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 پاسخ ترامپ 
 به خوش خدمتي هاي
 ماكرون!

دشمْن شيفته ها!
محمدكاظم انبارلويي

معظم  مقام  و مختصر  کوتاه  يادداشت 
رهبري خطاب به جمعي از تهيه کنندگان، 
بازيگران سيما نکاتي در  کارگردانان و 
بازخواني و بازنمايي مختصات جنگ نرم 
داشت که پرداختن به آن فوق العاده مهم 

و جدي است.
رهبر انقاب، کساني را که با دشمن در جنگ نرم همکاري 
و کمک مي  کنند، »دشمن شيفته « ناميد. بايد ديد دشمن 
شيفته ها در رسانه  هاي کشور چه مي  کنند و چه به روز 
نتايج جنگ نرم مي آورند؟ اين جماعت به تعبير رهبر انقاب، 
گناهکارند که جرم و گناه اينها در ادبيات حقوقي جنگ سخت 
معلوم است، اما در جنگ نرم متأسفانه مغفول است و آنان 
همچنان در بخش هايي از دستگاه هاي فرهنگي و نيز رسانه هاي 
ديداري،  شنيداري و مکتوب حضور دارند و ايفاي نقش مي 
 کنند.اگر حضور اين جماعت در نهادهاي فرهنگي و سياسي 
را با کساني که بي  تفاوت در برابر جنگ نرم هستند، جمع 
جبري نماييم، تصوير پيچيده و گنگي را در ادامه  نبرد نرم 
دشمن عليه حيثيت و موجوديت انقاب اسامي خواهيم داشت. 
تصويري که مدام انقاب،  اسام و مردم ايران را زشت، مغلوط 
 و تحريف شده و رو به زوال نشان مي  دهد که با واقعيت  ها

فاصله زيادي دارد.
واقعيت اين است که انقاب پس از 40 سال هنوز زنده، بالنده،  
پر فروغ و مقاوم ايستاده و پيچيدگي  هاي جنگ نرم نتوانسته 
است تصوير روشن، تابناک و زيباي انقاب اسامي را در نگاه 

مردم جهان به ويژه نخبگان، مخدوش جلوه دهد.
اين تصوير نوراني از انقاب مديون کساني است که ميدان  دار 

عرصه نمايش هنرمندانه تصاوير واقعي انقاب هستند.
انقاب مردانه  اردوگاه  نرم در  آرايش جنگ  کساني که در 
در  در جنگ  سخت  مسلح  نيروهاي  مثابه  به  و  ايستادند 
اين نبرد نابرابر ايفاي نقش کردند. اينان از اسام، فرهنگ 
 ايران و از شکوه و عظمت حرکت مردم ايران در پاسداشت
امام و انقاب، شب و روز نشناختند و شانه خود را زير بار 
توليد محتواي واقعي انقاب اسامي نهادند و از عظمت ايران 
دفاع کردند و ميدان  دار بودند.اينها کساني بودند که از کثرت 
دشمن نهراسيدند و از قلت و کمي دوستان هم نااميد نشدند 
و مردانه در برابر توليد ابتذال و تباهي فرهنگي 9 هزار کانال 
ماهواره اي دشمن که در فضاي مجازي و شبکه  هاي اجتماعي 
بازنشر مي  شد، ايستادند و خشم و کينه انقابي خود را در 
برابر دشمنان بشريت حفظ کردند و از دسيسه، فريب و اغواي 

دشمن شيفته  ها عبور کردند.
درود خدا بر آنان و همه کساني که ميدان  دار هنر و هنرمندان 
به ويژه رسانه ملي  نرم در رسانه ها  نبرد  ميدان  دار عرصه 

هستند.

سرمقاله

يادداشتيادداشت

مشکل، كمبود مدير كارآمد نيست 
احمدرضا هدايتي

شايد در آشفته بازار مديريت دولتي، کم کاري ها، سوءمديريت ها، 
رانت خواري ها، پارتي بازي ها و ساير رفتارهاي غلط و حتي خيانت  
برخي از مديران قابل تحمل باشد، اما قطعاً تلخي اظهارات 
گروهي از مديران سطوح عالي که با ناديده انگاشتن حجم عظيم 
دستاوردهاي انقاب اسامي، خواسته يا ناخواسته پايه و اساس 

نظام را هدف قرار داده اند، قابل هضم و پذيرفتني نيست.
اظهارات منفعانه و گاه و بي گاه برخي از مسئولين محترم، 

از محدود کردن توان ايراني به پخت آبگوشت بزباش تا اتهام ناکارآمدي مديريت 
متخصصين ايراني در امور مختلف مثل؛ صنعت و تجارت و يا اداره امور شهري 
با برکت  و ضرورت وارد کردن مدير خارجي در حالي صورت مي گيرد که عمر 
آنها کيفيت  و  کميت  که  است  بزرگي  دستاوردهاي  از  سرشار  اسامي   انقاب 

انکار ناشدني است.
نمونه بارز مديريت اسامي و ايراني را مي توان در روحيه انقابي و مديريت جهادي 
فرماندهان و مسئولين جنگ تحميلي جستجوکرد که توانستند 8 سال تمام، با 
کمترين امکانات و با اتکاء به توان نخبگان و متخصصين ايراني و ساير نيروهاي 
درونزا، قدرتمندانه در برابر تجاوز حزب بعث عراق به رهبري صدام و به نمايندگي 
ايران  اسامي  سرزمين   از  را  متجاوز  دشمن  و  کرده  ايستادگي  استکبار،  دنياي 

بيرون برانند.
تداوم مديريت انقابي را بايد در کسب موفقيت هاي بي نظير صنايع دفاعي در طراحي 
و توليد انواع تجهيزات از انواع موشک، هواپيما، بالگرد و انواع ساح سبک و سنگين 
تا ساخت انواع کشتي، قايق و حتي زيردريايي و صادرات بخشي از اين محصوات 

به بيش از 38 کشور جهان جستجو کرد.
توفيق در مديريت اسامي تنها محدود به صنايع نظامي نمي شود، چرا که موفقيت 
ورشد جهشي در ساير بخش ها مانند؛ صنايع هسته اي، نانو، شبيه سازي، سلول هاي 
بنيادين و ساير عرصه ها، همه حاصل مديريت برتر اسامي است که با خصلت هايي 

مانند؛ روحيه انقابي و عملکرد جهادي قرين شده است.
مديريت شهري نيز در حالي زير سوال مي رود که اداره شهرها نيز از مزاياي مديريت 
جهادي بي بهره نبوده است، تا جايي که شهر بزرگي مانند کان شهر تهران، علي رغم 
همه مشکات و پيچيدگي هايي که با آن مواجه بوده، امروز به يکي از برخوردارترين، 

تميزترين و زيباترين پايتخت هاي جهان اسام تبديل شده  است.
شهري که در ظرف مدتي نه چندان طواني توانسته است به پايگاهي نمونه براي 
 برگزاري کارگاه هاي آموزشي سازمان ملل در زمينه مديريت توسعه شهري و حمل و نقل
عمومي بدل و از نظر توسعه سرانه فضاي سبز، در رديف 10 کشور برتر جهان 

قرار بگيرد.
نخبگان، دانشمندان،  نيز،  ايران  افتخارآميز  و  تاريخ کهن  از آن و در طول  قبل 
فرماندهان و مديراني پا به عرصه کار و تاش در اين خطه گذاشته اند که سيره و 

سلوکشان همچنان مورد استناد و استفاده جهانيان قرار دارد.
اميرکبير يکي از آخرين نمونه هاي مديريت برتر ايراني و اسامي در زماني بود 
که حکام خودفروخته، مرعوب، مال پرست، خوشگذران و عياش وقت، ناتوان و 
مستأصل از اداره مملکت، موفقيت کشور را در واگذاري زمام امور به بيگانگان 

دنبال مي کردند.
صدارت او هر چند به علت حسادت و کينه و خودخواهي عوامل متحجر، فرصت طلب 
و بعضاً خائن داخلي، موقت و کوتاه بود، اما ثابت کرد، آنگاه که افراد شايسته در 
رأس امور قرار گيرند و هدف واقعاً خدمت به مردم در راه خدا و اعتاي دين و ميهن 

باشد، با عنايت الهي موفقيت حتمي و قطعي است. 
با اين حال اين روزها برخي از مديران در حالي از ضرورت جذب و به کارگيري مديران 
خارجي در امور مختلف از جمله؛ امور شهري سخن به ميان مي آورند که؛ ايران اسامي 
برخوردار از انبوه جوانان متخصص و گمنامي است که به خاطر منافع حزبي و جناحي 

و حتي شخصي برخي افراد، فرصت کار و تاش از آنان سلب شده است. 
بنابراين، اظهارات افراد مذکور بيانگر اين واقعيت است که اين آقايان يا دچار توهم، 
عدم اعتماد به نفس و خودکم بيني مفرط هستند و يا وامدار و سرسپرده بيگانه و 
خائن به کشورند و يا بدون علم و آگاهي کافي، مرعوب و مجذوب ظواهر تمدن 

غربي شده اند.
ادامه در صفحه 2

 تهديدات كامي
عقده گشاي ناتواني نظامي

محمود فرشيدي
ملت ايران يک شجره طيبه است. آمريکا غلط مي کند 

که آن را تهديد کند.)مقام معظم رهبري(
بايد  بلوف ها و تهديدات اين روزهاي آمريکا را 
که  کرد  تفسير  مشهور  اصطاح  اين  براساس 
مي گويند حاصل ضرب حرف و عمل مقدار ثابتي 
است. يعني هر کس بيشتر حرف مي زند، کمتر 
عمل مي کند. بر مردم ايران طي تجربه چهل ساله 
ثابت شده است که آمريکا هر اقدامي که مي توانسته عليه ملت ايران 
انجام داده و از هيچ توطئه و جنايتي فروگذار نکرده است و به هيچ 
قانوني هم جز قانون زور پايبند نيست. بنابراين ايراني ها براي چنگ و 
دندان نشان دادن هاي اخيرش، تره هم خرد نمي کنند کما اينکه بعد 

از 13 آبان علي رغم هشدارهايش اتفاق جديدي نيفتاد.
روزگاري بود که آمريکا با تکيه بر ناوهاي هواپيمابر خود به ويتنام و 
کره و هر نقطه جهان که اراده مي کرد، تجاوز مي نمود، اما امروز دنيا 
عوض شده است. نه آمريکا ديگر آن ابرقدرت بامنازع است، نه ايران، 
ايران پنجاه سال پيش که آمريکا مي توانست با يک مزدور آن را اداره 
کند و نه دنيا، دنياي گذشته است که آمريکا و استکبار جهاني بتواند 
در هر گوشه آن جنايتي عليه هر ملتي که بخواهد انجام دهد و ديگر 
ملت ها نه باخبر شوند و نه جرات انجام اقدامي در دفاع از مظلوم و 
عليه ظالم داشته باشند. در دنياي ارتباطات، ملت ها به سرعت از حال 
يکديگر باخبر مي شوند و آمريکا نمي تواند مانند گذشته بر جنايات 
خويش يا عوامل دست نشانده اش ااقل براي مدتي، سرپوش بگذارد 

که قتل خاشقجي يک نمونه آن است.
به همين دليل است که هيچ کشوري نمي تواند از پيامدهاي تجاوز خود 
به کشوري ديگر را پيش بيني نمايد و خيالبافي است اگر تصور کند 
که پيامد عکس العمل کشور ديگر تنها از همان نقطه جغرافيايي و با 
روش هاي متعارف نظامي انجام خواهد گرفت. اين واقعيت بخصوص در 
ارتباط با حکومت انقابي ايران که پايگاه مستحکمي در ميان ملت هاي 

مسلمان، بلکه آزادگان جهان پيدا کرده است، قابل توجه مي باشد.
ايران بارها ثابت کرده است که عکس العمل هايش غيرقابل پيش بيني 
است و ايراني ها معتقدند که اگر قرار باشد ما در خانه و منطقه خودمان 
امنيت نداشته باشيم،  نه تنها منافع و هم پيمانان آمريکا در کل منطقه، 
بلکه در کل جهان به خطر خواهند افتاد و اسرائيل که شيشه عمر 
آمريکاست، گروگان ما در منطقه است و در تيررس ايران و هم پيمانان 
ايران که يک نمونه آنها با شليک موشک هاي خود اخيرا اسرائيل را 
وادار کرد که دوروزه آتش بس را بپذيرد، تا چه رسد به حزب اه لبنان 
و... و اگر قرار باشد قوانين بين المللي و حقوق ملت ايران زير پا گذاشته 
شود، جنگ در يک عرصه و يک نقطه متوقف نخواهد ماند و آن کس 
که همواره از قوانين بين المللي بيشترين منافع را برده است، بيش از 

همه ضرر خواهد کرد.
اما واقعيت ديگر آن است که آمريکا پير شده و در حال فروپاشي است. 
اين واقعيت را سياسيون آمريکا و جهان نظير هنري کيسينجر، جرج 
سوروس، جوزف ناي و نوام چامسکي به صراحت اعام کرده اند و حتي 
برخي نظير يوهان کالتونگ نروژي که فروپاشي شوروي را پيش بيني 
کرده بود، معتقدند که اين سقوط در دوران ترامپ محقق خواهد شد 
و با توجه به مشکات داخلي آمريکا که موجب شده است قريب 59 
درصد مردم خواهان استيضاح ترامپ باشند و نيز با توجه به تجربيات 
فرار از عراق و سوريه و گرفتار آمدن در افغانستان و هزينه   هاي صدها 
ميلياردي جنگ و نصب چندهزار موشک در اطراف اسرائيل و بخصوص 
با توجه به آن که اين منطقه منبع انرژي جهان مي باشد، پيش  بيني 
هر گونه اقدام نظامي آمريکا واقع بينانه نيست. اگرچه انگشت نيروهاي 
مسلح ايران روي ماشه است تا کوچکترين خطايي را با شديدترين 

اقدام پاسخ دهند.
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با حكم وزيركشور؛

 پيروز حناچي 
رسما شهردار تهران شد

همتي:

كاهش قيمت ارز 
ادامه خواهد يافت

دعا كنيم در سازمان 
 مديريت بحران

زلزله نيايد!

نقد سيد علي تدين صدوقي به يك نمايش

قصه اي تراژيک از 
نوستالژي صنعت ايران

رسالت، چرخه معيوب درمان و بيمه ها را بررسي مي كند؛

 دولت بدهکار
باي جان بيمار

 هزينه هاي درمان و بيمارستان ها همواره يکي از دغدغه هاي اصلي مردم 
بوده است، برخي بيماران به جاي اين که فکر اصلي شان درمان باشد به 
هزينه هاي سنگين درمان و بستري و دارو فکر مي کنند و برخي ديگر 
حتي به دليل هزينه هاي زياد از درمان منصرف مي شوند! به احتمال زياد 
اين جمات براي شما آشناست.در اين گزارش مي خواهيم به معضات و 
دغدغه هاي جامعه مبني بر گران بودن هزينه درمان بپردازيم. سنگين 
بودن هزينه درمان نه فقط اکنون بلکه همواره از معضات و مطالبات 
مردم بوده، اما اکنون بعد از نوسانات اخير اقتصادي اين هزينه ها چند 
برابر شده و بسياري را از ادامه روند درمان منصرف کرده است.با يک 
جستجوي کوتاه مي بينيم که اين گراني در همه زمينه هاي درماني 
نفوذ کرده به طور مثال: هزينه هاي بااي ناباروري، درمان ديابت، بيماران 
اعصاب و روان و نبود پوشش بيمه اي، هزينه هاي زياد درمان معلوان، 

بيماران صعب العاج و سرطاني، بيماران کليوي، معتادان و ... اين ماجرا 
ادامه دارد و مشخص نيست کجا اين مشکات خاتمه مي يابد. به طور 
مثال هزينه نگهداري معلوان اعم از رفت و آمد، نگهداري، آموزش و 
بهداشت در سال گذشته مبلغي حدود 500 تا ۶00 هزار تومان بوده 
 و اکنون هزينه هاي اين افراد حداقل ماهي يک ميليون تومان است،

پر واضح است که معلوليت و فقر رابطه تنگاتنگ دارند و اين سؤال پيش 
مي آيد کسي که حقوقش 800 هزار تا يک ميليون تومان در ماه است 

چگونه از پس اين فشارها بر مي آيد. 
گذري به مرکز جامع توانبخشي تهران در بلوار کشاورز داشتم، سالن پر 
بود از مادراني که کودکان و فرزندان خود را براي درمان به آن جا آورده 
بودند، درد دل هايي که گاهي حتي تصورش هم براي کساني که به اين 

ادامه در صفحه10مشکل دچار نيستند، دشوار است.

 عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت به بيمه ها، به کل بخش درمان آسيب زده است
 تحريم ها و نوسانات ارزي باعث ۳ برابر شدن قيمت تجهيزات بيمارستاني شده

آگهي مزايده عمومي
 واگذاري به صورت اجاره غرفه هاي ميوه فروشي و پاستيك فروشي موجود

 )مرحله اول - نوبت دوم(
شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 636ش/ش مورخ 97/8/21 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد غرفه هاي موجود در ميادين و بازارچه هاي 
سطح شهر خود را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي )اشخاص حقيقي وحقوقي( واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان 
محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/9/18 روز يكشنبه به امور قراردادهاي 
شهرداري اقع در خيابان قدس - شهرداري مركزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي 
مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور به آدرس: HTTP://IETS.MPORG.IR قابل دسترسي مي باشد و شماره 

تلفكس 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده هاي ذيل مي باشد.

1- شهرداري مراغه به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان سپرده 

آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
5- رعايت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي كليه  

شركت كنندگان الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ش: 97/9/8

آگهي مزايده عمومي
مرحله اول - نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 626ش/ش مورخ 97/8/21 و 587ش/ش مورخ 97/7/15 و 379 ش/ش مورخ 97/2/23 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد 
باغات موجود در سطح شهر و مزايده واگذاري به صورت اجاره كيوسك و مغازه شهرداري مراغه را به شرح ذيل از طريق آگهي عمومي مزايده به صورت اجاره )كتبي( به 
بخش خصوصي )اشخاص حقيقي و حقوقي( واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت مي شود تا تاريخ 97/9/18 روز يكشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع 
در خيابان قدس - شهرداري مركزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت 
پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفن 37217728-041 واحد امور قراردادها شهرداري 

مراغه آماده پاسخگويي به شركت كنندگان محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده هاي ذيل مي باشد.

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

به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
5- ازم به توضيح است كه مدت اجاره باغات و كيوسك زير پل دانشگاه 3 سال مي باشد و قيمت سال دوم با 10 درصد افزايش نسبت به سال اول و قيمت سال دوم با 10 

درصد افزايش نسبت به سال دوم محاسبه خواهد شد.
6- رعايت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي كليه  شركت كنندگان الزامي 

مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ش: 97/9/8

قيمت پايه اجاره ماهانه هر كدام نوع فعاليتآدرس غرفه هاي ميادين/بازارچهرديف
به ريال:

مدت اجاره 
به سال:

5% سپرده شركت در مزايده به ازاي 
هر كداميك از غرفه ها:

نوع واگذاري:تعداد غرفه

اشخاص حقيقي و حقوقي1/000/00014 ريال1 سال1/100/000 ريالميوه فروشيغرفه هاي 48 متري1
اشخاص حقيقي و حقوقي1/000/00023 ريال1 سال1/500/000 ريالپاستيك فروشيغرفه هاي حج و اوقاف2
كانون هاي داراي مجوز )تولد دوباره(1/000/0001 ريال1 سال500/000 ريالميوه فروشيغرفه  كانون تولد دوباره3
اشخاص حقيقي و حقوقي1/000/0005 ريال1 سال1/100/000 ريالميوه فروشيغرفه هاي ميدان معلم4
اشخاص حقيقي و حقوقي1/000/00012 ريال1 سال1/000/000 ريالميوه فروشيغرفه هاي ميدان قطب5

شهردار مراغه - احمدي

5% سپرده شركت در مزايدهمدت اجاره به سالقيمت اجاره پايه سال اول به عدد:نام محل مورد مزايده )به صورت اجاره(:رديف
5/000/000 ريال3 سال75/000/000 ريالمزايده واگذاري به صورت اجاره باغ شهرداري )مرتضوي سابق(1
5/000/000 ريال3 سال56/000/000 ريالمزايده واگذاري به صورت اجاره باغ شهرداري )نجد محمدي سابق(2
5/000/000 ريال3 سال80/000/000 ريالمزايده واگذاري به صورت اجاره باغ شهرداري )دكتر جوادي سابق(3
3/000/000 ريال3 سال3/000/000 ريالمزايده واگذاري به صورت اجاره باغ شهرداري )قويدل سابق(4
5/000/000 ريال3 سال4/500/000 ريالمزايده واگذاري به صورت اجاره كيوسك زير پل دانشگاه5
2/000/000 ريال1 سال2/500/000 ريالمزايده واگذاري به صورت اجاره مغازه پارك آناار شهرداري )پارك بانوان انزاب(6

شهردار مراغه - احمدي

فرمانده كل قوا در ديدار فرماندهان نيروي دريايي:

جوان مؤمن پرانگيزه؛ كليد حل مشكات
صفحه 2 صفحه آخر كاري كنيد دشمن جرأت تهديد نداشته باشد

دادستان كل كشور:
 حفظ حقوق عامه

بايدبه مطالبه عمومي 
تبديل شود



خبر«

»

 فرمانده كل قوا در ديدار
 فرماندهان نيروي دريايي:

 جوان مؤمن پرانگيزه 
كليد حل مشكات

سيا سي پنج شنبه 8 آذر 21397
21 ربيع ااول 1440-29 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9370

اكرمي:
شرايط فعلي را بايد جدي بگيريم

عضو جامعه روحانيت مبارز گفت: شرايط فعلي را بايد جدي بگيريم.حجت ااسام 
والمسلمين سيد رضا اکرمي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اولويت هاي کشور 
در زمان تحريم اظهار کرد: ما در طول اين 40 سال بعد از پيروزي انقاب يا در 
جنگ يا در تحريم بوده ايم و حاا نيز در تحريم همه جانبه قرار گرفته ايم.وي 
افزود: تحريم ها از همه جهت بر ما وارد مي شوند و از جنبه فروش نفت و ساير 
کااهايمان نيز تاثير خود را نمايان کرده اند اما هم ملت ما به اين شرايط عادت 
کرده اند و هم دشمن قرارش بر همين است.وي با تاکيد بر اينکه تحريم هاي همه 
جانبه به صورت روشني انجام شده اند و آشکارا ملت ما را تحت فشار قرار داده اند، 
اظهار کرد: ما در مورد مصرف، مخصوصا در مورد کااهاي وارداتي بايد توجه 
داشته باشيم که اولويت مان در شرايط فعلي اين است که آنچه ضروري نيست را 
مصرف نکنيم و به دنبالش نرويم.اکرمي با بيان اينکه ما بايد به دنبال توليد داخل 
برويم به خصوص که ظرفيت هاي زيادي داريم و اگر مقداري جدي تر باشيم و 
وضعيت فعلي را جدي بگيريم و از توليد ملي حمايت کنيم و در نهايت اهتمام 
جدي هم داشته باشيم حتما از پس مشکات بر مي آييم، اظهار کرد: دشمن اگر 
جديت ما را ببيند در اهدافش ناکام خواهد ماند همانطور که در به صفر رساندن 

فروش نفت ايران نيز ناکام بود.

آيت اه كعبي:
ايجاد تفرقه نتيجه پروژه عادي سازي 

روابط سعودي با صهيونيست هاست
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري گفت: ايجاد تفرقه نتيجه 
پروژه عادي سازي روابط سعودي با صهيونيست هاست.آيت اه عباس کعبي در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره نتايج برگزاري 
اجاس هفته وحدت، اظهار کرد: وحدت بين مسلمانان راهبردي ترين مسئله در 
پيشرفت و عدالت و مقابله با توطئه هاي دشمنان نظام اسامي است.وي با بيان 
افوال  افزود: وحدت، زمينه ساز  اينکه وحدت بسترساز بيداري اسامي است، 
نهايي آمريکا و تمدن غربي است و سبب ايجاد تمدن ناب اسامي خواهد شد، 
دشمنان وحدت در قالب عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي گام بر مي دارند.
وي با اشاره به اينکه اين موضوع الزاماتي دارد، اضافه کرد: نخستين موضوع در 
وحدت اين است که افرادي که پيرو گفتمان وحدت هستند بايد در اين مسير 
دشوار مقاومت را سرلوحه کار خود قرار دهند.کعبي با تأکيد بر اينکه برخي با به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستي درصدد تفرقه اسامي هستند، بيان کرد: 
رژيم سعودي و بحرين و برخي ديگر از کشورهاي خليج فارس اين کار را در 
دستور  کار خود قرار داده اند و الزام دوم در وحدت را بايد قدرت خدا بدانيم 
و هژموني دولت آمريکا پوشالي است.وي پررنگ کردن هويت اسامي را براي 
وجود وحدت الزام آور دانست، گفت: توجه به محور بودن وحدت در رهنمودهاي 
امام خميني)ره( و رهبر انقاب است و الزام آخر رعايت سليقه ها مذهبي در جهان 

اسام و توجه به مشترکات اسامي است.

 بيانيه ۱۵۶ نفر از نمايندگان مجلس 
 در راستاي تسريع در ارائه گزارش 

قوه قضائيه در خصوص موسسات مالي
۱۵۶ نفر از نمايندگان طي بيانيه اي خواستار تسريع در ارائه گزارش قوه قضائيه 
در خصوص موسسات مالي به مجلس شدند.به گزارش خبرنگار مجلس گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلي وکيلي در جلسه علني روز چهارشنبه 
مجلس شوراي اسامي بيانيه ۱۵۶ نفر از نمايندگان در راستاي تسريع در ارائه 
گزارش قوه قضائيه در خصوص موسسات مالي را قرائت کرد که متن بيانيه به 

شرح ذيل است:
۱۵۶ نفر از نمايندگان در بيانيه اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسامي بر 
اساس آئين نامه داخلي مجلس و تبصره )۱( ماده )23۶( و همچنين ماده )234( 
آئين نامه داخلي و اصاحاتي که در آن تصريح شده است خواهان هستند که 
تشريفات دادرسي که باعث اطاله بيش از يک سال در ارجاع پرونده موسسات 
مالي به دليل قصور بانک مرکزي انجام گرفته و هنوز قوه قضائيه هيچ تصميمي 
نگرفته است، خواهان تسريع در گزارش مجلس در خصوص وضعيت موسسات 

مالي شده اند.

فاطمه مغنيه:
 ضربه سختي خواهيد خورد 

اگر به ايران آسيب بزنيد
دختر شهيد عماد مغنيه تأکيد کرد: اگر آمريکا و رژيم اشغالگر قدس و متحدانشان 
بخواهند به پرچمدار مقاومت در منطقه آسيب بزنند، ضربه سختي خواهند 
خورد.»فاطمه مغنيه«، دختر شهيد »عماد مغنيه« در حاشيه سي  و دومين 
کنفرانس بين المللي وحدت اسامي در گفت وگو با خبرنگار گروه بين الملل 
خبرگزاري آنا، درباره تحريم هاي آمريکا و واکنش محور مقاومت به آن، گفت: 
»تنها موضوعي که مي توانم بگويم اين است که نه لبنان، نه فلسطين و نه 
هيچ يک از اجزاي محور مقاومت در اين اوضاع سخت ايران را تنها نمي گذارند؛ 
همان گونه که ايران حزب اه را در جنگ 33 روزه تنها نگذاشت«.وي افزود:   
»من مطمئنم اگر آمريکا و رژيم اشغالگر قدس و متحدانشان بخواهند به 
پرچمدار مقاومت در منطقه آسيب بزنند، ضربه سختي خواهند خورد. خون 
من از خون رهبري مقاوم است که درس ايستادگي را از سيد حسن نصراله و 

امام خامنه اي آموخته بود.«

خانزادي:
دنا به انواع فريب دهنده ها، تجهيزات 
ضدزيرسطحي و سطحي مجهز است

فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: »دنا« به انواع 
فريب دهنده ها، تجهيزات ضدزيرسطحي و سطحي مجهز است.امير دريادار 
حسين خانزادي در گفت وگو با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، در ارتباط با ويژگي هاي ناوشکن »دنا« گفت: دنا از نسل 
ناوشکن هاي کاس موج است و نکته بسيار بارزي که در آن رعايت شده، 
از خودش در  به آن است، يعني در دريا مي تواند  بحث مصونيت بخشي 
ابعاد مختلف سطح، زيرسطح و هوا دفاع کند.وي با بيان اينکه ناوشکن دنا 
برخوردار از ساح هاي دفاع نقطه اي است تصريح کرد: اين ناوشکن مجهز به 
انواع فريب دهنده ها، تجهيزات ضدزيرسطحي و سطحي، موشک هاي دوربُرد، 
عرشه حمل بالگرد و بسياري از قابليت هاي تسليحاتي ديگري که در قالب 
يک ناوگروه، آن را به يک شبکه بسيار مستحکم از تسليحات و تجهيزات که 
امنيت مناطق دريايي تحت حاکميت ما را تأمين مي کند، تبديل مي شود.

وي با اشاره به اين مطلب که ناوشکن دنا قابليت حضور در اقيانوس هاي آزاد 
براي نمايش اقتدار دفاعي را داراست گفت: اين ناوشکن به انواع موشک هاي 

کروز با بُردهاي متفاوت و دقت باا تجهيز مي شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
گفت: تحريم ها، ايران را متوقف نخواهد کرد و ملت 
ايران از زمان پيروزي انقاب اسامي تحريم هاي 
متعددي را تجربه کرده است.به گزارش مهر،محمدرضا 
پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسامي در اين ديدار ضمن اشاره به نقض توافقنامه 
بين المللي برجام و اقدامات يکجانبه گرايانه آمريکا 
گفت: تحريم ها، ايران را متوقف نخواهد کرد و ملت 

ايران از زمان پيروزي انقاب اسامي تحريم هاي 
متعددي را تجربه کرده است؛ اما همواره با موفقيت و 
سربلندي آنها را پشت سر نهاده است.وي ضمن تأکيد 
بر ضرورت تسريع هر چه بيشتر در روند مناسبات 
 اقتصادي و اقدامات عملياتي اروپا خاطرنشان کرد: انتظار 
 مي رود اروپا چارچوب هاي ازم را براي تسهيل همکاري هاي 
اقتصادي فيمابين هر چه سريع تر عملياتي کند. 
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسامي 
ضمن تأکيد بر اهميت موضوع شفافيت در اقتصاد 
ايران اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشويي و قانون 
مبارزه با تروريسم از قوانيني هستند که سال هاي 
گذشته در ايران به تصويب رسيده است.وي افزود: 
منطق اقتصادي، شفافيت را مي پذيرد و آن را نگاه 
عقاني در حوزه اقتصاد مي داند که  اين موضوع 
هم در دين و هم در قانون جمهوري اسامي ايران 

امري مصوب است.

پورابراهيمي :
تحريم ها، ايران را متوقف نخواهد كرد

عامه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  علمي  هيئت  عضو 
طباطبايي گفت: تحريم فرصت طايي اصاح است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد احسان خاندوزي، 
در برنامه »پيشران« که به موضوع »رويکرد اقتصادي 
دولت« اختصاص داشت، در خصوص عدم وجود نهاد 
منسجم گفت: تجربه نشان مي دهد در تمام دهه هاي 
گذشته ما با يک نهاد نامنسجم مواجهيم و خودمان را با 
اطاق کلمه »دولت« راحت مي کنيم. نهاد منسجمي به نام 
دولت در ايران وجود ندارد. نظام تصميم گيري در کشور 
بسيار متکي بر فردي است که قدرت سياست گذاري را 
در دست دارد و اين مسئله سبب مي شود در بلندمدت 
ما نتوانيم هيچ راهبردي را دنبال کنيم.وي از سوخت 
شدن فرصت طايي گفت: ما ابزارها و متغيرهاي کنترلي 
استفاده نشده بسياري در روي ميز سياست گذار داريم و در 
مورد بسياري از اينها هم به لحاظ توان علمي در دانشگاه و 
هم در خود دستگاه هاي اجرايي دولتي، ايده هاي روشني 
داريم که چگونه مشکل ها کاهش پيدا مي کند. خاندوزي 
افزود: مسئله اصلي، نظام سياست گذاري است، ما يک 

دوره طايي اصاحات اقتصادي را در سال هاي 94 تا 
9۶ از دست داديم. عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد 
دانشگاه عامه طباطبايي افزود: سال اول که دولت يازدهم 
روي کار آمد با وجود وضعيت آوارگونه چاره اي نداشت 
که يک کار تثبيت اقتصادي جدي و فوري انجام دهد 
و تقريباً نيز موفق شد، اما اين برنامه براي ادامه مسير 
دولت اصاً کفاف نمي داد.وي گفت: ماشين تصميم گيري 
و اجراي دولتها، نهادي مشکل دار است و فشار تحريمي 

ما، مي تواند فرصتي براي اصاح آن باشد.

خاندوزي:
تحريم، فرصت طايي اصاح است

رئيس جمهور:
مردم در زمينه مسائل اقتصادي و معيشتي، مشکاتي دارند

رئيس جمهور گفت: مردم در زمينه مسائل اقتصادي 
و معيشتي مشکاتي دارند.به گزارش خبرگزاري مهر، 
حجت ااسام حسن روحاني در جلسه هيئت دولت با اشاره 
به وقوع زلزله ۶/4 دهم ريشتري در استان کرمانشاه، گفت: 
ازم مي دانم همدردي دولت را با مردم آسيب ديده کرمانشاه 
در زلزله اخير ابراز داشته و از همه بخش هاي امداد و نجات و 
اسکان موقت که اقدامات بسيار خوبي در ساعات اوليه انجام 
دادند، تشکر کنم.روحاني با بيان اينکه اين زلزله آزمايش و 
امتحاني براي مسئوليني بود که در طول يک سال گذشته در 
کرمانشاه شبانه روز تاش کردند، اظهار داشت: اين زمين لرزه با 
قدرتي باا و عمق کم رخ داد که مي توانست به طور معمول 
آسيب هاي فراواني را به زندگي مردم وارد کرده و تلفات باايي 
را به همراه داشته باشد.رئيس جمهور افزود: تمام خانه هايي که 
در طول يک سال گذشته در مناطق زلزله زده کرمانشاه ساخته 
شد، با زمين لرزه اخير آزمايش و معلوم شد در ساخت اين منازل 
روي طرح هاي مهندسي و انتخاب مصالح به درستي عمل 
شده است.روحاني با تقدير از تاش هاي بنياد مسکن انقاب 
اسامي، وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي مسئول، 
خاطرنشان کرد: مشخص شد در ساختمان هايي که ساخته 
شده علم، دانش، تجربه، تعهد و درستکاري در کنار هم قرار 
گرفته است؛ چرا که اگر علم و دانش نباشد، کار ناقص شده 
و اگر علم و دانش باشد و درست عمل نشود باز دچار مشکل 

خواهيم بود.رئيس جمهور همچنين با تشکر از همه کساني که 
در چند روز گذشته براي کمک به زلزله زدگان و تأمين آب، برق 
و گاز اين مناطق و تجهيز بيمارستان ها و مسکن موقت تاش 
کردند، ادامه داد: بسيار خوشحاليم که اين زمين لرزه، تلفات 
جاني نداشته و مردم در سامت هستند و براي مصدومان 
آرزوي سامتي و شفاي عاجل داريم.روحاني اظهار اميدواري 
کرد با تاش همگاني در همه امور، اين گونه بوده و چيزي را 

بسازيم که با زلزله و تکانه  خراب نشود و مردم اعتماد خود را 
از دست ندهند.وي با بيان اينکه امروز همه اقتصاد کشور در 
آزمون تحريم قرار گرفته است، افزود: در تحريم، فشارهاي 
اقتصادي و بيروني وجود دارد و آن زماني که اقدامات علمي و 
حساب شده بوده و بناي اقتصاد به درستي ساخته شده باشد، 
هيچ زلزله و تکان شديدي نمي تواند در زندگي مردم تأثيري 
بگذارد.رئيس جمهور تأکيد کرد: امروز در شرايطي هستيم 

که بايد کشور را در برابر آنهايي که عليه ملت ايران توطئه 
کرده و مي کنند، مصون بسازيم و خوشبختانه در يکي دو ماه 
گذشته تاش پيگير بسيار خوبي از سوي مسئوان مربوطه 
تا حدي احساس آرامش مي کنند. صورت گرفته و مردم 

روحاني با اشاره به اينکه هنوز مردم در زمينه مسائل اقتصادي 
و معيشتي مشکاتي دارند، اظهار اميدواري کرد که در بودجه 
سال آينده به بخش مهمي از اين مشکات پرداخته شده و 
مردم زندگي خود را با آرامش بيشتري ادامه داده و همه در 
اين زمينه يکديگر را ياري کرده تا بتوانيم از اين مقطع عبور 
کنيم.وي  با اشاره به اينکه گر چه در اين ايام با سختي هايي 
مواجه بوديم اما مشخص شد برخي از تصميمات بانک مرکزي 
در گذشته، چندان جايگاه خوبي نداشت، تصريح کرد: سال ها 
با بانک مرکزي بحث داشتيم که ورود طا به کشور را آزاد 
کنيم و همواره بانک مرکزي با آن مخالف بود در حالي که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طا 
به کشور بود، چرا که صنعت طاسازي در کشور بسيار مهم 
است و مي تواند موجب ايجاد تحول خوبي باشد.رئيس جمهور 
ادامه داد: بانک مرکزي معتقد بود اگر واردات طا به کشور 
آزاد شود، قيمت ارز افزايش خواهد داشت، اما هنگامي که 
واردات طا آزاد شد، ديديم که قيمت ارز هم رو به کاهش 
رفت و نشان داد که فرمول هاي علمي گاهي نياز به توجه 

بيشتر و تجديدنظر در مقام عمل دارد.

