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امير سرلشکر موسوي:
 جمهوري اسامي ايران

 پنجه در پنجه
دشمنان انداخته است

 جنبش جليقه زردها 
به بروکسل رسيد

 پايتخت اروپا
متشنج شد

مدير يا سياستمدار؟
حامد حاجي حيدري

قضيه: اضاع ثابت آرايش انتخابات 
1400، کم و بيش معلوم شده اند، و 
البته اين آرايش، همچنان به دنبال 
عنصر متفاوت خود مي گردد. مردم، 
اميد مي خواهند و ثبات، آرامش در 
عين عدالت و توسعه ديجيتال در عين 
اجماع ملي. ولي گزينه هاي مطرح، هر يک، بخشي از اين 
ابعاد را پوشش مي دهند، از اين بابت، آرايش انتخابات 
1400 همچنان گمشده اي دارد؛ هر يک از مأموريت هايي 
که نام برديم، اميد، ثبات، آرامش، عدالت، توسعه ديجيتال، 
و اجماع ملي، مأموريت هاي مديران هستند، و بر فراز اين 
مديران، يک سياستمدار ارشد هماهنگ کننده بر صدر 
هيئت اجرايي ازم است تا مردم به مراقبت او از همه 
چيز دل خوش دارند. انتخابات 1400، »سياستمدار«ي 

مي خواهد که بر »مديران« حکمراني کند.
و  که وضعيت  است  آن  وظيفه »مدير«  اول:  کاوش 
امکانات و مقدورات موجود را بشناسد، آن ها را کنترل 
کند، تعيين استراتژي و برنامه ريزي نمايد، و نهايتاً تصميم 
بسازد، و بدين ترتيب، مديريت را نافذ گرداند. بر فراز اين 
ترتيبات، ولي، »سياستمدار« مکلف است تا طرف مردم 
بايستد و مطالبات مردم را به سمت مديران منعکس 
نمايد و با اهرم هاي خود بکوشد تا مديران را به سمت 
و سوي مردم جهت دهد. سياستمدار، ناظر خط مقدم 
عملکرد مديران است، به نام مردم. ما در سال 1400 

به چنين رئيس جمهوري احتياج داريم.
کاوش دوم: اين مفهوم از سياستمدار، چيزي است که 
مردم دست کم از سال 1392 شاهد آن نبوده اند. در 
واقع، سياستمدار ارشد قوه مجريه در طرف بوروکرات ها 
قرار گرفت، و کوشيد از جانب آن ها و از پشت تريبون هاي 

رسمي با مردم سخن بگويد. 
بدين ترتيب است که به رغم آن که به گفته دولت، در 
شرايطي که برغم دولت پيشين، خزانه اي پر و انباشته 
در دست دارد، مردم در مقابل دولت احساس بي پناهي 
مي کنند و هر لحظه »دلواپس« هستند که از جانب 
دولت، چه سياستي عليه آن ها و عمق زندگي روزمره 

ايشان اتخاذ مي شود.
 اين دولت، اگر خدماتي هم به مردم ارائه دهد، »راه 
دوري مي رود«، چرا که سياستمدار ارشد اين دولت در 

جايي که بايد بايستد، نيست.

سرمقاله

يادداشتيادداشت

سفارتخانه يا بنگاه معامات ماشين؟
غامرضا انبارلويي

کارکرد سفارتخانه هاي کشورهاي متخاصم با ما در ايران سوابقي فراتر 
از امور کنسولي و ديپلماتيک داشته اند. سرآمد همه آنها آمريکا بود که 
سفارتش در تهران را تبديل به جاسوس خانه کرد، يا سفارت انگلستان که 

مرکز توطئه عليه ملت ايران از زمان مشروطه تاکنون بوده و است.
سفارت عربستان چطور؟ آل سعود در ترکيه با قتل فجيع خاشقجي که با 
اره تکه تکه شد، سفارتخانه عربستان را تبديل به ساخ خانه نمود. آيا مراکز 
امنيتي ما عملکرد سفارتخانه هاي متخاصم را در کشور رصد مي کنند تا 

عزت و اقتدار کشورمان آن طوري که در ترکيه عزتشان مخدوش شد، مورد خدشه قرار نگيرد؟
کارکرد سفارتخانه، فعاليت ديپلماتيک است و وظيفه اش رتق و فتق امور کنسولي در چارچوب 
قوانين و پروتکل هاي بين المللي است و منبعث از رفتار متقابل، نه ساخ خانه، نه جاسوس خانه 

و نه بنگاه معامات ماشين هاي آخرين سيستم!
توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست:

الف- هيئت وزيران در جلسه 97/8/13 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد 
اصل 138 قانون اساسي چنين تصويب کرده است:

1- دفاتر و نمايندگي هاي سازمان هاي بين المللي، سفارتخانه هاي خارجي، ديپلمات ها، 
کارمندان رسمي سياسي و کنسولي خارجي در ايران مجاز به ورود يك دستگاه خودروي 
سواري با حجم موتور بااتر از 2500سي سي يا با ارزش بيش از 40 هزار دار هستند.

2- در زمان فروش خودروهاي مذکور در داخل کشور، رعايت ساير شرايط واردات 
خودرو الزامي است.)1(

ب- به طوري که از مفاد مصوبه فوق مستفاد مي شود، دولت به کارکنان و کارمندان خارجي 
سفارتخانه ها که شخص حقيقي هستند، عاوه بر دفاتر نمايندگي ها و سفارتخانه ها که شخصيت 
حقوقي دارند،  اجازه داده تا يک دستگاه خودروي بااي 40 هزار دار که خودروي معمولي خدمت 

نيست، وارد کرده و هر وقت هم خواستند، بفروشند.
چرا وزارت امور خارجه چنين پيشنهادي داده و چرا هيئت دولت موافقت کرده است؟ به 
موجب کدام قانون؟به موجب اصلي از اصول قانون اساسي؟! آيا با اتکاء به قانون اساسي مي شود 

خودرو وارد کرد؟
ج- سفارتخانه يا دفاتر نمايندگي خارجي يک شخصيت حقوقي است، داراي ماموريت دائمي خاص 
است و به عنوان يک دستگاه اجرايي خارجي در ايران اگر خودرو ازم داشته باشد، از داخل يا 
خارج طبق قانون مي خرد و استفاده مي کند و جزء اموال سفارتخانه خارجي است، تا زماني که 
مستهلک نشده، مورد استفاده قرار مي گيرد. وقتي هم که مستهلک شد، به عنوان اسقاطي قابل 
فروش است، اما خودروي کارمندان آنها، خودرو شخص حقيقي است و ورود و خروجش و خريد 
و فروشش تابع قانون عادي )قانون امور گمرکي( است و منافع شخصي آن براي شخص است نه 

سفارتخانه! چرا دولت و با چه انگيزه اي چنين مصوبه اي را گذرانيده است؟
آيا اين رويکرد نوع تطهيرشده اي از واردات قاچاق خودروهاي گرانقيمت و ورود ممنوع بااي 

2500 سي سي محسوب نمي شود؟
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نمره صفر براي گروه بيست!
حنيف غفاري

گرد همايي سران 20 قدرت  برتر اقتصادي دنيا، 
بدون حصول نتيجه اي معين در پايتخت آرژانتين 
در حال برگزاري است. وقوع حوادثي مانند نقص 
فني هواپيمايي آنگل مرکل، سرگرداني محمد 
بن سلمان در بوئنوس آيرس و اقامت اجباري 
وي در رزيدانس سفارت عربستان در آرژانتين، 
برخورد سرد ترامپ با رئيس جمهور آرژانتين، 
رئيس  از سوي  ديگر  فردي  با  رئيس جمهور چين  گرفتن  اشتباه 
 جمهور آرژانتين و وقوع زلزله خفيف 3/5 ريشتري در بوئنوس آيرس 
در فاصله کمتر از يک روز مانده به برگزاري اجاس، از جمله حواشي 
خبري جذاب اين نشست به شمار مي رفت. با اين حال سوال اصلي 
اين  "خروجي  و   "20 گروه  نشست  برگزاري  "فلسفه  خصوص  در 

نشست" همچنان بي پاسخ باقي مانده است!
واقعيت امر اين است که گروه 20 در دوران رياست جمهوري اوباما 
و پس از وقوع بحران اقتصادي در غرب نيز بارها تشکيل جلسه داد. 
 در آن دوران ) که مانعي به نام ترامپ در کاخ سفيد وجود نداشت ( 
نيز سران 20 اقتصاد برتر دنيا نتوانستند بر سر مواجهه با بحران هاي 
مزمن اقتصادي موجود در کشورشان به يک راهکار جمعي و قابل 
در  اقتصادي  بحران  از  سال   10 از  بيش  اکنون   هم  برسند.  اتکا 
آمريکا و اروپا سپري شده است و مقامات اروپايي همچنان از اتخاذ 
سياست هاي رياضتي به عنوان تنها راهکار موجود براي حفظ وضعيت 
موجود نام مي برند. در اين ميان کمتر اقتصاددان و سياستمداري 
در غرب نسبت به گذار از بحران اقتصادي حاکم بر نظام بين الملل 

خوشبين به نظر مي رسد. 
 در حال حاضر، عاوه بر بحران هاي زيربنايي حاکم بر مجموعه گروه 20، 
شاهد الحاق  بحراني ديگر به نام"حضور ترامپ در کاخ سفيد" هستيم! 
 ترامپ صراحتا چندجانبه گرايي مدنظر کشورهاي عضو گروه 20 
اقدامات  به  را  الملل  بين  تجارت  قوانين  و  برد  مي  سوال  زير  را 
يک جانبه گرايانه خود نقض مي کند. هم اکنون اصلي ترين دغدغه 
اعضاي گروه 20، مواجهه با تعرفه گذاري ها و سياست هاي حمايت 
گرايانه اقتصادي ترامپ است. در اين ميان، اساسا فرصت و بستري 
براي همگرايي ميان اعضاي گروه 20 بر سر مواجهه با بحران هاي 

اقتصادي جاري در نظام بين الملل وجود ندارد. 
معضات و آسيب هاي جاري در مجموعه گروه 20، شامل دو آسيب 
زيربنايي )ساختاري( و روبنايي بوده و بايد اذعان کرد که سران 20 
آسيب  دونوع  اين  با  مواجهه  توان  همچنان  دنيا،  اقتصادي  قدرت 

خطرناک را ندارند. 
در نهايت اينکه نشست اخير گروه 20، به جاي آنکه پيام آور همگرايي 
بازيگران اقتصادي قدرتمند دنيا براي مواجهه با معضات موجود باشد، 

به نماد واگرايي آنها در نظام بين الملل تبديل شده است. 
امنيتي و سياسي موجود  اينکه مناسبت پشت پرده  تر  نکته مهم 
اعضاي  برخي  عضويت  جمله  از   (20 گروه  بازيگران  برخي   ميان 
گروه 20 در ناتو (، بر مناسبات  اقتصادي آنها سايه افکنده است. 
همين مسئله سبب شده تا بسياري از تصميم گيري هاي اقتصادي  
قرار  يکديگر  با  آنها  مناسبات  ديگر  تاثير  تحت   ،20 گروه  اعضاي 

گيرد. 
آنچه مسلم است اينکه به جز عکس هاي يادگاري و حواشي خبري 
جالب توجهي که در نشست گروه 20 در بوئنوس آيرس شاهد ان 
بوديم، اين نشست پرهزينه خروجي قابل توجهي در راستاي حل 

بحران هاي اقتصادي موجود در جهان امروز نداشت. 
پروسه  در  موجود  زيربنايي  معضات  که  زماني  تا  شک   بدون 
ناکامي به  تصميم سازي جمعي گروه  20 حل و فصل نشود،اين 
کاخ  هميشه  براي  ترامپ  اگر  حتي  ماند،  خواهد  باقي  خود  قوت 

سفيد را ترک کند!

  آگهي مناقصه عمومي 
 دو مرحله اي نوبت دوم 

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 دوم

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
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مركز قلب تهران

مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني تهران

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

مراسم ختم پدر شهيد حسن اماني
 پدر همسر آقاي دکتر محمد سرافراز  

رئيس سابق سازمان صدا و سيما 
حاج مهدي اماني 
روز يکشنبه 11 آذر از ساعت 15 الي 16/30 
ايشان  بود  ياد  مراسم  و  قبا  مسجد  در 
 11/30 الي   10 آذر ساعت   16  روز جمعه 

در مسجد قلهك برگزار مي شود.
روزنامه رسالت درگذشت حاج مهدي اماني را به برادر بزرگوار 
محمد سرافراز تسليت مي گويد و بقاي عمر بازماندگان را 

بنياد و روزنامه رسالتمسئلت دارد.

