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رئيس جمهور:
 آنچه آمريكا 

از منطقه و جهان 
مي خواهد بردگي است

زاكاني:
 خطر نفوذ بيگانگان 
 در کشور 
جدي است

گوشه چشم مجلس به معلمان 
محمود فرشيدي

دولتمردان  از  برخي  كه  شرايطي  در 
تصويب  دغدغه  نمايندگان،   و 
نظير  اروپا  پيشنهادي  حل هاي   راه 
» CFT«بي تابشان كرده است و حتي 
كساني وقيحانه اظهار داشته اند كه اگر اين 
ايحه تصويب نشود خطر سقوط، اركان 
نظام اسامي را تهديد مي كند!  در اين شرايط تعدادي از 
نمايندگان مجلس كه نگران حل مشكات مردم و در پي 
راهكارهاي داخلي هستند؛ چند ماهي است كه منادي صداي 
معلمان در خانه ملت شده اند و با ارائه بسته اي پيشنهادي 
و اميدواركننده، تاش مي كنند تا گرهي از كار فرهنگيان 
بگشايند و تحولي در معيشت معلم و رفع محدوديت هاي 

مالي آموزش و پرورش پديد آورند.
در اين اوضاع كه بارقه هاي اميدي در دل فرهنگيان 
پديد آمده است مي توان تشخيص داد كه دلسوزان واقعي 
معلم و عرصه تعليم و تربيت چه كساني هستند و نيز 
نسبت به برخي غفلت ها و عدم بهره گيري از فرصت 

پيش آمده هشدار داد.
البته سياسيون خائن و گروهك هاي مزدور كه در دامان 
دشمن پناه گرفته اند، همچنان معلمان را تحريك به 
تا به بهاي هتك منزلت اجتماعي  اعتصاب مي كنند 
بتوانند  او  وااي معلم و به كوچه و خيابان كشانيدن 
جيره و مواجبي بيشتر از اربابان خود بگيرند و از چهل 
سال هوشياري و مقاومت جامعه معلمان در برابر اين 

تحريكات درس نگرفته اند.
از سوي ديگر برخي گروه هاي سياسي فرصت طلب نيز 
كه همواره مشكات صنفي و معيشتي معلمان را دستاويز 
تبليغات خود قرار مي دهند و خود را داعيه دار دفاع از 

حقوق معلم قلمداد مي نمايند...

سرمقاله

يادداشت

وقتي 25 تريلي با بارش گم مي شود!
غامرضا انبارلويي

مفاسد مالي قدمتي به عمر سودجويي و افزون طلبي 
بشر دارد و حكايت امروز و ديروز وفردا نيست.حتما 
ضرب المثل شتر با بارش گم شده را شنيده ايد. 
امروزه كه حمل و نقل با شتر نيست اگر بخواهيم آن 
ضرب المثل را به روزرساني كنيم بايد بگويم وقتي 
كه كاميون يا تريلي با بارش گم مي شود. توجه و 
تدقيق در مراتب زير مؤيد اين گم شدن تريلي با 

بارش است آن هم نه يك تريلي بلكه حداقل 12 تريلي. 
1- يك دستگاه دولتي در سال 76 كه زمان دوران تصدي اصاح طلبان 
بوده اقدام به واردات 400 تن اكسيد تيتانيوم و 100 تن مونوپنتاتريول 

كه كاربرد رنگ و رزين داشته مي كند. 
2- اينكه اين مقدار مواد شيميايي براي يك سازمان وابسته به وزارت 
علوم ضرورت داشته يا نه و مراحل قانوني تشخيص و تأمين و تسجيل 
را طبق قانون محاسبات گذرانيده  يا نه  موضوع اين مقال نيست. اينكه  
اين سازمان از اعتبار ارزي وزارت علوم يعني دار 175 توماني استفاده 
كرده و پيش پرداخت اعتبار اسنادي اش از بودجه دولتي و اعتبارات 
مصوب سازمان پرداخت شده هم موضوع اين مقال نيست. بلكه موضوع 
عدم واريز و تسويه  اعتبار اسنادي است كه ارزش 710 هزار داري آن 

از 22 سال پيش تاكنون مي باشد.
3- پيش پرداخت  اعتبار اسنادي چه وقت واريز يا تسويه مي شود؟ 
جواب را نه حقوق دان و نه حقوق خوان بلكه يك حسابدار ساده مي داند. 
وقتي كه چنين خريداري شده از خارج با برگ سبز گمركي وارد شود 

و از گمرك ترخيص شود و تحويل انبار گردد.
4- مدارك و مستندات نشان مي دهد كه  اين پيش پرداخت  اعتبار 
اسنادي بعد از گذشت 22 سال هنوز واريز نشده تسويه  نشده، يعني 
چه؟ يعني محموله 500 تني مواد شيميايي فوق تحويل انبار سازمان 
ياد شده نگرديده كه اگر گرديده بود قبض انبار برايش صادر مي شد و 
اسناد مربوطه به هزينه قطعي منظور مي شد. كه در مانحن فيه نشده  

500 تن محموله  يعني چند تريلي؟
5- اگر بار هر تريلي با كاميون حمل كيسه هاي 20 كيلويي اكسيد 
تيتانيوم و پنتاتريول را 20 تن فرض كنيم اين محموله  بار با 25 
تريلي مي بايستي حمل و تحويل انبار آن سازمان دولتي مي شده كه 

22 سال است نشده است.
6- سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا دستگاه هاي نظارتي در اين 
22 سال دست روي دست گذاشته و تماشا كرده اند؟ پاسخ اين است  هرگز. 
دستگاه نظارتي ورود كرده چند سال طول كشيده تا سال93 با صدور 

دادخواست )1( عليه مسئولين به اصطاح اقامه دعوا كرده است.
7- دادخواست مذكور در سال 93 به عنوان راي بدوي منجر به محكوميت 
مسئولين آن سازمان دولتي شده )2( و پس از چندين بار اعاده دادرسي 
در سال 95 و 96 منتهي به تأييد راي بدوي )3( و رد اعاده  دادرسي 
شده )4( و نهايتاً با تأييد آراء قبلي محكوميت مسئولين به راي قطعي 

حاكم شرع رسيده است.)5(
8- اكنون در سال 97، مدت 20 سال از وقوع تخلف آن رويداد مالي 
منتهي به تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي ) ريال و ارز مربوطه( و 
اموال دولتي )500 تن محموله( مي گذرد و كليه مراحل دادرسي طي 
و آراء بدوي و قطعي هم صادر شده، سوال پيش رو اين است آيا اين 
راي اجرا شده است؟ پاسخ منفي است؟ چرا؟ پرونده  مختومه شده 

است؟ چگونه؟
آيا 400 تن اكسيد تيتانيوم و 100 تن مونوپتناتريول پيدا شده است؟ 
خير! آيا اين پرونده بسته شده است؟ خير! آيا همچنان مفتوح است؟ 
براي چه؟ آيا  صادركنندگان راي بدوي از راي خود عدول كرده اند؟ 
خير! آيا حكم قطعي صادر و توسط صادركننده نقض شده است؟ خير! 

آيا مدعي يعني دادستان، از ادعاي خود عدول كرده است؟
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فراخوان مناقصه عمومی
 يک مرحله ای

بدينوسيله اعام می گردد كميته امداد امام خمينی )ره( استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومی 
يك مرحله ای پروژه طرح توسعه )احداث طبقه اول( ساختمان اداری كميته امداد امام خمينی )ره( 

خان ببين را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.
لذا از شركت های ساختمانی دارای صاحيت )حداقل پايه 5 ابنيه و ساختمان و پايه 5 تاسيسات و 
تجهيزات( كه متقاضی انجام پروژه فوق می باشند دعوت بعمل می آيد.برآورد قيمت پروژه خان ببين 
بر اساس فهرست بهای سال 97 و با اعمال ضرايب )باا سری، منطقه ، ارتفاع ، تجهيز و برچيدن كارگاه( 

مبلغ 5/237/168/728 ريال می باشد.
كليه مراحل برگزاری مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه الکترونيکی دولت)ستاد( به آدرس:  www.setadiran.irانجام خواهد 
شد. مدرک تضمين شركت در مناقصه در قالب پاكت الف و فرم تکميل شده پيشنهاد قيمت)فرم شماره 
7( در قالب پاكت ج عاوه بر ارسال از طريق سامانه می بايست در مهلت قانونی و بصورت حضوری 

تحويل حوزه تداركات كميته امداد امام خمينی )ره( گردد . 
ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاريخ 97/09/05 

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه تا ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 97/09/12 
مهلت زمانی ارائه پيشنهادات ساعت 14/30 روز چهار شنبه مورخ 97/09/21

زمان باز گشائی پاكت ها ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ97/09/22 
كميته امداد امام خمينی )ره( در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها بدون ذكر دليل برای مناقصه گر 

مختار است.
آدرس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: 

گرگان ميدان بسيج- سايت اداری- اداره كل كميته امداد امام خمينی )ره(. 
هزينه آگهی روزنامه/ هفته نامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تلفن41934_021 
تاريخ انتشار دوشنبه 97/9/5

اداره کل کمیته امداد امام خمیني )ره( استان گلستانخ ش97/9/5

يادداشت

سالم سازي خيالي ورزشگاه ها براي بانوان
مهدي عامري

حجت ااسام غرويان در يادداشتي به بحث ورود زنان به ورزشگاه 
پرداخته است كه بخش هايي از اين يادداشت با ضوابط منطقي 

همخواني ندارد. )روزنامه آرمان، 26 آبان 1397، ص2(
ايشان در ابتدا مدعي شده است: »بحث ورود بانوان به ورزشگاه ها 
همچنان از مباحث مورد توجه جامعه است«. اين گزاره از آنجا كه 
بدون سور بيان شده، ايهام دارد و اين گونه القا مي كند كه گويا اين 
مسئله مورد توجه همه جامعه يا بخش غالبي از جامعه است! اين 

در حالي است كه شواهد و قرائن بسياري وجود دارد كه اين مسئله تنها در بين بخشي از 
عناصر سياسي و جمع اندكي از بانوان مطرح است. چه آنكه در زماني كه فضاهاي ورزشگاه 
به گونه اي است كه حتي مردان از رفتن به ورزشگاه ابا دارند، زنان به طريق اولي آن را مسئله 
زندگي خود نمي دانند. ضمن آنكه اگر قرار بر تماشاي ورزش باشد، در سال هايي كه زنان 
ايراني در رشته هاي بسياري در آسيا و دنيا مقام كسب كرده اند، وضع تماشاي مسابقات بانوان 

اين مقدار نااميد كننده نبود! 
ايشان در ادامه نوشته است: »اگر بتوان محيط ورزشگاه ها را به محيطي امن و پر از آسايش 
براي بانوان تبديل كرد كه بتوانند به تماشاي مسابقات ورزشي بنشينند، اين حقي است براي 
اين قشر و بايد تامين شود.... محيط هاي ورزشي كشور بايد محيطي سالم و مناسب باشد تا 
هم زنان و هم مردان به نحو مطلوبي از آن استفاده كنند. اين حقي است كه مسئوان برعهده 
دارند و وظيفه ذاتي آنهاست كه شرايطي فراهم آورند تا آحاد جامعه، در يك شرايط مساوي 
از اماكن ورزشي استفاده كرده و امنيت و رفاه شان تامين شود. « اگر اصل اين مطلب مورد 
پذيرش باشد حال آقاي غرويان و همفكران او بايد پاسخ دهند كه اوا مخاطب اين »بايد«ها 
و »اگر بتوان« چه كسي است؟ ثانيا در حال حاضر كه آقايان اصرار بر ورود دارند آيا محيط 

امن و با آسايش در ورزشگاه ها حكمفرماست؟ 
 آيا مسئولين به وظيفه ذاتي خود عمل كرده اند و محيطي امن براي حضور بانوان در ورزشگاه ها 
را فراهم آورده اند يا فقط با وصله و پينه كردن بخشي از ورزشگاه تنها درصدد مانور و نمايش 
هستند تا زنان را به ورزشگاه ها بكشانند؟ آيا جناب غرويان از وضعيت نابسامان عمراني و 
اخاقي امروز ورزشگاه ها مطلع است يا بر اساس تصورات كلي و انتزاعي، مطالبي را بيان 

مي دارد كه با واقعيت منطبق نيست؟
ايشان سپس اظهار داشته است: »حق استفاده از اماكن ورزشي كه صرفا مخصوص آقايان 
نيست. تماشاي مسابقات ورزشي و استفاده از شور و نشاط در جامعه، حق همگان است و 
زنان و مردان در اين امر شريك هستند.« حال سوال اين است كه آيا استيفاي اين حق تنها با 
حضور مختلط گونه زنان در مسابقات مردان- آن هم فقط در مسابقات فوتبال- تحقق مي يابد؟ 
آيا نمي توان به جاي پافشاري و حاشيه سازي بر اين امر، زنان را براي تماشاي مسابقات بانوان 
ترغيب كرد تا هم به شور و هيجان مسابقات افزوده شده و موفقيت هاي مكرر زنان ورزشكار 

ايراني ديده شود و هم حق مورد نظر آقاي غرويان تامين گردد؟ 
با اين مقدمات آقاي غرويان در مسند فتوا مي نشيند و دو فتوا مي دهد: 

ابتدا مي نويسد: »از نظر شرعي بايد در ورزشگاه هاي كشور امنيت و اخاق برقرار باشد، اما اگر 
در چنين مكان هايي ناامني و بي اخاقي وجود داشته باشد؛ كه در اين بحث فرقي بين زنان و 
مردان وجود ندارد، در سالم سازي محيط خلل وارد مي شود.« در اينجا نيز باز نويسنده وارد 
 مصاديق نشده و آشكار نكرده است كه آيا هم اينك اين بايد محقق شده و طبق فتواي ايشان )!!( 
از نظر شرعي ورود زنان اشكال دارد يا نه؟ البته ايشان در ادامه يادداشت اذعان كرده است كه: 
»وزارت ورزش و جوانان هم در صدد اين است كه محيط هاي ورزشي كشور را سالم سازي كرده 
تا مورد استفاده عموم آحاد جامعه قرار بگيرد.« اين عبارت اين مطلب را در خود نهفته دارد 
كه در حال حاضر محيط هاي ورزشي سالم سازي نشده و لذا وزارت ورزش درصدد اين امر بر 
آمده است كه با اين توصيف، نتيجه اين مي شود كه از نظر آقاي غرويان امروز حضور زنان در 
ورزشگاه اشكال شرعي دارد چرا كه امنيت و اخاق به طور شايسته در آنها برقرار نشده است 
و تا زماني كه وزارت ورزش اين سالم سازي را انجام ندهد و به اين وظيفه خود عمل ننمايد، 

حضور بانوان در استاديوم طبق فتواي آقاي غرويان با خلل مواجه است!
لذا فتواي دوم ايشان كه »به تماشا نشستن خانم ها در ورزشگاه ها و از نزديك ديدن مسابقات 
ورزشي، در ذات خود اشكالي ندارد؛ اين نكته بارها در مصاحبه ها و اظهارنظرها بيان شده 
است«، با توجه به حواشي مطرح شده توسط ايشان از نظر عرضي و ثانوي اشكال دارد. البته 
فتاوي مراجع معظم تقليد نشان مي دهد با توجه به نوع پوشش برخي ورزشكاران در برخي 
مسابقات، به تماشا نشستن و از نزديك ديدن مسابقات ورزشي را حتي در ذات خود نيز با 
اشكال مواجه مي كند. فلذا بخش دوم سخن ايشان نيز مخدوش است چه آنكه اشكال داشتن 
يا نداشتن يك مسئله با بارها بيان شدن آن در مصاحبه ها و اظهارنظرها معين نمي شود و 
اين امر نمي تواند حرمت را به حليت تبديل كند بلكه، آنچه در اينجا مورد توجه است نظر 

مراجع تقليد است. 
با توجه به آنچه نويسنده نگاشته است و همچنين رفتار دولتمردان و حاميان حضور زنان در ورزشگاه 
مي توان با جناب غرويان هم نظر بود كه »از شواهد و قرائن چنين استنباط كرد كه اصوا بحث ورود 
بانوان به ورزشگاه ها و اماكن ورزشي يك بحث سياسي است تا »فقهي« و شرعي. اين موضوع در 

جامعه ايران رنگ سياسي به خود گرفته است. بعد فقهي اين موضوع كاما روشن است.«
ادامه در صفحه 2
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آيت اه مکارم شيرازي:
 تا ريشه  اختاف سوزانده نشود 
شعار وحدت به جايي نمي رسد

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: تا ريشه  اختاف سوزانده نشود شعار وحدت به جايي 
نمي رسد.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا، آيت اه ناصر مکارم شيرازي 
در پيامي که در مراسم سي و دومين کنفرانس بين المللي وحدت اسامي با محوريت 
قدس محور وحدت امت قرائت شد، با بيان اينکه برگزاري همايش وحدت اسامي 
با محوريت قدس از برنامه هاي بسيار سازنده و پرارزش است، اعام کرد: قرآن به 
مسلمانان مأموريت مي دهد که اگر نزاعي بين دو گروه از برادران مسلمان رخ داد، 
هرچه زودتر آن را پايان دهد و تبديل به دوستي و محبت کند. قرآن همچنين تفرقه 
ميان مسلمانان را از آثار شرک مي داند.وي گفت: تشکيل همايش وحدت بسيار خوب 
است. ولي تا ريشه هاي اختاف سوزانده نشود، شعار وحدت به جايي نمي رسد. هرگاه 
پيروان مذاهب، اختافات را کنار بگذارند، مي توانند برادروار دست به دست هم دهند 
و در مقابل دشمنان بايستند.آيت اه مکارم شيرازي در بخش ديگر پيام خود تصريح 
کرد: دشمنان ما دائماً از هر ابزاري خصوصاً دروغ هاي رسوا و تهمت هاي ناجوانمردانه 
استفاده مي کنند. ما هرگز نبايد اخبار مربوط به خود را از رسانه هاي دشمن بگيريم 
بلکه بايد آن را از منابع موثق دريافت کنيم. که در اين صورت بسياري از بدبيني ها 
را از بين خواهيم برد.وي تأکيد کرد: ازم است از يکديگر فاصله نگيريم، جلسات 
مشترک ميان علما و دانشمندان مذاهب در طول سال تشکيل شود که ديدار حضوري 

بسياري از مشکات را برطرف مي کند.

شيخياني:
روحاني مورد تأييد اصاح طلبان نيست

دبيرکل حزب مردم گفت: روحاني مورد تأييد اصاح طلبان نيست.امراله شيخياني 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، در ارتباط با 
اظهارات ظريف در خصوص وجود پولشويي کان در کشور گفت: شکي نيست 
که موضع محمدجواد ظريف، موضع دولت است اما ظريف ديپلمات است و بهتر 
است که در اين موضوعات دخالت نکند و از آنجا که دولت سخنگو ندارد بهتر 
است ظريف نقش سخنگوي دولت را بازي نکند و همچنين ضرورتي وجود ندارد 
که وزير امور خارجه به اين موضوعات ورود داشته باشد.وي در رابطه با حمايت 
الياس حضرتي از عارف و جهانگيري براي انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ 
تصريح کرد: الياس حضرتي با اين حمايت، فرار رو به جلوي خود را نشان داد و 
براي اينکه پوششي براي اتفاق هاي اخير به  وجود آمده در حزب اعتماد ملي ايجاد 
کند، چنين اظهار نظرهايي انجام مي دهد.دبيرکل حزب مردم در رابطه با کمرنگ 
شدن حمايت اصاح طلبان از روحاني گفت: اصًا اصاح طلبان روحاني را قبول 
ندارند و من قبًا هم گفتم که حمايت از روحاني به پشيماني منجر مي شود و با 
حمايت از او ديگر راه بازگشتي نخواهيم داشت.وي افزود: اصاح طلبان از اينکه 

به اشتباه خود در حمايت از روحاني اعتراف کنند خجالت مي کشند.

