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 قاليباف: 
نقش آستان قدس رضوی 
در تقويت فرهنگ قرآنی 

مضاعف است 

رحيم پورازغدي: 
 امضاي برخي معاهدات 
 نتيجه تفكر غرب زده 
برخي مسئوان است

  جنبش جليقه زردها
و سوخت اصلي بحران در فرانسه!

حسن کربايي 
پاريس در روزهاي 26 آبان و 3 آذر 
ماه گذشته شبيه يک شهر جنگي شد. 
شعله هاي آتش، درگيري و خشونت 
در جاي جاي پاريس به ويژه خيابان 
اصلي اين شهر يعني شانزه ليزه ديده 

مي شد.
ده ها هزار فرانسوي به خيابان ها ريختند و با پليس درگير 

شدند. 
ظاهر امر اين بود که آنها به افزايش قيمت سوخت معترض 
که  دارد  آن  از  حکايت  يادشده  بحران  باطن  اما  بودند 
قيمت  افزايش  مختص  فقط  بحران  اين  اصلي  سوخت 

سوخت نيست.
تصاوير درگيري و برخوردها حکايت از آن داشت که حوادث 

اعتراضات سال 1968 دارد تکرار مي شود.
 پليس و مردم تمام قد در برابر هم صف آرايي کرده و ستون هاي

دود و آتش از چهارگوشه پاريس قابل رؤيت بود.
ماکرون برخورد پليس و نوع مقابله حرفه اي با معترضين 
را پسنديد و از آنها تشکر کرد. او خطاب به معترضين 

گفت:"خجالت بکشيد"!
تظاهرکنندگان در  تعداد  فرانسه مي گويد  وزارت کشور 
سراسر کشور بيش از 106 هزار نفر برآورد شده است اما 
منابع بي طرف اين تعداد را بيشتر از آنچه عنوان شد ذکر 
 کرده اند. دوويچه وله تعداد معترضين را 300 هزار تن 
برشمرد.آنچه مورد سوال ناظران سياسي است سطح آشوب 
نيست بلکه عمق آن است. سطح و عمق آشوب از دل 
اين سوال بيرون مي آيد که آيا آشوب به خاطر سوخت 
است؟! يا اينکه "سوخت آشوب" ربطي به مقوله افزايش 

قيمت سوخت ندارد!

سرمقاله

اسداه بادامچيان در گفت و گو با رسالت: 

  مذاکره برد- برد 
وجود ندارد 

 نيازمند نشان دادن ايران به برجام، بااترين اشتباه دولت روحاني بود
 اروپايي ها به تعهداتشان عمل نکرده اند

گفت و گوي ويژه
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يادداشتيادداشت

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري
گناه دشمْن شيفتگان

حميدرضا ترقي
نيست-  انکار  قابل  امروز  دشمن،  همه جانبه   نرم   جنگ 
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 ي 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 . مقام معظم رهبري.97/8/25
تأثيرپذيري از القائات دشمن در داخل

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در سالروز تسخير 
انه جاسوسي آمريکا با تبيين دو گزاره اي که دستگاه عمليات رواني دشمن توليد و 
القا مي کند، نسبت به تأثيرپذيري از القائات دشمن در داخل هشدار دادند. مطالعه 
و مداقه در اين گزاره ها به خوبي خط تبليغاتي »بزک کردن آمريکا« توسط شبکه 
همکار داخلي غرب را نمايان مي سازد. جالب اينجاست که اندکي تأمل در اين باب 
به روشني، غيرمنطقي بودن اين گزاره ها را آشکار مي سازد، اما مع اأسف اين ادعاها 
توسط شبه روشنفکران با رنگ و لعاب فريبنده »عقانيت« و »خردگرايي« بسته بندي و 
ارائه مي گردد. در ادامه به بررسي هر يک از اين دو گزاره فريبنده خواهيم پرداخت. 
»غيرمنطقي بودن ايستادگي در برابر آمريکا« نخستين گزاره اي است که عمدتاً 
توسط انقابيون سابق و پشيمانان امروز ترويج مي گردد و در واقع ترجماني است از 
خطوط جنگ رواني نظام سلطه در داخل. مجموع تاکتيک ها و تکنيک هاي عمليات 
رسانه اي و رواني دشمن به دنبال القاي اين مفهوم است که ايستادگي در برابر دشمن 

بي فايده است و دير يا زود بايد تسليم شد.
بازتاب اين خطوط القايي در ادبيات جريان شبه روشنفکري تحت عنوان »عقانيت« 
مشاهده مي شود. عقانيتي که پشتيبان اين ادعاست، عقانيت ابزاري و منقطع از 
وحي است که صرفاً محاسبات مادي را مبنا قرار مي دهد. مدعيان اين گزاره با مقايسه 
ميان نسبت قدرت ظاهري سلطه گران بين المللي و جمهوري اسامي ايران، هرگونه 
ايستادگي در برابر زورمداران و زياده خواهي هاي آنان را بي فايده مي دانند.  البته 
تجربه اي که ملت ايران در اختيار دارد، نتيجه اي به جز ادعاي باا را ثابت مي کند. 
اگر صرفاً نسبت قدرت مادي و ظاهري تعيين کننده بود، انقاب اسامي بايد يا در 
نطفه خفه مي شد يا در همان سال هاي بحراني ابتدايي خاموش. پس دليل موفقيت 

اين چهار دهه ايستادگي چيست؟ 
دو خطاي محاسباتي بزرگ

به نظر مي رسد بطان ادعاي غربگرايان داخلي در دو خطاي محاسباتي بزرگ است؛
اول آنکه محاسبات خود را روي بنيان هاي مادي صرف بنا کرده اند و هيچ گونه امداد الهي 
و سنت هاي نظام خلقت را فهم نمي کنند. اينان از اين مهم غافلند که اگر سنت هاي 
الهي در جهان آفرينش وجود نداشت، تاکنون اثري از توحيد برجا نمي ماند و شياطين 
و مستکبران بشريت را به  طورکلي به انحطاط کشانده بودند. نکته دوم آنکه حتي 
اگر محاسبات صرفاً مادي را در نظر بگيريم، ميزان قدرمطلق نسبت قدرت ميان دو 
طرف مخاصمه تعيين کننده نهايي نيست و مهم تر از آن روند تغييرات نسبت ميان 
قدرت دو طرف است. به بيان ديگر اگر يک  سوي معادله، شتاب صعودي داشته و طرف 
 ديگر نزول مداوم، قدرمطلق اين نسبت قدرت هر لحظه در حال تغيير است. بنابراين 
فراز و فرود قدرت دو طرف نيز در شرايط نهايي مؤثر است. امروز جمهوري اسامي 
ايران در شرايطي به  مراتب مقتدرتر از سال هاي نخست انقاب اسامي است و در 
سوي ديگر به اذعان رجال سياسي شناخته  شده آمريکا، نظام مستقر در واشنگتن 
در حال افول شتابنده است.  بنابراين ايستادگي در مقابل نظام سلطه نه تنها مثمرثمر 

است، بلکه در شتاب افول ساختار استکباري نيز مؤثر است.
گزاره دوم القايي که خطرناک تر از گزاره قبلي است »منوط کردن حل مشکات 
کشور به سازش با آمريکا« است. اگر گزاره پيشين بيشتر توسط مرعوبان غرب 
ترويج مي شد، گزاره دوم را »شيفتگان غرب« تبليغ مي کنند. کساني که به سطحي 
از شيفتگي و شيدايي در مقابل سلطه گران رسيده اند که عقانيت مغلوبه شده و 

معمواً نقاط منفي آشکار غرب را نيز ناديده مي انگارند.
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 يک پرسش ساده 
از سازمان تأمين اجتماعي

غامرضا انبارلويي
سازمان تأمين اجتماعي به مثابه بنگاه عظيم اقتصادي 
که منابعي به وسعت حدود 30 درصد حقوق و مزاياي 
مزدبگيران )7 درصد کارگر ، 20درصد کارفرما و 3 
درصد دولت( کل کشور و ارزش افزوده حاصل از بيش 
از 150 شرکت سرمايه گذاري ) شستا( و مصارفي 
درحد ارائه خدمات درماني و حمايتي از ميليون ها نفر 
مشمولين قانون تأمين اجتماعي دارد همانند ديگر 
بنگاه ها ارکاني دارد که نقص يا تعطيلي يا کارکرد نامناسب هر يک موجب 
اخال در انجام مأموريت آن خواهد شد. ارکان سازمان تأمين اجتماعي 
کدامند و وضعيت هر يک در شرايط امروز چيست؟ مجمع، مديرعامل ، 
هيئت مديره  و هيئت نظارت 4 رکن مهم سازمان است. شايد بتوان گفت 
مهم ترين رکن آن هيئت نظارت سازمان  تأمين اجتماعي است که اکنون 
بيش از 10 ماه است که از زمان تصدي قانوني آنها مي گذرد و هنوز اعضاي 
آن تعيين يا تمديد نشده اند. آيا تعداد اعضاء هيئت نظارت فعلي تکميل 
هستند، آيا به صورت تمام وقت در خدمت امر نظارت بر سازمان هستند  
يا مسئوليت هاي توامان ديگري سواي امر نظارت را هم دارند؟ عملکرد 
آنها در راستاي اعمال نظارت سازمان چيست؟ رکن ديگر مجمع و رئيس 
آن که وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي است. فارغ از اين دو رکن به رکن 
مديرعامل مي رسيم. آيا عملکرد رکن ديگر يعني هيئت مديره مي تواند 
جبران نواقص ارکان ديگر را ترسيم نمايد و پاسخگوي نياز ميليون ها نفر 
و  نيازمنداني که همه ديون  باشند.  اجتماعي  تأمين  قانون  از مشمولين 
تعهدات خود را به عنوان بيمه گذار نقدا در وجه سازمان به عنوان حق بيمه 
همه ماهه پرداخت کرده و توقع دارند سازمان هم به تعهدات خود عمل 
نمايد. توجه و تدقيق در مراتب زير اشاره به يک مصداق عيني از عدم ايفاء 
تعهدات سازمان کلي سازمان به مشمولين است که طرح مي شود به اميد 

پاسخگويي از مسئولين سازمان.
1- خانم 47 ساله سرپرست خانواري به دليل ناراحتي تنفسي مجبور مي شود 

به تشخيص پزشک تن به عمل جراحي روي بيني خود بدهد.
2- تشخيص اوليه پزشک متخصص گرفتگي بيني دو طرف به ويژه طرف 
چپ بيمار بوده و تشخيص نهايي لزوم انجام 3 عمل ترميم تنگي و ستيبول 

بيني وترميم انحراف سپتوم چپ و هيپروتروفي.
به  انجام شده  بيمار  به عنوان عمل جراحي سه گانه- روي  3- آنچه که 
تشخيص پزشک متخصص و جراح گوش و حلق و بيني و تشخيص پزشک 
فوق تخصص بوده و در يک مرکز جراحي انجام گرفته که صورت حساب 

85 ميليون ريالي به صورت آزاد از بيمار اخذ شده است.
4-  بيمار مذکور عاوه بر مبلغ فوق متحمل هزينه اي معادل 4/863/000 
ريال بابت آزمايش و تصويربرداري و غيره شده که جمعا معادل 99 ميليون 
اسناد  به  مراجعه  و  ارائه  با  که  است  کرده  پرداخت  بيمارستان  به  ريال 
پزشکي سازمان که 1 ريال آن را دريافت نکرده و دليل ارائه شده از سوي 
مسئول اسناد پزشکي اين  بوده که هزينه هاي عمل زيبايي جزء تعهدات 

بيمه نيست. چرا؟
5- چند صدهزار نفر وضع مشابه اين بيمار را در گستره  31 استان کشور 
از کانشهرها گرفته تا دور افتاده ترين مناطق روستايي و شهري دچار اين 

مشکل هستند؟
6- مگر همه پرداخت ها نبايستي  طبق اصل 53 قانون اساسي به موجب 
قانون باشد؟ کدام ماده از کدام قانون مي گويد از اين بيماران حق بيمه 

بايستي گرفته شود اما هزينه هاي درمانشان پرداخت نشود؟
7- آيا هر عمل جراحي اصاحي يا ترميمي که بيماري را از نقص عضو رها 
مي سازد عمل زيبايي است؟ عملي که بيمار تمايلي به انجام آن ندارد اما 
به تشخيص پزشک متخصص و فوق تخصص از انجامش براي رفع گرفتگي 

بيني مجبور است به آن تن در دهد عمل زيبايي است؟
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  آگهي مناقصه عمومي 
 دو مرحله اي نوبت اول 

مرکز قلب تهران  از  افراد حقوقي واجد شرايط  جهت شرکت در مناقصه به شرح اسناد ذيل دعوت به عمل مي آيد:
الف -   نام و نشاني مناقصه گزار :  بيمارستان مرکز قلب تهران به نشاني : خيابان کارگر شمالي _ نبش جال آل احمد

ب – نوع، کميت و کيفيت خدمات مورد مناقصه :  خريد مواد غذايي  و   طبخ و توزيع غذاي بيماران و پرسنل بيمارستان مرکز قلب تهران 
ج - نوع و مبلغ تضمين  شرکت در مناقصه : 

مبلغ  1.880.000.000  ريال ) يك ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال (  ضمانت نامه بانکي و يا واريز به حساب مرکز قلب تهران ) مطابق اسناد 
مناقصه (

د - محل و مهلت دريافت اسناد : 
محل دريافت اسناد از مناقصه گزار، دبيرخانه بيمارستان واقع در طبقه زيرزمين اول)U1 (،  و مهلت دريافت اسناد، تا حد اکثر 4 روز کاري پس از  انتشار 
نوبت اول آگهي ) و يا 3 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي( ،  در ساعت اداري )شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغايت 3 بعد از ظهر و روز پنجشنبه تا ساعت 

 )  13
ه – محل و مهلت تحويل پيشنهادات به مناقصه گزار :

محل تحويل پيشنهادات  و ديگر اسناد مربوطه، دبيرخانه بيمارستان واقع در طبقه زيرزمين اول ) U1 ( و مهلت آن،  مطابق آنچه در اسناد ذکر گرديده ، 
دو هفته پس  از تاريخ اتمام مهلت دريافت اسناد مناقصه در ساعت اداري  ) تاريخ دقيق در اسناد مناقصه ذکر گرديده است(.

و- محل و زمان گشايش پيشنهادها ) پاکات »الف« و »ب« ( :
محل گشايش پيشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه، حوزه مديريت بيمارستان واقع در طبقه زيرزمين اول)U1( و زمان آن مطابق آنچه در اسناد ذکر 

گرديده ساعت 10 صبح اولين روز کاري بعد ازاتمام مهلت تحويل اسناد مناقصه.) تاريخ دقيق در اسناد مناقصه ذکر گرديده است(.
•بديهي است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط مقرر در اسناد مناقصه بوده و مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات 

برابر ارزيابي کيفي و فني مناقصه گران مختار است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11

دت:97/9/11
م الف 3168

آگهي فراخوان
نوبت اول

بدينوسيله به اطاع ميرساند اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين در نظر دارد يك قطعه زمين با کاربري درماني جهت احداث بيمارستان 
96 تختخوابي)مشتمل بر احداث و تجهيز يك بيمارستان 64 تختخوابي جنرال با تعرقه دولتي به مدت 10 سال از تاريخ شروع بهره برداري و 
بيمارگيري، بعاوه احداث بيمارستان 32 تختخوابي بصورت الحاقي فوق تخصصي و تخصصي به همراه 8 تخت Burn ICU در قالب خريد خدمت 
دانشگاه علوم پزشکي( در اراضي فرامنطقه اي ناحيه شهري مهرگان تحت پاک ثبتي 17959 فرعي از 32 اصلي بخش 14 قزوين به شرح جدول 
ذيل از طريق فراخوان عمومي در قالب ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط صرفا با بهره 

گيري از سامانه تدارکات الکترونيك دولت ) setadiran.ir ( واگذار نمايد . 
سپرده شرکت در فراخوان  )ريال(قيمت کل  )ريال(قيمت پايه هرمتر مربع  )ريال(مساحت )مترمربع(موقعيتعنوان

150002،000،00030،000،000،0003،000،000،000اراضي فرامنطقه اي مهرگان بيمارستان 96 تختخوابي به شرح فوق

تاريخ انتشار :  97/9/10 و 97/9/11   مهلت دريافت اسناد مزايده :  97/9/15    تاريخ بازديد :   97/9/16   مهلت ارسال پيشنهاد :  97/9/24
تاريخ بازگشايي :   97/9/25      تاريخ اعام به برنده :  97/9/25

شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده / فراخوان دستگاه اجرايي
برگزاري فراخوان صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بوده و کليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده ، ارسال پيشنهاد 

قيمت و اطاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير مي باشد .
کليه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات ، شرايط و نحوه فروش در برد اعان عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده بررسي وانتخاب مي باشد.

سامانه  سايت  به  )توکن(  الکترونيکي  گواهي  دريافت  و  نام  ثبت  نحوه  از  اطاع  بايست جهت کسب  مي  درفراخوان  به شرکت   عاقمندان 
)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفايل مزايده گر  مراجعه و با تلفن  021-41934  داخلي 5  تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11

دت:97/9/11

مركز قلب تهران

مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني تهران

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين
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اسداه بادامچيان در گفت وگو با رسالت: 
 مذاکره برد- برد وجود ندارد 

نايب رئيس شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي گفت مذاكره برد -برد وجود ندارد.وي گفت: 
رئيس جمهور بايد افراد قوي و مقتدر را برسركار بياورد، كساني كه بدون چشم دوختن به 

برجام و عدم تکيه برمنابع نفتي به دنبال اداره كشور هستند. 
اسداه بادامچيان با اشاره به برجام اظهار كرد: در مورد اصل مسئله برجام و مذاكراتي كه 
انجام شده، اگر نگاهي جامع داشته باشيم، مي بينيم كه موفق و پيروز بوده ايم به اين 
علت كه مقام معظم رهبري هم فرمودند؛ من با مذاكره مخالف نيستم اما به طرف مقابل 
اعتمادي ندارم و اين حرف انديشمندانه ايشان كاما درست بود. از سوي ديگر ما به دنيا 
نشان داديم كه اهل مذاكره ايم، اما نه مذاكره تسليم پذير چون مذاكره به تنهايي اصالت 
ندارد و ابزار است.وي ادامه داد: اگر يک مذاكره نتيجه مثبت و مفيد داشته باشد، هيچ كس 
در ايران مخالفش نيست و اگر نتيجه اش سازش و تسليم باشد هيچ كس موافقش نيست 
طبعا در اين زمينه طرفين تعهدات متقابل دارند و ما نشان داديم كه در مذاكره صادق 
 هستيم و به تعهدات خود عمل مي كنيم اما نه اروپايي ها و نه آمريکايي ها به توافق ها 
و تعهداتشان عمل نمي كنند. وي با بيان اينکه ما در مذاكره اثبات كرديم داراي دانش 
 هسته اي صلح آميز هستيم، تصريح كرد: همه دنيا متوجه شدند كه غربي ها دروغ 
مي گويند و ايران نمي خواهد ساح هسته اي بسازد و از سوي ديگر مشخص شد ما 
مخالفتي با فروش كيک زرد نداريم و اين امر حکايت از اين دارد كه داراي قدرت توليد 

كيک زرد هستيم و به دنيا هم مي توانيم بفروشيم. 
نايب رئيس شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي تاكيد كرد: برخاف نظر رئيس جمهور كه 
مي گفتند ما به دنبال مذاكره برد برد هستيم، بايد بگويم كه امکان تحقق آن وجود ندارد، ما 
نمي توانيم به آمريکا برد بدهيم چون اين كشور سلطه گر، غارتگر و زورگو و استعمارگر است 

و از طرفي آمريکا هم به ما كه داراي مبناي اصيل ارزشي هستيم، اجازه برد نمي دهد. 
بادامچيان افزود: ضمن اينکه از همان اول هم مشخص بود كه قرار نيست مشکات با برجام 
 حل شود. برجام نه عامل اصلي مشکات اقتصادي و نه عامل رفع كننده اين چالش هاست. 
حتي اگر اروپايي ها به عهد خود وفادار هم بمانند بازهم برجام تنها 20 درصد در اقتصاد 

ما موثر است. 
وي يادآور شد: ما قبل و بعد از برجام تحريم بوده ايم و همان طور كه مي بينيد مشکلي 
هم براي كشور پيش نيامده است. مضاف بر اينکه ما در ايران با 80 ميليون نفر جمعيت 
و 15 كشور همسايه امکانات زيادي داريم و هيچ تحريمي در ما اثر جدي نخواهد داشت. 
البته ديدگاه بعضي از آقايان غربزده و سياستمدار اين است كه ما حتما بايد با غرب بسازيم 
درحالي كه با تکيه بر اقتصاد مقاومتي و بدون نفت مي توانيم به خوبي كشورمان را اداره 
كنيم.وي با تاكيد بر اينکه در مذاكره بايد هميشه با قدرت و اقتدار روبه رو شويم نه با احساس 
ضعف و نياز، عنوان كرد: متاسفانه بااترين اشتباه دولت روحاني در امر برجام اين بود كه 
ايران را نيازمند برجام جلوه داد. بي ترديد كساني كه با ما دشمن اند و به دنبال براندازي 
هستند، از اين نيازمندي سوء استفاده كرده و مي كنند. اين سياست غلط آنهاست و هنوز 
هم كه هنوز است در تيم دولت برخي اين تصور را دارند كه اگر برجام را حل كنيم، همه 

مشکات حل مي شود درحالي كه معلوم شد اين طور نيست. 
نايب رئيس شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي درباره سياست آينده ايران تصريح كرد: 
دولت براي موفقيت بيشتر بايد تيم اقتصادي و افراد ناكارآمد در امر مذاكرات را عوض 
كند و تيم قوي و مقتدر را برسركار بياورد تا آنها با اقتصاد مقاومتي و بدون اتکا به نفت، 

كشور را اداره كند. 

پناهيان:
دو قطبي غرب گرايان  و استقال طلبان  

در غرب در حال شکل گيري است
استاد حوزه و دانشگاه گفت: دو قطبي"غرب گرايان" و"استقال طلبان" در غرب در حال 
شکل گيري است.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري تسنيم حجت ااسام عليرضا پناهيان 
در جمع اعضاي شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان سراسر كشور اظهار 
داشت: تعريف هايي كه از طرفداران پرسپوليس شد براي من خيلي خوشحال كننده بود، چون 
آن ها نه تنها از شکست تيم خود در مقابل حريف ژاپني ناراحت نشدند بلکه تيم حريف را 
هم تشويق كردند و اين يعني اينکه ما داريم كار جمعي را ياد مي گيريم.وي با بيان اينکه در 
غرب به جاي كار جمعي فريب جمعي صورت مي گيرد و مردم تاثيرگذار نيستند اما در ايران 
مردم تأثير گذارند گفت: ايراني ها عادت به كار تشکياتي ندارند. مثاً ما بدون كار تشکياتي 
در حماسه 9 دي و پياده روي اربعين غوغا مي كنيم، اما بحث اين است كه در راهپيمايي 
اربعين مردم تک تک به زيارت مي روند بدون اينکه كارواني به راه بيفتد و انسجامي داشته 
باشند.وي با بيان اينکه بنده همواره كار تشکياتي از جنس اتحاديه انجمن هاي اسامي 
دانشجويان را ستايش كردم و تعجبم اين است كه چرا اين نوع فعاليت تکثير نمي شود، افزود: 
اينکه در اين تشکيات انتخابات از پايين برگزار و به اتحاديه ختم مي شود، قابل ستايش 
است.پناهيان تصريح كرد: اگر در جبهه موفق بوديم به اين دليل بود كه كار تشکياتي انجام 
مي شد به نحوي كه مردم بر اساس يک پيوند محلي خود را بر اساس ضرورت هاي جنگ 
در قالب گردان هاي بسيج ساماندهي مي كردند و به همين دليل بود كه به يکباره مي ديديم 
يک محله داغدار مي شد.اين استاد حوزه و دانشگاه با تأكيد بر اينکه بايد به تشکيات اصالت 
و ارزش داد، افزود: من براي كساني كه در تشکيات رشد مي كنند بيشتر از كساني كه 
در سازمان ها و نهاد ها رشد يافتند، احترام قائل هستم. چون كساني كه در تشکيات رشد 
مي يابند قدرت بيان و متقاعد كنندگي آن ها بيشتر است و آن ها اهل تبيين، توجيه كردن 
و ارتباط گرفتن هستند.وي با بيان اينکه امام زمان زماني ظهور مي كند كه كيفيت مومنان 
در روابط اجتماعي و زندگي جمعي ارتقا پيدا كند، تصريح كرد: اگر روابط اجتماعي ضعيف 
باشد ظهور رخ نخواهد داد، چون اين مهمترين ابزار حکومت حضرت مهدي )عج( است 
در اين صورت حضرت به صورت طبيعي ظهور مي كنند و حکومت خواهند كرد.پناهيان 
بيان كرد: اگر قرار بود حضرت مهدي )عج( با معجزه كاري كند، حضرت محمد )ص( خود 
مي توانست با معجزه همه چيز را حل كند.وي با تاكيد بر اينکه بايد انتظار عوامانه را كنار 
بگذاريم و انتظار عالمانه داشته باشيم، تصريح كرد: بايد مقدمات ظهور امام زمان را فراهم 
كنيم.پناهيان با طرح اين سوال كه اان مشکات كشور چقدر به عدم توانايي ما در زندگي 
جمعي برمي گردد، تصريح كرد: از شما دانشجويان انتظار مي رود كه در اين رابطه صحبت 
كنيد و تصميم بگيريد.اين استاد حوزه و دانشگاه با طرح اين سوال كه آيا اصطاحاتي مانند 
چپ و راست و عباراتي از اين قبيل اصطاحات درستي هستند، تصريح كرد: در انتخابات 
اخير فرانسه چپ و راست محکوم شدند و يک دوقطبي جديد به وجود آمد. گفته مي شود 
رئيس جمهور حال حاضر فرانسه آخرين رئيس جمهور اين كشور خواهد بود، چون جناح هاي 
سياسي در غرب در حال تغيير است.وي افزود: اصطاحاتي نظير، اصاح طلب و اصولگرا، 
اصاحات كاذبي است.اختافات كشور ما بر سر مسئله اي است كه در فرانسه هم موجب 
يک دو قطبي جديد شده است و بنده در اين رابطه ساعت ها وقت گذاشتم و با فرانسوي ها 
صحبت كردم.پناهيان با اشاره به اينکه امروز دو قطبي جديدي در غرب با نام غرب گرايان 
و استقال طلبان در حال شکل گيري است،گفت: استقال طلبان خود را مقابل مثلث لندن، 
واشنگتن و تل آويو مي دانند. مي گويند جريان استکبار براي اينکه كشور هاي اروپايي به 
خودگرداني نرسند مي خواهند همه آن ها را با هم يکي كنند. در واقع آن ها مهاجرت به 
اروپاي غربي را توطئه استکبار مي دانند تا ملت هاي اروپا هويت خود را از دست دهند.استاد 
حوزه و دانشگاه با اشاره به اينکه در حال حاضر 50 درصد جمعيت فرانسه را فرانسوي ها و 
50 درصد ديگر آن را مهاجرين تشکيل مي دهند و اين يعني فرانسه ضعيف شده تصريح 
كرد: امروز محبوبيت رئيس جمهور فرانسه به 20 درصد كاهش يافته است، چون مردم اين 
كشور معتقدند او تنها شعار هاي استقال طلبانه داد و در واقع آنها را فريب داده است.وي با 
بيان اينکه نخبگان فرانسوي فهميدند كه حساب مسلمانان ايران با حساب مسلمانان داعش 
فرق مي كند، چون ايران در كنار روسيه با داعشي ها جنگيد، تصريح كرد: آن ها مي گويند سه 
كشور روسيه، فرانسه و ايران مي توانند در مقابل حلقه لندن- واشنگتن_ تل آويو بايستند. با 
اين وجود امروز جوانان فرانسوي براي اين جنگ بزرگ به تمرين تيراندازي مي پردازند.اين 
استاد دانشگاه با اشاره به اينکه مهاجرين جريان غرب گرا را در فرانسه روي كار مي آورند، 
تصريح كرد: مردم ما از جريان هاي جهان خيلي بي خبرند. در يک صفحه اينترنتي مطلبي را 
از آقاي بهزاد نبوي خواندم؛ البته اين مطلب قديمي بود يا جديد در هر حال او غير كارشناسانه 
گفته است بايد مشکاتمان را با جهان حل كنيم با اين وجود سوال اين است كه كدام 
جهان آيا بايد با حلقه لندن_ واشنگتن_ تل آويو مشکل خود را حل كنيم.وي تصريح كرد: 
نخبگان فرانسوي از اينکه ما نمي توانيم مشکل غرب گرايان را در كشورمان حل كنيم، ابراز 
تعجب مي كنند و مي گويند آيا دين شما اين را نمي گويد. البته ما كار تشکياتي بلد نيستيم 
و در انتخابات مجلس و رياست جمهوري هم همين طور عمل مي كنيم. در واقع بلد نيستيم 
با هم حرف بزنيم و كنار بياييم بعد نتيجه اين مي شود كه مي بازيم. با اين وجود آن وقت از 
چه كسي مي خواهيم انتقاد كنيم. در واقع هركسي براي خودش صاحب تشخيص و موظف 
به عمل تکليف شده است.وي با بيان اينکه اگر آمار طاق باا مي رود دليلش اين است كه 
نمي توانيم با هم زندگي كنيم، افزود: در فرانسه طرحي شبيه طرح صالحين درست كردند 

تا به جوانان براي صيانت از خانواده آموزش دهند.

رئيس مجلس گفت: همکاري ايران، روسيه، تركيه و سوريه الگويي براي حل و فصل مشکات 
آسياست.به گزارش ايسنا، علي اريجاني كه براي حضور در يازدهمين مجمع عمومي مجمع مجالس 
 آسيايي به تركيه سفر كرده است، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهميت اجاس بين المجالس 
كشورهاي آسيايي گفت: پايه گذار اصلي اين اجاس مجلس ايران بود كه آرام آرام اين اجاس 
 شکل گرفت و كشورهاي مختلف به آن پيوستند، در حال حاضر بسياري از پارلمان هاي

كشورهاي آسيايي عضو اين اجاس هستند.وي با بيان اينکه آسيا موضوع مهمي براي آينده 
است، تصريح كرد: استعدادهاي بسياري اعم از انرژي زياد، امکانات طبيعي متنوع و نيروي 
انساني گسترده در آسيا وجود دارد و زمينه جهش در اين منطقه جدي است.اريجاني با اشاره 
به چالش ها و مشکات موجود در آسيا بيان كرد: از نظر امنيتي و سياسي، آسيا چالش ها و 
مشکاتي دارد كه گاه مانع مي شود اما اصل فکر اين است كه ما اين چالش ها را در درون 
تئوري هاي توسعه اقتصادي چندجانبه هضم كنيم.رئيس قوه مقننه با بيان اينکه تحقق اين 

مهم به تاش نياز دارد، اظهار كرد: اين موضوع فوري رخ نمي دهد، اما به عنوان نمونه همکاري 
ايران، سوريه، روسيه و تركيه مدلي است كه چند كشور آسيايي براي حل مشکل منطقه اي در 
آسيا با يکديگر همکاري كردند و اين مدل در حال پيشرفت است و نتايج نسبتاً قابل توجهي 
به دست آورده است. اين مدل را مي توان هم در مسائل اقتصادي و هم در مسائل امنيتي و 
سياسي در منطقه بسط داد.اريجاني با بيان اينکه در اين اجاس نيز اين تفکر حاكم است 
و دنبال مي شود، ادامه داد: كميته هاي مختلفي در امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي در اين 
اجاس وجود دارد.وي تاكيد كرد: دبيرخانه اين اجاس به طور پيوسته فعال است كه گزارشي 
از عملکرد در اجاس ارائه خواهد شد. همچنين مسئوان هيئت ها نظرات خود را در اين اجاس 
مطرح مي كنند.وي با بيان اينکه ايران مسئول برگزاري مجمع مجالس كشورهاي آسيايي در 
سال آينده است، خاطرنشان كرد: دبيرخانه اين اجاس در ايران به صورت مستمر در حال 

فعاليت است و در اين اجاس نتايج كارها را به اطاع هيئت ها مي رساند.

مرضيه صاحبي 
تورم يکي از اساسي ترين بحران هاي اقتصادي است كه پيروزي 
 بر آن كار آساني نيست، شايد به اين علت كه دولت ها عادت 
نکرده اند برپايه اصول اقتصادي، اين پديده را چاره سازند و همواره 
به علت حاكميت نگرش سياسي به درمان هاي اورژانسي و كوتاه 

مدت اكتفا كرده اند. 
اين درمان ها اساسا همانند مسکني هستند كه شايد بتوانند در 
مقطعي كوتاه داراي اثرگذاري ازم باشند اما در درازمدت اين 
سياستگذاري هاي اصولي و زيربنايي اند كه مي توانند موثر واقع 
شوند. دولت ها كمتر اين نوع سياستگذاري هاي اصولي را در دستور 

كار قرار مي دهند و همواره در تله تورم گرفتار مي شوند. 
مفهوم تورم به زبان ساده از رشد سطح عمومي قيمت ها حکايت 
دارد. يعني براي خريد كااها و خدمات، بايد پول بيشتري پرداخت 
شود، برهمين اساس بانک مركزي اعام كرده است:»نرخ تورم در 
دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1۳9۷ نسبت به دوازده ماه منتهي 
به آبان ماه 1۳9۶ معادل 18/۴ درصد است  و شاخص بهاي كااها 
و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان ماه 1۳9۷ به 
عدد 15۳/۶ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۳/5 درصد افزايش يافت.