فرمانده معظم کل قوا فرمودند: جوان مؤمن پرانگيزه کليد حل مشکات.به گزارش گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، حضرت آيت اه خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي ظهر روز چهارشنبه در ديدار 
فرماندهان و مسئوان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران، تکيه بر نيروي انساني جوان، 
مؤمن و پرانگيزه را کليد حل مشکات در همه بخش هاي کشور از جمله نيروهاي مسلح دانستند و با 
تأکيد بر لزوم کار مضاعف و افزايش آمادگي ها، افزودند: هر چه مي توانيد توانايي ها و آمادگي هاي خود 
را افزايش دهيد تا دشمناِن ايران حتي جرأت تهديد اين ملت بزرگ را نداشته باشند.در اين ديدار 
که به مناسبت ۷ آذر روز نيروي دريايي برگزار شد، فرمانده کل قوا با اشاره به صف آرايي جبهه اي 
وسيع از دشمنان و رقبا در مقابل جمهوري اسامي گفتند: وجود اين واقعيت در کنار ضرورت جبران 
عقب ماندگي ها، نشان دهنده لزوم کار مضاعف و فوق العاده در همه بخش هاي نظام از جمله در نيروي 
دريايي است.ايشان پيشرفت هاي ارتش و به ويژه نيروي دريايي از ابتداي انقاب اسامي تا به امروز را 
عظيم و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل کنوني نيروي دريايي به ابتکار و توانايي هاي خود عميقاً 

ايمان دارد و تحقق پديده هايي همچون الحاق ناوشکن سهند و زيردريايي هاي فاتح و غدير به ناوگان 
دريايي، بشارت دهنده امکان پيشرفت هاي روزافزون است.حضرت آيت اه خامنه اي افزايش آمادگي 
نيروهاي مسلح را موجب بازدارندگي و ترس دشمنان دانستند و گفتند: جمهوري اسامي قصد آغاز 
جنگ با کسي را ندارد اما بايد آنچنان توانايي هاي خود را افزايش دهيد تا دشمن نه تنها از حمله به 
ايران بيمناک و هراسان باشد بلکه به برکت همبستگي، اقتدار و حضور مؤثر نيروهاي مسلح در ميدان، 
سايه تهديد نيز از سر ملت ايران دور شود.پيش از سخنان فرمانده کل قوا، امير دريادار خانزادي فرمانده 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران در گزارشي با اشاره به آماده سازي ناوشکن سهند، احياي 
ناوشکن دماوند و ساخت زيردريايي فاتح به دست جوانان و متخصصان نداجا و صنعت، گفت: نيروي 
دريايي ارتش تاش مي کند ضمن ارائه بنايي نو از اين نيرو، مظهر اقتدار ملت ايران در دريا باشد و با 
الهام بخشي به ملت هاي آزاده جهان، روند رو به افول استکبار در دريا را سرعت بخشد.در اين ديدار، 

نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقاب اسامي اقامه شد.

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقاب اسامي با بيان اينکه 
شناخت انديشه هاي مقام معظم رهبري يک ضرورت است، تصريح 
کرد: درباره انديشه هاي امام )ره( غفلت کرديم.به گزارش خبرنگار 
مهر، سردار حاج قاسم سليماني در همايش ملي »نظام فکري حضرت 
آيت اه خامنه اي )مدظله العالي( در گستره فرهنگ« با اشاره به اينکه 
دانشگاه تبيين کننده نظرات بلند است، گفت: شايد برگزاري اين 
قبيل جلسات به لحاظ زماني دير بوده اما اکنون وقت ارزشمندي 
است که دانشگاه شهيد باهنر پيشگام چنين حرکتي شد که توفيق 
بزرگي براي کرمان و کرماني است.وي ادامه داد: بحث نظريه ها و 
ديدگاه هاي امام راحل )ره( و مقام معظم رهبري يک محدوده بسيار 
گسترده است و هر موضوعي را که بخواهيم مورد کندوکاو قرار دهيم 
به طور قطع يک کتاب بزرگ مي شود.سليماني بيان داشت: مقام 
معظم رهبري يک بحث در مورد جهان اسام و جهان غرب دارند 
 که داراي دو ويژگي اعم از انطباق استاد شاگردي بر نظريه هاي 
امام )ره( دارد، لذا رهبر انقاب تربيت يافته امام هستند و به همين 

دليل نظرات منطبق بر نظرات ايشان را دارند.وي افزود: دوم اينکه 
نظرات توحيد محورند که مبنا و سقف آن توحيد بوده و در واقع آن 
را آنقدر گسترده مي دانند که تمام ذرات در مقابل آن حل مي شود.

سليماني گفت: ايشان به چهار موضوع اشاره دارند، اول بحث معرفت 
ديني است که اين مقوله در زمينه هاي ديني و معرفتي است. نکته 
دوم بحث معنويت است که در نظام اسامي در نگاه اديان خيلي مورد 
توجه قرار دارد که هم در بُعد معنويت حقيقي و هم معنويت کاذب 
است. سوم جايگاه تربيت در نگاه اسامي است که نظرات مهمي در 
اين خصوص دارند و چهارم هم فرهنگ اسامي است.وي با اشاره 
به اين موضوع که چرا شناخت انديشه هاي امام راحل )ره( و مقام 
معظم رهبري براي جامعه ما خصوصاً جامعه علمي ضرورت دارد، 
بيان داشت: ما پيوسته در همه موضوعاتي که مي خواهيم طراحي 
کنيم نيازمند منابع باا دستي و مادر هستيم.وي ادامه داد: ممکن 
است بگوييم منابع مادر همان قرآن است؛ اما بايد توجه داشت که 
هر کسي نمي تواند از آن برداشت صحيحي داشته باشد و نياز به 

تحقيق دارد. لذا ما براي شناخت انقاب، خودمان و همه مسئوان 
نظام براي تبيين نقشه راه نيازمند شناخت اين عرصه و ساده کردن 
اين اصل هستيم؛ برگزاري اين همايش يک ضرورت براي خدمت به 
جامعه است.سليماني با اشاره به اينکه اگر اين انديشه ها به طور جدي 
تبيين نشود و مورد تحقيق و بررسي قرار نگيرد نمي دانيم که تهاجم 
فرهنگي چه بر سر فرهنگ ملي و اسامي ما خواهد آورد، افزود: راه 
مواجهه و مقابله با تهاجم فرهنگي، تبيين صحيح اين نظريه هاست.
وي ادامه داد: در مورد انديشه هاي امام )ره( غفلت کرديم و تنها 
باني که بر نظريه هاي امام خميني )ره( تاکيد مي کند مقام معظم 
رهبري هستند؛ لذا در فرمايشات ايشان صحبتي پيدا نمي کنيد که 
بنا بر گفته هاي امام نباشد. بنابراين اين موضوع مسئله مهمي در 
نظريه امام ديروز و امام امروز جامعه ما است که مديريت و رهبري 
را در هم تنيده مي دانند. سليماني افزود: وايت و رهبري با مديريت 
ايجاد شده است و براي اعمال نظر فقيه در يک حکومت است که 

در مجموع غير قابل انفکاک هستند.

مديرعامل خبرگزاري تسنيم گفت: مردم مريوان ذره اي از آرمان هاي خود 
در دفاع از  انقاب کوتاه نيامده اند.به گزارش خبرگزاري تسنيم از مريوان، 
مجيد قلي زاده در ياد واره شهداي  حادثه تروريستي مريوان "شهداي 
کرامت" که به همت خبرگزاري بين المللي تسنيم و سپاه پاسداران انقاب 
اسامي  برگزار  شد، با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دوران دفاع مقدس 
 به ويژه شهداي  تروريستي مريوان  که مظلومانه در دفاع  از کشور  توسط 
تروريست ها  به شهادت رسيدند، اظهار داشت: اين عزيزاني که در دفاع از 
مرزهاي کشورمان به شهادت رسيدند، پرچم دار آبرو و عزت  نظام جمهوري 
اسامي هستند. وي با اشاره به برگزاري يادواره شهداي تروريستي مريوان 
تصريح کرد: بزرگداشت ياد و خاطره شهدا براي آشنايي با نسل جوان و 
تعميم معنويت آينده نظام جمهوري ا سامي بسيار ضروري و  مهم است 

چرا که  ترويج فرهنگ شهادت  و شهاد ت طلبي سرمايه گذاري  براي مردم 
اين کشور و مسلمانان، بلکه براي کل بشريت است.مديرعامل خبرگزاري 
تسنيم با اشاره  به فرمايش گهربار  مقام معظم رهبري )مدظله العالي (  
 که فرمودند »گاهي رنج و زحمِت زنده نگه  داشتن خون شهيد، از خود 
شهادت کمتر نيست«، ادامه داد:  اجر و ثواب  خانواده شهدا  اگر به اندازه 
شهادت نباشد کمتر از اجر شهدا هم نيست چرا که اين خانواده ها   نقش 
اساسي در تربيت چنين فرزنداني  داشته اند.قلي زاده با بيان اينکه "همه 
و ظيفه داريم  دين خود را به شهدا و خانواده معظم آنان ادا کنيم"، 
تصريح کرد:  با برگزاري مراسم يادواره و بزرگداشت، به واقع الگو سازي 
مناسب از  »فداکاري، ايثارگري و مجاهدت« شهدا براي نسل جوان در 
جهت سيره و روش زندگي آنان صورت خو اهد گرفت، لذا اين مراسم 

 تنها بخش کوچکي از وظيفه اي است که ما مي توانيم در برابر مجاهدت 
اين شهدا انجام دهيم.مديرعامل خبرگزاري تسنيم با بيان اينکه امنيت 
يکي از نيازهاي جهان بشري است گفت:  همه مردم و مسئوان بايد 
بدانند که امنيت امروز کشورمان را مرهون شهداي دوران دفاع مقدس، 
شهداي مدافع حرم و  شهداي کرامت هستيم چرا که عزيزترين سرمايه 
وجودي خود را در طبق اخاص گذاشتند و در راه دفاع از کشور به 
شهادت رسيدند.قلي زاده با تجليل از مردم مريوان بابت حراست و حفاظت 
از مرزهاي ايران اسامي تصريح کرد:  مردم اين خطه از ايران اسامي 
 با عزمي راسخ و ايماني قوي در اين 40 سال که از عمر با برکت انقاب 
اسامي مي گذ رد،  ذره اي از آرمان هاي خود در دفاع از  انقاب و  خون 

شهدا کوتاه نيامده اند.

 ظريف: حضور نيروهاي خارجي 
هرگز در منطقه ايجاد ثبات نكرده است

وزير امور خارجه کشورمان حضور نيروهاي خارجي در منطقه را عامل 
بي ثباتي و رشد گروه هاي افراطي عنوان کرد.به گزارش گروه بين الملل 
خبرگزاري آنا، محمدجواد ظريف در سخنراني خود در کنفرانس بين المللي 
افغانستان در ژنو گفت: »اين نشست بسيار به موقع بوده و در زماني صورت 
مي گيرد که با فرصت ها و چالش هاي فراواني در افغانستان مواجه هستيم. 

از تاش هاي هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان )يوناما( و رئيس جمهور 
غني و نيز دکتر عبداله رئيس اجرايي اين کشور براي رهبري شجاعانه و 
ارائه توضيحات روشنگرانه قدرداني مي کنيم. رويکرد آشتي طلبانه آن ها ما 
را دلگرم مي کند.«وي افزود: »اجماع ملي، منطقه اي و جهاني بر اين قرار 
دارد که راه حل نظامي در افغانستان راه به جايي نبرده و زمان براي آشتي 
ملي و راه حل سياسي فراگير با حضور و رهبري دولت و مردم افغانستان فرا 
رسيده است. اين نشست وزيران و نشست هاي تکميلِي آن در کابل، تاشکند 
و مسکو، مؤيد فضايي است که بايستي از آن بهره جست.«ظريف تأکيد 
کرد: »چالش ها به دو نوع قديم و جديد تقسيم مي شود. حضور نيروهاي 

خارجي هرگز در منطقه ما ايجاد ثبات نکرده و از لحاظ تاريخي زمينه را 
براي جذب افراط گرايان فراهم کرده است. يکي از چالش هاي تازه، حضور 
داعش در افغانستان است که به خونريزي بيشتر منجر شده و گرايش هاي 
فرقه اي خطرناکي را سبب شده است. خطرناک تر اينکه گروه هاي مسلح 
محلي را در رقابت براي جذب افراد و پيروان افراطي تر کرده است. باور 
کنيد هيچ کس از معرفي و حمايت از داعش و ساير افراط گرايان در سوريه 
و عراق طرفي نبسته، و هيچ کس از معرفي آن ها به افغانستان و آسياي 
مرکزي بهره مند نخواهد شد. اين روند وحشتناک بايد پيش از رسيدن به 

مقياس فاجعه بار متوقف گردد.«

سردار سليماني:
درباره انديشه هاي امام )ره( غفلت كرديم

مديرعامل خبرگزاري تسنيم:
مردم مريوان، ذره اي از آرمان هاي خود در دفاع از  انقاب كوتاه نيامده اند

مشكل، كمبود مدير كارآمد نيست 
ادامه از صفحه اول

البته به هيچ  وجه قصد نداريم که منکر نابساماني ها و سوءمديريت ها 
در نظام اداري کشور بشويم، بلکه بالعکس مدعي آن هستيم که اتفاقاً 
تمام ضعف ها و کاستي هاي موجود، ناشي از عدم شايسته سااري و 
همين سوءمديريت هاست، اما مهم اين است که علت و ريشه اصلي 
آن را بدانيم که متأسفانه به نظر مي رسد يا نمي دانيم  يا خود را به 

جهالت و ناداني مي زنيم.
افراد مذکور نبايد فراموش کنند که فناوري هاي علمي و صنعتي 
و ايضاً تمدن ظاهري کشورهاي غربي، اگرچه همه واقعيات دنياي 
رؤيايي آنها نيست، اما در عين حال چيزي هم نيست که از مريخ 
آمده باشد، بلکه حاصل کار نخبگان همان 99 درصدي است که 

فکر و ذهن و توان خود را در اختيار يک درصد افراد صاحب ثروت 
و قدرت در اين کشورها گذاشته اند.

آنها  اگر  )خودباوري(،  کنند  باور  بايد  محترم  مديران  همچنين 
)غربي ها( توانسته اند به چنين جايگاهي دست پيدا کنند، ايران 
اسامي نيز با اتکا به اصول و ارزش هاي وااي اسامي و داشته هاي 
فراوان سرزميني و تاريخ کهن خود، قادر است به جايگاهي به مراتب 

برتر و بااتر دست يابد.
به همين دليل است که در افکار عمومي جامعه، آنگاه که استفاده 
از توان و ظرفيت داخلي، اولويت خود را از دست بدهد، استفاده 
از مدير خارجي نه تنها چاره ساز نخواهد بود، بلکه حتي بهره بردن 
از کارشناس يا بازيکن خارجي براي بهبود کيفيت اموري مانند؛ 

فوتبال نيز افتخار ندارد.
به عبارت ديگر؛ امروز هيچ کس منکر ضرورت استفاده از دانش روز 
دنيا نيست، اما بهبود شرايط به خصوص براي مديريت امور کشور 

نبايد لزوماً متکي به بيگانگان باشد.
به اين ترتيب اين اظهارات نه تنها سوءمديريت و خداي ناخواسته 
خيانت طراحان اين نظريه )به کارگيري مديران خارجي( در 4 دهه 
گذشته را اثبات مي کند، بلکه حاکي از آن است که ضعف مديريتي 
آنها همچنان تداوم يافته و هنوز نتوانسته اند از تجارب چندين ساله 
خود به درستي استفاده نموده يا براي کادرسازي تراز انقاب يا 
شناسايي و به کارگيري نخبگان موجود )حداقل در موضوع کار و 

مسئوليت خود(، تدبير مناسبي بينديشند.

گفتوگو«
سردار فضلي:

بسيجيان نبودند شرايط منطقه 
سخت ترمي شد

فرمانده دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع( گفت: بسيجيان نبودند 
شرايط منطقه سخت ترمي شد. سردار علي فضلي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري 

مهر به سواات وي پاسخ داد. متن اين گفت وگو به شرح زير است:
- به نظر شما از بدو شکل گيري بسيج تاكنون، بزرگ ترين دستاورد بسيج 

در چه حوزه هايي است؟
در ابتدا بايد بگويم بسيج يک فرهنگ بي نظير از حيث اقدام و عمل است. بسيجيان 
توقعي براي دنياي خودشان ندارند و در يک کام با خدا معامله مي کنند. فرهنگ 
بسيج از قرآن گرفته شده و خواهران و برادران بسيجي، شيعه و سني با تبعيت از 
امام راحل و مقام معظم رهبري توانسته اند رضايت خداوند را جلب کنند. اگر در يک 
جمله بخواهيم بيان کنيم، بسيج ذوب در اسام و وايت است.دستاوردهاي بسيج 
براي انقاب اسامي ابعاد مختلفي دارد اما مهم ترين آن اميدآفريني براي آينده است. 
عرصه هاي مختلفي بر انقاب اسامي ما گذشته است. عرصه هاي امنيتي، دفاعي، 
فرهنگي، سازندگي و برجسته ترين آن ۸ سال دفاع مقدس، که نقش بسيج در اين 
حوزه ها بسيار مشهود است. يکي از دستاوردهاي عمده بسيج، کمک نيروهاي مسلح 
دفاع از کشور است که در آن شايد به اندازه نيروهاي مسلح نقش آفريني کرده اند و 
در اين نقش آفريني با اخاص فقط براي رضاي خدا اقدام کرده اند.امام خميني)ره( 
مي فرمايند افتخار من اين است که خود يک بسيجي هستم. بسيجيان امنيت و آرامش 
کشور را تامين کرده اند و اين از بزرگ ترين سرمايه هاي انقاب اسامي است. همچنين 
فرهنگ و منش بسيج به کشورهاي اسامي و حتي غير اسامي منتقل شده و آنها 
از فرهنگ غني بسيج بهره مي برند. در سوريه، عراق، يمن، فلسطين و لبنان همين 
فرهنگ بسيج است که موجب مقاومت در مقابل مستکبرين جهان شده است و ما 
مي توانيم امروز فرهنگ بسيج را فراتر از مرزهاي سرزميني کشورمان مشاهده کنيم. 
اگر فرهنگ بسيج و بسيجيان در محور مقاومت نبود شرايط بسيار سختي بر مردم 
منطقه تحميل مي شد و حوادث بسيار ناگواري رخ مي داد. دفاع از حرمين شريفين 

يکي از اقدامات برجسته بسيج است که مورد افتخار همه ما مسلمانان است.
- اغلب پديده ها با گذر زمان، كاركرد و قابليت خود را از دست مي دهند 
اما بسيج مردمي در سوريه و عراق با تبعيت از بسيج ملت ايران نشان 
داد كه بسيج كهنه و قديمي نيست. شما دليل اين پويايي و كارآمدي 

را چه مي دانيد؟
دليل اصلي پويايي بسيج عمل به قرآن و احکام الهي و البته پيروي از وايت فقيه 
است. وجود اين سه عامل موجب شده که بسيج کهنگي نداشته باشد. بدون ترديد 
فرهنگ بسيج در تبعيت از قرآن و احکام وايي است و وايت موجب شده که فرهنگ 
بسيار غني و کارآمد شکل بگيرد. به همين دليل اين فرهنگ جغرافيا نمي شناسد و 
ممکن است در هر کشوري نمود پيدا کند. به عنوان مثال مردم شريف يمن علي رغم 
هجمه هاي ناجوانمردانه آل سعود و هم پيمانانشان مانند آمريکا و رژيم صهيونيستي 
به مقاومت خودشان ادامه دهند. اگر براي خدا و اعتقادات و باورهايشان نبود ممکن 
نبود بتوانند اين همه تلفات را بپذيرند. در قرآن کريم هم آمده است هر کس مقاومت 

کند پاداش نيکو دريافت مي کند.
امروز به برکت انقاب اسامي فرهنگ بسيج در بسياري از کشورهاي اسامي شکل 
گرفته و دشمنان از اين فرهنگ غني در هراسند که چگونه مي توانند با اين انديشه و 

تفکر مقابله کنند. من معتقدم فرهنگ بسيج هيچ گاه کهنه و قديمي نمي شود.
- با توجه به تجاربي كه شما در سازمان بسيج و ارتباط با بسيجيان در دوران 
جنگ تحميلي تا به امروز داريد، در مسئوليت جديد براي انتقال اين تجارب 
و فرهنگ غني بسيج به دانشجويان و افسراني كه وارد دانشگاه افسري 

امام حسين )ع( مي شوند، چه برنامه هايي داريد؟
 بسيج يک اقيانوس و انديشه اي به اندازه تمام گيتي است. من در اين سال ها درس هاي 
فراواني از بسيجيان فراگرفته ام و درس هايي که در سال هاي بعد از جنگ از اين 
عزيزان فراگرفته ام به اندازه تجارب غني دوران دفاع مقدس براي من اهميت و ارزش 
دارد. بسياري از بسيجيان در دفاع مقدس حضور نداشته و دوران انقاب را درک نکرده 
اند اما به دليل انتقال خوب اين فرهنگ، امروز شرايط بسيج بهتر از گذشته است و به 

لطف و عنايت خداوند بايد از اين شرايط پاسداري و حفاظت کرد.
در دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين )ع( که رسالت تربيت پاسداران 
بدو ورود سپاه را بر عهده دارد، نگاه ما انتقال انديشه وااي بسيج است و خط قرمز 
ما فرامين فرمانده معظم کل قواست. کارکرد و عملکرد اين دانش آموختگان هم 
بر اساس فرهنگ بسيج است. عزيزان ما در دانشگاه امام حسين )ع( اقدامات بسيار 
خوبي داشته اند و نگاه ما هم در تکثير تفکر و فرهنگ بسيج در عزيزاني است که 
وارد اين دانشگاه مي شوند تا براي پاسداري از انقاب اسامي هر آنچه به عنوان 
دستاورد و الگوي بسيجي وجود دارد را بر اساس دستورات فرمانده محترم کل سپاه 
پياده کنيم. در بخشي از اين اقدامات به دنبال اين هستيم تا هر پاسداري از اين 
دانشگاه خارج مي شود، کار با بسيجيان را بهتر و جدي تر از گذشته فراگرفته باشد 

و بتواند از اين نعمت الهي استفاده بهتري داشته باشد.
فرهنگ بسيج حريت، آزادگي، خدمت، سختکوشي، ايثار، گذشت و خود نديدن و 
خداديدن است. بسيجيان به دنبال منافع شخصي و معروفيت خود نيستند. ما در 
دانشگاه امام حسين )ع( با تعامل و همکاري با ساير دانشگاه هاي نيروهاي مسلح و 

ديگر دانشگاه هاي کشور به دنبال انتقال اين فرهنگ غني هستيم.
 - يکي از مسائل فعلي كشور، مسئله اقتصادي است و افزايش تحريم هاي 
ناعادانه. بسيج با توجه به گستردگي اي كه دارد چه اقداماتي مي تواند 

براي برون رفت كشور از اين مسائل انجام دهد؟
بسيج بسيار گسترده است، يعني هر کسي که قلبش براي اسام بتپد، بسيجي است. 
بسيجيان نمي توانند در عرصه که مقام معظم رهبري مي فرمايند، تاش نکنند. 
چند سالي است که ايشان فرموده اند اقتصاد مقاومتي راه حل مشکات کشور است، 
اقتصاد مقاومتي يک فرهنگ است. اين فرهنگ بايد در کشور ساري و جاري شود. 
در بسيج توفيقات بسيار خوبي را در عرصه سازندگي، اقتصاد مقاومتي و دفاع از دين 
خدا داشته ايم. فرامين رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي بايد به صورت کامل اجرا 
شود و بسيجيان گزينه هاي عمل به اين فرمان هستند و تا به امروز هزاران پروژه 

اقتصاد مقاومتي را اجرا کرده اند.
وقتي زلزله کرمانشاه در 2۱ آبان ماه ۱39۶ رخ داد در کنار دستگاه هاي مسئول، 
بسيج از اولين گروه هايي بود که به کمک مردم شتافت. بسيجيان در امدادرساني، 
اسکان موقت و دائمي با امکاناتي که در اختيارشان قرار گرفته بود خدمات موثري 
را به مردم ارائه دادند. بسيجيان در کنار ارتش و سپاه هنوز هم در خدمت رساني به 
مردم در منطقه زلزله زده حضور دارند. در مباحث اقتصادي و سازندگي، بسيج الگوي 
بسيار خوبي براي کشور است. اگر به اين موضوع توجه بيشتر شود، اين فرهنگ حتماً 

مي تواند تاثير جدي را در سرنوشت کشور داشته باشد.
 -  به نظر شما چرا نتوانسته ايم از ظرفيت عظيم بسيج مردمي در عرصه هاي 

مختلف مانند اقتصاد بهره بيشتر و بهتري ببريم؟
بخشي از اقتصاد کشور ما دولتي است. اقتصاد تا زماني که فرآيند دولتي و اداري 
دارد، معمواً بازدهي کمتري دارد ولي اگر فرآيند اقتصادي به گروه هاي مردمي، 
تعاوني ها و آحاد مردم سپرده شود و دولت بر آن نظارت داشته باشد، موفقيت هاي 
بيشتري به دست مي آيد. اعتماد به مردم راهگشاست. در حوزه اقتصادي نيز بايد با 
ايجاد تسهيات و کاهش مسير اداري، زمينه را براي حضور افرادي که مي خواهند 
وارد اين عرصه شوند، فراهم کرد. دولت محترم نيز بايد براي توفيق بيشتر، در اين 

حوزه از ظرفيت هاي موجود در بسيج استفاده کند.
-  روش بهره برداري از پتانسيل بسيج براي مقابله با تهديدات تركيبي 
دشمن در حوزه اقتصاد و ناكارآمدسازي تحريم و همچنين مسائل امنيتي 
كه برخي رژيم هاي منطقه با صرف هزينه هاي بسيار و حمايت از گروه هاي 

افراطي و تروريستي به دنبال ايجاد آن هستند، چيست؟
يکي از عرصه هاي تهديدات نوين، فضاي مجازي است. فضاي مجازي عرصه اي 
است که عدم اشراف به آن مي تواند خسارت هاي بسياري را براي کشور به بار 
بياورد. پس بايد اشراف کاملي در اين حوزه ايجاد شود. البته امروز اتفاقات بسيار 
خوبي در اين حوزه رخ داده اما نيازمند اقدامات بيشتري است. دشمنان در قالب 
يک عمليات رواني به دليل داشتن قدرت رسانه اي برتر مي خواهند القائاتشان را 

بيشتر از کارکردشان نشان دهند.
به نظر من بايد حضور ما در فضاي مجازي موثر و کاربردي تر باشد و به داشته هاي 
امروز قناعت نکنيم. بايد آينده را ببينيم. در اين فضا حتماً نياز به تحرک بيشتر و 
استفاده از همه ظرفيت هاي موجود وجود دارد. اگر بخواهيم در يک جمله بيان 
کنيم، بايد بگوئيم در بحث فضاي مجازي از جزيره اي عمل کردن بايد به سوي 
مجمع الجزايري برويم. امروز اقدامات خوبي به صورت جزيره اي در فضاي مجازي 
صورت مي گيرد اما اگر با همکاري بيشتر به مقابله با عمليات رواني دشمنان برويم، 
قطعاً نتايج بهتري به دست مي آيد. برتري جمهوري اسامي در اين است که با مردم 
صداقت دارد و حرف و عملش يکي است. اما استکبار جهاني ميان حرف و عملش 

فاصله هست و در عملکردشان نفاق وجود دارد.
-  دشمنان در جنگ رواني به دنبال ناكارآمد نشان دادن اركان نظام هستند، 

به نظر شما چگونه بايد با اين جنگ رواني مقابله كرد؟
ما از ابتداي پيروزي انقاب با دشمني ها آشنا هستيم. عمليات هاي رواني دشمن 
هم از ابتدا مشهود بوده است. دشمني آنها مختص به ديروز و امروز نيست و در 
آينده هم وجود خواهد داشت اما آنچه مسلم است، اين است که ما بايد شرط 
صداقت را در مقابل مردم رعايت کنيم. اعتمادها بايد به جاي اصلي خود برگردد در 
حالي که دشمن در تاش است بي اعتمادي را در جامعه گسترش دهد. البته برخي 
کارکردها هم محل اشکال است و شفافيت ازم را ندارد و موجب ايجاد ذهنيت 

منفي در برخي از مردم مي شود.
رسانه ها در مقابله با عمليات رواني دشمن نقش بسيار مهمي را بر عهده دارند. زيرا 
دشمنان سعي مي کنند با جذب مخاطب به وسيله رسانه و شبکه هاي اجتماعي 
القائات خود را به مردمي که مطالعه و شناخت کمتري دارند بقبوانند. مسئولين نيز 
براي مقابله با اين تهديدات بايد به جاي حرف زدن، عمل کنند. البته مسئوان ما 
زحمات بسياري مي کشند اما به دايلي نمود کمتري دارد که در برخي موارد عدم 

برخورد به موقع با متخلفين موجب به وجود آمدن مسائلي مي شود.
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رهبر معظم انقاب:
جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز 

قابل انکار نيست
در پي ديدار جمعي از تهيه کنندگان، کارگردانان و بازيگران سيما، حضرت 
آيت اه خامنه اي نکاتي راکه به دليل کمبود وقت نتوانسته بودند با اين جمع 
در ميان بگذارند، يادداشت کرده وبراي آنان ارسال کردند. پايگاه اطاع رساني 
KHAMENEI.IR متن و تصوير دست نوشته  رهبر انقاب را که حاوي 
نکات مهمي درباره  وظايف جامعه  هنري در قبال جنگ نرم همه جانبه  دشمن 
عليه کشورمان است، براي استفاده  عموم جامعه  هنرمندان منتشر مي کند.

متن اين يادداشت به شرح زير است:
بسمه تعالي

آنچه در نظر بود در ديدار ديشب با حضرات بازيگران و کارگردانان و تهّيه کنندگان 
سيما گفته شود و به خاطر تمام شدن وقت گفته نشد:

جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز قابل انکار نيست.
با اين حال، برخي آن را انکار مي کنند و اين خود نيز بخشي از جنگ نرم است.

در اين جنگ، هنرمندان و اهالي فکر و نظر، در حکم نيروهاي مسلّح در جنگ 
سختند.برخي بي تفاوت از برابر اين حادثه  ملّي مي گذرند، برخي هم با دشمن 
همراهي و به او کمک مي کنند؛ آنها مسئولّيت ناپذير و اينها دشمن شيفته اند. 
در مقايسه با نيروهاي مسلّح در جنگ سخت، مي توان گناه اين دو دسته را 

تشخيص داد.
امروز در کشور بحمداه کم نيستند کساني که داراي موضع مسئوانه و تاش 

شايسته اند؛ اين بايد روزبه روز افزايش يابد.
دفاع از عظمت ايران، از فرهنگ ايران، از خانواده  ايراني، از حرکت باشکوه ملّت ايران 

و ... فقط با سخنراني و نگارش نيست؛ هنر بايد ميدان دار باشد.
جايگاه فيلم و سريال در اين ميان بسيار برجسته است.

در سريال ها به مسائل ملّي بپردازيد؛ از شهداي عزيز، از دفاع مقّدس، از انقاب، از 
سبک زندگي اسامي، از انگيزه هاي ايمانِي ملّت و مظاهر آن، از ايستادگي شان در برابر 
ابرجنايتکاران و مفسدان عالم، از راهپيمايي اربعين و و و ... بگوييد؛ عظمت و استقال 

و شجاعت و ظرفّيتهاي علمي و عملي اين ملّت را با زبان هنر بيان کنيد.
پرداخت درست و هنرمندانه  اين موضوعات بسي جّذاب و پُرمخاطب است، هم در 

داخل کشور و هم در ديگر کشورها و ملّتها.
سخنان شما ديشب نشان داد که شما هم عيناً همين دغدغه را داريد، موّفق و 

مؤيّد باشيد ان شاءاه.
97/۸/25

شهرياري:
 وحدت جناح ها و مذاهب، دشمن را 
از دست اندازي به منابع مأيوس مي کند

عضو کميسيون عمران مجلس گفت: وحدت جناح ها و مذاهب، دشمن را از 
دست اندازي به منابع مايوس مي کند.سيد کمال الدين شهرياري در گفت وگو با 
ايسنا با تاکيد بر ضرورت وحدت در بين جناح ها و اقوام و مذاهب مختلف در 
کشور براي مقابله با تحريم ها بيان کرد: نه تنها شرايط امروز ايجاب مي کند که 
وحدت در بين اقوام و گروه هاي سياسي، مذهبي و قومي در کشور تقويت شود 
بلکه در يک کشور هميشه بايد وحدت و يکپارچگي ديده شود.وي با بيان اينکه 
وحدت باعث مي شود تا دشمن از دست اندازي به منابع کشور مايوس شود و از 
 سوي ديگر شاهد شکل گيري هم افزايي در کشور و استفاده بهينه از ظرفيت ها 
و فرصت هاي کشور شود تصريح کرد: در چنين مقطع زماني که ما با تحريم 
هاي ناجوانمردانه آمريکا مواجه هستيم و در داخل نيز مشکات اقتصادي براي 
 کشور ايجاد شده است، وحدت و يکپارچگي ضرورت خود را بيش از گذشته نشان 
مي دهد.شهرياري افزود: ما اگر در داخل کشور با يکديگر متحد باشيم مي توانيم 
در مقابل فشارها و تحريم هاي دشمن محکم بايستيم و دشمن را مايوس کنيم 
اما اگر در داخل به دنبال تفرقه و فرافکني باشيم و مشکات را بر گردن يکديگر 
بيندازيم و اهداف سياسي و جناحي خود را دنبال کنيم، دشمن جري تر خواهد 
شد.وي خاطرنشان کرد: ما نبايد با اختاف به دشمن اجازه دهيم تا از شرايط 
سوءاستفاده کند بلکه بايد يکپارچه در مقابل دشمن بايستيم. ان شاءاه با الگو 
 برداري از هفته وحدت شاهد وجود وحدت واقعي در بين گروه ها، اقوام و جناح ها 

در سطح کشور براي شکست دشمن باشيم.

»

مقدم فر:
امنيت مثال زدني 
 جمهوري اسامي  
مرهون خون شهداست
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سردار فضلي:
بسيجيان نبودند، شرايط منطقه 

سخت ترمي شد
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از سوي ديگر، هزينه جرم در کشور ما پايين است و افراد به خود اجازه مي دهند تخلف 
کنند. اگر با متخلفان و مجرمان متناسب با جرمشان برخورد نشود، بازخورد مناسبي 
در جامعه ندارد. من معتقدم هزينه جرم آنقدر بايد در کشور باا باشد که کسي جرات 

تخلف را به خود ندهد و حق مردم را پايمال نکند.
برخورد مناسب با متخلفان اقتصادي که در روزهاي اخير رخ داد، موجب اميد در 
بين مردم شد. در اجراي عدالت نبايد تفاوتي ميان افراد جامعه باشد و در برخورد با 
متخلفين اگر کم کاري رخ دهد موجب بد بيني مردم و استفاده دشمن از اين شرايط 
و البته هجمه به ارکان اصلي نظام مي شود. شما ببينيد چرا به بسيج هجمه مي شود، 
کارکرد بسيج چون جلب رضايت خدا است و دشمن را به مخاطره انداخته است به آن 
حمله مي کنند يا اينکه به مسئوان و نظام حمله مي کنند تا به آنها آسيب برسانند 
و موجب بي اعتمادي مردم شوند اما ما بايد از اين سرمايه ها پاسداري کنيم و در اين 
شرايط صداقت مي تواند ياس و نااميدي را در بخش هاي اثرپذير جامعه کاهش دهد. 