تقوي:
فرقه گرايي مانع جدي در راه وحدت است

رئيس هيئت مؤسس اتحاديه جهاني تقريب  نهاد فعاان سياسي گفت: فرقه گرايي 
مانع جدي در راه وحدت است.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، حجت ااسام والمسلمين سيد رضا تقوي در اجاسيه »نقش 
احزاب و فعاان سياسي در کاهش اختافات مذهبي و حمايت از آرمان فلسطين« 
گفت: تشکل در فرهنگ اسامي امر پسنديده اي تلقي مي شود و اتصال نيروهاي 
پراکنده به يکديگر قدرتي به وجود مي آورد.وي با بيان اينکه همبستگي در پرتو 
قدرت الهي به وجود مي آيد و منجر به وحدت مي شود، تصريح کرد: حزب در 
تفکر اسامي مقدمه واجباتي مانند امر به معروف و نهي از منکر است و احزاب 
در فرهنگ اسامي اگر با رويکرد ديني ايجاد شوند، مي توانند برکات زياد و قدرتي 
بزرگ را تشکيل دهند.وي گفت: بنيان گذاران احزاب اسامي اگر با نيت خدمت به 
خلق خدا، حزب خود را تأسيس کنند براي جامعه اسامي مفيد بوده و بسترساز 
وحدت خواهند شد و در آن صورت هيچ قدرتي نمي تواند وحدت مسلمانان را از 
بين ببرند.تقوي با بيان اينکه فرقه گرايي مانع جدي در راه وحدت است گفت: 
تعصب و افراط گرايي مانع ديگر در تحقق وحدت است و رسالت احزاب براي از 

بين بردن موانع وحدت، روشنگري و کمک به بيداري اسامي است. 

زاکاني:
 خطر نفوذ بيگانگان در کشور 

جدي است
نماينده سابق مردم تهران در مجلس در توئيتي نوشت: خطر نفوذ بيگانگان در کشور 
جدي است.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، عليرضا زاکاني 
در صفحه شخصي خود در توئيتر به خطر نفوذ در کشور اشاره کرد و نوشت: »پاسخ 
منطقي و تکان دهنده دکتر دهقان در مجلس به ادعاي دکتر ظريف پيرامون مخالفان 
»سي اف تي« و ارتباط آن با پولشويي و افشاي درخواست هاي مکرر مسئول »سي اف 
تي« وزارت اقتصاد براي اقامت از کشورهاي خارجي به ويژه آمريکا، زنگ خطري است که 

از جدي بودن نفوذ بيگانگان و غفلت دستگاه هاي اطاعاتي خبر مي دهد«.

کارشناس مسائل بين الملل گفت: اروپا بايد احساس 
کند ايران غير از برجام گزينه ديگري هم دارد.فواد 
ايزدي در گفت وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اين 
سوال »چرا اروپايي ها در ارائه مکانسيم ويژه مالي به 
ايران تعلل مي کنند و راهکار برون رفت از اين وضعيت 
چيست؟«، گفت: تعللي که اروپايي ها در اين مسئله 
دارند به اين دليل است که آنها به اين جمع بندي 
رسيده اند، چه به ايران امتيازي بدهند و چه راهکارهايي 
که قرار است در قالب مکانيسم ويژه مالي ارئه شود را 
اجرا کنند يا نکنند، ايران در برجام باقي خواهد ماند.

وي با بيان اينکه تا زماني که ما اقدامي انجام ندهيم 
که در فکر و نگرش طرف مقابل تغييري ايجاد کند، اين 
روند تعلل، بدعهدي و کم کاري هم ادامه خواهد داشت 
افزود: دواي درد اتحاديه اروپا اين است که اظهارات 
مسئوان ما را جدي بگيرند، اما فعا چنين چيزي را 
شاهد نيستيم و اروپايي ها هم احساس نمي کنند که 
کار خاصي بايد انجام دهند.ايزدي تصريح کرد: به نظر 
مي آيد در اين وضعيت مسئوان وزارت امور خارجه 

 ما بايد اقداماتي انجام دهند که اين تحليل اروپايي ها 
آنها  انجام شود که  کارهايي  بايد  يعني  تغيير کند. 
احساس کنند ايران به واقع آمادگي خروج از برجام 
را دارد.وي خاطرنشان کرد: تا زماني که اروپايي ها 
احساس نکنند که ايران گزينه ديگري غير از برجام 
هم دارد روند کنوني رفتار آنها ادامه خواهد داشت 
به همين جهت ما مي توانيم کارهايي انجام دهيم 
مقابل  براي طرف  ولي  نيست  برجام  نقض  آنها   که 

پيام هاي خاص خود را دارد.

ايزدي:
اروپا بايد احساس کند ايران غير از برجام گزينه ديگري هم دارد

 

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: گزينه نظامي بيشترين 
هزينه را براي متجاوزان دارد.به گزارش ايسنا، سردار 
دريادار علي فدوي در مراسم  يادواره 228 شهيد 
قهدريجان گفت: در طول ۴۰ سالي که از عمر با برکت 
انقاب اسامي مي گذرد استکبار تاش گسترده انجام 
داده که خدشه اي به  نظام اسامي وارد سازد که به 
توفيق الهي و حضور مردم تمامي اين نقشه هاي شوم 
نقش بر آب شده است. در طول تاريخ هيچ دشمني  به  
اندازه دشمنان چهل سالگي انقاب نبوده و دشمني با 

انقاب اسامي نه تنها در طول اين سال ها تمام نشده 
بلکه ابعاد وسيع تري به خود گرفته است اما صابت و 
قدرت نظام اسامي روز به  روز فراگيرتر شده است.وي 
افزود: ايادي استکبار به  صورت علني مطرح مي کنند 
که از ايران اسامي هراس دارند و وزير دفاع سابق 
آمريکا مي گويد به دنبال اين هستيم که توان نظامي 
متفاوتي ايجاد کنيم که قدرت بازدارندگي منطقه اي 
و فرامنطقه اي در مقابل ايران را داشته باشد.  نظام 
اسامي امروز در مرحله بازدارندگي نيست بلکه دفاع را 
به بهترين شکل پشت سر گذاشته و با افتخار مي گوييم 
که اگر اقدام نظامي از سوي دشمن صورت گيرد ضرر 
بيشتري خواهند ديد اما مشاهده مي شود ماهيت دشمني 
جبهه استکبار کم نشده بلکه  روز به  روز پررنگ تر 
بوده است.وي تأکيد کرد: امروز بايد به  نظام اسامي 
باليد که در بيرون از مرزها با دشمنان اسام مقابله 
مي کند؛ چراکه قدرت ايزال الهي توانسته بر تمام 
رزمندگان اسام تأثيرگذار باشد و آن ها را به قدرت 

برتر منطقه تبديل کند.

دريادار فدوي:
گزينه نظامي بيشترين هزينه را براي متجاوزان دارد

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار مسئوان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت:
آمريکا غلط مي کند ملت ايران را تهديد کند

کند.  تهديد  را  ايران  ملت  آمريکا غلط مي کند  فرمودند:  انقاب  رهبر معظم 
به گزارش خبرگزاري مهر، در خجسته سالروز مياد پيامبر رحمت و هدايت 
حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع(، صبح روز يک شنبه مسئولين 
نظام، مهمانان شرکت کننده در سي و دومين کنفرانس وحدت اسامي، سفراي 
کشورهاي اسامي و جمعي از قشرهاي مختلف مردم با رهبر معظم انقاب 
اسامي ديدار کردند.حضرت آيت اه خامنه اي در اين ديدار، تنها راه سعادت 
و رستگاري بشريت را تبعيت از دين اسام و نور قرآن دانستند و با اشاره به 
گسترش روزافزون بيداري اسامي و روحيه مقاومت در ميان ملت هاي مسلمان 
و دستپاچگي امريکا و متحدانش از اين پديده مبارک، گفتند: انقاب اسامي به 
عنوان يک الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ايستادگي ملت ايران اکنون به 
شجره طيبه و تناوري تبديل شده است که تهديدها و حرکات خباثت آميز امريکا 
و رژيم صهيونيستي همچون گذشته تأثيري نخواهد داشت و قطعاً با شکست 
مواجه خواهد شد.ايشان در ابتداي سخنان خود با تبريک سالروز مياد نبي رحمت 
حضرت محمد)ص( و حضرت امام صادق)ع(، پيامبر اسام را خورشيد فروزاني 
خواندند که خداوند متعال آن را در دوران جهل و فريب جاهليت، به بشريت 
اعطاء کرد و آن حضرت با دين آسماني اسام و کتاب نوراني قرآن، زمينه فاح 
و رستگاري بشريت را فراهم کرد.رهبر انقاب اسامي با اشاره به نياز مستمر 
بشريت به رحمت و هدايت و نور پيامبر اسام)ص(، افزودند: انسانها امروز نيز 
به دليل حضور قدرتها و ظلم ناشي از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فريب و 
 نبود عدالت، گرفتار انواع مشکات و سختي ها هستند که تنها راه رهايي از اين 
رنج ها، پاسخگويي به دعوت نبي مکرم اسام)ص( و حرکت در مسير هدايت 
اسام و قرآن است.حضرت آيت اه خامنه اي، گسترش جريان مقاومت و روحيه 

بيداري اسامي در منطقه را به عنوان يک نمونه، نتيجه حرکت در مسير هدايت 
اسام و قرآن دانستند و گفتند: علت اينکه قدرتمندان مستکبر دنيا و در رأس آنها 
امريکاي جنايتکار و شيطان بزرگ به منطقه غرب آسيا حساس هستند، روحيه 
اقبال به اسام و بيداري اسامي در ميان ملت هاي منطقه است.ايشان با اشاره 
به هراس قدرتها از بيداري ملت هاي اسامي، خاطرنشان کردند: در هرجايي 
که اسام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سيلي خورده است و ما جداً 
معتقديم استکبار بار ديگر در اين منطقه از بيداري اسامي سيلي خواهد خورد.

رهبر انقاب اسامي خطاب به روشنفکران و علماي ديني تأکيد کردند: هرچه 
مي توانيد حرکت بيداري اسامي و مقاومت را در منطقه تقويت کنيد، زيرا تنها 
راه نجات منطقه گسترش اين تفکر و روحيه است.حضرت آيت اه خامنه اي 
همچنين خطاب به حکام برخي کشورهاي اسامي گفتند: نصيحت ما به شما اين 
است که به وايت اسام برگرديد و تحت »وايت اه« قرار گيريد زيرا »وايت 
امريکا و طاغوت« براي شما فايده اي نخواهد داشت.ايشان با اشاره به برخي 
کشورهاي منطقه که به جاي تبعيت از اسام و قرآن از امريکا پيروي مي کنند، 
خاطرنشان کردند: امريکا بنا بر طبع استکباري خود، اين کشورها را تحقير مي 
کند و همانگونه که همه ديدند، رئيس جمهور ياوه گوي امريکا، حکام سعودي 
را به »گاو شيرده« تشبيه کرد.رهبر انقاب اسامي اينگونه تحقيرها را توهين 
به مردم عربستان و به ملت هاي مسلمان منطقه خواندند و افزودند: برخي حکام 
اسامي در دو حرکت جنايت آميز در فلسطين و يمن، همراِه امريکا شده اند اما 
قطعاً پيروزي با مردم فلسطين و با مردم يمن خواهد بود و امريکا و دنباله روهاي 
آن در اين قضايا شکست خواهند خورد.حضرت آيت اه خامنه اي، قدرت امريکا 
و رژيم صهيونيستي را در منطقه به مراتب ضعيف تر از قبل دانستند و گفتند: 

رژيم صهيونيستي چندين سال پيش، بعد از ۳۳ روز، در مقابل حزب اه لبنان 
شکست خورد، دو سال بعد در مقابل فلسطيني ها، تنها 22 روز دوام آورد که اين 
مدت در جنگ بعدي غزه، تبديل به 8 روز شد و هفته پيش در مقابل مقاومت 
فلسطين، بعد از 2 روز، شکست را متحمل شد که همه اين موارد نشان دهنده 
ضعف روزافزون رژيم صهيونيستي است.ايشان با اشاره به سنت تخلف ناپذير 
الهي مبني بر ياري ملت هايي که با اتکا به خداوند در مقابل قدرت ها ايستادگي 
مي کنند، خاطرنشان کردند: در يمن نيز با وجود همه سختي ها و جنايت هايي 
که مردم اين کشور از جانب آل سعود و همراهانش و دولت پشتيبان آنها يعني 
امريکا متحمل مي شوند، اما قطعاً پيروزي با ملت يمن و انصاراه خواهد بود.

الهي قطعي  بر اساس سنت  را  پيروزي ملت فلسطين  انقاب اسامي،  رهبر 
برشمردند و افزودند: علت اصلي دستپاچگي امريکا و متحدانش و ياوه گويي ها و 
اقدامات ظالمانه و جنايت آميز آنها، ايستادگي و مقاومت ملت هاي مسلمان در 
منطقه است که اين مقاومت حتماً نتيجه خواهد داد.حضرت آيت اه خامنه اي 
با اشاره به مقاومت ۴۰ ساله ملت ايران با وجود همه سختي ها و فشارها، تأکيد 
کردند: امريکا و رژيم صهيونيستي غلط مي کنند که ملت ايران را تهديد کنند.
ايشان با اشاره به شکست سياست هاي تهديد و تحريم امريکا در قبال جمهوري 
اسامي ايران، گفتند: ملت ايران به برکت مقاومت و در سايه ايمان به خداوند 
و اعتقاد به وعده هاي الهي، در برابر همه توطئه ها همچون کوه ايستاد و امروز، 
نظام اسامي و ملت ايران شجره طيبه اي است که روز به روز بر پيشرفت و 
توانايي آن افزوده مي شود و اين، يک نسخه پيشرفت براي دنياي اسام است.

رهبر انقاب اسامي در پايان، وحدت و يکدلي و يک زباني را تنها راه غلبه دنياي 
اسام بر توطئه ها دانستند.

فرمانده قرارگاه مرکزي خاتم اانبياء )ص( گفت: هرگونه تهديد احتمالي، پاسخ پشيمان کننده 
غامعلي  پاسدار  سرلشکر  سردار  ايسنا  گزارش  داشت.به  خواهد  به همراه  را  مسلح  نيروهاي 
رشيد در جريان بازديد از منطقه نازعات و جزاير تنب بزرگ، بوموسي و تنب کوچک در جمع 
رزمندگان نيروي دريايي سپاه امنيت و اقتدار ايران اسامي را ثمره همدلي، مقاومت و ايستادگي 
مردم، تدابير راهبردي و حکيمانه مقام معظم رهبري و جانفشاني جوانان غيور اين مرز و بوم 
توصيف و تصريح کرد: در چهلمين سال پيروزي انقاب شکوهمند اسامي، ملت مقاوم و آگاه 
و نيروهاي مسلح آماده و هوشيار ايران، اجازه نخواهند داد تحريم و تهديدهاي پوشالي و ناشي 
از عجز و واماندگي استکبار جهاني خللي در عزم و اراده آهنين آنان در پيگيري اهداف وااي 
انقاب اسامي و برقراري امنيت کشور ايجاد کند.وي روحيه ايثار، از خودگذشتگي و حضور 
عاشورايي جوانان در جبهه هاي مبارزه با استکبار و ايادي دست نشانده آن در جبهه مقاومت 
اسامي و امنيت آفريني در منطقه را ستودني و يادآور دوران عزت بخش دفاع مقدس دانست 

و خاطرنشان کرد: حضور و نقش آفريني تعيين کننده ايران در جبهه مقاومت و نفوذ و بسط 
گفتمان مقاومت در منطقه، دستاوردهاي ارزشمندي همچون نابودي و شکست ايادي تکفيري 
استکبار و داعش در کشورهاي مظلوم و مسلمان را به همراه داشته، موجب فروپاشي هيمنه 
پوشالي آمريکا گرديده و آنان را به تماشاگران شکست سياست هاي خصمانه خود عليه امت 
اسامي مبدل کرده است.فرمانده قرارگاه مرکزي خاتم اانبياء )ص( با بيان اينکه خليج فارس 
خانه ما و حضور نيروهاي فرامنطقه اي به مثابه وصله ناجور در آن به شمار مي رود، بر لزوم حفظ 
و ارتقاي روزبه روز آمادگي ها متناسب با تهديدهاي دشمنان تاکيد و تصريح کرد: با وجود آنکه 
توانمندي هاي دفاعي و بازدارنده جمهوري اسامي ايران در عرصه هاي مختلف، مدت هاست 
دشمنان را مجاب به کنارگذاشتن گزينه نظامي از فهرست راهبردهاي خصمانه خود عليه ملت 
ايران کرده است، اما هرگونه اشتباه محاسباتي و تهديد احتمالي از سوي آنان در هر سطحي، 

پاسخ سريع، ويرانگر و پشيمان کننده نيروهاي مسلح را به همراه خواهد داشت.

ادامه از صفحه اول
بدون آنکه راه حلي ارائه نمايند و گويي در حقيقت نان خويش را در دعوا 
مي جويند نه رفع مشکات معلم، و هدفشان جهت دادن اعتراضات معيشتي 
معلم در جهت اغراض سياسي گروه خودشان است، اين گروه ها نيز به جاي 
آنکه از اين اقدام نمايندگان انقابي مجلس، استقبال و اعام  آمادگي همکاري 
نمايند يا سکوت را پيشه خود ساخته اند يا با دميدن روح ياس و نوميدي 
 اين طرح ها را بي فايده اعام مي کنند يا به موضوعات حاشيه اي و بي فايده 
مي پردازند. در اين شرايط از وزارت آموزش و پرورش که مسئوليت سنگيني در 
زمينه تامين بودجه مورد نياز و رفع تنگناهاي معلمان دارد انتظار مي رفت که 
حضوري فعال در دفاع از اين اقدام داشته باشد اما همانند سکوت سال گذشته 
در ايام بودجه، اين بار هم صداي حمايتش به گوش نرسيد چه بسا اشتغال به 
انتصاب هاي سياسي، فرصت چنداني براي استقبال از اين طرح باقي نگذاشته 
است و شگفتا که معاونت مديريت و توسعه اين وزارتخانه با اين طرح مخالفت 
هم کرده است، دولت هم اگر زورش به وزارت بهداشت و درمان نمي رسد، اما 

با اين طرح که مي توانست مخالفت کند، ولي سرانجام علي رغم مخالفت دولت 
و کميسيون برنامه و بودجه مجلس، کليات طرح )تنظيم برخي از مقررات مالي، 
اداري و پشتيباني آموزش و پرورش( در ارديبهشت ۱۳97 به  تصويب رسيد.
در ماده يک اين طرح که هفته گذشته به تصويب رسيد تخصيص يک درصد از 
درآمد شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعي دولتي به وزارت آموزش و پرورش 
مورد موافقت قرار گرفته است تا در جهت عدالت آموزشي، بهبود معيشت 
فرهنگيان، پرداخت مطالبات فرهنگيان و تامين سرانه آموزش و پرورش صرف 
گردد و خزانه داري کل کشور موظف است ماهانه يک دوازدهم يک درصد 

درآمد سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کند.
در ماده ديگر اين طرح پيشنهاد سروسامان دادن به وضعيت صندوق ذخيره 
فرهنگيان مطرح شده است که هدف آن کوتاه کردن دست چپاولگران اندوخته 
معلمان از اين صندوق و فراهم ساختن ساز و کاري براي نقش آفريني و حضور 
و نظارت کامل معلمان بر مايملک خويش است و در مواد ديگر نيز راهکارهاي 
مثبتي پيش  بيني شده است. به هر حال پس از سالها غفلت برخي دولتمردان 

و نمايندگان از نقش تعيين کننده معلم در حفظ دستاوردها و پيشبرد اهداف 
انقاب اسامي، اينک به همت تعدادي از نمايندگان انقابي و معلم باور، گام 
اميدوارکننده اي برداشته شده تا با کاهش دغدغه هاي معيشتي معلم، در عمل 
ثابت شود که نظام اسامي همچنان که در رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم 
رهبري متبلور است، باور دارد که معلم تأثيرگذارترين عامل جامعه و توليد کننده 
سرمايه اجتماعي است و هر کس دغدغه آينده نظام اسامي و فرزندان اين مرز 
و بوم را دارد موظف است که در عمل براي رفع دغدغه هاي معلم همت گمارد 
و معلمان ضمن تشکر از اين اقدام نمايندگان انقابي خود، انتظار دارند مجلس 
 شوراي اسامي به ديگر مواد اين طرح نيز رأي مثبت بدهند. همچنين رسانه ها 
به خصوص رسانه ملي که غالباً در زمينه مشکات فرهنگيان دغدغه دارند، 
 اهميت اين طرح را در کاهش مشکات معلمان، آنچنان که بايد درک نکرده اند 
لذا اميد است اين غفلت را جبران کنند و با تبيين اهداف و محتواي طرح، از 
طرفي زمينه تصويب آن را تسهيل نمايند و از طرف ديگر موجب تقويت روحيه 

و انگيزه معلمان واا مقام شوند.

