
ادامه در صفحه9

گزارش رسالت از اجراي پنهاني سند2030؛
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تعقيب كيفري قرار مي گيرند
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 در برجام به آنها دروغ 
گفته شده است 
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توسط شوراي شهر؛
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شهرداري تهران شد
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 كبري خز علي: اجرا كنندگان سند در تقابل با حكم رهبري 
عمل مي كنند

 محمد اسحاقي: 2030 از سوي شوراي انقاب فرهنگي 
مردود اعام شد

 كارن خانلري: اجراي پنهان اسناد بين المللي 
غيرقانوني است

حسين آخاني، پژوهشگر محيط زيست در گفت وگو با رسالت: 
دولت مردان درك درستي از مفهوم محيط زيست ندارند

 رئيس جمهور با انتصاب كانتري، سازمان محيط زيست را منحل كرد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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آيت اه نوري همداني:
حوزه از اصل نظام 
 پاسداري و انقابي

عمل كند

عضو ارشد انصاراه در گفت و گو با رسالت:
 فريب بازي آمريكا 
 در يمن را 
نمي خوريم

سكته صهيونيست ها در غزه 
حنيف غفاري

اشغالگر  رژيم  اخير  روزه   دو  نبرد  
قدس و حماس، بنيان هاي سياسي و 
نظامي رژيم صهيونيستي را به صورت 
همزمان هدف قرار داده است. مطابق 
اخبار موجود، قرار است نتانياهو زمان 
برگزاري انتخابات در سرزمين هاي اشغالي 
را مشخص کند. از سوي ديگر، آويگدور 
ليبرمن وزير مستعفي جنگ کابينه نتانياهو ضمن تاکيد 
بر تصميم خود ) که به انحال دولت ائتافي در تل آويو 
انجاميد( ، نسبت به قدرت گرفتن بيشتر نيروهاي مقاومت 
در آينده ابراز نگراني کرده است. بسياري از تحليلگران 
معتقدند که حتي در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام، 
دولت بعدي در تل آويو، دولتي غير مقتدر، آسيب پذير 
و حداقلي خواهد بود. دولتي که قدرت مانور منطقه اي 
داد. از دست خواهد  زيادي  ميزان  به  را  داخلي خود  و 

نکته حائز اهميت ديگر اينکه نتانياهو هم اکنون در کنار 
دردسرهاي ناشي از خروج ليبرمن از دولت ائتافي ، با اتهام 
فساد مالي جديد خود و همسرش نيز رو به رو شده است. 
موضوعي که مي تواند مرگ سياسي يکي از خونخوارترين 
تحوات  خصوص  در  بزند.  رقم  را  تاريخ  سياستمداران 
 جاري اخير در سرزمين هاي اشغالي نکاتي وجود دارد که 

نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت :
نخست اينکه اياات متحده آمريکا، انگليس و فرانسه به 
عنوان مثلث حامي جنايات رژيم اشغالگر قدس ، اين بار 
نيز آمادگي داشتند تا راه را براي ادامه جنگ و استمرار 
جنايات نتانياهو عليه فلسطينيان هموار سازند. شکست 
جلسه شوراي امنيت در خصوص غزه، بار ديگر نشان داد 
که شوراي امنيت سازمان ملل متحد به مامن و جايگاهي 
براي حمايت از جنايات صهيونيستها تبديل شده است. از 
سوي ديگر، با وجود حضور دونالد ترامپ در راس معادات 
سياسي و اجرايي اياات متحده آمريکا، نتانياهو شک و 
در  آويو  تل  از  واشنگتن  حمايت  در خصوص  اي  شبهه 

جنگ با حماس نداشت.

سرمقاله

 متولي تأمين 
مسكن مردم كيست؟

 توقف قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي از سكنه
 مسكن مردم، قرباني سياست هاي ليبرالي

درسايترسالتبخوانيد

يادداشتيادداشت

 افزايش سرمايه صندوق 
از محل تنخواه بودجه عمومي؟!

غامرضا انبارلويي
ماهيت منابع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور 
موضوع بند م ماده  28 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي 

از مقررات مالي دولت مصوب 93 چيست؟
جواب را مقنن در بند م تذکر داده است و آن عبارت است از تنخواه گردان، 
که ميزان آن 3% بودجه عمومي دولت است. يعني 3% کل بودجه عمومي 
را دولت مي تواند براي پيشگيري از حوادث به دليل اهميتي که حوادث 
غيرمترقبه دارند هزينه کند تا از بروز بحران جلوگيري کند. بديهي است 
به هر ميزان که  از اين3% دولت از سرجمع بودجه عمومي استفاده کند، 

 به همان ميزان از تخصيص بودجه دستگاه هايي اجرايي کسر خواهد شد به اين 3% اضافه  کنيد  
2 درصد اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب سال 87 را 
که مي شود جمعا 5% بودجه عمومي دولت. بديهي است اين جواز را مقنن به دولت براي جلوگيري 
از بروز بحران يا جبران خسارت حوادث غيرمترقبه داده است نه براي هر امري از امور رايج که 
خود منابع  يا اعتباري پادار شده در قانون موضوعه دارد. اما توجه به مراتب زير نشان مي  دهد که  

دولت  از اين جواز خاص براي هر امر عامي استفاده مي کند بدين نحو که؛
تأكيد سازمان  و  وزارت كشور  پيشنهاد  به  هيئت وزيران در جلسه 1397/6/18 
برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 

اسامي ايران تصويب كرد:
1- مبلغ پانصد ميليارد ) 500/000/000/000( ريال از محل منابع ماده  )12( قانون 
تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند  )م( ماده )28( قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(- مصوب 1393 – براي تأمين 
و خريد علوفه مورد نياز دام عشاير كشور و كمك به صندوق حمايت از توسعه بخش 
كشاورزي و عشايري به شرح جدول زير در اختيار وزارت جهاد كشاورزي ) سازمان 

امور عشاير ايران( قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:

2- وزارت جهاد كشاورزي ) سازمان امور عشاير ايران ( موظف است گزارش عملكرد 
اجرايي اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه  كشور 

ارسال نمايد. )1(
الف- بطوري که  ماحظه مي شود از بودجه پادار شده براي حوادث غيرمترقبه براي موردي 
غير آن، مصوبه دولت جواز هزينه داده است که تداعي گر مصرف اعتبار در غير مورد معين 

است که  در ماده  598 قانون مجازات هاي اسامي حکمي مشخص دارد.
ب- تأمين علوفه  يعني چه؟ يعني خريد علوفه از داخل يا خارج علوفه اي که خريداري مي شود 
چه مي شود؟ معلوم است به مصرف کننده فروخته مي شود. وقتي فروخته شد وجه آن مسترد 
مي گردد حاا با سود يا بدون يک ريال سود. اين وجه برگشت شده چه مي شود؟ مصوبه اصًا 

در مورد برگشت وجه 15 ميليارد توماني مسکوت است و سخن از هزينه کرد دارد.
پ- کمک به  صندوق حمايت فان يعني چه؟ يعني پرداخت وجه از محل بودجه بحران براي 
افزايش سرمايه يک صندوق، يک صندوقي که منابع و مصارف آن مشخص است وهيچ يک 
از مفاد و عبارات بند م ماده  28 قانون الحاق که مستند مورد اتکاي دولت است بر افزايش 

سرمايه صندوق به ماهو يک موسسه اعتباري يا بانک دالت ندارد.
ج- ختم کام. مصرف بودجه مربوط به حوادث غيرمترقبه  در مواردي که نه حادثه است و 
نه غيرمترقبه باعث مي شود که با اين مصرف در غير مورد معين، اگر فرداروزي سيل، زلزله 
يا توفان يا خشکسالي در يک منطقه  بروز کند دولت براي جبران خسارات آن بودجه اي 
نخواهد  داشت، چرا ندارد براي آن که  اعتبارش را در جاي ديگر خرج کرده و دستش خالي 
است و آنهايي که اين گونه مصوبات مغاير قانون را تنظيم، تصويب و تأييد مي کنند بايد وجداناً 
 جوابگوي مردم زيانديده از حوادثي مثل زلزله وسيل و خشکسالي که در اقصي نقاط دور افتاده 

کشور از هستي ساقط شده يا مي شوند باشند.
پي نوشت :

)1( – تصويب نامه  81171 مورخ 97/6/20 

اين ثروت را از كجا آورده اي؟!
احمدرضا هدايتي

چندي پيش مسئولين محترم قوه قضائيه در پاسخ به 
سوال خبرنگاران در مورد »قانون اعاده اموال نامشروع 
زياد  تعداد  دليل  به  را  طرح  اين  اجراي  مسئولين«، 
مسئولين )از ابتداي انقاب تاکنون(، ناممکن دانسته 
و به همين دليل عمًا اجراي آن را از دستور کار خود 

خارج ساختند.
حال با توجه به اين که از گذشته تاکنون همواره تمام 
تاش مسئوان محترم قوه قضائيه بر اجراي عدالت و 

مبارزه با مفسدان اقتصادي متمرکز بوده است، چند سوال مهم مطرح است:
1- آيا اتخاذ اين رويکرد در برابر اجراي اين قانون، بي دليل شائبه شايعه شموليت 

برخي از مسئوان قوه قضائيه در اين رابطه را تشديد نمي کند؟
2- آيا تعدد افراد مشمول محاسبه اموال مي تواند، بهانه مناسبي براي صرف نظر 
کردن از اجراي اين مطالبه عمومي و بازپس گرفتن اموال بيت المال از افراد 

فرصت طلب باشد؟
3- آيا اين امکان وجود ندارد که کار محاسبه و رسيدگي به اموال مسئولين 
سطح بندي گرديده و در مرحله اول، از رسيدگي به اموال رؤساي جمهور و وزرا  
يا دانه درشت ترين افراد آغاز و سپس در صورت فراهم بودن شرايط، به تدريج 

به ساير سطوح تعميم داده شود؟
۴- آيا واقعاً مسئولين محترم قضائي در حمايت مردم از اين اقدام که يک مطالبه 

عمومي است و مي تواند اعتماد عمومي را تقويت کند، ترديد دارند؟
بديهي است با توجه به اين که اواً از ابتداي انقاب تاکنون، بخش قابل توجهي 
از مسئوليت هاي سطوح عالي به تعداد مشخصي از افراد محدود مي شود و ثانياً 
مسئولين متعهد و دلسوز واقعي نبايد و نمي توانسته اند به فعاليتي بيش از مسئوليت 
اصلي خود در سيستم دولتي بينديشند، لذا قاعدتاً هيچ يک از مسئولين محترم 
قبلي و فعلي )مگر کساني که قبل از انقاب در رديف صاحبان ثروت قرار داشته 
يا ارث کان به آنها رسيده است، که البته بخشي از افزايش دارايي همين افراد 
هم جاي تأمل دارد( نمي توانسته اند، دارايي قابل ماحظه اي بيش از سقف 
حقوق دولتي خود داشته باشند، بنابراين با يک حساب سرانگشتي و دو دوتا 
چهارتاي ساده هم مي شود، مشمولين احتمالي اين قانون را شناسايي و از آنها 

پرسيد که؛ »اين ثروت را از کجا آورده اي؟«.
با توجه به توضيحات فوق؛ شايسته است مسئوان محترم قوه قضائيه با ايجاد و 
اختصاص يک يا چند شعبه ويژه براي اجراي اين قانون، جديت خود در مبارزه 
با مفاسد را بيش از پيش اثبات و از اين طريق، از تکرار موارد مشابه احتمالي 

در آينده پيشگيري نمايند.

)ارقام به ميليون ريال(

ميزان اعتبارنوع اعتبارعنوان رديف 

تأمين علوفه  مورد نياز دام عشاير كشور1
هزينه اي

150/000

كمك به صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 2
و عشايري

350/000

500/000 جمع 

نوبت دوم

آگهي دعوت از سهامداران شركت كيان گستر كوثر سهامي خاص به شماره ثبت 40705 و به شناسه ملي 10380564811
در اجراي ماده 136 قانون تجارت با توجه به عدم حدنصاب جلسه نوبت اول مجمع عمومي عادي مورخ 97/7/23 از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود جهت 
انتخاب مديران در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/9/14 ساعت 17 مشهد، بلوار وكيل آباد، دانشجو 11، پاك 65 جنب سالن ورزشي حميدي 

برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوي
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد

صفحه2

صفحه10

اصاحيه شماره )1( 
مناقصه خريد 8100  متر كابل افشان

مناقصه شماره 200971235000041 موضوع: خريد 
كابل افشان به مقدار 8100 متر به شرح زير اصاح 

مي گردد.
برآورد اوليه: 11/000/000/000 ريال

تضمين شركت در مناقصه: 550/000/000 ريال
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28
شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان

شركت آب و فاضاب روستايي 
استان كرمان



خبر«

»

حجت ااسام شيرازي:
 عماد  مغنيه

 يک الگو براي تمام 
جوامع آزاده است

سيا سي دو شنبه 28 آبان 21397
11 ربيع ااول 1440-19 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9363

 حاجي دليگاني: ظريف پولشوها را 
افشا نکند، استيضاحش مي کنيم

نمايندهمردمشاهينشهردرمجلسگفت:ظريفپولشوهاراافشانکنداستيضاحشميکنيم.
حسينعليحاجيدليگانيدرگفتوگوباخبرنگارحوزهمجلسگروهسياسيخبرگزاريآنا،در
خصوصحضورظريفدرمجلسوپاسخگوييدربارهادعايپولشوييدرکشوراظهارکرد:از
آقايظريفدرخواستکرديماساميافراديکهبهگفتهايشاندرکشورپولشوييميکنند
رااعامکند،درغيراينصورتطرحاستيضاحويرادرمجلسکليدخواهيمزد.ويبابيان
اينکهمابهعنواننمايندگانمردمسوگنديادکرديمازمسائلمليدفاعکنيم،تصريحکرد:
وزيرامورخارجهمطالبيرابيانکردکهخافمصالحمليکشوربودوگفتههايويتکرار
هماناتهامياستکهدشمنانبهنظامجمهورياساميميزنند.نمايندهمردمشاهينشهر
وميمهدرمجلسافزود:ظريفمدعيشدهافرادپولشودرکشوربرخيمسئوانراحمايت
ميکنندتابا»سيافتي«مخالفتکنند؛بنابرايناگروزيرامورخارجهتاسهشنبههفته

جارياسامياينافرادرااعامنکند،طرحاستيضاحويرابهجريانخواهيمانداخت.

آيت اه اراکي:
سرنگوني آل سعود نزديک است

دبيرکلمجمعجهانيتقريبمذاهبگفت:سرنگونيآلسعودنزديكاست.بهگزارش
خبرنگارخبرگزاريرسا،آيتاهمحسناراکيدرتجمعبزرگطابوحوزوياندرحمايت
ازمردممظلوميمنکهدرمدرسهفيضيهبرگزارشد،بااشارهبهافسارگسيختگيجبهه
استکباروجناياتآندرجهانگفت:يمندررواياتمنبعجوششحکمتنامبردهشده
وجناياتآلسعودکهبامباشرتغربصورتميگيردازکمنظيرترينجناياتتاريخ
است.ويبااشارهبهاينکهاجتماعامروزمافراخوانوجدانجهانياست،اظهارداشت:
همهبايددرحمايتازمردممظلوميمنفريادبرآورند.نمايندهمردمدرمجلسخبرگان
رهبريفيضيهراپايگاهانقاباساميدانستوخطاببههمهمظلومانيمنابرازداشت:
اعامميکنيمباهمهامکاناتبهشماياريخواهيمرساند،زيراخونشماخونماودرد
ورنجشمادردورنجمااست.ويتأکيدکرد:آلسعودجرثومهفساداستوازروزيکه
شکلگرفتتابهامروزروزينيستکهدستبهجنايتنزندهباشد؛امروزبهطورحتم

اعامميکنيمپيروزيانصاراهيمنوسرنگونيآلسعودنزديكاست.

عباسي: عکس انداختن با طرف غربي 
فخري ندارد

رئيسسابقسازمانانرژياتميايرانگفت:مذاکرهباغربافتخارينداشتهوعکسانداختن
باطرفغربيفخريندارد،وليحاصلمذاکراتهيچارمغانيبرايکشوردرپينداشت.
بهگزارشخبرنگارحوزهدولتگروهسياسيخبرگزاريآنا،فريدونعباسيازدانشمندان
هستهايورئيسسابقسازمانانرژياتميکشوردربرنامه»رودررو«دربارهمذاکرات
هستهايايرانو6کشورجهاناظهارکرد:ايرانسال۹۲درآستانهغلبهبرکشورهاي
غربيبودوباتوسعهغنيسازي۲۰درصدتوسطکشورمان،غربيهايدرحالشکست
بودند.ويبابياناينکهرهبرياعامکردندکهخوشبينبهمذاکراتنيستند،اضافهکرد:
مذاکراتباغربيهاهيچافتخارينداشتهوعکسانداختنباطرفغربيفخريندارد،ولي

حاصلمذاکراتهيچارمغانيبرايکشوردرپينداشت.

گزارش رسالت از اجراي پنهاني سند 2030؛

نفوذ نرم آموزشي به سبک يونسکو 
اينروزهادوبارهسند۲۰3۰خبرسازشدهوازگوشهوکنارزمزمههاييمبنيبر
اجرايپنهانيآنشنيدهميشود،گوياهنوزمدافعاناسنادبينالمللينپذيرفتهاند
کهاينسندبانفوذنرموخزندهدرسيستمآموزشي،ميتواندسرنوشتتعليمو
تربيترادرجامعهايرانتغييردادهودرمسيرباورهايغلطسکواريسم،اومانيسم

وليبراليسمقراردهد.
اگرچهويترينونمايبيرونيسند۲۰3۰يونسکو؛آموزشوتوسعهپايداروبرقراري
عدالتآموزشياستامادربطنآنتغييرسبكزندگيباهدفگرايشبهسمت
سياستهاينظامسلطهسرمايهداريوايجاددگرگونيدرشالودهباورهايفرهنگي

وبوميپايهريزيوهدفگذاريشدهاست.
معمواسازمانمللونهادهايوابستهبهآن،سندهاييرادربخشهايمختلف
بهويژهدرحوزهتعليموتربيتمعينميکنندکهشناختهشدهترينايناسناد،
۲۰3۰است.اينسنددربخشهايمختلفاعمازاجتماعي،بهداشت،سامت،
انرژي،آب،کشاورزيوآموزشسياستهاواهدافيراتعيينکردهاستکهدر
حوزهآموزشايناهدافبهظاهرشامل»تضمينآموزشباکيفيت«،»برابري«،

»فراگيري«و»ترويجفرصتهاييادگيريمادامالعمر«است.
اينسندبدوناطاعرسانيقبليدرآذرماه13۹5باحضوروزرايآموزشوپرورش
وعلومرونماييشد،درآنبرههاعضايشورايعاليانقابفرهنگيوبرخياز
نمايندگانمجلس،بخشهاييازپيشنويسمنتشرشدهرامغايرباقانوناساسي
دانستندومقاممعظمرهبريدرديداربامعلمانوفرهنگيانبراينمسئلهتصريح
داشتندکهنبايداجازهبدهيممجموعههايبينالملليبرايماتصميمبگيرندواز
اينطريقبخواهنددرکشورنفوذکنند،آنهمدرشرايطيکهميتوانبهاسناد

باادستيداخليتوجهکرد.
»سند۲۰3۰سازمانمللچيزينيستکهجمهورياساميبتواندشانهاشرازير
باراينهابدهدوتسليمبشود.بهچهمناسبتيكمجموعهبهاصطاحبينالمللياي
-کهقطعاًتحتنفوذقدرتهايبزرگدنيااست-اينحقراداشتهباشدکهبراي

کشورهايمختلف،برايملّتهايگوناگون،باتمّدنهايمختلف،باسوابقتاريخي
وفرهنگيگوناگون،تکليفمعّينکندکهشمابايداينجوريعملکنيد؟اصلکار،
غلطاست.ماسندهايباادستيداريم،ماميدانيمبايددرزمينههايآموزش،پرورش،

اخاق،سبكزندگيچهکارکنيم؛احتياجبهاينسندوجودندارد.«
پسازهشدارهايمقاممعظمرهبري،شوراياطاعرسانيدولتباصدوربيانيهاي
اعامکرد:»فرمايشاتوبياناتارزشمندوحکيمانهمقاممعظمرهبريدرخصوص
سند»چارچوباقدامآموزش۲۰3۰«،کهدرتاريخ17ارديبهشت13۹6در
ديداربامعلمان،مطرحشدازهمانلحظه،موردتوجهواهتمامجديدولتقرار
گرفت.«امادرحالحاضرازگوشهوکنارزمزمههاييمبنيبراجرايپنهانياين
سندشنيدهميشود،حالآنکهمقاممعظمرهبريصراحتاگفتهاند:»اينسند
وامثالآن،مواردينيستندکهجمهورياساميايرانتسليمآنهاشود،وامضاي
اينسندواجرايبيسروصدايآنقطعاًمجازنيستوبهدستگاههايمسئول

نيزاعامشدهاست.«
اماپرسشايناستکهچرامقاممعظمرهبرينسبتبهعدماجراياينسند
تاکيددارند؟پاسخروشناست،چونسند۲۰3۰درتداومبرنامهتوسعهپايداردر
سال۲۰۰۰تا۲۰15درايرانپيادهسازيشدتاتغييراتفرهنگيرادرجامعه
بوجودبياورد.درفاصلهزماني۲۰15تا۲۰3۰کهازآنتحتعنوانسند۲۰3۰
يادميشود،قراراستتغييراتقانوني،سياستهاوبرنامههابهگونهايطراحي

شودکهتمامنسلآيندهبرمبنايخواستغربيها،تفکرکنند.
درهمينرابطهکبريخزعلي،عضوشورايعاليانقابفرهنگيانتقاداتجديرا
پيراموناينسندمطرحکردهوبهروزنامهرسالتميگويد:غربيهاميخواهنداز
طريقاجراياينسندمابهجامعهايکاماسکوارکهبادينضديتدارد،تبديل
شويموبههمهآزاديهاييکهدرتمامياديانحرامياخافرشدوکمالبشر
بوده،دستيابيم.شارلوناساتر،مديرعاملمؤسسهبينالملليديدهبانخانواده
وعضوانجمنحقوقخانوادهسازمانمللمتحدعنوانکردهاست،اينسند

انقابجنسيايجادخواهدکردونابوديمعصوميتکودکوخانوادهوبااتراز
آننابوديبشريترارقمميزند.خزعليتاکيدميکند:اساترچندينپروندهرا
درسازمانمللداردودرعينحالبا17۰کشورسياستهايخانوادهراتنظيم
وباانواعمباحثزنانوخانوادهارتباطدارد.اوبههمراه۲6نفرديگرازاساتيد
جهاندراينرابطهاعامخطرکردهوگفتهاينسندبهنامبرنامهتوسعهپايدار
تحتعنوانرشدعلمي،فکري،سياسيواقتصاداهدافيهمچوننابوديفرهنگ
واخاقوخانوادهرادنبالميکندوباايناقدامنابوديجمعيترارقمخواهد
زد.اينسندسال۹5باحکممعاوناولرئيسجمهوربهطوررسمياجراييو
آذرماههمانسالرونماييشد،اينامرسرآغازموضعگيريمسئوانفرهنگيدر
رسانههابودامااينموضعگيريهايرسانهايسببسازپاسخگويينشدبرهمين
اساساعضايشورايعاليانقابفرهنگي،اسنادومدارکراخدمتمقاممعظم
رهبريارائهکردندوايشانباتوجهبهاينکهبند4سندبحثتعليموتربيترامورد
خطابقرارداده،درروزمعلموديداربافرهنگيانبرلغواينسندتاکيدکردهو
بعدازآنمراجعوعلماهمهشدارهايازمرادادندتااينکهدرتيرماههمانسال

رئيسجمهورلغواينسندرااعامکرد.
خزعليتاکيدميکند:اکنونهمهدستگاههاييکهدرحالاجراياينسندهستند،
درتقابلباحکمرئيسجمهور،علماومقاممعظمرهبريعملکردهاندوازنظر
دينيوقانوني،اقدامآنهاتخلفاست.آموزشوپرورش،بهزيستيووزارتبهداشت
اجراکنندهاينسندهستندالبتهآموزشپرورشميگويداينسنداصااجرا
نميشوداماعماگزارشهاييازمهدکودکهاميرسدکهنشانميدهداينسند
درحالاجراست.اينعضوشورايعاليانقابفرهنگيدرادامهعنوانميکند:در
برخيازشهرهانظيرمشهد،تهران،قم،کاشانواراکبااعتراضخانوادههاومعلمان
اينمسئلهکنترلشدهاست.بازهمازمردمميخواهيممراقبباشندکهدرمدارس

ومهدکودکهاچهمسائليبهفرزندانشانآموزشدادهميشود.
ادامه در صفحه آخر

نمايندهوليفقيهدرنيرويقدسسپاهگفت:عمادمغنيهيكالگوبرايتمامجوامعآزادهاست.
بهگزارشخبرنگارحوزهدفاعيامنيتيگروهسياسيباشگاهخبرنگارانجوان،حجتااسامعلي
شيرازيدرآيينپاسداشتچهلمينروزدرگذشتبانوآمنهسامهمادرشهيدانمغنيهبابيان
اينکهبانوسامهمادرسهشهيدعماد،فوادوجهادومادربزرگشهيدجهادمغنيهاستگفت:اگر
بخواهيمدرخصوصعظمتاينبانويبزرگواربگوييم،ويژگيبارزايشانايناستکهاينبانوکوه
صبرواستقامتبودند؛مادريکهپسازشهادتعماددرحاليکهدوفرزندشهمقبابهشهادت
رسيدهبودندخمبهابرونياوردندوهموارهخودرابدهکاراساموجبههمقاومتميدانستکه
ايننشانازروحبلنداينشيرزناست.ويبابياناينکهعمادمغنيهسهمبزرگيدرموفقيتهاي
حزباهلبنانداشتهاستاظهارکرد:خونبرادرانوفرزنداينبانويبزرگوارخطيراتثبيتکرد
کهحزباهنهتنهادرلبنانبلکهدرمنطقهوجهانقدرتمندشدهاستوخوناينشهداوصبر
وايستادگيمادرانوپدراناينشهداعظمتيرابرايحزباهلبنانرقمزدکهجهانعظمت

آنراتحسينميکند.نمايندهوليفقيهدرنيرويسپاهقدسافزود:عمادمغنيهمانندخورشيد
ميدرخشيدوقطعاآنکسيکهاينخورشيدرامنورساختمادرعمادبود،اينزنآنگونه
فرزندشراتربيتکردکهبتواندباصابتدربرابراستکبارجهانيورژيمصهيونيستيپافشاري
کند.ويبابياناينکهعمادوخانوادهاونهتنهابرايلبنانکهبرايتمامجوامعآزادهيكالگواست
گفت:عليرغمهمهسختيهاييکهمادرعمادمغنيهباشهادتچهارفرزندشتحملکردچونشير
درميدانايستادودرتاشبودتاخادميبرايلبنانوخانوادهشهداباشد.ازخداوندميخواهيم
بههمهتوفيقدهدپاسدارخوناساموجبههمقاومتباشيم.سردارسرتيپخسروعروجمشاور
فرماندهيکلسپاهپاسداراننيزدراينمراسمگفت:يكفرماندهبايدخصوصياتويژهايداشته
باشدکهحاجعمادبهدليلويژگيهايشخصيتيازبرترينفرماندهانجنگيبودشهيدمغنيهدر
شرايطسختيادرشرايطآبوهواييدشواردرميداننبردحاضرميشدودرعينحالمراقب

بودکهموردشناساييدشمنقرارنگيرد.

محمدنبي حبيبي:
مقاومت، دو روزه رژيم صهيونيستي را شکست داد

دبيرکلحزبمؤتلفهاساميگفت:مقاومتدوروزهرژيم
صهيونيستيراشکستداد.بهگزارشحوزهاحزابگروه
سياسيخبرگزاريآنا،محمدنبيحبيبيدرپاياننشست
دبيرانحزبمؤتلفهاسامياظهارکرد:جنگهاي33روزه،
5۰روزه،۲۰روزهبهدليلاستحکامزيرساختهايمقاومت
درمنطقهبهدوروزرسيدهاست.ويبابياناينکهپذيرش
شکسترژيمصهيونيستيدرتروريکيازرهبرانحماسو
فرماندهقسامباعثشديكزورآزماييجديدموشکيصورت
گيرد؛صهيونيستهايکيازفرماندهانارشدخودراازدست
دادندوبسياريازآنهاکشتهوزخميشدندکهبعدهاآمار
آنمنتشرميشودگفت:قدرتموشکيجبههمقاومتيکي
ازمؤلفههايپيروزيحماسدراينجنگبود.نبردجديد
نشاندادفلسطينيانکرانهباختريروداردنواهاليغزهدر
يكسنگرميجنگند.حبيبيافزود:حاابيشتردرکميشود
کهترسآمريکاورژيمصهيونيستيازقدرتموشکيايران
برايچيستوچرااصراردارندبرجام۲و3رابراينيروي

موشکيايرانبهملتماتحميلکنند.دبيرکلحزبمؤتلفه
اساميبااشارهبهاظهاراتاخيرمحمدجوادظريفگفت:ما
قانونپولشوييدقيقيداريموبانكها،وزارتاموراقتصادي
وداراييوديگردستگاههايمسئولدراينبارهمسئوليتهاي
مستقيموکليديدارندوبيانمطالبيازنوعآنچهظريفاز
طريقرسانههاگفتهومجموعهدولتهمصحتآنراتائيد
نکرده،جايتعجبفراواندارد.چرايکيازدولتمردانمابه
راحتيآبخوردنخوراکتبليغاتيبرايدشمنانفراهم
ميکندووسيلهشادمانيترامپوپمپئو،همفکرانخبيث
آنهاراتدارکميبينندبهفرضآنکهدرجاييهمتخلفي
صورتگرفتهباشدآياراهبرخوردباآن،طرحمسئلهدر
رسانههاست؟البتهمتأسفانهبرخيازخبرگزاريهايداخلي
همآتشبياراينقبيلمعرکههاهستند.ويباتقديرازقضات
شريفدستگاهقضادرمحاکمهومجازاتاخالگراننظام
اقتصاديکشورگفت:اعداماخالگراندرنظاماقتصادي
کشورموجيازاميدواريدرمردمبهوجودآورد.اينکهمردم

ميبينندساطينسکهوارزبهدستقانونمجازاتشدهاند،
اميدوارکنندهاست.ويبابياناينکهاميدواريمادامهاقدامات
بازدارندهازمفاسد،تخلفاتوجرائمبيشترموردتوجهقوه

قضائيهقرارگيردازقاضيپروندهخواستمتنکاملحکم
دومفسداقتصاديرامنتشرکندتامردمدرجريانجزئيات

جرائمودايلاحکامصادرهقرارگيرند.

خبر«
زاکاني:

 چک برگشتي برجام نقد نشده 
ظريف ايران را متهم به پولشويي مي کند
نمايندهسابقمردمتهراندرمجلسگفت:هنوزچكبرگشتيبرجامنقد
نشده،ظريفايرانرامتهمبهپولشوييميکند.بهگزارشخبرنگارحوزه
دولتگروهسياسيخبرگزاريآنا،عليرضازاکانيدربارهسخنانمحمدجواد
ظريفکهبرخيازنيروهارامتهمبهپولشوييکردهبود،درصفحهمجازي
خودبهاينموضوعواکنشديگرينشانميدهد.ويمينويسد:»آقاي
ظريفمنتقدانبه»سيافتي«رامتهمبهپولشوييکرد.هنوزچك
برگشتيبرجامنقدنشده،ايرانرامتهمبهپولشوييکردهوآمريکاراشاد
ميکند«.زاکانيدرادامهمطلبخودميآورد:»درقانونسال13۸6مقابلهبا
پولشوييهمهمسئوليتبادولتاست،ايشانبهجايعذرخواهيازکمکاري

همقطارانش،بياخاقيوخافگوييميکند«.

امير نعمتي:
 تحريم ها مقدمه اي براي توسعه 

و پيشرفت کشور است
جانشينفرماندهنيرويزمينيارتشگفت:تحريمهامقدمهايبرايتوسعه
وپيشرفتکشوراست.اميرسرتيپنوذرنعمتيدرگفتوگوباخبرنگارحوزه
دفاعيوامنيتيگروهسياسيخبرگزاريآنا،درارتباطباتوسعهمناطق
مرزيباهدفحفظوتأمينامنيتگفت:درمنطقهغربآسياکهازنظر
امنيتيدچارمشکاتيهست،ماازامنيتخوبيبرخورداريم،امابرايپايدار
کردنآن،نيازمندتوسعهوپيشرفتمناطقمرزيهستيم.ويادامهداد:
برايايجادتوسعهنيازمندامنيتوبرايامنيتپايدارهمنيازمندتوسعه
هستيموايندوبهيکديگروابستههستند،بنابرايندراينخصوصبايد
آمايشسرزمينيمتناسبباموقعيتژئوپليتيکيکشورصورتبگيردتادر
درازمدتامنيتپايدارداشتهباشيم.ويبهموضوعدوردومتحريمهااشاره
کردوگفت:بعداز13آبانکهدشمنمدامتبليغاينتحريمهاراميکرد،
مردمفهميدنداينتحريمهاآنطورکهآمريکاازآنَدمميزد،اثرگذاري
ندارد.نعمتيدرپايانخاطرنشانکرد:باتکيهبرمؤلفههايفرهنگي،علمي
واقتصاديخواهيمتوانستاينتحريمهاراپشتسربگذاريمواينتحريمها

مقدمهايبرتوسعهوپيشرفتکشورخواهندبود.

آيت اه نوري همداني:
 حوزه از اصل نظام پاسداري 

و انقابي عمل کند
استادبرجستهحوزهعلميهقمگفت:حوزهازاصلنظامپاسداريوانقابي
عملکند.بهگزارشخبرگزاريتسنيمازقم،آيتاهحسيننوريهمداني
درديداراعضايشورايعاليحوزههايعلميه،بابياناينکهاينشوراو
مديريتحوزهتاکنونشايستگيخودرابهمنصهظهوروبروزرساندهاست
اظهارداشت:مديريتحوزهواعضايشورايعاليقدمدرجايعلمايي
گذاشتهاندکهدرگذشتهحوزههايعلميهراهدايتميکردندوامروزبهخوبي
ايننقشمحققشدهاست.ويتصريحکرد:کسانيکهفکرميکننددرقم
کاريانجامنشدهدراشتباههستند،درحوزهعلميهقمفعاليتهايچشمگيري
ازجملهتأليف،تحقيق،تدريسوفعاليتهايعلميازاينقبيلبسياراجرا
شدهاست.ويباتأکيدبراينکهمعتقديمکهحوزههايعلميهاستمرارراه
انبياواوليايالهيبودهواينمبلغانهستندکهدرتماميعرصههاحضور
دارند،گفت:تربيتفقيهومجتهدبرايماامريمهمبودهومعتقديمدر
دنيايكفقاهتوجودداردکهازسرچشمهوحيگرفتهشدهوآنهمفقاهت
اهلبيت)ع(کهسلسلهمراتببهنبيمکرماسام)ص(برميگردد.آيتاه
نوريهمدانيبااشارهبهنقشحوزههايعلميهعنوانکرد:مردمبهحوزههاي
علميهتوجهدارند،اماامروزحوزهبايدازايناصلپاسداريکندوحوزه
بايدانقابيباشدوانقابيعملکند،بندهباجناحبازيمخالفمومعتقدم
حوزهبااترازجناحبازياست.استادبرجستهحوزهعلميهگفت:مردمداري
وبامردمبودنوظيفهمااست،چراکهاينمردمبودهکهدرراهانقابوبه
گفتهحوزهوروحانيتجاندادهوازکشوردفاعکردندوامروزنيزمردماز

حوزهوروحانيت،پاسداريازنظامراانتظاردارند.

آگهي مزايده مرحله اول نوبت دوم
شهرداري بناب به استناد بند يك صورتجلسه مورخه 97/07/24 شوراي محترم اسامي شهر در نظر دارد ملك )واحد آپارتماني( مندرج در جدول ذيل را برابر 
ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها از طريق آگهي مزايده عمومي با شرايط زير به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ 
مدارك و مطالعه شرايط شرکت در مزايده، پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 97/09/07 به صورت سربسته در سه پاکت شامل: 
)الف- فيش واريزي، ب- اسناد مزايده، ج- پيشنهاد قيمت( به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 

97/09/07 راس ساعت 14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.

شرايط:
1- کليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزايده مي باشد.

2- متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي با اخذ فيش از امور مالي 
شهرداري واريز و يا ضمانتنامه بانكي معتبر ارائه نمايند.

3- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد 

شد.
5- به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات الزامي مي باشد.
7- پس از اتمام مهلت مقرره هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.

8- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ چاپ آخرين آگهي به مدت 10 روز مي باشد.
9- در صورت مشاهده هر گونه تباني، مزايده باطل اعام مي گردد.

10- برنده مزايده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعام شهرداري نسبت به انجام امورات مربوطه اقدام نمايد. در غير اين صورت سپرده واريزي 
به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات به نفر دوم اباغ )اعام برندگي( خواهد شد.

11- ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28
خ ش: 97/8/21

سپرده شركت در مزايده )ريال(قيمت پايه هر مترمربع )ريال(نشاني ملکكاربريمساحت )مترمربع(پاك ثبتيرديف

بلوار شهريار، ميدان آب، مسکوني )آپارتمان(11/2015081/61
طبقه هشتم - واحد دوم

13/500/00057/000/000مسکوني

حسن قلي پور - سرپرست شهرداري بناب

آگهي تجديد مزايده 
 نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد در اجراي بند يك مصوبه شماره 1824 شوراي اسامي شهر سيرجان نسبت به فروش يك قطعه زمين 
)فاقد کاربري و خارج از محدوده قانوني( که بخشي از پاك 2399 فرعي از 5087 اصلي واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سيرجان 
انتهاي بلوار شهيد عباسپور جنب دامداري شورك را با قيمت پايه کارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از کليه افراد 
حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 )ده( روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد 

اماك شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مزايده:

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

2. در صورتي که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3. به پيشنهادات مخدوش، مشروط، ناقص و خارج از مهلت مقرر رسيدگي نخواهد شد.

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

6. تاريخ تحويل پاکات از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان ساعت اداري روز 97/09/08 مي باشد.
تبصره: محل تحويل پاکات: سيرجان - ميدان انقاب - شهرداري مرکزي سيرجان - واحد حراست مي باشد.

7. تاريخ بازگشايي پاکات 97/09/10 ساعت 18 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/21

خ ش: 97/8/21 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28 

 فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي 
 روشنايي فضاي سبز بلوار قائم حدفاصل

 ميدان نيروي دريايي تا بلوار قاآني - نوبت اول
شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: روشنايي فضاي سبز بلوار قائم حدفاصل 
ميدان نيروي دريايي تا بلوار قاآني( به شماره 200975674000021 را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از 
طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/08/28 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ 1397/09/07
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاريخ 1397/09/17
زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 18 روز يكشنبه تاريخ 1397/09/18

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف: آدرس سيرجان ميدان انقاب شهرداري مرکزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مرکز تماس: 041-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/5
خ ش: 97/8/28

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

سپرده شركت در مزايده )ريال(قيمت كل )ريال(قيمت پايه هر مترمربع )ريال(مساحت )مترمربع(رديف

14912/000/000982/000/00049/100/000

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجانمديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

تجديد آگهي مناقصه 
 نوبت دوم

دهياري روستاي خور به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 خود نسبت به برگزاري و انجام 
تشريفات قانوني مناقصه عمومي درخصوص اجراي پروژه چمن مصنوعي، با توجه به شرايط ذکر شده در اسناد مناقصه به شرکتهاي واجد 
صاحيت واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد پس از چاپ نوبت دوم آگهي، جهت خريد اسناد مناقصه به امور مالي دهياري 

خور به آدرس: استان البرز  - شهرستان ساوجباغ - روستاي خور - نبش ميدان شهداء، ساختمان دهياري مراجعه نمايند.

توضيحات:
1- تضمين شرکت در مناقصه بايد به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك بين بانكي به نام دهياري خور و يا واريز به حساب دهياري به 

شماره حساب 0105115723007 نزد بانك ملي شعبه روستاي خور به نام دهياري خور باشد.
2- کليه هزينه هاي برگزاري مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

الزامي  مديرعامل   امضاي  و  مهر  با  معرفينامه  با  اصل شده همراه  برابر  کپي  يا  تغييرات  آخرين  مناقصه  اسناد  هنگام خريد  در   -3
مي باشد.

4- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. 
5- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6- هزينه چاپ آگهي در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
شماره تماس: 026-44654050

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/21
خ ش: 97/8/21 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28 

مبلغ تضمين شركت در اعتبار )ريال(محل اجراموضوع
مناقصه )ريال(

رشته و صاحيت و رتبه محل تامين اعتبارمدت انجام
شركت پيمانکاري

محل توزيع اسناد

احداث زمين چمن 
مصنوعي

خيابان آيت ا... 
خامنه اي

 2/500/000/000
ريال

بودجه مصوب سال 97 2/دو ماه125/000/000 ريال
دهياري خور

راه و باند و ابنيه 
رتبه 5

امور مالي دهياري 
خور

علي زارعي نژاد - دهيار روستاي خور

دهياري خور



خبر«

گفتوگو«
محمد دهقان در گفت وگو با رسالت: 

بازنشستگاني که ترک خدمت نکنند 
مورد تعقيب کيفري قرار مي گيرند

عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسامي گفت: قانون منع 
بکارگيري بازنشستگان تکليف مشموان اين قانون را مشخص کرده و افراد 

در صورت سرپيچي مورد تعقيب کيفري قرار خواهند گرفت. 
محمد دهقان در گفت وگو با رسالت اظهار کرد: اجراي اين قانون باعث 
رفع تبعيض ها خواهد شد، اگرچه برخي گمانه زني هايي انجام داده و 
قانون  اجراي  از  فرار  و  زدن  دور  دنبال  به  بسياري  که  اند  کرده  عنوان 
 ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان اند اما با اعمال دقيق دستگاه هاي نظارتي 

مي توان به اهداف مورد نظر در اين قانون دست يافت. 
وي ادامه داد: قانون منع بکارگيري بازنشستگان تکليف بازنشستگان را 
روشن کرده و دولت بايد از قبل خود را آماده اجراي اين قانون مي کرد 
و در حال حاضر هم باتوجه به اينکه مهلت اجراي قانون به سر رسيده، 
افراد بازنشسته اگر از 24 آبان ماه به بعد در آن مسند قرار بگيرند، تصرف 

در اموال کرده اند.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسامي افزود: حتي 
ممکن است افراد مشمول در صورت سرپيچي از قانون مورد تعقيب کيفري 
قرار خواهند گرفت چون اين افراد به لحاظ قانوني اجازه تصرف در اموال 
عمومي کشور را ندارند و با اين اقدام به نوعي مرتکب جرم شده اند و خطر 

مجازات کيفري براي اين ها وجود دارد. 
وي يادآور شد: از دولت انتظار داريم قانون را به درستي اجرا کند،  ضمن 
اينکه از افراد مشمول اين قانون هم انتظار داريم تا خود از سمت هايشان 

کنار بروند تا دچار تشکيل پرونده کيفري نشوند. 
دهقان درباره تفاوت قانون منع به کارگيري بازنشستگان با قانون پيشين 
تصريح کرد: قانوني که در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس تصويب شد داراي 
تبصره هاي متعددي بود و به همين علت ما با حجم زيادي از استثنائات 
مواجه بوديم که همين استثنائات کارآمدي قانون را کم اثر مي کرد اما در 

قانون فعلي اين موارد اصاح شده است. 
براي  فضا  نوعي  به  قانون  اين  اجراي  با  مجلس،  نماينده  اين  گفته   به 
جوان گرايي در سمت هاي مختلف فراهم شده و عدالت شغلي برقرار خواهد 

شد و از اين نظر قانون منع به کارگيري بازنشستگان يک فرصت است. 

»

غيب پرور:
 بيش از ۱۱ هزار 
پروژه محروميت زدايي 
افتتاح مي شود
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مصباحي مقدم:
در زمان حيات مرحوم آيت اه هاشمي هم 

نظارت مجمع اعمال مي شد
عضو هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات و پرسش هاي 
علي مطهري درباره نظارت اين هيئت عالي گفت: در زمان حيات مرحوم آيت اه هاشمي 
هم نظارت مجمع اعمال مي شد.به گزارش ايسنا،  حجت ااسام والمسلمين غامرضا 
مصباحي مقدم اظهار کرد: جناب آقاي مطهري، نايب رئيس محترم مجلس شوراي 
اسامي، در پاسخ به مصاحبه من، اظهاراتي را داشته و سوااتي را کرده اند که من ازم 
مي دانم به اين سواات، محترمانه پاسخ بدهم. سوال اول ايشان اين است که »آيا در 
قانون اساسي غير از شوراي نگهبان هيچ نهاد ديگري حق بررسي مصوبات مجلس را 
آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي دارد ؟« پاسخ من اين است که خير. 
هيچ نهاد ديگري از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع غير از شوراي 
محترم نگهبان پيش بيني نشده است، ولي آيا معناي اين سخن اين است که هيچ 
نهاد ديگري و هيچ مقام ديگري غير از شوراي محترم نگهبان از بعد ديگر و از جهت 
ديگري مثل سياست هاي اباغي مقام معظم رهبري، حق نظارت بر مصوبات مجلس را 
ندارد؟ قانون اساسي بر اساس اصل ۱۱0بند دو، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
 کلي نظام را از وظايف رهبر انقاب اسامي معرفي مي کند و اين حق را هم به ايشان 
مي دهد که اين وظيفه نظارتي را به شخص ديگري واگذار کنند. وي افزود: اکنون بيش 
از يک دهه است که رهبر معظم انقاب اين وظيفه نظارتي را بر عهده مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گذاشته اند. گمان مي کنم که اين مسئله براي جناب آقاي مطهري 
بسيار واضح باشد. در زمان حيات مرحوم آيت اه هاشمي رفسنجاني نظارت مجمع 
اعمال مي شد و از اين جهت مسئله امر تازه اي نيست. آنچه که تازه اتفاق افتاده اين 
است که در دوره اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستور تازه اي است که رهبر 
معظم انقاب داده اند و اين وظيفه را از مجمع تشخيص مصلحت نظام به يک هيئت 
منتخب مجمع تشخيص منتقل کرده اند و از اين جهت هيئت عالي نظارت تشکيل 
شد. بنابراين از نظر قانون اساسي امري بسيار واضح و روشن است که رهبر انقاب بر 
اجرايي شدن سياست ها، حق نظارت دارند و اين حق نظارت خودشان را مي توانند به 
شخص ديگري واگذار کنند و در دور جديد به هيئت عالي نظارت واگذار کرده اند که 
با دستور ايشان، تشکيل شده است.وي گفت: آقاي مطهري سوال دومي دارند که » از 
کجاي اين تفويض، ورود هيئت مذکور به روند قانونگذاري و اضافه شدن يک مرحله 
جديد به مراحل قانونگذاري کشور فهميده مي  شود؟« نکته اي که در پاسخ به اين 
سوال ازم مي دانم مورد تاکيد قرار بدهم اين است که ماده هفتم آئين نامه اي که 
رهبر معظم انقاب، بيش از يک دهه است که تصويب کرده و به مجمع اعام کرده اند، 
خيلي شفاف و روشن اين حق را در تفويض اين نظارت بر اجراي سياست هاي کلي، به 
 هيئت عالي نظارت تفويض مي کند و اين حق را مي دهد که بر تحقق اين سياست ها 
در هر سه قوه نظارت کند. هم قوه مقننه، هم قوه مجريه و هم قوه قضائيه تا اين که 
روند اقدامات آنها دقيقا منطبق با سياست هاي اباغي، تحقق پيدا بکند و نه مغاير 
باشد و نه غير منطبق. از اين جهت پاسخ اين سوال خيلي روشن است که تفويض اين 
نظارت، اين حق را مي دهد که هيئت عالي نظارت، ورود کند و نظر بدهد. البته بيان 
ايشان اين است که »به روند قانونگذاري کشور ورود کند و يک مرحله جديد به مراحل 
قانونگذاري کشور اضافه بشود«، که اين يک مرحله جديد نيست بلکه همان مرحله اي 
است که جلوتر هم واگذار شده و تجربه شده و آثار و نتايجي هم تا کنون داشته که 
به نظر ما آن آثار و نتايج در جاهايي که اين نظارت مورد توجه و تاکيد قرار گرفته و 

انجام شده، موفق هم بوده است.

عسكرخاني:

مردم حق دارند حس کنند در برجام به آنها دروغ گفته شده است
عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
تهران گفت: مردم حق دارند حس کنند در برجام به آنها 
دروغ گفته شده است.ابومحمد عسکرخاني در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال که حضرت 
عالي در ميان اساتيد روابط بين الملل شهره به بدبيني به 
رژيم هاي بين المللي اي هستيد که به جمهوري اسامي ايران 
پيشنهاد شده يا کشورمان که براي عضويت در آنها تحت 
فشار قرار مي گيرد.بارها از شما شنيده ايم که با عضويت ايران 
در اين رژيم ها کشور گرفتار در يک شبکه ِشبه  تار عنکبوت 
شده و محدوديت ها براي کشور روز به روز بيشتر مي شود.
سؤال اين است آيا اين تماماً از نوعي واقع بيني نشأت گرفته 
است يا اندکي بدبيني نيز آميزه آن شده است؟ يعني اينکه 
مستند به تجارب تاريخي است؟ يا آنکه تحليل هاي آينده نگرانه 
بدون لزوماً مشابهت سازي هاي تاريخي ريشه آن است، گفت: 
ما معمواً مي گوييم که رشته روابط بين الملل اگر چه کامًا 
علمي نيست ولي ِشبه علم است و از اين نظر بايد رابطه 
علت و معلول را مورد توجه قرار دهيم.ما هميشه مي گوييم 
برداريد وگرنه  باران است، چتر  ابر سياه ديديد نشانه  اگر 
خيس مي شويد، مگر آنکه  بادي بيايد و ابر را ببرد.وي گفت: 
آنچه که ما در رئاليسم به آن توجه مي کنيم وجود اين گونه 
ابرهاست و براي احتياط مي گوييم که چتر برداريد. بنابر اين 
پيوستن به رژيم هايي که خداوندگان قدرت، آن را مي نويسند 
و شما هيچ مشارکتي در آن نداريد بديهي است که پيامدهاي 
سنگيني در پي خواهد داشت.در حال حاضر نگاه کنيد که 
 براي جمهوري اسامي ايران در بستر همين رژيم هايي که 
به صورت فزاينده به ملت ايران و نظام جمهوري اسامي ايران 

تحميل مي شود چگونه وضعي ايجاد کرده است؟عسکرخاني 
افزود: من بارها اعام کرده ام که مثلثي در اين زمينه قابل 
ترسيم است که قائم الزاويه بوده و زاويه قائمه آن امنيت است 
که در درجه اول مورد هدف رژيم هاي بين المللي طراحي 
شده توسط قدرت هاي بزرگ قرار دارد، زاويه ديگر آن اقتصاد 
است و زاويه سوم فرهنگ است، بنابراين رژيم هاي فرهنگي، 
اقتصادي و امنيتي توأم با فناوري عجين شده و نتيجه، تحت 
عنوان رژيم نظارت، بازرسي و مصونيت سه زاويه فرهنگ، 
امنيت و اقتصاد ما را به چالش کشيده و درصدد زاويه زدايي 
است و اگر هر کدام از اين زوايا از بين برود، مثلث ما تبديل 
به يک خط مي شود و ديگر ايراني وجود ندارد.وي در جواب 
 اين سوال که در اين به اصطاح »زاويه زدايي« آيا زاويه اي 
در اولويت قرار دارد،گفت: اين مثلث را در درجه اول با رژيم هاي 
امنيتي نشانه رفته اند؛ چه رژيم هاي کنترل تسليحات و چه 
رژيم هاي امنيتي بازدارنده.من چند مورد از اين ها را مثال 
مي زنم تا نشان دهم که چطور در هم تنيده هستند و چطور 
محورهاي مختلف اين رژيم ها به هم ارتباط دارد و در نتيجه 
مانند تارهاي عنکبوت جمهوري اسامي ايران را مي خواهد در 
بربگيرد.ما مي بايستي درصدد پاره کردن تارهاي اين عنکبوت 
مي بوديم نه اينکه کمک کنيم که اين تارهاي عنکبوت با شدت 
هر چه تمام تر به دور ما تنيده شود.وي در جواب اين سوال که 
برخي مي گويند تعريف حقوقي از تروريسم نداريم اما تعريف 

سياسي صورت گرفته است و علت مخالفت با پيوستن ايران 
به کنوانسيون هاي پالرمو و مقابله با تأمين مالي تروريسم هم 
اين عنوان مي شود که تعريف اين دو از تروريسم سياسي است 
نه حقوقي، گفت: من معتقدم که تعاريف  حقوقي و سياسي 
هر دو يکي است و هر دو از سياست نشأت مي گيرند، چرا که 
حقوق جلوه سياست است.آيا شما مي توانيد امروز قوانيني از 
حقوق بين المللي سياسي و حقوقي بياوريد که تحت تأثير 
قدرت نگاشته نشده باشد؟ قدرت است که اين چارچوب ها را 
نشان مي دهد. شما ببينيد که چه زماني سازمان ملل متحد 
و ساير نهادهاي مشابه درگير تعريف تروريسم شده اند؟ دقيقاً 
از چند ماه مانده به حادثه ۱۱ سپتامبر که در پي آن عمليات 
عليه افغانستان و عراق صورت گرفت.وي افزود: هنوز ۱۱ ماه 
مانده به حمله به برج هاي دوقلو در آمريکا بل کمبل نماينده 
کنگره آمريکا تقاضايي از کنگره مطرح کرد و کنگره هم آن 
را در قالب ايحه از دولت آمريکا خواست که طالبان را به 
عنوان يک رژيم تروريستي معرفي کرده و سرنگون کنند. در 
اين درخواست عنوان شده بود که ما بايد از ظاهرشاه پادشاه 
در تبعيد افغانستان بخواهيم که يک »لويه جرگه«  تشکيل 
دهد و خود در رأس قدرت نباشد و جالب اينکه اولين موشک 
بالستيک به کابل زمان رياست جمهوري بيل کلينتون پرتاب 
شد و هنوز ۱۱ سپتامبري اتفاق نيفتاده بود.وي در جواب اين 
پرسش که؛ و هنوز نئوکان ها در آمريکا بر سر کار نيامده بودند 

... گفت: بله ...ولي آنها تعريف از تروريسم داشتند. بنابر اين 
وقتي ۱۱ سپتامبر رخ داد آمريکايي ها اعام کردند که طالبان 
مطابق تعريف ما تروريست هستند، پس تروريسم نيز طبق 
خواست قدرت ها تعريف شده است.وي افزود: در همين راستا 
گروه ويژه اقدام مالي سه ماه پيش محدوديت هاي جديدي را 
براي ايران وضع کرد از اين رو از سال 20۱2 که نگاه مي کنيم 
مي بينيم مقررات خاصي براي جمهوري اسامي ايران در قبال 
بحث تروريسم تدوين کردند.عسکرخاني افزود: در کنار اين، 
شما تحريم هاي کاتسا را مي بينيد که عليه ايران اعمال شده 
است و در آنجا نه تنها نهاد سپاه پاسداران بلکه خود سپاه 
پاسداران را هم به عنوان يک نيروي تروريستي و مخل امنيت 
بين المللي قلمداد کرده است و در نتيجه ايران را به عنوان 
تهديدي براي امنيت آمريکا مطرح کرده و در خال آن بحث 
خطر ساح هاي کشتار جمعي ايران را نيز به ميان مي کشد، 
در مرحله بعدي به تحريم هاي آيسا مي رسيم که ايران را 
به عنوان تهديد براي آمريکا مطرح مي کند و رئيس جمهور 
در قبال اين کشور مي تواند استناد به اختيارات اقتصادي 
اضطراري کند. به اين معنا که هر وقت آمريکا از جانب کشوري 
چنين تهديدي را احساس کند قوه مجريه مي تواند چنين 
تحريمي انجام دهد.وي گفت: خزانه داري و اداره نظارت بر 
اعمال بيگانگان و زير مجموعه هاي آن که نظارت بر اعمال 
ايرانيان، چيني ها، روس ها و ... است که در آنجا متخصصاني 

وجود دارند، مطالعاتي مي کنند و قوانيني وضع مي کنند که 
متناسب با فلج کردن بخش هايي از صنعت کشورهاي بيگانه 
است. مثًا با توجه به اينکه کشتيراني ايران شاهرگ ورودي 
و خروجي صادرات و واردات ايران است، در چارچوب آيسا 
تحريم شده است.دستور اجرايي را که رئيس جمهور آمريکا 
طي تحريم آيسا وارد مي کند، هيچکس نمي تواند لغو کند،  
حتي خود او، مگر اينکه ايران دست از »حمايت از تروريسم 
جهاني«، »پيگيري دستيابي به ساح هاي کشتار جمعي« 
يعني ساح هاي هسته اي، شيميايي، ميکروبي و نيز از نقض 
حقوق بشر دست بردارد، يعني تا زماني که اين ها اجابت 
نشده باشد رئيس جمهور آمريکا نمي تواند تحريم هاي آيسا 
را لغو کند.وي گفت: براي همين است که آن زماني که تيم 
مذاکره کننده هسته اي ما فرياد مي زد با امضاي برجام همه 
تحريم هاي آمريکا عليه ايران لغو مي شود، من فرياد مي زدم 
که اين اتفاق نمي افتد و تحريم هاي  آمريکا برداشته شدني 
نيست، اما طوري به جامعه القاء کرده بودند که پس از برجام 
»کليه تحريم ها« لغو خواهد شد. عسکرخاني در جواب اين 
سوال که يعني در برجام هيچ شرطي مبني بر لغو تحريم هاي 
اعمال شده از سوي رئيس جمهور آمريکا قيد نشده بود،گفت: 
خير.در هيچ جاي برجام از لغو دستور اجرايي رئيس جمهور 
آمريکا سخن گفته  نشده است، با وجود آنکه در داخل به 
شدت روي آن تبليغات شد. پس بايد به مردم ايران حق داد 
که احساس کنند به آنها دروغ گفته شده است.برجام هم يک 
رژيم است فارغ از آنکه معاهده، توافق يا قرارداد باشد. حتي 
ممکن است نانوشته باشد يا به صورت ميثاق يا وعده باشد در 

هر صورت يک رژيم است و اهداف مشخص دارد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: در هفته بسيج، ۱۱ هزار و ۱۵0 پروژه محروميت زدايي 
و ۳ هزار واحد اقتصاد مقاومتي افتتاح مي شود.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي امنيتي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرتيپ پاسدار غامحسين غيب پرور در 
 نشست خبري اعام ويژه برنامه هاي هفته بسيج اظهار کرد: از ابتداي امسال تاکيد بسيج بر 
خدمت رساني است که تجلي آن مرداد و شهريور بود؛ البته اين فعاليت ها تا پايان سال ادامه 
خواهد داشت.وي با بيان اينکه هدف ما از ابتداي سال۹۷ با تاکيد بر بُعد خدمات رساني 
است که رزمايش اقتدار عاشورايي اوج آن بود و تجمعي را در اين خصوص در ورزشگاه 
۱00 هزار نفري آزادي برگزار کرديم، افزود: هفته بسيج از 2۹ آبان به مدت يک هفته 
خواهد بود که طي اين مدت ۱۱ هزار و ۱۵0 پروژه محروميت زدايي و سه هزار واحد 
کوچک اقتصاد مقاومتي افتتاح مي شود.رئيس سازمان بسيج درباره همکاري هاي بسيج 
در عرصه سازندگي عنوان کرد: بسيج در حوزه انرژي خورشيدي ورود پيدا کرده و قرار 

است طبق برنامه ريزي هاي انجام شده ۳ هزار واحد نيروگاهي خورشيدي پنج کيلوواتي 
افتتاح شود.غيب پرور با بيان اينکه تجربه موفق بسيج در مرداد و شهريور تحت عنوان 
»ميز خدمت« انجام شد افزود: بناست تا در هفته بسيج توسط بسيج کارمندي، ۸00 
ميز خدمت با محوريت مساجد برگزار شده و مسئوان دولتي پاسخگوي مردم باشند که 
حضور مسئوان دولتي مي تواند مرهمي بر مشکات مردم بوده و مسئوان نيز به مردم 
نزديک شوند.وي با اشاره به طرح »ايران يار« بسيج گفت: در اين طرح ۳0 هزار دانش آموز 
از کارخانجات و صنايع توليدي با هدف خودباوري بازديد مي کنند تا بدانند چه ظرفيت 
عظيمي در حوزه اقتصادي در کشور وجود دارد.رئيس سازمان بسيج مستضعفين اظهار کرد: 
از ۱۵00 مدير کارخانه و کارگاه هاي توليدي و صاحبان صنايع بخش خصوصي و دولتي 
دعوت شده است که به مدارس بروند و توضيحاتي را درخصوص ظرفيت هاي اقتصادي 

ارائه دهند. جامعه مخاطب در اين حوزه ۳00 هزار دانش آموز خواهد بود.

نقوي حسيني خبر داد:
درخواست اژه اي از ظريف براي ارائه اسنادش درباره پولشويي

سخنگوي فراکسيون نمايندگان وايي مجلس از درخواست 
اژه اي از ظريف براي ارائه اسنادش درباره پولشويي خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري رسا، سيد حسين 
در  وايي  نمايندگان  فراکسيون  سخنگوي  نقوي حسيني 
 توضيح جلسه اخير اين فراکسيون گفت: اين جلسه با حضور 
حجت ااسام اژه اي معاون اول قوه قضائيه برگزار شد که در 
ابتداي جلسه نمايندگان ديدگاه هاي خود را مطرح کردند.به 
گفته وي، عمده ترين مسائل مطرح شده از سوي نمايندگان 
در اين جلسه تشکر و قدرداني از ورود و برخورد قوه قضائيه 
در مبارزه با اخالگران نظام اقتصادي و دانه درشت ها، ضرورت 
برخورد با دانه درشت ترها همچون رئيس سابق بانک مرکزي به 
عنوان عامل اصلي بي نظمي هاي اقتصادي، ضرورت مقابله قاطع 
 با زمين خواري و چپاول اموال مردم و طرح نظر و ديدگاه هاي 
قوه قضائيه راجع به لوايح و طرح هايي که جنبه قضائي دارند، 
بود.نقوي حسيني افزود: همچنين نمايندگان در اين جلسه 
بر لزوم مقابله با مفاسد در خود قوه قضائيه علي رغم اينکه 
قاطبه قضات و کارکنان قوه قضائيه افراد متدين و متعهد و 
سالمي هستند، تاکيد کردند و خواستار اعام نتيجه پرونده برادر 
رئيس جمهور، برادر جهانگيري، سيف و ديگران شدند. اهتمام 

بيشتر قوه قضائيه در پاسخگويي به مکاتبات نمايندگان مجلس، 
لزوم ورود و برخورد قاطع با افراد رده بااي اخال اقتصادي 
به ويژه کساني که موجب از بين بردن ارز کشور شدند نيز در 
اين جلسه مطرح شد.وي گفت که در اين جلسه نمايندگان 
بر لزوم پاسخگويي قوه قضائيه به شبهاتي که رسانه هاي معاند 
و ضد انقاب در رسانه ها مطرح مي کنند، تاکيد داشتند و 
خواستار مقابله با مفاسد، اخالگران اقتصادي و رانت خوارها 
در دستگاه هاي اجرايي شدند. همچنين اين موضوع مطرح 
شد که علت عدم پيگيري اظهارات ظريف که خاف منافع ملي 
است از سوي قوه قضائيه چه بوده است.نقوي حسيني در توضيح 
صحبت هاي اژه اي گفت: آقاي اژه اي در اين جلسه بيان کرد که 
ما همچنان با نظامي در تراز حکومت اسامي فاصله داريم و بايد 
خيلي کار کنيم تا به آن درجه برسيم ولي انصافا زحمات زيادي 
کشيده شده و انصافا به مراحل متعالي رسيديم و طي 40 سال 
گذشته کارهاي بزرگي انجام شده است. همچنين آقاي اژه اي 
معتقد بود اساس قوه قضائيه قانون است که نمايندگان آن را 
تصويب مي کنند پس همه بايد دست به دست هم بدهيم تا 
با اصاح قوانين، مسير قضاوت را تسهيل کنيم.به گفته وي، 
همچنين در اين جلسه معاون اول قوه قضائيه بيان کرد که در 

کاهش جرم انگاري در قوانين بايد اهتمام داشته باشيم و اين 
موضوع بخشي از آن به مجلس و تصويب قوانين برمي گردد 
از اين رو قوانين نبايد فوري سراغ بازداشت برود تا از حجم 
زندانيان کاهش يابد البته براي کمک به زندان ها، بايد بودجه و 
اعتبارات بيشتري تصويب شود.سخنگوي فراکسيون نمايندگان 
وايي مجلس گفت: آقاي اژه اي در مورد اظهارات وزير خارجه 

درباره پولشويي نيز بيان کرد که ظريف گفت که اين کلمات 
و جمات از نظر شخصي بنده غلط بوده و از طرف يک مقام 
رسمي مطرح مي شود که بايد توضيح دهد و اسناد خود را ارائه 
کند. اينجانب نامه نوشتم و گفتم که اگر اين جمات از سوي 

ايشان است، توضيحات و اسناد وي اخذ شود.

 آگهي مناقصه عمومي 
)به صورت دومرحله اي( )97/12( - نوبت دوم

شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شركت دولتي( در نظر دارد نسبت به خريد 3000 دستگاه كيت انشعاب كامل و كنتور آب آشاميدني 
1/2 اينچ به صورت طرح تامين برون سپاري در سطح روستاهاي استان تهران از طريق مناقصه عمومي و به صورت دومرحله اي طبق مشخصات 

فني ارائه شده در اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايد.
هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت به پيشنهادات مشروط، مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد 
ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.

ازم به ذكر اينكه به علت دومرحله اي بودن مناقصه،  ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت ب به صورت الكترونيكي جهت ارزيابي كميته 
فني و بازرگاني الزامي مي باشد.

فروشندگان واجد شرايط تا تاريخ دوشنبه 1397/09/05 جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به آدرس: www.setadiran.ir  مراجعه 
نمايند.

مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي تا ساعت 9 صبح شنبه مورخ 1397/09/17 به صورت الكترونيكي مي باشد.
اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيكي )دستي( حداكثر تا تاريخ دوشنبه 1397/09/19 به آدرس: تهران 
- ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - خيابان شهيد برادران عبداه زاده - مابين كوچه زيبا و سرآباداني پاك 31 كميسيون معامات تا ساعت 

14 مي باشد.
زمان بازگشايي پاكتهاي مالي )ج( تاييدشدگان توسط كميته فني و بازرگاني ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 1397/09/26 و به صورت الكترونيكي 

مي باشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ 996/608/800 ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي مي باشد. در صورت واريز نقدي به حساب جاري 

4001102206375854 سيبا بانك ملي به نام شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران انجام مي گيرد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28

خ ت: 97/8/26

)آبيعنيزندگي(

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - نوبت اول
شركت آب و فاضاب روستايي استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: عمليات اجرايي تهيه و نصب شيرآات، اتصاات و پمپ هاي ايستگاه پمپاژ غرب جاسك

2- مبلغ برآورد: مبلغ برآورد كار با احتساب ضرايب بااسري و منطقه اي و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه معادل 3/024/114/274 ريال )سه ميليارد و بيست و 
چهار ميليون و صد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و چهار ريال( براساس فهرست بهاي واحد پايه انتقال و توزيع آب روستايي و تاسيسات مكانيكي سازمان 

مديريت و برنامه ريزي كشور سال 97
3- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 151/205/714 ريال

4- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ارائه ضمانتنامه هاي مقرر در ماده 4 آيين نامه تضمين معامات دولتي سال 94 به شرح مندرج در اسناد مناقصه
5- قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب: واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب سپهر شماره 2195215491005 بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس 

بابت فروش اوراق مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(
6- مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از 1397/8/28 لغايت 1397/09/04 ساعت 19

7- مهلت زمان ارائه پيشنهاد: تا ساعت 19 مورخ 1397/09/15
8- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: در ساعت 9 صبح مورخ 1397/09/17

9- محل بازگشايي پيشنهادات: سالن كنفرانس شركت آب و فاضاب روستايي استان هرمزگان
10- رشته و پايه مورد نياز: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب از سوي مناقصه گران الزامي مي باشد.

پيشنهاددهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك 
ازم را شامل پاكات الف، ب، ج و تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند.

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس: بندرعباس، بلوار امام حسين)ع(، جنب 

اداره استاندارد، شركت آب و فاضاب روستايي استان هرمزگان، واحد دبيرخانه، تلفن 075-33338002-3
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس تهران 021-41934

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29

شناسه آگهي: 29461 خ ش: 97/8/28 

كميسيونمعامات
شركتآبوفاضابروستايياستانتهران

 آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 97/15 - يك مرحله اي - نوبت اول

شركت آب و فاضاب استان ايام در نظر دارد مقدار 12210 متر لوله پلي  اتيلن تكجداره مورد نياز خود را 
به شرح زير از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط 
مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 97/8/28 لغايت 97/9/7 به سامانه تداركات الكترونيك 
دولت به آدرس:  WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نمايند. ضمنا كليه مراحل مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكتها و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيك 
دولت انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران پيشنهادات خود را شامل پاكتهاي الف - ب و ج عاوه بر 
ارسال از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت، به صورت فيزيكي نيز به دفتر حراست و امور محرمانه 

شركت نيز ارسال نمايند.

مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار 322/500/000 ريال مي باشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 97/9/17

تاريخ بازگشايي پاكات 97/9/18
هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/30

خ ش: 97/8/28

م الف 3038

شرکت آب و فاضاب روستايي 
استان هرمزگان

شركتآبوفاضابروستايياستانهرمزگان

مقدارواحدفشار کار )بار(قطر )mm(شرح کاارديف
600متر6310لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني1
1300متر9010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني2
8750متر11010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني3
1056متر16010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني4
504متر20010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني5

روابطعموميشركتآبوفاضاباستانايام

شرکت آب و فاضاب 
استان ايام



خبر«

خبر«
آل اسحاق خبر داد:

 نفود بيشتر در بازار عراق 
با مدل بورس کاا

رئيس اتاق مشترک ايران و عراق از نفود بيشتر در بازار عراق با 
مدل بورس کاا خبر داد. به گزارش مهر،يحيي آل اسحاق،گفت: 
آنچه رويکردهاي متعدد ايران به عراق از وجوه مختلف را به هم 
پيوند مي دهد، روابط اقتصادي بين دو کشور بوده و بازار عراق از 
نظر کميت براي ايران ارزشمند است تا براي به دست گرفتن حجم 
 قابل توجهي از آن، برنامه ريزي بلند مدتي داشته باشيم.وي گفت:

بازار عراق نياز به تحليل هاي همه جانبه دارد تا بتوان در طراحي 
الگوي صادرات و تعيين استراتژي هاي ازم در ارائه محصوات، 
آن را لحاظ کرد. در اين رابطه، ضروري است راه حلي براي پوشش 
ريسک تجار ايراني در فضاي سياسي و اقتصادي عراق انديشيده 
شود و فعاان بازار بايد بتوانند با احساس امنيت باا، مبادرت به 
انتقال سرمايه خود به اين بازار کنند.آل اسحاق گفت: تاکنون 
چندين جلسه مشترک ميان اتاق بازرگاني ايران و عراق و بورس 
کااي ايران برگزار شده که با تعيين مدل هاي متناسب براي بازار 
عراق، مي توان از دريچه بورس کاا براي افزايش نفوذ ايران در بازار 
عراق بهره برد.رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق معتقد 
است، بايد از هر امکان و ابزاري براي توسعه و حضور در بازار عراق 
استفاده کنيم زيرا ايران حضور سياسي و امنيتي پررنگي در عراق 
داشته و در همه تحوات عراق نقش داشته است؛ بنابراين در بخش 

اقتصاد بازار عراق نيز بايد حضور پررنگي داشته باشد.

با حضور 220 شرکت داخلي و خارجي؛
 صنعت نساجي در مسير تهران قرار گرفت

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي ايران با حضور 
9 کشور برگزار مي شود.ده ها شرکت، کارگاه و کارخانه حوزه نساجي و 
صنايع وابسته از ايران و ديگر کشورهاي جهان از 11 تا 14 آذر ماه در 
تهران گردهم مي آيند و ضمن ارائه آخرين توليدات و توانمندي هاي خود؛ 
زمينه هاي سرمايه گذاري، مبادات تجاري و بازرگاني را فراهم کرده و با 
يکديگر به گفت و گو و تبادل اطاعات و فناوري هاي نوين اين صنعت 
مي پردازند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني بيست و چهارمين 
 نمايشگاه بين المللي ماشين آات، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين هاي 
از 220  بيش  نمايشگاه  اين  در  تهران؛  نساجي  و محصوات  گلدوزي 
رئيس  مرادي  دارند.علي  مشارکت  و  خارجي حضور  و  داخلي  شرکت 
ستاد برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي 
ايران گفت: در اين نمايشگاه 141 شرکت داخلي و 80 شرکت خارجي  
از  9 کشور ايتاليا، سوئيس، روماني، بلژيک، تايوان، ترکيه، آلمان، چين 
و اتريش جديد ترين توليدات و خدمات خود در حوزه صنعت نساجي را 
ارائه مي کنند.وي با بيان اينکه اهميت نمايشگاه نساجي تهران موجب شده 
است تا کشورهاي ايتاليا، آلمان، چين و ترکيه بصورت پاويون )گروهي( 
در نمايشگاه حضور داشته باشند، گفت: انجمن ماشين آات و قطعات 
ايتاليا  و انجمن ماشين و قطعات نساجي آلمان امسال دو پاويون مهمي 
هستند که امسال براي نخستين بار در نمايشگاه حضور دارند.  مرادي 
اضافه کرد: در اين نمايشگاه انواع تجهيزات، صنايع و خدمات مربوطه  از 
جمله :ماشين آات نساجي، قطعات ، چرخ خياطي، ماشينهاي گلدوزي 
و دوخت و برش،انواع منسوجات خانگي شامل: پتو، پارچه هاي رومبلي 
وپرده اي،روتختي، ملحفه و روبالشي، تشک خواب، حوله، روميزي ، ترمه، 
 لوردراپه، پرده و لوازم و قطعات وابسته ،پارچه ، پوشاک ، انواع  نخ ، 
الياف ، رنگ ، مواد تعاوني و انواع مواد اوليه صنايع نساجي،انواع نخ و مواد 
 اوليه نساجي، منسوجات خانگي از جمله پتو، پارچه رومبلي و پرده اي، 
روتختي، سرويس هاي آشپزخانه، حمام و دستشويي و انواع پارچه جهت 

توليد پوشاک عرضه و به نمايش گذاشته مي شود.