من معتقدم به جاي حرف زدن بايد عمل کنيم.
امروز در چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي همان مجد و عزمت دوران ابتدايي انقاب 
و حتي بيشتر از آن دوران وجود دارد و نمود آن جواناني هستند که سنشان به انقاب 
و دفاع مقدس نمي خورد اما عامل اجراي احکام الهي و اجراکننده تکاليف الهي هستند. 
اين جوانان براي رفتن به جبهه مقاومت سر از پا نمي شناسند و به دنبال انجام وظيفه 

خود در دفاع از حرمين شريفين و انقاب اسامي هستند.
مهر: آيا توانسته ايم از تمام توان و پتانسيل موجود در بسيج بهره برداري 

کنيم؟
ما تنها توانسته ايم از بخش کمي از اقيانوس عظيم و بي کران بسيج استفاده کنيم و با 
وجود اينکه تنها بخشي از ظرفيت بسيج را استفاده کرده ايم، اين همه برکات براي کشور 
داشته است. اگر همه قوا بتوانند از تمامي پتانسيل موجود در بسيج استفاده کنند، حتماً 
 گلستاني خواهد شد. خلوص نيتي که بسيجيان دارند بي نظير است اما ما هنوز نتوانسته ايم 
از تمام اين ظرفيت استفاده کنيم. در هر زمينه و عرصه اي که از بسيجيان درخواست 
 کمک شده، آنها وارد عمل شده و جلوتر از ما حرکت کرده اند و در برخي اوقات ما مي دويم 

تا به آنها برسيم زيرا بسيج به جز رضايت خدا چيز ديگري را نمي بيند. 
بسيج در حوزه سازندگي، اقتصاد مقاومتي، امنيت، کمک به مردم در عرصه هاي مختلف 
مانند باياي طبيعي، سازندگي، مسائل اجتماعي و فرهنگ، اقدامات بسياري را انجام 
داده است. دشمن به دنبال اين است که جوانان ما را بي هويت کند و ما وظيفه داريم 

که از فرهنگ عظيم بسيج محافظت کنيم. 
داريد،  ما  مخاطبان  به  خطاب  خاصي  مطلب  و  سخن  اگر  پايان  در  مهر: 

بفرماييد.
موضوع بسيار مهمي که بايد همه جوانان ما به آن توجه داشته باشند اقتدا به نايب 
امام زمان )عج( است. الگوي اصلي ما در انقاب اسامي امامين انقاب هستند. براي 
عمل به فرامين آنها نبايد غفلت کرد يا لحظه شماري داشت. توصيه من به جوانان اين 
است که از اين مسئله مهم غفلت نکنند زيرا دنيا و آخرت ما در گروي اطاعت محض 
و بدون چرا از ولي فقيه است. ما باور داريم که اگر زنده باشيم و ظهور امام زمان )عج( 
را ببينيم، کساني که امروز از ولي فقيه اطاعت بي چون و چرا مي کنند، در محضر امام 

زمان )عج( نيز روسفيد هستند.

روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعام کرد: 
محسن رضايي، مصداق ها و موارد نفوذ در کشور و وابستگان 
تشکياتي به آمريکا را به مراجع مربوطه اعام مي کند.به 
گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم، اداره کل روابط عمومي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به نامه دبيرخانه ستاد 
اّطاع رساني دولت اعام کرد: »دبير محترم مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مصداق ها و موارد نفوذ در کشور در ابعاد فکري، 
اعتقادي و در بعد هواداري و نيز در شکل وابستگي تشکياتي 
به آمريکا را به مراجع مربوطه ارائه کردند و خواهند کرد.«در 
اين  پاسخ آمده است: همانگونه که دبير محترم مجمع تشخيص 
مصحلت نظام تاکيد کردند »ضربه و آسيب هواداران انديشه هاي 
آمريکايي در کشور و در برخي دستگاه ها بيش از هزينه ناشي 
از تحريم هاي آمريکا بوده است.« لذا اميد است با نصب العين 
قرار دادن هشدارهاي پي در پي رهبر معظم انقاب پيرامون 
خطرات نفوذ دشمن در برخي از دستگاه هاي تصميم ساز و 
تصميم گير کشور، دستگاه هاي مسئول به وظايف خود، عمل 
نمايند.گفتني است: در پي اظهارات اخير محسن رضايي 
دبير مجمع تشخيص مصلحت مبني بر وجود نفوذي هاي 

آمريکا در وزارتخانه ها، دبيرخانه ستاد اطاع رساني و تبليغات 
اقتصادي کشور، براساس گزارش کارگروه حقوقي و قضائي 
اين ستاد، در نامه اي به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خواستار ارائه مستندات ادعاي وي شده بود. دبيرخانه ستاد 
اطاع رساني و تبليغات اقتصادي کشور در نامه اي به محسن 
رضايي درخواست کرد، مستندات و اطاعات مربوط به حضور 
نفوذي ها در وزارتخانه ها و ميزان کيفيت تاثير آنها بر اقتصاد 
کشور، به منظور بهره برداري هاي قانوني و پيگيري هاي ازم، 

به دبيرخانه ستاد ارسال شود.

 رضايي موارد نفوذ در کشور را به مراجع مربوطه 
ارائه مي کند

استاد برجسته حوزه علميه قم به شبهه افکني جديد وهابيت 
درباره زيارت قبور پاسخ داد.به گزارش خبرگزاري تسنيم از 
قم، آيت اه جعفر سبحاني در جلسه درس خارج اصول خود، 
با اشاره به يکي از شبهاتي که وهابيت در رسانه هاي خود با 
استناد به روايتي از امام رضا)ع( مطرح کرده اند اظهار داشت: 
بر اساس اين حديث نبايد به زيارت قبور رفت در حالي  که 
اين روايت عليه آنهاست.وي با اشاره به روايت استناد شده 
از سوي وهابيت گفت: بر اساس اين حديث نبايد بار سفر به  
سوي زيارت اهل قبول بسته شود، مگر اينکه هدف زيارت 

قبور ما باشد چرا که در اين صورت دعاي فرد مستجاب شده و 
گناهانش آمرزيده مي شود.اين مرجع تقليد شيعيان با تأکيد بر 
اينکه روايتي که وهابيت به آن استدال کرده عليه خود آن ها 
است، تصريح کرد: وهابيون مي گويند در اين روايت آمده که 
به زيارت قبور نرويد؟ در حالي که امام رضا)ع( عبارت »شد 
رحال« را به کار برده به اين معنا که رفتن به زيارت قبور از 
شهري به شهر ديگر کار لغوي است و از جايي که هستي هم 
مي توان براي صاحبان قبور فاتحه خواند.آيت اه سبحاني به 
روايتي از پيامبر اکرم)ص( اشاره کرد و گفت: بر اساس اين 
روايت، نبي مکرم اسام)ص( فرموده اند به زيارت قبور برويد تا 
آخرت را به ياد بياوريد.وي تاکيد کرد: بر اساس روايت رسول 
گرامي اسام)ص( مي توان به زيارت اهل قبور در شهر خود 
رفته و برايشان فاتحه خواند، اما بر اساس روايت امام رضا)ع( 
که تعبير »شد رحال« را به کاربرده اند، نبايد صرفاً براي زيارت 
قبور سيرو في اارض داشته باشيم.استاد برجسته حوزه علميه 
قم با اشاره به شبهه افکني وهابيت در اين زمينه گفت: اواً 
در اين روايت قبر ائمه)ع( استناد شده است، ثانياً ما »شد 

رحال« نمي کنيم بلکه به زيارت قبور مي رويم.

پاسخ آيت اه سبحاني به شبهه افکني جديد وهابيت 
درباره زيارت قبور

احمد توکلي: هيئت عالي نظارت مجمع بر اساس قانون اساسي تشکيل شده است
عالي  هيئت  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
نظارت مجمع بر اساس قانون اساسي تشکيل شده است.
احمد توکلي، در گفت وگو با خبرنگار الف، درباره محدوده 
صاحيت و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار 
کرد: مجمع وظايف مشخصي بر اساس قانون اساسي دارد و 
تشکيل آن بر اساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسي است. 
بر اساس، اصل ۱۱۲ قانون اساسي اگر درباره مصوبه اي بين 
مجلس شوراي اسامي و شوراي نگهبان اختاف پيش آيد 
و مجلس بر نظر خود پافشاري کند و شوراي نگهبان هم آن 
مصوبه را مغاير با شرع يا قانون اساسي بداند، مجمع به موضوع 
ورود و اختاف را حل مي کند.وي افزود: به عبارتي ديگر مجمع 
عنوان مي کند آيا مصلحت سنجي مجلس عليرغم نظر شوراي 
نگهبان درست بوده يا خير. در اين مواقع که مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ورود و نظر آن نهايي، قطعي و تمام کننده است. 
برخي اوقات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند تغييراتي 
در مصوبات مجلس ايجاد کند و با خواست مجلس سازگار 
باشد که موضوع بحث حاضر نيست.عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسي که وظايف و 
اختيارات رهبري را بيان مي کند، آمده يکي از وظايف رهبري 
»تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسامي ايران پس 
از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام« است، بنابراين 
يکي از وظايف مجمع، مشورت دادن به رهبري در اين باره 
است.توکلي در ادامه درباره وظيفه تعيين سياست هاي کلي 
بيان کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از مشورت با 
رهبري، وظيفه تدوين سياست هاي کلي نظام را برعهده داشت؛ 

همچنين مجمع در دوره هاي قبل در راستاي تفويض اختيارات 
نظارت بر اجراي سياست هاي کلي توسط رهبر معظم انقاب 
مطابق بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، کميسيون نظارتي بر 
اساس آيين نامه مجمع تشکيل داده بود که اعضاي آن متشکل 
از رئيس و دبير مجمع، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، 
رئيس ديوان محاسبات، دادستان کل کشور، رئيس ديوان 
 عدالت اداري، سران سه قوه يا نمايندگاني از طرف آ ن ها و ...  
بودند، اما به علت همين کثرت اعضا، تحرک آن کم بود.
وي عنوان کرد: کميسيون نظارتي مجمع بر اين اساس نظر 
مي داد که آيا مثًا فان دستگاه در انجام وظايف خود مطابق 

با سياست هاي کلي نظام عمل کرده يا خير. از نظر حقوقي 
نيز بايد گفت، سياست هاي کلي ادامه قانون اساسي است؛ به 
عبارت بهتر ذيل قانون اساسي و بااتر از قوانين عادي قرار 
مي گيرند و به مثابه قانون اساسي تلقي مي شوند.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: در اين دوره، رهبر انقاب 
کميسيون نظارت مجمع را منحل کردند و بيان داشتند جمعي 
از اعضاي مجمع به انتخاب خود اعضاي مجمع، هيئت عالي 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشکيل دهند. در 
واقع رهبري اختيارات خود را مندرج در بند۲ اصل ۱۱۰ 
قانون اساسي به اين هيئت تفويض کرده اند که آنها نيز جدا 

از مجمع انجام وظيفه مي کنند.توکلي اضافه کرد: بنابراين نظر 
هيئت عالي نظارت مجمع، نظر رهبري به حساب مي آيد؛ نظر 
آن نيز حاکي از تعارض يک مصوبه مجلس، سياست دولت و 
اقدام دادگاه يا دادستاني )به اين دليل که سياست هاي کلي 
در بخش قضائي نيز وجود دارد( با سياست هاي کلي نظام 
در زمينه ها و موضوعات مختلف است. بنابراين وقتي هيئت 
عالي نظارت مجمع عنوان مي کند که خاف سياست هاي 
کلي است، بايد اصاحات ازم صورت گيرد.به گفته وي، البته 
شيوه اي که هيئت عالي نظارت مجمع اقدام مي کند تا کنون 
معمول نبوده است؛ چرا که قباً کميسيون نظارت ذيل مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تشکيل مي شد و فعاليت مي کرد؛ اما 
در حال حاضر، هيئت عالي نظارت اين کار را انجام مي دهد 
و چون سازوکار رفت و آمد مصوبات بين هيئت عالي نظارت 
و مجلس پيش بيني نشده است، نظر هيئت عالي نظارت به 
شوراي نگهبان ارسال مي شود و شورا همراه با اظهار نظر خود 
)که به لحاظ مغايرت با شرع و قانون اساسي است(، نظر هيئت 
عالي نظارت )بر اساس تعارض يا عدم تعارض با سياست هاي 
کلي( را به مجلس ارسال مي کند. بر اين اساس بايد گفت اگر 
مصوبه مجلس اصاح نشود، نقض اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.

وي عنوان کرد: اين بار چون بحث اختاف نظرهاي سياسي 
درباره سي اف تي بود، حساسيت هايي ايجاد شد؛ اما همان 
طور که بيان شد اين امر مسبوق به سابقه است. حتي قبًا 
نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام در کميسيون تلفيق 
مجلس حضور پيدا مي کرده و نظرات خود را اعام مي کردند. 

بنابراين از اين لحاظ اتفاق ويژه اي رخ نداده است.

مشاور رسانه اي فرمانده کل سپاه گفت: امنيت مثال زدني جمهوري اسامي  مرهون خون 
شهداست.به گزارش خبرگزاري تسنيم از مريوان، حميدرضا مقدم فر   در ياد واره شهداي 
 حادثه تروريستي مريوان »شهداي کرامت« که به همت خبرگزاري بين المللي تسنيم و سپاه 
پاسداران انقاب اسامي  برگزار  شد، با گراميدا شت ياد و خاطره شهداي دوران دفاع مقدس، 
شهداي مدافع حرم و شهداي کرامت اظهار داشت: همه شهدا امنيت آفرين و بسترساز عبادت 
هستند، اما شهداي امنيت در اين بين ويژگي ممتازتري دارند.مشاور رسانه اي فرمانده کل 
سپاه با بيان اينکه امنيت آفرينان سبب  مي شوند دستان خايق در دستان خداوند متعال 
 قرار گيرد، ادامه داد:  گل سرسبد امنيت آفرينان شهدا هستند که مهمترين کارشان و ثمره 
خون پاکشان مرزباني از مرزهاي عقيده و ايمان است.وي با اشاره به آيه »أَْشَهُد أَنََّک َقْد 
َکاَة« تاکيد کرد: شهيدان اقامه کنندگان نماز به عنوان مظهر عبادت  اَة َو آتَْيَت الَزّ أََقْمَت الَصّ
هستند و براي همين در زيارتشان به اين معنا شهادت مي دهيم.مشاور رسانه اي فرمانده کل 

سپاه با بيان اينکه خون پاک شهيدان  مرزهاي فيزيکي و مرزهاي عقيدتي را چنان مستحکم 
کرده    که چشم طمع دشمن از کشور دور شده است، گفت: اين شهدا ابراهيم وار سرزمين 
ايران اسامي را تطهير کرده اند  و امروز عمق استراتژيک جمهوري اسامي و پيام انقاب به 
اروپا وآمريکا رسيده است.مقدم فر با بيان اينکه شهدا ميهن عزيزمان را که پرچم دار توحيد 
و اسام ناب در عصر جاهليت مدرن است با خون خود طهارت بخشيده اند، تاکيد کرد: 
خانواده هاي معظم شهيدان نيز اسماعيل وار کارشان را تداوم بخشيده اند و اگر امروز ايران 
اسامي فريادگر »اشهد ان  ا  اله  اه و محمدرسول اه است« مرهون صبر، استقامت و پايداري 
آنهاست.وي با اشاره به تعبير مقام معظم رهبري از شهداي امنيت  تاکيد کرد: شهداي امنيت 
 دشمن  را از تعرض به خاک جمهوري اسامي بازداشته اند و امروز اين خانواده هاي معظم 
آنان هستند که در عصر تهاجم فرهنگي و جنگ نرم از مرزهاي عقيده و ايمان مردم که 

بيش از جريان ديگر مورد هجوم دشمن قرار گرفته  پاسداري مي کنند .

آگهي مناقصه شماره 97/34 
سازمان: شرکت حمل و نقل ريلي رجا 

موضوع مناقصه: اجراي کارهاي تعميراتي ساختماني در ساختمانهاي اداري و کارگاهي حوزه معاونت فني با برآورد 
اوليه ، )6.504.067.944( ريال بر اساس فهرست بهاي پايه سال 1397 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.

 محل انجام خدمات : ساختمانهاي اداري و کارگاههاي زير مجموعه معاونت فني کارفرما در محوطه ايستگاه راه آهن 
تهران 

محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها: تهران-خيابان کريم خان زند- نبش سنائي- شرکت حمل و نقل ريلي 
رجاء- طبقه دوم- مديريت تدارکات- اتاق 203- گروه تامين قطعات و قراردادهاي فني 

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روز  يکشنبه 97/09/1۸
مهلت ارائه  پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز  چهارشنبه مورخ  97/09/2۸

ساعت و روز قرائت پيشنهادات : ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ  97/09/2۸
ميزان سپرده شـرکت در مناقصه:مبلغ چهارصدميليون )400.000.000 ( ريال به صورت ضــــمانتنامه  بانکي يا يك  

فقره  چك  تضميني  بانکي  در وجه شرکت حمل و نقل ريلي رجا 
به حساب شماره 010۸۸۸4965005 و کد شناسه  پانصد هزار ريال  واريز مبلغ   قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: 

173400055 نزد بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت رجاء 
ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تاريخ انتشار: 97/9/۸
خ ش: 97/9/۸      م الف 3132

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
مرحله دوم- نوبت اول

دهياري سعيدآباد در نظر دارد به استناد بودجه سال 1397 و مجوز شماره 21 مورخه 97/0۸/07 
شوراي اسامي روستاي سعيدآباد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي پروژه 
عمراني خود به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه 
يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به دفتر دهياري مراجعه و يا با شماره تلفن 026446۸3645 
و 026446۸3006 تماس حاصل فرماييد. ضمنا هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط 

خواهد شد. دهياري در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامات ذيل در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/۸
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

خ ش: 97/9/۸

آگهي واگذاري امور منشي گري بخشهايي 
 از بيمارستان شهيد معرفي زاده شادگان

 به بخش خصوصي
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان در نظر 
دارد امور منشي گري بخشهايي از بيمارستان شهيد معرفي زاده 
شهرستان شادگان را به بخش خصوصي واگذار و افراد واجد 
شرايط را تحت پوشش شرکت پيمانکاري به عنوان نيروي شرکتي 

بکارگيري نمايد.
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مودودي :

صادرات غيرنفتي با وجود تحريم ها 
۱۳/۵ درصد رشد کرد

سرپرست سازمان توسعه و تجارت با بيان اينکه رکورد صادرات 
 غيرنفتي در سال جاري شکسته مي شود، گفت: در ۷ ماهه سال جاري 
بيش از ۲۷ ميليارد دار صادرات داشته ايم که اين رقم نسبت به 
مشابه سال قبل ۱۳/۵ درصد رشد داشته است.به گزارش تسنيم 
،محمدرضا مودودي سرپرست جديد سازمان توسعه و تجارت  در 
حاشيه مراسمي در اين سازمان در ارتباط با صادرات خدمات فني 
و مهندسي اظهار کرد: با وجود تحريم ها در بخش صادرات غيرنفتي 
وضعيت خوبي در سال جاري داشته ايم به طوري که در اين مدت 
۲۷ ميليارد دار صادرات با ۱۳/۵ درصد رشد داشته ايم و اين رقم 
در 8 ماهه از ۳0 ميليارد دار گذشته است.وي افزود: در صورتي 
که روند فعلي صادرات به همين شکل ادامه يابد در سال جاري 
رکورد جديدي در صادرات غيرنفتي زده مي شود.سرپرست سازمان 
توسعه و تجارت ادامه داد: تراز تجاري نيز به دليل محدوديت هايي 
که در صادرات داشته است مثبت يک ميليارد دار شده است.وي 
تصريح کرد: در بخش خدمات فني و مهندسي نيز با وجود اينکه 
در مقايسه با سال 90 کاهش صادرات داشته ايم، اما در مقايسه با 
سال گذشته ميزان صادرات اين بخش افزايش يافته است.مودودي 
درباره دايل کاهش صادرات غيرنفتي خدمات مهندسي گفت: 
يکي از دايل اين امر برداشته شدن جوايز صادراتي است و دليل 
ديگر آن عدم اظهار صادرکنندگان اين خدمات است که در کشور 
مبدأ صادرات خود اين خدمات را ارائه مي دهند اما آمارهاي آن 

را ارائه نمي کنند. 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس عنوان کرد؛
توسعه مناسبات تجاري ايران و عراق 

از مسير بورس کاا
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: براي تجارت با هر کشوري 
از جمله عراق نيازمند ايجاد شفافيت و تعيين قيمت واقعي براي 
کااهاي مختلف هستيم و با توجه به ظرفيت هايي که در بورس کاا 
وجود دارد مي توان از اين مسير براي توسعه تجارت خارجي و داخلي 
بهره برد.محمود بهمني در گفت و گو با تسنيم در خصوص امکان 
استفاده از ظرفيت هاي بورس کااي ايران براي توسعه مناسبات 
تجاري با کشور عراق گفت: تجارت با عراق و هر کشور ديگري نيازمند 
ايجاد شفافيت در قيمت ها و حذف واسطه ها است که اين مهم 
را مي توان از مسير بورس کاا انجام داد.وي تاکيد کرد: روندهاي 
غيرشفاف و واسطه هاي غير ضروري يکي از اصلي ترين معضات 
بازارهاي کاايي به شمار مي روند؛ اما زماني که به سمت استفاده 
از سازوکار بورس کاا مي رويم، واسطه ها ديگر نقشي در تعيين 
قيمت ها ندارند و اين توليدکننده و مصرف کننده و به عبارت ديگر 
عرضه و تقاضا است که قيمت ها را کشف مي کند.عضو کميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينکه بهترين روش کشف قيمت کااها 
در بورس کاا صورت مي گيرد، افزود: با توجه به اينکه بورس کاا 
داراي ابزارهاي مختلف مالي است، تجار و سرمايه گذاران مي توانند 
با استفاده از ظرفيت هاي اين بورس با قيمت هاي واقعي معامات 
کااهاي موردنظر خود را انجام دهند.وي اظهار داشت: بورس يک 
ساختار نظام مند است؛ به بياني ديگر هر کسي که معامات خود را 
از طريق بورس انجام دهد با يک سازوکارشفاف مواجه مي شود که 
در آن واسطه اي وجود ندارد.بهمني تاکيد کرد: با کمک بورس کاا 
مي توان قيمت واقعي کااهاي قابل معامله در اين بازار را استخراج 

و شفافيت مالي را در اقتصاد کشور ايجاد کرد.

»

 نوبخت : 
 حقوق کارکنان

  دولت 20 درصد 
افزايش مي يابد
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همتي:

کاهش قيمت ارز ادامه خواهد يافت
رئيس بانک مرکزي گفت: صادر کنندگاني که معافيت گرفته اند در حال عرضه 
ارز خود به بازار هستند. وي همچنين از ادامه روند کاهشي قيمت ارز خبر داد.

به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي در حاشيه جلسه هيئت دولت اظهار کرد: 
عرضه ارز صادر کنندگان در بازار تاثير مي گذارد. من به هم وطنان توصيه 
کرده ام که به عنوان دارايي در ارز سرمايه گذاري نکنند. کساني که سفته 
بازي مي کنند ممکن است در اين عرصه ضرر کنند، ولي مردم وارد اين بخش 
نشوند.وي ادامه داد: تا هر جا فعاان بازار اراده کنند، کاهش قيمت ارز ادامه 
مي يابد. اميدواريم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به سمت تعادل حرکت کند. 
کشور بايد وارد رونق شود و با روند فعلي نرخ تورم و ارز، اميدواريم اشفافيت 
اقتصادي در گرو آمارهاي درست اتفاق بيفتد.وي در پاسخ به اين پرسش که 
آيا اصاح قانون مسکن در قالب بودجه ۱۳98 انجام خواهد شد، گفت: وام 
مسکن يکي از مسائل مهم براي دولت است، زيرا بايد در بخش مسکن توسعه 
جدي داشته باشيم و بايد پيش بيني خوبي در اين زمينه کرد. در حال مطالعه 
براي تامين منابع مالي براي بخش مسکن هستيم و ابعاد اين مسئله را در 

آينده بيشتر مشخص مي کنيم.

عضو کميسيون عمران مجلس:
کيفيت هواپيماهاي روسي و چيني از 

بوئينگ و ايرباس به مراتب پايين تر است
خريد  در  کيفيت  اهميت  بحث  گفت:در  مجلس  عمران  کميسيون  عضو 
هواپيما نيز اين مسئله واضح و مبرهن است که قطعا خريد هواپيماهايي مانند 
 ايرباس و بوئينگ در اولويت قرار دارد، اما اگر قرار باشد که محصوات ديگر

شرکت ها و کشورها خريداري شوند، نيز بايد تمام مولفه فني و کيفي مورد 
بررسي قرار گيرد، اما در هر صورت هواپيماهايي مانند محصوات چيني و روسي 
از کيفيت محصوات اروپايي برخوردار نيستند.وي افزود: اخيرا در اخباري تأييد 
نشده، شنيدم که حتي شرکت سوخو روسيه نيز اعام کرده که اگر آمريکا 
مجوز فروش به ايران را بدهد، ما اقدام به فروش هواپيماي سوخو به جمهوري 
اسامي مي کنيم.سيدکمال الدين شهرياري در گفت و گو با خبرگزاري خانه 
 ملت، با اشاره به برنامه ريزي سازمان هواپيمايي کشور براي نوسازي ناوگان 
حمل و نقل هوايي، گفت: در شرايط کنوني گزينه هاي مختلفي براي خريد 
هواپيمايي  سازمان  و  شهرسازي  و  راه  وزارت  مسئوان  روي  پيش  هواپيما 
 کشوري است، اما قطعا با توجه به شرايط تحريمي، بايد بهترين و با کيفيت ترين
محصول در ناوگان ما قرار گيرد.نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس 
شوراي اسامي ادامه داد: در شرايط کنوني اگر شرکت هاي برتر در صنعت 
هوايي مانند بوئينگ و ايرباس، به علت اعمال تحريم هاي آمريکا، از فروش 
هواپيما به ايران امتناع مي کنند، ما مجبور هستيم که محصوات بازارهايي 
مانند بازار روسيه و چين را بررسي کنيم.وي ادامه داد: البته اين مسئله نيز داراي 
 اهميت است که آيا کشورهايي مانند چين و روسيه با وجود تحريم هاي آمريکا 
 مي توانند به ايران، هواپيما بفروشند يا اينکه آن ها نيز به خاطر نگراني از تحريم ها 

از معامله با ايران اجتناب کنند. 

معاون وزيرجهادکشاورزي:
ذخاير کااهاي اساسي کشور مطلوب است

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران، وضعيت ذخاير کااهاي اساسي کشور 
را مطلوب اعام کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزي، 
يزدان سيف در نشست پايش بازار کااهاي اساسي اظهارداشت: ذخاير استراتژيک 
در بخش کااهاي اساسي همچون برنج، روغن و شکر با توجه به خريدهاي 
خوبي که در سال جاري از منابع داخلي و از طريق واردات انجام شده، مطلوب 
است.معاون وزير جهادکشاورزي به وضعيت مطلوب بارش هاي اخير اشاره کرد 
و گفت: پيش بيني مي شود، امسال با لطف خداوند که رحمت باران خود را 
بر کشور ارزاني کرده است، سال خوبي براي کشاورزي باشد.سيف با تاکيد بر 
اجراي کامل برنامه حمل گندم در کشور خاطر نشان کرد: ضرورت دارد بر 
حمل و جابه جايي به موقع گندم در کشور هم اهتمام ورزيم تا موجودي گندم 
تمام استان ها به شرايط مطلوب بيش از نياز مصرفي برسد.براساس اين گزارش، 
در نشست پايش بازار کااهاي اساسي، گزارشي از تجارت جهاني و توليد سويا 
و روغن در کشورهاي مختلف، بازار جهاني شکر و توليد چغندر قند و نيشکر 
ارائه شد.ضمن اينکه وضعيت بازار جهاني برنج و گندم و نرخ کرايه حمل و نقل 
دريايي و نيز  شرايط بازار کااهاي اساسي کشور و ميزان فروش برنج، گندم، 

روغن و شکر بررسي و ارزيابي شد.

عسكراوادي: 
مشکل بانکي ايران با چين حل شد

رئيس اتاق هاي بازرگاني ايران و چين از رفع مشکل بانکي بازرگانان کشور با 
طرف چيني خبر داد.اسداله عسکراوادي در گفت و گو با تسنيم ، با اشاره به 
اينکه مشکل بانکي بازرگانان کشور با طرف چيني برطرف شد، اظهار داشت: 
از دوم دسامبر )۱۱ آذرماه( يک بانک چيني تبادات بانکي خود را با طرف 
ايراني آغاز خواهد کرد.رئيس اتاق هاي بازرگاني ايران و چين با اعام اينکه 
هفته آينده فروش نفت به چين آغاز خواهد شد و پول آن ظرف يک ماه آينده 
برگشت پيدا خواهد کرد، افزود: طرف چيني قرار است يک ماه آينده دومين 

بانک خود را براي تباادت بانکي با طرف ايراني معرفي کند.

معاون وزير اقتصاد:
شفافيت اقتصادي در گرو آمارهاي 

درست است
معاون وزير اقتصاد  گفت: آمار، قلب تپنده سياست گذاري هاي اقتصادي 
است. افزايش کيفيت تصميم گيري و افزايش شفافيت اقتصادي نتيجه توليد 
و توسعه آمارهاي دقيق است.وي ضمن بيان اينکه حباب نرخ ارز زياد است، 
گفت: جلوگيري از شدت گرفتن نوسانات ارزي نتيجه سياست هاي بانک 
مرکزي است و اين تنزل در نرخ ارز ادامه خواهد داشت.به گزارش ايسنا، 
سيد حسين ميرشجاعيان در نشستي خبري با بيان اينکه استانداردهاي 
تهيه آمارهاي مالي در کشور مربوط به سال ۲00۱ است، بر ضرورت ارتقاي 
اين استانداردها به استانداردهاي سال ۲0۱۴ تاکيد کرد.ميرشجاعيان با اعام 
اينکه پروژه اقتصاد در اتاق شيشه اي در وزارت اقتصاد در حال تکميل است، 
گفت: قصد داريم آمارهايمان را با استانداردهاي به روزتر اعام کنيم.معاون 
وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از مسائل را در تهيه آمار عدم دسترسي 
به مرجعيت  با توجه  يا داده هاي خرد اظهار کرد و گفت:  به ريزداده ها 
سازمان آمار، در تهيه آمار اين سازمان بايد بتواند به خردترين اطاعات با 
توجه به نظام حفظ محرمانگي و حريم خصوصي دسترسي داشته باشد.

ميرشجاعيان در ادامه گفت  که دسترسي و انتشار همه اطاعات و آمارها 
در سازمان ها مگر آنهايي که براساس قوانين انتشارشان ممنوع است بايد 

براي آمارگيري ها مورد استفاده قرار گيرد. 

 

اجاره  نرخ  تعيين  در  گفت:  شهرسازي  و  راه  وزير 
بهاي مسکن، انجمن هاي صنفي و تشکل ها مديريت 
درستي ندارند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا 
وسيما، محمد اسامي در حاشيه جلسه کميسيون 
عمران مجلس در پاسخ به اين سئوال که مسئول 
نظارت بر قيمت اجاره بهاي مسکن چه نهادي است؟ 
گفت:در اين حوزه انجمن هاي صنفي و تشکل ها بايد 
صنوف خود را کنترل کنند و افزايش قيمتي که در 

بخش مسکن وجود دارد نشان مي دهد که مديريت 
مناسبي در اين بخش وجود ندارد.وي درباره نقش 
وزارت راه و شهرسازي در تعديل قيمت ها افزود: شرايط 
و مسائل اقتصادي در فرآيند قيمت گذاري در حوزه 
مسکن تأثيرگذار است و اگرهجمه مسائل اقتصادي 
به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسير سالم خود 
را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسيب خواهند شد.وزير 
راه و شهرسازي با اشاره به دستور جلسه کميسيون 
عمران مجلس درباره روند تخصيص قير رايگان به 
پروژه هاي عمراني هم اظهار داشت: ميزان قير توليدي 
در کشورمان تناسبي با نياز پروژه  ها ندارد و تدبيري 
که در مجلس در قالب بودجه ساليانه گنجانده شده 
حاکي از اين است که کارآمدي ازم براي پيشبرد 
پروژه ها را ندارد و بايد تدبيري متفاوت در اين حوزه 
اتخاذ شود اين تغيير روش در ايحه بودجه سال 98 

خود را نشان خواهد داد.

وزير راه و شهرسازي:
تشکل هاي صنفي مسئول نظارت بر اجاره بها هستند

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عرضه خودرو با 
قيمت پنج درصد زير قيمت بازار تصويب نخواهد شد.به 
گزارش  فارس، رضا رحماني ،در حاشيه جلسه هيئت 
وزيران در جمع خبرنگاران، درباره وضعيت خودروهاي 
پيش خريداري شده توسط مشتريان، اظهار کرد: بدون 
ترديد خودروسازان موظف هستند به تعهد خود در برابر 
مشترياني که خودروي خود را پيش خريد کرده اند و 
يا اين که قرارداد قطعي در اين زمينه  دارند، پايبند 
باشند.وي با اشاره به اين که تعيين قيمت جديد براي 
خودروهاي  مشمول قيمت گذاري در حال بررسي در 
کارگروه تنظيم بازار است، درباره اعام برخي خودروسازان 
مبني بر فروش خودروهاي خود به قيمت پنج درصد 
زير قيمت بازار،تصريح کرد:هرآن چه  که در قرارداد 
خودروسازان با مشتريان وجود دارد ماک است.بسياري 
از افزايش  قيمت خودروها تا کمتر از پنج درصد قيمت 
بازار  سخن گفته اند که اينها بر اساس حدس و گمان 

و نظر شخصي است.درحال  حاضر  سازمان حمايت  
درحال  انجام بررسي هاي ازم بر اساس اسناد و مدارک 
خودروسازان است و دراين زمينه ان شاء اه نظر خواهد 
داد.رحماني در مورد اينکه آيا دولت مصوبه اي درباره 
افزايش قيمت نان داشته است،اظهار کرد: طي يک ماهي 
که من به عنوان وزير فعاليت مي کنم تاکنون صحبتي 
درباره افزايش قيمت مطرح نشده است و دولت نيز هيچ 

برنامه اي براي بازنگري در قيمت نان ندارد.

