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اعتراض کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه 
شوش حاا وجهه اي نمادين به خود گرفته و 
هفت  تپه به يک ماجراي ملي تبديل شده 
است. کارگران کارخانه دو هفته است که در 
اعتراض به حقوق معوقه و همچنين مشکات 
ديگري که دارند جلوي ساختمان فرمانداري 
شوش تحصن مي کنند، شعار مي دهند و مدعي 
هستند که اين تحصن به شکلي مسالمت 
آميز برگزار مي شود و هيچ کار غيرقانوني در آن صورت نمي گيرد. در 
عين حال، به حضور پليس و فعال نبودن صداوسيما در اين ماجرا هم 
اعتراض دارند. اعتراض کارگران اين کارخانه در سال هاي اخير هم سابقه 

داشته است ولي اين بار با گذشته تفاوت هاي زيادي دارد. 
يك. ابعاد رسانه اي ماجرا با گذشته تفاوت هاي جدي دارد. به 
غير صداوسيما، روزنامه ها و فضاي مجازي به شکل جدي پيگير 
ماجرا هستند. تصور افکار عمومي اين است که اين ماجرا اختصاص 
به يک گروه و جناح سياسي خاص ندارد. بلکه تخلفي صورت 
گرفته است که حاا کارگران را به جايي رسانده که با خانواده 

به تحصن مي آيند. 
دو. دولت به دليل همين تفاوت ها بااخره اعام کرد که حقوق 
کارگران را به زودي پرداخت خواهد کرد. اما کارگران و افرادي که 
به عنوان ليدر اين اعتراضات شناخته مي شوند مي گويند اعتراضشان 
فقط با پرداخت حقوق نيست که در سه سال گذشته اين تاخير در 
حقوق بارها اتفاق افتاده و با تحصن و اعتراض بااخره حل شده است. 

آنها خواستار پس گرفتن کارخانه توسط دولت هستند. 
سه. ليدرهاي کارگران معتقدند که در روند واگذاري تخلف هايي 
صورت گرفته است، چيزي که حتما بايد در دادگاه ثابت شود. به 
غير از اين ماجرا به نظر مي رسد که بخشي از درخواست کارگران 
فراقانوني است که قوه قضائيه و دولت بايد با هم در اين باره تصميم 
بگيرند. بعضي معتقدند يکي از دايل عدم ورود دستگاه ها اين است 
که موردهاي مشابه ديگري هم وجود دارد که از شروع ماجرا در 

مورد آنها نيز حساسيت وجود دارد.
چهار. يکي از اعتراضات کارگران به مسئولين محلي و کشوري 
است که چرا در اين ماجرا کسي براي شنيدن حرف آنها نيامده 
است. در حالي که تمام سعي خود را کرده اند که کسي از آنها 

سوء استفاده نکند.
پنج. در عين حال که معترضين معتقدند اعتراضشان کاما صنفي و 
کاري است، ولي به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي به جنبش هاي 
کارگري کمونيستي و چپ داشته باشند. اين ماجرا در شعارها و حتي 
مدل کميته هاي آنها نيز مشهود است. چيزي که شايد دستگاه هاي 
امنيتي را نگران کند. با اين همه اين ماجرا هم چيزي از مشکاتي 

که براي مردم به وجود آمده است کم نمي کند. 
شش. بعد از بازداشت چند نفر از ليدرهاي تحصن کنندگان ماجرا 
وارد فازهاي جديد خود مي شود. با اين که دولت قول داده است 
که بدهي کارخانه را پرداخت خواهد کرد، معلوم نيست ادامه ماجرا 

به چه شکل خواهد بود. 

سرمقاله

تئاترميتواندشهرام عبدلي در گفت وگو با رسالت:
بازيگررابسازد

 مغزهاي كوچك زنگ زده و خشونت طلب
 نمايش هاي ميداني مي تواند به درون مردم نفوذ كند

درسايترسالتبخوانيد

يادداشتيادداشت
بنزينيورو4؛شايدوقتيديگر

غامرضا انبارلويي
هنوز مردم از يادها نبرده اند که وقتي دولت تدبير و اميد مستقر شد، 
عوامل اجرايي اين دولت مخصوصاً وزير نفت و رئيس سازمان حفاظت 
از محيط زيست تيغ حمله را به سوي دولت قبل گرفتند که هان؛ هواي 
آلوده تهران وکان شهرها تقصير دولت دهم است که بنزين بي کيفيت 
توليد مي کند و اولين اقدامات آنها توقف توليد بنزين پتروشيمي ها بود. 
در حالي که آنچه توسط پتروشيمي ها توليد مي شد بنزين نبود بلکه 
افزودني به بنزين براي کاهش آلودگي آن بود. مضافاً به اينکه هيچ 
آزمايشگاهي آلودگي و افزايش سرب و گوگرد بنزين توليدي در دولت 

دهم را زير استاندارد روز تاييد نکرد و اولين اقدام عناصر دولت يازدهم افزايش واردات بنزين 
بود و مدعي بودند بنزين وارداتي هيچ آلودگي اي ندارد و به قول خودشان يورو 4 مي باشد. 
اکنون 6 سال از تصدي اين دولت مي گذرد، آيا آلودگي هوا مرتفع شده است؟ آيا خودروهاي 
توليدي بنزين توليدي در دولت يازده و دوازدهم استاندارد روز اروپا مي باشد؟ اگر جواب مثبت 
است پس اين همه آلودگي هوا از کدامين ناحيه عملکرد دستگاه هاي اجرايي در اين دولت 
است؟ آيا بنزين توليدي و توزيعي وزارت نفت دولت تدبير و اميد بنزين يورو 4 است يا يورو 
2، کداميک؟ مصرف روزانه بنزين چند ميليون  ليتر است و چند درصد آن يورو 4 مي باشد؟ 
آيا 6 سال تصدي اين دولت کافي نبوده تا بنزين توليدي کشور به استاندارد يورو 4 برسد؟ 
تکليف کارت سوخت هايي که ميلياردها تومان براي زير ساخت نرم افزاري و سخت افزاري آن 
در دولت قبل هزينه شده بود، سرنوشتش در دولت جديد به کجا انجاميد و در کدامين سراي 
دولتي به بايگاني راکد سپرده شد؟ آنچه که موجب طرح اين پرسش ها گرديده است، صدور 
مصوبه اي در دولت با عنوان آيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي هوا موضوع ماده 

2 قانون هواي پاك است که در مورد آن تأمات زير ازم است:
1- اين آيين نامه در 27 مادسه و 6 تبصره قرار است پس از 6 سال از صدور دولت تدبير و اميد 

به کنترل و کاهش آلودگي ها کمک کند. )1(
2- در ماده 2 اين آيين نامه چنين آمده است:

ماده2- وزارت نفت موظف است براساس جدول زير نسبت به تأمين و عرضه سوخت 
خودرو درسراسر كشور اقدام كند:

3- معنا و مفهوم اين وظيفه تعيين شده توسط دولت براي وزارت نفت چيست؟ آيا جز اين است 
که از مصرف روزانه  مثًا 80 ميليون ليتر بنزين در کشور فقط 28 ميليون ليتر آن يورو 4 است 

پس مابقي 60 ميليون ليتر استانداردش چيست؟ يورو 2 يا کمتر؟
4- معنا و مفهوم ديگر جدول فوق آن است که از 6 ماهه دوم سال 98 قرار است بنزين توليدي 
کشور به تناژ 70 ميليون ليتر در روز با استاندارد يورو 4 توليد شود پس طي اين 6 سالي که 

دولت جديد مصدر کار بوده چرا اين امر محقق نشده است؟
5 – همين ايراد در ماده 4 مصوبه دولت به شرح زير وارد است:

 ماده 4- برنامه زماني اعمال حداقل حدود مجاز آايندگي خودروهاي توليد داخل و وارداتي 
) بنزيني، ديزلي، گازسوز( به شرح جدول زير تعيين مي شود:
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گفتارصادقانه؛پيشنيازاعتمادعمومي
محمود فرشيدي

يکي از خطراتي که منافع ملي هر کشوري را تهديد مي کند آن 
است که سياستمداران و مسئوان آن کشور،  حقايق و واقعيت ها 
را وارونه جلوه دهند يا آنها را از مردم پنهان نمايند يا بخشي 
از واقعيت را که جذابيت دارد و بازگو کننده مشکات نيست 
انعکاس دهند. خواه اين اقدام دولتمردان از باب خيرانديشي 
براي جامعه و از بيم آن باشد که موجب نگراني افکار عمومي 
در  خودشان  اجتماعي  پايگاه  حفظ  نيت  با  خواه  و  نگردد 
ميان مردم باشد و خواه به دليل ساده انديشي و ساده انگاري 
و ناتواني از درك عميق مسائل پيچيده و اکتفا به پوسته ظاهري آنها. در تمامي اين 
موارد و نتيجه يکي خواهد بود و سرانجام پيامدهاي ناگوار آن واقعيت در جامعه ظهور 
و بروز خواهد يافت و مردم را با مشکات مواجه خواهد ساخت . آنهم مشکاتي که 
به دليل ساده انگاري يا پنهان کاري هاي فوق الذکر مردم به هيچ وجه آمادگي شنيدن 
آن و روياروئي با آن را ندارند. و از آن دردناك تر، موجب سلب اعتماد عمومي نسبت 

به مسئوان خواهد شد.
در عرصه سياست خارجي، تطهير استکبار جهاني و آمريکا را مي توان به عنوان يکي از 
نمونه هاي روشن اين رويکرد يادآور شد؛ همواره افرادي خائن يا ساده انديش که تصور 
مي کرده اند به کشف بزرگي دست يافته اند، کوشيده اند که دشمني استکبار جهاني با 
نظام اسامي را توهم جلوه بدهند يا بطور کلي منکر چهره ظالمانه  آمريکا شوند يا 
چنين وانمود نمايند که با توجه به  قدرت عظيم نظام اسامي ،  بااخره آمريکا هم 
پذيرفته است که با ايران از در دوستي درآيد و دست از توطئه بردارد! البته با توجه 
به دشواري هاي مقاومت و استقامت در برابر دشمن، برخي افراد ساده انگار و ظاهربين 
راهم با خود همراه کرده اند، اما ديري نگذشته است که علي رغم تمامي انعطاف ها و 
امتياز دادن ها، آمريکا خود ماهيت تماميت خواه و ظالمانه خويش را آشکار ساخته و 
نشان داده است که به هيچ عهد و پيماني پايبند نيست و جز به تحت قيوميت درآمدن 
ايران و ايراني، به توافق ديگري رضايت نخواهد داد که آخرين اين تجربه تلخ را ملت 
ايران در پيمان برجام آزمودند و درباره سياستمداراني که برجام را کليد بهشت توصيف 
مي کردند و سال ها ملت ايران را در غفلت از واقعيت برجام نگه داشتند، آيندگان به 

قضاوت خواهند نشست.
البته اگر در کشور آمريکا براساس گزارش نشريه واشنگتن پست، ترامپ ظرف 558 
روز 4229 دروغ بگويد يا ادعاي ناصحيح بکند،بعيد نيست اما در نظام مردم سااري 
ديني، اصل بر اخاق مداري است و مردم از دولتمردان انتظار برخوردي کامًا صادقانه 
دارند و با توجه به  زشتي گناه دروغ، برايشان به هيچ وجه قابل قبول نيست که مسئولي 
با آنان غيرصادقانه برخورد کند تا چه رسد به آنکه به مردم دروغ بگويد و در عمل هم 
هرگاه مردم درباره شخصيتي به اين باور رسيده اند که سياست عدم صداقت را پيشه 
خود ساخته است با تمام توان او را از گردونه قدرت حدف کرده اند، حتي اگر به جايگاهي 

برجسته تکيه زده بوده است.
اما علي رغم اصول اخاقي نظام اسامي،  واقعيت آن است که  اعتماد عمومي به 
دليل بروز نشانه هايي از اين نوع عدم صداقت ها يا برخي دروغگويي هاي عده اي از 
مسئوان، کاهش يافته است و نظام اسامي براي ارتقاي اعتبار خويش نزد مردم، 
چاره اي جز ريشه يابي اين مشکل و يافتن راهکار قانوني براي حل اختاف آن ندارد 
و نمي تواند تنها منتظر عکس العمل مردم در برابر شخصيت هاي دروغگو باشد. طبعاً 
بهترين نهادي که جامعه انتظار دارد از حقوق مردم در اين زمينه دفاع کند،  قوه 
قضائيه است و عملکرد ماه هاي اخير قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجراي 
قانون بازنشستگي مديران وموارد مشابه،  نشان داده است که اين قوه چه ظرفيت 
تأثيرگذاري در بهبود روند امور کشور و ايجاد آرامش در جامعه و ارتقاي اعتماد 

عمومي مي تواند داشته باشد.
با توجه به آنکه در برخي کشورها، دستگاهي به نام » دادگاه عالي« وجود دارد که 
مسئله تخلفات و از جمله دروغگويي دولتمردان و مسئوان و نمايندگان مجلس را 
مورد بررسي قرار مي دهد، در کشور ما هم به نظر مي رسد بايد توسط قوه قضائيه باب 
ويژه اي گشوده شود براي رسيدگي به اتهامات و ادعاهاي دروغيني که توسط بعضي 
شخصيت هاي تأثيرگذار مطرح  مي گردد و بر افکار عمومي تأثير منفي مي گذارد يا 
در عرصه هاي اقتصادي ، سياسي، فرهنگي جامعه موجب ايجاد اختال مي شود يا در 
عرصه بين المللي سبب ايجاد وهن نظام اسامي مي گردد. به عنوان نمونه شايد بتوان 
گفت اوج اين موارد خاف را در انتخابات گذشته رياست جمهوري شاهد بوديم که به 
نظام اسامي، اتهامات ناروايي نسبت داده شد و حتي در مواردي دروغ هاي سازمان 
منافقين تکرار گرديد. پس از آن نيز بعضاً شنيده مي شود که شخصيت هايي اتهامات 
دشمن را تکرار کنند يا نهادهاي انقابي را زير سوال مي برند و حتي به آنها تهمت 
پولشويي مي زنند و شگفت آن که در شرايط کنوني که مسئوان آمريکا بي ادبانه ترين 
و گستاخانه ترين واژه ها را عليه ملت سرافراز ايران به کار مي گيرند، همين آقايان براي 

دفاع از هويت مردم ايران هيچ گونه عکس العملي نشان نمي دهند.
ادامه در صفحه 3

از تاريخ اباغ اين نوع سوخت 
تصويب نامه 

از 1398/7/1از 1397/12/1

)28( ميليون ليتر بنزين يورو4
در روز

)40( ميليون ليتر 
در روز

)70( ميليون ليتر 
در روز

)28( ميليون ليتر نفت – گاز يورو 4
در روز

)40( ميليون ليتر 
در روز 

)55( ميليون ليتر 
در روز 

از تاريخ نوع خودرورديف 
اباغ اين 
تصويب نامه

29 اسفند از 1398/1/1
1400 به بعد 

خودروهاي غيرديزلي ) بنزيني ، قواي 1
محركه  تركيبي يا هيبريدي، گاز سوز 

سبك و سنگين و دوگانه سوز(

استاندارد يورو )5(يورو )4(
روز اتحاديه  

اروپا

يورو )6( يا استاندارد يورو )4( به همراه نصب خودروهاي ديزلي2
 ، )DPF( جاذب ذرات معلق )پاايش گر ) فيلتر

 EEV )5( يا استاندارد يورو

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقام مورد نياز خود به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي اجرا نمايد.

مدت دريافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 97/08/29 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/09/03 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال 
واريز شده به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات: از روز يكشنبه مورخ 97/09/04 لغايت تا ساعت 7/30 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/13
محل تحويل پيشنهادات: اصفهان چهارباغ باا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول: پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت يكي از طرق ذيل: 1( ضمانتنامه بانكي معتبر 2( ضمانتنامه 
صادره از موسسات بيمه گر و بيمه مركزي 3( گواهي خالص مطالبات قطعي تاييدشده از سوي شركت 4( چك تضمين شده بانكي 5( فيش واريزي به حساب 
جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاي كمتر 

از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير توضيحات:

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي رسالت و اصفهان زيبا به عهده برنده مناقصه مي باشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطاعات كامل اين مناقصه در سايت اينترنتي معامات توانير به آدرس: http://tender.tavanir.org.ir  قابل دسترسي مي باشد. 
همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir  و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس 

www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد.
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضا و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا اك گرفته شده با اك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از 

تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/8/29

خ ش: 97/8/29

شركت توزيع برق استان اصفهان

مبلغ سپرده شركت در مناقصه )ريال(ساعت بازگشايي پاكات مناقصهتاريخ بازگشايي پاكات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

1640/971397/09/138:302/226/500/000مناقصه خريد ريكلوزر و سكسيونر1

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان - امور تداركات و انبارها

)آب يعني زندگي(

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - نوبت دوم
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 

شركت آب و فاضاب روستايي 
استان هرمزگان

شركت آب و فاضاب روستايي استان هرمزگان
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آيت اه سبحاني: 
 جنگ هاي نيابتي

 براي کاهش قدرت 
مسلمانان است 

سيا سي سه شنبه 29 آبان 21397
12 ربيع ااول 1440-20 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9364

مصطفي کواکبيان:
 وقتي در اجتماع مي روم 

از حمايت روحاني خجالت مي کشم
دبيرکل حزب مردم سااري گفت: وقتي در اجتماع مي روم از حمايت روحاني خجالت 
مي کشم.به گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفي کواکبيان در هفدهمين 
قسمت از برنامه گفت وگو محور »۱۰:۱۰ دقيقه« در پاسخ به اين سوال که آقاي کواکبيان 
شما از آقاي روحاني حمايت کرديد دولت مستقر شد و هم حزبي هايتان هم از ايشان 
حمايت کردند، اما بعد از اينکه دولت راي آورد ما حرف و حديث هايي شنيديم که به 
آقاي کواکبيان قرار است مسئوليتي پيشنهاد شود و اين اتفاق ها نيفتاد و بعد ديديم که 
آقاي کواکبيان با گذشت حدود يکسال از رياست جمهوري آقاي روحاني مي آيد، منتقدش 
مي شود و به طيف پشيمان ها مي پيوندد و يک جمله اي هم مي گويد که من خجالت مي 
کشم بگويم که به آقاي روحاني راي داده ام! گفت: من حرفتان را اصاح مي کنم، من هيچ 
وقت از اينکه به روحاني رأي دادم پشيمان نيستم، اتفاقا از اين که در آن شرايط  به آقاي 
روحاني راي داده ام،  افتخار هم کرده ام و مي کنم.وي در جواب اين سوال که آيا يک سال 
بعدش پشيمان شديد؟ گفت: خير، پشيمان نيستيم، ببينيد من گفتم با حمايت خود انتظار 
دارم، اهدافي که داشته ايم و مطالبات مردم برآورده شود، من تعبيرم اين بود و گفتم اکنون 
در اجتماع مي روم خجالت مي کشم که بگويم حامي سرسخت اين دولت بودم.کواکبيان در 
جواب اين پرسش که خوب اين بدتر است که آقاي کواکبيان!گفت: نه اتفاقا من مي خواستم 
تلنگري به دولت باشد که بجنبد و لذا بنده را  در ميان مردم خيلي شرمنده نکنند.وي در 
پاسخ اين سوال که اين تلنگر را نمي شود در اتاق خصوصي بهشان بگوييد و در مجلس داد 
 نزنيد يا مصاحبه نکنيد گفت: خير، شما از کجا خبر داريد؟ ما خصوصي چند بار گفته ايم، 

اما توجهي نشده است.

امير دريادار سياري:
 بازدارندگي نيروهاي مسلح 

براي حفظ انقاب اسامي ازم است
رئيس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: بازدارندگي نيروهاي مسلح براي حفظ 
انقاب اسامي ازم است.به گزارش حوزه امنيتي و دفاعي گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
امير دريادار حبيب اه سياري در نخستين همايش هم افزايي نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي و فرماندهان و مسئوان دانشگاه هاي افسري ارتش در دانشگاه امام علي)ع(، 
گفت: دانشگاه هاي افسري ارتش فرماندهاني را تربيت مي کنند تا آمادگي براي مقابله با 
تهديدات روز و آينده را داشته باشند.وي با بيان اينکه بيشترين توجه تهديدات آينده به 
علم و فناوري است، افزود: آمادگي رزمي، ارتقاي توانمندي و بازدارندگي ما بايد در اين 
مسير هدفمند صورت گيرد، تربيت و آموزش در کنار هم در دانشگاه هاي افسري ارتش 
مورد توجه است و در اين راستا برنامه هاي مطلوبي در دستور کار قرار گرفته است.وي 
با بيان اينکه آموزش هاي رزمي در کنار آموزش هاي علمي، جواناني را تربيت مي کند تا 
جوابگوي تهديدات روز و آينده باشند و بتوانند بازدارندگي را به نمايش بگذارند خاطرنشان 
کرد: اگر توان رزمي و  بازدارندگي نيروهاي مسلح  باا باشد هيچ دشمني به خود اجازه 
نخواهد داد تا چشم طمعي به جمهوري اسامي ايران داشته باشد.سياري افزود: آمادگي 
رزمي و توان دفاعي باا براي مقابله با تهديدات و حفظ انقاب اسامي بسيار ازم است 
و در اين راستا بايد در حوزه نيروي انساني به ويژه در زمينه تقويت و  آمادگي رزمي 

برنامه هاي مطلوبي طرح ريزي کنيم.

رئيس جمهور:
ملتايرانپاسخآمريکاراروز22بهمنميدهد

رئيس جمهور گفت: ملت ايران پاسخ آمريکا را در ۲۲ بهمن خواهد داد.به گزارش 
خبرنگار مهر، حجت ااسام حسن روحاني در جمع مردم شهرستان خوي گفت: 
در سايه مراسم و مسير و راهي که پيامبر عظيم الشأن با آن آشنا کرده است، امروز 
در مسير اقتدار و قدرت ايران اسامي هستيم. من از مردم شريف و قهرمان ايران که 
در اين ايامي که دشمنان مي خواستند ما را از استقال، آزادي، اسام، جمهوريت و 
مردم سااري پشيمان کنند، باقدرت و اقتدار ايستادگي کردند تشکر کنم.وي ادامه 
داد: دشمنان مي خواستند ۱۳ آبان ايران را آشفته ببينند و روز غم و اندوه مردم ايران 
را مشاهده کنند، اما مردم ايران با مقاومت و ايستادگي شان اين روز را روز قدرت 
و ايستادگي ملت در برابر دشمنان به نمايش گذاشتند. ملت ما پاسخ آمريکا را در 
 روز ۲۲ بهمن امسال خواهد داد.رئيس جمهور با بيان اينکه کاخ نشينان کاخ سفيد 
بدانند ملت ما ملتي بزرگ و غيور است که همواره به دنبال فرهنگ عاشوراست، 
گفت: ما فقط در برابر خداوند بزرگمان سر فرود مي آوريم؛ رکوع و سجود خواهيم 
کرد و در برابر هيچ قدرتي سر فرود نخواهيم آورد.روحاني تصريح کرد: دشمنان ما 
در مسير ايجاد فشار اقتصادي و فشار جنگ رواني بر ملت ايران هستند، آنها فکر 
مي کنند در سايه فشار به مردم در برابر حرف ناحق و نابجا و قلدرمآبانه آنها تسليم 
خواهيم شد.وي اظهار کرد: مردم عزيز ايران بايد بدانند ما به عهدمان وفادار بوديم، 
بايد بدانند در قراردادهايمان در برابر دنيا طبق فرهنگ اسام به عهدمان وفا کرديم. 
ما آغازگر منازعه و جنگ اقتصادي با کسي نبوديم اما آنها در سايه شکست هاي 
پياپي در منطقه به فکر انتقام گيري از ملت ايران هستند.رئيس جمهور خاطرنشان 
کرد: آنها فکر مي کنند که اين ايران است که پاي آمريکا را از منطقه قطع کرده است 
 و اين جوانان ايران هستند که پاي استعمار را از کل منطقه بريده است. آنها فکر 
مي کنند اگر در عراق و سوريه و يمن شکست خوردند به خاطر ايستادگي ملت ايران 
است؛ اشتباه مي کنند اين ايستادگي کل ملت هاي منطقه در کنار ملت ايران است. 

ملت هاي عراق، سوريه، يمن، افغانستان، پاکستان، لبنان و سراسر دنياي اسام به 
فکر استقال خود هستند.روحاني با بيان اينکه هر زماني برادران مسلمان از ما ياري 
بخواهند به وظيفه مان عمل مي کنيم و آنها را ياري خواهيم کرد، گفت: ما تاش 
کرديم و نگذاشتيم دشمنان، داعش را بر منطقه مسلط کنند و مي دانيم که آنها از 
اين مسئله عصباني و ناراحت هستند.وي با تاکيد بر اينکه آمريکا قادر نيست رابطه 
ملت ايران را با ملت عراق، ترکيه، جمهوري آذربايجان تضعيف کند، اظهار کرد: ما 
همه مسلمانيم، مخصوصا مردم عزيز آذربايجان به عنوان استان هاي غيوري که مرزدار 
و مرزبان جمهوري اسامي ايران در همه مقاطع تاريخ ايران بودند.رئيس جمهور گفت: 
در شرايط امسال و سال آينده مردم ما بايد با اميدواري کامل به آينده ايران نگاه کنند؛ 
ما نخواهيم گذاشت فشارهاي آمريکا و صهيونيست ها و چند کشور در منطقه زندگي 
مردم را با مشکات بزرگ مواجه کنند.روحاني با بيان اينکه همه ما قبول داريم که 
در ميدان جنگ سختي، زخمي، شهيد و مشکات وجود دارد، تصريح کرد: ما در 
ميدان جنگ در برابر آنهايي که جنگ اقتصادي به ما تحميل کرده اند، دستانمان را 
هرگز باا نخواهيم برد و به وظيفه ديني خود و آنچه ملت ايران بر دوش ما گذاشته 
است، ادامه مي دهيم.وي افزود: به مردم مي گويم در هيچ شرايطي نخواهيم گذاشت 
در کااهاي اساسي دچار مشکل شوند. کااهاي اساسي آنچه در داخل بايد توليد 
شود با همت و ايثار مردم توليد خواهيم کرد و آنچه ازم است از خارج وارد کنيم را 
وارد خواهيم کرد.رئيس جمهور تاکيد کرد: ديروز در هيئت دولت بحث بودجه سال 
آينده را بررسي کرديم و در هفته هاي آينده اين بحث را ادامه خواهيم داد. اولين بحث 
ديروز در دولت اين بود که کااهاي اساسي بايد با همان قيمت ارز ۴۲۰۰ تومان در 
سال جاري، در سال آينده وارد شود.روحاني خاطرنشان کرد: من کاما مي دانم که 
شرايط زندگي براي مردم نسبت به ماه هاي گذشته سخت تر شده و قيمت اجناس 
در مسير صعودي بوده است. همه تاش دولت براي مهار اين تورم و رونق اشتغال 

است. مي دانيم که شرايط سخت تر شده اما مسير پيشرفت هم در برخي امور براي 
ما آسان تر شده است؛ توليد سخت تر شده اما در عين حال صادرات مي تواند توليد 
ما را به حرکت درآورد. در حوزه کشاورزي و صنعت مسير صادرات مي تواند کشور 
ما را به حرکت درآورد.وي با بيان اينکه قيمت ارز، شمشيري دو لبه است که هم 
صادرات را رونق مي دهد و هم به مردم فشار وارد مي کند، گفت: شرايط امروز براي 
ما به جهاتي مي تواند فرصت باشد. آمريکايي ها به اين فکر بودند و شايد هنوز هم 
هستند که با فشار چندماهه مردم ايران را تسليم کنند. اول فکر مي کردند که در 
همان ارديبهشت ماه مي توانند همه شهرهاي ايران را به هم بريزند.روحاني ادامه 
داد: حتي برخي اوقات گزارشات غلط به آن آقا ]ترامپ[ مي دادند؛ منبع اطاعاتي 
کاخ سفيد هم متاسفانه اسرائيل و منافقين است که فکر مي کردند با فشار چندماهه 
مي توانند به موفقيت برسند.رئيس جمهور با بيان اينکه در اين فشار ظالمانه که 
آمريکا آغاز کرده همه ملت ها و دولت هاي جهان با آن مخالف هستند، گفت: 
حتي اروپايي ها که متحد آمريکا بوده و در اقتصاد و امنيت محتاج آمريکا هستند، 
مسير آمريکا را محکوم مي کنند.وي افزود: اين اولين بار است که در تاريخ آمريکا، 
عليه يک ملتي تصميم بگيرد و تمام دنيا در برابر او بايستند. اين افتخار ملت ايران، 
سياست خارجي و اقتدار ايران اسامي است.روحاني با اشاره به حکم دادگاه اهه 
عليه آمريکا در تحميل تحريم ها به ايران، اظهار کرد: وقتي به دادگاه اهه رفتيم تا 
امروز در دو نوبت در دادگاه بين المللي، آمريکا را محکوم کرديم؛ اين يک افتخار 
بزرگ براي حقوقدانان و ديپلمات هاي ماست.رئيس جمهور افزود: من به عنوان خادم 
شما و کسي که در سال ۹۲ و ۹۶ به شما قول دادم با همه توان براي خدمت شما 
کمر همت را ببندم، امروز هم با تمام وجود پاي قول خود هستم. کارگزاران نظام با 
کمک قواي ديگر، نيروهاي مسلح و هدايت مقام معظم رهبري و ايثار مردم ايران 

ان شاءاه بيني آمريکا را به خاک خواهيم ماليد.

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: جنگ هاي نيابتي براي کاهش قدرت مسلمانان است.
به گزارش خبرگزاري »حوزه«، آيت اه جعفر سبحاني پيامي به همايش فدراسيون شيعيان 
آلمان صادر کرد.در بخشي از اين پيام آمده است: وحدت کلمه؛ هيچ نيرويي به اندازه وحدت 
کلمه در پيشبرد اهداف سازنده نيست. قرآن مجيد هر موقع از اتفاق و اتحاد سخن مي گويد 
آن را مي ستايد، تا آنجا که گروه غيِر همدل را، به سان کسي مي داند که به قعر چاه افتاده و 
مرگ، زندگي او را تهديد مي کند، تنها چاره آن اين است که با ارسال طنابي و چنگ زدن 
وي به آن طناب او را از اين مهلکه بيرون بياورد ولذا مي فرمايد؛ واعتصموا بحبل اه جميعاً و 
چنگ زدن به حبل الهي اشاره به اين تمثيل است.بنابراين بر ضرورت "اتحاد کلمه" و پرهيز 
از هر گونه تفرقه و جدايي،  بر هر اساسي باشد، سفارش مي شود زيرا تفرقه و دو دستگي 
نتيجه اي جز نابودي، ثمر ديگري ندارد و اگر هم اختاف در راه و روشي باشد مي توانند با 
مذاکره به وحدت کلمه برسند.در بخش ديگري از اين پيام آمده است: مطلب ديگر اين که 

شياطيني به صورت انسان و دژخيماني در لباس حقوق بشر، شب و روز نقشه مي کشند اسام 
ناب محمدي )ص( را به صورت مشّوش و دور از عقانيت در قطر اروپا و غيره، تبليغ کنند 
زيرا آشکار مي بينند عده کثيري از انسان ها از مغرب زمين هنوز فطرت پاک دارند و به سوي 
اسام کشيده شده و به آن ايمان مي آورند. و از آنجا که يک چنين گرايش با منافع مادي 
و دنياگرايي آنان در تقابل است، سعي مي کنند با وسائل مختلف و رسانه هاي گوناگون و با 
جعل اکاذيب، جامعه مغرب زمين را از اسام دور کنند. حتي به اين اکتفا نکرده جنگ هاي 
نيابتي را در مشرق زمين پديد آورده که از قدرت مسلمانان بکاهند. بنابراين عالمان بزرگوار 
در نقاط مختلف اين قاره، سعي کنند سيماي واقعي اسام را ترسيم کرده و اين نوع تهمت ها 
را از چهره آن بزدايند.اين بيانيه مي افزايد: البته سنت هاي الهي قابل برگشت نيست؛ سنت 
الهي بر اين است حق پيوسته بر باطل پيروز خواهد شد و قرآن مجيد بر اين سنت در مواردي 

تصريح کرده و فرموده؛ جاء الحق و زهق الباطل اّن الباطل کان ذهوقا.

سردار شيرازي:
روحانيون بايد دوري از تجمل گرايي را مد نظر داشته باشند

رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم کل قوا گفت: روحانيون 
باشند.  داشته  نظر  مد  را  تجمل گرايي  از  دوري  بايد 
به گزارش خبرگزاري مهر سردار محمد شيرازي در 
يازدهمين همايش سراسري روحانيون ارتش جمهوري 
اسامي ايران گفت: رهبر معظم انقاب هميشه روي 
تجمل  از  دوري  و  بودن  مردمي  ُخلق خوش،  تعهد، 
بويژه  گرايي توسط روحانيون سفارش ويژه اي دارند 
در حال حاضر که دشمنان تهاجم گسترده اي را در 
زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي عليه ملت ما آغاز کرده 
اند. البته ايشان در مورد آحاد نيروهاي مسلح همين 
نظر و فرمايش را دارند.وي اخاص و تبليغ دين در عمل 
را از ديگر انتظارات رهبري از روحانيون قلمداد کرد و 
گفت: روحانيون بايد با رفتار خود، ِصدق گفتارشان را 
تأييد کنند.شيرازي همچنين به خواست و نظر رهبر 
معظم انقاب درباره کار ۱۰ برابري اشاره کرد و افزود: 
در طول ۴۰ سال گذشته سازمان عقيدتي سياسي ارتش 
توفيقات زيادي در راستاي انجام مأموريت هايي که بر 
عهده اش گذاشته شده داشته اما توقع رهبري از اين 
سازمان کار ۱۰ برابري است که البته شدني است چراکه 

کارهايي که تاکنون به انجام رسيده، روزي نشدني به 
نظر مي آمد.بهره برداري از گنجينه دفاع مقدس، مطلب 
ديگري بود که سردار شيرازي از آن بعنوان يکي ديگر از 
مطالبات رهبري نام برد و افزود:  بهره برداري از گنجينه 
دفاع مقدس امر بسيار مهمي است که ازم است در اين 
زمينه کار ويژه انجام شود چرا که همانگونه که مقام 
معظم رهبري فرموده اند اگر ما خاطرات جنگمان را 
ننويسيم ديگران آنطور که بخواهند مي نويسند.رئيس 
دفتر فرمانده معظم کل قوا در ادامه افزود: روحانيون 
بايد سنگ صبور کارکنان باشند که البته اين شأن براي 
روحانيون ساير نيروهاي مسلح نيز متصور است.شيرازي 
بازنگري روحانيون در اجراي مأموريت هاي خود را ديگر 
خواست و انتظار رهبري از روحانيون دانست و گفت: 
روحانيون ارتش بايد بدانند تاکنون چه کاري انجام 
مي دادند و براي آينده و با توجه به اقتضائات روز چه 
کارهايي را بايد انجام بدهند.وي در ادامه به رويش و 
گرايش مردم آزادي خواه جهان به انقاب اسامي اشاره 
کرد و گفت: بايد دراين زمينه به جوانان اميد داد و به 
آنها بويژه خيل عظيمي از جواناني که خدمت مقدس 

سربازي را به ارتش و ساير نيروهاي مسلح مي آيند، 
گفت دشمن رو به افول و شکست است که نمونه آن 
حضور جوانان مسلمان و معتقد در سوريه براي مقابله 
با داعش و گروه هاي تکفيري بود که حمايت تمام 
داشتند.شيرازي  خود  دنبال  به  را  دنيا  استعمارگران 
کل  معظم  فرمانده  خواست  ديگر  را  افزايي  بصيرت 

قوا دانست و افزود: بايد خطر دشمن در گمراه کردن 
جوانان را بسيار جدي بگيريم و براي مقابله با آن تمام 
تاش خود را بکار ببنديم. وي همچنين گفت: الحمده 
امروز ارتش يکي از ستون هاي انقاب و سازمان هاي 
موفق در اجراي مأموريت هاي محوله است و هماهنگي 

خوبي بين نيروهاي مسلح وجود دارد.

خبر«
ضرغامي در واکنش به ظريف:

 اتهام پولشويي زدن به ديگران 
کار درستي نيست

عضو شوراي عالي فضاي مجازي در واکنش به صحبت هاي ظريف، زدن 
اتهام پولشويي به ديگران را کار درستي ندانست.به گزارش خبرنگار حوزه 
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، عزت اه ضرغامي درباره حرف هاي 
ظريف در حمله به منتقدان ايحه »اف اي تي اف« در صفحه مجازي 
خود واکنش نشان داد.وي در توئيتر خود مي نويسد: »روشن است که اتهام 
پولشويي به اين و آن کار درستي نيست. دولتمردان و رقباي انتخاباتي 
آنان! با همکاري يکديگر منافذ فسادخيز را شناسايي و براي دفاع چند 

ايه آناليز و طراحي کنند«.

حجت ااسام حاج علي اکبري:
بايد در برابر دشمنان، برخوردي 

شديد و آفندي داشته باشيم
رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور گفت: بايد در برابر دشمنان 

برخوردي شديد و آفندي داشته باشيم.
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت ااسام محمدجواد حاج علي اکبري در 
يازدهمين همايش سراسري روحانيون ارتش جمهوري اسامي ايران با 
اشاره به اهميت ترويج سيره نبوي در سطح کشور بويژه نيروهاي مسلح، 
گفت: روحانيت امروز در تعميق و ترويج سيره نبوي مکلف است و بايد با 

رفتار، کام، کردار و شخصيت خود اين رسالت عظيم را انجام دهد.
وي با بيان اينکه نماد بندگي امت در نماز جماعت نهفته است، افزود: 
آن  به  بايد  که  است  اسامي  جامعه  عيني وحدت  تبلور  نماز جماعت 

توجه ويژه کرد.
حاج علي اکبري با اشاره به اهميت توجه به سيره نبوي و تأسي از آن، 
عنوان کرد: سيره نبي مکرم اسام )ص( و اهل بيت سام اه عليهم همواره 
بر پايه مهر، محبت و عطوفت با امت بوده است و ما نيز بايد از اين عزيزان 
تبعيت کنيم.رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور ادامه داد: پيامبر 
اکرم )ص( بر پايه آيه شريفه أَِشّداُء َعلَي الُکّفاِر ُرَحماُء بَيَنُهم همواره عمل 
مي کردند و بر همين اساس نيز ما بايد در برابر تهاجم دشمنان برخوردي 
محکم، شديد و آفندي داشته باشيم اما با مردم و نيروها و همکارانمان در 

کمال اخاق، رأفت و مهرباني باشيم.

ابطحي:
تصور همراهي اروپايي ها با ايران 

اشتباه است
عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: تصور همراهي اروپايي ها 
با ايران اشتباه است.محمدجواد ابطحي در گفت وگو با خبرنگار مهر، با 
اشاره به طواني شدن اجراي مکانيزم مالي اروپا، اظهار داشت: چندي 
پيش ظريف و عراقچي به مجلس آمدند و بر اساس وعده ديپلمات هاي 
اروپايي گفتند که پيش از ۱۳ آبان و آغاز دور جديد تحريم هاي آمريکا، 
راهکار مالي اروپا اجرايي مي شود.وي ادامه داد: جاي تاسف است که امروز 
مسئوان وزارت خارجه ما از زمانبر بودن اجرايي شدن اين مکانيزم مالي 
مي گويند و حتي برخي از آنان صراحتا بيان مي کنند که مشخص نيست 

اين مکانيزم مالي از چه زماني اجرا شود.
عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس با انتقاد از خوشبيني مسئوان 
وزارت خارجه به اروپايي ها، تصريح کرد: اروپايي ها غام حلقه به گوش 
آمريکا هستند و بدون اجازه ترامپ آب هم نمي خورند و بر اين اساس 
کاما مشخص است که مي خواهند زمان را از ما بگيرند.ابطحي با تاکيد 
بر اينکه کشورهاي اروپايي تنها به دنبال تحقق اهداف اقتصادي خودشان 
هستند و هيچ گاه ايران را با آمريکا عوض نمي کنند، اظهار داشت: آمريکا 
از منظر مختلف چون اقتصادي، سياسي و نظامي بر اروپا سيطره دارد و 
خيال خامي است اگر تصور کنيم اروپا با ما همراهي مي کند.وي با اشاره 
به اينکه آزموده را آزمودن خطاست، گفت: ما بايد از گذشته درس بگيريم 
و يادمان نرود که سگ زرد برادر شغاله و اروپايي ها همواره با آمريکا عليه 

ايران همراه بوده اند.