»

 پرهيزکار خبر داد؛
 توليد کابين ايراني

 با ۱۰ درصد
قيمت خارجي
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معاون وزير راه و شهرسازي عشايري:
  وام ۵۰ ميليوني بازآفريني 

تا دو هفته آينده پرداخت مي شود
معاون وزير راه و شهر سازي از پرداخت تسهيات ۵0 ميليون توماني خبر داد 
وگفت:اين تسهيات  با وام 9 درصد تقريبا تا يکي دو هفته ديگر شروع خواهد 
شد که به توسعه گران و ساکنين اختصاص يابد.وي ضمن اشاره به پرداخت 
وام بازآفريني شهري افزود:کسي با اصل مسکن مهر مشکل ندارد بلکه انتخاب 
محل هاي احداثش چالش آن است.به گزارش  ايسنا،هوشنگ عشايري،مدير 
عامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران درباره مسکن مهرتصريح کرد:وزير 
جديد تاکيد دارند که در کوتاه ترين زمان بايد مسکن مهر به سرانجام برسد. 
سياست وزارت راه و شهرسازي تکميل پروژه هاست. ۵۶ درصد پروژه ها در 
همين دولت به بهره برداري رسيده است.وي در همين باره افزود:در انتخاب 
مکان و به صورت کان اقتصادي بحث هايي وجود دارد اما کسي روي خود 
مسکن مهر بحث ندارد.معاون وزير راه در ادامه با اشاره به  موضوع باز آفريني 
شهري عنوان کرد:اصلي ترين موضوع هر جامعه و جامعه ما حوزه اجتماعي 
است، تجربه نشان داده افول شهري و موضوع حاشيه نشيني در شهرها دارد 
اتفاق مي افتد. بنابراين چون به حوزه اجتماعي بر مي گردد چون برنامه باز آفريني 
شهري هم قالبش حوزه اجتماعي است و مردمان ساکن به عنوان يک سازمان 
اجتماعي هستند از اين رو سازمان اجتماعي نياز به توجه دارد و توجهش مبتني 

بر فرهنگ خاص آن منطقه، بخش و محله اي هست.

بانک مرکزي:
 نرخ تورم هفت ماهه ۲۰/۳ درصد  و 

تورم نقطه  به نقطه ۳۶/۹ درصد شد
 مرکز آمار بانک مرکزي با بيان اينکه شاخص بهاي کاا ها و خدمات مصرفي 
در هفت ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 20/۳ درصد 
افزايش داشته است گفت:تورم نقطه  به نقطه ۳۶/9 درصد شد.به گزارش آنا، 
آمارهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که شاخص بهاي کااها و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري ايران )شاخص تورم( در مهر 1۳97 به عدد 148/4 
رسيد که نسبت به ماه قبل معادل 4/۶ درصد افزايش داشت. اين شاخص نسبت 
به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶/9 درصد افزايش يافت.همچنين ميزان تورم 
در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1۳97 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 
1۳9۶ معادل 1۵/9 درصد است.شاخص کل بهاي کااها و خدمات مصرفي 
در مهرماه 1۳97 پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 4/7 درصد 
افزايش داشت. شاخص کل بهاي کااها و خدمات مصرفي در مهرماه 1۳97 
نسبت به ماه قبل در تمام اسـتان هاي کشور با افزايش همراه بود. بيشترين 
ميزان افزايش متعلق به استان سيستان و بلوچستان معادل 8 درصد و کمترين 

آن مربوط به استان تهـران معادل ۳/۳ درصد بود.

استاد دانشگاه عامه با بيان اينکه دولت نقش مهمي 
در باا بردن نرخ ارز داشت، گفت: صحبت هاي رئيس 
جمهور مؤيد همين موضوع است و نيازي نيست که 
اقتصاددانان در مورد کاهش ارزش پول ملي اظهارنظر 
کنند.ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با  فارس، در 
پاسخ به اين سوال که دليل کاهش ارزش پول ملي 
چيست و چه راهکارهايي براي باا بردن ارزش پول ملي 
مي توان انديشيد، گفت:در سياست هاي اقتصاد آزاد براي 

چالش هايي مثل تورم و رکود که در اقتصاد ما وجود 
دارد، دو ابزار به کار گرفته مي شود.وي افزود:يکي از 
اين ابزارها در اين اقتصادهاي آزاد، سود بانکي)سياست 
پولي( و ديگري نرخ ماليات )سياست مالي( است. زماني 
که دولت فعلي ۵ سال پيش کار خود را آغاز کرد، 
افرادي مثل نيلي و نهاونديان سياست هاي اقتصادي 
ليبراليسم را اجرا کردند، بنابراين در همان شروع کار يک 
 تفاوت آشکاري با اقتصاد مقاومتي پيدا شد.حکيمي پور 
ادامه داد: يعني عماً دولت اعتقادي به اقتصاد مقاومتي 
نداشت و با اينکه شخص جهانگيري رئيس کميسيون 
اقتصاد مقاومتي بود و جديداً نيز اعام کرد، کاره اي 
نيست، يک تضاد آشکار بود. وقتي در اقتصاد آزاد 
اين دو سياست  يعني سياست نرخ سود تسهيات 
بانکي و يا سود بانکي نرخ ماليات عمًا با شکست 
زيادي  اقتصادي  فشارهاي  وارد  يعني  مواجه شود، 

خواهيد شد.

حکيمي پور:
دولت با تغيير نرخ ارز،کسري بودجه خود را مي پوشاند

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت:فعاان اقتصادي مدام 
مشکات را مي گويند ولي چيزي درست نمي شود. 
وي افزود: تقريبا در بازه زماني چندين ساله به طور 
جدي کارشناسان و فعاان اقتصادي دائما به مشکات 
و راه حل هاي ارائه شده تأکيد دارند، ولي چيزي درست 
نمي شود.به گزارش دانشجو،غامحسين شافعي  در 
چهل و يکمين جلسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به 
حضور وزراي جديد در اتاق بازرگاني ايران قبل از اخذ 
رأي اعتماد از مجلس گفت: در آن جلسات موضوعي 
مطرح شد مبني بر اينکه اتاق بازرگاني ايران تصميم 
دارد تا برنامه هاي ارائه شده وزرا را بعد از انتخاب پايش 
کند و قول هاي آن ها را از نظر اجرايي بررسي کند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: اين کار در 
اتاق حتما انجام مي شود و اميدواريم وزرا به قول هاي 
خود عمل کنند.شافعي در ادامه در رابطه با مسائل و 
مشکات اقتصادي کشور بيان داشت: سالهاست که 

در کشور ،کارشناسان و فعاان اقتصادي به بيان انواع 
مشکات اقتصادي مي پردازند و با ارائه راهکار خواهان 
حل مشکات اقتصادي هستند.غامحسين شافعي اظهار 
داشت: با اين شيوه مطرح کردن مشکات، ما نمي توانيم 
راه به جاي مطلوبي ببريم و اگر بخواهيم براي حل 
مشکات اقتصادي کشور روش گذشته را دنبال کنيم، 
نه تنها قادر به حل مشکات نيستيم، بلکه با گذر زمان 

بر عمق مشکات افزوده مي شود.

شافعي: فعاان اقتصادي مدام مشکات را مي گويند 
ولي چيزي درست نمي شود

 سيف:
شوک ارزي پيش بيني شد اما تدبير نه

رئيس سابق بانک مرکزي گفت:شوک ارزي پيش بيني 
شد اما تدبير نه.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ولي اه 
سيف گفت:متاسفانه بايد بگويم که بخش قابل توجهي 
از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور 
است. متاسفانه در سال هاي اخير شاهد بوده ايم که برخي 
گروه ها، با انگيزه هاي سياسي و جناحي به هر قيمتي 
درصدد انتقاد از دولت و تضعيف آن برآمده اند و حتي 
در برخي مواقع از قرباني کردن منافع ملي براي اهداف 
جناحي هم ابايي نداشته اند. از نظر بنده، اهميت اين گونه 
مسائل و مشکات داخلي به هيچ وجه کمتر از اهميت 
محدوديت هاي بين المللي نيست.باور قلبي اينجانب اين 
است که اگر کليه دستگاه هاي دولتي و قواي سه گانه با 
هماهنگي و انسجام، در پي مقابله با مشکات ناشي از 
تحريم برآيند، قطعا مي توانند بر مشکات فائق آيند. 
اما آنچه حقيقتا نگران کننده است، عدم هماهنگي هايي 
است که وجود دارد و در برخي مواقع منجر به اين 
مي شود که درخصوص بسياري از موضوعات مهم مرتبط 
با روابط مالي و اقتصادي خارجي، دولت توان يا جسارت 
تصميم گيري نداشته باشد. به عنوان مثال، رانت هايي 
در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوري آنها يک 

ضرورت انکارناپذير است. اما از آنجا که به محض قطع 
اين رانت ها انواع انتقادات و اتهامات متوجه دولت مي شود 
و متاسفانه برخي دستگاه هاي حاکميتي و نظارتي هم با 
آنها همراهي مي کنند، دولت بموقع اقدام ازم را براي 
قطع آنها انجام نمي دهد.به نظرم اولين و مهم ترين گام 
براي مقابله با تحريم ها مخصوصا با تاکيداتي که مقام 
معظم رهبري داشته اند اين است که جناح هاي مختلف 

سياسي – حتي شده به صورت موقت – اختافات و 
تنش هاي في مابين را کنار بگذارند تا کشور از اين 
گردنه عبور کند. در غير اين صورت، اين بيم وجود 
دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سال هاي آينده 
حسرت روزهايي را بخورند که امکان حل کم هزينه تر 
مشکات وجود داشت اما اين کار انجام نشد. در اين 
راستا، يکي از مهم ترين اقداماتي که بايد انجام داد اين 

است که محدوديت هاي پيش روي روابط مالي و تجاري 
کشور، تا حد امکان برداشته شود. اين امر هم شامل 
محدوديت هايي مي شود که در داخل وضع شده است 
و در شرايط فعلي حفظ آنها ضرورت ندارد و هم شامل 
محدوديت هاي بين المللي مي شود که به دايلي غير از 
تحريم ها نظير قرار داشتن ايران در فهرست سياه »اف 
اي تي اف« بر کشور تحميل شده است.وي افزود:مسئله 
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و قوانين و 
مقررات ازم براي اين کار، يک موضوع فني و تخصصي 
است که دستگاه هاي تخصصي نظير بانک مرکزي و 
وزارت اقتصاد بايد در مورد آن بحث کنند و لوايح را 
به مجلس تقديم کنند تا در کميسيون هاي ذي ربط 
به دور از هياهوي سياسي مورد بحث قرار گيرد. با اين 
حال، فضاي سياسي و هيجاني ايجاد شده، وضعيتي 
را پديد آورده است که حتي برخي از موافقان همکاري 
با »اف اي تي اف« جرات ابراز موافقت خود را ندارند 
و مشاهده کرديم که حتي نمايندگان مجلس نيز در 
اين رابطه با تهديداتي مواجه شدند. روشن است که 
در چنين فضايي نمي توان مباحث را با ديد تخصصي 

و کارشناسي دنبال کرد.  

 بخش اقتصادي:مديرعامل توچال از بومي سازي کابين در کشور خبر داد و با اعام اين که 
هزينه توليد کابين با فناوري روز 10 درصد قيمت نمونه خارجي آن است، گفت: بر اساس 
برنامه ريزي صورت گرفته تا يک سال آينده تمام مجموعه تله کابين توچال به کابين هاي 
ساخت داخل تجهيز مي شود.وي ادامه داد: زماني که يورو ۳800 تومان بود هر کابين 
را با قيمت حدود 1۵0 ميليون تومان از خارج خريداري مي کرديم، اما امروز کابين را با 
10 درصد قيمت هاي نمونه خارجي و با رعايت الزامات استاندارد و فناوري روز در داخل 
کشور توليد مي کنيم.به گزارش خبرنگارما، سيد محمدرضا پرهيزکار در آيين افتتاح 
پيست اسکي توچال اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي در مجموعه توچال به معناي واقعي 
همسو با اباغ  سياست  هاي آن اجرا شد. در اين راستا براي اولين بار فناوري توليد کابين 
در کشور بومي سازي شد.وي با بيان اين که در حال حاضر يک سوم کابين ها از ايستگاه 

يک تا ۵ ايراني و تمام کابين هاي ايستگاه ۵ به 7 ساخت داخل است، تصريح کرد: بر 
اساس برنامه ريزي صورت گرفته تا يک سال آينده تمام مجموعه تله کابين توچال به 
کابين هاي ساخت داخل تجهيز مي شود.مديرعامل توچال همچنين با بيان اين که تعرفه 
امسال بليت رفت و برگشت تله کابين به ايستگاه 7 و هتل به همراه استفاده از امکانات 
پيست اسکي 98 هزار تومان است، گفت: در مجموعه توچال از سال 9۳ افزايش تعرفه 
نداشته ايم اما امسال به دليل تورم ناچار شديم 12 تا 1۵ درصد تعرفه هاي خدمات را 
افزايش دهيم.پرهيزکار در عين حال با اشاره به تعرفه هاي تشويقي براي اقشار خاص، 
افزود: بر اين اساس تخفيف 40 تا ۵0 درصدي براي دانش آموزان و دانشجويان، تخفيف 
۵0 تا 70 درصدي براي مددجويان کميته امداد و بهزيستي و استفاده رايگان براي 

خانواده شهدا و جانبازان اعمال مي شود.

آگهي مناقصه عمومي 
 شماره مجوز )1397.4171( - نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اي با موضوع و شرايط زير برگزار نمايد:
موضوع مناقصه: اجراي عمليات شبکه گذاري فوادي در سايزهاي "2 و  "4 و نصب علمک فوادي به صورت پراکنده در سطح اداره 

گاز منطقه يک و سه اصفهان و نواحي تابعه آنها
ميزان تضمين: 500/000/000 ريال )پانصد ميليون ريال(

کد فراخوان: 3181249
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خيابان چهارباغ باا، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعام آمادگي: حداکثر تا تاريخ 97/09/11
آدرس  به  اصفهان  استان  گاز  الکترونيکي شرکت  اطاع رساني  پايگاه  به  بيشتر  اطاعات  مي توانند جهت کسب   مناقصه گران 

www.iets.mporg.ir، www.nigc.isfahan.ir  يا با شماره تلفن 38132-031 داخلي 2584 تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28

خ ش: 97/8/27

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران
TS6 موضوع مناقصه: طرح مهار و دفع سياب پارس جنوبي - احداث سامانه

شماره مناقصه "97/31"

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/30

خ ش: 97/8/28

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

شركت گاز استان اصفهان

سازمان منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس 

تجديد آگهي مزايده زمين
شهرداري صفادشت در نظر دارد طبق مصوبه شوراي محترم اسامي شهر نسبت به فروش چند قطعه زمين در محدوده قانوني شهر با کاربري 

مسکوني از طريق مزايده کتبي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان جهت دريافت برگه مزايده و کسب اطاعات بيشتر به واحد اماك مراجعه نماييد.

پايان تحويل مدارك: 1397/9/7
تلفن:021-65432550
فکس:021-65432502

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28

خ ش: 97/8/21
محمدعلي كريمي - شهردار صفادشت

استانداري تهران
شهرداري صفادشت

نوبت دوم

مناقصه عمومي يك مرحله اينوع مناقصه
سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - استان بوشهر، عسلويه، ساختمان مركز همايش هاي خليج فارسنام و نشاني مناقصه گزار

130/800/354/107ريالمبلغ برآورد اوليه
ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد به مبلغ 4/120/000/000 ريال )كه قابل تمديد به مدت سه ماه با درخواست مناقصه  گزار بوده و پس از تاييد در مرحله ارزيابي نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

كيفي بايستي همزمان با تحويل پيشنهادها ارائه گردد(
1- دارا بودن گواهينامه صاحيت با حداقل پايه 4 در رشته آب از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورشرايط شركت در مناقصه

 2- دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 96 يا سال 95 توسط حسابدار رسمي، مورد تاييد جامعه حسابداران
1- نشاني اينترنتي WWW.PSEEZ.IRنحوه دريافت استعام ارزيابي كيفي مناقصه گران

HTTP://IETS.MPORG.IR 2- پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات
3- دبيرخانه كميسيون مناقصات

ساعت: 14 روز پنجشنبه مورخ 97/09/15آخرين مهلت تحويل مدارک
 استان بوشهر، عسلويه، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، ساختمان مركز همايش هاي خليج فارس، طبقه اول، دبيرخانه كميسيون مناقصات،محل تحويل مدارک

 تلفن 07731372152
4-07731372150         نمابر: 07731372155تلفن كميسيون مناقصات

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

نوبت اول
شماره مجوز )1397.4220(

آگهي مزايده عمومي
مرحله دوم - نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد صورتجلسه شماره 568 مورخ 97/7/9 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد غرفه هاي 
تجاري و خدماتي واقع در داخل ساختمان ترمينال جديد واقع در ميدان بسيج خود را به شرح ذيل از طريق مزايده 
کتبي به صورت اجاره تعداد غرفه ها 11 باب )غرفه هاي بليط فروشي 5 باب و غرفه هاي تجاري 6 باب( به بخش خصوصي 
واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد 
و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/9/8 روز پنجشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري 
مرکزي مراغه - طبقه همکف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تکميلي مزايده فوق 
از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس: HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي 
مي باشد و شماره تلفکس 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شرکتهاي محترم در اوقات اداري 

در رابطه با مزايده هاي ذيل مي باشد.

1- شهرداري مراغه به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت 
انصراف هر يک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري 

ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي و هزينه کارشناسي بر عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير شرايط جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
5- ازم به ذکر است که مدت اجاره غرفه هاي بليط فروشي )از شماره 1 الي 5( به مدت 2 سال بوده و قابليت تمديد 
براي دوره هاي متوالي دوساله بعدي با افزايش اجاره بهاء بر مبناي نظر کارشناس رسمي دادگستري از طرف شهرداري 

مي باشد.
6- ازم به ذکر است که مدت اجاره غرفه هاي تجاري )از شماره 6 الي 11( به مدت 3 سال بوده و اجاره بهاء سال بعد با 

افزايش 10 درصد نسبت به سال قبل محاسبه و دريافت خواهد گرديد.
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28

قيمت پايه اجاره نوع فعاليتنام غرفه مورد اجارهرديف
ماهانه به ريال:

مدت اجاره 
به سال

5% سپرده شركت در 
مزايده:

نوع واگذاري:

غرفه شماره 1 به همراه 1
انباري

فروش بليط - حمل و 
نقل بار و مسافربري

استيجاري به شركتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و 3/000/000 ريال2 سال3/500/000 ريال
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان

غرفه شماره 2 به 2
همراه انباري

فروش بليط - حمل و 
نقل بار و مسافربري

استيجاري به شركتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و 3/000/000 ريال2 سال4/000/000 ريال
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان

غرفه شماره 3 به 3
همراه انباري

فروش بليط - حمل و 
نقل بار و مسافربري

استيجاري به شركتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و 3/000/000 ريال2 سال3/500/000 ريال
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان

غرفه شماره 4 به 4
همراه انباري

فروش بليط - حمل و 
نقل بار و مسافربري

استيجاري به شركتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و 3/000/000 ريال2 سال3/000/000 ريال
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان

غرفه شماره 5 به 5
همراه انباري

فروش بليط - حمل و 
نقل بار و مسافربري

استيجاري به شركتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و 3/000/000 ريال2 سال2/500/000 ريال
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/000/000 ريال3 سال4/000/000 ريالسوپرماركتغرفه شماره 66

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/000/000 ريال3 سال3/000/000 ريالرستورانغرفه شماره 77

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/000/000 ريال3 سال1/500/000 ريالكافي شاپغرفه شماره 88

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/000/000 ريال3 سال3/000/000 ريالفست فودغرفه شماره 99

خشكبار و غرفه شماره 1010
شيريني فروشي

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/000/000 ريال3 سال2/000/000 ريال

غرفه صنايع دستي و غرفه شماره 1111
گردشگري و هنري و 

كادوئي

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/000/000 ريال3 سال1/500/000 ريال

شهردار مراغه - احمدي



«خبر

»
دو شنبه 28 آبان 1397

11 ربيع ااول 1440-19 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9363

»

 درديدارمديرعامل گازگلستان 
با امام جمعه شهرستان آزادشهر

صيانت از گازطبيعي 
مورد تاکيد قرارگرفت

   آزادشهر-خبرنگاررسالت:
مهندس رحيمي مديرعامل گازگلستان و هيئت همراه با حضور در دفتر 
جمعه  امام  شهابي  والمسلمين   ااسام  با حجت  آزادشهر  جمعه   امام 
رحيمي  ديدارمهندس  دراين  عمومي  روابط  گزارش  به  کردند.  ديدار 
مديرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن تشکر ، گزارشي مختصري از  
ارائه  به محضرامام جمعه  را  آزادشهر  در شهرستان  گاز  عملکرد شرکت 
نماز جمعه در  تريبون هاي  ارزنده  نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  نمودند وي 
زمينه فرهنگ سازي مقوله صرفه جويي  و مديريت مصرف ايمن و بهينه 
خواند  اهميت  حائز  بسيار  را  مهم  انرژي  اين  از  صيانت  طبيعي،  گاز  از 
و از حجت ااسام شهابي درخواست داشت تا همچون سنوات گذشته 

اين شرکت را ياري نمايند.  در ادامه امام جمعه آزادشهر نيزضمن عرض 
خير مقدم به مديرعامل گاز گلستان وهيئت همراه ،از تاش هاي صورت 
عامل  مدير  از  و  نموده  رضايت  ابراز  در شهرستان   گاز  گرفته  شرکت 
ومجموعه شرکت گاز  بويژه رئيس و کارکنان اداره گاز شهرستان قدرداني 
بوده که حفظ  ارزشمند ملي  از ذخاير  افزود: گازطبيعي يکي  نمود وي 
ادارات  و  مردم  همه   است  شايسته  بنابراين  است  همگان  وظيفه   آن 
والمسلمين شهابي  در  . حجت ااسام  اهتمام  ورزند  امر مهم  اين  به 
 ادامه ضمن ارائه رهنمودهاي ارزشمند،  آمادگي خود را جهت  تبليغ و 
اطاع رساني از تريبون هاي نماز جمعه  اعام داشتند تا همگان از فوايد 

و ارزش اين انرژي  ملي آگاه شوند. 

شهرستان

خبر
مديرکل پدافند غيرعامل آذربايجان شرقي:

پدافند غيرعامل مصون سازي ادارات 
و سازمان ها در برابر تهديدهاست

بناب- خبرنگاررسالـت:
بر  تأکيد  با  شرقي  آذربايجان  استان  غيرعامل  پدافند  مديرکل    
لزوم آمادگي هميشگي دستگاه ها و سازمان ها در برابر آسيب ها 
و تهديدات گفت: پدافند غيرعامل مصون سازي ادارات و سازمان 
ها در برابر تهديدهاي احتمالي است.بر اساس اين گزارش، عليرضا 
اين  اعام  بناب ضمن  اداري شهرستان  کريمي در جلسه شوراي 
مطلب، محور اصلي برنامه هاي پدافند غيرعامل را آموزش و فرهنگي 
سازي عنوان کرد و افزود: توجه به اين نوع پدافند در اجراي طرح 
هاي مختلف آموزشي کارکنان بايد مورد توجه قرار گيرد.وي اظهار 
کرد: خانواده ها نيز بايد با پدافند غيرعامل آشنا شوند و آموزش 
هاي ازم را فرا بگيرند.مديرکل پدافند غيرعامل آذربايجان شرقي 
خاطرنشان کرد: تهديدهاي سايبري و زيستي به عنوان مهم ترين 
آسيب هاي پيش روي جامعه بوده و از اين رو بايد دستگاه ها و 
نهادها به امکانات نرم افزاري و سخت افزاري و همچنين افزايش 
داشته ها و دانسته ها تجهيز شوند.کريمي تأکيد کرد: بررسي نقاط 
ضعف و تدوين راهکارهاي مؤثر براي مرتفع کردن آن در شهرستان 

ها ضروري و حياتي است.

به همت جهاددانشگاهي؛
دانشجويان البرزي از انستيتو پاستور 

ايران بازديد کردند 
کرج- خبرنگاررسالت : 

به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي استان البرز و با همکاري انجمن 
علمي دانشجويي گروه زيست شناسي دانشگاه خوارزمي، دانشجويان 
اين دانشگاه در قالب طرح ملي»ايران مرز پرگهر« از مجتمع توليد 
کردند. بازديد  ايران  پاستور  انستيتو  نوترکيب  دارويي   فرآورده هاي 

 چهارمين بازديد از سلسله بازديدهاي چهاردهمين طرح ملي »ايران 
مرز پرگهر« با بازديد از مجتمع توليد فرآورده هاي دارويي نوترکيب 
»انستيتو پاستور ايران« برگزار شد.در اين مجتمع که بزرگترين مجتمع 
توليد داروهاي نوترکيب در جنوب غربي و غرب آسياست، واکسن 
هپاتيت B ، آلفا اينترفرون، استرپتوکيناز و اريتروپويتين توليد مي شود.
قابل ذکر است در اين بازديد که قريب به 20 دانشجوي دختر مقطع 
کارشناسي رشته هاي زيست شناسي و بيوتکنولوژي دانشگاه خوارزمي 
کنترل  بخش  آزمايشگاه ها  کارشناسان  همراهي  با  داشتند،  حضور 
کيفيت و بخش توليد واکسن هپاتيت Bتشريح شد و مورد بازديد 
قرار گرفت.گفتني است انستيتو پاستور ايران موسسه اي تحقيقاتي 
توليدي و آموزشي است که با هدف تامين بهداشت و سامت جامعه 

در سال 1299 تاسيس شد. 

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبيل:
 بهسازي جاده پيست اسکي 

آلوارس سرعين 
اردبيل-خبرنگاررسالت:

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبيل گفت: جاده 
پيست اسکي آلوارس در شهرستان سرعين بهسازي شد.علي رحمتي 
در جمع خبرنگاران اضهار کرد: اين مسير براي استفاده گردشگران 
از ارتفاعات سبان و نيز تحقق طرح زمستان بيدار و رونق بخشي به 

صنعت گردشگري در فصل سرما بهسازي شده است. 
وي بيان کرد: اعتبار چهار کيلومتر از عمليات اجرايي اين مسير از محل 
اعتبارات سال 96 و بقيه از اعتبارات امسال تامين مي شود.مديرکل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبيل ادامه داد: پيست اسکي 
آلوارس سرعين يکي از مکان هاي گردشگري استان است و اين جاده 
با اينکه از لحاظ فني زيرساخت هاي خوب ندارد اما تا حد امکان 
براي بهبود وضعيت آن از جمله لکه گيري اقدام شده و براي روکش و 
آسفالت آن نيز اقدام خواهد شد. رحمتي درباره احداث راهدارخانه در 
مسيرهاي گردشگري افزود: يک راهدارخانه در منطقه آلوارس سرعين 
و يکي ديگر در مشگين شهر مشرف به سبان با هدف ارائه خدمات 

ازم به گردشگران و کوهنوردان احداث مي شود. 

توسط شرکت آذرآب اراک ساخته شد
پيش مونتاژ 21 بلوک فلزي مربوط به 

محور جنوبي پل شهيد صيدي
اراک – خبرنگار رسالت :

ساخت پيش مونتاژ 21 بلوک فلزي مربوط به محور جنوبي پل شهيد 
صيدي.به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، ساخت 
تمامي 21 بلوک محور جنوبي) سه اين هر کدام 7 بلوک( مربوط 
به محور جنوبي پل شهيد صيدي به اتمام رسيده است .معاون امور 
 زيربنايي و حمل و نقل شهري شهرداري اراک از پيش مونتاژ بلوک هاي 
فلزي محور جنوبي پل شهيد صيدي در شرکت صنايع آذراب خبر 
اينکه ساخت تمامي 21 بلوک محور جنوبي با اعام   داد. خسروي 

) سه اين هر کدام 7 بلوک( به اتمام رسيده است گفت: پيش مونتاژ 
آزمايشي بلوک ها جهت اطمينان از وضعيت صحيح نصب بايستي در 
 کارگاه ساخت انجام شود که اين امر تا کنون در مورد 4 مجموعه 
سه تايي مربوط به اين هاي مختلف با موفقيت به پايان رسيده است 

و اين بلوک ها به کارگاه رنگ آميزي ارسال شده اند.

 بازديد مديرعامل گاز گلستان 
از اداره گاز شهرستان آزادشهر 

 آزادشهر -خبرنگاررسالت:
شهرستان  گاز  دراداره  خدمات  انجام  روند  بازديدوارزيابي  باهدف   
آزادشهر مهندس رحيمي واعضاي هيئت رئيسه گازگلستان ازبخشهاي 
مختلف اين اداره بازديد بعمل آوردند.به گزارش روابط عمومي ،دراين 
،بصورت  ازتاش همکاران  باقدرداني  بازديد مديرعامل گاز گلستان 
جداگانه درجريان فعاليتهاومسائل ومشکات بخشهاي مشترکين،انش

عابات،تعميرات،امدادرساني وروندپاسخگويي به ارباب رجوع وهمچنين 
ميزان آگاهي وتسلط کارکنان ازوظايف محوله  قرارگرفتند .  شايان 
ذکراست مديرعامل گازگلستان وهيئت همراه  همچنين  از تاسيسات 
گازرساني و ايستگاه تقليل فشار شهرک صنعتي شهرستان آزادشهر  

نيز بازديد نمودند.

در ديدارمدير عامل گاز گلستان با بخشدار و شهردار منطقه 
 بررسي روند اجراي گازرساني 

در شهر مرزي اينچه برون
گرگان-خبرنگاررسالت:

  مهندس  محمد رحيم رحيمي مدير عامل شرکت گاز استان گلستان  
و هيئت همراه به صورت جداگانه  با حضور در دفتر شيرمحمدي 
بخشدار و حيدر پور شهرداراينچه برون  در خصوص مشکات و 
معضات موجود در زمينه توسعه گازرساني و خدمات رساني در 

سطح شهراينچه برون وحومه  تبادل نظر نمودند.
مديرعامل شرکت گاز استان گلستان در اين نشست ضمن تشکر 
از مساعدت و همکاري بخشدار و شهردار اينچه برون ، گزارشي از 
روند گازرساني  منطقه ارائه نموده و گفت: تاش داريم با حمايتها  
و همياري شما بزرگواران  وساير مسئولين  پروژه هاي گاز رساني 
و نصب انشعابات مردم را   هرچه سريعتر به پايان رسانده و از اين 
نعمت پاک بهره مند سازيم  در همين راستا  شيرمحمدي بخشدار و 
حيدر پور شهرداراينچه برون   نيز ضمن خير مقدم  وتشکر از اقدامات 
انجام شده شرکت گاز در راستاي توسعه گاز رساني و خدمات دهي 
اظهار داشتند تا در حد امکان شرکت گازرا در انجام برنامه هايش  

ومرتفع نمودن مشکات موجود  همراهي خواهيم نمود.

تقدير بخشدارمرکزي دليجان از 
رئيس شرکت گاز شهرستان دليجان

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي ،بهرام فدايي 
بخشدار مرکزي دليجان با ارسال لوح تقدير از مجيد صادقي رئيس 
سابق شرکت گاز شهرستان دليجان تقدير به عمل آورد. برپايه اين 
گزارش در لوح تقديمي چنين آمده است:افتخار،عزت وسربلندي واقعي 
در نظام جمهوري اسامي از آن کساني است که با قبول مسئوليت 
مبناي حرکت شان تحصيل در رضاي حق تعالي وخدمت به مردم 
شريف است و اين سهم در سايه کوشش، ايثار،فداکاري ،همدلي 
ميسر مي گردد به پاس احترام به زحماتي که در امر گازرساني 
مستمر  وشرکت  خاتون،فرنق  کهک،قوچک،زبيده  روستاهاي  به 
 در جلسات دهگردشي در حوزه بخش مرکزي داشته ايد وظيفه 
مي دانم از اهتمام وتاش جنابعالي در خدمت رساني به مردم شريف 

موجبات رضاي حق تعالي گرديده تقدير نمايم.

 سرپرست روابط عمومي گازگلستان :
از تبديل بخاري و ساير وسايلي غيرگاز سوز 

به گازسوزجدا خودداري نماييد
گرگان-خبرنگاررسالت:

به گزارش روابط عمومي گازگلستان ،سيد جال ابوالقاسمي گفت:در 
حال حاضر هوا بويژه درمناطق کوهستاني به مروردرحال سردتر 
شدن است ودرهمين رابطه مشترکين گرامي گاز جهت گرم کردن 
فضاي منازل مسکوني و.... درحال آماده کردن و راه اندازي وسايل 
گرمايشي منجمله بخاري مي باشند تا بتوانند گرماي مورد نياز 
محيط را تامين کنند. وي تصريح کرد:گرم کردن خانه بسيارمهم 
است ولي فراهم کردن آسايش، امنيت وراحتي براي خودوافرادخانواده 
ازاهميت بيشتري برخوردار بوده که اين امرتنها ازطريق رعايت 
درخريد  دقت  ابوالقاسمي ضمن  آيد.  مي  بدست  ايمني  مسائل 
خريد  درهنگام  محترم  مشترکين  داشت:  اظهار  گازسوز  وسايل 
وسايل گرمايشي ضرورت دارد از استاندارد بودن آن مطمئن شوند 
وآن را متناسب با اندازه وابعاد اتاق  به منظور صرفه جويي در مصرف 

گاز در نظر داشته باشند .

توسط مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل صورت گرفت:
تجليل از فعاان عرصه کتاب در اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
با  همزمان  گفت:  اردبيل  استان  عمومي  کتابخانه هاي   مديرکل 
گرامي داشت بيست و ششمين هفته کتاب، کتابخواني و کتابدار 
آبان ماه تجليل مي شود.رباب  اين عرصه در روز 30  از فعاان 
عزيزخاني در جلسه هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته کتاب در 
اردبيل اظهار داشت: بيش از 10 رويداد فرهنگي در هفته گراميداشت 
کتاب، کتابخواني و کتابدار از 24 آبان تا اول آذرماه پيش بيني شده 
که از جمله تجليل از اصحاب فرهنگ و فعاان عرصه کتاب در 
روز 30 آبان ماه است.وي افزود: همزمان با 24 آبان ماه عضويت 
رايگان در کتابخانه هاي عمومي پيش بيني شده و نيز تعدادي از 
فعاان فرهنگي و کتابداران در مراسم ملي اين هفته که توسط 
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در تهران برگزار مي شود، مورد 
تجليل قرار خواهند گرفت.مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان 
برنامه هاي شاخص جلب مشارکت  از ديگر  اردبيل تصريح کرد: 
مردم براي اهداي کتاب است و در روز 27 آبان ماه، کتابخانه هاي 
عمومي به شايستگي ميزباني از اهداکنندگان کتاب و خيرين را 

برعهده خواهند داشت.

دستگيري توزيع کننده موادمخدر 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري توزيع کننده 
مواد مخدر و کشف 4 کيلو و 400 گرم ترياک و 580 گرم سوخته 
ترياک در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور گفت: 
با کسب خبري مبني بر فعاليت گسترده فردي سابقه دار در امر 
تهيه و توزيع مواد مخدر در يکي از مناطق سطح شهر، موضوع در 
دستور کار ماموران پليس مبارزه با موادمخدر اين فرماندهي قرار 
گرفت.وي افزود: ماموران دايره عمليات پليس مبارزه با موادمخدر 
پس از تحقيقات ميداني و اطمينان از صحت موضوع با هماهنگي 
مقام قضائي متهم 32 ساله را دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش 
مقدار 4 کيلو و 400 گرم ترياک به همراه 580 گرم سوخته ترياک 
که به صورت ماهرانه اي در منزلش جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامي نيشابور اضافه کرد: متهم دستگير شده پس از 
تشکيل پرونده مقدماتي به منظور سير مراحل قانوني به مراجع 

قضايي معرفي شد.