وزير صنعت: 
خودروسازان موظف به تعهد خود در برابر مشتريان هستند

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
 تورم ۱۰۰ درصدي کااهاي توليد داخل ناشي از سياست  دولت است نه تحريم

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: شاهد تورم چشمگير در کااهايي 
هستيم که صد در صد توليد داخل هستند و اين افزايش قيمتها در 
 کااهاي توليد داخل ناشي از سياست هاي داخلي است و اثر تحريم ها 
نسبت بر اين موضوع بسيار کم برآورد شده است.به گزارش تسنيم،محمد 
حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه افزايش 
نرخ تورم آسيب جبران ناپذيري مي تواند بر اقشار کم درآمد و متوسط 
جامعه داشته باشد، گفت: کنترل تورم از مباحث بسيار مهمي است 
که در سياست هاي جديد اتخاذ شده دولت به چشم مي آيد و دولت 
در مسير اين سياست ها در حال حرکت است و سعي دارد که موانع 
موجود را برطرف کند. دخل و خرج دولت در بودجه پيش بيني و 
برآورد مي شود و در اين زمينه سياست هاي جديد را اتخاذ کرده ايم 
که خوشبختانه پيامد آن هم بازگشت اعتماد به بازار بعد از افزايش 
قيمتها بوده است.وي با اشاره به کاهش ارزش پول ملي اظهار داشت، 
در ادامه کاهش ارزش پول ملي نرخ تورم افزايش خواهد يافت که در 
اين صورت اگر تورم را aدرصد در نظر بگيريم براي جامعه کم درآمد 
برابر است با a+b اما براي اقشار پر درامد a-b خواهد بود به همين 
دليل است که تمام تاش دولت و مجلس آن است که براي حل 
مشکات معيشتي جامعه به صورت هاي مختلف قدمي بردارد؛ سبد 
کاا، پرداخت نقدينگي و بن کارت موارد پيشنهادي دولت است اما 
همچنان اين موارد اتفاق نيفتاده است.اين عضو کميسيون برنامه و 

بودجه اظهار داشت: اميدواريم با ترميم تيم اقتصادي و حضور وزير 
اقتصاد جديد و برنامه هايي که در جلسات دولت، کميسيون اقتصادي، 
کميسيون برنامه و بودجه و جلسات غير علني مجلس ارائه و تشريح 
دادند و همچنين اقداماتي که در حوزه صنعت و معدن شروع شده 
اقدامات موثري در جهت رفع موانع موجود در توليد کاا  بتوانيم 
برداريم.وي افزود: با توجه به اينکه نرخ ارز باا رفته است صادرات 
برخي از توليدات داخلي ما توجيه اقتصادي پيدا کرده است و ما بايد 
از اين فرصت هاي استفاده کنيم اما چون برنامه مدوني وجود ندارد 
متاسفانه اين فرصت ها به تهديد تبديل شده است اما با وحدت و 
همدلي دولت با مجلس و تيم اقتصادي مي توانيم از اين مشکات 
عبور کنيم.در ادامه اين عضو کميسيون برنامه و بودجه در خصوص 
اينکه شاهد تورم در کااهايي هستيم که توليد داخل است و هيچ 
ارتباطي با ارز ندارند و مواد اوليه آنها نيز حتي وارداتي نيست،گفت: 
در ابتداي دولت يازدهم يکي از سياست ها و اهداف حوزه اقتصاد 
مهار تورم و کاهش نرخ آن به نرخ تک رقمي بود اما براي کاهش 
 تورم بايد سياست هاي همه جانبه اي در اکثر حوزه ها در نظر گرفت. 
نمي توان يکي از موارد رشد تورم و نقديگي را مهار کرد و از طرف ديگر 
 به ميزان واردات و صادرات، ميزان توليدات، سود بانکي، شيوه هاي 
آن  در  داد:  ادامه  باشيم.وي  توجه  بي  بانکي  تسهيات  پرداخت 
دولت سعي بر آن شد که با سياست هاي خاص اتخاذ شده، گردش 

ما  نقدينگي  به حجم  توجه  با  امر  اين  که  کنند  کند  را   نقدينگي 
مي توانست پايه پولي را کنترل کند اما از طرفي ديگر نتوانستيم 
توليد را درمان کنيم يعني فشار بر سپرده هاي درون بانکها افزايش 
يافت. براي خروج سپرده ها نرخ سود بانکي )سپرده( و نرخ تسهيات 
بانکي را کاهش داديم اما به مقداري کاهش نداشت که اين منابع 
در توليد تزريق گردد و باعث ايجاد رونق شود بلکه اين سپرده ها 
در بانک ماند و شبه پول عظيم ايجاد کرد و اين يعني يک در مان 
 مقطعي که سبب آن افزايش فضاينده حجم نقدينگي ما در مدت 
۴ سال گذشته بوده است به رقم۱۷00 هزار ميليارد تومان رسيده 
است.حسيني افزود: با تغييرات دولت و تيم اقتصادي همخواني بين 
بانک مرکزي، سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد بايد وجود داشته 
باشد اما عدم همخواني در حوزه هاي بانکي اين توازن را برهم زد و 
با تفکر متفاوت و جديد دوباره شروع به مديريت کردند که آن تفکر 
نتوانست حجم نقدينگي را کاهش دهد و نتوانست نقدينگي را به 
سمت بازار توليد هدايت کند که در نهايت منجر به کاهش ارزش پول 
ملي در کشورمان شده است.وي در پايان گفت: با توجه به شرايط 
پيشرو و اتفاقات گذشته است که شاهد تورم چشمگير در کااهايي 
هستيم که صد در صد توليد داخل هستند و اين افزايش قيمت ها 
و تورم در کااهاي توليد داخل ناشي از سياست هاي داخلي است و 

اثر تحريم ها نسبت بر اين موضوع بسيار کم است.

معاون رئيس جمهور از افزايش ۲0 درصدي حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 98 خبر داد.
به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه حاشيه جلسه هيئت دولت 
 در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: در بررسي بودجه سال 98 تا اينجا بر اساس افزايش 
۲0 درصدي حقوق کارکنان تصميم گرفته و عمل مي کنيم.وي افزود: ما در واقع با اين تصويب، 
احکامي که براي اجراي قانون بودجه ازم است را از نظر هيئت دولت نهايي کرديم تا به مجلس 
تحويل دهيم. البته بودجه محدود به احکام نيست و ارقام هم مهم هستند. براي جلسه نهايي 
که روز يک شنبه داريم، ارقام بودجه و جداول هم تصويب نهايي مي شود و آن زمان مي توانيم 
بگوييم که ايحه براي تقديم به مجلس آماده است.  رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش 
حقوق ها در سال آينده با بيان اينکه بودجه دخل و خرج دولت مشخص است، گفت: افزايش 
 حقوق ها براساس افزايش ۲0 درصدي خواهد بود. اميدواريم بتوانيم همه برنامه هاي خود را 

ضد تحريم کنيم. سايه تحريم قطعا روي منابع، مصارف و اهداف ما خواهد افتاد؛ هنر ما اين 
است که از تجاربي که از گذشته داشتيم و از امکاناتي که تجهيز کرديم، بتوانيم شرايط تحريمي 
را دور بزنيم.نوبخت افزود: تيم بسيار بزرگي در آمريکا مستقر است که مي خواهد ببيند عاوه بر 
 راه هايي که در گذشته مطالعه کرده، چه راه هاي جديدي وجود دارد که با آن ها بتوانيم تحريم ها 
را دور بزنيم؛ براي همين من از ذکر جزئيات بودجه به صورت شفاف، معذورم.وي با تاکيد بر 
اينکه بودجه سال آينده، بودجه شفافي است گفت: صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش 
 خود، شفافيت بودجه ايران را طي يکي، دو سال اخير تحسين برانگيز توصيف کردوي گفت:
تاش کرديم تا منابع بودجه را به دقت انتخاب کنيم؛ نيامده ايم منابعي را به طور واهي معرفي 
کنيم تا بعد نتوانيم در طول سال آنها را تحقق ببخشيم.سال گذشته، ۳۲0 هزار ميليارد تومان 

پيش بيني منابع داشتيم که به طور دقيق تحصيل شد و مصرف کرديم.

 بانک پاسارگاد، هيچ گونه بدهي
به بانک مرکزي ندارد

پيرو درج خبري تحت عنوان اعام اسامي بانک هاي داراي بدهي و فاقد بدهي 
به بانک مرکزي مشمول تسويه با صدور اوراق تسويه خزانه در رسانه هاي 
مختلف، به آگاهي مي رساند در خصوص بدهي بانک پاسارگاد به بانک مرکزي 
جمهوري اسامي ايران، مبلغ مذکور بابت برداشت هاي شبانه و بدون مجوز 
توسط بانک مرکزي ج.ا.ا از حساب بانک ها، تحت عنوان ما به التفاوت نرخ 
ارز در تاريخ ۲9 اسفند سال ۱۳90 است.اين اقدام از هيچ گونه وجاهت 
قانوني و پشتوانه مقرراتي برخوردار نبوده و بانک پاسارگاد مراتب اعتراض 
خود را به کرات و کتباً در خصوص عودت مبلغ ذکر شده، به بانک مرکزي 

ج.ا.ا اعام کرده است.

 واکنش بانک ملي ايران به خبر 
دفتر خزانه داري آمريکا

بانک ملي ايران با صدور اطاعيه اي نسبت به خبر منتشر شده توسط 
دفتر کنترل دارايي هاي خارجي خزانه داري آمريکا و بازنشرهاي بعدي 
در فضاي مجازي، درخصوص قرار گرفتن نام بانک ملي ايران در فهرست 
عمومي  روابط  گزارش  داد.به  نشان  واکنش  آمريکا،  دولت  هاي  تحريم 
بانک ملي ايران،در اين اطاعيه آمده است: فعاليت واحدهاي بانک ملي 
تجارت  قوانين  اساس  بر  دنيا  نقاط  ساير  و  منطقه  کشورهاي  در   ايران 
بين الملل و مقررات کشورهاي محل استقرار و تحت نظارت بانک مرکزي 
آن کشورها طي هفت دهه گذشته مسبوق به سابقه بوده و در کشورهاي 
حوزه خليج فارس نيز قريب به ۵0 سال داراي سابقه فعاليت مي باشد.
تاسيس شعبه بانک ملي ايران به عنوان يک اقدام حرفه اي- توسعه اي در 
کشور عراق نيز در سال ۱۳8۵ مقارن با سال ۲00۷ ميادي و در راستاي 
ارائه خدمات متعارف بانکي و پس از طي تشريفات قانوني و مجوز کشور 
ميزبان انجام پذيرفته و فعاليت هاي آن تحت نظارت ارکان صاحيت دار 
بانک مرکزي کشور عراق قرار داشته که تاکنون حسب مميزي هاي کشور 
ميزبان ، عملکرد آن به نحو صحيح و متعارف ارزيابي شده است.لذا ادعاي 
 دفتر کنترل دارايي خارجي خزانه داري آمريکا مبني بر تاسيس شعبه 
به منظور ارسال وجه به شبه نظاميان کشور عراق به دور از واقعيت و مصادره 
به مطلوب بوده و با اغماض از وسعت مرزهاي دو کشور و تبادات تاريخي، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي في مابين و تغافل از حضور مستمر خيل زائران 
دو کشور و ضرورت استفاده از خدمات بانکي، اظهار شده است.ضمن رد 
 ادعاي نقل و انتقال غير قانوني وجوه به هر ميزان،اصوا مجموع تراکنش هاي
مالي شعبه مذکور  هيچ تناسبي با مبالغ ميليارد داري ادعايي خزانه داري 

آمريکا نداشته و تحقق آن محال بوده است.

کسب رتبه نخست بانک تجارت خراسان جنوبي 
در اعطاي تسهيات اشتغال زايي

عملکرد بانک تجارت در زمينه پرداخت تسهيات اشتغالزايي از سوي اداره کل 
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان خراسان جنوبي مورد تقدير قرار گرفت.به 
گزارش روابط عمومي  بانک تجارت ، عباس رکني مدير کل اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي استان خراسان جنوبي با اشاره به طرح پرداخت ۲00 
هزار ميليارد ريال تسهيات بانکي در راستاي ايجاد اشتغال فراگير در اين 
استان گفت : بر اساس آمار ارائه شده از سامانه کارا ، بانک تجارت تاکنون 
بيشترين تعداد و مبلغ تسهيات پرداختي به متقاضيان را در بين 8 بانک 
عامل به خود اختصاص داده است.بانک تجارت همچنين بنا بر آمار ارائه شده 
از سوي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبي با پرداخت 
۱۷8 ميليارد ريال تسهيات به 9 طرح معرفي شده به اين بانک جايگاه نخست 
بانکها در تسهيات پرداختي در سال 9۷ در حوزه رونق توليد را به خود 
 اختصاص داده است.عملکرد بانک تجارت در پرداخت تسهيات به بنگاه هاي
کوچک و متوسط نشان مي دهد اين بانک تاکنون زمينه اشتغال هزاران نفر 

از هموطنان را در اقصي نقاط کشور فراهم کرده است.

آگهي دعوت موسسه کانون سخنوران 
پارسي زبان

آگهي دعوت موسسه کانون سخنوران 
پارسي زبان به شماره ثبت 334۱۰ 

و شناسه ملي ۱4۰۰39۰49۰6 جهت 
تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از کليه اعضاء و سهامداران موسسه کانون سخنوران پارسي زبان 
دعوت مي شود که روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 ساعت 9 صبح جهت شرکت 
در جلسه مجمع عمومي فوق العاده به آدرس تهران ونك شيخ بهايي، خيابان 
برزيل غربي پاك 136 طبقه دوم واحد شمالي کد پستي 1435814945 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: الف( تغيير نشاني در يك واحد ثبتي ب( الحاق تبصره به 

ماده 4 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ت: 97/9/8

آگهي دعوت موسسه کانون سخنوران 
پارسي زبان

آگهي دعوت موسسه کانون سخنوران 
پارسي زبان به شماره ثبت 334۱۰ و 

شناسه ملي ۱4۰۰39۰49۰6 جهت تشكيل 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

بدينوسيله از کليه اعضاء و سهامداران موسسه کانون سخنوران پارسي زبان 
دعوت مي شود که روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 ساعت 10 صبح جهت 
شرکت در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به آدرس تهران 
ونك شيخ بهايي، خيابان برزيل غربي پاك 136 طبقه دوم واحد شمالي 

کد پستي 1435814945 حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: الف( انتخاب و تعيين اعضاي هيات مديره ب( حق امضاء

تاريخ انتشار: 97/9/8
هيات مديره موسسههيات مديره موسسهخ ت: 97/9/8

  ديدار مردمي دکتر امير بهمني، شهردار هشتگرد برگزار شد 
بي شک يکي از وظايف مسئولين که مورد تاکيد 
بسياري قرار گرفته است توجه به مردم مي باشد 
و معاشرت با مردم عاوه بر بررسي مشکات که 
در راستاي وظايف مديران است موجب اطاع 
از وضعيت سازمان از نگاه شهروندان مي گردد.

ارتباط  در  که  شهرداري  مانند  سازماني  در 
مستقيم با شهروندان قرار داشته و در زمينه هاي 
، عمراني و فرهنگي فعاليت  مختلف خدماتي 
و  شهروندان  نظرات  که  است  نياز  نمايد  مي 
اقشار مختلف به صورت مستمر رصد شده و از 
انتقادات و پيشنهادات واصله در راستاي اصاح 

روش ها و بهبود خدمات بهره برد .
که  هشتگرد  شهردار  مردمي  هاي  نشست 
گيرد  مي  صورت  هفتگي  و  مستمر  به صورت 
يکي از راه هاي دريافت نقطه نظرات شهروندان 
به صورت  شهروندان  از  زيادي  تعداد  و  است 
 مستقيم با خدمتگزاران خود در شهرداري ديدار 

مي نمايند .
در  هشتگرد  شهردار   ، بهمني  امير  دکتر 
حاشيه ديدار مردمي روز سه شنبه 6 آذر 9۷ 
ارتقاء  براي  مديريت شهري هشتگرد  تاش   از 
: خوشبختانه  افزود  و  داد  خدمات رساني خبر 
برنامه ديدار مردمي که يکي از اولويت هاي مديريت 
شهري مي باشد با استقبال خوب شهروندان روبه رو 

شده و در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
بهمني گفت : درخواست هاي شهروندان اغلب 
در خصوص ساخت و ساز ، تخفيف و تقسيط 
 ... و  معابر  آسفالت  و  گذاري  جدول   عوارض، 
مي باشد که پروژه هاي مذکور در سال جاري 

با پيشرفت خوبي در حال اجراست .

همه  به  توجه  و  محوري  عدالت   : گفت  وي 
بندي طرح هاي  اولويت  در  نيز  محات شهر 
کارهاي  شاهد  اکنون  و  شده  منظور  عمراني 

عمراني درجاي جاي شهر مي باشيم.
درخواست هاي  از  بخشي  هشتگرد  شهردار 
و  کرد  بيان  اشتغال  زمينه  در  را  شهروندان 
 افزود: آنچه از  شهرداري در زمينه اشتغال توقع 
و  است  کار  و  کسب  فضاي  بهبود   مي رود 
برنامه هاي متعددي از قبيل ساماندهي دستفروشان 
و  دستي  صنايع  عرضه  دائمي  بازار  احداث  و 
مشاغل خانگي و صنايع کوچک در اين زمينه 
بسياري  آن  تکميل  با  که  اجراست  حال  در 
نيز  و  فعاان در عرصه هاي صنايع دستي  از 

براي عرضه محصوات  صنايع کوچک مجالي 
خود خواهند يافت .

بهمني از راه اندازي سامانه و تجهيزات نظرسنجي 
ارباب رجوع در آينده اي نزديک در شهرداري 
خبر داد و عنوان کرد : ما از هر ايده و روش 
رضايت  جلب  براي  خدمات  ارائه  در  مناسبي 
مردم بهره خواهيم گرفت و اميدواريم شهروندان 

نيز ياريگر ما در اين راه باشند.
را  خود  نظرات  توانند  مي  محترم  شهروندان 
بخش هاي  رساني  خدمات  نحوه  خصوص  در 
مختلف شهرداري هشتگرد از طريق تماس با 
اطاع  به   0۲6۴۴۲۲0۲۲ نيز  و   ۱۳۷ شماره 

مسئولين شهري برسانند.
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 مديرکل کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد:

يک ميليارد تومان 
حق بيمه اجتماعي 

مددجويان پرداخت شد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
يک ميليارد و 158 ميليون تومان بابت حق بيمه تأمين اجتماعي هزار و 521 نفر از 
مددجويان تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در سال جاري به حساب 
تأمين اجتماعي واريز شد. مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بوير احمد گزارشي از عملکرد 
اين نهاد در خصوص بيمه تأمين اجتماعي مددجويان ارائه داد. به گزارش سايت خبري 
کميته امداد، فريد محبي، مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بوير احمدگفت: اين نهاد 
مددجويان خود را در دو سرفصل زنان سرپرست خانوار و مجريان طرح هاي اشتغال زايي 
تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي دهد.  وي تعداد مددجويان مشمول بيمه 
تأمين اجتماعي اين نهاد را هزار و 521 نفر اعام و بيان کرد: در اين زمينه يک ميليارد 
و 158 ميليون توماندر هفت ماهه سال جاري به حساب شعب تأمين اجتماعي واريز 

شد. محبي با اشاره به اينکه هدف از اجراي طرح بيمه اجتماعي مددجويان، تاش در 
خصوص توانمندي و ارتقاء سطح اعتمادبه نفس ،اميد به آينده اي بهتر و حفظ منزلت 
اجتماعي آنان است گفت: با ارائه خدمات بيمه تأمين اجتماعي، مددجويان از مزاياي 
بازنشستگي، ازکارافتادگي، فرانشيز درماني وساير مواردبهره مند مي شوند.  وي بابيان 
اينکه در صورت فعال نبودن طرح اشتغال، بيمه مجريان طرح هاقطع مي شود، گفت: 
اگر مجريان طرح، طرح هاي راکدخود را مجدداً فعال نکنند ضمن اطاع رساني به آن ها 
که چه مدت حق بيمه برايشان پرداخت شده، براي راه اندازي مجدد مهلت 6 ماهه تا 
يک ساله داده مي شود.مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان کرد: 
پس از اجراي طرح از سوي مجريان، اين افراد به شعب تأمين اجتماعي معرفي شده 

و هر سه ماه يک بار حق بيمه آن ها به اين شعب واريز مي شود.

شهرستان

خبر
نماينده دزفول در مجلس شوراي اسامي:

فروش شركت كشت و صنعت كارون  
ناعادانه است

دزفول – خبرنگار رسالت
 عضو کميسيون کشاورزي و نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي 
اسامي با اشاره به  انتشار آگهي مزايده فروش شرکت کشت و صنعت 
کارون گفت: فروش اين  شرکت ناعادانه و ظلمي بزرگ در حق اهالي 
منطقه است. عباس پاپي زاده افزود: تجارب ناموفق بسياري در خصوص 
واگذاري شرکت هاي دولتي به  بخش خصوصي در کشور داريم براي 
مثال واگذاري شرکت هايي چون هفت تپه و ديگر شرکت هاي کشت و 
صنعت ظلم بزرگي به قشر کارگري وارد کرد. وي گفت: قبل از انقاب 
زمين هاي کشاورزي شمال خوزستان در دزفول، شوش و انديمشک 
به بخش خصوصي واگذار شده بودند ولي بعد از آن به خود کشاورزان 
سپرده شدند به طوري که در منطقه  سبيلي با واگذاري زمين ها به 
کشاورزان بين 50 تا 60 هزار فرصت شغلي براي اهالي منطقه  ايجاد 
شد. نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسامي افزود: شرکت 
کشت وصنعت کارون نيز پيش از اين زمينه اشتغال 14 هزار نفر را 
برعهده  داشته که اکنون به دليل مديريت ضعيف، افراد شاغل در آن 
به کمتر از 2 هزار و 300 نفر ريزش کرده اند و شرکت برنامه دارد اين 

افراد را به حدود 500 نفر برساند.

   مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان خبر داد:
خدمات رساني به 10 ميليون نفر سفر 

در بنادر هرمزگان
بندر عباس-خبرنگاررسالت:

مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان از خدمات رساني به 10ميليون 
بر 54 ميليون تن  بالغ  پايانه هاي دريايي و جابجايي  نفر سفر در 
کاا در بنادر اين استان طي هفت ماه سال 97 خبر داد.به گزارش 
روابط عمومي اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان، » اله مراد 
عفيفي پور« با اشاره به آخرين آمار و ارقام از عملکرد مجموعه بنادر 
 استان هرمزگان از آغاز سال 97 تا ابتداي آبان ماه، اظهار داشت: از رقم 
54 ميليون و 573 هزار و 585 تن مجموع کااي تخليه و بارگيري 
شده در اين بنادر،  بالغ بر 34 ميليون و 943هزار تن مربوط به کااهاي 
نفتي اختصاص  به فرآوردهاي  نفتي و 19 ميليون و 630 تن  غير 
دارد.وي ضمن اشاره به صادرات 21ميليون و 213 هزار و 440 تن 
کااي غيرنفتي در اين بنادر، گفت: طي هفت ماه نخست سال جاري، 
سه ميليون و 91 هزار و 345 تن از اين کااها ترانزيت و يک ميليون 
و 642 هزار و 465 تن، نيز ترانشيپ شد. عفيفي پور حجم کابوتاژ 
)حمل و نقل کاا از طريق آب هاي ساحلي( را چهار ميليون و 348 
هزار تن و همچنين واردات سه ميليون و 828 هزار و 596 تن کااي 

غيرنفتي اعام کرد.

نخستين جلسه مشترک شوراي معاونين 
ادارات كل بهزيستي و آموزش و 

پرورش گيان برگزار شد
رشت-خبرنگاررسالت:

براي نخستين بار جلسه شوراي معاونين مابين دو اداره کل )بهزيستي 
وآموزش وپرورش( به پيشنهاد دکتر پارسي مديرکل بهزيستي استان به 
منظور گسترش همکاري مشترک مابين دودستگاه در سالن اجتماعات اداره 
کل آموزش وپرورش تشکيل گرديد.ابتدا دکتر جهان آرا مديرکل آموزش 
وپرورش از تشکيل اين جلسه ابراز خرسندي نمود  و گفت بايددستگاه هايي 
که ارتباط موضوعي دارند بستر مناسبي را براي همکاري هاي بيشتر مهيا 
نماييم وبه منظور ارائه خدمت بهتر به دانش آموزان مشتاق همکاري 
مشترک بيشتري هستيم.سپس دکتر پارسي مديرکل سازمان بهزيستي 
اظهار داشت براساس ماده 57 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه اي  
کشور سازمان بهزيستي متولي سامت اجتماعي مي باشد ودر اين راستا 

به ارائه خدمت به افراد آسيب ديده اجتماعي مي پردازد.

 ثبت تپه هاي مريخي جنوب دامغان 
در ناسا 

دامغان-خبرنگاررسالت:
بر اساس اعام سازمان فضاي ايران، تپه هاي مريخي جنوب دامغان در 
ناسا )سازمان هوا فضا آمريکا( به ثبت رسيد.خوشنويسان ، رئيس انجمن 
علوم و ستاره شناسي استان سمنان گفت: تپه هاي مريخي دامغان 
در 130 کيلومتري جنوب در حوالي روستاي رشم قرار دارد که بيش 
از 6 هزار هکتار وسعت دارد . وي افزود: شباهت بي نظير اين تپه ها 
از لحاظ کاني هاي مختلف ، تپه هاي شيب دار و رنگ هاي متفاوت، 
وجود داان ها و کريدورها-غارهاي کوچک و بزرگ و سرخ بودن تپه ها 
و وجود نداشتن هيچ گياهي در اين منطقه باعث شده که اين تپه ها در 
ناسا به ثبت برسد.خوشنويسان گفت: مهمترين مزيت ثبت اين آثار در 
ناسا سرمايه گذاري براي ايجاد پارک گردشگري فضايي براي جذب 

گردشگران خارجي و رونق گردشگري است .

شهردار منطقه9 خبر داد:
آموزش راهکارهاي مقابله با برف به 
شهروندان و كارگران خدمات شهري

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
همزمان با فرا رسيدن  فصل بارش و افزايش نزوات جوي، جلسه 
آموزشي با عنوان  آموزش راهکارهاي  مقابله با خسارت برف و يخ با 
حضور شهردار منطقه9،مديران شهري،کارگران خدمات شهري و فضاي 
سبز و شهروندان برگزار شد.به گزارش " پايگاه خبري مياد رسالت " و 
به نقل ازروابط عمومي شهرداري منطقه9،شهردار منطقه9 با اشاره به 
انجام خدمت رساني به موقع پس از بارش برف گفت:مجموعه شهري  
منطقه9 خود را موظف به برقراري عبور و مرور آسان در اسرع وقت 
براي شهروندان پس از بارش برف مي داند که در اين راستاتاش هاي 
مسئولين و کارگران خدمات شهري و فضاي سبز قابل تقدير است.سيد 
علي مفاخريان در ادامه به بارش برف سنگين در سال گذشته اشاره 
کرد و بيان داشت: پوشش سنگين برف بر روي درختان در  سال پيش 
موجب شکستگي درختان شد که از اين رو به منظور آگاهي بيشتر 
شهروندان جهت آمادگي در برابر بارش برف و پيشگيري از آسيب هاي 
احتمالي به فضاي سبز،مقرر شد تا برنامه آموزشي با عنوان آموزش 

راهکارهاي  مقابله با خسارت برف و يخ انجام شود.

عمليات اجرايي بخش گاز نيروگاه 
سيکل تركيبي زاهدان  با حضور 

وزير نيرو آغاز گرديد 
زاهدان-خبرنگاررسالت:

 آيين گلنگ زني عمليات اجرايي بخش گاز نيروگاه سيکل ترکيبي زاهدان 
با حضور وزير نيرو،استاندار سيستان و بلوچستان، مجمع نمايندگان 
استان و شماري از مسئوان استاني آغاز شد. وزير نيرو در اين مراسم 
اظهارداشت: پيش بيني شده واحدهاي گاز اين نيروگاه تا سال 99 وارد 
مدار شود همچنين واحد بخار اين نيروگاه نيز سال 1400 تکميل خواهد 
شد.رضا اردکانيان با بيان اينکه سرمايه گذاري در اين طرح دولتي توسط 
وزارت نيرو انجام مي شود، ادامه داد: بيش از يک هزار و 300 ميليارد 
تومان اعتبار براي عمليات اجرايي اين نيروگاه پيش بيني شده است.وي 
همزماني آغاز عمليات اين طرح با هفته وحدت را به فال نيک گرفت 
و خاطر نشان کرد: اواخر تيرماه سال جاري که به اين استان سفر کردم 
وعده ساخت اين نيروگاه را داديم که هم اکنون در هفته وحدت اين 
وعده محقق و عمليات اجرايي آن آغاز شد.وي افزود: اين طرح با هدف 
رونق توسعه در بخش هاي اقتصادي و پايداري شبکه در سيستان و 
بلوچستان انجام مي  گيرد  و نقش چشمگيري در توسعه و رونق توليد 

به ويژه در بخش اقتصادي خواهد داشت.

پيله چي، معاون عمراني منطقه 3 شهرداري قزوين:
 پروژه احداث ساختمان آتش نشاني 
در ناحيه انديشه در حال اجراست

قزوين-خبرنگاررسالت:
قزوين  شهرداري   3 منطقه  عمراني  معاون  پيله چي،  حبيب اله 
گفت: عمليات اجرايي پروژه احداث ساختمان آتش نشاني در 
ناحيه  شهري انديشه در حال اجراست.به گزارش روابط عمومي 
احداث  افزود:  پيله چي  حبيب اله  قزوين؛  شهرداري   3 منطقه 
پروژه هاي  از  انديشه  منفصل  ناحيه  در  آتش نشاني  ساختمان 
پيشرفت  از 10درصد  اکنون  اين منطقه است که  سال جاري 
فيزيکي برخوردار است.اين مسئول اضافه کرد: در سال جاري 
اعتبار  تومان  700ميليون  پروژه  اين  اول  مرحله  اجراي  براي 

اختصاص يافته است.

فرمانده انتظامي نيشابورخبرداد:
 دستگيري سارقان موتورسيکلت و 

داخل خودرو در نيشابور
نيشابور- خبرنگار رسالت:

فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري سارقان حرفه اي 
موتورسيکلت و لوازم داخل خودرو با 25 فقره سرقت در اين شهرستان 
خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور در تشريح جزئيات اين خبر گفت: 
در پي وقوع چند فقره سرقت موتورسيکلت در محدوده خيابان امام 
خميني)ره( شهر نيشابور موضوع دستگيري سارق يا سارقان احتمالي 
به صورت ويژه در دستور کار کاراگاهان پليس آگاهي اين شهرستان قرار 
گرفت. وي افزود: کاراگاهان پليس با اشراف اطاعاتي و بررسي زمان و 
مکان وقوع سرقت ها به 2 سارق سابقه دار مظنون و با هماهنگي مقام 
قضائي آنها را در 2 عمليات ضربتي دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنها 
تعداد زيادي موتورسيکلت اوراق شده و لوازم سرقتي داخل خودروهاي 
 سبک و سنگين را کشف کردند. اين مقام انتظامي با اشاره به اينکه 
2 متهم جوان در مواجهه با ادله و مستندات پليس به سرقت 15 
دستگاه موتورسيکلت و اوراق کردن آن ها و هم چنين 10 فقره سرقت 
داخل خودروهاي سبک و سنگين در محدوده چهارشنبه بازار و ديگر 

بازارهاي محلي اعتراف کردند.

 262بوستان روستايي استان بوشهر
 تکميل شد 

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديرکل بنياد مسکن استان بوشهر گفت: 262 بوستان روستايي در 
استان بوشهر اجرايي شده که تاکنون 143 پروژه آن مورد بهره برداري 
قرار گرفته است.؛ حميد حيدري بريدي در آيين افتتاح پروژه بوستان 
روستايي شيف بوشهر با حضور آيت اه حسيني بوشهري با بيان اينکه 
توسعه زيرساخت هاي روستايي مورد توجه ويژه قرار دارد اظهار داشت: 
در اين راستا ضمن اجراي طرح هاي هادي، مقاوم سازي ساختمان ها و 
بناهاي روستائيان با پرداخت تسهيات باعوض و کم بهره مورد توجه 
قرار دارد.وي، از اجراي طرح بوستان روستايي در شيف پرداخت و بيان 
کرد: اين پروژه در زميني به مساحت 10 هکتار در روستاي شيف اجراء 
که براي ساخت آن 10 ميليارد ريال پرداخت شده است.مديرکل بنياد 
مسکن استان بوشهر از تکميل 143 بوستان روستايي استان بوشهر 
خبرداد و خاطرنشان کرد: 143 بوستان روستايي در زميني به مساحت 
بيش از 430 هزار متر مربع مساحت تکميل و مورد بهره برداري قرار 
گرفته است.حيدري با بيان اينکه اين بوستان ها با 300 ميليارد ريال 
اعتبار اجرايي شده است گفت: بوستان هاي ياد شده داراي تجهيزات 

ازم در عرصه هاي مختلف تفريحي و فضاي سبز است.
 

دستگيري ۳0 اخال گر بازار ارز
کرج-خبرنگاررسالت:

دستگيري  از  البرز  انتظامي  فرماندهي  آگاهي  پليس   سرپرست 
30 اخال گر بازار ارز در اين استان خبر داد.  سرهنگ محمد نادربيگي 
گفت: در اجراي طرح ضربتي برخورد با اخال گران ارز ، عصر ديروز 
طرح ويژه اي در سطح شهرستان کرج اجرا شد.وي اضافه کرد: در 
اجراي اين طرح در بازرسي از متهمان 24 هزار و 484 دار آمريکا، 
پنج هزار و 450 يورو، يک هزار و 104 دينار عراق، 2 هزارو 800 
ليتر ترکيه و 117 سکه تمام امامي کشف شد. هم چنين از متهمان 
200 ميليون ريال وجه نقد کشف و دستگاه هاي کارت خوان ضبط 
و چهار دستگاه خودرو توقيف شد.سرهنگ نادربيگي، نقش مردم 
را در مبارزه با پديده قاچاق کاا و ارز که اقتصاد، توليد و اشتغال 
کشور را هدف قرار مي دهد، بسيار تاثيرگذار دانست و گفت: در 
اجراي نظارت بر قاچاق کاا و ارز و اجراي دستورالعمل هاي اباغي 
مبني بر کنترل و نظارت بر فعاان بازار ارز و صرافي ها طرح هاي 

مختلف در استان البرز اجرا شده است.

 پيشرفت 80 درصدي پروژه
 شهيد نبيري

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، معاون امور زير بنايي و حمل و 
نقل شهري در خصوص مشخصات فني تقاطع غير هم سطح شهيد نبيري گفت: اين پل 
 از نوع رو گذر و داراي دو محور رفت و برگشت مي باشد. وي ادامه داد:طول رمپ شمالي 
رو گذر 160 متر، طول عرشه روگذر 192 متر ، طول رمپ جنوبي روگذر 400 متر، 
ماکزيمم ارتفاع 13 متر و عرض سواره رو روي عرشه 26 متر مي باشد.  خسروي ادامه 
داد: تعداد ستون هاي اين تقاطع 23 عدد مي باشد.معاون امور زير بنايي و حمل و نقل 
شهري در خصوص درصد پيشرفت پروژه گفت: پيشرفت فيزيکي کل پروژه در حال حاضر 
بالغ بر 80 درصد مي باشد . وي در خصوص حجم عمليات اجرايي پروژه نيز گفت :آرماتور 
بندي 1000 تن ،قالب بندي 11200 مترمربع، بتن ريزي 9000 مترمکعب ،خاکريزي 
رمپ ها 48000 مترمکعب ،عمليات سنگ برداري 99500 مترمکعب، عمليات خاکبرداري 
59500 مترمکعب ،عمليات خاکبرداري مسير ريل جديد سيلو، 8500 مترمکعب عمليات 
زير سازي مسير ريل جديد سيلو 6500 مترمکعب اجراي جدول، 1300 مترطول از جمله 

اقدامات صورت پذيرفته در پروژه از ابتدا تا کنون بوده است. 

 صعود عبداللهي و تيزپاز به فينال
 انتخاب شهردار بناب

بناب- خبرنگاررسالت:
 در جلسه شوراي اسامي شهر بناب عبداه عبداللهي و محبوب تيزپاز به عنوان دو گزينه 
اصلي تصدي پست شهرداري بناب به مرحله نهايي راه يافتند و قرار است  شهردار بناب 
از بين اين دو گزينه انتخاب و معرفي شود.بر اساس اين گزارش، حدود 40 روز پيش بود 
که با استعفاي نادر داوودي شهردار سابق بناب از سمت خويش حسن قلي پور به عنوان 
سرپرست شهرداري انتخاب و در ادامه هر 7 عضو شوراي اسامي شهر بناب به دنبال 
گزينه اي مناسب براي سپردن کليد عمارت شهرداري بناب به وي بودند که در نهايت 
9 نفر را به عنوان گزينه هاي تصدي اين پست انتخاب و در صحن شورا معرفي کردند.به 
دنبال معرفي گزينه هاي پيشنهادي و برگزاري جلسات بررسي گزينه ها و برنامه هاي آن 
ها براي شهرداري بناب، 6 نفر از 9 نفر منتخب به عناوين مختلف و در بازه هاي زماني 
متفاوت نامه انصراف خود را از قبول مسئوليت شهرداري بناب تقديم شوراي اسامي شهر 
بناب کردند تا ادامه کار براي اعضاي شورا کمي آسان تر شود.در ادامه اين قضايا، رئيس 
شوراي اسامي شهر بناب طي گفتگويي از تصميم اين شورا براي انتخاب شهردار در روز 

شنبه سوم آذر ماه جاري خبر داد و روز موعود فرا رسيد.

 اصفهان در 60 ثانيه
 به تصوير كشيده مي شود

اصفهان-خبرنگاررسالت:
رئيس شوراي سياست گذاري نخستين جشنواره »فيلم کوتاه اصفهان در 60 ثانيه« 
گفت: با برگزاري جشنواره 60 ثانيه قصد داريم با توليد فيلم هاي برخط )آناين(، 
ارزش هاي مختلف نصف جهان را از نگاه مردم به تصوير بکشيم.ايمان حجتي در نشست 
خبري جشنواره »فيلم کوتاه اصفهان در 60 ثانيه« اظهار داشت : اصفهان به سمت 
شهر فرهنگي در حال حرکت است که ثبت خاطرات از جمله مولفه هاي اين شهر است.
وي با بيان اينکه رويدادسازي نقش مهمي در معرفي شهر اصفهان ايفا مي کند، بيان 
داشت: يک رويداد مستمر در بازاريابي شهري بايد ويژگي هايي مانند برگزاري ساده 
و هزينه هاي منطقي داشته باشد  و درگير شدن مردم و حضور آنها در دل رويداد نيز 
بسيار مهم است.رئيس شوراي سياست گذاري نخستين جشنواره »فيلم کوتاه اصفهان 
در 60 ثانيه«  با تاکيد بر اين نکته که از اصفهان خوانش هاي مختلفي مي توان داشت، 
تصريح کرد: بر اين اساس هر فرد از هر قشر از جامعه مي تواند ارزش هاي اصفهان 
را از نگاه خود در 60 ثانيه به تصوير بکشد و بر اين اساس مردم نيز عاوه بر نهادهاي 

مختلف در اين جشنواره حضور خواهند داشت.