آگهيمزايدهاموالغيرمنقول)اسنادرهني(
به موجب پرونده اجرايي کاسه فوق مقدار ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 2501/50 مترمربع تحت پاك ثبتي 3538 فرعي از 20اصلي واقع 
در قريه ميگون رودبار قصران بخش يازده تهران که در دفتر جلد 171 صفحه 197 ذيل ثبت 49304 به نام محمدحسن جوادي اقدام صادر و تسليم 
گرديده است که حدود اربعه به شرح ذيل مي باشد شمال به طول 21 متر سيم خارداريست به نهر عمومي شرقا به طول هاي 41/80 متر و 30 متر و 28 
متر سنگ چين است به پاك 3539 فرعي جنوبا به طول 23 متر در و ديواريست به جاده عمومي غربا در پنج قسمت که قسمت سوم آن شمالي است 
به طول هاي 34 متر و 21/80 متر و 8/40 متر و  10 متر و 45/80 متر ديواريست به نهر عمومي که ماوراي آن پاك 3537 فرعي است سپس مع الواسطه 
به موجب سند شماره 98047 مورخ 89/10/19 دفترخانه 350 تهران به آقاي حسن  پورحكيمي منتقل گرديد و به موجب سند رهني شماره 8336 
مورخ 90/11/13 در رهن شرکت تعاوني اعتبار صالحين خراسان مي باشد. 2- مقدار ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 1964/80 مترمربع که تعداد 
32/40 مترمربع آن حريم نهر مي باشد تحت پاك ثبتي 3539 فرعي از 20 اصلي واقع در قريه ميگون رودبار قصران بخش يازده تهران در دفتر جلد 
102 صفحات 144الي 158 ذيل ثبت 21867 به ترتيب به نام ساناز عامري؛ عليرضا احمدزاده؛ يداه اربابي؛ شمس الدين نهاوندي؛ منوچهر نهاوندي؛ 
حسين طاکوب اصفهاني؛ سيامك زماني آشتياني؛ بهمن زماني آشتياني هر کدام نسبت به يك سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ صادر و تسليم 
گرديد که حدود اربعه به شرح ذيل مي باشد شماا به طول 21/40 متر به نهر عموم شرقا به طول هاي 28 و 62 متر مرزيست به پاك 3540 فرعي 
جنوبا به طول 22/40 متر سنگ چين به راه  عموم 16 متري طرح شهرداري غربا به طول 93/80 متر مرزيست به پاك 3538 فرعي که مع الواسطه 
به موجب سند انتقال شماره 98048 مورخ 89/10/19 دفترخانه 350 تهران تمامي ششدانگ به حسن پورحكيمي منتقل و به موجب سند 8336 
مورخ 90/11/13 دفترخانه 974 تهران در رهن شرکت تعاوني اعتبار صالحين خراسان مي باشد و به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه 
تحت کاسه 9400005 شده و برابر نظريه مورخ 96/02/13 کارشناسان هيات سه نفره پاك هاي ثبتي فوق واقع در قريه ميگون خيابان اورازك کوچه 
اورازك 3 پاك 65 مي باشد توصيف اجمالي پاکهاي فوق )3538 و 3539 فرعي از 20 اصلي( طبق نظريه کارشناسان هيات سه نفره عبارت است 
از ششدانگ يك قطعه باغ که به صورت يك مجموعه باغ ويائي درآمده که دور تا دور آن با ديوار سنگي  و نرده آهني محصور گرديده داراي درب 
ورودي آهني و در قسمت ورودي جهت پارکينگ چند درب کرکره اي وجود داشته و ملك شامل ساختمان سرايداري و پارکينگ مسقف و يك اتاق با 
درب شيشه اي سكوريت بااي ساختمان سرايداري مي باشد در داخل ملك قسمت هايي با سنگ ديوار چيني شده و داراي محوطه سازي مي باشد در 
ضمن داراي درختان مثمر و غيرمثمر و داراي چاه آب و برق سه فاز است ازم به ذکر است ملك از نظر موقعيت مكاني داراي چشم انداز خوبي مي باشد 
و طبق نظريه کارشناسان هيات سه نفره ششدانگ پاك ثبتي 3538 فرعي از 20اصلي به مبلغ 72543500000 ريال و پاك ثبتي 3539 فرعي از 
20 اصلي به مبلغ 56979200000 ريال ارزيابي گرديده و جهت وصول طلب شرکت تعاوني اعتبار صالحين خراسان و حقوق دولتي کاسه فوق الذکر 
در روز سه شنبه بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت از ساعت 9 الي 12 در اداره ثبت اسناد و اماك فشم به نشاني فشم بلوار امام 
خميني روبروي شهرداري سابق از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده نسبت به ملك ثبتي 3538/20 از مبلغ 72543500000 ريال و نسبت به 
پاك ثبتي 3539/20 از مبلغ 56/979/200/000 ريال و جمع دو پاك فوق به مبلغ 129522700000 ريال شروع و به بااترين قيمت که خريدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش کا نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف 
شود روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مي توانند به منظور شرکت در مزايده با ارائه 
چك تضمين شده بانك ملي ايران به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شرکت نمايند. ازم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب هاي 

دارايي و شهرداري و غيره خواهد بود و با توجه به نامه وارده به شماره 15769 مورخ 96/09/22 بستانكار مورد مزايده فاقد بيمه مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/8/29

م الف: 17939 د ت: 97/8/29 

آگهيفقدانسندمالکيت
آقاي محمد صارمي فرد اصالتا مالك ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 64/86 
مترمربع به انضمام انباري قطعه دوم به مساحت 2/03 مترمربع واقع در زيرزمين سمت 
شرق انباري سوم به پاك ثبتي 502973 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده 
از 46656 واقع در بخش 7 تهران که سند مالكيت ذيل ثبت 9595 صفحه 209 دفتر 
72 به شماره چاپي 0086704 به نام پرويز خوش بخت صادر و تسليم شده است سپس 
به  دفترخانه 1025   96/10/04 مورخ   4641 قطعي شماره  به موجب سند  و  مع الواسطه 
محمد صارمي فرد انتقال يافته است و به موجب اسناد رهني 1730 مورخ 93/03/30 و 
1114 مورخ 91/08/30 و 4643 مورخ 96/10/05 دفترخانه 1025 در رهن مي باشد سپس 
نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه که به امضاي شهود رسيده است و ذيل يكي از آنها 
طي شماره 7919 مورخ 97/03/27 توسط دفترخانه 1253 تهران گواهي امضاء گرديد 
مدعي است که اصل سند مالكيت به علت سهل انگاري مفقود گرديده است و تقاضاي 
صدور المثني سند مالكيت ملك مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت و يا 
در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهي 
به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي 
است در اين صورت پس از تنظيم صورت مجلس اصل سند مالكيت به ارائه کننده مسترد 
خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصاح قضائي 
خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت به 

صور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
تاريخ انتشار: 97/8/29

د ت: 97/8/29
م الف: 17955

آگهيفقدانسندمالکيت
آقاي نادر آزاده با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي شده به شماره 13784-97/6/21 دفتر 
95 تهران مدعي است که دو جلد سند مالكيت سه دانگي ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 120 مترمربع به شماره 26759 فرعي از 4476 - اصلي مفروز و مجزي شده از 
پاك 23481 اصلي مذکور واقع در بخش 7 تهران به نام  خانم مريم اميري و اميررضا 
کربائي عباسي هر يك به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر گرديده سپس 
ششدانگ برابر سند شماره 70677-86/10/3 دفتر 195 تهران به مريم شيخ بهائي و برابر 
سند شماره 71317-87/2/31 دفتر 195 تهران به حسين و محمد قرني و عباس شمس و 
برابر سند شماره 76038-90/4/12 دفتر 195 تهران به حميدرضا اويسي و زهرا ياراحمدي 
و برابر سند شماره 86115-95/4/10 دفتر 195 تهران به نادر آزاده منتقل گرديده و به 
علت سهل انگاري  به  و  است  بازداشت  رسمي  اسناد  اجراي  اداره چهارم  اعام  موجب 
مفقود گرديده و درخواست صدور اسناد مالكيت المثني نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره يك اصاحي مورخه 72/9/2 ماده 120 آيين  نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي 
مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و 
يا وجود اسناد مالكيت مذکور نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 10 
روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي قرار گيرد واا پس از انقضاي مهلت مزبور 
و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور اسناد مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد 
و 97/3/23-139704901014003703   97/4/24-139704901014005516 نامه  برابر  و 

اداره چهارم اجرا بازداشت است.
تاريخ انتشار: 97/8/29

د ت: 97/8/29
م الف: 17964

جبار عبدل زاده - كفيل اداره ثبت اسناد و اماك فشم

رئيس ثبت اسناد و اماك پيروزي - شعباني جشان - كفيل ثبت منطقه خاوران تهران

دبي مال، برج العرب و آبنماي برج خليفه را فراموش کنيد!

»ايرانمال«مقصدجديدگردشگرانايرانيميشود

 ايرانيان در سال ۱۳۹۶ بيش از ۷ ميليون سفر تفريحي به خارج از کشور داشتند و 
بيش از ۱۴ ميليارد دار از اين طريق از کشور خارج شد.

تنها در زمستان سال ۱۳۹۶ )که فصل مسافرت ايرانيان نيست( ۳۵۰ هزار ايراني به ترکيه 
سفر کردند که اين سفرها بزرگ ترين موج مسافرت يک ملت به ترکيه بوده است.

آمارها نشان مي دهد روند سفرهاي تفريحي ايراني به خارج از کشور هميشه رو به رشد 
بوده است. به طور مثال در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد گردشگران خروجي از 
کشور ۲ ميليون ۸۷۵ هزار نفر بود که اين رقم در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به عدد 
۳ ميليون و ۴۷۴ هزار نفر رسيد و ۲۱ درصد افزايش يافت. در مجموع ۱۲ ماه سال 
نيز تعداد سفرهاي تفريحي خارج کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ميزان 

۳۸ درصد رشد را نشان مي دهد.
نوروز  به گفته علي اصغر مونسان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در 
سال ۱۳۹۷ سفرهاي زميني برون مرزي ۲۷/۵ درصد رشد داشت و سفرهاي هوايي 
نيز رشد ۷ درصدي را نشان مي دهد. در مجموع ميزان سفر ايراني ها در نوروز ۱۳۹۷ 
نسبت به نوروز سال ۱۳۹۶ ميزان ۵۰ درصد رشد داشته است! پانزده مقصد اصلي 
امارات متحده عربي، جمهوري  اين شرح است: ترکيه، عراق،  به  ايراني  گردشگران 
آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان، عربستان سعودي، قطر، روسيه، افغانستان، 

چين، تايلند، مالزي و ايتاليا.
به گزارش ايلنا،رشد ۵۰ درصدي سفر خارجي ايرانيان در فروردين ماه امسال در حالي 
که فشار ارزي ناشي از آن تاطم بازار ارز، پس از پايان تعطيات نوروزي را شدت 
بخشيد. آمارها نشان مي دهد نزديک به ۴ ميليون از سفرهاي ساانه تفريحي ايراني ها 
به ۵ کشور همسايه است. ترکيه، دبي، امارات متحده عربي، ارمنستان و گرجستان 
مقصد اصلي گردشگران ايراني است. در اين ميان بيش از ۲/۵ ميليون سفر ساانه، 

تنها به ترکيه صورت مي گيرد.
مدرن سازي جاذبه هاي گردشگري

بخشي از علت جاذبه گردشگري کشورهاي همسايه از جمله سفر به ترکيه و دبي به 
فقدان امکانات تفريحي و تجاري مدرن در ايران مربوط است. اگر چه ايران کشوري 
است که داراي آثار باستاني و اماکن ديدني تاريخي بسياري است اما در دنياي امروز، 
جريان اصلي گردشگري را بازديد کنندگان از آثار و ابنيه تاريخي تشکيل نمي دهد بلکه 
جريان اصلي گردشگري در دنياي امروز مربوط به عاقه مندان به سفرهاي تفريحي و 
خريد از اماکن تجاري، مربوط است. ايرانيان بسياري هر ساله به عشق تماشاي آبنماي 
موزيکال برج خليفه دبي يا تماشاي دبي مال و خريد از آن يا تماشاي برج العرب، راهي 
امارات متحده عربي مي شوند. سفر ۷ ميليون ايراني به خارج کشور و خروج دستکم 

۱۴ ميليارد دار ارز از اين طريق فاجعه اي براي اقتصاد ايران است.
امروزه ديگر نمي توان به صرف برخورداري از آثار باستاني و اماکن تاريخي به نبرد با 
ساير کشورها در حوزه گردشگري رفت. وجود آثار باستاني اگرچه ازم است اما کافي 
نيست. بايد دانست و توجه داشت که صرفا با امکانات سنتي و باليدن به آثار باستاني 
که ميراث نياکان مان است نمي توانيم ترکيه و امارات و گرجستان را شکست دهيم. 

رقابت با اين کشورهاي در بخش گردشگري نيازمند مدرن سازي فضاي گردشگري 
کشور است. امروزه براي بسياري از گردشگران ديدن يک آبنماي موزيکال مانند آبنماي 
موزيکال برخ خليفه دبي يا ديدار از دبي مال به اندازه ديدن آثار باستاني اهميت دارد 
و اين نکته اي است که مقامات دولتي و مسئوان سازمان ميراث فرهنگي کاما از آن 

غافل هستند.
چه بايد کرد؟

به راستي مسئوان دولتي تا کي مي خواهند صرفا با اتکا به آثار باستاني و ميراث فرهنگي، 
از ايرانيان بخواهند به جاي سفر به کشورهاي همسايه در ايران سفر کنند؟ امروزه عمده 
گردشگران نه بازديد کنندگان از آثار باستاني که عاقه مندان به خريد و تفريح هستند. 
از اين حيث در کشور شاهد کمبود امکانات جذاب براي گردشگران عاقه مند به خريد 
و تفريح هستيم و همين امر به يک نقطه ضعف براي بخش گردشگري ايران تبديل شده 
است. تنها نقطه قابل اتکا که موجب اميدواري براي جبران کاستي ها شده، مجتمع بازار 
بزرگ ايران )ايران مال( در غرب تهران است. مجتمعي که با ترکيب سنت و مدرنيسم و 
تجميع تمامي امکانات تقريحي، تجاري، فرهنگي و ورزشي، به زودي مي تواند به رقيبي 
براي دبي مال، آبنماي برج خليفه و برج العرب دبي تبديل شود. به راستي دبي به جز 
همين آبنماي برج خليفه و دبي مال و برج العرب چه امکانات گردشگري خاصي دارد؟ 
جذابيت گردشگري دبي و استانبول جز مراکز تفريحي و تجاري چيست؟ و جالب اينجاست 
که »ايران مال«، ترکيبي است از آبنماي برج خليفه، دبي مال و برج العرب، به نحوي که 

يادآور اين شعر ايراني است که آنچه خوبان همه دارند، تو يکجا داري.
اين گفته به هيچ رو اغراق نيست بلکه اذعان و اعتراف به توانايي جوانان، مهندسان و 
انديشمندان ايراني است که توانسته اند مجتمعي همچون ايران مال را بنا کنند و کتمان 

اين حقيقت صرفا بيانگر خودکم بيني عده اي است.
ايران مال به زودي بازگشايي مي شود و ايرانيان شاهد مجموعه اي تحسين برانگيز 
خواهند بود که فکر سفر به کشوري کوچک همچون امارات براي بازديد از دبي مال و 

مال هاي مشابه را از سرشان خواهد زدود.
تمايز ايران مال نسبت به ساير مجتمع هاي مشابه جهان که با توجه به مساحت و 
کارکرد، اصطاحا مال ناميده مي شوند، اين است که ۷۰ درصد فضاي آن کاربري 
مشاعات، تفريحي، فرهنگي، گردشگري، ديني، ورزشي، خدماتي، رفاهي و پارکينگ 
دارد. اين پروژه از اين جهت اهميت دارد که نه تنها بزرگ ترين مرکز تجاري کشور 
است، بلکه داراي بزرگ ترين مجتمع هاي فرهنگي و رفاهي است که همگان مي توانند 

از آن استفاده کنند.
ايران مال چنان جذاب و حيرت انگيز طراحي شده و چنان جامع و مانع است که قطعا 
انگيزه  ايراني ها براي سفر به کشورهاي همسايه به قصد بازديد از مراکز تفريحي و 
تجاري را از ميان مي برد. ايران مال اگر صرفا موجب شود که از ۷ ميليون سفر تفريحي 
ايرانيان به خارج از کشور فقط يک ميليون سفر کاسته شود )با توجه به ميانگين هزينه 
۲ هزار داري هر سفر خارجي( به اين معني است که هر سال حداقل ۲ ميليارد دار 

ارز کمتري از کشور خارج مي شود.



خبر«
سخنگوي وزارت بهداشت هشدار داد:

افزايش شديد قيمت وکاهش سرانه 
مصرف لبنيات درکشور

بخش اجتماعي: سخنگوي وزارت بهداشت، 
از وزارت بهداشت  گفت: به نمايندگي 
هشدارمي دهم که با افزايش قيمت شديد  
شيرولبنيات و با توجه به کاهش قدرت 
خريد مردم، سرانه مصرف شيرولبنيات 
درمعرض کاهش قابل توجه قرارگرفته 
است.به گزارش خبرنگارما، ايرج حريرچي، 
درنشست خبري افزود: بنده به نمايندگي 
ازوزارت بهداشت صراحتا هشدارمي دهم که 
با افزايش قيمت شديد اخيرشيرولبنيات و 
با توجه به کاهش قدرت خريد مردم، سرانه مصرف شيرولبنيات درمعرض 
کاهش قابل توجه است وکنترل قيمت ونيز اختصاص منابع هدفمند 
براي تامين شيرولبنيات مورد نيازمردم ونيزاقدامات حمايتي نظيرتوزيع 
شيردرمدارس يا بسته هاي غذايي حمايتي غني ازشيرولبنيات براي فقرا 
واقشار آسيب پذيرازضروريات اين مقطع زماني است.حريرچي با تاکيد 
براينکه متاسفانه سرانه مصرف شيرولبنيات قبا هم درکشورپايين بود، 
گفت: با حذف يارانه شيرولبنيات درسال۸۹ وبه دنبال اجراي هدفمندي 
يارانه ها، تورم شديد سال هاي۹۰ و۹۱ وکاهش قدرت خريد خانوارها، 
درسال هاي۹۰ و۹۱، کاهش قابل توجهي يافته ودرسال هاي بعد هم، 
کاهش تدريجي درمصرف شيرولبنيات داشتيم.سخنگوي وزارت بهداشت 
همچنين با اشاره به کنترل ونظارت برتعرفه ها گفت:  هرگونه دريافت 
هزينه خارج ازتعرفه ها وصورتحساب بيمارستان، آزمايشگاه، داروخانه ويا 
درمانگاه غيرقانوني است.حريرچي افزود:  اعزام بيماربه خارج ازبيمارستان 
دربيمارستان هاي دولتي،  خصوصي وخيريه غيرقانوني است ومردم 

هرگونه تخلف دراين زمينه ها را اطاع دهند.

فيروزآبادي: 
 تلگرام طايي و هات گرام فقط 

تا پايان آذر مهلت دارند
دبيرشوراي عالي فضاي مجازي گفت: هات گرام 
وتلگرام طايي براي استقال ازتلگرام تا 
پايان آذرفرصت دارند واخبارمنتشرشده 
درباره مهلت فعاليت آنها تا پايان سال 
شايعه است.به گزارش فارس، سيد ابوالحسن 
فيروزآبادي درباره انتخاب دوپيام رسان 
سروش وگپ به عنوان منتخب ازبين پنج 
پيام رسان بومي اظهارداشت: براي حمايت 
ازپيام رسان هاي داخلي تعرفه را کاهش 
داديم وامکاناتي ازجمله فضاي ديتاسنتري، 
اينترنت رايگان و5 ميليارد تومان تسهيات به همه اختصاص پيدا کرد 
که بسته به نيازازآن استفاده کردند، اما درعمل 5 يا 7 پيام رساني که 
به صورت مستقيم وغيرمستقيم تاييد کرده بوديم، همه نمي توانستند 
تمام بازار را دراختياربگيرند ودويا سه پيام رسان موفق ترمي  شوند وبقيه 
کنارمي رفتند. وي ادامه داد: يک استراتژي اين بود که پيام رسان هاي 
بومي دربخش هاي مختلفي فعاليت کنند که اين روش را انتخاب نکردند 
واستراتژي ديگرادغام پيام رسان ها دريکديگربود که دراين مورد نيزتوافق 
بومي  پيام رسان هاي  که  زيادي شاهديم  دايل  به  ودرعمل  نکردند 
نتوانستند به خوبي عمل کنند. فيروزآبادي با اشاره به اينکه کاينت هاي 
فارسي به صورت موقت براي دوره کوچ 42 ميليون کاربرايراني ازتلگرام 
فعاليت کردند، گفت: با توجه به تفاوت هاي کاينت هاي فارسي ازلحاظ 
سخت افزاري ونرم افزاري، آنهايي که درمجموع ويژگي هاي بهتري داشتند 
شامل هات گرام وطاگرام اجازه گرفتند که تا شهريورفعاليت کنند وبه 

دليل تحريم ها تا آخرآذرفرصت آنها تمديد شد. 
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خالي  آسمان  و  زمين  از  تپه  هفت  کارگران  دست 
 است. هر روز اعتراض مي کنند و بر روي پاکاردهاي
اعتراضي شان مي نويسند که »نان خوردن هم ندارند 
و گرسنه اند«، چشم به راه اقدام اند و بي اقدامي ها 
داغدارشان کرده. مي گويند: »ما تا کي مي توانيم براي 
تامين هزينه هاي زندگي مان نان قرض کنيم و به جاي 

سه وعده، دو وعده غذا بخوريم!«
صداي اعتراض کارگران هفت تپه را کمتر کسي است که 
نشنيده باشد. شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه با 
5 هزار و 7۰۰  پرسنل رسمي، قراردادي و پيماني در 
حدفاصل 45 کيلومتري جاده انديمشک به اهواز در استان 
خوزستان قراردارد و گزارش ها حکايت از آن دارد که 

اوضاع به سامان نيست. 
»بنويسيد ما فقط حق مان را مي خواهيم«

روايت اين نابه ساماني را مي توان از زبان محمد، يکي 
رسالت  روزنامه  به  او  شنيد،  شرکت  اين  کارگران   از 
مي گويد: »ما نان مان را قرض مي کنيم. ديگر خسته 
شده ايم. دردمان را نمي شنوند. تو را به خدا بنويسيد که 
ما فقط حق مان را مي خواهيم. همين. نمي توانيم توي 
چشم هاي زن و بچه مان نگاه کنيم. بايد مرد باشيد تا 
بفهميد که جيب خالي يعني چه؟  ۸ ماه بن کارگري مان 
را نداده اند. حق بيمه هاي مان عقب افتاده چهارماه حقوق 
نگرفته ايم. چه کسي بايد جوابگو باشد. ما خيلي موقع ها 

به جاي سه وعده، دو وعده غذا مي خوريم.«
او مي گويد: »پول اجاره خانه ام را ندارم. ماهي 4۰۰ هزار 
تومان از کجا بياورم؟ مگر مي شود هر روز براي خريد قرض 
کني و به مغازه دار بگويي پولش را بعد مي آورم. کدام 
بعد؟ اان چهار ماه است دستمان خالي است. خيلي از 
اين کارگران مي خواهند براي تامين معيشت خود کليه 

شان را بفروشند. اين انصاف نيست.«
محمد از همه دغدغه کارگران هفت تپه حرف مي زند، 
از اينکه دوست دارد امنيت شغلي داشته باشد و به خاطر 
اعتراضات به حقش تهديد به بيکاري و تعليق نشود. 
حرف هاي او به اينجا هم مي کشد که چند روز پيش 
يکي از کارگرها به دنبال خودسوزي خود و فرزندانش 
بوده. اين کارگر که به دليل حضور در اعتراضات از کار 
محروم شده بود به سمت خانه اش مي رود. بچه هايش 
را برمي دارد و مي آيد جلوي کارخانه و روي خود و 
فرزندانش بنزين مي ريزد تا همگي شان با آتش بسوزند 

اما کارگرهاي ديگر نجاتش مي دهند.
او مي گويد: وقتي حقوق يک کارگر روزمزد که يک 
ميليون و 2۰۰ تا يک ميليون و 3۰۰ هزار تومان است 
را پرداخت نمي کنند بايد هم به فکر خودسوزي بيفتد. 
روي همه ما فشار است و وقتي هم اعتراض مي کنيم، 
مي گويند معترض نباشيد همه چيز درست مي شود. اما 
درست نشده است.« روايت هاي مشابه ديگري را هم از 
زبان ساير کارگران مي شنويم و تازه مي فهميم درد اين 
کارگران درد ديروز و امروز و چندماه نيست و همواره با 
عقب ماندگي حقوق و مزايا و تنگناهاي معيشتي دست 
به گريبان بوده اند. گفته مي شود، از اواخر دهه ۸۰ پس 
از زيان ده شدن شرکت هفت تپه، زمزمه هايي پيرامون 
خصوصي سازي بر سر زبان ها افتاد، اما وقتي سال ۹4 
دو شرکت پيمانکاري ، با پيش پرداخت 6 ميليارد تومان 
هفت تپه را خريداري کردند، دامنه اعتراضات کارگران 
بيش از گذشته افزايش يافت. بر روي پاکاردهاي اعتراضي 
آنان عبارت هايي نظير »من بچه هفت تپه ام. گرسنه ام. 
گرسنه«، »به نانوا هاي شهرستان دستور دهيد که نان 
قرضي به کارگران هفت تپه بدهند.«، »چند ماه حقوق 
نداريم. نان خوردن نداريم«.....به چشم مي خورد اما اين 
نکته را هم بايد يادآور شد که مسئله هفت تپه تنها معوقات 
مالي کارگران را در برنمي گيرد بلکه عدم شفافيت در 
امر خصوصي سازي، تاکيد کارگران بر واگذاري مجدد 
شرکت به بخش دولتي و البته اختاس و متواري شدن 

مديران اين شرکت را هم شامل مي شود. برهمين اساس 
به سراغ کساني رفته ايم که بتوانند درباره اين مسائل 

ديدگاه هاي خود را مطرح کنند. 
غامرضا شريعتي، استاندار خوزستان درباره اين اعتراضات 
و تمهيدات انديشيده شده به روزنامه رسالت مي گويد: 
کارگران فقط سه ماه حقوق نگرفته اند و در حال رسيدن 
به چهار ماه است اما هنوز چهار ماه نشده. ما نمي گوييم 
آنها دندان روي جگر بگذارند چون مي دانيم سه ماه عدم 
دريافت حقوق کم نيست و کارگران دارايي و اندوخته اي 
ندارند که در اين شرايط بتوانند از پس اداره زندگي شان 
بربيايند اما تمهيدات ازم انديشيده شده و با معاون اول 
رئيس جمهور، وزير کشور، رئيس دفتر رئيس جمهور و 
وزير اقتصاد ماقات کرده ام و تصميمات خوبي اتخاذ شده 
است.«او درباره تصميمات اتخاذ شده سخني نمي گويد 
و تمايل ندارد، اين موضوع را رسانه اي کند و تنها ابراز 
اميدواري مي کند از اينکه باتوجه به تمهيدات انديشيده 
شده، به زودي حقوق ها پرداخت شود و کارگران هم 

به سرکار بازگردند. 
از او درباره تاريخ دقيق معوقات کارگران سوال مي کنيم 
و پاسخ مي دهد: »پرداخت مي شود اما نمي توانيم زمان 
دقيقي را اعام کنيم. در حال حاضر فصل برداشت نيشکر 
و تبديل آن به شکر است. اين نيشکرها حقوق يک سال 
آينده کارگران را تامين مي کند و اگر اين اعتراضات 
ادامه داشته باشد تمام يک سال آينده را با مشکل مواجه 
خواهيم بود به همين علت بايد نيشکرها برداشت شود تا 
بتوانيم به اقتصاد کشور کمک کرده و از واردات بيشتر 
 جلوگيري کنيم و با فروش آن حقوق کارگران و هزينه هاي 

شرکت را تامين کنيم.«
در حال حاضر شايعه اختاس و فراري شدن مديران اين 
شرکت مطرح شده و خبرگزاري ايرنا گفته است: »دادستان 
تهران بدون ذکر نام فرد يا شرکت، تلويحاً متواري شدن 

مدير اين شرکت را تأييد کرده است.«
استاندار خوزستان نسبت به اين خبر اظهار بي اطاعي 
کرده و عنوان مي کند: »مديران اين شرکت تهران بوده 
و در استان حضور نداشته اند بنابراين من در جريان فرار 

و يا متواري شدن آنها نيستم.« 
شريعتي درباره اينکه آيا قرارداد اين خصوصي سازي 
مشخص است، مي گويد: »قرارداد وجود دارد البته مربوط 
به زمان بنده نيست و سازمان خصوصي سازي بايد در 
اين رابطه پاسخگو باشد اما روند قانوني اين امر طي شده 
و شرکت هفت تپه موقعي که واگذار شد، زيان انباشته 
زيادي داشته است اما بعد از خصوصي سازي تمهيدات 
خوبي در حوزه سرمايه گذاري و راه اندازي کارخانه هاي 
جديد صورت پذيرفته و ما نبايد همه چيز را سياه ببينيم 
البته اشکااتي هم در کار بوده و در حال اصاح هستيم 
تا نيشکر به روزهاي درخشانش بازگردد.« او بر اين باور 
است که هفت تپه مايه افتخار منطقه بوده و هست و با 
تمهيدات صاحبان و مالکان و کمک هاي ما به روزهاي 
خوبش بازمي گردد. اين منطقه جزئي از اقتصاد کشور 
است. کاري به خصوصي و دولتي بودنش نداريم. بي ترديد 
بايد جلوي خطاهاي صاحبان و مالکان و مديرعامل گرفته 
شده و به انحراف کشيده نشود و از بيت المال صيانت 
کنيم اما در عين حال بايد کمک کنيم تا اقتصادمان به 

اين وسيله شکوفا شود.«
اکنون باتوجه به مطالبات بر زمين مانده و معوقاتي که 

پرداخت نشده، کارگران به دنبال پايان مالکيت بخش 
خصوصي بر نيشکر هفت تپه هستند.

حجت ااسام امين ميرعايي به عنوان يک مطلع در 
گفت و گو با رسالت مطرح مي کند: در حال حاضر 
مشکل نخست کارگران واگذاري اين شرکت به بخش 
خصوصي است و مي خواهند دوباره هفت تپه به بخش 
دولتي واگذار شود، اگرچه همواره اعتراض ها بر سر حقوق 
و مزايا بوده و بسياري از کارگران بين چهار ماه تا يک سال 
حقوق نگرفته اند اما در شرايط فعلي مهمترين مطالبه 
آنان واگذاري شرکت به بخش دولتي بوده است چرا که 
کارگران معتقدند واگذاري به بخش خصوصي در تشديد 
مشکات آنان نقش داشته و حتي نسبت به پرداخت 

معوقاتشان توسط اين بخش نااميد هستند.«
وي در ادامه تاکيد مي کند: حق و حقوق مردم شوخي 
ارتزاق  راه  اين  از  زيادي  هاي  خانواده  نيست،   بردار 
مي کنند و چون به رغم اعتراضات صورت گرفته مشکلي 
حل نشده، شعارهاي آنان رنگ و بوي سياسي گرفته است. 
ما مي دانيم اين دولت اهتمامي بر حل اين مسئله ندارد 
اما به هر روي کارگران تاکيد دارند که تداوم حاکميت 
بخش خصوصي بر شرکت هفت تپه آنان را به حق شان 
نمي رساند.« استاندار خوزستان درباره حصول واگذاري 
شرکت به بخش دولتي مي گويد: »همه بايد طبق قانون 
عمل کنند. اصل 44 قانون اساسي مصوبه مجمع تشخيص 
بوده است بنابراين همه بايد به اين امر تمکين کرده و 

ايرادات کار را اصاح کنيم.«
سيد راضي نوري، نماينده مردم شوش در مجلس شوراي 
اسامي هم واگذاري اين شرکت به بخش دولتي را امکان 
پذير ندانسته و به رسالت مي گويد: »طبق اصل 44 وقتي 
واگذاري اتفاق مي افتد، هيئت حمايت از صنايع متشکل 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت اقتصاد و 
دارايي، وزارت صمت و اتاق بازرگاني به صورت موقت تا 
شش ماه اين مجموعه ها را مديريت مي کنند و بعد از 
آن يا صاحب شرکت صاحيت خود را به اثبات رسانده 
و فعاليتش را ادامه مي دهد و يا اينکه به مجموعه هايي 
که صاحيت مالي و فني دارند، واگذار مي شود.« اما در 
حال حاضر فارغ از واگذاري دولتي و خصوصي، يکي 
ديگر از مهمترين شائبه هايي که درباره شرکت هفت تپه 
مطرح مي شود، اين است که چرا به رغم عدم پرداخت 
حقوق و مزاياي کارگران، اين شرکت ميلياردها تومان به 
باشگاه استقال اهواز پرداخت کرده است؟ برهمين اساس 
اسماعيل بخشي، نماينده کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه 
به فرهيختگان گفته است: »ما نان نداشتيم بخوريم و 
صنعت متوقف شده بود ولي آنها ميلياردها بابت تبليغ 
برند هفت تپه هزينه کردند. سه، چهار ميليارد به استقال 
اهواز پول داده بودند که اسم شان را روي پيراهن بازيکنان 
بزنند و ما اينجا براي گرفتن حقوق سروکله مي زديم، 
اين تبليغات براي چه بود؟ با تبليغ برند هفت تپه سازمان 
خصوصي سازي را فريب بدهند که ما توليد مي کنيم.« 
 استاندار خوزستان در خصوص اين شائبه توضيح مي دهد: 
»پولي که در اختيار استقال اهواز گذاشته شده، مربوط 
به سال گذشته بوده و به امسال ارتباطي ندارد و از سوي 
ديگر اين امر به سياست هاي مسئوان و مالکين شرکت 
باز مي گردد. ضمن اينکه هفت تپه به مدارس و فقرا کمک 
کرده است و ما نمي توانيم بگوييم اين کار را نکنيد.« 
 شريعتي در پاسخ به اينکه اساسا مسئله کمک هاي 

مالي به يک باشگاه ورزشي مطرح نيست، بلکه موضوع عدم 
پرداخت حقوق کارگران است، عنوان مي کند: بله قبول 
 دارم که اصل حقوق کارگران و بعد کمک به باشگاه هاي 
تپه  هفت  کارگران  اعتراضي  تجمع  است.«  ورزشي 
بازتاب گسترده اي در رسانه ها   در در روزهاي اخير 
داشته است. آن هم در شرايطي که شريعتمداري به 
عنوان وزيرجديد کار، تعاون و رفاه اجتماعي وعده داده 
بود، »به قول ها و وعده ها پايبند هستم و هميشه با جامعه 
کارگري همراه بوده و هستم.« اما اين همراهي اکنون 
مورد سوال است زيرا بعد از گذشت روزها از اعتصابات 
جامعه کارگري، آقاي وزير در جمع کارگران حضور پيدا 
نکرده و از نزديک حرفهايشان را نشنيده و به تازگي 
يک مقام مسئول در وزارت کار گفته است: »با دستور 
شريعتمداري ديروز تيمي از کارشناسان اين وزارتخانه 
به سرپرستي مديرکل حمايت از اشتغال و بيمه بيکاري 

عازم هفت تپه خوزستان شده اند.«
رسول خضري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسامي هم در انتقاد به عملکرد وزارت کار عنوان کرده 
است: »اگر رويه فعلي از سوي دولت در بحث اشتغال 
و سياست هاي مربوط به بخش صنعت تغييري نکند 
هزارتا وزير ديگر در وزات تعاون حضور داشته باشد بازهم 

مشکلي حل نخواهد شد.«
او درباره اقدامات اين کميسيون هم بيان کرده است: 
»نمايندگان مجلس شوراي اسامي قرار است در اولين 
جلسه کميسيون اجتماعي اين موضوع را مورد بررسي 
قرار دهند تا اقدامات ازم در جهت حل مشکات اين 
کارگران صورت گيرد.« گزارش ها نشان مي دهد، اين 
شرکت از سال ۱34۰ تا دهه ۸۰ توانست به خوبي فعاليت 
کند و با مانع و مشکل جدي مواجه نبوده است اما اواخر 
دهه ۸۰ ورق برمي گردد تا اينکه سال ۱3۹۱ حمايت هاي 
دولت وقت، منجي هفت تپه و کارگرانش مي شود، اين 

وضع هم چندان دوام نمي آورد و سال ۹4 توسط سازمان 
خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار مي شود. اسماعيل 
بخشي، نماينده کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه در اين 
زمينه گفته است:»تقريبا ۱5 سالي است که اوضاع شرکت 
نابسامان است ولي نه به آن صورت که شرکت به گل 
بنشيند اما از زمستان ۹4 که دولت، اين شرکت را رسما 
به بخش خصوصي واگذار کرد، روزبه روز اين کشتي در 
گل فرو رفت و درحال حاضر اصا تکان هم نمي خورد. 
مسئوليت شرکت به دو جوان سپرده  شده که کار آنها 
توليد نيست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهاي دولتي به 
چين سفر مي کردند و کار واردات انجام مي دادند. همچنين 
شرکت هاي ورشکسته را با قيمت ارزان مي گرفتند و با برند 
آنها )شرکت ها( که به اصطاح مي خواهند آن شرکت ها 
را سرپا و احيا کنند، تسهيات مجدد دريافت مي کردند 
ولي باز واردات خودشان را انجام مي دادند. آنها هفت تپه 
را گرفتند و متوجه شدند که نمي توانند آن را اداره کنند.« 
او در بيان مهمترين مطالبات کارگران هفت تپه عنوان 
کرده است: »چهارماه حقوق معوقه داريم و هشت ماه بن 
کاري به کارگران روزمزد پرداخت نشده است و ۱۱ ماه 
بيمه کارگران روزمزد از سال ۹5 طلب دارند، جيره ماه 
رمضان و سه سال پاداش کشت را طلب داريم و حدود 
دو ماه بيمه هايمان را پرداخت نکردند که اينها مطالبات 
ريالي ماست. مطالبه ديگر ما آينده شرکتي است که از 
آن ارتزاق مي کنيم و آنها نبايد در اين شرکت حضور 
داشته باشند و ما با شرکت خصوصي سازي، ديگر کار 
نمي کنيم. مطالبه بعدي اينکه براي هيچ يک از کارگران 

نبايد پرونده امنيتي و قضائي ايجاد کنند.« 
سيد راضي نوري نماينده مردم شوش در مجلس شوراي 
 اسامي در زمينه تحقق مطالبات کارگران به رسالت
مي گويد: »جلسه اي با وزير اقتصاد، وزير جهادکشاورزي، 
وزير کشور و معاون اول داشته ايم و راهکارها مطرح شده 

تا اين وضعيت سروسامان پيدا کرده و حق و حقوق 
کارگران از طريق ۱4 ميليارد تومان مطالبات يارانه اي 
دارد،  از مجموعه سازمان هدفمندي  اين شرکت  که 
 پرداخت شود و از طرف ديگر هيئت هاي حمايت از صنايع 
مي توانند اين مسائل را پوشش دهند و جاي نگراني نيست 
و تا پايان هفته مطالبات کارگران پرداخت مي شود.«او 
معتقد است: »اصلي ترين مشکل ما خاء مديريتي است 
و بايد اين چالش رفع شود. ضمن اينکه مشکاتي از اين 
دست در هيئت حمايت از صنايع پيش بيني شده و در 
قانون تحت عنوان قانون حمايت از صنايع مورد توجه 

قرار گرفته است.«
اين نماينده مجلس درباره اين شائبه که قراردادي در سازمان 
خصوصي سازي پيرامون اين واگذاري وجود ندارد، تاکيد 
مي کند: اين مسئله از اساس غلط است، قرارداد وجود دارد 

و اين قرارداد از لحاظ حقوقي جايگاه دارد. 
برخاف اظهارات او، علي ساري، عضو مجمع نمايندگان 
بخش  بودن  غيرواقعي  به  اشاره  با  خوزستان  استان 
خصوصي و اشکااتي که در اين زمينه وجود دارد، گفته 
است: »از زماني مشکات در استان شروع شد که بخش 
خصوصي وارد ماجرا شد. چرا؟ چون خصوصي سازي 
واقعي نيست. يا يک نفر آمده زمين خواري و کارهاي 
شخصي اش را دنبال کند يا اينکه سند شش دانگ يک 
جا را تحويل يکي مي دهند و مي گويند هر کار دلت 
 مي خواهد انجام بده و با نيروي انساني ات هر کاري 
 مي خواهي بکن و دوستاني هم که اين مجموعه ها را تحويل 
 مي گيرند معموا از هيچ زحمتي دريغ نمي کنند، شرکت ها 
نابودي  مرز  به  و  رسانند  بدهي هاي کان مي  به   را 
مي کشانند. اين مشکل هم باز برمي گردد به کسي که 
در راس تصميم گيري هاي استان هستند، نبايد اجازه 
دهند کار به اينجا برسد.« اميرعلي صفا به عنوان يک 
حقوقدان و فعال رسانه اي نيز با تاکيد بر اينکه قرارداد 
واگذاري شرکت هفت تپه به بخش خصوصي شفاف نبوده و 
مشخص نيست اين خصوصي سازي چگونه صورت گرفته، 
به روزنامه رسالت مي گويد: »دولت شعارهاي بسياري در 
زمينه شفاف سازي مي دهد بنابراين بايد قرارداد واگذاري 
شرکت به بخش خصوصي منتشر شود تا بدانيم طي چه 
فرآيندي اين واگذاري صورت گرفته و آيا درست است که 
براي شرکتي با 6 هزار کارگر 6 ميليارد پيش پرداخت 
انجام گرفته؟ در گذشته پس از هر بار اعتراض کارگران 
بخشي از حقوق خود را دريافت مي کرده اند اما اکنون 
ايم و  اين وضعيت خسته شده  از  ما   آنها مي گويند 
نمي شود هربار براي يک ميليون و 2۰۰ هزار تومان حقوق 
دست به تحصن بزنيم.« او تصريح مي کند: »اين بار دامنه 
اعتراض کارگران گسترده تر شده است زيرا نماينده مردم 
شوش در مجلس اعام کرده مديران اين شرکت فرار 
کرده اند. با اين تفاسير تکليف هفت تپه روي هواست.« 
راضي نوري هم درباره متواري شدن مديران اين شرکت 
تصريح مي کند: »اين موضوع مربوط به دستگاه قضاست 
و ارتباطي به ما ندارد. آنچه در حال حاضر مهم است، 
اصاح خاء هاي مديريتي است، وگرنه متواري بودن يا 
نبودن مديرعامل را وقتي مي شود مطرح کرد که مدارک 
و اسنادي دال بر اين قضيه وجود داشته باشد. در غير 
اين صورت اتهام زني ها بي فايده است و تنها بايد از راه 

قانون مسئله را حل کرد.«
مسئله ديگري که در اين گزارش بايد به آن اشاره داشت، 
پوشش رسانه اي بسيار ضعيف صدا و سيماست، حال آنکه 
اين خبر در رسانه هاي خارجي انعکاس فراواني داشته 
است. به نظر مي رسد بازتاب دغدغه هاي جامعه کارگري 
 حداقل سبب مي شود که دشمنان ما از آب گل آلود 
ماهي نگيرند و اما نکته پاياني اينکه روزنامه رسالت به 
دنبال ارائه ديدگاه هاي نمايندگان کارگران هفت تپه 
بود اما منابع آگاه اعام کردند اين افراد به علت مصاحبه 
با رسانه ها پيرامون معوقات کارگران بازداشت شده اند. 