ادامه از صفحه اول
و دادخواست خود را پس گرفته؟ اگر اين  طور است پس قضات يا مستشاران 
صادرکننده راي بدوي و قطعي چه کاره اند؟ مگر مي شود در يک فرآيند دادرسي 
ديواني،  دادرسي به غير از دادرس محکمه بدوي يا حاکم شرع محکمه تجديدنظر 
بدون توجه به آراء صادره در روند دادرسي به عنوان حسابدار يا حسابرس يا دادستان 

يا داديار دخالت کند؟ و اجراي يک راي قطعي را به اطاله يا توقف وا دارد؟
9- با رجوع به اينترنت و سرچ قيمت هر کيلو اکسيد تيتانيوم به مبلغ  ۳ يورو 
براي هر کيلو مي رسيم با اين حساب 5۰۰ تن محموله گم شده  ارزش امروزش 

مي رسد  به بيش از 2/5 ميليون دار 
۱/695/۰۰۰= دار ۱/۱۳ × يورو ۳ × ۱۰۰۰× 5۰۰

۱۰- يعني 7۱۰ هزار دار ارزش محموله  25 کاميون که بارشان هرگز تحويل 

انبار اين سازمان دولتي نشده تا فيش پرداخت  اعتبار اسنادي اش تسويه شود. 
و بعد از 2۱ سال همچنان بازمانده اکنون ارزش روزش که مورد راي بدوي و 

راي قطعي حاکم شرع شده بالغ بر حدود ۱/7 ميليون دار است.
۱۱- هر آدم عاقلي که از اين  رويداد آگاه شود مي داند  که محکوم اين پرونده 
به عنوان بدهکار به بيت المال يا بايد 5۰۰ تن اکسيد تيتانيوم و مونوپنتاتريول 
را عيناً رد مال کند تا پيش پرداخت اعتبار اسنادي مذکور را تسويه نمايد يا بايد 
با واريز ۱/7 ميليون دار وجه نقد به حساب خزانه و ارائه اسناد آن به ذيحسابي 
سازمان مذکور پيش پرداخت  اعتبار اسنادي مذکور را واريز نمايد واا مانده 
هم چنان باز خواهد ماند که بعد از 2۱ سال تاکنون هيچ کدام علي رغم قطعيت 

آراء صادره محقق نشده است.
۱2- ختم کام. اين 5۰۰ تن کاا که به انبار آن دستگاه دولتي وارد نشده اگر 

مي شد مسئله حل بود. پس اين تناژ مواد کجا رفته؟ اصًا يک دستگاه دولتي 
5۰۰ تن ماده شيميايي اکسيد تيتانيوم و منوپنتاتريول را مي خواهد چکار؟ آيا 
اين مواد که به انبار سازمان دولتي وارد نشده در بازار آزاد درجا فروخته شده؟ 
يا در خارج از سازمان دولتي فرآوري شده و با ارزش افزوده فروخته شده؟ وجه 

حاصل از فروش کجا رفته؟
پي نوشت ها:

)۱( - دادخواست شماره ۱/۱666/27 مورخ 9۳/۴/۳۰
)2( - راي 795/29 مورخ 9۳/8/25
)۳( - راي ۳۴7/29 مورخ 95/5/۴
)۴( - راي 6۰۰/29 مورخ 96/7/۱7

)5( - راي شماره ۳۳/29 مورخ 96/۱/۱8

کريمي اصفهاني: 
بهترين کمک حال ما براي مردم 

اشتغال است
دبيرکل انجمن هاي اسامي اصناف و بازار گفت: بهترين کمک حال ما براي مردم، 
اشتغال است.احمد کريمي اصفهاني در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش که 
اولويت هاي کشور در شرايط فعلي براي عبور از تحريم ها و کاهش تاثير آن چيست؟ 
اظهار کرد: همه احزاب، سران سه  قوه و تمام شخصيت هاي نظام مي گويند اولويت 
اول ما حل مشکات اقتصادي است که اگر قرار است از هجوم بين المللي عليه 

خودمان بتوانيم بناي مستحکمي را ايجاد کنيم و در مقابلش بايستيم و توطئه هاي 
استکبار را خنثي کنيم، اولين راهکار آن داشتن اقتصاد پوياست.وي افزود: براي 
رسيدن به اين راهکار بايد مردم حداقل ها را داشته باشند؛ در واقع بهترين چيزي که 
ما مي توانيم در بهترين شرايط به مردم به عنوان يک کمک حال ارائه دهيم، اشتغال 
است و اين اشتغال بايد به صورتي باشد که ماندگاري داشته باشد و کاري با ثبات 
به مردم ارائه دهيم نه اينکه هر روز مقررات تغيير کند تا قوانين عوض شود.دبيرکل 
انجمن هاي اسامي اصناف و بازار در ادامه با تاکيد بر اينکه هيچ زمان اقتصادي 
متزلزل که مسئوان بر آن سردرگم باشند و ندانند چگونه ثبات قوانين را ايجاد 
کنند به جايي نمي رسد، اظهار کرد: متاسفانه ما در برخي دوره ها از رئيس جمهوري 
شانسي نداشته ايم. برخاف اين که هر دولتي که آمده گفته به مردم توجه دارد شخصا 
نتوانستم چنين چيزي را ببينم و امروز به شرايط خطير موجود رسيده ايم.کريمي 

اصفهاني با بيان اين که ما فقر قانون نداريم، بلکه از فقر اجرا رنج مي بريم، ادامه داد: 
وجود برخي مديران ناايق که در اين چندين سال هيچ کاري براي تغييرشان انجام 
نشده و مجلس شوراي اسامي نيز برخاف قوانيني که در زمينه  خصوصي سازي 
تصويب کرده، نظارت کافي بر روي مجريان اين قوانين نداشته است.وي تاکيد کرد: 
ما بايد تدابيري بينديشيم و به اين فکر کنيم که در دو دوره دولت گذشته به اندازه 
26 سال قبل درآمد نفتي داشته ايم و دليل نداشته برخي دولتمردان فکر کنند که 
اين درآمد ارث پدرشان بوده تا هرجور مي خواهند براي آن برنامه ريزي کنند.دبيرکل 
انجمن هاي اسامي اصناف و بازار ادامه داد: من نمي گويم اين مبالغ صرف هزينه هاي 
بيهوده شده يا آن را حيف و ميل کرده اند، بلکه مي گويم اگر يک سوم اين مبالغ 
که نزديک به 2۰۰ ميليارد دار مي شد را در صندوق ذخيره ارزي حفظ مي کرديم، 

امروز مي توانستيم به تمام تحريم ها پشت پا بزنيم.

گوشه چشم مجلس به معلمان 

وقتي 25 تريلي با بارش گم مي شود!

سالم سازي خيالي ورزشگاه ها براي بانوان
ادامه از صفحه اول

ايشان البته براي اثبات مطلب خود دليل نادرست يا ناقصي را بيان داشته 
گروهي  يا  حزبي  سياسي،  حوزه  به  کشور  در  مسائل  از  »بسياري  که: 
کشيده مي شود تا يک گروه سياسي، رقيب خود را مورد حمله قرار دهد 
يا اشخاص و گروه هايي که مخالف دولت آقاي روحاني هستند بحث ورود 
بانوان به ورزشگاه ها را مخالف دين و مذهب جلوه دهند تا دولت را مورد 

هجمه قرار دهند.« 
به نظر مي رسد فارغ از گروهي که براي انگ سياسي به دولت با مسئله 
ورود زنان به ورزشگاه مخالفت مي کنند، عده اي از دلسوزان دين و عفت 
نيز به دور از هياهوهاي سياسي با اين مسئله درست يا نادرست مخالف 
هستند. نمونه واضح چنين کساني مراجعي هستند که هم سال 85 در 
دولت قبل و هم در حال حاضر از باب فقهي و شرعي به اعتراض به اين 
امر پرداختند و نمي توان ايشان را به جناح بازي و سياست زدگي متهم نمود. 
بله، مي توان رفتار برخي جريانات همفکر آقاي غرويان را سياسي دانست 
که ديروز، براي مخالفت با دولت وقت، همراه با مراجع، با حضور زنان در 
ورزشگاه مخالف بودند و به دولت فشار مي آوردند و امروز، براي همراهي با 
دولت مطبوع خويش، حاضرند با مراجع مخالفت کنند و حتي در سخني 

اهانت آميز رفتار و گفتار آنها را سياسي بدانند! 
بعد  که  نمايي مي نويسد  بديهي  و  مغالطه ساده انگاري  با  غرويان  آقاي 

فقهي اين موضوع روشن است! البته مشخص نمي کند به چه معنا روشن 
است؟ مراجع به کرات حکم به حرمت آن داده اند آيا منظورشان اين است 
حرمت آن روشن است؟ اگر چنين باشد که اصوا اين نوشته آقاي غرويان 
لغو خواهد بود و اگر منظورشان اين است که حليت مسئله روشن است، 
چنانچه خود ايشان مطرح کرده است اين مسئله چندين بعد اجتماعي و 

سياسي دارد و يقينا به راحتي نمي توان در اين باره نظر داد!  
در ادامه نوشته، آقاي غرويان در مغالطه اي عجيب از نمايندگان زن مجلس 
مي خواهد از حقوق زنان دفاع کند و در بيان دليل خود مي نويسد: »زيرا 
اين مباحث، جزئي از حقوق بانوان است که ورزش کنند يا به تماشاي 
مسابقات ورزشي بنشينند. حق زنان است که سامتي خود را با انجام 

ورزش هاي سالم به دست بياورند.«
به نظر ايشان با واقعيت جامعه ايران فرسنگ ها فاصله دارد! چه کسي 
مخالف ورزش بانوان است؟ امروز هم ورزش همگاني و هم ورزش قهرماني 
در بانوان بسيار پيشرفت کرده است و در دولت قبل تعداد قابل توجهي 
سالن براي ورزش بانوان اختصاص داده شده است که به نظر مي رسد 
عينک سياسي آقاي غرويان سبب شده که ديد منطقي و منصفانه ايشان 
تحت الشعاع قرار گيرد و واقعيات روشن جامعه را منکر شوند! چه کسي 
در اين کشور زنان را از انجام ورزش سالم منع کرده که آقاي غرويان از 
اجحاف حق زنان در اين مورد سخن مي گويد؟ آيا اين گونه اتهام زدن 

و سياه نمايي عليه جامعه زيبنده يک استاد منطق است يا فقط از يک 
عنصر سياسي بر مي آيد؟

 حجت ااسام غرويان در پايان براي به کرسي نشاندن مطلب خود به 
قانون اساسي نيز تمسک کرده و نوشته است: »در قانون اساسي ايران اين 
حقوق براي شهروندان در نظر گرفته شده که زنان و مردان از امکانات 
کشور استفاده کنند. از سويي وظيفه مسئوان است تا حقوق زنان را استيفا 
کرده و بانوان هم بايد در صف مقدم حمايت از حق خود قرار گرفته و به 

هر شکل ممکن از حقوق مصرح در قانون دفاع کنند.« 
به نظر مي رسد همان گونه که يکي از مراجع محترم بيان داشتند، مسئولين 
دولتي و حاميان آنها سعي دارند با طرح مسئله ورزشگاه و زنان، اذهان را 
سرگرم مسئله فرعي کرده تا از پاسخگويي در مورد مشکات اساسي فرار 
کنند. آيا اولويت هاي اساسي زنان در آموزش و بحث خانواده و عدالت 
شغلي و ... که مصرح در اصل 2۱ قانون اساسي بوده توسط دولت حل 
و فصل شده که موضوعات دست چندم با اولويت پايين سبب دغدغه 

»آقايان« شده است؟
جا دارد امثال آقاي غرويان و حاميان دولت به جاي بحث هاي انتزاعي و 
ذهني، کمي در بطن و متن جامعه باشند تا بتوانند براساس واقعيت موجود 
اظهارنظر نمايند نه بر مبناي امور ذهني که در خيال، خوب به نظر مي رسد 

اما در عمل، جز زحمت و ضرر براي ملت ثمره اي ندارد. 

»

»

خبر
رهبر معظم انقاب:

شهداي امنيت در دوران حيات 
همانند يک شهيد عمل کردند

رهبر معظم انقاب اسامي فرمودند: شهداي امنيت در دوران حيات همانند يک 
شهيد عمل کردند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، حضرت آيت اه خامنه اي 
رهبر انقاب اسامي اخيراً در ديدار جمعي از خانواده هاي شهداي امنيت، آنان را 
به حرکت در راه شهدايشان در خدمت به مردم توصيه کرده و فرمودند: هميشه 
بانشاط و پرانگيزه در صحنه باشيد و همان طور که شهدايتان به کشور، نظام و 
اسام خدمت کردند، شما هم خدمت کنيد.در اين ديدار که خانواده هاي 6 شهيد 
امنيت کشور حضور داشتند، رهبر انقاب اسامي با اشاره به سختي هاي دوران 
خدمت شهداي امنيت، تأکيد کردند: »محل خدمت اين شهدا يکي از سخت ترين 
محل هاي خدمت )غرب کشور( است. اين شهداي شما در زمان حياتشان واقعاً 

مثل يک شهيد عمل کردند.«

سخنگوي وزارت خارجه:
پاسخ ظريف به نامه دادستان کل 

کشور ارسال شد
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: پاسخ ظريف به نامه دادستان کل کشور ارسال 
شد.به گزارش خبرگزاري مهر، بهرام قاسمي با اعام اينکه پاسخ ظريف به نامه دادستان 
کل کشور ارسال شد، اظهار داشت: به رغم آنکه نامه دادستان محترم کل کشور 
خطاب به وزير محترم امور خارجه پيرامون موضوع پولشويي به تاريخ 2۳ آبان 97 
نگارش شده بود ولي اين نامه در روز 29 آبان به وزارت امور خارجه واصل شد.وي 
افزود: با اين وجود و علي رغم حضور جناب آقاي ظريف در ماموريت خارج از کشور، 
پاسخ دادستان کل کشور در ۱2 صفحه بافاصله پس از بازگشت وزير امور خارجه 

از سفر و در مهلت تعيين شده شنبه سوم آذر ماه تهيه و ارسال شد.

مديرعامل بازي هاي رايانه اي در گفت وگو با رسالت : 
بازي هاي رايانه اي آينده روشني 

در بازارهاي جهاني دارند
ادامه از صفحه 14

اکنون ارزيابي سال نخست همگرا تمام شده است؛ همگرا کاري فکري است که 
سال 96 شروع شد و انتهاي بهار جاري به اتمام رسيد و ثبت نام شرکت ها هم از 
تيرماه شروع شد و آبان ماه به اتمام رسيد و ارزيابي ها هم به اتمام رسيده و نتايج 
هم اعام شده و تا اوايل آذرماه شرکت ها فرصت دارند نسبت به رتبه شان اعتراض 
کنند و بعد از بررسي اعتراض ها، اواسط آذرماه نتايج نهايي رتبه بندي شرکت ها 

اعام مي شود.
*در راستاي توليد بازي هاي رايانه اي چه ميزان موفق شديد که متناسب 

با بازي هاي رايانه اي و استانداردهاي دنيا حرکت کنيد؟
ببينيد تمام تاش ما در اين مدت ۱۰ سال اين بود که بازي هايي را براي بازار داخلي 
ارائه دهيم اما امروز با توجه به افزايش کيفيت، برخي بازي ها و محصوات در بازار 
خارجي هم به فروش مي رسد لذا مي توان گفت وارد توليد بازي هاي صادرات محور 
شديم و در حال حاضر  ارتباط با جامعه جهاني بازي ساز و انجام اقدامات زيرساختي 
اين مهم يکي از اهداف بنياد شده تا جايي که طي دو سال 8۰ - 7۰ ناشر و سخنران 

بازي هاي رايانه اي مطرح از ۳۰ - 2۰ کشور دنيا را به تهران آورديم.
وقتي ۱۰ سال پيش شروع کرديم سعي کرديم فقط براي بازارهاي داخل بازي داشته 
باشيم اما در اين سه چهار سال اخير عاقه بسياري بين بازي سازهاي ما و موفقيت 
قابل توجهي در خصوص برخي از بازي ها بوجود آمده که سبب شده بتوانند بازي 

هايشان را در خارج از کشور منتشر کنند.
مي توان گفت تقريبا به تعداد انگشت هاي دست بازي داريم که طي دو سه سال 
اخير در بازارهاي خارج از کشور منتشر شده و قابل قبول است و فروش داري 
خوبي هم داشته است. اان به مراتب يکي از درخشان ترين وضعيت هاي موجود 
را داريم و در طي چند سال اخير که در زمينه توليد بازي هاي صادرات محور 
حرکت داشتيم يکي از سياست هايي که بنياد در پيش گرفته و اتخاذ کرده ترويج 
ارتباط با جامعه جهاني بازي ساز و ايجاد زير ساخت ها براي انجام اين کار براي 
بازي سازان بوده است. در رويداد »TBC« که دو سالي هست در تير ماه برگزار 
مي کنيم بيش از 7۰ ناشر و سخنران از ده ها کشور دنيا از اياات متحده گرفته تا 
کانادا، استراليا، ژاپن و کشورهاي اروپايي شرکت مي کنند. اين امر انگيزه، شجاعت 
و تعامل بازي سازان داخلي براي حرکت در مسير توليد متناسب با استانداردها و 

رقابت در بازارهاي  جهاني باا برده است.
ساخت 6 عنوان بازي با هدف بازارهاي خارجي 

به طور کلي اکنون 6 عنوان خوب بازي براي داخل ايران وجود دارد که با هدف 
بازي سرنوشت؛  و  بيستون  قصه  بازي  مانند  است   بازارهاي جهاني ساخته شده 
اين ها بازي هايي هستند که صرفا براي بازارهاي جهاني ساخته مي شوند و دوتا 
از اين بازي ها همين اان ناشر پيدا کرده و يکي به بستن قرار داد نزديک است و 
اين نشان  دهنده اين است که با اندکي افزايش سرمايه گذاري و بها دادن به بازي 

سازان، ما مي توانيم در آينده سهمي از بازارهاي جهاني داشته باشيم.
با اين حال بازار داخلي ما بازاري محدود است و سهم بازي هاي ايراني در بازار ما 
سال گذشته 6۰-5۰ ميليارد تومان بوده و رقم کمي نسبت به صنايع فرهنگي 
نيست ولي در بازار جهاني نزديک ۱2۰ ميليارد دار است چرا که با توجه به نرخ 
ارز سهمي که از صادرات انجام مي شود، سود بسيار زيادي دارد و ما هم کاما 

توانش را در اين زمينه داريم.
آينده روشن بازي هاي رايانه اي داخلي در بازارهاي خارجي 

 »IT« شايد به جرات بتوان اذعان کرد که بازي هاي رايانه اي در قياس با ساير کااهاي 
حرف جديدي براي گفتن داشته و آينده روشني در حوزه بازارهاي جهاني دارد. 