مدير امور مالياتي شهرستان قدس خبر داد:
معافيت مالياتي موديان كمک كننده به انجمن خيريه 

حمايت از بيماران كليوي شهرستان
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:

 سيد مختار حسيني در حاشيه آيين افتتاح 
دفتر انجمن حمايت از بيماران کليوي شهرستان 
قدس گفت: جا دارد به نوبه ي خود از بانيان 
و دست اندرکاران تشکيل اين انجمن خيريه 
اقتصادي  به موقعيت  با توجه  و  نمايم  تشکر 
شهرستان قدس وجود چنين انجمني ضروري 

به نظر ميرسيد.
و  اشخاص  که  هايي  کمک  افزود:  حسيني 
بيماران  از  حمايت  انجمن  به  ها  شرکت  يا 
کليوي شهرستان قدس ارائه دهند طبق ماده 
توان  ،مي  مستقيم  هاي  ماليات  قانون   172
سال  همان  عملکرد  ماليات  مشمول  درآمد 
امور  مالياتشان کسر کرد.  مدير  مانده  از  را 
اظهار داشت: طبق  مالياتي شهرستان قدس 
دستور العمل و آيين نامه اجرايي اباغ شده 
از درآمد مشمول همان سال از منبع مالياتي 

که خود مودي انتخاب خواهد کرد به شرط 
بود  قابل کسر خواهد  اجرائي  رعايت ضوابط 
و اين طرح شامل اشخاص حقيقي و حقوقي 
مي شود. حسيني در ادامه افزود: ضوابط اجرايي 
فهرست  بعد  ماه  پايان  تا  بايد  گويد  هم مي 
به  گيرنده  کمک  دستگاه  توسط  خير  افراد 
سازمان امور مالياتي اعام شود و در تير ماه 
سال بعد موديان هم تاييديه را از وزارتخانه 

مطبوع دريافت کنند.

مديرعامل سازمان عمران و توسعه رضوي خبر داد،
افتتاح مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي امام رضا)ع( در راور كرمان

با حضور رئيس، اعضاي هيئت رئيسه و ديگر مسئوان برگزارشد :
جلسه هم انديشي بررسي مسائل و چالش هاي فرهنگي در دانشگاه شهيد بهشتي

مديرکل کميته امداد اردبيل خبرداد:
احداث و مقاوم سازي مسکن مددجويان كميته امداد در اردبيل 

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي استان: 
كردستان در توليد عسل طبيعي رتبه نخست كشوري دارد

مشهد-خبرنگاررسالت:
مديرعامل سازمان عمران و توسعه رضوي از افتتاح مجتمع خدماتي 
رفاهي بين راهي امام رضا)ع( در شهرستان راور استان کرمان خبر 
داد.مهندس محسن اسماعيلي  با اعام خبر افتتاح مجتمع خدماتي 
رفاهي بين راهي امام رضا)ع( در راور استان کرمان، اظهار کرد: بيست 
و يکمين مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي امام رضا)ع( در راور کرمان 

به همت سازمان عمران توسعه رضوي و با حضور توليت آستان قدس 
رضوي پنج شنبه اول آبان ماه به بهره برداري خواهد رسيد.وي در 
خصوص اهداف اين سازمان در ايجاد مراکز عام المنفعه و خدمت 
 به زائر گفت: سازمان عمران و توسعه رضوي در پرتو عنايت خاصه 
امام رضا)ع( و بهره گيري از رهنمودهاي رهبر معظم انقاب در راستاي 
منشور هفتگانه آستان قدس رضوي و به منظور ارتقاء امر خدمت رساني 

به زائران بارگاه منور رضوي به ساخت مجتمع هاي خدماتي رفاهي 
بين راهي اقدام مي  کند.وي در خصوص مشخصات اين پروژه افزود: 
بيست يکمين مجتمع خدمات رفاهي بين راهي امام رضا)ع( که در 
کيلومتر 115 محور راور- مشهد به اتمام رسيده است، در زميني به 
مساحت 40 هزار متر مربع و با زيربناي بيش از 1600 متر مربع و 

با هزينه اي بالغ بر60 ميليارد ريال به انجام رسيده است.

شهر ري – خبرنگار رسالت:
جلسه هم انديشي به منظور بررسي مسائل و چالش هاي فرهنگي در 
دانشگاه، با حضور دکتر صدوق رئيس دانشگاه ، تعدادي از اعضاي 
هيئت رئيسه، جمعي از رؤساي دانشکده ها و پژوهشکده ها و مسئول 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، به همت معاونت 
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه 
شهيد بهشتي برگزار شد.به گزارش " پايگاه خبري مياد رسالت " و 
به نقل از روابط عمومي دانشگاه ، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم 

رهبري در سخناني با قرائت حديثي از پيامبراکرم )ص( گفت: پيامبر 
اکرم)ص( به اميرالمؤمنين )ع( فرمودند: اگر يک نفر به واسطه تو 

هدايت شود از آنچه آفتاب بر آن مي تابد بااتر است.
حجت ااسام پورذهبي ، با قرائت بخشي از فرمايشات مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( اظهار داشت: رهبر معظم انقاب اسامي 
در ديدار رؤساي دانشگاه ها »کار فرهنگي در دانشگاه« را تشريح 
نموده و مي فرمايند: "بايد کار فرهنگي دانشگاه اين جوري باشد 
که افرادي تربيت کند مؤمن، متخلّق با اخاق خوب و انقابي؛ 

کار فرهنگِي درست آن چيزي است که جوان ما را انقابي بار 
بياورد. معتقد به آرمان ها، دوستدار کشور، کشورش را واقعاً دوست 
داشته باشد، دوستدار نظام، داراي بصيرت و عمق ديني و سياسي. 
افرادي تربيت بشوند با اعتمادبه نفس، با انگيزه، سرشار از اميد؛ با 
فهم درست از موقعّيت کشور؛ استقال فکري، استقال سياسي، 
استقال فرهنگي، استقال اقتصادي؛ مؤمن به مباني انقاب و 
کار  اسامي، خوش بين، خوش روحّيه.  فرهنگ  به  نظام، مؤمن 

فرهنگي اين است".

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد اردبيل گفت: تاکنون 5 هزار و 500 مسکن 
مددجويي زيرپوشش کميته امداد استان احداث، خريداري و 
مقاوم سازي شده است.حسين دشتي در نشست با خبرنگاران در 
اردبيل اظهار داشت: در چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي 
زيرپوشش  مددجويي  مسکن   500 و  هزار  پنج  تاکنون  ايران 

کميته امداد استان اردبيل در مناطق شهري و روستايي احداث، 
اين دستاورد خوبي در حوزه  خريداري و مقاوم سازي شده و 
مسکن است.وي با اشاره به اين که امسال نيز 315 واحد مسکن 
مددجويان زيرپوشش کميته امداد استان خريد و مقاوم سازي 
مي شود گفت: اولويت ما اين است که بتوانيم دغدغه و نگراني 
مددجويان زيرپوشش کميته امداد استان را برطرف کنيم.مديرکل 

کميته امداد استان اردبيل گفت: در حال حاضر پنج هزار مسکن 
غيرمقاوم مددجويان زيرپوشش کميته امداد استان وجود دارد 
که با جلسات و برنامه هايي که مشترکا بين استانداري اردبيل 
و کميته امداد استان برگزار شد قرار بر اين است تا حداقل تا 
طول سه سال آينده اين آمار را به طور چشمگير افزايش دهيم 

و امسال براي تهيه يک هزار مسکن برنامه  داريم.

سنندج-خبرنگاررسالت:
جهاد  سازمان  دامي  توليدات  بهبود  معاون 
کردستان  اينکه  بابيان  کردستان  کشاورزي 
توليد عسل طبيعي  در  نخست کشوري  رتبه 
را داراست گفت : امسال بيش از 320 تن عسل 
است  شده  توليد  کردستان  در  طبيعي  کاما 
و4 هزار و 741 کيلوگرم توليد گرده گل در 

استان کردستان انجام گرفته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي 
استان کردستان سيداحمد ذ کريايي نژادبااشاره 
کيلوگرم   240 گذشته  سال  در  اينکه   به 
اين  و  توليد شده  استان  رويال در سطح  ژل 
استان پايگاه اصلي توليد ژل رويال در کشور 
 300 و  هزار  يک  گذشته  سال  افزود:  است 

تن عسل از 200 هزار کلني برداشت شد.وي 
بابيان اينکه بيش از 95 درصد از عسل توليدي 
فعاليت  از  است  طبيعي  کاما  استان  اين   در 
6 هزار و 972 زنبوردار در سطح استان خبر 
داد و اظهارداشت: 4 هزار و 968 نفر از اين 
تعداد به صورت کاما حرفه اي در زمينه توليد 
عسل فعال هستند.ذکريايي نژاد بااشاره به اينکه 

کردستان در توليد عسل طبيعي رتبه نخست 
کشوري دارد و با توجه به ظرفيت هاي موجود در 
استان، براي توليد بيشتر عسل در استان تاش 
زنبورداري  توسعه  مي شود تصريح کرد: طرح 
در کردستان در حال اجرا است و در همين 
راستا بحث آموزش کشاورزان به صورت ويژه 

در دستور کار قرار گرفته است.

 همزمان با هفته کتاب انجام شد؛
 تقدير از كتابداران و كتاب خوان هاي نمونه

 در كتابخانه آستان قدس رضوي

معاون امورفرهنگي وزيرفرهنگ وارشاداسامي:
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي آماده همکاري 

براي تجهيز كتابخانه زندان كاشان است
کاشان- خبرنگاررسالت:

معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسامي 
در جمع زندانيان کاشان بيان کرد: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي آماده همکاري براي تجهيز کتابخانه 
و فرستادن کتاب به زندان است و از هر برنامه اي 
براي تسهيل دسترسي به کتاب پشتيباني خواهد 
شد.محسن جوادي  افزود: همچنين در گفت 
و  گوها با مسئوان قضائي مي توان پيشنهاد 
در نظر گرفتن بخشودگي هايي براي زندانيان 
کتابخوان را بررسي کرد. معاون امور فرهنگي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي اضافه کرد: زندگي 
فرصتي کوتاه است که از مجموعه خوشي ها و 

دشواري ها شکل مي گيرد و گاه برخي مسائل 
منجر به برخي محدوديت ها مي شود که با کمک 
کتاب مي توان از آن هم براي شکوفايي بهره 
گرفت.وي با بيان اينکه کتاب بهترين دوست 
انسان بوده و مي تواند آينده افراد تحت تاثير 
قرار دهد، عنوان کرد: پژوهش هايي در برخي 
کشورها استفاده از کتاب را به عنوان يک روش 
درماني مورد توجه قرار داده که نشانگر عمق 
اثرگذاري کتاب مي باشد.رئيس زندان کاشان 
نيز در ادامه يادآور شد: 10 هزار جلد کتاب 
 در کتابخانه اين زندان وجود دارد و نزديک به

 500 نفر عضو فعال آن هستند.

جانشين فرمانده سپاه روح اه استان مرکزي:
 بسيجيان زمينه سازتحقق سبک زندگي 

اسامي هستند
ساوه-خبرنگاررسالت:

جانشين فرمانده سپاه روح اه استان مرکزي 
گفت: مروزدشمنان مي خواهندباجنگ فرهنگي 
ونرم وتبيين سبک زندگي غربي تغييررفتاروحتي 
تغييرنوع انتخاب متناسب باالگوهاي غربي رابه 
مسلمين ديکته کنندامابسيجيان بايدزمينه سازتحقق 
سبک زندگي اسامي نوين باشندمحسن گلشن زاده 
درمراسم حضورشکوه واقتداربسيجيان شهرستان 
اظهارداشت:  بسيج  جايگاه  به  بااشاره  ساوه 
ايران  فراترازمرزهاي  بسيج  الهي  فضل  به 
جغرافياي جهان رادرنورديده ويک فکروسبک 
جديدرانه تنهادربحث هاي نظامي ودفاعي،بلکه 

درامرسازندگي کشورهاحاکم کرده بنابراين بسيجي 
بايدهمواره بهترين اخاق ورفتارراداشته باشدوي 
افزود:امروزدشمنان مي خواهندباجنگ فرهنگي 
ونرم وتبيين سبک زندگي غربي تغييررفتاروحتي 
تغييرنوع انتخاب متناسب باالگوهاي غربي رابه 
بايدزمينه  کنندامابسيجيان  ديکته  مسلمين 
سازتحقق سبک زندگي اسامي نوين باشندجانشين 
فرمانده سپاه روح اه استان مرکزي تصريح کرد: 
تمدن نوين اسامي نيازبه قدرت داردکه قدرت 
درايران منشأگرفته ازانقاب وشمابسيجيان بوده 
وبسيج بزرگ ترين پشتوانه قدرت ايران درتحقق 

رشدوبالندگي است.
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مشهد-خبرنگاررسالت:  
همايش کتاب و کتاب خواني در روزهاي پاياني 
هفته کتاب و هم زمان با  مياد پيامبراکرم)ص( 
با حضور کارشناسان و پيشکسوتان سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي 
برگزار شد و از پيشکسوتان و اعضاي برگزيده 
تقدير به عمل آمد.  از برنامه هاي اين سازمان به 
مناسبت هفته کتاب، همايش کتاب و کتاب خواني 
پاياني  بود که در قالب جشني، در روزهاي 

هفته کتاب و هفته وحدت در کتابخانه مرکزي 
آستان قدس رضوي برگزار شد. در اين گردهمي 
دوستانه که با حضور مسئولين و کارشناسان 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوي، مديران اسبق کتابخانه مرکزي 
آستان قدس و جمعي از برگزيدگان کتابخانه هاي 
کتاب خواني  مسابقات  و  آستان قدس رضوي 
و  پيشکسوتان  از  تقدير  از  پس  شد،  برگزار 
و  برگزيده  اعضاي  از  سازمان،  بازنشستگان 
آمد. عمل  به  تقدير  هم  مسابقات  برندگان 
مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  رئيس 
اسناد آستان قدس رضوي ، به لزوم ارائه نمودار 
منسجم سازماني پرداخت و گفت: آنچه در 
طراحي نمودار سازماني مهم است، مأموريت هاي 
مأموريت هاي  که  زماني  تا  و  است  سازماني 
سازماني مشخص نشود، نمي توان يک نمودار 

تشکياتي منسجمي ارائه کرد.



خبر«

نكته«
پاسخ ترامپ به خوش خدمتي هاي 

ماكرون!
بخش سياسي خارجي 

اگرچه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه از ابتداي سال 2017 
و  واشنگتن  المللي  بين  پيمانان  هم  از  يکي  به  كنون،  تا  ميادي 
 دولت ترامپ تبديل شده است اما معدود انتقادات ماكرون به رويکرد 
يک جانبه گرايانه رئيس جمهور اياات متحده سبب شده است تا ترامپ 
در برهه فعلي و در زمان تشديد اعتراضات داخلي عليه ماكرون، به فکر 
انتقام گيري از رئيس جمهور جوان فرانسه بيفتد! ترامپ در توئيتر 

خود و در واكنش به اعتراضات جاري در فرانسه نوشت :
"اعتراض هاي گسترده و خشونت آميز فرانسه اين را مد نظر قرار نداده 
كه اتحاديه اروپا در حوزه تجاري يا پرداخت هاي منصفانه و معقول 
براي حمايت نظامي فوق العاده ما چقدر بد با آمريکا رفتار كرده است. 

اين دو موضوع بايد زودتر جبران شود."
چنانچه خبرگزاري فرانسه مي نويسد، بسياري از تحليلگران مسائل 
اروپا معتقدند كه ترامپ به جاي حمايت از متحد فرانسوي خود، به فکر 
تحريک بيشتر معترضين و تضعيف بيشتر ماكرون بوده است. اين در 
حالي است كه پيش از اين، ترامپ و ماكرون روابط نزديکي با يکديگر 
داشته اند. روابط روساي جمهور اياات متحده آمريکا و فرانسه طي 
هفته هاي گذشته و به دليل طرح مسائلي مانند تشکيل ارتش واحد 
اروپايي از سوي ماكرون تاحدودي تضعيف شده است. در هر حال، 
اين نوع موضع گيري ترامپ، به مثابه حمايت وي از  جليقه زردها و 

معترضين دخلي در فرانسه مورد تحليل قرار گرفته است. 
نکته مهمي كه بايد در اين خصوص مدنظر قرار داد، به نقش جريان 
راست افراطي در تظاهرات فرانسه و حمايت ترامپ از اين جريان 
تندرو و ملي گرا باز مي گردد. نبايد فراموش كرد كه حمايت ترامپ 
است،   شده  مدعي  فرانسه  خبرگزاي  آنچه   خاف  بر  ماكرون،  از 
ارتباط چنداني  به مواضع اخير رئيس جمهور فرانسه ندارد! واقعيت 
مركل  آنگا  است  قرار  در سال 2021 ميادي،  كه  است  اين   امر 
صدر اعظم آلمان از قدرت كنار رود. بسياري از تحليلگران معتقدند 
كه جانشين مركل به زودي نمي تواند جا پاي سلف خود در معادات 
اجرايي و سياسي اروپا بگذارد. از سوي ديگر، با وقوع برگزيت ، سران 
انگليس نيز عما نمي توانند در كسوت رهبري اروپاي واحد ايفاي 
نقش كنند. در چنين شرايطي فرانسوي ها خود را رهبر بامنازع 
اروپا ) پس از سال 2021( مي بينند. از اين رو مخالفان سياسي و 
اجتماعي ماكرون سعي دارند با همه توان خود، از راهيابي مجدد وي 
به قدرت جلوگيري كنند. فراتر از آن، شهروندان فرانسوي در سال 
 2017 ميادي عما به دو حزب سنتي خود يعني سوسياليست ها 
و  لوپن  مارين  شرايطي  چنين  .در  كردند  پشت  كاران  محافظه   و 
ملي گرايان فرانسوي اميدوارند كه با پيروزي در انتخابات پارلماني اروپا 
در سال آينده ميادي ، گام مهمي را جهت شکست نهايي ماكرون 
در انتخابات رياست جمهوري آتي بردارند. بي دليل نيست كه برخي 
تحليلگران مسائل فرانسه، نيرو محركه و هماهنگ كنندگان اصلي 
اعتراضات اخير در اين كشور را اعضاي جريان راست فراطي مي دانند.
همگان به ياد دارند كه مارين لوپن رهبر جبهه ملي فرانسه از معدود 
سياستمداران اروپايي بود كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 
ميادي، حمايت خود را از ترامپ اعام كرد. به طور كلي جريانهاي 
ملي گرا و راست افراطي در اروپا، از حمايت مستقيم و در مواردي 
غير مستقيم كاخ سفيد و دولت ترامپ از خود برخوردار هستند. در 
حال حاضر نيز ترامپ تحوات داخلي فرانسه را مورد رصد و تحليل 
قرار داده و از تبعات وقوع بحران هاي داخلي و دامنه دار در اين 
كشور حمايت مي كند. ترامپ معتقد است كه تضعيف اروپاي واحد، 
در نهايت به سود وي خواهد بود و وقوع بحران داخلي در فرانسه 
 نيز يکي از راه هاي تضعيف اتحاديه اروپا و منطقه يورو محسوب 
مي شود. در هر حال، به نظر مي رسد ترامپ پاداش خوبي به ماكرون 

بابت دو سال همراهي با كاخ سفيد نداده است!

»

صالحي: 
اگر نتوانيم نفت مان را 
 بفروشيم، ماندن
 در برجام مفيد نيست
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روايت علي عليزاده از تعرض كشيش 
آمريکايي به ۳ زن

علي عليزاده تحليگر سابق بي بي سي نسبت به تعرض كشيش آمريکايي به ۳ 
زن در آمريکا واكنش نشان داد.به  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع 
تعرض و آزار و اذيت جنسي برخي از كشيش ها در جوامع اروپايي و آمريکايي 
همواره از بحث  هاي چالش برانگيز و فاجعه بار جوامع غربي است.هر از چند 
گاهي در اخبار رسانه هاي رسمي و غير رسمي كشورهاي مختلف دنيا، خبر 
تعرض كشيش ها به شهروندان به ويژه زنان و كودكان منتشر مي شود و عمق 
اين فجايع زماني مشخص مي شود كه كارشناسان و تحليلگران خود اين رسانه ها 
نيز نسبت به وقوع اين گونه حوادث اظهار تأسف كرده و افشاگري مي كنند.

علي عليزاده تحليگر سابق بي بي سي كه هم اكنون در لندن سکونت دارد، 
در صفحه شخصي توئيتر خود پيامي درباره تجاوز يک كشيش آمريکايي در 

آمريکا به ۳ زن منتشر كرده است.
متن پيام عليزاده به شرح زير است:

"كشيش آمريکايي وارد مغازه فروش هداياي مذهبي كاتوليک ها مي شود. ۳ زن 

را با تفنگ مجبور به اجراي اوامر جنسي اش مي كند. وقتي يکي از اين ۳ زن سر 
باز مي زند، او را با شليک گلوله اي در سر مي كشد و با 2 زن تسليم شده ديگر 

ادامه مي دهد.اينها صحنه فيلم سينمايي بد ساخته و غلو شده نيست.

راي اليوم:
 سيد حسن نصراه 

كابوس رژيم صهيونيستي است 
راي اليوم در گزارشي به بررسي تاش چندين و چند ساله صهيونيست ها 
براي ترور سيد حسن نصراله و محقق نشدن اين آرزوي آن ها پرداخت.به  
گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پايگاه اينترنتي روزنامه 
راي اليوم در يادداشتي به قلم عبدالباري عطوان، روزنامه نگار مشهور عرب و 
سردبير اين روزنامه نوشت: آيا اسرائيل تهديدات خود را براي ترور سيد حسن 
 نصراله اجرايي خواهد كرد؟ اگر اين كار را كند چه اتفاقي خواهد افتاد ...
آيا حزب اه فرو مي پاشد؟ چه چيز مانع آن شده است كه تا كنون اين 
كار را نتواند انجام دهد درحالي كه از 25 سال پيش در تاش است؟ چرا 
در حال حاضر درخواست ها براي بازگشت به سياست ترور شدت گرفته 
است؟عطوان نوشت: پس از آنکه اسرائيل در انجام حمات به سوريه به 
علت تحويل سامانه »اس-۳00« روسيه به دمشق ناكام ماند و در جنگ 
اخير در نوار غزه نيز شکست خورد، فرماندهان نظامي اسرائيل به جز انتشار 
مقاات و اطاعاتي كه از حتمي بودن ترور سيد حسن نصراله، دبيركل 
حزب اه لبنان سخن مي گويد راه ديگري نيافتند چرا كه شهادت او به 
اعتقاد مسئوان اسرائيلي موجب از بين رفتن روحيه حزب اله و به طور 

كلي محور مقاومت خواهد شد.

دبيركل جنبش توحيد اسامي لبنان با تأكيد بر 
اينکه ايران اسامي به نماد وحدت منطقه تبديل 
شده است، گفت: ايران  در خط حفظ وحدت 
اسامي بوده  و در منطقه از ارزش و جايگاه باايي 
برخوردار است.به گزارش خبرگزاري تسنيم ، شيخ 
بال سعيد شعبان در ديدار مهمانان كنفرانس 
اسامي با آيت اه نوري همداني مرجع تقليد 
شيعيان اظهار داشت: ايران اسامي در خط حفظ 
وحدت اسامي بوده  و در منطقه از ارزش و جايگاه 
باايي برخوردار است.وي با تأكيد بر اينکه ايران 
اسامي به نماد وحدت منطقه تبديل شده است، 
افزود: با توجه به همه مشکات و فسادهايي كه 
در دنيا وجود دارد و همچنين تفرقه هاي دشمن 
و اقدامات استکبار عليه مسلمانان، ايران همواره 
به حمايت از ملت هاي اسامي پرداخته است.
دبيركل جنبش توحيد اسامي لبنان بيان كرد: 

از 100 كشور در ايران جمع شديم تا بگوييم خدا 
و دين و هدف واحدي داريم و استکبار نمي تواند 
به مقابله با ملت هاي اسامي بپردازد.بال سعيد 
شعبان خاطرنشان كرد: با تأسي به روشي كه 
پيامبر)ص( در صدر اسام انجام دادند و كنار خود 
اباذر، مقداد، سلمان فارسي، بال حبشي و عمار 
را داشتند ما هم از اقصي نقاط عالم جمع شديم 

تا اعام كنيم در مسير وحدت هستيم.

دبيرکل جنبش توحيد اسامي لبنان:
 ايران به نماد وحدت ملت هاي اسامي تبديل شده است

از پول ملي را عاملي  رئيس جمهور  تركيه استفاده 
مهم براي رهايي كشورهاي مسلمان از دام امپرياليسم 
عنوان كرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آناتولي، 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه در اظهارات 
امروز خود گفت: از سوريه تا عراق، يمن و فلسطين، 
بحران و خونريزي در منطقه، ناشي از مرزهايي است 
كه از بعد از جنگ جهاني اول ترسيم شد.وي افزود: 
مسلمانان ديگر نبايد فريب آنهايي را بخورند كه سعي 

در تشديد اختافات و درگير كردن آنها با يکديگر را 
دارند. در منطقه اي كه مرزها با خون ترسيم مي شوند؛ 
مسلمانان نبايد مرزها و ديوارهاي جديدي در قلب خود 
ايجاد كنند.اردوغان تاكيد كرد: استفاده از پول ملي در 
تجارت ميان كشورهاي اسامي در راستاي آزادي آنها 
از بند امپرياليسم مهم است.وي همچنين بر خواست 
خود مبني بر اصاح ساختار شوراي امنيت سازمان ملل 
تاكيد كرد.اردوغان افزود: اگر ميليون ها نفر در يمن فقير 
و گرسنه هستند؛ مسئوليت آن با مسلمين است و نه 
ديگران. ما نبايد در دام آنهايي گرفتار شويم كه به يک 
قطره نفت بيش از يک قطره خون بها مي دهند.وي در 
بخشي از اظهارات خود گفت: مردم تركيه را به سفر به 
قدس ترغيب مي كنم تا اشغالگران نور اين شهر مقدس را 
كم فروغ نکنند.اردوغان افزود: نهادهاي بين المللي موجب 
نااميدي مسلمين درموضوع فلسطين شدند حال آنکه 

مسلمانان بارها خواهان حل اين مسئله بودند.

اردوغان: 
كشورهاي مسلمان با پول ملي تجارت كنند

رمزگشايي از چراغ سبز کلينتون به اروپايي ها 
اياات  رياست جمهوري سال 2016  انتخابات  نامزد شکست خورده 
متحده آمريکا، اخيرا اظهارات قبل تاملي را در خصوص مسائل جاري 

در اروپا بر زبان رانده است! 
به گزارش خبرگزاري آنا،هياري كلينتون كه چندي پيش به صورت 
تلويحي از حضور دوباره خود در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 
سال 2020 سخن به ميان آورده است، نسبت به رشد ملي گرايي در اروپا 
هشدار داده و از سياستهاي آنگا مركل صدر اعظم آلمان در قبال مهاجرين 

تمجيد كرده ست. كلينتون در اين خصوص عنوان كرده است :
"پوپوليست هاي راست گرا از ترس عمومي از سيل كنترل نشده مهاجرت 
انتخاباتي خود استفاده مي كنند .  غيرقانوني براي تقويت شانس هاي 
كه  است  دارد چرا كه چون جرقه اي  نياز  مهاجرت  مديريت  به  اروپا 

شعله مي افروزد."
كلينتون در ادامه سخنان خود، از دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات 
متحده آمريکا بابت حمايتش از برگزيت انتقاد كرده است. وي برگزيت 
را نوعي خودزني اقتصادي و ملي در داخل اروپا ، آن هم در عصر مدرن 
قلمداد كرده و نسبت به عواقب و تبعات آن هشدار داده است. اين در 
حالي است كه دونالد  ترامپ از سال 2016 تا كنون، از طرفداران خروج 
لندن از اروپا بوده و حتي به ديگر كشورهاي اروپايي نيز توصيه كرده  
است كه به تبعيت از لندن، خروج از اروپاي واحد را در دستور كار خود 
قرار دهند. در خصوص اظهارات هياري كلينتون نکاتي وجود دارد كه 

نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت:

نخست اينکه اصلي ترين هدف هياري كلينتون از بيان جماتي در 
تمجيد از اروپاي واحد، درخواست غير مستقيم حمايت سياسي دوباره 
سران اروپايي از خود در انتخابات رياست جمهوري آينده است. همگان 
به ياد دارند كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 ميادي، سران 
سه كشور آلمان، فرانسه و انگيس از پيروزي كلينتون بر ترامپ و راهيابي 
دموكراتها به كاخ سفيد حمايت مي كردند. هم اكنون هياري كلينتون 
سعي دارد بار ديگر اين حمايت را به سود خود جلب كند. نبايد فراموش 
كرد كه هياري كلينتون براي حضور در دور نهايي انتخابات رياست 
را در داخل حزب دموكرات  بايد رقباي سرسختي  آمريکا،  جمهوري 
پشت سربگذارد. اين در حالي است كه برخي سران حزب دموكرات 
ديگر به مانند قبل حاضر به حمايت از هياري كلينتون در برابر رقباي 

درون حزبي وي نيستند. 
نکته دوم، به نقش هياري كلينتون در خلق بحران مهاجرت در اروپا و نظام 
بين الملل باز مي گردد. وزير امور خارجه اسبق اياات متحده آمريکا در 
 سال 201۳ ميادي، نقش به سزايي در تاسيس داعش و ديگر گروه هاي 
تروريستي و تکفيري در منطقه غرب آسيا داشت. حمايت هاي مالي و 
تسليحاتي غير مستقيم اياات متحده آمريکا از گروه هاي تروريستي و 
تکفيري در دوران حضور هياري كلينتون در مسند وزارت امور خارجه 
آمريکا به نقطه اوج خود رسيده بود. در چنين شرايطي وزير امور خارجه 
اسبق آمريکا خود يکي از اصلي ترين مسببان تزريق ترور و ناامني به 
غرب آسيا و شمال آفريق قلمداد مي شود. همگان آگاه هستند كه يکي 

از اصلي ترين دايل وقوع بحران مهاجرت در اروپا نيز همين مسئله 
است! بسياري از ساكنان كشورهاي منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا، به 
دليل وقوع بحرانهاي منيتي مزمن و پايدار و حضور گروه هاي تروريستي 
و تکفيري ساخته و پرداخته دست اياات متحده و شركاي اروپايي آن، 
نمايند. در چنين شرايطي  به كشورهاي غربي مهاجرت  ناچار شدند 
هياري كلينتون به گونه اي سخن مي گويد كه گويا اساسا نقشي در 

ايجاد بحران مهاجرت در غرب نداشته است!
نکته پاياني اينکه هياري كلينتون تاكنون دوبار در سال هاي 2008 
و 2016 ميادي در انتخابات شركت كرده و شکست خورده است. از 
اين رو بسياري از راي دهندگان در حزب دموكرات ترجيح مي دهند از 
حضور نامزدي ديگر در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 حمايت 
كنند. با اين حال به نظر مي رسد كلينتون با استناد به ابي همسرش 
بيل كلينتون و دموكرات هايي پرنفوذ مانند ال گور و مادلين آلبرايت و 
فراتر از آنها، سوپردليگيت هاي حزب دموكرات، در رقابت هاي انتخاباتي 
حاضر شود. در هر حال برآورد ها و نظرسنجي هاي صورت گرفته تا كنون 
نشان مي دهد كه هياري كلينتون شانسي براي حضور در مسند رياست 
جمهوري آمريکا ندارد.مطابق آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته در 
داخل آمريکا، افرادي مانند اليزابت وارن، جو بايدن، برني سندرز و حتي 
جان كري، به مراتب از موقعيت بهتري نسبت به هياري كلينتون براي 
شركت در انتخابات رياست جمهوري آتي برخوردار هستند. حقيقتي 

كه گويا كلينتون به راحتي قصد ندارد آن را بپذيرد!

رئيس سازمان انرژي اتمي اعام كرد: در صورتي كه نتوانيم نفت خود را بفروشيم 
و از مزاياي تراكنش مالي بهره مند شويم، فکر نمي كنم كه ماندن در برجام ديگر 

براي ما مفيد باشد.
به گزارش ايسنا، اين اظهارات علي اكبر صالحي در آستانه ديدارش با فدريکا 
موگريني، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در جريان گفت وگويي با خبرگزاري 
رويترز مطرح شده است.صالحي در اين گفت وگو با اشاره به اين كه زمان بندي 
مورد نظر كه در حد چند ماه بود، رو به اتمام است، اظهار كرد: فکر مي كنم دوره 

صبوري براي مردم ما محدودتر و محدودتر مي شود.
بر اساس گزارش خبرگزاري رويترز، صالحي گفته است، در صورتي كه ايران شاهد 
مزاياي اقتصادي برجام نباشد، مي تواند غني سازي اورانيوم 20 درصد را از سر بگيرد.

صالحي كه براي گفت وگو با اروپايي ها درباره همکاري هاي هسته اي صلح آميز به 
بروكسل رفته است، تصريح كرد، تاش هاي اتحاديه اروپا اميدواركننده است اما 
»ما هنوز نتايج ملموسي مشاهده نکرده ايم«.او همچنين از برنامه اتحاديه اروپا در 
راستاي تعامل تجاري غيرداري استقبال كرد و گفت: SPV مي تواند در زنده نگه 
داشتن برجام مفيد واقع شود.رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان همچنين اظهار 
كرد: در صورتي كه آورده اي حاصل نشود، هدف ما از ماندن در برجام چه خواهد 
بود؛ به ويژه اين كه در ايران صداهاي مخالف با برجام روزبه روز بيشتر مي شود.او 
خاطرنشان كرد: بازگشت به چيزي كه قبا داشتيم و حتي وضعيت بهتر از آن، 
برايمان بسيار آسان است. ما مي توانيم فعاليت در راستاي غني سازي 20 درصد 

را آغاز كنيم. ما مي توانيم ميزان اورانيوم غني شده را باا ببريم.