همچنين شاخص مذكور در آبان ماه 1۳9۷ نسبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل۳9/9 درصد افزايش داشته است.«

اما حتي بدون اين آمارها هم مي توان تورم فزاينده در جامعه را 
احساس كرد. نرخ كااها و افزايش شتابان آن به روشني گوياي 

وضعيت نابسامان تورمي است. 
تحليلگران اقتصادي در ارتباط با علل رشد تورم، دايل متعددي 
را مطرح مي كنند از »عدم بهره وري مناسب و باا بودن مخارج 
توليد« تا »عدم وجود استقال تصميم گيري در بانک مركزي« 
اما دو متغير رشد نقدينگي به عنوان سياست هاي مالي دولت 
و جهش نرخ ارز از مهمترين عوامل تورم زا شناخته مي شوند. 
اگرچه روي كاغذ ارتباط معناداري ميان نرخ ارز و تورم وجود 
ندارد اما پر واضح است كه افزايش نرخ ارز به فعاان اقتصادي 
هشدار و آارم مي دهد و آنان نيز با دريافت اين آارم براي حفظ 
سرمايه هاي خويش دست به اقداماتي مي زنند كه موجبات تورم 

را فراهم مي سازد. 
 سيدبهاءالدين هاشمي، از مديران اسبق بانکي در توضيح اين 
مسئله به روزنامه رسالت مي گويد: »جهش ارزي يعني جهش 
كاهش ارزش پول ملي و اين كاهش؛ نتيجه و برآيند نهايي تورم 
است. معناي تورم به طور مشخص يعني افزايش تدريجي سطح 
عمومي قيمت ها در يک دوره مالي يک ساله  يا كاهش تدريجي 
ارزش پول ملي است. طبعا اگر اين امر تدريجي باشد قابل درمان 
آنچه  افتد،  اتفاق مي  تغييرات جهشي  اما وقتي  ترميم است   و 
مي تواند خيلي سريع ارزش پول ملي را افزايش دهد، نرخ ارز است. 
اين افزايش نرخ ارز آن هم به صورت جهشي، باعث مي شود تورم 

به صورت شديد بدون تاثير ساير عوامل افزايش پيدا كند.«
وي درباره اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تاثير فزاينده آن بر 
شکل گيري تورم مي افزايد: »اين تورمي تجمعي است كه ظرف 5 
يا ۷ سال شکل گرفته و خود را از 50 تا 100 درصد نشان مي دهد 
در مقابل دولت، نه تنها به آن توجهي نداشته بلکه تاش كرده نرخ 
 دار را بين ۳500  تا ۴200 ثابت نگه دارد. معموا همه دولت ها 
در چهار سال ابتدايي قيمت ها را ثابت نگه مي دارند و حتي كاهش 
هم مي دهند كه پشت پرده آن هم دايل سياسي است تا در دوره 
بعد راي بياورند. در دوره بعد كه راي آوردند اقتصاد مسير خودش 
را طي مي كند و ديگر نمي توانند جلوي حجم گسترده مشکات 
را بگيرند به عبارت ديگر مثل فنري است كه فشرده شده و ديگر 

از دستشان رها مي شود.« 
البته پر واضح است كه در بيان علل تورم مي توان به موارد متعددي 
اشاره كرد اما اين امر بيش از همه ناشي از فشار هزينه هاست يعني 

اينکه قيمت تمام شده كاا و خدمات به خاطر كاهش ارزش پول ملي  
 يا گران شدن ارزهاي خارجي به صورت يکدفعه حادث مي شود. 
 بهاءالدين هاشمي هم معتقد است: »در كشور ما تورم بيش از همه 
به فشار هزينه ها بازمي گردد و مهمترين آن هم جهش ارزي و 

كاهش شديد ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي است.« 
تورم همانند زخمي است كه هر بار سرباز مي كند، علت آن هم 
مشخص است زيرا مدام به دنبال درمان هاي اورژانسي هستيم و 
همين كه نرخ ارز را به صورت دستوري كنترل مي كنيم حکايت 
از همين مسئله به ظاهر ساده دارد. درک و دريافت اين امر آنقدرها 
هم براي برنامه ريزان و تصميم گيران دشوار نيست اما سياست هاي 
حاكم بر اقتصاد، اجازه تغيير زمين بازي را نمي دهد و دستاورد 

آن چنين پيامدهاي ناگواري است كه به بار آمده.   
هاشمي درباره اين چالش مي گويد: »ما بايد برمبناي اصول و 
اساس اقتصادي عمل كرده و سرمايه گذاري ها را افزايش دهيم تا 
به همان نسبت توليد تقويت شود و از طريق اشتغال، درآمد همه 
 افراد افزايش پيدا كند. وقتي درآمد زياد شود، بخشي از آن پس انداز 
مي شود و اين پس انداز ملي دوباره صرف سرمايه گذاري ملي خواهد 
 شد. اين ها نيازمند برنامه ريزي صحيح اقتصادي در سياست هاي 
ريزي  برنامه  اين  است،  خارجي  تجارت  و  ارزي  و  مالي   پولي- 
بلندمدت است كه مهمترين آن به اصاح ساختار بودجه دولت 
بايد  باشد.  داشته  بودجه  كسري  نبايد  دولت  گردد،  مي   باز 
تصدي گري اش را كنار بگذارد و خصوصي سازي را محقق كرده 
و در تاسيسات، سرمايه گذاري زيربنايي انجام دهد. آنگاه ديگر از 

تصميمات اورژانسي خارج خواهيم شد.« 
اين تصميمات اورژانسي آنقدرها كارآيي ندارند كه بتوانند در مواقع 
بحراني و خطرآفرين در مقابل حجم گسترده چالش هاي اقتصادي 
اثر داشته باشند. اگر بخواهيم به صورت مصداقي به طرح اين 
مسئله بپردازيم بايد از محدوديت دسترسي به منابع ارزي ظرف 
ماه هاي اخير سخن بگوييم. پس از اينکه آمريکا از برجام خارج و 
تحريم ها برقرار شد، كشورهايي كه از كانال آنان، ارز مبادله مي 
كرديم، دسترسي كشورمان را به اين منابع باک كردند. اين امر 
ورود ارز را در اقتصاد كم كرد اما تقاضاي آن قابل كنترل نبود 
بنابراين اقدامات كوتاه مدت يا به تعبير ديگر »اورژانسي«، نتوانست 

اثربخش واقع شود. 
بيژن عبدي در قامت يک اقتصاددان برجسته در توضيح دقيق 
تر اين مسئله، به روزنامه رسالت مي گويد: »دستيابي به منابع 
ارزي از جمله مسائلي است كه نشان مي دهد دولت بايد پيش 
 تر از اين ها براي برقراري پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه اقدام 
 مي كرد. اما در اين زمينه خيلي دير اقدام شد. اگر زودتر از اين ها 
 به فکر بوديم شايد بيش از 50 تا ۶0 درصد درآمد نفت مان را 
مي توانستيم با ارزهاي ديگري به غير از دار مبادله كنيم. اگر 
روابط خود را با كشورهاي حوزه آمريکاي اتين، آسياي ميانه و 
اروپاي شرقي و غربي گسترش مي داديم يا صادرات و واردات 
خود را تنوع مي بخشيديم، راه هاي گريز از فشار تحريم و تورم 

بيشتر بود.«
وي با گريزي به حجم نقدينگي از چهار برابر شدن آن نسبت 
به دولت قبل، تاكيد دارد. يعني نزديک به هزار و ۶00 ميليارد 
متفاوتي  هاي  روايت  قبل  دولت  نقدينگي  درباره حجم  تومان. 
مطرح مي شود؛ از حدود ۴۳0، ۴50 تا ۴۷0 هزار ميليارد تومان 
كه اگر محاسبه كنيد به همان رقم چهار برابري دست مي يابيد. 
اين همه در حالي است كه درآمد ارزي مان خيلي افزايش نداشته 
و در مقايسه با دولت دوره قبل يک روند نسبتا ساده اي دارد. 
ساانه نزديک به 50 تا ۶0 ميليارد تومان درآمد ارزي داشته ايم 
البته بعضي سالها ممکن است 10 يا 15 درصد كمتر يا بيشتر 
باشد. وقتي ورودي ارز ما ثابت بوده، نقدينگي مان چندبرابر شده، 
طبيعي است كه ديگر نمي شود قيمت ارز را روي كانال ۳200 

يا ۳۶00 نگهداري كرد. 
اين اقتصاددان مي گويد: »به تناسب اين نرخ ارز همه قيمت ها 
افزايش پيدا مي كند. دولت تا يک مدتي به صورت تصنعي قيمت را 
پايين نگه داشت و اين فقط علت سياسي و كاركرد انتخاباتي دارد 
اما مسئله اين است كه فنر نرخ ارز بااخره از دست در مي رود و 
امکان كنترل ندارد. ضمن اينکه نرخ 12 هزار تومان فعلي هم زياد 
بوده و تقريبا ۳/5 برابر قيمت ۶ ماه قبل است و اگر به تناسب اين 
قيمت قرار باشد تورم اتفاق بيفتد، 100 تا 150 و حتي 200 درصد 
انتظار تورم در كااهاي مختلف وجود دارد و اين تورم ديگر به سادگي 

برگشت پذير نيست و با شوک درماني اتفاقي نمي افتد.« 
صاحب نظران معتقدند، در حال حاضر به تناسب ريالي كه ايجاد 
شده، درآمد ارزي در جامعه نداريم و مشکل ديگري كه اقتصاد 
ما دارد، وابستگي به دارهاي نفتي است، يعني ما هر كاايي كه 
بخواهيم در صنعت توليد كنيم، بخشي از آن به ناچار وابسته به 
واردات است، نه لزوما واردات محصوات نهايي بلکه مواد اوليه 
بنابراين چاره اي نداريم و بايد ارز بپردازيم و كاا وارد كنيم، اما 
وقتي شما ريالي را در جامعه ايجاد كرده ايد كه به ازاي آن ريال، 
تقاضايي ايجاد مي شود، طبيعتا به همان ميزان دار نداريد حاصل 
اين امر ايجاد تورم است. از سوي ديگر ما شاهد انحصار عرضه ارز 

توسط دولت و دستگاه هاي شبه دولتي هستيم. 
عبدي در تحليل اين مسئله عنوان مي كند: »اكنون عمده ارز ما 
كه حاصل فروش نفت و محصوات پتروشيمي است يا مستقيم به 
بانک مركزي يا به شركت هاي تابعه وزارت نفت مي رود كه آنها 
هم به نوعي نيمه دولتي محسوب مي شوند و در مقابل آنهايي كه 
بايد ارز را در سامانه هاي ارزي ارائه دهند، از اين اقدام سرباز زده 

و به نوعي موجبات ايجاد تورم را فراهم مي سازند.« 
 بررسي ها نشان مي دهد، بخش ديگر چالش تورم به آثار رواني بازمي گردد، 
يعني وقتي جامعه انتظار دارد كه شرايط تورمي حاكم باشد، اين امر 
تشديد مي شود. در اين فرآيند مي توان از رانت هايي كه به جاي 
 اختصاص منابع ارزي به واردات كااهاي مورد نياز توليد به بخش هاي 
غيرضروري اختصاص يافته نيز سخن گفت. تحليلگران عرصه اقتصاد 
فارغ از مباحث مطرح شده بر اين مسئله هم تاكيد دارند كه اگر قرار 
باشد عرضه و تقاضا دست دولت باشد، ارز به بااترين نرخ مي رسد. 
شوكي كه ما در حوزه قيمت دار داشتيم تا مرز 20 هزار تومان بود 
و اكنون به 12 هزار تومان رسيده، با افزايش دار تمام توليدكنندگان 
 از عرضه كااهايشان امتناع كرده و كااهايشان را با قيمت جديد 
نرخ گذاري كردند زيرا برآوردشان اين بود كه اگر بخواهند هر محصولي 
را از خارج وارد كنند بايد چندبرابر نقدينگي بدهند. برهمين اساس 
يک درآمد اوليه براي خود ايجاد كردند كه به تناسب آن درآمد به 
اندازه سابق دار بدست بياورند. اين مسائل خودش را در قيمت ها 
نشان داد و بسياري از كااها از برنج و گوشت و حبوبات تا تنقات 

و زمين و مسکن باا رفت.
بنابراين به منظور كاهش تورم بايد تمام اين موارد در نظر گرفته 
شود يعني اينگونه نيست كه شما بتوانيد با يک ابزار، اقتصاد و 
تورم را مديريت كنيد و در چنين وضعيتي درمان هاي اورژانسي 

چاره كار نيستند.
بيژن عبدي بر اين مهم اذعان دارد كه »درمان هاي اورژانسي بيشتر 
به مباحث رواني بازمي گردد و تاش مي كند هيجانات رواني و 
التهابات را كم كند اما برخي از اقدامات مي تواند سريع تر اتفاق 
بيفتد و نياز به فرآيند طواني و زمانبر ندارد از سوي ديگر نبايد از 
نظر دور داشت كه در شرايط تورمي، برگرداندن قيمت ها به رويه 
سابق سخت است. قاعده اي در اقتصاد هست مبني بر چسبناک 
بودن قيمت ها يعني وقتي قيمت ها باا مي روند به سختي پايين 
مي آيند. متاسفانه اكثر توليدات ما در انحصار افراد خاص است. اين 

افراد ظاهرا دولتي نيستند اما عما با قدرت پيوند دارند.
ادامه در صفحه 4

رحيم پورازغدي:
 امضاي برخي معاهدات نتيجه تفکر غرب زده 

برخي مسئولين است
عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي گفت: امضاي برخي معاهدات 
نتيجه تفکر غرب زده برخي مسئولين است.به گزارش گروه 
 دانشگاه خبرگزاري دانشجو، حسن رحيم پورازغدي در ويژه برنامه 
سالروز تشکيل بسيج مستضعفين با بيان اينکه ما در حوزه 
دولت سازي و نظام سازي بايد بدانيم بعد از گذشت ۴0 سال 
از انقاب، با تفکر بسيجي و رويکرد علمي، بايد از چه موانعي 
عبور كنيم گفت: اسناد باا دستي خوبي در ۴0 سال گذشته 
براي رسيدن به اهداف، تنظيم شده و اين موضوع بسيار مهم 
از دو  است، زيرا كه اكثر كشور ها اسناد باادستي خود را 
بلوک شرق و غرب الگو برداري كردند.وي با اشاره به تاكيد 
ما بر استقال و همچنين شعار »نه شرقي، نه غربي«؛ يادآور 
شد: برخي مي گويند كه شعار »نه شرقي، نه غربي« به معني 
انزوا است، در صورتي كه اين حرف درست نيست و استقال 
به معني انزوا نيست. معني »نه شرقي، نه غربي« اين است 
كه ايران نمي خواهد تحت سلطه آن دو كشور برود؛ البته از 
عالي  كرد.عضو شوراي  استفاده خواهد  آن ها  دستاورد هاي 

انقاب فرهنگي گفت: برخي به غرب، نگاه منفعانه دارند و 
فکر مي كنند كه اگر دنباله رو غرب شوند، پيشرفت مي كنند؛ 
در صورتي كه اشتباه است. اين تفکر را در اواخر دوران قاجار 
و دوران پهلوي به صورت شديد ديده ايم كه نتيجه آن ها نيز 
مشخص است. البته در دوران جمهوري اسامي هم اين تفکر 
را در برخي از مسئوان مي بينيم.وي با اشاره به مشکاتي كه 
در حوزه دولت سازي و نظام سازي، وجود دارد، تاكيد كرد: 
يکي از مشکات اين است كه قوانين قانون نويسان، در بسياري 
از مواقع ارتباطي با اسناد باا دستي ندارد و آن حلقه اي كه 
اسناد باا دستي را به اسناد پايين دستي وصل مي كند، گم شده 
است. ما در بحث قوانين و لوايح اجرايي، مشکاتي داريم چرا كه 
بين خود اين قوانين و لوايح اختاف است و از طرف ديگر بين 
 آن قوانين و اسناد باادستي ارتباطي وجود ندارد. رحيم پور

ازغدي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: نتيجه تفکر 
غرب زده برخي از مسئولين اين است كه مدام به دنبال امضاي 
قرارداد ها و معاهدات خارجي همچون برجام، FATF هستند.

وي با اشاره به بي توجهي هايي كه به مصوبات شوراي عالي 
انقاب فرهنگي مي شود، گفت: كنوانسيون اسامي حقوق 
كودک نوشته شده و حتي سال گذشته هم در شوراي عالي 
انقاب فرهنگي تصويب شد؛ اما رئيس جمهور آن را امضا و اباغ 
نمي كند كه اين عمل او بر خاف قانون است. دولت كنوانسيون 

اسامي حقوق كودک، كه خودمان تنظيم كرده ايم را اباغ 
نمي كند؛ اما كنوانسيون حقوق كودک سازمان ملل را اباغ و 
اجرا مي كند.وي افزود: اين ها قرارداد هاي خارجي كه با عقايد 
و منافع ما در تضاد است را امضا مي كنند و در مقابل، مصوبه 

شوراي عالي انقاب فرهنگي را اباغ نمي كنند.

يک فرد مطلع در دفتر مقام معظم رهبري گفت: صاحيت بازنشستگاني كه از 
رهبري اجازه ماندن گرفته اند موضوعيت ندارد.يک فرد مطلع در دفتر رهبر معظم 
انقاب در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس،  اظهار داشت: قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان از جمله قوانين مهم، كاربردي و مورد استقبال بسياري 
از آحاد جامعه است كه مي تواند آثار مثبتي داشته باشد.وي ضمن استقبال از 
جدي گرفته شدن اين قانون حساس اضافه كرد: در عين حال، اين قانون به 
دايلي از جمله سرعت اجرايي شدن و همه جانبه نگاه نکردن در اجرا مشکاتي 
را براي برخي دستگاه هاي مختلف دولتي و غير دولتي به وجود آورد و روساي 
اين دستگاه ها براي رفع مشکات خود و استفاده از يکي از مهمترين منابع خود 
يعني نيروي انساني كارآزموده، راهي جز درخواست از رهبر انقاب نداشتند.

اين  فرد مطلع در دفتر رهبر معظم انقاب همچنين عنوان كرد: رهبري ضمن 

تاكيد بر اجراي حداكثري قانون، فقط در حد ضرورت و براي جلوگيري از برخي 
تنگناها درخواست برخي دستگاه ها را بصورت حداقلي پذيرفتند و درخواست 
برخي دستگاه ها را هم كا نپذيرفتند.وي ادامه داد:  موافقت يا عدم موافقت 
رهبري با درخواست دستگاه ها هيچ ارتباطي با انتصابي و انتخابي ندارد و در 
بين دستگاه ها هم از مجموعه دولت وجود دارند مانند وزارت اطاعات، وزارت 
نفت، وزارت بهداشت، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
و هم از قوه قضائيه و هم صدا وسيما.وي اضافه كرد: »صاحيت افرادي كه از 
طرف رهبري اجازه ماندن در مسئوليت هايشان را گرفته اند اساسا موضوعيت 
ندارد چرا كه رهبري برخي از اين افراد را نمي شناسند ضمن اينکه نه امکان 
بررسي صاحيت اين افراد در اين زمان محدود وجود داشته و نه بناي چنين 
كاري بوده است لذا با اعتماد به تشخيص رئيس دستگاه و پذيرفتن منطق 

درخواست او با اين درخواست ها موافقت شده است؛ لذا وضعيت اين افراد هيچ 
تفاوتي با ديگر مديران ندارد و اين اجازه الزاما به معناي تاييد اين افراد از سوي 
رهبري نيست«.وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اگر چه اكثر 
دستگاه هاي منسوب به رهبري مشمول اين قانون نمي شدند اما تاكيد شده 
اين قانون در باره آنها نيز بايد بصورت حداكثري اجرا شود؛ لذا از خود دفتر 
رهبري تا بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، آستان قدس 
رضوي، موسسه پژوهشي فرهنگي انقاب اسامي و ديگر مجموعه ها اين قانون 
اجرايي شده است.وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه در تمام دستگاه ها، هم 
مقوله جانشين پروري جدي گرفته شود و هم توجه به نيروهاي جوان و نخبه. 
دستگاهها حداكثر تاش خود را براي جايگزين كردن نيروهاي جديد به جاي 

افرادي كه موقتا مجوز حضور دريافت كرده اند، انجام دهند.

يک فرد مطلع در دفتر رهبر انقاب:
صاحيت بازنشستگانی که از رهبری اجازه ماندن گرفته اند موضوعيت ندارد

»

»

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري
گناه دشمْن شيفتگان

ادامه از صفحه اول
اينان تصور مي كنند سران كاخ سفيد نيت خيرخواهانه در قبال 
ملل ديگر دارند و تعامل مثبت با آنها، كشور را از مواهب اين 
نيت خيرخواهانه بهره مند مي سازد.  اما مشکلي در اينجا وجود 
دارد و آن اين است كه هيچ نشانه اي كه مؤيد اين گزاره باشد 
در ذخيره تجارب ملت ايران يافت نمي شود. به  عبارت  ديگر 
با آنکه چندين بار الگوي پيشنهادي »اعتماد به_آمريکا« به 
توصيه اين طيف به بوته آزمون گذارده شده، اما در هيچ زماني 
موفقيت آميز نبوده است. اينکه چرا با اين  همه آزمون و خطا، 
بازهم از اين طيف شاهد پيشنهاد اين الگو هستيم را بايد در 
همان دليل پيش گفته - يعني »شيفتگي عقانيت گريز در برابر 
غرب«- جست وجو كرد. در واقع گزاره دوم نه ناشي از خطاي 

محاسباتي، بلکه ناشي از محاسبات غيرعقايي محض است.
 اما پرسش مهم در اين باب، آن است كه چگونه مي توان از 
آسيب هاي طرح مجدد اين گزاره و آزمون بي فايده، اما پرتکرار 
آن مصون ماند. به بيان ديگر، همه فهميده ايم كه اگر ده ها بار 
ديگر نيز آمريکا خلف وعده كند، شيفتگان آمريکا به  غير از 
خوبي او نمي بينند! پس اينجا تکليف منافع ملي و فرصت هاي 
راهبردي كشور كه به جهت اين آزمون هاي مکرر اتاف مي گردد، 

چه خواهد بود؟
پاسخ آن است كه تنها راه عبور از اين راه پرهزينه و كم فايده، 
ايجاد نهضت عمومي و ملي »ايستادن روي پاي خود« در همه 
حوزه هاي پيشرفت كشور است. بناي اين نهضت بر آن است كه 
هيچ كس در بيرون اين مرزها براي ملت ايران دلسوزي نمي كند 
و براي رشد و پيشرفت و حل مشکات به دنبال راه حل بومي 

و توان داخلي باشيم.
گناه دشمن شيفتگان

ان اه ايحب من كان خوانا اثيما)نساء10۶(
1- به حقيقت خدوند هيچ خيانتکار گنهکاري را دوست ندارد.اولين 

گناه اين دشمن شيفتگان خيانت به جامعه اسامي است
يا ايهاالذين امنوا اتتخذوابطانه من دونکم ايالونکم خباا، ودواما 

عنتم قد بدت البغضاءمن افواههم....) آل عمران.11۷(
از هيچ  با غير خودي وهمراز گرفتن كساني كه  2-دوستي 
نابکاري عليه شما كوتاهي نمي كنند وآرزويشان در رنج بودن 

شماست.
....ان اه  اولياء،  النصاري  اليهود و  امنواا تتخذوا  ياايهاالذين 

ايهدي القوم الظالمين )مائده 51(
برادران  و  پدرانتان  اگر  ايد  آورده  ايمان  كه  كساني  ۳-اي 
 تان كفر را بر ايمان ترجيح دادند آنان را به دوستي نگيريد 

وهر كس آنها را به دوستي گيرد ظالم است .
ياايهاالذين امنوا اتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء تلقون اليهم 

بالموده وقد كفروا بما جائکم من الحق )ممتحنه1(
۴-اي كساني كه ايمان آورده ايد دشمن من و خودتان را دوست 

مگيريد چون به آنچه برشما از حق آمده كافرند.
 بنابر اين گناه دشمن شيفتگان عبارتند از : خيانت ؛ نفاق؛ 

ظلم؛ دشمني با خداوند وكمک به دشمن.
 آثار گناه دشمن شيفتگان:

1-ايجاد اختاف و دوقطبي در جامعه 
2-ايجاد ترديد و دودلي در عزم ملي جامعه براي استقال و 

تکيه به ظرفيتهاي خود 
۳-ايجاد طمع در دشمن براي استفاده از شيفتگان خودش به 

عنوان ستون پنجم، براي ضربه  زدن به جامعه 
 ۴-فريب خوردن مردم در اثر بزک كردن دشمن توسط دشمن شيفتگان ؛

كه بزرگترين كمک به اهداف دشمن است
5-غفلت جامعه از توطئه هاي دشمن دراثر كم رنگ كردن 

ابعاد دشمني دشمن توسط دشمن شيفتگان
۶-جلو گيري از مرزبندي جامعه با دشمن و آميخته شدن حق 

و باطل و سردرگمي مردم در تشخيص حق
۷-فراهم شدن بستر جامعه براي نفوذ كردن دشمن دردرون 

جامعه و بخشهاي تصميم ساز
8-تاخير در فرايند انقاب اسامي بويژه در جامعه سازي اسامي 

و دولت سازي اسامي
اقتصادي و سياسي و فرهنگي  9-تاخير در تحقق استقال 

كشوردر راستاي كمک به دشمن 
10-فرار مغزها و نخبگان جامعه به كشور ها ي غير دوست 

و بعضا دشمن.
مصاديق واقعي کارکرد دشمن شيفتگان :

- غرب زدگاني كه آمريکا و غرب را مظهر دموكراسي و تمدن 
متعالي بشريت جلوه مي دهند حاضر نيستند ذره اي از 

جنايات ضدبشري آمريکا در جهان را افشا و پررنگ سازند. 
-حاضر نيستند روي ديگر زندگي فاكت بار ميليونها آمريکايي 

را براي مردم بازگو كنند. 
-حاضر نيستند برخورد خشن پليس فرانسه با تضاهر كنندگان 

مردمي  را كسي پر رنگ كند. 
مفقود  و  كشته  هزار  و  بيخانمان  هزار  صدها  نيستند  -حاضر 
آتش سوزي كاليفرنياي آمريکا به حساب زشتي هاي دشمن 

گذاشته شود .
-حاضر نيستند حمايت آمريکا از جنايات سعودي در يمن تيتر 

اول روزنامه شان شود .
-آنان آمريکا را ناجي ايران در مسير پيشرفت معرفي مي كنند 

و اروپا را تنها راه توسعه برونزا!
-دشمن شيفتگان پاروي پرچم آمريکا شيطان بزرگ نمي گذارند 

و شعار مرگ بر آمريکا را فاقد منطق مي دانند.
-دشمن شيفتگان در برابر هركنوانسيوني كه دشمن نوشته 
به  تر  از كتاب آسماني ازم  را  وآن  اند  تسليم محض  باشد 

اجرا مي دانند .

جنبش جليقه زردها و سوخت اصلي 
بحران در فرانسه!

ادامه از صفحه اول
اتفاق رمزگشايي كند.  اين  از  تواند  اين دو سوال مي  به  پاسخ 
ظاهراً رسانه هاي پاريس در پنهان كردن علت اصلي آشوب به 
پاسخ  پرسش  دو  اين  به  تا  كنند  مي  همکاري  دولت  با  نوعي 

دقيق داده نشود.
كاهش  درصد   2۶ به  ماكرون  محبوبيت  كه  است  آن  واقعيت 
يافته و فرانسوي ها ديگر او را شايسته عالي ترين مقام كاخ اليزه 
نمي دانند. او در برابر جنبش جليقه زردها قرار دارد كه به تعبير 
اكونوميست عليه خواص مرفه پاريس نشين است. جنبشي كه بر 
اساس تازه ترين برآوردها به قول گاردين از حمايت 80 درصدي 

مردم فرانسه برخوردار است.
جنبش جليقه زردها يک جنبش خودجوش است كه پايگاه وسيعي 

در ميان مردم عادي و فقير دارد.
آنان، ماكرون را رئيس جمهور اغنيا مي دانند. جنبش جليقه زردها 
ظاهراً يک جنبش بي سر است. قطعاً اگر اين جنبش روزي اقتضا 
كرده و سري پيدا كند آن روز را مي توان به عنوان يک انقاب 
مردمي در فرانسه ثبت كرد.سنگربندي در خيابان شانزليزه و برهم 
زدن دكور آرامش و زيبايي مهمترين خيابان پايتخت يک اتفاق 
و حادثه ساده نيست بلکه مي تواند تداعي گر شورش 18 مارس 
 18۷1 در پاريس باشد.حوادث آينده در فرانسه مي تواند گمانه هايي 

كه مطرح شد را محک بزند.

گزارش  رسالت از راهکارهاي مهار نرخ تورم به روايت اقتصاددانان؛

ناکامي در شکستن شاخ تورم!

کنعاني مقدم:
با حذف کميسيون ماده ۱۰ احزاب مخالفيم

رئيس كميته اطاع رساني خانه احزاب ايران گفت: با حذف كميسيون ماده 10 احزاب 

مخالفيم.حسين كنعاني مقدم در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تاش اصاح طلبان براي تغيير قانون 
احزاب و حذف نظارت استصوابي اظهار كرد: برخي در تاش بودند كه در پيش نويس 
قانون جديد احزاب، كميسيون ملي انتخابات را مطرح كرده و كل انتخابات كشور را 
تحت تاثير اين كميسيون قرار دهند كه ما مخالفت كرديم.وي با بيان اينکه حذف 

كميسيون ماده 10 احزاب مخالفيم، افزود: در جلسه اي كه با آقاي اريجاني داشتيم 
اين موضوع را مطرح كرديم و پيشنهاد داديم كه  به جاي اينکه كميسيون ماده 10 
احزاب تعطيل شود و كميسيون ملي انتخابات همان كميسيون ملي احزاب باشد و 
فقط در حيطه احزاب ورود پيدا كند.كنعاني مقدم تصريح كرد: اينکه ما بخواهيم در كل 

انتخابات ورود پيدا كنيم صحيح نيست و انتخابات هويت خاص خودش را دارد.

ظريف:
طرح چهار ماده اي ايران تنها گزينه 
قابل اعتماد براي بحران يمن است

وزير امور خارجه نوشت: طرح ۴ ماده اي ايران تنها گزينه قابل اعتماد براي 
بحران يمن است.به گزارش خبرگزاري مهر، محمدجواد ظريف در توئيتي در 
خصوص بحران يمن به توئيت خود در سال 2015 اشاره كرد و نوشت: امروز 
و بعد از رنج هاي انساني فراوان و جنايات جنگي ناگفته توسط ائتاف سعودي 
و همدستان آمريکايي آنها و تاش براي تطهير جنايات شان با اتهامات پوچ 

و بي اساس عليه ايران، هنوز هم طرح چهار ماده اي ما تنها گزينه قابل دوام 
و اعتماد است.

وزير امور خارجه در10 آوريل 2015 طي توئيتي نوشته بود: »جنگ در يمن 
بايد متوقف شود.  ما بر آتش بس، ارسال كمک هاي بشردوستانه، گفت وگوهاي 

يمني - يمني و تشکيل يک دولت فراگير در يمن تاكيد مي كنيم.«



خبر«

خبر«
آيتاهنوريهمداني:

مسئوان به امانت رأي مردم خيانت نکنند
استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: مسئوان به امانت رأي مردم خيانت نکنند.به 
گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني در درس خارج خود 
با بيان اين که مسئوان بايد فرمايشات اميرمؤمنان به مالک را در دستور کار خود 
قرار دهند، اظهار داشت: مسئوان بايد به نيازهاي مردم توجه داشته باشند و براي 
رفع مشکات تاش کنند و نسبت به آن ها دلسوزي داشته باشند.وي افزود: کساني 
که امروز مسئوليت دارند به واسطه رأي مردم سر کار آمده اند، مسئوان توجه داشته 
باشند که رأي مردم و مسئوليت يک امانت است و اگر به درستي وظايف خود را انجام 
ندهند خيانت کرده اند.آيت اه نوري همداني با تأکيد بر اين که مسئوان بايد با مردم 
صادق باشند، ابراز داشت: در روايت آمده که نبايد به زياد نماز خواندن و روزه گرفتن 
يک شخص نگاه کرد بلکه بايد به صداقت و اداي امانت آن توجه داشت.وي با بيان 
اينکه مسئوان نبايد وعده دروغ بدهند که مردم را سرگرم کرده و بعد به وعده خود 
وفا نکنند، اسام مي فرمايد مسئوان جامعه اسامي بايد صادق باشند خاطرنشان 
کرد: يکي از تأکيدات حضرت علي)ع( در نامه به مالک توجه به اقشار ضعيف جامعه 
است که در اين زمينه نبايد مسئوان نبايد بين افراد تفاوتي قائل شوند، راستگويي 

و توجه به اقشار ضعيف جامعه سبب پيشبرد اهداف جامعه مي شود.

اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران 
انتخاب شدند

اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در کنگره اين حزب انتخاب 
شدند.به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، کنگره حزب کارگزاران سازندگي 
با حضور اعضاي اين حزب و بدون دعوت از ساير شخصيت هاي سياسي برگزار 
شد.در اين کنگره، براي انتخاب نيمي از اعضاي شوراي مرکزي رأي گيري شد 
که افراد زير به ترتيب آرا انتخاب شدند: محسن هاشمي، سعيد لياز، حامد 
منتظري، شهربانو اماني، فاطمه ترکان، فاطمه رمضان زاده، علي جمالي، محمد 
عطريانفر، غامرضا پناه، احمد نقيب زاده، ليا خوشکام، جهانبخش خانجاني، 
محمود عليزاده طباطبايي، علي هاشمي، اسفنديار عشوري، امير اقتناعي، کامبيز 
مشتاق گوهري و سيدافضل موسوي.همچنين منتخبين علي البدل مختار طاهريان، 
ابراهيم باي سامي، عبداه حسيني، ولي اه افخمي راد، حسين عسکري، احمد 

حاتمي يزد و هدايت آقايي هستند.

جمالي:
 خويشتنداري ما در قبال برجام 

تا ابد نيست
عضو کميسيون امنيت ملي گفت: خويشتنداري ما در قبال برجام تا ابد نيست.
محمدجواد جمالي نوبندگاني در گفت و گو با خبرنگار حوزه مجلس گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعلل اروپا در ارائه بسته حمايتي 
براي حفظ برجام، اظهار کرد: معتقدم تعلل اروپا در ارائه بسته حمايتي دايل 
متعددي دارد.وي با بيان اينکه يکي از اين دايل عدم استقال اروپا از آمريکاست، 
گفت: آمريکايي ها در هيئت حاکمه اروپا به ويژه کشورهاي تاثيرگذار اين قاره 
بانک ها و  از  آنها سهامدار و صاحب بسياري  نفوذ زيادي دارند، همچنين 
شرکت هاي مهم تجاري اروپا هستند.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در بيان دليل دوم تعلل اروپا در ارائه بسته حمايتي خاطر 
نظرهايي که  اختاف  بپذيريم که علي رغم  را  اين موضوع  بايد  نشان کرد: 
 بين اروپا و آمريکا وجود دارد اما روابط اين دو راهبردي است و اروپايي ها 
در بعضي از مخالفت هاي خود با جمهوري اسامي با آمريکايي ها اشتراک نظر 
دارند.جمالي ادامه داد: به نظر مي رسد اروپايي ها مي خواهند در اين شرايط 
امتياز اضافه اي از ما بگيرند در حالي که تمايل دارند که در برجام بمانند، البته 
ما روابط گسترده اي با اروپا نداريم شايد تمام ارتباط اقتصادي ما با اروپا به 
اندازه ارتباط اقتصادي ما با عراق باشد.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس درباره خروج کشورمان از برجام تصريح کرد: خروج از برجام 
يک تصميم حاکميتي است، طبيعتا زماني که ترامپ از برجام خارج شده بود 
ما هم اگر به شکل احساسي خروج مي کرديم، نمي توانستيم دست برتر را در 
خواسته هاي خود از اروپا داشته باشيم.جمالي تصريح کرد: همان طور که وزير 
امور خارجه اعام کرد خويشتنداري ما حدي دارد و اين مهم نمي تواند تا ابد 
ادامه پيدا کند، اگر احساس کنيم که همه راه ها را امتحان کرديم و نتيجه بخش 

نبوده قطعا خروج از برجام  گزينه بسيار جدي براي ما خواهد بود.

»

آيتاهجواديآملي:
چشم دوختن به غرب 
سفاهت و ضالت است
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قاليباف:
نقش آستان قدس رضوي در تقويت 

فرهنگ قرآني مضاعف است

در پانزدهمين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه، از تاش ها و زحمات دکتر محمد باقر 
قاليباف در دوران مديريتش که سبب ترويج و عيني سازي قرآن به زندگي و عرصه اجتماع 
شده است، تقدير و تشکر به عمل آمد. در مراسم پانزدهمين همايش بين المللي بانوان قرآن 
پژوه که در تاار قدس کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي برگزار شد از زحمات شهردار 
اسبق تهران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسير ترويج فرهنگ قرآني قدرداني 
به عمل آمد.قاليباف در ادامه با اشاره به نقش آستان قدس رضوي در تقويت فرهنگ قرآني 
گفت: اميدواريم تمامي مراکز به ويژه آستان قدس رضوي که حتما وظيفه مضاعفي نسبت به 

اين حوزه دارد توفيق خدمت در عرصه هاي قرآني را در برنامه هاي خود گسترش دهد. 
متن تقدير نامه به شرح زير است:

بسم اه الرحمن الرحيم 
الَِذيَن إِن َمَکَناُهْم فِي اْلَْرِض أََقاُموا الَصَاَة َوآتَُوا الَزَکاَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَکِر 

ِ َعاقَِبُة اْلُُموِر  َوِهَ
پرورش يافتگان مکتب قرآن، آنگاه لبخند مباهات بر لب مي آورند که پرورش يافته اي 
از همين مکتب را در صدر منصبي ببينند که انديشه اعتاي ارزش هاي قرآني را در 
سر مي پرورد و بيان و بنان خويش را در خدمت آرمان هاي آن مکتب مي گمارد. بي 
شک انقاب اسامي فصلي جديد در تاريخ معاصر ايران است که در آن "قرآن و برهان" 
قرين يکديگر بوده ،"دين و آزادي" دست در دست هم داشته و "تسامح و تدين" در 
کنار يکديگر جاي گرفته است اين توفيق ها به استظهار و اتکاي قرآن بوده که قانون 
اساسي و اساس قانوني اين سرزمين است . پس عجيب نيست اگر گفته شود که هر چه 

فداکاران و پاکبازان کردند، يک سره از "دولت قرآن" بوده است.
برادر عالي قدر جناب آقاي دکتر محمد باقر قاليباف)دامت توفيقاته(

اين رايت آيت مدار و اين کسوت پر افتخار و اين نيک فرجامي که شما را در سلک حاميان 
برهان و قرآن مسلک گردانيده، به يقين حاصل رشادت ها و فداکاري هاي آن جناب در 
دوران هشت سال دفاع مقدس و دعاهاي پدر و مادري پاک نهاد و نيک اعتقاد و پاداش 
تقديم شهيدي واامقام به ساحت مقدس اسام و قرآن است. زين روي اين لوح تقدير 
که برخاسته از لوح دل هاي پاک بانوان قرآني کشور است، از سوي آن بانوان )قاريان، 
حافظان ،پژوهشگران، مفسران، مدرسان، داوران، مربيان، تذهيب کاران، نگارگران، قلم 
زنان، خوشنويسان و هنرمندان قرآن کريم( تقديم مي گردد و به آن جناب تبريک مي 
گويند که در دوران مديريت پرافتخار خويش، ارزش هاي قرآن کريم را به زندگي و عرصه 

اجتماع کشانيده و عيني کردن آن را در کانون توجه خود قرار داده است.
اذا عجز اانسان عن شکر منعم فقال جزاک اه خيرا و قد کفي

نبويان:
ديپلماسي اتحاد اسامي، تنها راه حل مشکات جهان اسام است

معاون فرهنگي مجمع تقريب مذاهب اسامي گفت: 
ديپلماسي اتحاد اسامي تنها راه حل مشکات جهان 

اسام است.
حجت ااسام سيدمحمود نبويان در گفت وگو با خبرنگار 
و  آمريکا  ناجوانمردانه  تحريم هاي  رسا،  خبرگزاري 
کشورهاي غربي عليه جمهوري اسامي را ناشي از 
عدم اتحاد جوامع اسامي دانست و گفت: ديپلماسي 
اتحاد اسامي تنها راه براي حل مشکات جهان اسام 
است.وي اتحاد جوامع اسامي را سبب بي اثر کردن 
تحريم ها و فشارهاي اقتصادي آمريکا عليه ملت ايران 
دانست و ادامه داد: زماني که آمريکا ايران را تحريم کرد 
اگر همه جوامع اسامي به سرعت کااهاي صنعتي 
آمريکا را تحريم کرده و از فروش نفت به آنان اجتناب 
مي کردند ديگر شيطان بزرگ جرأت نمي کرد کشوري 
از کشورهاي اسامي را تحريم و تهديد کند.نبويان باا 
و پايين شدن قيمت دار و تاثير آن در اقتصاد داخلي 
کشورهاي اسامي را نتيجه عدم وحدت مسلمين بيان 
کرد و اظهار داشت: چين به عنوان قطب اقتصادي دنيا 

با 30 کشور جهان رابطه دو جانبه ارزي ايجاد کرده 
تا از اين طريق به رشد و پيشرفت اقتصادي بيشتري 
دست يابد.معاون فرهنگي مجمع تقريب مذاهب اسامي 
از چرخه  را  اگر کشورهاي اسامي دار  ادامه داد: 

مبادات تجاري خود خارج کرده و مشابه اتحاديه 
اروپا ارز مشترک ايجاد کنند ديگر با تغيير قيمت 
 دار اقتصاد آنان را در معرض خطر قرار نمي گيرد.

وي اتحاد جوامع اسامي را ضامن امنيت مسلمانان 

دانست و بيان داشت: اگر کشورهاي اسامي با يکديگر 
متحد بودند و ارتش واحدي تشکيل مي دادند ديگر 
کشوري جرأت نمي کرد به کشورهاي اسامي مانند 

يمن، عراق، ايران و سوريه حمله ور شود.
نبويان افزود: همچنين اگر کشورهاي اسامي با يکديگر 
وحدت داشتند و مبادات صنعتي و تکنولوژي بين 
خودشان ايجاد مي کردند زمينه رسيدن به رفاه، امنيت و 
ثبات اقتصادي براي جوامع اسامي تضمين و تحريم هاي 
دشمنان عليه آنان بي اثر مي شد.معاون فرهنگي مجمع 
تقريب مذاهب اسامي با تاکيد براينکه خداوند به 
مسلمانان دستور داده تا از فرامين و دستورات الهي 
به  اگر جوامع اسامي  اظهار داشت:  تبعيت کنند، 
آموزه هاي قرآن کريم عمل مي کردند به طور قطع 
بسياري از مشکات امروز حل مي شد و اجازه نمي دادند 
عربستان به يمن حمله کند چرا که خداوند مسلمانان 
را فرمان داده تا با کفار شديد باشند نه با برادران ديني؛ 
بنابراين وحدت تنها راه حل پيشرفت جوامع اسامي 

به شمار مي رود.

مفسر برجسته قرآن کريم گفت: چشم دوختن به غرب سفاهت و ضالت است.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه عبداه جوادي آملي در درس تفسير خود با بيان اينکه اگر 
ملتي بيراهه نرود و راه را بر کسي نبندد باران مرتب و به اندازه کافي بر آن ها نازل مي شود، 
اظهار داشت: قرآن مي فرمايد زمين در اختيار انسان است و مي تواند در آن کارهاي خود 
را پيگيري کند.وي با بيان اين که مبارزه با ائمه کفر تنها به دليل اين نيست که کفر دارند 
بلکه امضا و تعهد را زير پا مي گذارند، ابراز داشت: با گروهي که همه چيز را زير پا مي گذارد 
چگونه مي توان زندگي کرد؟ قرآن در مقابل اين گروه، از عده اي ديگر از اهل کتاب به بزرگي 
ياد مي کند چرا که وقتي آيات الهي را شنيدند و فهميدند پيامر خاتم آمد چشمانشان پر از 
اشک شوق شد.وي عنوان کرد: اان هم در غرب چنين گروهي وجود دارد که منتظر شنيدن 
صداي اسام و مطالب قرآن هستند، عده اي از جوانان در صدر اسام مي خواستند به جنگ با 
دشمن بروند اما وقتي امکان آن فراهم نمي شد اشک مي ريختند که نمونه آن را در دفاع مقدس 

مشاهده کرديم.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان کرد: بي عقلي است که 
کسي از کسي چيزي بخواهد، اگر انسان به ديگري به ويژه به بيگانه وابسته باشد و اگر به غرب 
چشم بدوزيم سفاهت و ضالت و گمراهي عقلي است، چرا از اين همه نعمت استفاده نکنيم 
و چشم به ديگران و بيگانگان بدوزيم.وي اضافه کرد: اين بي عقلي مسئوان و متمکنان است 
که تمام سرمايه ها خوابيده است و منتظر هستند گراني شود تا خانه را بفرشند، هم مسئوان 
موظف هستند توليد را تسهيل کنند و همين اين ها موظف هستند که پول ندهند و جهنم 
بخرند، تا کي بايد بي خردانه زندگي کنيم؟ افراد بايد پول ها را در توليد ببرند و به مسئوان 
بگويند که توليد را تسهيل کنند و روي پاي خود بايستيم.آيت اه جوادي آملي با بيان اين که 
ملي که روي پاي خود بايستد سفيه و گمراه نيست، گفت: چون صحيفه و نهج الباغه کتاب 
درسي نيست برخي معارف براي ما آشنايي ندارد، چرا بايد سفيهانه زندگي کنيم، چرا زندگي 

ما عاقانه نباشد؟ مگر قرآن و عترت نفرمود به غير خدا تکيه نکنيد.

سردارحاجيزاده:
انقاب اسامي در مرزهاي ايران محصور نمي ماند

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه گفت: انقاب اسامي در مرزهاي 
ايران محصور نمي ماند.به گزارش سپاه نيوز، سردار اميرعلي 
حاجي زاده در يادواره شهداي مدافع حرم و بزرگداشت شهيد 
مدافع حرم »محمدحسين محمدخاني« در مسجد جامع قلهک 
با گرامي داشت ياد و خاطره امام راحل وشهداي انقاب اسامي 
دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم با اشاره به فرمايش مقام 
معظم رهبري در خصوص نسل جديد انقاب که اگر بهتر از 
انقاب نباشند، قطعا کمتر نيستند، اظهار  جوانان نسل اول 
داشت: بنده توفيق همرزمي با جوانان نسل اول و نسل کنوني 
انقاب را دارم و گواهي مي دهم جوانان امروز بهتر هستند.
وي با بيان اينکه در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب قرار 
انقاب همواره  داريم و به طور قطع آنچه که در طول عمر 
انقاب  برابر  در  آنان  و خباثت  بوده، دشمني دشمنان  ثابت 
ها  آمريکايي  دشمني  علت  گفت:  است  بوده  ايران  اسامي 
ناب محمدي )ص( مشکل  اسام  با  آنها  اين است که  ما  با 
دارند و به خوبي مي دانند که انقاب در مرزهاي ما محصور 
نمي ماند و براي آنها مشکل ساز خواهد شد.حاجي زاده با اشاره 
به راهبردهاي آمريکايي ها در تقابل با انقاب اسامي طي چهار 
دهه، اظهار کرد: استراتژي دشمن همواره ثابت است و روشها 
تغيير مي کند، گاهي مانند اول انقاب جنگ را تحميل مي 
کنند و گاهي با ابزار جنگ نرم و به عبارت ساده تر با پنبه سر 

 مي بردند. وي افزود: روساي جمهور آمريکا نيز با روش هاي 
مختلف با نظام اسامي ما به مقابله برخاسته اند، گاهي بوش 
از در جنگ وارد مي شود و گاهي که دخالت نظامي را موثر 
نديدند، اوباما را مي آورند تا با نرمش اهدافشان را پيش ببرند، 
بطوري که حتي سال نو را نيز به ملت ما تبريک مي گفت 
و دست دوستي پيش مي کشيد ، هرچند در همان ايام هم 
زير  چدني  دست  را  آن  العالي(  رهبري)مدظله  معظم  مقام 
 دستکش مخملي تعبير کردند و در مقطع کنوني که امريکايي ها 
اثر مي بينند، ترامپ را وارد ميدان   گزينه هاي قبلي را بي 
مي کنند تا با ديوانه بازي اهدافشان را پيش ببرد.فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه با تاکيد بر اهميت پذيرش دشمني آمريکا با 
انقاب اسامي و ملت ايران گفت: اگر ما در برخي عرصه ها 
به مشکل برخورده ايم،به دليل توانايي دشمنان نيست، بلکه 
به اين دليل بوده که ما دشمني آنها را باور نداشته ايم و در 
نقطه مقابل آنجا که دشمني آمريکا را باور کرده ايم به مشکل 
اينکه  بيان  با  نکرده و بن بست شکني کرده ايم.وي  برخورد 
دشمن در اوايل انقاب تاش کرد از خارج مرزها انقاب را 
شکست دهد اما امروز تاش آنها معطوف به شکست انقاب 
تاکيد  مورد  را  رهبري  فرامين  به  عمل  لزوم  است،  درون  از 
رهنمودهاي  و  تدابير  که  هايي  بخش  در  گفت:  و  داد  قرار 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( را سرلوحه اقدامات خود 

قرار داده ايم به مشکل بر نخورديم و دستاوردهاي ارزشمندي 
نيز براي ما حاصل شد.حاجي زاده با اشاره به اقتدار نيروهاي 
مسلح و اذعان دشمنان به توان بازدارنده دفاعي ايران اسامي، 
اظهار داشت: دشمنان ما همواره با احترام با نيروهاي مسلح ما 
 رفتار مي کنند و اين بواسطه ضرباتي است که از ما دريافت 
مي کنند؛ در غير اين صورت رفتار آنها با نظاميان منطقه با وجود 
دريافت سودهاي کان از آنان تحقير کننده است.وي با اشاره 
 به ظرفيت ها و پتانسيل هاي بي شمار کشور در عرصه هاي 
گوناگون ، ياد آور شد: ايران اسامي عاوه بر برخورداري از نسل 

جوان پرشور و انقابي و قابل اعتماد، داراي جغرافياي بي نظيري 
است  و دشمن با تهديدات خود قصد دارد ما از اين شرايط ويژه 
غافل بمانيم.فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در پايان با تاکيد بر 
اينکه بدون ترديد شرايط به نفع انقاب اسامي تغيير خواهد 
کرد، تحريم هاي ظالمانه دشمنان را  فرصتي براي خودباوري و 
خود اتکايي برشمرد و تصريح کرد: از ابتداي انقاب ما همواره در 
تحريم تسليحاتي بوده ايم، اما امروز به مدد توانمندي داخلي و 
باور توانستن نزد جوانان اين مرز و بوم، تهديد به فرصت تبديل 

شده و در حوزه تسليحات توانايي صادرات داريم.

آگهي مناقصه عمومي
)فراخوان ارزيابي كيفي(

به صورت دومرحله اي )97/17( - نوبت دوم
شركتآبوفاضابروستايياستانتهران)شركتدولتي(درنظردارد
نسبتبهانجاممناقصهتامينكااواجرايكلكتوروخطانتقالفاضاب
روستايامامزادهداود)تهران(ازمحلاعتباراتعمرانيوارزشافزوده
فرمانداريشهرستانتهرانازطريقسامانهتداركاتالكترونيكيدولت

)ستاد(باتوجهبهشرايطمندرجدراسنادارزيابيكيفياقدامنمايد.
حداقلپايهموردنياز5رشتهآبودارابودنگواهينامهتاييدصاحيتايمني

)HSE(ازسويوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعيالزاميميباشد.
برآوردپايه:12/348/411/918ريالميباشد.

لذاازواجدينشرايطدعوتبهعملميآيدتاساعت9صبحروزشنبهمورخ
1397/09/17جهتدريافتاسنادازطريقسامانهتداركاتالكترونيكي

دولتبهآدرس:www.setadiran.irاقدامنمايند.
مهلتبررسي،تكميلوارائهمداركارزيابيكيفيتاساعت9صبحروز
شنبهمورخ1397/10/01براساسشرايطمندرجدراسناد،صرفاازطريق

سامانهتداركاتالكترونيكيدولتميباشد.
درصورتكسبامتيازارزيابيكيفي)حداقلامتياز65(توسطكميته
فنيبازرگانيازتاييدشدگانجهتارزيابيفنيوماليتوسطسامانه

دعوتبهعملميآيد.
مناقصه برنده عهده به چاپ نوبت دو در آگهي درج هزينه ضمنا

ميباشد.
تاريخانتشارنوبتاول:97/9/7

تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/10
خت:97/9/7

 كميسيون معامات 
شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

آگهي تجديد مناقصه عمومي - نوبت دوم
اينشهرداريدرنظرداردبهاستنادمجوزشماره60/1/6557مورخه96/12/28شوراياساميشهرقرچكنسبتبهاجرايفازدومكفپوشمعابر
منطقهدووسهشهرداريبهشرحذيلازطريقبرگزاريتجديدمناقصهعمومياقدامنمايد.لذاازكليهپيمانكارانواجدالشرايطدعوتميشودجهت

اخذاسنادتجديدمناقصهبراساساطاعاتاعامشدهذيلاقدامنمايند.

1-دستگاهمناقصهگزار:شهرداريقرچك
2-سپردهشركتدرتجديدمناقصهبهصورتضمانتنامهبانكي،اسنادخزانهياوجهنقدجهتواريزبهحساب0105978385003بهنامسپردهاشخاص

شهرداريميباشد.
الي تلفن4 بهشماره قراردادها امور واحد بخشداري، نشانيشهركطاييه،جنب به مناقصه:شهرداريقرچك تجديد اسناد دريافت 3-محل

021-36151580
4-مهلتاخذاسنادتجديدمناقصهازمورخه97/09/01لغايت97/09/21وزمانتحويلپاكاتپيشنهاداتاز97/09/01لغايت97/09/21بهدبيرخانه

شهرداريقرچكميباشد.
5-تشكيلكميسيونعاليمعاماتشهرداريقرچكوبازگشاييپاكتهايپيشنهاديدرروزچهارشنبهمورخه97/09/21راسساعت15درمحل

سالنجلساتشهرداريميباشد.
6-بهپيشنهاداتمبهم،مخدوشوفاقدسپردهورتبه)گريد(ترتيباثردادهنخواهدشد.

7-شهرداريدرردياقبولهريكازپيشنهاداتمختاراست.
8-برندگاناولودوموسومتجديدمناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتيبضبطخواهدشد.

9-سايراطاعاتوجزئياتفنيمربوطبهمعاملهدراسنادتجديدمناقصهقيدوهزينهآگهيبرعهدهبرندهتجديدمناقصهميباشد.
تاريخانتشارنوبتاول:97/9/1

تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/8
خش:97/9/1

مبلغ سپردهمبلغ برآورد اوليهمدتموضوعرديف

160/000/000 ريال3/199/851/744 ريال4 ماهكفپوش معابر منطقه دو330205

100/000/000 ريال1/999/478/136 ريال4 ماهكفپوش معابر منطقه سه330206

محسن خرمي شريف - شهردار قرچك

آگهي مناقصه عمومي 
 نوبت اول

سازمانپاركهاوفضايسبزشهردارينظرآبادبهاستنادمجوزشماره23/1916مورخ97/7/17هياتمديرهسازماندرنظرداردنسبتبه
حفارييكحلقهچاهبهعمق160مترهمراهباتهيهونصبلوازمموردنيازواقعدرباغشمارهيكراازطريقمناقصهعموميبهپيمانكاران

واجدالشرايطواگذارنمايد.

1(شركتكنندگاندرمناقصهميبايستسپردهشركتدرمناقصهرابهحسابشماره0105873843005نزدبانكمليشعبهشهرداريبه
نامسازمانواريزويامعادلآنضمانتنامهبانكييااسنادخزانهتهيهوارائهنمايند.

2(سپردهبرندگاننفراولودوموسوممناقصهتازمانعقدقراردادنزدسازماننگهداريوهرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنان
بهترتيببهنفعسازمانضبطخواهدشد.

3(سازماندرردياقبولهريكازپيشنهاداتمختاراست.
4(متقاضيانجهتدريافتاسنادمناقصهبهواحدامورماليسازمانمراجعهنمايند.ضمناهزينهخريداسنادمناقصهبهمبلغ500/000ريال

ميباشدكهبايدبهحساب0105379504002درآمدسازمانواريزگردد.
5(سايراطاعاتوجزئياتدراسنادمناقصهمندرجميباشد.

6(بديهياستپيشنهاداتميبايستدرپاكتاكوممهوربهمهرشركتشدهتاپايانوقتاداريروز97/9/28بهآدرسنظرآباد-خ
آيتا...خامنهاي-سازمانپاركهاوفضايسبزتحويلدادهشود.

7(هزينهآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.
متقاضيانميتوانندجهتكسباطاعاتبيشترباشمارهتلفن02645363273واحدامورماليتماسحاصلفرمايند.

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/10
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/17

سيدمرتضي اعتصامي - مديرعامل سازمانخش:97/9/10

مبلغ سپرده به ريالبرآورد اوليه به ريالشرح عملياترديف

2/000/000/000100/000/000حفاري يك حلقه چاه به عمق 160 متر همراه با تهيه و نصب لوازم مورد نياز1



»

گفتوگو«
حجت ااسام مجيد رضايي در گفت و گو با رسالت: 
بنگاهداري، بانک ها را از حالت تعادل 

خارج کرده است 
عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد گفت: بنگاهداري بزرگ ترين آفت نظام بانکي 
است که بايد اصاح شود زيرا در حال حاضر اين امر، بانک ها را از حالت 
تعادل خارج کرده و آنها فقط به دولت خدمات مي دهند.  حجت ااسام 
مجيد رضايي اظهار کرد: بانک ها در ايران به علل مختلف سود و زيانشان 
 مشخص نيست زيرا گاهي دستورهاي تکليفي وجود دارد و وام هايي که 
مي دهند، برگشت پذيري ندارد. گاهي وقت ها دولت ها الزاماتي مي گذارند 
و از آنان وام هايي مي خواهند که در نهايت هم توان پرداخت بدهي ها را 
 ندارند و باا بودن بدهي هايي که به بانک ها وجود دارد عما سود و زيان هاي 
آنان را ناميزان کرده است. وي ادامه داد: همه اين عوامل باعث شده بانک ها 
براي فرار از ورشکستگي وارد يکسري عمليات هاي حقيقي شده و نسبت به 
خريد و فروش ساختمان و زمين و سکه و غيره اقدام کنند تا بتوانند به لحاظ 
 سود و زيان خود را تراز نگه دارند.حجت ااسام رضايي تصريح کرد: بانک ها 
بخش هاي  وارد  که  باعث شده  اين  و  هستند  قوي  اقتصادي  هاي   قطب 
مختلف اقتصادي شده و قيمت ها را جابه جا کرده و تغيير دهند در حالي 
که بايد کارهاي اعتباري انجام دهند.عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد بيان 
کرد: بنگاهداري بانک ها به بخش هاي حقيقي آسيب مي زند و از سوي 
ديگر در شرايط رکود نمي توانند اموال خود را به پول تبديل کرده و وام 
بدهند و اين نشان مي دهد که بانکداري در کشور ما مشکات ساختاري 
 پيدا کرده و عما بانک هاي دولتي به مجموعه هايي تبديل شده اند که فقط 
مي خواهند به دولت خدمات بدهند و دولت از اين طريق مي خواهد نيازهاي 
خودش را تامين کند تا بتواند به مردم خدمات بدهد. وي ادامه داد: همه اين 
مسائل نشان مي دهد که عما ساختار بانکداري بهم خورده بنابراين بايد 
دولت بدهي اش را به بانک ها برگرداند در اين صورت مي شود کارايي بانک 
ها را تشخيص داد چون در حال حاضر درست مشخص نيست که بانکداري 
ما آيا کارايي دارد يا نه زيرا تسهيات تکليفي و غيره مانع ارزيابي دقيق مي 
شود. اين اقتصاددان درباره تبعات بنگاهداري بانک ها يادآور شد: بنگاهداري 
بانک ها باعث مي شود اين مجموعه ها در حالت تعادل قرار نگيرند و ورود 
تواند  بازار مي  بنگاهداري روي قيمت  و  به عرصه هاي حقيقي  و خروج 
اثرات زيادي بگذارد و بانک ها را از وظايف اصلي که جريان وجوه است 
 خارج کند و اين موارد بااترين آسيب را به اقتصاد مي زند، يعني بانک ها 
تعادل ندارند و هميشه بايد به نحوي نرخ ها را جابه جا کرده و سودشان 
 را 18 درصد اعام کنند در حالي که 24 تا25 درصد دريافت مي کنند. 
حجت ااسام رضايي تاکيد کرد: مقابله با بنگاهداري بانک ها امري زمانبر 
است چون نمي دانيم آنها تا چندسال مي توانند  اموال خود را بفروشند و 
تبديل به پول کنند. در حال حاضر به دليل باا بودن قيمت ها خريدار ندارند 
 و آن موقع هم که قيمت پايين بود، نمي فروختند بنابراين اگر قيمت ها 
بنگاهداري  از  وادار کند که  را  آنها  بانک مرکزي  تثبيت شود و مجموعه 
خارج شوند، مي توان اميدوار بود که در بازه زماني 3 يا 4 ساله اين امر 
محقق شود. عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد با بيان اينکه در شرايط فعلي 
کاري که بانک ها انجام مي دهند باعث شده آنها از وظايف اصلي خود دور 
 شوند و اين به بانک ها ضرر مي زند، افزود: آنها با ورود به بازار بورس سعي 
مي کنند ريسک خود را کاهش دهند که بحث آن جداست اما خريد هتل 
و زمين و غيره بنگاهداري محسوب مي شود.  وي با اشاره به ديگر مضرات 
بنگاهداري بانک ها تصريح کرد: يکي ديگر از مضرات اين امر عدم حمايت 
 بانک ها از توليدکنندگان است. در واقع وقتي بخشي از پول بانک در پروژه ها 
منجمد مي شده و در عين حال توليدکنندگان از دريافت تسهيات محروم 
مي شوند اما از آن طرف هم بانک ها مي بينند که بخش توليد در ايران 
مشکل دارد به همين علت نقدينگي را به سمت هدايتي مي کنند که منتفع 
 شوند. در هر صورت اين امر به بخش توليد و جريان مالي ضربه مي زند.

حجت ااسام رضايي در پايان تاکيد کرد: هرگاه بازار در ايران از حالت عادي 
خارج شده، بانک ها به سمت بنگاهداري رفته اند به ويژه در اواسط دهه 80 که 

در بخش مسکن بعضي وقت ها قيمت مسکن باا رفت، اين شديدتر شد. 

»

نماينده مجلس:
عرضه ذرت در بورس 

کاا موجب شفافيت 
و نظام مند شدن 

بازارخواهد شد
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گزارش رسالت از راهکارهاي مهار نرخ تورم به روايت اقتصاددانان؛
ناکامي در شکستن شاخ تورم!

ادامه از صفحه 2
همين انحصار باعث مي شود که بااترين قيمت را به جامعه بدهند ضمن اينکه 
بخشي از عرضه کنندگان ارز ما که شبکه هاي انحصاري واردات و صادرات 
کاا را در اختيار دارند، ترجيح مي دهند قيمت ارز به بااترين نرخ ممکن در 
جامعه عرضه شود تا سودشان بيشتر شود، بنابراين ارزهاي حاصل از صادرات 
خود را در بازار نمي ريزند و همين امر تا پيش از اين محدوديت ايجاد کرد و به 
تورم دامن زد. براي اين مسئله هم بايد فکري کرد. اگر همه صادرکنندگان ارز 
خود را به شبکه نيما بياورند، تا حدود زيادي مي شود انتظار تورمي را کاهش 
 داد.«آمارها نشان مي دهد، ظرف 8 ماه گذشته به علت رشد تورم، قيمت ها 
آنها که حقوق ثابت دريافت  اند، قيمت خريد مردم به ويژه  برابر شده  سه 
مي کنند و اقشار پايين دست به يک سوم تا يک چهارم کاهش پيدا کرده 
 است. شايد اگر نقدينگي به بدنه توليد داخلي تزريق مي شد، درحال حاضر 

تحريم ها براي ما طنز و مسخره آميز بود و تورمي وجود نداشت.  
عبدالمجيد شيخي از ديگر کارشناسان اقتصادي در تحليل اين وضعيت به 
روزنامه رسالت مي گويد: »اين تورم مشابه تورمي است که در زمستان سال 
90 و بهار و تابستان سال 91 اتفاق افتاد، منتها با اين تفاوت که در دولت 
دهم عارضه پيش آمده از ناحيه جو رواني دشمن با اعام تحريم نفتي بود. در 
 حال حاضر عامل اين جرقه که در بازار رخ داده دولت است و نرخ ارز را حدود 
20 درصد افزايش داده و اعام کردند که بازار قفل شده و هرکس ارز مي خواهد 
بيايد طرف دولت و اين امر مکمل گران کردن ارز و شکل گيري بازار سياه 
بوده و همين بازار سياه عامت دهنده عناصر بازار در حلقه هاي بعدي زنجير 
است يعني عما هزينه توليد را باا بردند و آنهايي که هنوز هزينه هايشان 
باا نرفته بود پيش بيني مي کردند که هزينه توليدشان باا مي رود، در واقع 

قيمت فروش کااهايشان را گران تر کردند.«
يکي ديگر از شاخصه هايي که با تورم و به نوعي حجم نقدينگي مرتبط است، 
نرخ سود بانکي است که بانک ها به سپرده هاي مردم مي دهند. اين مسئله 

از آن ابزارهايي است که مثل شمشير دولبه عمل مي کند. 
شيخي در توضيح اين مسئله مي گويد: »اگر نرخ سود بانکي باا باشد، جامعه 
دچار رکود مي شود اما تقاضاي سفته بازي کاهش پيدا مي کند در مقابل 
وقتي دولت نرخ را کاهش داده تا نقدينگي را به سمت توليد هدايت کند، 
آن حجم عظيم نقدينگي که در بانک هاست به سمت بازار هجوم مي آورد 

و اين تورم زاست.«
به گفته وي ، عامل ديگر تورم ناشي از سلطه دار و يورو بر بازار است. بعد 
از گذشت 5 سال متوليان بانک مرکزي دولت يادشان آمده که بايد با ساير 
کشورها مذاکرات پولي دو جانبه و چندجانبه انجام دهند و با پول هاي ملي 
خودمان و طرف مقابل کار کنيم. اگر از زير سلطه دار و يورو بيرون بياييم، 
گراني اين ارزها تاثيري بر زندگي ما نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر پول ملي 

يک کشور آفريقايي 10 برابر شود، تاثيري روي اقتصاد ما ندارد. 

سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت و 
مجلس، تبعات سياسي جراحي اقتصادي را بپذيرند،بايد 
اين فداکاري براي اصاح اقتصادي کشور انجام شود.
محمد مهدي مفتح در گفت و گو با مهر، در خصوص 
ايحه بودجه سال 98 گفت: بودجه داراي اعداد و 
ارقامي است که بايد در راستاي تحقق اهداف بودجه 
تنظيم شود. اين اعداد و ارقام شامل درآمدهاي نفتي، 
مالياتي و هزينه هاي جاري و عمراني هستند.نماينده 

مردم تويسرکان در مجلس شوراي اسامي با تأکيد بر 
اينکه اعداد و ارقام درآمدها و هزينه هاي دولت در 
ايحه بودجه بايد با واقعيت تطابق داشته باشد، اظهار 
داشت: دولت ظرفيت و امکان کارشناسي ازم براي 
تدوين ايحه بودجه براساس واقعيت هاي درآمدي و 
هزينه اي را در اختيار دارد. نبايد در ايحه بودجه 98 
 در بخش درآمدها »بيش برآورد« و در بخش هزينه ها 
»کم برآورد« داشته باشيم که در مقام عمل در مجلس 
 شوراي اسامي، درآمدها بيش از واقعيت و هزينه ها 
اينکه  بيان  با  برسد.وي  نظر  به  واقعيت  از   کمتر 
بودجه بندي غير واقعي مشکلي است که هر سال 
مجلس با آن مواجه است، افزود: در شرايط جنگ 
اقتصادي با آمريکا بايد بتوانيم به ابزارهايمان تکيه 
کنيم. تنها در زماني که درآمدها و هزينه هاي مان 
واقعي برآورد شده باشد، مي توانيم تصميمات درست 

در شرايط جنگ اقتصادي اتخاذ کنيم.

محمد مهدي مفتح:
دولت و مجلس، تبعات سياسي جراحي اقتصادي را بپذيرند

وزير ارتباطات گفت: به زودي با رفع توقيف تلفن هاي 
همراه موجود در گمرک، قيمت انواع تلفن هاي همراه در 
بازار کاهش مي يابد.به گزارش تسنيم ،محمد جواد آذري 
جهرمي در پايان نشست مشترک با وزير صنعت،معدن 
و تجارت و ساير دستگاه هاي فعال در تنظيم بازار 
افزود:دراين جلسه،اعام شد که قاضي مربوطه،به رفع 
توقيف محموله هاي تلفن همراه موجود درگمرک راي 
داده و دراين جلسه مقرر شد کارگروهي،کار هماهنگي 
با ساير دستگاه هاي مربوط براي عرضه هرچه سريعتر 
اين گوشي ها به بازار را دنبال کند.وي افزود:عاوه بر 
مشکات ناشي ازافزايش نرخ ارز،کمبود عرضه نيز 
موجب بروز حباب در اين بازار شده است که اميدواريم 
با افزايش عرضه،هرچه سريع تر اين کاا کاهش قيمت 
يابد.آذري جهرمي همچنين از فراخوان براي واردات 
تلفن همراه خبر داد و گفت:دراين جلسه مقرر شد 
با توجه به مسائلي که وارد کنندگان قبلي داشتند از 

ظرفيت هاي جديد براي تامين گوشي هاي مورد نياز 
بازار استفاده شود و بررسي مشکات ارزي وارد کنندگان 
به دليل نبودن نماينده بانک مرکزي در جلسه،به جلسه 
 ديگري موکول شد.وزيرارتباطات همچنين حمايت 
همه جانبه از توليدات داخلي با کيفيت دراين عرصه 
را يکي ديگر از تصميمات جلسه مشترک دانست و 
گفت: اگر قيمت و کيفيت گوشي توليد داخل مطلوب 

باشد مردم به آن رغبت پيدا مي کنند.

وزير ارتباطات:
موبايل به زودي ارزان مي شود

 رئيس اتاق ايران:
بايد دايره فعاليت هاي بي مصرف دولت را کم کنيم

دايره  وقت ها  گاهي  بايد  گفت:  ايران  اتاق  رئيس 
فعاليت هاي بي مصرف دولت را کم کنيم و عاوه بر 
اين اقدام مي توانيم در عرصه کاهش هزينه ها نيز 
شافعي  ايسنا،غامحسين  گزارش  برداريم.به  گام 
درجلسه کميسيون کشاورزي در اتاق بازرگاني استان 
خراسان رضوي،اظهار کرد:دراين جلسه موارد بسياري 
مطرح شد که به صورت جزئي در خصوص هر کدام 
توضيحاتي را ارائه مي دهم.يکي از موضوعات مهم 
حال حاضر،خريد تضميني گندم بود.از اين دست 
موارد در اقتصاد بسيار داريم که ضايعات بسياري 
نيز براي ما به بار مي آورد.وي افزود:درحال حاضر 
در کشورهاي اطراف ما قيمت هر کيلو گندم بين 
2500 تا 2۷00 تومان است.در بررسي هاي چند 
ماه گذشته شاهد بوديم که کم ترين گندم مربوط 
به استان هاي غربي بوده است؛ يعني کسي گندم 
را به دولت نفروخته است.علت اين امر اين بوده که 
به دليل نزديک بودن به عراق، کشاورزان گندم را 
با قيمت بااتري دراختيار اين کشور قرار مي دادند.

شافعي با بيان اين که امروز اين گندم به عراق رفته 
خواهد  نيز  کشورها  ساير  به  ديگر  روزهاي  در  و 

براي جلوگيري  بايد  رفت، خاطرنشان کرد:دولت 
از اين اتفاق اقداماتي را مدنظر قرار دهد. اگر اين 
قيمت اصاح نشود،گندم به طرق مختلف از کشور 
خارج خواهد شد و درگام بعدي ممکن است در 
سال آينده ميزان کشت گندم پايين آيد و اگر اين 
امر رخ دهد ما مجبور خواهيم شد که گندم را با 
همان قيمت 2۷00 تومان از بيرون خريداري کنيم.

رئيس اتاق ايران با بيان اين که ما بايد در اين امر 
صرفه جويي هاي ديگري را اعمال کنيم تا قيمت را 
کاهش دهيم، تصريح کرد: دولت مدعي آن است 
که به معيشت مردم کم درآمد کمک کند و اکنون 
قشر  همين  از  نيز  ما  کشاورزان  از  بزرگي  بخش 
هستند؛ بنابراين اگر اين کمک صورت گيرد به آن 
ادعا نيز جامه عمل مي پوشاند.وي با بيان اين که در 

حال حاضر در بخش هاي مختلف بايد به گونه اي 
رفتار کنيم که از توليد داخل حمايت کنيم، اضافه 
کرد: همه مي پندارند که حمايت از کااي ايراني 
يعني حمايت از بخش تقاضاست، اما اين حمايت 
بايد در قالب حمايت از بخش عرضه نيز ظاهر شود.
رئيس اتاق ايران با بيان اين که اگر قرار باشد که توليد 
ايراني، توليد رقابت پذير باشد و زمينه توسعه پايدار 
را براي آن ايجاد کنيم، بايد از بخش عرضه حمايت 
کنيم، گفت:تعبير ما از اين ماجرا، اشتباهي است که 
همه به آن عمل مي کنيم و در يک مدت کوتاهي 
نشانه هايي از اين حمايت مي بينيم و در بازه زماني 
ديگر اثري نمي بينيم.شافعي با اشاره به نقل قولي از 
مديرکل محيط زيست خراسان رضوي، ادامه داد: در 
حال حاضر به درجه اي رسيده ايم که بايد با درختان 
داخل خيابان خود عکس يادگاري بگيريم که ممکن 
است در چند سال آينده اين درختان را نداشته باشيم.

وي اظهار کرد: بايد به موضوع اشکال در مديريت 
آب بيشتر از بحث آب ورود پيدا کنيم. در شرايط 
حال و پيش رو مطرح مي شود که ما از لحاظ تامين 

منابع و بودجه مشکل خواهيم داشت. 

عضو کميسيون کشاورزي،آب و منابع طبيعي مجلس گفت: با ارائه ذرت در بورس کاا 
دو مزيت شفافيت و سرعت در پرداخت مطالبات کشاورزان به نحو کارشناسي شده اي 
عملياتي مي شود.علي اکبري در گفت و گو با ايلنا در مورد عرضه ذرت در بورس کاا 
گفت: بورس کاا از ظرفيت هاي مهم اقتصادي کشور است و مي توان از اين ظرفيت در 
ايجاد شفافيت معامات محصوات کشاورزي از جمله ذرت استفاده کرد.نماينده مردم 
شيراز در مجلس با بيان اينکه دولت منابع کافي براي خريد محصوات کشاورزي در 
قالب سياست خريد تضميني را در اختيار ندارد، افزود: اجراي سياست قيمت تضميني 
ذرت به کمک بورس کاا و جايگزيني آن با سياست خريد تضميني اين امکان را فراهم 
مي کند تا کشاورزان به موقع و در مدت زمان کوتاه مطالبات خود را دريافت کنند. 
ضمن اينکه در بورس چنانچه ذرت به قيمت بااتري نسبت به قيمت تعيين شده معامله 

شد، به نفع توليدکننده است و اگر به قيمت پايين تري مورد معامله قرار گرفت، دولت 
متعهد است مابه التفاوت آن را به کشاورز بپردازد.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس اظهار داشت:بايد توجه داشت که کشاورزان در بورس کاا به عنوان يک 
بازار اصلي و پرقدرت اقتصادي مي توانند به طور مستقيم محصوات توليدي خود را با 
نرخ واقعي و عادانه معامله کنند.همچنين زماني که کشاورز بتواند محصوات خود را که 
با هزينه باا توليد کرده است،در مکان مطمئني همچون بورس کاا به صورت مستقيم 
به فروش  برساند، شاهد حذف سيستم هاي دالي و سفته بازي در صنعت کشاورزي 
خواهيم بود.اکبري با بيان اينکه معامله در بورس کاا باعث شفافيت و نظام مند شدن 
بازار ذرت خواهد شد،ادامه داد: با توجه به نظارت هاي دقيقي که در بورس کاا اعمال 

مي شود شاهد شفافيت در معامات و تعيين واقعي قيمت ها خواهيم بود.

 براي دومين سال پياپي، بانک آينده از طرف بنکر:
به عنوان بانک سال جمهوري اسامي 

ايران در ۲۰۱۸ ميادي انتخاب شد
براي دومين سال پياپي، بانک آينده از طرف بنکر، به عنوان بانک سال 
جمهوري اسامي ايران در 2018 ميادي انتخاب شد.در آخرين ارزيابي 
نشريه بين المللي بنکر،بانک آينده در سال 2018 ميادي، به عنوان بانک 
سال جمهوري اسامي ايران )Bank of he Year in Iran( انتخاب 
و تنديس و گواهي بنکر به بانک آينده اعطا شد.با اين رويکرد و تحليل 
بنکر در سال  بين المللي  نشريه  استراتژيک،  و  مالي  دقيق شاخص هاي 
جاري،در قالب ارزيابي و انتخاب بانک هاي سال کشورهاي مختلف جهان، 
بانک آينده را به عنوان بانک سال جمهوري اسامي ايران براي سال 2018 
 ميادي،انتخاب و معرفي کرده است.نشريه معتبر بنکر )he Banker(،با بيش از 
90 سال سابقه حرفه اي در زمينه بانکداري درسطح جهاني، هر سال با توجه 
به صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال قبل مؤسسات مالي 
و بانکي و با در نظر گرفتن برخي شاخص ها از جمله:سود خالص،سرمايه 
پايه، بازده دارايي ها،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت هزينه به درآمد 
و نسبت تسهيات غيرجاري،مزيت هاي استراتژيک، پاسخ گويي به نيازهاي 
بازار،قدرت رويارويي با تغييرات اقتصادي در دوره مالي موردنياز و مقايسه 

آن با دو دوره مالي متوالي قبلي،اقدام به ارزيابي بانک ها مي کند. 

 در پي استقبال مشتريان بيمه نوين 
اتوپاس نوين به همه استان هاي کشور مي رود

عنوان  با  نوين  بيمه  نوين شرکت  از خدمت  مشتريان  استقبال  پي  در 
اتوپاس نوين،فاز دوم اين طرح در 9 استان ديگر عملياتي مي شود.پيشتر 
اين خدمت در 8 استان کشور راه اندازي شده بود و به زودي در سراسر 
 کشور ارائه خواهد شد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين و به نقل از 
روابط عمومي شرکت بيمه نوين، پس از اجراي موفقيت آميز طرح اتوپاس 
نوين در هشت استان منتخب، از ابتداي آبان ماه سال جاري توسعه اين 
طرح در 9 استان ديگر کليد خورده است و از اين پس شهروندان شهرهاي 
همدان، اراک، بيرجند، قم، شيراز، گرگان، ساري،تنکابن، آمل، زنجان و 
قزوين هم مي توانند با مراجعه به شعب و دفاتر نمايندگي اين شرکت از 
مزاياي ويژه و رايگان اتوپاس نوين بهره مند شوند.طرح اتوپاس بيمه نوين 
با هدف توسعه و تنوع  بخشي خدمات بيمه اي مطلوب  و افزايش سرعت 
و کيفيت ارائه خدمات به مشتريان، در دو سطح "اتوپاس" و "اتوپاس 
طايي"، تسهيات، پوشش ها و خدمات امدادي متنوعي را به صورت رايگان 

به دارندگان بيمه نامه هاي بدنه خودرو اين شرکت ارائه مي دهد. 
 

مشاور ايثارگران وزيراقتصاد: 
بانک ملي ايران بزرگ ترين جامعه 

ايثارگري در سطح بانک ها و 
موسسات مالي و بيمه اي را داراست

ايثارگران  به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا ،جانبازان و 
هشت سال دفاع مقدس ،حجت ااسام و المسلمين لطف اه ثقفي 
مشاور وزير و مسوول هماهنگي دفتر امور ايثارگران وزارت امور 
ايران  اقتصادي و دارايي در راس هيئتي از مسئوان بانک ملي 
بانک ديدار کردند.به گزارش روابط  اين  ايثارگران  از  با چند تن 
عمومي بانک ملي ايران،در اين برنامه مسووان با حضور در منزل 
سليمان انديک جانباز ٦0 درصد و آزاده سرافراز با سابقه 10 سال 
اسارت در زندان هاي رژيم بعث عراق، صادقعلي محمديان سوته 
جانباز حالت اشتغال و همکار بازنشسته جال الدين موائي پدر 
شهيدان سرافراز محمدجواد و کمال الدين موائي با اين همکاران 

ديدار و گفت و گو کردند.

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: كيا2- نام خانوادگي: شهسواري 3- نام پدر: هوشنگ4- كد پستي: 5- كد ملي:

6- نشاني: مجهول المکان 7- منطقه شهرداري:
تاريخ حضور: 1397/10/10 دوشنبه ساعت 10 محل حضور: گرماب - خيابان امام - دادگاه گرماب

تاريخ حضور: 1397/10/10
ساعت حضور: 10

درخصوص دعوي جليل مرتضايي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام 
چناتي زاده و حسينعلي طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده 
و نقره رضاپور و معراجعلي مرتضائي و هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي 
و قربانعلي عظيم خاني و مالک اژدر شمسي و محرمعلي شمسي و معصومه عبدالرحمني 
و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي )موضوع 

سند ملک است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمکانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين كه اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت 
دريافت  اباغيه هاي بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز كاربري خود، اطاعات اين 

اباغيه را در سامانه اباغ، از قسمت "دريافت با شماره" مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي 
ثبت نام به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين 

دفاتر، به نزديکترين واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 986 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم فرخنده شهسواري -
خواهان: آقاي/خانم- دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم -  به خواسته -  مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه 
عمومي بخش گرماب ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراانتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 996 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم بهاره شهسواري فرزند محمد
خواهان: آقاي/خانم- دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم-به خواسته-مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه عمومي 
بخش گرماب ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراانتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 995 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم كيا شهسواري فرزند 
هوشنگ

خواهان: آقاي/خانم- دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم - به خواسته -  مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه 
عمومي بخش گرماب ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراانتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 994 د ش: 97/9/10 

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: بهاره2- نام خانوادگي: شهسواري 3- نام پدر: محمد4- كد پستي:5- كد ملي: 

3780110733 ، 6- نشاني: مجهول المکان7- منطقه شهرداري: 
تاريخ حضور: 1397/10/10 دوشنبه ساعت 10 محل حضور: گرماب - خيابان امام - دادگاه گرماب

تاريخ حضور: 1397/10/10
ساعت حضور: 10

درخصوص دعوي جليل مرتضائي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام 
چناتي زاده و حسينعلي طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده 
و نقره رضاپور و معراجعلي مرتضائي و هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي 
و قربانعلي عظيم خاني و مالک اژدر شمسي و محرمعلي شمسي و معصومه عبدالرحمني 
و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي )موضوع 

سند ملک است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمکانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين كه اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت 
دريافت  اباغيه هاي بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز كاربري خود، اطاعات اين 

اباغيه را در سامانه اباغ، از قسمت "دريافت با شماره" مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي 
ثبت نام به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين 

دفاتر، به نزديکترين واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 987 د ش: 97/9/10 

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: اهالي قويجوق2- نام خانوادگي: اهالي قويجوق3- نام پدر: - 4- كد پستي:5- كد 

ملي:6- نشاني: زنجان - خدابنده - افشار - گرماب قويجوق7- منطقه شهرداري:-
تاريخ حضور: 1397/10/10 دوشنبه ساعت 10 محل حضور: گرماب - خيابان امام - دادگاه گرماب

تاريخ حضور: 1397/10/10
ساعت حضور: 10

درخصوص دعوي ذبيح اه رضاپور و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و محمد 
شمسي و قربانعلي عظيم خاني و نبي اه رضاپور و هادي عبدالرحمني و محمدچناتي زاده 
وعلي اصغر چناتي زاده و نقره رضاپور و صغري رضاپور و عزيزخانم جعفري و زهره جعفري و 
جليل مرتضائي و معراجعلي مرتضائي و سلبي ناز معصوم خاني و ربابه عبدالرحمني و محرمعلي 
شمسي و قوچعلي جعفري و رقيه چناتي زاده و آفاق طاهري و فرخ لقا داودي و شمس اله 
طاهري و جال عبدالرحمني و مجتبي عبدالرحمن و بهرام چناتي زاده و اسمعلي جعفري و 
كريم شمسي و قزخانم جعفري و مريم شمسي و فيروز مرتضائي و حسينعلي طالبي و مالک 
اژدر شمسي و معصومه عبدالرحمني به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي )موضوع 

سند ملک است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمکانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين كه اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت 
دريافت  اباغيه هاي بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز كاربري خود، اطاعات اين 

اباغيه را در سامانه اباغ، از قسمت "دريافت با شماره" مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي 
ثبت نام به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين 

دفاتر، به نزديکترين واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 984 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم اهالي قويجوق فرزند -
خواهان: آقاي/خانم- دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم  - به خواسته -  مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه 
عمومي بخش گرماب ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراانتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 992 د ش: 97/9/10 

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: فرخنده2- نام خانوادگي: شهسواري3- نام پدر:4- کد پستي:    5- کد ملي:6- نشاني: 

مجهول المكان7- منطقه شهرداري:
دادگاه   - امام  خيابان   - گرماب  حضور:  محل   10 ساعت  دوشنبه   1397/10/10 حضور:  تاريخ 

گرماب
تاريخ حضور: 1397/10/10

ساعت حضور: 10
درخصوص دعوي جليل مرتضائي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام چناتي زاده 
و حسينعلي طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده و نقره رضاپور و 
معراجعلي مرتضائي و هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي و قربانعلي عظيم خاني و 
مالك اژدر شمسي و محرمعلي شمسي و معصومه عبدالرحمني و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري 
به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي )موضوع سند ملك است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمكانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين که اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت دريافت  
اباغيه هاي بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز کاربري خود، اطاعات اين اباغيه را در سامانه 

اباغ، از قسمت "دريافت با شماره" مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي ثبت نام 
به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين دفاتر، به نزديكترين 

واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 988 د ش: 97/9/10 

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: کامران2- نام خانوادگي: شهسواري 3- نام پدر: هوشنگ 4- کد پستي:5- کد ملي: 

6- نشاني: مجهول المكان7- منطقه شهرداري:
دادگاه   - امام  خيابان   - گرماب  حضور:  محل   10 ساعت  دوشنبه   1397/10/10 حضور:  تاريخ 

گرماب
تاريخ حضور: 1397/10/10

ساعت حضور: 10
درخصوص دعوي جليل مرتضايي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام چناتي زاده 
و حسينعلي طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده و نقره رضاپور و 
معراجعلي مرتضائي و هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي و قربانعلي عظيم خاني و 
مالك اژدر شمسي و محرمعلي شمسي و معصومه عبدالرحمني و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري 
به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي )موضوع سند ملك است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمكانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين که اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت دريافت  
اباغيه هاي بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز کاربري خود، اطاعات اين اباغيه را در سامانه 

اباغ، از قسمت "دريافت با شماره" مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي ثبت نام 
به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين دفاتر، به نزديكترين 

واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 985 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم رضا شهسواري فرزند محمد
خواهان: آقاي/خانم دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم -  به خواسته -  مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 996 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم کامران شهسواري فرزند هوشنگ
خواهان: آقاي/خانم -دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم -  به خواسته -  مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب  پروين عطاخاني

م الف: 993 د ش: 97/9/10  تاريخ انتشار: 97/9/10 
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احداث بزرگترين 
بيمارستان جنوب کشور 

در بندرعباس 

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
 در نخستين تور خبرنگاران حوزه سامت بندرعباس در ميان استقبال پرشور 
خبرنگاران و اصحاب رسانه استان که با حضور معاون توسعه مديريت و منابع ، مدير 
منابع فيزيکي و طرح هاي عمراني و مدير روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه 
علوم پزشکي هرمزگان  با هدف بازديد اصحاب رسانه از روند و پيشرفت پروژه هاي 
عمراني بهداشتي و درماني در مناطق مختلف سطح شهر بندرعباس  برگزار شد.  در 
ميان استقبال پر شور خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ، نخستين تور خبرنگاران 
حوزه سامت با حضور معاون توسعه مديريت و منابع ، مدير منابع فيزيکي و طرح هاي 
عمراني و مدير روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان  با 
هدف بازديد اصحاب رسانه از روند و پيشرفت پروژه هاي عمراني بهداشتي و درماني 

در مناطق مختلف سطح شهر بندرعباس  برگزار شد. مدير منابع فيزيکي و طرح هاي 
عمراني دانشگاه با اعام گزارشي از روند ساخت بيمارستان زنان و زايمان شريعتي 
تکميل و راه اندازي به موقع اين بيمارستان را از برنامه هاي اولويت دار دانشگاه 
اشاره کرد و ادامه داد :  بيمارستان 130 تختخوابي زنان و زايمان شريعتي که از 
سال گذشته وارد فاز اجرايي شد تمام امکانات يک بيمارستان مدرن را داراست  که 
سه فاز آن 70 درصد پيشرفت فيزيکي و زيربناي هفت هزار و 600 مترمربع دارد و 
فاز چهارم نيز با زيربناي سه هزار و 980 مترمربع در حال اجراست .مهندس ماندانا 
مقدسي بيان داشت : اين بيمارستان داراي معماري زيبايي است که با توجه به 
 شرايط اقليمي استان و بااستفاده از فناوري نوين بااعتباري بالغ بر 30 ميلياردتومان در 

سه ماهه اول سال آينده به بهره برداري مي رسد.

شهرستان

خبر
به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني؛

 دومين نمايشگاه کتاب شرکت 
آب منطقه اي گلستان برگزار شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
با  کتاب  نمايشگاه  دومين  کتابخواني،  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
استقبال گسترده مديران و همکاران در محل شرکت آب منطقه اي 
گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي  
گلستان، مدير روابط عمومي اين شرکت با اعام اين خبر افزود: در 
اين نمايشگاه يک روزه انواع کتاب هاي مذهبي،تاريخي،رمان،کودک، 
شعر و سامت، روانشناسي و فلسفي عرضه شد.وي افزود: نظر به 
استقبال همکاران و فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه 
 ، است  ديني  واجب  يک  ملي،که  وظيفه  يک  تنها  نه  کتابخواني 
شرکت آب منطقه اي گلستان تصميم به برگزاري اين نمايشگاه 
گرفت و هدف از برگزاري اين نمايشگاه فرهنگ سازي در زمينه 
خريد  سبد  در  کتاب  دادن  قرار  و  کتاب  با  دوستي  کتابخواني، 

همکاران مي باشد.

رئيس شوراي اسامي شهر بناب :
شهردار بناب  انتخاب شد

بناب- خبرنگاررسالت:
روز  بناب  شهر  کليددار  گفت:  بناب  شهر  اسامي  شوراي  رئيس 
شنبه سوم آذرماه  توسط اين شورا انتخاب و معرفي  شد.بر اساس 
اين گزارش، محمدباقر وايي در گفت وگويي با خبرنگاران ضمن 
اعام اين خبر افزود: با توجه به اينکه آقاي بابک رحيميان يکي 
از گزينه هاي تصدي پست شهرداري بناب نيز انصراف خود را از 
از  رو  اين  از  تقديم شوراي اسامي شهر کرد،  اين پست  نامزدي 
نامزدي  از  را  انصراف خود  نفر   5 بناب  گزينه شهرداري   9 جمع 
شهرداري بناب اعام کردند.وي تصريح کرد: 4 نامزد نهايي تصدي 
پست شهرداري بناب بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و 
دعوت قبلي از ايشان در صحن شوراي اسامي شهر بناب حضور 
يافته و هر کدام برنامه هاي خود را در خصوص اداره شهر بناب و 

تصدي پست شهرداري اعام کردند.
به گفته رئيس شوراي اسامي شهر بناب، آقايان محبوب تيزپاز، 
عبداله عبداللهي، پرويز شهبازي و علي اصغر رحيم زاده 4 گزينه 
اين شهر  کليددار  انتخاب  براي  بناب  اسامي شهر  نهايي شوراي 

هستند.

در راستاي توسعه صنعتي و اشتغالزايي
البرز صنعتي تر از گذشته

کرج-خبرنگاررسالـت:
1800جواز تاسيس واحد صنعتي در استان البرز صادر شده که از 
اند.  بااي 60درصد داشته  اين ميان 661واحد پيشرفت فيزيکي 
جهانگير شاهمرادي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز ضمن اعام اين خبر گفت: اگر اعتبارات ازم براي حمايت 
هزار   91 براي  شغلي  فرصت  شود  پرداخت  صنعتي  واحدهاي  از 

نفر ايجاد مي شود.
وي با بيان اينکه  210 پروانه بهره برداري در استان البرز صادر شده 
است، افزود:  در اين  حوزه البرز رتبه اول را به خود اختصاص داده 
و همچنين البرز قطب توليد ماکاروني در کشور به شمار مي رود که 
اين موضوع نشان دهنده پتانسيل ها و توانايي هاي اين استان است.
وي با بيان اينکه 150 برند کشوري در استان البرز شناسايي شده 
است، گفت: اگر قيمت هاي خودرو اصاح نشود توليدکنندگان ما 
در استان با بحران زيادي مواجه مي شوند زيرا البرز قطب خدمات 

خودرو در کشور است.

مدير امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي کردستان : 
 برداشت زعفران از مزارع 
استان کردستان آغاز شد

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان بااشاره 
به اينکه برداشت محصول زعفران در سطح 20 هکتار از اراضي بارور 
اين استان آغاز شد گفت: 50 بهره بردار اين استان 30 هکتار از 
اراضي خود را به کشت زعفران اختصاص داده اند که 20 هکتار 
آن بارور است و ميانگين برداشت محصول زعفران در هر هکتار از 

مزارع اين استان حدود چهار تا پنج کيلوگرم است.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان 
زاهد حاجي ميرزايي افزود: پيش بيني مي شود امسال 75 کيلوگرم 
از اين محصول توسط بهره برداران از مزارع استحصال شده و روانه 
ميليون  و 600  ميليارد  پنج  نيز حدود  آن  فروش  با  و  بازار شود 

ريال عايد کشاورزان شود.
هاي  برنامه  اهم  از  زعفران  کشت  توسعه  داشت:  اظهار  وي 
 وزارت جهاد کشاورزي براي افزايش در آمد کشاورزان در اراضي 
به  اکنون  که  است  اقليمي  تغيير  مخاطرات  با  مقابله  و  بازده  کم 

صورت طرح هاي تحقيقاتي در دست اقدام و توسعه است.

 مدير منطقه دو شهرداري قزوين:
 شهروندان به زودي شاهد بهره برداري 
از فاز دوم بوستان ميرداماد خواهند بود

قزوين-خبرنگاررسالت:
فرامرز صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين از مراحل پاياني 
عمليات عمراني احداث فاز دوم بوستان ميرداماد خبر داد و گفت: 
از فاز دوم  شهروندان محله ميرداماد به زودي شاهد بهره برداري 
بوستان ميرداماد خواهند بود.به گزارش روابط عمومي منطقه دو 
محله  در  پروژه  اين  اينکه  به  اشاره  با  صادقي  قزوين؛  شهرداري 
ميرداماد واقع در مجتمع ادارات نواب در حال احداث است، افزود: 
اين پروژه با هدف توسعه و افزايش سرانه فضاي سبز در اين محله 
در برنامه کاري قرار گرفته است.وي با تاکيد بر اينکه احداث بوستان 
و ضروري شهروندان  مهم   درخواست هاي  از  يکي  محله  اين  در 
است، اظهار کرد: اين پروژه با اعتبار  3ميليارد ريال اجرايي شده 
است که اکنون از 95 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار مي باشد.اين 
مقام مسئول با تصريح اينکه اين پروژه در 8 ماه کاري اجرايي شده 
است، گفت: فاز دوم اين بوستان در مساحت هزار و 900مترمربع 

احداث شده است.

مديرکل راه و شهرسازي استان بوشهر:
 مسير کاکي به شيخيان به طول 
۳۰ کيلومتر کوتاه تر مي شود 

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديرکل راه و شهرسازي استان بوشهر اظهار داشت: با احداث پل 
روي رودخانه مند مسير کاکي به شيخيان به طول 30 کيلومتر 
کوتاه تر مي شود. فرزاد رستمي پس از بازديد از پروژه هاي مناطق 
نفتخيز در شهرستان هاي دشتي و تنگستان که با حضور نماينده 
مردم دو شهرستان و به  اتفاق مشاور وزير نفت و مديريت نظارت 
بر طرح هاي عمراني مناطق نفتخيز و فرماندار دشتي انجام شد 
اظهار داشت: پروژه هايي که در شهرستان دشتي قرار گرفت وردي 
شهر خورموج از سمت بوشهر صورت گرفت که قسط اول آن 
پرداخت شده است و مابقي نيز در ماه هاي آينده پرداخت مي شود 
که آماده بهره برداري است.مديرکل راه و شهرسازي استان بوشهر 
در پاسخ به اين سال که پل ارتباطي کاکي به دهستان کبگان 
و روستاي شيخيان که از دغدغه هاي امام جمعه کاکي و مردم 
اين منطقه است رسانه اي شدن آن باعث شود تا توجهي صورت 
گيرد در اين زمينه چه اقدامي صورت گرفت، گفت: با احداث پل 
روي رودخانه مند مسير کاکي به شيخيان به طول 30 کيلومتر 

کوتاه تر مي شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل:
 گوشت قرمز مورد نياز مردم 

استان اردبيل ذخيره سازي مي شود
 اردبيل-خبرنگاررسالـت:

گفت:  اردبيل  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
کيلوگرم  هر  دولتي  مصوب  قيمت  با  منجمد  قرمز   گوشت 
29 هزار تومان به حد وفور وارد استان شده و توزيع آن همچنان 
در استان ادامه دارد و نگراني در زمينه تامين گوشت قرمز در 
سطح استان وجود ندارد.سيدحامد عاملي در جلسه بررسي توزيع 
گوشت قرمز در اردبيل اظهار داشت: در راستاي تنظيم بازار و 
تعديل قيمت گوشت قرمز در سطح استان توزيع گوشت گوساله 
منجمد از اوايل امسال شروع شده و همچنان ادامه دارد و با 
تداوم فعاليت ها در اين حوزه تاش مي کنيم تا مشکات مردم 
در اين حوزه را برطرف کنيم.وي بيان کرد: گوشت قرمز منجمد 
با قيمت مصوب دولتي هر کيلوگرم 29 هزار تومان به حد وفور 
وارد استان شده و توزيع آن همچنان در استان ادامه خواهد 
داشت و نگراني در زمينه تامين گوشت قرمز در سطح استان 
وجود ندارد.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
تصريح کرد: توزيع کااي اساسي توسط فروشگاه هاي زنجيره اي 
و فروشگاه هاي معتبر استان و تعاوني هاي مصرف برخي ادارات 

دولتي و نيروهاي مصلح همچنان ادامه خواهد داشت.