سود توجه به مدارس 
غيرانتفاعي براي دولت 

بيشتر است

کيفيت پايين مدارس دولتي 
 سرسره اي براي پناه

به مدارس غيرانتفاعي

 بودجه مدارس دولتي
 در جيب

مدارس غيردولتي

 طبق قانون
 مدارس غيرانتفاعي

براي مناطق محروم بود
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دريادار خانزادي خبر داد:
الحاق زيردريايي هاي 
نسل جديد به ناوگان 
نداجا تا دو ماه آينده

سيا سي يك شنبه 11 آذر 21397
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يوسف نژاد:
 استيضاح حجتي و رحماني فضلي 

در دستور کار مجلس است
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: استيضاح حجتي و رحماني فضلي در دستور 
کار مجلس است.علي اصغر يوسف نژاد در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزايش تعداد درخواست استيضاح 
وزرا توسط نمايندگان اظهار کرد: استيضاح جنبه اي نظارتي، براي بررسي نقاط 
ضعف و قوت دولت است و معتقدم دستگاه ها بايد از اين موضوع استقبال و آن 
را نبايد "مچ گيري" قلمداد کنند.وي افزود: اين استيضاح ها انضباط سازماني و 
شفافيت را تقويت کرده و هدف از آن کمک به امور اجرايي است. دستگاه ها 
طبعا عاقه اي به استيضاح شدن ندارند اما وظيفه نظارتي مجلس، نمايندگان 
را مجاب مي کند تا در حدود آيين نامه داخلي و قانون اساسي از عواملي مانند 
کنند.يوسف نژاد  استفاده  ضروري  شرايط  در  استيضاح  و  تفحص  و  تحقيق 
همچنين درباره آخرين وضعيت وزرايي که درخواست استيضاح آنها به دست 
هيئت رئيسه مجلس رسيده است، اظهار کرد: در حال حاضر اسامي برخي از 
وزرا براي استيضاح مطرح شده اما استيضاح وزير جهاد کشاورزي با 21 امضا 
قرار دارد.وي تصريح کرد:  امضا در دستور کار مجلس  با 19  و وزير کشور 
درخواست استيضاح وزير ورزش و جوانان هم به دليل کاهش تعداد امضاهاي 

درخواست کنندگان منتفي شد.

وزير دفاع خبر داد:
رونمايي از دستاوردهاي ماهواره اي و 
دريانوردي وزارت دفاع در دهه فجر

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از رونمايي، دستاوردهاي زميني، ماهواره اي 
و دريانوردي وزارت دفاع در دهه فجر خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، امير 
سرتيپ امير حاتمي در حاشيه همايش بزرگ فرماندهان و اعضاي بسيج وزارت 
دفاع در جمع خبرنگاران با بيان اينکه دهه فجر انقاب اسامي امسال به شکل 
ويژه اي برگزار مي شود زيرا همه دستگاه ها مصمم هستند که بخش بزرگي از توان 
و دستاوردهاي خود را به نمايش بگذارند گفت: وزارت دفاع هم دستاوردهاي 
خوبي در بخش هاي زميني، ماهواره اي، دريانوردي و ديگر عرصه ها دارد که در 
دهه فجر از آنها رونمايي مي شود.حاتمي، کارکرد اصلي بسيج در وزارت دفاع 
را سرعت دادن و تعميق ماموريت ها دانست و گفت: وزارت دفاع در سال هاي 
گذشته هداياي بسيار خوبي به مردم اهدا کرد. روحيه بسيجي در رسيدن به خط 
 توليد هواپيماي کوثر، هواپيماي آتش نشان، خودرو زرهي، موشک و انواع رادار ها 
نقش موثر داشته است.وي گفت: دشمن برنامه ريزي کرده بود که با حضور 
تروريست ها در منطقه دائما ناامني ايجاد کند. آن ها انواع جنايت ها را مرتکب 
تمام  امروز همه مي دانند  البته  استفاده کردند،  از ساح شيميايي  و  شدند 
 اين جنايت ها با حمايت آمريکا انجام مي شود اما آنچه اين توطئه ها را خنثي 

مي کند، عزم مردم و نيروهاي مسلح ملت ها به ويژه سوريه و عراق بود.

سعيدي مبارکه:
تخطي از قانون منع به کارگيري 

بازنشستگان جرم است
عضو فراکسيون جوانان مجلس گفت: تخطي از قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
جرم است.زهرا سعيدي مبارکه در گفت و گو با خبرنگار حوزه مجلس گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، درباره اينکه برخي افراد مشمول قانون بازنشستگي هنوز 
در محل کار خود حاضر مي شوند، اظهار کرد: دليل اصرار برخي براي بي اعتنايي 
به قانون توجيه ناپذير است و نمي دانيم چرا افرادي که بازنشسته بودند و حتي 
خداحافظي کردند، بار ديگر در محل کار خود حاضر مي شوند!وي تأکيد کرد: 
جلسه اي  روز دوشنبه با حضور حجت ااسام والمسلمين منتظري دادستان کل 
کشور، عادل آذر رئيس کل ديوان محاسبات کشور، ناصر سراج رئيس سازمان 
رئيس  بهرامي  محمدکاظم  والمسلمين   حجت ااسام  کشور،  کل  بازرسي 
ديوان عدالت اداري و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي تشکيل 
مي شود که در آن به 1۰ سؤال مطرح شده از سوي معاونت قوانين مجلس در 
اين مورد پاسخ داده مي شود.وي گفت: در اين جلسه ضمن رفع ابهام از روند 
اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان، همه دستگاه هاي مجري به يک 
جواب هماهنگ براي اجراي قانون خواهند رسيد و هرجا نياز بود استفساريه 
تهيه مي کنيم.طراح قانون منع به کارگيري بازنشستگان با اشاره به اينکه دايره 
است، تصريح  افراد  از  تعداد  محدودي  بازنشستگي شامل  قانون  در  تخلف 
کرد: متأسفانه دليل ماندگاري  اين افراد براي نمايندگان مجلس هم مشخص 
نيست.سعيدي مبارکه با تأکيد بر اينکه تعداد بسيار زيادي از بازنشستگان در 
موعد مقرر از کار خارج شدند، گفت: عده اي که مانده اند نگذاشتند نمايندگان 
مجلس از دليل ماندنشان مطلع شوند، اما قدر مسلم متخلفان بايد بدانند که 
قانون منع به کارگيري بازنشستگان تفاوتش با ساير قوانين اين است که تخلف 

در آن جرم انگاري و برايش مجازات در نظر گرفته شده است.

بختيار:
راهکار بازگرداندن اميد به جامعه 

شفاف سازي است
عضو فراکسيون اميد مجلس گفت: راهکار بازگرداندن اميد به جامعه شفاف سازي 
است.علي بختيار در گفت و گو با ايسنا، درباره اقدامات عملي که مي تواند اميد 
را به جامعه باز گرداند، اظهار کرد: امروز جامعه ما با دو مشکل جدي مواجه 
است. يکي از آنها سياه نمايي از سوي برخي از افراد است و ديگري کاهش 
اعتماد عمومي است.وي  بيان  کرد: امروز در حوزه اقدامات دولت و کارهايي که 
دستگاه تقنيني در کشور انجام مي دهد و اقدامات بزرگي که از سوي دولت ها 
و مجالس در ادوار مختلف انجام شده است، سياه نمايي شده و حتي برخي از 
آنها را ناديده مي گيرند.نماينده مردم گلپايگان در مجلس اظهار کرد: در خصوص 
تکنولوژي و دستيابي به علوم و فنون کشور ما توانسته است گام هاي مثبتي 
را بردارد. ما در کنار سرمايه هاي زير زميني و رو زميني يک سرمايه  بزرگ 
به نام نيروي انساني داريم که امروز توانسته ايم جواناني مبتکر و اهل دانش 
تربيت کنيم. داراي شرکت هاي دانش بنيان هستيم و در زمينه استارت آپ ها 
کارهاي خاقانه اي انجام شده است تا بتوانيم ايده را به پول تبديل کنيم.وي 
خاطرنشان کرد: در زمينه پزشکي تقريبا ما توانسته ايم به مرز مناسبي در 
دنيا برسيم تا جايي که ديگر نيازي به اعزام بيمار به خارج از کشور نباشيم. 
اما علي رغم تمام دستاوردهاي دولت و مجلس شوراي اسامي در تمامي ادوار 
شاهد سياه نمايي از سوي برخي از افراد هستيم.بختيار  اظهار کرد: اقداماتي 
را جمهوري اسامي ايران با اتکا به نيروي جوان و متخصص خود انجام داده 
است، اما گاهي سياه نمايي مي شود. از سوي ديگر عدم وجود اعتماد عمومي 
به دليل دست اندازي تعداد اندکي از مسئوان به حقوق عمومي مسئله اي است 
که امروز اعتماد مردم را نسبت به مسئوان خدشه دار کرده است.وي افزود: 
مردم هر نماينده يا وزيري را که مي بينند فکر مي کنند که او به بيت المال 
دست اندازي داشته است. راهکار ترميم اين اعتماد حرکت به سمت شفافيت 
است. ما بايد مسئوان خود را در اتاق شيشه اي قرار دهيم و مردم بايد به 

صورت شفاف به همه چيز دسترسي داشته باشند.

آيت اه اراکي:

۱۰۰ کشور به آمريکا براي تحريم اجاس وحدت، پاسخ منفي دادند
دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب گفت: 1۰۰ 
وحدت  اجاس  تحريم  براي  آمريکا  به  کشور 
در اراکي  محسن  دادند.آيت اه  منفي   پاسخ 

 گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، 
به تشريح دستاوردهاي سي و دومين اجاس 
سراسري کنفرانس وحدت پرداخت و گفت: ما 
آمريکايي ها  که  مي دانستيم  اجاس  از  پيش 
برگزاري  در  اخال  براي  سعودي  عربستان  و 
کرد  خواهند  تکاپو  وحدت  کنفرانس  گسترده 
ما  آنها  تکاپوهاي  و  تمام تاش ها  اما علي رغم 
شاهد حضور بيش از 35۰ مهمان خارجي از 1۰۰ 
کشور جهان بوديم که اين شکست بزرگ براي 
آمريکا و عربستان سعودي محسوب مي شود.وي 
با بيان اينکه بين مهمانان رئيس جمهور، رئيس 
جمهور سابق، نخست وزير سابق و برخي وزرا 
حضور داشتند تصريح کرد: مهمانان حاضر در 
اجاس وحدت از متفکران فرهيخته و برجسته 
علوم ديني جهان اسام بودند که عمده آنها به 
تاشها و تکاپوهاي آمريکا براي عدم حضور در 
تهران پاسخ منفي دادند.دبيرکل مجمع جهاني 
آيا  که  سؤال  اين  به  پاسخ  در  مذاهب  تقريب 
آمريکا توانست سفر برخي مهمانان اجاس را 
لغو کند، گفت: بااخره آنها برخي مهمانان ما 
از جمله آقاي هنيه را محدود کردند اما ايشان 
به صورت  وحدت  کنفرانس  در  بار  اولين  براي 
ويدئوکنفرانس شرکت کرد که اين پاسخ محکمي 
به آمريکاست البته من نمي خواهم اسم بياورم 
تا  و  راه  نيمه  تا  مدعو  هاي  از شخصيت  يکي 
ترکيه براي شرکت در اجاس وحدت آمد اما 
ايشان با ما تماس گرفت و گفت که در صورت 

حضور در تهران براي او مشکات فراواني به وجود 
پذيرفتيم.وي  را  ايشان  عذر  ما  و  آمد  خواهد 
شهداي  تکفل  پذيرش  به  اشاره  با  همچنين 
بازگشت در فلسطين اشغالي گفت: ما اعام کرديم 
که جمهوري اسامي تکفل شهداي بازگشت را 
تحت  هزينه هاي  البته  گرفت  خواهد  به عهده 
اين شهداي عزيز  قرار گرفتن خانواده  پوشش 
توسط مسلمانان جهان اسام تأمين خواهد شد 
که اين هم نشان مي دهد مسلمانان جهان اسام 
نسبت به برادران فلسطيني خود حساس هستند.

بيان  با  مذاهب  تقريب  جهاني  مجمع  دبيرکل 
اينکه جهان اسام امروز حامي جريان مقاومت 
و مخالف بن سلمان و آل سعود است گفت: امروز 
بن سلمان به هر کشوري مي رود مسلمانان آن 
آگاه  مسلمانان  چون  مي شوند  معترض  کشور 

و مي دانند که عربستان در پشت پرده  هستند 
کشتار مسلمانان حضور دارد.اراکي در پاسخ به 
سؤالي درباره کميسيون هاي تخصصي کنفرانس 
وحدت نيز گفت: ما 14 کميسيون تخصصي داشتيم 
که شخصيت هاي برجسته اسام و برخي مقامات 
برخي  داشتند،  شرکت  آن  در  ايراني  بلندپايه 
کميسيون هاي تخصصي ما به اندازه يک کنفرانس 
مستقل ظرفيت داشت اما ما اين کميسيون هاي 
تخصصي را ذيل کنفرانس وحدت برگزار کرديم؛ 
مثًا کنفرانس بيداري اسامي که با حضور دکتر 
وايتي برگزار شد منشأ آثار و برکات بزرگي براي 
جريان مقاومت و جهان اسام است که ما آن را 
ذيل کنفرانس وحدت برگزار کرديم.وي در پاسخ 
به اين سؤال که دستاورد کنفرانس وحدت براي 
فلسطين چه بوده است تصريح کرد: مهمترين 

به  نسبت  اسام  است که جهان  اين  دستاورد 
مسئله فلسطين حساس است و هيچ مسلماني 
مهم  پيام  است؛  نگذاشته  تنها  را  فلسطيني ها 
که  بود  اين  فلسطيني ها  به  وحدت  کنفرانس 
اکنون مقاومت  دوران دفاع تمام شده است و 
فلسطين به مرحله جديدي رسيده که آن آغاز 
مرحله آزادسازي سرزمين هاي اشغالي است که 
گام اول آن متصل کردن ضفه ]کرانه[ به غزه 
است.دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب افزود: 
اکنون همه دنيا مي بينند که رژيم صهيونيستي 
تنزل  روز  به دو  فلسطين  مقابل  مقاومتش در 
رژيم صهيونيستي  کار  ان شاءاه  و  است  يافته 
با مقاومت فلسطيني ها به پايان خواهد رسيد.