 موافقت قطعي با تاسيس مرکز تحقيقات تروما 
در دانشگاه علوم پزشکي کاشان

کاشان -خبرنگار رسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي کاشان، از موافقت قطعي با تاسيس مرکز تحقيقات تروما 

در دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه، دکتر ابراهيم کوچکي گفت: به 
استناد رأي صادره در دويست و شصت و نهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي 
علوم پزشکي مورخ 97/8/6 با تاسيس مرکز تحقيقات تروما در دانشگاه موافقت قطعي 
به عمل آمد.وي افزود: مرکز تحقيقات تروما با پشتيباني و حمايت از تحقيقات با 
کيفيت باا و با استفاده از روش هاي استاندارد و علمي در جهت پايش اپيدميولوژيک، 
پيشگيري، درمان و آموزش انواع تروما توجه ويژه به حوادث ترافيکي در سطح کشور 
و منطقه به تدوين راهکارهاي مناسب در جهت کاهش بروز حوادث و سوانح و مرگ 

و مير ناشي از آنها در کل جامعه فعاليت مي کند.
 رئيس دانشگاه علوم پزشکي کاشان تصريح کرد: همچنين اين مرکز همکاري گسترده اي 

با ساير مراکز تحقيقاتي در راستاي تحقق اهداف مذکور دارد.

صادرکنندگان فواد به ناحق و به دليل آمار اشتباه 
متهم به بازنگرداندن ارز صادراتي خود شده اند 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
 نخستين جلسه دکتر رحماني، وزير جديد صمت با تشکل ها با موضوع صادرات برگزار 
 شد. وي همچنين در جلسه اي با کارکنان و مديران وزارت صمت، مشورت با تشکل ها 
و حل مسائل صادرات را از اولويت هاي جديد اين وزارتخانه اعام کرده بود.رسول خليفه 
سلطاني دبير انجمن توليدکنندگان فواد ضمن حضور در اين جلسه، طي گزارشي 
جزئيات درخواست فوادي ها را تشريح کرد.وي با اشاره به اينکه روش غلط تعيين 
ارزش پايه صادراتي باعث شده واحدهاي فوادي صادرکننده مجبور باشند بيش از 
قيمت واقعي صادرات محصوات شان تعهد بازگشت ارز صادراتي بدهند، گفت: اين 
امر بدان معناست که اين واحدها بايد براي بازگشت ارزي که وجود خارجي ندارد 
تعهد بدهند . در يک ماه گذشته واحدهاي فوادي صادرکننده از بابت صحيح نبودن 
ارزش پايه صادراتي در گمرک، حدود 15 ميليون دار مازاد بر قيمت واقعي صادرات، 
پيمان ارزي سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقي پيدا کند؛ بنابراين کارگروه بررسي 

ارزش پايه صادراتي بايد سريعا جهت اصاح اين نرخ ها اقدام کند.

 بي احتياطي شهروند نيشابوري موجب 
آتش سوزي شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گفت: استفاده از بنزين براي افروختن 
آتش توسط يک شهروند در بلوار دانشگاه موجب آتش سوزي و سوختتگي جزئي در صورت او 
شد.سيدمهدي حسيني افزود: با اعام حادثه انفجار و آتش سوزي در بلوار دانشگاه به سامانه 
125 بافاصله يک تيم از آتش نشانان ايستگاه يک به محل اعزام شدند.وي اظهار داشت: 
اين حادثه زماني رخ داد که اين همشهري عزيز براي افروختن زغال داخل منقل در داخل 
حياط بر روي آن بنزين پاشيده بود و به محض کشيدن کبريت بخارات بنزين جمع شده در 
محل دچار يک کپ انفجاري شد و آتش گرفت و به سرعت به ظرف بنزين رسيد. متاسفانه 
تاش اين فرد براي خاموش کردن آتش با شيلنگ آب موجب گير افتادن خود او در سرويس 
بهداشتي شد و شدت حرارت موجب سوختگي سطحي در صورت وي شد.مديرعامل سازمان 
آتش نشاني نيشابور ادامه داد: آتش نشانان بافاصله پس از رسيدن به محل آتش را خاموش 
کردند و با هماهنگي ستاد فرماندهي اورژانس 115 نيز در محل حضور يافت و مصدوم را به 

بيمارستان انتقال داد.

استاندار سيستان و بلوچستان :
گلوگاه هاي سوخت قاچاق در سيستان و بلوچستان 

کنترل شوند 
زاهدان-خبرنگاررسالت:

استاندار سيستان و بلوچستان گفت: گلوگاهها و خاءهايي 
که در مرزهاي استان وجود دارد بايد کنترل شوند 
تا ضمن جلوگيري از قاچاق سوخت بتوانيم از نتايج 
مطلوب اجراي اين طرح براي توسعه استان بهره 
بگيريم. سيد دانيال محبي در جلسه کارگروه قاچاق 
کاا و سوخت سيستان و بلوچستان اظهار داشت: هم 
اينک 100 کيلومتر خاء مرزي در استان وجود دارد 
که سوخت از اين مبادي به يغما مي رود.وي ادامه 
داد: سوخت و اقتصاد به عنوان 2 معضل در سيستان 
و بلوچستان مطرح بودند که در بخش اقتصادي با 
هم انديشي دستگاهها و همکاري بانک هاي عامل از 
رتبه 31  هم اينک به رتبه سوم کشور ارتقا يافتيم 
اما درسوخت همچنان مشکاتي است که بايستي با 
اقدامات کارشناسي برطرف شود.استاندار سيستان و 
بلوچستان افزود: پايين بودن درآمد مردم، ضعيف بودن 
زير ساخت ها و خشکسالي هاي پي در پي سبب شده 
مردم اين منطقه از کشور با مشکات عديده روبه رو 
باشند.محبي بيان کرد: مي توان با پايش صحيح و 

کارشناسي شده از وضعيت کنوني و سعه صدر ضمن 
جلوگيري از قاچاق سوخت به بهبود وضعيت معيشتي 
مردم اين استان کمک کرد.وي گفت: مبارزه با قاچاق 
به عنوان اقدامي بسيار سخت و پيچيده، کارشناسي 
محض را مي طلبد چرا که افرادي که مبادرت به 
قاچاق کاا مي کنند افراد زبده اي هستند.استاندار 
سيستان و بلوچستان با بيان اينکه کاهش 50 ليتر از 
کارت سوخت سبب بروز نارضايتي در بين مردم شده 
است، از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي 
اسامي خواست پيگيري هاي ازم براي بازگرداندن 

اين سهميه را در اولويت کار خود قرار دهند.

فرماندار بناب:
250 ميليارد ريال اعتبار از سال 92 در روستاهاي بناب هزينه شده است

معاون عمراني شهرداري اصفهان مطرح کرد:
گردش  مالي 400 ميليارد توماني پروژه هاي عمراني در اصفهان 

مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان: 
در نيمه نخست امسال۸00 رقبه در استان کردستان سنددار شد 

بناب-خبرنگاررسالت:
  فرماندار بناب  در نشست دهياران و رؤساي شوراهاي اسامي 
روستاهاي شهرستان بناب با مديرکل بنياد مسکن انقاب اسامي 
آذربايجان شرقي با تشريح وضعي اعتبارات عمراني دهياري هاي اين 
شهرستان گفت: از آغاز دولت يازدهم تا کنون 250 ميليارد ريال اعتبار 
در قالب ارزش افزوده و منابع ديگر به 28 روستاي شهرستان بناب 

اختصاص يافته است.امين رفيعي افزود: در سال 97 نيز 38 ميليارد 
ريال اعتبار از طريق دولت به روستاهاي شهرستان بناب پرداخت شده 
است.وي بيان کرد: هم اکنون 92 هزار و 500 مترمربع زيرسازي در 
سطح روستاهاي بناب براي آسفالت آماده شده است.فرماندار بناب 
اذعان کرد: تا پايان سال 96 به ميزان 5/66 درصد واحدهاي مسکن 
روستايي سنددار شدند و قرار است در سال 97 نيز براي 150 واحد 

مسکوني روستايي سند رسمي صادر شود.رفيعي با تأکيد بر ضرورت 
بازنگري طرح هاي هادي روستايي شهرستان بناب يادآور شد: از 
28 روستاي شهرستان براي 21 روستا بيش از 10 سال است طرح 
هادي تهيه شده و نياز است با توجه به افزايش جمعيت و کمبود 
فضاي مسکوني در اجراي طرح هاي هادي روستايي اين شهرستان 

بازنگري اساسي صورت گيرد.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون عمراني شهرداري اصفهان از گردش مالي 400 ميليارد 
حاضر  حال  در  اصفهان  شهر  در  عمراني  هاي  پروژه  توماني 
خبر داد و گفت: قرارداد 120 ميليارد تومان از اين پروژه ها 
است. همچنين شهرداري  منعقد شده  طي يک سال گذشته 
تومان  ميليارد   600 گذشته،  سال  يک  طي  توانسته  اصفهان 
پروژه عمراني را نيز به پايان رسانده و تحويل دهد.  به گزارش 

اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، ايرج مظفر با اشاره 
به اينکه در حال حاضر پروژه هاي مختلف عمراني در محات 
و مناطق شهر اصفهان در حال ساخت و اجرايي شدن است، 
شهري  مديريت  هاي  سياست  از  يکي  اگرچه  داشت:  اظهار 
اين وجود بيش  با  اما  بوده است  تمام  نيمه  پروژه هاي  اتمام 
از 227 پروژه ديگر در حال حاضر در سطح شهر اصفهان در 
از  بخشي  توانستيم  همچنين  داد:  ادامه  وي  است.  اجرا  حال 

بدهي پيمانکاران را پرداخت کنيم تا همچنان چرخ طرح هاي 
عمراني شهر حرکت کند. 

معاون عمراني شهرداري اصفهان تصريح کرد: تقاطع اشکاوند در 
دوربرگردان خروجي سالن اجاس سران همزمان با 2 کيلومتر 
از رينگ چهارم ساخته شده و آماده بهره برداري است که با 
بهره برداري از آن ارتباط شرياني ورودي جنوب شرقي شهر 

با رينگ حفاظتي اصفهان ايجاد خواهد شد.

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان گفت: 
با پيگيري هاي انجام شده توسط کارشناسان 
حقوقي و ثبتي اين اداره کل در نيمه نخست 
استان سند  از رقبات  براي 800 مورد  امسال 
مالکيت اخذ شده است و اين اسناد براي رقبات 
موقوفه هاي موجود در استان با کاربري هاي 

مسکوني، تجاري، اماکن ديني مذهبي و بقاع 
متبرکه اخذ شد. به گزارش روابط عمومي اداره 
کل اوقاف وامور خيريه کردستان حجت ااسام 
از  مجموع  در  اينکه  بيان  با  نوروزي   مصطفي 
2 سال گذشته تاکنون 2 هزار و 170 رقبه در 
استان سند مالکيت دريافت کرده اند، وهدف 
از اخذ سند مالکيت حفاظت و صيانت از حقوق 

واقفين و اجراي امينانه نيات آنان است افزود: 
در حال حاضر حدود 18 هزار رقبه در استان 
وجود دارد که 14 هزار و 714 مورد از اين تعداد 
متصرفي، 2 هزار و 941 مورد غير متصرفي و 
214 مورد نيز استراک و توليت است.وي به تعداد 
موقوفات استان نيز اشاره کرد و اظهار داشت: از 2 
سال گذشته تاکنون در مجموع 288 مورد وقف 

جديد شامل زمين هاي زراعي، منازل مسکوني 
و درخت و غيره در شهرها و روستاهاي استان به 
ثبت رسيده است که از اين تعداد موقوفه جديد 
در استان، 111 مورد مربوط به شهرستان هاي 
سنندج و کامياران، 69 مورد مريوان، 34 مورد 
بيجار، 31 مورد سقز، 28 مورد بانه و 15 مورد 

نيز مربوط به شهرستان قروه است.

مديردرمان تامين اجتماعي گيان خبر داد:
 رشد 1۸درصدي مراجعه به پزشکان متخصص 

درمراکز ملکي تامين اجتماعي گيان

شهردار سنندج :
 امسال عمليات احداث 60 هزار متر مربع فضاي سبز 

در سنندج آغاز شده است
سنندج-خبرنگاررسالت:

 60 احداث  عمليات  آغاز  از  سنندج  شهردار 
هزار متر مربع فضاي سبز در سطح شهر طي 
توسعه  هدف  با  گفت:  و  داد  خبر  سال جاري 
سرانه فضاي سبز و همچنين ارتقاء زيبايي و 
شادابي سيما و منظر سطح شهر عمليات احداث 
چندين پارک درون محلي در نقاط مختلف سطح 
شهر در حال احداث است.مهندس حشمت اله 
صيدي با اشاره به اينکه توسعه سرانه فضاهاي 
هاي  اولويت  و  دغدغه  از  يکي   همواره   سبز 
برنامه هاي شهرداري بوده است افزود: يکي از 
مواردي که در ارتقاء سطح زيبايي و شادابي 
سطح شهرها تاثير بسزايي داشته احداث فضاي 

سبز است و در اين راستا امسال با برنامه ريزي 
صورت گرفته عمليات احداث چندين پارک درون 
محلي در نقاط مختلف سطح شهر اتمام يافته و 
بزودي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت وي 
احداث فضاي سبز در شهرک 5 آذر، محله حاجي 
آباد، شهرک ورمقاني، کمربندي زاگرس، فاز 2 
شهرک سعدي، بلوار شهداي نيروي انتظامي، 
بلوار 22 بهمن شهرک بهاران، پارک خياباني 
بلوار حمدي، بلوار نظام مهندسي، پارک خياباني 
بلوار زکرياي رازي، پارک خياباني سه راه پاوان، 
پارک درون محلي شهرک گريزه و پارک درون 
محلي در 19/2 بهاران از جمله پروژه هاي احداث 

فضاي سبز در سطح شهر است.

شهردار قدس :
 اصاح هندسي تقاطع خيابان طالقاني، کاووسيه و 

بلوار مبارزان در حال انجام است
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:

اصاح  اهميت  به  اشاره  شهردار قدس، ضمن 
هندسي در تقاطع هاي شهري، گفت: اصاح 
هندسي تقاطع خيابان طالقاني کاووسيه و بلوار 

مبارزان در حال انجام است.
افزايش جمعيت  به  اشاره  با  مسعود مختاري 
شهرها و توسعه سفرهاي درون شهري، اظهار 
ادامه  افزايش جمعيت شهرها،  امروزه  داشت: 
فرايند موتوريزه شدن و بالطبع آن روند رو به 
رشد سفرهاي روزانه و ... شرايطي را بـه وجود 
آورده که توجه به مسئله حمل و نقل و اصاح 
هندسي معابر و تقاطع هاي شهري را به يکي 
از دغدغه هاي اصلي شهر تبديل کرده است.

به  ها  توجه شهرداري  لزوم  بر  شهردار قدس 
موضوع اصاح هندسي معابر و تقاطع ها پرداخت 
معابر  در  هندسي  اصاح  و  طراحي  افزود:  و 
 شهري مي تواند بسياري از مشکات توسعه اي، 
زيست محيطي و معضات رواني و اجتماعي را 
در شهر کاهش  دهد و در حصول اهدافي نظير 
رفع گره هاي ترافيکي، کاهش و روان سازي 
بار ترافيکي در سطح شهر، دستيابي به توسعه 
ظرفيت شبکه ارتباطي، کاهش مصرف سوخت و 
زمان تاخير سفرهاي شهري، ساماندهي وضعيت 
تردد وسايل نقليه، سهولت دسترسي هاي محلي، 
ارتقاي ايمني تردد عابران پياده و تامين رضايت 

شهروندان و... مؤثر باشد.

تشريح خدمات بهداشتي و درماني 
علوم پزشکي نيشابور به زائران پياده 

حضرت رضا)ع(
نيشابور- خبرنگار رسالت:

معاون  بهداشت دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت: ارائه خدمات 
بهداشتي درماني به زائران پياده وايت عشق پس از ده روز تاش 

گسترده پرسنل معاونت بهداشت اين دانشکده پايان يافت.دکتر 
بهتر  هرچه  ارائه  براي  ريزي  برنامه  افزود:  آبادي  تقي  عصمت 
حضرت  پياده  زائران  به  آموزشي  و  درماني  بهداشتي،   خدمات 
علي ابن موسي الرضا)ع( از هفته اول آبان ماه سال جاري آغاز شد 

و تا روز جمعه 18 آبان ادامه يافت.
پياده  زائر  هزار  از چهل  بيش  به  اين طرح  در  کرد:  اضافه   وي 
علي ابن موسي الرضا)ع( در قالب 8 تيم و يک پايگاه ثابت و پنج 
مرکز خدمات جامع سامت و سه مرکز  شبانه روزي مجهز و 38 

دستگاه روز خودرو و450  نفر روز  نيروي مجرب، اعم از پزشک، 
پرستار و کارشناس بهداشتي و بهورز، خدمات بهداشتي، درماني 
انجام شد و نظارت بر وضعيت بهداشتي منطقه صورت گرفت.رئيس 
مرکز بهداشت نيشابور بيش از 520 مورد کلرسنجي و 48 مورد 
نمونه برداري ميکربي آب شرب را از ساير اقدامات اين معاونت 
براي کنترل بهداشتي آب شرب عنوان کرد و افزود: در طول اين 
مدت، 220 مورد نظارت بر وضعيت جمع آوري پسماند و نظافت 

عمومي انجام شده است.
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رشت-خبرنگاررسالت:
در6 ماهه نخست سال 97 با مراجعه بيش از 162هزار 
نفربيمار به پزشکان متخصص درمراکز درماني ملکي 
تامين اجتماعي گيان شاهد نزديک به 18 درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است دکتر 
شهدي نژاد مدير درمان تامين اجتماعي گيان با اعام 
خبر فوق اظهار داشت در 6 ماهه نخست سال جاري 
بيش از 887 هزار نفر بيمار به پزشکان مراکز ملکي 
درماني تامين اجتماعي استان مراجعه نمودند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 5درصد 
رشد داشته است.مدير درمان تامين اجتماعي استان 

گيان با اعام اينکه دراين مدت نزديک به 665هزار 
نفر بيمار به پزشکان عمومي وبيش از 60هزار نفر 
به دندانپزشکان مراجعه نمودند اظهار داشت تامين 
اجتماعي در استان گيان داراي 13مرکز درماني 
ملکي است که پلي کلينيک تخصصي شماره يک 
رشت با پذيرش نزديک به 260هزار بيمار سرپايي  
در 6 ماهه نخست سال جاري يکي از پر مراجعه 
ترين مراکزدرماني ملکي تامين اجتماعي  کشور بوده 
است.ايشان همچنين تعداد بيماران پذيرش شده در 
بيمارستان حضرت رسول اکرم)ص( رشت به عنوان 
تنها بيمارستان ملکي تامين اجتماعي در استان را 
در همين مدت نزديک به 13هزار بيمار اعام نمود 
و افزود که مرکز درماني شماره دو رشت با پذيرش 
نزديک به 68 هزار بيمارسرپايي ،مرکز درماني تخصص 
 اهيجان با پذيرش نزديک به 67 هزار بيمار سرپايي ،

پلي کلينيک تخصص انزلي با پذيرش نزديک به 60هزار 
بيمار سرپايي و مرکز درماني فومن با پذيرش بيش 
از 55هزار بيمار سرپايي به ترتيب بيشترين پذيرش 

بيماران سرپايي در استان را داشتند.



نقطه نظر«

نگاه«
مسکن مردم، قرباني سياست هاي ليبرالي

عباس خسرواني
پروژه عظيم مسکن مهر که در مقطعي نقطه اميد قشر مستضعف جامعه 
براي خانه دار شدن و رهايي از هزينه هاي سنگين اجاره خانه شده بود، با آغاز 
به کار دولت يازدهم به کافي سردرگم تبديل شد که گويي اراده اي براي 
حل آن وجود ندارد. دولت دهم، ضمن افتتاح بيش از يک ميليون واحد 
مسکوني از مجموع ۲ميليون واحد پيش بيني شده در طرح مسکن مهر، اين 
طرح را با پيشرفت ۷۰درصدي تحويل دولت تدبير و اميد داد. اما علي رغم 
وعده هاي مکرر رئيس جمهور مبني بر ادامه اين طرح و به پايان رساندن آن، 
متاسفانه در وزارت راه و شهرسازي عباس آخوندي، عزم راسخي براي پيشرفت 
اين پروژه ديده نمي شد. سرانجام پس از ۵ سال و با استعفاي وزير مربوطه، 
صحبت هاي وزير مستعفي بي مهر،نشان داد که چگونه تخطي يک وزير از 
سياست هاي دولت، يکي از بزرگترين پروژه هاي کشور را به سمت نابودي 
سوق داد. آخوندي در جلسه توديع خود گفت: »افتخار مي کنم که حتي 
يک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم.«او به عنوان يک مسئول نظام جمهوري 
اسامي با وقاحت در برابر نظر حضرت امام)ره( در خصوص مسکن مستضعفين 
و اصول قانون اساسي قد علم کرد.تامين مسکن مناسب مورد نياز مردم بر 
اساس قانون اساسي جمهوري اسامي ايران وظيفه دولت هاست.متاسفانه 
به دليل نبود برنامه جامع و مديريت خوب و منسجم، دولت ها نتوانسته اند 
به وظيفه قانوني خود عمل کنند.امام خميني)س( در تاريخ ۲1 فروردين 
13۵8 مبادرت به افتتاح حسابي در بانک ملي کردند، که براي سهولت در 
امر واريزي توسط افراد، شماره آن 1۰۰ انتخاب شد. اين که هدف از افتتاح 
چنين حسابي چه بوده است را امام)ره(، طي پيامي مکتوب به ملت ايران 
اعام کردند که مي توان از متن نامه متوجه شد که ايشان تامين مسکن 
براي مردم به خصوص اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه را براي دولت 
جمهوري اسامي يک تکليف مي دانستند.ايشان در نامه خود مي نويسند:"در 
رژيم منفور پهلوي مسئله مسکن يکي از مصيبت  بارترين مشکات اجتماعي 
مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يک قطعه زمين و داشتن يک 
انه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانک ها و سودجويان و غارتگران 
به سر مي  بردند تا بتوانند پناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا 
کنند. قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم 
بودند و در زواياي بيغوله  ها و اتاقک هاي تنگ و تاريک و خرابه  ها به سر 
مي  بردند؛ و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي  اجاره 
آن بپردازند؛ و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه ما با 
چنين مصيبتي دست به گريبان است. نظام اسام چنين ظلم و تبعيضي را 
تحمل نخواهد کرد؛ و اين از حداقل ]حقوق [ هر فرد است که بايد مسکن 
داشته باشد."امام خميني)ره( در جايي ديگر مي افزايند: »دستور دادم که تمام 
اماک و دارايي سلسله منحوس پهلوي و تمام دارايي آن اشخاص که وابسته 
به او بودند و اين ملت را چاپيدند مصادره بشود. براي طبقه ضعيف مسکن 
ساخته بشود. سرتاسر ايران براي ضعفا مسکن سازيم«.)1۰اسفند 13۵۷(.
بنيانگذار انقاب اسامي درباره طبقه کارگر و مستضعف نيز صحبتي دارند 
و مي فرمايند: »ما براي طبقه کارگر، براي طبقه کشاورز، براي کارمندهاي 
کوچک دولت، بيشتر از همه مورد نظر ما اينها هستند و براي آنها فکر مي کنيم 
و عمل مي کنيم، چنانچه راجع به مسکن شان مشغول طرح ريزي هستند که 
مسکن درست کنند براي آنهايي که مسکن ندارند.)۲۹ اسفند ۵8(.قانون 
اساسي جمهوري اسامي ايران از داشتن مسکن مناسب براي اقشار مختلف 
مردم به عنوان يک »حق« نام برده و دولت را به عنوان متولي بخش مسکن 
و مسوول تامين مسکن آحاد جامعه معرفي کرده است. اما متاسفانه طي 
سال هاي گذشته دولت ها نتوانسته اند به خوبي از عهده وظايف خود در قبال 
تامين مسکن مردم برآيند.ولي دردناکتر از ناتواني در انجام وظايف، اين است 
که يک وزيري بگويد که چنين کاري نکردم و افتخار هم مي کنم که نکردم 
و اين يک بدعت در مديريت کشور است. امروزه دولت در بخش مسکن با 
اتخاذ شيوه اقتصاد بازار برخاف ديگر کشورهاي موفق در حل معضل مسکن 
سهم حضور خود را در بخش مسکن تا کمتر از ۵درصد پايين آورده است، اما 
چرخه بازار بنابر دايل متعدد نتوانسته است به نحو صحيحي عوامل مختلف 
تامين مسکن را در يک زنجيره کامل و کارآ قرار دهد.در بند 1۲ اصل سوم 
قانون اساسي آمده است؛"دولت  جمهوري اسامي  ايران  موظف  به پي  ريزي  

اقتصادي  صحيح  و عادانه  بر طبق  ضوابط اسامي  جهت  ايجاد رفاه  و رفع 
فقر و برطرف  ساختن  هر نوع  محروميت  در زمينه  هاي  تغذيه  و مسکن  و 
کار و بهداشت  و تعميم  بيمه  است".در فصل سوم قانون اساسي و زير فصل 
"حقوق ملت" اصل سي و يکم با تاکيد بر اين که داشتن  مسکن  متناسب  

با نياز، حق  هر فرد و خانواده  ايراني  است، دولت  را موظف کرده  با رعايت  
اولويت  براي  آنها که  نيازمندترند به  خصوص  روستانشينان  و کارگران  زمينه  
اجراي  اين  اصل  را فراهم  کند.در فصل چهارم قانون اساسي )اقتصاد و امور 
مالي( يکبار ديگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل وسوم قانوني 
اساسي آمده است؛  »براي  تأمين  استقال  اقتصادي  جامعه  و ريشه  کن  کردن  
فقر و محروميت  و برآوردن  نيازهاي  انسان  در جريان  رشد، با حفظ آزادي  او، 
اقتصاد جمهوري  اسامي  ايران  بر اساس  ضوابط زير استوار مي  شود: »تأمين  
نيازهاي  اساسي : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش  و پرورش  
و امکانات  ازم  براي  تشکيل  خانواده  براي  همه .«مجلس شوراي اسامي هم با 
تصويب ماده ۷3 ايحه برنامه ششم توسعه، تامين ساانه حداقل 1۵۰ هزار 
واحد مسکن، مختص گروه هاي کم درآمد در شهرها را تا پايان برنامه ششم 
توسعه به دولت تکليف کرد. برمبناي اين ماده قانوني، دولت موظف شد براي 
کمک به ساخت يا خريد ساانه حداقل 1۵۰ هزار واحد مسکوني مختص 
اقشار کم درآمد در شهرها با اولويت شهرهاي زير صد هزار نفر جمعيت، منابع 
مالي، تسهيات ارزان قيمت و زمين مورد نياز را تامين کند.بر اساس شواهد 
موجود مسکن گران ترين محصول در سبد خريد خانوار و استراتژيک ترين 
کااست. با توجه به سطح ميانگين درآمدي و حداقل دستمزد متقاضيان 
)در قشر متوسط جامعه( مسکن در کشورمان، چيزي نزديک به 3۵ سال 
از ميانگين درآمد طول عمرشان را بايد اختصاص دهند تا بتوانند مسکن را 
تأمين کنند. اين نکته اهميت و جايگاه مسکن در سبد هزينه هاي خانواده 
را تعيين مي کند.آخوندي بايد توضيح بدهد که چرا در دوران مسئوليت او 
مسکن مهر که جز طرح هاي مناسب)علي رغم همه ي مشکات و اشکاات( 
براي قشر کم درآمد جامعه محسوب مي شود، معطل ماند و در مراسم توديع 
خود با افتخار اعام مي کند که حتي يک واحد مسکن هم نساخته ايم و 
اصا ساخت مسکن کار دولت نيست؛ ولي بر اساس قانون اساسي جمهوري 
اسامي ايران که آخوندي و هم حزبي هاي او از حراست از آن دم مي زنند، 
وظيفه دولت همواره کردن ساخت مسکن است؛ چنانچه در قانون اساسي 
اصل سوم بند 1۲ آمده: »پي ريزي اقتصاد صحيح و عادانه بر طبق ضوابط 
اسامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در 
زمينه هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و تعميم بيمه بر عهده دولت است«.
لذا اينکه چرا دولت و وزارت راه و شهرسازي تيم روحاني بسياري از مسکن 
مهر مردم را نساختند، جاي بسي تأمل دارد و بايد دستگاه هاي نظارتي به اين 
موضوع ورود کرده و تخلفات را پيگيري کنند.نهادهاي مسئول در جمهوري 
اسامي نبايد اجازه دهند چنين افرادي با گستاخي تمام منويات بنيان گزار 
 انقاب اسامي و مفاد صريح قانون اساسي را به سخره بگيرند.اگر چلوي اين 
بدعت ها و درشت گوئي ها به موقع گرفته نشود براي آينده کشور ايجاد 
خسران خواهد کرد و اسباب نارضايتي مردم را به خصوص اقشار کم درآمد و 
ضعيف جامعه را در پي خواهد داشت.اين گونه افراد بايد در برابر عملکرد خود 

پاسخگو باشند و نبايد همه چيز را با استعفاي آنها به پايان برسد.

»

سرپرست شرکت عمران شهر جديد پرديس با اشاره به اينکه شايد 
قيمت هاي مسکن مهر افزايش يابد، اما قطعا اين هزينه هاي جديد 
ارتباطي به متقاضيان نخواهد داشت، گفت:  خيال مردم راحت باشد 
چرا که اگر قيمت ها افزايش هم پيدا کند، ما پيشنهاد اوليه آن را نيز به 
دولت ارائه کرده ايم که افزايش هزينه ها از محل اعتبارات داخلي شرکت 
عمران و وزارت راه و شهرسازي و يارانه دولت تأمين شود. به گفته 
وي، پيشنهادي که ارائه شده است، پيش بيني شده که اگر مي خواهيم 
پروژه ها به نقطه مناسبي براي زندگي برسد، ۲ هزار و 8۰۰ ميليارد 
تومان نياز است اما اگر صرف فقط اسکان دادن باشد، ۲ هزار ميليارد 

تومان مي تواند ما را به اهداف خود برساند. وي با بيان اينکه تغيير 
قيمت ها هنوز در تاطم است و نمي توان در اين برهه تصميم گيري 
کرد پس بايد صبر کنيم، گفت: اگر مي خواهيم اين افزايش قيمت ها بر 
مردم تحميل نشود، بايد دولت يارانه اي براي تأمين هزينه ها اختصاص 
دهد يا اينکه از منابع داخلي، شرکت عمران و وزارت راه و شهرسازي 
اين هزينه ها تأمين شود. چاغروندي افزود: به هر حال پس از پيشنهاد 
افزايش تأمين اعتبار تا سقف ۲ هزار و 8۰۰ ميليارد تومان موافقت هاي 
اوليه را نيز دريافت کرده ايم و حتي اگر نياز باشد سعي خواهيم کرد از 

منابع دولتي در بودجه آن را پيش بيني کنيم.

 افزايش هزينه هاي مسکن مهر 
 از محل اعتبارات داخلي 

وزارت راه پرداخت مي شود

دو شنبه 28 آبان 1397گزارش
11 ربيع ااول 1440-19 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9363

راهي به سوي خانه دار نشدن شما
مهدي ياراحمدي خراساني

بخش مسکن از بخش هاي مهم و اثرگذار در هر نظام اقتصادي است 
که توجه به آن عاوه بر تاثيرات ژرف اجتماعي فرهنگي، به لحاظ اقتصادي 
نيز حائز اهميت مي باشد و همچون موتور رشد و توسعه عمل مي نمايد. 
اين بخش با ايجاد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش ساختمان و 
بخش هاي وابسته که بسيار گسترده هستند. بر اين اساس قانون اساسي 
جمهوري بهره مندي از مسکن مناسب براي اقشار مختلف مردم را به عنوان 
يک »حق« نام برده و دولت را به عنوان متولي بخش مسکن و مسئول 
تامين مسکن آحاد جامعه معرفي کرده است، اما متاسفانه طي سال هاي 
گذشته دولت هاي مختلف نتوانسته اند آنچنان که بايد و شايد به خوبي از 
عهده وظايف خود در قبال تامين مسکن مردم برآيند. آن چنان که دولت 
در سال هاي اخير در بخش مسکن با اتخاذ شيوه اقتصاد بازار برخاف 
ديگر کشورهاي موفق در حل معضل مسکن سهم حضور خود را در بخش 
مسکن تا کمتر ازپنج درصد پايين آورده، اما چرخه بازار بنابر دايل متعدد 
نتوانسته است به نحو صحيحي عوامل مختلف تامين مسکن را در يک 

زنجيره کامل و کارا قرار دهد. 
با وجود اثرگذاري مستقيم در زمينه هاي مختلف، مشکل مسکن اساساَ 
ماهيتي اقتصادي دارد. دو مشکل عمده در اين زمينه شامل؛ کمبود مسکن 
قشر جوان نيازمند و باا بودن سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار که 
به دليل کمبود عرضه مسکن، سهم آن در اين سبد افزايش يافته است. 
همچنين مسئله قابل توجهي که در اين راستا وجود دارد عدم عدالت 
توزيعي در اين بخش است. اکنون خانه هاي زيادي که در کان شهرها و 
خصوصاً در تهران خالي خاک مي خورد و افراد بسياري که همواره خانه 
به دوش اند و از نعمت مسکن و رفاه حاصل از آن بي بهره اند. مردم در 
ارتباط با مسکن دغدغه هايي دارند که ريشه در دو عامل دارد؛ اول آنکه 
خريد مسکن بزرگ ترين حرکت اقتصادي است که اغلب مردم در طول 
عمر خود را انجام مي دهند. به قسمي که خانواده هاي متوسط تقريباً حدود 

 

يک چهارم از درآمد و اقشار فقير يا درآستانه فقر پنجاه درصد و حتي بيشتر 
از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغيير کوچک در قيمت 
مسکن و اجاره بها مي تواند آثار مخرب و جبران ناپذيري بر زندگي فرد و 
حتي تداوم نظام خانواده داشته باشد. دوم آن که تجربه نشان داده است   
رشد غيرمعمول قيمت و اجاره بهاي مسکن به ويژه در شهرهاي بزرگ و 
عدم توجه به اين مشکل، مسائل مختلفي را در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و حتي سياسي به دنبال خواهد داشت. براين اساس در پاره اي 
از موارد تامين و توزيع مسکن اقشار کم درآمد به موضوع ومصداق شکست 

بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را موکد مي سازد.
متاسفانه به دايل متعدد سال هاي زيادي است که اين بخش در وضعيت 
مطلوبي قرار ندارد. در اين زمينه مشکات فراواني ارائه مي شود اما شايد 
به جرات بتوان بيان کرد که مشکل بخش مسکن در اقتصاد ايران، به 

سمت عرضه و توليد مکفي مربوط بوده و مهم ترين مشکل سمت عرضه 
مسئله نوسانات شديد نقدينگي است. به بيان ديگر غالب افرادي که در 
عرصه ساختمان سازي مشغول به کار هستند با مسئله تامين نقدينگي 
مورد نياز مواجهند. در نتيجه مشاهده مي  شود که توليد عرضه شده نسبت 
به سطح تقاضا اندک است که همين مسئله نيز سبب شده اين بخش 
اين مسئله همچنين،  باشد.  با کمبود عرضه مواجه  سال هاي متمادي 
باعث مي شود که سهم انبوه سازان کان به نسبت توليد کنندگان خرد 
پايين باشد. به عبارتي با توجه به اينکه بسياري از افراد فعال در عرصه 
 ساختمان سازي غالبا در ابعاد کوچک مشغول به فعاليت هستند، در توليد 
ساختمان هاي مسکوني، سهم افرادي که در ابعاد کوچک به کار توليد مي 
پردازند، نسبت به انبوه سازان سهم باايي بوده و اين افراد معمواً براي تامين 
مالي فعاليت خود دچار مشکل هستند. اين افراد بخشي از اين نقدينگي 
را از سرمايه شخصي، بخشي را از طريق تسهيات بانک و بخشي ديگر را 
از طريق سرمايه ديگران در قالب سرمايه  گذاري يا قرض تامين مي کنند. 
يکي از عجيب ترين پديده هاي سياست گذاري اقتصادي کشور در دوره اخير، 
واگذاري وظيفه تأمين مسکن به طور کامل به بخش خصوصي است. مردم 
براي تأمين مسکن، به جز خريد از بساز و بفروش ها و دال هاي خصوصي 
که هدف شان صرفاً حداکثر کردن سود است راه ديگري ندارند. تقريباً 
در تمامي کشورهاي دنيا، حتي در ليبرال ترين اقتصادها، عرضه مسکن 
توسط بخش عمومي سابقه طواني داشته و دارد. تأمين مسکن مناسب 
براي شهروندان به ويژه گروه کمدرآمد يک چالش در کشورهاي جهان براي 
دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي شود. لذا، سياست هاي مختلف براي 
حل آن اجرا شده  است. مرور تجربيات کشورهاي مختلف دنيا فرصت خوبي 
پيش  روي برنامه ريزان و سياست گذاران مسکن کشورمان است. اما متأسفانه 
سياست هاي غلط دولت در بازار مسکن درسال هاي اخير، خانه دار شدن 
را براي بسياري از مردم، بار ديگر به رويايي دست نيافتني تبديل کرده 
و بسياري از خانوارهاي ايراني اگر بخواهند صرفا با پس انداز درآمدهاي 
خود، خانه دار شوند، حدود ۴۰ سال بايد انتظار بکشند. در دولت يازدهم و 
دوازدهم وزير وقت در تمام دوره مسئوليت خود قائل به عدم دخالت دولت 
در بازار مسکن بود و عاوه بر انتقادات تند و تيز از پروژه مسکن مهر، هيچ 
سياست گذاري مؤثر و اقدام عملي براي کمک به افزايش ساخت و سازهاي 
مسکوني نکرد. همچنين وعده هايي هم که در زمينه مسکن اجتماعي 
داده شد، نهايتاً در حد حرف و وعده باقي ماند تا بارديگر ثابت شود وزرا و 
مسئوان سرمايه داري که دغدغه اقشار متوسط و ضعيف جامعه را ندارند، 
هرگز نخواهند توانست در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و کاهش 
فشار بر آنها قدمي از پيش بردارند. شايد بتوان مهم ترين دليل سردرگمي 
دولت در حوزه مسکن را تداخل و تضاد مديريتي و نبود راهبرد اساسي 
دانست؛ معضلي که در ايه هاي ديگر اقتصادي نيز به دليلي براي نابساماني 
بازارهاي اقتصادي تبديل شده است و ساختار اقتصادي کشور را ويران کرده 
 است. اکنون مردم مانده اند و بساز بفروش ها و دال هايي که برايشان 
سياست گذاري مي کنند و آن ها هم براي دستيابي به يکي از ابتدايي ترين 

حقوق خود يعني مسکن مجبور مي گردند به هر مشکلي تن دهند. 