برگ سبز، برگ کمپاني، بنچاق وانت پيكان مدل 1389 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 
 NAAA46AA4AG112861 38-185د42 و شماره موتور 11488109784 و شماره شاسي

به نام محمد باقرلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز ميني بوس کارسان مدل 2007 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 786ع55- ايران 
33 و شماره موتور DY74G34904 به نام مريم بنازاده اردبيلي فرزند داريوش صادره از تهران 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز و کارت و بيمه نامه خودروي سواري سمند مدل 1384 به رنگ بژ و شماره انتظامي 
721د96- ايران 65 و شماره موتور 12484011981 به نام فاطمه حسيني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني يك دستگاه موتورسيكلت سيستم دلتا 125CC به شماره پاك 569-38276 به 
 NC5***125D9520800 0125 و شماره تنهNC5056351 رنگ قرمز مدل 1395 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 80 به رنگ يشمي و ش ش ايران 33-822د59 و 
ش م 00213673 و ش شاسي S1412280686640  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
شناسنامه مالكيت چانگان مدل 2015 رنگ قرمز ش ش ايران 45-719ط39 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پژو پارس مدل 86 رنگ سفيد ش ش ايران 45-411ل32 و ش م 

12486163749 و ش شاسي 50503618 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني خودرو سواري پژوپارس مدل 1386 به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي 
ايران 97-829ج58 و شماره شاسي 50315614 و شماره موتور 12486044608 متعلق به آقاي 

کاظم گنج خانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه خدمات کشاورزي به شماره 221 به مساحت 12/9 هكتار واقع در شهرستان گميشان به نام 

يعقوب بدخشان فرزند آناقلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات فوق ديپلم به نام محمد آقاخاني زيابي فرزند قلي به شماره ملي 
1841897329 صادره از ايذه متولد 1366 در رشته الكتروتكنيك برق صنعتي مقطع کارداني 
پيوسته از واحد دانشگاه آزاد ايذه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد ايذه ارسال نمايد.
دفترچه تراکتور روماني مدل 650 به شماره موتور 522507 و شماره شاسي 65121248 اينجانب 

سهراب شاميان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3056
سند کمپاني و کليه اسناد مالكيت و شناسنامه مالكيت خودرو سواري کار جيلي مدل 2014 به 
شماره انتظامي ايران 27-794ط27 و شماره موتور JLD4G24D5JC03158 و شماره شاسي 

L108DBZ57E3063801 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3057
کارت گارانتي کاميون کمپرسي مدل 1395 به شماره پاك ايران 79-581ع48 و شماره موتور 
33594010128461 و شماره شاسي NAB374438GA000787 متعلق به اصان محمدي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کارخانه و برگ سبز خودروي سواري پرايد تيپ جي ال ايكس آي مدل 1388 به رنگ نقره اي 
متاليك و شماره موتور 2962018 و شماره شاسي S1412288270944 و شماره پاك ايران 
38-551ب19 به نام سيدجعفر ساداتي به شماره ملي 1828898007 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مفقودي جواز اسلحه - جواز اسلحه به شماره 2219361 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو سواري پژو 206 مدل 1384 به شماره انتظامي 17-337ل69 
و شماره شاسي 19805190 و شماره موتور 10FSS14957940 به نام رامين نام آور اساملو مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3040
اينجانب رامين نام آور اساملو مالك خودرو پژو 206 به شماره انتظامي 17-337ل69 و شماره 
شاسي 19805190 و شماره موتور 10FSS14957940 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در تهران - کيلومتر 14 جاده قديم کرج، 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. 3039
بدينوسيله اعام مي دارد که پروانه مسئول فني شرکت اعتماد ترش ايذه توليدکننده ترشيجات و 

مرباجات به شماره 8769-8/2/10/3889 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 1396 به رنگ خاکستري متاليك و شماره شهرباني 88-

885و24 و شماره موتور 124K1144375 و شماره شاسي NAAM01CE6HK131053 متعلق 
به آقاي مهرداد مرحمت  آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت کاميون کشنده ولوو مدل 1384 به شماره پاك ايران 79-954ع69 و شماره موتور 524123 
و شماره شاسي YV2AN60DX5T863332 متعلق به محمدرضا سرخيل مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند کمپاني سواري پژو 206 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1383 و 
شماره پاك 611ج66- ايران 14 و شماره موتور FSS14779534 و شماره شاسي 83641251 

به نام علي عظيم زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند کاميون کمپرسي آکسور مدل 85 رنگ سفيد روغني به شماره موتور 45793700062794 
و شماره شاسي NAB3746955B010137 به مالكيت حافظ نادري با کد ملي 4189691542 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند رانندگي به شماره 2975526 اينجانب مسلم ابوالفتحي فرزند ولي به شماره ملي 

3950022058 ساکن نهاوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژو آردي مدل 1383 به شماره انتظامي 61-943ب73 
و شماره شاسي 82135266 و شماره موتور 11782008317 به مالكيت محي الدين خليلي فرزند 

احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و سند کمپاني خودرو سواري ام وي ام مدل 1391 به شماره انتظامي 17-122ط37 
و شماره موتور MVM477FJAA001806 و شماره شاسي NATFBAMD8A1001827 به نام 

مرتضي مهرپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3072
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري سيستم پژو تيپ 206SD TU5 مدل 1395 به شماره 
 NAAP41FE5GJ758439 167  و شماره شاسيB0001710 انتظامي 61-463د26 و شماره موتور

به نام آزاد اميني فرزند رحمن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3071

سند اصلي، برگ سبز و کارت ماشين خودروي سواري پژو 405 مدل 1383 به رنگ بژ و شماره 
موتور 12483016713 و شماره شاسي 83006581 و شماره انتظامي ايران 65-298د17 به نام 

محمدحسن احمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز پژو 405 مدل 88 رنگ نقره اي به شماره انتظامي 812و68- ايران 43 
و شماره موتور 124880206 و شماره شاسي 823028 به نام طيبه شرافت نژاد مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
کارت شناسايي حراستي فرودگاه امام خميني)ره(به شماره 45050 به نام مجتبي پادار مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت شناسايي اينجانب سيدمجيد حسيني تبار به شماره کارمندي 931604 مربوط به شرکت هواپيمايي 

جمهوري اسامي ايران هما مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت پاك وسيله نقليه سواري پرايد تيپ 131SE به رنگ سفيد روغني مدل 1393 و شماره انتظامي 
163ص41- ايران 96 و شماره موتور 5190648 و شماره شاسي NAS412100E1059878 متعلق 

به خانم نيره پياده کوهسار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب عبدالحكيم کوهستاني فرزند قلي متولد 1373/10/26 به شماره ملي 
5970072958 به شماره دانشجويي 935063857 رشته مديريت صنعتي چندبخشي دانشگاه پيام 

نور نيكشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت دوکابين تويوتا هايلوکس مدل 1992 به شماره پاك 975س86- 
ايران 95 و شماره موتور 0959205 و شماره شاسي 0018666 به رنگ قرمز متاليك به نام ابراهيم 

حسين بر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاکتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( و کارت پاك و برگ گمرکي و پاکت بدنه خودرو 
وانت شخصي تويوتا 2000 به رنگ قرمز روغني مدل 1983 به شماره پاك 537ج24- ايران 95 
و شماره وتور 2139530 و شماره شاسي 600109 به نام موابخش کوهي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاکتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( و کارت پاك و پاك عقب خودرو کفي جرثقيل دار هيوندا 
کروس D4AE به رنگ سفيد روغني مدل 1389 و شماره پاك 434ع46- ايران 85 و شماره موتور 
379120009418897 و شماره شاسي 37911789013683 و شماره بدنه 37934489014083 

به نام فقيرمحمد قريشيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاکتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري سايپا 131SE مدل 1395 به شماره 
 NAS411100F1167695 پاك 419ي23- ايران 32 و شماره موتور 5457375 و شماره شاسي

به رنگ مشكي متاليك به نام علي عباسعلي زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز پرايد مدل 1385 به شماره پاك 438د14- ايران 95 و شماره موتور 1577234 
و شماره شاسي S1412285226500 به رنگ نقره اي متاليك به نام حميد کريم مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ زانتيا سيتروئن مدل 1385 به شماره پاك 473د39- ايران 75 و شماره موتور 601338 
و شماره شاسي S1512285143040 به رنگ نوك مدادي متاليك به نام محمدامين ساارچوپاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1382 به شماره انتظامي 354د42- ايران 85 و شماره 
موتور 22568128531 و شماره شاسي 8102792 به رنگ يشمي سير روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1387 به شماره انتظامي 289ج43- ايران 85 و شماره 
موتور 2579310 و شماره شاسي S1412287526684 به رنگ نقره اي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ کمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 332د55- ايران 
45 و شماره موتور 12485145172 و شماره شاسي 13245223 به رنگ نقره اي متاليك مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند اينجانب نورعلي کمالي خالقداد فرزند محمد به شماره ملي 3621123873 و شماره 

هوشمند 2089674 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند به شماره 2181265 مربوط به کمپرسي 6چرخ به شماره انتظامي 123ع16- ايران 

62 مدل 1385 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب عباس ذاکري قشمي به شماره دانشجويي 9526053 رشته شيمي محض 

از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( و کارت شناسايي وانت مزدا به شماره انتظامي 841ق97- ايران 
82 و شماره موتور E2J9B1221 و شماره شاسي NAGP2PC31JA500176 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پرايد جي تي ايكس آي مدل 1383 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 
13-738و66 و شماره موتور 00680440 و شماره شاسي S1412283219914 به مالكيت سعيد 

جعفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و کارت ماشين خودرو هاچ بك مدل 1397 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 67-
 NATGBAYL2J1020413 و شماره شاسي MVM484FBDJ019471 468د21 و شماره موتور

به مالكيت فروغ بيات مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1380 به شماره انتظامي ايران 44-131ص54 
و شماره موتور 22822007012 و شماره شاسي 80807114 به مالكيت سند کمپاني به نام اسداله 

يزداني زازراني و برگ سبز به نام پيام معتمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني موتورسيكلت شباب CDI 150 مدل 1389 به رنگ مشكي و شماره 
شاسي  شماره  و   162FMJSB4005344 موتور  شماره  و   66165-621 ايران  انتظامي 
N1U***150H8933872 به مالكيت ابوالقاسم سلطاني ورنوسفادراني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 1385 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 
ايران 23-191ق16 و شماره موتور 1539708 و شماره شاسي S1412285852666 به مالكيت 

مسلم خدابخشي اردستاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني خودرو سواري سايپا 131SE مدل 1394 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 
ايران 43-243ن84 و شماره موتور 5463089 و شماره شاسي NAS411100F1160886 به 

مالكيت محمدتقي عموتقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو 206 مدل 1388 به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي 
 NAAP03ED19J041654 ايران 53-799ص75 و شماره موتور 14188000407 و شماره شاسي

به مالكيت مهري رنجكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو پرايد صبا GLXI  مدل 1385 به رنگ مشكي و شماره انتظامي ايران 13-755ص35 
و شماره موتور 1784890 و شماره شاسي S1412285994510 به مالكيت اعظم السادات هاشمي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني سواري سيستم پرايد تيپ )جي ال ايكس آي( مدل 1389 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
3338718 و شماره شاسي S1412289149355 و شماره پاك انتظامي ايران 34-474و34 و به نام 

مالك محمد پورالهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مريم دهقاني تفتي مالك پژو 405 به شماره موتور 12483060329 و شماره شاسي 83027707 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در 
کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهدي آقايي مالك وانت پيكان به شماره شاسي EG724023 و شماره انتظامي ايران 94-316ج62 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در 
کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رمضان دارامي مالك ميني بوس بنز 309 به شماره موتور 334911100070191 و شماره شاسي 
37939150409096 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد واقفي اصل مالك پژو پارس به شماره موتور 22827905224 و شماره شاسي 79805122 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در 
کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ناهيد بختياري مالك پژو 206 به شماره موتور 14189074942 و شماره شاسي BJ484594 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب هوشنگ زادمان مالك سمند به شماره موتور 124K0879412 و شماره شاسي GF097288 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اکبر شاهي حسين آباد مالك وانت پيكان به شماره شاسي BG224527 و شماره انتظامي 558ق44- 
ايران 65 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران 
خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهدي زنجاني مالك پژو 206 به شماره شاسي 21503182 و شماره انتظامي 215س63- ايران 
77 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو 
واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کارت تردد اينجانب سيدمجيد حسيني تبار به شماره 0322668654 مربوط به اداره کل فرودگاههاي مهرآباد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ماشين اينجانب طاهره محمدعلي پور فرزند غريب رضا مالك خودرو سواري سيتروئن تيپ زانتيا SX مدل 
85 به شماره موتور 610509 و شماره شاسي S1512285146592  وشماره پاك 727ي35ايران22مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو 206 مدل 91 به شماره انتظامي ايران 77-324س14 و شماره موتور 141A0001216 و شماره شاسي 

NAAP03ED4GJ586951 به نام آقاي محمدمهدي رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب ذکريا صاحي کجور فرزند علي اکبر به شماره ملي 2190160057 صادره 
از نوشهر در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري با شماره م/د/1245 
تاريخ 96/7/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسامي واحد چالوس به نشاني چالوس خيابان 17 شهريور ارسال نمايد.
اينجانب افشين نكوزاد مالك پژو آردي به شماره موتور 11784059934 و شماره شاسي 13462295 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 10019606RR180836 شعبه شرکت خارجي کولينگيچه لوخت وارت ماتسا پيچ مالك تندر90 به شماره موتور
و شماره شاسي HA264070 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 

يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آگهي فقدان دانشنامه - خانم گيتي ملكيان داراي شناسنامه شماره 2110311495 صادره از گرگان متولد 
71/1/9 فرزند محمدرضا به شماره دانشجويي 8912452327 اظهار مي دارد که دانشنامه پايان تحصيات 
مقطع کارشناسي ايشان مفقود گرديده است. لذا به موجب اين آگهي دانشنامه مذکور ابطال مي گردد. از 
يابنده تقاضا مي شود مدرك فوق  را از طريق پست به نشاني مشهد - پرديس دانشگاه فردوسي - مديريت 

آموزشي - اتاق 202 ارسال و يا در صورت امكان تحويل نمايند.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فريبا بيات فرزند احمد به شماره شناسنامه 32100 صادره از تهران در 
مقطع کارشناسي رشته امور گمرکي صادره از واحد دانشگاهي فيروزکوه با شماره 44186 مورخ 
87/12/11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسامي واحد فيروزکوه به نشاني فيروزکوه - دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايند.

رئيس شوراي اسامي شهر مشهد عنوان کرد:
گام استوار بانک شهر در حوزه توسعه فرهنگ كتابخواني

رئيس شوراي اسامي شهر مشهد مقدس گفت: گستردگي فعاليت بانک شهر در 
زمينه هاي متفاوت اقتصادي و فرهنگي مولفه اي خاص و قابل قدرداني است.به 
گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، محمدرضا حيدري با بيان اين 
مطلب گفت: بيستمين نمايشگاه كتاب بين المللي مشهد مقدس، تعريف نويني از 
توسعه استاندارد فرهنگ كتابخواني در كشور است.وي با بيان اينکه نيازهاي تمامي 
اقشار در اين نمايشگاه به خوبي ديده شده است گفت: دست اندركاران برگزاري 
اين نمايشگاه ضمن در نظر گرفتن ذائقه مخاطبان، تاش كردند تا شرايط را براي 
استفاده تمامي سنين و افراد جامعه فراهم كنند.رئيس شوراي اسامي شهر در 
به  بانک  اين  نمايشگاه كتاب مشهد تصريح كرد:  بانک شهر در  خصوص حضور 
عنوان يک همراه قدرتمند سال هاست كه در كنار اهالي فرهنگ و هنر قرار گرفته 
و توانسته بسياري از دغدغه آنها را برطرف كند.حيدري خاطرنشان كرد: يکي از 
مسائل مهم در حوزه كتاب بحث اقتصادي آن است كه طي سال هاي اخير با برنامه 
ريزي هاي بانک شهر و همراهي اين بانک با وزارت ارشاد اين دغدغه تا حد بسياري 
 برطرف شده است.وي در ادامه گفت: بانک شهر توانست ضمن حمايت هاي مالي از 
پروژه هاي زيرساختي در شهرها زمينه را براي فعاليت خود در حوزه هاي فرهنگي 

فراهم سازد كه اين يک اقدام شايسته قدرداني است.

  مشاركت بانک پارسيان 
در كمک به اشتغال پايدار در روستاها

با مشاركت و حمايت مالي بانک پارسيان، پروژه كشتارگاه صنعتي هما مرغ پرطاي 
مهاباد با حضور وزيرجهاد كشاورزي ومسئوان استاني و بانک پارسيان در تاريخ 
28 آبان ماه 97 به بهره برداري رسيد.كشتارگاه صنعتي هما مرغ پرطاي مهاباد از 
مشتريان شعبه مهاباد بانک پارسيان و متقاضي استفاده از تسهيات" طرح اشتغالزايي 
روستايي بوده كه در اين راستا تسهيات ازمحل اعتبارات طرح اشتغال زايي روستايي 
از اين بانک دريافت كرده است.گفتني است؛به موجب تفاهم نامه منعقده في مابين 
بنياد بركت به نمايندگي از ستاد اجرايي فرمان امام)ره(،معاونت توسعه روستايي و 
مناطق محروم رياست جمهوري،با عامليت بانک پارسيان،اين بانک در حوزه اشتغالزايي 
و فراهم كردن زيرساخت هاي ازم براي طرح هاي عمراني و روستايي مشاركت 
چشمگيري داشته و تاكنون كمک هاي بسياري براي طرح هاي كشاورزي،دامداري 
و حتي طرح هاي كوچک روستايي انجام داده و توانسته است در كمک به اشتغالزايي 

مناطق محروم  و رونق اقتصاد كشور نقش مهمي ايفا نمايد.

طي هشت ماه ابتداي ٩٧ توسط بانک صادرات ايران صورت گرفت؛
 پرداخت بيش از ٦٤١ ميليارد ريال 

تسهيات حمايتي در مازندران
 بانک صادرات ايران در هشت ماه اول سال 97 دو هزار و 765 فقره تسهيات حمايتي 
به ارزش بيش از 6٤1 ميليارد ريال در استان مازندران پرداخت كرده است.به گزارش 
روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در راستاي انجام تعهدات و مسئوليت  هاي 
اجتماعي خويش، از ابتداي سال 97 تا 2٤ آبان ماه سال جاري دو هزار و 765 فقره 
وام قرض الحسنه بالغ بر 6٤1 ميليارد ريال به ساكنان استان مازندران پرداخت كرده 
است.بنابر اين گزارش، بانک صادرات ايران در اين استان در مدت ياد شده، ۳28 
ميليارد و ٤50 ميليون ريال وام قرض  الحسنه ازدواج پرداخت كرده است. همچنين 
اين بانک با پرداخت ٤۳ ميليارد و ۳00 ميليون ريال وام قرض الحسنه اشتغال زايي 
به متقاضيان معرفي شده از سوي كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي 
و نيز ٤0 ميليارد و ٤60 ميليون ريال وام رونق توليد، گام مهمي در راستاي ايجاد 
اشتغال در اين استان برداشته است.پرداخت يک هزار و ۳65 ميليون ريال تسهيات 
به آزادي زندانيان معسر، اعطاي 11 هزار و 750 ميليون ريال تسهيات بهسازي و 
نوسازي مسکن روستايي و پرداخت ۳٤7 فقره وام اقشار ويژه به ارزش بيش از 201 
ميليارد ريال از ديگر فعاليت هاي تسهياتي ثبت شده در كارنامه بانک صادرات 
بخش  در  بانک همچنين  است.اين  يادشده  مازندران طي مدت  استان  در  ايران 
اعطاي وام قرض الحسنه اشتغال فراگير نيز بيش از 1٤ ميليارد ريال به متقاضيان 

پرداخت كرده است. 



نيم نگاه«

خبر«
با حكم وزيرکشور؛

پيروز حناچي رسما شهردار تهران شد
حکم شهردار تهران توسط وزير کشور تاييد واباغ شد.به گزارش 
فارس، وزيرکشورحکم پيروزحناچي را به عنوان شهردارتهران بعد 
از16 روزصادروبه شوراي شهرتهران اباغ کرد. پيروز حناچي در 
رقابت با عباس آخوندي با 11 راي در تاريخ 22 آبان به عنوان 
شهردار تهران انتخاب و به وزارت کشورمعرفي شد.مراسم معارفه 
روزيک شنبه درصحن علني شوراي شهرتهران برگزارمي شود. علي 
اعطا سخنگوي شوراي شهرتهران اظهارداشت: روزگذشته حکم 

پيروزحناچي شهردارمنتخب تهران ازسوي وزيرکشورصادر شد.

رئيس کميته امداد:
تورم افسارگسيخته ،محاسبات ما را بر هم زد

بخش اجتماعي: رئيس کميته امداد امام خميني)ره( گفت: تورم 
افسارگسيخته درکشور، محاسبات ما را کامًا بر هم زده وانتظارمي رود 
مجلس ودولت گامي اساسي براي حل مشکات بردارند. به گزارش 
خبرنگارما، پرويزفتاح با تأکيد براينکه سبک زندگي مسئوان نبايد با 
محرومان وفقرا فاصله زيادي پيدا کند، گفت: درنظام اسامي نبايد طبقه 
اشراف ايجاد کنيم. سفارش وخواهش ما سرکشي به منازل مددجويان 
تحت پوشش است که اين سبک زندگي اميرالمؤمنين )ع( وهمه ائمه 
بوده است. سادگي، تواضع ومردمي بودن بايد فضيلت رايج درهمه 
مسئوان باشد ودراين صورت است که نظام وانقاب بيمه مي شوند.

فتاح با بيان اينکه کميته امداد نقشي درتوليد فقرندارد، افزود: همه 
ارکان نظام بايد نسبت به رفع فقرورسيدگي به نيازمندان اهتمام داشته 
باشند وهمه جانبه به فقرحمله کنند. درمان اصلي فقربا رونق اقتصادي، 
مهارتورم، ثبات دربازار، افزايش درآمد سرانه، اقتصاد مقاومتي، مبارزه 
با قاچاق کاا، افزايش صادرات، رونق اشتغال وترويج فرهنگ مصرف 
کااي ايراني امکان پذيراست.وي با يادآوري شعاررئيس جمهورمبني بررفع 
فقرمطلق درکشورخاطرنشان کرد: تورم افسارگسيخته درکشورامسال 
محاسبات ما را کامًا به هم زده است. انتظارمي رود مجلس ودولت 
دريک هماهنگي جدي گامي اساسي براي تحقق اين شعاربردارند.

وي گفت: کارامداد پيشگيري ودرمان است. وضعيت جامعه تحت 
کشوربهتراست.  ازمتوسط  اجتماعي  ازنظرآسيب هاي  امداد  پوشش 
اگرچترحمايت هاي اجتماعي را گسترده کنيم آسيب هاي اجتماعي 
که رفع آن هزينه بيشتري دارد کاهش مي يابد. متوسط پرداختي ما با 
احتساب يارانه ها، سبد کاا وتمام خدمات به هرنفردرماه۳۵۰ هزارتومان 
است درحالي که هزينه نگهداري زنداني وترک اعتياد بسياربيشتراست.
فتاح اضافه کرد: کميته امداد، مؤسسات خيريه را رقيب خود نمي داند 
وما تعامل را پيش گرفته ايم اما نحوه صدورمجوزهاي بي رويه ونبود 
نظارت وکنترل برآنها هشداري است به همه ما که اصاح اين رويه 
نيازمند تجديدنظردرقوانين مربوطه است.رئيس کميته امداد افزود: 
انتظارداريم مجلس ودولت دريک هماهنگي دربودجه سال۹۸ توجه 
ويژه به رديف هاي اعتباري امداد داشته باشند واطمينان پيدا کنيم 

دريافتي مددجويان به اندازه نرخ تورم۹۷ افزايش يابد.

وزير جوانان خبر داد: 
کاهش رشد طاق

وزير ورزش وجوانان ازکاهش رشد طاق خبرداد وگفت: درحال 
حاضربيش از۴۰۰ مرکزآموزش هاي پيش از ازدواج داريم درحالي که 
درسه سال قبل اين تعداد تنها۵۰ مرکزبود که امروزنتيجه گسترش 
اين مراکز، کاهش رشد طاق بوده است. به گزارش ايسنا، مسعود 
سلطاني فر درکنفرانس منطقه اي حقوق کودک، با بيان اينکه۳۰ 
درصد جمعيت کشورما را کودکان تشکيل مي دهند وقوانين فعلي ما 
همه هم وغم خود را براي حفظ واقعي حقوق اين۳۰ درصد معطوف 
 کرده است، اظهارکرد: کودکان،آسيب پذيرترين گروه هرجامعه اي
قلمداد مي شوند که مورد هجوم همه نوع ناهنجاري قرارمي گيرند 
وامروزميليون ها کودک به خاطربي سرپرستي و آوارگي ناشي 
ازجنگ، تغذيه نامناسب، آلودگي ها وبيماري هاي خطرناک و 
اعتياد والدين يا درشرايط دشواري هستند يا درچنگال افراد پليد 
هستند وبه عنوان عامل توزيع مواد مخدرمي شوند.وزير ورزش و 
جوانان، تصريح کرد: حقوق وحق فردي واجتماعي کودکان درحال 
ازبين رفتن است خانواده به عنوان کوچکترين نهاد اجتماعي حتما 
بهترين نهاد براي رشد وبروز خاقيت کودکان است و با مناسبات 
درون خانواده مي توان بسياري از حقوق کودکان را حفظ کرد. 
درکشورهاي اسامي به سبب وجود استحکام دربنيان خانواده 
وگرايش هاي ديني وآشنايي با احکام اسامي وضعيت حقوقي 

کودکان وضعيت مناسب تري دارد.

جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا: 
حقوق سربازان کمک  هزينه است تا حقوق

جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا درخصوص حقوق سربازان 
با بيان اينکه حقوق سربازان کمک  هزينه است تا حقوق، گفت: 
آنچه که طبق قانون پيش بيني شده است به شرط بودن اعتبارات 
ازم امکان پذيراست.سردارابراهيم کريمي درگفت و گوبا فارس، 
درخصوص اين موضوع اظهارداشت: حقوق هرساله سربازان اضافه 
مي شود اما آنچه که درقانون پيش بيني شده به شرط بودن اعتبارات 
ازم، تأمينش امکان پذيراست. جانشين نظام وظيفه عمومي ناجا 
تصريح کرد: در۵ سال اخيرحقوق سربازان ضريب افزايشي داشته 
است و وضعيت بهتري را نسبت به گذشته دارا هستيم. وي با اعام 
اينکه حقوق سربازان را بايد به منزله کمک هزينه  برايشان تلقي کرد 
تا حقوق، اظهاراميدواري کرد: با تامين اعتبارات بيشتراميدواريم 

بتوانيم حقوق سربازان را افزايش دهيم.

»

دادستان کل کشور:
 حفظ حقوق عامه

 بايدبه مطالبه عمومي 
تبديل شود
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 دعا کنيم در سازمان مديريت بحران
زلزله نيايد!

رسول خاني
رئيس سازمان مديريت بحران کشور روز گذشته  

در گفت و گويي با بيان اينکه دعا کنيم تا در 
تهران زلزله نيايد عنوان کرد که؛ امکان ايجاد 
خطوط ارتباط زميني براي امداد رساني در زمان 
بروز زلزله در تهران وجود ندارد. بدون شک اين 
گفته را مي توان تير خاصي بر اميد به نجات 
شهرونداني دانست که علي رغم باور ديرينه خود به بروز زلزله احتمالي 

در اين شهر، شبها سر به بالين مي گذارند.
بايد يادآور شد که از ۴1باي طبيعي که در جهان وجود دارد۳1مورد 
آن شامل کشور ما نيز مي شود. ايران جرء 1۰کشور حادثه خيز جهان 
است. به گفته کارشناسان ۸۵درصد مساحت کشور به ميزان زياد و 
خيلي زياد زلزله خيز است و نيمي از مردم کشور در 2۵ شهر زلزله 

خيز زندگي مي کنند.
اما در تهران گسل هايي شامل گسل مشا-فشم، گسل شمال تهران، 
گسل نياوران، گسل تلو پايين، گسل محموديه، گسل شبان و کوثر وجود 
دارد که بر اساس گزارش دستگاه هاي مسئول و علمي در فاصله 1۰۰تا 
1۵۰ سال به طور متناوب يک بار در اين نقطه از زمين زلزله  آمده 
و اکنون از آخرين زلزله پايتخت حدود 11۰سال مي گذرد و احتمال 

وقوع زلزله اي به بزرگي ۷ ريشتر در تهران وجود دارد.
همچنين در سال 1۳۸۰ آژانس بين المللي مطالعات زلزله ژاپن برمبناي 
مطالعات وضعيت زمين،خاک ، عرض خيابان ها،جمعيت و ديگر فاکتورها 
دو گزارش ارائه داد که بر اساس آن گسل شمال تهران توانمندي وقوع 
زلزله تا ۷/2 ريشتر و گسل جنوبي قدرت زلزله تا ۷ ريشتر را دارد. اين 
گزارش همچنين تعداد تلفات را محاسبه کرده و پيش بيني کرده که 
بروز زلزله تهران مي تواند با چندصدهزار کشته و دو برابر آن زخمي و 
مصدوم همراه باشد. به راستي تهران با اين وسعت و جمعيت باا اگر 
زلزله اي که مي گويند هر آن نزديک ما است اتفاق افتد، چه کسي 

پاسخگوي اين فاجعه عظيم خواهد بود؟
شهر تهران بيش از ۸ ميليون جمعيت دارد و حدود 2ميليون نفر نيز 
روزانه به اين شهر رفت و آمد دارند. بيش از يک ميليون و 2۰۰هزار 
نفر از شهروندان اين شهر در بافت فرسوده زندگي مي کنند. که اين 
رقم 1۵درصد جمعيت شهر را شامل مي شود. اماکن آموزشي و درماني 
تهران که بايد داراي کاربري به عنوان جايگاه مديريت بحران باشند، از 

نظر مقاوم سازي وضعيت اسفناکي دارند.
وزير بهداشت اعام کرده که، علي رغم تاش هاي انجام شده ۵۰ درصد 
مراکز درماني در صورت وقوع حادثه جدي همچون زلزله ايمن نيستند.
بيش از 2 ميليون و 1۰۰هزار دانش آموز در فضاي آموزشي و پرورشي 
 استان تهران مشغول به تحصيل هستند که به گفته مدير کل نوسازي ،

توسعه و تجهيز مدارس تهران، تنها ۷۵درصد بافت مدارس در سطح 
تهران از ايمني کافي برخوردارند و مابقي نه تنها ايمني ازم را ندارد 

که عمدتاً فرسوده هستند. 
با توجه به گسل ها، بافت هاي فرسوده و زلزله خيز بودن،تهران يک 
شهر نا ايمن است و کافي است زلزله ۷يا ۷/۵ ريشتري رخ دهد تا 
کل اين کانشهر براي چند سال از بين برود و در اين صورت هزاران 

کشته برجاي خواهد ماند.
پس از بروز زلزله احتمالي درتهران، از تخريب منابع و سرمايه هاي 
اقتصادي که بگذريم، پاسخ اشک ها و ناله هايي که براي از دست دادن 
 عزيزان مردم مصيبت ديده به آسمان بلند است  را چه کسي خواهد داد؟ 
چه کسي پاسخگوي از بين رفتن هزاران سرمايه انساني اين مرز و بوم 
خواهد بود؟  آنجايي که آموزه هاي ديني ما تاکيد دارند که نجات يک 

انسان نجات يک جامعه است.
مسلماً تهران شهري زلزله خيز است! 

 اما اي کاش رئيس سازمان مديريت کشور به شهروندان اميد مي داد که؛ 
مردم و شهروندان تهران! آسوده تر بخوابيد که طي يک سال گذشته با 
هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط و همچنين الزام آنها در امر نظارت بر 
 ساخت و ساز ها، مقاوم سازي، آموزش همگاني و ... توانستيم گام هاي 

موثري برداريم. اي کاش.!
به راستي طي همين يکي دو سال اخير متوليان در ارتباط با اين مهم 
چه کرده اند؟ به طور مثال در سه حوزه بافت هاي فرسوده، مقاوم 
سازي هاي شهري به ويژه ساختمان هاي بلند مرتبه داراي قدمت، 
آموزش شهروندان و ... چه کارهايي انجام شده که از حد حرف فراتر 

باشد ونتيجه آن ملموس؟
 آيا براي کاهش خسارات ناشي از زلزله احتمالي به قدري تاش کرده ايم 

تا روزي درپيشگاه خدا و وجدان خود شرمسار و نادم نباشيم؟ 

رسالت، چرخه معيوب درمان و بيمه ها را بررسي مي کند؛

دولت بدهکار، باي جان بيمار
ادامه از صفحه اول

خانواده اين بيماران بايد جلسه اي ۴۰ تا ۵۵ هزار 
تومان و حداقل دو تا چهار دفعه در هفته هزينه کنند، 
آن هم نه براي يک ماه و دو ماه بلکه براي سال ها. 
آن طور که توانبخش ها مي گويند اگر جلسات، مداوم 
نباشد هر کاري که کرده اند، خراب مي شود. روندي 
سخت و پرهزينه براي خانواده؛ تا اين که بچه معلول 
بتواند از پس نيازهاي اوليه خود بربيايد و تا حدودي 

مستقل شود که اين هم تضميني نيست.
در يک گزارش خواندم مادر دختري معلول مي 
گفت: »يک کفش مخصوص برايش خريده ايم ۳۵۰ 
هزار تومان. تا چند وقت ديگر هم برايش کوچک 
مي شود و مجبوريم يکي ديگر بخريم، يک دختر 
ديگر هم دارم که سالم است. ولي ما همه پول مان 
را براي اين دختر خرج مي کنيم. انگار هيچ کس به 
فکر ما نيست. بيمه که تقبل نمي کند. بهزيستي 
هم براي يک آرم راهنمايي و رانندگي مخصوص 

معلولين سه سال ما را دواند« 
اما يکي ديگر از مشکات هزينه هاي درماني، هزينه 
بسيار بااي نگهداري بيماران معتاد به مواد مخدر 
است، مسلما همه معتادان توسط خانواده در خيابان 
رها نشده اند، بسياري بيماران خود را در کمپ هاي 
ترک اعتياد نگه مي دارند، هزينه دوره درماني يک 
شخص معتاد در سال گذشته مبلغي حدود ۳۰۰ الي 
۴۰۰ هزار تومان بود اما اکنون با وجود گراني اعم از 
مواد خوراکي، پوشاک، مسکن و... هزينه نگهداري 
يک دوره درماني اين اشخاص، مبلغي حدود 6۰۰ 

تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. 
به يک کمپ ترک اعتياد رفته بوديم و در جلسات 
آن ها شرکت کرديم، خانواده و افراد مبتا حضور 
داشتند، با يکي از مادران صحبت کردم که مي گفت: 
درآمد چنداني نداريم، حدود 12 سال است هر چه 

درآورديم براي درمان فرزندم خرج کرديم. 
واقعيت ها را بخواهيم ببينيم قشر متوسط و فقير، 
زندگي و مشکاتشان را با درآمدهاي پاييني که 
دو سوم آن را هزينه درمان و اقساط و ... تشکيل 

مي دهد مي گذرانند. 
چند روزي دنبال مدرک و دليل براي اثبات اين 
مشکل بودم که متوجه شدم چه مستندي بهتر از 
واقعيت جامعه. اما در ادامه با پر تکرارترين تيتري که 
مواجه شدم، اين بود که "هزينه هاي بااي درمان، 

بيماران را از ادامه درمان منصرف مي کند" 
احتماا شما هم از اين دست خبرها زياد ديده ايد 
که بيماران سرطاني و صعب العاج با بيمه سامت، 

رايگان درمان مي شوند. 
•اما واقعيت جامعه چيست؟ 

واقعيت اين است که هزينه هاي زندگي بدون اين که 
درآمدها بيشتر شود، روز به روز افزايش مي يابد. 
و اما بيمه چه تعهدي براي جبران اين هزينه ها 

دارد؟ 
مشخص نيست که رويکرد نهايي دولت بر بخش بيمه 
همگاني متمرکز است يا حمايت هاي اجتماعي؟ 

اين وضعيت باعث شده که سازمان هاي بيمه در 
کشور هر يک رويکرد خاص خود را داشته باشند. 
به عنوان مثال بيمه خدمات درماني به عنوان محور 
تصميمات دولت، رويکرد "بيمه هزينه هاي پزشکي" 
را انتخاب کرده، سازمان تامين اجتماعي رويکرد 
امداد  را و کميته  اجتماعي درماني"  "بيمه هاي 
به  بلکه  گر  بيمه  يک  عنوان  به  نه  امام خميني 
عنوان يک نهاد حمايتي رويکردهاي اجتماعي را 

در پيش گرفته است. 
بد نيست يک مقايسه تطبيقي هم با ديگر کشور ها 
که در زمينه بيمه درماني و کنترل هزينه هاي درمان 

در جهان موفق ترين هستند داشته باشيم. 
صنعت بيمه به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه 
يافتگي در کشورها محسوب مي شود که نمونه هاي 
موفق آن در کانادا، ژاپن و بسياري از کشورهاي اروپايي 

و نمونه ناموفق آن در آمريکا، ديده مي شود. 
سيستم بيمه درماني کانادا يکي از جامع ترين بيمه هاي 
درماني دنيا را ارائه مي کند، به اين صورت که يک 

بيمار از لحظه ورود به بيمارستان تا مرخص شدن 
طور  همين  نمي کند،  پرداخت  را  هزينه اي  هيچ 
ويزيت در مطب پزشکان هم با ارائه کارت بيمه به 

صورت رايگان است، چگونه؟ 
اين بيمه تا حدود ۸۰ درصد قيمت داروها را هم تحت 
پوشش دارد، در کانادا، تمامي شهروندان و افرادي 
که انواع اقامت دائم کانادا را دارند، واجد الشرايط 
دريافت بيمه خدمات درماني هستند؛ نظام بهداشت 
و درمان کانادا مشهور به Medicare  ترکيبي از 
برنامه هاي فدرال و ايالتي است که هدف آنها اطمينان 
از دسترسي تمامي کانادايي ها به خدمات درماني بدون 
توجه به وضعيت مالي آنهاست. تمامي هزينه هاي 
خدمات درماني در کانادا از منبع ماليات ها تامين 
مي شود؛ براي استفاده از خدمات پزشکي رايگان 
افراد بايد بيمه خدمات درماني عمومي داشته باشند. 
افرادي که بيمه  خدمات درماني عمومي دارند يک 
 Health Card  کارت به نام کارت بهداشت يا
دريافت مي کنند که بايد هنگام مراجعه به مراکز 