بيست و دومين دوره مسابقات 
فوتسال کارکنان بهزيستي کشور در 

تنکابن برگزار گرديد
رشت-خبرنگاررسالت:

در پايان بيست و دومين دوره مسابقات فوتسال کارکنان بهزيستي 
کشور، تيم گيان به مقام نايب قهرماني اين دوره از مسابقات که 
يافت گفتني است در سال  آغاز گرديد دست  با حضور 28تيم 
گذشته تيم گيان ، تيم مازندران را دو بر صفر  شکست داد و 

قهرمان شد.

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان کردستان :
 يکي از معضات ما عدم وجود 
نيات متعدد در کردستان است

سنندج-خبرنگاررسالت:
همايش  در  کردستان  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديرکل 
برگزار  سنندج  پيرمحمد  امامزاده  مرقد  در  که  وقف  ياوران 
شد، بابيان اينکه بيش از 2هزار موقوفه و بيش از 18هزار رقبه 
در سطح استان توسط اداره کل اوقاف و امور خيريه مديريت 
و  ندارد  وجود  نيات  تنوع  کردستان  استان  در  گفت:  مي شود 
يکي از معضات ما عدم وجود نيات متنوع در استان است.به 
 گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه کردستان 
حجت ااسام مصطفي نوروزي بااشاره به اينکه در گذشته در 
استان کردستان بيشتر  روي وقف با نيات مساجد تاکيد شده 
به  آنها مربوط  از موقوفات و درآمد  از 95درصد  است و بيش 
وجود  770نيت  از  بيش  کشور  سطح  در  افزود:  است  مساجد 
تاکنون  25نيت  20الي  حدود  کردستان  استان  در  اما  دارد 
صورت گرفته است وي ضمن  اينکه کردستان در زمينه قرآني 
داراي ظرفيت هاي بسياري است، وچرا بايد در اين استان وقف 
ناچيزي دارد،  اگر هست بسيار درآمد  يا  باشيم  قرآني نداشته 
وقف،  فرهنگ  و  جديد  نيات  ترويج  راستاي  در  اظهارداشت: 
و »ايستگاه هاي  برگزار شده  استان  جشنواره هاي متعددي در 
واقف باشيم« هم داير شده و توسط اداره اوقاف نيات جديد و 

وقف هايي که در استان نياز هست احصا شده است.

در راستاي اجراي پروژه تقاطع غيرهمسطح شريعتي صورت گرفت
جمع آوري تيرهاي برق ضلع شمالي 

خيابان طالقاني
اراک – خبرنگار رسالت :

 ، اراک  شهرداري  الملل  اموربين  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
در راستاي ادامه عمليات احداث تقاطع غير همسطح شريعتي 
صورت  طالقاني  خيابان  شمالي  ضلع  برق  تيرهاي  برکناري 
گرفت. معاون امور زير بنايي و حمل و نقل شهري اعام کرد: 
در راستاي اجراي عمليات احداث تقاطع غير همسطح ميدان 
خيابان  شمالي  ضلع  برق  تيرهاي  برکناري  اقدامات  شريعتي 
طالقاني، اجراي روشنايي موقت و انحراف ترافيک دور ميدان 
شد.وي  انجام  طالقاني  خيابان  داخل  دوربرگردان  به  شريعتي 
افزود: عمليات فوق با سرعت هر چه تمام تر و به منظور ادامه 

اجراي عمليات عرشه اين تقاطع صورت پذيرفته است. 

  اولين دوره آموزش مهارتي سربازان وظيفه 
در دامغان برگزار شد

دامغان-خبرنگاررسالـت:
 رئيس مرکز فني و حرفه اي برادران دامغان گفت: اولين دوره مهارتي آموزش سربازان وظيفه 
اين شهرستان با حضور 40 سرباز سپاه ناحيه دامغان برگزار شد.محمد مهدي زينتي افزود: با 
توجه به هماهنگي هاي ازم و برنامه ريزي تکميلي در حوزه مهارت آموزي سربازان وظيفه، 
در مرحله اول تعداد 40 سرباز از مهارت هاي مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران دامغان 
استفاده کردند.رئيس مرکز فني و حرفه اي برادران دامغان اضافه کرد: اين سربازان وظيفه که 
غالبا از نيروهاي بومي هستند، با گذراندن دوره هاي مهارتي، مسير رسيدن به اشتغال را در مرکز 
آموزش فني و حرفه اي برادران شهرستان دامغان فرا گرفتند.وي اجراي طرح آموزش مهارت 
فني و حرفه اي سربازان را از جمله تاکيدهاي مقام معظم رهبري دانست و افزود: با تعامل صورت 
گرفته بين مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران و سپاه ناحيه دامغان، دوره هاي آموزشي فني 
و مهارتي براي سربازان وظيفه برگزار مي شود.زينتي تصريح کرد: اين اقدام به منظور استفاده 

حداکثري سربازان وظيفه در مدت زمان خدمت و ورود به جامعه اجرا مي شود. 

 کشف محموله سوخت قاچاق ازکاميونت 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از کشف و توقيف يک دستگاه کاميونت 6500  ليتري حامل 
نفت سفيد قاچاق قبل از رسيدن به مقصد خبرداد.سرهنگ حسين دهقانپور گفت: 
با کسب خبري مبني بر تردد يک دستگاه کاميونت حامل سوخت قاچاق در يکي از 

محورهاي مواصاتي بخش "سروايت"، موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت .
وي اظهار داشت: ماموران انتظامي پاسگاه "عبدا.. گيو" با کنترل محورهاي مواصاتي 
حوزه استحفاظي خودرو مورد نظر را شناسايي و با عائم هشدار دهنده متوقف کردند.
سرهنگ دهقانپور اضافه کرد: ماموران اين فرماندهي پس از متوقف کردن خودرو مقدار 

6500 ليتر نفت سفيد خارج از شبکه و قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامي نيشابور با تقدير از همکاري و تعامل شهروندان با خدمتگزاران خود 
در مجموعه پليس نيشابور تاکيد کرد: همه ما در توليد امنيت نقش داريم ضمن اين 

که مهم ترين شرط پايداري امنيت در هر جامعه اي مشارکت مردم با پليس است.

همکاري شهرداري قزوين در برگزاري المپياد 
استعداديابي و وشو و کشتي کشور

قزوين-خبرنگاررسالت:
اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين از همکاري شهرداري در برگزاري المپياد 
استعداديابي ووشو و کشتي کشور خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري قزوين؛ المپياد استعدادهاي برتر ورزشي کشور در رشته هاي ووشو و کشتي آزاد 
با همکاري شهرداري قزوين از 2 تا 8 آذر ماه در قزوين  برگزارشد.طبق اين گزارش؛ در اين 
مسابقات، 370 ورزشکار از سراسر کشور در رشته ووشو و 520 ورزشکار از سراسر کشور در 
رشته کشتي آزاد به رقابت  پرداختند و منتخبان به تيم هاي ملي معرفي  شدند.بر اساس اين 
گزارش؛ در راستاي برگزاري هر چه بهتر اين المپياد ورزشي، شهرداري قزوين با اختصاص 
15 دستگاه اتوبوس، پارکينگ اختصاصي و استقرار 2 دستگاه خودروي آتش نشاني در محل 
برگزاري مسابقات و اسکان تيم هاي ورزشي در برگزاري اين مراسم مشارکت داشت.در اين 
گزارش آمده است؛ تورهاي قزوين گردي و بازديد از دهکده طبيعت و بوستان ملي باراجين از 

ديگر برنامه هاي پيش بيني شده براي ورزشکاران اين رويداد ورزشي بود.

استاندار ايام:
حل آسيب هاي اجتماعي ايام نيازمند فعاليت جهادي 

و عملياتي است
ايام - خبرنگاررسالت:

استاندار ايام گفت: حل آسيب هاي اجتماعي 
ايام نيازمند فعاليت جهادي و عملياتي از سوي 
مديران است.  قاسم سليماني دشتکي  در جلسه 
ساماندهي امور جوانان استان در استانداري ايام 
اظهار داشت: در بحث آسيب هاي اجتماعي امروز 
وقت اجراست و بايد از حوزه تئوري خارج شويم 
چراکه مطالعات زيادي تاکنون در اين حوزه صورت 
گرفته است و بايد در عمل به آن موضوعات پرداخت.

وي گفت: با ورود به ميان مردم و جوانان و ارائه 
راهکارهاي مناسب و فرهنگ سازي نسبت به رفع 
اين مشکات از بين جوانان اقدام کنيم. استاندار 
ايام خواستار فعاليت جهادي و عملياتي مديران 
و حضور آنان در صحنه مبارزه با آسيب هاي 
اجتماعي شد و گفت: بحث خودکشي، نزاع هاي 
فردي و اجتماعي، بيکاري از جمله مسائل مبتا 

به جوانان استان است و براي رفع اين معضات 
بايد به ميان آنان رفت و با کار ميداني، جهادي و 
عملياتي نسبت به رفع اين مشکات اقدام کنيم.

وي عنوان کرد: هم اکنون  بسياري از خانواده هاي 
استان با تعداد افراد بيکار باا با مشکات متعددي 
رو به رو هستند و بايد در اين رابطه با يک اقدام 
جهادي و انقابي به سمت فرهنگ سازي مناسب 

براي رفع اين مشکات برويم.

 فرمانده انتظامي شهرستان قدس خبرداد:
  رشد ۱۰۰ درصدي اقدامات پليس در حوزه قاچاق کاا

مدير عامل شرکت گاز استان اردبيل مطرح کرد:
ترويج آموزش نکات ايمني گازهمزمان با شيوع فصل سرما

معاون حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد مطرح کرد:
اختصاص دو ميليارد تومان به خدمات درماني و بهداشتي مددجويان 

در قالب طرح هاي اجتماع محور آسمان و سحاب:
بنياد برکت بيش از يک هزار شغل در لرستان ايجاد مي کند

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
شاهپور فاحي فرمانده انتظامي شهرستان قدس  در گفت وگو 
با خبر نگار ما گفت: يکي از مهم ترين مأموريت هاي ويژه امسال 
پليس مقابله با قاچاق کاا و برخورد با متخلفين در اين زمينه 
است.فاحي افزود: در اين راستا و با توجه به نام گذاري امسال 
شاهد رشد 100 درصدي اقدامات پليس در حوزه قاچاق کاا در 

اين شهرستان هستيم.
با  و  راستا  اين  در  داد:  ادامه  قدس  انتظامي شهرستان  فرمانده 

با قاچاق کاا طي  مأموريت هاي صورت گرفته در حوزه مقابله 
يکسال گذشته 30 ميليارد ريال قاچاق کاا کشف شده و پليس 
با متخلفان در زمينه قاچاق کاا برخورد قانوني مي کندواز تمام 
ظرفيت ها و توانايي هاي خود براي مقابله با اين معضل استفاده 

خواهد کرد.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به فعاليت برخي از خرده فروشان 
موادمخدر در اين شهرستان گفت: يکي ديگر از معضات اجتماعي، 
وجود خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهر است که دغدغه هايي 

را براي خانواده ها ايجاد کرده است در اين راستا نيروي انتظامي 
شهرقدس طي يکسال گذشته، 407 کيلوگرم موادمخدر را در 
سطح شهر کشف که در اين رابطه 828 نفر فروشنده، 73  نفر 
قاچاقچي، 12باند عرضه مواد مخدر نيز شناسايي و دستگير شدند و 
بر اين اساس پليس طرح ها و مأموريت هايي را نيز براي جمع آوري 
معتادان و کارتن خواب ها در شهرستان انجام داده است که در راستاي 
اجراي اين مأموريت ها تعداد 555 نفر از معتادان و کارتن خواب ها 

جمع آوري و به کمپ هاي ترک اعتياد معرفي شدند.

اردبيل-خبرنگاررسالـت:
مدير عامل شرکت گاز استان اردبيل در خصوص ضرورت رعايت 
نکات ايمني گاز شهري گفت: مشترکين گاز طبيعي بايستي پيش 
از رسيدن فصل سرما همه وسايل گرمايشي خانه خود را سرويس 
کنند تا با کمترين مشکل در فصل سرما مواجه شوند و از خطرات 
حوادث احتمالي ناشي از گاز طبيعي در امان باشند.فيروز خدايي 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زماني که گاز در هوا منتشر شود 

با هوا ترکيب شده و مي تواند در صورت رسيدن به شعله آتش يا 
يک منبع قابل اشتغال آتش گيرد گاز طبيعي به هيچ وجه سمي 
بسته جمع  فضايي  در  زياد  مقدار  به  که  در صورتي  اما  نيست 
بي هوشي مي شود. و موجب  برده  ميان  از  را  اکسيژن هوا  شود 

وي به آموزش نکات ايمني که در زمان نشت گاز بايد انجام شود، 
پرداخت و گفت: در صورتي که شهروندان متوجه نشت گاز شدند 
و احساس کردند گاز در داخل فضاي خانه  آن ها پر شده است 

ابتدا بايد درب ها و پنجره ها را باز کرده از کشيدن سيگار يا زدن 
کبريت يا کليد برق يا روشن کردن لوازم برقي خودداري کنند 
تا هيچ منبع قابل اشتعالي را به وجود نياورند.مدير عامل شرکت 
گاز استان اردبيل تصريح کرد: شهروندان بايد مطمئن شوند که 
لوله بخاري و هواکش هاي خانه مسدود نشده است و درست کار 
مي کنند تا اين  که دود و بخار بتواند به  راحتي از اين هواکش ها 

به بيرون منتقل شود.

ياسوج-خبرنگاررسالـت:
دو ميليارد و 334 ميليون تومان به منظور ارائه خدمات درماني 
بويراحمد  امداد کهگيلويه و  به مددجويان کميته  بهداشتي  و 

در هفت ماهه سال جاري پرداخت شد.
و  کهگيلويه  امداد  کميته  خانواده  سامت  و  حمايت  معاون   
به مددجويان  ارائه شده  از خدمات درماني  بويراحمد گزارشي 
در سال جاري ارائه داد. به گزارش سايت خبري کميته امداد، 

امداد  کميته  خانواده  و سامت  معاون حمايت  نظري،  محمد 
کهگيلويه و بويراحمد بابيان اينکه يکي از اهداف مهم کميته 
از  پيشگيري  و  درمان  بهداشت،  وضعيت  به  رسيدگي  امداد 
دو  است،گفت:  حمايت  تحت  مددجويان  بين  در  بيماري ها 
ميليارد و 334 ميليون تومان در هفت ماهه امسال براي ارائه 
خدمات درماني و بهداشتي به مددجويان اين نهاد هزينه شده 
است. وي با اشاره به اينکه 50 ميليون تومان بابت خدمات ويژه 

 سالمندان به صورت سبدغذايي بين آنان توزيع شده است، افزود: 
812 ميليون تومان براي بيمه شدگان درماني شهرهاي بااي 
20 هزار نفر هزينه شده است. نظري به اختصاص يک ميليارد و 
156 ميليون تومان براي خدمات ويژه درمان و پرداخت فرانشيز، 
در  نگهداري  و حق  ذهاب  و  اياب  بستري،  دارو،  پاراکلينيک، 
منزل اشاره و بيان کرد: اين مبلغ به هفت هزار و 295 نفر از 

مددجويان بيمار پرداخت شده است. 

خرم آباد-خبرنگاررسالت:
بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( تا پايان بهمن ماه بيش از يک هزار فرصت 
مي کند.به  ايجاد  لرستان  استان  در  را   شغلي 
گزارش معاونت توسعه ي کارآفريني اجتماع محور 
بنياد برکت، اين بنياد ايجاد اشتغال در شهرهاي 
دلفان، پل دختر، کوهدشت و رومشکان لرستان 

را به عنوان يکي از استان هاي محروم کشور در 
قالب طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور آسمان 
)آيين نامه  سرمايه گذاري مردمي و اشتغال نيروي 
انساني( و سحاب )سرمايه گذاري حمايتي اقتصادي 
برکت( در دستور کار خود دارد.بر اين اساس، تا 
به امروز 350 فرصت شغلي در زمينه  پرورش دام 
سبک در اين شهرستان ها به مرحله ي اجرايي 

رسيده و 700 اشتغال ديگر نيز تا بهمن ماه به 
بهره برداري خواهد رسيد.فرآيند اشتغالزايي در 
استان لرستان از مرداد ماه امسال با حضور بنياد 
برکت و تشکيل کميته  توسعه  اشتغال در شهرهاي 
مختلف اين استان به رياست فرماندار و عضويت 
اين حوزه  تمامي دستگاه هاي اجرايي مؤثر در 
کليد خورده است.با تصويب رشته هاي مستعد در 

زمينه  کارآفريني، با توجه به ظرفيت  هاي منطقه 
مناطق  در  متقاضيان  شناسايي  آغاز  از  پس  و 
محروم روستايي، نزديک به 2500 نفر انتخاب 
و وارد فرآيند اهليت سنجي توسط تسهيل گران 
بنياد برکت شدند که از اين تعداد، تا به امروز 
350 واجد شرايط به بانک عامل براي دريافت 

تسهيات معرفي شده اند. 

استاندارسيستان وبلوچستان :
 سيستان و بلوچستان خط مقدم جبهه امنيت، بهداشت

 و اقتصاد کشور است

براي نخستين بار در مجموعه شهري انجام مي شود؛
 اجراي طرح هميار فضاي سبز

 در منطقه 9 تهران
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

شهردار منطقه9  با توجه به ضرورت حفظ و 
نگهداري فضاي سبز پايتخت از اجراي طرح 
پايتخت  غربي  ورودي  در  سبز  فضاي  هميار 
براي نخستين بار در مجموعه شهري خبر داد.

به گزارش " پايگاه خبري مياد رسالت " و به 
نقل ازروابط عمومي شهرداري منطقه9،سيد علي 
مفاخريان با اعام اين خبر گفت:در دهه هاي 
اخير  با توجه به وجود آاينده هاي مختلف 
زيست محيطي در کان شهرهايي مثل تهران، 
ضرورت حفظ و نگهداري از فضاي سبزبه ويژه 
درختان و نقش آنها در لطافت فضاي شهري 
در زندگي روزمره بارز مي باشد.وي افزود:در اين 

راستا اداره فضاي سبزمعاونت خدمات شهري و 
محيط زيست منطقه9 به منظور ارتقاي کيفيت 
حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه نسبت به 
آموزش دانش آموزان برتر سطح منطقه با عنوان 
همياران فضاي سبز اقدام کرده است.شهردار 
منطقه9 بيان داشت:دانش آموزان در اين طرح 
که براي نخستين بار در شهرداري تهران اجرايي 
مي شود توسط کارشناسان مراکز گل و گياه 
آموزش ديده و با روش هاي نگهداري از درختان، 
حفظ فضاي سبز مدارس، منازل و بوستان هاي 
سطح منطقه آشنا مي شوند. شايان ذکر است 
همياران فضاي سبز هم زمان با روز دانش آموز 

انتخاب و معرفي شدند.

مدير عامل فواد مبارکه : 
 حرکت جمعي متوازن

 در دستور کار فواد مبارکه است
اصفهان-خبرنگاررسالت:

مديرعامل فواد مبارکه در جلسه اختتاميه مميزي 
خارجي سيستم هاي يکپارچه شرکت گفت: برنامه 
مميزي خارجي استانداردهاي يکپارچه مديريتي 
شرکت فواد مبارکه به پايان رسيد و در نهايت با 
توجه به گزارش ارائه شده از سوي تيم مميزي، 
همه استانداردهاي مديريتي شرکت فواد مبارکه 
مجدداً تمديد شدند.مهندس حميدرضا عظيميان 
در اين جلسه ضمن قدرداني از تاش مديريت 
و کارکنان شرکت در فرآيند اين مميزي گفت: 
مبارکه  فواد  که  است  خرسندي  بسي  جاي 
همواره در مسير تعالي و رشد بوده است. بايد 
اين موفقيت را ارج نهيم و از آن حراست کنيم؛ 

چراکه امروز دشمن بيشتر از هر زمان ديگر، اقتصاد 
کشور را هدف قرار داده و سعي دارد با سخت 
کردن وضعيت معيشت مردم به نظام مقدس 
فواد  بزند.وي  ضربه  ايران  اسامي  جمهوري 
مبارکه را محور اصلي توليد و توسعه فواد کشور 
و پيشران بسياري از ديگر صنايع خواند و با تأکيد 
بر ضرورت بومي سازي و تأمين اقام و تجهيزات 
موردنياز شرکت از داخل کشور خاطرنشان کرد: 
تاريخ نشان مي دهد که همواره انسان هايي که 
خواسته اند، توانسته اند؛ بنابراين بايد با رفتار توأم 
با آگاهي و اميد و با حرکت جمعي متوازن در 
مسير اهداف فواد مبارکه گام برداريم و نگذاريم 

در اين فرآيند خللي ايجاد شود.

5

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان و بلوچستان در 
همايش فرماندهان انتظامي استان، اظهار داشت: سيستان 
و بلوچستان خط مقدم جبهه، امنيت، بهداشت و اقتصاد 
کشور است و بايستي در زمينه تجهيز امکانات لجستيکي 
و تخصيص منابع اعتباري متفاوت از ساير استان هاي 
کشور ديده شود.استاندار گفت: در همه جاي دنيا خط 
مقدم جبهه خود را تقويت مي کنند، چرا که غفلت 

از تجهيز و به روز کردن امکانات نرم افزاري و سخت 
افزاري امنيتي، قطعا تهديدات جبران ناپذيري را به 
دنبال خواهد داشت. احمدعلي موهبتي نيروي انساني 
موجودمجموعه ناجا در استان را با توجه به موقعيت 
استان ناکافي دانست و افزود: در استان سيستان و 
بلوچستان با دارا بودن 1650 کيلومتر مرز خاکي و 
آبي نيروي انساني موجود در بخش امنيتي و انتظامي 
متناسب با حجم کار و موقعيت ژئوپلتيکي منطقه نيست 
وي ضمن آمادگي بر پيگيري مسائل و مشکات اين 
بخش ادامه داد: ساختار و امکانات موجود در استان 
وظيفه  مطالبه گري ما نسبت به مسئولين کشوري 
را دو چندان مي کند.  استاندار گفت: وظايف نيروي 
انتظامي در حوزه فعاليت، گسترده ترين حوزه فعاليتي 
دستگاه هاي کشور است و مستقيما با مسائل اجتماعي 
و  انسان ها در ارتباط مي باشد، بنابراين  اقتدار ازم 

براي حفظ امنيت انسان ها از ضروريات است.



خبر«

نكته«
ترامپ ديگر حامي برگزيت نيست!

بخش سياسي خارجي
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا اين روزها نه تنها از برگزيت 
حمايت نمي کند، بلکه نسبت به آثار و تبعات آن بر روابط تجاري 
لندن و واشنگتن ابراز نگراني مي کند. ترامپ که قبًا از حاميان 
پروپاقرص خروج انگليس از اروپاي واحد بود، اين روزها نمي تواند 
نارضايتي خود را از توافق صورت گرفته ميان لندن و بروکسل 

کتمان کند.
رئيس جمهور آمريکا در اين خصوص مي گويد: »اگر نگاهي به اين 
توافق )برگزيت( بيندازيد، آن ها احتمااً قادر نخواهند بود با ما 
تجارت کنند و اين اصًا چيز خوبي نيست. فکر نمي کنم آن ها 
چنين چيزي را بخواهند. اين بزرگ ترين جنبه منفي اين توافق 

است. اميدوارم ترزا مي، بتواند کاري درباره آن انجام دهد.«
چنانچه شبکه اسکاي نيوز گزارش داده است، اين اظهارات ترامپ 
با واکنش نخست وزير انگليس همراه شده است. »ترزا مي« در 
گفت وگو با شبکه اسکاي نيوز اظهار کرده است که برگزيت قدرت 
تجارت مستقل را به دولت انگليس خواهد داد و عمًا نگراني هاي 
»ترزا  اظهارات  از  فراتر  است.  بي مورد  اين خصوص  در  ترامپ 
مي« در شبکه اسکاي نيوز، به نظر مي رسد رئيس جمهور آمريکا 
نمي تواند نارضايتي خود را از اين مسئله کتمان کند. شايد ترامپ 
تصور کرده بود که ترزا مي در نهايت قادر به شکل دهي توافقي 
به سود منافع انگليس در قبال بروکسل خواهد بود اما اين تصور 

رئيس جمهور آمريکا نادرست از آب در آمده است.
رياست جمهوري  انتخابات  رقابت هاي  ترامپ در جريان  دونالد 
سال ۲۰۱۶ ميادي و در حالي که مشغول رقابت باهم حزبي هاي 
جمهوري خواه خود بود، از برگزيت دفاع کرد و خروج انگليس از 
اروپا را اتفاقي مهم برشمرده بود. اين موضع گيري ترامپ منجر 
به نارضايتي بسياري از سران اروپايي گرديد. حمايت دولت هاي 
در  کلينتون  هياري  کانديداتوري  از  آلمان  و  فرانسه  انگليس، 
انتخابات در همين راستا قابل ارزيابي بود. در هر حال، ترامپ پيروز 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري در آمريکا شد و به کاخ سفيد 
راه يافت.بسياري از اروپاييان تصور مي کردند که وي پس از ورود به 
قدرت، ديگر سخني از برگزيت و حمايت از آن به ميان نمي آورد اما 
تصور آن ها کامًا اشتباه بود. رئيس جمهور جنجالي اياات متحده 
چندين بار از برگزيت حمايت کرد و از ديگر کشورهاي اروپايي نيز 
خواست تا به عنوان يک الگو از آن تبعيت کرده و از اروپاي واحد 
خارج شوند. ترامپ در ژانويه سال ۲۰۱۶ ميادي و پس از ورود 
به کاخ سفيد، در مصاحبه با مجله تايمز به نکات قابل تأملي در 
خصوص برگزيت اشاره کرد و آن را ايده اي عالي و اتفاقي بزرگ 
خواند.هم اکنون در سال ۲۰۱۸ ميادي قرار داريم. امروز ترامپ 
ديگر به مانند سال ۲۰۱۶ ميادي از برگزيت حمايت نمي کند. 
البته رمزگشايي از نگراني ترامپ چندان دشوار به نظر نمي رسد: 
او معتقد است با توجه به تسلط اروپا بر لندن )حداقل تا زمان 
استقال کامل انگليس از اروپاي واحد( که مدتي حدوداً دو سال 
خواهد بود، ديگر نمي توان از مناسبات اقتصادي و تجاري مستقل 

واشنگتن-لندن در نظام بين الملل سخني به ميان آورد.
ترامپ سعي دارد در قالب سخنان اخير خود، »ترزا مي« نخست وزير 
انگليس را بابت انعقاد توافقي ضعيف با اروپا مورد بازخواست قرار 
دهد. متعاقباً، اظهارات »ترزا مي« خطاب به ترامپ نمي تواند نقش 
چنداني در آرام کردن رئيس جمهور آمريکا داشته باشد. بايد اين 
حقيقت را پذيرفت که ترامپ در حال حاضر و پس از آگاهي از 
جزئيات توافق برگزيت ميان لندن و بروکسل تا حدود زيادي از 
حمايت هاي قبلي خود از اين پديده پشيمان شده است اما قدرت 
ابراز کامل و مطلق اين پشيماني را در عمل ندارد. مسلماً در آينده 
شاهد اتخاذ مواضع سلبي تر و صريح تري در قبال برگزيت از سوي 

رئيس جمهور اياات متحده خواهيم بود.

»

عراقچي:
 به اروپا 
فرصت مي دهيم ولي 
صبرما بي پايان نيست

»
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 ۶۰ درصد از زنان قاره آمريکا 
قرباني خشونت اند

در قاره آمريکا از هر سه زن يک زن در طول زندگي خود خشونت هاي جسمي 
خبرگزاري  الملل  بين  سرويس  گزارش  است.به   کرده  تجربه  را  جنسي   و 
صدا و سيما به نقل از  خبرگزاري فرانسه؛ سازمان پان آمريکن بهداشت  اعام کرد 
در قاره آمريکا، از هر سه زن يک زن در طول زندگي خود خشونت هاي زناشويي 
را تجربه کرده است.ايزابل دانل معاون سازمان پان آمريکن بهداشت در کنفرانسي 
خبري در واشنگتن اعام کرد در منطقه ما, آزار و اذيت زنان به دست شرکاي 
زندگي شان، شايع ترين خشونتي است که عليه آنان اعمال مي شود. به عاوه، 
در قاره آمريکا ۶۰ درصد زنان قرباني خشونت هايي هستند که عليه آنها اعمال 
مي شود.بنابر تحقيق سازمان پان آمريکن بهداشت که مقرش در واشنگتن است 
شمار زيادي از زن هايي که بين ۱5 تا 49 سال سن دارند قرباني خشونت هاي 
جنسي يا جسمي هستند.در کشورهايي مانند برزيل, پاناما يا اروگوئه ۱4 تا ۱7 
درصد زنان قرباني خشونت هاي جنسي يا جسمي هستند. اين در حالي است 
که در بوليوي اين آمار 5۸/5 درصد گزارش شده است.ازم به ذکر است که اين 
تحقيقات از ۲4 کشور قاره آمريکا به عمل آمده است که در ميان آنها مي توان به 
کشورهاي آمريکا، مکزيک و کلمبيا نيز اشاره کرد.بنابر اعام اين سازمان، نزديک 
به يک سوم زنان جهان ) 3۰ درصد( مي گويند قرباني خشونت هاي جنسي و 

يا جسمي از سوي شريک زندگي شان بوده اند.

ياسرالحريري در گفت وگو با رسالت:
 آمريکا مي خواهد  در لبنان 

فتنه داخلي  ايجاد کند 
 يک تحليلگر لبناني معتقد است که اياات متحده آمريکا و متحدان آن قصد 
دارند در لبنان فتنه اي جديد ايجاد کنند. ياسر الحريري در گفت و گو با 
خبرنگار رسالت اظهار داشت :"اياات متحده آمريکا سعي دارد مردم لبنان 
را عليه حزب اه تحريک کند . به عبارت بهتر، واشنگتن و متحدانش سعي 
دارند با اين روش، فتنه اي داخلي را در کشور ما ايجاد کنند اين در حالي است 
که ملت لبنان در برابر اين فتنه انگيزي هوشيار است و فريب بازي آمريکا 
را نخواهد خورد."اين تحليلگر ارشد لبناني در ادامه تاکيد کرد :"نوع مواجهه 
احزاب و گروه هاي مختلف در لبنان، نسبت به تحريم هايي که عليه حزب اه 
وضع شده است ، گوناگون است. برخي از اين احزاب به عنوان متحدان مقاومت، 
مخالف تحريم ها عليه حزب اه و تمامي گروه هاي مقاومت در منطقه هستند، اما 
برخي گروه هاي مخالف جريان مقاومت، در پشت پرده خواستار فشار و تحريم 
عليه جريان مقاومت و حزب اه هستند. با اين حال، تحريم هاي آمريکا، صرفه 
تحريم عليه حزب اه نيست، بلکه تحريمي عليه ملت و کشور لبنان است.کشور 
ما قادر است از اين بحران عبور کند و ملت لبنان نيز در برابر اين تحريمها، با 

يکديگر متحد خواهند بود. 

 دبيرکل سازمان ملل متحد ابراز اميدواري کرد 
که مذاکرات صلح يمن پيش از پايان سال جاري 
ميادي آغاز شود.به گزارش خبرگزاري مهر به 
نقل از رويترز، دبيرکل سازمان ملل متحد نسبت 
به برگزاري مذاکرات صلح يمن پيش از پايان سال 
جاري ميادي ابراز اميدواري کرد.»آنتونيو گوترش« 
که در بوينس آيرس و پيش از آغاز اجاس گروه 
بيست صحبت مي کرد، گفت که نمي خواهد سقف 
توقعات درباره مذاکرات را باا ببرد اما خوش بين 
است که مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.گوترش 
آغاز  فراهم کردن شرايط جهت  براي  ما  افزود: 
مذاکرات تاش مي کنيم و اميدوارم سال جاري 
آغاز شود.اين در حالي است که جنبش انصاراه 
يمن نيز اعام کرد، در صورتي که ائتاف سعودي 
در دور جديد مذاکرات کارشکني نکند، در اين 
مذاکرات شرکت خواهد کرد.کميته عالي انقاب 

يمن عنوان کرد که هيئت مذاکره کننده دولت 
نجات ملي در صورت تضمين خروج و بازگشت 
امن، در گفت وگوهاي سوئد که قرار است سوم 
دسامبر برگزار شود، شرکت خواهد کرد.کميته عالي 
يمن ابراز اميدواري کرد که خروج مجروحان از 
صنعاء براي معالجه در خارج از يمن گام نخست 
براي شروع گفت وگوها و آغازي براي پايان دادن 

به محاصره اين کشور باشد.

گوترش:
به مذاکرات صلح يمن اميدوارم 

 

دفاع هوايي سوريه به مقابله با حمله جنگنده هاي 
رژيم صهيونيستي در جنوب سوريه پرداخت و 
طبق اعام تلويزيون اين کشور چندين هدف 
متجاوز در جنوب اين کشور سرنگون شده است.