»

حميد حسين زاده«
تامين مسکن براي مردم يکي از مهم ترين مباحثي 
است که دولت ها در برنامه هاي اجرايي خود به آن اهميت 
ويژ ه اي قائل هستند.دولت دهم در طول دوران کاري 
خود با ايجاد مسکن مهر در راستاي خانه دار کردن 
بسياري از مردم وارد عمل شد طرحي که شايد عده 
زيادي از مردم را خانه  دار کرد ولي مشکاتي همچون 
تورم و عدم رعايت استانداردهاي ازم در ساخت و ساز 
را براي دولت يازدهم به ارمغان گذاشت.دولت يازدهم 
و در راس آن عباس آخوندي وزير مسکن از ابتداي 
شروع به کار مخالفت صريح خود را با طرح مسکن 
مهر اعام کرد ولي به صاحبان اين خانه ها قول داد که 
دولت يازدهم تعهدات خود را در قبال تکميل اين پروژه 
ادامه مي دهد ولي با اتمام آن ديگر اين پروزه را ادامه 
نخواهد داد و مسکن اجتماعي براي اقشار کم درآمد 
جايگزين اين طرح خواهد شد.به جرأت مي توان به 
اين نکته مهم اشاره کرد که عملکرد عباس آخوندي 
به  عنوان وزير راه و شهرسازي در حوزه مسکن بسيار 
ضعيف بوده، به  طوري  که در دوره وزارت وي شاهد 
کمترين توجه و اهتمام به بخش توليد مسکن در کشور 
بوده ايم. از طرف ديگر نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل 
شويم که دولت يازدهم و دوازدهم براي خانه دارشدن 
قشرهاي ضعيف و دهک هاي پايين جامعه هيچ گونه 
برنامه جامعي نداشته است و حتي اجراي طرح احياي 
بافت هاي فرسوده در مناطق قديمي شهرهاي مختلف 
کشور و به  خصوص پايتخت بر روي کاغذ ماند.عملکرد 
ضعيف و غيرقابل دفاع آخوندي در وزارت راه و شهرسازي 
و عدم اجراي برنامه هاي پيش بيني  شده دولت به  منظور 
توليد مسکن براي اقشار ضعيف و کم درآمد موجب شده 
تا در شرايط کنوني شاهد حاکم شدن رکودي سنگين 
بر حوزه مسکن باشيم.گراني هزينه هاي ساخت وساز و 
مصالح ساختماني از يک  طرف و بي تدبيري دولت و 
وزارت راه از طرف ديگر موجب شده تا در پنج سال 
گذشته که آخوندي سکان دار وزارت راه و شهرسازي 
بوده است شاهد افول بي سابقه بخش مسکن در کشور 
اسامي  اساسي جمهوري  قانون  اصل 31  باشيم.در 
ايران چنين قيد شده است که داشتن مسکن متناسب 
با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است. دولت موظف 
است با رعايت اولويت، براي آنها که نيازمندترند، زمينه 
اجراي اين اصل را فراهم کند. حق مسکن در اعاميه 
حقوق بشر )ماده ۲۵( به عنوان حق بهره مندي از 
زيست در محيطي امن و آرام، با حفظ عزت و کرامت 
انساني است. در تهيه چنين مسکني دولت ها بايد 
گروه هاي جامعه خصوصاً گروه هايي که استطاعت يا 
توانايي تهيه آن را ندارند حمايت کنند. برآورده کردن 
اين نيازها در حال حاضر به عنوان يکي از معضات 
کشور مطرح مي باشد. تعيين نقش و جايگاه دولت 
 در تأمين مسکن، ارائه تصويري از عملکرد برنامه هاي 
دادن  نشان  و  انقاب  از  بعد  و  قبل  مسکن   تأمين 
روش هاي تأمين مسکن در کشورهاي مختلف از اهداف 
اين تحقيق به شمار مي روند.افشين پروين پور کارشناس 
حوزه مسکن معتقد است:"عملکرد آخوندي در وزارت 
راه در پنج سال گذشته زير صفر بوده است. همزمان 
با شروع دولت دوم روحاني، آخوندي نبايد در وزارت 
راه وزير مي شد.در زمان دولت دوم هاشمي رفسنجاني، 
عباس آخوندي وزير مسکن و شهرسازي بود.در زمان 
وي مسکن 3۰۰ درصد افزايش قيمت داشت. روحاني 
حتي به منظور انجام طرح احياي بافت هاي فرسوده در 
کشور مجبور شد که ترکان دستيار خودش را در مناطق 
آزاد مأمور کند و حتي آخوندي به طرح رئيس جمهور 
به منظور احياي بافت هاي فرسوده اعتنايي نکرد. در 
پنج سالي که آخوندي در وزارت راه و شهرسازي وزير 
بود شاهد عقبگرد بخش مسکن و حاکم شدن رکود 
سنگين و گسترده بر حوزه ساخت وساز بوديم."به نظر 

مي رسد وزير جديد راه وشهرسازي تسلط بيشتري بر 
قوانين اساسي و تکاليف دولت در حوزه مسکن مردم 
دارد.محمد اسامي وزير راه و شهرسازي،در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت:"طبق 
قانون اساسي ما وظيفه داريم زمينه تامين مسکن مردم 
را فراهم کنيم، من در برنامه خود در مجلس ساز و کار 
توليد مسکن توسط بخش خصوصي را اعام کردم تا 
تامين مسکن براي اقشار کم درآمد و متوسط به يک 

جريان دائمي تبديل شود."
مسکن نياز اوليه بشر و مهم ترين کاايي است که تأمين 
آن ) اعم از تملک و يا استيجار(، سهم زيادي از درآمد 
 عامه مردم را به خود مشغول مي دارد، به گونه اي 
که نوسانات قيمتي غيرمعمول در اين بخش که به 
وفور در تجربه کشورها نيز يافت مي شود، باعث حذف 
قشر با در آمد متوسط و ضعيف جامعه از زمره تقاضاي 
موثر شده و بعضاً دسترسي به مسکن مناسب را به يک 
آرزوي دست نيافتني مبدل مي سازد. بر اين اساس در 
پاره اي از موارد حوزه تأمين و توزيع مسکن به موضوع 
و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت 

دولت را موکد مي سازد.
محمد ابراهيم محبي، عضو کميسيون عمران مجلس در 
اين باره مي گويد:"تامين مسکن براي اقشار آسيب پذير 
و نيز زوج هاي جوان را بر اساس قانون اساسي برعهده 
دولت است.در اين زمينه تخصصي ترين مجموعه دولت 

وزارت راه و شهرسازي است که مکلف به تامين مسکن 
براي مردم مي باشد.هر يک از دولت هاي روي کار آمده 
همواره برنامه هايي را براي تامين مسکن مردم داشته اند.
مسکن مهر توفيقي در دولت نهم و دهم بود و در مجموع 
با وجود نقاط ضعف آن مانند جانمايي نادرست برخي 
پروژه ها، مي توان از آن به عنوان يک طرح موفق ياد 
کرد.دولت يازدهم به منظور تامين مسکن بايد نگاه و 
ارزيابي مجددي روي طرح مسکن مهر داشته و نقاط 
ضعف اين پروژه ها را در برنامه هاي مسکن خود مرتفع 
کند. عنوان طرح تامين مسکن مهم نيست و اينکه نام 
طرح تامين مسکن "مهر" باشد يا "اجتماعي" اهميتي 
ندارد و بايد تنها به درست اجرا کردن آن توجه شود.

دولت بايد برنامه ريزي تامين مسکن را براي تمامي 
گروه هاي هدف جامعه در نظر بگيرد و با برنامه ريزي 
و رفع نواقص پروژه هاي قبلي در جهت تامين مسکن 

مردم اقدام کند.آنچه که مسلم است اينکه دولت مکلف 
به رفع مشکل مسکن مردم مي باشد و مجلس حتما 
اين امر را به عنوان مطالبه جدي مردم از دولتمردان 

خواهد خواست."
واقعيت اين است که دولت جديد هم کار مؤثر و محسوسي 
در بازار مسکن نکرده است، نه منابعي و نه قدرت عمل 
زيادي در اين بخش نداشته است، سياست هاي کلي 
را مي تواند تعيين کند ولي بازار معمواً روند خودش 
را دارد.دولت مي تواند سرمايه گذاري را در حوزه هايي 
 که مطلوبش هست تشويق کند مثل تخصيص وام هاي 
ارزان قيمت در بخش مسکن که »مسکن يکم« در همين 
رابطه طرح ريزي شده و طرح بافت هاي فرسوده را نيز 
مطرح کردند که از تخفيف هاي خوبي در گرفتن پروانه 
برخوردار است که دخالت هاي محدودي است اما خيلي 

نمي تواند تغييري در بازار ايجاد کند.
امام  موسسه  علمي  هيئت  عضو  توکلي  محمدجواد 
خميني در اين خصوص مي گويد:"تنها کاري که وزير 
سابق مسکن در ارتباط با بخش مسکن انجام داد اين 
بود مسکن مهر را متوقف کرد.به طرح مسکن مهر 
اشکااتي وارد بود، ولي به هرحال موجب يک نوع رونق 
و توسعه ساخت وساز شده بود، اما به صاح ديد وزير سابق 
مسکن متوقف شد، وقتي طرح مسکن مهر متوقف شد، 
خيلي از صنايع وابسته ازرجمله صنعت کاشي، سراميک، 
لوازم خانگي، آهن، فواد و ... از اين مسئله متأثر و دچار 

مشکل شدند.درمجموع مسکن مهر سياست موفقي بود، 
از اين  جهت که قيمت زمين را در قيمت تمام شده مسکن 
از بين برده بود و سبب شده بود که هزينه تمام شده 
مسکن پايين آيد، خود اين حذف قيمت زمين از هزينه 
تمام شده مسکن به هرحال محرکي براي ساخت وساز 
بيشتر بود.خيلي ها از اين سياست خانه دار شدند.قطعاً 
مسکن مهر مشکاتي داشت، اشکااتي در مهندسي، 
طراحي، نظارت وجود داشت اما درمجموع خيلي بهتر 
از سياست خالي بودن بخش مسکن و توقف مسکن مهر 
بود يا خيلي بهتر از آن سياست مسکن اجتماعي که 
اصًا اجرا هم نشد."نفس انتقاد به مسکن مهر با وجود 
اينکه ميليون ها کم درآمد را صاحبخانه کرده است، 
طبيعي است.اما انتقاد پنج ساله به اين مسکن بدون 
ارائه  طرح جايگزين مناسب براي ميليون ها متقاضي خانه، 
مسکن نمي شود و تنها آدرس دهي دولت به متقاضيان 

تاکنون بانک مسکن بوده است.هم اکنون که در سال 
پنجم دولت قرار داريم، اجاره ها افزايش داشته و قيمت 
خانه هاي مرکز شهر نجومي شده و همزمان دولت نه 
در مشارکت و نه در مساعدت و تسهيات کار خاصي 
انجام نداده و همه چيز برعهده بخش خصوصي است 

تا با سودکان، به تقاضاي مردم پاسخ دهد.
صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي 
اسامي معتقد است که مشکات زيادي پيش پاي 
 مردم  براي در جهت تأمين مسکن ايجاد شده است.او 
مي گويد:"يکي از راه  هايي که تا حدودي مي تواند مشکل 
تأمين مسکن در کشور را سهل کند، اجراي طرح مسکن 
شهري است.متاسفانه دولت اعتقادي به عملياتي شدن 
طرح مسکن شهري ندارد.اخيرا تفاهم نامه اي ميان وزارت 
راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه براي نوسازي 
بافت هاي فرسوده منعقد شده، اما تا زماني که عزمي 
براي عملياتي شدن آن وجود نداشته باشد، به جايي 
نمي رسد و دردي از مردم دوا نمي شود.دولت معتقد 
است که بخش مسکن اشتغالزايي پايدار ايجاد نمي کند، 
بنابراين تا زماني که چنين تفکري وجود داشته باشد، 
نمي توان اميدي به خانه دار شدن خانه اولي  ها داشت؛ 
البته از وزير راه و شهرسازي که به تازگي ار مجلس رأي 
اعتماد گرفته انتظار داريم که براي حل مشکل مسکن 
اقشار کم درآمد چاره اي بينديشد و برنامه جامعي ارائه 
دهد.حدود هفت ماه است که طرح بازآفريني شهري 
تصويب شده، اما کاري انجام نشده است، اکنون که 
به فصل سرما رسيده ايم، فرصت از دست رفته و  به 
تفاهم نامه ميان وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه 
منجر شده است.بايد توليد مسکن را رونق دهيم، زيرا 
اگر توليد مسکن کم شود، سوداگري و احتکار در اين 

بخش اتفاق مي افتد."
طرح مسکن اجتماعي مورد نظر وزارت راه که به عنوان 
جايگزين مسکن مهر از سوي عباس آخوندي مطرح 
شد اتکاي اصلي خود را بر سپرده و پس انداز متقاضيان 
و کمک تسهياتي دولت در نرخ سود بانکي، قرار داده 
است موضوعي که رويکرد جديد دولت يازدهم در حوزه 
 مسکن را به نمايش مي گذاشت.عباس آخوندي وزير 
راه و شهرسازي که يکي از اصلي ترين منتقدان طرح مسکن 
مهر بوده و است از همان روز نخست فعاليتش  از شيوه 
تامين مالي طرح مسکن مهر و آثار تورمي آن انتقاد کرد 
و بافاصله نسبت به از ميان رفتن فرهنگ پس انداز براي 
خانه دار شدن هشدار داد.وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد 
که خريد خانه بزرگ ترين اتفاق اقتصادي خانوار است و 
مردم براي رسيدن به آن بايد به پس انداز روي بياورند از 
اين رو بر ضرورت شکستن انحصار بانک مسکن در ارائه 
تسهيات خانه، سخن گفت و طرح تشکيل صندوق 

پس انداز مسکن در ساير بانک ها را پيشنهاد داد.

   تنها کار وزير سابق راه در بخش مسکن،توقف مسکن 
مهر بود

   طبق قانون اساسي ما وظيفه داريم زمينه تامين مسکن 
مردم را فراهم کنيم »

نگاهي به جايگاه و نقش دولت در تامين مسکن مردم 

متولي تامين مسکن مردم کيست؟

نجمه الحسيني
در حالي که سال هاست بحث اخذ 
ماليات بر خانه هاي خالي از سکنه مطرح 
مي شود و وزارت راه و شهرسازي بر اجراي 
آن تأکيد دارد اما هنوز مشخص نيست دليل 
آماده  نشدن زيرساخت ها براي عملياتي شدن 
آن چيست و مشکل کجاست. اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي و ايجاد سامانه ملي اماک و 
اسکان کشور يکي از قوانين کليدي بخش 
مسکن است که در سال ۹۴ به عنوان بخشي 
از قانون اصاح قانون ماليات هاي مستقيم به 
تصويب مجلس رسيد اما تا کنون اجرايي نشده 
است. مطابق سرشماري نفوس و مسکن در 
سال 138۵ تعداد واحدهاي مسکوني خالي 
کشور۶۵۰ هزار واحد و در سال 13۹۰، 1/۶ 
ميليون واحد بوده است. در آخرين سرشماري 
کشور در سال 13۹۵ تعداد اين واحدها به 
بيش از ۲/۵8 ميليون واحد رسيدکه نشان 
از افزايش چشمگير اين واحدها دارد. اخذ 
ماليات بر خانه هاي خالي راهبرد اساسي براي 
مقابله با احتکار واحدهاي مسکوني است و 
در ماه هاي اخير که کشور با افزايش شديد 
قيمت خريد و اجاره مسکن مواجه شده 
است، جاي خالي اجراي اين قانون کاما 
احساس مي شود.معاون مسکن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازي در خصوص اخد ماليات 
از منازل خالي مي گويد:"بزرگ ترين مانع 
بر سر اجراي قانون اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي، شناسايي آنهاست. .قانون اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي تصويب شده و ازم ااجرا 
است.اخذ اين ماليات قابل پيگيري است و 
در صورتي که مالکي از پرداخت آن تمرد 
کند، ناچار خواهد بود جريمه پرداخت کردن 

ماليات را بپردازد.بزرگ ترين مانع بر سر اجراي 
اين قانون، شناسايي خانه هاي خالي است. 
اکنون 3۴ بانک اطاعاتي در کشور وجود 
دارد که اين آمار را در اختيار دارند. اما به 
دليل مشکات قانوني حاضر به در اختيار 
قراردادن آمار نيستند.شناسايي خانه هاي خالي 
نيازمند يکسان سازي بانک هاي اطاعاتي 
ذخيره  براي  مشترک  سامانه اي  ايجاد  و 
 اطاعات است. همچنين ازم است تا همکاري 
بين قوه اي در اين زمينه صورت بگيرد، چراکه 
دستيابي به اطاعات سازمان ثبت کشور نيز 
ضروري است.هدف قانون گذار از تصويب اين 
قانون تشويق مالکان خانه هاي خالي به عرضه 
واحد خود در بازار بوده است. اما بسياري از 
اقتصاددانان معتقدند که ميزان اين ماليات 
به حدي نيست که مالکان را به ورود به بازار 
ترغيب کند"بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون 
اصاح قانون ماليات هاي مستقيم، واحدهاي 
مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش 
از 1۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملي 
اماک و اسکان کشور به عنوان واحد خالي 
شناسايي شوند، از سال دوم به بعد مشمول 
اين ماليات خواهند شد. ازمه اجراي اين 
ماده از قانون، ايجاد سامانه ملي اماک و 
اسکان کشور است. طي تبصره ۷ ماده 1۶۹ 
مکرر همين قانون، وزارت راه و شهرسازي 
موظف شد حداکثر تا بهمن ۹۴ اين سامانه 
را ايجاد کند. با اين وجود هنوز اتفاق قابل 
توجهي براي اجراي اين موارد قانوني رخ 
نداده است.ابوالفضل ابوترابي نماينده مجلس 
شوراي اسامي،در خصوص وضعيت طرح 
 شناسايي و الزام به اجاره دادن خانه هاي 
در  اکنون  هم  طرح  گويد:"اين  خالي،مي 

دستور کار صحن علني مجلس براي اعام 
وصول قرار دارد و طراحان طرح به دنبال 
آن هستند که طرح را در قالب دو فوريت 
ارائه کنند.درسال ۹۴، قانوني تحت عنوان 
ماليات بر خانه هاي خالي به تصويب رسيد، 
اما وزارت راه و شهرسازي نسبت به ايجاد 
سامانه شناسايي خانه هاي خالي اقدام نکرد و 
اين مسئله موجب توقف اجراي قانون مذکور 
شد، اين در حالي است که ابزارهاي بسياري 
همچون آمار نفوس و مسکن، اطاعات ملکي 
شهرداري ها و دهياري و سازمان هاي آب، 
برق و گاز، براي شناسايي خانه ها وجود دارد 
و به راحتي سامانه مذکور قابل عملياتي شدن 
بود.در شرايط کنوني حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ 
هزار خانه خالي در کشور وجود دارد.متأسفانه 

اقدام قابل قبولي براي شناسايي و فروش اين 
واحدها صورت نگرفته است."طرح اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي در زمان وزارت آخوندي 
مطرح شد اما در شرايط کنوني شاهد هستيم 
که اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است 
که وقوع اين اتفاق موجب مي شود تا وزير 
آينده راه و شهرسازي پيگير عملياتي شدن 
اين طرح باشد. بخش مسکن در زمان وزارت 
آخوندي تنها محدود به اباغ بخشنامه هاي 
کاغذي مي شد به طوري که اين بخشنامه ها به 
مراجع ذي ربط ارائه مي شد و حتي پيگيري 
به منظور اجرايي شدن آن ها انجام نمي شد.
موافقان اخذ ماليات از خانه هاي خالي، اين 
اقدام را ابزاري کنترلي مي دانند که با اجراي 
آن احتکار از بازار مسکن به عنوان يک کااي 

سرمايه اي رخت بربسته، تورم ناشي از گراني، 
اجاره و خريد و فروش مسکن مهار شده و 
عرضه مسکن افزايش مي يابد و از طرفي به 
عاملي براي افزايش درآمد دولت از محل اين 
ماليات ها بدل مي شود اما مخالفان اين طرح 
اعتقاد ديگري دارند. وجود ۲/۵ ميليون خانه 
خالي از سکنه در کشور که بارها و بارها از 
سوي آخوندي وزير راه و شهرسازي مطرح 
شد نشان داد که عزم اين وزارتخانه بر اخذ 
ماليات بر اين واحدهاي خالي از سکنه است، 
اما مشخص نيست مشکل کجاست که اين 
اخذ ماليات به مرحله عملياتي نمي رسد، اگر 
طرح خوبي است چرا اجرا نمي شود و اگر 
ايجاد مشکل خواهد کرد چرا مجددا اجراي 

آن مطرح شده است.

توقف قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي از سکنه
»

»



نكته«

»

خبر«

سکته صهيونيست ها در غزه 
ادامه از صفحه اول

به راستي در چنين شرايطي چه عاملي منجر به عقب نشيني و شکست 
اسرائيل در برابر مقاومت اسامي فلسطين شد؟

پاسخ اين سوال را بايد در واقعيات ميداني جاري در سرزمينهاي اشغالي 
مشاهده کرد. ناتواني گنبد آهنين رژيم صهيونيستي در رهگيري و نابودي 
موشکهاي حماس از يک سو و موشک باران اراضي و شهرکهاي اشغالي 
از سوي مقاومت اسامي فلسطين ) که در پاسخ به جنايات اسرائيل 
صورت گرفت(، جايي را براي استمرار نبرد از سوي صهيونيستها باقي 
 نگذاشت. از سوي ديگر، نتانياهو به خوبي مي دانست که شهرک نشينان 
صهيونيست و حتي ساکنان تل آويو و حيفا نيز پس از مشاهده چندين 
شکست ميداني و نظامي رژيم صهيونيستي در برابر حزب اه و حماس 
) از سال 2006 ميادي تا کنون( ،ديگر قدرت ريسک پذيري و در 
از  با گروههاي مقاومت  را در مواجهه  به نفس خود  اعتماد  نتيجه 
دست داده اند. نبايد فراموش کرد که عقب نشيني نتانياهو در برابر 
حماس، ناشي از روحيه صلح طلبي وي نيست! نتانياهو جنايتکاري 
است که حاضر است هر گونه اقدامي را در برابر گروههاي مقاومت و 
با هدف نابودي اين گروهها صورت دهد. حتي بسياري از سياستمداران 
صهيونيست، بارها نتانياهو را به ريسک پذيري بيش از حد در اين 
خصوص متهم کرده اند. اما اين بار نتانياهو نيز قدرت ريسک پذيري 
و مواجهه در برابر گروه هاي مقاومت را از دست داده است. بديهي 
است که در اين ميان، داد و فريادهاي آويگدور ليبرمن نيز نمي تواند 
تاثيري از کاهش ترس نتانياهو از حماس ايفا کند.البته  ليبرمن خود 
نيز حقيقت ناتواني تل آويو در برابر حماس و گروه هاي مقاومت را 
به وضوح درک و لمس کرده است اما همچنان جرات ندارد نسبت به 

اين واقعيت اعتراف کند. 

 با شرکت ۱۲۴ هزار نفر؛
اعتراضات سراسري،  فرانسه را فرا گرفت

در جريان برگزاري اعتراضات گسترده در فرانسه با شرکت ۱2۴ 
هزار نفر، دستکم يک نفر کشته و ۵0 نفر نيز زخمي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راشاتودي، مردم در سراسر 
 فرانسه در اعتراض به افزايش نرخ سوخت در اين کشور به خيابان ها 
آمدند.بر اساس اعام اين خبرگزاري، حدود ۱2۴ هزار نفر در اين 
تظاهرات اعتراض آميز شرکت کردند.گزارش هاي اوليه حاکي 
است، دست کم يک نفر در اين اعتراضات کشته و ۵0 نفر نيز 
زخمي شدند.خبرهاي اوليه حاکي است، پليس در برخي از مناطق 
اين کشور به ويژه در پاريس از گاز اشک آور براي متفرق کردن 

تظاهرات کنندگان استفاده کرده است.

  مقام ارشد کاخ سفيد و مسئول 
تحريم هاي سعودي از مقام خود استعفا داد

يک مقام ارشد کاخ سفيد ومسئول سياست آمريکا در قبال عربستان 
سعودي از مقام خود استعفا داد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از روزنامه نيويورک تايمز، »کرستن فونتنرز« مقام بلندپايه در 
کاخ سفيد و مسئول سياست آمريکا در قبال عربستان سعودي 
بعدازظهر جمعه از مقام خود استعفا داد؛ اقدامي که احتمااً به بروز 
اختافات بيشتر بر سر ماجراي قتل خاشقجي در داخل دولت ترامپ 
 دامن مي زند.به گفته دو مقام آگاه، اين مقام بلندپايه کاخ سفيد 
از طراحان تدابير سختگيرانه واشنگتن عليه دولت سعودي بوده 
و براي بحث در مورد مجموعه اي از تحريمهايي که دولت آمريکا 
طي روزهاي اخير عليه متهمان ادعايي اين جنايت وضع کرده 

است، به رياض سفر کرده بود.

»

 عضو ارشد انصاراه 
در گفت و گو با رسالت:

 فريب بازي آمريکا 
 در يمن را 
نمي خوريم
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مقايسه دوباره نيکسون و ترامپ
بخش سياسي خارجي

از ابتداي سال 20۱7 ميادي، يعني زمان راهيابي ترامپ به کاخ سفيد، شاهد مقايسه 
رئيس جمهور جنجالي فعلي اياات متحده آمريکا و نيکسون رئيس جمهور اسبق اين 
کشور هستيم. اين مقايسه از سوي رسانه ها و افراد مختلفي صورت گرفته است. بر 
اين اساس، وجوه اشتراک زيادي ميان دونالد ترامپ و نيکسون وجود دارد و برخي 
تحليلگران مسائل آمريکا نيز بر اين باورند که ترامپ سرنوشتي مشابه نيکسون پيدا 
خواهد کرد. روزنامه نيويورک تايمز اخيرا در گزارشي دوباره، به مقايسه ترامپ و 
نيکسون پرداخته است. بر اساس گزارش نيويورک تايمز،گرچه هر دو رئيس جمهور 
نفرت خود را از رسانه ها نشان دادند، ترامپ با تشويق خشونت عليه آنها بسيار فراتر 
رفته است. و البته تا آنجا که مي دانيم ترامپ کمتر از نيکسون عاقه مند بوده که 
از ابزار بوروکراسي براي تنبيه مخالفانش استفاده کند اما ممکن است او نيز رويه 
مشابهي اتخاذ کند. به عنوان مثال او براي ضربه زدن به آمازون که رئيس اش جف 
بزوس مالک واشنگتن پست نيز هست، تعرفه هاي پستي را باا برده است.نيويورک 
تايمز در ادامه  اين گزارش، به نکات ديگري نيز در خصوص ترامپ و نيکسون اشاره 
کرده است. نيويورک تايمز مي نويسد  که نيکسون وکيلي بود که سابقه نمايندگي 
مجلس، حضور در سنا و معاون اولي رئيس جمهوري را داشت و در نتيجه بيشتر 
براي نظم سياسي احترام قائل بود. اما ترامپ که فاقد سابقه سياسي و آشنايي کافي 
با طرز کار حکومت است، روحيه نامقيد و حتي مخربي دارد که نيکسون به گرد پاي 
آن نيز نمي رسيد.به عنوان يک رئيس جمهور، نيکسون تاش کرد از نظام سياسي 
و قانوني در جهت خواسته اش بهره برداري کند. او در فرآيند حزب دموکرات براي 
انتخاب رقيب انتخاباتي بعدي اش مداخله کرد و با ايجاد بحران واترگيت، استقال 
قواي سه گانه را به چالش کشيد. اما ترامپ بسيار فراتر از رويکرد نيکسون به سوي 
فاشيسم رفته است.همان گونه که مشاهده مي شود، نيويورک تايمز عما ترامپ را 
 فردي بدتر از نيکسون  قلمداد مي کند. نکته ديگر اينکه ترامپ هم اکنون با پرونده اي 
دست به گريبان است که عبور از آن چندان آسان به نظر نمي رسد. چندي پيش 
جيمز کومي در سخنان خود در جلسه استماع سناي آمريکا گفت: هيچ کسي از من 
نخواست تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات را متوقف کنم. هيچ ترديدي ندارم 
که روسيه در ماجراي هک الکترونيکي دست دارد.    تحقيقات براي مشخص کردن 
واقعيت دخالت روسيه در انتخابات آمريکا، ادامه پيدا خواهد کرد. سازمان تحقيقات 
فدرال همچنان مستقل عمل خواهد کرد. از فرمان برکناري خود به علت تحقيقات 
درباره دخالت روسيه در انتخابات غافلگير شدم. گفت و گوهاي من با ترامپ تاش 

براي کارشکني در اجراي عدالت نبود، اما براي من انزجار آور بود.
 کومي دولت ترامپ را به تبليغ ضد خود متهم کرد. وي، دونالد ترامپ رئيس جمهور 

آمريکا را به »دروغگويي« متهم کرد.
    کومي گفت که ترامپ پيوسته از او تعريف مي کرد، و اخراج او برايش قابل 
درک نبود. رئيس سابق »اف بي آي« گفت دونالد ترامپ پس از اخراجش به او 
و »اف بي آي« افترا زده است. او درباره اظهارات ترامپ گفت: »آنها دروغ بودند، 

به همين سادگي.«
در هر حال به نظر مي رسد در آينده اي نزديک، بحرانهايي بر سر راه دولت ترامپ 
به وجود خواهد آمد که عبور از آنها، آن هم از سوي رئيس جمهور جنجالي اياات 

متحده چندان آسان به نظر نرسد. 
نيويورک تايمز

نخست وزير رژيم صهيونيستي با تأکيد بر قصد و تمايل 
خود به ادامه فعاليت دولت کنوني تا پايان دوره، تاش 
کرد تا مسئوليت راه اندازي انتخابات زودهنگام را بر گردن 
شريک ائتافي خود بيندازد!به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از رويترز، »بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم 
صهيونيستي که با درخواستهاي فزاينده از سوي اعضاي 
دولت ائتافي  مبني بر برگزاري انتخابات زودهنگام مواجه 
شده است، اعام کرد که تمايل دارد دولت وي تا پايان 
دوره به فعاليت خود ادامه دهد.بدين ترتيب، نخست 
وزير رژيم صهيونيستي در تاش است تا مسئوليت 
انحال دولت کنوني و راه اندازي يک انتخابات زودهنگام 
را بر گردن شريک ائتافي خود بيندازد.گفتني است 
که در پي استعفاي »آويگدور ليبرمن« وزير جنگ 
 رژيم صهيونيستي به بهانه خط مشي بسيار- مايم )!( 
دولت نتانياهو در قبال شبه نظاميان فلسطيني در 
نوار غزه، تقاضا براي برگزاري انتخابات زودهنگام در 

سرزمينهاي اشغالي افزايش يافته است.در اين ميان، 
»موشه کحلون« وزير دارايي اسرائيل که هدايت »حزب 
کوانو« را برعهده دارد، اولين شريک اين ائتاف بود که 
پس از ديدار خود با نتانياهو خواستار برگزاري انتخابات 
زودهنگام شد.متعاقب آن، »اريه درعي« رئيس حزب 
 ارتدوکس افراطي »شاس« و ساير اعضاي حزب ملي گراي 
را  زودهنگام  انتخابات  برگزاري  نيز  يهودي«  »خانه 

خواستار شدند.

نتانياهو: 
بايد از برگزاري انتخابات زودهنگام بپرهيزيم!

رئيس جمهور آمريکا اعام کرد که استرداد رئيس گروه 
»فتو« به ترکيه فعا در دستور کار دولت وي نيست.به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آناتولي، دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره 
استرداد فتح اه گولن رئيس گروه فتو به ترکيه گفت: فعا 
اين موضوع در دستور کار ما نيست.رئيس جمهور آمريکا 
در اين خصوص گفت: در حال بررسي موضع خودمان 
 در برابر ترکيه هستيم. اين کاري است که هميشه انجام 

مي دهيم. در واقع اين موضوع به همه کشورهايي که 
رابطه خوبي با آن داريم نيز صدق مي کند.دونالد ترامپ 
در خصوص روابط واشنگتن و آنکارا نيز گفت: روابط ما 
با ترکيه بهبود سريعي داشت. مي دانيد که کشيش اندور 
برانسون را مدتي پيش تحويل دادند. روابط بسيار خوبي 
با اردوغان داريم. اردوغان دوست من است. او شخص 
قدرتمند، محکم و باهوشي است.اين در حالي است که 
»هيثر نائورت« سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفته بود 
که تحويل »فتح اه گون« به ترکيه در برابر تغيير نظر آنکارا 
در پرونده »جمال خاشقجي« کذب است.رسانه هايي چون 
شبکه خبري »ان بي سي« آمريکا، پيش از اين گزارش کرده 
بودند که دونالد ترامپ به مقام هاي دولت خود دستور داده 
راههاي قانوني براي تحويل دادن گولن به ترکيه را بررسي 
کنند.بر اساس اين گزارش، يکي از دايل اين کار، کاستن 
از فشارهاي ترکيه بر عربستان سعودي و محمد بن سلمان 

درباره پرونده قتل جمال خاشقجي است.

ترامپ:
استرداد »گولن« فعاً در دستور کار دولت آمريکا نيست

اختافات در آلمان جدي است 
انتقاد شرودر از سياست هاي دولت مرکل

انتقادات شرودر به رويکرد سياسي و اقتصادي دولت آلمان، مورد توجه 
بسياري از رسانه هاي اروپايي قرار گرفته است. 

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا، »گرهارد شرودر« معمواً طي 
سال هاي اخير کمتر در خصوص تحوات سياست داخلي و خارجي 
کشورش سخن گفته است. او مأموريت مواجهه با سياست ها و رفتارهاي 
مرکل و اعضاي ارشد حزب دموکرات مسيحي را به »والتر اشتاين ماير«، 
»مارتين شولتز«، »زيگمار گابريل« و ديگر سران حزب سوسيال دموکرات 

)حزب خود( سپرده است.
بااين حال گرهارد شرودر در مصاحبه اخير خود با خبرگزاري رويترز، به 
نکته قابل تأملي در خصوص سياست هاي اقتصادي و راهبردي دولت مرکل 
اشاره کرده و به صورت غيرمستقيم، صدراعظم فعلي سرزمين ژرمن ها را 
به دليل سوء مديريت اوضاع جاري در آلمان مورد انتقاد قرار داده است. 
نخستين انتقاد شرودر، مربوط به قدرت مانور بيش ازحد سفير آمريکا در 
برلين است که در اين خصوص مي گويد: »نمي توانيم اجازه دهيم که مانند 
يک کشور اشغال شده با ما رفتار شود. وقتي من به رفتارهاي سفير آمريکا 
در آلمان نگاه مي کنم اين تصور را دارم که وي بيشتر خود را به عنوان 
يک افسر اشغالگر مي بيند تا سفير آمريکا در يک کشور مستقل. آلمان 
بايد در اين شرايط به سمت متحداني نگاه کند که منافع مشابهي با آن ها 

دارد. من در اين خصوص به کشور چين اشاره مي کنم.«
همان گونه که مشاهده مي شود، گرهارد شرودر نسبت به روشي که »ريچارد 

گرانل«، سفير آمريکا در برلين در پيش گرفته به شدت ناراضي است. 
بااين حال سؤال اصلي اينجاست که چه کساني چنين قدرت مانوري را 
به سفير تازه وارد آمريکا در آلمان داده اند؟واقعيت امر اين است که مرکل 
و همراهانش در مواجهه با »گرانل« و ديگر ديپلمات هاي آمريکايي بسيار 
نرم برخورد مي کنند. در ارديبهشت سال جاري، زماني که دونالد ترامپ 
از توافق هسته اي با ايران خارج شد، گرانل رسماً شرکت هاي آلماني را 

در خصوص هرگونه تجارتي با کشورمان تهديد کرد.
در آن زمان بسياري از رسانه هاي آلماني، اظهارات تهديدآميز »گرانل« 
را زير سؤال برده و از دولت مرکل خواستند تا در اين خصوص واکنشي 
مناسب و محکم اتخاذ کند. بااين حال مرکل و هايکو ماس وزير امور 
خارجه دولت وي که اتفاقاً از اعضاي حزب سوسيال دموکرات محسوب 
مي شود، اقدامي در اين خصوص صورت ندادند. اين انفعال صدراعظم 
آلمان در برابر دولت و سفير آمريکا منجر به اعتراض بسياري از شهروندان 

و حتي گروه هاي سياسي شد.
است،  کرده  اشاره  آن  به  آلمان  سابق  صدراعظم  که  ديگري  موضوع 
سياست هاي تجاري موجود دراين کشور است. شرودر معتقد است که 
برلين قطعاً بايد در مناقشه تجاري با آمريکا و چين، منافع آلمان را در 
بازار چين محقق کند. منظور شرودر از اين اظهارات کامًا مشخص است. 
وي معتقد است که جهت گيري دولت برلين به سوي واشنگتن، منجر 
به افزايش هزينه هاي آلمان و از دست رفتن بسياري از فرصت ها شده 

است. بااين حال به نظر مي رسد آنگا مرکل در اين مجادله، گرايشي 
به سوي پکن ندارد.