پزشکي همراه داشته باشند. 
يکي ديگر از کشور هاي موفق در اين زمينه ژاپن 

است. 
هزينه هاي عمومي در ژاپن از طريق نرخ بااي مشارکت 
بيماران در هزينه ها و کاهش ميزان هزينه هاي درماني، 
پايين تر از ميانگين هزينه ها در ميان کشورهاي 
عضو سازمان توسعه و همکاري هاي  اقتصادي نگه 

داشته شده است. 
از سال 1۹۹6 تاکنون موارد مهمي که در صنعت 
بيمه ژاپن واقع شده، شامل "بازنگري در قانون بيمه 

ژاپن" و "حذف تعرفه" بوده است. 
پي  موضوع  اين  به  تنها  موارد  اين  مطالعه   با 
مي بريم که چاره اي جز اصاح در روندهاي اداري 
و بيمه اي و بازنگري در قانون بيمه و درمان، براي 
پيشرفت در اين زمينه نداريم و بايد مطالبه اصاح 

اين شرايط را به طور جدي دنبال کنيم. 
در ادامه سيامک مره صدق، عضو کميسيون بهداشت 
و درمان مجلس دهم با اشاره به يکي از بيماري هايي 
که هزينه درمان باايي دارد، در گفت وگو با رسالت 
گفت: به طور مثال ناباروري يکي از بيماري هايي است 
که مردم از هزينه هاي بااي آن گله مند هستند اما 
 درمان ناباروري هيچ جاي دنيا تحت پوشش بيمه هاي 

پايه نيست. 
 وي افزود: زيرا ناباروري يک بيماري بسيار گران قيمت 
است که نه تنها در ايران بلکه در هيچ کشور اروپايي 
 تحت پوشش بيمه نيست، تنها جاي دنيا که هزينه هاي 
است،  پايه  هاي  بيمه  پوشش  تحت  ناباروري 

استرالياست. 
مره صدق ادامه داد: به دليل پيشرفتي که هر روز 
در اين علم صورت مي گيرد، قيمت داروهاي آن هم 
بسيار گران است، تاش هايي شده که اين بيماري 
تحت پوشش قرار بگيرد و هم اکنون نرخي که براي 
ناباروري و درمان ناباروري در مراکز دولتي و وابسته به 
 دولت دريافت مي شود به مراتب از نرخ کلينيک هاي 

آزاد کمتر است. 
وي با اشاره به اين که بدهکاري دستگاه هاي مربوط 
به درمان به يک ديگر باعث ناهماهنگي مخارج درماني 
 کشور شده است، بيان داشت: وزارت بهداشت و بيمه ها 
هم مجبورند بين مخارج موجود و هزينه هايي که 
دارند يک هماهنگي ايجاد کنند، متاسفانه چندين 
 ماه است که بيمه ها به داروخانه ها و بيمارستان هاي 
نگهداري  هزينه  هم  طرفي  از  بدهکارند،  دولتي 
بيمارستان و تجهيزات آن ها بسيار زياد افزايش 

پيدا کرده است. 
 عضو کميسيون بهداشت و درمان با بيان اين که تحريم هاي 
اقتصادي بر همه چيز اثر گذاشته، تاکيد کرد: افزايش 
قيمت دار اتفاق افتاده، از طرفي هم درست است 
که آمريکا ادعا مي کند که تحريم ها بر موضوعات 
دارويي اثر نمي گذارد، اما تحريم ها بر مسائل دارويي 
 هم اثر خواهد گذاشت، حتي اثر رواني تحريم ها

مي تواند تغييرات بسياري ايجاد کند. 
سيامک مره صدق به سه برابر شدن قيمت تجهيزات 
بيمارستاني اشاره کرد و گفت: من مسئول يک 
بيمارستان خيريه هستم، زماني حدود يک سال 
به صورت  را  بيمارستان  تجهيزات ازم  ما  پيش 
قسطي تهيه مي کرديم با قيمتي يک سوم اکنون، 
اما درحال حاضر همين تجهيزات را بايد به صورت 

نقدي و به قيمت ۳ برابر خريداري کنيم. 
وي با تاکيد بر اين که شرايط اقتصاد درمان به سامان 
 نيست، گفت: وضعيت پيچيده اي براي بيمارستان ها 
به وجود آمده است، حتي نيازهاي روزمره شان را 
بايد به صورت نقدي خريد کنند و اين باعث شده 
بسياري از بيمارستان ها حتي در پرداخت حقوق 
کارکنانشان به مشکل بخورند. شرايطي که از نظر 

اقتصاد درمان وجود دارد به سامان نيست. 
بموقع  پرداخت  عدم  که  اين  بيان  با  صدق  مره 
درمان  بخش  کل  به  ها  بيمه  به  دولت  تعهدات 
آسيب زده است افزود: وزارت بهداشت هم درگير 
اين مشکات است، وزارت بهداشت از بيمه ها طلب 
دارد، بيمه ها از دولت طلب دارند و متاسفانه يک 
چرخه معيوبي ايجاد شده است که به علت اين 
بدهکاري که به دليل عدم پرداخت بموقع تعهدات 
دولت به بيمه ها باز مي گردد، کل بخش درمان 

دارد آسيب مي بيند. 
عضو کميسيون بهداشت و درمان با اشاره به درست 
اجرا نشدن طرح تحول سامت، ابراز کرد: نکته دوم 
اين است که متاسفانه به برخي از نکات طرح تحول 
سامت کم توجهي مي شود؛ يکي مسئله پزشک 
خانواده و طرح ارجاع است، منتها وقتي طرح ارجاع 
را به صورت کامل در تمام کشور اجرا نکنيم اين 
طرح تحول سامت به صورت دقيق و کامل قابل 

اجرا نخواهد بود. 
وي با يادآوري اين که مراجعه ۸۰ درصد بيماران 
گويد:  مي  است،  دليل  بي  متخصص  پزشک  به 
بيمار  مراجعه  اولين  بيمه هزينه  دنيا  هيچ جاي 
به يک پزشک فوق تخصص را پرداخت نمي کند، 

بيمار ابتدا بايد به پزشک خانواده مراجعه کند و 
در ۸۰ درصد مواقع مشکلش حل خواهد شد، اما 
متاسفانه امروز درصد قابل توجهي از وقت پزشکان 
متخصص و فوق تخصص درگير ويزيت بيماراني 
مي شود که پزشک خانواده هم مي تواند مشکل 

آن ها را برطرف کند. 
مره صدق ادامه داد: اين دو اشکال دارد؛ هم وقت و 
انرژي پزشکان متخصص را مي گيرد و بنابراين دقت 
آن ها را براي کارهاي تخصصي و فوق تخصصي کاهش 
 مي دهد و از طرف ديگر هزينه بسياري را بي دليل
بر دوش بيمه ها مي گذارد، يکي ديگر تعيين الگوريتم 
درماني است به اين ترتيب که نحوه استفاده از خدمات 
پاراکلينيکي بايد بر اساس يک نظام علمي و مرحله اي 
 باشد، اما در کشور ما متاسفانه بيمار با اولين مراجعه اي 
که  است  اين  خواستار  دارد  پزشک  به  که 
ويژه  به  و  پزشکي  هاي  آزمايش  اقسام  و  انواع 
 آزمايش هاي تخصصي و گرانقيمت را برايش در 
بايد  بيمه هم  نتيجه  بنويسد، در  بيمه  دفترچه 
مبلغ اين ها را پرداخت کند و اين به نظام درماني 

آسيب مي زند. 
وي با بيان اين که اکنون در تهران به اندازه کل اروپا 
 آزمايش سي تي اسکن و ام آر آي داريم و همين هزينه هاي 
 اضافي به توان سيستم مالي درماني کشور آسيب 
مي زند، افزود: همچنين ميزان مصرف از تصويربرداري 
در کشور ما 1۰ برابر مصرف در اروپاست، اين ها 
همه باعث تحميل هزينه هاي اضافي و سنگين 
بر دوش سيستم تامين درماني کشور مي شود و 
در دراز مدت توان مالي اين سيستم را کاهش 

مي دهد. 
مره صدق ۳۰ الي ۴۰ درصد مراجعات را هزينه 
اضافي دانست و گفت: طبق آمار، ۳۰ الي ۴۰ درصد 
مراجعاتي که به پزشکان مي شود نياز به دارو ندارد 
و يک تغيير رفتاري و غذايي براي درمان اين افراد 
کافي است، ولي ما مي بينيم با اولين مراجعه به 
پزشک، چندين دارو و آزمايش هاي مختلف تجويز 
مي شود. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس 
در پايان با بيان اين که فرهنگ اشتباه براي سامتي 
و اقتصاد درمان کشور مضر است، خاطر نشان کرد: 
فرهنگ جامعه در اين زمينه بايد تغيير کند، برخي 
فکر مي کنند هرچه هزينه دارو و ويزيت پزشک 
گران تر باشد درمان موثر تر خواهد بود، يا برخي 
تصور مي کنند اگر پزشکي دارو تجويز نکند کارش را 
درست انجام نداده است، در صورتي که اين موضوع 
چيزي جز ضرر به سامتي و اقتصاد درمان کشور 

وارد نمي کند. 
گذشته از همه اين مشکات ريز و درشت، گراني 
پروسه درماني و هزينه هاي دارو به دليل همان 
چرخه معيوبي است که ايجاد شده، البته بيمارداري و 
مخارج آن در گذشته هم کم نبوده اما امروز با وجود 
 گراني دار، که بر همه چيز تاثير گذاشته، تحريم هاي 
اقتصادي و بار رواني اين تحريم ها باعث گران تر 

شدن پروسه درمان شده است.

دادستان کل کشوربا بيان اينکه بخش عمده اي ازمشکات اقتصادي ما به مديريت داخلي 
برمي گردد، گفت: مديران اقتصادي ما بسيجي نيستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
حجت ااسام منتظري درمراسم گراميداشت هفته بسيج با تاکيد براينکه تفکرغربي دراقتصاد 
ما را به جايي نمي رساند، ادامه داد: بايد چارچوب هاي اقتصاد اسامي را درمسائل خودمان 
پياده کنيم.حجت ااسام منتظري به وضعيت اقتصادي کشوراشاره کرد وافزود: امروزدرحوزه 
اقتصاد مشکات فراواني داريم. يکي ازمشکات بستگي به تصميمات خارج ازکشوردارد 
که بخش اندکي مربوط به آنجا مي شود. البته بنده نمي خواهم درصد تعيين کنم؛ وليکن 
اگربخواهيم يک ترازوي دوکفه اي را درنظربگيريم آن کفه اي که به تصميمات وتوطئه هاي خارج 
ازکشوربرمي گردد و کفه اي که تصميمات داخل کشوردرآن قراردارد؛ قطعا تصميمات داخلي 
کشورما در رابطه با مسائل اقتصادي کفه سنگين تري را شامل مي شود.وي يادآورشد: بيشترقصور، 

تقصيريا ضعف درمديريت داخلي است که کشورما امروزازلحاظ اقتصادي به اين وضع رسيده 
است.حجت ااسام منتظري تصريح کرد: ما يک کشورتوانمند، ثروتمند، داراي پتانسيل هاي 
بسيارفراوان وظرفيت هاي بسيارزياد هستيم وبايد وضعيت اقتصادي ما خيلي بهترازاين باشد 
وکشوري فقيرنيستيم ومعادن وافکار وانديشه هاي بسيارزيادي داريم و با اين ظرفيت ها، اين 
وضعيت وشرايط اقتصادي امروزنشان مي دهد که يک جاي کارمي لنگد.دادستان کل کشوربا 
تاکيد براينکه بخش عمده اي ازمشکات اقتصادي ما به مديريت داخلي برمي گردد، افزود: مديران 
اقتصادي ما بسيجي نيستند؛ اگربسيجي فکر، عمل وحرکت وبرنامه ريزي مي کردند امروزوضعيت 
اقتصادي کشورما اين چنين نبود.حجت ااسام منتظري گفت: دربخش هاي مختلف اشکال 
وآسيب هاي جدي داريم؛ همه وضعيت ارز ما بستگي به خارج ندارد، بخشي ازوضعيت ارزي 

که دراين ماه هاي اخيرحاکم شد به مديريت وتصميمات داخلي برمي گردد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ج/97/3 )يك مرحله اي(
نوبت دوم

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضاب شهري گيان با کد اقتصادي 411184746598 و شناسه ملي 10720161277
2- موضوع مناقصه: تامين کنتور در اقطار مختلف براي شهرهاي استان گيان

3- شرايط شرکت کنندگان: کليه توليدکنندگان و يا نمايندگان شرکتهاي توليدي درخصوص انجام موضوع اين مناقصه واجد شرايط مي باشند.
4- مهلت و محل دريافت دعوتنامه مناقصه: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند حداکثر تا تاريخ 97/09/12 از طريق سايت ملي مناقصات کشور اسناد 

را دريافت يا به نشاني: رشت، جنب پارك قدس، شرکت آب و فاضاب استان گيان، امور بازرگاني اين شرکت مراجعه نمايند.
5- محل اعتبار: بودجه منابع جاري

6- قيمت خريد اسناد: 200/000 ريال به حساب شماره 1-12222222-43-2902 بانك انصار شعبه شهداي گمنام رشت به نام شرکت آب و فاضاب 
شهري گيان

7- تصوير فيش واريزي بابت خريد اسناد مناقصه به امور بازرگاني فاکس و تاييديه دريافت گردد و اصل فيش واريزي در پاکات مناقصه )پاکت ب( 
گذاشته شود.

8- مبلغ تضمين فرآيند ارجاع کار: مبلغ تضمين فرآيند ارجاع کار به مبلغ 1/940/000/000 )يك ميليارد و نهصد و چهل ميليون( ريال مي باشد که با 
اعتبار سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر و به يكي از انواع ذيل مي باشد: ضمانتنامه بانكي از بانكهاي دولتي يا خصوصي که مورد تاييد بانك مرکزي 
جمهوري اسامي ايران باشد در وجه شرکت آب و فاضاب شهري گيان يا واريز نقدي به حساب شماره 6-12222222-43-2902 بانك انصار شعبه 
شهداي گمنام رشت. به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر، چك شخصي 

و چك شرکتي، چك مسافرتي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- محل تحويل پيشنهادها: پاکتها حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ 97/09/24 به دبيرخانه ستاد اين شرکت به نشاني مذکور تحويل و رسيد دريافت گردد.

10- هزينه دو نوبت درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي  باشد. ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- زمان بازگشايي پاکات ساعت 10 صبح مورخ 97/09/25 مي باشد.

12- جهت دريافت اسناد مناقصه داشتن معرفينامه و کارت ملي الزامي است. نشاني سايت ملي مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir و آدرس سايت 
 www.abfa-guilan.ir :اينترنتي شرکت آب و فاضاب شهري گيان

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/8

شركت آب و فاضاب شهري استان گيان )سهامي خاص(خ  ش: 97/9/6

شركت آب و فاضاب شهري گيان

حضور نيروگاه نكا در نمايشگاه 
 جانبي کنفرانس مهندسي

برق و کامپيوتر
مراکز  همت  به  کامپيوتر  و  برق  مهندسي  کنفرانس  اولين   
علمي- تخصصي، مجموعه شرکتهاي مخابراتي و صنعت برق 
مازندران، سي ام آبان ماه در دانشگاه آزاد اسامي واحد قائمشهر 

برگزار شد.
 نيروگاه شهيدسليمي نکا در نمايشگاه جانبي اين کنفرانس، 
عاوه بر معرفي فعاليتهاي اثربخش و توانمندي هاي متخصصان 
و  تعميرات  و  برداري  بهره  حوزه  در  نيروگاه  کارشناسان  و 
در  آمده  به دست  موفقيت هاي  همچنين  و  واحدها  نگهداري 
زمينه بازسازي، مديريت طراحي، ساخت و بومي سازي قطعات 
نيروگاهي، با عرضه ۳ نسل از محصوات رله ها و تجهيزات 
تست الکترومکانيکي، الکترونيکي و نيوميريک ) گذشته، ميانه و 
جديد(، مراحل و سير تکاملي و ارتقاء عملکردي اين تجهيزات 

را در معرض ديد عموم قرار داد.
 در اين نمايشگاه يک روزه 2۵ شرکت فعال توليدي و خدماتي 
در حوزه هاي برق، کامپيوتر و مخابرات آخرين دستاوردها، 
نوآوري ها، محصوات توليدي و توانمندي هاي خدماتي خود 

را به نمايش گذاشتند.  
 مهندس سيدزمان حسيني، معاون هماهنگي انتقال شرکت 
توانير و مديران عامل شرکت هاي صنعت برق و مخابرات استان 
مازندران و ساير مديران، مسئوان و کارکنان صنعت برق، محققان، 
اساتيد، کارشناسان و دانشجويان رشته هاي برق و الکترونيک 

حاضر در اين همايش از غرفه نيروگاه بازديد نمودند.

 ارائه خدمات آستان قدس رضوي 
براي مشارکت در ساخت صحن حضرت فاطمه)س(

مديرعامل هلدينگ عمران سازمان اقتصادي رضوي از ارائه خدمات کم  نظير آستان قدس رضوي براي 
مشارکت در ساخت صحن حضرت فاطمه)س( خبر داد. حسين رنجبران، مديرعامل هلدينگ عمران 
سازمان اقتصادي رضوي در گفت و گو با خبرنگار آستان نيوز با اعام خبر به پايان رسيدن عمليات 
ساخت و ارسال محموله هاي چوبي حرم حضرت علي)ع( و شبستان حضرت فاطمه)س( بيان کرد: 
در مجموع طي 12 مرحله و در سال هاي 1۳۹۵ تا 1۳۹۷، محموله هاي چوبي شامل انواع درب و 

پنجره هاي نفيس سنتي براي ساخت پروژه صحن حضرت زهرا)س( ارسال شده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب در مجموع تعداد ۵۸2 باب انواع درب و پنجره نفيس سنتي به مساحت 
بيش از ۳ هزار متر مربع براي بخش زيارتي پروژه و 2۳۹ باب انواع درب و پنجره به مساحت 6۴۹ 
متر مربع براي بخش غير زيارتي صادر شده است. رنجبران جنس محموله ارسالي را از چوب ساج 
برمه عنوان کرد و افزود: اين چوب به علت خواص فيزيکي خاص خود و بافت چرب آن در شرايط آب 

و هوايي نجف که اختاف دما در فصول مختلف سال بيش از 6۰ درجه است، مقاوم است.
وي ادامه داد: در اين درب و پنجره ها از هنرهاي معماري ايراني اسامي شامل گره چيني، آات چيني 

و منبت استفاده شده است.
رنجبران با اشاره به محل هايي که محموله هاي چوبي توليدي شرکت چوب آستان قدس رضوي 
استفاده شده است، افزود: اين درب و پنجره ها در تمامي مکان هاي پروژه اعم از طبقات بخش زيارتي، 

ساختمان هاي کتابخانه، موزه، اداري و هتل نصب شده است.
وي تاکيد کرد: کيفيت اين ملزومات به لحاظ کيفيت مواد اوليه اعم از چوب و يراق آات و همچنين 

به لحاظ کيفيت و دقت در ساخت بسيار باا بوده است.
ازم به يادآوري است، قرارداد ساخت درب و پنجره هاي بخش زيارتي صحن حضرت فاطمه زهرا)س( 
در تير ماه سال 1۳۹۵ و قرارداد درب و پنجره هاي بخش غير  زيارتي در شهريور ماه سال 1۳۹6 بين 

شرکت صنايع چوب آستان قدس رضوي و ستاد بازسازي عتبات عاليات منعقد شد.
قبل از انعقاد قراردادهاي مذکور نيز تعداد 12 باب درب براي اتصال حرم قديم به رواق حضرت 
زهرا سام اه عليها و همچنين پنجره فواد حرم حضرت ام البنين)س( در رو به روي ضريح حضرت 

اميرالمؤمنين توسط شرکت چوب آستان قدس رضوي ساخته و نصب شده است.

 حانيه سجودي



گوناگون«
الوويچ:

تقلب درکشتي نبايد باشد
رئيس اتحاديه جهاني کشتي گفت: مبارزه ما با معضل دوپينگ 
همچنان ادامه دارد و جهت بهبود وضعيت موجود تاش مي کنيم. 
الوويچ با بيان اين مطلب افزود: به تازگي براي آزمايش هاي 
دوپينگ با يک سازمان بين المللي جديد همکاري مي کنيم 
از  ورزشکاران  استفاده  تا  کند  مي  ما کمک  به  موضوع  اين  و 
داروهاي غير قانوني را سخت تر کنيم.وي ادامه داد: مبارزه با 
دوپينگ اين فرصت را به تمام کشتي گيران مي دهد تا شانس 
پيروزي داشته باشند زيرا هيچ تقلبي درکشتي پذيرفته نيست 

و مبارزه بايد عادانه باشد.

 بازگشت قهرمان المپيک
 بااخره تنش ها و اختافات کيانوش رستمي با فدراسيون وزنه برداري 
به پايان رسيد و او در جلسه روز گذشته به همراه  مرادي با صالحي 
اميري رئيس کميته ملي المپيک ديدارکرد و در نهايت تصميم 
براين شد که قهرمان المپيک در اردوي تيم ملي حاضر شود و تحت 

برنامه ها و سياست هاي فدراسيون تمرينات خود را پيش ببرد.

 وزنه برداران معلول در اردو
دومين اردوي آمادگي تيم ملي وزنه برداري جوانان معلول برگزار 
مي شود.اين اردو با دعوت از ۲۶ وزنه بردار، به مربيگري ميرشفيعي، 

تا ۲۰ آذرادامه خواهد داشت.

  تمجيد از عملكرد وزير ورزش  
علي پروين گفت: سلطاني فر بهترين وزيرتاريخ ورزش ايران است 
و دستشان درد نکند که خيلي خوب کارمي کنند. پيشکسوت 
فوتبال درخصوص عملکرد دکتر سلطاني فرگفت: همه رشته ها 
کسب مقام مي کنند و اميدواريم اين روال ادامه داشته باشد. 
 عملکرد  صالحي اميري نيز خوب بوده و خيلي خوب کارمي کنند.

تيم   ۲ نمي توانيد   چنانچه  گفتم  ورزش  وزير  به  افزود:  وي 
کنيد،  واگذار  خصوصي  بخش  به  را  استقال  و  پرسپوليس 
مي توانيد 1۰ ساله واگذار کنيد و اگر عملکرد خوبي نداشتند، 
مي توانيد بازپس بگيريد. قراربراين شد که اين طرح به مجلس 

وهيئت دولت برود.

نعمتي هم به بازي نمي رسد
بازيکن تيم پرسپوليس به دليل مصدوميت بازي امروز تيمش مقابل 
ماشين سازي را ازدست داد.نعمتي ديروز به دليل مصدوميت همراه 

با پرسپوليس به تبريز نرفت.

 اسدي:
 هدف تراکتور قهرماني است

مديرعامل باشگاه تراکتورسازي گفت: تنها هدف ما دراين فصل 
کسب عنوان قهرماني است.اسدي گفت: نتايج هفته هاي اخير براي 
تيم بزرگ تراکتورسازي راضي کننده نيست ولي فوتبال شرايط 
خاصي دارد و بايد صبورباشيم. وي افزود: هواداران مهم ترين ارکان 
يک باشگاه هستند وما درحوزه مديريت، سعي مي کنيم نگراني ها 
را بگيريم وبا سياست هايي ازجمله سکوت، بتوانيم عملکرد خوبي 

داشته باشيم .

»

 ذوالفقارنسب:
 چالش ها به فوتبال 
ضربه مي زند
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سرمربي تيم استقال درنشست خبري پيش ازديدارتيمش 
برابرنفت آبادان گفت: امروزبازي مهمي در پيش داريم. 
هر بازي را بايد با برد به پايان برسانيم. متاسفانه 
درديدار برابراستقال خوزستان فقط يک گل زديم 
که اين گل کمي با شانس بود اما درفوتبال بدون 
شانس نمي توانيد گل بزنيد. شفرافزود: امروزآماده 
بازي با نفت آبادان هستيم. به هواداران مان نيازداريم 
واميدوارم بيايند وحمايت مان کنند تا نتيجه خوبي 

کسب کرده وبه پيروزي برسيم.وي افزود: هواداران 
ورسانه ها بايد به بازيکنان جوان کمک کنند که به 
تيم ملي برسند. بازيکن جوان بايد اشتباه کند تا 
دفعه بعد بتواند کارش را به درستي انجام دهد. اشتباه 
کردن يک بازيکن طبيعي است. من هميشه مثل 
پدر پشت بازيکنانم هستم در صورتي که شخصيت 
خوبي داشته باشند.شفرگفت: هميشه از تيم ملي 
حمايت کرده ام. خودم درتايلند، کامرون و جامائيکا 
سرمربي تيم ملي بودم ومشکات مربيان تيم ملي را 
مي دانم اما شرايط اينجا سخت تراست. اما اميدوارم 
تيم ملي قهرمان جام ملت هاي آسيا شود. وي گفت: 
من مربي جواني نيستم ومتوجه مي شوم چه افرادي 
درباشگاه عليه ما هستند وچه کساني مي خواهند 
کمک کنند. استقال باشگاه کوچکي نيست ويک 
باشگاه بزرگ و ويژه است وشايد 4۰ ميليون هوادار 

درسراسردنيا داشته باشد. 

 شفر: 
 مثل پدر،پشت بازيكنان استقال هستم 

  سرمربي تيم نساجي  بازي تيمش برابر سپيدرود  را 
که قراراست امروز برگزار شود، سخت توصيف کرد و 
گفت: پيروزي برابر تيم سپيدرود براي نساجي حياتي 
است. جواد نکونام  افزود: تيم سپيد رود هم تيم 
خيلي خوبي است و سابقه بيشتري از تيم نساجي 
درليگ برتردارد ودرچند هفته اخير هم خيلي خوب 
کار کرده و انگيزه اش هم اين است که 3 امتيازرا 
درقائمشهر کسب کند.وي ادامه داد: به هر حال ما 
تيم نساجي هستيم و جلوي هواداران پرشمار خودمان  
بازي مي کنيم و اميدواريم با حمايت تماشاگران به 
نتيجه دلخواه  برسيم.سرمربي تيم نساجي  گفت:  
خوشبختانه همه بازيکنان ما در شرايط آمادگي خوبي 
به سرمي برند واين وضعيت کاررا براي کادر فني براي 
انتخاب 11نفراصلي در بازي امروز با مشکل مواجه 
کرده است.سرمربي تيم نساجي همچنين در پاسخ 
به اين پرسش که تيمش از وجود يک رهبروژنرال 

بي بهره است، گفت: من به دنبال ژنرال وسردارواين 
واژه ها نيستم. من 11 سرباز مي خواهم که همه براي 
موفقيت نساجي تاش کنند.تيم نساجي وسپيدرود  
در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات ليگ برتر امروز 
از ساعت 15 درورزشگاه شهيد وطني قائمشهر به 
مصاف هم خواهند رفت.تا پايان هفته سيزدهم  تيم 
نساجي با کسب 1۲ امتياز دررده دوازدهم و سپيدرود 

9 امتياز دررده پانزدهم جدول قراردارد.

نکونام:
با 11 سرباز به دنبال کسب سه امتياز هستيم

کي روش  به  ازبرانکو  زودتر  خيلي  بايد  اينکه  بيان  با  ملي  تيم  اسبق  مربي   
تذکرداده مي شد، گفت: فدراسيون فوتبال بايد در قبال صحبت هاي سرمربي 
تيم ملي پاسخگو باشد و ميان مربيان تبعيض قائل نشود. ذوالفقارنسب دررابطه 
با چالش بين برانکو و کي روش و ضربه اين موضوع به فوتبال ملي گفت: کساني 
که مقداري بر عملکرد تيم ملي دقيق هستند مي دانند تمام چالش بين برانکو 
و کي روش را سرمربي تيم ملي آغاز کرد و کي روش به نوعي سرمنشأ تمام 
اين درگيري ها است.وي افزود: ازهمان روزاول همه معتقد بودند که فدراسيون 
فوتبال بايد کي روش را کنترل کند تا از اين نوع چالش ها جلوگيري شود. 
بيش ازسه سال است که کي روش نسبت به عملکرد خوب برانکو صحبت هايي 
انجام مي دهد که هر کسي جاي سرمربي پرسپوليس باشد مجبور به پاسخگويي 

مي شود. از ديد اکثر اهالي فوتبال، برانکو مقصر اين مسئله نيست.کارشناس 
فوتبال اضافه کرد: فدراسيون فوتبال بايد تمام مسئوليت رفتار کادر فني تيم 
ملي را به عهده بگيرد. همانطور که پرسپوليس هم بايد درقبال برانکو پاسخگو 
باشد.ذوالفقارنسب تصريح کرد: متاسفانه صحبت هايي ازطرف کي روش مطرح 
مي شود که آدم را مجبور به پاسخ مي کند و نه تنها برانکو بلکه هرفرد ديگري بود، 
 آن را پاسخ مي داد. بايد همين تذکر البته خيلي زودترازاين ها به کي روش که 
شروع کننده اين چالش بود داده مي شد.وي تصريح کرد: اين چالش ها انرژي تيم 
ملي وپرسپوليس که نماينده ايران درليگ قهرمانان است را مي گيرد ودرمجموع 
به ضررفوتبال ملي ما است وبايد هرچه زودترازسوي مسئوان فدراسيون اين 

موضوع پيگيري و جلوي اين حواشي گرفته شود.

آگهي تغييرات شرکت بديع پيشروي پارس سهامي خاص به شماره ثبت 519035 
و شناسه ملي 14007224799 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1397/03/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نام شرکت به بديع پيشرو پارس 
تغيير يافت و در نتيجه ماده1 اساسنامه به شرح مذکور اصاح گرديد. محل شرکت 
ابوذر غفاري  : استان استان تهران شهر تهران-محله سيدخندان-خيابان  به 
جنوبي-خيابان خواجه عبداله انصاري-پاک -142وروديD-طبقه اول-واحد 
شمالي -کدپستي 1661635943 انتقال يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصاح 
موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  اسنادواماک کشور  ثبت  . سازمان  گرديد 

غيرتجاري تهران )302428(

آگهي تغييرات شرکت پخش پديده پايدار سهامي خاص به شماره 
ثبت 332001 و شناسه ملي 10103745301 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/02/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شرکت 
گسترش پخش پديده پايدار با نمايندگي آقاي سيد محمد باقر 
فاضليان بعنوان رئيس هيات مديره و شرکت پديده شيمي نيلي 
با نمايندگي آقاي کيانوش حسني نژاد به سمت نائب رئيس هيات 
مديره و شرکت پديده شيمي پايدار با نمايندگي آقاي محسن 
صادق بيان بعنوان عضو هيات مديره و مدير عامل و شرکت گروه 
صنعتي آنيتاسان با نمايندگي آقاي سيدعبد الرضامظفري چنيجاني 
بعنوان عضو هيات مديره و شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع 
گلرنگ با نمايندگي آقاي عليرضا خوز بعنوان عضو هيات مديره 
. کليه اوراق و اسناد تعهدآور از قبيل چک ، سفته ، برات و غيره 
به استثناء اوراق و اسناد عادي و رسمي مربوط به نقل و انتقال، 
ترهين و توثيق اموال غيرمنقول شرکت و همچنين سهام تحت 
مالکيت شرکت در ساير شرکتها با امضاء متفق يکي ازآقايان 
سيد محمد باقر فاضليان يا عليرضا خوز به همراه يکي ديگر از 
اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و اوراق 
و اسناد عادي و رسمي مربوط به نقل انتقال، ترهين و توثيق 
اموال غيرمنقول شرکت و همچنين سهام تحت مالکيت شرکت 
درساير شرکتها با امضاء متفق تمامي اعضاء هيئت مديره همراه 
با مهر شرکت معتبر مي باشدو اوراق و مکاتبات عادي با امضاي 
هر يک از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر است 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )302427(

آگهي دعوت
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 

 شركت آريان راه مشهور 
 )مسئوليت محدود( به شماره ثبت 9301 

و شناسه ملي 10740085092
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت آريان راه مشهور )مسئوليت محدود( 
دعوت به عمل مي آيد راس ساعت 10صبح  مورخه 97/9/24 جهت برگزاري 

مجمع عمومي فوق العاده در محل شرکت حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انحال شرکت
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ش: 97/9/8

شركت ذوب و نورد آلومينيوم تك ستاره 
مباركه )ثبت 1516 علي آباد كتول(

آگهي )نوبت اول( دعوت مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده شركت ذوب و نورد 

آلومينيوم تك ستاره مباركه سهامي خاص 
ثبت شده به شماره 1516 علي آباد كتول

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فوق دعوت مي گردد در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده که در ساعت 8 صبح تاريخ 1397/9/20 
به آدرس علي آباد کتول- شهرک صنعتي - ميدان کاج خ تاش شرقي خ 
تاش 11 کد پستي 4946151387 برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد.

دستورجلسه:
انتخاب مديران - بازرسان - روزنامه کثيراانتشار و تصويب تراز مالي و 

تصميماتي ديگر در مورد شرکت که در حدود قانوني مجمع مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ش: 97/9/8
سجاد پناهي كيا - رئيس هيات مديره شركت 
آريان راه مشهور

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
و مجامع عمومي فوق العاده شركت 

صندوق حمايت از توسعه بخش 
 كشاورزي شهرستان مارد 

)سهامي خاص( به شماره ثبت 3745 و 
شناسه ملي 10195007174

به اطاع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي 
شهرستان مارد )سهامي خاص( مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي و 
مجامع عمومي فوق العاده شرکت مذکور در ساعت هاي 9 و 10 و 11 صبح 
روز چهارشنبه مورخه 1397/9/21 در محل سالن اجتماعات مرکز خدمات 
جهاد کشاورزي بي بي سکينه واقع در شهرستان مارد جاده صفادشت، 
محله ارسطو مرکز خدمات جهاد کشاورزي بي بي سکينه برگزار مي گردد. 
بدينوسيله از کليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به 
عمل مي  آيد تا با در دست داشتن معرفينامه از تشکل خود و افراد حقيقي 
با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر در روز و ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور به هم رسانند.
1- دستورات جلسه مجمع عمومي عادي:

1-1- استماع گزارش هيات مديره درخصوص عملکرد شرکت
2-1- بررسي و تصويب اصاحيه بودجه سال مالي منتهي به پايان آذرماه 

سال 1397
3-1- بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره شرکت براي سال 

مالي منتهي به پايان آذر 1398
ضمنا گزارش اصاحيه بودجه و بودجه پيشنهادي سال آينده جهت ارائه 

به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده مي باشد.
2- دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1-2- بررسي و تصويب نقل و انتقال سهام
3- دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1-3- بررسي و تصويب افزايش سرمايه
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ت: 97/9/8
 هيات مديره صندوق حمايت
 از توسعه بخش كشاورزي شهرستان مارد

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر 

فراغ اروميه به شماره ثبت 9051
اول  نوبت  فوق العاده  عمومي  مجمع  مديره جلسه  هيات  تصويب  به  بنا 
شرکت تعاوني مسکن مهر فراغ اروميه راس ساعت 15/30 روز سه شنبه 
مورخ 1397/9/20در محل فلکه مدرس سالن اجتماعات اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه تشکيل مي گردد. از عموم سهامداران 
و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات 
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با 
توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي در صورتي که 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء 
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر 
حق سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يک راي باوکالت داشته 
باشد. توضيحا اينکه وکالتنامه هاي عادي بايستي يک روز بعد از انتشار 
آگهي مذکور تا يک روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يکي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت قانوني شرکت به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ش: 97/9/8
2992

 97/9/16 جمعه  روز  سبز،  يياق  تعاوني  عمومي شرکت  مجمع  جلسه 
ساعت 10 صبح در سالن همايش هاي نمايشگاه بين المللي با موضوعات 

ذيل برگزار مي گردد.
- گزارش ساليانه - تصميم درخصوص زمين هاي مالکين - تصميم در 

جهت ايجاد منطقه گردشگري
تعيين مديريت و نمايندگان مربوطه - اخذ تصميم درخصوص راهکار و 

خط مشي هاي صاحيت مجمع عمومي
تاريخ انتشار: 97/9/8

خ ش: 97/9/8

 هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر 
فراغ اروميه

احمد هورزاد - مديرعامل

»

»

نكته

خبر

 چرا ورزش را تهديد مي کنيد؟
 بحث ادامه فعاليت يا جدايي روساي بازنشسته برخي فدراسيون ها 
امروز به مشکل جدي ورزش کشور تبديل شده و اين گره هرروزبه 
نوعي کورتر ازگذشته مي شود. منع به کارگيري بازنشستگان دقيقا 
همان قانوني است که نه تنها ورزش بلکه بسياري از  ارگان هاي ما 
را با چالش جدي روبه روکرد اما داستان ورزش کاما متفاوت بود 
وحواشي آن همچنان ادامه داراست.شايد پس ازجدايي شهرداروتمکين 
او و شوراي شهرتهران ازقانون اين انتظارمي رفت مسئوان ورزشي نيز 
صندلي هاي خود را رها و به قانون احترام بگذارند اما شرايط دربرخي 
رشته ها کاما متفاوت بود.مجامع فدراسيون ها عالي ترين مقام براي 
اجراي هرتصميمي ازسوي فدراسيون هاي جهاني به حساب مي آيند.