رقابتي که در  به  با توجه  *جناب کريمي! فکر مي کنيد در حال حاضر 
بازي هاي رايانه اي  در دنيا وجود دارد و با توجه به جنبه مثبتي که ما در 
بازي هاي مان در مقايسه با بازي هاي خارجي داريم که همان رعايت نکات 
اخاقي است، بازي هاي ايراني چقدر مي تواند در کشور هاي اسامي جذاب 
بوده و سهم خوبي از بازار هاي اين کشورها را در اين حوزه به خود اختصاص 

دهد؟ اصا برنامه اي در اين زمينه داريد؟ 
 واقعيتش اين است که تاکنون مثال موفقي براي انتشار در کشورهاي  اسامي 
نداشتيم؛ صادقانه بگويم که اتفاقا بازي هاي ساخت ايران در بازارهاي اروپايي و 
امريکايي اقبال بيشتري داشته و اينطور نبوده که بازي توليد داخل را در کشورهاي 
حوزه خليج فارس يا کشورهاي منطقه به فروش برسانيم. اين دايل مختلفي دارد و 
شايد يکي از عوامل آن به سبب عدم توجه بازي سازها به اين مسئله  و بخشي هم 
بازارهاي مربوط به کشورهاي اسامي است که بازار بزرگي در مقايسه با بازارهاي 
ديگر جهان ندارد، براي همين بازي سازها به سمت بازارهاي بزرگ تر رفتند تا 

بتوانند سهمي از بازار جهاني را از آن خود کنند.
اما معتقدم مي توان اقدامات موثري در اين زمينه انجام داد و حتي ما براي سال 
آينده يک برنامه جدي هم براي ساخت بازي براي مالزي داريم و قرار است کارهايي 
انجام دهيم و تعاماتي در اين حوزه پيش بيني کرديم تا شرايط خوبي با مالزي بر 

قرار بشود غير از اين هنوز تجربه موفقي با کشورهاي اسامي نداشتيم.
*چطور مي توانيم با توليد بازي هاي جذاب از ورود بازي هاي رايانه اي خارجي 
به داخل کشور جلوگيري کنيم؟ اصا تاکنون توانسته ايد بازي هايي توليد 

کنيد تا بازيکن را به جاي بازي خارجي جذب کند؟
به نظر من بهترين راه مقابله با مصرف بازي هاي خارجي در داخل کشور، افزايش توليد 
داخلي است؛ نخست مي بايد سطح توقعات را بر اساس واقعيت ها تنظيم کنيم، در 
هيج جاي دنيا مردم صرفا مصرف کننده توليدات داخلي نيستند شايد فقط ژاپن و 

چين که خيلي خاص اند و توليدات کشور خودشان را مصرف مي کنند. 
در بقيه نقاط دنيا بازارشان تنها در دست توليدات داخلي نيست. مثا در ترکيه که 
به لحاظ ساخت و زمان شروع فعاليت در عرصه بازي سازي خيلي مشابه ايران است، 
تنها ۱۰ درصد از بازارش سهم بازي توليد داخلي اش است و در ايران هم اين سهم  
۱۴ درصد هست. ما نمي توانيم اين را به صد برسانيم و نبايد و نمي شود هم آن را 
صد کنيم لذا به اعتقاد بنده هدف گذاري ۱۰ درصدي از سهم بازار داخلي کشور 
براي توليدات داخلي واقع بينانه است. با اين حال و به طور قطع اگر بازي توليد 
داخل  مناسبي ساخته بشود که اان ساخته شده مي تواند سهم بيشتري از بازار 

داخلي را به خود اختصاص داده و مخاطبان بيشتري جذب کند.
استقبال بازيکنان موبايلي از »آميرزا«

مخاطب هاي بازي هاي رايانه اي به طور کلي سه دسته بازي استفاده مي کنند بازي 
موبايل، بازي کامپيوتر، بازي کنسول. ما در زمينه بازي هاي موبايل وضعيت مان خيلي 
خوب است و خيلي از مردم ما بازي هاي توليد داخل را استفاده مي کنند مثل بازي 
»آميرزا« اين ها بازي هايي هستند که زمان بازي کردن خوبي  را به خودش اختصاص 
مي دهند ولي در سگمنت کامپيوتري و کنسولي در توليد تقريبا صفريم که يکي از 

علت هايش کپي رايت و قيمت هاي خيلي پايين بازي هاي خارجي است.
اان يک بازي رايانه اي خارجي 6۰ دار قيمت دارد و با قيمت فعلي دار 9۰۰ هزار 
تومان است اما به دليل عدم رعايت حقوق مالکان معنوي و شکستن قفل و انتشارش، 
آن بازي با قيمت ۱5 هزار تومان در داخل کشور ما دارد فروخته مي شود يا گاها 
به صورت رايگان دانلود مي شود. يعني يک بازي که حداقل 2۰۰ تا 25۰ ميليون 
 دار هزينه توليد آن بوده با ۱5 هزار تومان دارد به دست مصرف کننده ايراني 
مي رسد در چنين شرايطي مسلما بازيکن ايراني از بازي خارجي که با قفل اورجينال 

دارد عرضه مي شود استقبال نمي کند. 
ادامه اين گفت وگو را در شماره بعد مي خوانيد. 

آگهي اباغ اجرائيه
بدينوسيله به 1- آقاي مسلم حافي نام پدر: محمود تاريخ 
تولد: 67/12/4 شماره ملي: 340005574 شماره شناسنامه 
جنوبي  سمت  نهرحد  اروندکنار،  نشاني:  به   340005574
کوچه 2 )راهن(. 2- احمد بامي نام پدر: عبدالحسن تاريخ 
تولد: 62/10/1 شماره ملي: 6619853511 به نشاني خرمشهر: 
خيابان شهيدجهان آرا آرش جهان آرا 11 غربي سمت بوستان 
کد پستي: 6417844585 )متعهد( فعا مجهول المکان اباغ 
مي گردد: بانك کشاورزي شعبه اروندکنار به نشاني: اروندکنار 
ميدان مرکزي نهرقصر. به موجب سند رهني شماره 134542، 
تاريخ سند: 93/11/8، دفترخانه 11 آبادان جهت وصول موضوع 
ازم ااجرا به مبلغ 2/299/952/605 ريال )دو ميليارد و دويست 
و نود و نه ميليون و نهصد و پنجاه و دو هزار  و ششصد و پنج 
ريال( که شامل اصل و سود و خسارت تاخير تاديه و از تاريخ 
97/4/27 به مبلغ 1/148/219 ريال خسارت روزانه به بدهي 
تقاضاي  انضمام حقوق دولتي عليه شما  به  اضافه مي گردد 
صدور اجراييه نموده اجرائيه به کاسه 9700346 در شعبه 
اجراي ثبت آبادان تشکيل جهت اباغ به مامور پست تسليم 
که طبق گزارش مامور مربوطه به علت عدم شناسايي اوراق 
اجرائيه به مرحله اباغ نرسيده و بستانکار هم نتوانسته نشاني 
شما را معرفي نمايد. لذا به درخواست بستانکار و طبق قسمت 
اخير تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت و ماده 18 آيين نامه اجراي 
مفاد اسناد رسمي با درج يك نوبت به شرح فوق در يکي از 
و  )متعهد  باا  نامبردگان  به  کثيراانتشار محل  روزنامه هاي 
راهن( اباغ مي شود که چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
درج اين آگهي که روز اباغ محسوب مي شود بدهي خود را 
اعم از اصل و حقوق دولتي در صندوق اداره ثبت توديع ننماييد 
پس از انقضاي مدت مذکور با درخواست بستانکار نسبت به 
ادامه عمليات اجرايي اقدام و غير از اين آگهي و آگهي مزايده 
مورد وثيقه که در يك نوبت منتشر مي گردد آگهي ديگري 

منتشر نخواهد شد. 
تاريخ انتشار 97/9/5 

معاون ثبت اسناد و اماك آبادان ـ  م الف 1/512
مهدي رنجبري



خبر«

خبر«
علوي تبار:

 در انتخابات رياست  جمهوري 
به روحاني راي ندادم

فعال اصاح طلب گفت: در انتخابات رياست  جمهوري به روحاني راي ندادم.به گزارش 
خبرگزاري مهر، عليرضا علوي تبار در گفت وگويي که اخيرا با ماهنامه »انديشه پويا« 
انجام داد، نکاتي را درباره دوران حکومت اصاح طلبان، نحوه برخورد اصاح طلبان 
با هاشمي رفسنجاني و شخص حسن روحاني داشته است.علوي تبار با اشاره به 
مخالفت عطاءاه مهاجراني با نامزدي محمد خاتمي در انتخابات دوره هفتم رياست 
جمهوري، خاطرنشان کرد: مهاجراني براي مخالفت خود، سه دليل مطرح کرد؛ اول 
اينکه مقامات نظام با ايشان زاويه دارند، دوم اينکه ايشان اگر بيايد احتماا چپ ها که 
از صحنه رانده شده اند دوباره برمي گردند و اين در مجموع به صاح کشور نيست. 
سوم هم اينکه ايشان مديريت ضعيفي دارد.وي افزود: من هم تا جايي که مي توانستم 
از آقاي خاتمي دفاع کردم و جواب دادم اما جلسه تلخي بود. بعد هم که مهاجراني 
وزير آقاي خاتمي شد، يک شب مهماني گرفته بودند براي وزارت ايشان و آقاي 
مسجدجامعي، من را دعوت کرده بود، رفتم و انگار مهاجراني کمي مشکل داشت از 
رودررو شدن با من، مخالف بود و حاا شده بود وزير و من که موافق بودم همچنان 
هيچ کاره بودم.علوي تبار با اشاره به حمله اصاح طلبان به هاشمي رفسنجاني گفت: 
يک مثلث بوديم، من و اکبر گنجي به همراه عباس عبدي که همديگر را حمايت 
مي کرديم. ما رأي مي گرفتيم و نظر حجاريان که ميانه روتر بود رأي نمي آورد. 
بچه هايي که به مجاهدين انقاب نزديک بودند با اين موضع ما مخالف بودند، مثل 
آقاي عرب سرخي که به شدت مخالف بود چون به لحاظ سياسي، مجاهدين انقاب 
خيلي راديکال نبودند. تصور من اين بود که چپ سنتي ما خيلي دموکرات نيست و 
تا آخر دموکراسي نمي آيد. دنبال مشارکت زياد و رقابت کم هستند.وي در همين 
باره افزود: من از گنجي و نقدهايش بر هاشمي دفاع مي کردم. موضع من نسبت به 
آقاي هاشمي قطعا انتقادي بود. راديکال هم انتقادي بود. ما از اول فکر نمي کرديم 
 که با کارگزاران داريم پروژه اصاحات را پيش مي بريم و آنها را خيلي دموکرات 
نمي دانستيم. معتقد بوديم همه آنها دنبال توسعه آمرانه هستند.علوي تبار درباره 
چرايي عدم عضويتش در جبهه مشارکت اظهارداشت: من در جريان تأسيس مشارکت 
بودم اما آنها دوست نداشتند من جزو اعضاي اوليه باشم. من طرفدار آقاي منتظري و 
همين طور به دکتر سروش نزديک بودم و اين دو عامل باعث شده بود که اسم من 
جزء ليست بنيانگذاران مشارکت نباشد. بعدتر هم که حزب شکل گرفت، حجاريان 
گفت قرار اين بود که در آغاز طيف ميانه تري موسس باشند و بعد از شما دعوت کنيم. 
من هم گفتم داخل حزبي که شکل گرفته نمي آيم.اين فعال اصاح طلب با اشاره 
 به خط مشي »فشار از پايين و چانه زني از باا« که از سوي حجاريان در سال هاي 
اصاحات مطرح شد، گفت: ما خودمان را نماينده جنبش اجتماعي مي دانستيم و 
فکر مي کرديم بايد اين امکان را براي بخش بهبودخواه فراهم کنيم که چانه بزند. ما 
قرار بود نقش فشار از پايين براي چانه زني در باا را بازي کنيم. فشار از پايين حتما 
راديکال است. کسي بايد نمايندگي مي کرد و در چانه زني از آن بهره مي گرفت، 
چنين کسي وجود نداشت. مشکل من با دولت اصاحات و آقاي خاتمي همين بود. 
ما گذاشتيم تمام ابزارها را از ما بگيرند.علوي تبار با بيان اينکه من در سال هاي ۹۲ 
و ۹۶ به روحاني رأي ندادم، تصريح کرد: هر دو سال مردم را دعوت کردم که به 
آقاي روحاني رأي بدهند، سخنراني هم کردم اما خودم رأي ندادم و دليلم هم کاما 
شخصي بود. من شخصي را مي شناسم با ويژگي هاي شخصي و به همين دليل به 
او رأي نمي دهم اما از طرف ديگر اين شخص وجوهي دارد که در سطح عمومي مي 
تواند تأثير ديگري داشته باشد. البته که امروز تجلي آن خصوصيات شخصي را که 
من از آن مي ترسيدم داريد مي بينيد، در امتياز دادن ها و انتخاب هاي شخصي.

وي افزود: آقاي روحاني مشاوراني دارد که نسبت به خود او جاي نگراني بيشتري 
دارند. من بيشتر از اينکه نگران تصميمات روحاني باشم، نگران مشورت هاي آن 
حلقه هستم. من قبا در طيف طرفداران آقاي هاشمي، آقاي روحاني را جزءطيف 
طرفداران توسعه آمرانه مي دانستم. هنوز هم معتقدم ايشان به توسعه آمرانه مايل 
است ولي به نظرم خيلي هم روي آن ُمصر نيست و مي تواند از آن هم کوتاه بيايد. 
ايران مهم ترين نکته است.اين فعال   براي آقاي روحاني ماندن در عرصه قدرت 
اصاح طلب با اشاره به سال هاي رياست حسن روحاني بر مرکز تحقيقات استراتژيک 
رياست جمهوري در دوران اکبر هاشمي رفسنجاني، يادآور شد: آقاي هاشمي صاحب 
جايگاه بود و از موضع قدرت اين طور بود اما آقاي روحاني چنان موقعيتي نداشت. 
اطرافيان آقاي هاشمي بعضا آدم هاي قوي بودند اما اطرافيان آقاي روحاني... چه 
بگويم، بهتر است چيزي نگويم. در نگاه ما که روحيه انقابي مان را هنوز داشتيم 
ايشان کمي هم خوشگذران بود و سبک زندگي لوکسي داشت.علوي تبار گفت: ما 
براي پروژه ها بودجه کم داشتيم اما براي درست کردن استخر بودجه کم نبود. اگر 
نان کنجدي و پنير و گردو و سبزي آماده نبود، جلسه تشکيل نمي شد، به نظر ما 
اينها خيلي لوکس بود، آقاي روحاني يک چهره امنيتي بود با ظاهري که راست 

محافظه کارانه بود اما در باطن به چيزي اعتقاد نداشت.

»

بهشتي پور:
هدف  تحريم هاي آمريکا 
 ايجاد شکاف بين مردم 
و نظام است
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سردار سپهر:
بسيج، کليد طايي عبور از تحريم هاست

جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بسيج کليد طايي عبور از تحريم هاست.
به گزارش خبرنگار دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، سردار محمدحسين 
سپهر در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران ضمن تبريک هفته بسيج و هفته 
وحدت، اظهار کرد: تشکيل سازمان بسيج مستضعفين با فرمان امام خميني )ره( از 
برکات و الطاف خداوند متعال بود، ايشان اين شجره طيبه را نعمت بزرگي براي اسام و 
انقاب اسامي مي دانستند.وي با بيان اينکه رهبر معظم انقاب بسيج را حضور بهترين، 
تعريف  ملي  منافع  ميدان هاي  در  ملت  عظيم  نيروهاي  ايمان ترين  با  و  بانشاط ترين 
 کردند، تصريح کرد: نقش بسيج در چهل سال گذشته در حفظ و تداوم انقاب اسامي 
تعيين کننده و راهبردي بوده است. حضور در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از تماميت 
ارضي کشور از پرافتخارترين کارهاي بسيج و از الطاف بزرگ الهي براي بسيجيان کشور 
بوده است.جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين تأکيد کرد: نام بسيج مستضعفين 
در تاريخ ايران با شهادت، سختکوشي و ايثارگري همراه بوده است و امروز ده ها هزار 
گردان بسيج در سراسر کشور، بزرگ ترين قدرت دفاعي، امنيتي براي نظام است.سپهر 
با اشاره به بسيج اقوام عشاير، بسيج اساتيد، دانشگاهيان و حوزويان، اصناف و... گفت: 
نيروي بسيج در حوزه هاي مختلف بزرگترين منبع توليد اقتدار و کارآمدي و مرکز حمايت 
از انقاب اسامي است.وي با اشاره به اينکه اساتيد، دانشمندان، دانشجويان، پزشکان و 
عناصر فرهيخته بسيجي در اطاعت از فرمان رهبري براي گره گشايي و بن بست شکني 
در عرصه هاي مختلف آماده اند، اظهار کرد: بسيج امروز با حمايت هاي قوا، خصوصا دولت، 
در سازندگي و خدمت رساني و محروميت زدايي از ارکان سرآمد نظام است و با حضور 
خود دشمن را نااميد کرده است.وي تأکيد کرد: بسيج کليد طايي عبور از تحريم ها و 

سختي هايي است که دشمن استکباري براي کشور ايجاد کرده است.

با اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان؛
۱۰ مقام از نهاد رياست جمهوري 

خداحافظي کردند
در راستاي اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان، رئيس جمهور و رئيس دفتر 
او با استعفاي جمعي از مقامات و منصوبان نهاد رياست جمهوري موافقت کردند.به 
گزارش ايسنا، بر اين اساس حجت ااسام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري 
با استعفاي مسيح مهاجري از نمايندگي رئيس جمهور در دانشگاه مذاهب اسامي، 
علي يونسي از سمت دستياري رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت ها و اکبر ترکان 
از مشاورت رئيس جمهور در احياي بافت هاي فرسوده موافقت کرد.محمود واعظي 
رئيس دفتر رئيس جمهور نيز با استعفاي سيدرضا اکرمي از سمت مشاورت رئيس 
دفتر رئيس جمهور، علي جنتي از سمت مشاورت رئيس دفتر رئيس جمهور، بهمن 
حسين پور از سمت معاونت تشريفات دفتر رئيس جمهور، محسن محبي از سمت 
رياست مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري، فريدون وردي نژاد از سمت 
مشاور رسانه اي رئيس دفتر رئيس جمهور و خليل معظم زاده از سمت معاونت پشتيباني 
و منابع انساني نهاد رياست جمهوري موافقت کرد.شهيندخت مواوردي دستيار رئيس 
جمهور در امور حقوق شهروندي نيز که خود را پيش از اين يک بار بازخريد کرده 
بود، در راستاي اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان، با صدور نامه اي خطاب 

به رئيس جمهور، کناره گيري خود از حضور در دولت را اعام کرد.

رئيس جمهور:
آنچه آمريکا از منطقه و جهان مي خواهد، بردگي است

رئيس جمهور گفت: آنچه آمريکا از منطقه و جهان مي خواهد بردگي است.به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، حجت ااسام حسن روحاني صبح روز شنبه 
در سي و دومين کنفرانس بين المللي وحدت اسامي با تبريک وادت پيامبر )ص( 
و امام  صادق )ع( گفت: بي ترديد پيامبر مسير نور و هدايت را براي همه جهانيان 
به ارمغان آورد. درست است که او براي مسلمانان برادري را آورد اما براي همه 
جهانيان همزيستي مسالمت آميز را به ارمغان آورد.وي افزود: اسام دين احترام 
تنها به مسلمانان نيست بلکه دين احترام به همه انسان ها و همه ارزش هاي وااي 
انساني است. امروز افتخار ماست که ُخلق نيکوي پيامبر و سيره بلند او و کام وااي 
او را بتوانيم پيروي کرده و ادامه دهيم.رئيس جمهور تأکيد کرد: شرايط امروز منطقه 
ما شرايط سخت و ناگواري است از فلسطين گرفته تا ليبي، سوريه، يمن و حتي 
شرايط افغانستان، پاکستان و عراق چيزي نيست که مورد انتظار جامعه اسامي 
باشد. عزت مسلمانان در منطقه و در جهان آزادي است که پيامبر براي ما آورد بلکه 
براي همه انسان ها آورد که آن آزادي به رسميت شناخته شود و برخورد و جنگ 
و دعواي ما با غرب و در رأس آن آمريکا برسر چيست؟ و آن يک کلمه است آيا 
آزادي براي غرب و بردگي براي ديگران؟ يا آزادي براي همه؟روحاني تصريح کرد: 
منطق پيامبر)ص( و اسام، آزادي انساني و جوامع انساني و ملت ها و امت اسامي 
بوده است. آنچه آمريکا از اين منطقه و جهان مي خواهد، بردگي است. اختاف 
ما، آزادي و بردگي است.  آنها مي گويند همه جهان بايد آمريکايي فکر کنند و به 
ارزش هاي آمريکا احترام بگذارند ولي ما مي گوييم همه انسان ها آزادند، همانگونه 
درک مي کنند، مي فهمند و ارزش هايي را مورد احترام قرار مي دهند که راه سعادت 
انسان را تضمين مي کند.وي اظهار داشت: اين اختاف بلند مدت بوده و در طول 
قرن ها وجود داشته است. قبل از جنگ جهاني اول و بعد از جنگ جهاني دوم آن را 

مي بينيم. آنها مي گويند عظمت و فرمانروايي بر مبناي قدرت است، ولي ما مي گوييم 
برمبناي عدل و انصاف است. اين اختافات بين ما و قلدرمآب هاي جهان عرب و 
در رأس آن آمريکاست.رئيس جمهور افزود: آنها مي گويند منافع ما بايد در همه 
جا اصل و اساس باشد. ملت هايي که برخاف منافع آنها حرکت مي کنند از آنها 
دعوت مي کند به راهي که خود ترسيم کرده بازگردند. ما مي گوييم راه انسان ها 
را خدا، پيامبران، خرد تعيين کرده و قلدرها نمي  توانند راه انسان را تعيين کنند.

روحاني خاطرنشان کرد: سازمان ملل بعد از جنگ جهاني دوم بر مبناي قدرت 
نظامي تشکيل شد، هرکس زور بيشتري دارد رأي بااتري دارد، کسي که قدرت 
نظامي او از بقيه برتر است حق وتو دارد. پنج کشوري که آن روز داراي ساح اتمي 
بودند صاحب حق وتو شدند. آيا کشورهاي جهان به اين رأي دادند؟ يا جمعيت 
اين کشورها اين را ديکته مي کرد؟ و يا سوابق تمدني آنها و تاريخ گوياي اين بود؟ 
هرکس که به ساح برتر و ُکشنده تر و ويرانگر دست دارد، حاکم است و حق وتو 
دارد. اين اساس ترسيم دنياي جديد بعد از جنگ جهاني دوم بوده است.وي 
ادامه داد: يکي از آثار شوم بعد از جنگ جهاني دوم تشکيل غده سرطاني در اين 
منطقه بود. بر اين مبنا انجام شد که غرب مي گفت به ملت هاي اين منطقه اعتماد 
ندارد و حتي به دولت هاي اين منطقه هم که بسياري دست نشانده او بودند، هم 
 اعتماد ندارم و بايد قدرت دست نشانده خودمان را در اين منطقه مستقر کنيم که 
100 درصد گوش به فرمان ما باشد و منافع غرب را در منطقه حساس خاورميانه 
تأمين کند.رئيس جمهور افزود: چطور رژيم جعلي اسرائيل در اين منطقه تشکيل 
شد و ملت بزرگ و تاريخي فلسطين از خانه هاي خود رانده و آواره و سال هاي 
طواني مورد قتل و غارت صهيونيست ها قرار گرفتند.روحاني تصريح کرد: اگر 
آمريکا و برخي کشورهاي منطقه درست مي گويند و اعتماد ندارند، چرا مي گويد 

و  اسرائيل ازم مي دانيم. صهيونيست  امنيت  براي  را  رژيم فان کشور  حفظ 
قدرت ظالمانه آنها در منطقه هرکاري کنند، آزادند. چون قبل از تشکيل کشورها 
مجعول اسرائيل حق وتو را براي خود قرار دادند.وي اظهار داشت: اول آمريکا و 
انگليس در سازمان ملل براي خود حق وتو درست کردند و سپس رژيم جعلي 
 اسرائيل را بوجود آوردند. هردوي آنها جزء آثار شوم بعد از جنگ جهاني دوم بود.
رئيس جمهور با بيان اينکه ما مسلمانان در مقابل نقشه غرب و رأس آنها آمريکا 
دو راه داريم، خاطرنشان کرد: يا بايد از هويت ديني، اسامي، بيعت با پيامبر و 
اسام دست برداريم و در برابر غرب و آمريکا سرتسليم فرود بياوريم؛اين يعني به 
آرمان، دين، سعادت و آينده نسل هاي اين مرز و بوم براي هميشه خيانت کرده ايم 
تا آسوده و راحت زندگي کنيم و دروازه هاي اسام را به روي آمريکا گشوده نگه 
داريم و فرش قرمز براي آنها پهن کنيم. يا بايد با همه توان در برابر ظلم و جور 
با کمال قدرت بايستيم و دست از پيامبر قرآن و اسام برنداريم. پيامبر الگوي ما 
بوده و خواهد بود.روحاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: ما از 
جمع کساني که در برابر اسام دست به دست هم دادند و شمشيرهاي خود را به 
رخ اسام کشيدند، نمي ترسيم. در اين روزهاي سخت بر ايمان ما افزوده مي شود. 
البته در مبارزه گاهي پيروزي و گاهي شکست وجود دارد اما نهايتا اگر راستگويي و 
استواري مان را در مقام عمل در  پيشگاه شهادت خداوند به نمايش بگذاريم پيروزي 
نهايي از آن ماست، ولي در شرايط امروز تاريخي وظيفه بسيار سنگيني بر دوش 
ما هست اوا بايد به آينده اميد داشته باشيم و مسلمانان در نهايت پيروز خواهيم 
بود. اگر ما هم پيروزي نهايي را نبينيم، فرزندان ما اين پيروزي نهايي را خواهند 
ديد. اين وعده الهي است. آنها نمي توانند نور حق را خاموش و ظلمت را به جامعه 

اسامي برگردانند. راه پيامبر راه درست، سعادت و پيروز است.

کارشناس مسائل بين الملل گفت: هدف  تحريم هاي آمريکا ايجاد شکاف بين مردم و نظام است.
حسن بهشتي پور در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه »تحريم هاي اعمال شده عليه ايران از نظر 
کمي و کيفي همان تحريم هاي قبلي است«، اظهار کرد: در تحريم هاي فعلي محدوديت ها 
و کنترل هاي بيشتري اعمال مي کنند، البته در گذشته افکار عمومي مردم جهان و برخي از 
کشورها مانند اتحاديه اروپا، روسيه و چين را با خودشان همراه کرده بودند اما اکنون نتوانستند 
اين کشورها را با خود همراه کنند.وي تصريح کرد: در واقع فقط شرکت هاي بزرگ و متوسط 
که با آمريکا کار مي کردند، همراهي دارند آن هم از ترس اينکه مشمول تحريم قرار نگيرند با 
آمريکا همکاري مي کنند، در غير اين صورت تحريم ها به هيچ وجه توجيه حقوقي يا مصوبه 
شوراي امنيت و آنچه که بخواهند به آن استناد کنند، ندارند و رژيم حقوقي که در گذشته از 
تحريم ها پشتيباني داشته اکنون فروپاشيده است.وي همچنين بيان کرد: اکنون آمريکا به زور 
شرکت هاي بزرگ و متوسط را با خود همراه مي کند تا عما با ايران معامله اي نداشته و ايران 

را تحريم کنند، با توجه به اين که بخش زيادي از منابع مالي اين کشورها توسط شرکت هاي 
بزرگ و چندمليتي تامين  مي شود طبيعتا متاثر از تصميم هاي آن ها هستند؛ بنابراين، اکنون از 
نظر حقوقي آن ها هيچ استناد حقوقي ندارند و زور آمريکا و هژموني آن ها به زور شرکت ها را با 
خود همراه کرده است البته که منافع اين شرکت ها نيز ايجاب مي کند زيرا تبادات اقتصادي 
بسيار زيادي با آمريکا دارند.وي تاکيد کرد: هدف گيري اين تحريم ها ايجاد نارضايتي در مردم 
و ايجاد شکاف بين مردم ونظام است زيرا مي دانند پشتيباني اصلي نظام جمهوري اسامي ايران 
مردم هستند، بنابراين هدف آن ها ايجاد نارضايتي بين مردم است که طرح فروپاشي از درون را 
هم در دستور کار خود دارند. اما بايد هوشمند باشيم و به خوبي سياست ها را تشخيص داده 
و بشناسيم.بهشتي پور با بيان اين که قدرت خارجي به دنبال منافع خود در ايران مي گردد، 
گفت: امروز وحدت، يکپارچگي و انسجام در برابر آمريکا دستور کار اصلي است و هر کسي 

ايران را دوست دارد بايد با اين سياست ها آشنا باشد.

آيت اه سيد احمد خاتمي:
مردم از گراني افسارگسيخته رنج مي برند

خطيب نماز جمعه تهران گفت: مردم از گراني افسارگسيخته 
رنج مي برند.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، 
آيت اه سيد احمد خاتمي در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته 
تهران ضمن گراميداشت هفته وحدت، گفت: همان گونه که 
در عرصه شيعه و سني ما از وحدت َدم مي زنيم در عرصه 
داخلي نيز به شدت نياز به وحدت زير پرچم وايت فقيه 
داريم.وي با بيان اينکه وحدت با شعار شکل نمي گيرد، 
بلکه با تحمل و سعه صدر و برخورد منطقي و استدالي 
و خوش گماني نسبت به يکديگر شکل مي گيرد، اظهار 
داشت: شيعه و سني بايد با تکيه بر مشترکات خود در 
مقابل دشمنان اسام بايستند؛ وحدت يعني جهان اسام 
مشت محکمي بر دهان آمريکا بزند.خطيب نماز جمعه اين 
هفته تهران با اشاره به گراميداشت هفته بسيج، تصريح 
کرد: بسيج، فرهنگ آمادگي در دفاع از دين و ارزش هاست؛ 
اين فرهنگ، عامل پيروزي خواهد بود.خاتمي، جمهوري 
اسامي را داراي سه عنصر اصلي اسام، جمهوريت و 
وايت فقيه دانست و اظهار داشت: در اصل 177 قانون 
اساسي تأکيد شده که اين سه عنصر تا ابد قابل تغيير 
نيست؛ کسي که از اين عناصر عبور کند، از نظام عبور 
کرده است، مردم مراقب باشيد که انحراف ذره ذره شکل 

مي گيرد.وي اضافه کرد: سپاه پاسداران انقاب اسامي 
تدارک کننده فرهنگ بسيجي است؛ اين فرهنگ در عراق 
جواب داد و موصل را از شر داعشي ها نجات داد، در لبنان، 
سوريه و يمن نيز فرهنگ بسيجي جواب داده است.خطيب 
نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به سخنان اخير دونالد 
ترامپ که ملت ايران را تروريست قلمداد کرده بود، گفت: 
رئيس جمهور آمريکا در اظهاراتي توهين آميز ملت ايران 
را ملتي تروريست ناميده است، ملت ايران، آمريکا را در 
داد:  ادامه  کرد.خاتمي  خواهد  و  مي کند  تحقير  جهان 
اين مردم به اسام رأي دادند و براي دفاع از اسام، تا 
آخرين نفس و قطره خون خود مقاومت مي کنند، من 
امروز جرياني را مي بينم که مي خواهد اسام زدايي را در 
کشور تئوريزه کند.وي تأکيد کرد: در يکي از روزنامه ها 
که از بودجه بيت المال تغذيه مي کند، آمده که "شراب هاي 
قابي باي جان مردم شده، به همين دليل بايد خريد 
بر  نظارت  هيئت  به  بنده  آزاد شود"،  شراب،  فروش  و 
مطبوعات مي گويم که "شما بايد رصد و برخورد کنيد، 
نه اينکه من در خطبه ها بگويم"؛ امروز مي گويند "شراب 
را آزاد کنيد" و فردا مي گويند "بي حجابي را آزاد کنيد"، 
حتماً بعدها هم مي گويند "اسام را به رفراندوم بگذاريد"، 

نماز  مي برند.خطيب  گور  به  را  آرزو  اين  که  حالي  در 
جمعه اين هفته تهران با تذکر اينکه مردم از گراني هاي 
افسارگسيخته رنج مي برند، تصريح کرد: چرا بايد برخي 
کااها که ربطي به خارج کشور و تحريم ها ندارد، 3برابر 
يا حتي 10برابر شود؟خاتمي ادامه داد: براي حل مسائل 
و مشکات کشور نيازمند مديريت جهادي هستيم، البته 
از کارها و اقداماتي که صورت مي گيرد، تشکر مي کنيم، اما 

بايد بر کارها نظارت شود، مسئوان نظارتي بايد جلوي اين 
گراني هاي خودساخته را بگيرند و با فرهنگ ما مي توانيم 

و توکل بر خدا، مشکات مردم را حل کنند.
وي به افول آمريکا در عرصه نرم افزاري و سخت افزاري اشاره 
کرد و گفت: امروز نظامي هاي آمريکايي خسته و بي انگيزه 
هستند، آنها در عرصه اقتصادي 800 ميليارد دار کسري 

بودجه دارند و اين به معني ورشکستگي آمريکاست.

 آگهي مناقصه عمومي )فراخوان ارزيابي كيفي(
 به صورت دومرحله اي )97/15( - نوبت دوم

شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شرکت دولتي( در نظردارد نسبت به 
انجام مناقصه طراحي، تهيه و تدارك، ساخت، نصب، راه اندازي، بهره برداري آزمايشي، 
تضمين عملكرد و آموزش پرسنل تصفيه خانه فاضاب بهداشتي روستاي زردبند از توابع 
شهرستان شميرانات به روش EPC از محل اعتبارات عمراني - اوراق خزانه اسامي 
و ارزش افزوده از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( با توجه به شرايط 

مندرج در اسناد ارزيابي کيفي اقدام نمايد.
پايه مورد نياز: حداقل پايه 3 پيمانكاري طرح و ساخت رشته آب - تاسيسات آب و 
فاضاب با پيمانكار با رتبه 3 آب به همراه مشاور با رتبه 2 تاسيسات آب و فاضاب براي 

گروه مشارکت )مشاور و پيمانكار(
دارا بودن گواهينامه تاييد صاحيت ايمني )HSE( از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعي الزامي مي باشد.
برآورد هزينه تقريبي )قيمت پايه(: 21/641/663/405 ريال براساس بخشنامه شماره 
34000 مورخ 1395/02/07 سازمان برنامه و بودجه کشور به روش فهرست بدون قيمت 

)سفيد(
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/9/10 
جهت دريافت اسناد ارزيابي کيفي از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس: 

www.setadiran.ir  اقدام نمايند.
مهلت بررسي، تكميل و ارائه مدارك ارزيابي کيفي تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 
1397/09/24 براساس شرايط مندرج در اسناد، صرفا از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي 

دولت مي باشد.
در صورت کسب امتياز ارزيابي کيفي )حداقل امتياز 65( توسط کميته فني بازرگاني از 

تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي دعوت به عمل مي آيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/5

خ ت: 97/8/30
 كميسيون معامات
 شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

در هنگام استحمام به محض خروج از زير دوش آب را ببنديم
روابط عمومي شركت آبفا

تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران
شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسامي و آيين نامه 
اجرايي بند )ج( از ماده )12( قانون از محل اعتبارات طرح هاي عمراني، به منظور اجراي پروژه اي مطابق  مشخصات زير از کليه پيمانكاران 

حقوقي واجد شرايط، جهت شرکت در ارزيابي کيفي دعوت به عمل آورد.
1- کارفرما: شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان

2- موضوع مناقصه: عمليات ساختماني )سيويل( و تهيه،  ساخت، نصب، راه اندازي و بهره برداري از تجهيزات الكترومكانيكال و سيستم کنترل 
PC شهر چابهار به روش ،B و ابزار دقيق مدول اول ايستگاه پمپاژ فاضاب

3- دستگاه نظارت: شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات
4- مبلغ برآورد اوليه: 48804807024 )چهل و هشت ميليارد و هشتصد و چهارميليون و هشتصد و هفت هزار و بيست و چهار( ريال.

5- مدت اجراي کار: 20 ماه )17 ماه ساخت و اجرا + 3 ماه بهره برداري آزمايشي قبل از تحويل وقت(
6- رشته و پايه پيمانكار: اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صاحيت پيمانكاري در رشته آب )حداقل پايه(

7- تاريخ و مهلت تهيه و تحويل استعام ارزيابي کيفي:
مهلت تهيه استعام ارزيابي کيفي چهار روز از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي مي باشد.
مهلت تحويل استعام ارزيابي کيفي پس از آخرين روز توزيع اسناد چهارده روز مي باشد.

8- نشاني تحويل استعام ارزيابي:
زاهدان - بلوار قلنبر - شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان - دفتر قراردادها - تلفن 054-33445213

آدرس به  )ستاد(  دولت  الكترونيكي  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  آگهي  اول  نوبت  ازچاپ  پس  مي توانند  شرايط  واجد  شرکتهاي   لذا 
 www.setadiran.ir  و با پرداخت مبلغ 50000 )پنجاه هزار( ريال، استعام ارزيابي کيفي را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد ارزيابي و در 
مواعد زماني مندرج در سامانه، مدارك ازم را مطابق با شرايط مندرج در اسناد تهيه و به صورت فايل هاي pdf در سامانه فوق بارگذاري نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/5

دفتر قراردادها - شركت آب و فاضاب استان سيستان و بلوچستانخ ش: 97/8/30

شركت آب و فاضاب 
سيستان و بلوچستان

نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان



خبر«

خبر«
زنگنه:

 شرکت CNPC رسما
جايگزين توتال شد

وزير نفت از جايگزيني رسمي شرکت CNPC چين به جاي توتال 
در فاز ۱۱ پارس جنوبي خبر داد.به باشگاه خبرنگاران  بيژن نامدار 
زنگنه وزير نفت ، با اشاره به خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبي، گفت: شرکت CNPC چين براي توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبي رسما جايگزين توتال شده است، اما عما شروع به 
 CNPC کار نکرده است.وزير نفت، افزود: بايد با شرکت چيني
مذاکره شود تا مشخص شود فعاليت عملياتي و اجرايي را از چه 
زماني آغاز مي کند.به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران 
جوان، بيژن نامدار زنگنه 29 مرداد ماه اظهار کرده بود که توتال 
به صورت رسمي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را ترک کرده 
و بيش از 2 ماه است که اعام کرده از قرارداد خارج مي شود. 
شرکت توتال پس از اعمال مجدد تحريم هاي آمريکا به دنبال 
کسب معافيت از خزانه داري اياات متحده براي ادامه حضور در 
ايران بود که در نهايت موفق به کسب معافيت نشده و قرارداد 

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را ترک کرد.