شرودر معتقد است که دولت آلمان بايد شرکت ها و کمپاني هاي تجاري 
را به سوي سرمايه گذاري در چين سوق دهد؛ اقدامي که قطعاً دولت 
آنگا مرکل قدرت اجرايي ساختن آن را ندارد!واقعيت امر اين است که 
آنگا مرکل طي سال هاي اخير، خطاهاي متعددي را در حوزه اقتصاد و 
سياست خارجي اين کشور صورت داده است. يکي از اصلي ترين دايل 
مخالفت شهروندان آلماني با سياست هاي مرکل، همين مسئله است.

کاهش محبوبيت حزب دموکرات مسيحي و شکست حزب متحد آن 
يعني سوسيال مسيحي در ايالت بايرن، زنگ خطر را براي دولت مرکل 
به صدا در آورده است. همين مسئله باعث شد تا مرکل خبر کناره گيري 

خود از قدرت را تا 20۱2 اعام کند.
از هم اکنون ميان احزاب سنتي آلمان ازجمله دموکرات مسيحي و سوسيال 
دموکرات، رقابت شديدي بر سر جانشيني مرکل شکل گرفته است. از 
افرادي مانند اشتاين ماير )رئيس جمهور آلمان( و زيگمار گابريل )وزير 
امور خارجه سابق آلمان( به عنوان گزينه هاي حزب سوسيال دموکرات 

براي صدراعظمي آلمان نام برده مي شود.
اين در حالي است که محافظه کاران آلماني نيز در صدد پيدا کردن گزينه اي 
ديگر براي حفظ قدرت در کشور خود هستند. اين تقابل تا 202۱ ميادي 

و زمان کناره گيري مرکل از قدرت ادامه خواهد يافت.

عضو ارشد انصاراه اظهار داشت: هرگز فريب بازي اياات متحده آمريکا در يمن را نخواهيم 
خورد. "عبدالوهاب محبشي"در گفت و گو با خبرنگار رسالت تاکيد کرد :" درخواست اخير 
اياات متحده آمريکا و کشورهاي غربي براي توقف جنگ در يمن، در حالي ارائه شده 
است که آنها طي سالهاي اخير ) از آغاز جنگ تاکنون ( در کشتار مردم يمن دست داشته 
و جنايات زيادي را در کشور يمن مرتکب شده اند. آنها هم اکنون سعي دارند اين جنايات 
 را ناديده انگارند.مقامات آمريکايي با درخواست اخير خود، عما خواهان تسليم پذيري 
انصاراه در جنگ هستند. از اين رو ما بازي اياات متحده آمريکا را رصد کرده و هرگز 
تسليم اين بازي نخواهيم شد. ما هرگز دفاع از ملت يمن را متوقف نخواهيم کرد و فريب 
اياات متحده آمريکا و بازيگران غربي را نيز نخواهيم خورد. "عضو ارشد انصاراه در ادامه 
به تاش اياات متحده براي تبرئه شدن از جنايات جنگي در يمن اشاره کرد و افزود:  

"نقش اياات متحده آمريکا و کشورهاي غربي در جنايات جنگي در يمن غير قابل انکار 
است و تاش آنها براي تبرئه خود از اين جنايات راه به جايي نخواهد برد.واقعيت امر اين 
است که عربستان سعودي بيش از هر زمان ديگري در يمن مستاصل شده است و در 
چنين شرايطي کشورهاي غربي سعي دارند ميان خود و سعودي ها در يمن نوعي تفکيک 
ايجاد کنند. "محبشي در پايان تاکيد کرد :"نسبت اياات متحده آمريکا ، کشورهاي غربي 
و عربستان سعودي و متحدان آن در جنگ يمن کاما مشخص است. آنها همگي در يک 
جبهه عليه ملت يمن فعاليت کردند. بازيگران غربي براي تامين منافع خود، جنگ يمن 
را به راه انداختند و از عربستان و امارات  به عنوان مهره ها و نگهبانان خود در اين معادله 
استفاده کردند. در چنين شرايطي سخن گفتن از پايان جنگ توسط کساني که خود آن 

را به راه نداخته اند چه معنا و مفهومي دارد ؟"

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زليخا همتي فرزند منت علي به شماره شناسنامه 25805 صادره از کوهدشت 
در مقطع کارشناسي رشته ارشد مديريت آموزشي صادره از واحد دانشگاهي کمالوند خرم آباد با شماره 
49095 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسامي واحد خرم آباد به نشاني دانشگاه آزاد اسامي واحد کمالوند ارسال نمايد.
پروانه مسئول فني به نام موسسه راديولوژي و سونوگرافي بزرگمهر به نام مهدي عابدي به کد ملي 
1249497558 و شماره پروانه بهره برداري 111188-3 از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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 اسامي 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 اسامي واحد دهاقان به نشاني: اصفهان - دهاقان - دانشگاه آزاد اسامي 

واحد دهاقان ارسال نمايد.
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 اسامي واحد زابل به نشاني جاده بنجار - دانشگاه آزاد واحد زابل 

ارسال نمايد.
مدرك دانشنامه دائم مربوط به اينجانب محمد خزايي پول فرزند شاهد الدين به شماره شناسنامه 70 و 
کارت ملي 6269979110 به شماره گواهي 9032/ص88/10 به تاريخ 88/11/30 صادره از دانشگاه 

عامه محدث نوري - شهرستان نور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك انگليسي زبان به نام فاطمه باراني فرزند منصور متولد 1364 صادره از سيرجان از دانشگاه 

خارج از کشور سنت توماس فيليپين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري سايپا تيبا 2 هاچ بك مدل 1397 به شماره پاك 925م15- ايران 
95 و شماره شاسي 1144144 و شماره موتور M15/8550405 به نام عاطفه ريگي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري کروکي سيستم جيپ تيپ کا .ام به رنگ آلبالوئي روغني مدل 
1983 و شماره موتور 0102042 و شماره شاسي 010400 و شماره پاك انتظامي ايران 29-644ب32 

و به نام مالك  شمس  اله کرمي شبانكاره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1386 به رنگ سفيد و شماره موتور 12486042867 و 
شماره شاسي 50314640 و شماره پاك 21-874ص66 به مالكيت آقاي حسن چنكشي به شماره 

ملي 4897959985 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو TU3 206 به رنگ سفيد روغني مدل 1391 به شماره پاك 58د636- ايران 
53 و شماره موتور 141A0002957 و شماره شاسي NAAP03ED6CJ588362 به نام مژگان مغاره 

عابد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  به شماره  پژو 405 جي ال ايكس مدل 1389  برگ سبز خودرو سواري  مالكيت  شناسنامه 
48-336ج24 و شماره شاسي NAAM01CA6AR531033 و شماره موتور 12489136163 به 

مالكيت محسن گيوي فرزند يداله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره پاك 117ص87- ايران 22 به رنگ 
نقره اي متاليك مدل 1385 و شماره موتور 12485064994 و شماره شاسي 24218823 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند کاميون ايويكو مدل 1380 به شماره شاسي C609000613 و شماره موتور SS271S و 

شماره پاك 42-142ع68 به شماره 1904316 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني پژو 206 مدل 90 به رنگ خاکستري ش ش ايران 65-171ب22 و ش م 14190057144 

و ش شاسي 543806 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت پرايد مدل 93 رنگ سفيد ش ش ايران 75-392س22 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محسن گيوي مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 48-336ج24 و 
شماره بدنه NAAM01CA6AR531033 و شماره موتور 12489136163 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي 
مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب کاوه توفيق پور مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 61-273د74 و 
شماره بدنه 80317821 و شماره موتور 22528018792 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 
10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اسحق عبداللهي ارزه ئي مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس 1800 به شماره شهرباني 
 12488031352 موتور  شماره  و   NAAM01CA09K944327 بدنه  شماره  و  32-589هـ14 
لذا چنانچه هر  نموده است.  را  اسناد مذکور  المثني  تقاضاي رونوشت  اسناد فروش  فقدان  به علت 
به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت  کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 10 روز 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عزت اله رستمي فر مالك خودرو سواري پيكان به شماره بدنه 0081411127 و شماره موتور 
11128111690 و شماره پاك 72-984ط68 به علت فقدان برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نكاجنب شرکت شماليت مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري ليفان X60 مدل 93 رنگ سفيد به شماره انتظامي 933ص56- ايران 73 و شماره 
موتور 140600298 و شماره شاسي 119652 به نام جهانگير حدادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
کارت، بيمه نامه و سند خودرو کاميون فوتون باري مدل 1395 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 
 NADV4PBB6GJ047542 و شماره شاسي ISF38Z315489251859 43-165ع38 و شماره موتور
به نام مالك شرکت ليزينگ ماشين آات و تجهيزات پاسارگاد و مستاجر رضا فتاحي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کارت هوشمند راننده به شماره 1867534 متعلق به يداله افتخاري ارشد فرزند عبداله متولد 
دزفول به تاريخ تولد 1343/3/3 و به شماره ملي 2001225301 و به شماره گواهينامه 8410037454 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کارت هوشمند کمپرسي شش چرخ به شماره 2231600 به شماره پرونده 972323295 و شماره 

پاك 896ع69- ايران 14 به نام اسماعيل ممشلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز نيسان به رنگ آبي مدل 88 و شماره موتور 498314 و شماره شاسي 209217 و شماره 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  گلشني  عليرضا  اينجانب  نام  به  ايران 69  انتظامي 356س26- 

ساقط مي باشد.

سند کمپاني و برگ سبز کاميون کشنده هوو مدل 2006 به شماره انتظامي 43-456ع18 و شماره موتور 
6030229887 و شماره شاسي 56A080220 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 NAS811100H5752926 و شماره شاسي M158408942 کارت تيبا سفيد مدل 1396 به شماره موتور
و شماره انتظامي 41-483ج62 به نام اينجانب مهدي کرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
دفترچه بهره برداري يك حلقه چاه به شماره پروانه 10-82/3/29 به نام ايلدرم شيري فرزند ذلفعلي 
به کد ملي 1531475876 ساکن روستاي خانقاه از توابع شهرستان ميانه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند، قولنامه، بيمه نامه شخص ثالث، کارت سوخت و کارت خودرو سواري سايپا 131SL مدل 90 به رنگ 
مسي و شماره موتور 3958131 و شماره شاسي S1412290726141 و شماره پاك 24-533و43 

به نام زينب رستا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نفيسه زرين اقبال فرزند اصغر به ش ش 769 صادره از قم در مقطع 
کارشناسي رشته علوم سياسي صادره از واحد دانشگاهي قم با شماره 13450 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد قم 
به نشاني قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهي ص پ 364/37185- اداره فارغ التحصيان 

ارسال نمايد.
برگ سبز و سند اتومبيل ميني بوس مكسوس مدل 2017 به رنگ سفيد و شماره پاك 182ع23- ايران 
49 و شماره موتور 9173006850 و شماره شاسي 50539 مربوط به زينب شريعتي دوست مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند، برگ سبز مربوط به اتومبيل پژو 405 به رنگ نوك مدادي و شماره پاك 169ل65- ايران 24 و 
شماره موتور 124K0874295 و شماره شاسي 421044 به نام زينب شريعتي دوست فرزند کيامرث 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و  ايران 23  انتظامي 959د94-  به شماره  پرايد جي تي ايكس آي مدل 1385  اتومبيل  برگ سبز 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده   S1412285815844 و شماره شاسي موتور 1477178  شماره 

ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل سواري MVM  مدل 1396 به شماره انتظامي 754ج15- ايران 67 و شماره شاسي 
NATFBABW4H1001175 و شماره موتور MVMD4G15BAGH001015 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت شناسايي خودرو پرايد سواري مدل 1383 به شماره انتظامي 768م15- ايران 99 و شماره 
موتور 00722745 و شماره شاسي S1442283169542 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
دانشنامه فارغ التحصيلي اينجانب بنت الهدي رسولي فرزند علي اکبر به شماره شناسنامه 2272 و شماره 
ملي 0083432116 صادره از تهران در مقطع کارشناسي رشته آموزش زبان انگليسي صادره از واحد 
دانشگاهي تهران شمال با شماره 2229328 مورخ 91/6/18 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران شمال به نشاني: 
تهران - بزرگراه شهيد بابايي )غرب به شرق( - خروجي حكيميه - خيابان شهيد صدوقي - بلوار 

وفادار - دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران شمال ارسال نمايد.
سند کمپاني سواري پرايد GTXI نقره اي متاليك مدل 1387 به شماره موتور 2304863 و شماره 
شاسي S1412287700425 و شماره شهرباني 441ب52- ايران 28 به نام انشاءاله ساساني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1388 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك 
 NAAM01CA79E829626 967ج72- ايران 89 و شماره موتور 12488045230 و شماره شاسي

به نام آقاي مياد نادري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز و کارت خودرو پژو 405 مدل 1387 به شماره انتظامي 682ب95- ايران 52 و شماره 
موتور 12487075220 و شماره شاسي NAAM01CA98E371411 به رنگ نقره اي متاليك به نام 

معصومه زنگوئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند کاميون کشنده اسكانيا مدل 1391 به شماره انتظامي 343ع47- ايران 85 و شماره 

هوشمند 2587385 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1389 به شماره انتظامي 336ب72- 
ايران 95 و شماره موتور 12489039682 و شماره شاسي NAAM01CA6AR514507 به رنگ 

نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 124K0452278 سند کمپاني پژو 405 مدل 1393 به شماره انتظامي 338ص53- ايران 36 و شماره موتور

و شماره شاسي NAAM01CA2ER037354 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز پژو پارس سفيد به شماره انتظامي 834د28- ايران 85 و شماره موتور 1269000364 
و شماره شاسي 000495 مدل 1390 به نام الهه زهروزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
و شماره  ايران 95  انتظامي 363ل49-  به شماره  پارس سفيد مدل 1385  پژو  برگ سبز  و  سند 
موتور 200823 و شماره شاسي 11307048 به نام جال زهروزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز پيكان وانت مدل 1389 به شماره انتظامي 497ج82- ايران 85 و شماره موتور 
11488100510 و شماره شاسي NAAA36AA8AG201433 به رنگ سفيد به نام براتعلي سرگزي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  و شماره   74 ايران  انتظامي 471ج18-  به شماره   1389 405 مدل  پژو  سبز  برگ  و  سند 
12490139209 و شماره شاسي  NAAM01GA2BK610158 به رنگ نقره اي به نام عليرضا خانويزدان 

آباد عليا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 12 و شماره موتور  انتظامي 278ي75-  به شماره  نقره اي مدل 1389  پژو 405  برگ سبز 
12489082029 و شماره شاسي NAAM01CA4AR523089 به نام علي زهروزائي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره شناسنامه 6826 و شماره نظام مهندسي  اينجانب مهناز سلحشوري  کارت نظام مهندسي 

1309002338 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 821ج27- ايران 85 و شماره 
موتور 12485132175 و شماره شاسي 13243477 به رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 206 آريان مدل 1389 به شماره انتظامي 647ق23- ايران 95 و 
شماره موتور 14189073686 و شماره شاسي NAAP31EG2BJ243135 به رنگ سفيد روغني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سپند PK مدل 83 به رنگ کرم سبز متاليك و شماره انتظامي 337ل18- ايران 
53 و شماره موتور 682342 و شماره شاسي 3029953 به مالكيت عباس فتحيه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 23-198س88 
و شماره موتور 12488266253 و شماره شاسي NAAM01CA7AE858869 به مالكيت محسن 

قصري خوزاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت تويوتا مدل 1982 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
ايران 13-179ل97 و شماره موتور 2F562521 و شماره شاسي FJ45300281 به مالكيت علي 

رجائي پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند کارخانه و کارت خودرو تيبا 2 مدل 1394 رنگ سفيد به شماره انتظامي 486ل38- ايران 
53 و شماره موتور 8214205 و شماره شاسي NAS821100F1029361 به مالكيت شهين عسگري 

سده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 1391 به شماره انتظامي 17-718ب49 و شماره 
موتور 114F0049990 و شماره شاسي NAAA46AAXDG372783 به نام يحيي مقامي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 2926
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري سيستم پژو تيپ 405 )جي ال ايكس آي 8i( به رنگ بژ متاليك 
مدل 1383 و شماره موتور 12483028429 و شماره شاسي 83012565 و شماره پاك انتظامي 11-

424ج27 و به نام مالك علي محمد صفاري زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب شادخت خسروي روزبهاني مالك سمند به شماره موتور 124K0657570 و شماره شاسي 
FF028840 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 
پيكانشهر  تهران - کرج شهرك  ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص  حقوقي شرکت 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
 GK459801 124 و شماره شاسيK0868577 اينجانب جال نوري مالك پژو 405 به شماره موتور
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 سيروس کامران ماوردياني مالك تندر 90 به شماره شاسي GA521539 و شماره انتظامي 
159س63- ايران 44 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.
شماره  و   12689003466 موتور  شماره  به  پارس  پژو  مالك  انفورماتيك  خدمات  شرکت  اينجانب 
شاسي BE606689 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد رئوف مالك پژو 405 به شماره موتور 22528024131 و شماره شاسي 80323033 
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.
 CJ150798 اينجانب الهام سعيدي نژاد مالك پژو 207 به شماره موتور 15090046169 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران 
خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد وحدت مالك پژو 405 به شماره شاسي AR533268 و شماره انتظامي 289م45- 
ايران 68 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.
شاسي  شماره  و   124K0913285 موتور  شماره  به  پارس  پژو  مالك  محمدي  حسن  اينجانب 
اسناد  المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   GH919194
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 
انقضاي مهلت مزبور طبق  از  بديهي است پس  نمايد.  پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
  9G816868 اينجانب امير ذبيحي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11487078215 و شماره شاسي
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 حسن قرباني مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSS152177017 و شماره شاسي 10805768 
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.
سند و کارت خودرو سمند تاکسي مدل 1386 به رنگ زرد و شماره پاك ايران 68-749ت72 و 
شماره موتور 12486129271 و شماره شاسي 72507201 به نام عليرضا فدائي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  شماره  و   HK007446 شاسي  شماره  به   405 پژو  مالك  بيك محمدي  بهنام  اينجانب 
586ص81- 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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 AE603391 شرکت خدمات انفورماتيك مالك پژو پارس به شماره موتور 12688002425 و شماره شاسي
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 مزايده اموال غيرمنقول )اسناد ذمه(
آگهي مزايده مال غيرمنقول )سند ذمه اي( پرونده اجرايي 

۱39۴0۴0۲9۱۱5000099 )بايگاني 9۴00۱۱3(
ميزان پانصد و هشتاد و نه هزارم دانگ مشاع از چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعيان تحت پاک ثبتي دو هزار و سي و سه )۲033( 
اصلي بخش يك شاهرود واقع در شاهرود خيابان مزار ابتداي بازار سرپوشيده 
مغازه پارميس مالكيت آقاي علي قريب بلوک )با مشخصات ذيل( که سند 
مالكيت چهار دانگ پاک فوق ذيل ثبت 78۴ صفحه ۴30 جلد 8 به نام 
مالك فوق ثبت و سند صادر گرديده است و برابر مقررات در قبال الباقي 
طلب آقاي محمدحسين رحيمي که کليه حقوق خود ناشي از سند رهني 
930۱5-9۲/۱0/7 دفتر اسناد رسمي شماره ۱9 شاهرود و اجرائيه صادره را 
به آقاي حميدرضا اسمعيلي )متصالح( منتقل نموده، موضوع پرونده اجرايي 
۱39۴0۴0۲9۱۱5000099 )بايگاني 9۴00۱۱3( له آقاي محمدحسين رحيمي 
)مصالح( که حقوق خود را به آقاي حميدرضا اسمعيلي )متصالح( فرزند 
رمضانعلي به شناسنامه 8 صادره از بيارجمند به شماره ملي 6۴۲996۴88۴ 
منتقل نموده و عليه آقاي علي قريب بلوک فرزند علي اصغر به شماره ملي 
۴5796۴7۴3۲ به نشاني شاهرود خيابان تهران بعد از ترمينال مقابل 
پارک علم و فن آوري شرکت حمل و نقل شاهرود )اظهاري مديون( برابر 
بازداشت نامه شماره ۱396000۱65۲-۱396/۱0/30 دفتر بازداشتي اداره ثبت 

شاهرود بازداشت گرديده است و محدود به حدود ذيل مي باشد:
شماا: ديواريست به طول ۴/50 چهار متر و پنجاه سانتيمتر به شماره 
پنج فرعي شرقا: در دو قسمت اول ديواريست به طول ده متر به راهرو 
دوم ديواريست به طول 5/۱0 پنج متر و ده سانتيمتر به راهرو جنوبا: درب 
و ديواريست به طول 3/۴0 سه متر و چهل سانتيمتر به شارع بازار غربا: 
ديوار مشترک به طول ۱۲/80 دوازده متر و هشتاد سانتيمتر به شماره دو 

هزار و سي و چهار فرعي.
برابر نظريه وارده ۱397050۲9۱۱500۲686 -۱397/03/۲3 کارشناس رسمي 
دادگستري ملك مذکور به صورت عرصه و اعيان به مساحت 6۱/66 مترمربع 
مي باشد که داراي زيرزميني به همين ميزان مي باشد و ساختمان با مصالح 
بنائي ساخته شده و قديمي مي باشد لكن بازسازي شده و کف سراميك و 
ديوارها تا يك متر سراميك شده است و در مغازه شيشه سكوريت است و 
داراي کرکره برقي مي باشد مغازه داراي مشترکات آب و برق و گاز مي باشد 
که برابر سابق ثبتي دو دانگ مشاع به نام خانم نزهت السادات تقوي مي باشد 
و مغازه در تصرف آقاي عباس لعل شعباني مي باشد که در آن به پيشه 
کفش فروشي مشغول مي باشد که ششدانگ پاک اعم از عرصه و اعيان و 
ارزش تجاري )حق سرقفلي( به ارزش يازده ميليارد و يكصد ميليون ريال 
و ارزش چهار دانگ مالكيت مديون پرونده اجرايي به مبلغ هفت ميليارد و 

چهارصد ميليون ريال ارزيابي و قيمت گذاري شد.
با استعام به عمل آمده از اداره امور مالياتي شهرستان شاهرود و نامه شماره 
۱۲۲/۱6۴۱/ص مورخ ۱397/08/۱5 حق سرقفلي به غير واگذار نگرديده است و 

تاکنون از وضعيت بيمه ملك مورد بازداشت اطاعي در دست نمي باشد.
مزايده به صورت حضوري در يك جلسه راس ساعت 9 صبح الي ۱۲ ظهر 
روز شنبه مورخ هفدهم آذرماه سال يكهزار و سيصد و نود و هفت شمسي 
۱397/09/۱7 در محل اجراي ثبت شاهرود واقع در شاهرود خيابان ۱5 خرداد، 
خرداد نهم، اداره ثبت اسناد و اماک شاهرود برگزار مي گردد که ميزان 
پانصد و هشتاد و نه هزارم دانگ مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
پاک فوق در قبال مطالبات بستانكار و هزينه هاي اجرايي نقدا به فروش 
مي رسد. نيم عشر اجرايي و حق مزايده نيز نقدا وصول مي گردد. مزايده از 
مبلغ ۱/090/۲۲۲/730 ريال شروع و به بااترين قيمت پيشنهادي از طرف 
خريدار نقدا فروخته خواهد شد. حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و کسب 
استعام دارايي و شهرداري و پرداخت بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و مصرف به عهده خريدار مي باشد )برابر بند 6 ماده ۱۲۱ 
و ماده ۱۲5 آيين نامه اجرا( توضيحا مطالبات بستانكار تا روز مزايده به مبلغ 
800/000/000 ريال و الباقي نيم عشر اجرايي به مبلغ ۴0/000/000 ريال و حق 
مزايده به مبلغ ۴0/393/۱8۲ ريال و هزينه هاي صرف شده توسط بستانكار 

تاکنون به مبلغ ۲09/8۲9/5۴8 ريال مي باشد.
احمد صادقي - رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شاهرود
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خبر«

گفتوگو«
حسين آخاني، پژوهشگر محيط زيست در 

گفت وگو با رسالت: 
 دولت مردان درك درستي 
از مفهوم محيط زيست ندارند

 يک پژوهشگر محيط زيست و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره 
 به وقوع حوادث تلخ پي درپي در عرصه محيط زيست گفت: دولتي ها 
به همين دليل مشکات  ندارند و  اعتقاد  قانون اساسي   به اصل 50 
 زيست محيطي تشديد شده است.حسين آخاني در گفت و گو با رسالت اظهار کرد: مهم ترين مشکل 
محيط زيست ما عدم درک درست دولت از مفهوم محيط زيست است و 
به نظر مي رسد که دولتي هاي ما به اصل 50 قانون اساسي اصا اعتقاد 

ندارند و به همين دليل مشکات زيست محيطي تشديد شده است. 
وي درباره اينکه يکي از وعده هاي دولت تدبير و اميد حل بحران هاي 
محيط زيستي نظير مقابله با ريزگردها و احياي درياچه اروميه بوده، اظهار 
کرد: بسياري از صاحب نظران مي گويند چرا به رغم وعده هاي داده شده 
در اين زمينه شاهد عقبگرد هستيم، اما اين را بايد در نظر داشت که همه 
دولت ها درباره موضوع محيط زيست مثل هم عمل کرده اند و اين دولت 

اگرچه شعارهاي محيط زيستي داد اما در عمل ناموفق بود.
وي افزود: آن بنياني که براي توسعه گذاشته شده مورد غفلت قرار گرفته 
و دولتمرداني که الگوي توسعه را در ايران اجرا مي کنند، به هيچ عنوان 
به مسئله محيط زيست اعتقادي ندارند و حسن روحاني در دوره دوم با 
انتصاب کانتري به رياست سازمان محيط زيست عما به نوعي سازمان 

محيط زيست را منحل کرده است.  
اين پژوهشگر محيط زيست درباب چرايي عدم توجه دولت ها نسبت به 
 محيط زيست گفت: امروزه ثابت شده که پايداري دولت ها و نظام هاي 
سياسي وابستگي کامل به پايداري آن سرزمين دارد. وقتي که ما به 
محيط زيست توجه نمي کنيم، طبيعي است که حاصل آن به خطر 
و  آب   مانند  هايي  بحران  که  چرا  است  نظام سياسي  افتادن حتي 
اجتماعي، سياسي  بزرگ  بحران هاي  تواند  آلودگي مي  و  ريزگردها 
و امنيتي ايجاد کند. تاسف آور است که اهميت محيط زيست توسط 
 دولتمردان جدي گرفته نمي شود.آخاني با بيان اينکه ريزگردها بخش هاي 
 وسيعي از ايران را تحت تاثير خودش قرار داده اما اقدام سازنده اي 
انجام نگرفته، اظهار کرد: مسئله ريزگردها و ساير مشکات محيط زيستي 
اعم از بحران آب و فرونشست زمين و آلودگي و اضمحال تنوع زيستي 
با همديگر اتفاق افتاده و مهم ترين دليل بروز اين بحران ها اين است 
اين سرزمين ظرفيت محدودي  ما تصور نمي کردند  که دولتمردان 
دارد و شناختي از محدوديت هاي اکولوژيکي ايران نداشتند. شايد فکر 
 مي کردند ما هر چقدر چاه بزنيم و سد ايجاد کنيم و يا زمين هاي 
کشاورزي را افزايش بدهيم، اتفاقي نمي افتد، در صورتي که اگر اين 
افراد کوچک ترين توجهي به محيط زيست داشتند و به توصيه هاي 
متخصصان و صاحب نظران اين حوزه توجه مي کردند، اين اتفاقات 
نمي افتاد. به گفته وي، در حال حاضر ما با سرزميني مواجه هستيم  
که درگير بحران هاي بزرگي نظير نابودي تااب ها و درياچه هاست 
و سفره هاي آب هاي زيرزميني تخليه شده و بسياري از جنگل ها و 
مراتع ما در اثر تغيير کاربري زمين و جنگل تراشي و چراي بي رويه 
به شدت تخريب شده و همه اين عوامل به خاطر رفتار اشتباه خودمان 
بوده و اين امر در درازمدت ايجاد ناپايداري سرزمين را به دنبال دارد. 
آخاني درباره جنگ آب تصريح کرد: بديهي است که وقتي آب به عنوان 
مايه حيات به مرز بحراني برسد، دردسرساز خواهد بود. در گذشته يکي 
از مهم ترين درگيري هاي روستاييان و اقوام به مسئله آب مربوط بوده 
اما در گذشته مردم ياد گرفته بودند چگونه در اين سرزمين با آب کم 
زندگي کنند و يکي از نظام مندترين توافق ها ميان اقوام و گروه ها و 
مردم مسئله تقسيم آب بود، منتها باتوجه به سياست هاي غلطي که 
در اين سال ها اتفاق افتاده و سدسازي هاي بسيار گسترده، نظام آبي 
ما با چالش روبه رو شد و قنات هايمان يکي پس از ديگر خشک شدند 

و رودخانه ها از بين رفتند.

»

وزير بهداشت:
 فروش آزاد 

 دارو هاي دولتي 
خيانت است
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وزارت اطاعات بزرگ ترين شبکه اخال  
در پتروشيمي را متاشي کرد

سربازان گمنام امام زمان)عج(، يکي از بزرگ ترين شبکه هاي دالي و اخالگر 
محصوات پتروشيمي را متاشي کردند.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم،  
اين شبکه غيرقانوني به صورت سراسري به ويژه در استان هاي تهران، خراسان 
رضوي، گيان، قم، مازندران، گلستان، کهگيلويه و بويراحمد و قزوين فعاليت داشتند 
و درصدد ايجاد تقاضاي کاذب در بازار بودند.حجم تخلفات مالي اين شبکه حدود 
500 ميليارد تومان برآورد شده است و با تاش بي وقفه سربازان گمنام امام زمان 
)عج( عاوه بر کشف 10 هزار تن محصوات پتروشيمي، 14 نفر از عوامل اصلي 

اين شبکه دستگير و به دستگاه قضائي معرفي شدند.

توسط شوراي شهر؛
حناچي، سرپرست شهرداري تهران شد

پيروز حناچي از سوي شوراي اسامي شهر تهران به عنوان سرپرست شهرداري 
تهران تعيين شد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، در جلسه فوق العاده شوراي 
اسامي شهر تهران، پيروز حناچي با 1۷ رأي به عنوان سرپرست شهرداري تهران 
تعيين شد.محسن هاشمي در ابتداي جلسه فوق العاده بعد از ظهر روز يکشنبه 
براي انتخاب سرپرست شهرداري تهران اظهار کرد: آقاي افشاني روز گذشته نامه اي 
را به شوراي شهر فرستاد و تقاضا کرد براي ادامه فعاليتش تصميم گيري شود.

رئيس شوراي شهر افزود: اعضاي شوراي شهر هم با همکاري وزارت کشور در 
جلسه هم انديشي تصميم گرفتند تا نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کنند. وي 
افزود: در نهايت سرپرست شدن حناچي به رأي گذاشته شد و حناچي با 1۷ رأي 

سرپرست شهرداري تهران شد.

قاضي سراج:
پرونده فايت چک در دادسرا مفتوح است

رئيس سازمان بازرسي کل کشور از مفتوح بودن پرونده فايت چک خبر داد.ناصر سراج، در 
گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده خريد هواپيماي 
فايت چک، افزود: متاسفانه در اين پرونده مشکات جدي داشتيم.رئيس سازمان بازرسي 
کل کشور تصريح کرد: گزارش هاي سازمان بازرسي در اين رابطه تکميل شده و ما به 
مراجع قضائي ذيربط ارسال کرديم. پرونده اکنون در دادسرا مفتوح است و اين نهاد قضائي 
در حال بررسي موضوع است. وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به طواني شدن روند 
رسيدگي به اين موضوع، آيا پرونده به بازرسي ارجاع داده شده، گفت: اين پرونده ارجاع 
نشده و به همان دادسرا ارسال شده و آنجا مفتوح است. وقتي پرونده به دادسرا ارسال 
مي شود، بدين معني است که مسئله اي وجود داشته است. سراج همچنين در  پاسخ به 
اين سوال که شنيده شده در واگذاري يکي از فروشگاه هاي زنجيره اي دولتي به بخش 
خصوصي تخلفاتي صورت گرفته است، آيا سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و آيا 
گزارشي در اين رابطه ارسال شده است، گفت: اين فروشگاه خيلي قبل تر به بخش خصوصي 
واگذار شده، سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده است و در حال بررسي دقيق موضوع 
هستيم. وي افزود: ان شاءاه که مشکلي ندارد اما در صورتي که مشکلي وجود داشته باشد، 

برخورد مي شود، هنوز گزارشي در اين رابطه نهايي نشده است.

رئيس پليس پايتخت از اجراي قانون برخورد با خودروهاي 
فاقد معاينه فني از روز شنبه سوم آذر خبر داد.به گزارش 
گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، سردار حسين رحيمي اظهار 
کرد: از شنبه هفته آينده قانون براي برخورد با خودروهاي فاقد 
معاينه فني اعمال خواهد شد.وي با اشاره به اينکه افرادي که 
از شهرستان به تهران مراجعه مي کنند بايد داراي معاينه فني 
خودرو از مراکز مجاز باشند، تصريح  کرد: رعايت طرح ترافيک 
و زوج و فرد براي کليه شهروندان الزامي است و اعمال قانون 
برخورد با ورود بدون مجوز خودروها از طريق دوربين ها انجام 
خواهد شد.رئيس پليس پايتخت با اشاره به اينکه معاينه فني 
شامل خودروهاي سنگين نيز مي شود، ادامه داد: اعمال طرح 
معاينه فني خودرو براي تمامي خودروهاي شخصي، دولتي و 
نظامي برقرار است؛ اين طرح فعاً براي موتورسيکلت ها اعمال 
نمي شود.رحيمي تصريح کرد: هماهنگي هاي ازم با شهرداري 
تهران انجام شده و قرار بر اين است که مراکز صدور معاينه 

فني براي خدمات رساني بهينه به شهروندان به صورت شبانه روز 
فعاليت داشته باشند و از طرفي نظارت بر مراکز صدور معاينه 
فني خودرو در دستور کار پليس قرار دارد.وي افزود: سامانه 
سيمفا در تمامي مراکز مجاز و قانوني صدور مجوز در سراسر 
کشور فعال هستند و شهروندان براي اخذ مجوز فني معاينه 
خودرو، تنها از طريق مراکز مجاز اقدام کنند تا گرفتار افراد 
کاهبردار نشوند.فرمانده انتظامي تهران بزرگ توضيح داد: 
خودروهايي که تاريخ توليد آن ها کمتر از چهار سال است، 
نيازي به دريافت مجوز ندارند اما پس از گذشت مدت چهار 
سال از زمان توليد خودرو، دريافت مجوز الزامي است.رحيمي 
درباره نحوه مديريت ترافيک شهري، گفت: کنترل ترافيک از 
طريق سيستم مانيتورينگ پليس راهور انجام مي شود.وي با 
اشاره به اينکه در ساعات بعدازظهر با توجه به افزايش استفاده 
از خودروهاي شخصي شاهد افزايش ترافيک نيز هستيم، اما 
با تاش همکارانم  در پليس راهور شاهد انسداد ترافيکي در 

شهر تهران نبوده ايم، ادامه داد: هيچ مقامي غير از پليس حق 
اعمال قانون در خصوص تخلفات راهنمايي و رانندگي و معاينه 
فني را ندارد.رئيس پليس پايتخت نبود حمل ونقل عمومي به 

ميزان ازم، باا بودن حجم خودروها نسبت به معابر، برچيده 
شدن سرويس ادارات و حتي خود رانندگان را از عوامل مختلف 

منشأ ترافيک در تهران نام برد.