شبکه خبري العربيه خبر داد که جنگنده هاي 
را  الکسوه در جنوب سوريه  اسرائيلي منطقه 
هدف قرار دادند.خبرگزاري سوريه نيز اعام کرد 
که دفاع هوايي اين کشور با حمله جنگنده هاي 

رژيم صهيونيستي به جنوب اين کشور مقابله 
کرده است.تلويزيون سوريه نيز اعام کرد که 
دفاع هوايي اين کشور چندين هدف متجاوز در 
جنوب سوريه را سرنگون کرده است.خبرگزاري 
سانا اعام کرد با وجود حمله گسترده دشمن 
جنوب  در  آنها  اهداف  از  هيچکدام  متجاوز، 
سوريه محقق نشد و با تمامي اهداف متخاصم 
مقابله شده و سرنگون گشتند.منابع اسرائيلي 
نيز خبر دادند که صداي انفجارهاي بلندي در 
 مناطق اشغالي بلندي هاي جوان شنيده شده و 
نشده  مشخص  انفجارها  اين  دليل  کنون  تا 
است.رسانه هاي روسي نيز به نقل از يک منبع 
سوري اعام کردند که دفاع هوايي سوريه يک 
جنگنده اسرائيلي را سرنگون کرده و 4 موشک 
شليک شده به سوي جنوب سوريه را رهگيري 

و ساقط کردند.

 دفاع هوايي سوريه چندين هدف متجاوزين را 
سرنگون کرد

دومين قرباني برگزيت کيست؟
 نخست وزير انگليس به شدت از سوي هم حزبي هاي خود به دليل انعقاد 
احتمااً  قرار گرفته است و  اروپا زير سؤال  اتحاديه  با  توافقي ضعيف 

قرباني برگزيت خواهد شد.
به گزارش  خبرگزاري آنا؛ نخست وزير انگليس به شدت از سوي هم حزبي هاي 
خود )محافظه کاران( به علت انعقاد توافقي ضعيف با اتحاديه اروپا زير 
سؤال قرار گرفته است. کار به جايي رسيده است که برخي هم حزبي هاي 
خانه  و  داده  استعفا  خود  از سمت  که  خواسته اند  وي  از  مي«  »ترزا 
 شماره ۱۰ خيابان داونينگ استريت در لندن را ترک کند. البته اين 
نخستين بار نيست که محافظه کاران ناراضي در برابر نخست وزير اين 
کشور قد علم مي کنند. در جريان برگزاري انتخابات سراسري گذشته که 
به پيروزي نسبي حزب کارگر و ابقاي جرمي کوربين در رأس معادات 
 سياسي اين حزب منجر شد، بسياري از محافظه کاران خواستار استعفاي 
»ترزا مي« از قدرت شدند. با اين حال »ترزا مي« به مخالفان درون حزبي 
خود تعهد داد تا پس از به نتيجه رساندن مذاکرات برگزيت و در سال 

۲۰۱9 ميادي، قدرت را ترک کند.
هنوز به سال ۲۰۱9 ميادي نرسيده ايم! با اين حال فشارها بر ترزا مي 
براي استعفا از سمت خود از سوي هم حزبي هايش افزايش يافته است. 
نکته حائز اهميت اينکه حتي هم حزبي هاي »ترزا مي«، توافق منعقد 
شده با اروپا بر سر برگزيت را توافقي بسيار بد خوانده و آن را انعکاس 
و بازتابي از ديکته خواسته هاي اروپاي واحد به لندن خوانده اند. اين در 

حالي است که او قبًا از انعقاد توافقي متوازن با اروپا يا عدم توافق با اين 
مجموعه سخن گفته بود! طي روزهاي اخير بسياري از سياستمداران 
اروپا را محکوم کرده و حتي نسبت به عدم  با  انگليسي، توافق اخير 
رأي دهي به آن در پارلمان هشدار داده اند. جرمي کوربين، رهبر حزب 
کارگر انگليس که يکي از سرسخت ترين مخالفان »ترزا مي« محسوب 
مي شود نيز اين توافق را در عمل نپذيرفته است. بيانيه حزب کارگر در 
محکوميت توافق صورت گرفته با اروپا نشان دهنده همين حقيقت است. 
در چنين شرايطي ترزا مي عمًا به نقطه پايان حيات سياسي خود رسيده 
و بايد مسند قدرت را ترک کند. حتي به نظر مي رسد حمايت سران 
ارشد حزب محافظه کار براي بقاي وي در قدرت نيز راه به جايي نبرد و 

او در آينده اي نزديک، از سمت خود کناره گيري کند.
بايد اذعان کرد که بخش اعظمي از توان »ترزا مي« در حوزه سياست 
خارجي، صرف موضوع برگزيت و مذاکره با اروپاي واحد بر سر اين 
مسئله شد. اين در حالي بود که بسياري از مخالفان مي از ابتدا نسبت 
به امتيازدهي گسترده لندن به بروکسل در مذاکرات برگزيت هشدار 
داده بودند. بايد از »ترزا مي«، نخست وزير انگليس به عنوان دومين 
قرباني برگزيت در طول دو سال اخير ياد کرد! در ۲۰۱۶ ميادي، 
زماني که همه پرسي برگزيت در انگليس برگزار شد، موافقان و طرفداران 
خروج از اروپا توانستند پيروز اين همه پرسي شده و با کسب 5۲ درصد 
آرا، زمينه خروج کشورشان از جمع اروپاييان را کليد بزنند. پس از 

شکست طرفداران بقاي انگليس در اروپا در همه پرسي مذکور، بسياري 
از محافظه کاران ديويد کامرون نخست وزير انگليس را مسبب اصلي 
ماجرا دانسته و از وي خواستند تا از سمت خود کناره گيري کند. 
ديويد کامرون ابتدا در برابر خواسته هم حزبي هاي خود مقاومت کرد 
اما در مدتي محدود ناچار شد ضمن استعفا از قدرت، به نخستين و 

بزرگ ترين قرباني برگزيت تبديل شود.
پس از استعفاي ناخواسته ديويد کامرون از قدرت، »ترزا مي« به عنوان 
نخست وزير جديد انگليس انتخاب شد. »ترزا مي« تصور مي کرد که با 
هدايت و مديريت مذاکرات برگزيت، خواهد توانست از بحران به وجود 
آمده در معادات سياسي و اقتصادي کشورش عبور کرده و به يک قهرمان 
ملي در لندن تبديل شود! با اين حال انتشار بسياري از نظرسنجي ها که 
جملگي بر کاهش محبوبيت سران حزب محافظه کار و متقابًا، افزايش 
محبوبيت سران حزب کارگر دالت داشت ضربه سختي را به وي وارد 
کرد! هم اکنون ترزا مي از يک سو قدرت عقب نشيني از توافق صورت 
گرفته با اروپا را ندارد و از سوي ديگر، در داخل کشورش نيز قدرت 
دفاع از اين توافق را از دست داده است. در چنين شرايطي ترزا مي  بايد 
خود را براي وداع با قدرت آماده کند. بدون شک نخست وزير انگليس 
بر خاف ديويد کامرون، پس از استعفاي ناخواسته از قدرت سخنان 
زيادي در خصوص برگزيت و چالش هاي خود در دوران نخست وزيري 

بيان خواهد کرد.

سيد عباس عراقچي گفت : تاش اروپا براي ايجاد سازوکار مالي به رغم فشارهاي 
فزاينده آمريکا ادامه دارد . از آنجا که در جريان تاش هاي آنها هستيم به نظرمان 
بايد فرصت بيشتري به اروپايي ها داده شود، هرچند که اين فرصت بي پايان 
نخواهد بود.معاون سياسي وزير امور خارجه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در الجزيره 
گفت که به دليل حساسيت موضوع نمي تواند خبرها درباره کشورهاي ميزبان 
سازوکار ويژه مالي اروپا را تاييد کند، چرا که  آمريکايي ها به دنبال بستن همه 
راه ها هستند و از هم اکنون، فشارهايشان را بر کشورهايي که براي ايجاد اين 
سازوکار تاش مي کنند، شروع کرده اند'.او به ذکر اين نکته درباره سازوکار مالي 
بسنده کرد که ' اتحاديه اروپا تاکنون راه حل عملياتي براي تعامل با ايران را ارائه 
نکرده ولي از آنجا که ما را در جريان تاش هاي خود قرار مي دهند تصورمان 

البته اين فرصت،   اين است که بايد به اروپايي ها فرصت بيشتري داده شود، 
بي پايان نخواهد بود.'عراقچي در مورد ساز و کار ويژه کشورهاي اروپايي براي حفظ 
برجام و تامين منافع اقتصادي ايران گفت: سازوکار ويژه مالي يکي از موضوعات 
 کنوني مذاکره ما با کشورهاي اروپايي است، آن ها در تاش هستند که اين 
ساز و کار را تشکيل بدهند تا يک نظام دريافت و پرداخت براي تعامات اقتصادي 
ايران ايجاد شود. وي در ادامه گفت: به دليل حساسيت موضوع نمي تواند هيچ 
يک از شايعات و گفته هاي موجود در خصوص کشورهاي ميزبان ساز و کار ويژه 
مالي ايران با اروپا را تاييد کند چون آمريکايي ها در عمل ثابت کرده اند به دنبال 
بستن همه راه هاي موجود هستند و فشارهايشان را بر همه کشورهاي اروپايي 

که تاش دارند با اين سازو کار، کار کنند، از اکنون شروع کرده اند.

برگ سبز خودروي سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1388 و شماره موتور 12488224942 
و شماره شاسي 125638 و شماره پاك 24-131س58 مربوط به خانم ناديا ساعد به شماره ملي 

4819844504 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودروي سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل 1394 و شماره پاك 
 NAAN11FE4FH341965 164 و شماره شاسيB0037506 555م65- ايران 24 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدعلي احمدي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 6862 
صادره از تهران و متولد 1357 شماره ملي 0064365123 در مقطع كارشناسي ناپيوسته در رشته 
مهندسي توليدات گياهي )زراعت( صادره از دانشگاه صنعتي شاهرود به شماره 396 مورخ 97/9/16 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

صنعتي شاهرود رسال نمايد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1385 به شماره انتظامي 17-133ط62 و شماره 
موتور 1795311 و شماره شاسي S1412285289546 به نام علي عبدلي الوافق مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3074
سند و فاكتور و سند مالكيت خودرو رنو لوگان L90 مدل 1389 به شماره انتظامي 443ط13- ايران 
53 و شماره شاسي NAPLSRALD91082803 و شماره موتور K4MA690W042749 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند راننده باري به شماره 2228173 متعلق به اينجانب حميد صادقي عمروآبادي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پژو 405 مدل 1396 به شماره بدنه NAAM31FE6HK087218 و شماره موتور 
181B0031957 و شماره پاك 582ط48- ايران 53 به نام محمدحسين ياوري شهرضائي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد جي تي ايكس آي مدل 1388 به شماره انتظامي 622د64- ايران 23 و شماره موتور 

2879437 و شماره شاسي S1412288239037 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند راننده باري به شماره 2557272 متعلق به اينجانب حافظ نادري دره شوري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مدرك فارغ التحصيلي )گواهينامه موقت پايان تحصيات( اينجانب آقاي روح اه سعيدي فرزند احمد 
مقطع كارداني پيوسته رشته الكتروتكنيك - برق صنعتي در تاريخ 1392/4/31 صادره از دانشگاه آزاد 

اسامي شاهرود به شماره 610-14-45077210 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سمند رنگ سفيد مدل 1394 به شماره پاك ايران 53- 858ل63 و 
شماره شاسي NAACJ1JW4FF513171 و شماره موتور 147JH0155430 به نام محمد نوري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پايان كار ساختمان شماره پاك ثبتي 3456 اصلي - 93 فرعي بخش دو بروجرد به نام اينجانبان علي 
حيدري و باقر حيدري به آدرس بروجرد خيابان آيت اه كاشاني شمالي جنب مسجد امام علي)ع( 

پاك 322 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد مدل 80 رنگ آبي به شماره انتظامي 261ل31- ايران 41 و شماره موتور 00251985 و شماره 

شاسي S1412280687598 به نام فرشاد نصرالهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1392 به شماره انتظامي 716ج77- ايران 95 و شماره موتور 
124K0209816 و شماره شاسي NAAN01CA3DH682538 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند اصلي )كارخانه( برگ سبز، كارت ماشين و بيمه  نامه خودروي سواري پژو 405 به رنگ نقره اي مدل 
1388 به شماره موتور 12488286038 و شماره شاسي 014782 و شماره پاك ايران 65-445س33 

به نام زهره بني اسدي عسكري پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و كارت پژو 206 مدل 81 رنگ نقره اي به شماره انتظامي 342ص25- ايران 53 و شماره 
موتور 3733025 و شماره شاسي 81622101 به نام ريحانه برناك مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پرايد دي ام  )هاچ بك( انژكتوري مدل 1386 به رنگ 
 S1442286185168 مشكي روغني و شماره پاك 68-518و41 و شماره موتور 1029158 و شماره شاسي

متعلق به آقاي حامد سرحدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني برگ سبز و كارت خودرو وانت پيكان 1600i مدل 1392 به شماره انتظامي 481د75- ايران 
85 و شماره موتور 114F0047715 و شماره شاسي NAAA36AA5DG292990 به نام امين اه 

شاهوزهي نيا به رنگ سفيد شيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري دنا مدل 1394 به شماره انتظامي 789ج22- ايران 85 و شماره موتور 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده   NAAW01HE7FE020802 147 و شماره شاسيH0122739

ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت مالكيت سواري پرايد به شماره پاك انتظامي 217ي27- ايران 
55 و شماره موتور 00312565 و شماره شاسيS141228177625  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو 206 تيپ 2 مدل 1385 به رنگ بژ متاليك و شماره پاك ايران 22-898هـ63 و 
شماره موتور 13085016584 و شماره شاسي 10840807 به نام رحمت صفا كوشوميا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
رانا سواري و شماره موتور 163B0119891 و شماره پاك  مالك خودرو  اينجانب مجتبي اسدي 
72-825ط15 به علت فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكاجنب شركت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بدنه  شماره  به   1396 مدل   405 پژو  خودرو  مالك  شهرضائي  ياوري  محمدحسين  اينجانب 
NAAM31FE6HK087218 و شماره موتور 181B0031957 به شماره پاك 582ط48- ايران 
53 به علت فقدان اسناد فروش )سند كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت 
ايران خودرو واقع در اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سمند رنگ سفيد مدل 1394 به شماره پاك ايران 53. 858. ل 63. 
به شماره موتور 147H0155430.  به شماره شاسي. NAACJ1JW4FF 513171. بنام محمد نوري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي المثني شركت مهندسي پژوهشي طه پويش شركت سهامي خاص 
به شماره ثبت 5177 و شناسه ملي 10460084264 آگهي تاسيس شركت 
مهندسي پژوهشي طه پويش )سهامي خاص( خاصه اظهارنامه و اساسنامه 
شركت مهندسي طه پويش )سهامي خاص(كه در تاريخ 82/7/7 تحت 
شماره 5177 در اين اداره به ثبت رسيده و در همان تاريخ از لحاظ امضا 
ذيل ثبت تكميل گرديده براي عموم در روزنامه رسمي كشور آگهي 
مي شود. -1 موضوع شركت: تحقيق پژوهش طراحي اجرا و نظارت بر 
پروژه ها و طرحهاي مهندسي مخابراتي الكترونيكي رايانه اي -2 مدت 
شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود -3 مركز اصلي شركت: زنجان 
شهرك آزادگان خيابان تير قطعه 4357 كدپستي 4513746636 ، 
-4 سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به 100 سهم 10000 ريالي 
كه بمبلغ350000 آن بموجب گواهي شماره 82/6/15-1246 بانك رفاه 
كارگران شعبه مركزي بحساب شركت واريز و 65 درصد آن در تعهد 
سهامداران است. -5 اولين مديران و دارندگان حق امضا آقاي محمد 
هيئت  رئيس  و  مديره  هيئت  اصلي  عضو  عنوان  به  راد  نجفي  حسن 
مديره - خانم فاطمه نجفي راد بعنوان عضو اصلي هيئت مديره و نايب 
رئيس هيئت مديره - آقاي محمد نجفي راد بعنوان عضو اصلي هيئت 
مديره و مدير عامل – آقاي روح اله نوروزي بعنوان عضو اصلي هيئت 
مديره به مدت دو سال انتخاب شدند .كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكي 
با امضا محمد نجفي راد و با مهر شركت معتبر خواهد بود و ساير نامه 
اختيارات   6- بود.  خواهد  رادمعتبر  نجفي  محمد  امضا  با  اداري  هاي 
طبق  شركت  انحال   7- باشد.  مي  اساسنامه  مفاد  عامل:طبق  مدير 
ماده 61 اساسنامه مي باشد. -8 اساسنامه شركت مشتمل بر 64 ماده 
و 11 تبصره به ثبت رسيد. -9 روزنامه كثيراانتشار رسالت جهت نشر 
آگهي هاي شركت تعيين شد. -10 بازرس اصلي و علي البدل :آقايان 
روح اله حسني و مرتضي اسكندري به ترتيب به عنوان بازرسان اصلي و 
علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند. رئيس ثبت زنجان: مجتبي 
متين پور اداره كل ثبت اسناد و اماك استان زنجان اداره ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجاري زنجان )302866(

آگهي تغييرات شركت پرتو باتري شرق شركت سهامي خاص به شماره 
ثبت 59944 و شناسه ملي 14006320860 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/14 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال تعيين گرديدند: 
محمد  آقاي  ملي 0945880014  به شماره  تبريزي  نصيري  زهرا  خانم 
محاتي به شماره ملي 3031788907 آقاي سيد امير ملك جعفريان 
به شماره ملي 0932368001 و خانم شيما علي پورصحرا به شماره ملي 
0860210812 اداره كل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوي اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )301861(

آگهي تغييرات شركت ديهيم سبز سازان پارسان شركت سهامي 
خاص به شماره ثبت 57096 و شناسه ملي 14005568877 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : .آقاي علي جعفري بيرجندي به كد ملي 
3673463233 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره2.
خانم شيرين جعفري بيرجندي به كد ملي 3673647474 
به سمت عضو هيئت مديره3. خانم حصان رمضاني به كد 
ملي 3674133369 به سمت نايب رئيس هيئت مديره براي 
مدت دوسال تعيين گرديدند. -كليه اوراق و اسناد رسمي 
و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها 
وعقود اسامي با امضاء مشترك رئيس هئيت مديره و نائب 
رئيس هئيت مديره همراه با مهر شركت معتبر ميباشد اداره 
كل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )301859(
المثني شركت مهندسي پژوهشي طه پويش شركت  آگهي 
سهامي خاص به شماره ثبت 5177 و شناسه ملي 10460084264 
آگهي تصميمات شركت مهندسي پژوهشي طه پويش )سهامي 
ملي 10460084264  و شناسه  ثبت 5177  به شماره  خاص( 
العاده  فوق  طور  به  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه  طبق 
واصل  مورخ 91/9/29  در  كه  مزبور  مورخ 91/09/20 شركت 
گرديده: - آقاي محمد مجتبي سرداري به عنوان بازرس اصلي 
و خانم معصومه مرادخاني به عنوان بازرس علي البدل براي 
مدت يك سال انتخاب شدند. - روزنامه كثيراانتشار رسالت 
جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. - اعضاي هيات 
مديره به مدت دوسال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقايان 
نرگس  سيد جليل موسوي - خانم   – محمد جعفر سرداري 
خسروي - آقاي محمد نجفي راد - آقاي محمد حسن نجفي 
راد - به موجب صورتجلسه هيات مديره مورخ 91/9/20 آقاي 
محمد جعفر سرداري به سمت رئيس هيات مديره و آقاي سيد 
جليل موسوي به سمت نايب رئيس هيئت مديره خانم نرگس 
خسروي به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره محمد نجفي 
راد و محمد حسن نجفي راد بسمت عضو هيئت مديره تعيين 
گرديدند. - امضاي كليه ي اوراق و اسناد تعهد آور از جمله 
چك-سفته-برات و غيره با امضاي رئيس هيئت مديره آقاي 
مهر  با  همراه  نرگس خسروي  خانم  و  محمد جعفر سرداري 
شركت معتبر است. - دفتر در مورخ 91/9/30 تكميل و امضا 
ثبت  اداره كل  زنجان  ثبت شركتهاي  شد. خطيبي-مسئول 
اسناد و اماك استان زنجان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري زنجان )302865( 

آگهي تغييرات شركت ديهيم سبز سازان پارسان شركت سهامي 
خاص به شماره ثبت 57096 و شناسه ملي 14005568877 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاي علي 
خانمها   ،  3673463233 ملي  كد  به  بيرجندي  جعفري 
و  ملي 3673647474  كد  به  بيرجندي  جعفري  شيرين 
حصان رمضاني به كد ملي 3674133369 به سمت اعضاي 
اصلي هيات مديره براي مدت دو سال تعيين شدند - امين 
كريمي به كد ملي 0922345651 ومجتبي عراقي به كد ملي 
0945645600بترتيب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل 
شركت براي مدت يكسال مالي تعيين گرديدند . - روزنامه 
رسالت جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب گرديد . اداره 
كل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )301858(
آگهي تغييرات شركت گيتي ساز توس شركت سهامي خاص به شماره ثبت 
19449 و شناسه ملي 10380349814 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/07/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - بهموضوع 
گرديد:  اصاح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  الحاق  ذيل  موارد  شركت 
)بازرسي ايمني ونگهداري تاسيسات ساختمان پس از اخذ مجوزهاي 
ازم و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد .( اداره كل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوي اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )301857(

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: مريم 2- نام خانوادگي: شهسواري 3- نام پدر: محمد 4- کد پستي:- 5- کد ملي: 3781921956 

6- نشاني: مجهول المكان7- منطقه شهرداري:
تاريخ حضور: 1397/10/10 دوشنبه ساعت 10 محل حضور: گرماب - خيابان امام - دادگاه گرماب

تاريخ حضور: 1397/10/10
ساعت حضور: 10

درخصوص دعوي جليل مرتضائي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام چناتي زاده و حسينعلي 
طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده و نقره رضاپور و معراجعلي مرتضائي و 
هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي و قربانعلي عظيم خاني و مالك اژدر شمسي و محرمعلي 
شمسي و معصومه عبدالرحمني و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي 

)موضوع سند ملك است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمكانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين که اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت دريافت  اباغيه هاي 
بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز کاربري خود، اطاعات اين اباغيه را در سامانه اباغ، از قسمت »دريافت 

با شماره« مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي ثبت نام به يكي از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين دفاتر، به نزديكترين واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 991 د ش: 97/9/10 

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: فرهاد2- نام خانوادگي: شهسواري3- نام پدر: محمد4- کد پستي:-5- کد ملي:- 6- نشاني: 

مجهول المكان7- منطقه شهرداري:
تاريخ حضور: 1397/10/10 دوشنبه ساعت 10 محل حضور: گرماب - خيابان امام - دادگاه گرماب

تاريخ حضور: 1397/10/10
ساعت حضور: 10

درخصوص دعوي جليل مرتضايي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام چناتي زاده و حسينعلي 
طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده و نقره رضاپور و معراجعلي مرتضائي و 
هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي و قربانعلي عظيم خاني و مالك اژدر شمسي و محرمعلي 
شمسي و معصومه عبدالرحمني و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي 

)موضوع سند ملك است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمكانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين که اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت دريافت  اباغيه هاي 
بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز کاربري خود، اطاعات اين اباغيه را در سامانه اباغ، از قسمت »دريافت 

با شماره« مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي ثبت نام به يكي از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين دفاتر، به نزديكترين واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 990 د ش: 97/9/10 

اباغيه
9709982412300538

مشخصات اباغ شونده حقيقي:
1- نام: رضا2- نام خانوادگي: شهسواري 3- نام پدر: محمد4- کد پستي:-5- کد ملي:- 6- نشاني: 

مجهول المكان7- منطقه شهرداري:
تاريخ حضور: 1397/10/10 دوشنبه ساعت 10 محل حضور: گرماب - خيابان امام - دادگاه گرماب

تاريخ حضور: 1397/10/10
ساعت حضور: 10

درخصوص دعوي جليل مرتضايي و مهدي چناتي زاده و محمدموسي چناتي زاده و بهرام چناتي زاده و حسينعلي 
طالبي و ذبيح اه رضاپور و محمد چناتي زاده و علي اصغر چناتي زاده و نقره رضاپور و معراجعلي مرتضائي و 
هادي عبدالرحمني و اقبال طاهري و فرخ لقا داودي و قربانعلي عظيم خاني و مالك اژدر شمسي و محرمعلي 
شمسي و معصومه عبدالرحمني و فيروز مرتضائي و شمس اه طاهري به طرفيت شما مبني بر ابطال سند رسمي 

)موضوع سند ملك است( در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد.
ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم )غيرمكانيزه( ارسال مي گردد.

* با توجه به اين که اباغ هاي بعدي، صرفا از طريق سامانه اباغ انجام خواهد شد، لذا جهت دريافت  اباغيه هاي 
بعدي بايستي با استفاده از شناسه و رمز کاربري خود، اطاعات اين اباغيه را در سامانه اباغ، از قسمت »دريافت 

با شماره« مشاهده نمائيد.
* چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد براي ثبت نام به يكي از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي به اين دفاتر، به نزديكترين واحد قضائي مراجعه نماييد.
شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 989 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم مريم شهسواري فرزند محمد
خواهان: آقاي/خانم- دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم -  به خواسته -  مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/10/10 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود، نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 999 د ش: 97/9/10 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم فرهاد شهسواري فرزند محمد
خواهان: آقاي/خانم -دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي/خانم -  به خواسته -  مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709982412300538 شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/10/10 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود، نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومي بخش گرماب - پروين عطاخاني

تاريخ انتشار: 97/9/10
م الف: 998 د ش: 97/9/10 



خبر«

خبر«
معاون وزير بهداشت:

نظام ارجاع پزشکي در ۱۰ استان 
اجرا مي شود

پايان امسال  تا  معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: 
استان کشور عملياتي خواهد شد.به گزارش گروه  ارجاع پزشکي در ۱۰  نظام 
اجتماعي خبرگزاري دانشجو، قاسم جان بابايي در حاشيه همايش آشنايي با الزامات 
 طرح نظام ارجاع پزشکي، با بيان اينکه تا پايان امسال نظام ارجاع پزشکي در 
۱۰ استان کشور عملياتي خواهد شد افزود: هم اکنون اين طرح در ۶ استان کشور 
نظير گلستان، آذربايجان شرقي، گيان و خراسان رضوي در حال اجراست.وي 
ادامه داد: نظام ارجاع پزشکي در بستر پرونده الکترونيک بيماران، تحول بزرگي در 
ارائه خدمت بهداشتي و درماني به شمار مي رود که کشور هاي پيشرفته از سال ها 
پيش آن را اجرايي کرده اند.جان بابايي، ايجاد و توسعه پرونده نظام الکترونيک، 
نوبت دهي الکترونيک و ارتباط مراکز بهداشتي و درماني با سامانه الکترونيک را 
از پيش نياز هاي عملياتي شدن طرح نظام ارجاع پزشکي دانست.وي خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر بيش از ۶۰ ميليون نفر از مردم کشورمان پرونده الکترونيک 
سامت دارند که اکنون مشخصات آن ها در پرونده الکترونيک ثبت شده است و 

به تدريج تکميل تر مي شود.

سازمان اطاعات سپاه:
 اعضاي باند فساد و ارتشاء در 

شوراي شهر شريف آباد دستگير شدند
سازمان اطاعات سپاه سيدالشهدا)ع( از دستگيري اعضاي باند فساد و ارتشاء در 
شوراي شهر شريف آباد خبر داد.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، سازمان 
اطاعات سپاه استان تهران در بيانيه اي از دستگيري باند فساد و ارتشاء در شوراي 
شهر شريف آباد خبر داد.در اين بيانيه آمده است: از آنجا که رسالت سپاه پاسداران 
انقاب اسامي، پاسداري از آرمان هاي انقاب اسامي است و شعار مبارزه با ظلم و 
فساد و بي عدالتي هميشه سرلوحه و موردنظر سربازان گمنام امام زمان عجل اه 
تعالي فرجه الشريف است، به اطاع مردم شهيد پرور استان تهران مي رساند، با 
تاش و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان)عج( در سپاه استان تهران و همکاري 
مجاهدانه دستگاه قضا، باند فساد و ارتشاء در شوراي شهر و شهرداري شريف آباد 
پاکدشت طي عمليات اطاعاتي پيچيده، شناسايي و به دست قانون سپرده شدند.
در پايان بيانيه تأکيد شده است: سازمان اطاعات سپاه از تمامي مردم بزرگوار 
استان درخواست دارد تمام مواردي را که در ريشه کن شدن فساد کمک مي کند 

را با شماره تماس ۱۱۴ در ميان بگذارند.

چمران:
مردم هنوز اسم اعضاي شوراي شهر 

تهران را نمي شناسند
رئيس سابق شوراي اسامي شهر تهران گفت: مردم هنوز اسم اعضاي 
شوراي شهر تهران را نمي شناسند.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري 
دانشجو، مهدي چمران در نشست شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسامي 
دانشجويان مستقل تصريح کرد: انجام انتخابات شوراي شهر همزمان با 
انتخابات رياست جمهوري به شدت تحت تاثير انتخابات رياست جمهوري 
قرار گرفت و اعضاي اين شورا در کنار رئيس جمهور راي آوردند و اين 
در حالي است که امروز مردم هنوز اسم اعضاي شوراي شهر به جز يکي 
دو نفر را نمي شناسند. وي با بيان اينکه در دوره جديد شوراي شهر يک 
سري شعار ها داده شد که باعث شدند شهر تعطيل شود و اان نيز شهر 
تعطيل است و اگر کاري هم انجام مي شود به خاطر سرعت کار ها در دوره 
قبل بوده، افزود: اگر وضع به همين شکل پيش برود بايد شاهد توقف هاي 
بيشتري در شهر تهران باشيم. وي با بيان اينکه امروز شهر تهران حالت 
باتکليفي و انتظار دارد، اظهار کرد: کار هاي شورا بيشتر تبليغاتي است 
به گونه اي که يکي ازهمفکران اين آقايان گفته بود اين لپ تاپ ها را کنار 
بگذاريد و کار کنيد. رئيس سابق شوراي شهر تهران با اشاره به شعار هاي 
داده شده در خصوص صدور حکم شهردار جديد تهران تصريح کرد: حکم 
قاليباف ظرف ۱۵ روز و حکم احمدي نژاد ظرف ۲۰ روز صادر شد؛ اين 

گونه نبود که در اين مدت از کار کردن خبري نباشد.

»

 اعتراف ناصري
  به موفقيت قاليباف 

در تهران

اجتماعي شنبه 10 آذر 101397
23 ربيع ااول 1440-اول دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9371

فتاح خبر داد:
اختصاص دو نوبت سبد کاا به مددجويان 

کميته امداد و بهزيستي تا پايان سال
رئيس کميته امداد امام خميني از اختصاص دو نوبت سبد کاا به مددجويان 
کميته امداد و بهزيستي تا پايان سال خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري 
دانشجو، پرويز فتاح در سفر به خراسان جنوبي که به منظور سرکشي از مددجويان 
کميته امداد و بررسي وضعيت خدمات رساني به خانواده هاي تحت پوشش انجام 
شد در ديدار با امام جمعه بيرجند با بيان اينکه سال گذشته براساس برنامه ريز هاي 
انجام شده آمار جامعه مددجويان تحت حمايت کاهش يافت، گفت: متاسفانه 
به دليل اوضاع نامناسب اقتصادي در جامعه و بروز مشکات متعدد در ماه هاي 
اخير براي خانواده هاي نيازمند، محدوديت ورود به چرخه حمايتي امداد برداشته 
شد و ۶۰۰ هزار خانواده جديد تحت پوشش اين نهاد قرار گرفتند.وي از پيشنهاد 
کميته امداد براي ارائه دو بسته حمايتي به مددجويان اين نهاد تا پايان سال 
خبر داد و گفت: با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي و تورم باا که موجب فشار 
مضاعف بر اقشار محروم جامعه شده است، از رئيس جمهور خواستيم تا پايان 
سال دو نوبت بسته حمايتي کاايي براي مددجويان کميته امداد و بهزيستي و 
يک بسته حمايتي براي ساير اقشار نيازمند که تحت پوشش نهاد هاي حمايتي 
نيستند در نظر گرفته شود که با موافقت رئيس جمهور اين بسته هاي حمايتي 
تا پايان سال به صورت سبد کاا به اقشار مشمول ارائه مي شود.رئيس کميته 
امداد به همراهي خوب دولت و مجلس با کميته امداد در جهت رفع مشکات 
مددجويان اشاره کرد و افزود: اميدواريم با تعامل و همکاري هر چه بيشتر، شاهد 

گره گشايي از نيازمندان باشيم.

وزارت بهداشت:
مشکات حوزه سامت را از طريق 

سامانه ۱۹۰ اعام کنيد
مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، گفت: مردم از طريق 
سامانه ۱۹۰ از ميزان تعرفه هاي پزشکي مطلع شده و مشکات خود را اعام کنند.به 
گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، عليرضا عسکري در خصوص تعرفه هاي پزشکي 
گفت: تعرفه پزشکي در حوزه سامت توسط هيئت وزيران اباغ مي شود و اين طور نيست 
که کسي به صورت سليقه اي وجهي را از بيمار دريافت کند به نحوي که تعرفه مطب 
پزشکان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي با هم متفاوت بوده و ميزان آن مصوب شده 
و ماک پرداخت است.وي افزود: اختال در اين زمينه يک تخلف تعرفه اي محسوب 
مي شود و بعد از احراز تخلف توسط حوزه هاي نظارت دانشگاه هاي علوم پزشکي گزارش 
آن توسط معاونت درمان دانشگاه در کميسيون ماده ۱۱ مطرح مي شود، سپس براساس 
تخلف صورت گرفته، پرونده به اداره تعزيرات مربوطه ارجاع مي شود و آن ها نيز براساس 
موازين قانوني برخورد مقتضي را انجام مي دهند.عسکري با اشاره به اينکه مردم مي توانند 
تمام مشکاتشان را در حوزه بهداشتي و درماني با سامانه ۱۹۰ در ميان بگذارند، يادآور 
شد: مردم همچنين مي توانند از طريق سامانه ۱۹۰ از ميزان تعرفه هاي پزشکي مطلع 
شوند و اگر با مراجعه به مطبي، پزشک مربوطه بيش از نرخ مصوب از بيماران ويزيت 
دريافت کند مي توانند از طريق اين سامانه موضوع را گزارش کنند و اين کار در کنار 

بازديدهاي فعال خواهد بود.