خبر

سياسي

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اگرپولشويي عظيمي درکشوروجود دارد چرا اين موضوع را 
به قوه قضائيه اطاع نداده ايد؟ گفت: مسئواني که ازپولشويي مطلع اند بايد به قوه قضائيه 
اطاع دهند.به گزارش مهر، آيت اه آملي اريجاني درجلسه مسئوان عالي قضائي با 
عظيمي  اگرپولشويي  گفت:  کشور،  ومسئوان  قوا  بيشتربين  همدلي  برضرورت  تاکيد 
درکشوروجود دارد چرا اين موضوع را به قوه قضائيه اطاع نداده ايد؟ اين موضوع نيزمانند 
بحث واردات غيرقانوني خودروهاست که بعد ازچند ماه به اطاع قوه قضائيه رسيد. قانون 
 مبارزه با پولشويي دردهه۸۰ به تصويب رسيده وبراساس آن کساني که ازپولشويي مطلع اند 
موظف به اعام آن به مرجع قضائي هستند.وي خاطرنشان کرد: نبايد سخني گفت وبعد 
اصاح وبيان کرد که مقصود چيزديگري بوده است. ما ازفرد مسلمان قبول مي کنيم که 
قصد سوئي نداشته است.آيت اه آملي اريجاني درادامه با اشاره به ادامه برخوردهاي قاطع 
دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي، تصريح کرد: نمي توان نشست وتماشا کرد که عده اي 

زندگي ميليون هاشهروند را که با سختي هاي فراوان تاش کرده اند زندگي متعارفي براي 
خود فراهم کنند، دستخوش منافع دنيوي خود قراردهند.ميليون ها انسان به دليل اقدامات 
مفسدان اقتصادي متضررمي شوند وکارگروکارمند درشرايطي دشوارتاش مي کنند زندگي 
خود را به پيش ببرند تا کساني بگويند هفتصد ميليارد تومان رقمي نيست؟ گويي اين 
افراد درفضاي ديگري زندگي مي کنند ونمي فهمند دربستري اين سخن را مي گويند که 
بخشي ازمردم با معضل بيکاري دست به گريبانند وحتي اگرشغلي داشته باشند با حقوق 
روزارزش  روزبه  آنان  واسطه سودجويي هاي  به  هزارتومان  ودويست  ميليون  ماهي يک 
پول شان کمتروقدرت خريدشان کاهش مي يابد.رئيس قوه قضائيه همچنين با بيان اينکه 
و  قانون  درچارچوب  نيست وصرفاً  مدنظرما  درمحاکمات، خوشايند کشورهاي خارجي 
آيين دادرسي خود عمل مي کنيم، گفت: کساني که ازاين قبيل انتقادات حمايت مي کنند، 

حرکت شان درمسيرتحقق نقشه بيگانگان است. 

رئيس قوه قضائيه:
مسئواني که ازپولشويي 

 مطلع اند بايد به 
قوه قضائيه اطاع دهند

عراقچي: برجام با شرايط موجود ادامه نخواهد يافت
معاون وزير امور خارجه کشورمان گفت: برجام با شرايط موجود ادامه نخواهد يافت.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا عباس عراقچي در چهارمين همايش 
نظام بين الملل، تحوات منطقه اي و سياست خارجي جمهوري اسامي ايران، از 
منظر روابط بين الملل به بررسي توافق هسته اي پرداخت و گفت: »اساتيد روابط 
بين الملل، فارغ از چالش هاي روزمره، ديدگاهي مترقي در امور بين المللي دارند و 
ديپلمات ها به عنوان سربازان پياده نظام اين عرصه بايد از علم آن ها استفاده کنند. 
به عنوان نمونه، بايد از آن ها بپرسيم که در سياست خارجي و در خصوص برجام با 
اروپا بايد چه کنيم؟ برجام امروز به عرصه چالش ميان اروپا و آمريکا تبديل شده 
که هيچ دوره اي بين اين دو متحد چنين اختافي روي نداده است.«وي به واکاوي 
اختافات آمريکا و اروپا در برجام و روند شکل گيري مذاکرات پرداخت و اظهار کرد: 
»اختاف اين دو از چه جنسي است؟ آيا اختاف آن ها واقعي است يا نمايشي؟ 
بسياري معتقدند که اين رفتار، يک بازي نمايشي است و يک تقسيم کار انجام شده 
است اما براي ارزيابي سياست اروپا بايد به گذشته برگرديم و مسير طي شده را 
بررسي کنيم.«معاون وزير امور خارجه در مورد نحوه ورود ايران به گفت وگوهاي 
هسته اي گفت: »مذاکرات هسته اي از سال 2۰۰3 ابتدا بين ايران و تروئيکاي 
اروپا براي جلوگيري از جنگ ايران و آمريکا و حل مسئله هسته اي کليد زده 
شد. توافق شد که ايران، غني سازي را تعليق کند تا اعتمادسازي صورت گرفته و 
درنهايت، دوباره غني سازي آغاز شود. در توافق آمده بود که ايران نسبت به برنامه 
خود اعتمادسازي کند و تضمين عيني بدهد که اين فرآيند صلح آميز است. ما در 
بحث تضمين هاي عيني دچار مشکل بنيادين با اروپايي ها شديم که آغاز فراز و 
فرود اختافات کشورمان با اروپا بود. بحث آن ها توقف کامل غني سازي بود که با 
منتهي شدن مذاکرات به بن بست، تعليق شکست، فرايند غني سازي توسعه يافت 
و تحريم ها هم در مقابل افزايش يافتند.«وي تصريح کرد: »مذاکرات دوباره آغاز 
شد. اروپايي ها پيش شرط گذاشتند که به شرط تعليق غني سازي، مذاکرات آغاز 
شود اما ناکارآمدي مذاکره با اروپا باعث ورود سه کشور ديگر و شکل گيري گروه 

۱+5 شد. فرآيند مذاکره اين بود که جلسه برگزار مي شد و طرف مقابل مي گفت 
که تعليق کنيد و ايران کار خود را انجام مي داد و با شکست مذاکرات، قطعنامه 
صادر مي شد. در مقابل، ايران هم برنامه خود را با قدرت پيش مي برد.«مذاکره کننده 
ارشد کشورمان در خصوص ورود آمريکا به برجام تصريح کرد: »درنهايت، مذاکرات 
ايران و آمريکا به گروه ۱+5 منتقل شد. نکته جالب ماجرا اينجاست که در ژنو، 
وقتي آمريکا گفت که حاضر است بدون تعليق غني سازي با ايران توافق کند، خودم 
به شخصه شاهد بودم که اروپايي ها شوکه شدند. طرف اروپايي بسيار ناراحت شده 
بود اما با اکراه، مذاکره ايران و آمريکا را پذيرفتند تا درنهايت برجام به تصويب 
رسيد.«عراقچي درباره رويکرد اروپا در قبال فعاليت هاي هسته اي ايران هم گفت: 
»موضع اروپايي ها سخت تر از آمريکا بود و حتي طرفين متوجه شده بودند که 
مذاکرات به بن بست خورده است. در اين مقطع بود که آمريکا تغيير عقيده داد و 
مذاکرات پشت پرده در عمان با کنار گذاشتن سياست غني سازي صفر آغاز شد 
و مذاکراتي جديد و جدي پا گرفت. زماني که گفت وگوها به بن بست مي خورد، 
آمريکا بود که اروپايي ها را راضي مي کرد.«وي در مورد تغيير موضع اروپا و آمريکا 
نسبت به برجام افزود: »بعد از تصويب برجام، اروپايي ها با قدرت آمدند تا از منافع 
اقتصادي آن بهره ببرند، ولي خزانه داري آمريکا شروع به اخال کرد. با روي کار 
آمدن دولت ترامپ و با اعام خروج وي از برجام همه چيز برعکس شد و اروپايي ها 
حمايت قطعي از برجام را در دستور کار خود قرار دادند و هيچ تغييري را نپذيرفتند. 
ترامپ تاش زيادي کرد تا ايران را در موضعي قرار دهد که از برجام خارج شود اما 
ما در تله نيفتاديم.«معاون وزير امور خارجه همچنين به تاش ترامپ براي تخريب 
توافق هسته اي اشاره کرد و گفت: »ترامپ، در گام دوم به سوي کنگره رفت تا از اين 
نهاد بخواهد در مورد برجام تعيين تکليف کند. در همين زمان، فدريکا موگريني در 
مقابل دوربين هاي تلويزيوني به دفاع از برجام پرداخت. از سوي ديگر، اروپايي ها در 
کنگره آمريکا ابي کردند و درنهايت، کنگره اقدامي عليه برجام انجام نداد. آمريکا 
تاش کرد تا از انزوا خارج شود و با اروپا مذاکره کرد ولي اروپايي ها سرسختانه 

مقاومت و از برجام حمايت قطعي کردند. ترامپ نمي خواست هزينه اين خروج را 
به تنهايي بپردازد. اروپايي ها مقاومت کردند و حتي توافق جديد يا اصاح برجام 
را نپذيرفتند. آمريکايي ها راضي شده بودند که چند بند را اصاح کنند ولي باز 
اروپا قبول نکرد تا ترامپ به تنهايي از برجام خارج شد.«وي در مورد نتايج مثبت 
برجام نيز گفت: »برنامه هسته اي حذف نشده، قدرت منطقه اي جمهوري اسامي 
افزايش يافته، فروش نفت بيشتر شده، کشتيراني گسترش پيداکرده، شرکت هاي 
اروپايي همکاري خود با ايران را توسعه دادند، روابط ايران با کشورهاي دنيا عادي 
شده و از نظر دنيا، فعاليت هاي هسته اي ايران مشروع است ولي در مقابل، آمريکا 
چيزي به دست نياورده و درنهايت از برجام خارج شد. حمايت اروپا از برجام حتي 
زودتر از سخنراني روحاني بود که نشان مي دهد حفظ توافق هسته اي چقدر براي 
آن ها مهم است.«عراقچي در خصوص درخواست اروپا براي جبران کم کاري ها در 
توافق هسته اي تأکيد کرد: »به درخواست اروپا، فرصت داديم تا جبران مافات 
کنند زيرا بايد خواسته هاي ايران در برجام تأمين شود. اروپا تاش هاي خود را آغاز 
کرد. کارهاي سمبليک انجام دادند و مواضع سياسي خوبي اتخاذ کردند. اذعان 
کردند که حفظ برجام به تأمين خواست ايران وابسته است و ۱2 حوزه را براي 
حمايت از ايران تعريف کردند که فروش نفت و بازار مالي از آن جمله بود.«وي 
در باب فشارها و کارشکني هاي آمريکا پس از خروج از برجام گفت: »فشارهاي 
آمريکا در اين مدت هم بسيار سنگين بود. تهديد عريان و مذاکرات پشت پرده، 
همه نمايانگر اين موضوع است. سفارت آمريکا با تک تک شرکت هاي اروپايي که 
با ايران همکاري مي کردند تماس گرفت و حتي مديران عامل اين شرکت ها را 
تهديد کرد.«عراقچي به خطوط قرمز ايران در برجام هم نقبي زد و تصريح کرد: 
»سياست ايران در پايبندي به برجام مشخص است. تا زماني متعهد مي مانيم که 
منافع مان تأمين شود و اگر اين مهم رخ ندهد، به روشني گفته ايم که ديگر پايبند 
نخواهيم بود. ما کماکان در برجام مانده ايم اما در صورت تداوم وضع موجود، ديگر 

حضور ايران در برجام ادامه نخواهد يافت.«

آيت اه نوري همداني:
مردم بايد رفاه و ارزاني را لمس کنند

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: مردم بايد رفاه و ارزاني را لمس کنند .به 
گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، آيت اه  حسين نوري همداني در ديدار سرپرست 
جديد استانداري قم با بيان مجاهدت هاي مردم در شکل گيري انقاب اسامي 
گفت: اين نظام و حکومت از ابتداي انقاب با مجاهدت هاي مردم شکل گرفته 
است بنابراين بايد به اين مردم وايي در حد امکان خدمت کرد.وي با بيان اينکه 
متأسفانه مسئله حل مشکل گراني و معيشت هنوز در کشور محقق نشده است، 
مردم بايد رفاه، ارزاني، اشتغال و ثبات قيمت ها را در سفره هاي خود لمس کنند و 
صرفاً به آمار و گزارش ها در رسانه ها مختصر نشوند افزود: مستضعفان و پابرهنگان 
بيشترين اثر را در شکل گيري انقاب و در دفاع مقدس داشته اند، امروز بايد 
خدمت به اين قشر ضعيف و آسيب پذير بيشتر از اقشار ديگر مورد توجه باشد.

کدخدايي:
در حل مشکات فرهنگي صرفًا 

 

اجبار قانوني نتيجه بخش نيست
قائم مقام شوراي نگهبان نوشت: در حل مشکات فرهنگي کشور نبايد دنبال 
راهکارهاي حقوقي و اجبار قانوني باشيم.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه 
سياسي خبرگزاري آنا؛ عباسعلي کدخدايي در حساب شخصي خود در فضاي مجازي 
نوشت: »نظر رسمي شوراي نگهبان درخصوص طرح افزايش حداقل سن ازدواج 
وقتي اعام مي شود که اين طرح در مجلس تصويب و به شورا ارسال شود. ضمن 
اينکه در حل مشکات فرهنگي کشور نبايد صرفاً به دنبال راهکارهاي حقوقي و 
اجبار قانوني باشيم، چون لزوماً نتيجه بخش نيست. مسائل فرهنگي راهکارهاي 

فرهنگي نيز ازم دارند.«

هفت تپه و 9  نکته
ادامه از صفحه اول

هفت. برخي از نمايندگان مجلس اعام کردند که سخنگوي قوه قضائيه اعام کرده 
است که رئيس کارخانه فراري است و همزمان شايعاتي مبني بر نسبت فاميلي روساي 
کارخانه با يکي از مقامات دولتي منتشر شده است، چيزي که به نظر مي رسد سريعتر 

بايد صحت آن بررسي شود.
 هشت. با توجه به تحريم ها و همچنين ضعف هاي دولت در حوزه توليد، پيش بيني 
مي شود از اين دست اتفاقات و تحصن ها هر روز بيشتر از قبل شود و دولت و رسانه ها 
بايد فکري براي مديريت آنها کنند. نمي توان به راحتي از کنار آنها گذشت. چيزي 
به عنوان مثال در اين روزها در بي بي سي و آمد نيوز ديديم. يعني پوشش لحظه به 
لحظه و از نزديک ماجراي هفت تپه، در حالي که صداوسيما کمترين حضوري در 
اين ميدان ندارد و مخاطبان براي اين که بفهمند در آنجا چه مي گذرند در بهترين 

حالت مجبورند به شبکه هاي اجتماعي سر بزنند تا از ماجرا خبر دار شوند. 
نه. ماجراي هفت تپه به زودي تمام خواهد شد. اگر از اين اتفاق تجربه نگيريم و 

رويکردها را اصاح نکنيم ممکن به مشکات اينحلي براي کشور تبديل شوند.

 گفتار صادقانه؛
پيش نياز اعتماد عمومي

ادامه از صفحه اول
در هر حال تجربه چهار دهه گذشته حکايت از آن دارد که برخي مسئوان عالي  رتبه 
در قواي سه گانه، مي پندارند پس از تصدي قدرت در حاشيه امن قرار گرفته اند 
و از نوعي مصونيت حقوقي ويژه  برخوردار شده اند و هر رفتاري که آنان انجام 
بدهند حق قانوني آنهاست، حتي اگر زير پا گذاشتن خطوط قرمز نظام اسامي 
باشد و بر همين اساس مرتکب حريم شکن هايي مي شوند و از جمله وارد آوردن 
اتهامات دروغ به ارکان نظام، قوه قضائيه براي نخستين بار درمواردي بطان اين 
برداشت را ااقل درباره دولتمردان سابق ثابت کرد و به اتهامات برخي از آنان 
رسيدگي نمود اما انتظار مي رود همچنان که در برخي کشورها متداول است در 
گام هاي بعدي اقدامات خاف و اتهامات و سخنان بعضي دولتمردان مستقر را نيز 
شجاعانه و بي اعتنا به هاله قدرت پيراموني شان مورد رسيدگي قرار دهد و اجازه 
ندهد کساني هم بر مسندهاي مسئوليت نظام اسامي تکيه بزنند و هم بر چهره 
نظام مقدس اسامي خراش وارد آورند. بي ترديد چند مورد پيگيري در اين زمينه 
موجب خواهد شد که باور غلط حاشيه  امن براي دولتمردان و جرأت وارد ساختن 
اتهام به ارکان نظام و باورهاي انقاب از بين برود و به تدريج رواج » قول سرير « 

در مسئوان، موجب تقويت اعتماد عمومي جامعه شود.

بنزين يورو 4؛ شايد وقتي ديگر
ادامه از صفحه اول

معنا و مفهوم جدول فوق آن است خودروسازهاي داخلي مکلف نه بلکه 
مجازند تا 3 سال ديگر همچنان به ساخت و توليد خودرو با سيستم 
فعلي ادامه دهند و در مورد توليد موتور براي سوخت يورو 4 از تاريخ اين 
مصوبه اقدام کنند. و براي توليد موتور با سوخت استاندارد روز اروپا تا 3 

سال وقت دارند تا آن موقع هم کي مرده کي زنده.
6- شاه بيت به اين آيين نامه مربوط به طرح  کهاب است که در ماده ۱6 

اين مصوبه  چنين آمده: 
ماده 16- وزارت نفت موظف است اجراي طرح کهاب ) کاهش، 
جايگاه هاي  کليه  در  را  بنزين  بخار(  بازيافت  و  انتقال  هدايت، 
سوخت رساني شهري با اولويت کان شهر و با استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي در قالب طرح شرکت هاي توزيع سوخت صاحب 

نشان ) برندينگ( تا پايان سال 1398 تكميل کند.
مفاد اين بخش از آيين نامه مؤيد اين است که اگر از اجراي قانون هواي 
پاک و آيين نامه اجراي آن براي مردم آبي گرم نشود براي بخش خصوصي 
و شرکت هايي که مجري طرح کاهش هدايت و انتقال بازيافت بخارات 

بنزين در جايگاه ها مي شوند، گرم خواهد شد. 
ارتباط  7- اين شرکت ها کدامند؟ موسسين آنها چه کساني هستند؟ 
استخدامي آنها با مجموعه وزارت نفت و شرکت هاي زير مجموعه  شرکت 
ملي نفت چيست؟ اين چه طرحي است که ده ها شرکت تابعه وزارت نفت 
 قادر به اجراي آن نيستند و قرار است بخش خصوصي آن را اجرا کند؟ در 
جاي جاي قانون هواي پاک و آيين نامه اجرايي دولت مجري مفاد قانون 
هواي پاک است نه شرکت هاي خصوصي، آن هم صاحب نشان برندينگ.

 ۸- ختم کام. در اين آيين نامه  براي وزارت علوم – سازمان هواشناسي – 
سازمان   – نفت  وزارت   - ايران  استاندارد  ملي  سازمان  نيرو-   وزارت 
کليه دستگاه هاي اجرايي- وزارت صنعت و معدن و   – محيط زيست 
تجارت نيروي انتظامي، پليس راهنمايي و رانندگي ، توليد کنندگان و 
وارد  کنندگان موتور سيکلت با تأکيد بر عبارت موظفند و مکلفند تکاليفي 
تعيين شده است. به جز دو شرکت بزرگ خودروساز داخلي که بااترين 

تيراژ ساخت و توليد خودرو در کشور را بر عهده دارند. چرا؟ 
پي نوشت:

۱- تصويب نامه شماره  ۱۰۰6۰2 مورخ ۹7/7/3
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رسالت، مشكات کارگران هفت تپه را بررسي مي کند؛

كارگران مشغول حبسند!

فدوي:
دشمنان در جنگ اقتصادي نيز شکست خواهند خورد

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت:  دشمنان در جنگ 
اقتصادي نيز شکست خواهند خورد.به گزارش خبرنگار مهر، 
دريادار پاسدار علي فدوي در يادواره شهيد مهدي زين الدين 
 و 6 هزار شهيد استان قم با بيان برخي ويژگي هاي شهيد 
زين الدين و اينکه کسي که يک بار اين شهيد را مي ديد تا 
آخر عمر آن ديدارش را از ياد نمي برد در بيان خاطره اي گفت: 
در عمليات والفجر که مرحله اول آن به خوبي انجام شد در 
مراحل بعدي ازم شد تا يک شناسايي از منطقه انجام بگيرد 
که از اين جهت ما تا نزديکي عراقي ها براي شناسايي پيش 
رفتيم در برگشت به لشکر ۱7 رسيديم و شهيد زين الدين را 
در آنجا ديديم و اين شهيد از ما در کمال آرامش پذيرايي 
کرد و اين آرامشي که او به رزمندگان مي داد در عمليات ها 
 بسيار تأثيرگذار بود.وي با بيان اينکه انقاب اسامي ايران در 
22 بهمن ماه امسال به يک تکيه گاه و عصايي محکم دست 
پيدا مي کند که با استفاده از آن مابقي راه خود را با سرعت 
بيشتر و عزمي راسخ تر طي خواهد کرد گفت: دشمنان ما و 
کساني از درون که عمق معارف اسامي را نفهميدند گفتند 
که نخواهند گذاشت جشن چهل سالگي انقاب برگزار شود، 

اما به زودي ما جشن پيروزي انقاب را خواهيم گرفت.فدوي 
عنوان کرد: دشمنان ما در دي ماه با شکست بزرگي مواجه شدند 
و فکر کردند اگر اين اشتباهات را جبران کنند در مردادماه 
مي توانند حرکت بزرگتري انجام دهند ولي در مردادماه اتحاد 
شيطاني عجيبي پيدا کردند و شيطان بزرگ آنها را کنار هم 
نشاندند و تاش کرد نيروهاي دست نشانده خود را به ميدان 
آورد.وي با بيان اينکه دشمنان در جنگ اقتصادي نيز شکست 
خواهند خورد گفت: مردم بصير کشور به گونه اي عمل کردند 
که باعث شد ضد انقاب هاي خالص خود به ميدان بيايند و 
از مسائل مختلف چون وضعيت اقتصادي استفاده مي کنند تا 
مردم را تحريک کنند.فدوي با بيان اينکه مردم ما در اين سال ها 
محک خوبي خورده اند و به شرط هايي که خداوند داده عمل 
کردند، بيان کرد: همه دشمنان انقاب اسامي تاش کردند 
که در کشور امام زمان)عج( حرکتي را انجام دهند تا آن را نابود 
 سازند.وي با بيان اينکه بزرگ ترين دشمني در طول تاريخ بعد از 
ائمه اطهار در زمان ما بوده است و هر روز هم تشديد شده است، 
تصريح کرد: هر روز جبهه حق و انقاب قوت گرفته و دشمن 
ضعيف تر شده است.وي گفت: دشمن خود اذعان مي کند که 

انقاب اسامي ايران ديگر در موضع دفاع و بازدارندگي نيست 
و اعتراف مي کند انقاب در موضعي قرار دارد که آمريکا بايد 
به دنبال توان بازدارندگي در مقابل ايران باشد.وي با تأکيد بر 
اينکه در اين چهل سال ما قدرت برتر بوديم و دشمن هر روز 
ضعيف تر شده است، اظهار کرد: از منظر خداوند و اسام اگر 

نگاه کنيم اين يک امر بديهي است چون انقاب، کليت نظام 
اسامي، رهبري و شهدا به شرط هايي که خدا در همه آيات 
قرآن داده است عمل کرده اند و وقتي وعده خدا تحقق يابد و 
قدرت ما به قدرت خدا اتصال پيدا کند ديگر هيچ حکومت و 

قدرتي توان مقابله با ما را ندارد.



خبر«

گفتوگو«
مهدي طغياني در گفت و گو با رسالت:

 تعيين ضرب ااجل براي اروپا
ساز وکار موفقيت ايران است

مهدي طغياني اقتصاددان واستاد دانشگاه اصفهان در تشريح ساز وکارهاي مالي 
و پولي اروپا با جمهوري اسامي ايران گفت: سازوکار تصفيه حساب بين کشورها 
که از آن مي توان تحت عنوان پيمان هاي پولي دو جانبه نام برد که پيش ازاين 
همچنين قراردادهايي منعقد شده است از جمله راهکارهايي است که براساس 
پول ملي يا پول اتحاديه کشورها انجام مي شود.با خروج آمريکا از برجام وعدم 
اجراي تعهدات بين المللي در قبال جمهوري اسامي ايران سازوکاري با عنوان 
سوئيفت اروپايي از سوي دولت مطرح شد که تمام دولت به راه اندازي و تبادات 

مالي از آن بود.
وي دراين باره افزود: برفرض مثال در صورت توافق بين اروپا و جمهوري اسامي 
ايران مبني بر فروش مقدار مشخصي نفت ايران به اروپا اين سوال مطرح مي شود 
که مبالغ مذکور چه مي شود؟ پر واضح است که مبالغ ياد شده در بانک هاي اروپايي 
 باقي مي ماند تا جايگزين صادرات مواد غذايي يا دارو به ايران شود. شرکت هاي 
اروپايي که حاضر به تجارت با ايران هستند در ازاي کااي صادر شده مبالغ را از 
مسئوان خود اخذ مي کنند، لذا در ازاي دريافت کاا از اروپا منابع مالي حاصل 

از فروش نفت با شرکت هاي کوچک تصفيه مي شود.
استاد دانشگاه اصفهان واقتصاددان درباره عدم صادرات فناوري هاي روز دنيا از سوي اروپا 
 به ايران اظهار داشت: موضوع مهم آن است که مسلما دولت هاي اروپايي تکنولوژي هاي 
روز يا فناوري هاي پيشرفته را به ايران صادر نمي کنند. صادرات اروپا تنها در بخش  
مواد غذايي يا دارو خواهد بود چرا که آمريکا درظاهر منعي براي اين موضوع نگذاشته 
 است. هر چند اين امکان وجود دارد که آمريکا با خط ونشان کشيدن براي شرکت هاي 
 کوچک اروپايي مانع از تجارت آنها با ايران شود، لذا ساز وکار نفت در برابر غذا 
مهم ترين موضوعي است که سوئيفت اروپايي براي جا به جايي هاي مالي مي تواند از 
آن بهره برداري کند. مهدي طغياني اقتصاددان با بيان اينکه وعده هاي دولت محقق 
نشد گفت: بي شک آنچه دولت تا کنون درخصوص سوئيفت اروپايي به افکار عمومي 
توضيح داده واقعيت موضوع نيست. دولت پيش از اين نيز وعده داده بود تا کشور را 
 از منافع برحام ومبادات آزادانه بين المللي شرکت ها بهره مند کند تا شرکت هاي 
ايراني بتوانند موارد مورد نياز خود را از تکنولوژي و فناوري هاي روز به صورت آزادانه 
از کشورهاي دنيا تامين کنند.  وي سوئيفت اروپايي را شبيه کااي نسيه اي خوانده 
اظهار داشت: با توجه به عدم کارآيي برجام و عدم پايبندي طرف هاي غربي به اين 
موضوع همانگونه که به برجام دل نبستيم، نبايد به سوئيفت اروپايي و ساز وکارهاي 
مبادات مالي و بانکي اروپا دل بست.به نظر مي رسد سوئيفت اروپايي شبيه به 
کااي نسيه اي است که معلوم نيست از آن ما باشد يا نباشد، ضمن اينکه همچنان 
اروپا تعهدي به اجراي آن ندارد چرا که قرار بر راه اندازي آن در 13 آبان ماه بود 
که تا کنون کاري از پيش نبرده و تاريخ بعدي طراحي يا راه اندازي آن نيز اعام 
نشده و مشخص نيست چه زماني به سرانجام مي رسد. اين استاد اقتصاد با اشاره 
به اميدواري دولت به اروپا تصريح نمود: بديهي است اروپا به دنبال وقت کشي است 
و دولت جمهوري اسامي ايران علي رغم هشدارها وتاکيدات مقام معظم رهبري 
که روي غرب نبايد حساب باز کرد، بلکه بايد راه دروني براي حل مشکات کشور 
انديشيد؛ همچنان به اروپا اميدوار است.  مهدي طغياني استاد اقتصاد با بيان اينکه 
مدل مذاکره بايد تغيير کند گفت: متاسفانه اميدواري ذکر شده همچنان در بدنه 
دولت ديده مي شود. بي شک اگر اروپا از ايران نااميد مي شد مدل مذاکره و نوع 
ضرب ااجل آنها متفاوت بود. بنده معتقدم در چنين شرايطي جمهوري اسامي 
ايران نبايد به بسياري از تعهدات برجامي پايبند باشد چرا که پايبندي به چنين 
توافقي توجيهي ندارد. وي افزود: در هر صورت وظيفه اروپا ايجاد بسترهايي براي 
تسهيل مبادات بين المللي در حوزه انواع کااهاي غير نفتي است. بي شک در 
صورت تبادات بين المللي ايران به استفاده از کشتيراني آزاد و بيمه کشتيراني 
نيازمند است ودر تبادات بين المللي بايد بدان توجه شود. تمامي موارد ياد شده 
از جمله تعهدات غربي است که در برجام عنوان شده بنابراين سازو کارهاي جديد 
اروپا بسيار محدود و در حد نفت در برابر غذا و داروست،موارد ياد شده عناويني 
نيست که دولت يازدهم و دوازدهم ذيل تعهدات برجام به مردم قول داده بودند.
استاد اقتصاد با تاکيد بر ايجاد ضرب ااجل زماني و استفاده از ظرفيت هاي داخلي 
کشور خاطر نشان شد: تا زماني که اعتماد کاذب دولت به اروپا از بين نرود شاهد 
اتفاق خاصي در کشور نخواهيم بود. زماني مذاکرات جدي مي شود که ايران محکم 
براي طرف اروپايي ضرب ااجل معيني تعيين کند تا آنها را به صورت جدي پاي 
کار آورد. به نظر مي رسد با توجه به ظرفيت هاي داخلي در صورت مديريت صحيح 
مي توان نيازهاي اساسي کشور را در شديدترين اوضاع کنترل نمود و نيازي به 
باج دادن و تسامح و کوتاه آمدن از مواضع خود در برابر غرب نيست،با اين تاکيد 
که مي بايست اعتماد به غرب را کنار گذاشت و کمي جدي تر وارد تجديد نظر در 

تعهدات خود با دنياي غرب شد.

»

رئيس بنياد مستضعفان:
مشکات کشور با پول 

نفت،حل نمي شود
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بازيان خبر داد؛
 رشد 300 درصدي  بودجه مسکن مدد جويان

مديرکل دفتر تامين مسکن و مهندسي ساختمان کميته امداد گفت:به طور متوسط 
نزديک به 3۰ درصد از صدقات مشارکت هاي مردمي،خيرات و ذکات دربخش 
تامين مسکن مددجويان به کار مي رود.به گزارش خبرنگار ما، ابراهيم بازيان در 
نشست خبري با تاکيد بر اينکه موضوع مسکن مددجويان يکي از نيازهاي اساسي 
آنها است، گفت: بيش از ۸۵ درصد ثروت ايرانيان در بخش ملک و ساختمان 
تعريف شده است و دليل کمک به تامين مسکن مددجويان، توانمندي بالقوه و 
بالفعل اين حوزه در کاهش هزينه هاي آنان است. توجه به مسکن مددجويان با 
هدف جلوگيري از مخاطرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در اولويت امدادرساني 
قرار دارد.وي با بيان اينکه تامين مسکن مددجويان از سال ۹۴ با رويکرد توسعه 
 کمي و کيفي و توانمندسازي مددجويان در قالب اشتغال آنان بوده است، : رشد 
کمي بودجه مسکن کميته امداد از سال ۹۴ تاکنون نشان مي دهد که اين 
بودجه رشد 3۰۰ درصدي داشته است.به طوري که بودجه کميته امداد در 
سال ۹۴ از ۲۸3 ميليارد تومان در بخش مجموع اعتبارات مسکن به بيش از 
۹1۹ ميليارد تومان در سال ۹۷ رسيده است.وي با اشاره به برنامه کميته امداد 
براي تحويل ۵۰ هزار واحد مسکن مهر به مددجويان کميته امداد و بهزيستي 
گفت:تاکنون 3۰۰۰ واحد در حال طي کردن مراحل تکميلي خود هستند اما 
عمده مسکن هاي مهر فاقد متقاضي زير 3۰ درصد پيشرفت داشته اند.به گفته 
مديرکل دفتر تامين مسکن و مهندسي ساختمان کميته امداد افزود: حدود 
سه برابر اين بودجه در کنار تسهيات بانکي باعث شده است تا کميته امداد 
امسال بيش از ۲۰۰۰ ميليارد تومان در حوزه مسکن برنامه ريزي داشته باشد.
بازيان با بيان اينکه امسال کميته امداد بيش از ۶۰ هزار خدمت را در تامين و 
بهسازي مسکن مددجويان پيش بيني و برنامه ريزي کرده است، تصريح کرد: 
همچنين کميته امداد امسال 3۰ هزار مسکن نو را تحويل مددجويان خواهد 
داد. اين مسکن ها مقاوم و مناسب سازي شده هستند.وي با تاکيد بر اينکه 
توجه به مسکن روستايي نيز در صدر اولويت هاي کميته امداد است، ادامه 
داد: خدمات ارائه شده به مسکن روستايي دو برابر بخش شهري است. چرا 
که بيش از ۵۰ درصد خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد ساکن روستاها 
هستند و در عين حال بيش از ۵۰ درصد مسکن هاي روستايي نيز از مقاومت  
کافي بهره مند نبوده و نيازمند مقاوم سازي هستند.مديرکل دفتر تامين مسکن 
و مهندسي ساختمان کميته امداد با اشاره به مهاجرت رو به رشد روستاييان به 
سمت شهرها نيز توضيح داد: در صورتي که مسکن هاي روستايي مقاوم سازي 
شوند، زمينه و بستر مناسب براي اسکان روستاييان فراهم مي شود و آنان 
مي توانند بسترهاي اشتغال خانگي را فراهم کرده و به اين ترتيب به سمت 
با اشاره به اينکه هزينه ساخت هر مسکن  شهرها مهاجرت نکنند.بازيان 
روستايي يک سوم هر مسکن شهري است، افزود: به اين ترتيب به ازاي هر 
يک خانه شهري مي توان سه خانه روستايي ساخت. در بخش مسکن شهري 
نيز با رويکرد چرخه اقتصادي و استفاده از سرانه هاي باعوض از مسکن مهر 
استفاده کرده ايم چرا که ۵۰ درصد قيمت اين خانه ها وام هستند و قيمت 

خريد آنان نيز به دليل رايگان بودن زمين شان مناسب تر است.

رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس با 
بيان اينکه بايد مشخص شود، ارزهاي تخصيص يافته 
به کااها در چه مسيري هزينه شده است، اظهارداشت:  
بايد با دانه درشت ها در مبارزه با فعل فساد برخورد 
 شود.به گزارش  فارس، برخي از اعضاي کميسيون 
اصل ۹۰ مجلس با هدف بررسي مبادي ورودي و خروجي 
کاا و روند مبارزه با قاچاق کاا و ارز از گمرکات استان 
هرمزگان بازديد کردند.در جريان اين بازديد امير خجسته 

رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اظهار 
داشت:  بازديد از جاي جاي گمرکات به معني مچ گيري 
کارمندان گمرکي نيست، بلکه بايد با دانه درشت ها در 
مبارزه با فعل فساد برخورد شود.اين نماينده مجلس 
بايد  بنابه گزارش ها و شکايات واصله  اينکه  بيان  با 
وضعيت صادرات و واردات و کااهاي دپو شدن در 
گمرکات مشخص شود، تصريح کرد: شرايط ترخيص 
کااهاي وارداتي و صادراتي نبايد توليد ملي را زمينگير 
و فلج کند.رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و 
شفاف سازي مجلس با بيان اينکه بايد مشخص شود 
ارزهاي اختصاص يافته براي واردات کاا در چه مسيري 
هزينه شده است، بيان داشت: بخشي از تخلفات مکشوفه 
گمرکي که به کميسيون اصل ۹۰ و فراکسيون مبارزه 
با مفاسد اقتصادي  ارسال شده مربوط به وزارت صمت 
بوده که بايد با راستي آزمايي واردات و صادرات کاا به 

بررسي دقيق تري به اين مسائل پرداخت.

  خجسته:  بايد مشخص شود ارز تخصيص يافته به کاا 
در چه مسيري هزينه مي شود

آقاي نيلي بايد پاسخگوي عملکرد خود در ۵ سال اخير 
باشند، ايشان توقع داشتند 1۰۰ درصد سياست هايشان 
اجرا شود، در حالي که ۸۰-۷۰ درصد سياست هاي 
فعلي اجرا شده نتيجه تصميمات ايشان و دوستانشان 
است.سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيئت 
علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت و گو با 
نسيم آناين در رابطه با استعفاي مسعود نيلي از 
دولت بيان داشت: منطقي اين است که از قبل اين 
استعفا اعام مي شد و حتي جايگزين براي آقاي 
نيلي انتخاب شود.اين اقتصاددان در پاسخ به اين 
که آيا آقاي نيلي نبايد پاسخگوي عملکرد خود در 
۲هزار روز گذشته باشند، گفت: ايشان در مرتبه اي 
قرار گرفته بودند که اان هم بايد پاسخگو باشند 
اما در کشور ما هيچ کسي پاسخگوي عملکرد خود 
نيست حتي بعدش، عملکردش به عنوان سابقه و 
امتياز براي آن شخص و کارهاي بعدي اش محسوب 

مي شود.افقه تأکيد کرد: معموا در کشور ما مسئول 
به عنوان شخصي که بايد مورد سوال قرار بگيرد 
نيست، ماجراي ايشان هم مثل بقيه است!وي در 
رابطه با اين که برخي از دوستان دکتر نيلي ادعا 
مي کنند که سياست هاي مد نظر نيلي در اقتصاد 
اجرايي نمي شود، اظهار داشت: هر سياستمدار و هر 
رئيس جمهوري به جز مصالح اقتصادي ماحظات هاي 

ديگر را هم بايد مد نظر قرار دهد.

  مرتضي افقه:
مشکات امروز، نتيجه اجراي سياست هاي نيلي است

مدني در گفت وگو با رسالت مطرح کرد؛

قيمت هاي خودرو در بازار واقعي نيست
مشاور عالي گروه سايپا و کارشناس خودرو گفت: قيمتي که در حال 
حاضر خودرو سازان براي خودروي توليدي خود ارائه کرده اند، واقعي 
نيست و با ضرر و زيان هنگفتي اين کار را انجام مي دهند  حتي قبل 
از اينکه قيمت ارز اين افزايش قيمت را داشته باشد هم خودروسازان با  
زيان توليد مي کردند و بيشتر زيان هم ناشي از هزينه هاي مالي بود که 

خودرو سازان بابت اخذ تسهيات از بانک ها دريافت کردند .
»سعيد مدني« در گفت وگو با »رسالت« پيرامون کاهش قيمت هاي اندکي 
که بعضا در خصوص خودروها اعام مي شود، گفت: قيمت خودرو در 
دستور کار شوراي قيمت گذاري است تا قيمت واقعي آن مشخص و به 
خودرو ساز ها اعام شود. اما آنچه در خصوص قيمت ها در بازار وجود 
دارد واقعي نيست حتي قيمتي هم که در حال حاضر خودرو سازها براي 
خودروي توليدي ارائه کرده اند واقعي نيست چرا که  اين قيمت با زيان 
براي خودرو ساز تامين مي شود و قيمت بازار هم بااتر از قيمتي است 
که در مجموع بايد باشد. اين کارشناس خودرو ادامه داد: نوسانات نرخ 
 ارز تا حدي بر قيمت خودرو تاثير دارد و معموا وقتي قيمت ارز پايين 
مي آيد يا  باا مي رود تاثيرش را با يک فاصله زماني کم روي خودرو هم 
مي گذارد ولي باز هم اين افزايش  کاهش ها خيلي ماک قيمت واقعي 

نيست چرا که قيمت واقعي خودرو هنوز مشخص نيست.
مدير عامل اسبق سايپا ابراز کرد: با دستوري که آقاي وزير در اين خصوص 
دادند، قرار است  بسته اي در ارتباط  با محاسبه واقعي قيمت ها تهيه 
کنند که با توجه به مسئله بهره وري، کيفيت و خدمات پس از فروش و 
با توجه به شرايط اورژانسي که اان خودروسازان با آن مواجه هستند ، 

قيمت خودرو مشخص خواهد شد.
وي در خصوص قيمت هاي غير واقعي خودرو در بازار توضيح داد: قيمتي 
که خودرو سازان دارند خودروي توليدي خود را تحويل مي دهند، واقعي 
نيست و با ضرر و زيان هنگفتي اين کار را انجام مي دهند  حتي قبل 
از اينکه قيمت ارز اين افزايش قيمت را داشته باشد هم خودروسازان با  
زيان توليد مي کردند و بيشتر زيان هم ناشي از هزينه هاي مالي بود که 

خودرو سازان بابت اخذ تسهيات از بانک ها دريافت کردند.
 مدني گفت:  اان قيمت دار  تقريبا سه برابر شده  است و تفاوت قيمت
 ۶ هزار تومن و ۷ هزار تومان بين ارزي که خودروسازان با آن قطعه 
وارد مي کردند و قطعات فعلي شان فاصله وجود دارد. خودروهايي که 
ما اان به عنوان خودرو هاي  با ساخت داخل باا مثل پرايد و پژو مي 
اگر  ارزبري دارند و  تا ۲ هزار  دار  شناسيم هم حداقل هزار و ۵۰۰ 
بخواهيم حساب کنيم يک عدد 1۰ تا 1۵ ميليون تومان افزايش قيمت 
ناشي از اين نرخ تصويب ارز وجود دارد که بايد سريع به خودرو سازها 
داده شود  و معطل هم نکنند زيرا واقعيت اين است که اين ضرر و زيان 
براي شرکت هاي خودرو سازي براي هر خودرو که تيراژ باايي دارد 
برايشان قابل تحمل نيست ودر سه ماهه چهارم سال دچار بحران هاي 

شديد مالي خواهند شد.
وي در خصوص پيش بيني افزايش نرخ خودرو در بازار و عدم توانايي خريد 
مردم افزود: در اين خصوص چند راه حل وجود دارد ، يک زماني است که 
دولت براي تنظيم بازار در صدد است که قيمت خودرو را پايين نگاه داشته 
تا در شاخص هاي تورمي اثر منفي نگذارد و مصرف کننده هم راضي باشد؛ 

اين حالت هيچ گاه براي خودرو اتفاق نمي افتد زيرا خودرو يک کااي زياد 
ضروري نيست و تنها  در کااهاي اساسي اتفاق مي افتد.