سردار رحيمي خبر داد:
برخورد با خودروهاي فاقد معاينه فني از سوم آذر

رئيس مرکز مديريت پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداشت خبر داد:
انجام روزانه 1۵هزار دياليز در کشور

رئيس مرکز مديريت پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداشت گفت: روزانه حدود 
15 هزار دياليز در کشور انجام مي شود.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، 
مهدي شادنوش در همايش کشوري هماهنگ کنندگان گيرندگان پيوند کليه 
گفت: در حال حاضر ۳0 مرکز پيوند کليه در کشور وجود دارد که 1۲ مرکز در 
تهران و 1۸ مرکز در ساير استان ها داير است.وي افزود: براي ايجاد سهولت در 
دسترسي هرچه بيشتر مردم به اين خدمات، مراکزي در برخي استان ها از جمله 
مراکز بندرعباس، اردبيل و سنندج نيز در حال آماده سازي است که اميدواريم 
در آينده اي نزديک به بهره برداري برسد و فعاليت خود را آغاز کنند.وي با بيان 
اينکه از زمان آغاز فعاليت در حوزه پيوند کليه تاکنون بيش از ۳۶ هزار پيوند از 
اهداکنندگان زنده انجام شده و امروز بالغ بر 11 هزار پيوند از اهداي مرگ مغزي 
در حال انجام است، اظهار کرد: در واقع نسبت موجود نشان دهنده ميزان پيوند از 
حدود ۶0 درصد از اهداکنندگان مرگ مغزي و 40 درصد از اهداکنندگان زنده است 
که مي تواند روند قابل قبولي باشد البته اميدواريم در آينده بتوانيم با استانداردهاي 
جهاني، ساختار و روش سيستماتيک بهتري را در حوزه پيوند کليه در کنار کيفيت 
و کميتي که امروز باعث افتخار است و بالغ بر 50 هزار پيوند کليه در کشور رخ 
 داده، برقرار کنيم. شادنوش با اشاره به دريافت جايزه بين المللي توسط دکتر 
سيم فروش - استاد برجسته در زمينه پيوند کليه - خاطرنشان کرد: چندي پيش 
استاد سيم فروش به نمايندگي از کشور موفق به دريافت »جايزه بهترين دستاورد 
پيوند کليه در خاورميانه« شد که اين امر باعث مباهات است. وي اظهار کرد: در 

حال حاضر نيز روند رشد اهدا از مرگ مغزي در حال افزايش است که اميدواريم با 
اين روند رشد در آينده ميزان پيوند از زنده با همين تعداد موجود در کل پيوندها 
به حدود ۲0  درصد که به عنوان هدف گذاري براي ما مطرح است، برسد.شادنوش 
با بيان اينکه متاسفانه روند رشد بيماران دياليزي روبه افزايش است، به گونه اي 
که امروزه حدود 15 هزار دياليز روزانه در کشور انجام مي شود، گفت: براساس 
جامعه آماري پيش بيني مي کنيم که از اين ۳۲ هزار بيمار دياليزي در کشور در 
حدود ۷0 درصد نياز به پيوند داشته باشند که تقريباً حدود ۲۳ هزار نفر از اين 
جمعيت را دربرمي گيرد اما به دليل عدم ثبت دقيق و به روز آمار کمتري ارائه 
مي شود. سيستم ثبت بيماران در وزارتخانه به صورت متمرکز وجود دارد که بايد 
توسط مراکز بيش از پيش جدي گرفته شوند.رئيس مرکز مديريت پيوند و امور 
بيماري هاي وزارت بهداشت افزود: روزانه 15 هزار دياليز در کشور انجام مي شود که 
نه تنها مشکات زيادي به بيمار و خانواده ها تحميل مي کند بلکه از بعد اقتصادي نيز 
مخرب است همچنين طواني شدن زمان انتظار بيماران براي پيوند از بعد اقتصاد 
سامت نيز توجيه پذير نيست به گونه اي که هر دياليزي امروز بالغ بر 400 هزار 
تومان براي کشور هزينه ايجاد مي کند. وي در ادامه گفت: بيشترين آمار مربوط 
به مدت زمان ليست انتظار متعلق به زماني بين 1۲ تا 15 ماه است که يکي از 
دايل آن نداشتن سيستم ثبت دقيق بيماران است. اگر جمعيت گسترده تري از 
نيازمندان به عضو را شناسايي کنيم مي توانيم سرعت عمل را باا ببريم و زماني 
که اهداکننده خوبي پيدا مي شود، بيماري که بتواند عضو را دريافت کند نيز به 

راحتي شناسايي شود بنابراين مي توان از اتاف کليه هايي که امکان پيوند را دارا 
هستند نيز جلوگيري کرد. لذا اولين خواهش ما از مراکز دانشگاهي ثبت دقيق و 
به روز اطاعات است.شادنوش تصريح کرد: با هماهنگي هايي که با انجمن حمايت 
از بيماران کليوي صورت گرفته است، در آينده اي نزديک همخوان سازي سيستم 
ثبت وزارت بهداشت با سيستم ثبت اين انجمن راه اندازي خواهد شد. به طوري 
که در اين وزارتخانه به صورت متمرکز آماري که از طرف انجمن و مراکز ۳0 گانه 
در کشور ارائه مي شود، ثبت خواهد شد تا اطاعات به روز و واقعي شوند، چراکه 
بدون ثبت صحيح نمي توان سياستگذاري مناسبي انجام داد و از طرفي پيگيري ها 
نيز با موفقيت پيش نخواهد رفت. رئيس مرکز مديريت پيوند و امور بيماري هاي 
وزارت بهداشت افزود: امروزه پيوند در کشور ما به درجه اي از بلوغ رسيده که 
بايد تاثيرات اقتصادي و اجتماعي خود را نشان دهد و ما بايد با ديدي نو در 
اين خصوص به آينده بنگريم. به همين دليل اولين انتظار و توقع، جدي گرفتن 
ليست هاي انتظار مراکز است که بايد مرتباً به روز شوند. همچنين مراکز پيوند 
دانشگاهي بايد آمادگي ۲4 ساعته در ۳۶5 روز سال را داشته و با تيم هاي داخلي، 
جراحي و رابطين اهداي عضو نيز همکاري نزديک داشته باشند.وي با بيان اينکه 
يکسان سازي پروتکل هاي اهدا نيز از ديگر اقدامات مورد انتظاري است که در حال 
حاضر براي ايجاد اين هماهنگي تاش ها و پيگيري هاي ازم در حال انجام است، 
تاکيد کرد: در خصوص ارتقاي مباحث آموزشي نيز از زمان فرآيند ثبت تا پيوند 

بيماران بايد از سوي مراکز اهتمام ازم صورت گيرد.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: فروش آزاد دارو هاي دولتي خيانت است.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاري صدا وسيما، سيد حسن قاضي زاده هاشمي در جمع روساي دانشگاه هاي علوم 
 پزشکي مراکز استان هاي کشور گفت: نبايد داروهايي همچون داروي بيهوشي براي اتاق هاي 
عمل و داروي حاجب براي راديولوژي ها در بخش دولتي ناکافي باشد.وي افزود: وقتي داروي 
سه برابر نياز در استان ها توزيع شده است و بيمار شخصاً از آن استفاده نمي کند نبايد در 
بخش دولتي کمياب يا در بخش خصوصي وجود داشته باشد که اين نشانگر نوعي فساد است.

وي از روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي کشور خواست تا بر توزيع داروها نظارت 
کافي داشته باشند. قاضي زاده فروش آزاد دارو هايي که با ارز 4 هزار و ۲00 توماني تهيه شده 
را بااترين خيانت اعام کرد و گفت: حدوداً ۳0 تا 50 قلم دارو کمياب است که بايد بر توزيع 
آنها نظارت شود و مي توان شبکه توزيع ويژه اي براي اين اقام در نظر گرفت و حتي شبکه 
واردات موازي اين داروها را ايجاد کرد.وزير بهداشت با بيان اينکه دشمن براي ايجاد مشکات 

در بخش داور و سامت سناريوهاي مختلفي برنامه ريزي کرده بود که برخي نادان هاي داخلي 
نيز ازآن پيروي مي کردند گفت: خوشبختانه در نظام سامت توانستيم بدون التهاب دارو و 
تجهيزات و خدمات سامت را در اختيار مردم قرار دهيم اما متاسفانه کسي اين موفقيت هاي 
نظام سامت را بيان نکرد.وي با بيان اينکه با توجه به نوسانات بازار داور و تجهيزات و خدمات 
با تاش جامعه پزشکي که بايد از آنان قدرداني کرد دراختيار مردم قرار گرفت اضافه کرد: 
شايد خيلي ها اطاع نداشته باشد که برخي از پرستاران و پزشکان و کارکنان نظام سامت 
بيش از يک سال است که در دريافت کارانه هايشان با تعويق مواجه شده اند.وي در بخش 
ديگر از سخنانش با بيان اينکه برخي جابجايي هاي غير قانوني )هزارو ۸00 مورد( در دانشگاه 
هاي علوم پزشکي گزارش شده است، گفت: درباره دانشجويان بومي اين جابجايي ها موجب 
بي عدالتي و ظلم به کساني است که نمرات بااتر کسب کرده اند اما اين افراد از سهميه بومي 

با نمرات کمتر پذيرفته شده اند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاوني اعتبار 

کارمندان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته 
 آموزش و پرورش

  شهرستان شاهين دژ به شماره ثبت: ۵0 -
 شناسه ملي: 108620۵0694

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاوني اعتبار کارمندان و فرهنگيان شاغل 
و بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان شاهين دژ راس 
ساعت 5 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 97/09/12 واقع در 
شهرستان شاهين دژ بلوار پاسداران روبروي سپاه پاسداران 
جنب مدرسه الزهرا دبيرستان بزرگساان عامه جعفري 
تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت 
مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز 
و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و 
يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع 
عمومي در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، 
مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر 
يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار 
نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود 
حداکثر سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك 
راي باوکالت داشته باشد. توضيح اينكه وکالتنامه هاي عادي 
بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل 
از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت 
تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرس/بازرسان بررسي 
و تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور 
اسناد  دفترخانه هاي  از  يكي  تاييد  به  بايستي  مجمع  در 

رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تغيير در ماده 6 اساسنامه مبني بر تغيير آدرس قانوني 
شرکت تعاوني

تاريخ انتشار: 97/8/28
خ ش: 97/8/28
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وثيقه ملكي
پرداختردمالوجرايم
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آگهي مزايده 
)نوبتاول(

مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي 
با استناد به مجوز شماره 242/2/534 تاريخ 1397/01/26 و صورتجلسه 
کميسيون شماره 0449-96-99 موسسه آموزش عالي علمي کاربردي و 
مهارتي جهاد کشاورزي با مجوز شماره نامه 272005 مورخ 1396/12/15 
کميسيون ماده 2 وزارت امور اقتصادي و دارايي در نظر دارد يك دستگاه 
سواري پژو ايران 22-496الف31 با مشخصات زير که قابليت تبديل پاك 
را دارد، به بااترين قيمت پيشنهادي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند 
از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز کاري فرم هاي مربوطه را از مرکز 
تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي واقع در 
اروميه کيلومتر 3 جاده بسيج )سلماس( دريافت و شرکت نمايند. تلفن 
تماس جهت اخذ اطاعات بيشتر: 32722222 داخلي )136( مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/8/28
خ ش: 97/8/28

2918

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

شرکت تعاوني مسكن فرهنگيان ابهر
بنا به تصويب هيات مديره مجمع عمومي عادي نوبت اول شرکت تعاوني 
مسكن فرهنگيان ابهر روز پنجشنبه 97/9/29 راس ساعت 4 بعدازظهر 
در محل سالن شهيد باهنر اداره آموزش و پرورش ابهر تشكيل مي گردد. 
لذا بدينوسيله از کليه اعضاي محترم اين تعاوني دعوت مي شود راس 
ساعت مقرر در اين مجمع حضور به هم رسانيد و يا وکاي خود را با توجه 
به ماده 19 آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري مجامع عمومي )موضوع تبصره 
3 ماده 32 قانون تعاون( مبني براينكه آراي وکالتي هر عضو حداکثر سه 
راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي مي باشد. با مراجعه به شرکت 
تعاوني و تكميل فرم وکالتنامه از بين اعضا يا خارج از اعضاي شرکت تا 

يك روز قبل از روز مجمع معرفي نمايد.
اعضايي که کانديداي تصدي پست بازرسي مي باشند بايد حداکثر ظرف 
ارائه  با  آگهي دعوت مجمع عمومي  انتشار  تاريخ  از  هفته  مدت يك 
تعاوني  به شرکت  مربوطه  فرم درخواست  تكميل  مدارك ذيل جهت 
مراجعه نمايد. بديهي است به درخواست هاي پس از موعد مقرر ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
و حكم  ملي  کارت  و  شناسنامه  کپي   -2 قطعه  يك  1- عكس 4*3 

کارگزيني 3- تكميل فرم مربوطه
دستورجلسه:

- گزارش عمليات ساانه توسط هيات مديره و بازرسان
- تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال 96

و  مديره  هيات  حق الزحمه  و  پاداش  درخصوص  تصميم  اتخاذ   -
بازرسان

- تعيين اعضاي بازرسان اصلي و علي البدل
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28

شماره شاسيشماره موتورمدلشماره انتظامينوع خودرورديف

سواري پژو 40۵ 1
جي ال ايكس آي

ايران 22-
496الف31

1382124820299۵۵820۵2212

مركزتحقيقاتوآموزشكشاورزيومنابع
طبيعياستانآذربايجانغربي

وزارت جهاد کشاورزي
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي

مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و 
منابع طبيعي آذربايجان غربي

مسئولشركتتعاونيمسكن
فرهنگيانابهر-حسنمحمدي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاوني مسكن دارايي، 

ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها 
اروميه )به شماره ثبت 231(

بنا به تصويب هيات مديره شرکت تعاوني مسكن دارايي، ثبت اسناد و 
اماك، تعاون امور روستاها اروميه جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
اول تعاوني مسكن دارايي، ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها اروميه 
راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخه 97/9/16 در شهر اروميه در محل 
سالن اجتماعات معلم، ساختمان سازمان دانش آموزي استان واقع در 
خيابان شهيد بهشتي )خيابان دانشكده( کوي 19 - جنب ساختمان کانون 
وکاي دادگستري استان آذربايجان غربي تشكيل مي گردد. از اعضاي 
محترم ادارات )دارايي، ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها( دعوت 
مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 
19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي 
در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار 
نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر سه 
راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. 
توضيحا اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي 
مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل 
دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره قانوني شرکت بررسي و 
تاييد گردد. در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي 

به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
ضمنا به همراه داشتن کارت شناسايي معتبر جهت حضور در جلسه 

الزاميست.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت شرکت تعاوني به استناد ماده 6 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28
2803

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساانه 
 نوبت اول بطور فوق العاده

 تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه يک تبريز
جلسه مجمع عمومي عادي ساانه نوبت اول بطور فوق العاده به شماره 
ظهر  از  بعد   4 ساعت  راس   10200156225 ملي  شناسه  و  ثبت9710 
که  اعضايي  مي شود  برگزار  تعاوني مصرف  محل  در   97/9/21  مورخ 
نمي توانندشخصا در مجمع حضور يابند مي توانند تا حداکثر 97/09/20 

با حضور توام وکيل و موکل در دفتر شرکت حضور يابند.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره و بازرسان - 
طرح و اتخاذ تصميم و تصويب تراز مالي و بيان حساب سود و زيان سال 96

اتخاذ تصميم در مورد عضويت و يا لغو عضويت و تعيين تعداد اعضاب 
و سرمايه

تعيين خط مشي آتي شرکت و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره
انتخاب 3 نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل براي سال جاري

جهت حضور در مجمع عمومي  ارائه کپي کارت ملي الزامي است و کسانيكه 
مايل به بازرسي هستند تا مورخ 97/9/10 به تعاوني مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار: 97/8/28
هيئتمديرهتعاونيمصرفخ ش: 97/8/28

فرهنگيانناحيهيکتبريز

هياتمديرهشركتتعاونيمسكن،دارايي،
ثبتاسنادواماك،تعاونامورروستاها

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

فرهنگيان مشگين شهر
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تعاوني مسكن فرهنگيان 
مشگين شهر در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/4 در محل 
نمازخانه بال برگزار خواهد شد. لذا از کليه اعضاي محترم تعاوني دعوت 
مي شود نسبت به اتخاذ تصميمات زير در جلسه حضور به هم رسانند 
ضمنا داوطلبان محترم کانديداي هيات بازرسي، مي توانند حداکثر تا 
يك هفته بعد از تاريخ انتشار آگهي، مدارك ثبت نام را به دفتر تعاوني 

تحويل نمايند.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره
2- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

بند 4 مصوبه مجمع عمومي  اجراي  نحوه  مورد  در  اتخاذ تصميم   -3
عادي به طور فوق العاده مورخ 95/11/17 درخصوص پاداش هيات مديره 

و بازرسان
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده و 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شرکت کشاورزي صنعتي زرين دام گلپا 

 سهامي خاص به شماره ثبت 717
 و شناسه ملي 10260130184

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت کشاورزي صنعتي زرين  دام گلپا 
)سهامي خاص( دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
که در تاريخ 10 آذرماه 97 راس ساعت 4 بعدازظهر و جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده که در همان روز راس ساعت 5 بعدازظهر در محل 
شرکت به آدرس کيلومتر 5 جاده خوانسار کشتارگاه صنعتي تشكيل 

مي شود، شرکت فرمايند.
بندهاي  از  برخي  تغيير  فوق العاده:  عمومي  مجمع  دستورجلسه 

اساسنامه
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده: انتخاب مديران 

و بازرسان
تاريخ انتشار: 97/8/28

خ ش: 97/8/28

رئيسهياتمديره

هياتمديره

اهداي
خون

اهداي
زندگي

هياتمديرهشركتتعاونياعتباركارمندانوفرهنگيانشاغلو
بازنشستهآموزشوپرورششهرستانشاهيندژ

1-داودطاهري،رئيسهياتمديره
2-اميددولتشاهي،نايبرئيس
3-فضلاهدهقانزاده،منشي

مديرکل بهزيستي استان تهران خبر داد:
 تشکيل ۳۸۰۰ پرونده مشاوره طاق 

از ابتداي سال تاکنون
مديرکل بهزيستي استان تهران، گفت: در ۶ ماهه ابتدايي امسال ۳۸00 
پرونده در قالب مشاوره براي کنترل و کاهش طاق تشکيل شده که به 

۸/5 درصد سازش منجر شده است.به گزارش خبرگزاري مهر، داريوش 
بيات نژاد در مراسم رونمايي از سامانه تصميم در طرح کنترل و کاهش 
طاق، گفت: در راستاي عملياتي کردن تقسيم کار ملي سامانه کنترل 
و کاهش طاق افتتاح مي شود و در ۳1 استان کشور ما تنها استاني 
هستيم که اين برنامه را با محوريت بهزيستي و قوه قضائيه اجرا مي کنيم.
بيات نژاد با تأکيد بر پيشگيري از بروز آسيب هاي مرتبط با طاق، گفت: 
رضايتمندي زوجين از زندگي مشترک، افزايش دانش افراد براي اداره و 

استحکام زندگي، نهادينه سازي ازدواج، توانمندسازي افراد براي انتخاب 
همسر موضوعي است که اکنون بسيار کمرنگ شده افزايش نگاه مثبت 
به ازدواج از مقوله اي است که پيش رو خواهيم داشت.وي با بيان اينکه 
کودک آزاري، همسرآزاري و ناهنجاري هاي آزار جنسي و اعتياد پيامدهاي 
زندگي هاي سست و خانوادگي است که مي خواهيم آن را به حداقل برسانيم 
گفت: با انجام مشاوره در ۶ ماهه امسال ۳۸00 پرونده تشکيل شده که 

در آنها ۸/5 درصد منجر به سازش شده است.



گوناگون«
هواداران سرخ جهاني شدند

 درنظرسنجي روزنامه اسپانيايي مارکا، تيم فوتبال پرسپوليس جايگاه 
سومين هواداران پرشور جهان را به خود اختصاص داد.تيم پالميراس 

برزيل با کسب بيشترين آرا دررده نخست ايستاد.

 اميد هاي فوتبال درعمان 
اعضاي تيم فوتبال اميد ايران ديروز وارد عمان شدند. تيم فوتبال اميد براي 

انجام ديدار تدارکاتي با تيم اميد عمان به اين کشورسفرکرده است.

پرواز ملي پوشان تکواندو
مردان هوگوپوش کشورمان براي حضور در مرحله فينال مسابقات 
گرندپري امارات امروزايران را به مقصد امارات ترک مي کنند. به 
نفرات اول تا سوم اين رقابت ها امتيازي در راستاي افزايش رنکينگ 

المپيک تعلق مي گيرد.

 رحيمي، مشاور رئيس شد
 طي حکمي از سوي صالحي اميري رئيس کميته ملي المپيک 
رحيمي به عنوان مشاور رئيس منصوب شد.رحيمي پيش ازاين 
رئيس فدراسيون هندبال بود که به دليل قانون منع به کارگيري 

بازنشستگان ازفدراسيون کناره گيري کرده بود.

 سرباز تيم ملي در قطر
 سامان قدوس، بازيکن تيم ملي فوتبال کشورمان که گفته مي شود به 
دليل مشکات خدمت سربازي نتوانست براي ديدار با ترينيداد به ايران 

بيايد،به قطررفت تا در بازي با ونزوئا تيم ملي را همراهي کند.

 بياني: 
 تيم شفرهنوز شانس دارد

کاپيتان پيشين استقال اعتقاد دارد که بازيکنان خارجي اين تيم درحد ليگ 
برترايران نيستند.شاهين بياني گفت:  شفربايد در نيم فصل تکليف بازيکنان 
خارجي را مشخص کند. استقال بايد نفراتي را جذب کند که تأثير مثبتي 
داشته باشند.وي خاطرنشان کرد: به عقيده من تيم شفرهنوزهم شانس 
قهرماني دارد، ولي مهم اين است که چند بازيکن خوب به تيم اضافه شوند 

تا استقال بتواند خيلي زود امتيازهاي ازدست رفته را جبران کند.

 ملي پوش فوتسال نامزد شد
 علي اصغر حسن زاده ، بازيکن تيم ملي فوتسال کشورمان به عنوان يکي 
ازنامزدهاي بهترين بازيکن فوتسال آسيا درسال ۲۰۱۸ معرفي شد. 

مراسم اهداي اين جوايز روزهشتم آذردرعمان برگزار مي شود.

پومسه11 مدال جهاني گرفت
 تيم پومسه ايران با کسب 3 مدال طا، يک نقره و 7 برنز در مجموع 
زنان و مردان به عنوان چهارمي جهان دست يافت. يازدهمين دوره 
مسابقات پومسه قهرماني جهان با حضور يکهزار و ۲74 ورزشکار 
از 54 کشور در چين تايپه آغاز شده بود، ديروزبه پايان رسيد.

تيم کره جنوبي به مقام قهرماني رسيد، چين تايپه عنوان نايب 
قهرماني را به دست آورد و مکزيک سوم شد.

»

 کي  روش:
 تيم ملي با اقتدار
پيش مي رود
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کاپيتان تيم ملي گفت: براي فوتبال وفوتباليست ارزشي 
قائل نيستند وهيچ نگاه ملي  ازمسئوان ديده نمي شود. 
شجاعي گفت: شرايط تيم ملي خوب است. بازيکنان 
تمرينات محکمي را انجام مي دهند وتاش مي کنند 
تا بتوانيم با آمادگي کامل راهي جام ملت هاي آسيا 
شويم.وي افزود: مشکل اصلي ما بحث پول يا پاداش 
نيست؛ مشکل ما بي احترامي، ورفتارهاي ناشايست 
است. مردم بايد بدانند که ما با چه شرايطي درتيم 
ملي هستيم. تمرين مي کنيم وحاا با اين وضعيت 
مي خواهيم در جام ملت هاحضور پيدا کرده و حتماً 
مسئوان از ما قهرماني هم مي خواهند.کاپيتان تيم ملي 
خاطرنشان کرد: دردو جام جهاني که حضورداشتيم 
۲۰ ميليون دارپول به فوتبال تزريق کرديم اما پول 
ها کجا رفتند. چرا کسي پاسخگو نيست؟  آيا درست 
است که ما بازي تيم ملي خود را در قطر برگزار کنيم؟ 
چرا شأن فوتبال ايران را پائين مي آورند واحترامي 

براي فوتبال کشورقائل نيستند؟وي تصريح کرد: نزديک 
به 4۰ روز تا شروع جام ملت هاي آسيا باقي مانده 
اما هيچ احترامي ازسوي مسئوان ديده نشده و هيچ 
رفتار مناسبي ديده نشده ونمي دانم تا کي اين موضوع 
ادامه پيدا خواهد کرد.شجاعي افزود: حرف هاي زيادي 
براي گفتن دارم؛و مردم بايد بدانند که تيم ملي با چه 
مشکاتي راهي جام ملت هاي آسيا خواهد شد وهيچ 

کدام ازآقايان نگاه ويژه اي به تيم ملي ندارد.

 شجاعي:
براي ملي پوشان فوتبال ارزشي قائل نيستند

 

سرمربي تيم پرسپوليس گفت: تعدادمان کم است؛ 
انگار بازي امروز دوستانه است. قبل از هر چيز مي خواهم 
تشکر کنم از بازيکنانم وشوقي که به خرج دادند و 
نتايجي که کسب کردند. برانکو درنشست خبري قبل 
از بازي با پيکان گفت:  بازيکنان پرسپوليس قهرمانان 
و ستاره هاي ما هستند، آنها ايق تعريف و تمجيد 
هستند و نشان دادند که عاقل و با اراده هستند و من 
به آنها افتخار مي کنم.وي تأکيد کرد: امروز بازي داريم 

در صورتي که روز فيفا هم هست وعلي رغم اينکه 
برخاف قوانين در فيفا دي نبايد بازي برگزار شود 
ولي ما بازي داريم. ظاهراً ما مقصرهستيم که به فينال 
ليگ قهرمانان آسيا صعود کرديم. برانکو افزود: اگرچه 
مديرعامل مان گفت اگر مايل نيستيد  بازي نکنيد 
اما من گفتم بازي مي کنيم که فکر نکنند ما بزدل و 
ترسوهستيم، تاش و بلند پروازي مان مثل هميشه است 
که برنده شويم، با احترامي هم که براي پيکان قائل 
هستيم؛ اين تيم پارسال ما را درتهران برد، اما پرواضح 
 است که ما مي خواهيم دوباره قهرمان ليگ شويم ، 
علي رغم اينکه چند بازيکن خود را در بازي امروز نداريم. 
برانکو تأکيد کرد: تيم السد چند بازي ليگ را برايشان 
به تأخيرانداختند، سرمربي تيم ملي آنها چند بازيکن 
السد را به تيم شان پس داد. ما اصًا به دنبال تخفيف 
گرفتن نيستيم وهر3 روز يک بازي را انجام مي دهيم 

چون وظيفه ما نيست که برنامه ريزي کنيم.

برانکو:
 بازي مي کنيم که نگويند ترسو هستيم

بخش ورزشي: سرمربي تيم ملي گفت: هفته گذشته درجلسه اي که با تاج داشتيم 
تصميم گرفتيم  با رسانه ها صحبت نکنيم. آخرين نشست خبري سرمربي تيم ملي  
قبل از سفر به قطر براي بازي با تيم ونزوئا ديروز برگزار شد.کي روش درابتدا گفت: 
تمام تمرکز ما درحال حاضر براي بازي دوستانه بعدي مان مقابل ونزوئا که چند 
ماه پيش با آنها بازي کرديم. البته اين تيم پيشرفت هاي زيادي داشته است. ما هم 
دوست داريم پيشرفت هاي خودمان را ببينيم. تيم ونزوئا در بازي گذشته اش با ژاپن 
بازي کرده، مطمئناً فرصت خوبي براي آماده سازي ما خواهد بود. وي عنوان کرد: 
اميدوارم تجاربي که دراين چند دهه به دست آوردم بتواند ما را در چالش بزرگي که 
درجام ملت هاي آسيا پيش رو داريم ياري کند و با پيروزي باعث شادي مردم ايران 
شويم. مهم ترين مطلب موفقيت هاي تيمي است که دراين هشت سال به وجود آمده 

است. وي گفت: دستاوردي که دراين هشت سال داشته ايم، ايجاد نسلي است که براي 
مثال اگر هشت سال پيش نکونام، رحمتي، عقيلي درتيم نبودند، کِل کشوراضطراب 
مي گرفتند. واقعيت مطلب اين است که درحال حاضرتيمي با تداوم بسيارباا داريم. 
سرمربي تيم ملي تأکيد کرد: واقعيت اين است که بعضي ها سروصدا مي کنند ولي ما 
به نتيجه مي رسيم. آنها با پيش زمينه ها و جبهه هاي فکري خاص جلو مي آيند ولي ما 
فوتبال را خوب بازي مي کنيم. آنها سعي مي کنند ما را عصبي کنند، سعي مي کنند 
اتحاد و همبستگي تيمي ما را بشکنند ولي اتفاقي که جلوي ترينيدادوتوباگوافتاد چه 
بود؟! ما قوي ترظاهرشديم.کي روش درخاتمه گفت: ازافرادي که دراين چند ساله 
يک سري سروصداها را به وجود آوردند تشکرمي کنم. اگربه خاطرآنها نبود، ما امروزبا 

اين اقتداروهمبستگي واتحاد نمي توانستيم به کارمان ادامه بدهيم. 

خبر«
بيرانوند، نامزد مرد سال آسيا

ايران در  تيم  فوتبال پرسپوليس و تيم ملي  بيرانوند، دروازه بان  نام عليرضا 
ميان سه نامزد نهايي کسب جايزه مرد سال فوتبال آسيا در سال ۲۰۱۸ ديده 
مي شود. بيرانوند به همراه تيم ملي، عملکرد درخشاني درجام جهاني  از خود 
نشان داد که نقطه عطف درخشش او، مهار پنالتي  رونالدو در ديدار تيم ملي 
ايران مقابل پرتغال بود. دروازه بان ۲6 ساله پرسپوليس به همراه اين تيم، به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيد و بيشترين کلين شيت را دراين رقابت ها داشت. 
سوزوکي، مهاجم ژاپني تيم کاشيما  و حسن، مدافع ملي پوش تيم السد قطر، 
رقيبان بيرانوند درکسب جايزه مرد سال فوتبال آسيا هستند. مراسم انتخاب 

برترين هاي سال  قاره آسيا، روز7 آذردرعمان برگزار مي شود.

بازگشت معمارکشتي فرنگي
با حکم حميد بني تميم سرپرست فدراسيون کشتي، محمد بنا به عنوان سرمربي 
تيم ملي کشتي فرنگي منصوب شد.محمد بنا دارنده مدال نقره جهان ، سال ها 
سرمربيگري تيم ملي را درکارنامه  خود دارد. کسب 3  مدال طا درالمپيک لندن 
و۲ مدال برنز درالمپيک برزيل و قهرماني جام هاي جهاني و کسب نخستين عنوان 
نايب قهرماني جهان وانتخاب به عنوان بهترين مربي جهان از جمله افتخارات 

محمد بنا دردوران سرمربيگري وي در تيم ملي کشتي فرنگي است.

بهمنيار:
 نگاهم به مدال المپيک است

دارنده مدال برنز مسابقات کاراته قهرماني جهان گفت: قبل ازمسابقات جهاني 
مي دانستم روي سکو خواهم بود اما رنگ مدالم را نمي دانستم.سارا بهمنياردرخصوص 
برنامه هاي آينده خود عنوان کرد: بعد از کسب مدال برنز جهاني ، هدف اصلي 
من رقابت هاي المپيک ۲۰۲۰ توکيواست. دراولين قدم نيزبايد سهميه المپيک 

را کسب تا بتوانم مدال خوش رنگ المپيک را نيز به دست بياورم.

محک تيم ملي فوتسال در اسلواکي  
سرمربي تيم ملي فوتسال گفت: براي تورنمنت اسلواکي با ترکيبي از بازيکنان 
جوان و با تجربه به اين کشور سفر خواهيم کرد.ناظم الشريعه، درباره برگزاري 
با  قزاقستان،  برابر  دوستانه  بازي  و  ازلغواردو  پس  گفت:  تدارکاتي  اردوهاي 
رايزني هايي که صورت گرفت قرارشد دراسلواکي با تيم هاي روسيه واسلواکي 
ديدارهايي را برگزار کنيم.وي گفت: سه مرحله اردوي تدارکاتي تا پيش ازاعزام 
به تورنمنت سه جانبه اسلواکي خواهيم داشت و بعد از مسابقات ليگ، اردوهاي 
خود را آغاز مي کنيم. درحال حاضر اردوهاي تدارکاتي با ترکيبي از بازيکنان 
جوان و با تجربه برگزار مي شود و ازاردوي بعدي نيز لژيونرها به تيم ملي فوتسال 

اضافه مي شوند تا بازيکنان تمرينات جدي تري را برگزار کنند. 