رئيس مجمع مشورتي روساي شوراي اسامي کانشهر ها و 
مراکز استان ها گفت: مردم به تصميم گيري و تصميم سازي 
شورا ها و شهرداري ها اعتماد ندارند.به گزارش خبرگزاري 
تسنيم از همدان، محسن هاشمي در شصت و دومين اجاس 
مجمع مشورتي رؤساي شورا هاي اسامي کانشهر ها و مراکز 
استان ها در همدان اظهار داشت: آخرين مشکل پيش روي 
مديريت شهري قانون منع به کار گيري نيرو هاي بازنشسته 
است که بايد با تدبير آن را مديريت کرد يا مشکل ديگر ايحه 
ارزش افزوده و تغيير عنوان آن به ماليات است.وي افزود: در 
کميسيون کانشهر ها و حتي در حضور وزير کشور هم مضر 
بودن تغيير عنوان ارزش افزوده به ماليات مطرح شده است 
و نبايد اجازه داد که با اين تغيير عنوان منابع پايدار قانوني 
در اختيار شهرداري ها از دست برود. از نمايند گان مجلس 
شوراي اسامي هم تقاضا داريم که تاش کنند عنوان ارزش 
افزوده در قانون مديريت شهري باقي بماند به عنوان ماليات 
تغيير نکند.وي با اشاره بر اينکه کار آمدي مديريت شهري 

برگرفته از کار آمدي قانون است، گفت: اگر قوانين صحيح 
و موثر براي مديريت شهر در اختيار شورا ها و شهرداري ها 
باشد شهر به سادگي مديريت مي شود نمونه آن تحقق اجراي 
مديريت يکپارچه شهر هاست. وقتي از وزرا سئوال مي کنيم 
چرا براي تحقق مديريت يکپارچه شهري مقاومت مي کنيد 
جواب مي دهند آن وقت ما توان پاسخگويي و اعمال نظر در 
مقابل مجلس را نخواهيم داشت.رئيس مجمع مشورتي روساي 
شوراي اسامي کانشهر ها و مراکز استان ها با هشدار بر اينکه 
امکان دارد اواخر امسال يا ابتداي سال آينده شهرداري با مشکل 
بزرگ افزايش هزينه هاي عمران شهري مواجه شوند، اظهار 
داشت: از هم اکنون بايد به فکر راهکاري براي برون رفت از 
اين مشکل در مديريت شهري بود تا هزينه ها چند برابري 
اجراي طرح ها بر مديريت شهري تحميل نشود.هاشمي افزود: 
تورم لجام گسيخته مشکاتي را پيش روي شهرداري ها قرار 
داده است که نه در مجلس و نه در دولت به فکر آن نيستند 
و سال آينده بدون استثنا شهر ها را با چالش جدي تر در 

مديريت شهر مواجه مي کند. بايد درباره اين مشکل حساس 
بود و براي آن تدبير و راهکار داشت تا رفاه و آسايش مردم با 
مشکل روبه رو نشود.وي گفت: شهرداري ها اگر حق عوارض 
گرفتن نداشته باشند هزينه ها آنها هم اضافه شود پس چطوري 
بايد شهر را اداره کنند. به خصوص در حمل و نقل عمومي 
و انبوه بر ها دولت بايد شهرداري ها را ياري دهد. دولت انتظار 
دارد که اقدام اصاحي در نيرو ها شهرداري انجام دهيم اما 
با اين وضعيت اقتصادي و برخي سياست ها دولت که فقر 

اقتصادي را به جامعه پمپاژ مي کند اينکار مشکل ساز است و 
بايد دولت به آن توجه کند.وي افزود: در شرايط کنوني مردم 
به تصميم گيري و تصميم سازي شورا ها و شهرداري ها اعتماد 
کافي و قطعي ندارند. فضاي بي اعتمادي در جامعه زياد شده 
است و افزايش شکاف بين مردم و مسئوان ديده مي شود 
بايد براي عبور از مشکات دولت و حاکميت به مشکات 
شهرداري ها بيش از گذشته توجه کنند. اولويت هميشگي 

شهرداري ها هم بايد هميشه خدمت به مردم باشد.

محسن هاشمي:
مردم به تصميم گيري و تصميم سازي شورا ها و 

شهرداري ها اعتماد ندارند

دادستان  کل کشور: 
مدارک نفوذي هاي محيط زيست کامل است

دادستان  کل کشور با بيان اينکه عوامل نفوذ در محيط  زيست دستگير شده اند، 
گفت: هرچند متأسفانه حمايت هايي از نفوذي ها شد، اما مدارک نفوذ آنان به صورت 
کامل موجود است.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، حجت ااسام  والمسلمين 
محمدجعفر منتظري در جلسه مجمع عمومي نمايندگان طاب و فضاي حوزه 
علميه قم با بيان اينکه تقويت جبهه اسام اختصاص به زمان پيامبر)ص( نداشته 
و مختص امروز نيز هست، مخصوصاً در کشور ما که نظام اسامي با پرچم اسام 
به اهتزاز درآمده است گفت: امروز با چند نوع مبارزه و تهاجم دشمن مواجه هستيم 
که بسياري از جزئيات براي مردم گفته نمي شود و نبايد هم گفت؛ از جمله اين 
جنگ ها تهاجمات، جنگ اقتصادي، جنگ نرم و جنگ نفوذ است که بخشي از 
اشکاات، نابساماني ها و مشکات اقتصادي که دامن گير جامعه ما شده، به مديريت 
داخلي خود مابازمي گردد؛ البته بخش قابل توجهي هم مختص به توطئه هاي دشمن 
است.وي با تاکيد بر اينکه ترامپ از زمان شروع رياست جمهوري خود بيش از 
3۰۰ نفر را مأمور کرده تا بتواند بر مشکات اقتصادي اين مملکت بيفزايد، امروز 
تمام عناصر آنان در کشور وجود دارند تا نابساماني هاي کشور افزايش پيدا کند 
خاطرنشان کرد: امروز جنگ اقتصادي، واقعيت تلخ، ناگوار و غيرقابل انکار است که با 
آن در حال نرم کردن دست وپنجه هستيم، از کمبودهاي موجود در کشور نمي توان 
گذشت، اما امکان ندارد با اين تاش و هزينه دشمن، آثار و تبعاتي در جامعه نداشته 
باشد.دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه قريب به هفت سال است که رهبر معظم 
انقاب بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح کرده اند و سالي را به اين اسم نام گذاري 
نمودند، اما کار زيادي در اين خصوص انجام نشده است بيان داشت: امروز بيش از 

۹۰ درصد از مسائل اجرايي کشور در اختيار دولت و قوه مجريه است و مسئواني 
که بايد با شرايط جنگ اقتصادي به ميدان بروند، اعتقادي به اقتصاد مقاومتي مورد 
نظر رهبري نداشته و ندارند.وي ابراز کرد: رهبر معظم انقاب يک وظيفه اي دارد که 
به وظيفه خود عمل کرده و تذکر مي دهند، ايشان در يکي از ديدارها، بحر طويلي 
از مشکات را خوانده مسئوان مربوطه را مکلف کردند که مشکات اقتصادي را 
حل نمايند، اما نيازمند تاش بيشتر مسئوان است.منتظري يادآور شد: بنده بارها 
نامه نوشته و هشدار دادم که بانک ها دچار مشکات زيادي هستند و وضعيت ارز 
خطرناک است، اما در جلسات مرتبط با اين موضوعات تنها هستم و تنها يک رأي 
دارم.وي تصريح کرد: مگر رهبر معظم انقاب مي تواند در هر وظيفه رئيس جمهور، 
رئيس مجلس و غيره ورود پيدا کنند، ايشان گاهي نسبت به مسئوان عصباني 
و تند مي شوند که در بخش اقتصادي و فضاي مجازي بسيار شديدتر بوده است، 
اما مسئولين کم کاري دارند.دادستان کل کشور بيان کرد: امروز دولت در حال کار 
و تاش است، اما دشمنان داخلي و خارجي کار را خراب کرده اند، امروز آمريکا، 
اسرائيل، آل سعود، آل خليفه و غيره براي خرابکاري اقتصادي ورود جدي دارند.

منتظري اظهار داشت: رهبر معظم انقاب، دولت منتخب مردم را حمايت مي کند، اما 
ما بايد در انتخاب هاي خود دقت بيشتري داشته باشيم، امروز در مجلس ما چه خبر 
است؟ ببينيد چه سخناني بيان مي شود!وي ابراز کرد: بنده براي حضور بانوان در 
ورزشگاه آزادي اعتراض کردم؛ حمله بسياري از سوي اصاح طلبان، اصولگرايان، 
آقايان برخاسته از حوزه علميه قم و غيره به بنده شد که البته باکي از اين حمات 
ندارم؛ اما چه مقدار حمايت شدم؟دادستان کل کشور با بيان اينکه جنگ دومي 

که با آن مواجه هستيم، جنگ نرم و فرهنگي است، امروز در جنگ نرم و فضاي 
مجازي با مشکات بسياري مواجه بوده و فشارها بسيار بااست تصريح کرد: رهبر 
معظم انقاب تأکيدات بسياري درباره فضاي مجازي دارند که فقط ۵۰ درصد آن 
از رسانه ملي و ساير رسانه ها منتشر مي شود.وي با تاکيد بر اينکه امروز جنگ نرم 
بسياري در فضاي مجازي در حال رخ دادن است، هر روز دراين باره جلسات بسيار 
داريم و در حال کار هستيم، اما همراهي هاي ازم انجام نمي شود ابراز کرد: امروز 
نکاتي در فضاي مجازي در حال ترسيم است که همه فکر مي کنند مملکت در 
حال فروپاشي است و اين اخبار فضاي مجازي در همه ما اثر مي گذارد، درحالي که 
واقعاً اين گونه نيست.منتظري با بيان اينکه جنگ سومي که با آن مواجه هستيم 
جنگ نفوذ است، يکي از تاش هاي فوق العاده دشمن، نفوذ در اين کشور است 
و متأسفانه نفوذ هم پيدا کرده است تصريح کرد: نفوذ در محيط زيست، يکي از 
مباحث مدنظر در مسئله نفوذ بوده و چند سال است که آمريکا و اسرائيل از طريق 
عوامل خود در محيط زيست در مکان هاي حساس و حياتي کشور نفوذ پيدا کرده 
و دوربين هاي خود را کار گذاشته تا به عنوان مثال از فان حيوان مراقبت داشته 
باشند.دادستان  کل کشور با بيان اينکه عوامل نفوذ در محيط زيست دستگير شدند؛ 
اما متأسفانه حمايت هايي از نفوذي ها شد، البته مدارک نفوذ آنان به صورت کامل 
موجود است اظهار داشت: امروز دشمن در حوزه علميه هم نفوذ دارد، برخي از 
جرياناتي را که در حوزه علميه قم و جاهاي ديگر وجود دارد آسان نگيريد، امروز 
مسئله يماني، مسئله عادي نيست؛ دشمن تاش مي کند در مراکز مهم علمي و 

حوزوي نفوذ پيدا کند.

مشاور ارشد رئيس دولت اصاحات به موفقيت قاليباف در زمان تصدي مسئوليت شهرداري 
تهران اعتراف کرد.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو، عبداله ناصري، طي يادداشتي 
در روزنامه اعتماد منتشر شده است، به موفقيت اصولگرايان در مديريت پايتخت و کارنامه 
قابل دفاع قاليباف در ۱۲ سال شهرداري اعتراف کرده است. البته ناصري نتوانسته خود را از 
گزند بازي هاي سياسي و جناحي به دور نگاه دارد و همزمان براي لکه دار کردن اين موفقيت 
چشمگير به عباراتي نظير »هماهنگي با هرم حکومتي« و يا »نابودي زيرساخت ها« متوسل شده 
 است؛ هرچند که حناي اين تخريب ها براي اهالي تهران با لمس ۱۵ ماه حاکميت اصاح طلبان 
رنگ باخته است. مردم پايتخت براي حداقل تحرک مسئوان شهري براي خروج از رکود و ارائه 
يک کارنامه فعاليت از سوي اصاح طلبان شورا و شهرداري، هنوز منتظر مانده اند.در يادداشت 
ناصري آمده است: »از سال ۱3۸۲ که با تاش قدرت هاي رسانه اي جريان مخالف اصاحات، 
شوراي شهر به عنوان اولين تجربه مديريت شهري ناکارآمد جلوه داده شد، پس از آن اصولگرايان 

و اجزاي اصولگرايي با نام هاي مختلف در کشور که شروع به باليدن کردند اولين سنگر تصاحب 
شده از سوي آن ها شوراي شهر و مديريت شهري تهران بود. از آن زمان تا سال گذشته به مدت 
۱۴ سال و در دو دوره مديريتي تمام نهاد هاي حاکميتي در حوزه هاي مختلف عمومي و دولتي 
و... تمام قد مديريت شهري را همراهي کردند. هرچند دستاورد دو ساله اول دستاورد مطلوبي 
نبود، اما در يک دوره طواني ۱۲ ساله مديريت شهري با هماهنگي تمام نهاد هاي حکومتي 
و البته بدون توجه بسياري از اسناد و قوانين باا دستي کارنامه نسبتا قابل دفاعي را از خود 
برجاي گذاشت و پروژه هاي بزرگي را در پايتخت سامان داد. هرچند به گفته کارشناسان حوزه 
شهرسازي و نخبگان اين عرصه بخشي از فعاليت اين دوره به قيمت نابودي منابع اصلي و 
مطلوب آينده پايتخت تمام شد. البته نبايد اين نکته را هم فراموش کرد که کارنامه ۱۲ ساله 
مديريت شهري که اصولگرايان براي خود افتخاري مي دانند جز با هماهنگي هرم حکومتي و 

پشتيباني و حمايت بي حد و حصر از آن مديريت، کاري صورت نمي گرفت.«

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 97-3-747 
 نوبت دوم

شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب در نظر دارد کااي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.

لذا کليه شرکتهايي که فعاليت آنها مرتبط با شرح کااي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذکر، نسبت به استخراج و 
تكميل "فرم تعهدنامه ارائه کاا مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب" و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات ازم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي کيفي )براي معامات کمتر 

از بيست برابر نصاب معامات متوسط( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
WWW.NISOC.IR  مزايده و مناقصه  مديريت تدارکات و امور کاا  فرم پرسشنامه ارزيابي

کسب حداقل نمره 60 در ارزيابي کيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنا مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 198/033/450 ريال مي باشد.

آدرس پستي: اهواز - کوي فداييان اسام )نيوسايد( - خيابان شهريور - مجتمع تدارکات و امور کاا - ساختمان 102- اداره تدارکات خريد کااي داخلي - واحد برق و ابزار دقيق اتاق 17 کد پستي 
54579-61138 تلفن: 061-341-22471

درگاه اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير کاا:
WWW.SHANA.IR/WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/10

شماره مجوز 1397.4399 خ ش: 97/9/7  

شماره تقاضاجمع عدديموضوع مناقصهتعداد قلم

1- UNITED ELECTRIC
" PRESSURE SWITCH, SERIES 120A

- DIFF. PRESSURE SWITCH MODEL J120K-367
- UNITED ELECTRIC" PRESSURE SWITCH HIGH TEMPERASURE 

3601-31-60-9750027

روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت ملي نفت ايران
 شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب

)سهامي خاص(

آگهي مزايده عمومي 
 نوبت اول

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد به استناد مصوبه 23/2039 به تاريخ 97/7/30 هيات مديره در نظر دارد قطع و 
فروش چوب درختان خشك و نيمه خشك شهر را از طريق مزايده عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کليه 

متقاضيان دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مزايده به واحد مالي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شرکت در مزايده

1( شرکت کنندگان در مزايده مي بايست 5% مبلغ پيشنهادي را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 0105873843005 نزد 
بانك ملي شعبه شهرداري )حساب سپرده سازمان( واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.

2( سپرده نفرات اول تا سوم مزايده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند 
سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

3( پيشنهادات به صورت مكتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر 
واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

4( هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ 500/000 ريال مي باشد که بايد به حساب 0105379504002 نام درآمد سازمان نظرآباد واريز 
گردد.

5( ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
6( متقاضيان مي بايست حداکثر تا پايان وقت اداري روز 97/9/28 پيشنهادات خود را تحويل دبيرخانه سازمان نمايند.

7( کليه هزينه هاي آگهي و کارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/17
خ ش: 97/9/10

آگهي مناقصه عمومي - )نوبت اول( چاپ دوم
شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات و شرايط کلي از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

* تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد.
1- برآورد براساس فهرست آبياري و زهكشي - راه و باند - ابنيه سال 97 مي باشد.

2- متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 97/9/10 تا تاريخ 97/09/19 همراه با معرفينامه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت و پس از 
بررسي، پيشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزي به همين مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانك ملي 

واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تاريخ 97/09/19 مي باشد.

بازگشايي پاکات رسيده در تاريخ 97/09/21 راس ساعت 14 مي باشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 يا 32223401 داخلي 228 مي باشد.

http://www.babolcity.ir
تاريخ انتشار: 97/9/10

خ ش: 97/9/10

 فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي
 )نوبت دوم(

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله اي، عمليات تكميل و تجهيز مخازن و تاسيسات آب روستايي 
شهرستان هاي بافت، رابر و ارزوئيه به شماره مناقصه 20097123500043 را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. )کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در 

سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.(
- رشته: ابنيه و ساختمان

- پايه: 5، 4، 3، 2، 1
- تضمين شرکت در مناقصه: )فرآيند ارجاع کار( ضمانتنامه بانكي

- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: )فرآيند ارجاع کار( 1/480/000/000 ريال
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/7 مي باشد.

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/9/18
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/10/2

- زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/10/4
- مبلغ برآورد: 29/589/430/099 ريال براساس فهرست بهاء 97 مي باشد

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: کرمان - خيابان هزار و 
يكشب - نبش کوچه 21- شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان - اداره قراردادها. تلفن: 32473983-6

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس دفتر ثبت نام: 02141934
توضيحات:

ورود پيشنهاددهندگان با معرفينامه به کميسيون مجاز مي باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تبعيت از دستورالعمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عاوه بر سامانه به صورت فيزيكي )اك و مهرشده( نيز بايد ارائه شود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/10

خ ش: 97/9/7
شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان

شرکت آب و فاضاب روستايي 
استان کرمان

مدت اجرا )ماه(صاحيتسپرده شرکت در مناقصه )ريال(برآورد اوليه )ريال(پروژه
4راه يا آب17/977/728/391898/886/419عمليات احداث کانال مسلح 1400

محسن كبود فيروزجايي - شهردار بابل

سيدمرتضي اعتصامي - مديرعامل سازمان

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از اعطاي کمک هزينه خريد ۲۰ ميليارد ريالي 
 آستان قدس رضوي به زلزله زدگان محروم سرپل ذهاب براي خريد لوازم خانگي ايراني خبر داد. 
مصطفي خاکسار قهرودي با اعام اين خبر، اظهار کرد: در ادامه مساعدت هاي معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوي به زلزله زدگان استان کرمانشاه همزمان با مياد پيامبر گرامي اسام)ص( ۱۰۰ بسته 
 کمک هزينه خريد لوازم خانگي به زلزله زدگان محروم سرپل ذهاب با اعتباري معادل ۲۰ ميليارد ريال اهدا شد. 
وي با بيان اينکه در اين طرح به هر خانواده ۲۰۰ ميليون ريال حواله خريد لوازم منزل اهدا 
شد، تصريح کرد: بر اساس اين طرح خانوارها مي توانند با مراجعه به فروشگاه هاي منتخب و 
بر اساس سليقه خود اجناس مورد نيازشان را از ميان کااهاي ايراني خريداري کنند تا ضمن 
 کمک به محرومان از توليد داخلي به عنوان يکي از ارکان اقتصاد مقاومتي نيز حمايت شده باشد. 
وي عنوان کرد: آستان قدس رضوي از طريق دفتر استاني خود در کرمانشاه، محروماني که در 
زلزله سال گذشته اين استان دچار آسيب بيشتري شدند را شناسايي و تاش کرده در قالب 
 اين طرح به ميزان وسع و توان خود شرايط رفع محروميت را تا حدودي براي آن ها فراهم آورد. 
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي با اشاره به برخي اقدامات ديگر اين معاونت 

جاري  سال  در  کرد:  عنوان   ،۹7 سال  در  کرمانشاه  محروم  زلزله زدگان  به  کمک  در 
بي سرپرست  معلول،  زدگان  زلزله  مسکوني  واحدهاي  تجهيز  براي  ريال  ميليارد   ۴ مبلغ 
يافت.  اختصاص  رضوي  قدس  آستان  توليت  دستور  حسب  کرمانشاه  استان  محروم   و 
خاکسار گفت: همچنين به منظور خدمت رساني به ۲۰۰ خانواده محروم در شهر سرپل ذهاب 
در قالب کمک هزينه خريد مصالح ساختماني جهت مساعدت در ساخت منازل زلزله زده، 
تفاهمنامه اي ميان معاونت امداد مستضعفان و شرکت بتن و ماشين قدس رضوي به امضا 
رسيد که مطابق آن معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي مبلغ ۵۰ ميليارد ريال به 

ساخت منازل محرومان زلزله زده کمک کرد.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي خبر داد: 
کمک 2۰ ميلياردي آستان قدس به زلزله زدگان 

سرپل ذهاب براي خريد لوازم خانگي ايراني

 قرباني اسيدپاشي از ديه يک ميليارد 
توماني خود گذشت

يک بانوي قرباني اسيدپاشي در استان گلستان در همايش استاني صبر از 
ديه يک ميليارد توماني خود گذشت.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري 
آنا، هادي هاشميان گفت: هفت سال پيش در جريان يک اختاف خانوادگي، 
خانمي جوان مورد حمله اسيدپاشي قرار گرفت و از ناحيه دست و صورت 

و يک چشم آسيب ديد.وي با بيان اينکه خانم چوپاني در حاشيه همايش 
استاني صبر، بزرگوارانه و سخاوتمندانه از حق خود گذشت و همه يک 
ميليارد تومان مبلغ ديه را بخشيد گفت: محکوم اين پرونده نيز که از هفت 

سال پيش زنداني بود، آزاد شد.



گوناگون«
کاظمي به مدال طا رسيد

محمد کاظمي تکواندوکار کشورمان موفق شد با غلبه بر تمامي 
حريفان خود بر سکوي قهرماني مسابقات ارتش هاي جهان بايستد 
و نشان طا را ازآن خود کند. بيست و چهارمين دوره مسابقات 
مدت  به  و  آغاز  برزيل  ميزباني   به  جهان  ارتش هاي   قهرماني 

4 روزادامه خواهد داشت.

 هدف کسب مدال در المپيک 
کيخا دارنده مدال برنز مسابقات جهاني ژيمناستيک، گفت: همه 
تاش خود را به کار مي برم تا با کسب سهميه درالمپيک به مدال 

خوش رنگ برسم . 

تيم تکواندو به چين مي رود
براي حضور دردومين دوره  با هزينه شخصي  بايد  ايران  چهارنماينده 
رقابت هاي تکواندو گرنداسلم به چين سفر کنند.اين مسابقات ازروز ۲۱ 
 آذر به ميزباني چين برگزارخواهد شد. به نفرات اول تا سوم به ترتيب
 ۷۰ هزار دار، ۲۰ هزار دارو ۱۰ هزار دار جايزه نقدي تعلق مي گيرد.

حيدري در ليست مازاد شفر
 خسروحيدري، بازيکن تيم استقال به دليل مصدوميت و باا بودن سن 
نتوانست براي آبي ها به ميدان برود. خبرهايي به گوش مي رسد که شفر 

اين بازيکن را درنيم فصل دوم درليست مازاد قرارخواهد داد .

 تيم 7 نفره قهرمان آسيا شد
 تيم ملي کشورمان دررقابت هاي فوتبال هفت نفره قهرماني آسيا 
که به ميزباني جزيره کيش برگزار شد، با برتري ۷ بر صفر مقابل 
استراليا عنوان قهرماني را ازآن خود کرد.تيم هاي ايران واستراليا جواز 

حضوردرمسابقات جهاني ۲۰۱۹ اسپانيا را ازآن خود کردند.

 کريمي زاده کفش طا گرفت
عبدالرضا کريمي زاده کاپيتان ومهاجم با تجربه ايران عنوان بهترين 
گلزن مسابقات فوتبال ۷ نفره آسيا را ازآن خود کرد.  و صاحب 
کفش طا شد. در بخش بهترين بازيکن محمد ديابات ازاردن و 
بهترين دروازه بان کريستوفرياراي ازاستراليا انتخاب شدند که به 

ترتيب صاحب توپ طا و دستکش طا شدند.

 آسمانخراش ها مغلوب شدند
در اولين ديداراز پنجره پنجم رقابت هاي انتخابي جام جهاني تيم ملي 
بسکتبال ايران برابر استراليا مغلوب شد. دراين مسابقه که درملبورن 
برگزار شد، استراليا کاما صاحب توپ و ميدان بود و در نهايت توانست با 

نتيجه ۷۶ بر 4۷ برنده شود و سهميه جام جهاني را به دست بياورد.

 جدا يي استوکس از تراکتور
و  تراکتورسازي  باشگاه  ايجاد شده ميان  از کشمکش هاي  پس 
در استوکس  شد.  جدا  تيم  اين  از  ايرلندي  مهاجم   استوکس، 
۱۲ هفته ابتدايي ليگ برتر، يکي از بهترين مهاجمان مسابقات 

بود و موفق شد هشت گل به ثمر برساند.

»

برانکو:
 با کنترل 
 به 3 امتياز 
رسيديم 
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ابرازاميدواري  استقال  باشگاه  فني   عضو کميته 
کرد، اين تيم در بازي هاي پيِش رو بيشتر از سوي 
هواداران حمايت شود. مظلومي با ابرازخرسندي ازبرد 
استقال برابرنفت گفت: اين برد شرايط استقال را 
بهتر کرد و استقال با ادامه اين روند مي تواند به 
صدر جدول برسد. هنوز زمان زيادي تا پايان ليگ 
باقي مانده واستقال قطعاً يکي از مدعيان جدي 
مدعي  فصل  درهر  استقال  البته  است،  قهرماني 
قهرماني است.وي افزود: با اضافه شدن بازيکناني 
مثل شجاعيان، کريمي، منتظري وآقاخان شرايط 
برتربا  ليگ  ما در  تيم  بهتر خواهد شد.  استقال 
اين نفرات مشکلي ندارد، ولي براي بازي هاي ليگ 
قهرمانان آسيا بايد تقويت شويم و شفر هم به خوبي 
اين موضوع را مي داند.  مظلومي درواکنش به شايعه 
اختاف شفر با کميته فني تصريح کرد: هيچ چالشي 
بين کميته فني و شفر وجود ندارد . کميته فني 

بازوي باشگاه و تيم است و ما فقط قصد کمک به 
استقال را داريم. در بحث اضافه شدن بازيکن و 
مربي هم فقط نظرمان را مي دهيم و قصد دخالت 
در تصميمات شفررا نداريم. وي افزود: من معتقدم 
که ديگر نبايد اجازه دهيم هربازيکني به استقال 
بيايد، اين درست نيست که براي يک بازيکن هزينه 
ميلياردي شود، ولي روي نيمکت بنشيند. استقال 

بازيکني مي خواهد که بتواند به تيم کمک کند.

 مظلومي:
استقال براي آسيا تقويت خواهد شد

 

بين  که  چالشي  نبايد  گفت:  فوتبال   کارشناس 
کي روش و برانکو وجود دارد، خللي در برنامه هاي 
فوتبال ملي  ايجاد کند. دست نشان اظهارداشت: اينکه 
ازاکنون بخواهيم اين مسئله را با ناکامي احتمالي درجام 
ملت ها توجيه کنيم، مسئله اي منسوخ شده است. 
به نظر من اين درگيري ها درعملکرد فني تيم ملي 
تاثيري ندارد.وي اضافه کرد: هم کي روش و هم برانکو 
از فوتبال ايران درآمد دارند و نبايد درراستاي اهدافي که 

براي آنها تدوين شده، مشکلي ايجاد کنند.سرمربي تيم 
فوتبال مس ادامه داد: مگرمي شود کي روش وبرانکوبه 
روساي خود نه بگويند؟ بايد با برگزاري جلسه اي با 
حضوراين دو مربي، چالش بين آنها را حل کرد يا 
تذکرداد که ديگر وضع موجود را ادامه ندهند.درروزهاي 
اخيربارديگر چالش بين کي روش و برانکو شدت گرفته 
 به نحوي که ساکت دبيرکل فدراسيون فوتبال درنامه اي 
به باشگاه پرسپوليس نسبت به اظهارات سرمربي اين 
تيم درآستانه جام ملتها هشدار داده است.دست نشان 
همچنين با اشاره به شرايط مس کرمان درليگ دسته 
اول گفت: ما از نظر نتيجه گيري در ليگ امسال بد عمل 
نکرده ايم اما همچنان بايد بيشترکارکنيم تا پيشرفت 
داشته باشيم.وي با بيان اينکه سطح ليگ دسته اول 
ايران باا رفته و۱۰ تيم مدعي قهرماني درآن هستند، 
ادامه داد: بايد آن قدرخوب باشيم که بتوانيم درميان 

اين ۱۰ تيم موفق عمل کنيم.

دست نشان:
چالش، نبايد بر فوتبال ملي تاثيرگذار باشد

 سرمربي تيم پرسپوليس گفت: بازي خيلي سختي داشتيم و دراين شرايط سخت 
توانستيم يک پيروزي شيرين کسب کنيم.برانکوبعدازپيروزي تيمش برابر ماشين 
سازي گفت: با لياقت پيروز شديم. تيمي که در پنج  بازي گذشته به تساوي رضايت 
داده بود وبه جرأت مي توانم بگويم ازرقباي ما سپاهان و استقال بهتربازي کرده 
بود.برانکو گفت: انگيزه وميل به پيروزي باعث گلزني ما شد. بازيکنان جوان ما نيز 
 امروز خوب کار کردند ودرميداني سخت خودشان را نشان دادند و طبيعي است که 
مي خواهيم با نتايج بهتر نيم فصل را به پايان برسانيم.وي با تاکيد براينکه تمرکز 
تيمش روي ليگ برتراست، ابراز داشت: ما همزمان در دو ليگ ايران و آسيا بازي 
کرديم و چون درايران همه تيم ها مقابل ما انگيزه دارند کارسخت مي شود.وي 
درخصوص تيم تبريزي نيزگفت: ماشين سازي تيم قوي و با ثباتي است. روند بازي 

به گونه اي بود که شايد بازي  مساوي هم باشد.برانکودرخصوص حرکت عجيب 
عاليشاه واينکه توپ را به تماشاگران ماشين سازي شوت کرد، گفت: شما فکر مي 
کنيد من مربي مي گويم ازاين کارها بکنند؟ من به  آن ها فوتبال بازي کردن ياد 
مي دهم و براي همين در سه سال اخير دو قهرماني آورديم و يک نايب قهرماني 
کسب کرديم.وي سپس ادامه داد: واقعا ايق پيروزي بوديم، شانس گل بيشتري 
داشتيم و بازي را کنترل کرديم ومي دانستيم گل مي زنيم.برانکوگفت: نمي خواستيم 
مساوي کنيم و براي همين بازيکنان کم تجربه را عقب گذاشتيم تا به گل برسيم.وي 
درخصوص رفتن گرشاسبي ازپرسپوليس نيز گفت: درجريان اين موضوع نيستم و 
اينها مربوط به وزارت ورزش است. من ازاو تشکرمي کنم چراکه همگي باهم تاش 

کرديم و اين موفقيت ها نصيب پرسپوليس شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه نوبت اول

بدينوسيله به اطاع كليه اعضا شركت تعاوني مسکن بهره بردار نور اميديه 
مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت راس ساعت 
18 روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در محل اميديه - مسجد امام خميني)ره( 
برگزار مي گردد. خواهشمند است با توجه به اهميت اين موضوع در جلسه 
مذكور حضور بهم رسانيد. ضمنا اعضايي كه مايلند كانديد هيات مديره 
و بازرسان شركت شوند از تاريخ انتشار اين آگهي 7 روز فرصت دارند 
درخواست كانديداتوري خود را به هيات مديره شركت تعاوني تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.
توضيحات:

1- با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي اعضايي كه 
نمي توانند در جلسه مذكور حضور بهم رسانند مي توانند به همراه نماينده 
تام ااختيار خود از تاريخ 97/9/10 لغايت 97/9/17 به دفتر شركت واقع 
در اميديه - پشت بازار روز - دفتر تعاوني جهت اعطاي نمايندگي مراجعه 
نمايند )تعداد آرا وكالتي هر عضو حداكثر 3 راي و هر غيرعضو تنها يك 

راي خواهد بود(.
2- تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد، كليه 

اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش عملکرد هيات مديره و بازرس در سال 1396
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396

3- طرح و تصويب ليست بودجه پيشنهادي سال 97
4- انتخاب اعضا اصلي هيات مديره و علي البدل

5- انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل
6- گزارش تغييرات اعضا و سرمايه

7- تعيين حق الزحمه هيات مديره طبق مصوبه براي سال مالي 1396
8- تعيين خط مشي آتي تعاوني

تاريخ انتشار: 97/9/10
خ ش: 97/9/10

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

بنا به تصويب هيات مديره، جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت 
اول( شركت تعاوني مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها راس 
ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 97/10/07 در شهر اروميه در محل سالن اجتماعات 
معلم، ساختمان سازمان دانش آموزي استان واقع در خيابان شهيد بهشتي )خيابان 
دانشکده( كوي 19 جنب ساختمان كانون وكاي دادگستري استان آذربايجان غربي 
تشکيل خواهد يافت. 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 كه حضور عضو در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار 
نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و 
هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينکه وكالتنامه هاي 
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشکيل مجامع 
به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرس شركت بررسي 
و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يکي از دفتر اسناد رسمي رسيده باشد.
تاريخ تولد و شماره تلفن حاضرين در جلسه در ليست اسامي  درج كد ملي و 

توسط عضو الزامي است.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سالهاي 1394 و 1395 و 1396

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينه هاي سال 
مالي 1397

4- انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عضو علي البدل هيات مديره به 
علت اتمام مدت ماموريت

اتمام  علت  به  علي البدل  بازرس  نفر  يك  و  اصلي  بازرس  نفر  يك  انتخاب   -5
ماموريت

6- طرح و تصويب حق الزحمه بازرس
7- تصميم گيري درخصوص مبادله يا پاياپايي نمودن زمين هاي شركت با زمين هاي 
همجوار در راستاي اجرايي و عملياتي نمودن و يکپارچه سازي و )تعويض و تبديل 

به احسن نمودن اماك و اراضي(
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي بايستي حداكثر 
ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي مذكور در ساعات كار اداري مدارك 
شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان حسني برج مهندسين، 

طبقه اول واحد 14، تحويل شركت نموده و رسيد دريافت نمايند.
مدارك شامل: فتوكپي شناسنامه، فتوكپي كارت ملي، تصوير آخرين مدرك تحصيلي، 
فتوكپي حکم كارگزيني، تکميل فرم كانديداي عضويت در سمت هيات مديره و 

بازرسي شركت
تاريخ انتشار: 97/9/10

خ ش: 97/9/10
هيات مديره شركت تعاوني مسكن دارايي، م الف 2804

ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها

خبر«
انتقاد سنگربان آبي پوش

 کاپيتان تيم استقال گفت : درتيم ما هم شرايط گل و بلبل نيست. وقتي در 
تيم هاي ديگر اتفاقي مي افتد و پول ندارند، آن را در بوق و کرنا مي کنند که انگار 
مظلومند وهمه امکانات دراختيار ماست.رحمتي افزود: تنها ۲۰ درصد از قراردادها 

را گرفته ايم و نزديک به 4 ماه است که پرداختي ازسوي باشگاه نبوده است.