مشاور عالي گروه سايپا با بيان اينکه واقعيت اين است اين مابه التفاوت 
قيمت را معموا دولت ها از بودجه خودشان تامين مي کنند، ادامه داد: 
يعني اگر کاايي هزار تومان تمام مي شود و توسط توليد کننده  بايد1۲۰۰ 
تومان فروخته شود و دولت براي کنترل شاخص هاي تورمي خود نرخ 
پرداخت  خودش  معموا  را  تفاوتش  مابه  کند  مي  مشخص   دستوري 
مي کند زيرا بنگاه اقتصادي نمي تواند بابت توليداتش سوبسيد بدهد از 
کجا بياورد؟ وي افزود:  وقتي بنگاه اقتصادي با زيان توليد کند و بفروشد، 
ورشکست مي شود و از کار مي افتد اگر قرار است تنظيم بازاري صورت 
باشد دولت  قيمت داشته  يا کاهش  افزايش  بازار  تنظيم  اين  و  پذيرد 
اين مابه التفاوت را به عنوان سوبسيد به توليد کننده بدهد. در خودرو 
تنظيم قيمت خودرو رفتن  براي  بهترين روش   هم همين طور است. 
خودرو ساز به حاشيه بازار است چرا که قيمت خودرو در حاشيه بازار 
تنظيم مي شود اگر نه دولت بايد مابه التفاوت نرخ کاهشي مشخص شده 

را خودش بپردازد تا تليد کننده هم متضرر نشود. 
مدني در پاسخ به کاهش قيمتي که طي دو، سه روز گذشته در برخي 
شبکه ها و فضاي مجازي و حتي بازار منتشر شده بود، عنوان کرد: اين 
قيمت نوساني  بازار است که مثا مي گويند کاهش پيدا کرده است. 
 گاهي خودرو ساز خودرو وارد بازار مي کند که يک مقدار قيمت بازار پايين 
مي آيد و گاهي اوقات هم بيشتر مي شود اما نقش داان را هم نبايد در 

اين افزايش و کاهش هاي نوساني بازار ناديده نگرفت.

رئيس بنياد مستضعفان گفت:بايد اين عبارت را باور کنيم که پول نفت، کشور را از مشکات 
رها نخواهد کرد و ما بايد باور کنيم که مغز ها و دست هاي مردم است که کشور را آباد مي کند.
به گزارش پايگاه خبري بنياد مستضعفان ،محمد سعيدي کيا  ضمن تشکر از حضور اعضاي 
کميسيون عمران مجلس گفت: در شرايط تحريم هم اگر اراده مشترک و همکاري شکل 
بگيرد مي توان پروژه هاي بزرگي را به سرانجام رساند. الحمده توانايي مهندسي کشور بااست 
و پروژه هاي بسيار خوبي در کشور در حال انجام است.سعيدي کيا در ادامه با اشاره به شرايط 
اقتصادي و همچنين توان افتخار آميز مهندسي در کشور افزود: اقتصاد کشور ما تا مردمي 
نشود، شرايط مناسب را پيدا نمي کند. بايد باور کنيم که پول نفت ،کشور را از مشکات رها 
نخواهد کرد و ما بايد باور کنيم که مغز ها و دست هاي مردم است که کشور را آباد مي کند.

رئيس بنياد مستضعفان در ادامه با اشاره به طرح پيشرفت و آباداني قلعه گنج گفت: من از همه 

اعضاي کميسيون عمران در خواست مي کنم به قلعه گنج بيايند و ببينند مردم محروم ترين 
نقطه کشور چه کار هايي انجام داده اند. بنياد مستضعفان تنها بستر اقدامات را فراهم کرده 
است، اما توان آباداني در مردم وجود دارد.سعيدي کيا با اشاره به اهميت بستر سازي مديران 
ارشد کشور براي فعاليت اقتصادي مردم گفت: ما به عنوان مديران کشور بايد بستري امن براي 
فعاليت ها و تاش مردم فراهم کنيم.  وي افزود:منظورمن از بستر امن مفاهيم امنيتي نيست 
بلکه منظورم حذف مقررات زائد و دست و پا گير، سياست گذاري اثر بخش و کارا، حمايت، 
هدايت و نظارت موثر است تا مردم بتوانند به خوبي تاش کنند.گفتني است در اين مراسم 
دکتر بنايي، نماينده مردم گناباد و دکتر يارمحمدي، نماينده مردم سيستان و بلوچستان نيز 
طي سخناني جداگانه از عملکرد مثبت و موثر بنياد مستضعفان در اجراي پروژه تقدير و تشکر 

کرده و پيشنهاداتي در زمينه اجراي پروژه هاي زير ساختي ارائه کردند.

تاسيس شرکت تعاوني آرتا تجارت زنجان درتاريخ 1397/08/09 به 
شماره ثبت 12257 به شناسه ملي 14007920844 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. - موضوع شرکت : بسته بندي و توزيع، صادرات و واردات 
کليه محصوات گلخانه اي، کشاورزي، لبني، نباتي، دامي، طيور، مواد 
غذايي، حبوبات، ادوات کشاورزي، سموم و کود شيميايي و بذر اصاح 
شده، سيفي جات، گياهان داروئي و انواع صنايع دستي- انجام کليه 
فعاليتهاي بازرگاني و خريد و فروش و حق العمل کاري کااها- انجام 
کليه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش و واردات و صادرات، امور 
گمرکي و ترخيص کاا- صادرات و واردات کليه کااهاي مجاز- شرکت 
در مزايده ها و مناقصات دولتي و خصوصي- عقد قرارداد با کليه 
اشخاص حقيقي و حقوقي- اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيات 
اعتباري از منابع بانکي و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص 
حقيقي و حقوقي ديگر- اخذ کمک و هداياي نقدي و غيرنقدي از 
دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي- توديع وجوه به حساب سپرده 
بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها- مشارکت با اشخاص حقيقي و 
حقوقي با اولويت تعاوني ها- سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه ي 
و  تعاوني  و مؤسسات عمومي،  يا ساير شرکت ها  و  مربوطه  تعاوني 
در  تعاوني  مديران  خصوصًا  و  اعضاء  دادن  مشارکت  خصوصي-  يا 
دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات. - 
مدت شرکت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلي شرکت 
زنجان،  شهر   ، مرکزي  بخش   ، زنجان  شهرستان   ، زنجان  استان   :
کوي انديشه ، خيابان انديشه شمالي ، خيابان فردوس 11 ، پاک 0 
، 464 ، طبقه همکف کدپستي 4514485661 - سرمايه شخصيت 
حقوقي : مبلغ 30،000،000 ريال منقسم به 300 سهم 100000 ريالي 
که تعداد 300 سهم آن با نام عادي مي باشد و مبلغ 10500000 ريال 
توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 2105 مورخ 1397/08/06 
الباقي  و  گرديد  پرداخت  زنجان  شعبه سعدي  تعاون  توسعه  بانک 
سرمايه در تعهد صاحبان سرمايه مي باشد. - اولين مديران شرکت 
: -1 آقاي مياد حسين خانلو به سمت نايب رئيس هيئت مديره به 
شماره ملي 4270244682 به مدت 3 سال. -2 خانم معصومه بابائي 
به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي 4284025661 به مدت 
3 سال. -3 خانم فاطمه بابائي به سمت عضو هيئت مديره - عضو 
علي البدل به شماره ملي 4284026518 به مدت 3 سال. -4 آقاي 
به  مديره  هيئت  منشي  و  مديرعامل  سمت  به  خانلو  حسين  ناصر 
شماره ملي 4284733737 به مدت 3 سال. -5 آقاي اميرحسين 
شيرمحمدي به سمت عضو هيئت مديره - عضو علي البدل به شماره 
کليه   : امضا  دارندگان حق   - سال.   3 مدت  به   4311341180 ملي 
قراردادها و اسناد تعهدآور بانکي از قبيل چک، سفته، برات و اوراق 
بهادار با امضاي آقاي ناصر حسين خانلو )مديرعامل و منشي( و خانم 
معصومه بابائي )رئيس هيات مديره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق 
عادي و نامه هاي اداري با امضاي آقاي ناصر حسين خانلو )مديرعامل 
و منشي( و مهر شرکت داراي اعتبار خواهد بود. - اختيارات مدير 
: طبق اساسنامه - روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج  عامل 
آقاي   1-  : شرکت  بازرسين   - گرديد.  انتخاب  شرکت  هاي  آگهي 
بازرس اصلي  به شماره ملي 4285455625 به سمت  بابائي  تراب 
به مدت يک سال انتخاب گرديد. -2 خانم مريم داورپناه به شماره 
کدملي 4270501820 به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال 
انتخاب گرديد. )ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمي باشد(. به موجب مجوز شماره 97/41/25735 
مورخ1397/08/07 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان زنجان 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري زنجان )294642(

زنجان  نور  لوان  مسافربري هشت  تغييرات شرکت  آگهي 
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 11436 و شناسه ملي 
فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومي  به   14006188291
مورخ 1397/07/25ونامه شماره 67/24927مورخه  العاده 
استان  اي  نقل جاده  و  راهداري وحمل  97/7/15اداره کل 
زنجان تصميمات ذيل اتخاذ شد : *موضوع شرکت به نحوذيل 
تغيير يافت: اشتغال به امر جابجايي مسافر از طريق جاده با 
انواع وسائط نقليه عمومي با ظرفيت هاي مجاز از زنجان به 
ساير نقاط اعم از داخل و خارج کشور بطور بين المللي و 
ايجاد شعبه يا نمايندگي و ساير فعاليتهاي مرتبط به امر حمل 
و نقل مسافر بطور بين المللي در صورت ضرورت قانوني پس 
ازاخذمجوزهاي ازم و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد.

ثبت فعاليت مذکوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نمي 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )294640(

آگهي تغييرات موسسه حفاظتي و مراقبتي حارثان امين مردم به شماره 
ثبت 850 و شناسه ملي 14004448555 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/08/07 و مجوز شماره 1145/401/77/46/15/254 
مورخ 1397/08/10 رياست محترم پليس پيشگيري انتظامي استان 
آذربايجان غربي تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاي سيروس اميدي 
به کد ملي )2899194682( به سمت عضو و مدير عامل و آقاي عزيز 
عليزاده به کد ملي )2755089296( به سمت عضو و نائب رئيس 
هيات مديره و آقاي علي اصغر مهتدي به کد ملي )2751790070( 
به سمت عضو و رئيس هيات مديره و آقاي احد مهرمند به کد ملي 
)2851256327( به سمت عضو هيات مديره و آقاي امين عباسي 
به کد ملي )6389409710( به سمت عضو هيات مديره به مدت دو 
سال تعيين و انتخاب شدند. 2- امضاي کليه اسناد مالي ، چکها ، 
سفته ها و قراردادها ، اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه با 
مدير عامل و رئيس هيات مديره مشترکاٌ همراه با مهر موسسه معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اروميه )294920(

آگهي تغييرات شرکت آبروت سهامي خاص به شماره ثبت 412 و شناسه 
ملي 10760079613 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد :الف ( سمت اعضاي هيئت مديره به قرار ذيل 
: -1آقاي عبدالرضا جمشيدي آاشتي داراي شماره ملي 2161311670 
به سمت رئيس هئيت مديره -2آقاي نيما جمشيدي آاشتي به شماره 
ملي 2150136902 به سمت نائب رئيس هئيت مديره -3 آقاي سيد 
سهيل معرفت به شماره ملي 0069533326 3 به سمت عضو هئيت 
مديره -4 خانم نسيم جمشيدي آاشتي به شماره ملي 2150555891 به 
سمت عضو هئيت مديره -5 آقاي سيامک اردشيري اجيمي به شماره 
ملي2161676547 به سمت عضو هئيت مديره ومديرعامل -6خانم 
نداجمشيدي آاشتي به شماره ملي 2161915355 به سمت عضو هئيت 
مديره همگي به عنوان اعضاء اصلي هئيت مديره براي مدت دوسال 
تعيين گرديدند ب ( کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل 
چک و سفته وبروات وساير قراردادها وساير نامه هاي عادي واداري با 
امضاء منفرد رئيس هئيت مديره ) عبدالرضا جمشيدي آاشتي( يا نائب 
رئيس هئيت مديره ) نيما جمشيدي آاشتي ( با مهرشرکت معتبر مي 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري قائم شهر )294814(

آگهي تغييرات شرکت ماهان تجارت زنجان شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 6928 و شناسه ملي 10460101622 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/04/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : * روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. *ترازنامه و حساب سود وزيان شرکت منتهي به 
96/12/29تصويب گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )294639(

آگهي تغييرات موسسه حفاظتي و مراقبتي حارثان امين 
مردم به شماره ثبت 850 و شناسه ملي 14004448555 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/07 و مجوز شماره 1145/401/77/46/15/254 
پيشگيري  پليس  محترم  رياست   1397/08/10 مورخ 
انتظامي استان آذربايجان غربي تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1- آقايان امين عباسي بشماره ملي 6389409710 
و سيروس اميدي بشماره ملي 2899194682 و احد 
مهرمند بشماره ملي 2851256327 و علي اصغر مهتدي 
بشماره ملي 2751790070 و عزيز عليزاده بشماره ملي 
2755089296 بعنوان اعضاء اصلي هيئت مديره بمدت 
دو سال تعيين و انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري اروميه )294919(

تغييرات شرکت پرديس سازان هيرکانيا سهامي  آگهي 
خاص به شماره ثبت 9497 و شناسه ملي 10700182399 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/01 
محمدي  هادي  آقاي  1ـ   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
کدملي2249849341بعنوان رئيس هيئت مديره. و خانم 
سميه خباز کدملي2093565341بعنوان نايب رئيس هيئت 
مديره.و آقاي يونس جيبا کدملي 6289622951 بعنوان عضو 
هيئت مديره. و آقاي هادي محمدي کدملي2249849341 
بعنوان مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند کليه 
اسناد و اوراق بهاءدار و بانکي و تعهدآور اعم از: چک، سفته، 
بروات، قرارداد ها، عقود اسامي وساير نامه هاي عادي و 
اداري با امضاي منفرد رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري گرگان )294990(
آگهي تغييرات موسسه حفاظتي و مراقبتي حارثان امين مردم 
به شماره ثبت 850 و شناسه ملي 14004448555 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/07 و 
مجوز شماره 1145/401/77/46/15/254 مورخ 1397/08/10 
رياست محترم پليس پيشگيري انتظامي استان آذربايجان 
غربي تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- مدت فعاليت موسسه بمدت 
نامحدود تصويب گرديد . 2- موارد ذيل به موضوع فعاليت 
شرکت اضافه و ماده 2 اساسنامه اصاح گرديد : - حفاظت 
از شعب غير مادر بانکهاي دولتي ، توزيع و نصب سامانه هاي 
حفاظتي و مراقبتي الکترونيکي ، حمل و نقل پول و اوراق 
بهادار مربوط به شعب غير مادر بانکهاي )دولتي و غير دولتي( 
و موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه و 
اسناد و اشياء بهادار . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

اروميه )294921(

آگهي تغييرات شرکت آبروت سهامي خاص به شماره ثبت 412 و 
شناسه ملي 10760079613 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/06/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
به قرار ذيل براي مدت دو سال  :الف ( اعضاء هيئت مديره  شد 
داراي  آاشتي  عبدالرضا جمشيدي  آقاي   1- گرديدند:  انتخاب 
شماره ملي 2161311670 و -2 آقاي سيد سهيل معرفت به شماره 
ملي 0069533326 و -3 خانم نسيم جمشيدي آاشتي به شماره 
ملي 2150555891و -4 آقاي سيامک اردشيري اجيمي به شماره 
ملي2161676547و -5خانم نداجمشيدي آاشتي به شماره ملي 
2161915355و -6 آقاي نيما جمشيدي آاشتي به شماره ملي 
2150136902 همگي اعضاي اصلي هئيت مديره انتخاب گرديدند 
ب( آقاي بهروز افراز به شماره ملي 2142494781 بعنوان بازرس 
اصلي وآقاي حسينعلي پورعلي به شماره ملي 4989216849 به 
عنوان بازرس علي البدل شرکت براي مدت يکسال تعيين شدند ج( 
روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
شد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري قائم شهر )294815(

سهامي  هيرکانيا  سازان  پرديس  شرکت  تغييرات  آگهي 
خاص به شماره ثبت 9497 و شناسه ملي 10700182399 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : تراز نامه حساب و 
سود و زيان سال مالي 1396مورد تأييد وتصويب مجمع قرار 
گرفت. آقايان هادي محمدي باکدملي 2249849341، يونس 
باکدملي  باکدملي 6289622951و خانم سميه خباز  جيبا 
2093565341سمت عضو هيئت مديره براي مدت دوسال 
انتخاب گرديدند. آقايان شهرام دارابي کدملي2121527575 
و وحيد رايگان کدملي 2121780432بعنوان بازرسان اصلي و 
علي البدل شرکت براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند. 
روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت 
تعيين گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان )294989(

آگهي تغييرات شرکت آبروت سهامي خاص به شماره ثبت 412 
و شناسه ملي 10760079613 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد :تعداداعضاء هئيت مديره از 7نفر به 6 نفر کاهش يافت 
درنتيجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح متن اصاح 
شد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري قائم شهر )294816(
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نيروگاه برق خورشيدي 
120 کيلو واتي موقوفه 

عبداله رضوي شانديز 
افتتاح شد

مشهد-خبرنگاررسالت:
 مراسم افتتاح رسمي نيروگاه برق خورشيدي 120کيلوواتي شهيد حججي واقع 
در موقوفه عبداله رضوي شانديز با حضور حجت ااسام و المسلمين خاموشي، 
نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار شد.هاشم يوسفي، 
مدير مجموعه موقوفات »عبداله رضوي« درحاشيه اين مراسم  گفت: اولين نيروگاه 
خورشيدي 120 کيلو وات استان خراسان رضوي در بخش خصوصي از نظر کميت، 
با توليد ساانه 1۸0 هزار کيلو وات ساعت برق با درآمد ساانه يک ميليارد و ۵۴0 
ميليون ريال در موقوفه "عبداله رضوي" طرقبه شانديز ساخته شد.وي تاکيدکرد: 
در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري مبني برحمايت از توليد داخلي واقتصاد 
مقاومتي، قراردادي باشرکت برق مشهد در جهت ساخت دو پروژه نيروگاه خورشيدي 

 با ظرفيت ۵0 و ۷0 کيلو وات در محل موقوفه»عبداله رضوي« باهزينه بالغ بر 
۷ ميليارد ريال از محل سرمايه گذاري اين موقوفه بسته شد. مدير مجموعه موقوفات 
عبداله رضوي تصريح کرد: اين قرارداد 20 ساله تنظيم شده و شرکت برق مشهد 
متعهد به خريداري توليدات برق نيروگاه خورشيدي اين موقوفه است.وي با اشاره به 
مزيت هاي ساخت اين نيروگاه خورشيدي عاوه بر توليد و صرفه جويي اظهار داشت: 
با توجه به توليد ساانه 1۸0 هزار کيلو وات ساعت برق، در سال ۵۷ هزار و ششصد 
ليتر در سوخت فسيلي صرفه جويي و 120 هزار کيلو گرم توليد دي اکسيد کربن 
کاهش مي يابد که اين مقدار کاهش معادل با کاشت ۶ هزار اصله درخت است.وي 
در پايان اظهار داشت: مدت اجراي پروژه نيروگاه خورشيدي ۶ ماه بوده و در دهه 

وقف اين پروژه به بهره برداري رسيد.

شهرستان

خبر
شهردار قدس :

 الگوي شهرتهران براي بهسازي 
بافت فرسوده قدس اجرايي مي شود

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
شهردار قدس گفت: پس از بررسي هاي بسيار در الگوي شهرهاي 
پيشرو در بهسازي بافت فرسوده، الگوي شهر تهران در قدس اجرايي 
مي شود.مسعود مختاري در جلسه 11۸ رسمي شوراي اسامي شهرقدس 
گفت: پيرو اهميتي که ساماندهي و بهسازي بافت فرسوده در قدس 
دارد مطالعات بسياري در خصوص شهرهاي پيشرو در بهسازي بافت 
فرسوده انجام شد که با توجه به اينکه شهر تهران بهترين عملکرد را 
در اين حوزه داشته است ما نيز الگوي اين شهر را در قدس اجرايي 
خواهيم کرد.وي افزود: در اين طرح شرکتي که تخصص تسهيل گري 
در احياي بافت فرسوده دارد با حضور در شهر و بافت فرسوده و ارتباط 
مستقيم با شهروندان در اين حوزه فعاليت خواهد کرد.مختاري اظهار 
داشت: با توجه به اينکه شهروندان مشغله هاي بسياري دارند با وجود 
تخفيف هاي شهرداري و اطاعيه هاي مختلف و وجود سهميه بيش 
بهسازي  و  نوسازي  براي  اقدامي  مسکن  نوسازي  وام  فقره  هزار  از 
مسکن خود ندارند، اميد است حضور اين شرکت و الگوي جديد در 

اين حوزه راهگشا باشد.

به صورت دوره اي مورد بررسي قرار مي گيرد؛
بهسازي فضاي سبز و روشنايي تعدادي 

از پارک ها و معابر اراک
اراک – خبرنگار رسالت :

به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، سرپرست 
وضعيت  با  ارتباط  در  سبزشهري  فضاي  و  منظر  سيما،  سازمان 
پارک ها و معابر اراک در بخش هاي مختلف اظهار داشت: وضعيت 
کلي اين اماکن از جمله فضاي سبز و سيستم روشنايي به صورت 
متناسب  راستا  همين  در  و  گيرد  مي  قرار  بررسي  مورد  دوره اي 
اساس  بر  داد:  ادامه  شود.وي  مي  انجام  ازم  اقدامات  شرايط  با 
بررسي انجام شده در سيستم روشنايي چهار راه رودکي و پارک 
بود که نقص برطرف و سرچراغ هاي  ايجاد شده  نواقصي  کودک 
پارک کودک براي ايجاد روشنايي مناسب تعويض شد،همچنين به 
منظور زيباسازي و مراقبت از فضاي سبز باغچه هاي گل رز هفت 
رنگ پارک ملت مورد واکاوي قرار گرفت و براي ايجاد فضاي سبز 
مناسب در پارک غدير، گل هاي نسترن و رز هفت رنگ در فضاي 

سبز اين پارک کاشته شد. 

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان کردستان:
 2900 مترمربع کار عمراني 
در موقوفات انجام شده است

سنندج-خبرنگاررسالت:
استان کردستان در نشست خبري  امور خيريه  و  اوقاف  مديرکل 
وقف،  هفته  مناسبت  به  استان  گروهي  هاي  رسانه  خبرنگاران  با 
گفت: سال 9۶ حدود ۴ هزار متر مربع و امسال 2 هزار و 900 متر 
مربع کار عمراني در سطح موقوفات و بقاي متبرکه استان انجام 
شده است وهمچنين سال 9۶ حدود 3 هزار سند اجاره موقوفات 
انجام شده است و در ۶ ماهه امسال هم 2 هزار سند  در استان 
صادر شده است.حجت ااسام مصطفي نوروزي با بيان اينکه طي 
دو سال اخير براي 1۷ بقاي متبرکه در سطح استان طرح جامع 
و  نتيجه  به  را  پروژه سرمايه گذاري  افزود: سه  است،   ديده شده 
عمليات اجرايي اين پروژه ها در حال حاضر انجام گرفته است.وي 
به اتمام پروژه دانشگاه علوم قرآني که بهره بردار آن اوقاف است، 
اشاره کرد و اظهارداشت: اين پروژه به لحاظ پيشرفت فيزيکي به 
صورت 100 درصد انجام شده ولي چون از بحث امکانات خدماتي 
مانند آب، برق و گاز آن مطمن نيستيم تا کنون حاضر به تحويل 

اين پروژه نشديم.

شهردار بوشهر:
بي برنامگي عامل عقب افتادگي بوشهراست

بوشهر -خبرنگاررسالت:
پيمانکاران کم کار  از  از تنظيم يک ليست سياه  بوشهر   شهردار 
يا مسئله دار در بوشهر خبر داد و گفت: نبود برنامه هاي منسجم 
اميري  نورالدين  است.، سيد  بوشهر  عامل عقب افتادگي  مهم ترين 
در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بندر بوشهر فراز و فرودهاي 
زيادي داشته است و امروز نه تنها از بنادر قديمي بلکه از برخي بنادر 
جديد نيز در زمينه هاي مختلف توسعه اي عقب افتاده است.وي 
در ادامه افزود: اصلي ترين عامل اين عقب افتادگي نبود برنامه هاي 
منسجم بوده است.شهردار بوشهر با بيان اينکه کار بدون مطالعه 
انجام  و  مالي محدود است  انجام شود، عنوان کرد: سرمايه  نبايد 
کار غير کارشناسي در کنار سرمايه مالي، سرمايه اجتماعي را نيز 
به  به صورت متوازن  بايد  از دست خواهيم داد.وي گفت: خدمات 
همه محات توجه شود و تمام امکانات به چند محله خاص معطوف 
ما مشارکت  اصلي  اهداف  از  يکي  نشان کرد:  نباشد.اميري خاطر 
مردمي و ارتباط دو سويه بين شهرداري و مردم خواهيم داشت.
پروژه هاي  در  نبايد  فرهنگي  مسائل  اينکه  بيان  با  بوشهر  شهردار 
شهري ناديده گرفت،  اظهار کرد: ميدان ها، تنديس ها و نام گذاري ها 

بايد  مطابق با  فرهنگ بومي انجام شود.

در روستاهاي شهرستان نظرآباد اجرا مي شود:
طرح دوستدار کتاب 

نظرآباد-خبرنگار رسالت:
در  کتابخواني  فرهنگ  سطح  افزايش  براي  کتاب  دوستدار  طرح 

روستاهاي نظرآباد اجرا مي گردد.
نهاد کتابخانه هاي عملي شهرستان  ابوالفضل آزاد فاح مسئول   
هفته  مناسبت  به  کتاب  دوستدار  طرح  شدن  اجرايي  از  نظرآباد 
کتاب در روستاهاي اين شهرستان خبر داد. وي گفت:در اين طرح 
براساس جمعيت هر روستا به کتابخانه مستقر در آن روستا کتاب 
اهدا مي گردد.آزاد فاح با اشاره به ظرفيت کتاب و کتابخواني در 
 9 در  کتاب  12۵/000جلد  اين شهر  افزود:در  نظرآباد  شهرستان 
باب کتابخانه در سطح شهر و روستاهاي آن شهرستان به جهت 
استفاده مردم وجود دارد و عاقه مندان مي توانند از  2۴ آبان  تا 

2۴ آذر ماه از طرح کتاب بهره مند گردند.

موفقيتي ديگر براي دانشگاه مازندران:
ثبت اختراع توسط عضو هيئت 

علمي دانشگاه مازندران
بابلسر – خبرنگار رسالت :

يک اختراع جديد توسط عضو هيئت علمي گروه زيست شناسي 
خبري  »پايگاه  گزارش  به  رسيد.  ثبت  به  مازندران  دانشگاه 
مازندران،  دانشگاه  عمومي  ازروابط  نقل  به  و  بابلسر«  مياد 
دانشيار گروه زيست شناسي  اطاقوري،  آرمان محمودي  دکتر 
دانشکده علوم پايه موفق به ثبت اختراع با عنوان پودر شيرين 
علمي  نام  با  ترشي  زميني  سيب  گياه  از  کالري  کم  کننده 
هليانتوس توبروسوس از خانواده آفتاب گردان گرديد . براساس 
اين گزارش، دکتر محمودي با اشاره به اين مطلب که اين اختراع 
محصول طرح ملي پژوهشي تصويب شده در ستاد توسعه علوم و 
 فناوري گياهان دارويي معاونت علمي رياست جمهوري به تاريخ 
2۴ /۷ /139۶ مي باشد، گفت: اين ترکيب توليدي به دليل دارا 
بودن قند طبيعي اينولين به هيچ عنوان جذب کليه ها نمي شود. 
وي افزود: استفاده از اين پودر طبيعي گياهي، جايگزين مناسبي 
براي ساکارز و ديگر قندهاي پلي ساکاريدي است که براي بدن 

انسان مضر هستند.

برگزاري هفدهمين کنگره سراسري 
 انجمن مديکال انکولوژي 

و هماتولوژي ايران در اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:

و  انکولوژي  مديکال  انجمن  سراسري  کنگره  هفدهمين 
نظران  صاحب  و  متخصصان  حضور  با  ايران   هماتولوژي 
سرطان شناسي در اصفهان برگزار شد.ولي اله مهرزاد دبير اجرايي 
ايران  و هماتولوژي  انکولوژي  انجمن مديکال  کنگره سراسري 
دانش  و  اطاعات  روز کردن  به  را  اين کنگره سراسري  هدف 
به  اشاره  با  و  دانست  سرطان  انواع  درباره  کشورمان  پزشکان 
 دريافت 1۴0 مقاله در اين کنگره، اضافه کرد : هشت مقاله به

 ttps://t.me/esfahan_resalatصورت سخنراني و ۴۵ مقاله 
به صورت پوستر ارائه مي شود.

وي با بيان اينکه تشخيص هاي پايه سرطان شناسي در کشورمان 
به خوبي انجام مي شود اما مشکل بزرگ سرطان شناسي در 
کشور نبود تشخيص هاي تکميلي و کارهاي تخصصي مربوط 
صورت  تهران  در  محدودي  نقاط  در  و  سختي  به  که  آن   به 
مي گيرد ، تصريح کرد : براي تشخيص هاي تکميلي سرطان 
شناسي نياز به مطالعات پاتولوژيک ) آسيب شناسي( نيز هست 
که بايد پزشکان متخصص بيشتري در اين زمينه آموزش ببينند و  
روي آنها کار کنند.اين عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي 
اصفهان با بيان اينکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي 
و  قيمت  گران  داروهاي  ورود  در  تسهيل  براي  راهکاري  هنوز 
و  پستان  ريه،  هاي  براي سرطان  بويژه  درمان سرطان  جديد 
پروستات ارائه نکرده است ، افزود : وزارت بهداشت مي تواند 
اين کار را به بيماران واگذار کند تا خود آنها براي خريد و وارد 

کردن دارو اقدام کنند.

در سالگرد زلزله کرمانشاه صورت مي گيرد
شادپيمايي عروسک هاي غول پيکر 

در سرپل ذهاب و ثاث باباجاني
کرمانشاه-خبرنگاررسالت:

در سالگرد زلزله کرمانشاه، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
شادپيمايي  مهرواره  خود،  فرهنگي  امداد رساني  طرح  ادامه  در 
ثاث  و  ذهاب  سرپل  شهرهاي  در  را  پيکر  غول  عروسک هاي 
باباجاني به مدت دو روز برگزار مي کند. در جريان اين مهرواره 
1۶ تا 1۸ عروسک از استان هاي ايام، قم، مرکزي، آبادان، کرمانشاه 
و منطقه آزاد اروند عروسک هاي غول پيکر توليدي خود را به جمع 
براي  را  برنامه هاي متنوع فضاي مفرحي  با  تا  مردم مي فرستند 
زلزله زدگان کرمانشاه ايجاد کنند.همچنين امروز يکشنبه 2۷ آبان 
139۷ و در سالن ورزشي امام خميني)ره( گروهي ۷0 نفره از اعضاي 
 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به اجراي آيين عروسک 
باران خواه )بوکه باران( مي پردازند؛ آييني سنتي که از سال هاي 
دور به عنوان دعاي باران از سوي کودکان و نوجوانان برگزار  شد.

بر همين اساس، عاوه بر اين گروه سرود کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان هم در اين مراسم اولين اجراي رسمي خود 

را به روي صحنه  برد.

برگزاري همايش ايمني و آتش نشاني 
و پدافند غيرعامل و مديريت بحران 

در شرکت گازگلستان
گرگان-خبرنگاررسالت:

 به مناسبت هفته ايمني و آتش نشاني وپدافند غيرعامل و مديريت 
بحران ، همايشي باحضورمهندس يوسفي پور رئيس امور»اچ اس ايي« 
 شرکت ملي گاز ايران ،  جمالي مديرکل مديريت بحران استانداري ،

تجري مديرکل پدافندغيرعامل استان، مهندس رحيمي مديرعامل 
گاز گلستان، مزنگي فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد بهشتي 
 ادارات کل،مهندس حسين زاده  رئيس »اچ اس ايي«  گاز مازندران ، 
مهندس خليلي رئيس »اچ اس ايي«  گاز سمنان ، روئساي ادارات 
و تعميرات ، نمايندگان »اچ اس ايي« پيمانکاران ، ناظرين پروژها و 
تني چند از کارکنان  شرکت درمحل سالن اجتماعات گازگلستان 
برگزارشدبنابه گزارش روابط عمومي،در اين همايش که بالغ بر 
200 نفر شرکت داشتند مهندس رحيمي مديرعامل گازگلستان 
تجربيات غني ساير  از  بهره گيري  بر  تاکيد  ضمن خيرمقدم،با 
ادارات وشرکت ها درحوزه پدافند غيرعامل از صنعت گازبه عنوان 
يادکرد  از صنعت هسته اي  پر خطر جهان پس  دومين صنعت 
خواهيم  نماييم  مرور  را  حوزه  اين  در  حوادث  اگرآمار  وگفت: 

دانست که قابل مقايسه با ساير صنايع نيست.

احداث آب انبار براي تامين پايدارآب شرب  
1440 واحد مسکن مهر در نائين

اصفهان-خبرنگاررسالت:
 درسال جاري  در راستاي اجراي اقدامات پدافند غيرعامل، آب انباري به ظرفيت 2 هزار 
متر مکعب به منظور تامين پايدارآب شرب ساکنان 1۴۴0 واحد مسکن مهر شهرستان 
نائين احداث شد.مدير آبفاي نائين گفت: در سال جاري جهت اجراي اقدامات پدافند 
غيرعامل براي دسترسي پايدارساکنان 1۴۴0 واحد مسکن مهر نائين به آب شرب ،آب 
انباري به سبک سنتي احداث گرديد.اين در حالي است که در فرهنگ مردم نائين بهره گيري  
از آب انبار در مواقع ضروري از دير باز تا کنون ديده شده است.  حسن ميري گفت: در 
حال حاضر آب شرب ساکنان مسکن مهر از طريق طرح آبرساني اصفهان بزرگ و منابع 
داخلي تامين مي شود.اين درحالي است که وقوع خشکسالي هاي اخيرموجب شده که  
شهرستان نائين  در فصل گرم براي تامين آب شرب با چالش هايي مواجه شود.وي  
وجود آب انبارها  را در شهرستان نائين غنميت دانست و عنوان کرد:هم اکنون ۴۸باب 
آب انبار در شهرستان نائين در مدار بهره برداري قراردارد که مردم عمدتا در فصل گرم 
سال  آب شرب خود را از طريق همين آب انبارها تامين مي کنند.مديرآبفاي نائين 
اعام کرد: طبق برآوردهاي صورت گرفته 23 هزارمترمکعب حجم ظرفيت آب انبارهاي 
تحت پوشش آبفا نائين مي باشد در حالي که تخمين زده شده که بيش از 100 باب 

آب انبار در شهرستان نائين وجود دارد که در اختيار مالکان قراردارد.

 دستگيري سه متهم  سرقت کارت بانکي
 در کرج

کرج- خبرنگاررسالت: 
در پي مراجعه فردي به پليس فتا استان البرز مبني بر اينکه از کارت بانکي وي مبلغ 
3 ميليارد ريال به صورت غير مجاز برداشت شده، پيگيري موضوع در دستور کار 
کارشناسان اين پليس قرار گرفت .وي ادامه داد: در بررسي اطاعات پرينت حساب 
شاکي مشخص شد، فرد ناشناسي اقدام به برداشت 3 ميليارد ريال از حساب وي 
کرده و سپس از طريق دستگاه پوز يک طافروشي در تهران ، مبلغ موجود کسر 

شده است .
پرونده محرز  ادامه روند پيگيري  البرز گفت: در  استان  انتظامي  فرمانده  جانشين 
شد، متهم پس از سرقت کارت عابر بانک شاکي و کپي آن، اطاعات کارت را هک 
و پس از خالي کردن موجودي حساب وي، از طافروشي در تهران خريدکرده است 
.اين مقام انتظامي گفت: با پيگيري هاي شبانه روزي ماموران، متهم دستگير که در 
تحقيقات پليسي به جرم خود مبني بر برداشت وجه به صورت غير مجاز اعتراف و 
اقرار کرد پس از برداشت وجه از يک طافروشي در تهران مبلغ 20 هزارو ۵00 دار 
قاچاق خريداري کرده است .سردار حسيني با بيان اينکه طافروش و تهيه کننده 
دارهاي قاچاق نيز دستگير شدند، گفت : هر 3 متهم دستگير و براي سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.

معاون هنري وزارت ارشاد از مجموعه هاي هنري 
خوزستان و منطقه اروند بازديد کرد

اهواز-خبرنگاررسالت:
معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي در سفر به خوزستان منطقه آزاد اروند از 
مجموعه هاي هنري اين منطقه ديدن کرد و با فعاان هنري اروند گفت و گو کرد. سيدمجتبي 
حسيني که به همراه شهرام کرمي؛ مدير کل هنرهاي نمايشي و هادي مظفري؛ مدير کل 
هنرهاي تجسمي براي توسعه فعاليت هاي هنري در منطقه آزاد اروند به اين منطقه سفر 
کردند.  ديدن  آبادان  معاصر  هنرهاي  موزه  بازسازي  و  آبادان  تئاترشهر  مجموعه  از  کردند؛ 
همچنين استوديوي صدابرداري موسيقي مصباح الهدي در آبادان با حضور معاون امور هنري 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي افتتاح شد.
 معاون امور هنري، مديران کل هنرهاي نمايشي و تجسمي و مديرکل فرهنگ و ارشاد اسامي 
منطقه آزاد اروند و جمعي از مسئوان از سيما مهر آبادان بازديد کردند و با حضور در گلزار 
شهداي آبادان، به شهداي اين شهر و شهداي سينما رکس آبادان، اداي احترام کردند.  بازديد 
از موزه هنرهاي معاصر اهواز، مجموعه خليج فارس خرمشهر، بازديد از مجموعه کانون شهيد 
فهميده خرمشهر، بازديد از تاار فانوس خرمشهر، نشست با انجمن هاي هنري خوزستان، 
ديدار با فعاان فرهنگ و هنر منطقه آزاد اروند و گفت وگو درباره مسايل و فعاليت هاي هنري 
در منطقه از برنامه هاي ديگر سفر معاون امور هنري، مديرکل هنرهاي نمايشي و هنرهاي 

تجسمي به منطقه آزاد اروند بود.

در آستانه فصل سرما؛ 
 فرماندار مينودشت از اداره گاز اين  شهرستان

بازديد کرد 
گرگان-خبرنگاررسالت:

فرماندارمينودشت در بازديد از اداره گاز شهرستان 
ضمن تقدير از رئيس و پرسنل اداره گفت: با 
توجه به آغاز فصل سرما و افزايش حجم مصرف 
گازو وقوع حوادث احتمالي ، شرکت گاز اقدامات 
را  خود  تخصصي  هاي  مراقبت  و  پيشگيرانه 
گسترش دهد.به گزارش پايگاه اطاع رساني 
اداره  افزود:  گاز گلستان،سيد رضا طباطبايي 
گاز با توجه به خدماتي که انجام مي دهد بويژه 
در اين ايام سرد جزء مهمترين ادارات در ايجاد 
آسايش و رفاه براي مردم منطقه  مي باشد و 
نيازمند تاش بيشتر در رفع نواقص احتمالي 

در خطوط لوله گاز مي باشد.
طباطبايي در ادامه  بصورت جداگانه با حضور 
در دفاتر خدمات مشترکين ، امداد ، تعميرات با 
عرض خسته نباشيد از روند خدمات ارائه شده 
مطلع شده و رهنمودهاي ازم را ارائه نمود. در 

همين راستا رئيس اداره گاز شهرستان مينودشت 
نيز ضمن عرض خوشامد گويي،گزارشي از روند 
گازرساني و خدمات رساني درسطح شهرستان 
ارائه نموده و خواستار حمايت و همياري فرماندار 
و ساير مسئولين شهرستان در انجام وظايف و 
برنامه هاي اين شرکت شد.نريماني در ادامه از 
تشکيل کميته واکنش سريع شرکت گاز در سطح 
استان و شهرستان مينودشت خبر داد که مورد 

توجه و رضايت فرماندار  قرار گرفت.