اين سؤال که برخي شبهه  به  پاسخ  اراکي در 
مي کنند که برخي شخصيت هاي مطرح حاضر در 
اجاس وحدت گرايش تقريبي نداشتند، گفت: 
اين حرفها براي تخريب روند وحدت است چون 
اجاس  اين  در  نداشتند  تقريبي  گرايش  اگر 
شرکت نمي کردند ممکن است برخي افراد در 
عملکردهاي خود اشکااتي نيز داشته باشند اما 
نفس حضور آنها در اجاس وحدت پيام مهمي 
دارد که مصداق بارز آن عاقه به تقريب و وحدت 
جهان اسام است.وي در پاسخ به سؤالي درباره 
يک جريان ضدتقريبي در کشور گفت: امروز اين 
جريان منزوي، مأيوس و شکست خورده است. 
روزي اين جريان در قم جوان مي دادند اما ما 
توانسته ايم آنها را نه تنها در قم و ايران بلکه در 
کشورهاي منطقه و جهان اسام منزوي کنيم 
و اينها امروز صاحب هيچ نفوذ قابل توجهي در 

جهان اسام نيستند.

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: اوايل بهمن شاهد الحاق نسل جديد و بسيار پيشرفته زيردريايي هاي 
بومي به ناوگان نداجا خواهيم بود.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، امير دريادار حسين خانزادي 
در مراسم الحاق ناوشکن سهند در منطقه يکم نيروي دريايي ارتش در بندرعباس، اظهار داشت: امروز 
در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي و به مناسبت روز نيروي دريايي، ناوشکن تمام 
ايراني سهند به ناوگان جنوب جمهوري اسامي ايران ملحق شد. اين ناو در 6 سال ساخته شده و 
آماده انجام عمليات هاي محوله است.وي عنوان کرد: نسل جديدي از ناوشکن هاي کاس موج و نسل 
سوم جماران به نيروي دريايي جمهوري اسامي ايران در جنوب ملحق شد و در پي آن ناوشکن هاي 
دنا و ناوشکن دماوند را تا چند ماه ديگر احيا و براي بار ديگر به نيروي دريايي ملحق خواهيم کرد.وي 
با بيان اينکه امروز رستاخيز سهند است و با اراده و باور جوانان ايراني به عرصه نبرد بازگشته است. 
سامانه هاي رانش، قابليت هاي مصون بخش امنيت را به منطقه اهدا مي کند گفت: اطمينان داريم که 
زمان افول استکبار جهاني فرا رسيده است و به پاس خون شهداي ناوهاي جوشن، پيکان، سهند و 

سبان با چشماني بيدار در دريا ايستاده ايم تا با توسل به درس عاشورا توانايي هاي ظاهري دشمنان را به 
زانو درآوريم.خانزادي با بيان اينکه روزي که مقام معظم رهبري در کارخانجات منطقه يکم بندرعباس 
اباغ فرمودند ناوشکن بسازيد با ظرفيت حمل بالگرد و پرتاب موشک، خيلي ها فکر نمي کردند امروز 
به اين ظرفيت ها دست يابيم، بيان کرد: در 3۰ بهمن سال 88، ناو جماران بعد از تاش 12 ساله به 
ناوگان نيروي دريايي ملحق شد. وقتي جماران ملحق شد در حوزه بين الملل خيلي ها مي پرسيدند آيا 
اين شناور حرکت هم مي کند؟ اين سؤال معنا دارد، يعني خيلي کشورها باور نداشتند ايران در زير 
فشارهاي شکننده تحميل جنگ و تهديدات گسترده، توانايي داشته باشد، ناوشکني بسازد که موشک 
پرتاب کند.وي با اشاره به اينکه اعزام پياپي ناوشکن جمهوري اسامي ايران براي مقابله با پديده دزدي 
دريايي اين موضوع را ثابت کرد، تصريح کرد: قطعاً هر پديده اي با نگاه علمي زماني ثابت مي شود که 
تکرارپذير باشد. ناوشکن دماوند که چند سال بعد در حادثه اي ناخوشايند در درياي طوفاني شمال با 

صخره ها برخورد کرد، تکرار اين موضوع بود.

ادامه از صفحه 12
اين قراري بوده بين شهيد لشکري وهمسرش .نمايش به صورت گدازش 
زماني از حال نمايشي به گذشته نمايشي صورت مي پذيرد . هرچند که 
روند کار يک روايت خطي از داستان " اسارت خلبان حسين لشکري  
" است ؛ اما علي برجي به عنوان کارگردان زمان ها را در هم تنيده تا 

به روندي دراماتيک دست پيدا کند .
 تماشاکنان مدام از حال به گذشته مي روند  و مي آيند . در گوشه اي 
را  خاطراتش  دارد  شهيد  همسر  است  حال  زمان  که   صحنه   از 
مي گويد و درگوشه ديگري از صحنه ما در واقع اسارت و ماجراهايي 

که بر خلبان حسين لشکري گذشته است را مي بينيم . 
در نهايت کارگردان با يک تعليق غافلگير کننده در انتهاي نمايش 
 علي رغم حدس تماشاکنان مبني بر اتمام  آن ، نمايش را ادامه 
حسين  خلبان  شهيد   " جنازه  تشييع  فيلم  پخش  وبا  دهد   مي 
لشکري " نمايش را با يک  " رورانس دراماتيک " که جزئي از نمايش 

نيز محسوب مي شود تمام مي کند . 
 اما چيزي که در اين ميان بايد گفت  نشان دادن ماجراهاي دوران 
اسارت شهيد خلبان حسين لشکري به لحاظ دراماتيک ومنطق درام  
و روايت قصه است . در واقع همسر وي مسائل قبل از اسارات و زندگي 

خودش وفرزندش در زماني که همسرش اسير بوده  و درنهايت دوران 
پس از اسارات را مي داند وتعريف مي کند .

ولي تمام مسائلي که ما از دوران اسارت شهيد لشکري مي بينيم 
در واقع مشخص نمي شود که از زبان کيست . با شروع نمايش از 
گفته هاي همسر شهيد اين گونه برمي آيد که راوي همسر خلبان 
است اما به لحاظ دراماتيک وساختاري اين اتفاق  نمي تواند بيفتد 
. چرا که دوران اسارات شهيد لشکري يا بايد از زبان خود او گفته 
شود يا مثا توسط نامه هايي که  او نوشته و... در غير اين صورت 
روند ساختاري ومنطق روايي متن وايضا نمايش درست از آب در 
نمي آيند . دوديگر آنکه در طول نمايش مي شد که کمتر از حال 
به گذشته رفت ، چرا که اين رفت وآمد مکرر تمرکز حسي مخاطب 
را مي گيرد . جاهايي هست که بشود صحنه هايي را به يکديگر 
وبه يک کليشه  تکرار شود  آمد کمتر  و  اين رفت  تا  متصل کرد 
اجرايي  تبديل نگردد .سه ديگر آنکه به جز بازي علي برجي که ريتم 
وطنزي تلخ وگزنده اي در خود دارد که ناشي از شناخت او نسبت 
به شخصيتي است که بازي مي کند ، اضافه نمودن بازي کمدي  
توسط شخصيتي ديگر محلي ازاعراب ندارد . مثا کمدي نشان دادن 
فردي که کارهاي خلبان را انجام مي دهد وآنگونه لباس پوشيده 

 ورفتار لوده اي دارد نچسب مي نمايد و درساختار اجرايي نمايش و
پرداخت هاي دراماتيک آن نمي گنجد . 

اما ازاينها که بگذريم متن واجرا ازريتم  مناسبي برخوردار بود . 
بازيها نسبتا روان و دراماتيزه  صورت پذيرفتند ،  بخصوص بازي 
سپيده پهلوان زاده در نقش همسر شهيد ، بازي بابک نوري در نقش 
حسين لشکري ، علي برجي و سربازعراقي  که عربي صحبت مي کند 
وطنز قابل قبول خاص خود را دارد . در نمايش لحظات دراماتيک 
 نابي هم وجود دارد مانند لحظه اي که گلدان از دست همسر شهيد 

مي افتد ومي شکند .
لشکري  شهيد  از  اي  نشانه  به  تبديل  گلش  که   گلداني 
 مي شود که همسرش لحظه آخر بااي سرش مي آيد ودستش را 
مي گيرد.همانگونه که زن گل را بر مي دارد ونوازش مي کند و به 
 آغوش مي کشد واشک مي ريزد ، ما  نيز به آغوش کشيدن همسر 
شهيدش را مي توانيم ببينيم وحس کنيم وبا او اشک بريزيم . بايد 
گفت کارگرداني علي برجي با دقت خاص صورت پذيرفته وتوانسته 
اين لحظات ناب را خلق کند . " نمايش 641۰ " را مي توان يکي 
از نمايش هاي خوب روز اول جشنواره مقاومت برشمرد . به علي 

برجي وگروهش خسته نباشيد مي گويم .  

 مقاومت در اسارت با اسلحه ايمان و عشق

ادامه از صفحه اول
او بايد به سفرهاي استاني و به ميان مردم برود، با آن ها سخن 
بگويد، و به مردم اطمينان دهد که »طرف آن هاست«. آن چه 
امروز در دولت يازدهم و دوازدهم مي گذرد، يک خطاي مصطلح 
در سياست دنياست، که طي آن، مدير خود را با بوروکرات و مدير 
اشتباه مي گيرد، و هر گاه که چنين رخ دهد، واکنش هاي عاطفي 
مردم عليه دولت طبيعي خواهد بود. در واکنش به وضع و حال 
اين دولت، گزينه برازنده براي انتخابات 14۰۰، چنين گزينه اي 
است. گزينه اي که »طرف مردم« قرار بگيرد و از بوروکرات ها و 

مديران مطالبه ساز کند.
کاوش سوم: مردم، عميقاً به سياستمدار اجرايي نياز دارند که 
عاوه به آن که در مقابل »مديران« »طرف مردم« است، اين 
طرفيت را به نحو اخاقي اعمال کند، نه هتاکي. مردم نياز دارند 
قابل  اخاقي  »شخصيت  يک  قالب  در  را  ارشد  سياستمدار  تا 
افتخار« ماقات نمايند. سياستمدار اخاقي، عادل، صادق و تابع 
اصول است، که پاداش ها، مجازات ها و راه و رسم ارتباطي او با 
يک الگوي تاريخي مورد احترام قابل انطباق باشد. اينجا، مسئله 
»اعتماد« مطرح است، و مردم بايد بتوانند امور اجرايي کشور را 
به کسي بسپارند و براي سال ها با آرامش از حسن عملکرد او 
تنها، خودش و  نه  او  اين منظور،  براي  باشند.  اطمينان داشته 
در سلوک شخصي خودش بايد مجسمه اخاق و قابل احترام 
باشد، بلکه بايد مراقب »تهذيب« مديران و بوروکرات ها نيز باشد 

تا  را  بوروکراسي  مجازات ها، سامت  و  پاداش ها  از  نظامي  با  و 
گردد،  افزون تر  مقدور  حد  اين  چه  هر  کند.  حفظ  مقدور  حد 
اعتمادتر« خواهد  »مورد  و  نيز »سياستمدارتر«  »سياستمدار« 
 بود. ما در سال 14۰۰ به چنين رئيس جمهوري احتياج داريم.

کاوش چهارم: نکته بعد اين است که، »سياستمدار« با »شخصيت 
اخاقي قابل افتخار« و »مورد اعتماد«، زمينه مسئوليت پذيري را در 
تک تک مردم کشور باا مي برد و کمک مي کند تا تک تک مردم 
مراعات حدود يکديگر را وظيفه بشمارند و »ادب« و »احترام« در 
کشور رايج شود. حدگريزي سياستمداران، مديران و بوروکرات ها 
را از يک طرف، و ملت را از جانب ديگر، جري مي کند تا از موازين 
»قدرشناسي« و »احترام« خارج شوند، و اگر وضع به اين سمت 
برود، بازده دستگاه سياسي و مديريتي کشور به نصف و کمتر از 
نصف تقليل مي يابد. اگر سياستمدار دقيقاً در جايي که بايد، »در 
طرف مردم« قرار بگيرد و به زيورهاي »اخاقي« نيز مزين گردد، 
احساسات مناسب را در سازمان ها و در سطح توده مردم گسترش 
مي دهد و اين احساسات، سطح ماحظه کاري اجتماعي را باا مي برد. 
اين وضع، به نوبه خود، قدرت و نفوذ سياستمدار را افزايش مي دهد، 
و او را به سطح يک »سياستمدار کاريزماتيک« ارتقاء مي بخشد. 
چنين سياستمداري بيش از مرز مناسبات رسمي رياست جمهوري 
گام بر مي دارد، و حتي فراتر از شبکه روابط غير رسمي سياسي، 
توان اعمال حاکميت دارد. چنين سياستمداري، اين توان را دارد 
تا کشور و ملت را در جهت اجراي اغراض اخاقي متحد سازد. ما 

در سال 14۰۰ به چنين رئيس جمهوري احتياج داريم.
کاوش پنجم: مطلب آخر اين که چنين سياستمداري که مطلقاً 
در سطح مديران نيست، بلکه آن ها را از يک اشل بااتر هدايت 
مي کند، عاوه بر اداره موفق کشور، اين »ظرفيت« را دارد که براي 
چندين نسل، ملت را به لحاظ جنبه هاي عاطفي و سياسي آموزش 
دهد. اين سنخ از »سياستمدار«، »قلب«ها را تمرين مي دهد تا 
از خود بگذرند و به ملت و تاريخ فکر کنند. براي اين منظور، 
سياستمدار بايد اين توانمندي را داشته باشد تا به صداهاي آرام 
مردم در گوشه هاي دور دست گوش بسپارد و حکمت هاي آن ها 
را بياموزد و به کار بندد. اين دست »سياستمدار«، به نشانه هاي 
ظريف مندرج در فرهنگ توجه دارند. آن ها عصاره حال و هواي 
تاريخ را بر مي گيرند تا از خال آن، عطر و بويي براي حيات 
اخاقي ملت دست و پا کنند، و »آرامش« و »طمأنينه« مردم 
اين  با  برازنده،  سياستمدار  آورند.  ارمغان  به  تاطم  ايام  در  را 
»طمأنينه«، »خرد اجتماعي« را پرورش مي دهد. زماني، دو رئيس 
جمهور 94 درصدي در کنار امام )ره( و سپس رهبري )حفظه ا...( 
فرزانه داشتيم که با همه اين مهارت ها که يک به يک به خاطر 
آورديم، در سخت ترين روزهاي جنگ و پس از جنگ، کشور را 
آرام و مطمئن نگاه مي داشتند. ما و هر ملتي، همواره به چنان 
رئيس جمهوراني نياز داشته ايم، و اميدواريم که در سال 14۰۰، 
تشکل هاي سياسي دست به کار شوند و شخصيتي همچون آن 

گزينه را به ملت پيشنهاد دهند.

مدير يا سياستمدار؟

امير سرلشکر موسوي:
جمهوري اسامي ايران پنجه در پنجه دشمنان انداخته است

فرمانده کل ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: جمهوري 
اسامي ايران پنجه در پنجه دشمنان انداخته است.به 
گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، امير سرلشکر سيدعبدالرحيم موسوي 
ايران،  اسامي  جمهوري  ناوشکن  الحاق  مراسم  در 
»سهند« به نيروي دريايي ارتش گفت: دهمين روز 
بسيار  روز  دريايي  نيروي  تاريخ  در  آذرماه 139۷  از 
مهمي است. روح شهيدان واامقام سهند در اين ميدان 
بر  و شهادت مي دهند  و شاهد هستند  ناظر  حاضر، 
اينکه شما توانسته ايد و مي توانيد هر ناممکني را ممکن 
کنيد. از اين روزهاي مهم در تقويم نيروي دريايي کم 
 نبوده است و کم هم نخواهد بود.وي اظهار کرد: طي 
4۰ سال بعد از پيروزي انقاب اسامي ايران، نيروي 
دريايي ارتش يک خط روشن و پرافتخار را طي کرده 
است و در اين خط نوراني نقاط عطفي وجود دارد که 
اشاره به اين نقاط، اشاره به عظمت انقاب اسامي در 
دميدن روح خودباوري به مردم ايران اسامي است.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: نيروي دريايي ارتش در 
زمان رژيم طاغوت تقريباً همه  چيزش وابسته به خارج از 
کشور بود. ارتش با پيروزي انقاب اسامي انرژي متراکم 

خود را آزاد کرد و براي نظام جمهوري اسامي ايران 
افتخارات فراوان آفريد.موسوي تصريح کرد: دفاع جانانه 
و فراموش نشدني تکاوران نيروي دريايي در خرمشهر 
و حماسه بزرگ ۷ آذر که کمر رژيم بعثي را شکست 
و نيروي دريايي دشمن بعثي را تا آخر جنگ از عرصه 
دريا خارج کرد و 1۰ هزار اسکورت کشتي هاي تجاري 
در هشت سال دفاع مقدس از افتخارات نيروي دريايي 
ارتش است.فرمانده کل ارتش گفت: از زمان انتصاب 
امير دريادار سياري به عنوان فرمانده نيروي دريايي 
ارتش، فصل جديدي در نيروي دريايي ارتش آغاز شد. 
تأسيس منطقه دريايي جاسک، توسعه منطقه دريايي 
چابهار، حضور در آب هاي آزاد و دور، ساخت شناورهاي 
جديد با کمک صنايع وزارت دفاع و دانشگاه ها، اسکورت 
کشتي هاي تجاري و نفتي در خليج عدن و باب المندب 

از فعاليت هاي اين دوره بوده است.
امير دريادار خانزادي شاهد  با حضور  داد:  ادامه  وي 
اوج گيري نيروي دريايي ارتش با بهره گيري از تجارب  
ارزنده گذشته و ويژگي هاي علمي و نظامي او هستيم به 
 طوري که نيروي دريايي ارتش وارد فصل جديد ديگري 
شده است.موسوي خاطرنشان کرد: هم افزايي خوبي نيز 

ميان صنايع دريايي وزارت دفاع و نيروي دريايي ارتش 
ايجاد شده است. اين هم افزايي در راستاي توسعه و 
ارتقاي نيروهاي مسلح در سطح منطقه و فرامنطقه اي 
نيروي  و  ارتش  دريايي  نيروي  هم افزايي  است.  شده 
دريايي سپاه نيز وارد فصل جديدي شده است. اين 
امنيت  و حاکم  را حافظ  ما  اراده است که  و  روحيه 
خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان کرده است و 
مي توانيم اقدام هاي ناامن کنندگان منطقه اي را خنثي 
و امنيت را حفظ کنيم.فرمانده کل ارتش تصريح کرد: 

نظام سلطه به سرکردگي آمريکا و زوج نامشروع آن، رژيم 
 صهيونيستي و کساني  که خود را به آن ها مي سپارند، با 
ايجاد ناامني در منطقه ارتزاق مي کنند و به حيات خود 
ادامه مي دهند و به همين علت است که نظام سربلند 
جمهوري اسامي ايران 4۰ سال است که پنجه  در پنجه 
اين مستکبران انداخته است و در اين چهار دهه هرگز 
عقب نشيني نکرده و هيچ گاه عقب نشيني نيز نخواهد 
کرد و ديري نخواهد پاييد که افول و اضمحال اين 

مستکبران را شاهد باشيم.

»

»

خبر
 پيشنهاد پارلماني باهنر 
براي اداره بهتر کشور

دبيرکل جامعه اسامي مهندسين پيشنهادي پارلماني براي اداره 
بهتر کشور مطرح کرد. به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا باهنر دبيرکل 
جامعه اسامي مهندسين و نماينده سابق مجلس به مناسبت روز 
مجلس پيامي را در صفحه شخصي خود در توئيتر منتشر کرد.

متن اين پيام به شرح زير است:
روز مجلس را به تمامي همکاران سابق و نمايندگان فعلي در خانه 
ملت تبريک عرض مي نمايم. فرصت مغتنمي است که دوباره تاکيد 
کنم به نظر من براي اداره بهتر کشور نياز به دو مجلس داريم. 
مجلسي که مطالبات منطقه اي و محلي را پيگيري نمايد و مجلسي 

که موضوعات ملي را در سطح کان پيگيري کند.

نقوي حسيني:
اروپايي ها موضع گيري هاي شفاهي 

مي کنند، اما سياست عملي ندارند
گفت:  مجلس  خارجي  و سياست  ملي  امنيت  کميسيون  عضو 
اروپايي ها موضع گيري هاي شفاهي مي کنند، اما سياست عملي 
ندارند.سيد حسين نقوي حسيني در گفت و گو با خبرنگار مجلس 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به صحبت هاي 
برخي مقامات آمريکايي مبني بر اينکه ايران حامي تروريسم و 
تهديدي جدي براي منطقه است، اظهار کرد: مقامات آمريکايي، با 
اين اظهارات مي خواهند فرار به جلو کنند، در واقع آنها هستند که 
با اقدامات مداخله جويانه و بي ثبات کننده خود در منطقه موجب 
تقويت تروريست، جنگ افروزي، افزايش مناقشات و تخريب اموال 
مردم منطقه شده اند و اکنون در افکار عمومي متهم به پشتيباني از 
تروريست ها و حامي اصلي جنگ در يمن، عراق و سوريه هستند.وي 
افزود: ايران همواره سردمدار ثبات در منطقه، مبارزه با تروريست 
و مخالف تجاوز هاي ائتاف عرب به يمن بوده، بنابراين کارنامه 
جمهوري اسامي در زمينه ايجاد صلح در منطقه درخشان است 
و محافل بين المللي بر نقش مثبت ايران در اين حوزه تاکيد دارند، 
حاا آمريکايي ها در تاشند، کارنامه درخشان جمهوري اسامي را 
خدشه دار و از مسئوليت خود فرار کنند.عضو کميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به خبري مبني بر اينکه 
احتمال دارد که کانال سازوکار مالي اتحاديه اروپا فروش نفت ايران 
را پوشش ندهد، خاطر نشان کرد: اروپايي ها موضع گيري هاي شفاهي 

مي کنند، اما سياست عملي ندارند.

 فرمانده نزاجا:
تحريم ها را به فرصت تبديل مي کنيم

فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: تحريم ها را 
 به فرصت تبديل مي کنيم.امير سرتيپ کيومرث حيدري در گفت و گو 
با خبرنگار سياسي ايرنا اظهار داشت: ما در سال هاي سخت دفاع 
مقدس نيز تحريم بوديم و توانستيم آن دوران را با موفقيت پشت 
ايران، گفت:  دفاعي  پيشرفت هاي  به  اشاره  با  بگذاريم. وي  سر 
جوانان و متخصصان جمهوري اسامي ايران در فضاي تحريم بر 
روي پاي خود ايستادند و موشک و انواع پهپادها را ساختند.وي با 
بيان اينکه اعتقاد داريم که تحريم ها نه تنها در روند پيشرفت هاي 
نظامي تاثيري ندارند، بلکه در اين فضا به دستاوردهاي جديد دفاعي 
دست پيدا خواهيم کرد تاکيد کرد: امروز قدم هاي محکمي براي 
ارتقا توان دفاعي و افزايش قدرت نيروهاي مسلح کشور برداشته 
استقبال  تحريم  از  ما  بگوييم  اينکه  است. حيدري گفت:   شده 
مي کنيم، شايد حرف درستي نباشد، اما معتقديم که منجر به 
ارتقاي بيشتر توان نظامي مي شوند و براي روي پاي خود ايستادن 
به ما يقين مي دهند. فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينکه 
نيروهاي مسلح تاکنون روي پاي خود ايستاده و تهديدها را به 
فرصت تبديل کرده اند، اظهارداشت: تحريم ها را به چشم تهديد 
نگاه مي کنيم و آنها را به يک فرصت بسيار خوب، به منظور ارتقاي 

توان بازدارندگي تبديل خواهيم کرد.

رحيمي:
بايد از اروپا تضمين حقوقي و 

سياسي گرفته شود
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بايد از اروپا 
تضمين حقوقي و سياسي گرفته شود.عليرضا رحيمي در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، درباره زمان اجرايي شدن سازوکار مالي اروپا اظهار داشت: 
طبق مذاکرات صورت گرفته اتحاديه اروپا در تاش است که دربازه زماني 
ممکن و اولين فرصت، اين سازوکار مالي يا SPV را اجرايي کند.وي با 
اشاره به اينکه اجرايي شدن اين سازوکار مالي مستلزم توافق اتحاديه 
اروپا است، ادامه داد: از سوي ديگر اين سازوکار مالي منحصر به اتحاديه 
اروپا و ايران نيست بلکه ديگر کشورها به ويژه کشورهاي آسيايي هم 
مي توانند به اين کانال مالي ملحق شوند.عضو کميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي با بيان اينکه عملياتي کردن سازوکار مالي اروپا نيازمند 
زيرساخت هاي فني است که حداقل 2 تا 4 ماه زمان مي برد، تصريح کرد: 
کارشناسان فني بانک هاي ما هم اين موضوع را تاييد کرده اند و اين سازوکار 
مانند سوئيفت که چند دهه فعال بود، نيست بلکه موضوع تازه اي است 
که بانک هاي مرکزي چندين کشور جهان بتوانند با هم همکاري کنند 
که مستلزم فراهم کردن زيرساخت هايي است.رحيمي با تاکيد بر اينکه 
در اين مرحله از مذاکرات بايد تضامين مختلف بويژه از لحاظ حقوقي و 
 سياسي از طرف اروپايي گرفته شود تا آنان متعهد به تعهدات و توافق هاي 
صورت گرفته باشند،گفت: دريافت چنين تضاميني از اتحاديه اروپا به اين 
علت اهميت دارد که در صورت تخلف و عدم تحقق توافق هاي صورت 

گرفته با اروپا، ايران با خاء تعهدي مواجه نشود.

سفارتخانه يا بنگاه معامات ماشين؟
ادامه از صفحه اول

د- در بند 2 مصوبه آمده است؛ وقتي خواستند چنين خودروهايي را بفروشند، 
مقررات واردات خودرو الزامي است. وقتي خودرويي با استفاده از تسهيات 
ديپلماتيک وارد کشور شد، از گمرک ترخيص شد و مثا يک سال کمتر يا 
بيشتر مورد استفاده قرار گرفت و با يک تعويض پاک، از يک شخص حقيقي 
به شخص حقيقي ديگر منتقل مي شود، رعايت يا عدم رعايت شرايط واردات 

خودرو چه محلي از اعراب دارد؟
هـ- واردات خودرو تابع قوانين و مقررات موضوعه است. شرايط واردات 

خودرو چه صيغه اي است؟
و- آيا اين مصوبه، جواز قانوني براي ارتباطات غيرقانوني اعضاي سفارتخانه هاي 

خارجي با اشخاص ديگر تحت پوشش معامات خودرو را نمي دهد؟
ز- ختم کام؛ عملکرد وزارت امور خارجه طي 5 سال گذشته از باب فرجام 
بي سرانجام برجام که خسارت محض و هنگفتي را بر ماليه عمومي از بعد 
روابط خارجي تحميل کرده است، با ارائه اين گونه پيشنهادات و به تصويب 
رسيدن آن در دولت و تداوم آنها مي رود تا خسارت محض کذا را در ديگر 
صحنه هاي تجارت و بازار داخلي دوصدچندان نمايد که آثار زيانبار آن در 
آينده ملموس خواهد شد. اين در حالي است که وظايف کليدي وزارت خارجه 
در انتخاب سفرا آن هم در کشورهايي مانند چين، هند، فرانسه و... به زمين 

مانده است و هنوز تصميمي قطعي درباره آن گرفته نشده است.
پي نوشت:

1- تصويب نامه شماره 1۰۷823 مورخه 9۷/8/15



خبر«

نكته«
 پشتيباني مرحوم منتظري

 از منافقين و پيش بيني امام)ره(
عباسسليمينمين

هفته گذشته در جريان مناظره اي که در دفتر مطالعات 
و تدوين تاريخ ايران برگزار شد، آقاي مجتبي لطفي 
)از مسئوان دفتر آيت اه منتظري( تاش کرد به 
کمک هاي آيت اه منتظري به خانواده هاي منافقين 
و بهائياني که به جرم جاسوسي براي اسرائيل در 

زندان به سر مي بردند، جنبه انساني بدهد.
اين اولين بار است که وجود چنين ارتباطي رسماً و 
در يک محفل عمومي پذيرفته مي شود "شاگرد آيت اه منتظري در نشستي 
به کمک کردن آيت اه منتظري به مجاهدين خلق و حتي بهايي ها اشاره کرد 

که پيش از اين توسط اطرافيان آيت اه منتظري گفته نمي شد."
افتادم که در  امام  از نصايح دلسوزانه  ياد يکي  اين مطلب  از شنيدن  بعد 
فروردين 67 خطاب به آيت اه منتظري  فرموده بودند: "سعي کنيد افراد 
بيت خود را عوض کنيد تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدي 

هاشمي و ليبرال ها نريزد."
درباره سخنان امروز آقاي لطفي و اذعاني که در آن نسبت به پيوندهاي بيت 
مرحوم آيت اه منتظري با جريانات معاند با اسام و ايران صورت گرفته، در 
حقيقت بيان شاهدي در تأييد نامه تاريخي امام است. در اين زمينه يادآوري 

اين نکته خالي از لطف نخواهد بود:
همان گونه که مجاهدين خلق دهه هاست در خدمت بيگانه اند )از صدام تا 
صهيونيسم(، عناصر تشکياتي بهائيت نيز در دوران پهلوي از جمله کارگزاران 
مورد وثوق اسرائيل در ايران بودند؛ به همين دليل بعد از استقال ملت ايران 
از سلطه بيگانگان همواره اين عناصر تشکياتي به طرح هاي ضد ايراني 

صهيونيست ها ياري رسانده و بعضاً شناسايي و دستگير شدند.
و  ايران  با  متخاصم  کشورهاي  اطاعاتي  دستگاه هاي  شرايطي  چنين  در 
گروهک هاي مرتبط با آنان با هدف تداوم يافتن جذب نيرو از اصل پشتيباني 
خانواده هاي به خدمت در آمدگان خود غفلت نمي ورزند. همچنين در صورت 
دستگير شدن عواملشان با تمام توان با استفاده از اهرم هاي سياسي، اقتصادي 
و ديپلماسي از آنان حمايت مي کنند. علت اصلي اين توجهات از اين روست که 
افراد سست عنصر و ديگر عناصر غير پايبند به منافع ملي باور کنند که با قدم 
گذاشتن در وادي هاي پر مخاطره و ماجراجويانه جاسوسي، از حمايت وسيع و 

همه جانبه اي برخوردار خواهند بود که به آنان مصونيت مي بخشد.
براي نمونه، بعداز افشاي روابط غير متعارف اميرانتظام با آمريکا و دستگير 
شدنش به اين دليل، خانواده وي تحت پوشش قرار مي گيرد؛ البته با محمل 
سازمان هاي بين المللي همچون صليب سرخ، زيرا عمل مستقيم واشنگتن 

در اين زمينه مي توانست شرايط وي را سخت تر سازد.
"در بهار سال 1359 گروهي از صليب سرخ جهاني از زندان اوين ديدن کردند. 
وقتي به سلول من رسيدند، رئيس گروه صليب سرخ به ديدنم آمد و مدت دو 
ساعت بدون حضور پاسدار با من صحبت کرد و در باره خانواده و سرنوشت 
آنها پرسيد... وي پس از دو ماه بازگشت و بازهم درحدود2 ساعت با من 
به گفت و گو نشست و نامه اي را به من داد که در آن سازمان صليب سرخ 
جهاني، سرپرستي خانواده ام را به عهده گرفته بود. ")آن سوي اتهام،خاطرات 

عباس اميرانتظام،جلد1،ص154(
همچنين علي رغم برخورداري آقاي اميرانتظام از ثروتي قابل توجه، اعطاي 
جايزه بنياد صهيونيستي کرايسکي به وي نيز صرفاً با اين هدف صورت مي گيرد 

 

که ديگران احساس کنند در کنار مخاطرات، جاذبه ها و مواهبي نيز وجود 
دارد.

در اينجا اين سؤال پيش مي آيد که آيا اصواً ورود آيت اه منتظري به عرصه 
پشتيباني از خانواده هاي عناصري که در مسير تأمين منافع دشمنان جمهوري 
اسامي قرار گرفته اند را مي توان انساني خواند؟ قابل انکار نخواهد بود که 
سازمان مجاهدين خلق براي روحيه دادن به اعضاي دستگيرشده خود از 
طريق شبکه اي پنهان به پشتيباني مالي از خانواده هاي آنان مي پردازد، يا 
اسرائيل به طرق مختلف به عناصر بهايي که به لحاظ تشکياتي با آن مرتبط 

بوده و دستگير شدند به همين گونه پشتيباني مي رساند.
حال  در اين ميان حتي به فرض قبول اينکه ورود آيت اه منتظري به اين 
وادي با زمينه چيني و محمل سازي انساني بوده است، اما آيا بعد از مدتي 
علقه هاي سياسي و پيوندهاي عاطفي باقي مانده، ايشان را تحت تأثير قرار 
به ويژه در عرصه سياسي يکصدو هشتاد  آنجا که رويکردهايشان  تا  نداد 

درجه تغيير کند.
منبع:تسنيم
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  رمز بقاي کشور 
و نظام است
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فوادايزدي:
 به جاي اصاح روند گذشته 
اشتباهات را تکرار مي کنند

کارشناس ارشد روابط بين الملل گفت: به جاي اصاح روند گذشته، 
اشتباهات را تکرار مي کنند.

فواد ايزدي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم با اشاره 
به اظهارات علي اکبر صالحي مبني بر تأثير فشارهاي آمريکا بر اقتصاد 
کشور، گفت: ما در اين دولت، سه اشتباه راهبردي داشتيم که انتظار 
آن بود که مسئولين محترمي چون آقاي دکتر صالحي که شخصيت 
بزرگواري دارند، به اصاح اشتباهات گذشته اقدام کنند نه اينکه با 
اظهارات اخير به اشتباهات اضافه کنند؛ نمي خواهم بگويم که اظهارات 
ايشان همانند ديگر اشتباهات دولت راهبردي بوده است اما بااخره 
اشتباهي بود که به اشتباهات سابق افزوده شده است.وي گفت: اشتباه 
اول راهبردي اين بود که ما به گونه اي رفتار کرديم که آمريکايي ها 
تصور و برداشت کردند که جمهوري اسامي هر توافقي را امضا خواهد 
کرد؛ اين برداشت از اظهارات مقامات دولتي و مخصوصاً اظهارات آقاي 
که  مي کردند  تأکيد  مدام  ايشان  چون  شود  برداشت  روحاني  دکتر 
ايران حتماً توافق خواهد کرد؛ خانم شرمن هم گفته بود که ايراني ها 
ممکن است زياد چانه بزنند اما نهايت توافق را قبول مي کنند.ايزدي، 
آمادگي ايران براي امتياز دادن به طرف آمريکايي را اشتباه راهبردي 
دوم دولت روحاني دانست و تصريح کرد: اشتباه راهبردي ديگر ما اين 
بود که آمريکا از رفتار ما اينگونه برداشت کرد که براي مذاکره، ايران 
حاضر است امتيازهاي بيشتري به طرف مقابل بدهد؛ اين برداشت از 
کجا حاصل شد؟ بازهم از اظهارات مقامات ارشد دولتي از جمله آقاي 
رئيس جمهور که در حين و بعد از مذاکره، بحث برجام 2 و 3 را مطرح 
کردند؛ برجام يعني مذاکره، مذاکره يعني بده بستان. آمريکايي ها براي 
بده، روي کاغذ مي پذيرند اما انجام نمي دهند اما براي بستان يعني 
امتياز گرفتن خبره هستند.اين استاد روابط بين الملل گفت: اشتباه سوم 
راهبردي ما نيز اين بود که طوري رفتار کرده و موضع گرفتيم که طرف 
مقابل اين گونه برداشت کرد که اگر آمريکا از برجام خارج شود، ايران 
در برجام خواهد ماند؛ اين برداشت نيز از اظهارات آقاي رئيس جمهور 
به وجود آمده بود که گفته بودند ما برجام را با اروپا ادامه خواهيم داد؛ 
در اين اشتباه راهبردي اتفاقاً آقاي دکتر صالحي نيز مواضعي داشتند 
که موجب اين برداشت و اطمينان براي آمريکا شده بود که ايران با 

خروج آمريکا از برجام، در برجام خواهد ماند.
وي گفت: در بحث اظهارات اخير آقاي دکتر صالحي نيز بايد گفت که 
اظهارات ايشان که معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي 
هستند، موجب سوءاستفاده و برداشت هاي غلط طرف مقابل مي شود 
که ازاين جهت بايد به اظهارات آقاي صالحي که شخصيت قابل احترامي 

دارند، نقد را وارد دانست.

حجتااساموالمسلمينحسينيخراساني:
جمهوري اسامي هيمنه آمريکا را شکسته است

نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري گفت: جمهوري اسامي 
هيمنه آمريکا را شکسته است.حجت ااسام والمسلمين حسيني خراساني در 
گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با اشاره به اين که غروب فرهنگ غرب و 
فروپاشي قدرت شيطاني آمريکا با توجه به آنچه از آيات قرآن کريم و مفاهيم 
عقلي و تجربه تاريخي استفاده مي شود محقق الوقوع است، گفت: گاهي برخي 
چهره هاي سرشناس علمي با تبار آمريکايي سخن از افول قدرت و دولت آمريکا 
به ميان آورده و گاهي برخي سخن از پيدايش يک حريف بزرگي به نظام جمهوري 
اسامي و جبهه مقاومت در برابر قدرت آمريکا مطرح کرده اند و چه بسا گاهي 
کيان  براي  تهديدي  بزرگ،  عنوان يک حريف  به  را  ايران  که  تاش مي شود 
آمريکا قلمداد کنند.وي ادامه داد: گاهي شخصيت هاي نظامي وابسته به مراکز 
 نظامي آمريکا، قدرت نظامي ايران را در خصوص توان موشکي مطرح مي کنند و 
مي گويند آمريکا در معرض يک خطر جدي از سوي قدرت نوپيدا تحت عنوان 
اين اظهار نظرها و تحليل ها به نظر   نظام جمهوري اسامي قرار دارد که در 
مي رسد بايد با احتياط بيشتر و دقت عميق تري نظر کرد، چراکه غربي ها با اين 
اظهارات به دنبال اهدافي شيطاني هستند و به ظاهر سخناني مي گويند که در 
ذائقه برخي از طرفداران و عاقه مندان به نظام جمهوري اسامي خوشايند است، 
اما اين احتمال وجود دارد که اين تحليل ها مهندسي شده و سامان يافته از مراکز 
سياست گذاري استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا و با هدف ايران هراسي باشد.
حسيني خراساني با اشاره به اين که آمريکا در پي ايجاد فضاي ايران هراسي و 
مقبوليت بخشيدن به رفتارهاي استعمارگرانه خود در منطقه است، اظهار داشت: 
گاهي آمريکا ادعا مي کند که اگر نباشيم، ايران در بازه زماني کوتاهي کشورهاي 

منطقه از جمله عربستان سعودي را نابود خواهد کرد و هدفي که از اين کار دنبال 
مي کنند، مشروعيت و مقبوليت بخشيدن به وجود استثمارگرانه، استعمارگرانه و 
مستکبرانه خودشان در منطقه است.نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان 
رهبري خاطرنشان کرد: دشمن با استفاده از امکانات مالي و سرمايه هاي انساني 
مردم و باج گرفتن از برخي دولت ها با بهانه حمايت از آن ها در برابر جمهوري 
اسامي ايران به دنبال استثمار، استعمار و استکبار است.وي به قدرت بازدارنده 
ايران اشاره کرد و افزود: در اين که نظام جمهوري اسامي، صاحب قدرت است 
و اجازه هيچگونه دخالتي در منطقه را به جهانخواران نمي دهد جاي هيچگونه 
شبهه اي نيست، اما دشمن اين قدرت بازدارنده نظام جمهوري را مطرح نمي کند، 
بلکه جمهوري اسامي را در افکار عمومي به گونه اي معرفي مي کند که گويي 
ملت ايران درصدد ايجاد جنگ جهاني سوم هستند؛ غرب با اين تبليغات پيچيده 
و شيطاني خودش مي خواهد بر انسجام جبهه استکباري خود افزوده، ملت ها را 
با خودش همسو کند و اقدامات ناجوانمردانه عليه ملت ايران را معقول و موجه 
جلوه دهد.حسيني خراساني رواج و گسترش بي رويه ظلم توسط استکبار جهاني 
در جهان را يکي از دايل افول آمريکا دانست و ابراز کرد: افول و غروب نظام سلطه 
جوي آمريکايي افزون بر اين که امري محقق الوقوع است، دايل معقول، منطقي، 
تجربي و ملموسي نيز دارد که هر کدام از آنها مي تواند بر فروپاشي نظام غرب 
دالت کند.نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري با تأکيد بر 
اين که آمريکا يکي از مصاديق روشن جمله معروف »الملک يبقي مع الکفر و ا 
يبقي مع الظلم« به شمار مي رود، مطرح کرد: از مصاديق ستمگري آمريکا، روا 
داشتن ظلم نسبت به مستضعفان جهان است که مسئله افغانستان، عراق، يمن، 

سوريه، بحرين و مواردي از اين دست نمونه اي کوچک از آن محسوب مي شود؛ 
 افزون بر همه اين ها ظلم و فجايع آمريکا در سراسر دنيا فراگير شده و همگان 
 مي دانند که ريشه همه جنايات، ستمگري ها، ناامني ها، خون ريزي ها و شکنجه ها 
به آمريکا بازمي گردد.وي با اشاره به پديده بيداري اسامي در سراسر جهان و 
نقش انقاب اسامي در گسترش آن گفت: امروز در جهان يک بيداري فراگير 
آغاز شده که در اين جهت نقش انقاب و نظام جمهوري اسامي و تفکر و انديشه 
انقابي امامين انقاب بر کسي پوشيده نيست، زيرا گفتمان انقاب اسامي سبب 
شکل گيري اين بيداري در جهان شد.حسيني خراساني جبهه مقاومت اسامي را 
مصداق بارز بيداري اسامي دانست و ابراز کرد: امروزه جبهه مقاومت يک خطر 
جدي براي آمريکا به شمار مي رود؛ جبهه مقاومت در برابر استکبار جهاني شکل 
گرفته و رو به توسعه، قوت و انسجام است؛ اين بيداري همراه با مقاومت از زمينه 
هاي مهم و مؤثر در افول قدرت آمريکا و غرب است.نماينده مردم خراسان رضوي 
در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که امروز ترس از آمريکا در باور بسياري از 
ملت ها فرو ريخته است، ابراز داشت: ملت هاي جهان ديگر مانند چند دهه قبل 
در مورد آمريکا نمي انديشند و مي دانند که مي توانند در مقابل آمريکا ايستادگي 
کنند؛ برخوردهايي که جمهوري اسامي با رژيم سلطه گر آمريکا در عرصه هاي 
مختلف داشته در شکستن هيمنه آمريکا بسيار تأثير گذاشته است.وي با اشاره 
به اين که انقاب اسامي به همگان آموخت که آمريکا در مقابل ملت هايي که 
در برابرش مي ايستند، هيچ غلطي نمي تواند بکند، تأکيد کرد: ترس از آمريکا از 
دل ملت ها ريخته شده و ملت ها ديگر در برابر آمريکا تسليم نخواهند شد و بند 

استکبار را به گردن خود نخواهند گذاشت.

معاون اول رئيس جمهور گفت: توسعه علمي؛ رمز بقاي جامعه کشور و نظام جمهوري اسامي است.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در مراسم اختتاميه سومين جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم 
و فناوري هاي سلول هاي بنيادين و پزشکي بازساختي با بيان اين که کشور در حوزه علوم و فناوري هاي 
نوين نيازمند انجام اقدامات مهم و اساسي است، خاطرنشان کرد: در گذشته زماني که در دولت ها قصد 
تشکيل ستادهاي علمي مانند ستاد نانو يا بايو را داشتيم، تعداد متخصصان و اساتيد اين حوزه ها بسيار 
کم بودند، همچنين رشته هاي دانشگاهي و دانشجويان کمي در اين زمينه فعاليت مي کردند، اما امروز 
خوشبختانه در بسياري از بخش هاي فناوري هاي نوين به دستاوردهاي بزرگي دست يافتيم و دانشگاه ها، 
متخصصان و دانشجويان زيادي در اين زمينه حضور فعال دارند.وي اظهار کرد: محققان مختلف اعم 
از محققان ايراني و غيرايراني امروز اين فرصت را ايجاد کرده اند که ايران به سطح باايي در حوزه علوم 
نوين دست يابند و دستاوردهاي ارزشمندي کسب کنند.وي سياست گذاري هاي حوزه علم و فناوري 
را مکمل کار متخصصان و دانشمندان در حوزه هاي مختلف علم و فناوري به ويژه در زمينه  سلول هاي 

بنيادين عنوان و تاکيد کرد: بايد در سياست گذاري ها و برنامه هاي توسعه اي کشور، توسعه علوم و فناوري 
روز مانند سلول هاي بنيادين جايگاه خود را پيدا کند. از سوي ديگر بايد بتوانيم با برگزاري جلسات و 
جشنواره هاي مختلف عوامل مساعد يا نامساعد پيشرفت علم و فناوري را به طور دقيق شناسايي کنيم 
و با مسئوان سياست گذاري کشور در اين زمينه به گفت وگو بنشينيم تا موانع پيش روي توسعه علم و 
فناوري را برطرف نماييم.وي همچنين توسعه پايدار، متوازن و همه جانبه را به عنوان يکي از مهم ترين 
دغدغه هاي کشور عنوان کرد و گفت: امروز آنچه که هم از نظر تجربي و هم از نظر نظري ثابت شده، 
آن است که توسعه پايدار در کشور محقق نمي شود مگر آنکه به توسعه علمي به عنوان اولويت اول 
پرداخته شود. در ايران تجربه کرده ايد که همواره توسعه پايدار، متکي بر توسعه علمي بوده و توسعه 
علمي رمز بقاي جامعه، کشور و نظام است.  جهانگيري ادامه داد: مهم ترين عاملي که مي تواند از جايگاه 
ايران در فضاي بين الملل حفاظت کند، پرداختن جدي به موضوع توسعه علمي و در دستور کار قرار 

دادن اين موضوع است.

سردارسناييراد:
 بودجه دفاعي بايد به تناسب 

تهديدات محيط پيراموني افزايش يابد
معاون سياسي دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا 
گفت: بودجه دفاعي بايد به تناسب تهديدات محيط پيراموني 
افزايش يابد.سردار رسول سنايي راد در گفت و گو با خبرنگار 
حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره 
سخنان رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار فرماندهان نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران با ايشان که به ضرورت 
افزايش توان دفاعي تأکيد داشتند گفت: بودجه دفاعي بايد 
متناسب با تهديدات و موقعيت  ژئوپليتيک کشور داشته 
باشد، زيرا جمهوري اسامي ايران در منطقه اي واقع شده 
که به چهار راه ناامن جهان معروف است و ما با تهديداتي 
مثل رژيم صهيونيستي، جريانات تروريستي و تکفيري، جريان 
ضدانقاب و دشمني آمريکا مواجه هستيم که همه آن ها تاش 
مي کنند تا با تحميل جنگ و ناامن کردن محيط پيراموني، 
جمهوري اسامي را تسليم خواسته هاي خودشان کنند، 
بنابراين بايد به سمت افزايش توان بازدارندگي حرکت کنيم 
و در اين خصوص افزايش بودجه دفاعي کشور و توجه به توان 
بازدارندگي امري منطقي تلقي مي شود.وي با بيان اينکه بودجه 
دفاعي ايران قابل مقايسه با بودجه دفاعي کشوري مانند آمريکا 
نيست تصريح کرد: حتي بودجه نظامي کشورهاي همسايه 

مثل عربستان،  امارات، بحرين و کويت از بودجه نظامي ايران 
بيشتر است اما تفاوتي ميان قدرت دفاعي جمهوري اسامي 
با اين کشورها وجود دارد و اين تفاوت، همان خودکفايي 
در توليد تجهيزات دفاعي است و به همين دليل مانند اين 
کشورها وابستگي به صنايع دفاعي خارجي نداريم، بنابراين 
حفظ قدرت بازدارندگي و مقابله با تهديدات محيط پيراموني 
ايجاب کرده تا فرمانده معظم کل قوا بر ضرورت افزايش توان 
دفاعي و بودجه دفاعي تأکيد کنند و  ايشان برآورد دقيقي از 
تهديدات دارند و با اين وجود نبايد هيچ گونه ترديدي براي 

مشارکت مجموعه هاي ذي ربط باقي بماند.
وي بر ضرورت توجه به ديپلماسي دفاعي براي کاهش نگراني هاي 
امنيتي کشورهاي همسايه اشاره کرد و افزود: واقعيت اين 
است که سال هاست کشورهاي غربي مانند آمريکا و وابستگان 
منطقه اي آن مثل رژيم صهيونيستي براي سرکيسه کردن 
کشورهاي منطقه پروژه ايران هراسي و حتي اسام هراسي را 
پيش مي برند و از طريق کشورهايي که به گاو شيرده معروف اند 
هزينه هاي نظامي خود را در منطقه تأمين مي کنند، بنابراين 
با رصد شرايط منطقه اي و جهاني بايد ديپلماسي دفاعي را با 
کشورهاي همسايه جدي بگيريم و به آن ها اين را بفهمانيم که 

تجهيزات نظامي ما فقط جنبه دفاعي دارند نه جنبه تهاجمي 
و بايد اين را مدنظر داشته باشيم که به موازات ديپلماسي 
دفاعي نوعي هوشياري را هم برابر سران کشورهايي که از 
ملت هايشان مي ترسند و براي بقاي خود پروژه ايران هراسي 
را پيش مي برند، داشته باشيم.سنايي راد درباره ادعاي برايان 
هوک نماينده ويژه وزارت امور خارجه آمريکا در امور ايران 
که گفته بود موشک هاي ايراني قابليت هدف گيري کشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا را دارد گفت: آمريکايي ها قطعاً به دنبال اين 

هستند که در ِدل مقامات و مردم کشورهاي اروپايي نوعي 
ترس ايجاد کنند تا آن ها در راستاي سياست هاي افراطي 
ترامپ عليه ايران گام بردارند. پس ما اين موشک ها را از 
قبل داشتيم و اعام هم کرديم اما اين موشک ها فقط براي 
دفاع است و از آن ها براي تهاجم و تهديد کشورهاي ديگر 
استفاده نمي کنيم و اگر امروز بُرد موشک هايمان را افزايش 
مي دهيم اين فقط ناشي از تجربه اي است که از هشت دفاع 

مقدس براي ما باقي مانده است.
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  معاون شرکت راه آهن:

 ايران با خط آهن از طريق عراق 
به سوريه مي رسد

معاون فني و امور زيربنايي شرکت راه آهن گفت خط آهن شلمچه به 
بصره نياز به تنها ۲۰ مايل مسير جديد دارد و با اجراي اين پروژه جديد 
سيستم ريلي عراق به بندر اذقيه سوريه مي رسد. به گزارش تسنيم ، 
به رغم تحريم هاي آمريکا عليه ايران، شرکت راه آهن جمهوري اسامي 
جزئياتي درباره پروژه اش براي ساخت يک خط آهن منتشر کرد که 
مرز شلمچه ايران را به بندر بصره در جنوب عراق متصل مي کند .مازيار 
يزداني، معاون فني و امور زيربنايي شرکت راه آهن گفت:» خط آهن 
شلمچه به بصره نياز به تنها ۲۰ مايل مسير جديد با هزينه حدود 5۲ هزار 
دار دارد. با اجراي اين پروژه جديد، سيستم ريلي عراق به بندر اذقيه 
سوريه مي رسد.اين ايده چهار سال پيش مطرح شد و در ماه اوت ايران و 
سوريه تمايل خود را به ساخت خط آهني براي اتصال دو کشور از طريق 
عراق اعام کردند. اين کار تاشي است براي مقابله با تحريم هاي آمريکا 
عليه ايران و افزايش همکاري اقتصادي.طبق منابع ايراني، اين خط آهن 
بخشي از معامله بازسازي سوريه است که به ايران امتيازات اقتصادي و 
تجاري اضافي و فرصت اتصال به بخش حمل و نقل را مي دهد .بنابراين 
گردشگري مذهبي بين ايران عراق و سوريه گسترش مي يابد. گروه هاي 
مخالف سوري اين خط آهن را رد کردند و اعتقاد دارند اين کار باعث 
نفوذ ايران مي شود و کمک مي کند اين کشور خدمات پشتيباني ازم 

براي حضورش در عراق و سوريه را فراهم کند .

 کمک ويژه نهادهاي انقابي به دولت
نهادهاي انقابي علي رغم تحريم هاي ظالمانه آمريکا عما دوشادوش 
دولت "تدبير و اميد" ضمن تشديد خدمات اجتماعي خود بيش از توان 
کمي و کيفي بنگاه هاي اقتصادي مشابه به عنوان وظيفه ملي و ديني 
 کمر به خدمت به مردم به ويژه مردم کم برخوردار کشور بسته اند.
 به گزارش تسنيم، مدت هاست عده اي معدود از عدم پيوست نهاد هاي 
انقابي مانند بنياد مستضعفان، ستاد فرمان امام خميني )ره( ، آستان 
قدس رضوي و ... به  سامانه دسترسي آزاد به اطاعات گله گذاري 
دارند. در جديدترين نمونه روزنامه پرتيراژ پايتخت که قرار بود با 
اهداف غيرسياسي منتشر شود از عدم شفافيت برخي دستگاه ها انتقاد 
کرده است. اين گونه به نظر مي رسد در ادبيات شيرين فارسي تعاريف 
شفافيت فقط محدود به کلمات خاص از جمله "سامانه دسترسي 
آزاد به اطاعات " خاصه شده است.اينگونه بي محابا انتقاد کردن 
از نهادهاي انقاب در حالي صورت مي گيرد که به جهت تحريم هاي 
"تدبير و اميد"   اين نهادها دوشادوش دولت  ظالمانه آمريکا عما 
ضمن تشديد خدمات اجتماعي خود بيش از توان کمي و کيفي 
بنگاه هاي اقتصادي مشابه به عنوان وظيفه ملي و ديني کمر به 
خدمت به مردم به ويژه مردم کم برخوردار کشور بسته اند.به عنوان 
مثال در نهاد انقابي بنياد مستضعفان اگر کاهش محروميت و نرخ 
بيکاري در قلعه گنج ، تقديم۲3۰  هزاران تن سيمان رايگان به 
 مردم زلزله زده استان کرمانشاه  براي بازسازي خانه و کاشانه هاي 
به  علوي  اماک  اسناد  73هزار  واگذاري   ، مردم  ديده  آسيب 
مناطق  بيمارستان   6 ساخت  در  ،مشارکت  محروم  مناطق   مردم 
 کم برخوردار کشور ، مشارکت در احداث 4۰مرکز سامت شبانه روزي 
و شيرده کشور  باردار  مادران  به  اهداي سبد غذايي  اجراي طرح 
به منظور جلوگيري ازسوء تغذيه ، تخصيص ۲۰۰ميليارد ريال وام 
کار آفريني براي هر استان ، کمک به تامين مسکن 45۰۰خانواده 
داراي بيش از دو معلول کشور، وام هاي دانشجويي بنياد علوي  و ... 
نشانه اي از شفافيت عملکرد اجتماعي  و اقتصادي و به کار گيري 
همه توان اقتصادي براي پيشرفت و آباداني کشور نيست پس قطعا 

پيوستن تنها به سامانه مذکور هم نخواهد بود.

»

  سخنگوي کميسيون 
اصل ۹۰ مجلس: 

داان، خوِد 
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معاون وزارت کار:
 ۲۰۰ ميليون تومان تسهيات اشتغال روستايي 

با دريافت سفته پرداخت مي شود
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار با اشاره به اينکه تسهيات 
سبب ايجاد اشتغال نمي شود گفت: ضمانت نامه بانکي از مهمترين 
مشکات متقاضيان تسهيات اشتغال روستايي است،بانک توسعه تعاون 
تسهيات تا سقف ۲ ميليارد ريال را با دريافت سفته پرداخت مي کند.

به گزارش تسنيم ، ضمانت و وثايق يکي از مشکات متقاضيان دريافت 
تسهيات اشتغال روستايي است. روستائياني هستند که براي دسترسي 
به تسهيات با مشکل وثيقه ضمانت مواجه هستند و براي اين منظور از 
طريق صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون و صندوق ضمانت، 
سرمايه هاي کوچک به ايجاد ضمانت براي متقاضيان تسهيات اشتغال 
روستايي اقدام مي کنند.عيسي منصوري، معاون توسعه کارآفريني و 
اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه در حال حاضر 
تسهيات اشتغال روستايي در بخش هاي خدمات، آي تي، گردشگري، 
معادن کوچک، کشاورزي و دامپروري است گفت: ضمانت نامه بانکي 
از مهمترين مشکات متقاضيان تسهيات اشتغال روستايي است که 
اين مسئله به عنوان يک مشکل مهم  به صورت جدي از سوي وزارت 
تعاون پيگيري مي شود و در اين راستا در حال حاضر بانک توسعه 
تعاون تسهيات تا سقف ۲ ميليارد ريال را با دريافت سفته پرداخت 
مي کند.وي ادامه داد: تسهيات سبب ايجاد اشتغال نمي شود بلکه در 
اين خصوص بازار محصوات اهميت دارد و در راستاي فروش توليدات  
روستايي بايد مسئوان اقدامات ازم را انجام دهند.منصوري با اشاره 
از 49هزار روستاي کشور به عنوان روستاي  اينکه 44۰۰ روستا  به 
کانوني انتخاب شده اند، گفت: در دستور کار است که سال آينده يک 
هزار روستا از اين 44۰۰ روستا معرفي شود.معاون توسعه کارآفريني و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: پيش بيني طرح هاي 
اشتغال روستايي در کشور در مجموع حدود 13۰ هزار طرح و ميزان 
تسهيات درخواستي متقاضيان بيش از 17۰ هزار ميليارد ريال است 
که تا به امروز از اين ميزان درخواست 7۰هزار ميليارد ريال در بانک هاي 

عامل مصوب شده است.

بانک مرکزي:
 معامله ارز تا يک ميليون يورو 

در صرافي ها مجاز شد
بانک مرکزي به منظور تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد 
کشور،دستورالعمل خريد و فروش ارز در شبکه صرافي هاي مجاز را به تمام 
شرکت هاي صرافي داراي مجوز معتبر از بانک مرکزي اباغ کرد.به گزارش 
ايسنا، اين بانک دستورالعمل خريد و فروش ارز در شبکه صرافي هاي مجاز 
را طي نامه شماره 97.314۸36  مورخ  ۸ آذر ماه 1397، پيرودستورالعمل 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور و در راستاي 
اجراي بند )1( مصوبه شماره 974۰5  مورخ ۲3  مهر ماه 1397 شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، را به تمام شرکت هاي صرافي داراي مجوز معتبر 
از بانک مرکزي اباغ کرد.به موجب اين دستورالعمل، صرافي هاي مجاز معتبر 
مي توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف يک ميليون يورو يا معادل آن به 
ساير ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز )سنا( به صورت اسکناس يا حواله 
به نرخ بازار خريداري کنند.بر اين اساس،   نرخ فروش ارز صرافي هاي مجاز 
معتبر متناسب با شرايط بازار به نرخ بازار و همچنين کارمزد فروش متناسب 
با شرايط بازار و براي اسکناس دار حداکثر 1۰۰۰ ريال و براي حواله هاي 

ارزي حداکثر يک درصد خواهد بود.

معاون وزير کشاورزي:
خريد تضميني گندم به ۱۶۰۰ تومان 

افزايش يافت 
معاون وزير کشاورزي گفت: با پيگيري هاي انجام شده،نرخ خريد تضميني 
گندم از 147۰ تومان به 16۰۰ تومان افزايش يافت.عبدالمهدي بخشنده 
در مصاحبه تلفني با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، با اشاره به اينکه 
وزير جهاد کشاورزي به منظور حمايت از گندمکاران و کشاورزان جلسات 
متعددي را با رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد 
افزود: سرانجام پس از پيگيري هاي انجام شده،رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه با اصاح و تغيير قيمت خريد تضميني گندم موافقت 
کردند که در نتيجه آن قيمت به هر کيلو 16۰۰ تومان افزايش يافت.وي 
گفت: کشاورزان در سه سال گذشته با تاش گسترده با توجه به شرايط 
آب و هوايي و محدوديت منابع آبي در زمينه خودکفايي محصول گندم 
تاش کردند بنابراين حمايت از اين طبقه زحمتکش امري ضروري است 
به همين منظور قيمت خريد تضميني گندم که هفته گذشته با قيمت 
هرکيلو 147۰ تومان تصويب و اباغ شده بود تغيير کرد و گندم امسال با 

قيمت هر کيلو 16۰۰تومان خريداري خواهد شد.

عقبايي خبر داد؛
 ساخت مسکن استيجاري موتور محرکه 

اقتصادي در بخش مسکن
حسام عقبايي گفت: افزايش نامتعارف و غير منطقي قيمت مسکن منجر به 
کاهش حجم معامات و رکود تورمي در بازار مسکن شده که تداوم اين موضوع 
را تا پايان پائيز بديهي کرده است؛ بي ترديد تداوم اين روند در صورت عدم 
ثبات قيمت ارز در زمستان نيز قابل پيش بيني است.به گزارش تسنيم ،حسام 
عقبايي نايب رئيس اول صنف مشاوران اماک کشور در گفت و گو با قدس 
آناين، با تشريح وضعيت بازار مسکن در سال جاري، گفت: بازار مسکن در سال 
جاري همانند سال گذشته در رکود تورمي به سر مي برد، به نحوي که براساس 
آمارهاي اعام شده در تيرماه سال جاري با ۲5 درصد کاهش نرخ معامات 
نسبت به زمان مشابه، در مرداد ماه 36 درصد و در حجم  شهريور و مهر ماه 
با 45 و 4۰ درصد کاهش حجم معامات رو به رو بوده ايم؛ آبان و آذر ماه نيز 
با همين روند ادامه داشته است.وي با اشاره به چرايي افزايش قيمت مسکن، 
افزود: افزايش نامتعارف قيمت مسکن منجر به کاهش حجم معامات مسکن 
و توقف معامات و رکود سنگين دربازاز معامات مسکن شد؛ رکود ياد شده 
که با تورم همراه بوده با افزايش قيمت مسکن سايه سنگيني را بر سر اين بازار 
افکنده است؛ عوامل متعددي در گراني مسکن در سال 97 موثر بوده اند که از 
آنها مي توان به افزايش 6۰ تا 9۰ درصدي نرخ زمين، افزايش مصالح ساختماني، 
افزايش دستمزد کارگران و... اشاره کرد.اين کارشناس بازار مسکن خاطر نشان 
کرد: از جمله عوامل بسيار تاثيرگذار در گراني مسکن، افزايش قيمت ارز است 
که منجر به رشد حباب گونه اي در بازار مسکن شد؛ افزايش قيمت دار در 
ماه هاي گذشته بنا بر آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران منجر به رشد 
۸3 درصدي قيمت مسکن شد؛ هر چند در سال 96 نيز با رکود توام بوديم، اما 

افزايش تورم و همراهي آن با رکود، تاکنون بي سابقه بوده است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقاي عضويت 
سازمان بورس و اوراق بهادار در آيسکو نمايانگر رشد و 
تکامل جهاني بازار سرمايه ايران است، چراکه به منظور 
تحقق اين موضوع، کليه قوانين و استانداردهاي موجود 
در بازار سرمايه ايران با استانداردهاي موجود در اين 
نهاد بين المللي منطبق شد.به گزارش کااخبر؛  شاپور 
محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اينکه آيسکو تقريبا 95 درصد بازارهاي سرمايه دنيا را در 

برمي گيرد، ادامه داد: پس از 1۰ سال تاش و پيگيري 
 هاي مستمر و طي برگزاري جلسات متعدد با دبيرکل 
و مقامات ارشد آيسکو و نيز انجام رايزني هاي ازم با 
مقامات ساير بازار هاي سرمايه دنيا، سازمان بورس و 
اوراق بهادار ايران در فروردين 1395 به عنوان يکي 
از اعضاي پيوسته آيسکو پذيرفته شد.وي تصريح کرد: 
تاش  هاي بي وقفه سازمان بورس به منظور ارتقاي 
عضويت از پيوسته به عادي از همان ابتدا آغاز شد 
که اين مهم اکنون به سرانجام رسيد.رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاش ها و زحمات 
بي وقفه تيمي در سازمان بورس به منظور تحقق اين 
هدف، گفت: نکته حائز اهميت اين است که از اين 
 پس بستر هاي ازم براي جذب سرمايه گذاري  هاي 
خارجي بيشتر فراهم مي شود و سرمايه گذاران خارجي 
قادر خواهند بود تا با اطمينان بيشتري در بازار سرمايه 

ايران سرمايه گذاري کنند.

محمدي:
بورس ايران عضو عادي آيسکو شد

مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي گفت:سال 
گذشته بيش از ۸۰ درصد محصول زعفران خريداري 
شده توسط دولت، يعني حدود 7۰ تن محصول در 
بازار بورس کاا عرضه شد.به گزارش صدا و سيما، 
حسين شيرزاد با اشاره به اينکه اتحاديه هاي ملي و 
استاني در سه استان خراسان رضوي وخراسان هاي 
شمالي و جنوبي براي خريد محصول زعفران فعال 
هستند، اظهار کرد: با آغاز فصل برداشت زعفران، 
تاکنون حدود 4 تن  باغداران  اتحاديه هاي ملي 
زعفران را با قيمت هاي بسيار خوب به صورت توافقي 
و  ملي  اتحاديه   1۰ افزود:  کردند.وي  خريداري 
استاني در خريد و صادرات محصول زعفران فعال 
هستند.به گفته شيرزاد،زعفران بر اساس کيفيت از 
مثقالي ۸5۰۰ تا 1۲ هزار و 4۰۰ تومان که قيمت 
رئيس  است.  است خريداري شده  بسيار خوبي 
هم  داد:  ادامه  روستايي  تعاون  مرکزي  سازمان 

اکنون بازار زعفران در شرايط خوبي است و نيازي 
به مداخله وسيع سازمان نيست، اما بنابر وظيفه 
ذاتي چنانچه قيمت ها کاهش يابد براي مديريت 
قيمت زعفران وارد بازار خواهيم شد.معاون وزير 
جهاد کشاورزي در پايان تصريح کرد: سال گذشته 
بيش از ۸۰ درصد محصول زعفران خريداري شده 
توسط دولت، يعني حدود 7۰ تن محصول در بازار 

بورس کاا عرضه شد.