 جالي:
پرسپوليس و برانکو به فوتبال ايران خدمت کردند

را  ما  آنچه  پيکان گفت:  فوتبال  تيم  سرمربي 
التيام مي دهد بازي خوب مقابل يک تيم خوب 

است تا بتوانيم يک امتياز بگيريم.
مجيد جالي درنشست خبري پيش از بازي با 
پرسپوليس اظهار داشت: بعد از اينکه يک ماه 
بازي نکرديم پس از آن سه بازي انجام داديم 
امتيازازم را کسب کنيم آنچه  نتوانستيم  که 
ما را التيام مي دهد بازي خوب مقابل يک تيم 
بگيريم.وي  امتياز  يک  بتوانيم  تا  است  خوب 
وغايب  پرسپوليس چند مصدوم  اينکه  درباره 
در بازي امروزدارد و اين مسئله به سود شما 
خواهد بود يا به ضررتان، اظهارداشت: اين مسئله 
شايد براي پرسپوليس کاررا راحت ترکرده باشد 
اما براي ما کارسخت تراست. پرسپوليس تيمي 
است که نزديک به سه سال درکنار هم بودند و 
ثبات زيادي دارد. اين تيم با شايستگي زياد به 
فينال آسيا رفته و در ترکيب يازده نفره امروز 
هشت نفردرفينال آسيا حضور داشتند و شايد 
فقط پنج روزباشد که تمرين نکردند اما همه 
مي دانيم که پرسپوليس و برانکو چه خدماتي به 

فوتبال ايران کردند و با يک بازي نمي شود آنها را 
محک زد. من روز گذشته به بازيکنانم گفتم که 
مسئوليت داريم و بايد به مسئوليتمان عمل کنيم 
و به همين دليل با همه وجود بازي شرافتمندانه 
انجام مي دهيم تا پيروز بازي باشيم. وي در مورد 
رفتار مربي تيم ملي با يکي از خبرنگاران که 
رفتاربدي کرده و اينکه چشم آبي ها کارهايي را 

درفوتبال مان مي کنند که کام هواداران را تلخ 
کرده است، اظهارداشت: واقعيت اين است که 
دراين زمينه حرف هاي زيادي براي گفتن دارم. 
اين صحنه ها را ديدم وآنچه دروجودم تحريک 
شد غرورملي بود و ناراحت شدم. اما خود شما 
خبرنگاران اين شرايط را ايجاد کرديد اگر کسي 
حرفي مي زد به آن امان نمي داديد و با منتقدان 

برخورد مي کرديد. همه ما يکي هستيم من مربي 
هستم ديگري بازيکن است وشما رسانه. همه 
فوتبال را دوست داريم وکارها و مسئوليت هاي 
خود را انجام مي دهيم و همه دوست داريم که 
فوتبال ملي رشد کند وهمه ازاين بابت خوشحال 

شده و درکنارش ازآن هم منتفع مي شويم. 
وي افزود: اعتقادم اين است که رسانه ها گروهي 
درست کرده وعملکرد خودتان را ارزيابي و فعاليت 
اين مدت خود را آسيب شناسي کنيد. آنچه اان 
به وجود آمده حاصل کارخودتان است ببخشيد 
اين طوري مي گويم اما اين يک واقعيت محض 
يک  عضو  ما  همه  اظهارداشت:  جالي  است. 
خانواده به نام خانواده فوتبال هستيم وواقعا ازاين 
چيزها دلگيرمي شوم. اگر دستگاه فوتبال وورزش 
ما ضعيف شده اين است که به صورت کاذب به 
يکي بال وپر مي دهند. خدمات خارجي هايي 
که به ايران مي آيند ديده شده ودرتاريخ ثبت 
مربي  کشورها  از  خيلي  همانطورکه  مي شود. 
خارجي دارند وازکنارش بهره مي برند اما همه 

چيزکنترل شده است . 
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)با مجرب ترين وکاي پايه ي دادگستري(

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقاب، خيابان کارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504
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┲ｼگﾂپا
کباب ها: کوبيده، کوبيده کم چربي، برگ مخصوص

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

سفارشات جهت جشن ها و ميهماني ها پذيرفته مي شود
فردوسي - چهارراه کوشك - خيابان صادق - پاك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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شماره هاي تماس 
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه کار

وانت- کاميون
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و کااي 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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تاسيس شرکت با مسئوليت محدود هوپاد طب سامت نيکان درتاريخ 1397/06/12 
به شماره ثبت 4141 به شناسه ملي 14007817377 ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل 
گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع 
فعاليت :ارائه خدمات مرکز تخصصي طب کار ومعاينات بدو استخدام ،معاينات 
تامين اجتماعي، صدور کارت سامت رانندگان ،خدمات بهداشت حرفه اي 
وسنجش آاينده هاي محيط کار درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم 
از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : 
استان البرز - شهرستان ساوجباغ - بخش مرکزي - شهر هشتگرد-محله 
هشتگرد قديم)شهرک وليعصر(-خيابان شهيد مقصودعلي خوئيني ها-کوچه 
کدپستي  شمالي  چهارم-واحد  -11طبقه  زعيم-پاک  نخبه  سعيد  شهيد 
3361636003 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 10000000 ريال 
نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي مصطفي شاه وردي ئي به 
شماره ملي 0321904427 دارنده 3000000 ريال سهم الشرکه آقاي احمدرضا 
هاکوئي به شماره ملي 1755129807 دارنده 100000 ريال سهم الشرکه خانم 
سيده حديثه حسيني به شماره ملي 4899452233 دارنده 6900000 ريال 
سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي مصطفي شاه وردي ئي به شماره ملي 
0321904427و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي احمدرضا 
هاکوئي به شماره ملي 1755129807و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به 
مدت نامحدود خانم سيده حديثه حسيني به شماره ملي 4899452233و 
به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبيل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسامي با امضاي مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري با امضاي 
مديرعامل يا رئيس هيئت مديره منفردا" همراه بامهر شرکت معتبر مي باشد. 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري ساوجباغ )292976(

آگهي اباغ اجرائيه کاسه پرونده 9702263
بدينوسيله به آقاي غامرضا عسگري فرزند علي اکبر به شناسنامه 
952 صادره از بهشهر به نشاني: تهران خ هدايت پ 423 اباغ 
مي گردد: خانم اعظم زيني طابري به استناد سند ازدواج 3128 
مورخ 1358/02/16 دفتر ازدواج 344 تهران جهت وصول مهريه 
خود به مبلغ يک ميليون ريال وجه )که طبق شاخص بهاي کااها و 
خدمات مصرفي محاسبه خواهد شد( عليه شما مبادرت به صدور 
اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به کاسه 9702263 در اين اداره 
تشکيل و در جريان است لذا با توجه به اينکه اباغ اجرائيه در 
آدرس متن سند به شما ميسر نگرديده مراتب از طريق درج در 
روزنامه به شما اباغ مي گردد. مقتضي است ظرف ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهي نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمائيد در غير 

اين صورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت.
علي نژاد - رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي

تاريخ انتشار: 97/8/28
م الف: 17936 د ت: 97/8/28 

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي داود پروانه قره شيران برابر تقاضاي وارده شماره 139785601025029040 
مورخ 1397/08/23 با تسليم استشهاديه مصدق ذيل شماره 12184مورخ 
1397/08/23 دفترخانه اسناد رسمي شماره 1428 تهران با اعام 

اينکه:
سند مالکيت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان قطعه سوم تفکيکي واقع 
در سمت شمال طبقه يک به مساحت 73/21 مترمربع تحت شماره 
30426 فرعي از 7022 اصلي مفروزي از پاک 8019 فرعي از اصلي 
مذکور واقع در بخش 2 تهران و تحت شماره چاپي 267693-97-الف 

به نام داود پروانه قره شيران ثبت، صادر و تسليم گرديده است.
به علت جابجايي مفقود گرديده است طي  مالکيت  که اصل سند 
درخواست وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند مالکيت پاک مذکور 
را نموده است و در اجراي ماده 120 آيين نامه اصاحي قانون ثبت 
)مصوب 80/11/8( مراتب در يک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه شخص 
يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و يا وجود سند 
مالکيت نزد خود مي باشد ظرف مدت 10روز پس از انتشار اين آگهي 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين 
منطقه واقع در خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي )يوسف آباد( نبش 
خيابان هفتاد پاک 476 تسليم و رسيد اخذ نمايند بديهي است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات المثني سند 

مالکيت صادر و تسليم خواهد شد.
اردشير شهميرزادي - رئيس اداره ثبت اسناد و اماک نارمک

تاريخ انتشار: 97/8/28
م الف: 17947 د ت: 97/8/28 

آگهي تغييرات شرکت کشش مداوم يزد سهامي خاص به شماره ثبت 513 
و شناسه ملي 10861682937 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده مورخ 1395/08/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد :شرکت 
احمدي  محمد  آقاي   - عام(  )تعاوني سهامي  يزد  فواد  فني  خدمات 
کدملي -5969933457آقاي ابوالقاسم فرج زاده کدملي 0037170171 
بعنوان اعضاي اصلي و آقاي حميد رضا ذاکريان کد ملي 4432658657 
به عنوان عضو علي البدل تا تاريخ 1397/8/21 انتخاب شدند . اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان يزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري اشکذر )294472(

آگهي تغييرات شرکت قوچ سير تيز رو سهامي خاص به شماره ثبت 
2282 و شناسه ملي 10760243995 به موجب نامه شماره 16/8/50189 
به  و  آمل  اي  جاده  نقل  و  و حمل  راهداري  اداره   1397/07/12 مورخ 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : -1 آقاي يوسف عباسي نيا چناري شماره ملي 2060896487 به 
سمت مديرعامل وعضو هيات مديره و آقاي محمداصغري شماره ملي 
2142778666 به سمت رييس هيات مديره و آقاي اسماعيل عبداله پور 
شماره ملي2064182845 به سمت نا يب رييس هيات مديره و آقايان 
آيت اله حسين زاده اسپاهي شماره ملي 2141178630 و کاظم نصراه پور 
حيدري شماره ملي4988695905 به عنوان اعضاي هيات مديره شرکت 
براي بقيه مدت تصدي تا تاتاريخ 1398/10/29 انتخاب گرديدند. -2 کليه 
ازقبيل چک وسفته وبروات وغيره  اوراق واسنادبهاداروتعهدآوربانکي 
وعقود وقراردادها با امضا ثابت مديرعامل به اتفاق رييس هيات مديره 
يا نايب رييس ومهرشرکت واوراق عادي باامضا مديرعامل ومهرشرکت 
معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري آمل )294414(

تاسيس شرکت سهامي خاص ارمغان توسن آب البرز درتاريخ 1397/05/15 
به شماره ثبت 34801 به شناسه ملي 14007765426 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم 
آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :طراحي ،مشاوره ،نظارت فني و اجراي 
پروژه هاي عمراني و ساختمان،آب و فاضاب ،اجرا و تعمير خطوط 
انتقال آب و فاضاب ،شستشوي شبکه فاضاب در اقطار مختلف و 
هم سطح سازي دربچه هاي فاضاب ،تعمير و نگهداري ماشين آات 
،انجام امور تاسيساتي ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز ،سرو غذا ،حمل 
و نقل درون شهري ،تايپ و تکثير ،تعمير و تهيه و نصب و راه اندازي 
الکترو پمپ هاي شناور چاه هاي آب ،انجام امور خدمات تامين نيروي 
انساني جهت امور شرکت به صورت موقت ،اجراي منهول هاي فاضاب 
به صورت بتني و پيش ساخته درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم 
از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلي : استان البرز - شهرستان فرديس - بخش مشکين دشت - شهر 
مشکين دشت-محله شهرمشکين دشت-خيابان شهيد هدايتکار-بن 
بست قائم -3پاک -19طبقه دوم- کدپستي 3178741974 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم 
به 100 سهم 10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 500000 
ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 1702/97/269 مورخ 
1397/04/03 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزي کرج با کد 1702 
باشد  مي  تعهد صاحبان سهام  در  والباقي  است  گرديده  پرداخت 
ملي  به شماره  نهوجي  مهرداد عسکري  آقاي  مديره  هيئت  اعضا 
0310230853و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 
آقاي مسعود عسکري نهوجي به شماره ملي 0322794201و به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 
سال خانم معصومه عسکري نهوجي به شماره ملي 0323319998و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و 
اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر مي 
باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي مهرداد 
حناچي به شماره ملي 1740587316 به سمت بازرس اصلي به مدت 
يک سال مالي آقاي فريدون نظري به شماره ملي 4284952511 به 
سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير اانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع 
فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري کرج )292969(

الماس نشان
محاسبه با دار 8300

بليط خارجي - خريد آناين
ماهان - ايران اير - آسمان

ترکيش - امارات - قطر
صدور بليط داخلي

آمريکا - اروپا - آسيا
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رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها:
دشمن در مرزهاي دور به فکر تخريب انقاب است

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
گفت: دشمن در مرزهاي دور به فکر تخريب اين انقاب 
است و در داخل اميدي به فعاليت ندارد چراکه جوانان 
منتظر با روحيه انقابي کنار هم ايستاده اند.به گزارش  
دانشگاه ها،  در  رهبري  معظم  مقام  نمايندگي   نهاد 
حجت ااسام رستمي در گردهمايي ۴هزار دانشجوي 
مهدي ياور در مسجد جمکران گفت: جامعه منتظر بايد 
به وضع موجود معترض بوده و اعتراض کند و به دنبال 
بهتر شدن جامعه، آرمان گرا و مطالبه گر باشد.وي با اشاره 
به فلسفه انتظار تاکيد کرد: ما منتظر امامي هستيم که 
از نظر خصوصيات ذاتي، مقام و جايگاه در نزد خداوند 
صاحب فضيلت و کرامت است.رئيس نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تاکيد کرد: در روايات 
مختلف از سختي هاي قبل از ظهور گفته شده، جامعه 

جوان انقابي بايد نشان دهد که با يک دل بودن در برابر 
شبهه افکني هاي جهان مقابل ظهور، عقب نمي نشيند.
رستمي اظهار داشت: تفاوت امام زمان)عج( و امامان 
معصوم)ع( تفاوت در جامعه اي است که در ايمان  ياران 
بصير و محکم امام زمان)عج( ايجاد شده چراکه اقتدار 

امام، ناشي از اقتدار جامعه منتظر و همراه است.

رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
از برگزاري ۴۰۰ برنامه در ۱۰ ايستگاه »بهار 
مهرباني«، اکران فيلم »محمد رسول اه)ص(« 
و  سنت  اهل  موسيقي  گروه هاي  حضور   و 
۵ کشور جهان در پايتخت خبر داد. رئيس سازمان 
فرهنگي هنري شهرداري تهران،  بيان داشت: 

پس از دستور رئيس جمهور و طرح موضوع در 
هيئت دولت ستادي با عنوان جشن هاي »بهار 
مهرباني« در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي و 
زير نظر وزير ارشاد تشکيل شد. هدف اين ستاد 
)ص(  محمد  حضرت  وادت  جشن  برگزاري 
در فضايي متفاوت نسبت به سال هاي گذشته 
است که کليات طرح به صورت يک شيوه نامه به 
استان ها اباغ شده است.اوحدي با اعام اينکه در 
تهران ۱۵ عنوان برنامه در هفته وحدت در نظر 
گرفته شده است، اظهار داشت: عمده برنامه ها 
با محوريت مردم و خانواده است، همچنين در 
گستره وسيع شهر تهران به نحوي برنامه ريزي 
شده که در ۱۰ ايستگاه مهرباني در نقاط مختلف 

شهر جشن ها برگزار شود.

 اوحدي اعام کرد
 اجراي 4۰۰ برنامه در ۱۰ ايستگاه بهار مهرباني
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 سي و يکمين نشست شنبه هاي انقاب با موضوع »سرود و موسيقي«، با 
حضور جمعي از فعاان و صاحب نظران عرصه موسيقي برگزار شد.محمد 
گلريز خواننده سرودهاي انقابي در اين نشست گفت: وقتي صحبت از 
انقاب مي شود، خاطرات شنيداري ما با موسيقي گروه خورده است. موسيقي 
همراه با قيام مردم و شعارهاي انقابي آنها زبان گوياي ملت بود.وي ادامه 

داد: موسيقي قبل از انقاب در بين اقشار متدين جاي نداشت اما بعد از 
انقاب و با رهنمودهاي حضرت امام، موسيقي جايگاه خود را پيدا کرد و 
اوج آن را در ۸ سال دفاع مقدس شاهد بوديم. رشد موسيقي فيلم هم از 
ديگر دستاوردهاي انقاب اسامي است. همچنين برخي سرودهاي انقابي 

در يونسکو به ثبت رسيده است.

گلريز:
  موسيقي با رهنمودهاي 

  امام راحل جايگاه خود را
 در انقاب پيدا کرد

مهر/ مجيد عسكري پور

خبر«
همايون همتي :

طباطبايي بنيان گذار حکمت 
نوصدرايي است

همايون همتي، مدرس اديان و عرفان گفت: نظر به ابتکارات عامه طباطبايي، 
ايشان را بايد بنيان گذار »حکمت نوصدرايي« بدانيم. ايشان تنها شارح صرف 
ماصدرا نبود بلکه نظم جديدي به فلسفه ماصدرا داد.همايون همتي، استاد 
اديان و عرفان به مناسبت ايام بزرگداشت عامه طباطبايي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: در مورد عامه طباطبايي از چند بُعد بايد صحبت کرد؛ 
تحصيات، تخصص و جامعيت علمي ايشان نشان مي دهد از حيث جامعيت 
علمي انصافاً در بين همگنان خود و در روزگار خود کم نظير بودند. امروز هم 
در حوزه هاي ما مثل ايشان انگشت شمارند که بتوان گفت تقريباً به همه علوم 
اسامي احاطه داشته باشند. يعني هم تفسير، فقه، اصول، کام و هم حديث، 

منطق، فلسفه، عرفان و ... در همۀ علوم اسامي صاحب نظر بودند. 

آموزش و پرورش
طرح تعالي در بيش از 4۵ هزار مدرسه 

اجرا مي شود
وزير آموزش وپرورش گفت: امسال قرار است طرح تعالي در بيش از ۴۵ هزار 
مدرسه به اجرا در بيايد.به گزارش  خبرگزاري آنا، تفاهم نامه همکاري بين وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان ملي استاندارد  امضا شد.سيد محمد بطحايي در 
اين مراسم گفت: کيفيت مهمترين شاخص مفهوم استاندارد است. وقتي روي 
کاا ُمهر استاندارد مي خورد به معني اين است که اين کاا کيفيت دارد.وزير 
آموزش وپرورش در ادامه گفت: پيش از اين به بحث کيفيت و استاندارد در 
آموزش وپرورش توجهي نمي شد اما در سال هاي اخير به اين موضوع توجه شده 

و شرايط کيفي نيز رو به بهبود است.

با يک بيستم قيمت مشابه خارجي صورت گرفت؛
توليد داروي ضد سرطان ايراني در اصفهان

داروي ضد سرطان ايراني براي درمان سرطان خون از نوع مالتيپل 
ميلوما در اصفهان رونمايي شد.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، 
مرکز اصفهان ؛ مدير بخش انکولوژي شرکت داروسازي توليد کننده 
اين دارو گفت: اين دارو عاوه بر کاربرد در درمان بيماري مالتيپل 
ميلوما به عنوان تنظيم کننده سيستم ايمني و در درمان برخي ديگر 
لنفوم  مانند  بدخيم  تومورهاي  از جمله  انواع سرطان هاي خون  از 
سلول هاي منتل و درمبتايان به بيماري سندرم ميلو ديس پاستيک 
تجويز مي شود.سپيده مشگي با بيان اينکه مشابه امريکايي اين دارو 
براي  براي هر بسته 2۵ ميلي گرمي  با قيمت هزار و ۸۰۰ داري 
بيماران ايراني عرضه مي شود افزود: اين داروي ايراني تحت ليسانس 
و با استانداردهاي اروپا با يک بيستم قيمت مشابه خارجي در اختيار 

بيماران قرار خواهد گرفت.

زندگي زير نور آتش

بخش ذلقي شهرستان اليگودرز در استان لرستان 
شامل روستاهاي پراکنده اي در دامنه زاگرس است. 
اهالي اين روستاها همگي از ايل بزرگ بختياري 
لرستان،  استان  مرز سه  اين روستاها در  هستند. 
اين  پراکندگي  دارند.  قرار  و خوزستان  اصفهان 
روستاها و مسير هاي صعب العبور موجب سختي انتقال 
امکانات به اين مناطق شده است. روستاهاي بزرگي با 
جمعيت نسبتا زياد در اين منطقه از نعمت برق محروم 
 هستند. سال هاي گذشته در اين روستاها پنل هاي 
خورشيدي جهت توليد برق نصب و راه اندازي شد 
ولي با گذشت زمان و فرسودگي باطري هاي آن، 
 امروزه عما بي استفاده مانده است و تامين هزينه هاي 
روستائيان  براي  آن  تعمير  و  زياد  بسيار   آن 

غير ممکن است.  

»
گزارش رسالت از اجراي پنهاني سند 2030؛

نفوذ نرم آموزشي به سبک يونسکو 
ادامه از صفحه 2

 »مدافعان اسناد بين المللي بدون توجه به پيامدهاي آن، به صورت چراغ خاموش 
2۰3۰ را اجرايي مي کنند در حالي که ما داراي سند تحول بنيادين آموزش و نقشه 
علمي جامع کشور هستيم«، خزعلي با تاکيد بر اين مسئله عنوان مي کند: چهار يا 
پنج سند در شوراي عالي مصوب شده و چندين سال است که معطل اجراست، البته 
تعدادي از اين اسناد اباغ شده اما آن طور که بايد اجرا نشده است حال آنکه سند 
2۰3۰ شهريور 9۵ مصوب و در آذرماه رونمايي و در زمستان همان سال اجرا شد. ما 
مي گوييم بايد با همين اراده، امکانات نظام در مسير سياست ها و برنامه هاي خودمان 
قرار گيرد.  خزعلي تصريح مي کند: سازمان ملل عنوان کرده در کشورهايي که فرهنگ 
بومي دارند، از سرفصل»آموزش جنسي« سخن گفته نشود، بلکه بگويند به منظور 
جلوگيري از تعرض به کودکان، آموزش هايي به آنها داده مي شود در حالي که وقتي 
کودکي در مقابل تعرض جنايتکاري قرار مي گيرد که قصد جانش را هم دارد، توان 
دفاع از خودش را تحت هر شرايطي نخواهد داشت. متاسفانه شيوه آموزش هايي هم 
که داده مي شود، بازدارنده نيست بلکه کودک را تشويق مي کند که از سرکنجکاوي 
به دنبال کشف موضوع باشد حال آنکه ما متن و سندي مصوب نظام داريم که معطل 
مانده به نام سند »حقوق کودک«، در اين سند تصريح شده، چه آموزش هايي براي 
چه سنيني ضروري است.  محمد اسحاقي، معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه 
شوراي عالي انقاب فرهنگي هم در گفت وگو با روزنامه رسالت عنوان مي کند: اين 
گونه اسناد در سازمان هاي بين المللي براي پيشبرد اهداف خاصي تنظيم شده و در 
بسياري موارد با اهداف و آرمان کشورهاي ديگر همخواني نداشته و در برخي موارد 
برخاف مباني و قوانين آن کشورها است به همين خاطر در هنگام تدوين و تصويب 
اين معاهدات و کنوانسيون ها بايد دقت ازم صورت بگيرد برهمين اساس شوراي 
عالي انقاب فرهنگي سند توسعه پايدار 2۰3۰ که بخشي از آن مربوط به آموزش 
است را مردود اعام کرده و به جاي آن مقرر شد نظام آموزش عمومي ما به اسناد 
ملي نظير سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش، نقشه جامع علمي کشور و اسناد 
ديگري همچون نقشه مهندسي فرهنگي رجوع شود.  حقوقدانان مي گويند، پيوستن 
به معاهدات و کنوانسيون ها بين المللي سازوکار مشخصي دارد و اگر قرار است معاهده 
اي الزام آور باشد حتما بايد در مجلس شوراي اسامي به تصويب برسد در غير اين 
صورت اجراي آن خاف قوانين و مقررات است و طبعا اجراي پنهاني سند 2۰3۰ 
هم از اين قاعده مستثني نيست.   اسحاقي بر اين باور است که اسنادي نظير 2۰3۰ 
براساس مباني ديني و بومي ما تنظيم نشده و وارداتي است. اسناد از اين دست بايد 
در چارچوب ارزش ها، مباني، اسناد و قوانين ملي بازخواني شود. بهتر است به جاي 
اينکه به اين اسناد و پيمان ها ملحق شويم براساس نياز خود و در چارچوب اولويت ها 
نسبت به قانونگذاري داخلي اقدام کنيم به هر حال اسناد بين المللي با فضاي فکري، 
معرفتي و اهداف و آرمان ها و الگوهاي خاصي تنظيم مي شود که لزوما مناسب با 
توسعه کشورهاي ديگر از جمله ايران نيست.  اسحاقي تصريح مي کند: مفاهيم و 
 زيرساخت هاي اين سند با مباني ديني و بومي ما سازگار نيست و بخش هاي عمده اي 
از راهکارها و الزامات و احکامي که در آن است با بخش هايي از قوانين و اسناد ملي 
ما تعارض دارد.  اسحاقي با اشاره به اجراي پنهاني اين سند بيان مي کند: اگر اخباري 
دال بر اجراي بخش هايي از سند 2۰3۰ وجود دارد، بايد به صورت مشخص اعام 
شود تا امکان پيگيري اين موارد باشد وگرنه خبرهاي کلي قابليت اثبات و رسيدگي 
ندارد.  کارن خانلري، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در گفت وگو 
با رسالت نسبت به اجراي پنهاني اين سند اظهار بي اطاعي کرده و مي گويد: اين 
سند بين المللي است و به هر حال براي به کارگيري آن بايد با فرهنگ و ارزش هاي 
ديني نظام خودمان تطبيق دهيم و بعد آن را به کار بگيريم، مثل هر کشور ديگري. 
من فکر نمي کنم هر سند بين المللي که انتشار داده مي شود، کشورها بافاصله آن 
را اجرا کنند، آن را بررسي کرده و بعد با تغييراتي آن را تصويب و اجرا مي کنند. در 
کميسيون آموزش هم بر اين مسئله تاکيد کرده ايم اما در کم و کيف اجراي اين 
سند نيستم و اساسا نمي دانم که آيا دارد به صورت چراغ خاموش اجرا مي شود يا 
خير. در مجلس نهم و هم در ابتداي مجلس دهم بحث هايي راجع به 2۰3۰ صورت 
گرفت.  وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نبايد نمايندگان مجلس در روند اجراي اين 
 قراردادهاي بين المللي قرار بگيرند؟ مي گويد: نمايندگان بايد از تمام اسناد بين المللي، 
موافقت نامه ها و کنوانسيون ها که در سطح يونسکو و سازمان ملل است اطاع 
داشته و به تصويب مجلس برسد، در اين رابطه قانون بين المللي وجود دارد و حتي 
کنوانسيون ها و معاهداتي که بين دو دولت امضا مي شود؛ مادامي که مجلس طرفين 
در مورد آن کنوانسيون نظري نداده اند؛ قابل اجرا نيست. يعني وقتي نهايي شده و 
قابل اجراست که مجلس نظرش را اعام کند. بنابراين اينکه در برخي از جرايد و 
رسانه ها اعام مي شود که کنوانسيون يا معاهده اي امضا شد اين به معناي تصويب 
و اجرا نيست. يونسکو در زمينه آموزش و پرورش و فرهنگ قطع نامه هايي دارد که 

تا زمان ملي نشدن اين اسناد قابل اجرا نيست و غيرقانوني است. 
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بابک محمدي شهردار فوادشهر در نشست خبري با اصحاب رسانه:

نياز به توجه استاني و ملي؛ براي ايمن سازي بلندمرتبه ها ي فوادشهر
ساناز قريشوندي - فوادشهر

بابک محمدي شهردار فوادشهر در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت : از سال 62 که 
بنا شد شهرداري ها خود کفا شوند و اکثر درآمد اين سازمان ها هم به ارزش افزوده متکي 
است، شهرداري ها در رابطه با عوارض ارزش افزوده دچار تغييراتي شدند و از سال 96 ارزش 
افزوده از شهرستاني به عوارض استاني تبديل شد و قابليت اجرايي پيدا کردکه بيشترين 
ضرر را شهرستان هاي لنجان ، مبارکه و شاهين شهر متحمل شدند ودر حقيقت يک سقوط 
آزادي را تجربه کردند و متاسفانه رتبه استان اصفهان از لحاظ ارزش افزود بسيار رتبه پاييني 

است که زيبنده اين استان نيست.
همکاري شهرداري و شرکت عمران فوادشهر

بابک محمدي افزود:در آستانه پنجاهمين سال تاسيس فوادشهر هستيم .شهري که با برنامه 
گسترش شهرهاي جديد پايه گذاري شد و مسئوليت آن با شرکت عمران است .به لحاظ قانوني 
در شهرهاي جديد شرکت عمران زيرساخت ها و مسائل زيربنايي و روبنايي، ساخت مساجد  
فضاي سبز ، روشنايي معابر و تامين آب را تکميل مي کند و تحويل شهرداري مي دهد و 
شهرداري خدماتي جهت حفظ و نگه داري آن ها ارائه مي کندکه بنابر دايل و مشکاتي که 
طي سه دهه گذشته وجود داشته بخشي از وظايف شرکت عمران مسکوت مانده و شهرداري 

متقبل اين وظايف شده است.
وي با تاکيد بر لزوم همکاري بين شهرداري و شرکت عمران با هدف کاهش مشکات شهروندان 
در فوادشهر، افزود: با توجه به اهميت خدمت رساني به شهروندان توسط شهرداري،ساختمان 
ناحيه دو شهرداري فوادشهر در دستورکار قرارگرفت و مسکن مهر فوادشهر به ناحيه دو 
شهري تبديل شد، چراکه ساکنان اين منطقه جزء شهروندان فوادشهر هستند و فعاليت هاي 
شرکت عمران و شهرداري فوادشهر تنها بايد تاثيرات مثبت را در زندگي مردم ايجاد کند. 
همچنين توجه به آينده و چالش هاي پيش رو، باهدف شناسايي تهديدها و فرصت ها، خصوصًا 
در عرصه مديريت از جايگاه ويژه اي برخورداراست، بر همين اساس با توجه به افزايش جمعيت 
فوادشهر بايد امکانات شهر نيز همگام با افزايش جمعيت افزايش يابد و به سمتي حرکت 

کنيم که بتوانيم نيازهاي آتي شهر را برطرف کنيم.
توجه استاني و ملي؛ براي ايمن سازي بلندمرتبه ها ي فوادشهر

شهردار فوادشهر يکي ديگر از چالش هاي پيش روي مديريت شهري را وجود بلند مرتبه ها 
در اين شهر اعام کرد وگفت: با اينکه در گذشته بلند مرتبه ها نماد اين شهر بودند با گذشت 
بيش از نيم قرن از عمر اين مجموعه ها،امروزه بلند مرتبه هاي فوادشهر با چالش هاي مختلفي 

مواجه  اند.
وي با بيان اينکه آتش سوزي در ساختمان هاي بلندمرتبه يکي از دشوارترين حوادث شهري 
به شمار مي آيد، عنوان کرد: امروز ديگر بلند مرتبه هاي فوادشهر نه ظاهر مناسبي دارند و 
نه باطن قابل تاملي.ساختمان هايي که شايد عمر مفيدشان به پايان رسيده و براي شهرداري 
چالشي مهم به شمار مي آيند و ايمن سازي بلندمرتبه ها و خريد تجهيزات ازم براي آن ها 
نياز به توجه و اعتبارات استاني و ملي دارد. چراکه شهرداري با توجه به امکانات محدودي 
که در اختيار دارد قادر به رفع تمامي مشکات مربوط به اين ساختمان ها نخواهد بود و افراد 

ساکن در اين مجموعه ها نيز از افراد ضعيف به شمار مي آيند.
محمدي گفت:  در حال حاضر نردبان موجود در آتش نشاني فوادشهر تنها تا طبقه هفتم 
از بلندمرتبه ها را مي تواند پوشش دهد و در مواقع حساس و وقوع حوادث دسترسي به 
طبقه 12 امکان پذير نخواهد بود.از اين رو پيگيري هاي ازم جهت تجهيز اين ناوگان به يک 
دستگاه نردبان ۵6 متري فراهم شده اما براي خريد آن نيازمند اعتباري بالغ بر 13 ميليارد 

تومان هستيم.
 استفاده از سرمايه گذار بخش خصوصي

شهرداري فوادشهر با اشاره به ثمرات پررنگ کردن نقش بخش خصوصي در اقتصاد شهري،گفت: 
امروز در شهرداري فوادشهر براي حضور سرمايه گذاران و شهروندان چشم اندازي روشن و 
عملکردي شفاف ارائه شده تا افراد به مشارکت در پروژه هاي شهري راغب شوند واين شهر 
به عنوان نگين شهرهاي جديد با داشتن امکانات و زيرساخت هاي مناسب مي تواند تا حدود 

زيادي مرکز سرمايه گذاري باشد. 
محمدي عنوان کرد: بايد توجه داشت اقتصاد پويا و درآمدهاي پايدار ازمه امروز شهرداري ها 
است و بر همين اساس درصدديم تا در چارچوب سياست ها و قوانيني که براي شهرداري ها 

تعريف شده است به در آمدهاي پايدار دست پيدا کنيم و استفاده از ظرفيت سرمايه گذاران 
بخش خصوصي يکي از اين راهکارها در مديريت شهري است.

نقاط قوت و ضعف بخش فوادشهر
بابک محمدي در ادامه فوادشهر را متولد ذوب آهن عنوان کرد وگفت: فوادشهر داراي 
ظرفيت هاي بالقوه اي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، ورزشي و اقتصادي است و حتي آوازه 
اين شهر به دليل حضور ورزشگاه ذوب آهن در اين شهر و برگزاري بازي هاي ليگ و آسيا زبان 
زد خاص و عام است. همچنين مجموعه شهرداري فوادشهر همواره در راستاي خدمت رساني 
به مردم در بخش هاي مختلف تاش کرده به حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، ورزشي 
و... که داراي کارکردهاي مختلفي هستند نيز توجهي ويژه داشته تا رضايتمندي شهروندان 

را شاهد باشد.
مديريت شهري افزود: اميدواريم با وجود بخشداري فوادشهر روند استقرار ادارات و نهادها 

سرعت بيشتري به خود گيرد.
فعاليت هاي عمراني

محمدي شهردار فوادشهربا اشاره به وجود سرانه فضاي سبز بااي اين شهربيان داشت: با 
توجه به تداوم خشکسالي هاي چندسال گذشته و بحران بي آبي وخشک شدن برخي از 
چاه هاي زير زميني تکميل وتسويه نهايي پروژه جهت حفظ فضاي سبز موجود ،صرفه جويي 
درهزينه ها وتوسعه فضاي سبز محات )هزينه پروژه تصفيه تکميلي 2ميلياردتومان ومجموع 
کل هزينه پروژه از سال 92 که استارت خورد 6/۵ ميليارد تومان (را در دستور کار قرار داديم 

و به حول و قوه الهي شاهد افتتاح پروژه تصفيه تکميلي پسآب فوادشهر بوديم.
وي ادامه داد:درصدديم دو نقطه از فوادشهر)ورودي فوادشهر از گردنه تا بيمارستان شهيد 
مطهري و اتصال پارک پرنيان به مسکن مهر با مساحت 70-60 هکتار( را به عنوان مرکز 

تفريحي- توريستي مجهز سازيم. 
مديريت شهري افزود: در ابتدا اتمام پروژه هاي ناتمام شهر مدنظر است چراکه بخش عمده اي از 
منابع شهرداري طي ادوار گذشته در پروژه هايي مانند: فرهنگسراي غدير و پروژه هاي ديگري 
که طي اين مدت منابع شهر در آنجا مستهلک شده و در معرض فرسايش قرار گرفته ،هزينه 
شده است وبا برنامه ريزي شاهد استارت اين پروژه ها و اتمام آن ها مي باشيم.همچنين يکي 

ديگر از برنامه هايي که خواست مردم است توسعه پارک پرنيان فوادشهر مي باشد.
محمدي ادامه داد : ايجاد ترمينال، ميدان ميوه و تره بار ، آماده سازي محات برزن سوم 
،پيگيري انتقال اسناد مالکيت شهرداري که طي 30 سال گذشته از طريق شرکت عمران و 
ذوب آهن واگذار شده و وصول مطالبات از ذوب آهن و شرکت عمران و نهاد هاي ديگر  را 

به جد دنبال مي کنيم.
وي بيان کرد: با توجه به اينکه ورودي هاي فوادشهر در کنار اتوبان ها قرار دارد، اين شهر 
از منظر ورودي با مشکل مواجه است، چراکه منظر ورودي هر شهر معرف هويت، تاريخ و 
فرهنگ آن شهر به شمار مي آيد، اما در طراحي ورودي هاي اصلي شهر جديد فوادشهر 
رعايت اين موضوع، که در سال هاي گذشته به دست فراموشي سپرده شده بود، شده است 
اما هم اکنون اين فضاي مهم شهري، همچنان مهجور و منزوي به حيات فيزيکي خود ادامه 

مي دهند از اين جهت مجموعه شهرداري به سمت اصاح ورودي هاي شهر)ترمينال- نجف 
آباد و مسکن مهر(گام برداشته است .

شهردار فوادشهر با اشاره به مشکات سايت صنعتي و خدماتي کاوه بيان کرد: نياز به تعامل 
و جلسات مشترک با مسئوان شرکت عمران داريم ، زيرا شرکت عمران اين منطقه را هنوز 

تحويل شهرداري نداده است .
محمدي تصريح کرد: تکريم ارباب  رجوع و تسهيل در حل مشکات مردم در حداقل زمان را 
مد نظر قرار داديم و از برخورد نا مناسب با ارباب رجوع جلوگيري مي کنيم و همچنين سامانه 

137 براي بيان  نقطه نظرات مردم عزيز فوادشهر راه اندازي شده است.
وي با بيان اينکه شهرموجودي زنده است وشهرداري متولي امور شهراست،گفت: با تعامل بين 

ادارات مي توانيم به اهداف خودکه خدمت رساني مطلوب به شهروندان است برسيم.
اجراي پروژه قطارشهري اصفهان،فوادشهر،زرين شهر

وي در خصوص قطار شهري فوادشهر نيز افزود:آخرين اقدامات صورت گرفته توسط نماينده 
لنجان در مجلس شوراي اسامي  و مجموعه عوامل استاني که پيگيري کردند قرارداد اجراي 
اين پروژه مقرر شده که به صورت پروژه مشارکتي با بخش خصوصي باشد و شهرداري ها و 
بهره برداران در قالب مشارکت کننده با سهام هايي که تعيين شده ورود مي کنند.محمدي 
اضافه کرد:مقدمات کار انجام شده و مسير به کنارگذر ذوب آهن جايگزين شده و ساخت 
آن در جاهايي که عرض معبر اجازه دهد به صورت روگذرو در جاهايي که محدوديت داشته 
باشد به صورت زيرگذر و در مکان هايي ديگر به صورت پل ،عبور مي کند و اين پروژه با 

سرعت متوازن در حال اجراست.
به روز رساني پرداخت حقوق پرسنل

شهردار فوادشهرتصريح کرد: با توجه به اينکه شهر موجودي زنده و پويا به شمار مي آيد، با 
وجود تمام مشکات پيش رو، مديريت شهري فوادشهر تمام تاش خود را به کار گرفته تا 
با برنامه ريزي کوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت به سمت کاهش مشکات و اداره فوادشهر 
حرکت کند. وي ادامه داد: در سال هاي اخير منابع مالي شهرداري ها دچار فراز و فرودهاي 
فراواني شد به گونه اي که بسياري از شهرداري ها در پرداخت حقوق و بيمه پرسنل خود با 
مشکات جدي مواجه شدند از اين جهت دغدغه اصلي ما درشهرداري فوادشهر ابتدا پرداختن 

به مسائل پرسنلي و کارگران شهرداري بود.
بابک محمدي اضافه کرد: در مدت گذشته با تاش هاي صورت گرفته موفق به پرداخت چهار ماه 
حقوق معوق پرسنل شهرداري شديم و به سمت رفع مشکل بيمه پرسنل نيز حرکت کرده ايم 
و اميدواريم با برنامه ريزي ها و مذاکرات انجام شده با تامين اجتماعي در خصوص تهاتر بدهي 
80 ميليارد ريالي حق بيمه پرسنل شهرداري و شرکت بازيافت بتوانيم اين مشکل را به صورت 
کامل مرتفع کنيم. مديريت شهري  عنوان کرد: امروز شهرداري بالغ بر 29 ميليارد تومان 
بدهي دارد که اين بدهي ها شامل 12 ميليارد تومان بدهي جاري شامل حقوق پرسنل، بيمه و 

کسورات قانوني و 17 ميليارد تومان بدهي هاي عمراني و ... است.
گفتني است بودجه اين سازمان در سال جاري بالغ بر 61 ميليارد تومان بود.

بابک محمدي با بيان اينکه مردم فوادشهر شايسته بهترين ها هستند،تصريح کرد : اطاع 
رساني آگاهي و شفاف سازي در دستور کار شهرداري است و در پايان اين نشست اصحاب رسانه 

به بيان پيشنهادات خود براي هرچه بهتر شدن ارتباط بين مردم و شهرداري پرداختند.
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