استاندار سيستان و بلوچستان: 
بهره برداري از ظرفيت هاي نهفته معادن  گامي در راستاي پيشرفت  سيستان و بلوچستان است

دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران مسلمان خبرداد:
ترجيح منافع مالي بر جان محيط بانان شهيد از سوي دولت

در 6ماهه اول سال صورت گرفت :
افزايش 42 درصدي جراحي مغز و اعصاب در بيمارستان حضرت رسول اکرم)ص( رشت

رئيس اداره اوقاف و اموريه خيريه کاشان :
36 ميليارد ريال وقف طرح هاي عمراني بقاع متبرکه کاشان شد

زاهدان-خبرنگاررسالت:
سيد دانيال محبي، استاندار سيستان و بلوچستان گفت: معادن 
استان داراي ظرفيت هاي ارزشمند و نهفته اي است که بهره برداري 
صحيح از آن، گامي در راستاي پيشرفت و توسعه استان خواهد بود.
جلسه شوراي معادن استان به رياست استاندار سيستان و بلوچستان 
و با حضور نماينده مردم شريف شهرستان هاي سراوان و مهرستان 
در مجلس شوراي اسامي، نمايندگان شرکت ايميدرو و ساير اعضا 

با هدف بررسي شرايط بهره برداري از معادن مناطق سراوان و 
مهرستان  در استانداري برگزار شد. استاندار در اين جلسه اظهار 
داشت: کارگروهي متشکل از محيط زيست، صنعت و معدن و ساير 
دستگاه هاي ذي ربط با ارائه راهکارهاي ازم درخصوص فعاليت هاي 
اکتشافي ، موارد را جمع بندي و براي تصميم گيري نهايي به شوراي 
معادن استان اعام نمايند. سيد دانيال محبي با اشاره به مباحث 
مطرح شده در جلسه، پيرامون مسائل و موانع زيست محيطي معادن 

شناسايي شده، خاطرنشان کرد: نبايد بگذاريم کار گره بخورد و 
متوقف شود بلکه مديران مربوطه پس از مطالعه دقيق و کارشناسي 
ازم در اين جلسات با قدرت و به درستي تصميم گيري کنند. 
استاندار خطاب به نمايندگان شرکت ايميدرو گفت: انتظار داريم 
شرکت ايميدرو در زمينه سواحل مکران نيز ورود کند و فعاليت 
ازم را داشته باشد، چرا که؛ سواحل مکران ظرفيت ناشناخته اي 

است که در دنيا بي بديل و بي نظير مي باشد.

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: 
تحميل بارمالي سنگين به دولت مهم ترين عامل تعلل در روند 
بررسي ايحه حمايت از محيط بانان مظلوم وجان بر کف است.

محمد عمراني  در گفت وگو با »پايگاه خبري مياد رسالت« با 
بيان اين مطلب افزود: قريب به دو سال از اعام وصول شدن 
دستگاه هاي  يگان حفاظت  مأموران  از  قضائي  »حمايت  ايحه 

از سوي مجلس شوراي اسامي مي گذرد، ولي هنوز  اجرايي« 
خبري از بررسي آن در صحن علني مجلس نيست.

 اين درحالي است که تقريباً همه نمايندگان مجلس، کارشناسان 
و فعاان حوزه محيط زيست از اهميت خاص اين ايحه سخن 
مي گويند.اين فعال محيط زيست با اشاره به اين موضوع که روند 
بررسي ايحه ياد شده به اواخر سال 9۵ مي رسد اظهار داشت: 
تا  روند تصويب اين ايحه در مجلس به کندي پيش مي رود، 

جايي که صداي فعاان محيط زيست و حتي اعضاي مجلس را 
در آورده است. يوناتن بت کليا؛ عضو هيئت رئيسه فراکسيون 
محيط زيست يکي از اين نمايندگان منتقد به روند کند تصويب 
اين ايحه است.به گفته عمراني، تا کنون 123 نفر از محيط بانان 
در مقابله با شکارچيان غير مجاز جان خود را از دست داده اند 
که آخرين آن ها شهيد »تاج محمد باشقره« از استان گلستان 

بوده است.

رشت-خبرنگاررسالت:
انجام 23۴ مورد عمل  با  اکرم )ص(  بيمارستان حضرت رسول 
جراحي مغزواعصاب در ۶ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۴2درصد رشد در اعمال جراحي مغزو اعصاب داشته 
است.دکتر شهدي نژاد با اعام خبر فوق افزود: در ۶ماهه نخست 
سالجاري در بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت به عنوان 

تنها مرکز بستري تامين اجتماعي در استان نزديک به ۴۷00عمل 
انجام شده است که در مجموع نسبت به مدت مشابه  جراحي 
سال قبل شاهد رشد 11 درصدي بوده است.مدير درمان تامين 
اجتماعي استان گيان با اشاره به تعداد ۸1۵ مورد عمل جراحي 
چشم در ۶ماهه اول سال در اين بيمارستان اظهار داشت:درانجام 
به مدت  از 1۸درصد رشد نسبت  به بيش  عمل جراحي چشم 

مشابه سال قبل دست يافته ايم. ايشان با ذکراعمال جراحي ديگر 
از قبيل جراحي ارتوپدي،ارولوژي، جراحي عمومي ،گوش و حلق 
و بيني و زنان وزايمان در بيمارستان اضافه نمود : در اين مدت 
نزديک به 9هزار نفر در بيمارستان حضرت رسول اکرم)ص(رشت 
بستري شدند که از اين آمار نزديک به ۸هزار نفر بيمه شده تامين 

اجتماعي و الباقي ساير بيمه ها بودند

کاشان -خبرنگاررسالت:
 رئيس اداره اوقاف و امور خيريه کاشان گفت: ۸0 
نفر از افراد نيک انديش در سال جاري نزديک به 
3۶ ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي عمراني در 
امامزادگان اين شهرستان، وقف کردند.  حجت ااسام 
اصغر توسلي  در نشستي با خبرنگاران افزود: اين 
ميزان اعتبار در قالب خريد مصالح ساختماني 

در  سراميک(  و  کاشي  سيمان،  گچ،   )شامل 
۵0 بقعه متبرکه شهرستان کاشان هزينه شده 
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  کرد:  بيان  است.وي 
کاشان نيز در راستاي ترميم، بازسازي يا توسعه 
 ۴2 متبرکه  هاي  بقعه  در  عمراني  هاي  طرح 
ميليارد ريال در سال جاري اختصاص داد.رئيس 
اداره اوقاف و اموريه خيريه کاشان اضافه کرد: 

همچنين تاش هاي صورت گرفته در سال جاري به 
دريافت ۸۶ فقره سند مالکيت براي موقوفه هاي اين 
شهرستان منجر شد که بزرگ ترين آن کاروانسراي 
مسلم آباد با 21 هزار مترمربع زمين است.وي در 
ادامه نيز به ثبت ۶ وقف جديد در سال جاري 
اشاره کرد و يادآور شد: اين وقف ها شامل پنج 
قطعه زمين براي ساخت مسجد، حسينيه و يک 

وقف قرآني بود.
توسلي در مجموع شمار موقوفه هاي شهرستان 
کاشان را 2 هزار و 2۸۴ مورد برشمرد و گفت: اين 
وقف ها شامل ۶۴۴ باب مسجد، 9۴ حسينيه، 2 
زينبيه، چهار آرامستان، 12 تکيه، سه دارالقرآن 
ساير  به  مربوط  نيز  مورد   ۵2۵ و  هزار  يک  و 

وقف ها مي باشد.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مارد:
فعاليت هاي عمراني  در بقاع متبرکه شهر مارد 

اجرايي شده است

فرماندار بناب در جلسه شوراي اداري  :
تغييرمسئوان در راستاي گردش نخبگان است

بناب-خبرنگاررسالـت:
 فرماندار بناب  امين رفيعي در جلسه شوراي 
اداري شهرستان بناب  با اشاره به فرارسيدن هفته 
گراميداشت بسيج گفت: امسال جشن هاي چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي از اهميت خاصي 
برخوردار است و تاش خواهيم کرد تمام برنامه ها 
و جشن هاي چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي را با رويکرد مردمي برگزار کنيم!وي سپس 
تصريح کرد: دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان 
شهرستان بايد موازين و نکات مورد تأکيد پدافند 
غيرعامل را به عنوان عامل مهمي در تأمين امنيت 
و مقابله با تهديدها مورد توجه قرار دهند.رئيس 

شوراي اداري شهرستان بناب اظهار کرد: در بحث 
پدافند غيرعامل ابتدايي ترين موضوع حفاظت 
فيزيکي ادارات است که به نوعي در اين ارتباط 
دچار مشکل هستيم و ادارات و نهادها بايستي 
در اين ارتباط با حساسيت بيشتري به موضوع 
با اشاره به  نگاه کنند.فرماندار بناب همچنين 
انجام تغييرات در رأس برخي ادارات شهرستان 
خاطرنشان کرد: تغييرات به معناي اين نيست 
که مسئولي که تغيير مي کند داراي مورد است 
بلکه تغيير مديران و مسئوان در راستاي گردش 
نخبگان است و از اين رو تغيير مديران جزء الزامات 

مديريتي است.

مديرکل راه و شهرسازي استان اردبيل خبرداد:
افزايش اعتبار پروژه هاي راه سازي در اردبيل  

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل راه و شهرسازي استان اردبيل گفت: 
حداقل سه برابر نسبت به سال گذشته اعتبار 
پروژه هاي راهسازي در اردبيل افزايش يافته است.
محبوب حيدري در بازديد از پروژه هاي راه استان 
اردبيل اظهار داشت: با پيوست به قانون يک بودجه 
امسال اعتبار پروژه هاي راهسازي اردبيل نسبت 
به سال گذشته حداقل سه برابر افزايش يافته به 
طوري که سال گذشته 1۶ ميليارد تومان بود که 
امسال ۷0 ميليارد تومان افزايش يافته است.وي 
با اشاره به  دليل تاخير اجراي پروژه کمربندي 
خلخال بيان کرد: خريد و تملک اراضي درپروژه 

کمربندي خلخال ۷ ميليارد تومان است که در 
حال حاضر عمليات خاکي در سه کيلومتر از 
پيمانکار  يافته و  اجرا  ۵/۵ کيلومتر کمربندي 
پروژه بااي دو ميليارد تومان مطالبات دارد که 
در اين زمينه برنامه ريزي هاي ازم انجام يافته 
است. مديرکل راه و شهرسازي استان اردبيل 
گفت: ارتقاي شاخص راه هاي ارتباطي شهرستان 
خلخال بسيار حائز اهميت است و سال گذشته 
و امسال اجراي پروژه هاي راهسازي استان نيز 
با افزايش ميانگين شاخص بهره مندي مردم از 
راه هاي اصلي و راه ارتباطي آسفالت روستايي 

در اين شهرستان شده است.
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شهريار-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مارد گفت: 
در شهرستان مارد ۶ امامزاده وجود دارد که در حوزه 
عمراني  کارهاي ارزشمندي در تمامي آنها صورت 
گرفته و درحال برنامه ريزي است که اين موضوع  با 
استقبال گرم مردم همراه بوده است.حجت ااسام 
والمسلمين محمد سليمي در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت: تبديل شدن امامزادگان به قطب 
فرهنگي يکي از تاکيدات مقام معظم رهبري است 

که مديريت اداره اوقاف شهرستان مارد نيز هم سو 
با اين فرمايش تاش دارد با توجه وتوسعه زيرساختي 
عمراني خدمات فرهنگي رو به رشدي را دراين مراکز 
براي زائران و شهروندان ارائه دهد.وي ادامه داد: هم 
اکنون در تمامي امامزادگان مارد کارهاي عمراني خوبي 
صورت گرفته و تاش خواهيم کرد که از اين مراکز 
معنوي به نحو شايسته اي در مناسبت هاي مختلف 
استفاده نماييم و در امام زاده بي بي سکينه )س( دو 
مناقصه بزرگ آينه کاري و گچ بري با اعتبار 23 ميليارد 
ريالي و رواق سردرب هاي ورودي حرم و شبستان با 
هزينه 2۷ ميليارد ريالي در دستور کار قرار دارد.وي 
 از توسعه شبستان و استقبال گرم مردم از امام زاده 
بي بي سکينه)س( خبر داد و افزود: به همت اداره 
اوقاف ساخت، تکميل و راه اندازي شبستان امامزاده 
بي بي سکينه )س( با 2۸00 متر زير بنا و با اعتباري 
بالغ بر ۴۵0 ميليارد ريال و در دو طبقه با موفقيت 

به اتمام و به مرحله بهره برداري رسيد.



نگاه«
منصور خلج:

 نمايش هاي ميداني مي تواند 
به درون مردم نفوذ کند

سعيده اه دادي 
منصور خلج، پژوهشگر و نمايشنامه نويس درباره نمايش هاي ميداني نظير 
»رسول« گفت: شايد سالن تئاتر شهر تنها 600 نفر را درون خود جاي دهد، 
اما ظرفيت نمايش هاي ميداني بيشتر است و مي تواند به درون مردم نفوذ کند.
منصور خلج، پژوهشگر و نمايشنامه نويس، درباره نمايش هاي ميداني نظير 
»رسول« و سابقه اجراي آن در گفت وگو با روابط عمومي منطقه فرهنگي 
و گردشگري عباس آباد، گفت: »نمايش هاي ميداني از ديرباز وجود داشته 
و ما انواع و اقسام نمايش هاي ميداني داشتيم که در اجتماع و محات برگزار 
مي شد و نمايش هاي خياباني نيز قدمت زيادي دارد.«خلج ادامه داد: »معموا 
نمايش هاي خياباني يا محيطي سعي مي کند به داخل مردمي برود که کمتر به 
سالن هاي تئاتر مي روند و بيشتر با مردم ارتباط برقرار مي کند.«او درباره زمان 
اجراي نمايش هاي خياباني عنوان کرد: »نمايش هاي خياباني در زمان هايي که 
بحران هايي در جامعه وجود دارد، رشد و تعالي پيدا مي کرد. در آلمان در بين 
دو جنگ نمايشنامه  نويسي به نام پيسکاتور تئاترهايي برگزار مي کرد که مسائل 
جامعه را بازگو مي کرد و از تئاتر به عنوان يک تريبون براي بازگويي مسائل 
زندگي خود استفاده مي کرد و هيچ نسخه خاص و کليشه شده اي هم ندارد و 

به شيوه هاي مختلفي اجرا مي شود.«
اين نمايشنامه نويس با اشاره به اينکه تعزيه همچنان جايگاه خود را دارد، افزود: 
»هم در محيط بسته و هم در حسينيه ها و محيط هاي باز و در جايي که محل 
تجمع مردم است، تئاتر سيار و دوره گرد حضور دارد و به دليل اينکه معموا روي 
سکوي گرد برگزار مي شود، دکورهاي زيادي ندارد و به راحتي با مردم ارتباط 
برقرار مي کند.«خلج ادامه داد: »به دليل اينکه ما برخاف يونان و رم باستان 
سالن تئاتر نداشتيم، نمايش هاي سنتي ما بيشتر حالت دوره گرد داشته و شبيه 
نمايش خيمه شب بازي بوده است که وسايل آن به راحتي در يک صندوق 
جاي مي گرفت و برگزارکنندگان اين نمايش از جايي به جاي ديگر مي رفتند. 
همچنين نمايش هاي تعزيه در ادوار مختلف به راحتي در مراکز تجمع مردم 
برگزار مي شد و پس از آن هم به سرعت وسايل خود را جمع مي کردند و به 
جاي ديگري مي رفتند.«او در پاسخ به اينکه چه داستان هايي ظرفيت اين را 
دارند که به صورت ميداني با عده زيادي از تماشاگران اکران شوند و آيا فقط 
داستان هاي مذهبي در اين قالب مي گنجند، گفت: »هيچ محدوديتي براي 
اجراي ميداني وجود ندارد و يک افسانه عاميانه، فولکلور و بحران اجتماعي به 
کمک اين گروه ها اجرا مي شود و مضمون مي تواند متنوع باشد.«خلج با بيان 
اينکه گاهي ايده هايي به ذهن نويسنده و کارگردان خطور مي کند که مي تواند 
بسيار متنوع باشد، افزود:»گاهي نيز ايده مي تواند برگرفته از تاريخ باشد و به 
افسانه ها، قصص مذهبي و رخدادهاي تاريخي برگردد يا اينکه به کمک خبري 
که در روزنامه ها منتشر مي شود، به ذهن نويسنده برسد. به عنوان مثال، اگر 
نگاهي به سريال هاي تلويزيوني کنيد، اين تنوع در بيان قصه ها ديده مي شود 
و اين ها همه مباحث و ايده هايي است که به گونه هاي متنوعي مي تواند تبديل 

به يک اثر شود.«
او با تأييد اينکه نمايش هاي ميداني نظير»رسول« مي تواند فرهنگ تماشاي 
نمايش را در مردم زنده کند، گفت: »همواره در تمام دنيا قشر خاصي بليت 
مي خرند و تئاتر مي بينند. حتي در مردمي ترين نمايش ها خيلي از روستائيان 
عادت به تماشاي نمايش ندارند. اين نمايش ها وقتي در جايي واقع مي شود که 
مردم زيادي هستند، تاش مي کند تماشاچيان خود را فراهم کند و پيامي داشته 

باشد و مضمون خود را در قالب هنري منتشر کند.«
او در پايان گفت: »آمار تماشاگران ما بسيار محدود هستند و نهايتا 600 نفر 
در تئاتر شهر مي توانند حاضر شوند و به طور قطع تئاترهاي ميداني مي تواند 

به ميان مردم برود.«
مرتضي الويري؛ عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسامي شهر تهران:

»رسول« نو آوري در تعزيه ايراني است
درباره سرانه اختصاص يافته به کارهاي فرهنگي مي توانم به اين موضوع اشاره 
کنم که متأسفانه به دليل محدوديت اعتباري، مجبوريم تا جاي ممکن از منابع 
مردمي براي کارهاي فرهنگي استفاده کنيم؛ به عبارت ديگر شهرداري از راه به 
کارگيري سرمايه هايي که خارج از محدوده عوارض دريافتي است، تصميم بر 
اتخاذ سياست گذاري بيشتر در اين زمينه گرفته است و نمونه آن نمايشي است 
که به نام »رسول« اجرا شد. منابع اختصاص داده شده به کارهاي فرهنگي نسبت 

به سال گذشته کاهش يافته، اما از نظر سياست گذاري در حال پيشروي و تنوع 
بخشي به سياست گذاري فرهنگي در اين حوزه هستيم. در حقيقت در بخش 
منابع تخصيص يافته، کاهشي 4 هزار ميلياردي داشتيم که به طور طبيعي در 
بخش فرهنگ نيز تأثيرگذار است. آقاي شجاع پوريان معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران تاش مي کند منابع غيرشهرداري را جذب کند و به کمک 

سياست گذاري و به کارگيري منابع، حوزه هاي فرهنگي را پربارتر کند.
با توجه به فعاليت هاي فرهنگي که در اين منطقه انجام مي شود، ذکر اين نکته 
خالي از لطف نيست که مجموعه فرهنگي و گردشگري عباس آباد از گذشته در 
مرکز توجه بوده است و هزينه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين منطقه 
مانند ساخت پل طبيعت قابل مقايسه با ساخت برج مياد نيست و بسيار کمتر 
است، اما استقبال خوبي از آن صورت گرفته است. فکر مي کنم مجموعه شکل 
گرفته در اين مجموعه زمينه مساعدي از لحاظ سخت افزاري براي فعاليت هاي 

فرهنگي فراهم کرده است.
درباره نمايش »رسول« نيز مي توانم بگويم که در گذشته مصائب امام حسين)ع( 
به صورت تعزيه و سنتي نمايش داده مي شد، اما اين اولين ابتکاري است که 
تعزيه هاي سنتي در قالب يک نمايشنامه ارائه مي شود و در واقع نوعي نوآوري 
است که مي تواند تداوم پيدا کند. در حقيقت چارچوب هاي ساکن و منجمد که 
ساليان طواني حاکم بود، با نمايشنامه هايي نظير »رسول« در حال تحول است 
و در واقع ابزارهاي جديد و نورپردازي هاي متنوع را براي خلق يک اثر هنري به 
کار گرفته است. اين نمايش از اين نظر براي من جالب بود که هم از نظر هنري 
کار ارزنده اي انجام شده و تکنولوژي و امکانات جديد را به کار گرفته است و 
هم نشان مي داد که چگونه جوشش خون حسيني يک شخصيت نامتعادل و 

مشروب خوار را متحول کرده و تبديل به فردي ارزشمند مي کند.
نمايش »رسول« براي خبرنگاران و عكاسان اجرا شد

نمايش »رسول« به نويسندگي حميدرضا نعيمي و کارگرداني سعيد اسماعيلي، 
دوشنبه شب، 14 آبان ماه، ساعت 19 براي اصحاب رسانه و عکاسان  و خانواده هاي 

محترمشان اجرا شد.
نمايش  و گردشگري عباس آباد،  فرهنگي  روابط عمومي منطقه  به گزارش 
»رسول« بزرگترين نمايش ميداني است که در مساحت 12 هزار متر مربع و 
ساخت دکور در فضاي سه هزار متر مربعي توسط منطقه فرهنگي و گردشگري 

عباس آباد توليد شده است.
اجراي اين نمايش از ششم آبان ماه آغاز شده و هر شب ميزبان بيش از هزار 
نفر از شهروندان است. در اين نمايش عاوه بر نعيمي، کاظم هژيرآزاد و حبيب 
دهقان نسب بازي مي کنند و 170 بازيگر و هنرور روي صحنه حضور دارند. 
داستان رسول، زندگي تولد تا مرگ مردي در تهران قديم است که دچار تحوات 

اساسي در مسير زندگي مي شود.
طراحي و اجراي دکورهاي تاريخي از تهران قديم، تبريز دهه 20 و اردوگاه کربا 

از مهمترين ويژگي هاي اين نمايش بزرگ ميداني است. 

»

سعيد کماني ضمن ارائه توضيحاتي درباره نگارش فيلمنامه سريال شهيد 
حججي از لزوم حمايت مالي ارگان هاي خارج از صداوسيما براي توليد 
اين مجموعه گفت.سعيد کماني در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره 
سريالي که قرار است با محوريت شهيد حججي ساخته شود به خبرنگار 
مهر گفت: حدود دو ماه پيش برآورد نگارش اين سريال انجام شد اما اين 
سريال، پروداکشن يک سريال معمولي را ندارد و غير از سازمان صداوسيما، 
ارگان هاي ديگري هم بايد حمايت کنند تا بتوانيم آن را بسازيم.وي درباره 
اين سريال توضيح داد: اين ميني سريال با نام فعلي »شهيد حججي« قرار 
است در 1۳ قسمت ساخته شود و اکنون حدود 7 قسمت از آن نوشته 

شده است.اين تهيه کننده درباره کارگردان سريال شهيد حججي اظهار 
کرد: هنوز کارگرداني براي اين سريال انتخاب نکرده ايم و فعا درگير 

نگارش و ديگر مقدمات کار هستيم.
کماني در پايان درباره ديگر جزئيات اين مجموعه گفت: اين سريال درباره 
زندگي شخصي شهيد حججي نيست و بيشتر فرمانده وي و همچنين 
مسائل آنها در سوريه مي پردازد بنابراين کل داستان در سوريه روايت 
شده و در همان جا تصويربرداري مي شود. بخش هايي از اين ماجراها هم 
به درگيري با داعش مي پردازد و به همين دليل نياز است که چند ارگان 

در تهيه اين سريال ما را حمايت کنند.

در گفت و گو با 
تهيه کننده مطرح شد؛

مواجهه شهيد 
حججي با داعش 

سريال مي شود
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گفت و گو با شهرام عبدلي بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر:

 تئاتر مي تواند بازيگر را بسازد
ناهيد جعفرپور کامي

شهرام عبدلي متولد ارديبهشت ماه 1۳۵۵و متاهل است. 
او فارغ التحصيل رشته ادبيات است و از نوجواني کار تئاتر را 
آغاز کرده است وي کمتر فعاليت سينمايي انجام داده و بيشتر 
 به فعاليتهاي تلويزيوني و تئاتر پرداخته است. از فعاليت هاي 
هنري اش عبارتند از : فيلم هاي "دختري در قفس"، " قصه 
دلها "،" مسير آسمان " ،"اين هفت نفر" و مجموعه هاي "خط 
 قرمز"،"شايد براي شما هم اتفاق بيفتد" ،"رستگاران" ،" فاصله ها"،

" تا رهايي" و... شهرام عبدلي بازيگر جوان و البته بي حاشيه 
فعاليت هنري اش حدود يک دهه  از   تلويزيون است که 
مي گذرد و هنوز پر انرژي کار مي کند. پدر و مادرش اصالتا 
آذري زبان هستند، يک خواهر و يک  برادر دارد که فعاليت 
هنري ندارند. عاقه و استعداد بازيگري اش از سال اول ابتدايي 
از گروه تئاتر مدرسه شروع شد، معلم ورزش اش نقش پر رنگي 
در بازيگري اش داشت، مي گويد از دو ساعت کاس ورزش 
يک ساعت و نيم ورزش مي کرديم و بعد نيم ساعت آخر 
 معلم ورزشمان آقاي رضايي يک قصه تعريف مي کرد و به ما 
مي گفت آن را به صورت نمايش اجرا کنيد. سريال "خط قرمز" 
اولين حضور رسمي او در قاب تلويزيون بود، در اين سريال 
با نقش منفي شروع پرهيجان داشت و به معروفيت رسيد. 
از بچگي در اکثر مهماني ها تقليد اطرافيان را مي کردم و به 
همين خاطر رفته رفته به بازيگري عاقه مند شد. پدرش به 
شدت به سينما عاقه مند بود و جزءکساني بود که به سينما 

مي رفت و مخالف حضور من در عرصه هنر نبود. 
آقاي عبدلي با توجه به اتفاقات نه چندان خوبي که اين 
روزها براي سينما و خانه اش افتاده است، توقع شما 

به عنوان بازيگر نسبت به اين کنش ها چگونه است؟
است.  آتيه ام  است  مهم  که  چيزي  آن  بازيگر  من  -براي 
مهم است که حداقل تحت پوشش بيمه قرار بگيرم. بايد 
شغل من به عنوان بازيگر پشتوانه اي داشته باشد. چه بيمه، 
چه بازنشستگي و چه امکاناتي که هر ارگاني براي افرادش 
ممکن است درنظر بگيرد. هر سازماني حداقل امکاناتي براي 
کارمندانش درنظر دارد، اما سينما اين طور نيست. در نهايت، 
آخر اين جاده معلوم نيست به کجا مي رسد.در واقع جايي 
بايد باشد که امنيت ايجاد کند و اگر زماني بازيگر نخواست 
کار کند روي آن پشتوانه حساب کند. اکثر بازيگران سينماي 
ما در اين حرفه پير شدند و عده اي نيز به شکل اسفناکي 
از دنيا رفتند يا اصا عده اي زندگي مي کنند و کسي نيست 
سراغي از آن ها بگيرد. بايد در حرفه اي به سختي بازيگري 
جايي داشته باشيم که به عنوان خانه سينما يا هر سازمان 
ديگري که ممکن است هر اسمي بشود روي آن گذاشت، 
وجود داشته باشد که تکيه گاه بازيگر باشد. در اين 10-12 
سالي که من بازي مي کنم، چيز خاصي نتوانستم به دست 
بياورم.غير از يک بيمه تامين اجتماعي که يک روز مي شود 
از آن استفاده کرد و يک روز نه! در اصل من به عنوان بازيگر 
به مسائل حاشيه اي کار ندارم، فقط مي خواهم هر اتفاقي که 
مي افتد، تکيه گاهي براي ما وجود داشته باشد. هم شرايطي 
ايجاد شود که در روند رو به رشد سينمايي ما تاثيرگذار باشد 

هم مِن بازيگر بتوانم روي آن حساب کنم.
چهره شما کاراکتر ويژه اي دارد اين مسئله آيا دست و 
پايتان را در پذيرش و ايفاي نقش هاي متفاوت نبسته 

است؟
-نه. من نقش خاکستري هم بازي کردم و بيننده آن را 
پذيرفته است. در ابتدا شايد منفي بوده و با بازي من تبديل 
شده به يک نقش خاکستري. اما اين بستگي به اين دارد که 
آن نقش را چطور براي خودت پرورش بدهي و بازي کني. تا 
حاا نقش هايي متفاوت را در عين مثبت بودن بازي کرده ام 

و چهره ام جواب داده است.
آيا نقش خاصي هست که منتظر پيشنهادش باشيد؟

-نه نقش خاصي را مدنظر ندارم، اما هيچ وقت هم نقش منفي 
را دوست نداشتم. هرچقدرهم قدرت و توانايي بازيگري داشته 
باشم ولي چهره و نوع نگاهم اين را نشان ندهد، بيننده پس 
مي زند. بيننده اان از من انتظار ندارد که نقش يک جاني 
يا خافکار را بازي کنم. اما مي توانم خاکستري باشم.اان به 
مرحله اي رسيده ام که آنقدر کارهاي مختلف کرده ام که منتظر 
يک اتفاقم. منتظر يک فيلمنامه خاص و قوي. به همين دليل 
هم هست که در انتخاب فيلمنامه و کار خيلي دچار شک 
و ترديد مي شوم. هميشه اين دغدغه براي همه ما بازيگران 

است که چه چيزي انتخاب کرده و کار کنيم.
 " بازي کرديد.  تلويزيوني  تا سريال  امسال دو  شما 
سر دلبران" و " راه و بيراه" که هر دو از شبكه يک 
پخش شد. بازي کردن در آنها با دو کارگردان متفاوت 

چطوربود؟
بود که  "سّر دلبران"يک  سريال خانوادگي  -خب سريال 
اعضاي خانواده کنار هم آن را ديدند و ياد روزگاري کردند 
که از ما دور نيست. سريال سر دلبران نشان دادن زندگي 
ساده طاب و روحانيون بود. اما مجموعه تلويزيوني "راه و 
بيراه" باتوجه به عنواني که داشت با محتوا و مضمون کار 
 بسيار عجين شده بود و درباره راه و بيراه هاي زندگي آدم ها 

در اپيزود هاي مختلف بود.
کاووس در " سر دلبران"  از آن شخصيت هايي است 
که به تنهايي بسياري از اتفاقات وماجراها را به وجود 
مي آورد و ما را به دنبال خود مي کشاند. چطور اين 

شخصيت شكل گرفت؟
-خصوصيات مورد نظر را آقاي لطيفي در وجود اين شخصيت 
گذاشته بود. من هم شخصيت کاووس را از جامعه خودمان 
گرفتم. کاووس پتانسيل هايي در وجودش داشت که من آن 
را پرورش دادم. شخصيت کاووس به هيچ وجه منفي نبود. 
او هم مثل بقيه آدم ها اشتباه مي کرد. البته هوش او خيلي 
باا نبود، به همين دليل خبط هم زياد مي کرد. اين فراز و 
نشيب هاي شخصيت کاووس را دوست داشتم و برايم مهم 
بود. چالش هاي اين کاراکتر من را در موقعيت هاي مختلف 

حسي قرار مي داد و باعث مي شد حس و حال هاي متفاوت 
را تجربه کنم. البته نقش بايد اين ويژگي را داشته باشد. اگر 

تخت باشد، جذابيت ندارد.
چالش هاي کاووس کم نبود. از دزديدن ماشين گرفته تا طاها 

و ... کدام يک از اين چالش هارا دوست داشتيد؟
-من همه موقعيت هايي که کاووس در آنها قرار گرفت را دوست 
داشتم.، چون بعد از دزدي اين جرات را پيدا کرد که عذرخواهي 
کند، برايم جالب بود؛ زيرا مخاطب در چهره اين فرد ديد که 
مي خواهد همه چيز را درست کند، اما به دليل اين که عقلش 
کم بود به فاصله دو دقيقه بعد اشتباه ديگري کرد.در مجموع 

شخصيت کاووس هميشه ابري بود نه آفتابي .
شما در سريال " پرستاران" هم بازي کرديد. معتقديد 
همه شخصيت ها در اين سريال خوب شكل گرفتند و 
از قسمت اول مخاطبان توانستند با داستان ارتباط 

برقرار کنند؟
-به نظرم نويسنده و کارگردان بايد در همان قسمت اول به 
فکر جذب مخاطب باشد نه اين که چند قسمتي توليد و پس 
از مشاهده کاستي ها، کار تقويت شود. "پرستاران" از همان 
ابتدا مخاطب را درگير داستان کرد و اين تيزهوشي کارگردان 
را  رساند که از قسمت اول جذابيت هاي ازم را براي ديدن 

اين مجموعه ايجاد کرد.
نگران اين نبوديد که کارگردان اين مجموعه شايد نتواند 

جذابيت هاي ازم را براي مخاطب به وجود بياورد؟
-من از زماني که فيلمنامه به دستم رسيد و با صحبت هايي که 
با آقاي افخمي داشتم مطمئن بودم که کار خوبي توليد خواهد 
شد. چون يک گروه بسيار خوبي در کنار هم جمع شده بودند 
تا اثر مطلوبي را توليد کنند. اما اين دليل نمي شود که من 
بازي نکنم. صداقت و صميميت اين جوان ها را دوست دارم و 

از اين که با اين گروه کار کردم بسيار خوشحالم.
شنيدم که بخشي از سكانس هاي اين سريال تغيير 

کرده است.واقعيت دارد؟
-من هميشه در همه کارهايي که حضور دارم سعي مي کنم 
منفعل نباشم و هر چيزي که به ذهنم برسد براي موفقيت 
همه  با  را  مي کنم چون خودم  پيشنهاد  کارگردان  به  اثر 
عوامل يکي مي دانم و معتقدم بايد همه به هم کمک کنند 

و تاثيرگذار باشند. 
بارها شنيدم که بازيگراني فقط با خواندن نقش خودشان 
يا حتي بدون اين که فيلمنامه را بخوانند قيمتي را مشخص 
مي کنند تا در فيلم يا مجموعه اي بازي کنند يعني اين 

بازيگران برايشان فيلمنامه مهم نيست؟
-بايد ببينيد که بازيگر براي چه بازي مي کند؛ براي تجارت 
يا هنر؟ به نظر من بازيگري هنر است و هنرمند تاجر نيست. 
اين که فردي بدون خواندن فيلمنامه مبلغي را براي بازي 

مشخص مي کند فاجعه است. پول درآوردن به چه قيمتي؟ 
پس عشق به کار، انگيزه، تعهد و فرهنگ چه مي شود؟ شما 
در نظر بگيرد در حال حاضر تا چه اندازه سطح کيفي توليدات 
نمايشي در کشورمان پايين آمده است. مخاطبان را نبايد به ديدن 
کارهاي ضعيف عادت بدهيم مسئوان بايد از توليدات خوب 
حمايت کنند تا شاهد توليد آثار مطلوبي باشيم. برنامه سازان 
بايد انتظارات مخاطبان را بدانند و براي رضايتمندي آنها با 

توليد آثار کيفي تاش کنند.
ارزيابي  چطور  را  دلبران"  سر   " سريال   فيلمنامه 

مي کنيد؟

-اين فيلمنامه از ابعاد مختلفي قابل بررسي بود. وقتي فيلمنامه 
را خواندم متوجه شدم که قابل تامل است و مطمئن شدم 
اين فيلمنامه مي تواند قابل شنيدن و ديدن باشد چرا که در 
تمامي سکانس ها براي تماشاگر ارزش قائل شد و تکرارهاي 
غلط و سطحي نداشت. بيننده توانست به راحتي با داستان 
ارتباط برقرار کند. همه اينها در حال حاضر باعث موفقيت 

اين سريال شد.
معتقديد براي موفقيت بازيگر بايد از تئاتر، تلويزيون 

يا سينما شروع کند؟
-به نظر من تئاتر مي تواند بازيگر را بسازد. حتي اگر کساني 
که سوپر استار هستند بايد تئاتر را بشناسند و بازي کنند 
وقتي نفس بازيگر به نفس تماشاگر مي خورد موقعيت هايي 
ايجاد مي کند که حتي فکرش را هم نمي توان کرد. صحنه 
تئاتر لحظه به لحظه آموزش است و اگر بازيگري تئاتر را کنار 
گذاشت به تکرار خواهد افتاد.خيلي از بازيگران هستند که با 
نقش اصلي يک فيلم مهم شروع مي کنند اما سرنوشت شان 

متفاوت است. بعضي ها در اوج مي مانند و برخي نه. 
خود شما که در متن ماجرا هستيد چه عواملي را در 

اين باره دخيل مي دانيد؟
-يک سري متغيرها و اتفاقات است که ربطي به مِن بازيگر 
ندارد اما در روند کارکرد يک بازيگر اثر مي گذارد. فرآيند 
توليد ما خروجي بهتر از اين نخواهدداشت تا وقتي که نظارت 
دولتي مبهم وجود دارد و ريسک استفاده از سرمايه شخصي 
براي سينما باا است. در پخش غالب ما مشکاتي وجود 
دارد. يعني سالن خصوصي نيست، براي تلويزيون و سينما 
يک شهرک سينمايي موثر وجود ندارد و بخش خاقانه سينما 

سهمي در فروش ندارد.
شما در سينما و تلويزيون فعاليت داشته ايد.معموا بين 
اين دو به کدام عاقه بيشتري داريد و اصوا تفاوت بين 

اين دو به لحاظ حرفه اي چيست؟
 -  سينما جذابيت هاي خاص خودش را دارد. اين خواسته 
همه بازيگرهاست که در پرونده شان کار سينمايي داشته 
باشند. کار در سينما را به گونه اي مي شود به پايان نامه 
چندان  بازيگر  يک  عنوان  به  من  براي  ولي  کرد.  تشبيه 
 فرقي نمي کند. در مورد وقت گير بودن اين دو هم تفاوتي 

نمي بينم. چون هر دو وقت گير است.
 اين نكته درست است که چون مخاطبين در سينما 
خاص ترند ، پس کشش و ميل بازيگر، به سينما بيشتر 

باشد؟
- البته براي من تفاوت چنداني ندارد ولي اين موضوع بطور 
کلي وجود دارد که افراد سعي کنند تا مخاطبان خاص و 
تخصصي آنها را ببينند. ولي همانطور که گفتم براي من 

خيلي از اهميت برخوردار نيست.
در سريال" تكيه بر باد" نقش متفاوتي را ارائه داديد.

-بله. در مجموعه "تکيه بر باد" بر عکس تصور خيلي ها ايفاگر 
نقش منفي نبودم و "ناصر" شخصيتي بود که براي خود زندگي 
مي کرد. خوشبختانه نويسنده مجموعه "تکيه بر باد" توانست قصه 
قابل قبولي را به نگارش درآورد.فکر کنم از اين سريال استقبال 
خوبي شد.علت اصلي مديريت صحيح بود. کارگردان کار آقاي 
محمود معظمي با تبحر خاص خود به خوبي توانست فضاي کار 
 را طوري طراحي کند که همه بازيگران در ارائه توانايي هاي 
فکر  من  ايشان  هاي  تاش  به  توجه  باشند.با  آزاد   خود 
نمي کنم کسي بد بازي کرده باشد. با توجه به انتقال حس 
درست از سوي آقاي معظمي به بازيگران، همه ما توانستيم تا 
 حد امکان کار خود را درست انجام دهيم.خيلي از کارگردان ها

با وجود داشتن نام و شهرت براي ساختن اثري فقط به فکر 
قرارداد بستن هستند که خوشبختانه معظمي جزء اين گروه 
نيست. اميدوارم با وجود دغدغه هاي شبانه روزي کارگردان 
ما شاهد يکي از ماندگارترين آثار تلويزيوني در ژانر خود 
باشيم. به طور قطع اين سريال را نمي توان با کاري تاريخي 
مثل "مختارنامه" مقايسه کرد ولي به عنوان يک اثر ملودرام 

اجتماعي، مطمئنا ماندگار خواهد شد.
ايفا  را  نقش  دو  شاه"  سريال"معماي  در  شما  چرا 

کرديد؟
-نقش استالين يک يادگاري بود، با توجه به کوتاهي نقش 
ماندگار است. بازي کردن شخصيت هاي مهم تاريخي لذت 
خاصي دارد و هميشه در پرونده کاري بازيگر مي ماند. مثل 
محمد علي شاه که در سريال "سال هاي مشروطه "بازي 
کردم، البته کاراکتر منوچهر شخصيت اصلي من در سريال 

"معماي شاه" بود.
به عنوان آخرين سوال بفرماييد "معماي شاه"به نظرشما 

سريال سنگين و سختي بود.
-بله همين طور است. شما بايد از لحاظ کارگرداني، بازي و 
قصه پردازي کار را ببينيد. البته ما يک سري افسانه در ذهن 
داريم که مي خواهيم آنها را به واقعيت تبديل کنيم. همه تاريخ 
همين طور بوده است و شخصيت هاي تاريخي نقاط مثبت 
و منفي داشته اند اما هر کارگردان و نويسنده اي با ديدگاه 
خودش سراغ شخصيت تاريخي مي رود.اصل ماجراي تاريخي 
يکي است اما اينکه من کجاي داستان را مي بينم به کارگردان، 
نويسنده و بازيگر ارتباط دارد. همين شخصيت استالين اينکه 
من چه وجوهي از اين شخص را بايد مي ديدم، قرار نبود وجوه 
کشتار استالين را بازي کنم. بلکه بخش مذاکره را بازي داشتم، 
مرحوم علي حاتمي هم بخشي از تاريخ را درباره شخصيت ها 

اجرا مي کرد و اين حق کارگردان و بازيگر است.

»

   سينما جذابيت هاي خاص خودش را دارد. اين خواسته  همه   بازيگرهاست که 
 در پرونده شان کار سينمايي داشته باشند. کار در سينما را به گونه اي مي شود 
 به پايان نامه تش�بيه کرد، ولي براي من به عنوان يک بازيگر چندان فرقي 
 نمي کند. در مورد وقت گير بودن اين دو هم تفاوتي نمي بينم. چون هر دو وقت گير

 است 
  من هميشه در همه کارهايي که حضور دارم سعي مي کنم منفعل نباشم 
و هر چيزي که به ذهنم برسد براي موفقيت اثر به کارگردان پيشنهاد مي کنم 
چون خودم را با همه عوامل يكي مي دانم و معتقدم بايد همه به هم کمک کنند 

و تاثيرگذار باشند   »

محمد عمراني«
 حاضران در جشنواره فيلم فجر سال گذشته احتماا بخاطر دارند که  فيلم هاي 
عاشقانه«  يک  »بمب؛  و  ابوقريب«  »تنگه  زده«،  زنگ  »مغزهاي کوچک 
به ترتيب بعنوان بهترين فيلم هاي سي و ششمين جشنواره فيلم فجر از 
نگاه کاربران سايت سام سينما انتخاب شدند.در بخش معرفي اين فيلم 
در سايتها اين دو سطر به عنوان خاصه فيلم »مغزهاي کوچک زنگ زده« 
آمده است: ميگن اگه چوپان نباشه گوسفندا تلف ميشن يا گم مي شن 
يا گرگ بهشون ميزنه يا از گرسنگي مي ميرن چون مغز ندارن، هرکسي 
که مغز نداره به چوپان احتياج داره، يه چوپان دلسوز. اين فيلم در سي و 
ششمين جشنواره فيلم فجر چهار سيمرغ بلورين را در رشته هاي بهترين 
فيلم از نگاه تماشاگران، بهترين فيلم از نگاه هنر و تجربه، بهترين فيلمنامه 
و بهترين صداگذاري را به دست آورد. ضمن آنکه دررشته هاي بهترين 
فيلم ،بهترين کارگرداني بهترين بازيگر نقش اول مرد، بهترين بازيگر نقش 
مکمل مرد و.... نيز کانديداي دريافت سيمرغ بود. نويد محمدزاده، فريد 
سجادي حسيني، فرهاد اصاني، علي عايي، نازنين بياتي، نويد پورفرج، 
مرجان اتفاقيان، هامون سيدي، ادن ژاوه وند، مهيار راحت طلب، مهرداد 
بهاالديني، اشکان حسن پور، پيمان پازوکي، اميد شيري، آرمين بهجت، 
منصوره ايلخاني، مهران ملکوتي، صفر محمدي و محمود کيان بازيگران اين 
فيلم هستند. وهومن سيدي عاوه برکارگرداني ، نويسنده فيلمنامه مغزهاي 
کوچک زنگ زده است.اين فيلمساز جوان پس از دريافت ديپلم گرافيک از 
هنرستان کار خود را با حضور در کاس هاي انجمن سينماي جوان رشت 
و ساخت چند فيلم کوتاه آغاز کرد. سپس به تهران آمد و در کاس هاي 
بازيگري موسسه کارنامه به مديريت پرويز پرستويي شرکت کرد. او فرزند 
دوم خانواده است و 2 برادر و يک خواهر دارد. مادرش بازنشسته نيروي 

دريايي و پدرش کارمندبازنشسته بانک کشاورزي است.
سيدي در اوايل دهه هشتاد در فيلم يک تکه نان با رضا کيانيان همبازي 
شد و پس ازآن نقش کوتاهي را در فيلم چهارشنبه سوري اصغر فرهادي ايفا 
کرد. او همچنين نقش اصلي فيلم پابرهنه در بهشت  ساخته بهرام توکلي را 
بازي کرد که اولين فيلم بلند بهرام توکلي بود و باعث شهرت او شد و سيدي 
هم کانديداي جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد در جشن خانه سينما شد. 
هومن سيدي در زمينه تئاتر در نمايش هاي "همسايه آقا " و " مشروطه بانو" 
دو اثرحسين کياني به ايفاي نقش پرداخت.نقش آفريني درمجموعه هاي "تا 
ثريا "ساخته سيروس مقدم و "راه بي پايان "ساخته همايون اسعديان و تله 
فيلم هاي "ساياب "محمدعلي سجادي و "اگر باران ببارد "روح اه حجازي 
از کارهاي سيدي در تلويزيون هستند. در کارنامه هنري او فيلم هاي ديگري 
مثل: خط ويژه مصطفي کيايي، نيمرخ ها ساخته ايرج کريمي، در مدت معلوم، 
پل خواب، مادري، کمدي انساني، مصادره و طا ساخته پرويز شهبازي به 
چشم مي خورد. هومن سيدي براي بازي در فيلم من ديه گو مارادونا هستم 
جايزه بهترين بازيگر نقش مکمل را از جشنواره فيلم فجر و انجمن منتقدان 

و نويسندگان سينمايي ايران دريافت نمود.
سيدي پيش از »مغزهاي کوچک زنگ زده«  فيلم هاي آفريقا، سيزده، اعترافات 

ذهن خطرناک من و خشم و هياهو را کارگرداني کرده است.
»شخصيت پردازي« شاهين ، شخصيتي که نويد محمد زاده در»مغزهاي 
کوچک زنگ زده« آن را اجرا کرده هرچند به دل مي  نشيند و خيلي گيراست 
اما در نهايت يک تيپ است و شاخصه هاي منحصر به فردي ندارد. آن زخم 
 روي پيشاني و موهايي که براي پوشاندن آن زخم روي پيشاني آورده شده ، 
او يک  تيپ  از  المان هايي است که  و....  اين مرد  نوع خاص حرف زدن 
ساخته است چيزي شبيه بهروز وثوقي در فيلم گوزن ها و اکبرعبدي در 
فيلم بياد ماندني "مادر " و ...»مغزهاي کوچک زنگ زده« فيلم ساده اما 

عجيبي است و اين عجيب بودن از فضاي آن سرچشمه مي گيرد. سيدي 
در ترسيم تصويري بکرو ناملموس در فيلم خود سنگ تمام گذاشته است. 
در اين اثر لوکيشن ها همه در داخل کشور هستند اما هيج تاکيدي بر اين 
مسئله نمي شود که موقعيت جغرافيايي فيلم دقيقاً کجاست و فضاي عمومي 

فيلم با نوعي آشنايي زدايي سنجيده همراه است.
 در کنار فضاسازي خاص و درخشان و ميزانسن هايي جذاب و اين بار فيلمنامه  
درام نيز استخوان بندي محکمتري نسبت به کارهاي قبلي سيدي دارد. 
تمامي عناصر فيلمنامه در جاي درستي قرار گرفته اند، و مهم تر از همه اين 

که فيلمساز در شخصيت پردازي ها به درستي عمل کرده است.
اين فيلم همچون ديگر آثار هومن سيدي نشان دهنده تصوير زندگي غير 
 معمول و سياه قشر خاصي از افراد جامعه ماست که در فضايي پر تنش ،بزه خيز 
و خشن مي گذرد. فضاهايي که مي تواند بستر دراماتيک بسياري از اتفاقات 
باشد.فيلم در يک حلبي آباد حوالي تهران آغاز مي شود که چند جوان قلچماق 
براي مردي به نام شکور کار مي کنند. کاراصلي اين بزن بهادرهاي بي مغز 
محافظت از آشپزخانه مواد مخدر شکور و امپراطوري فاسد او در منطقه 
است. شاهين برادر کوچکتر شکور است که ظاهرا کمي ساده لوح است وبه 
همين دليل شکور هيچ کار مهمي را به او نمي سپارد. شهروز برادر نوجوان 
اين دو نفر اما بيشتر مورد اعتماد شکور است و اين مسئله شاهين را آزار 
مي دهد. خواهر اين سه برادر يعني شهره نيز در يک آرايشگاه زنانه کار 
مي کند وهمه چيز روي روال پيش مي رود واين وضعيت هنگامي به هم 
 مي ريزد که يک ويدئوي کوتاه از شهره در شبکه هاي اجتماعي و موبايل ها 
دست به دست مي شود وبه اين ترتيب پليس رد محل آشپزخانه  شکوررا 
مي زند…صرف نظر از برخي کاستي ها در نقش آفريني نويد محمدزاده 
در انتخاب نقش هاي سينمايي خود ، فرهاد اصاني و حتي بازيگر خردسال 
فيلم که نقش شهروز را ايفا مي کند بسيار خوب و تاثير گذارند. ضمن آنکه 
بازيگر مهماني مثل نازنين بياتي با حضور کوتاه خود در اين فيلم خوش 
درخشيده است. نکته ديگر اين که فيلم »مغزهاي کوچک زنگ زده« به 
شدت سياه و خشن است و سکانس هايي دارد که خشونت در آن به حد 
اعا مي رسد، اما فيلمساز خوب توانسته در عين حال روزنه هاي اميد را نيز 
نشان دهد.»مغزهاي کوچک زنگ زده« لحني خشونت آميز دارد و اوج 
توحش را در چند صحنه به اوج مي رساند؛ يکي از آن ها صحنه سر بريدن 
مرغ توسط شاهين است که درست پس از آن سفره اي مي بينيم و مرغ 
که پخته شده و سر سفره قرار گرفته است؛ سکانس هايي چون خفه کردن 
شهره يا حتي مونولوگ کوتاه شاهين خطاب به پدرش که از شيشه  نوشابه 
داغ شده و ... صحبت مي کند همه و همه بر فضاي تنش آلود و خشن کار 
دامن مي زنند وفيلمنامه اين اثر واقع گرايانه  است و به جريان افتادن آن 
بدون اغراق هاي اضافي به همراه فضاسازي و ميزانسن درست و دقيق باعث 
شده که مغزهاي کوچک زنگ زده تاثيري که بايد داشته باشد را روي بيننده 
 بگذارد همچنين بايد به بي مکاني جالبي که در کار رعايت شده اشاره کنم .
موسيقي متن فيلم  که از صحنه  هاي ابتدايي همراه با سکانس ها پيش 
نماها  تک  تک  پوست  زير  فن  اهل  قول  به  پاياني  سکانس  تا  و  مي رود 
مي نشيند و بسيار تاثير گذار است. هومن سيدي بخشي ازتدوين کار را هم 
خود بر عهده داشته و اين تاش او باعث شده که ريتم فيلم آهنگين باشد 
و به قول معروف از پا نيفتد.مروري گذرا بر آثار گذشته هومن سيدي  به 
خوبي نشانگر اين مسئله است که موضوع فيلم هاي او داستان هايي خطي 

از وقايع و رخدادهاي روِز جامعه اند؛ مثل »خشم و هياهو« که براساس 
پرونده قتِل اله سحرخيزان ساخته شد و»سيزده« که بحران هاي دوران 

بلوغ يک نوجوان مشکلدار را به تصوير مي کشد و...
با  فيلمنامه  مرکزي  هسته  که  آن  با  زده«  زنگ  کوچک  »مغزهاي  در 
کاراکترشاهين شکل مي گيرد و دگرديسي او به مرور زمان به فيلم جهت 
مي دهد اما فيلمنامه يک شخصيت مهم و موثر ديگرهم دارد و آن شکور 
است؛ شخصيتي که با نقش آفريني فرهاد اصاني چون موتور محرکي در 
دگرديسي شخصيت اصلي نقش دارد و به همين دليل است که در نيمه 
دوم فيلمنامه جاي اين دو شخصيت با هم عوض مي شود؛ به قول دوست 
هنرمندم مهندس داوود زبيراصل ،هيچ کاراکتري در فيلم بي کاربرد نيست 
و صرفاً براي پر کردن جاهاي خالي در کار قرار نگرفته است؛ از مادر گرفته 
تا شهره و مونا نقش هايي کليدي را در پيشبرد درام ايفا کرده و به تکامل 
شخصيت شاهين نيز کمک مي کنند.»مغزهاي کوچک زنگ زده« داستان 
يک باند مواد مخدر در حلبي آبادهاي تهران است که از قضا ماءمن و پناهگاه 
کودکان بي سرپرست و جوانان بيکار حاشيه شهر است که متاشي شدن 
 آن، بحراني جدي در خانواده شاهين به عنوان يک نوجوان بي پناه ايجاد 
مي کند،  نکته اي که بسياري از مسئوان قضائي ، امنيتي و اجتماعي 
 ازکنارآن به سادگي مي گذرند مسئله گره خوردن زندگي برخي از خانواده ها 
به دليل فقر و فاکت به باندهاي مواد مخدر و تبهکاري است.فضاسازي و 
ميزانسن حاکم بر آخرين اثر هومن سيدي را مي توان در سينماي آمريکاي 
 جنوبي  يا موج نو کره نيز مشاهده نمود ، موسيقي متن فيلم يادآور موسيقي هاي 
فولکلور آمريکاي اتين است و ناخودآگاه هم فضاهايي مبهم سينماي آمريکاي 
اتين را به خاطر تماشاگر مي آورد؛ اما قابل توجه بودن فرم آن  نوعي بدعت 
در سينماي ايران است. به عبارت ديگر مي شود انتخاب چنين فرم و ميزانسني 
 را در راستاي روايت برشمرد. روايتي که  ماده خام داستاني دندان گيري 
از حيث اتفاقات ندارد اما براي نشان داد روابط بين افراد تاش کرده و 
 موجب مي شود شخصيت پردازي تکميل گردد، و به اين ترتيب بحران هاي 
موجود در خرده روايت هايش را نيز آنقدر جذاب و پر تنش ارائه مي کند که 
تعليق حاصل از آن کاما بيننده را درگير مي سازد، و البته غالبا با اعمالي 
خشونت بار به پايان مي رسد.اين فيلم هرچند روايت چندان قابل توجهي 
ندارد وهويت داستاني پيرامون يک شخصيت شروع نمي شود ولي سيرتحول 

انسان ها با شرايط موجود را مورد بررسي قرار مي دهد.
بارزترين نکته مثبت فيلم نقش آفريني هاي بازيگران آن است. از نويد 
محمدزاده، گرفته که ستاره اصلي فيلم است؛ وعموماً در قالب نقش جوانان 
سرخورده و عاصي جنوب شهري درخشان تر از نمونه هاي متضاد آن ظاهر 
شده است ، هرچند شاهيِن اين فيلم بسيار شبيه به نقش او در فيلم هاي 

 

 »ابد و يک روز« يا »بدون تاريخ، بدون امضا« باشد اما هر يک از اين شخصيت ها 
دنياي خاص خود را دارند تا بازي مرجان اتفاقيان در نقش خواهر شاهين 
و نويد پورفرج در نقش دوست صميمي شاهين  و  فرهاد اصاني که که 
قادر است در قالب هر نقشي، درخشان باشد ويکي از درخشان ترين بازي 

هاي اين فيلم را دارد.
نکته پاياني اين که »مغزهاي کوچک زنگ زده«يک اثر متعلق به سينماي 
پست مدرن است. سينمايي که المان هاي خاص خود را دارد و از قواعد خاصي  
پيروي نمي کند. اين فيلم همانند بسياري از از آثار پست مدرن موقعيت محور 

است و اين موقعيت است که هر کاراکتري را به سويي مي کشد.

نگاهي به فيلم مغزهاي کوچک زنگ زده؛

مغزهاي کوچک زنگ زده و خشونت طلب

»



خبر«

نكته«
شکست سياست هاي ترامپ در منطقه 

بخش سياسي خارجي
دونالد ترامپ، رئيس جمهور اياات متحده آمريکا در دوران مبارزات 
بارها از سياست هاي   ، انتخاباتي خود ) در سال 2016 ميادي( 
منطقه اي باراک اوباما انتقاد و آنها را پرهزينه دانست! با اين حال 
پس از آنکه ترامپ در راس معادات سياسي و اجرايي کاخ سفيد قرار 
گرفت، همان سياست هاي مداخله گرايانه دولت اوباما را با شدتي 
بيشتر و هزينه اي بااتر ادمه داد. حمايت هاي گسترده ترامپ از 
گروه هاي تروريستي و تکفيري در عراق و سوريه، حمايت نظامي 
و سياسي کاخ سفيد  از رياض در جنگ يمن و زمينه سازي براي 
افزايش قدرت مانور صهيونيست ها در منطقه غرب آسيا ) که در 
نهايت به شکست انجاميد( ، جملگي نمادها و نشانه هاي تبلور خوي 

سلطه گري ترامپ محسوب مي شد. 
هم اکنون در سال 2018 ميادي قرار داريم.بسياري از تحليلگران 
آمريکايي معتقدند که سياست هاي ترامپ در غرب آسيا با شکست 
مواجه شده است. روزنامه نيويورک تايمز با اشاره به ماجراي قتل 
جمال خاشقجي  روزنامه نگار منتقد سعودي توسط بن سلمان و 

بازتاب گسترده آن در عرصه بين الملل نوشته است :
»ماجراي ترور جمال خاشقجي نماد شکست استراتژي هاي اياات 
متحده آمريکا در منطقه، خصوصا در قبال ايران محسوب مي شود.

اگرچه رئيس جمهور آمريکا قصد ندارد به اين موضوع اعتراف کند، اما 
سياست وي در ائتاف با سعودي ها در مقابل ايران با شکست مواجه 
 شده است. قتل جمال خاشقجي سبب شد تا استراتژي منطقه اي  

کاخ سفيد به شدت تضعيف شود. «
نيويورک تايمز در ادامه مي نويسد :

»هدف اصلي واشنگتن ) دولت ترامپ( اين بود که بتواند ضمن ائتاف با 
عربستان، قدرت منطقه اي ايران را محدود کند اما اکنون، حتي با وجود 

اعمال تحريمها، مي توانيم نفوذ ايران در منطقه را حس کنيم .«
در بطن  تحليل اخير نيويورک تايمز، نکات مهمي وجود دارد. واقعيت امر 
اين است که شکست سياست هاي ترامپ در منطقه غرب آسيا ، موضوعي 
نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت. ترامپ حتي با کنار زدن 
افرادي مانند مک مستر و رکس تيلرسون و جايگزين کردن جان بولتون 
و مايک پمپئو، در صدد افزايش قدرت ريسک پذيري واشنگتن در منطقه 
غرب آسيا بر آمد. ترامپ معتقد بود که با خروج از توافق هسته اي و تقويت 
قدرت ريسک پذيري واشنگتن در کشورهايي مانند سوريه، عراق، يمن و 
لبنان، از نفوذ منطقه اي ايران جلوگيري نموده و در مقابل، قدرت مانور 
واشنگتن و رژيم صهيونيستي را در اين منطقه تقويت خواهد کرد. با اين 

حال هم اکنون معادله به گونه اي ديگر رقم خورده است. 
ماجراي ترور جمال خاشقجي از يک سو و بحران سياسي به وجود 
آمده در کابينه نتانياهو ، آن هم متعاقب شکست نظامي در برابر 
براي ترامپ و همراهانش رقم  حماس، وضعيت بسيار بغرنجي را 
زده است. در چنين شرايطي ترامپ و مشاور امنيت ملي وي، جان 
بولتون، با چشماني نگران مشغول رصد تحوات جاري در منطقه 
هستند. اياات متحده آمريکا هم اکنون شاهد افول قدرت دو متحد 
منطقه اي خود مي باشد: از يک سو فشار هاي موجود بر سر پرونده 
جمال خاشقجي، مانع از استمرار روابط نزديک کاخ سفيد و ادغام 
امنيتي- سياسي رياض در واشنگتن شده و از سوي ديگر، آينده 
نامعلوم نتانياهو و دولت ائتافي وي، جايي را براي خوشبيني ترامپ 
نسبت به شرکاي صهيونيست خود باقي نگذاشته است. بديهي است 
که در اين شرايط، اياات متحده آمريکا ديگر نمي تواند به دو بازوي 
منطقه اي خود اتکا کند و در مقابل، شاهد افزايش تصاعدي قدرت 
 گروه هاي مقاومت و رقباي واشنگتن و تل آويو در منطقه است. 
بي دليل نيست که حتي بسياري از جمهوريخواهان سنتي، نسبت 
به سياست ها و راهبردهاي  ترامپ در غرب آسيا نااميد شده و اين 

سياست ها را کاما شکست خورده تلقي مي کنند.
منبع: نيويورک تايمز

»

وزير انرژي روسيه: 
 تحريم هاي آمريکا 
 عليه ايران را 
به رسميت نمي شناسيم
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اعتراض عمومي عليه سياست هاي دولت فرانسه ادامه دارد
دغدغه هاي رئيس جمهور  25 درصدي

امانوئل ماکرون رئيس جمهور جوان فرانسه روزهاي سختي را سپري مي کند! 
افزايش اعتراضات عمومي و گسترش دامنه آنها، منجر به فلج شدن اين کشور و 
 ايجاد وضعيتي فوق العاده در آن شده است. معترضين معتقدند که سياست هايي 
از جمله حذف ماليات بر دارايي ثروتمندان و افزايش قيمت سوخت، منجر به 
تقويت قشر ثروتمند و متقابا، تضعيف قشر ضعيف ( خصوصا کارگران و کارمندان 
فرانسوي ( گرديده است. در اين ميان، اتحاديه هاي کارگري و تجاري  در فرانسه 
نيز مخالفت خود را با سياست هاي امانوئل ماکرون به نمايش گذاشته اند. نکته 
حائز اهميت اينکه محبوبيت ماکرون در نزد افکار عمومي به شدت کاهش پيدا 
کرده و به حدود 25 درصد رسيده است. اين مسئله، براي رئيس جمهور فرانسه 
و اطرافيانش يک فاجعه محسوب مي شود، فاجعه اي که خروجي آن مي تواند 

راهيابي حزب راست افراطي به پارلمان و حتي کاخ اليزه باشد. 
نظرسنجي گروه تحقيقاتي ايفوپ )Ifop( نشان مي دهد که تنها 4 درصد از 
شهروندان فرانسوي از عملکرد ماکرون "کاما راضي" هستند و 21 درصد ديگر 
نيز نسبت به عملکرد دولت رضايت نسبي دارند. اين در حالي است که 75 
درصد باقيمانده نسبت به عملکرد رئيس جمهور فرانسه کاما ناراضي يا نسبتا 
ناراضي هستند. بسياري از رسانه هاي فرانسوي معتقدند که جنبش شکل گرفته 
عليه رئيس جمهور اين کشور، ماهيتي مبهم دارد و مشخص نيست که جليقه 
زردها) گروه هاي معترضي که با جليقه زرد در تظاهرات ظاهر مي شوند ( به 
کدام گروه و حزب تعلق دارند. با اين حال برخي تحليلگران مسائل فرانسه بر 
اين باورند که نمي توان نقش جبهه ملي فرانسه و جريان راست افراطي را در 
شکل دهي و استمرار اين تظاهرت ناديده انگاشت. در روزهاي اخير، هر يک 
از احزاب فرانسوي مخالف ماکرون سعي کرده اند اين جنبش را به سود خود 
مصادره نمايند اما نيم نگاه به ترکيب تظاهر کنندگان و معترضين، نشان مي دهد 
که اقشار مختلفي از مردم، در اين تظاهرت اعتراضي حضور يافته اند. نارضايتي 
 بازنشستگان، کارگران، اقشار کم در آمد و حتي دانشجويان از سياست هاي 
امانوئل ماکرون، وضعيت بغرنجي را براي رئيس جمهور فرانسه ايجاد کرده 
ست. در چنين شرايطي فرصت براي يارگيري جريان راست افراطي در داخل 

جامعه فرانسه مهيا گرديده است.
همگان به ياد دارند که در انتخابات رياست جمهوري سل 2017 فرانسه،دو 
حزب سنتي اين کشور يعني حزب محافظه کار و حزب سوسياليست، از راهيابي 
به دور نهايي رقابت هاي انتخاباتي بازماندند و امانوئل ماکرون به عنوان نامزدي 
مستقل و مارين لوپن به عنوان رهبر جبهه ملي فرانسه به دور نهايي رقابتها راه 
پيدا کردند. در آن زمان، همه احزاب سنتي فرانسه حمايت خود را از ماکرون 
) در دور دوم انتخابات ( اعام کردند ، تنها با اين هدف که  از راهيابي لوپن 
به کاخ اليزه جلوگيري کنند. در نهايت ماکرون توانست با کسب حدود 64 
درصد از آرا، لوپن را شکست دهد و به يکي از جوان ترين سياستمداران اروپا 
تبديل شود. ماکرون وعده داده بود تا به اصاحات اقتصادي خود بتواند مانع 

از تشديد بحران اقتصادي در فرانسه شود. 

 

رئيس جمهور فرانسه که به آلمان سفر کرده، 
در نطقي آتشين خود در پارلمان اين کشور گفت:  
اروپا نبايد به بازيچه قدرت هاي بزرگ تبديل 
شود، اروپا بايد مسئوليت هاي بيشتري را براي 
امنيت و دفاع از خود بپذيرد. اروپا نبايد نقشي 
فرعي در سياست جهان داشته باشد.  امانوئل 
ماکرون، رئيس جمهور فرانسه گفت: اروپا و به 
وظيفه  هم  همکاري  با  آلمان  و  فرانسه  ويژه 
دارند مانع بروز آشوب و هرج و مرج در جهان 

هدايت  در مسير صلح  را  بايد جهان  و  شده 
کنند. به گفته ماکرون، بسياري از قدرت ها با 
حمله به دموکراسي هاي ليبرال و به جان هم 
انداختن کشورها سعي دارند تا تاش اروپا را 
خنثي کنند.رئيس جمهور فرانسه دراين سخنان 
خواهان همبستگي بيشتر اروپا با هدف مقابله 
با چالش هاي آينده شد.به گزارش بي بي سي، 
او تأکيد کرد: اروپا نبايد به بازيچه قدرت هاي 
مسئوليت هاي  بايد  اروپا  تبديل شود.،  بزرگ 
بيشتري را براي امنيت و دفاع از خود بپذيرد. 
اروپا نبايد نقشي فرعي در سياست جهان داشته 
باشد. پيش تر ماکرون در گفت وگويي با روزنامه 
آمريکايي وال استريت ژورنال از ضرورت تشکيل 
ارتش مستقل اروپا براي کاهش وابستگي اين 
قاره به آمريکا گفت.او گفت: ما نمي توانيم از 
اروپايي ها حفاظت کنيم؛ مگر اين که يک ارتش 

اروپايي واقعي داشته باشيم. 

 ماکرون:   اروپا نبايد به بازيچه قدرت هاي بزرگ
 تبديل شود 

 وزير جنگ مستعفي رژيم صهيونيستي تأکيد 
کرد، هيچ کس نمي تواند با توسل به قدرت 
باريکه  در  نظامي، حکومت جنبش حماس 

غزه را سرنگون کند.
به گزارش ايسنا، آويگدور ليبرمن در گفت وگويي 
که از طريق شبکه 12 تلويزيون رژيم صهيونيستي 
پخش شد، تصريح کردکه سعي داشته است از 
شيوه گفت وگوي مستقيم با ساکنان  غزه براي 
براندازي حکومت حماس در غزه استفاده کند.
وي افزود: من به خاطر سياستم عليه غزه در 
معرض انتقادات شديد همکارانم قرار گرفتم 
و به آنها گفتم که هيچ کس نخواهد توانست 
با توسل به جنگ، حکومت حماس را سرنگون 
کند. وزير جنگ مستعفي رژيم صهيونيستي 
ادامه داد: از همين رو، من به استفاده از شيوه 
ديگري روي آوردم تا ساکنان غزه به اين نتيجه 
برسند که براي بهره مندي از امنيت و تحقق خير 

و صاح شان، بايد حکومت حماس را سرنگون 
کنند. به گزارش مرکز اطاع رساني فلسطين، 
ليبرمن با اشاره به اين که رژيم صهيونيستي 
سعي داشت پس از کاهش شدت محاصره غزه 
و بازگشايي گذرگاه کرم ابو سالم، از طريق 
گفت وگوي مستقيم با ساکنان غزه، حماس 
را از اين معادله حذف کند، مدعي شد: تا اين 
لحظه هيچ توافقي با جنبش حماس در غزه 

حاصل نشده است.

 ليبرمن: نمي توان با توسل به زور 
حماس را سرنگون کرد

موگريني:
 نمي توانيم براي راه اندازي کانال مالي با ايران، تاريخ مشخص کنيم

»فدريکا موگريني«، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا قبل از آغاز نشست وزراي خارجه 
اين اتحاديه درباره مسائلي که در دستور کار اين 

نشست قرار دارند، صحبت کرد.
به گزارش تسنيم، موگريني در پاسخ به سوال يک 
خبرنگار درباره اقدامات کشورهاي اروپايي براي 
راه اندازي کانال ويژه تسهيل مبادات مالي با ايران 
با بيان اين ادعا که تاش ها براي راه اندازي اين 
مکانيسم در جريان هستند، گفت که نمي تواند 
تاريخي براي آن مشخص کند. وي علي رغم اين 
گفت که اين ساختار »هرچه زودتر« راه اندازي 
مي شود. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به 
سوال »اورنس نورمن«، خبرنگار وال استريت ژورنال 
مبني بر اينکه راه اندازي اين ساختار در روزهاي 
آينده اعام مي شود يا در هفته هاي آينده، پاسخ 
نداد. پيش از اين کشورهاي اروپايي گفته بودند 
قصد دارند اين ساختار ويژه را چند روز پيش از 
اعمال مجدد تحريم هاي آمريکا عليه ايران در روز 
5 نوامبر )14 آبان ماه( راه اندازي کنند. کشورهاي 
اروپايي گفته اند اين مرکز قرار است به تسهيل 

مبادات مالي با ايران کمک کند.
در روزهاي گذشته رسانه ها گفته اند هيچ کشوري 
تا کنون براي ميزباني مکانيسم ويژه مالي ايران و 
اروپا اعام آمادگي نکرده است. کشورهاي اروپايي 
در تاش بوده اند اتريش و لوکزامبورگ را براي 
ميزباني آن متقاعد کنند اما اين کشورها هم 

درخواست ها در اين باره را رد کرده اند. 

موگريني در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه آيا 
در جلسه امروز درباره ادعاهاي دانمارک عليه ايران 
هم بحث خواهد شد، گفت : درباره اين موضوع در 
روزي که ادعاهاي دانمارک مطرح شده با وزير 

خارجه اين کشور صحبت کرده است.
وي تصريح کرد: با مقام هاي ايراني به صراحت 
درباره مسائل مربوط به امنيت اروپا گفت وگو 

مي کند. او ادعاهاي دانمارک را مهم خواند اما 
گفت بايستي بين اين موضوع و توافق هسته اي 
برجام تمايز قائل شد. موگريني گفت: اتحاديه اروپا 

کامًا از توافق هسته اي حمايت مي کند. 
موگريني افزود: »بسيار مهم است که ما تمامي 
چالش ها و مشکاتي که از رفتارهاي ايران ناشي 
مي شوند- چه در خاک اروپا و چه در منطقه- را 
مورد بررسي قرار دهيم. اما ازم است بين اين 
موضوعات و حمايت کامل ما توافق هسته اي 

تمايز قائل شويم.«
پيش از اين خبرگزاري نروژ )NTB( گزارش داده 
بود  »آندره ساموئلسن«، وزير خارجه دانمارک 
در نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا  بار ديگر   
خواستار  و  کرده  تکرار  را  ايران  عليه  اتهامات 

تحريم اين کشور خواهد شد.
اين تحرکات در شرايطي صورت مي گيرند که 
کشورهاي اتحاديه اروپا ادعا مي کنند در حال 
آمريکا  آثار تحريم هاي  از  براي کاستن  تاش 
توافق  از  اين کشور  از خروج  ايران پس  عليه 

هسته اي برجام هستند.

 وزير انرژي روسيه گفت: »تحريم هاي آمريکا عليه ايران را که بدون تاييد 
رسميت  به  کرد،  اعام  يکجانبه  صورت  به  ملل  سازمان  امنيت  شوراي 

نمي شناسيم.«
 وزير انرژي روسيه گفت: مسکو همچنان به دنبال سازوکاري براي همکاري 

با ايران است.
الکساندر نوآک در مصاحبه اي با خبرگزاري آناتولي ترکيه گفت: علي رغم 
تحريم هاي آمريکا، روسيه ممکن است به منظور ادامه همکاري هاي تجاري 
با ايران، تسويه پرداخت ها را به ارزهاي ملي دو کشور انجام دهد.نوآک توضيح 
داد: »تحريم هاي آمريکا عليه ايران را که بدون تاييد شوراي امنيت سازمان 
ملل به صورت يکجانبه اعام کرده، به رسميت نمي شناسيم. ما به دنبال 

سازوکاري براي همکاري هستيم که يکي از آنها تسويه پول کااهاي عرضه 
شده به ارزهاي ملي است.«

به گفته نواک که رياست کميسيون بين الدولي ايران و روسيه را نيز بر عهده 
دارد، اين گام، مسکو را به توسعه همکاري با ايران قادر مي سازد.وي خاطرنشان 
کرد: »اعام تحريم ها عليه ايران، وضعيت جديدي براي ما نيست. تا سال 
2015 که تحريم ها برداشته شد، ما با ايران همکاري داشتيم و همکاري هاي 

تجاري و اقتصادي را با ايران توسعه داده بوديم.«
نخستين دور تحريم هاي ايران در 7 آگوست )16 مرداد۹7( اجرايي شد و بخش 
خودرو، تجارت طا و فلزهاي گرانبها را هدف گرفت. دور دوم اين تحريم ها 

شامل تحريم هاي بخش نفتي نيز در 5 نوامبر )14 آبان ماه( اجرايي شد.

آگهی تغييرات شرکت صاحبان حرفه توليدی درودگری قزوين 
) تعاونی ( به شماره ثبت 731 و شناسه ملی 10861397561 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/04 و تاييديه شماره 9712664 / ق مورخ 1397/6/22 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوين تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1. صورتهای مالی سالهای 1395 و 1396 به تصويب رسيد. 2. آقايان 
علی اصغر دروديان کد ملی 0041757947 احمد رحمانی مهر کد 
ملی 4321955777 و محسن کهنه چی کد ملی 4323330960 به 
سمت اعضا اصلی هيات مديره و ولی زارعی کد ملی 5809694616 
و مجيد حاج ابوطالبی کد ملی 4322074642 به سمت اعضا علی 
البدل هيات مديره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3. آقای 
محمد احمدی کد ملی 4321623995 به سمت بازرس اصلی و 
آقای کاظمعلی رشوند کد ملی 5909892223 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت يک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان قزوين اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

قزوين )295324(

آگهی تغييرات شرکت مجتمع خدمات رفاهی پرستو سفر قزوين 
) تعاونی ( به شماره ثبت 6789 و شناسه ملی 10861452449 به 
استناد صورتجلسه هيئت تصفيه مورخ 1397/07/03 و تاييديه 
شماره 11506 مورخ 1397/7/15 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان البرز تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم افسانه جوادی کد 
ملی 4323401140 به سمت رييس هيات تصفيه ، خانم ليا شهبازی 
کد ملی 4320781041 به سمت نايب رييس هيات تصفيه و آقای 
محمد جوادی کد ملی 4323427662 به سمت منشی هيات تصفيه 
تعيين شدند.کليه قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصويب 
هيات تصفيه با امضا خانم ها افسانه جوادی ) رييس هيات تصفيه 
( و ليا شهبازی ) نايب رييس هيات تصفيه ( و در صورت غيبت 
نايب رييس هيات تصفيه با امضا آقای محمد جوادی ) منشی هيات 
تصفيه ( بعنوان صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری قزوين )295322(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود گروه توليدی و طراحی پاسارگاد 
پتروشيمی و مواد ليا درتاريخ 1397/08/05 به شماره ثبت 15379 
به شناسه ملی 14007913730 ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده 
که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهی ميگردد. موضوع 
فعاليت : توليد کليه محصوات پتروشيمی پايين دستی مورد مصرف 
در صنايع خودروسازی و لوازم خانگی و صنايع تزريق پاستيک و 
اسباب بازی، توليد گرانول مورد مصرف در صنعت خودرو و لوازم 
خانگی از کليه موادها اعم از گرانول پلی پروپيلن و پلی آميد و پلی 
استال و پلی کربنات و پلی اورتان و اکريلونيتريل بوتادين استايرن، 
کامپاند کليه مواد و محصوات پتروشيمی پايين دستی خودرويی و 
غير خودرويی در رنگ های مختلف، ساخت ماشين آات در زمينه 
تزريق پاستيک و همچنين ساخت اکسترودر و کامپاندر، ساخت 
کليه قالب های تزريق پاستيک مورد مصرف در صنايع خودروسازی 
و لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه، صادرات و واردات کليه کااهای 
مجاز، توليد قطعات خودرو ولوازم خانگی درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قزوين - شهرستان البرز - بخش 
مرکزی - دهستان پير يوسفيان - روستا شهرک صنعتی ليا-بلوار 
صنعتگران-خيابان کيفيت-پاک -454طبقه همکف- کدپستی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  3449134661 سرمايه شخصيت 
100000000 ريال نقدی ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا خانم 
زهرا بهاری به شماره ملی 0421375647 دارنده 10000000 ريال 
سهم الشرکه آقای عنايت شقاقی به شماره ملی 4324026505 
دارنده 90000000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره خانم زهرا 
بهاری به شماره ملی 0421375647و به سمت رئيس هيئت مديره 
به مدت نامحدود آقای عنايت شقاقی به شماره ملی 4324026505و 
به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی 
و همچنين کليه نامه های عادی و اداری با امضاء مديرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری قزوين )295323(

آگهی تغييرات شرکت مجتمع خدمات رفاهی پرستو سفر قزوين 
) تعاونی ( به شماره ثبت 6789 و شناسه ملی 10861452449 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/03 
و تاييديه شماره 11506 مورخ 1397/7/15 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان البرز تصميمات ذيل اتخاذ شد : شرکت مذکور 
در تاريخ فوق منحل اعام گرديد و انحال آن به تصويب مجمع 
رسيد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری قزوين )295321(

آگهی تغييرات شرکت صاحبان حرفه توليدی درودگری قزوين 
) تعاونی ( به شماره ثبت 731 و شناسه ملی 10861397561 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/15 و تاييديه شماره 
9712664 / ق مورخ 1397/6/22 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
قزوين تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقای علی اصغر دروديان کد ملی 
0041757947 به سمت مديرعامل و رييس هيات مديره و آقای 
احمد رحمانی مهر کد ملی 4321955777 به سمت نايب رييس 
هيات مديره و آقای محسن کهنه چی کد ملی 4323330960 به 
سمت منشی هيات مديره تعيين شدند.کليه قراردادها و اسناد 
تعهد آور شرکت پس از تصويب هيات مديره با امضا آقای علی 
اصغر دروديان ) مدير عامل ( به اتفاق آقای احمد رحمانی مهر ) 
نائب رييس هيات مديره ( و در صورت غيبت نائب رييس هيات 
مديره با امضا آقای محسن کهنه چی ) منشی هيئت مديره ( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد عادی شرکت با امضا آقای 
علی اصغر دروديان ) مدير عامل ( و مهر شرکت تعاونی خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری قزوين )295320(

آگهی تغييرات شرکت رهپويان گنج پارس )با مسئوليت محدود( 
به شماره ثبت 14504 و شناسه ملی 14006543505 به استناد 
العاده مورخ 1397/07/10  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقای فاضل گنجی پور با پرداخت 
مبلغ 890000 ريال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
از مبلغ 100000 ريال به مبلغ 990000 ريال افزايش داد. در 
نتيجه تغييرات باا سرمايه شرکت از مبلغ 1000000 ريال به 
1890000 ريال که تماما پرداخت شده است افزايش يافت . 
سرمايه شرکت از مبلغ 1000000 ريال به 1890000 ريال افزايش 
يافت و ماده -4 اساسنامه اصاح گرديد. سهم الشرکه شرکا 
پس از افزايش سرمايه به شرح ذيل ميباشد : عليرضا گنجی 
پور مبلغ 900000 ريال سهم الشرکه فاضل گنجی پور مبلغ 
990000 ريال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان قزوين اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

قزوين )295271(

آگهی تغييرات شرکت کاسپين نما البرز )با مسئوليت محدود( به شماره ثبت 
11498 و شناسه ملی 10570016034 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موارد ذيل به موضوع 
شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه و الحاق گرديد: تامين تجهيزات و نيروی مورد 
نياز جهت اجرای موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای ازم از دستگاه مربوطه 
انعقاد قرارداد با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی جهت انجام موارد 
مندرج در موضوع شرکت.)ثبت موضوع فعاليت فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری قزوين )295270(

آگهی تغييرات شرکت مژده وصل شيراز )سهامی خاص( به شماره ثبت 1011 
و شناسه ملی 10102549520 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/05/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسی و خدمات مديريت آريان محاسب پويا به شماره شناسه ملی 
10980002869 به سمت بازرس اصلی و آقای صادق کريمی نسب فيروزجائی 
به کد ملی 2062140266 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يک سال 
مالی انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری آبيک )295268(

آگهی تغييرات شرکت مژده وصل شيراز )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1011 و شناسه ملی 10102549520 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/06/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شرکت 
از مبلغ 72000000000 ريال منقسم بر 7200000 سهم بی نام 10000 ريالی به 
مبلغ 2000000000 ريال منقسم بر 200000 سهم بی نام 10000 ريالی کاهش 
يافت. در نتيجه سرمايه شرکت مبلغ 2000000000 ريال منقسم بر 200000 
سهم بی نام 10000 ريالی می باشد که تماما پرداخت شده است. ماده 5 
اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

قزوين مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری آبيک )295269(

آگهی تغييرات شرکت شميم گستر پديده درسا ) با مسئوليت محدود( 
به شماره ثبت 2211 و شناسه ملی 14005327311 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: محل شرکت از قزوين - البرز ) جای سابق ( به آدرس جديد : ) استان 
قزوين - شهرستان البرز - بخش مرکزی شهر الوند-محله فارابی خيابان 
خوارزمی-خيابان -306پاک -0طبقه اول- کد پستی 3431964986( 
انتقال يافت و ماده -3اساسنامه بشرح مذکور اصاح گرديد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان قزوين مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

قزوين-البرز )295272(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان تسوج )نوبت دوم( به شماره ثبتي 
48 و شناسه ملي 10200008456 در ساعت 16 روز سه  شنبه به تاريخ 97/9/13 در محل دبيرستان شهداء 
تسوج واقع در نشاني آذربايجان شرقي، تسوج، محله جمالو پاك 20 طبقه همكف به کد پستي 538814396 

برگزار مي شود. از کليه اعضاي شرکت تعاوني دعوت مي شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- گزارش هيات مديره و بازرس
- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز )بيان( و حساب سود و زيان و گزارش هاي مالي هيات مديره و 

بازرس مربوط به سالهاي 95 و 96 و شش ماهه اول سال 97
- تعيين خط مشي و برنامه  آتي شرکت

- تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 1397
- انتخاب بازرس براي مدت قانوني

- تعيين روزنامه براي درج آگهي هاي شرکت
تذکر 1- افرادي که عاقمند به ثبت نام داوطلبي در سمت بازرسي مي باشند، مي توانند حداکثر تا 7 روز بعد 

از نشر آگهي فرمهاي مربوطه را تكميل و مدارك خود را به تعاوني تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تذکر 2 - افرادي که قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وکيل خود را اعزام نمايند مي بايست 
يك هفته مانده به برگزاري مجمع با حضور توام وکيل و موکل در دفتر تعاوني حضور يافته و ورقه حضور 
در مجمع را به نام وکيل در حضور هيات مديره و بازرس دريافت دارند توضيح اينكه به وکالتنامه هاي 

غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 3- اعضاي تعاوني براي حضور در مجمع عمومي با اخذ برگه ورود بايد ورقه سهم با گواهينامه موقت 

سهم يا کارت عضويت و يا دفترچه عضويت ارائه نمايند.
تاريخ انتشار: 97/8/29

خ ش: 97/8/29

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاوني مسكن کوثر اروميه به شماره ثبت 974

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسكن 
اروميه خيابان رسالت  بعدازظهر روز شنبه مورخ 1397/09/24 در محل  اروميه راس ساعت 4  کوثر 
روبروي مصاي امام خميني)ره( خيابان محراب حسينيه اعظم موسي الرضا)ع( 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 حق 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 بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه 

رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس
2- طرح تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي از سال 1391 الي 1396

3- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه از سال 1391 تا 1396
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينه هاي سال مالي 1397

5- طرح و تصويب حق الزحمه بازرس يا بازرسين براي دوره کارکرد سال مالي
از طريق  لغايت 1396  مالي 1391  صورتهاي  و  ترازنامه  بررسي  هزينه  پيش بيني  تصويب  و  6- طرح 
کارشناسان رسمي حسابرسي دادگستري يا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به 

مبلغ 500/000/000 ريال
7- طرح و تصويب هزينه هاي پيگيري پرونده هاي قضايي

8- طرح و تصويب و انجام مصالحه با وراث مرحوم جليلي مالكين چهار دانگ درخصوص پاك 292 
گلشهر يك

9- انتخاب دو نفر اعضاي اصلي و 3 نفر علي البدل هيات مديره براي ترميم مدت باقيمانده ماموريت هيات 
مديره به استناد نامه شماره 6705 مورخ 97/06/14 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

10- انتخاب 3 نفر اعضاي اصلي و 3 نفر علي البدل بازرسين براي سال 1397 به استناد نامه شماره 6705 
مورخ 97/06/14 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

ضمنا کليه کانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي بايستي حداکثر ظرف مدت يك هفته بعد 
از انتشار آگهي مذکور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شرکت واقع در خيابان کاشاني روبروي 

مرکز بهداشت پاك 142 طبقه آخر تحويل شرکت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل: فتوکپي شناسنامه، تصوير آخرين مدرك تحصيلي، فتوکپي حكم کارگزيني، تكميل فرم 

کانديداي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي
توجه: همراه داشتن اصل کارت ملي جهت حضور در جلسه الزاميست.