سعيدي کيا خبر داد:
ايجاد ۹ هزار شغل توسط بنياد 

مستضعفان با اجراي طرح اشتغالزايي 
روستايي در استان ها

پروژه هاي  روند  از  بازديد  برنامه  در  مستضعفان  بنياد  رئيس   
در دست ساخت بنياد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج از 
ايجاد ايجاد 9 هزار شغل توسط بنياد مستضعفان با اجراي طرح 
اشتغالزايي روستايي در استان ها خبر داد.به گزارش  خبرگزاري 
صدا و سيما مرکز کرمان، طرح هادي روستايي به طول ۶ هزار 
مترمربع و آبرساني به 9 روستاي شهرستان قلعه گنج همزمان با 
 آغاز اين طرح در روستاي گنج آباد رمشک با حضور سعيدي کيا 
بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان  آغاز شد.براي اجراي طرح هادي، 
و براي طرح هاي آبرساني بيش از ۱۵ ميليارد و 2۰۰ ميليون 
انقاب  مستضعفان  بنياد  است.رئيس  يافته  اختصاص  تومان 
رودخانه  در دست ساخت  پل  از  بازديد  در  اسامي همچنين 
رمشک گفت: اين پل، دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد. 
سعيدي کيا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما 
مستضعفان  بنياد  گفت:  وحدت  هفته  تبريک  با  رمشک  در 
مناطق  در  را  متفاوتي  رهبري خدمات  معظم  مقام  دستور  به 
محروم کشور آغاز کرد.وي با بيان اينکه اولويت اول ما آباداني 
در منطقه قلعه گنج است، گفت: با مشارکت مردم و تشکيل 
گروه هاي روستايي و پس انداز خود مردم به منظور اشتغالزايي 
 روستائيان توسط بنياد علوي به مردم وام اعطا مي شود.سعيدي کيا 
همچنين با بيان اينکه بنياد مستضعفان با ارائه تسهيات باعث 
اشتغال مردم شده است، افزود: در قلعه گنج بيش از ۶۰ درصد 
مردم يعني ۱۴۴ روستا در اين طرح مشارکت و تحت پوشش اين 
طرح قرار گرفته اند.سعيدي کيا همچنين افزود: طرح اشتغالزايي 
روستائيان در تمامي استان ها در حال اجراست و براي هر استان 
مبلغ 2۰ ميليارد تومان و براي هر طرح روستايي 2 ميليارد تومان 
درنظر گرفته شد.آقاي سعيدي کيا افزود: تاکنون پرونده 2 هزار 
و ۶۰۰ مورد از طرح هاي توانمند سازي اهالي روستا ها به تصويب 
رسيد و به زودي از طريق استانداري ها براي پرداخت اباغ خواهد 
شد.وي افزود: تاکنون 9 هزار شغل توسط بنياد مستضعفان از 

طريق همين طرح ايجاد شده است.

»

  انتقاد عقبايي 
از معاونان آخوندي:

  پنج سال 
 فرصت سوزي 

کردند

اقتصادي دو شنبه 5 آذر 41397
18 ربيع ااول 1440-26 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9367

رئيس انجمن توليد کنندگان تاير کشور:
فقط براي يک ماه آينده مواد اوليه داريم

رئيس انجمن توليد کنندگان تاير کشور با اشاره به اينکه کارخانجات صنعت تاير تا 
يک ماه آينده مواد اوليه براي توليد دارند، گفت: مشغول رايزني با بانک مرکزي و 
وزارت صنعت براي تأمين ارز مواد اوليه مورد نياز خود هستيم.محمدرضا گنجي در 
گفت و گو با تسنيم، با اشاره به اينکه بازار استيک درگير فعاليت هاي سودجويانه 
شده است، اظهارداشت: توليدکنندگان به ميزان نياز بازار تاير توليدکنند مي کنند 
اما مديريت بازار بر عهده آنها نيست و واحدهاي نظارتي بايد در اين رابطه ورود 
پيدا کرده و مانع تخلفات در سطح بازار شوند.رئيس انجمن توليد کنندگان تاير 
کشور با بيان اينکه در حال حاضر قيمت تاير براساس مصوبه سازمان حمايت 
به بازار عرضه مي شود، افزود: توليدکنندگان تا زماني که مواد اوليه مناسب در 
اختيار داشته باشند توليدکرده و تمام تاش خود را براي تأمين نياز بازار انجام 
خواهند داد.گنجي با اشاره به اينکه کارخانجات صنعت تاير تا يک ماه آينده مواد 
اوليه براي توليد دارند، گفت: حدود ۴۰ درصد از نياز مواد اوليه کارخانجات از 
محل واردات تأمين مي شود به همين جهت مشغول رايزني با بانک مرکزي و 

وزارت صنعت براي تأمين ارز مورد نياز مواد اوليه خود هستيم. 

 مجري طرح دانه هاي روغني:
  واردات محصوات کشاورزي 

عماً تحريِم آمريکاست
مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي گفت: با وجود اينکه گفته 
مي شود محصوات کشاورزي شامل تحريم ها نيست اما عما امکان نقل و انتقال  
اين محصوات را به کشور نداريم و ميزان آن کاهش يافته است.عليرضا مهاجر 
مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي در گفت و گو با تسنيم اظهار 
کرد:با وجود اينکه )از سوي مقامات آمريکايي(گفته مي شود،محصوات کشاورزي 
شامل تحريمها نيست اما عما امکان نقل و انتقال  اين محصوات را به کشور 
نداريم  و ميزان آن کاهش يافته است.وي افزود:در حال حاضر ما بذر نياز داريم 
به همين منظور اين محصول را وارد کرده ايم اما به دليل اينکه نمي توانيم پول 
شرکت هاي خارجي را بپردازيم،امکان ترخيص آن وجود ندارد يا مشکل است.
مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي ادامه داد:درحال حاضر از 
آلمان و استراليا بذر وارد مي کنيم اما امکان ترخيص آنها وجود ندارد؛ بانک مرکزي 
و دولت بايد بتوانند اين مشکات را حل کنند تا در آينده مشکل نداشته باشيم.
وي تصريح کرد: حدود ۵۰۰ تن بذر هيبريد براي توليد دانه هاي روغني بايد 
وارد کنيم که بخش عمده آن قبل از اعمال تحريم ها وارد شده است اما قسمتي 
از آن باقي مانده بود که به تحريم هاي اخير آمريکا برخورد کرد.مهاجر گفت: 
حدود 7۰ بذر مورد نياز توليد دانه هاي روغني را در داخل توليد و 3۰ درصد آن 
را وارد مي کنيم تا از تکنولوژي روز دنيا عقب نباشيم؛ از اين 3۰ درصد وارداتي 

نيز تا به امروز 8۰ درصد آن ترخيص شده است. 

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کااي ايران 
در راستاي اجراي سياست قيمت تضميني محصوات 
کشاورزي براساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري 
کشاورزي، عرضه ذرت دانه اي استان هاي کرمانشاه، 
فارس و خوزستان از امروز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱397 در 
بورس کااي ايران آغاز مي شود.به گزارش ايسنا،عليرضا 
ناصرپور گفت: اجراي سياست قيمت تضميني براي 
محصول ذرت از روز دوشنبه هفته جاري به دو روش 

گواهي سپرده کاايي و عرضه در بازار فيزيکي بورس 
کااي ايران انجام مي شود. وي افزود افزود: به اين ترتيب، 
در راستاي اجراي سياست قيمت تضميني، عرضه ذرت 
دانه اي سه استان کرمانشاه، خوزستان و فارس از امروز 
در قالب گواهي سپرده کاايي کليد مي خورد. همچنين 
در ساير استان هاي توليدکننده ذرت نيز عرضه محصول 
در بازار فيزيکي بورس کاا صورت مي پذيرد.وي ادامه 
داد: در روش گواهي سپرده کاايي، کشاورزان با ارائه 
محصول توليدي خود به انبارهاي پذيرفته شده بورس 
کاا و اخذ گواهي سپرده کاايي، امکان عرضه محصول 
در بورس کاا را پيدا کرده و پس از انجام معامله، پول 
خود را ظرف مدت سه روز کاري دريافت مي کنند.

وي به مزاياي اجراي سياست قيمت تضميني اشاره 
کرد و گفت: با اجراي اين سياست، معامات شفاف 
شده و قيمت ها براساس عرضه و تقاضا به شيوه اي 

عادانه تعيين مي شود. 

ناصرپور :
 طرح قيمت تضميني ذرت  از امروز در  بورس کاا آغاز مي شود

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران تنها راه نجات کشور 
از تحريم ها را در صادرات دانست.به گزارش خبرگزاري 
صداوسيما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا 
مودودي، افزايش صادرات در اوضاع کنوني را تنها راه 
نجات کشور از تحريم ها برشمرد و درک درست از 
شرايط موجود را نخستين گام در خصوص مقابله با 
شرايط محدود بين المللي امروز و تحريم ها توصيف 
کرد.وي جنگ نوين آمريکا در عرصه اقتصادي را جنگ 
مالي و ديجيتالي عنوان کرد و گفت: آمريکا چه در 
کنترل مسير کشتي ها به وسيله جي پي اس چه در 
مورد تبادات مالي از طريق سوئيفت و چه از دار به 
عنوان پايه پولي تجارت دنيا، بحران هايي را ايجاد کرده 
که همگي تجارت ايران را هدف قرار داده است. آمريکا 
مي خواهد از يک سو مصارف ارزي ايران را با هدف تشويق 
واردات کااهاي لوکس و غير ضروري افزايش دهد و از 
سوي ديگر با ايجاد محدوديت در صادرات، کاهش درآمد 

ارزي ايران را رقم بزند.وي افزود: کاهش ارزش پول ملي، 
گرچه محدوديت هايي را موجب شده اما در عين حال، 
بر جذابيت صادرات ايران افزوده و اين خود نقطه ضعف 
سياست ها و برنامه  هاي آمريکا است. گرچه ممنوعيت 
صادرات کااهايي که ارز دولتي به آنها تعلق مي گيرد 
کامًا منطقي است.به گفته سرپرست سازمان توسعه 
تجارت ايران بايد مراقب بود که ضوابط غير ضروري 

باعث تضعيف صادرات غير نفتي کشور نشود.

 مودودي:
صادرات تنها راه نجات کشور از تحريم هاست

صمصامي: 
 دولت سياست مشخصي براي مهار تورم ندارد

استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: هميشه مي گويند که آقاي 
روحاني در دوره اول تورم را مهار کرد. نه، ايشان اصا تورم را 
انجام ندادند.به گزارش خبرگزاري  مهار نکردند. هيچ سياستي 
دانشجو؛حسين صمصامي  در بحث پول، نقدينگي و شرايط ارزي 
کشور به موضوع CFT و FATF  پرداخت و بيان کرد که: در 
واقع يکي از رسالت هايي که در سال ۱98۶ و ۱987 باعث تشکيل 
اين مجموعه شد، کارگروهي است که زير مجموعه CFT است 
اما فعاليت خودش را بعد از بحران برج هاي دوقلو در آمريکا از آن 
زمان به خاطر بحث هاي تروريست بيشتر کرده است. اما ما بايد 
در آن چارچوب رديابي کنيم منابعي که مي آيد از کجا مي آيد 
و ازم است که ببينيم در سيستم بانکي امور معامات چگونه 
است؟ ازمه اين چيست؟ ما بايد تمام گردش حسابي را که آن ها 
تعريف مي کنند در اختيار شان بگذاريم. و به تمام مواردي که آنها 
تحريم مان مي کنند توجه کنيم مانند زماني که سپاه را تحريم 
کردند،که در ابتدا 3۰۰ مورد و بعدا 7۰۰ مورد شد و علي رغم 
حقيقي يا حقوقي بودن افراد اعام کردند که هيچ نوع خدمتي نبايد 
از سيستم بانکي بگيرند و تمام موسساتي که به نحوي با سپاه در 
ارتباط هستند مثل: مسائل تسليحاتي، موشک ها و بانک ها درگير 
شدند چون سپاه به کلي تحريم است و اين موضوع تمام افرادي 
که مستقيم يا غير مستقيم  با افراد و شرکت هاي زير مجموعه 

سپاه در ارتباط هستند را درگير مي کند چون گردش حساب هاي 
شرکت هاي زيرمجموعه داده مي شود و مشخص مي شود که تمام 
اين مراودات مالي که انجام مي شود در داخل کشور ما بين چه 
کساني است کي به کجا وام مي دهد؟ وام مي گيرد؟ پول دارد؟ 
و... صمصامي در ادامه بحث پولشويي بيان کرد که: بايد با مواردي 
که آمريکا تحريم کرده قطع ارتباط شود و در داخل خود کشور 
بانک کشاورزي اطاعيه مي دهد فان شرکت به خاطر اينکه ما به 
CFT و FATF ملحق شديم از فردا از کليه خدمات بانکي معاف 
است و به او خدمات تعلق نمي گيرد و 3-2 مورد در سال گذشته 
در بانک ملت و کشاورزي ديده شده که نتوانسته اند به اين دايل 
از خدمات بانکي استفاده کنند.وقتي شما گردش ها را به آن ها 
مي دهيد و مي بينيد که چه کسي چقدر پول مي دهد و مي گيرد، 
اين که خدمات سيستم بانکي ما چگونه است، اين موضوع شفاف 
سازي در راستاي اهداف و خواسته هاي آن ها است.وي خود مجددا 
به کتاب آقاي نفيو  بازگشت و گفت: ايشان در تئوري هاي خود 
معتقد است که »اگر ما بخواهيم که تحريم هايمان موثر واقع شود 
بايد دشمن را بهتر از خودش بشناسيم« و تحريم ها بايد مثل اين 
ورزشکار رزمي طوري انجام شود که دقيقا به جايي ضربه بزني که 
فرد ضربه فني و ناکار شود و براي انجام اين مهم نياز به اطاعات 
داريم، در مذاکراتي که انجام داديم در فرآيند بحث برجام بحث 

CFT و FATF تمام اين ها اطاعات ازم را به حريف مقابل 
ما مي دهد و آنها تشنه   اطاعات ما هستند شايد در بعضي از 
بخش ها اطاعاتشان از ما بيشتر هم باشد. به عنوان مدير اجرايي 
مملکت متاسفانه ضربه را خودش مي زند و بعدا مي فهمد که اگر 
بتواند تحريم شود مي تواند چنين اثري بگذارد. و به واسطه اين 
اتفاقات خيلي از بانک ها تحريم شدند و براي مثال: بانک ملت در 
گشايش اعتبار و اسنادي که کار مي کردند در واردات و صادرات 
خود ضمانت نامه صادر مي کرد و تمام ارتباطات با شعبه هايي مثل 
بانک ملت با شعبه x خارج چون تحريم شد همه اين کانال ها بسته 
شده و آن ها از اين اطاعات استفاده مي کنند که اين حلقه محاصره 
را کوچک کنند. و خيلي طبيعي است اين روند را به اسم پولشويي 
مطرح مي کنند و بعد مي گويند 3۰ هزار ميليارد پولشويي در کشور 
انجام مي شود از کجا فهميديد؟ ما قانون پولشويي داريم، وزارت 
اقتصاد در سال 8۵-8۴ دفتر پولشويي ايجاد کرد و ما در حال 
ايجاد يک بانک اطاعاتي بوديم که اين شفافيت را براي مديران 
اقتصادي کشور که در حال اداره دولت هستند ايجاد کنيم. و 
حاا چطور مي شود که اين شفافيت را در اختيار خارجي ها قرار 
مي دهيم؟ شما مي خواهيد جلوي پولشويي را بگيريد؟ در داخل 
بگيريد، چه لزومي دارد که اطاعات را به آقاي x و z بدهيد؟ که 

بعد برعليه خودتان استفاده کنند.

نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماک با اشاره به از دست رفتن فرصت ۵ ساله براي ساماندهي 
بازار مسکن کشور، گفت: چنانچه سياست هاي دولت و وزارت راه و شهرسازي همان برنامه هاي 
وزير سابق باشد، قطعا رکود تورمي در مسکن خواهيم داشت.حسام عقبايي در گفت و گو با 
تسنيم درباره بازار مسکن و تغيير و تحوات احتمالي آن، اظهار کرد:  در حوزه سياست هاي 
دولت، تغيير وزير راه و شهرسازي مي تواند بعضي از مولفه هاي بازار مسکن را تغيير دهد.وي با 
تاکيد بر اين که نمي توانيم بگوييم تمام مشکات مسکن با اين تغيير برطرف مي شود، افزود: بايد 
ديد برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت وزير راه و شهرسازي در بخش مسکن چيست. چنانچه 
سياست هاي دولت و وزارت راه و شهرسازي همان برنامه هاي وزير سابق باشد، قطعا رکود تورمي 
خواهيم داشت.وي با بيان اينکه نگران افزايش نامتعارف اجاره بها در سال آينده هستم ادامه داد: 
اگر وزير محترم عزم خود را براي سامان بخشيدن مسکن جزم کند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت 

در اين بازار خواهيم بود.نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران اماک با اشاره به اين که معاونان وزير 
راه و شهرسازي نبايد براي عدم اجراي برنامه ها بهانه بياورند، گفت:  اين که گفته مي شود مثا 
براي مسکن اجتماعي هيچ بودجه اي نداريم، درست نيست. آنها بايد دنبال بودجه بروند.عقبايي 
 با بيان اينکه مي گويند  تا بچه گريه نکند به آن شير نمي دهند،افزود: متاسفانه خيلي راحت 
۵ سال فرصت از دست رفت و فرصت سوزي شد؛ مديران و مسئوان ذي ربط مسکن کشور بايد 
با صداقت مشکات را با مردم در ميان بگذارند و همزمان براي تامين اعتبارات تاش کنند. اين که 
آنها بنشينند و منتظر بمانند تا دولت بيايد و بگويد اين پول خدمت شما برويد طرح ها را اجرا 
کنيد، خيال بيهوده اي است.وي با اشاره به اين که برخي نمايندگان مجلس با وزرا ابي هاي پاک 
در جهت تامين منافع مردم دارند که اتفاقا کار خوبي نيز هست، اظهار کرد:  وزير و معاونانش بايد 

در بخش اعتبارات و بودجه مطالبه گر باشند. آنها بايد توليد مسکن را جدي بگيرند.

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

مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده :

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

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

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

6- تاريخ تحويل پاکات 97/9/13 ميباشد 
7- تاريخ بازگشايي پاکات 97/9/13 ساعت 18 ميباشد 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/5

خ ش 97/8/26

آگهي مزايده فروش )بصورت كتبي(
 تعداد 5 دستگاه خودرو 

)يك دستگاه ميني بوس آكيا و 4 دستگاه ميني بوس ايسوزو(
مرحله اول-نوبت دوم

و  محترم شهر  اسامي  مورخ 97/6/25 شوراي  مصوبه صورتجلسه شماره 579/ش/ش  استناد  به  دارد  نظر  در  مراغه  شهرداري 
برابر نظريه کارشناسي رسمي دادگستري تعداد 5 دستگاه خودرو  )يك دستگاه ميني بوس آکيا و 4 دستگاه ميني بوس ايسوزو( 
خود را از طريق مزايده عمومي )بصورت غيرحضوري( به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان محترم )اشخاص حقيقي و حقوقي( 
روز   97/9/13 تاريخ  تا  مزايده  اسناد  تحويل  و  خريد  جهت  روز  ده  مدت  به  دوم  نوبت  آگهي  انتشار  تاريخ  از  مي شود   دعوت 
سه شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس- شهرداري مرکزي مراغه-طبقه همكف-اطاق شماره 25 مراجعه و اسناد 
 مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس
 HTTp://IETS.MpoRG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفن 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به 

شرکتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده ذيل مي باشد.
ليست خودروهاي مورد مزايده فروش شهرداري مراغه:

1-شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر 

يك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آئين نامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3-هزينه دو نوبت آگهي و هزينه کارشناسي برعهده برندگان مزايده مي باشد.

4- کليه کسورات قانوني و ماليات بر ارزش افزوده برعهده خريدار مي باشد.
5-رعايت قانون منع مداخله کارکنان براي کليه شرکت کنندگان الزامي است.