فدراسيون هاي بين المللي تعيين تکليف شرايط هرفدراسيوني را وظيفه 
مجامع آنها دانسته اند اما سوال اينجاست که آيا مسئوان ورزش ما 
توانايي استفاده صحيح از قدرت مجمع را دارند يا خير؟يکي از اتفاقات 
جالب و باور نکردني که اين روزها ازسوي مسئوان بازنشسته برخي 
فدراسيون ها رقم خورد، ابي با فدراسيون هاي جهاني بود.اين افراد 
 با اعزام نماينده به مقر فدراسيون هاي آسيايي و جهاني رشته هاي 
خود و دادن اطاعات غلط و تهديدکننده کاررا تا جايي پيش بردند 
که فدراسيون هاي بين المللي به صورت رسمي ورزش کشور را تهديد 
کنند.سوال اينجاست؛ افرادي که بارها منت عدم دريافت حقوق خود 
را برسرورزش و ورزشکاران اين مملکت گذاشتند چرا امروز با برخي 
رفتارهاي اشتباه خود ورزش ايران را تهديد مي کنند؟بايد ديد آيا 
روساي برخي فدراسيون ها، دبيران کل واعضاي هيئت رئيسه بازنشسته 
با  يا فدراسيون هاي خود را  ازقانون تمکين خواهند کرد  درنهايت 

خطر تعليق روبه رومي کنند.

آرامش نياز تيم ملي فوتبال
 تنش ها ميان کي روش وبرانکوسرمربيان تيم هاي ملي وپرسپوليس 
 درحالي روند صعودي به خود گرفته که کمتر از4۰ روزديگر جام ملت هاي 
آسيا آغاز مي شود و تيم ملي دراين مدت به آرامش نياز دارد. ديدن 
مشت هاي گره کرده و شادي مربي دروازه بان هاي تيم ملي پس از 
فينال ليگ قهرمانان آسيا که گفته مي شود فقط يک نفر آن را ديده 
است، سرآغاز جنجال سازي تازه اي براي تنش بين اين دو سرمربي 
از   خارجي شد.تيم ملي هفدهمين دوره جام ملت هاي آسيا را که 
به نظر و  برگزارمي شود پيش رو دارد  امارات  به ميزباني   15 دي  

مي رسد مسئوان ورزش و دست اندرکاران فوتبال بايد هر چه سريعتربراي 
پايان اختافات اين دومربي چاره انديشي کنند.

 آتشي:

آسمانخراش ها تا جام جهاني يك گام فاصله دارند
بسکتبال  ملي  تيم  گفت:  بسکتبال  کارشناس 
درچهار  پيروزي  يک  کسب  با  مي تواند  ايران 
ديدار باقي مانده انتخابي جام جهاني مجوزصعود 
را دريافت کند. آتشي درباره ديدارهاي تيم ملي 
بسکتبال در پنجره هاي پنجم و ششم انتخابي 
جام جهاني ۲۰19 چين گفت: ايران دراين دو 
بازي  دو  که  برگزارکند  چهاربازي  بايد  پنجره 
با  جمعه   روز  ديدار  از  بعد  است.  استراليا  با 
با اين تيم  استراليا، تيم به فيليپين مي رود و 
بازي خواهد کرد.وي ادامه داد: درپنجره ششم 
با ژاپن و سپس با استراليا بازي خواهيم کرد. 
يک ديدار از اين چهار مسابقه را اگربا پيروزي 
پشت سر بگذاريم مي توانيم مستقيماً راهي جام 
جهاني شويم. قاره آسيا هفت سهميه دارد که ۶ 
سهميه آن مستقيم راهي جام جهاني خواهند 
چهارم  تيم  برترين  ميان  از  هفتم  تيم  و  شد 
يکي از گروه هاي دوگانه که شرايط بهتري دارد 
انتخاب مي شود.کارشناس بسکتبال درباره ديدار 
با تيم  ايران  با استراليا گفت: قدرت بسکتبال 
استراليا هم وزن نيست. اين تيم ساختار، بافت، 

دارد. دراستراليا  تأسيسات مجهزي  و  امکانات 
به بسکتبال به عنوان يک ورزش مدرن توجه 
مي شود. بخش خصوصي سرمايه گذاري فراواني 
دراين رشته  انجام داده است اين تيم تقريباً 
صعودش را مسجل کرده است. امکان پيروزي ما 
بسيارکم است اما نبايد اين تصوررا داشته باشيم 
که قطعاً بازنده زمين مسابقه را ترک مي کنيم.

وي درباره ديداربا فيليپين اظهار کرد: بسکتبال 
ورزش اول کشورفيليپين است. آنها نيز همانند 
ايران به دنبال کسب سهميه المپيک هستند. 
به احتمال زياد تيم ملي بسکتبال ايران مقابل 
۲۰ هزار تماشاچي فيليپيني بازي خواهد کرد. 
ما درسال ۲۰13 توانستيم اين حريف را شکست 
دهيم واين بارهم اين شانس را داريم که برابر 

فيليپين برنده شويم.آتشي در خصوص غيبت 
چند بازيکن برجسته تيم ملي در انتخابي جام 
جهاني گفت: ما با غيبت حامد حدادي،  صمد 
نيکخواه بهرامي و ارسان کاظمي مواجه هستيم، 
اين بازيکنان جزء بهترين بازيکنان بسکتبال ايران 
هستند اما بايد به ديگر بازيکناني که جايگزين 
آنها مي شوند انگيزه دهيم تا شانس خود را مقابل 
حريفان امتحان کنند.وي درخصوص شکست تيم 
ملي بسکتبال استراليا مقابل ژاپن گفت: همان طور 
که درورزش فوتبال اتفاقات غيرمنتظره اي رخ 
مي دهد در بسکتبال نيز شاهد اتفاقات دورازانتظار 
هستيم. باخت استراليا به ژاپن جزء همين اتفاقات 
است وبراي همين مي گويم ايران اين فرصت را 
دارد که مقابل استراليا برنده شود. اگرچه ورزش 
بسکتبال دراستراليا ازمدارس شروع مي شود و 
به دانشگاه ها مي رسد.آتشي  تصريح کرد: من 
معتقدم بايد به کليه نيازهاي بسکتبال کشورمان 
نگاه کنيم. حضور مربي خارجي شايد يکي ازاين 
نيازها باشد ولي بايد باورکنيم ما درداخل مربيان 

تحصيل کرده و با دانشي داريم. 
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقاب، خيابان كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   5497
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/2
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17
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ت
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771
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محمدرضا شرف الدين در گفت وگو با مهر:
کاربرد سينما کمتر از موشک نيست

محمدرضا شرف الدين، داور بخش فيلم هاي سينمايي 
مسابقه ملي پانزدهمين جشنواره فيلم »مقاومت« به 
توصيف گفتمان مقاومت که سردمدار آن ايران اسامي 
محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  پرداخت.به   است، 
شرف الدين داور بخش فيلم هاي سينمايي مسابقه ملي 

پانزدهمين جشنواره فيلم »مقاومت« با اشاره به اينکه 
گفتمان مقاومت يک آموزه مکتبي و دستور الهي است، 
بيان کرد: اگر به انقاب هاي تاريخ نگاه کنيم به ويژه 
انقاب هايي که در ۲۰۰ سال اخير در دنيا اتفاق افتاده 
است، مي بينيم که زيرساخت ها و تفکرات فلسفي داشته 
اند يعني بر اساس يک نگاه ايدئولوژيک و جهان بيني 
خاص به وجود آمده اند.وي ادامه داد: من معتقدم يک 
فيلم خوب مانند »به وقت شام« يا يک کار تبليغاتي 
درست و يا همايشي مانند گردهمايي علماي شيعه و 
سني به مناسبت هفته وحدت و برگزاري جشنواره اي 
مانند فيلم »مقاومت« به شرط بين المللي و فراگير 
بودنش به واسطه تبليغي که در دنيا مي کنيم تاثيرش 

از موشک هايمان کمتر نيست.

عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي با اشاره به بي 
توجهي هايي که به مصوبات  اين شورا مي شود، 
گفت: اين ها قراردادهاي خارجي که با عقايد و 
امضا مي کنند و در  را  منافع ما در تضاد است 
را  فرهنگي  انقاب  عالي  مقابل، مصوبه شوراي 
اباغ نمي کنند.به گزارش  فارس، حسن رحيم 
پور ازغدي عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي در 
ويژه برنامه سالروز تشکيل بسيج مستضعفين که  
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسامي 
علوم و تحقيقات و با موضوع »چهل سال؛ چه 
گذشت« برگزار شد، گفت: ما در حوزه دولت سازي 
و نظام سازي بايد بدانيم بعد از گذشت ۴۰ سال 
از انقاب، با تفکر بسيجي و رويکرد علمي، بايد 

از چه موانعي عبور کنيم.وي ادامه داد: اسناد باا 
دستي خوبي در ۴۰ سال گذشته براي رسيدن به 
اهداف، تنظيم شده و اين موضوع بسيار مهم است 
زيرا که اکثر کشورها اسناد باادستي خود را از دو 

بلوک شرق و غرب الگو برداري کردند.

رحيم پور ازغدي درجمع دانشجويان مطرح کرد:
 بي توجهي دولت به مصوبات شوراي عالي انقاب فرهنگي

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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 بهروز افخمي در نشست »گفتمان فرهنگي انقاب« ضمن اشاره کم مايه شدن و 
ازهم پاشيدگي »سينما« در جهان، جشنواره فيلم فجر را به »سيرک« تشبيه کرد.به 
گزارش  ستاد خبري پانزدهمين جشنواره »فيلم مقاومت«،  بهروز افخمي  درباره شکل 
و شمايل فيلمسازي خود گفت: وقتي خودم فيلم مي سازم، تفاوت ها و شباهت هايي 
با فيلمسازان ديگر دارم. برخي فيلمسازان در سينماي غرب و مثا آمريکا رشد 
کردند و بيشتر سينماي آمريکا را مي پسندند.افخمي با اشاره به افت سينماي آمريکا 

 افزود: معتقدم سينما به طور کلي افت کرده و کم مايه شده است و در معرض از هم 
پاشيدگي قرار گرفته است. ديجيتالي شدن، راحتي دسترسي به ابزار سينمايي و 
راديکاليزه شدن باعث سختي فيلمسازي شده و ساختن فيلم هاي واقعي سخت 
است.افخمي يادآوري کرد: هنر از راه و رسم و اصول زيبايي شناسي پيروي مي کند 
که همان منطق صوري و ارسطويي است و به نظرم بسيار زيبا است. اگر قرار باشد 

فيلمي فرم داشته باشد، خود به خود به »معنا داشتن« اشاره مي کند.

بهروز افخمي مطرح کرد؛
 سينما در معرض 
از هم پاشيدگي

تسنيم/ مرتضي رفيع خواه

تماشا«
نقد نمايش داري داري داري يا نداري؟

قصه اي تراژيک از نوستالژي صنعت ايران
سيد علي تدين صدوقي 

نويسنده وکارگردان : سوسن پرور 
نمايش " داري داري داري يا نداري " به 
نويسندگي وکارگرداني سوسن پرور يک 
نوستالژي تراژيک است ، يک تراژدي اسفبار 
وغمبار ، سوسن پرور با نمايش " هايايت 
" که در خصوص مسائل ومشکات زنان 
بود در واقع دغدغه هاي اجتماعي خود را 

به عنوان يک هنرمندنشان داد .اينکه يک هنرمند تئاتر چگونه در 
رويارويي با مسائل ومشکات ومعضات  جامعه نمي تواند منفعل 
بماند واين جزء خصوصيت ذاتي وماهوي يک هنرمند تئاتر است  
چه به عنوان بازيگر وچه به عنوان نويسنده وکارگردان ، درواقع  
بايد گفت تعهد هنري واجتماعي وکاري واخاقي و وظيفه هنري 

يک هنرمند در کارهاي سوسن پرور متبلور شده است .
 اين بار اما او دست روي مشکلي گذاشته که بسيار بزرگتر وسترگ تر 
ومهم تراز مسئله يک قشر يا جنسيت خاص است . او نگاهش 
را بسي وسيع تر کرده وبه همه جامعه وهمه ايران تعميم داده 
. به همين دليل نمايشي را به صحنه کشيده که مبتابه  است 
جامعه وکشور است يک تراژدي که سال هاست بيخ گوش ما ودر 
برابر چشمان مان در حال وقوع است و ما همچنان منفعل هستيم 
شوربختانه به کل از آن بي خبريم وهيچ تاشي هم براي اصاح 
آن انجام نمي دهيم .هرچند که بخش عمده اي از اين مشکل 
وبه طريق اولي رفع آن به گردن مسئولين است و آنها بايد وجدانا  
واخاقاً وازسر  وظيفه اي که به عهده شان گذاشته شده به رفع 
آن همت گمارند ؛ اما توجه مردم وشرکت شان دررفع اين نقيصه 

بزرگ  واصاح بي نتيجه نيست . 
سوسن پرور در نمايشش به صنعت کشور پرداخته، صنعتي که  
 مظلوم و مغفول مانده  و بي سر و صدا دارد نفس هاي آخر را 
مي کشد. " پرور"  در قالب يک برنامه تلويزيوني اينترنتي در نمايشش 
 از سقوط صنعت ايران مي گويد .صنعتي که روزگاري " برندهاي " 
 در جه يک وقابل اعتنا واعتماد نه تنها کشور بلکه خاورميانه ، آسيا 
مانند   "برندهايي"  اين کشور  افتخارات  بودند  وجزء  وحتي دنيا 
پيکان ، گروه صنعتي کفش ملي ، نساجي مازندران ،گروه صنعتي 

ارج  و... که به عنوان نمونه آورده شده اند . 
اين قدرت قلم و انديشه  " پرور" را مي رساند که در جاي جاي 
نمايش جاري وساري است . او نه با دستاويزي به يک قصه انساني 
بلکه با بيان قصه تراژيک صنعت مظلوم ايران  که به زندگي همه 
ما ونسل هاي آينده مربوط است وگره خورده است مخاطبش را با 

خود همراه مي کند و اشک را بر چشمانش جاري مي سازد . 
يک کمدي با رگه هايي از " گروتسک " که طعم تلخ  واقعيتي  
را به ما مي چشاند . واقعيتي تلخ واجتناب ناپذير از مرگ صنعت 
بود و  نه چندان دور خود کفا و درجه يک  کشور که روزگاري 
توليداتش درشأن  و منزلت ايران وايراني . صنعت پويايي که به 
ناجوانمرد و بايد ديد که چه دست هاي  و   نابودي کشانده شده 

بيگانه پرستي  در کار بوده تا صنعت ايران را بدين جا بکشاند  
وسود سرشار خود را ببرد. اينان هرکسي که باشند وهرکجا که 
باشند بايد در محضر ملت ايران و صنعت ايران به محاکمه کشانده 
شوند . شايد بايد گفت يکي از زواياي فرمايش مقام معظم رهبري 
در خصوص " حمايت از کااي ايراني " همين نکته است . بر کنار 
کردن افراد ومديران  ناايق و رفقا ودوستان  از مديريت مراکز 
صنعتي کشور و سپردن مديريت صنعت ايران به دستان کارآمد 
مديراني ايق ونه خودي سازي آن وخصولتي کردنش که در اين 

سال ها اتفاق افتاده .
 اين نمايش در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري درخصوص 
"حمايت از توليد ملي " گام بر مي دارد  همانطور که در نمايش 
نيزچند باربه اين نکته مهم يعني " حمايت از توليد ملي که رهبري 

فرموده اند " اشاره مي شود . 
پويا و  ارتباطي  وايجاد  بجا  تعليقي  از  بهره گيري  با  پرور  سوسن 
دراماتيک با مخاطب ، نساجي مازندران را در آخر نمايش وارد 
ماجرا مي نمايد تا تماشاکنان به عمق فاجعه اي  که سال هاست 
نابودي   به  وکمر  است   نمو  ورشد  تکوين  ودر حال  شروع شده 

ومرگ صنعت کشور بسته است پي ببرند .
زماني که نامه بنيان گذار گروه صنعتي کفش ملي به وزير وقت 
خوانده مي شود و ما مي فهميم که آن وزير وقعي به آن نگذاشت 
و بي توجه آن را به کناري نهاد ، اوج  فاجعه تراژيک نمايش را 
نساجي  تراژيکي که گروه صنعتي  لحظه  آن  يا   . شاهد هستيم 
مازندران حرف مي زند واز روزهاي شکوفايي آن مي گويد اشک 

درچشمان مان حلقه مي زند متوجه عمق فاجعه مي شويم .
و يا آنجايي که " استاد صديقه کيانفر"  که نقش "اتومبيل آهو" 
را بازي مي کند ؛  با آن حس دراماتيک شعار تبليغاتي  روزهاي 
شکوفايي اتومبيل آهو را مي خواند را مي خواند " عروس خيابان 
آهوي بيابان " اشک مجالت نمي دهد وهمانگونه که شعار تبليغاتي 
کفش ملي خوانده مي شود " ما مي ريم به مدرسه ...." آنگاه  درک 
 مي کني و مي فهمي که " حس نوستالژي تراژيک " يعني چه؟ 
آنگاه از ژرفناي جان تصميمي مي گيري که سهمي هرچند کوچک 
در شکوفايي دوباره صنعت اين سرزمين کهن يعني کشورت ايران 
از  با خريد  نمايش مي گويد  باشي، آن هم  همانطور که  داشته 

برندهاي ايراني.
در واقع نمايش طريقه مصرف را نيز نشان مي دهد . مگرهيروهيتو 
امپراطور ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم که ژاين تقريبا نابود شده 
ودر هم شکسته شده بود ؛ " کيمينوي " ژاپني که از پارچه هاي 
ژاپني دوخته شده بود وکفش يا دمپايي چوبي ژاپني که خيلي هم 
راحت نيست وپا را اذيت مي کند نپوشيد وجلوي جمعيت حاضر 
نشد و نگفت که من از امروز واز اين لحظه از کااها وتوليدات 

کشورخودم ژاپن استفاده مي کنم . 
 واين شروعي شد براي ژاپن که قله هاي رفيع صنعت درهمه زمينه ها 
به گونه اي  از ديگري ودر مدت کوتاهي فتح کند.  را يکي پس 
که موجب حيرت جهانيان را فراهم آورد . پس چرا ما اين کار را 
 نمي  توانيم کنيم ؟ چرا مسئولين ومردم ما اينکار را نمي کنند ؟ 
ما که هشت سال دفاع مقدس را پشت سر داريم  و از وجب به 
وجب خاک مان دفاع کرديم ونگذاشتيم دشمن تا دندان مسلح 
يک بند انگشت از خاک مقدس وطن مان را بگيرد واز ان خود 
 کند و اين گونه  موجب حيرت جهانيان را فراهم آورديم چرا  حاا 
نمي توانيم در اين نبرد يعني جنگ صنعتي پيروز شويم ؟ شايد 

هنوز خودمان را باورنداريم ، شايد...
وديدن  گويم  مي  نباشيد  وگروهش خسته  پرور"   سوسن   " به 
اين نمايش درخور وپسنديده را به همگان توصيه مي نمايم چرا 
که ديدن اين نمايش وحمايت از آن ونمايش هايي اينچنين يک 
 وظيفه ملي وايراني است و مگر نه آنکه هنرتئاتر وهنرمند تئاتر خود 
توليد کننده يک کااي مهم وزير بنايي فرهنگي است و حمايت از 
آن ازم  وضروري  و واجب  تا از اين رهگذر به بهبود هرچه بهتر 

و بيشتر و سريعتر و پوياترجامعه وکشورمان بپردازيم. 

وعده هايي که آب برد

پس از گذشت بيش از يک ماه از وقوع سيل در 
گيان هيچ اقدامي براي جبران خسارت هاي وارده 
به منازل مسکوني مردم صورت نگرفته است. اين 
در حالي است که در همان روزهاي اوليه مسئولين 
 از مناطق سيل زده ديدن کرده و وعده هايي 
اند.  داده  مردم  به  خسارت ها  جبران   براي 
شواهد حاکي از آن است که بودجه مورد نظر 
بين  هنوز  اما  داده شده،  استان  به  و  تامين 
مردم توزيع نشده است. سيل زدگان معتقدند 
مسئولين استاني به جاي پرداخت خسارت، آنها 
را به ارگا ن هاي مختلف پاسکاري مي کنند تا از 

پيگيري مطالبات شان خسته شوند.

»

گفت وگو«
گفت وگو با نازنين ياري دوبلور جوان  نسل جديد تلويزيون

 با تقليد وارد حرفه دوبله نشويد
ناهيد جعفرپور کامي

نازنين ياري از دوبلورهاي نسل جديد است.وي که سال ۸۵ از طريق 
آزمون صدا و سيما به اين حرفه وارد شده است،مي گويد: من آن زمان 
يک دوره کارآموزي را در صداوسيما گذراندم و بعد از آن سعي کردم در 
کنار استادان و دوبلورهاي پيشکسوت آنچه را که ازم است ياد بگيرم.
اين دوبلور جوان از کودکي به دوبله عاقه داشته و زماني که براي هنر 
پي  دوبلور شود.آنچه در  بتواند  روزي  نمي کرد  فکر  داد  آزمون   دوبله 

مي آيد گفت وگوي خبرنگار ما با وي است که مي خوانيد:
- چه شد که به فضاي هنري عاقه مند شديد و اين عاقه نهايتًا 

منجر به ورود به عرصه دوبله شد؟
ازآنجايي که از همان دوران مدرسه به هنر و دوبله عاقه مند بودم خوشحال 
و پيگير اين حرفه بودم. آنقدر پيگيري کردم و رفتم و آمدم تا اينکه 

بااخره وارد اين حرفه شدم. 
از  افتاده که فيلمي را مدتي پس  اتفاق  - خانم ياري! تابه حال 
آن  مي توانستيد  آن هم  از  بهتر  که  کنيد  و حس  ببينيد  دوبله 

را دوبله کنيد؟
خيلي از فيلم هايي که دوبله کرده ام را بعدها ديدم و با خودم گفتم که 
کاش اين فيلم يک  بار ديگر دوبله مي شد. اين اتفاق براي بازيگران هم 
خيلي مي افتد. آن  ها هم گاهي سکانس هايي را بازي مي کنند و بعداً که 
فيلم شان را مي بينند، با خودشان مي گويند که کاش آن را يک  بار ديگر 
بازي مي کردند. تجربه باعث مي شود که يک هنرمند هميشه پيشرفت 
کند و حس کند که روزبه روز بهتر مي شود. کار هنري تا لب گور همراه 
هنرمند است و او بايد تا زماني که توان و نيروي کار دارد بياموزد و تجربه 
کند. آقايان جمشيد مشايخي و محمدعلي کشاورز مصداق بارز اين گفته 
من هستند که هنوز هم دوست دارند بازيگري کنند. کار هنري هميشه 
تبلور و تالو دارد. ما کساني هستيم که بايد در خدمت مردم باشيم چون 
اگر مردم نباشند، ما به هيچ عنوان نخواهيم بود. کار ما به شنونده و بيننده 
احتياج دارد چون آن ها هستند که تشويق مي کنند چه کسي خوب و چه 

کسي بد بازي کرده است. 
- شما در فيلم " بازگشت سينگهام" گوينده خانم کارينا کاپور 

بوديد.
بله. فيلم سينمايي "بازگشت سينگهام" يک فيلم هندي بود که در سال 
۲۰۱۴ به روي پرده سينماها رفت و در سبک اکشن درام بود و بااي 
۱۰۰ کرور در جدول گيشه نمايش سينماهاي هند فروش کرد.خيلي 
اين فيلم و گويندگي آن را دوست داشتم  و براي اين کار دو روز در هفته 

مشغول بودم و خودم را جزئي از کارينا مي دانستم. 
 - چرا هميشه پيشکسوتان در حوزه دوبله ابتدا کساني را که 

مي خواهند وارد اين حرفه شوند، نهي مي کنند؟
خود من هم همين کار را مي کنم و اگر قرار باشد توصيه اي به جوانان 
عاقه مند به دوبله کنم، مي گويم اين کار بي سرانجام است و در نهايت 
به نازنين ياري تبديل خواهند شد. فکر مي کنم زماني که جامعه ايران 
به سمت سهل پسندي و آسان گيري مي رود، کيفيت کار خوب و بد 
ديگر براي کسي اهميتي ندارد. در مورد اين مسئله کساني که براي 
رسانه ها و تلويزيون نسخه مي نويسند که برنامه ها چگونه باشند، بايد 
پاسخگو باشند که چرا سليقه مردم اين قدر پايين آمده است. شايد به 
دليل فيلم و سريال هايي است که پخش مي شود و شايد به دليل سبک 
زندگي امروز ما است. گويي اين روزها با همه چيز شوخي داريم. اکنون 
 فيلم و سريال هاي بسيار خوبي در جهان وجود دارد اما ما ديگر آنها را 
نمي بينيم.اگر به بعضي از سالن هاي سينمايي مراجعه کنيد، مي توانيد دوبله 
 همزمان آثار را ببينيد. يعني فيلم را به زبان اصلي نمايش مي دهند، عده اي 
ها صحبت  جاي شخصيت  همزمان  طور  به  و  روند  مي  صحنه   روي 

مي کنند و مردم هم مي خندند.
- شما در سريال " افسانه دونگ يي" دوبلور شخصيت سول هي، 

ملکه اين وون کيم بوديد. سخت بود؟
اين سريال محصول کشور کره بود و سرپرستي اين کار را خانم شکوفنده 
عهده دار بودند. هر فيلم يا سريال سختي هاي خودش را دارد. چه فيلم 
کره اي باشد، چه هندي و چه ايراني. اگر بتواني خوب دوبله کني کار 
خوبي مي شود و خودت هم لذت مي بري ولي اگر نتواني دوبله کني 
موفق نيستي و خودت هم از کارت بيزار مي شوي. من اين کار را دوست 

داشتم با وجود سختي هايش.
- تا حاا پيش آمده که کسي بخواهد براي موفقيت در دوبله 

صداي شما را تقليد کند؟
خيلي از دوستان هستند که با تقليد وارد دوبله شدند. آنها اداي صداهاي 
خاص را مي توانند در بياورند مثل صداي آقاي خسروشاهي اما صداي آقاي 
پرويز بهرام صداي خاصي است که در نهايت در حد يک جمله مي توانند 
تقليد کنند و نه بيشتر. چند وقت پيش يک نفر موبايلش را به من نشان 
داد که يک انيميشن يک دقيقه اي را در خانه نشسته بودند و دوبله کرده 

بودند. نگاه کردم ديدم اتفاقا چقدر قشنگ دوبله کرده است.
- فکر مي کنيد صداي شما در همه اين سال ها باعث شد به جايگاهي 

که داريد، برسيد يا تکنيک هايي که در اين سال ها آموختيد؟
در اجتماع چندان صداي من شناخته شده نيست  و اگر بيرون بروم، 

کمتر مرا مي شناسند.
- دوبله فيلم و سريال هاي کدام کشورها سخت تر است؟

کره و چين. بازيگران چيني همه يک  شکل هستند و کار مدير دوباژ را 
حتي براي پيدا کردن نقش ها سخت مي کند. عاوه بر آن سختي زبان کره 
و چين هم کار دوباژ را سخت مي کند. زبان چيني که اصًا بيان ندارد 
و همه آن صوت است. وقتي يک  زبان سه هزار حرف دارد، شما حساب 
کنيد که چه زبان دشواري مي شود. دوبله زبان هاي انگليسي و فرانسوي 

راحت  تر است چون معمواً دوبلورها با اين زبان ها آشنايي دارند.
- سطح سليقه مخاطب امروزي تغيير کرده بسياري از مخاطبان 
امروز به راحتي به سايت هاي پخش فيلم دسترسي دارند و اغلب 
فيلم ها را دوبله شده خريداري مي کنند. شما براي اين تغيير سطح 

سليقه مخاطب چه کار مي کنيد؟
ما بايد با زمان پيش برويم و به روز باشيم. به هرحال سليقه مخاطب امروزي 
باسليقه ۵۰ سال پيش خيلي تفاوت دارد. مخاطب امروزي دانشکده ديده 
است و جوان بي سواد 6۰ سال پيش نيست که فقط بنشيند و تماشا کند. 
اآن قضيه خيلي حساس تر شده و مخاطبان کوچک  ترين اشتباهي را سريعاً 
متوجه مي شوند. بنابراين وقتي مخاطبان چنين دقتي دارند، ما هم بايد 
ميزان دقتمان را باا ببريم. يکي از دايلي که باعث مي شود فيلم به خوبي 
دوبله نشود، شتابي است که در کار وجود دارد. درگذشته دوبله يک فيلم 
سينمايي حدود ۱۰ روز طول مي کشيد ولي اآن اگر دوبله يک فيلم سينمايي 
 ساعت 9 صبح امروز آغاز شود، ساعت 6 بعدازظهر به پايان مي رسد.علت اين 
سرعت بخشي به کار، بحث پيشرفت فناوري است ولي به هرحال نمي توان 
يک کار دوبله را هم به اين سرعت به پايان رساند چون از کيفيت دوبله 

آن کاسته مي شود.
- آيا اميدي به ظهور يک نسل طايي مانند دهه 40 و 50 در 

عرصه دوبله ايران داريد؟
من نمي توانم کسي را اميدوار کنم. خودتان که بهتر مي بينيد چه وضعي 
داريم. من که مدير يا متولي و مسئول اين امر نيستم. من چه کاره ام و 
چه کاري مي توانم بکنم، ولي يک مشکلي هست. جمعيت  کشور زياد 
شده و نصف مردم عاشق دوبله هستند،. اما خب هر کاري يک ظرفيتي 
دارد. من آرزويم اين است که نسلي که بعد از ما مي آيد با فکر و سواد 

درست و صداي خوب بيايد.
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آگهي فراخوان مزايده نوبت دوم )97-3(
  شماره :  3.182.084 

شماره مجوز:1397-4404
شرکت گاز استان مرکزي در نظر دارد تعداد  5 دستگاه خودرو اسقاطي را بصورت يکجا و از طريق مزايده به مراکز اسقاط خودرو  

به  فروش رساند . 
شرح مزايده: )شامل : دو دستگاه نيسان مدل 1378 ،  يک دستگاه نيسان مدل 1379 , يک دستگاه وانت دوکابين تويوتا مدل 

1992 و يک دستگاه سواري نيسان پاترول دو درب مدل 1376 (
*ازم به ذکر است که کل پنج خودرو اسقاط با هم به فروش مي رسد و امکان قيمت دهي تکي وجود ندارد و فقط مراکز مجاز 

و مجري طرح اسقاط و بازيافت خورروهاي فرسوده مي توانند در اين مزايده شرکت نمايند *
لذا از کليه متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ درج فراخوان به مدت ده روز براي کسب اطاعات بيشتر و خريد اسناد مزايده به 

آدرس اراك، خيابان امام خميني،  ساختمان مرکزي گاز استان مرکزي، طبقه دوم، اتاق 215 دفتر امور پيمانها مراجعه نمايند.
ميزان سپرده شرکت در مزايده  به ميزان ده درصد قيمت پيشنهادي شرکت کننده براي پنج خودرو مي باشد.

هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 250,000 ريال مي باشد که مي بايست  به حساب سيبا به شماره 2174635204006 با شناسه 
)108(نزد بانک ملي ايران شعبه دارايي اراك واريز گردد.

 زمان بازديد از خودروها در مورخ 26 /97/09 و 97/09/27  از ساعت 8 صبح الي 11 ظهر و محل بازديد، انبار شرکت گاز استان 
مرکزي واقع در کمربندي شمالي جنب دانشگاه پيام نور مي باشد.

تاريخ چاپ: 97/09/08 
روابط عمومي شركت گاز استان مركزيخ ش: 97/09/08 

شركت گاز استان مركزي

برنامه مراسم نمازجمعه 9 آذرماه 97 در مصلي امام خميني)ره(
نماز جمعه 9 آذرماه به امامت حجت ااسام والمسلمين ابوترابي فرد در مصلي تهران برگزار مي  شود.

پيش از خطبه ها؛ امير دريادار دکتر حسين خانزادي، فرمانده محترم نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران، به مناسبت »7 آذر؛ روز نيروي دريايي« و »آقاي حسين 
رويوران«، کارشناس محترم مسائل سياسي منطقه به مناسبت »روز جهاني همبستگي با مردم فلسطين« سخنراني مي نمايند.

درب هاي مصلي از ساعت 10 صبح باز مي شود و مراسم از ساعت 10:30 آغاز مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/9/8

روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهرانخ ت ر: 97/9/8

دانشجويان  اينکه  بيان  با  تهران  دانشگاه  فرهنگي  معاون 
همچنان پاي آرمان هاي نظام و اطاعت از مقام معظم رهبري 
ايستاده اند، گفت: وفاق بين سليقه هاي سياسي امروز بسيار 
اهميت دارد.به گزارش  خبرگزاري فارس، مجيد سرسنگي 
معاون فرهنگي دانشگاه تهران در نشست خبري  با موضوع 
اعام برنامه هاي روز دانشجو گفت: ۱6 آذر يکي از روزهاي 
مهم تقويم جمهوري اسامي است و چند ويژگي دارد که 
اين روز را متمايز مي کند، يکي اينکه هويت انقاب ما هويت 

برابر دشمنان است. زماني  استعمارستيزي و ايستادگي در 
دانشجويان دانشگاه تهران با خون خودشان اين حماسه را 
امام و رهبري  و  انقاب  با موضوع  ما  از  آفريدند که خيلي 
اينکه دانشجويان  بيان  با  نبوديم. سرسنگي  حتي آشنا هم 
اطاعات  و  نظام  اسامي،  انقاب  آرمان هاي  پاي  همچنان 
اجازه  دانشجويان  گفت:  ايستاده اند،  رهبري  معظم  مقام  از 
نمي دهند دستاوردهاي انقاب پايمال شوند، امسال ۱6 آذر در 
چهلمين سال انقاب است و حتما ياوه گويي هاي دولتمردان 

آمريکايي که گفته اند ايران چهلمين سال پيروزي انقاب را 
نمي بيند مشخص مي شود که ايران بسيار بزرگتر از آن است 

که دشمن بتواند انقاب اسامي را منحرف کند. 
وي اضافه کرد: البته يک هشدار مهم نيز وجود دارد و آن 
مسئله ضرورت وفاق بين سليقه هاي سياسي مختلف است، 
هرچه دشمن هجمه را بيشتر مي کند ما بايد به هم نزديک تر 
باشيم و نبايد اجازه بدهيم روي اصول انقاب کسي از بيرون 

براي ما نقشه بکشد. 

۱۶ دانشمند ايراني در جمع 
پراستنادها

ليست برترين پژوهشگران پراستناد دنيا در سال ۲۰۱۸ منتشر شد که 
بر اساس آن از کشور ايران نام ۱6 پژوهشگر ديده مي  شود که نسبت 
 به تعداد دانشمندان پراستناد در سال ۲۰۱۷ اين تعداد به بيش از 

دو برابر رسيده است.به گزارش ايسنا، دکتر محمدجواد دهقاني، 
سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسام )ISC( گفت: پايگاه 
استنادي وب آو ساينس )WOS( هر ساله فهرست پر استنادترين 
 Highly( پژوهشگران دنيا را در فرآورده اي به نام پژوهشگران پر استناد
Cited Researchers( منتشر مي کند. در اين فهرست پژوهشگران 
تاثيرگذار در سطح دنيا که با دريافت ميزان استناد باا، نقش پر رنگي 
در انتقال علم و دانش در عرصه بين المللي ايفا مي کنند، مشخص 

و معرفي مي شوند. اين فهرست تنها مقاات پراستناد در مجات 
حوزه علوم و علوم اجتماعي را مورد بررسي قرار مي دهد که در پايگاه 
وب.آو.ساينس در بازه زماني ۲۰۰6 الي ۲۰۱6 منتشر شده و مورد 
استناد قرار گرفته اند. اين مقاات از پايگاه شاخص هاي اساسي علم 
)Essential Science Indicators ESI( استخراج مي شوند و 
تنها درصدي از نويسندگان برتري که داراي مقاله در اين پايگاه 

باشند، در فهرست نويسندگان پراستناد ظاهر مي شوند.

سرسنگي در نشست خبري :
 دانشجويان همچنان پاي آرمان هاي نظام و رهبري ايستاده اند

»