تاريخ انتشار: 97/8/29
خ ش: 97/8/29

2932

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي به شماره ثبت 6889

رضا ناصري - رئيس هيات مديره شركت 
تعاوني مصرف فرهنگيان تسوج

هيات مديره شركت تعاوني مسكن كوثر اروميه

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مسكن 
زرين غزال آذربايجان غربي راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخه 97/09/13 در اروميه: مجتمع خاقاني 
واقع در بلوار استاد شهريار - خيابان دانشگر روبروي زيباشهر، طبقه اول بلوك B 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. 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 بازرسان بررسي و 
تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396

3- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 1396
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينه هاي سال مالي 1397

ماموريت  اتمام  به علت  نفر هيات مديره علي البدل  و دو  اصلي هيات مديره  نفر عضو  انتخاب 5   -5
هيات مديره

6- انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل به علت اتمام ماموريت
7- طرح و تصويب حق الزحمه بازرسان

8- طرح و تصويب حق الزحمه و حق جلسه هيات مديره
9- طرح و تصويب حقوق کارکنان و کارمندان و مديرعامل شرکت

10- اتخاذ تصميم در مورد حسابرسي شرکت در سال 96-97
ضمنا کليه کانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسان شرکت بايستي حداکثر تا ظرف مدت 
به دفتر شرکت واقع در  با مراجعه  را  انتشار آگهي مذکور مدارك شناسايي ذيل  تاريخ  از  هفت روز 
اروميه: بلوار استاد شهريار، خيابان دانشگر، مجتمع بزرگ خاقاني، طبقه اول، بلوك B، تحويل شرکت 

نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل: اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي، کپي آخرين مدرك تحصيلي و حكم کارگزيني، تكميل 

فرم کانديداي عضويت در سمت هيات مديره و بازرس شرکت
تاريخ انتشار: 97/8/29

خ ش: 97/8/29
هيات مديره شركت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي2936
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سپرده شرکت در مزايده)ريال(نوع واگذاريقيمت  پايه هر مترمربع )ريال(مساحتمشخصات قطعهرديف
450/000/000سند مالکيتبر بلوار غفاري 28805/000/000مترمربع  قطعه زمين واقع در تقاطع خيابان شهيد چمران و غفاري ضلع غربي1

بر بلوار چمران7/000/000
عمق 1/500/000

30/000/000سند مالکيت814/500/000 مترمربعقطعه شماره )1( از قطعات تجاري شهرک گلهاي 21

30/000/000سند مالکيت1254/000/000مترمربعقطعه شماره )2( از قطعات تجاري شهرک گلهاي 31
30/000/000سند مالکيت1254/000/000مترمربعقطعه شماره )3( از قطعات تجاري شهرک گلهاي 41
30/000/000سند مالکيت1184/000/000 مترمربعقطعه شماره )11( از قطعات تجاري شهرک گلهاي 51
30/000/000سند مالکيت118.54/000/000 مترمربع قطعه شماره )25( از قطعات تجاري شهرک گلهاي 61
30/000/000سند مالکيت404/000/000 مترمربعقطعه زمين تجاري مجاور قطعه 111 از شهرک گلهاي71
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)640(از قطعات تجاري شهرک جهاد8
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)641(از قطعات تجاري شهرک جهاد9
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)642(از قطعات تجاري شهرک جهاد10
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)643(از قطعات تجاري شهرک جهاد11

30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)644(از قطعات تجاري شهرک جهاد12
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)645(از قطعات تجاري شهرک جهاد13
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)646(از قطعات تجاري شهرک جهاد14
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)647(از قطعات تجاري شهرک جهاد15
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)648(از قطعات تجاري شهرک جهاد16
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)649(از قطعات تجاري شهرک جهاد17
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)650(از قطعات تجاري شهرک جهاد18
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)651(از قطعات تجاري شهرک جهاد19
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)652(از قطعات تجاري شهرک جهاد20
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)653(از قطعات تجاري شهرک جهاد21

30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)654(از قطعات تجاري شهرک جهاد22
30/000/000فرم واگذاري10/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)675(از قطعات تجاري شهرک جهاد23
30/000/000فرم واگذاري7/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)676(از قطعات تجاري شهرک جهاد24
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)677(از قطعات تجاري شهرک جهاد25
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)678(از قطعات تجاري شهرک جهاد26
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)679(از قطعات تجاري شهرک جهاد27
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)680(از قطعات تجاري شهرک جهاد28
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)681(از قطعات تجاري شهرک جهاد29
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)682(از قطعات تجاري شهرک جهاد30
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)683(از قطعات تجاري شهرک جهاد31
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)684(از قطعات تجاري شهرک جهاد32

30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)685(از قطعات تجاري شهرک جهاد33
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)686(از قطعات تجاري شهرک جهاد34
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)687(از قطعات تجاري شهرک جهاد35
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)717(از قطعات تجاري شهرک جهاد36
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)718(از قطعات تجاري شهرک جهاد37
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)719(از قطعات تجاري شهرک جهاد38
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)720(از قطعات تجاري شهرک جهاد39
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)726(از قطعات تجاري شهرک جهاد40
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)727(از قطعات تجاري شهرک جهاد41
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)728(از قطعات تجاري شهرک جهاد42
30/000/000فرم واگذاري5/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)729(از قطعات تجاري شهرک جهاد43
30/000/000فرم واگذاري10/000/000وضع موجودقطعه زمين شماره)607(از قطعات تجاري شهرک جهاد44
30/000/000فرم واگذاري1/800/000وضع موجودقطعه زمين شماره)4( از تفکيکي کهن شهر45
30/000/000فرم واگذاري1/900/000وضع موجودقطعه زمين شماره)5( از تفکيکي کهن شهر46
30/000/000فرم واگذاري2501/300/000 مترمربعقطعه زمين شماره )1( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير47
30/000/000فرم واگذاري2501/300/000 مترمربعقطعه زمين شماره )2( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير48
30/000/000فرم واگذاري2501/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره )3( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير49
30/000/000فرم واگذاري2491/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره )4( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير50
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )5( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير51
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )6( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير52
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )7( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير53
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )8( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير54
30/000/000فرم واگذاري2502/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره )9( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير55
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )10( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير56
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )11( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير57
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )12( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير58
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )13( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير59
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )14( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير60
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )15( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير61
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )16( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير62
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )17( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير63
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )18( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير64
30/000/000فرم واگذاري2501/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )19( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير65
30/000/000فرم واگذاري2502/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره )20( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير66
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )21( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير67
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )22( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير68
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )23( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير69
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )24( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير70
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )25( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير71
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )26( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير72
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )27( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير73

آگهي مزايده)مرحله اول(
باستناد مجوز شماره 337/ش مورخ 1397/06/03شوراي محترم اسامي شهربافت و ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، 
شهرداري بافت درنظر دارد تعدادي از اماک)زمين(خودرا با کاربري تجاري و مسکوني ازطريق مزايده باشرايط و مشخصات 
مندرج بفروش برساند لذا از کليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت کسب اطاعات بيشتر و آگاهي از موقعيت اماک به 

دايره اماک شهرداري بافت مراجعه و نسبت به دريافت فرم شرکت در مزايده و ارائه پيشنهادات اقدام نمايند.
شرايط مزايده :

الف : درخواست هاي پيشنهادي همراه بافرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک تضميني در وجه جاري 0108181100005 
سپرده شرکت در مزايده به ميزان مشخص شده در جدول پيوست در پاکت در بسته و اک و مهر شده تا تاريخ1397/09/27 

دروقت اداري به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمائيد .
1-برنده بايستي کل مبلغ پيشنهادي را حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از اعام کميسيون مزايده به صورت نقدي در وجه 
شهرداري پرداخت و برگ واگذاري را اخذ نمايد .ازم به ذکر است درصورت عدم رعايت مفاد بند فوق سپرده نامبرده ضبط و 

ملک به نفر بعدي واگذار خواهد شد، ضمنا” بهاي اماک تحت هيچ شرايطي تقسيط نخواهد شد.

2-سپرده نفر دوم تا تعيين تکليف نفر اول )حداکثر هفت روز ( و سپرده نفر سوم تا تعيين تکليف نفرات اول و دوم )حداکثر 
چهارده روز( نزد شهرداري خواهد ماند.

3-سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداري ضبط خواهد شد
4-پاکت هاي ارائه شده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 درمحل شهرداري بافت بازگشايي مي شود .

5-متقاضيان قبل از ارائه پيشنهاد خود مي توانند موقعيت ملک را در محل مورد بازديد و بررسي قرار دهند .
6-شهرداري در رد ياقبول هريک يا تمامي پيشنهادات مجاز ومختار مي باشد.

7-سند مالکيت زمين هاي  مورد نظر در صورت اتمام مراحل ثبتي پس از تسويه حساب کامل بنام خريدار انتقال مي يابد 
واماکي که فاقد سند مالکيت مي باشد برگ واگذاري صادر خواهد شد.

8-به پيشنهاداتي که فاقد سپرده ويا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9-کليه هزينه هاي آگهي،کارشناسي، انتقال سند وغيره که در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهدبود.

10-مساحت اماک مشروحه ذيل براساس وضعيت موجود محل محاسبه مي گردد .
سپرده شرکت در مزايده)ريال(نوع واگذاريقيمت  پايه هر مترمربع )ريال(مساحتمشخصات قطعهرديف
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )28( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير74
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )29( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير75
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )30( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير76
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )31( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير77
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )32( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير78
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )33( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير79
30/000/000فرم واگذاري2501/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )34( تفکيکي گلهاي 2 بلوار غدير80
30/000/000فرم واگذاري1/600/000وضع موجود قطعه زمين جنوب قطعه 516 از شهرک گلهاي 812
30/000/000فرم واگذاري3/800/000وضع موجود قطعه زمين واخورده مجاور قطعه 35  بر بلوار غدير 82
30/000/000فرم واگذاري3/800/000وضع موجود قطعه زمين واخورده مجاور قطعه 940 گلهاي 832
30/000/000فرم واگذاري3/800/000وضع موجودقطعات واخورده بر بلوار غدير شهرک گلهاي842
30/000/000فرم واگذاري3/600/000وضع موجودقطعه زمين واخورده مجاور قطعه 351 گلهاي 852
30/000/000فرم واگذاري1/400/000وضع موجود قطعه زمين  شماره127 از تفکيکي  احمد آباد86
30/000/000فرم واگذاري1/800/000وضع موجود قطعه شماره  )11( از تفکيکي کهن شهر87
30/000/000فرم واگذاري8/000/000وضع موجود قطعه واخورده مجاور قطعه 1 از بلوک 7 تفکيکي بر جاده قديم خبر88
30/000/000سند مالکيت2502/200/000مترمربعقطعه زمين شماره )27( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد89
30/000/000سند مالکيت237.52/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )34( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد90
30/000/000سند مالکيت237.52/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )35( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد91
30/000/000سند مالکيت237.52/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )36( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد92
30/000/000سند مالکيت237.52/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )37( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد93
30/000/000سند مالکيت2502/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )46( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد94
30/000/000سند مالکيت2502/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )47( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد95
30/000/000سند مالکيت2502/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )48( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد96
30/000/000سند مالکيت237.52/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )53( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد97
30/000/000سند مالکيت237.52/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )54( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد98
30/000/000سند مالکيت237.52/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )55( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد99
30/000/000سند مالکيت237.52/400/000 مترمربعقطعه زمين شماره )56( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد100
30/000/000سند مالکيت237.52/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )64( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد101
30/000/000سند مالکيت2372/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )65( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد102
30/000/000سند مالکيت2502/200/000 مترمربعقطعه زمين شماره )66( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد103
30/000/000سند مالکيت2402/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )75( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد104
30/000/000سند مالکيت2212/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره )76( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد105
30/000/000سند مالکيت507/500/000 مترمربعقطعه زمين  تجاري شماره )13( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد106
30/000/000سند مالکيت507/500/000 مترمربعقطعه زمين  تجاري شماره )14( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد107
30/000/000سند مالکيت507/500/000 مترمربعقطعه زمين  تجاري شماره )15( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد108
30/000/000سند مالکيت507/500/000 مترمربعقطعه زمين  تجاري شماره )16( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد109
30/000/000سند مالکيت507/500/000 مترمربعقطعه زمين  تجاري شماره )17( از تفکيکي روبروي درب دانشگاه آزاد110
30/000/000فرم واگذاري2111/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)1( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان کشاورز111
30/000/000فرم واگذاري2291/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)2( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي  خيابان کشاورز112
30/000/000فرم واگذاري2291/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)3( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي  خيابان کشاورز113
30/000/000فرم واگذاري2301/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)4( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي  خيابان کشاورز114
30/000/000فرم واگذاري2291/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)5( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي  خيابان کشاورز115
30/000/000فرم واگذاري2251/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)6( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان کشاورز116
30/000/000فرم واگذاري2251/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)7( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي  خيابان کشاورز117
30/000/000فرم واگذاري2251/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)8( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان کشاورز118
30/000/000فرم واگذاري3731/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)9( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان کشاورز119
30/000/000فرم واگذاري2301/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)1( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان جهاد120
30/000/000فرم واگذاري2301/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)2( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان جهاد121
30/000/000فرم واگذاري2301/800/000 مترمربعقطعه زمين شماره)3( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان جهاد122
30/000/000فرم واگذاري2301/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)4( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان جهاد123
30/000/000فرم واگذاري2301/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)5( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان جهاد124
30/000/000فرم واگذاري2301/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)6( از تفکيکي شهرک جهاد کشاورزي خيابان جهاد125
30/000/000فرم واگذاري328.81/900/000 مترمربعقطعه زمين شماره)1( جنوب قطعه 945 از گلهاي1262
30/000/000فرم واگذاري3301/600/000 مترمربعقطعه زمين شماره)2( جنوب قطعه 944 از گلهاي1272
30/000/000فرم واگذاري1/600/000وضع موجودقطه زمين واخورده مجاور قطعه 160 از شهرک گلهاي 1282
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)46( از فاز 3 شهرک گلهاي1292
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)47( از فاز 3 شهرک گلهاي1302
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)49( از فاز 3 شهرک گلهاي1312
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)50( از فاز 3 شهرک گلهاي1322
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)51( از فاز 3 شهرک گلهاي1332
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)52( از فاز 3 شهرک گلهاي1342
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)53( از فاز 3 شهرک گلهاي1352
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)56( از فاز 3 شهرک گلهاي1362
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)57( از فاز 3 شهرک گلهاي1372
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)58( از فاز 3 شهرک گلهاي1382
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)59( از فاز 3 شهرک گلهاي1392
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)60( از فاز 3 شهرک گلهاي1402
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)61( از فاز 3 شهرک گلهاي1412
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)62( از فاز 3 شهرک گلهاي1422
30/000/000فرم واگذاري2501/000/000 مترمربعقطعه زمين شماره)63( از فاز 3 شهرک گلهاي1432
30/000/000فرم واگذاري1/400/000وضع موجودقطعه زمين واخورده  جنب قطعه 610 مکرر 1441
30/000/000فرم واگذاري2001/350/000 مترمربعقطعه زمين 15 از تفکيکي حرير145
30/000/000فرم واگذاري8/000/000 وضع موجودقطعه تجاري باغ ديواني بر خيابان فردوسي146

علي خدادادي
شهردار بافت خ ت 97/8/29



گوناگون«
شطرنجبازان طايي شدند

مسابقات  در  مدال طا  سه  به کسب  موفق  ايران  نمايندگان شطرنج 
حضور  با  مسابقات  شدند.اين  آسيا  غرب  نوجوانان  و   جوانان 

٢٧٥ شرکت کننده از١١ کشور درازبکستان درحال برگزاري است.

درخشش اميدها درجهان 
تيم اميد ايران با کسب يک مدال طا و۴ مدال برنزبه عنوان سومي 
رقابت هاي کشتي آزاد جهان درروماني دست يافت.اين درحالي 
بود که تيم ايران سال گذشته درجايگاه هشتم قرارگرفت وامسال 

نسبت به سال گذشته ٥ پله صعود کرد.

 استقال نقره داغ شد
فيفا به دليل پرداخت نشدن مطالبات بازيکن خارجي تيم  استقال 
خوزستان ۶ امتياز از اين تيم در فصل جاري کسر کرد و همچنين 

اين تيم از يک پنجره نقل وانتقااتي محروم است.

کشتي بانوان روي هوا
بانوان  تکليف  کشتي،  فدراسيون  رياست  از  خادم  رسول  ازرفتن  پس 
کشتي گيري که قرار بود در رقابت هاي جهاني شرکت کنند هنوزمشخص 
نيست.کشتي کاسيک بانوان از زمان رياست خادم و با تأييديه اتحاديه 

جهاني آغازبه کار کرد. 

 وزير ورزش در بلغارستان 
وزيرورزش براي ديداربا همتاي بلغارستاني خود به صوفيه سفر کرد. 
سلطاني فردراين سفر همچنين قراراست اززيرساخت ها وامکانات 

فني حوزه ورزش نيز بازديدي داشته باشد.
 

 ونگر:
روبوت ها مربي خواهند شد

سرمربي سابق آرسنال معتقد است درسال هاي آينده شاهد ظهور بيشتري 
فناوري روزدرفوتبال خواهيم بود. ونگر گفت:مي توان پيش بيني کرد تا ٢0 

سال ديگرروبوت ها به جاي مربيان روي نيمکت قرارمي گيرند.

اقدام ارزنده استقالي ها 
تعدادي ازاعضاي تيم فوتبال استقال به منظور عيادت از کودکان 
مبتا به بيماري سرطان از موسسه محک بازديد کردند.کودکان 
 بستري دربخش هاي بيمارستان و اقامتگاه که از ديدن استقالي ها 
ذوق زده شدند، با آنها عکس يادگاري گرفته و از تجربه هاي تماشاي 

فوتبالشان صحبت کردند.

پرسپوليس به 20 رسيد
تيم پرسپوليس در ديدار معوقه هفته نهم ليگ برتر برابر پيکان در 
شرايطي که از حريفش عقب بود، توانست باخت را با برد عوض کند 
و٢0 امتيازي شود.در اين ديدار  ثاقبي براي پيکان و کاميابي نيا  
وعليپور براي پرسپوليس گلزني کردند.با اين نتيجه، پرسپوليس 
٢0 امتيازي شد و بعد از پديده، سپاهان و تراکتورسازي در رده 

چهارم قرار گرفت. 

»

 کارخانه:
 واليبال بايد 
 از باتکليفي 
خارج شود
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رئيس کميته ملي المپيک کشورمان گفت: به موفقيت 
رشته وزنه برداري در ميادين پيش رو، به خصوص 
بازي هاي المپيک ٢0٢0 توکيو اميدوارم. صالحي 
اميري درخصوص موفقيت اخير وزنه برداران کشورمان 
دررقابت هاي جهاني گفت: کسب عنوان سومي آن 
هم با تيمي ناقص درمسابقات جهاني ترکمنستان 
 کاربزرگي بود که بابت آن به تمام مسئوان، کادر فني و 
نباشيد  خسته  و  تبريک  رشته  اين  پوشان   ملي 
مي گويم.وي ادامه داد: طبق گزارشات مسئولين 
فدراسيون و کارشناسان؛ امسال برخاف سال گذشته 
 تمامي کشورهاي مطرح دراين رويداد حضور داشتند تا 
وزنه برداران کشورمان در رقابتي تمام عياربه مصاف 
حريفان خود بروند و اين افتخار بزرگ را به دست 
آورند.رئيس کميته ملي المپيک ياد آورشد: اين رشته 
از گذشته هاي دوربراي کشورمان افتخاروپيروزي کسب 
کرده و دراکثر رويدادهايي که شرکت کرده موجبات 

شادي و نشاط عمومي و جامعه ورزش را فراهم ساخته 
است. به موفقيت وزنه برداري در مسابقات پيش رو 
به خصوص بازي هاي المپيک ٢0٢0 توکيو، هرچند 
با سهميه اندک بسياراميدوارم.وي خاطرنشان کرد: 
حمايت از تمامي رشته ها به ويژه رشته هاي المپيکي 
اجرايي  وهيئت  عالي  آوردردستورکارستاد  ومدال 
کميته ملي المپيک است ودرحد و حدود اختيارات 

و توانمان از آنها حمايت خواهيم کرد.

 صالحي اميري:
از رشته هاي مدال آورحمايت خواهيم کرد

پيشکسوت تيم استقال گفت: بسياري ازمشکات 
با هواداران  از عدم شفاف سازي مديرانش  باشگاه 
نشات مي گيرد که با اندکي مديريت مي توان آن را 
مرتفع کرد.حسن روشن اظهار داشت: هنوز مديران 
استقال نتوانسته اند مشکات اين باشگاه را برطرف 
کنند. يکي از بزرگترين نقاط ضعف مديريت فعلي 
استقال اين است که نمي گذارد هوادار و پيشکسوت 
باشگاه از مسائل دروني مطلع باشد. همه باشگاه هايي 

که داراي هواداران زياد هستند بايد با هوادارانشان شفاف 
باشند و اگر مشکلي هست آنها هم بدانند تا کمتر به 
باشگاه فشاربياورند!وي تصريح کرد: من نيازمند گرفتن 
پست در باشگاه استقال نيستم و اصا از من گذشته 
 که دنبال اين حرفها باشم، اما بارها اعام کرده ام .
بايد دراين باشگاه همه چيزسرجاي خودش باشد.وي 
در خصوص شائبه پرسپوليسي بودن وزيروکمکش به 
اين تيم گفت: شايد وزيرورزش پرسپوليسي باشد، 
اما توهم کمک به اين تيم ازجايي نشات مي گيرد 
که آنها موفق شدند واستقال موفق نشد. اما من 
بعيد مي دانم که وزيردرامور داخلي باشگاه استقال 
با هدف تخريب وتضعيف دخالت کند.روشن گفت: 
اميدوارم حال استقال هم روز به روز بهتر شود و 
مثل پرسپوليس به اوج برسد. هر زمان حال اين دو 
تيم خوب بوده حال فوتبال ما هم خوب بوده و تيم 

ملي  هم سودش را برده است. 

روشن :
اميدوارم حال استقال روز به روز بهتر شود

کارشناس واليبال براين باوراست که واليبال نياز به آرامش دارد و بايد هرچه زودتراز 
باتکليفي خارج شود. پس ازاباغ قانون منع به کارگيري بازنشستگان، ضيائي رئيس 
اساسنامه  طبق  اما  کند.  گيري  کناره  خود  سمت  از  بايد  نيز  واليبال  فدراسيون 
فدراسيون جهاني واليبال، هرگونه عزل وبرکناري رياست فدراسيون خطر تعليق را 
در پي خواهد داشت.مصطفي کارخانه درباره خطر تعليق موجود براي واليبال گفت: 
از هر فردي که سکان هدايت  داده است  نشان  امروز  به  تا  واليبال  بزرگ  خانواده 
نداشته  وجود  نيز  مشکلي  کوچکترين  و  کرده  تمکين  گرفته  دست  در  را  واليبال 
است. حال مشکل موجود به خانواده واليبال ارتباطي ندارد واين سياستي است که 
اعمال شده است.وي افزود: مهمترين نکته درزمان حال اين است که واليبال نياز 
به آرامش دارد تا تفکرات، برنامه ريزي ها، اهداف و استراتژي خود را جلو ببرد و 

هرچه زودتر بايد تکليف اين موضوع مشخص شود.کارخانه تاکيد کرد: اعتقاد من اين 
 است تمام اعضاي خانواده واليبال از جمله مربيان، بازيکنان، سرپرستان، باشگاه ها، 
هيئت ها و غيره نشان داده اند که هميشه ازرئيس فدراسيون تمکين کرده اند و 
مشکلي از اين بابت وجود نداشته است. اميدوارم که درادامه راه نيزمشکات برطرف 
شود.  کارخانه گفت: درست است. فوتبال توانسته ازاين امتياز خود استفاده کند. 
نمي دانم بايد در واليبال نيز پيگير اين موضوع باشند و تاش کنند. من اهل سياست 
واليبال  که  کنم  تکرار مي  اما مجدد  ندارم.  مسائل سياسي  به  نيز  کاري  و  نيستم 
نياز به آرامش دارد و بايد هرچه زودترازباتکليفي بيرون بيايد. درهرصورت واليبال 
درسال آينده مسابقات مهمي از جمله انتخابي المپيک پيش رودارد و بايد هرچه 

زودترتکليف آن مشخص شود.

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني مسكن كوثر اروميه به شماره ثبت 974

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن كوثر اروميه راس 
ساعت 4 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1397/09/10 در محل اروميه خيابان رسالت روبروي مصاي امام 
خميني)ره( خيابان محراب حسينيه اعظم موسي الرضا)ع( 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 كه حضور 
عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار 
از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر حق 
سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي 
بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل 
دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور 

در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصويب افزايش تعداد اعضاي هيات مديره از 3 نفر به 5 نفر و علي البدل از 2 نفر به 3 نفر 
مطابق ماده 21 اساسنامه

2- طرح و تصويب افزايش تعداد بازرسان شركت از 1 نفر به 3 نفر و علي البدل از 1 نفر به 3 نفر مطابق 
ماده 34 اساسنامه

تاريخ انتشار: 97/8/29
2933 خ ش: 97/8/29 

اصاحيه - مرحله اول
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
و عادي فوق العاده شركت خدماتي 
اليگودرز سهامي خاص  مشعل صفا 
تاريخ  اول  تشكيل جلسه مرحله  كه 
97/9/8 كه در مورخه 97/8/26 
در روزنامه رسالت چاپ گرديده صحيح 

مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني رنگين فام كومش ثبت 4372

بدينوسيله به اطاع مي رساند كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني رنگين فام كومش 
در روز يكشنبه مورخ 97/9/25 راس ساعت 18 در محل سمنان - شهرك صنعتي شرق - خيابان اقتصاد 
يك با دستورجلسه ذيل برگزار مي گردد. لذا از تمامي اعضاي محترم و يا نمايندگان تام ااختيار آنان 
وكالتنامه در جلسه  يا  و  كارت عضويت  داشتن  به همراه  با  مقرر  روز  و  كه راس ساعت  دعوت مي شود 

حضور به هم رسانند.
در صورتي كه هر يك از اعضاء نتواند در مجمع فوق حضور يابد مي تواند استفاده از حق خود را براي 
حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام ااختيار واگذار نمايد. تعداد آراي وكالتي هر 
عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي 
نمايندگي به همراه نماينده خود در ساعات اداري روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 و با در دست داشتن 
مدارك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر به آدرس سمنان - شهرك صنعتي شرق، خيابان 

اقتصاد يك مراجعه نمايند.
با توجه به برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرس، داوطلباني كه داراي شرايط كانديداتوري هستند 

مي توانند تا 7 روز از تاريخ اطاعيه تقاضاي خود را كتبا به دفتر تعاوني ارائه نمايند:
1- ارائه گزارش توسط هيات مديره و مديرعامل و بازرس قانوني از عملكرد شركت

2- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سالهاي 95 و 96
3- تعيين و تكليف بدهي هاي شركت

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

6- تفويض اختيار به هيات مديره جهت ثبت تغييرات
تاريخ انتشار: 97/8/29

خ ش: 97/8/29 

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم 
شركت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي به شماره ثبت 6889
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن زرين غزال 
در  واقع  دفتر شركت  آذربايجان غربي راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 97/09/13 در محل 
اروميه: بلوار استاد شهريار خيابان دانشگر روبروي زيباشهر مجتمع بزرگ خاقاني طبقه اول بلوكB 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 كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به 
اين  نمايد در  يا غيراعضاء واگذار  اعضاء  از ميان  تام ااختيار  نماينده  يا  به عضو ديگر  موجب وكالتنامه 
صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي 
باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك 
روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره يا 
بازرسان بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي 

از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

تمديد مدت قانوني شركت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي
تاريخ انتشار: 97/8/29

خ ش: 97/8/29
2937

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني مسكن كل كاركنان جامعه المصطفي)ص( العالميه

»

»

نكته

خبر

چرا درآسيا برش نداريم ؟!
کنفدراسيون فوتبال آسيا درحالي هيچ بازيکني ازايران را نامزد در يافت بهترين 
جايزه مرد فوتبال آسيا نکرد تيم ملي فوتبال ايران با درخشش بازيکناني مثل 
بيرانوند دردرون دروازه و ساير بازيکنان خود نظيراميري، ابراهيمي و حسيني 
توانست عملکرد خوبي درجام جهاني داشته باشد.با اين حال کنفدراسيون فوتبال 
آسيا به راحتي درخشش ملي پوشان ايراني را ناديده گرفت. اتفاقي مشابه براي 
باشگاه هاي فوتبال ايران که دريکي از بهترين سال هاي خود توانستند نتايج 
خوبي بگيرند.سرخپوشان پايتخت به نيمه نهايي ليگ قهرمانان رسيدند ودرادامه 
همين بازي ها شاگردان برانکو درپرسپوليس موفق شدند با کمترين بضاعت 
به فينال ليگ قهرمانان راه پيدا کنند.فينالي که پايان خوشي براي فوتبال 
ايران نداشت و کاشيما قهرمان اما چيزي از شايستگي بازيکنان و کادرفني 
پرسپوليسي ها کم نشد.طبيعي است ناظران فني ليگ قهرمانان آسيا که تاثير 
مستقيم در انتخاب بهترين ها داشته اند توجهي به محروميت پرسپوليس از 
اما بر هيچ کس پوشيده نيست  سوي کميته انضباطي فيفا نداشته باشند. 
بيرانوند ادامه روند درخشش خود درتيم ملي را با پيراهن پرسپوليس انجام 
داد. اويکي ازعوامل موثر درحضور سرخ ها در فينال اسيا بود وتوانست همراه با 
قدرت بااي حسيني درخط دفاعي پرسپوليس، بيشترين کلين شيت را در ليگ 
قهرمانان آسيا ثبت کند.به هرحال دراينجا سوالي درذهن پيش مي آيد که يک 
بازيکن قطري براساس چه معياري در بين برترين ها رفته و آن وقت بازيکنان 
شايسته ايران دراين ليست جايي ندارند،به نظر مي رسد ابي هاي کشورمان 

دراين زمينه ضعيف تراز آن چيزي است که ما فکرمي کنيم .

 تاج:
براي کمک به فوتبال مانده ايم

رئيس فدراسيون فوتبال، گفت: درفدراسيون به قانون احترام ويژه اي مي گذاريم 
وهيچ گاه خود را بااتر ازآن ندانسته ايم. مهدي تاج، اظهار داشت: دراين مدت 
هيچ درخواستي براي ماندن نداشتم و به ديدارهيچ فردي براي اين مسئله 
نرفتم.وي افزود: نمي خواهم به اظهارات نادرست برخي افراد پاسخ دهم، اما 
همواره خود را مکلف به پاسخگويي به مردم مي دانم. رئيس فدراسيون فوتبال، 
گفت: بايد ازرسانه ها که دراين خصوص بسيار منطقي رفتار کردند، تشکر کنم. 
فدراسيون فوتبال بر اين مسئله تاکيد داشته که مبادي قانون گذاري را با اساسنامه 
والزامات خودمان آشنا کنيم.وي تصريح کرد: اين موضوع مهم و براي حفاظت 
ازکيان فوتبال است و شخص مهدي تاج مطرح نيست. هيئت رئيسه ورئيس 
فدراسيون فوتبال قانون گريزي را قبول ندارد وهيچ نهادي بااترازقانون نيست.

تاج افزود: اگرتا امروزدرفدراسيون فوتبال مانده ايم براي کمک به اين رشته 
بوده است. تا کنون هيچ کار غير قانوني در فوتبال صورت نگرفته و متاسفم 

براي کساني که حرف هاي نادرستي را مطرح کردند.

محمد بنا:
با وحدت، كشتي را به جايگاه اصلي خود برمي گردانيم

اردوي  ازآغاز  فرنگي  ملي کشتي  تيم   سرمربي 
تيم ملي در آذرماه خبر داد و درخصوص بزرگاني 
همچون حميد سوريان، اميد نوروزي و قاسم رضايي 
تواند  نمي  را  افراد  اين  بزرگي  هيچ کس  گفت: 
کتمان کند و به شکلي که خودشان صاح بدانند 
از وجودشان استفاده خواهم کرد.محمد بنا افزود: 
سوريان، نوروزي ورضايي براي کشتي فرنگي زحمات 
زيادي کشيده اند و با صحبتي که با آنها خواهم 
داشت درهر نقطه اي که دلشان بخواهد مي توانند 
به کشتي خدمت کنند.وي گفت: کشتي ورزش 
آماتوري است و هيچ کس را نمي توان به اجبارازآن 
 جدا کرد. اين بزرگان اگر نخواستند کشتي بگيرند 
مي توانند درکنار کادرفني به اين رشته کمک کنند.

بنا اظهار داشت: همه تيم هاي بزرگ دنيا دوست 
دارند افرادي همچون آنها را در کنار خود داشته 
باشند و البته اکنون براي تغيير نسل، توجه ما بيشتر 
به جوانان است و کشتي گيران خيلي خوبي داريم 
که تاش دارند به عضويت تيم ملي در بيايند و جا 
پاي بزرگان بگذارند.سرمربي تيم ملي ادامه داد: 
تا دوروز پيش واقعا فکر نمي کردم روزي دوباره 

به کشتي بازگردم اما شرايطي به وجود آمد که 
سرپرست فدراسيون من را مجاب به بازگشت کرد. 
من عاشق کشتي هستم .بنا در خصوص برنامه ها 
ونخستين اقدام خود براي تيم ملي اظهار داشت: 
براي المپيک ريو تنها ١0 ماه فرصت داشتم اما اکنون 
فرصت ٢١ ماهه دراختياردارم وپيکارهاي سخت 
قهرماني جهان در سال ٢0١9 که سهميه المپيک 
درآن توزيع مي شود را پيش روخواهيم داشت. وي 

بيان داشت: برهمين اساس قصد داريم خيلي سريع 
اردوي تيم ملي را تشکيل دهيم، چرا که هرروزي را 
 که از دست دهيم شانس موفقيت درالمپيک کمتر

مسابقه  نخستين  داد:  ادامه  بنا  شود.محمد  مي 
 پيش رورقابت هاي بين المللي جام جهان پهلوان 
تختي است وظرفيت آن را داريم که از بسياري 
ازکشتي گيران داخلي دراين مسابقه بهره ببريم. 
برهمين اساس با هماهنگي انجام شده نخستين اردوي 

 تيم ملي کشتي فرنگي از١۴ آذرآغاز خواهد شد.پر
افتخار ترين مربي کشتي فرنگي ايران ادامه داد: 
نخستين اردو تيم ملي جنبه هماهنگي دارد و بعد 
از آن اردوها تا حضور در مسابقات قهرماني آسيا 
دراسفند ماه ادامه خواهد داشت. احتياج داريم که 
مقداري بيشتر با قوانين جديد آشنا شويم و البته 
برعکس برخي که اعتقاد دارند زياد دچارتغيير شده 
من چنين نظري ندارم واميدوارم که بتوانيم با کمک 
همه بزرگان، دوباره براي کشورمان موفقيت کسب 
کنيم.وي تصريح کرد: دراين سال ها فراز و فرود زياد 
داشتيم که به دليل تغيير نسل در تيم ملي بود. در 
 رده جوانان طي دوسال گذشته قهرمان جهان شده ايم 
ودرنوجوانان نيز تيم خوبي دراختيار داريم. در رده 
بزرگساان تعدادي نخبه هستند که بايد همه اينها 
درکناريکديگرجمع وبا وحدت ورفاقت، کشتي فرنگي 
را به جايگاه اصلي خود برگردانيم.سرمربي تيم ملي 
درخاتمه يادآورشد: بزرگترين لذت دنيا براي من 
شاد کردن دل مردم است. ورزش مقوله اي است 
که مردم کشورمان با وجود همه مشکات اقتصادي 

ازموفقيت درآن لذت مي برند.

آگهي تغييرات شرکت صنعت پژوهان ماهان سهامي خاص به شماره ثبت 
2280 و شناسه ملي 14003315844 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/06/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شرکت 
از مبلغ1000000 ريال به ملبغ 10000000000ريال منقسم به1000000سهم10000 
ريالي از طريق)آورده نقدي سهامداران(افزايش يافت که تمام آن برابر گواهي 
بانکي شماره 1801/1461 مورخ 1397/06/07 نزد بانک توسعه تعاون شعبه 
بروجن به حساب شرکت واريز و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري لردگان )295146(

آگهي تغييرات شرکت پرديس سازان هيرکانيا سهامي خاص به شماره 
ثبت 9497 و شناسه ملي 10700182399 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/04/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : تراز 
نامه حساب و سود و زيان سال مالي 1395مورد تأييد وتصويب مجمع قرار 
گرفت. آقايان شهرام دارابي کدملي2121527575 و وحيد رايگان کدملي 
2121780432بعنوان بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال 
مالي انتخاب گرديدند. روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان )294988(

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

دانشگاه آزاد اسامي واحد شهرضا ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حميد مقصودي فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 
3 صادره از سياهكل در مقطع كارداني رشته رياضي صادره از واحد دانشگاهي 
اسامشهر با شماره سريال 231017287 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 
اسامشهر به نشاني اسامشهر - ميدان نماز - خيابان شهيد صياد شيرازي - 

دانشگاه آزاد اسامشهر واحد اسامشهر ارسال نمايند.
65-746ب29  ايران  ش ش  نقره اي  رنگ   84 مدل  پارس  پژو  كمپاني  سند 
از درجه  و ش م 12484128995 و ش شاسي 19322305 مفقود گرديده و 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت داتسون مدل 1985 به رنگ سفيد و ش ش ايران 65-934ي32 

و ش م 751633 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 81 رنگ سفيد ش ش ايران 65-721ي46 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو پيكان وانت به شماره شاسي 31682920 و شماره 
موتور 11486086369 تيپ  1600OHV مدل 1387 به شماره پاك ايران 41-
727ص35 به نام رامين كرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  
اصاحيه - كارت هوشمند به شماره 30608012 در تاريخ 97/8/27 چاپ شده 

)كارت هوشمند به شماره 3068012( صحيح مي باشد.
قرمز روغني مدل  به رنگ  ام اف  تراكتور سيستم  كارت سبز خودرو كشاورزي 
 H05502 خودرو 1388 به شماره پاك ايران 47-293ك12 و شماره شاسي
و شماره موتور YAW1884V صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو كاميون بنز داخلي مدل 911 به رنگ نارنجي روغني مدل 1366 و 
شماره موتور10028351 و شماره شاسي 56263799 و شماره انتظامي ايران 31-

599ع52 به نام روح اه كريمي به كد ملي 4859332581 و امين كريمي به كد ملي 
4859941241 نام پدر عين اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ملي  شماره  به  قلعه رودخانه اي  ظفري  اقدس  اينجانب  مهر  مسكن  سند 
 5 بلوك   5 فاز  پرديس  در  واقع  مهر  مسكن  ملك  به  مربوط   2668690714
شماره ملك 94/11017/ص/108-94/8/12 در مهرماه 97 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
رنگ  به   131SE سايپا  سواري  خودروي  سبز(  )برگ  مالكيت  شناسنامه  اصل 
و شماره شاسي   M13/5689554 موتور  و شماره   1395 روغني مدل  سفيد 
به  41-528س55  ايران  پاك  شماره  داراي  و   NAS411100G3499956
درجه  از  و  گرديده  مفقود   5980042113 ملي  شماره  به  رضايي  مازيار  نام 

اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  به   1397 مدل   131SE تيپ  پرايد  سواري  خودروي  سبز  برگ 
آقاي  مالكيت  به   38 ايران  183هـ58-  پاك  شماره  و   M13/6157732
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   1882054040 ملي  كد  با  محرابي  رمضان 

ساقط مي باشد.
اينجانب سيروس علي پور مالك خودرو پژو 405 به شماره بدنه 83027935 و 
شماره موتور 12483054812 و شماره پاك 72- 716ط43 به علت فقدان 
لذا  است.  نموده  را  مذكور  اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  خودرو  سبز  برگ 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكاجنب شركت 
مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي  نمايد.  مراجعه  شماليت 

مقرر اقدام خواهد شد.

دفترچه زنبورداري اينجانب محمدعلي عسگري به ش ش 10 متولد 1341/2/16 و 
ش كد ملي 4899698984 در تاريخ 1397/8/6 سرقت گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. ضمنا اينجانب ساكن شهر طالقان كوچه فروردين مي باشم.
سند اصلي و برگ سبز خودروي سواري رنو تندر )لوگان L90( به رنگ سفيد 
شيري مدل 1390 و شماره موتور 7702035322D124373 و شماره شاسي 
NAALSRALDBA067475 و شماره پاك ايران 65-178س56 به نام 

فاطمه شمس الديني لري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  ش ش  سفيد  رنگ   90 مدل  پارس  پژو  مالكيت  شناسنامه  و  كمپاني  سند 
45-483س87 و ش م 12490000096 و ش شاسي 450332 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )سند مالكيت( خودرو نيسان مدل 1389 به شماره پاك ايران 78-

 NAZDL104TKA016114 943ط96 و شماره موتور 80019251 و شماره شاسي
متعلق به رشيد كريمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پاك  و شماره  به رنگ سفيد   1395 131SE مدل  پرايد  مالكيت خودرو  سند 
574ج53- ايران 61 و شماره موتور 5761090 و شماره شاسي 1272798 

به نام علي توكلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري سايپا 131SL به 
نقره اي متاليك مدل 1390 و شماره موتور 4409302 و شماره شاسي  رنگ 
عايشه  نام  به  69-165ص37  ايران  پاك  شماره  و   S1412290035632

نارويي نصرتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
از  به مساحت 39 مترمربع پاك 4032 فرعي  سند ششدانگ يك باب مغازه 
يك اصلي بخش شانزده قزوين واقع در شهرستان آبيك تاريخ ثبت 10 دي ماه 
1384 به شماره ثبت 20010 متعلق به زين العابدين سردشتي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري تيبا مدل 1393 به شماره انتظامي 17-744ق66 و 
شماره موتور 8098393 و شماره شاسي NAS811100D5754132 به نام فريبا 

قاسمي ناي بين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 2928
برگ سبز پژو GLXXU7-405 مدل 1396 به رنگ خاكستري متاليك و شماره 
پاك ايران 22-795ط75 و شماره موتور 124K0996233 و شماره شاسي 
NAAM01CE0HK572788 به نام سعيد مظفري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز و  مدارك دفترخانه هاي سواري پژو پارس مدل 1392 
به شماره انتظامي 35-132ط39 و شماره موتور 124K0256655 و شماره شاسي 
IRFC921VIT8837286VIN - NAAN01CAVDK37286 به نام خانم 

محبوبه جانشكاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو ROA مدل 1388 به شماره انتظامي 35-754ط29 و 
 NAAB21AA69H043514 شماره موتور 11687073570 و شماره شاسي

به نام حسين محمودي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  و   1380 مدل  متاليك  بژ  رنگ  به  پارس  پژو  كمپاني  سند  و  سبز  برگ 
شاسي  شماره  و   22828002667 موتور  شماره  و  96-263ب52  شهرباني 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  چناري  نادر  آقاي  به  متعلق   80802627

ساقط مي باشد.
تيپ  پژو  سيستم  سواري  خودرو  كارت  و  سبز(  )برگ  مالكيت  شناسنامه  اصل 
شماره  و  15-543ل87  انتظامي  شماره  به   1390 مدل  ئي ال  ايكس   پارس 
به   NAAN41DC5BE002655 شاسي  شماره  و   12690005630 موتور 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  عبداه  فرزند  خالدزاده  اسرين  نام 

مي باشد. 2934
متاليك  نقره اي  رنگ  به   1388 مدل   B2000i تيپ  مزدا  وانت  كمپاني  سند 
 NAJCPX2PC18D19600 شاسي  شماره  و   FE542801 موتور  شماره  و 
فرزند   3870928832 ملي  به شماره  معمار  به مرتضي ملك محمدي  متعلق 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   1308 متولد   94566 ش ش  به  شيرمحمد  استاد 

اعتبار ساقط مي باشد.

ديپلم رياضي و فيزيك خانم مريم غامي فرزند مظفر به شماره شناسنامه 684 
متولد 1362/06/06 صادره از قروه، با كد دانش آموزي 39309030 از دبيرستان 
دخترانه شاهد شهرستان قروه و مدرك گواهي اتمام دوره پيش دانشگاهي رشته 
رياضي و فيزيك از مركز پيش دانشگاهي انديشه 1 شهرستان قروه و ريز نمرات 
دوره كارشناسي رشته شيمي كاربردي نامبرده به شماره دانشجويي 8512202170 
دانشگاه كردستان و كارت شناسايي هوشمند ملي به شماره 3801268683 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب سجاد جديدي مالك خودرو پژو 405 به شماره انتظامي 99-257س99 و 
شماره بدنه 221629 و شماره موتور 124K0704629 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي اكبر فراتي مالك خودروي سواري سمند ايكس 7 مدل 1384 به 
رنگ زرد و شماره بدنه 14529616 و شماره شهرباني 86-536ع33 و شماره 
موتور 12484143311 به علت فقدان سند كمپاني و اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني سند خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص 
خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر 5 
جاده ساري به نكاجنب شركت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري پژو 207 هاچ بك به شماره انتظامي 223ي42- 
ايران 88 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف 

فساد به عهده مالك است.
سند كمپاني سواري جك به شماره انتظامي 834و49- ايران 72 و شماره موتور 
HFC4GB23CG3470041 و شماره شاسي NAKNG7211GB131227 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  به شماره  پيكان  )برگ سبز( سواري  مالكيت  و شناسنامه  سند كمپاني 
837ق93- ايران 99 و شماره موتور 11127776955 و شماره شاسي 77479660 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به رنگ  ايران 84  به شماره پاك 347ص58-  پژو 206  اصل كارت خودرو 
سفيد روغني مدل 1383 و شماره موتور 10FSN184636890 و شماره شاسي 

0083608951 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و كارت خودرو پرايد مدل 1380 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 
 S1412280751746 و شماره شاسي M13286015 13-759ص51 و شماره موتور

به مالكيت سيدمسعود رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني آمبوانس نيسان مدل 1370 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 
 PNA35P000565 و شماره شاسي P005878Z 23-441س51 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و  موتور 032985  و شماره  سفيد مدل 1395  رنگ  به  ال90  برگ سبزخودرو 
شماره شاسي 522816 و شماره پاك 34-416ن23 مربوط به علي شريفي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودرو پژو 405 جي ال ايكس آي به رنگ نقره اي متاليك مدل 
و شماره  و شماره شاسي 539592   موتور 12489183517  و شماره   1389
پاك 24-553س67 مربوط به صادق جشاني زاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مسعود خاك ره آل محمد مالك خودرو پيكان سواري به شماره انتظامي 
67-326ب38 و شماره بدنه 80452283 و شماره موتور 11128050351 
نموده  را  مذكور  اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  فروش  اسناد  فقدان  علت  به 
 10 ظرف  دارد  مذكور  خودروي  مورد  در  ادعايي  كس  هر  چنانچه  لذا  است. 
پيكانشهر  در  واقع  ايران خودرو  شركت  فروش  سازمان  حقوقي  دفتر  به  روز 
از مهلت مذكور طبق ضوابط  بديهي است پس  نمايد.  ساختمان سمند مراجعه 

مقرر اقدام خواهد شد.

 GLX405 اصل شناسنامه مالكيت )سند راهنمايي و رانندگي( يك دستگاه سواري پژو
مدل 1396 دوگانه سوز رنگ نقره اي متاليك به شماره موتور 124K100V245 و 
شماره شاسي NAAM11VE6HV44624 و شماره انتظامي ايران 24-651ي22 

به نام حاصل كوراوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد 131 مدل 1390 و شماره انتظامي 
 S1412290778218 382د31- ايران 85 و شماره موتور 4114203 و شماره شاسي

به رنگ بژ متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب فاطمه دلجو به شماره دانشجويي 95211078155031 
رشته حسابداري بازرگاني از دانشكده فني و حرفه اي دختران حيدري خباز زاهدان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره سريال 2014540 كاليبر 12 مدل  ته پر  مجوز حمل ساح ساچمه زني 
نام قادر بخش ريگي فرزند  به  به شماره 475099  بلژيك  نيمه خودكار ساخت 

صحبا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت نظام مهندسي اينجانب سميرا كهخا فرزند احمدعلي به شماره ملي 3610197269 
به شماره نظام مهندسي 1309404391 رشته آب و خاك كشاورزي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت سايپا تيپ 151 رنگ قرمز روغني 
 NAS451100E4929503 مدل 1393 به شماره موتور 5225618 و شماره شاسي
و داراي شماره پاك ايران 81-891ب76 به نام ليا بخشي فرزند هرمز به كد ملي 

4640033516 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 163B0213264 اينجانب مهدي رمضان  حسن زاده مالك رانا به شماره موتور
و شماره شاسي FT113537 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور 
تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
 J20A435764 اينجانب عباس برازنده مالك سوزوكي ويتارا به شماره موتور
و شماره شاسي 85100344 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور 
تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ايرج اميني مانيزاني مالك پژو 405 به شماره موتور 12484031400 و 
شماره شاسي 14214240 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 
يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
 165A0026543 اينجانب سجاد جهاني زماني مالك پژو 206 به شماره موتور
و شماره شاسي FJ216847 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور 
تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
ـ652- ايران  سند )برگ سبز( خودروي وانت پيكان سفيدرنگ به شماره شهرباني 41ه
 NAAA36AA9EG712414 118 و شماره شاسيP0125686 77 و شماره موتور
به نام محمدجواد علي محمدي به شماره ملي 0386295816 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

به عمل مي آيد در جلسه  تعاوني دعوت  از كليه اعضاي محترم  بدينوسيله 
مجمع عمومي مذكور كه راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 با 
دستورجلسه ذيل در محل سالن قدس مجتمع عالي امام خميني)ره( واقع 

در ميدان جهاد قم تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
ضمنا هر يك از اعضا جهت معرفي نماينده يا وكيل تام ااختيار خود به منظور 
تاريخ  تا  يكديگر حداكثر  اتفاق  به  مي بايستي  فوق الذكر  جلسه  در  حضور 
97/9/10 به دفتر تعاوني مراجعه تا پس از احراز هويت و تاييد وكالتنامه، 

برگه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر گردد.

دستورجلسه:
1- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396

2- گزارش بازرس
3- گزارش هيات مديره

4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
5- انتخاب بازرس

6- لغو عضويت اعضايي كه به تعهدات مالي خود عمل ننموده اند
تاريخ انتشار: 97/8/29

هيات مديرهخ ش: 97/8/29

هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
زرين غزال آذربايجان غربي

هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
كوثر اروميه

هيات مديره شركت تعاوني 
توليدي رنگين فام كومش

بااترين خريدار خودرو فرسوده
به صورت مستقيم - بيواسطه

)با مديريت رضاپور(
09128588034
0912299392897/
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9-2

ت8
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VBD
کليه امور دکوراسيون

پارتيشن تک و 2 جداره
تزئينات داخلي، کابينت و کمد ديواري

تعميرات، بازسازي
)10 خط( 66293206

09122759362
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طيبي:
کشورهايخارجيازمقااتمادر»آياسآي«استفادهميکنندخودمانبيبهرهايم!

رئيس جهاد دانشگاهي گفت: مقاات ما در مجات 
IsI چاپ مي شود و کشور هاي خارجي از آن استفاده 

مي کنند؛ اما خودمان از آن بي بهره مي مانيم.به گزارش  
دانشجو، طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي در اختتاميه بيست 
و پنجمين دوره جشنواره کتاب ملي سال دانشجويي 
گفت: ما در جهاد دانشجويي عوامل مختلف کشور را در 
کنار توسعه فرهنگي و علمي ازم مي دانيم و به عنوان 
مولود انقاب اسامي در حوزه هاي مختلف اين کار را 
سعي کرديم به خوبي انجام دهيم.وي افزود: در اوايل 
انقاب نيازمند اين بوديم که اساتيد داشته هاي علمي 
خود را مکتوب و مستند کنند و اين کار را با انتشارات 
جهاد دانشگاهي آغاز کرديم و با فرهنگ سازي خوب 
که جهاد دانشگاهي انجام داده است، تا کنون در اين 
راه موفق بوده ايم بعد از آن هم جشنواره کتاب سال 

دانشجويي را که به تشويق دانشجويان مي پردازد، به 
راه انداختيم. جشنواره کتاب سال دانشجويي تشويق 
دانشجويان به اين است که پايان نامه هاي خود را به 
کتاب تبديل کنند و در واقع تاش ما بر اين است 
که پايان نامه ها در جهت حل مشکات کشور، توسعه 

و پيشرفت کشور باشد.

پرچمدار کاروان ايران در بازيهاي پارا آسيايي که 
حجاب چادرش مورد تمجيد رهبرانقاب گرفته 
بود، گفت: تمجيد ايشان براي من کواک روحي 
بود. عشرت کردستاني دارنده مدال طاي پرتاب 
وزنه در کاس 56/57 در گفت و گو با دانشجو، 
درباره ديدار با مقام معظم رهبري و اتفاقات قبل 

و بعد از آن و درباره بازيهاي پاراآسيايي و اتفاقاتي 
که مسير زندگي اش را تغيير داد صحبت کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که  مقام رهبري از 
پرچمدار کاروان که شما بوديد صحبت کردند 
چه حسي در شما ايجاد کرد، گفت : فرمايشات 
رهبري درباره پرچمداري کاروان توسط يک بانوي 
محجبه با پوشش اسامي که خاصتاً به بنده هم 
اشاره کردند براي من کواک روحي بود.  الگوي 
همه ما فاطمه زهرا)س( است. همين که رهبرم 
مرا تأييد کرده و مي بينم مردم کشورم چقدر از 
کسب مدال من شاد شدند، خوشحالي اش برايم 
تمام نشدني است .وي که جانباز است در پايان 
گفت :مهمتر از مدال طا براي من ايستادن در 

خط وايت است.

عشرت کردستاني:
مهمترازمدالطا،ايستادندرخطوايتاست

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

هيچکسبهحقيقتايماننميرسدمگربينايىدردين،اندازهدرمعيشتو
صبربرباداشتهباشد.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

نشاني: تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM 
چاپ:گلريز     تلفن:66795442

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اگر دانشگاه ها مي خواهند 
با بخش هاي صنعتي ارتباط برقرار کنند ازمه آن اعتماد سازي و احترام به 
ادبيات کسب و کار است.به گزارش  دانشگاه صنعتي اميرکبير، دکتر مسعود 
برومند در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت، »تغيير دروني« را اولين شرط 
ورود دانشگاه ها به حوزه هاي کارآفريني عنوان کرد و افزود: محصول دانشگاه ها 

خدمات و فناوري و همچنين محصول با ارزشي به نام فارغ التحصيان است 
که مي تواند ارزش افزوده باايي را توليد کند.وي ادامه داد: اگر دانشگاه صنعتي 
اميرکبير احساس مي کند که با صنعت مشارکت داشته باشد بايد وارد گفتمان 
با اين بخش باشد و از سوي ديگر اگر صنعت با دانشگاه ها وارد همکاري شود 

نيازهايي دارد و اين ارتباط تنها بر اساس دوستي  نخواهد بود.

معاون وزير علوم تاکيد کرد:

اعتمادسازي
پيششرطايجادارتباط

دانشگاههاباصنعت

مهر/ محسن نوفرستي

خبر«
شهرام پازوکي:

يونانارسطوييدرتاريخفلسفهاسامي
غلبهنيافت

 شهرام پازوکي با بيان اينکه تفکر اصيل يوناني مربوط به دوره پيشا سقراطي 
است، گفت: در تاريخ فلسفه اسامي از فارابي و ابن سينا تا ماصدرا 
هيچگاه يونان ارسطويي مغربي غلبه نيافت.به گزارش خبرنگار مهر 
پژوهشي  موسسه  يونان«در  فلسفه  و  سينا  »ابن  تخصصي  همايش 

حکمت و فلسفه ايران برگزار شد.
در ابتداي اين همايش شهرام پازوکي در سخناني با موضوع ابن سينا 
و حکمت يوناني اظهار کرد: بايد ديد مراد از اين يوناني بودن به چه 
معناست و اين مفهوم نزد مسلمين چگونه فهميده شده و چه تأثيري در 
تاريخ فلسفه اسامي و کل تفکر در عالم اسام داشته است.اين پژوهشگر 
فلسفه خاطرنشان کرد: معمواً مورخان از سه دوره عصر روشنگري نام 
مي برند؛ دوره اول عصر فلسفه يونان را عصر معجزه يوناني مي نامند 
و از آن به عنوان عصر طايي تفکر بشر ياد مي کنند. دوره دوم، قرون 
وسطي است که عصر ظلمت ناميده مي شود و در دوره سوم فلسفه 
مبدل به ابزاري در دست علماي ديني قرار گرفته است. بر حسب اينکه 
اين سه دوره کدام عقاني تر بوده اين تقسيم بندي انجام شده است. در 
تاريخ فلسفه دوره يونان از سقراط و افاطون و ارسطو تعريف مي کنند، 
چرا که آنان فيلسوفاني اهل تفکر عقلي بوده اند، اما در واقع تفکر اصيل 
 يوناني مربوط به همين دوره پيشا سقراطي است که در تراژدي هاي 

يونان آثاري مثل هومر و آشيل آمده است.

زائري در محفل »در حلقه رندان« :
ازشنيدناخباراينروزهابهخدا

پناهميبرم
محمدرضا زائري در محفل »در حلقه رندان« در واکنش به مسائل 
 اقتصادي و سياسي اخير کشور گفت: در دعاهايم اين روزها پناه مي برم 

به خدا از اين که مشکات را بدانم و کاري از دستم برنيايد.
به گزارش خبرگزاري مهر،  صد و چهل و نهمين محفل طنز »در حلقه 
 رندان«  در سالن سوره حوزه هنري برگزار شد.  حجت ااسام و المسلمين 
محمدرضا زائري گفت :  در دوراني دوست داشتم وزير ارشاد يا معاون 
اين وزارتخانه باشم تا بتوانم کاري بکنم. اما بعدها فهميدم که  اتفاقات 

اصلي در جايي ديگر رقم مي خورد.
 وي ادامه داد: به نظرم علم اينفع شنيدن اخبار امروز است که دانستن اش 
فايده اي ندارد و در دعاهايم اين روزها پناه مي برم به خدا از اين که 
اين ها را بدانم و کاري از دستم برنيايد. احوال اين روزگار اين است 
که بايد درد بکشيم، شيرخشک بچه ها در گراني احتکار مي شود يا 
 در واگن هاي مترو و در اتوبوس ديگر کسي جايش را به کهنساان 
نمي دهد! به نظرم مشکل اصلي از اين است که خود ما قانون گرا نيستيم 

و اگر کسي قانون مدار باشد، او را مسخره مي کنيم.

درخشندگيياقوتسرخ
دردلکوير

زرشک محصول استراتژيک استان خراسان 
جنوبي با نام تجاري ياقوت سرخ است. بيش 
از ۹۸ درصد زرشک کشور در خراسان جنوبي 
کشت و برداشت مي شود و با وجود اينکه ايران 
اولين توليدکننده زرشک در جهان مي باشد 
اما اولين صادرکننده آن نيست.نداشتن نام 
تجاري مشخص براي صادرات جهاني و همچنين 
خام فروشي و فرآوري نکردن اين محصول با 
ارزش باعث شده از رقابت با کشورهاي جهان 
در صادرات عقب بمانيم.چهار تصوير از تاش 
کشاورزان خراسان جنوي را در کسب روزي 

حال مي بينيد . 

خبر«
اکبر نبوي:

جشنوارهفيلممقاومت
بهيکضرورتتبديلشدهاست

نفوذ فيلم هاي ايراني در سينماي ديگر کشورها، مستلزم روايتي 
جهاني از مقاومت و توجه به ژانرهاي متفاوت در اين عرصه است.  
اکبر نبوي، کارگردان و کارشناس سينما، در گفت وگو با روابط 
مقاومت در خصوص جايگاه  فيلم  بين المللي  عمومي جشنواره 
جشنواره فيلم مقاومت در کشور گفت: سابقه درخشان دفاع مقدس 
و مقاومت مردم ايران، در سطحي از جايگاه ارزشي قرار دارد که 
وجود جشنواره فيلم مقاومت را به يک الزام تبديل کرده است تا 
پرچم ارزشهاي مقاومتي ما هميشه در اهتزاز بماند. وي افزود: 
امروزه در مقابل قدرت هاي سلطه جويي چون آمريکا، با فرهنگ 
رو به رشد متفاوتي روبه رو هستيم که   فرهنگ ملت هاي ستم 
ديده را با وضعيت جديدي روبه رو کرده و وجدان ها را بيش از 
گذشته بيدار مي کند. اين در حالي است که از اين فرصت مي توان 
براي استقرار فرهنگ مقاومت در سطح بين المللي استفاده کرده 
و با برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده، ارتباط با کشورهاي 
ديگر را گسترش و پايه هاي استقرار جشنواره مقاومت در ديگر 

کشورها را استوار کنيم.
  

توليدنمايشعروسکيدهکدههاپوخان
توسطانجمنتئاترانقابودفاعمقدس

 نمايش عروسکي  »دهکده هاپوخان« توسط انجمن تئاترانقاب و دفاع 
مقدس و به کارگرداني حسين عالم بخش توليد شد. به گزارش روابط 
عمومي انجمن تئاترانقاب و دفاع مقدس جواد تمدني مدير روابط 
عمومي انجمن تئاترانقاب و دفاع مقدس با بيان اين خبر گفت: با 
توجه به تصميمات شوراي سياست گذاري انجمن و طبق نظر مساعد 
مدير عامل انجمن جناب آقاي سليماني به منظور ورود به عرصه 
تئاترکودک و نوجوان و القا مفاهيم مناسب و ارزشي متناسب با اين 
قشر، مقدمات توليد نمايش دهکده هاپوخان در انجمن تئاترانقاب 
ودفاع مقدس را فراهم کرديم و ان شاء اه  از اول آذر ماه و همزمان 
با آغاز هفته بسيج اجراي اين اثر با مشارکت سازمان فرهنگي هنري 

شهرداري تهران در فرهنگسراي گلستان آغاز خواهد شد.
  

مديرکل فرهنگي و هنري آموزش و پرورش:
۱۱۶ميليونجلدکتاب

درکتابخانههايمدارسوجوددارد
مديرکل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه 
اکنون ۱۱6 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي مدارس داريم، 
گفت: در حال ايجاد سامانه رصد کتاب هستيم تا براساس نياز 
دانش آموزان، کتاب در اختيار آنان قرار گيرد.به گزارش  دانشجو، 
علي رمضاني مديرکل فرهنگي، هنري، اردو ها و فضا هاي پرورشي 
در مراسم تجليل از دانش آموزان کتابخوان برتر سراسر کشور دومين 
جشنواره »دانايي و توانايي« که در سالن قلم کتابخانه ملي برگزار 
شد، اظهار کرد: ما در حالي اين دوره از جشنواره را در اين مکان 
 فرهنگي برگزار مي کنيم که براي رسيدن به اهداف متعالي که 
دانش آموزان بتوانند مطالعه کنند در بخش فضا و امکانات در مدرسه 
به سختي به سر مي بريم و بودجه کافي در اين حوزه نداريم.وي 
ادامه داد: از دغدعه هاي جدي معاونت پرورشي و فرهنگي اين است 
که اين مشکات حل شود، زيرا اگر کتاب و کتابخواني در مدارس 

احيا نشود، کتابخواني در کشور صورت نمي گيرد.

همايش ملي " الميزان و علوم انساني اسامي" از سوي پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسامي با حضور علما و شخصيت هاي برجسته 
حوزوي شامگاه چهارشنبه 23 آبان ماه 97  در دارالقرآن عامه 

طباطبايي برگزار شد.
در اين مراسم آيت اه سيد هاشم حسيني بوشهري دبير شوراي 
عالي حوزه هاي علميه، آيت اه مقتدايي از اعضاي شوراي عالي 
حوزه هاي علميه، آيت اه علي اکبر رشاد رئيس حوزه هاي 
علميه استان تهران، آيت اه سيد مجتبي حسيني نماينده 
ولي فقيه در عراق، حجت ااسام والمسلمين سيد محمد 
واعظ موسوي رئيس انجمن ارتباطات و تبليغ حوزه علميه قم 

و نمايندگان بيوت مراجع تقليد حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش، در ابتداي برنامه مرتضي نجفي قدسي 
مدير دارالقرآن عامه طباطبايي ضمن خيرمقدم به حاضران در 
اين همايش علمي گفت: مرحوم عامه طباطبايي با خداوند عهد 
کرده بود که روزي يک جزء قرآن را تاوت کند و هرماه يک 
ختم قرآن مي کرد و دوباره از نو شروع مي کرد و مي فرمودند 
هر بار که مجددا از ابتداي قرآن شروع به تاوت مي کنم انگار 
که قرآن جديدي است و مطالب تازه اي از آن مي فهمم و 
سپس تاکيد مي کنند که من از خداوند عمر طواني خواسته 
ام تا بتوانم بيشتر قرآن بخوانم و خدا مي داند من چقدر قرآن 

را دوست دارم و از تاوت آن لذت مي برم.
وي در ادامه به برنامه هاي بزرگداشت سالگرد عامه طباطبايي)رض( 
اشاره کرد و گفت: دارالقرآن عامه طباطبايي از زماني که در 
بيت شريف اين عالم رباني فعاليت خود را آغاز کرد، همواره 
سعي کرده است تا در اين دارالقرآن برنامه هاي تفسيري را 
براي طاب حوزه هاي علميه داشته باشد و همه ساله در مراسم 
سالگرد ارتحال اين عالم رباني مجالس بسيار با عظمتي با حضور 

مراجع عظام تقليد و اساتيد حوزه برگزار مي کند.
علمي  دبير  نسب  اسدي  ااسام محمدعلي  سپس حجت 
همايش ملي " الميزان و علوم انساني اسامي" با بيان اين 
نظام سازي  براي  نامحدودي  قرآن کريم ظرفيت هاي  که 
انساني دارد، اظهار داشت: تربيت جامعه اسامي  در علوم 
بايد مبتني بر قرآن کريم باشد و نمي توانيم اجازه دهيم 
که غربي ها نفوذ کرده و بر اساس ارزش هاي خود فرزندان 

ما را تربيت کنند.
دارد  وجود  غربي  انسان  علوم  در  که  مباني اي  افزود:  وي 
معارض با ارزش هاي اسامي است که آن را بايد اصاح کرده 
و اسامي سازي کنيم، بايد ظرفيت هاي قرآن را کشف کنيم 
و يکي از تفاسيري که جامعيت دارد تفسير الميزان است که 
براي هر عرصه اي از علوم انساني ارزشي مي تواند راهگشا 

باشد و همايش بر اساس الميزان بنا نهاده شده است.
به  ابراز داشت: مقاات زيادي  حجت ااسام اسدي نسب 
دبيرخانه همايش واصل شد و در اين عرصه تخصصي حوزه 
جهشي پيدا کرده و افرادي که مي توانند قلم بزنند بسيار 
هستند، در ارزيابي ها 32 مقاله پذيرفته شد که در 5 بخش 
تقسيم و در 2 جلد منتشر شد. سپس حجج اسام قاسم 
 ترخان و ابوالفضل ساجدي به ارائه مقاات خود با موضوع 
" فطرت از نگاه عامه طباطبايي و برآيند آن در علوم انساني" 

و " اعتباريات و علوم انساني از منظر عامه" پرداختند.
در ادامه آيت اه علي اکبر رشاد رئيس پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسامي به ايراد سخن پرداخت و با تجليل از خدمات 
فراوان عامه طباطبايي به حوزه هاي علميه و جامعه تأکيد 
تشيع شد  و  براي حوزه  آبرويي  کرد که عامه طباطبايي 
و شايد اگر حوزه امثال اين اعاظم را نمي داشت شرمسار 

توقعات بود.
مدير حوزه علميه استان تهران تصريح کرد: انقاب اسامي 
به وسيله مباني فقهي صورت گرفت و يک فقيه رهبري آن 
را برعهده داشته و دارد، انقاب اسامي انقابي عليه مدرنيته 

بود که بساط مدرنتيه را در هم ريخت و نهضتي عليه دانش ها 
و سلوک هاي سکوار بود.

در پايان مراسم نيز آيت اه جوادي آملي مفسر برجسته قرآن 
کريم با گراميداشت ياد و خاطره مرحوم عامه طباطبايي 
اظهار داشت: به اصرار مرحوم عامه طباطبايي در الميزان 
قرآن کتابي است که هم اکنون با ما حرف مي زند يعني 
اين تجلي خدا فوق زمان و زمين است و ماضي و حال و 

شرقي و غربي ندارد.
وي با اشاره به مقام وااي خون شهدا و قلم علما ادامه داد: خون 
شهيد کشور را طيب و طاهر مي کند اما وقتي مرکب عالم به 
جوش آمد خون شهيد ساکت مي شود و مداد علما به فرموده 
روايات برتر از خون شهدا است؛ بنابراين بيانات و اعاميه هاي 
مرحوم امام، الميزان و بيانات علما مرکبي شهيدپرور و شهادت 
ساز است و اگر کشور را خون شهيد پاک مي کند حوزه بايد 

عرضه داشته باشد که نظام را پاک کند.
گفتني است، کتاب مجموعه مقاات همايش ملي الميزان و 
علوم انساني اسامي با حضور علماي حاضر در جلسه رونمايي 
شد و در پايان مراسم نيز اين کتابها به شرکت کنندگان در 

اين همايش علمي اهدا گرديد. 

آيت اه العظمي جوادي آملي: قلم عالم بااتر از 
و طاهر کند|  را طيب  تواند جامعه  خون شهيد مي 

سکوارها، الحاد را به علم تحميل کرده اند
آيت اه العظمي جوادي آملي با تأکيد بر لزوم پرداختن به 
علوم انساني اسامي گفت: برخي الحاد خود را به علم تحميل 
کرده و سم ها را در علوم ريخته اند تا دانش پژوه سکوار و 

الحادي شود.

آيت اه العظمي جوادي آملي در اين همايش با اشاره به ديدگاه 
عامه طباطبايي که شامگاه چهارشنبه 23 آبان ماه 97 و در 
شب سالگرد رحلت ايشان، در بيت معظم له برگزار گرديد، بيان 
داشتند: اصرار مرحوم عامه طباطبايي در صدر و ساقه کتاب 
قّيم الميزان اين است که قرآن، کتابي است که هم اکنون گوينده 
آن با ما حرف مي زند، از سنخ ماضي نيست که قال اه باشد 
و گذشته باشد، هم اکنون قال اه و يقول اه است.ايشان ادامه 
دادند: سّرش آن است که قرآن تجلّي خداست، به تعبير حضرت 
امير)ع( در نهج الباغه »َفَتَجلَي  لَُهْم ُسْبَحانَُه فِي ِکَتابِِه ِمْن َغيِر 
أَْن يُکونُوا َرأَْوُه«؛ تجلّي خدا فوق زمان و زمين است، نه ماضي و 
مستقبل و حال دارد، نه شرقي است و نه غربي، اگر جلوه اوست 
برتر از زمان است چون متزّمن نيست و اگر جلوه اوست وااتر 

از مکان است چون متمّکن نيست، هم اکنون اگر کسي يا أَيَها 
الَِذيَن آَمُنوا را شنيد مستحب است بگويد »لبيک« در نتيجه 
معلوم مي شود خداوند هم اکنون دارد با ما حرف مي زند. مفسر 
برجسته قرآن کريم با بيان اين که قرآن کريم حبلي آويخته 
است نه اين که انداخته شده باشد، اظهار داشت: خداوند متعال 
قرآن را نازل کرد اما نه به گونه اي که باران نازل مي شود، خدا 
باران را به زمين انداخت اما قرآن را به زمين آويخت که يک 

طرف آن به دست خدا است.
ايشان ادامه دادند: اين حبل که فرمودند به آن اعتصام کنيد 
حبل آويخته قرآن کريم است که مشکل خود و معتصمان 
را حل مي کند و آن ها را از بيراهه رفتن باز مي دارد، قرآن 
هم اکنون حرف مي زند و هم اکنون ما را به عنوان خليفه الهي 
خطاب مي کند، قرآن ما را در آغاز به حيا دعوت کرده نه اين 
که از بگير و ببند بگويد. آيت اه جوادي آملي با بيان اين که در 
سوره علق سخن از بگير و ببند نيست بلکه سخن از حيا است، 
ابراز داشت: فرمود مگر همه در محضر الهي نيستند و خداوند 
همه را نمي بيند پس چرا در محضر الهي بيراهه مي رويد و راه 

ديگران را مي بنديد. ايشان فرمودند: وقتي چشم را بستيم و 
پايين آمديم قرآن از مجازات سخن گفت اما اگر چشم باز بود 
که بگير و ببند و جهنمي وجود نداشت، دعاها و مناجات براي 
اين است که انسان بخواند و با خدا حرف بزند و مناجات کند، 
اين دعاها و مناجات به اندازه اي لطافت دارند که انسان مي تواند 
براي خدا ناز کند، مناجاتي مانند مناجات شعبانيه، مناجات و 
دعاي ناز است نه نياز. استاد برجسته درس خارج حوزه علميه 
قم با تأکيد بر اين که بايد کليمي فکر کنيم، خاطرنشان کرد: 
مناجات به انسان ياد مي دهد تا به خدا عرضه دارد که اگر به 
من مي گوييد چرا گناه کردي مي گوييم چرا من را عفو نکردي، 
بايد  با خدا حرف بزنيم و مناجات کنيم و لذت مناجات انسان 
را مدهوش کند. ايشان تصريح کردند: روزي که احدي قدرت 

حرف ندارد، فقط اهل بيت)ع( حرف مي زنند و ما هم بايد اهل 
بيتي)ع( باشيم، برخي از قم هم به جايي رسيدند که از اهل 
بيت)ع( شدند، وقتي راه باز است چرا اين راه را نرويم. آيت اه 
جوادي آملي با بيان اين که قم بايد الگوي نظام اسامي باشد 
و جامعه را طيب و طاهر کند، گفت: قلم عالم بايد مانند خون 
شهيد جامعه را طيب و طاهر کند، باران آلودگي را پاک مي 
کند اما باران اين قدرت و عرضه را ندارد که حقوق نجومي، 
اختاس و سکه هاي طا را پاک کند. معظم له در ادامه به 
اثرگذاري خون شهيد و قلم عالِم در جامعه اسامي و نسبت 
اين دو با هم، اشاره کردند و اظهار داشتند: همان طور که خون 
شهيد جامعه را طيب و طاهر مي کند، مرّکب قلم يک عالم نيز 
مي تواند جامعه را طيب و طاهر  کند، توضيح اينکه مگر منطق 
و مکتب ما اين نيست که در بارگاه بلند شهدا عرض مي کنيم: 
»ِطْبُتْم َو َطابَِت اْلَْرُض الَِتي فِيَها ُدفِْنُتْم« يعني اين خون شهيد 
است که جامعه را از آلودگي هايي همچون اختاس، حقوق 
نجومي، اختاف، بيراهه رفتن و نفوذي شدن پاک مي کند! 
خون شهيد اين قدرت را دارد و همين خون ها ايران را  طيب 

و پاک کردند. لذا اهل بيت)ع( به ما گفتند به بارگاه رفيع شهدا 
که بار يافتيد بگوييد »ِطْبُتْم َو َطابَِت اْلَْرُض الَِتي فِيَها ُدفِْنُتْم« 
از طرف ديگر، قرآن هم مي گويد اگر کشوري با خون شهيد پاک 
شد ما سعي مي کنيم ميوه پاک به او بدهيم؛ ميوه پاک، حوزه 
پاک، دانشگاه پاک، دولت پاک، بانک پاک، مردان و زنان پاک 
است، فرمود اين وعده الهي با فعلش همراه است؛ اَ يْخلُِف اَهُ. 
ايشان تصريح کردند: همين ديني که فرمود خون شهيد خيلي 
مقدس است فرمود ِمداد علما مقدس تر است، اين بيان نوراني از 
وجود مبارک رسول گرامي)ص( هست که فرمود ترازوي قيامت 
َوالَْوْزُن يْوَمِئٍذ الَْحُق است نه »والوزن حّق«، يعني ما حقيقت را 
در يک کّفه مي گذاريم، نماز و روزه و اعمال شما را در کّفه ديگر 
مي گذاريم و آنها را با حق مي سنجيم نه با چيز ديگر. فرمود در 

آن روز مرّکب عالم را با خون شهيد مي سنجند، اين مرّکب، 
سنگين تر، قوي تر و غني تر از آن خون است.

ايشان ادامه دادند: حضرت فرمود خون شهيد قداست دارد و 
مي تواند يک کشور را پاک کند و هر کس بيراهه رفته است 
را طاهر مي کند در واقع اين غساله ها را اين خون مي شويد، 
اگر تطيهر و پاک شديم که مي مانيم وگرنه طرد مي شويم، لکن 
با وجود اين فضيلت دماء شهدا، »مداد العلماء أفضل من دماء 
الشهدا«؛ اين مرّکب عالم است که شهيدپرور و شهادت ساز است 
در نتيجه يقيناً اين قلم از خون شهيد بااتر است. اگر خون شهيد، 
مي تواند کشور را پاک کند و مختلسين را جزء غساله قرار بدهد 
و آلودگي ها را دور بريزد، مرّکب عالم هم مي تواند بااتر از شهيد 
اين کار را انجام بدهد، در نتيجه قم مي تواند الگوي نظام اسامي 

باشد و جامعه را طيب و طاهر کند.
آيت اه جوادي آملي تأکيد کرد: کساني که بيراهه رفتند بايد 
برگردند واا طرد خواهند شد، وقتي مرکب عالم به جوش آمد 
خون شهيد ساکت مي شود، درست است که خون شهدا فضيلت 
دارد اما مداد علما برتر است؛ بنابراين بيانات و اعاميه هاي 
حضرت امام، تفسير الميزان و بيانات علما مرکبي شهيد پرور 
و شهادت ساز است. ايشان فرمودند: اگر خون شهيد مي تواند 
کشور را پاک کند و اختاسگران را جزء غساله قرار دهد و دور 
بريزد مرکب عالم مي تواند بااتر از آن باشد، اگر کشور را خون 
شهيد پاک مي کند حوزه بايد عرضه داشته باشد که با مرکب 
عالم نظام را پاک کند؛ مشکات بايد با قلم علما حل شود. 
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين که مي 
توانيم کشور را حفظ کنيم، تصريح کرد: مردم عمل مي خواهند 
نه اين که گفتن ها و نوشتن ها بي عمل باشد، بايد با عمل 

جامعه را هدايت کرد.
آيت اه جوادي آملي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به 
مقوله مهم علوم انساني اسامي گفت: چند سال قبل يک نشست 
علمي در مالزي برگزار شد و در اين نشست اعام کردند که علم 
شرقي و غربي و ديني و الحادي ندارد و علم حتما سکوار است، 
دبير اين همايش با تمسخر گفت دوچرخه و دوچرخه سواري 
اسامي و غير اسامي نداريم و علم، صنعت و تکنولوژي اسامي 
و غير اسامي ندارد و اسامي شدن علوم مسخره است. ايشان 
ادامه دادند: انسان سکوار و ملحد، سکوار بودن و الحاد را بر علم 
تحميل مي کند و اا علم ديني است، هرچه در جهان هست خدا 
مي گويد، اگر موضوع علم اسم، وصف، قول، فعل و اثر خدا باشد 
علم ديني مي شود، وقتي حوزه مي گويد خدا چنين گفت ديني 
مي شود اما استادي که در دانشگاه مي گويد خدا چنين کرد 
ديني نيست؟! البته استاد بايد به اين معنا توجه داشته باشد. 
مفسر برجسته قرآن کريم اظهار داشت: انسان هاي سکوار که 
جنگ هاي جهاني اول و دوم و جنگ هاي نيابتي در يمن و 
کشورهاي ديگر را راه انداختند، سکوار بودن و الحاد خود را بر 
علوم تحميل مي کنند. ايشان تصريح فرمودند: طلبه بايد رياضي 
بداند تا فکر منظم داشته باشد و بايد منطق بخواند تا استدال 
کند و مغالطات را بشناسد، بوعلي و شيخ اشراق بخش برهان 
منطق را براي متفکران فريضه مي دانند، سکوارها سم ها را در 

علوم ريخته اند تا دانش پژوه سکوار و الحادي شود.
با بيان اين که  استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم 
متأسفانه در حوزه از معارف غني تفسير، نهج الباغه و صحيفه 
طرفي نمي بنديم، ابراز داشت: بايد مغالطات را شناخت و دانست، 
انسان سکوار است که الحاد خود را به علوم تحميل کردند و اا 

علم الحادي نبوده بلکه آيت حق است.
ايشان فرمودند: عالم سکوار الحاد را بر دانش تحميل کرده 
است و بايد دست چنين عالمي را کوتاه کرد و در آن زمان علم 
صدايش را به دانشگاه مي رساند، دانشگاهيان ما اهل اعتکاف و 
نماز شب هستند و عده اي ديگر شهيد شده يا جانباز هستند 

اما هر جايي تلفاتي هم دارد.

با سخنراني آيت اه جوادي عاملي و حضور علما و شخصيت هاي برجسته حوزوي در دارالقرآن عامه طباطبايي برگزار شد:

 همايش ملي الميزان و علوم انساني اسامي

شماره۹364  سال سي و سوم 12 ربيع ااول 1440 20 نوامبر 201۸  سه شنبه 2۹ آبان 13۹7

   اذان ظهر:11:50 
   اذان مغرب:17:14

   اذان صبح:  5:18
   طلوع آفتاب:  6:46

سهشنبه97/8/29

چهارشنبه97/8/30