6- ازم به ذکر است که فروش و واگذاري خودروهاي مندرج در رديفهاي 1 الي 5 به شرح ذيل خواهد بود:
الف-از خريداران محترم متقاضي استفاده درخطوط محدوده داخل شهرستان اعم از اداري يا اتو دربست ها با ارائه پروانه فعاليت از 
سازمان مديريت حمل و نقل شهرستان جهت تقويت ناوگان شهرستان مندرج در رديفهاي )1 الي 4( از کل مبلغ مورد مزايده مبلغ 
1/976/000/000 ريال طي 52 قسط و به ازاي هر قسط مبلغ 38/000/000 ريال )بصورت اقساطي( دريافت خواهد شد و مابقي مبلغ مورد 

مزايده به صورت نقد و از خريداران متقاضي خارج از شهرستان کل مبلغ مورد مزايده فروش به صورت نقد دريافت خواهد شد.
ب- از خريداران محترم متقاضي مندرج در رديف 5 مبلغ مورد مزايده فروش )متقاضيان داخل و يا خارج از شهرستان( کل مبلغ مورد 

مزايده به صورت نقد دريافت خواهد گرديد.
7- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز به شرکت در مزايده مي باشند و شرکت کنندگان محترم مختار به خريد يك مورد يا دو مورد 

و سه مورد و يا تمامي موارد مندرج در رديفهاي 1 الي 5 مي باشند.
8-سند خريداران اقساطي تا تسويه کامل اقساط و بدهي بنام خريدار انتقال نخواهد يافت و ضمنا خريداران به صورت اقساطي تا 

تسويه حساب کامل اقساط و بدهي حق فروش به شخص ثالث را به هيچ عنوان ندارند.
9- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.

تاريخ انتشار: 97/9/5
خ ش: 97/9/5

آگهي مزايده عمومي 
 نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها و بند 5 مصوبه 1830 شوراي محترم اسامي شهر 
سيرجان نسبت به فروش آهن آات اسقاطي موجود در چهار انبار ضايعات شهرداري اقدام نمايد. لذا متقاضيان محترم مي توانند 
از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مهلت داشته به واحد قراردادهاي شهرداري سيرجان مراجعه و اسناد مزايده را 

دريافت و پيشنهاد قيمت خود را حداکثر در موعد مقرر به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت دارند.
شرايط مزايده:

1. سپرده شرکت در مزايده 45/320/000 ريال )چهل و پنج ميليون و سيصد و بيست هزار ريال( مي باشد که بايستي به صورت 
واريز به حساب 3100003361004 بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شرکت 

باشد.
2. در صورتي که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

3. به پيشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
4. ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود مي باشد.

5. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
6. تاريخ تحويل پاکات 97/9/13 مي باشد.

7. تاريخ بازگشايي پاکات 97/9/13 ساعت 18 مي باشد.
8. قيمت پايه هر کيلوگرم آهن آات 16/500 ريال )شانزده هزار و پانصد ريال( مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/5

خ ش: 97/8/26

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

سپرده شركت در مزايده )ريال( قيمت پايه ) ريال(مدل تعداد نوع خودرو رديف
11376100/000/0005/000/000پژو 1405
11383130/000/0006/500/000پژو 2405
11384145/000/0007/250/000پژو 3405
1137795/000/0004/750/000پژو 4405
11383100/000/0005/000/000پژو 5405
000/0004/250/000/ 1137685پژو 6405
11370115/000/0005/750/000وانت مزدا 1600 7
1136130/000/0001/500/000سواري پيكان 8

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان 

نوبت دوم

قيمت پايه با ارزش قيمت خودروارزش افزوده )9%(مدل مورد استفاده تيپ سيستم نوع رديف
افزوده به ريال

مبلغ سپرده به 
ريال

2/900/000/000 2/639/000/000 ريال261/000/000ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس1
ريال

 145/000/000
ريال

2/900/000/000 2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس2
ريال

 145/000/000
ريال

2/900/000/000 2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس3
ريال

 145/000/000
ريال

2/900/000/000 2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس4
ريال

 145/000/000
ريال

1/500/000/000 1/265/000/000 ريال135/000/000 ريال1391مسافربريM61 آكياميني بوس5
ريال

 75/000/000
ريال 

شهردار مراغه- احمدي
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به مناسبت هفته حمايت از 
بيماران کليوي:

اولين دفتر انجمن خيريه 
حمايت از بيماران 

کليوي در شهرستان 
قدس افتتاح شد

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
آيين افتتاح اولين دفتر انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي در شهرستان قدس 
در هفته حمايت از بيماران کليوي با حضور دکتر مهدي شادنوش قائم مقام وزير 
بهداشت و درمان کشور، دکتر داريوش آرمان مديرعامل انجمن خيريه حمايت 
از بيماران کليوي ايران ،خباززاده رئيس هيئت مديره انجمن خيريه حمايت از 
بيماران کليوي ايران ، حجت ااسام رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس 
اعضاي شوراي  و  ، شهردار  قدس  فرماندار شهرستان  ناصربخت  اصغر  علي   ،
شهرقدس ، ساير مسئوان و جمعي از خبرنگاران برگزار شد. مدير دفتر انجمن 
حمايت از بيماران کليوي شهرستان قدس ضمن خير مقدم به حضور مسئوان 
استاني و شهرستان و همچنين خبرنگاران حاضر در جلسه گفت:خالي از لطف 

نيست که همين جا اشاره کنم به حمايت هاي بي دريغ خيرين عزيز و مسئوان 
شهرستاني در راه اندازي و تجهيز اين مرکز براي حمايت از بيماران نيازمند و 
تشکر مي کنم از تمامي دست اندر کاران و دلسوزاني که براي افتتاح اين مرکز 
دور هم جمع شده اند. حسين کاظمي افزود: دفتر انجمن با هزينه اي بالغ بر 
60 ميليون تومان که توسط خير ارزشي و دلسوز  هزينه  و آماده شده که امروز 
شاهد افتتاح آن هستيم.کاظمي تصريح کرد: تمام تاش و همت اين انجمن بر 
مبناي اساسنامه تعريف شده در قانون انجمن حمايت از بيماران کليوي که همان 
مشارکت خيرين است فعاليت خواهد کرد واميد داريم  اين مرکز در کشور نمونه 
شود. وي خاطر نشان کرد: امروز مراکز خيريه فقط وارد مسائل درماني شده اند 

و به نوعي از مسئله خيريه فاصله گرفته اند.

شهرستان

خبر
فرماندار ويژه دزفول معرفي شد

دزفول- خبرنگار رسالت:
طي آييني با حضور مسئوان استاني و محلي محمد حيدري به عنوان 
معاون استاندار و فرماندار ويژه دزفول معرفي شد. معاون سياسي، امنيتي 
استاندار خوزستان در اين آيين با تقدير از تاش هاي سرپرست پيشين 
فرمانداري ويژه دزفول گفت: عيسي زاده در اين مدت به صورت شبانه روزي 
خدمت کرد و در راستاي ارتقاي امور در دولت گام برداشت. حسين 
حسين زاده افزود: حيدري فرماندار جديد دزفول نيز از توانمندي هاي 
علمي زيادي در حوزه هاي سياسي و فرهنگي برخوردار است که اميدوارم 
بهره مند شود. وي خواستار هم سويي  از همکاري مسئوان دزفول 
نماينده و فرماندار براي جهش و توسعه شهرستان دزفول شد و گفت: 
خوزستان با داشتن 27 شهرستان ظرفيت ها،  پيچيدگي ها و مشکات 

خاصي دارد که کار و تاش شبانه روزي مي طلبند.

فرماندار بناب:
بسيج يک فرهنگ است

بناب-خبرنگاررسالت:
انقاب  آغاز  ايران در  بناب گفت: فرهنگي که ملت غيور  فرماندار   
اسامي به رهبري امام خميني)ره( و با ابتکار بنيان گذار جمهوري 
اسامي بنا نهاده شد، فرهنگ و تفکر بسيج بود.بر اساس اين گزارش، 
امين رفيعي در نشست هماهنگي برنامه هاي گرامي داشت هفته بسيج 
شهرستان بناب با بيان اينکه بسيج يک فرهنگ است؛ افزود: بسيج 
يادگار حضرت امام راحل)ره( است و بعد از گذشت 40 سال از پيروزي 
انقاب اسامي درک مي کنيم که تيزبيني و هوشياري ايشان بود که 
در طول انقاب نظام را در مقابل انواع حوادث و توطئه ها بيمه کرده 
است و امروز ثمرات آن را در کشور مي بينيم.وي تصريح کرد: مردم 
و ملت شريف ايران بويژه مردم وايت مدار شهرستان بناب روحيه 
 بسيجي خود را در برهه هاي حساس همواره به منصه ظهور رسانده اند
با  که  امسال  آبان  راهپيمايي 13  در  با حضور  روحيه  همين  با  و   
سياست هاي مستکبرانه آمريکا حساسيت ويژه اي پيدا کرده بود، 
مانند گذشته و محکم تر از گذشته جواب دندان شکني به برنامه هاي 

دشمنان نظام دادند.

مدير کل اوقاف و امور خيريه استان کردستان:
 واقف خير انديش بانه اي ۱۵۰۰ متر زمين 
مسکوني را با نيت قرآن و طاب وقف کرد 

سنندج-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه کردستان، مدير 
کل اوقاف و امور خيريه کردستان از ثبت وقف جديد قرآني در شهرستان 
بانه خبر داد و گفت:واقف خير انديش خا لق اميني اهل شهر آرمرده 
از توابه شهرستان بانه 1۵11 متر زمين مسکوني خود را وقف فعاليت 
هاي قرآني و طاب شهر آرمرده کرد. حجت ااسام مصطفي نوروزي 
از نيازهاي ضروري استان کردستان است و  افزود:وقف قرآني يکي 
نهادينه سازي اين نوع وقف موجبات حل بسياري از مشکات فعاان 
قرآني استان را فراهم مي سازد.وي با اشاره به  راه اندازي ايستگاه هاي 
مشاوره وقف با عنوان ايستگاه "همه واقف باشيم " در تاش است با 
مشاوره و جهت دهي به خيرين به سمت نيات مورد نياز روز جامعه 

زمينه را براي ايجاد وقف هاي جديد فراهم سازد.

معاون بهبود توليدات دامي جهاد کشاورزي اردبيل خبرداد:
افزايش 366 هزار تن توليدات دامي 

در استان اردبيل 
اردبيل-خبرنگاررسالت: 

معاون بهبود توليدات دامي جهاد کشاورزي اردبيل گفت: اصاح نژاد 
دام، تبديل دامداري هاي سنتي به صنعتي و نيمه صنعتي و ديگر 
اقدامات علمي توليدات دامي استان را از 1۵0 هزار تن در گذشته 
به 366 هزارتن در حال حاضر افزايش داده است.نوبحت اژدري در 
نشست با فرماندار خلخال اظهار کرد: اين استان با مجموع توليد 366 
هزار تن فرآورده دامي هم اکنون جر 10 استان برتر ايران در اين 
بخش است.وي بيان کرد: استان اردبيل با برخورداري از 3 ميليون 
 و 900 هزار واحد دامي ساانه 29 هزارو 227 تن گوشت قرمز و 
26۵ هزار و 3۵6 تن شير توليد مي کند.معاون بهبود توليدات دامي 
جهاد کشاورزي اردبيل ادامه داد: دراين استان همچنين 480 واحد 
مرغداري با ظرفيت 9 ميليون و600 هزار قطعه مرغ، ساانه 42 هزار 
و 362 تن گوشت سفيد و 8۵2 هزارتن تخم مرغ توليد مي کنند.

اژدري با بيان اينکه اردبيل در توليد جوجه يک روزه نيز از استان هاي 
برتر کشور است، اظهار داشت: ساانه 88 ميليون و 36۵ هزار قطعه 
جوجه در اين استان توليد مي شود که عاوه بر تامين نياز استان به 

ديگر مناطق کشور نيز ارسال مي شود.

با مشارکت مؤسسه خيريه عترت فاطمي 
مددجوي کميته امداد کهگيلويه و 

بويراحمد صاحب خانه شد
ياسوج-خبرنگاررسالت:

مؤسسه  توماني  ميليون  مشارکت 60  با  مسکوني  منزل  واحد  يک 
خيريه عترت فاطمي و آورده خانواده مددجو، براي مددجوي تحت 
حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد خريداري و به وي اهداء 
فاطمي  عترت  مؤسسه  مردمي  مشارکت هاي  معاون  حضور  با  شد. 
شهرستان  سفلي  مادوان  روستاي  در  مددجويي  مسکن  واحد  يک 
بويراحمد به بهره برداري رسيد. به گزارش سايت خبري کميته امداد، 
فريد محبي، مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد، در حاشيه 
اين مراسم بابيان اينکه خدمت به محرومان و ايتام يک وظيفه ديني 
و همگاني است، گفت: ارائه خدمات عمراني و ايجاد سرپناهي امن 
براي مددجويان تحت حمايت يکي از مهم ترين برنامه هاي در دستور 
کار اين نهاد است. وي به مشارکت خيران نيکوکار در ساخت و خريد 
مسکن براي مددجويان اشاره کرد و افزود: در همين زمينه يک واحد 
مسکن مددجويي با مساحت 130 متر واقع در روستاي مادوان سفلي 
شهرستان بويراحمد به مبلغ 140 ميليون تومان خريداري و به يکي 
از مددجويان فاقد مسکن -مددجوي سادات طرح محسنين کميته 
با اشاره به حمايت مؤسسه خيريه عترت  امداد- اهداء شد. محبي 
فاطمي از ايتام و فرزندان محسنين سادات کميته امداد کهگيلويه و 
بويراحمد گفت: اين مسکن مددجويي از طريق آورده مددجو و کمک 

60 ميليون توماني اين مؤسسه خريداري شده است. 

در محل دفتر رياست دانشکده صورت گرفت :
 ديدار نماينده مردم نوشهر و چالوس با 

رئيس دانشکده ميراث فرهنگي دانشگاه مازندران
 بابلسر – خبرنگار رسالت :

نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسامي با رئيس 
دانشکده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دانشگاه مازندران 
ديدار کرد.به گزارش " پايگاه خبري مياد بابلسر " و به نقل ازروابط 
عمومي دانشگاه مازندران، دکتر قاسم احمدي اشکي با حضور در 
دانشکده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با دکتر حميدرضا 
مشايخي رئيس اين دانشکده ديدار و گفت و گو کرد. براساس اين 
گزارش، در اين ديدار ، دکتر احمدي اشکي ضمن تاکيد بر اهميت 
جايگاه اين مرکز مهم دولتي، کيفيت آموزش را يکي از نکات قابل 
اعتنا در اين دانشکده دانست و اظهار داشت: بزودي شاهد قبولي قاطبه 
دانشجويان اين دانشکده در مقطع ارشد در بهترين دانشگاه هاي ايران 
خواهيم بود. همچنين در اين ديدار، موضوع خريد زمين دانشکده جهت 
احداث بناي آموزشي مطرح گرديد که دکتر احمدي، نويد اين اتفاق 

را در آينده بسيار نزديک به مسئوان اين دانشکده داد.

با حضور  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
صورت گرفت:

برگزاري کميسيون ماده ۵ تعدادي 
از شهرهاي استان بوشهر 

بوشهر-خبرنگاررسالت:
حضور   با  بوشهر  استان  شهرهاي  از  تعدادي   ۵ ماده  کميسيون 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري برگزار شد. اداره کل راه 
و شهرسازي استان بوشهر ، کميسيون ماده ۵ استان بوشهر به 
رياست معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و با حضور حسن 
زاده سرپرست شهرسازي و معماري راه و شهرسازي استان بوشهر 
و ساير اعضا جهت رسيدگي به درخواست هايي از شهرداري هاي 
خورموج – گناوه – نخل تقي – جم برگزار شد. در اين جلسه 
درخواست هاي شهروندان خورموج – گناوه – نخل تقي و جم 
که توسط شهرداران شهرهاي ذکر شده مطرح شد؛ مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و با اغلب درخواستها با رعايت ضوابط و مقررات 

شهرسازي موافقت شد.

نشست صميمي  سرپرست شهرداري 
اراک با پرسنل

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، مهندس 
شالي بگ سرپرست شهرداري اراک در اولين روز کاري خود در سمت 
سرپرست شهرداري به گفت وگو و تبادل نظر با پرسنل پرداخت.وي در 
اين نشست اولويت کاري مجموعه مديريت شهري را رسيدگي به شرايط 
و حقوق پرسنل عنوان کرد و گفت: با توجه به قوانين و ضوابط حاکم، 
نهايت تاش خواهد شد که مشکات تا حد توان حل شود.مهندس 
شالي بگ خاطرنشان ساخت: در مجموعه شهرداري ايحاد خودباوري 
پر اهميت است ، لذا پرسنل مديريت شهري را قبول داشته باشيم و اين 
مهم را به اثبات برسانيم تا شهروندان هم به اين امر پي ببرند.سرپرست 
شهرداري اراک، با اشاره به اينکه توجه به حقوق پرسنل بسيار حائز اهميت 
است، ادامه داد: زحمات همکاران در مجموعه شهرداري را مشاهده و 
لمس مي کنم و قدردان آن ها هستم لذا اميدوارم با همکاري متقابل 

مديران و همکاران شهري آباد و توانمند بسازيم.

برگزاري نخستين جلسه ستاد 
تسهيات سفر شهرداري بندر بوشهر 

بوشهر-خبرنگاررسالت:
اميري شهردار بندر بوشهرگفت : گردشگران نوروزي فرصتي ارزشمند 
براي توسعه اقتصادي و معرفي فرهنگي بوشهر است. نخستين جلسه 
ستاد تسهيات سفر به رياست شهردار بندر بوشهر برگزار گرديد. در 
ابتداي اين جلسه مهندس وفا دبير ستاد گزارشي از اقدامات انجام 
شده در نوروز 97 ارائه نمود. در ادامه مهندس واعظي با تشريح 
دامنه سفر ها به شهر بوشهر در طول سال بيان داشتند که در حال 
حاضر شهر بوشهر نه تنها در ايام نوروز بلکه در طول سال ميزبان 
مسافران و گردشگران از استان هاي مجاور است در همين خصوص 
ازم است برنامه ريزي ستاد تسهيات نه تنها براي ايام نوروز بلکه 
براي تمام ايام سال لحاظ شود. ايشان يکي از مشکات ايام نوروز 
را کمبود سرويس هاي بهداشتي و حمام دانستند که با پيگيري 
هاي انجام شده ساخت و اتمام پنج مجموعه سرويس بهداشتي در 

نقاط پر تردد تا پايان سال در دستور کار است. 

از سوي مدير مهد قرآن استان مازندران انجام شد
تجليل از حافظان کل قرآن موفق 

ترنم وحي
ساري-خبرنگاررسالت:

حجت ااسام والمسلمين يوسف پور مدير مهد قرآن  استان مازندران 
از حافظان کل قرآن قبول شده در دهمين دوره آزمون سراسري 
»ترنم وحي« با اهداء لوح تقدير و هديه نقدي يک ميليون توماني به 
هر يک از حافظان کل تجليل کردند . در اين مراسم که مديران مهد 
قرآن شهرهاي ساري، نکاء ، قائم شهر و بهشهر حضور داشتند حجت 
ااسام يوسف پور  يادآور شد: کساني که در جهت ترويج و ارزش هاي 
قرآني تاش مي کنند برترين و شايسته ترين بندگان خدا هستند .اين 
گزارش حاکيست حافظان کل قرآن خانم ها مقيمي ،فاطمه شکيبا ، 
عطيه بغدادي ، ربابه فغاني ، سيده مرضيه تقيان ، مهنا ديندار به ترتيب 
از مهد قرآن بهشهر ، قائم شهر و نکاء و آقايان عبداله قجقي از ساري و 
امير حسين زرگري از مهد قرآن نکاء در مرحله کشوري دهمين دوره 
آزمون سراسري حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر »ترنم وحي« 
ويژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن از سراسر کشور در شهريور ماه 
سال جاري با کسب حد نصاب نمره قبولي به دريافت مدرک کشوري 

حفظ کل قرآن نائل شدند .