پادوواني از ايران رفت
 پادوواني بازيکن استقال با بدرقه رسمي مسئوان باشگاه ، تهران را به مقصد 
برزيل ترک کرد.پادوواني فصل گذشته در جريان ديدار استقال و فواد دراهواز با 
ضايعه نخاعي رو به رو شد و در اين مدت مشغول درمان خود در تهران بود.باشگاه 

استقال هم با پرداخت مبلغي از مطالبات پادوواني وي را راهي برزيل کرد .

 تاج: فوتبال به آرامش نياز دارد
رئيس فدراسيون فوتبال گفت:با پايان رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا 
همه توجهات بيش از پيش به تيم ملي و رقابت هاي جام ملت هاست 
و تمامي عاقمندان و مردم درکنار باشگاه ها،هوادار تيم ملي هستند.

مهدي تاج عنوان کرد:فوتبال ما در مقطع حساس کنوني بيش ازهر 
زمان ديگري به آرامش نيازدارد.اين وظيفه همه خانواده فوتبال است 

که دراين مسير همگام باشد.

سپاهان در خانه صدرنشين شد
تيم فوتبال سپاهان با پيروزي مقابل پديده، ضمن تحميل دومين باخت به اين 
تيم به صدر جدول ليگ برتر راه يافت. تيم پيکان هم پنجمين باخت متوالي 
هفته چهاردهم  روز  آخرين  از  مانده  باقي  ديدارهاي  کرد.در  تجربه  را   خود 
۳ بازي به صورت همزمان در تهران، اصفهان و مسجد سليمان برگزار شد که 
درحساس ترين بازي ديروز تيم سپاهان موفق شد با شکست دادن پديده، جاي 
اين تيم را در صدر جدول بگيرد و نوار موفقيت هاي پديده را بعد از هفته ها 
پاره کند. اين دومين باخت پديده در اين فصل است.تيم پيکان هم با باخت 
مقابل نفت ، پنجمين باخت متوالي خود را در اين فصل تجربه کرد تا مجيد 

جالي سرمربي پيکان ناکامي ديگري را تجربه کند.

تبريک به شاگردان برانکو
گرشاسبي مدير باشگاه پرسپوليس ديروز در تمرين سرخ پوشان حضور 
يافت و ضمن ديدار با بازيکنان و اعضاي کادر فني، به آنها بابت بردي 

که در تبريز به دست آوردند تبريک گفت.

 استعفاي تاج؛ تنها راه فرارفوتبال ازتعليق
هر  به  فوتبال  فدراسيون  رئيس  تاج  اگرمهدي   
روش ديگري غير از استعفا از اين فدراسيون کنار 
برود ممکن است بار ديگرخطرتعليق فوتبال ايران 
را تهديد کند. قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
از روز ۲۶ آبان ماه اجرايي شد و بازنشستگان در 
نهايت بايد تا روز ۱5 آذر ماه صندلي هاي خود را 
ترک کنند.با اين حال با توجه به مستثني شدن 
فدراسيون فوتبال از اين قانون، هرگونه تاش براي 
برکناري مهدي تاج از رياست فدراسيون فوتبال به 
نوعي دخالت دولت درورزش محسوب شده و باعث 
تعليق فدراسيون فوتبال ايران مي شود؛ موضوعي 
که کنفدراسيون فوتبال آسيا دربيانيه اي تند به 
آن اشاره کرد.با وجود آنکه بسياري از مسئولين 
ورزش کشورمي گويندمستثني شدن فوتبال به 
خاطر اساسنامه منحصر بفرد آن است و به همين 
دليل رئيس بازنشسته آن تاکنون برکنار نشده اما 
مسئوان بازنشسته باشگاه پرسپوليس نيز براي خالي 
نکردن صندلي خود به عدم تغيير رئيس فدراسيون 
فوتبال اشاره مي کنند.اين در حالي است که از 
منظر بسياري از کارشناسان و مسئولين؛ تمامي 

افرادي که فدراسيون يا باشگاه آنها به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم از بودجه دولتي استفاده مي کنند، 
بايد شامل قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
شوند.بسياري ديگراعتقاد دارند تنها راهي که براي 
فوتبال ايران خطر ايجاد نمي کند، استعفاي مهدي 

تاج از رياست فدراسيون فوتبال ايران است.استعفاي 
تاج به نوعي مي تواند فوتبال ايران را ازخطر تعليق 
نجات دهد. البته همه اين مسائل بستگي به نظر 
رئيس فدراسيون فوتبال دارد و تا زماني که او قصد 
استعفا نداشته باشد، مي تواند به کارش درفدراسيون 

ادامه دهد وهرگونه برکناري وي ممکن است براي 
فوتبال ايران گران تمام شود.غامرضا رفيعي حقوقدان 
بين المللي ورزش دررابطه با اينکه آيا ممکن است 
استعفاي مهدي تاج به فوتبال ضربه بزند يا خير در 
اين ارتباط اظهار داشت: اگر مهدي تاج مانند هرفرد 
ديگري به طور داوطلبانه بخواهد از فدراسيون فوتبال 
برود، اين موضوع هيچ آثاروتبعاتي نخواهد داشت. 
البته بهتر است که وي به فيفا هم نامه اي نوشته 
و آنها را از استعفاي داوطلبانه خود مطلع کند.وي 
در پاسخ به اين پرسش که اگرمهدي تاج نخواهد 
استعفا دهد، چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت: آن زمان 
ديگر همان بحث دخالت مطرح مي شود و ممکن 
است فوتبال ما با مشکل روبه رو شود اما فيفا هيچ 
کس را مجبورنمي کند که درسمتش ادامه فعاليت 
دهد.اين درحالي است که روز پانزدهم آذرماه روز 
سرنوشت سازي براي ورزش کشوراست چرا که از 
۱۲ فدراسيوني که روساي آنها بازنشسته محسوب 
مي شوند، تاکنون هفت رئيس فدراسيون کنار رفته 
اند ولي هنوز شرايط مديريت پنج فدراسيون باقي 

مانده مشخص نيست.
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شماره هاي تماس 
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باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كااي 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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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)با مجرب ترين 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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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.

خ ت55- 97/9/10

تاار مجلل قصر اميران
تاار زيباي شهرري

3 نوع غذا + سااد + نوشابه
100 نفر 2 ميليون
200 نفر 4 ميليون
350 نفر 7 ميليون

36684846
0912258706597

/9/
10 
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تايپ، ترجمه، 
پروپوزال

مقاله، پايان نامه
)پزشکي، پيراپزشکي(
97وندا 22927598

/9/
10 
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت تعاوني مجتمع تجاري زيرك 

بوكان به شماره ثبت 260 و شناسه ملي 
10220016113 )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( شركت تعاوني شماره 52 مجتمع 
تجاري زيرك بوكان به شماره ثبت 260 در راس ساعت 10 روز چهارشنبه 
97/9/21 در محل دفتر شركت تعاوني )واقع در سالن اجتماعات پاساژ 
زيرك( 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 كه حضور عضو در مجمع ميسر نباشد، 
مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده 
تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد كه در اين صورت هر 
عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص 
غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. وكالتنامه هاي عادي بايستي 
يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به 
غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/
بازرس بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه بايستي به تاييد 

يکي از دفتر اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تصميم گيري درخصوص تغيير و اصاح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد 
عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با قانون اصاح موادي از قانون 
بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسامي ايران مصوب مورخ 1393/02/17 

مجلس شوراي اسامي
تاريخ انتشار: 97/9/10

خ ش: 97/9/10
 هيات مديره شركت تعاوني
يلدا گنجي زاده - رئيس هيات مديره مجتمع تجاري زيرك بوكان

آگهي نوبت اول مجمع عمومي عادي 
انجمن صنفي كارگري ناوگان حمل و 
نقل كااي جاده اي شهرستان شادگان

احتراما به اطاع كليه اعضاي انجمن مي رساند مجمع يادشده ساعت 10 
صبح روز دوشنبه مورخه 97/10/3 در سالن ارشاد شهرستان شادگان واقع 
در خيابان امام خميني)ره( روبه روي پارك شهربازي برگزار مي گردد لذا 

حضور كليه اعضاء در مجمع الزامي مي باشد.
دستوركار مجمع

1- گزارش عملکرد هيات مديره و بازرسان
2- گزارش مالي انجمن

3- تصويب بودجه سال آينده
4- برگزاري انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان

تاريخ انتشار: 97/9/10
نجم هليلي - ابراهيم دورقي - عارف سعيديخ ش: 97/9/10



روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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نمايه

كسى كه واعظى درونى نداشته باشد، موعظه هاى مردم هرگز به او سودي 
نمى رساند.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

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

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
نشاني اينترنت:

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

کارگردان روسي معتقد است اسکار در چند سال اخير به دليل سياست هايي که داشته است ديگر 
جذاب نيست. کيم دروزينين کارگردان روسي فيلم »۲۸ سرباز پانفيلو« که در بخش بين الملل جشنواره 
فيلم مقاومت حضور دارد درباره مشکاتي که ممکن است آمريکا براي حضور آنها در ايران ايجاد کند 
به خبرنگار مهر گفت: مشکلي بابت حضور در ايران نداشتم ولي همانطور که مي دانيد روسيه هم 
تحت تاثير تحريم هاي آمريکاست و حتما اين تحريم ها زندگي ما را سخت تر مي کند.وي ادامه داد: 
با اين حال ما مردم روسيه فقط به خودمان تکيه و سعي مي کنيم به تحريم ها توجهي نکنيم چراکه 
در نظر من اين زمان به سرعت مي گذرد و طولي نخواهد کشيد. دنيا اين روزها به سمت متحد شدن 
پيش مي رود و من نمي دانم چرا آمريکا مانع اين حرکت جمعي است.اين کارگردان درباره اينکه سينما 
چه کمکي مي تواند به مردم کشورها براي از سر گذراندن تحريم ها داشته باشد، گفت: سينما شايد 

 نتواند تاثير مستقيمي در اين زمينه داشته باشد چون تحريم ها را بايد با مجموعه اي از راه حل ها 
و چالش ها چه در کشور خودم روسيه و چه در ايران و کشورهاي ديگر حل کرد ولي با اين حال سينما 
مي تواند در مقاومت و ايستادگي مردم نقش آفرين و تاثيرگذار باشد. دروزينين درباره حضور فيلمش 
در جشنواره فيلم مقاومت و همچنين حضور در ايران اظهار کرد: اين اولين بار است که من وارد ايران 
مي شوم و خوشحالم که فيلم من در چنين جشنواره اي حضور پيدا مي کند. من پيش از اين يک 
بار ديگر در جشنواره اي در آسيا حضور پيدا کرده بودم و فکر مي کنم اين جشنواره ها مي توانند 
 توجه جامعه جهاني را بيشتر به خود جلب کنند.اين کارگردان روسي درباره اسکار و فستيوال هاي 
سينمايي غرب نيز عنوان کرد: برخي از اين فستيوال ها صداقت گذشته را ديگر ندارند، اسکار هم در 

چند سال اخير به دليل سياست هايش ديگر جذاب نبوده است.

مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي گفت: 
فضاي هنري امروز هنرمندان انقابي را بايکوت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، وحيد جليلي در نشست تخصصي 
»فرهنگ و انقاب اسامي؛ رويش ها و دستاوردها« با بيان 
اينکه قصه هنر در جمهوري اسامي از همان روز ورود امام 
به ميهن شروع مي شود، افزود: وقتي امام از پله هاي هواپيما 
پايين آمدند و به پاويون فرودگاه قدم گذاشتند ابتدا قرآن 
خوانده و بعد سرود »خميني اي امام« اجرا شد. باز وقتي 
ايشان به بهشت زهرا رفتند در آنجا بعد از قرائت قرآن سرود 
»برخيزيد«اجرا شد.وي افزود: در همان بهشت زهرا، امام با 
ايراد سخناني که همه ايران بلکه همه جهان منتظر شنيدن 
آن بودند در بخش هاي مختلفي به گذشته، وضعيت حال 
و البته آينده اشاراتي داشت. وقتي درباره آينده ايران صحبت 
مي کردند يکي از مواردي که بر آن دست گذاشتند اتفاقا 

سرفصل هنر بود. ايشان آن جمله تاريخي را فرمودند که 
ما با سينما مخالف نيستيم بلکه با فحشا مخالفيم.جليلي با 
اشاره به پديده تاريخ شفاهي انقاب و دفاع مقدس و کتابهاي 
توليد شده در اين حوزه گفت: امروز ما با کتابهايي مواجه ايم 
که اگر چه کاما واقعي هستند مخاطبان بيشتري از رمان ها 
پيدا مي کنند يعني جذابيت واقعيت از جذابيت تخيل فراتر 
رفته و مي توان گفت با وجود انقاب اسامي، خود واقعيت 
از تخيل هنرمند پيش افتاده است. نمونه آن کتاب »دا« 
است که بيش از ۶۰۰ هزار نسخه فروش داشته است.وي 
با بيان اينکه روشنفکران، انقاب اسامي و دفاع مقدس را 
در قالب هنر بايکوت کرده اند، توضيح داد در فضاي هنري 
امروز متاسفانه يک فضاي بايکوت عجيب و غريب وجود دارد 
که هم هنر انقاب در آن بايکوت مي شود و هم هنرمندان 
انقاب. جليلي با بيان اينکه هنر مديون انقاب است، اظهار 

کرد: اگر چه انقاب اسامي خدمات بسياري به هنر کرده 
است اما هنرمندان و هنر هنوز نتوانسته اند به طور شايسته 
به انقاب خدمت کنند. امروز برخي از هنرمندان ما مثا در 

حوزه موسيقي که عليه انقاب حرف مي زنند بايد بدانند که 
اگر انقاب نبود و موسيقي کوچه بازاري را محدود نکرده بود 

کسي آنها را نمي شناخت.

جليلي:
فضاي هنري امروز، هنرمندان انقابي را بايکوت كرده است

کارگردان روسي:

 اسکار ديگر صداقت 
و جذابيت ندارد

مهر/ رهبر امامدادي

»

»

خبر
رئيس ستاد اقامه نماز: 

هزينه هايي كه براي موسيقي مي شود 
قابل مقايسه با نماز نيست 

رئيس ستاد اقامه نماز گفت: هزينه هايي که براي موسيقي مي شود قابل 
مقايسه با نماز نيست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري »حوزه«، حجت ااسام 
والمسلمين محسن قرائتي در چهارمين اجاس استاني نماز گفت: قرآن 
ايمانش  خواهد  مي  اگر کسي  است.  ايمان  پايه  نماز  که  است  فرموده 
درست شود، اهل اقامه نماز باشد.وي با بيان اينکه در مورد اقامه نماز 
کوتاهي شده و هزينه اي که براي موسيقي و امثال اينها مصرف مي شود 
قابل مقايسه براي نماز نيست، گفت: اگر براي نماز همان اندازه که براي 
موسيقي هزينه مي شد، هزينه مي کرديم،اان وضعيت اين گونه نبود.اين 
مفسر قرآن با بيان اينکه ازم است براي ترويج و تشويق جوانان به نماز، 
براي آنها هم نماز جماعت اقامه شود، گفت: توجه به نوجوانان و جوانان 
باعث جذب آنها به نماز مي شود.قرائتي با بيان اينکه نبايد نماز را کوچک 
شمرد، گفت: اگر سيلي مي خوريم و مشکل در زندگي، جامعه و کشور 

وجود دارد چون اهميت به نماز نداديم.

 يك پرسش ساده 
از سازمان تأمين اجتماعي

ادامه از صفحه اول
جراحي  عمل  از  زيبايي  جراحي  عمل  پزشکي  فقه  درفصل نامه   -۸
اصاحي يا ترميمي براي عيب زدايي يا رفع نقص عضو از هم تفکيک 
شده که اولي به تقاضاي بيمار است و دومي به تشخيص پزشک. چرا 

سازمان تأمين اجتماعي قائل به اين تفکيک نيست؟
9- دربند ج  ماده 15۸ قانون مجازات هاي اسامي صحت هر عمل 
منوط به تحقق دو شرط است: اول رضايت بيمار، دوم ضرورت رعايت 
موازين علمي و فني. کدام يک از موازين علمي و فني در حوزه پزشکي 
مي گويد يک فرد بايد از ناراحتي تنفسي رنج ببرد و انحراف يا گرفتگي 
بيني را تحمل کند و به جاي تنفس از بيني از دهان نفس بکشد و اين 

وضع را تحمل کند تا متهم به عمل زيبايي نشود؟ 
1۰- ختم کام. مدارك و مستندات و اسناد هزينه عمل و هزينه هايي 
نزد  نشده  واقع  بيمار شهرستاني  اين  پزشکي  اسناد  قبول  مورد  که 
روزنامه محفوظ تا در صورت مطالبه ارسال شود. و کام آخر اينکه همه 
پرداخت ها مي بايستي به موجب قانون باشد. نه شيوه نامه ، نه آيين نامه و 
نه بخشنامه. و عدم پرداخت و ممنوعيت هم بايد به موجب قانون باشد و 
جاي پاسخ اين پرسش همچنان باقي است که مستند به کدام ماده از 
قانون تأمين اجتماعي عمل ضروري اي که در راستاي درمان و معالجه 
يک بيمار ضرورتش توسط پزشک متخصص تشخيص داده مي شود را 

مي توان زيبايي تلقي و از ايفاء تعهد بيمه گر سر باز کرد؟

مراسم الحاق زيردريايي 
غدير

مراسم الحاق دو زير دريايي کاس غدير 
به ناوگان نيروي دريايي ارتش که به دست 
متخصصين داخلي کشور ساخته شده بود 
صبح پنج شنبه در بندرعباس برگزار شد. 
چهار تصوير از اين الحاق براي افزايش 
جمهوري  ارتش  دريايي  نيروي  قدرت 

اسامي را مي بينيد . 

خبر«
 هفتادمين شماره سينما و ادبيات 
با پرونده سينماي فرانسه چاپ شد

شماره جديد مجله »سينما و ادبيات« با پرونده اي درباره سينماي 
فرانسه و يکي از کارگردانان مهم آن يعني روبر برسون منتشر شده و 
روي پيشخوان آمد.به گزارش خبرنگار مهر، هفتادمين شماره ماهنامه 
»سينما و ادبيات« ويژه آبان و آذر 97 به تازگي منتشر شده و روي 
پيشخوان مطبوعات آمده است.سينماي جهان، سينماي ايران، شعر و 
داستان، نقد و بررسي و نقد کتاب فصل هاي تشکيل دهنده اين مجله 
هستند که به بخش هاي کوچک تر تقسيم مي شوند.يکي از پرونده هاي 
اصلي اين شماره، روبر برسون و سينماي اوست. جهان شخصي اين 
فيلمساز و سبک دروني اش که باعث الهام گيري بسياري از کارگردانان 
پس از او بوده، از جمله مسائلي است که در مطلب مورد نظر به آن 

پرداخته شده است.

مجيد مجيدي، رئيس هيئت داوران 
جشنواره كراا مي شود

مجيد مجيدي رئيس هيئت داوران بخش رقابت جهاني جشنواره 
فيلم »کراا« مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع 
هندي، مجيد مجيدي فيلمساز شناخته شده ايراني سرپرستي 
هيئت داوران بخش رقابت جهاني جشنواره فيلم »کراا« واقع 
اين جشنواره  در  گيرد.  برعهده مي  در سال جاري  را  هند  در 
همچنين فيلم »محمد رسول اه )ص(« ساخته اين کارگردان به 
نمايش گذاشته مي شود.وتري ماران و اومش کالکارني فيلمسازان 
از  فيليپيني  کارگردان  آليکس جونيور  آدولفو  به همراه  هندي 
ديگر اعضاي هيئت داوران بخش رقابت جهاني جشنواره فيلم 

»کراا« امسال هستند.

حجت ااسام غامي:
در بيان دستاوردهاي انقاب اسامي 

خودسانسوري مي كنيم
مدير مرکز پژوهش هاي علوم انساني اسامي صدرا گفت: در بيان 
گزارش  مي کنيم.به  خودسانسوري  اسامي  انقاب  دستاوردهاي 
خبرنگار خبرگزاري مهر، حجت ااسام والمسلمين رضا غامي در 
نشست تخصصي »فرهنگ و انقاب اسامي، رويش ها و دستاوردها« 
گفت: آنچه من از اين نشست برداشت مي کنم يکي اين است که ما 
به دايل مختلف از جمله انفعال در برابر طلبکاري هاي قدرت هاي 
سلطه گر غربي، يا کم کاري و سستي خودمان، يا به دليل اشکااتي 
که در کار خودمان داريم، دچار نوعي خودسانسوري هستيم. به اين 
معنا که دستاوردها، پيشرفت ها و رويش هاي موجود در انقاب و 
جمهوري اسامي را سانسور مي کنيم و بيان و منتقل نمي کنيم.وي 
ادامه داد: از طرف ديگر نظام رسانه اي غرب هم در اين سالها همه 
هم و غمش را بر همين سانسور گذاشته است و اين باعث شده که 
جمهوري اسامي دچار يک مظلوميت مضاعف شود و نتواند حقانيت 
خود را بويژه در عرصه فرهنگ به اثبات برساند. وقتي مقام معظم 
رهبري مي فرمايند: فرهنگ، مظلوم واقع شده است، يکي از معاني 
آن همين است که دستاوردهاي فرهنگي انقاب اسامي بيان و 
منتقل نشده است.به گفته وي آنچه به عنوان رويش در سينماي 
انقاب اسامي، ادبيات انقاب اسامي، هنرهاي تجسمي و ديگر 
عرصه ها اتفاق افتاده بسيار برجسته است ولي اين برجستگي هنوز 
براي گفتن  امروز در سينما حرف جدي  ما  منتقل نشده است. 
داريم، اين در حالي است که پيش از انقاب اسام در سينما هيچ 

حرفي براي گفتن نداشتيم.
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آگهي مزايده به شماره 97/13
سازمان عمران و بازآفريني  فضاهاي شهري شهرداري سمنان براساس مجوز هيات مديره در نظر دارد که نسبت به اجاره دو دستگاه آپارتمان 
خدماتي از مجتمع تجاري خدماتي سيمرغ به شماره واحدهاي 38 و 27 از پاك ثبتي 1190/4 واقع در بخش يك سمنان برابر شرايط مندرج 

در اسناد مزايده به شرح زير اقدام نمايد:

بدينوسيله از کليه عاقمندان و متقاضيان دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار اين آگهي در ساعات اداري به جز ايام تعطيل جهت دريافت 
اسناد مزايده به واحد حقوقي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري سمنان به نشاني: سمنان - خيابان شهيد رجايي، روبروي 
امامزاده علي بن جعفر)ع(، پاك 23 مراجعه نمايند. متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست مبلغ سپرده را به حساب 100822681267 نزد بانك 
شهر به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سمنان واريز نمايند. برنده مزايده موظف است برابر با مبلغ پيشنهادي خود حداکثر 
ظرف مدت يك هفته پس از اباغ نسبت به انجام امور پرداخت وجوه مشخص شده در اسناد و ساير تعهدات به امور مالي سازمان عمران و 
بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري مراجعه نمايد. شرکت کنندگان در مزايده موظفند پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري مورخ 97/9/21 
به دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سمنان به آدرس مذکور تسليم و رسيد دريافت نمايند. به پيشنهاداتي که بعد از مدت 

مقرر در آگهي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. تلفن هاي تماس جهت کسب اطاعات بيشتر 023-33340371-33338513
- سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري سمنان در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است.

تاريخ انتشار: 97/9/10
خ ش: 97/9/10

آگهي مزايده عمومي اماك و مستحدثات
با شرايط پرداخت نقد و اقساط

شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان در نظر دارد تعدادي از اماك و مستحدثات خود در شهر سمنان را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي با شرايط پرداخت »نقد 
و اقساط« واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر و دريافت مدارك شرکت در مزايده از روز شنبه مورخ 1397/09/10 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 
1397/09/17 به نشاني: سمنان - خيابان کهنه دژ - کهنه دژ دهم - پشت مسجد صاحب الزمان - پاك 22 شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان و جهت تحويل پيشنهادات 
خود از روز يكشنبه مورخ 1397/09/18 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1397/09/27 به دبيرخانه شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان مراجعه نمايند. ضمنا شماره 

تلفن  33330703-023 داخلي 8 آماده پاسخگويي به سواات متقاضيان مي باشد.
توضيحات:

1- شرايط پرداخت به صورت »40% نقد و الباقي اقساط يكساله« مي باشد.
2- براي شرکت در مزايده، ارائه سپرده به ميزان مندرج در جدول زير به صورت ضمانتنامه بانكي به نام شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان با اعتبار سه ماهه يا واريز وجه 

نقد به حساب شماره )IR490630232182406968620001( نزد بانك انصار شعبه امام خميني)ره( سمنان به نام شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان ضروري است.
3- گشايش کليه پاکت هاي پيشنهادي واصله راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 در محل شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان صورت خواهد پذيرفت.

4- به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده داراي سپرده مخدوش، 
سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و وجود نقص در محتويات پاکت »ب« و عدم امضاي نمونه قرارداد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- شرکت عمران و مسكن سازان استان سمنان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
6- جهت تسهيل شرايط فروش به ميزان 50% مبلغ پيشنهادي در زمان انتقال سند از متقاضي دريافت مي شود.

7- ماك انتخاب برنده مزايده بااترين نسبت ارزش فعلي به قيمت پايه مزايده پيشنهادات ارائه شده براي هر رديف مزايده است.

تاريخ انتشار: 97/9/10
خ ش: 97/9/10

شركت توزيع برق شهرستان

آگهي فراخوان عمومي
فراخوان عمومي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران

شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد، خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل را به استناد 
قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه معامات شرکت، از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي 

به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

به منظور ارزيابي توان اجراي کار پيمانكاران متقاضي، از کليه شرکتهاي ذيربط که ظرفيت آماده به کار 
در اين زمينه دارند دعوت مي شود.

اسناد ارزيابي مناقصه را از طريق سايت هاي زير دريافت و به آدرس: اصفهان - چهارباغ عباسي - 
خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه همكف - دبيرخانه شرکت 
تحويل يا ارسال نمايند. جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات 

تماس حاصل فرماييد.
http://tender.tavanir.org.ir :1- سايت اينترنتي معامات توانير به آدرس

http://iets.mporg.ir :2- سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس
http://eepdc.ir :3- سايت اينترنتي شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس

در ضمن پس از جلسه ارزيابي کيفي و انجام بررسي هاي ازم به شرکتها يي که در ارزيابي کيفي برنده 
شوند جهت تهيه ضمانتنامه و ارائه پيشنهاد قيمت اطاع رساني خواهد شد.

* شرکت کنندگان در فراخوان مي بايست دو روز قبل از آخرين تاريخ تحويل پاکات با مراجعه به سايت 
شرکت و يا تماس با واحد مناقصه و مزايده، از آخرين اصاحات احتمالي اسناد مطلع گردند، در غير 

اين صورت مسئوليت عدم رعايت اين بند به عهده مناقصه گران مي باشد.
* به مدارك فاقد امضاء مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود، مطلقا ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
* داشتن گواهينامه صاحيت پيمانكاري در رشته ساختمان و ابنيه حداقل با پايه چهار از سازمان 

مديريت و برنامه ريزي کشور الزامي مي باشد.
* شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار مي باشد.

* ساير اطاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/10

خ ش: 97/9/10

مهلت تهيه دفترچه و تاريخ توزيع دفترچهشماره فراخوانموضوع مناقصهرديف
تحويل مدارك

مبلغ ضمانتنامه شركت 
در مناقصه

نازك كاري ساختمان ستاد مركزي شركت 1
توزيع برق اصفهان )ساختمان ماصدرا(

بعد از ارزيابي97610121397/9/101397/9/20

مهلت تحويل پاكتها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 1397/9/20

 روابط عمومي 
شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

قيمت پايه اجاره از مساحتطبقهكاربريشماره پاك اصليرديف
قرار ماهيانه )ريال(

مبلغ وديعه 
قرض الحسنه جهت 

يك سال )ريال(

سپرده شركت در 
مزايده )ريال(

چهارم - واحد خدماتي11190/4
شماره 38 تفكيكي 

سازمان

تقريبا 58/20 
مترمربع

4/000/000 ريال 
)چهار ميليون ريال(

50/000/000 ريال 
)پنجاه ميليون ريال(

6/600/000 ريال 
)شش ميليون و 

ششصد هزار ريال(

دوم - واحد شماره خدماتي11190/4
27 تفكيكي سازمان

تقريبا 75/57 
مترمربع

6/000/000 ريال 
)شش ميليون ريال(

50/000/000 ريال 
)پنجاه ميليون ريال(

9/000/000 ريال )نه 
ميليون ريال(

 نشاني: ملك خيابان امام شرفي، مجتمع تجاري خدماتي سيمرغ 
ملك مورد مزايده داراي انشعابات آب وبرق و گاز، بدون پاركينگ مي باشند.

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سمنان

قيمت پايه نقدي مزايده مساحت )مترمربع(نوع و كاربري ملكپاك ثبتينشانيرديف
)ريال(

مبلغ سپرده شركت در 
مزايده )ريال(

سمنان - بلوار 55 متري شهيد نوروزي - 1
نبش خيابان سليمان نبي

واحد مسكوني طبقه دوم - 9766/5342
واحد شماره سه 

188/365/650/800/000282/540/000

سمنان - بلوار 55 متري شهيد نوروزي - 2
نبش خيابان سليمان نبي

واحد مسكوني طبقه سوم - 9766/5342
واحد شماره چهارم

188/415/652/300/000282/615/000

سمنان - بلوار 55 متري شهيد نوروزي - 3
نبش خيابان سليمان نبي

واحد مسكوني طبقه چهارم 9766/5342
- واحد شماره هفت

188/585/657/400/000282/870/000

سمنان - بلوار 55 متري شهيد نوروزي - 4
نبش خيابان سليمان نبي

واحد مسكوني طبقه پنجم 9766/5342
- واحد شماره هشت 

189/115/673/300/000283/665/000

سمنان - بلوار 55 متري شهيد نوروزي - 5
نبش خيابان سليمان نبي

واحد مسكوني طبقه ششم 9766/5342
- واحد شماره يازده 

189/175/675/100/000283/755/000

روابط عمومي شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان


