناوري نانو، بنزين يورو ۵ توليد کردند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما مرکز اصفهان؛ مسئول اين طرح با بيان اينکه 
اين نوع بنزين مطابق با استانداردهاي يورو۵ تهيه شده گفت: در توليد بنزين 
يورو4 ميزان سولفور پايين تر از ۵0 بي پي ام و در بنزين يورو۵ ميزان سولفور 
کمتر از ۱0 بي پي ام است.سميرا ماندي زاده افزود: در مراحل ساخت اين نوع 

بنزين از جمله گوگرد زدايي و افزايش اُکتان از فناوري نانو استفاده شده است.
وي کاهش آاليندگي و ارزش افزوده باال را از داليل استقبال از اين محصول در 
بازار بيان کرد و گفت: هر ليتربنزين سوپر براي مصرف کننده هزار و 200تومان 
و براي دولت به طور ميانگين سه هزار تومان هزينه دارد اما هزينه اين نوع بنزين 

براي دولت کمتر از دو هزار تومان است.

  محققان کشور بنزين 
يورو 5 توليد کردند 

فارس/ الهام اّمي

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 االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در همايش »سفيران 
رضوان« که با حضور خادمان فرهنگي فعال در خدمت رساني به زائران 
دهه آخر صفر در تاالر واليت حرم مطهر رضوي برگزار شد، اظهار 
داشت: کساني که در مسير اربعين گام بر مي دارند و 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 کربال 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 تالش 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 
اين مکان مقدس همه  بايد  حضرت رضا)ع( در حرم مطهر رضوي، 

اضطراب هاي فکري، اخالقي، اجتماعي و اقتصادي را از دل ها بزدايد.
وي با اشاره به حديث »َفإَِنّ الّناَس لَْو َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا الَتََّبُعونا« 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 کالم 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 مشکالت 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 االسالم و المسلمين رئيسي با اشاره به نقش حلقه هاي فکري، 
معرفتي و پاسخگويي به سؤاالت 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 بيافتند 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 
و  اجتماعي  رفاهي،  فرهنگي،  که مي خواهند خدمت  کساني  توسط 
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، حرم مطهر رضوي جايگاهي است که مي تواند 
اضطراب ها را رفع کند تا همه مشکالت به سکينه و آرامش براي زائر تبديل 

شود و خداوند متعال اين امکان را در اختيار ما قرار داده است.
وي افزود: امروز مشکالت اجتماعي وجود دارد اما ما هم مي توانيم به نام 
امام رضا)ع( در هرجا هستيم اقداماتي انجام دهيم که در رفع اضطرابات 

جامعه و ايجاد آرامش اثر داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمين رئيسي در پايان تصريح کرد: امسال بايد دهه 
آخر صفر مشهد با سال گذشته متفاوت باشد که با توسل به وجود مقدس 
حضرت رضا)ع( بايد تالش کنيم در حوزه مسائل فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي با خدمتگزاري به زائران در همه سطوح از آنها با گويش ها، 
ساليق و اقليم هاي مختلف، زيارت آنها را تبديل به يک زيارت خاطره 

انگيز توأم با آرامش کنيم.

 برداشت سيب زميني 
در دهگالن

با ميانگين توليد ۳۰۰  استان کردستان 
هزار تُن سيب زميني رتبه چهارم توليد 
اين محصول در کشور را به خود اختصاص 
داده است. برداشت سيب زميني هر ساله 
از اوايل پاييز در دشت هاي قروه و دهگالن 
استان کردستان آغاز شده و تا پايان اين 
فصل نيز ادامه دارد. چهار تصوير از تالش 
را  حالل  روزي  کسب  براي   کشاورزان 

مي بينيد . 

خبر«

غفاري: عالقه مند به ساخت فيلم 
درباره ائمه اطهار هستم

کارگردان فيلم استرداد گفت: اگر فيلمنامه خوبي راجع به ائمه اطهار 
باشد، عالقه مند به ساخت آن هستم.علي غفاري در گفت وگو با  آنا، 
اظهار کرد: در حال فيلمبرداري فصل دوم سريال بچه مهندس براي 
تلويزيون هستيم.کارگردان سريال بچه مهندس 2 افزود: در تالش 
هستيم اين مجموعه براي پخش از شبکه دو سيما آماده شود.وي 
با بيان اينکه در صدد هستم پس از اتمام اين کار، فيلم سينمايي 
هم بسازم، گفت: اگر فيلمنامه خوبي راجع به ائمه اطهار باشد، قطعاً 
فيلم سينمايي آن را مي سازم چرا که عالقه مند به ساخت اين نوع 
فيلم ها هستم.کارگردان فيلم سينمايي استرداد عنوان کرد: تا کار 
تلويزيوني ام به پايان نرسد طبيعي است که به هيچ کار ديگري به 

طور جدي نمي پردازم.

 پيگيري  ماجراي  جشن هالووين 
در مهد هاي کودک

داريوش بيات نژاد در مورد برگزاري جشن هالووين در چند مهد کودک 
استان تهران گفت: برگزاري مراسم وجشن هايي که اسامي ملي و ديني 
ندارند و حتي مروج مباني غير فرهنگي و غير ديني هستند در مهد هاي 
کودک ممنوع است.به گزارش خبرگزاري مهرمديرکل بهزيستي استان 
تهران از بررسي موضوع برگزاري جشن هالووين در چند مهد کودک 
بر مراکز غير  تائيد در کميسيون نظارت  خبر داد و گفت: در صورت 
دولتي حتما با مهد هاي متخلف برخورد مي شود.وي گفت: ممنوعيت 
برگزاري مراسم و جشن هاي غير ديني و فرهنگي مانند جشن هالووين 
و مشابه آن به تمامي مهد هاي کودک اطالع رساني شده و موارد تخلف 
براي بررسي به کميسيون نظارت بر مراکز غير دولتي بهزيستي استان 

تهران ارجاع خواهد شد.

نمايشگاه خوشنگاري در نگارخانه آفتاب
 نمايشگاهي از آثار نقاشيخط و خوشنگاري تا ۱۵ آبان در نگارخانه آفتاب 
نمايشگاه  آفتاب،دراين  فرهنگسراي  عمومي  روابط  گزارش   برپاست.به 
۱7 اثراز هنرمندان جوان که با تکنيک هاي مختلف اکرليک، جوهر راپيد، 
رنگ روغن و ترکيب مواد و با مضمون هاي قرآني در ابعاد گوناگون خلق 

شده اند به مدت 4 روز زينت بخش فضاي نگارخانه است.

با حکم رئيس بيست و يکمين دوره؛

داوران بخش منطقه اي جشنواره 
بين المللي قصه گويي معرفي شدند

فکري  پرورش  کانون  فرهنگي  معاون  زمرديان  با حکم محمدرضا 
کودکان و نوجوانان و رئيس بيست و يکمين جشنواره بين المللي 
شدند.به  معرفي  اين جشنواره   منطقه اي  بخش  داوران  قصه گويي، 
گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل کانون، بر اساس اين 
احکام، علي خانجاني از قصه گويان، نويسندگان و پژوهش گران حوزه 
کودک و نوجوان، به عنوان رئيس هيئت داوران مرحله منطقه اي 
نويسندگان  از  دولت آبادي  حسن  قصه گويي،  بين المللي  جشنواره 
حوزه کودک و نوجوان، مجيد قناد مجري با سابقه برنامه هاي کودک 
تلويزيون، محمدرضا يوسفي نويسنده و نظريه پرداز ادبيات کودکان و 
نوجوانان، علي کاشفي خوانساري نويسنده ، شاعر ، پژوهشگر  و منتقد  
حوزه ادبيات کودک و نوجوان و سارا روستاپور مجري برنامه هاي 
کودک و نوجوان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان 

داوران بخش منطقه اي انتخاب شدند.

   اذان ظهر:11:48 
   اذان مغرب:17:24

   اذان صبح:  5:05
   طلوع آفتاب:  6:31
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مناقصه دو مرحله اي عمومي
اداره کل نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد خريد تجهيزات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اجرا درآورد کليه مراحل برگزاري مناقصه از 
www.setadiran.ir  دريافت اسناد مناقصه  تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد ( به آدرس 

 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي راجهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : تاريخ  97/8/1۳ ساعت 14 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز 97/8/19

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز 97/8/29
زمان بازگشايي پاکتها: شروع از ساعت 9 روز 97/8/۳۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت لفافه : آدرس : زاهدان، کوي قدس نبش چمران 1 اداره 
کل نوسازي مدارس استان وتلفن ۰54۳۳2۳۰181

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مرکز تماس: 1۳717171 – ۰21 دفتر ثبت نام  889697۳7 – ۰21 و 8519۳768 – ۰21

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانهwww.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفايل تامين کننده/ مناقصه گر موجود است.
مناقصه دو مرحله اي عمومي

خريد تجهيزات مورد نياز مدارس ابتدايي، متوسطه اول، متوسطه دوم، هنرستانهاي فني وحرفه اي و کاردانش در سطح استان 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/1۳
د ش 97/8/1۳ تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/14 

م الف 1765 شناسه آگهي 282479 

مبلغ تضمين ) ريال(مبلغ كار برآورد ) ريال (تعداد نام كاال مناقصه 

300010/500/000/000525/000/000ميز دو نفره دانش آموزي سه پايه دوم ابتدايي1

مبلغ تضمين ) ريال (مبلغ كل برآورد ) ريال(تعداد نام كاال مناقصه 

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

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ كل برآورد )ريال(تعداد نام كاال مناقصه 

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

 روابط عمومي اداره كل نوسازي 
توسعه و تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان 

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
 اداره كل نوسازي مدارس
 استان سيستان و بلوچستان

نوبت دوم

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي چاپ سررسيد
)) پيشنهاد قيمت و ارزيابي((

کانون انجمن هاي سراسري نمايندگان بيمه البرز در نظر دارد چاپ اقالم تبليغاتي سال98را از طريق مناقصه عمومي 
به پيمانکاران )حقيقي و حقوقي( واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي براي دريافت 
اسناد مناقصه و آگاهي از شرايط آن در وقت اداري و پس از واريز مبلغ 9۰۰۰۰۰ ريال بابت خريد اسناد مناقصه به 
حساب سپرده به شماره 17۰8۳6154 نزد بانک تجارت کد 2۰9 و با در دست داشتن اصل فيش بانکي و معرفي نامه 
به نشاني تهرانـ  خيابان سپهبد قرنيـ  نبش خيابان کريمخان زندـ  شماره ۳ـ  ساختمان مرکزي بيمه البرزـ  دفتر 

کانون مراجعه نمايند. 
تلفن تماس : 888۰۳811يا ۰912۳71784۳

 مهلت خريد و تحويل اسناد مناقصه توسط شرکت کنندگان مناقصه از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري روز 
سه شنبه مورخ 1۳97/8/22  خواهد بود. بازگشايي پاکات ۳۰ آبان بوده و نتيجه کتبا در تاريخ سوم آذرماه به برنده 

اعالم مي شود.
اعتبار و برآورد اوليه قرارداد 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال است. کليه کسورات قانوني بعهده برنده مناقصه باشدوهيچگونه 
مسئوليتي از اين جهت متوجه کانون سراسري نمي باشد. به اين قرارداد هيچگونه تعديل و مابه التفاوت قيمت تعلق 

نخواهد گرفت. ساير اطالعات و توضيحات الزم و کافي در فرم و اسناد شرکت در مناقصه مندرج مي باشد. 
کانون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد

تاريخ انتشار 97/8/14
خ ت 97/8/14

 تجديد آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي )نوبت دوم(

شهرداري منطقه سه دزفول در نظر دارد تامين نيروي انساني و تکميل کادر خدمات عمراني و اداري را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهاي 
واجد شرايط با در نظر گرفتن اساسنامه شرکت و داراي گواهي صالحيت و گواهينامه ايمني از اداره کار واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي 

واجد شرايط تقاضا مي گردد جهت دريافت اسناد به امور قراردادهاي شهرداري مرکزي مراجعه نمايند:
فروش اسناد مناقصه از تاريخ 97/۰8/۰7 لغايت 97/۰8/26: واريز وجه نقد به مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب 2118۰4۳۰8827916۰۰8 

بانک انصار به نام شهرداري منطقه سه
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت اداري مورخ 1۳97/۰8/27 به دبيرخانه شهرداري مرکزي دزفول

تاريخ بازگشايي پاکت ها: مورخ 1۳97/۰8/29 راس ساعت 1۰:۳۰ در محل شهرداري مرکزي
برآورد اوليه پروژه: بالغ بر 21/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از محل اعتبارات جاري شهرداري با کد اعتباري 2۰5511 تامين مي گردد.

مدت زمان انجام عمليات: يک سال
سپرده شرکت در مناقصه: معادل 5% برآورد اوليه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي به نام شرکت و يا ارائه فيش نقدي به حساب شهرداري 
مي باشد که هنگام انعقاد قرارداد و اخذ حسن انجام تعهدات )1۰ درصد( به پيمانکار مسترد مي گردد و چنانچه هر يک از نفرات اول تا سوم 

مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنان به ترتيب ضبط مي گردد.
- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه ارائه مي گردد.

- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار مي باشد.

** توضيح اينکه اولويت واگذاري پروژه مذکور به شرکت هايي مي باشد که کار همزمان و مرتبط با پروژه در دست اجرا نداشته باشند.
حضور شرکت کنندگان در جلسه کميسيون بازگشايي پاکت ها بالمانع است.

سايت اينترنتي شهرداري دزفول www.dezful.ir مي باشد.
آدرس شهرداري مرکزي: خيابان فرمانداري روبروي فرمانداري ويژه شهرستان دزفول ساختمان شهرداري دزفول تلفن: ۰61-4242۰511

تاريخ انتشار: 97/8/14
خ ش: 97/8/14 هيات مديره كانون سراسري نمايندگان بيمه البرز

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور - استانداري خوزستان

شهرداري دزفول
منطقه سه

روابط عمومي شهرداري منطقه سه دزفول

شهرک کوثر هشتگرد را آنچه شايسته نام آنست 
خواهيم ساخت 

شهرک کوثر هشتگرد که ساليان متمادي 
به دليل مشکل مالکيت بالتکليف مانده 
بود اينک و با ابالغ راي هيئت نظارت 
مبني بر ابطال ماده ۳۳ قانون حفاظت 
و بهره برداري از جنگلها و مراتع ، با 
و  شهر  شوراي   ، شهرداري  همکاري 
است  آن  آنچه شايسته  به  شهروندان 

تبديل خواهد شد.
دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد از 
آغاز مراجعه مالکين و ارائه خدمات به شهرک کوثر هشتگرد خبر داد و گفت : خوشبختانه با 
پيگيري هاي استاندار محترم البرز ، نماينده محترم مجلس ، فرماندار پرتالش ، اعضاي شوراي 
اسالمي شهر و ساير مسئولين استان و شهرستان، مشکل مالکيت اراضي کوثر به نفع خرده مالکان 
رفع گرديده و اکنون پس از ابالغ  راي هيئت نظارت که اراضي مذکور را جزء مستثنيات مالکين 

تعيين نموده ، شهرداري آماده صدور مجوز و ارائه خدمات مي باشد.
 بهمني گفت : از ماه ها قبل بخش ويژه اي در واحد شهرسازي جهت پيگيري و جوابگويي به مراجعه کنندگان 
اين شهرک راه اندازي گرديده و درخواست هاي مالکين در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد. شهردار 
هشتگرد افزود : ساخت شهرک کوثر شامل اجراي زيرساخت هاي شهري ازقبيل جدول گذاري و 
اجراي شبکه معابر ، شبکه برق ، خطوط تلفن ، لوله کشي آب و گاز و ... مي باشد که شهرداري 
در هفته هاي آينده ساخت  شبکه معابر را شروع خواهد نمود و نياز است تا ساير دستگاه هاي 

خدمات رسان نيز در راستاي تسريع در ساخت اين شهرک اقدام نمايند.
وي از دستگاه هاي مختلف خواست تا نسبت به تملک و پيگيري براي احداث اماکن مورد نياز 
براي سرانه هاي مختلف آموزشي و بهداشتي و ... اقدام نمايند. با توجه به پيش بيني هاي صورت 
گرفته ماشين آالت شهرداري آماده شروع عمليات برداشت و انتقال نخاله هاي ساختماني دپو 
شده در اين اراضي مي باشند و اميد است تا شهروندان که تاکنون با سعه صدر در جهت احقاق 

حقوق خود تالش نموده اند زين پس نيز ياريگر شهرداري در آباداني اين شهرک باشند .