معاون فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري اصفهان:
روز اصفهان روز به نمايش گذاشتن هنرهاي 

تاريخي  اين جهان شهر است
اصفهان-خبرنگاررسالت:

معاون فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري اصفهان از اجراي74 برنامه به مناسبت 
روز نکوداشت اصفهان در روز هاي اول تا سوم آذر خبر داد و گفت: مهمترين آن 
از ميدان امام خميني تا ميدان امام علي خواهد بود که  ميدان تا ميدان"  برنامه " 
فلسفه اين برنامه به نمايش گذاشتن هنر هاي تاريخي اين جهان شهراست. محمد 
عيدي در نشست خبري روز نکوداشت اصفهان با ذکر دايل انتخاب اول آذر به عنوان 
روز اصفهان ، توضيح داد: بنا به استنادات تاريخي اول آذر روز اصفهان بوده هرچند 
که اصفهان شناسان و ديگر متوليان امر با هفته فرهنگي اصفهان در ارديبهشت ماه 
مخالفتي ندارند اما تاکيد مسئوان بر گرامي داشت اصفهان در روز اول آذر است.وي 
تشريح کرد: گرامي داشت اصفهان در روز هاي اول تا سوم آذر صورت خواهد گرفت که 
طي اين سه روز حدود 74 برنامه از سوي شهرداري مرکزي اجرا مي شود که مهمترين 
آن برنامه " ميدان تا ميدان" است که شامل برنامه اي شايسته از ميدان امام خميني 

تا ميدان امام علي خواهد بود.

مديرپروژه پهنه هوايي ژئوفيزيک زاهدان–سفيدآبه،اعام داشت :  
 انجام عمليات ژئوفيزيک هوايي براي 

اولين باردراستان زاهدان
زاهدان-خبرنگاررسالت:

انجام ژئوفيزيک هوايي به مساحت 16 هزارکيلومترمربع باسرمايه گذاري 16 ميلياردتومان 
درپهنه زاهدان–سفيدآبه .محسن اسماعيلي مديرپروژه پهنه هوايي ژئوفيزيک زاهدان - 
سفيدآبه درسازمان توسعه نوسازي معادن وصنايع معدني ايران ) ايميدرو ( ،اظهارداشت: 
توسط سازمان توسعه نوسازي معادن وصنايع معدني ايران ) ايميدرو ( وبراي اولين 
باردراستان سيستان وبلوچستان ازتکنولوژي ژئوفيزيک هوايي درپهنه زاهدان–سفيدآبه 
به مساحت 16 هزارکيلومتروباسرمايه گذاري 16 ميلياردتومان به جهت شناسايي 
موادمعدني،استفاده مي شودواين پروژه تابه رسيدن نتايج مدنظردرحال انجام است 
. وي ادامه داد : جهت توسعه اکتشاف کان سارهاي پنهان فلزي  وعمقي وشناسايي 
محدوده اي پرپتانسيل درسطح استان،عمليات ژئوفيزيک هوايي درپهنه زاهدان _ 
سفيدآبه براساس تفاهم نامه ايکه مورخ 29 خرداد 9۵ باسازمان توسعه نوسازي معادن 
وصنايع معدني ايران ) ايميدرو ( منعقدگرديددرتاريخ 11 خردادسال 9۵ ازطرف وزارت 

صنعت،معدن وتجارت استان به اين سازمان واگذارشد .

با حضوردکتر حداد عادل رئيس بنياد سعدي
 همايش ملي آزفا در دانشگاه شهيد بهشتي

 برگزار شد
اسامشهر  – خبرنگار رسالت:

 آيين افتتاح دومين همايش ملي دوساانه آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان )آزفا( 
در تاار مولوي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.به گزارش 
" پايگاه خبري مياد رسالت" و به نقل ازروابط عمومي دانشگاه، بررسي و دست يافتن به 
راه حل استاندارد سازي منابع و مواد آموزشي تدريس زبان فارسي به غير فارسي زبانان از 
مهم ترين اهداف همايش »آزفا« است.دکترسيدحسن صدوق رئيس دانشگاه، دکتر حداد 
عادل رئيس بنياد سعدي، دکتر ابوالقاسم اسماعيل پور مدير همايش و رئيس مرکز آزفاي 
دانشگاه و دکتررضامراد صحرايي دبير علمي همايش و معاون آموزش و پژوهش بنياد سعدي 
سخنرانان اصلي مراسم افتتاحيه بودند.دکتر صدوق در سخناني نقش و جايگاه زبان و ادبيات 
فارسي را در انسجام ملي و همچنين در اعتاي تمدن بشريت مهم و موثر خواند و گفت: 
زبان فارسي در حوزه تمدني خارج از مرزبندي سياسي گسترش يافته است؛ در ادوار مختلف 
تاريخي شاهد نفود و گسترش فرهنگ، عناصر و ارزش هاي ايراني نه تنها در منطقه بلکه 

از شرق دور تا غرب هستيم.

 معاون استاندار و فرماندار نيشابور:
 نيشابور مولد باشگاه هاي کتابخواني

 در کشور شد
نيشابور- خبرنگار رسالت:

همايش »چهل جشن کتاب، چهل شهر، چهل 
نويسنده« با حضور پرشور عاقمندان، باشگاه هاي 
کتابخواني و مسئوان در فرهنگسراي سيمرغ 
فرماندار  و  استاندار  شد.معاون  برگزار  نيشابور 
نيشابور در اين همايش اظهارکرد: نيشابور مولد 
باشگاه هاي کتابخواني در کشور شد که با پايتختي 
کتاب در اين شهر شکل گرفت و هم اکنون در 
اکثر شهرهاي کشور در حال فعاليت است. اين 
باشگاه هاي کتابخواني سبب شده است که کودکان 
و نوجوانان ما کتاب ها را بخوانند و بر اساس آن 
بنويسند، فيلم بسازند و کارهاي فکري و علمي 
انجام دهند. سعيد شيباني گفت: هويت فرهنگي 
نيشابور توسط کتاب و شخصيت هاي بزرگ تاريخ 
ثبت شده است، پايتختي کتاب نيشابور رونقي به 
نيشابور و کتابخواني داد و نويسندگان، انجمن هاي 
ادبي، سمن هاي زيادي تشکيل شد که سبب شد 
اثر بخشي کتاب در اين شهرستان بيشتر شود.

وي اضافه کرد: باشگاه هاي کتابخواني هم اکنون 
در همه جا اعم از مدارس، مساجد و ... تشکيل 
شده است که سبب مطالعه و بحث درباره کتاب، 
چرخش کتاب در ميان همساان، ارتباط با نويسنده، 
برقراري ارتباط مستقيم ميان نويسندگان کودک 
و نوجوان با خوانندگان  شده است. شيباني يادآور 
شد: همايش چهل جشن کتاب، چهل شهر و چهل 
نويسنده کار ارزشمندي است که توسط مسئوان 
شهرستان با حضور نويسندگان مطرح کشور و 

استقبال خوب در نيشابور برپا شده است.

فرماندار آران و بيدگل:
ساماندهي کوير مرنجاب با مشارکت بخش خصوصي امکان پذير است

فرمانده سپاه ساوه اعام کرد :
برگزاري بيش از ۱۰۰ برنامه همزمان با هفته بسيج در شهرستان ساوه

مديرکل فرهنگ وارشاد اسامي استان چهارمحال وبختياري:
فضاي مجازي نتوانسته است برسرانه مطالعه کتاب  تاثير بگذارد 

 در نشست هفته کتاب و کتابخواني در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي عنوان شد:
گسترش حاِل خوِش خواندن، در سايه حضرت رضا)ع( شدني است

کاشان -خبرنگاررسالت:
فرماندار آران و بيدگل گفت: شرايط کنوني گردشگري در کوير 
مشارکت  با  ها  زيرساخت  تمهيد  و  نبوده  پذيرفتني  مرنجاب 
کرد:  بيان  بايبوردي  است.اسماعيل  ضروري  خصوصي  بخش 
برنامه هايي از جمله براي ساماندهي مسير مرنجاب تدوين شده 
تا از مشارکت شرکت هاي دانش بنيان جهت بهبود وضعيت 

اين جاده استفاده کنيم.

وي با تاکيد بر راه اندازي يک مجتمع گردشگري افزود: پيگير 
شامل  کامل  اي  مجموعه  ايجاد  جهت  گذار  سرمايه  جذب 
محلي،  محصوات  عرضه  تفريحي،  فضاهاي  غذاخوري،  سالن 
صنايع دستي و نمايشگاه فرش هستيم تا در کنار افزايش زمان 
جامعه  اقتصاد  رونق  موجب  منطقه،  در  گردشگران  ماندگاري 
به  کرد: همچنين  عنوان  بيدگل  و  آران  محلي شويم.فرماندار 
کوير  در  موتورسواري  و  آفرود  ساماندهي  و  جانمايي  دنبال 

مرنجاب هستيم تا جلوي بي برنامگي و تخريب منابع طبيعي 
و محيط زيست منطقه گرفته شود.وي اضافه کرد: فراهم کردن 
زيرساخت هاي اينترنت، تلفن و فانوس هاي جهت نما نيز در 
وزير  مهرماه  سفر  در  البته  که  است  ضروري  مرنجاب  کوير 
ارتباطات و فناوري اطاعات به منطقه، دستور پوشش صادر و 
نصب آنتن هاي تلفن همراه آغاز شده که اميد مي رود بزودي 

مورد بهره برداري قرار گيرد.

ساوه-خبرنگاررسالت:
فرمانده سپاه ساوه گفت:همزمان با هفته بسيج بيش از 100برنامه 
با بيش از 20سرفصل در شهرستان ساوه اجرا مي شود،سرهنگ 
به مناسبت هفته بسيج  پاسدار علي رسولي در نشست خبري 
اظهارداشت:30سال  بسيج  ودستاوردهاي  جايگاه  تبيين  بااشاره 
ازعمر پرخير وبرکت بسيج مي گذرد وامروزدر عرصه هاي مختلف 
ودر عرصه هاي سازندگي  ،اقتصادي  فرهنگي،سياسي،اجتماعي 

در کشور به عنوان يک نيروي پيشرو در همه عرصه ها مطرح 
است وي افزود: بسيجيان همواره در تمامي صحنه ها حضور فعال 
و گسترده اي ازخود نشان داده اند و از آنجايي که بسيج متشکل 
از توده عظيم مردمي است اين قشراز جامعه در به ثمر رسيدن 
پيروزي و پيشرفت کشور نقش به سزايي را ايفا کرده به گونه اي 
که امام راحل از بسيج به عنوان شجره طيبه ياد کرده اند فرمانده 
سپاه ساوه تصريح کرد: مهم ترين شاخصه هاي بسيج مي توان به 

پيوند عميق با وايت، عدالت طلبي، ايمان، اخاص، ظلم ستيزي، 
مردم داري، تواضع و فروتني، مبتکر، خاق و شجاع و شهادت طلبي 
است زيرا هرجا که احساس خطر کند واحساس کند خطري نظام 
راتهديد مي کند پيشتاز بوده وامنيتي که امروز در کشور داريم 
مرهون ومديون تاش هاي بسيج و بسيجي است واگر دنيا امروز 
از ما هراس دارد به خاطرروحيه بسيجي ملت ماست لذا مي توان 

گفت بسيج يک اکسير است وهرجا مي رود جواب مي دهد.

شهرکرد-خبرنگار رسالت:
ازعدم  خبرنگارما  با  اختصاصي  درگفت وگوي  کارگران  جواد 
تاثيرگذاري فضاي مجازي برسرانه مطالعه وعاقه به کتابخواني 
درچهارمحال وبختياري خبرداد وگفت استقبال وفروش کتاب 
مي  موضوع  اين  مويد  استان  کتاب  نمايشگاه  درسيزدهمين 
باشد وي گفت : علي رغم گسترش روزافزون فضاي مجازي 
کتاب  هنوز  اما  مردم خصوصا جوانان  عامه  دربين  وگسترش 

جايگاه خودرادارد واميد است با برنامه ريزي هاي بهتر وبيشتر 
درجهت خريد کتاب وکتابخواني اين امرمهم جايگاه خودر به 
متوالي  دومين سال  براي  افزود  ندهدکارگران  فضاي مجازي 
رکورد فروش کتاب درسيزدهمين نمايشگاه کتاب با مبلغ يک 
ميلياردو هفتصدميليون تومان وبازديد نزديک به دويست هزار 
نفر ازنمايشگاه شکسته شد وي درادامه گفت همزماني با ايام 
اربعين ورحلت پيامبراعظم )ص( وبرگزاري نمايشگاه اصفهان 

اين ترديد وجود داشت که امسال استقبال خوبي ازنمايشگاه 
استقبال خوبي  از  اما خوشبختانه همانند سال گذشته  نشود 
برخوردار شد مديرکل فرهنگ وارشاد اسامي استان ادامه داد 
برگزاري برنامه هاي جنبي ازجمله رونمايي ازکتاب عصرشعر 
وجلسات تخصصي  عاشورايي، شاهنامه خواني، حافظ خواني 
حقوقي با معاونت پبشگيري ازجرم دادگستري استان بررونق 

وشکوه اين نمايشگاه بيش ازپيش افزود.

مشهد-خبرنگاررسالت:  
نشستي تخصصي به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني، 
در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي با حضور 
مديرکل کتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي، 
و  آستان قدس رضوي  فرهنگي  سازمان  رياست 
آستان قدس رضوي  مرکزي  کتابخانه  مسئولين 
برگزار گرديد، در اين برنامه، ابتدا رئيس سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي به 
عنوان ميزبان اين نشست، با بيان اين که کتاب داران 
آيينه داران دانش و فرهنگ جامعه اند و نقش آنان، 
در رشد و آگاهي بخشي به جامعه، بر کسي پوشيده 
نيست، تصريح کرد: کتابداران متعّهد، نقش مهمي 
در حوزه فرهنگ ايفا مي کنند و هفته کتاب و 
کتابخواني، فرصتي مغتنم براي تقدير از زحمات 

ارزشمند کتابداراني است که در مسير پاسداري 
از دانش و احياي علم و انديشه مي کوشند.دکتر 
مجتبي بذرافشان ادامه داد: شعار امسال هفته 
کتاب، حاِل خوِش خواندن، با هدف تبيين فرهنگ 
کتابخواني و تشويق مردم به مطالعه بيشتر است 
کتابخانه  گذشته،  ساليان  نيز چون  امسال  که 
مختلف  برنامه هاي  آستان قدس رضوي  مرکزي 

فرهنگي را براي هفته کتاب، در دست اجرا دارد.
در ادامه، مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان 
هفته  در  برنامه  هزار  به چهار  رضوي  خراسان 
کتاب در سطح استان اشاره و بيان کرد: از جمله 
اين برنامه ها، نشست هاي کتابخواني، نشست هاي 
همايشي، نقد کتاب، برنامه هاي زنگ کتابخواني 

در مدارس استان و... است.

   مديرعامل کانون در همدان :
 جشنواره بين المللي تئاتر کودک تجلي 

اميد در جامعه است

مديرکل راه و شهرسازي استان مرکزي :
 شفاف سازي را در نظام مهندسي  ساختمان

 سرلوحه کار خود قرار دهيد
اراک – خبرنگار رسالت :

مدير کل راه و شهرسازي استان مرکزي در ديدار با 
اعضاي هيئت مديره قديم و جديد نظام مهندسي 
ساختمان گفت : شفاف سازي را در کارها سرلوحه 
خود قرار دهيد.به گزارش اداره ارتباطات و اطاع 
رساني اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي، 
احمد مرزبان در ديدار با اعضاي هيئت مديره 
نظام مهندسي ساختمان گفت : اعضاي هيئت 
مديره از هرگونه طبقه بندي و فعاليت جناحي 
و باندي پرهيز نمايند که اين موضوع مي تواند 
يکي از نقاط آسيب در نظام مهندسي استان 

باشد و اعضاي هيئت مديره بصورت يک تيم 
واحد و يکپارچه عمل نمايد. وي گفت : با تعامل 
و همکاري با مديريت شهري بويژه معاون عمراني 
استانداري ، اداره کل راه و شهرسازي ، شهرداري ها، 
شوراهاي اسامي شهرها و ساير ارگانهاي مرتبط 
مي توان شاهد ارتقاء کيفيت ساخت وسازهاي 
استان بود و پيشرفت بهتري را در اين حوزه 
شاهد باشيم.مرزبان همچنين بر دقت در افراد 
شايسته و صاحيت دار جهت کار نظام مهندسي 
شهرستانها و توجه به نظرات مقام عالي وزارت و 

بخشنامه هاي اباغي تاکيد کرد .

مدير عامل ذوب آهن اصفهان :
نيمي از مردم ايران سهامدار ذوب آهن اصفهان 

محسوب مي شوند
اصفهان-خبرنگاررسالت:

شصت و هشتمين گردهمايي انجمن فرهنگي 
روابط عمومي استان اصفهان  به ميزباني ذوب آهن 
اصفهان با حضور مهندس فوادگر نماينده مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسامي ، مهندس يزدي 
زاده مدير عامل ذوب آهن و جمعي از مديران 
روابط عمومي هاي سازمان ها و ادارات دولتي و 
غير دولتي استان برگزار شد شرکت کنندگان در 
اين گردهمايي از مجموعه اداري و امکانات باشگاه 
فرهنگي ورزشي ذوب آهن در مجموعه اداري 
آموزشي ذوب آهن واقع در بلوار شفق اصفهان 

و همچنين خط توليد و طرح هاي جديد ذوب 
آهن بازديد کردند .

مهندس يزدي زاده مدير عامل ذوب آهن اصفهان 
در جمع مديران روابط عمومي ادارات و نهادهاي 
استان اصفهان به تشريح شرايط ذوب آهن پرداخت 
و گفت : سازمان تامين اجتماعي به عنوان سهامدار 
اصلي ذوب آهن بيش از نيمي از جمعيت کشور 
بنابراين  دارد  خود  اي  بيمه  پوشش  تحت  را 
بيش از نيمي از مردم ايران سهامدار ذوب آهن 
محسوب شده و مسائل جاري اين شرکت براي 

آنها از اهميت خاصي برخوردار است.
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همدان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
در آيين آغاز به کار بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللي تئاتر کودک و نوجوان در همدان، گفت: 
اگر مي خواهيم آينده بهتري را براي کشور داشته 
باشيم بايد به تربيت و پرورش کودکان توجه کنيم.  
فاضل نظري با بيان اين که يکي از حقوق کودکان 
امروز حق آموختن و نوشتن است؛ افزود: مهارت آموزي 
رکن پايه در رشد شخصيت و تضمين موفقيت 
افراد است و بايد از سنين کودکي و مدارج مختلف 

آموزشي به صورت هدف مند دنبال شود. مديرعامل 
کانون گفت: کودکان حق دارند به روش هاي ديگري 
زندگي کنند و ما بايد به آن ها تمام مهارت ها را 
ياد دهيم.نظري افزود: جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان همدان تجلي اميد است و تريلي سيار 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان که به 
بهانه اين  جشنواره افتتاح شد؛ نگاهي در همين 
راستا بوده است.وي با بيان اين که ضعف مهارت 
رفتاري و عملي، پاشنه آشيل نظام آموزش کشور 
است، اظهار داشت: بايد در سايه تدبير و برنامه براي 
آن چاره انديشيده شود.گفتني است محمدناصر 
نيکبخت استاندار، سيد سعيد شاهرخي معاون 
سياسي امنيتي استانداري، امير خجسته نماينده 
مردم شهرستان همدان در مجلس شوراي اسامي، 
عليرضا درويشي نژاد مديرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامي و جمعي از مسئوان و استاني به همراه 
کودکان و نوجوانان از حاضران در مراسم گشايش 

جشنواره در سالن فردوسي همدان بودند.