شيرزاد:
 ۷۰ تن زعفران توليدي کشور در بورس کاا عرضه شد

 عبدالملکي: 
داريزه بودن، بيماري بلند مدت اقتصاد ايران است

واقعي  ريشه  به  اشاره  با  اقتصاد  اساتيد  از  يکي 
مشکات اقتصادي کشور گفت: بيماري بلند مدت 
است.به  آن  بودن  داريزه  به خاطر  ايران  اقتصاد 
گزارش تسنيم ، نشست تخصصي جبهه متحد زنان 
اصولگرا و کارآمد و احزاب و تشکل هاي همسوي 
زنان با موضوع  "بررسي وضعيت اقتصادي کشور 
در شرايط کنوني و راه هاي برن ون رفت از آن"  با 
حضور مرضيه وحيد دستجردي، دبيرکل اين جبهه 
و حجت اله عبدالملکي برگزار شد.عبدالملکي در 
اين نشست گفت: مردم واقعيت جنگ اقتصادي 
را خوب درک نکردند. مسئله اساسي در اين جنگ 
تحريم است، اما ۸۰ درصد از تحريم هاي اقتصادي 
کشور داخلي است و نه خارجي.وي در ادامه توضيح 
داد: تحريم هاي داخلي به اصطاح همان ويروس ها و 
اختااتي است که در بدنه اقتصاد ايران وارد و باعث 
ضعف آن شده تا جايي که دشمن نسبت به آن طمع 
مي کند و تمايل پيدا مي کند با تحريم هاي خارجي 
اين اقتصاد ضعيف شده را فلج کند. عبدالملکي با 
تاکيد بر اينکه هدف نهايي اقتصاد مقاومتي رفع 
تحريم داخلي است، اظهار داشت: اجراي اقتصاد 

مقاومتي يعني رفع تحريم هاي داخلي و اين يعني 
بي اثر شدن تحريم هاي غربي و غربي ها اگر بدانند 
تحريم هايشان روي ما اثري ندارد حتما آنها را به 
صورت يک جانبه و بدون درخواست هيچ امتيازي 
لغو مي کنند. وي با بيان اينکه دو مشکل اساسي 
در اقتصاد ايران وجود دارد، خاطرنشان کرد: اين 
دو مشکل شامل بيکاري و تورم است و  متاسفانه 

تورم در سال 91 و 97 از معضل بيکاري پيشي 
گرفته است.اين استاد دانشگاه با طرح اين پرسش 
اقتصاد  که چرا وقتي دار گران مي شود، روي 
از  بخشي  اينکه  وجود  با  افزود:  مي گذارد،  تاثير 
کااها يا از طريق مواد اوليه  وارداتي هستند و 
وقتي دار گران مي شود روي اين کااها نيز تاثير 
مي گذارد، اما عمده علت افزايش قيمت ها بعد از 

افزايش قيمت ارز ، عامل رواني است.عبدالملکي 
با اشاره به معضل اقتصادي سال 97 گفت: ريشه 
توهمي اين موضوع که توسط جرياني در داخل 
 کشور ترويج مي شود، خروج آمريکا از برجام است، 
در حالي که اين موضوع عما اثر قابل توجهي نداشته 
است.وي با اشاره به ريشه واقعي مشکات اقتصادي 
کشور تصريح کرد: بيماري بلند مدت اقتصاد ايران 
به خاطر داريزه بودن آن است؛ قبل از انقاب اقتصاد 
ما کاما آمريکايي بود آن هم به خاطر چهار دليل که 
عبارتند از اينکه اقتصاددانان ما همه درس خوانده 
آمريکا بودند و  نکته دوم اينکه مديران اقتصادي همه 
سياست هاي اقتصادي را منطبق با ديدگاه هاي امريکا 
تنظيم مي کردند. عبدالملکي يادآورشد: عامل سوم 
تجارت گسترده ايران و امريکا بود که ايران مقادير 
زيادي نفت خام به آنها مي فروخت و همه چيز از آنها 
مي خريد، نکته چهارم   هم سرمايه گذاري عظيم 
آمريکا در صنعت نفت ايران بود که از مرداد سال 
13۲۸ که صنعت نفت از حالت ملي بودن خارج 
شد آنها روي نفت سرمايه گذاري عظيمي کردند 

تا برداشت بيشتري داشته باشند.

سخنگوي کميسيون اصل 9۰ مجلس با اشاره به اين که رانت خواري و دالي در بازار خودرو 
وجود ندارد و دال و رانت خوار خوِد خودروساز است، گفت: پيشنهاد خودروسازان مبني بر 
اين که قيمت کارخانه 5 درصد زير قيمت بازار آزاد باشد، مؤيد اين مطلب است.به گزارش  
تسنيم ، بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل 9۰ مجلس در برنامه مناظره که با موضوع 
"آزادسازي قيمت خودرو" شب گذشته برگزار شد، با اشاره به اين که خودروسازان بايد خود 
را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشريح اين موضوع بپردازند که آزادسازي قيمت خودرو 
بايد با چه مکانيسمي انجام شود، گفت: اگر با شرايط فعلي که فضايي کاما انحصاري است، 
بخواهيم آزادسازي قيمت ها را در بازار خودرو انجام دهيم موضوعي کاما اشتباه است.نماينده 
شيراز در مجلس افزود: بستن مرزهاي کشور بر روي واردات خودرو و ايجاد رقابت ميان 
خوروسازان داخلي به معناي وجود رقابت در بازار خودروي کشور نيست؛ چرا که ۸۰ ميليون 

ايراني را محکوم مي کنيم که خودروهاي داخلي را به هر قيمتي که خوروسازان مي گويند بايد 
بخرند. ضمن اين که واردات خودرو نيز همواره با تعرفه سنگين همراه بوده است.وي اضافه 
کرد: اگر قرار است آزادسازي قيمت در صنعت خودرو وجود داشته باشد، بايد اجازه دهيم 
رقابت در اين صنعت بدور از انحصار صورت گيرد، که در اين صورت به سمت کاهش قيمت 
و افزايش کيفيت خواهيم رفت.پارسايي اذعان داشت: رفتار کنوني خودروسازان در کشور 
به گونه اي است که چون خودروسازان احساس رقابت با يکديگر نمي کنند، تا جايي که امکان 
دارد قيمت خودرو را افزايش مي دهند و مردم نيز حق انتخابي بجز خريد خودروهاي داخلي 
ندارند.وي با انتقاد از قيمت دوگانه خودرو در بازار داخلي کشور، در خصوص دايل بروز چنين 
مشکلي گفت: در شرايط کنوني به دليل عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان شاهد افزايش 

قيمت ها در بازار هستيم که اين موضوع اجحاف کامل در قبال مردم است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:
بانک شهر پرچمدار کمک به اقتصاد 

فرهنگي در کشور است
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که نگاه آينده نگر بانک شهر در 
حوزه اجتماعي، نشان بارز اصالت اين بانک است، گفت: بانک شهر پرچمدار 
کمک به اقتصاد فرهنگي در کشور است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومي بانک شهر، محمد رضا پورابراهيمي با بيان اين مطلب اظهار کرد: 
روند اقدامات اين بانک در زمينه توسعه اقتصادي و حمايت از فضاي فرهنگي 
کشور، طي اين مدت قابل قبول و فوق العاده بوده است.وي با بيان اينکه بانک 
شهر به عنوان يک بنگاه اقتصادي شناخته مي شود، تصريح کرد: فعاليت اين 
بانک در زمينه بانکداري نه تنها سبب توسعه اقتصادي وعمراني در کان 
 شهرها شده، بلکه پايه گذارحرکت عظيمي در زمينه برگزاري نمايشگاه هاي 
هاي  نمايشگاه  افزود:  ابراهيمي  است.پور  بوده  کشور  درسطح   کتاب 
اي  تازه  جان  عرصه  اين  به  شهر  بانک  ورود  زمان  از  استاني   کتاب 
گرفته است و روند برگزاري آن نيز با پيشرفت هاي بسيار خوبي مواجه بوده 
 است.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: بانک شهر با سياست هاي 
اقتصادي و مالي خود و حمايت از ناشران توانسته روند جديدي در کمک 

به فعاان حوزه فرهنگ ايجاد کند.

 راه اندازي کيوسک کارت هديه 
در بانک قرض الحسنه مهر ايران

بانک قرض الحسنه مهر ايران در راستاي تطبيق خدمات و سبد محصوات 
ارائه شده با نيازهاي مشتريان و به منظور صدور کارت هديه با طرح مد نظر 
مشتري، اقدام به راه اندازي کيوسک کارت هديه کرده است.به گزارش روابط 
عمومي بانک قرض الحسنه مهر ايران، اين پروژه در دو فاز فروش کارت هديه 
بر روي کيوسک با طرح مد نظر مشتري و راه اندازي سرويس هاي بانکي 
جديد مي باشد که فاز اول آن براي مشتريان قابل بهره برداري بوده و فاز 
دوم نيز در حال تکميل و اجرا است.پرداخت قبوض، خريد شارژ، پرداخت 
کمک هاي مردمي، تغيير رمز )اصلي و اينترنتي( از سرويس هاي کارتي و 
افتتاح حساب آناين، درخواست تسهيات آناين، موبايل وب، مشارکت در 
طرح همياران مهر، شارژ مستقيم، پرداخت اقساط با کارت شتابي، معدل 
حساب، اخذ شماره شبا، اينترنت بانک و... از سرويس هاي بدون کارت 
راه اندازي شده در فاز دوم اين پروژه است.گفتني است، در حال حاضر، فاز 

دوم پروژه به صورت عملياتي در استان تهران پايلوت شده است.

پور ابراهيمي :
 افزايش کيفيت خدمات پست بانک به ويژه 

در مناطق محروم قابل تقدير است
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، گفت: امکان دسترسي 
پست بانک به آحاد مردم به ويژه در مناطق محروم و روستاها و همچنين 
در  کلي  به طور  که  است  نکاتي  از  کيفيت سطح خدمات،   افزايش 
گزارش هايي که دريافت کرديم قابل تقدير است.به گزارش روابط 
عمومي پست بانک ايران: محمدرضا پورابراهيمي داوراني، نماينده مردم 
کرمان و راور در مجلس شوراي اسامي گفت: گزارش کلي که ما از 
پست بانک در دست داريم آن است که پست بانک توانسته خدماتش 
را گسترش دهد و به مجموعه اي از جامعه  هدف که دسترسي به نظام 
بانکي ندارد، خدمات بانکي ارائه کند.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي، ادامه داد: اين بانک توانسته است خدمات کيفي بانکي 
را در سطح مجموعه خدماتي که به صورت متعارف ارتقاء داده مي شود، 
ارائه دهد.پورابراهيمي، خاطرنشان کرد: امکان دسترسي اين بانک به 
آحاد مردم به ويژه در مناطق محروم و روستاها و همچنين افزايش 
 کيفيت سطح خدمات، از نکاتي است که به طور کلي در گزارش هايي 

که دريافت کرديم مورد قبول بوده است.

 دعوت از بستانكاران 
 شركت سپهر مهرآوران روغن طائي 

 )مسئوليت محدود(
  به شماره ثبت 61723 

 و شناسه ملي 14006838859 
 نوبت اول

بدينوسيله از کليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي که هر گونه ادعايي نسبت 
به شرکت سپهر مهرآوران روغن طائي )مسئوليت محدود( به شماره ثبت 
61723 و شناسه ملي 14۰۰683885۹ که در حال تصفيه مي باشد در اجراي 
ماده 215 و 225 ايحه اصاحي قسمتي از قانون تجارت دعوت مي شود 
و مدارك در ظرف مدت حداکثر يک  اسناد  اصول  با در دست داشتن 
سال از تاريخ انتشار اين آگهي به نشاني مشهد - خيابان مصلي - مصلي 

27/6 - پاك 18 مراجعه نمايند.
بديهي است شرکت در مقابل هر گونه ادعاي احتمالي که خارج از مهلت 

فوق به شرکت منعکس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹7/۹/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹7/1۰/11
تاريخ انتشار نوبت سوم: ۹7/11/11

مدير تسويه شركت سپهر مهرآوران روغن خ ش: ۹7/۹/11
خ ت: ۹7/۹/11طايي - جعفر محمدي

عشايري خبر داد؛
 عدم همکاري دستگاه هاي دولتي براي بازآفريني شهري 

با بيش از 22۰ شرکت داخلي و خارجي:
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي ايران آغاز شد 

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه يکي از فعاليت هاي دولت به 
کارگيري اراضي دولتي مجاور بافت هاي فرسوده براي ساخت مسکن 
است، افزود: تاکنون دستگاه هاي دولتي حتي يک قطعه زمين براي اين 
منظور معرفي نکرده اند.به گزارش تسنيم ،هوشنگ عشايري در نشست 
اقدامات اجرايي بازآفريني شهري در استان کرمان اظهارکرد: حدود 14۰ 
ميليارد تومان منابع مالي در اختيار بانک هاي استان کرمان قرار داده 
مي شود تا در قالب وام هاي 4۰ و 5۰ ميليون توماني با سود 9 درصد 
براي ساخت 3 هزار و 57۰ واحد به توسعه گران و مردم اعطا شود. 
وي با بيان اينکه يکي از فعاليت هاي دولت به کارگيري اراضي دولتي 
مجاور بافت هاي فرسوده يا محات هدف برنامه بازآفريني شهري در 

اين برنامه به منظور ساخت مسکن است، افزود: تاکنون دستگاه هاي 
دولتي حتي يک قطعه زمين براي اين منظور معرفي نکرده اند و در اين 
راستا براي شناسايي اراضي دولتي به کمک توسعه گران، شهرداري ها و 
شوراهاي شهر نيازمنديم. وي با بيان اينکه يکي از فعاليت هاي کالبدي 
که در برنامه بازآفريني، توسعه خدمات زيربنايي است که تامين آن ها 
برعهده دولت و شهرداري قرار دارد، بيان کرد: اين خدمات عمدتا آب، 
 برق و گاز هستند که طبيعتا دستگاه هاي خدمات رسان زيرساخت هاي 
بازآفريني شهري  و شرکت  کنند  فعاليت  اين حوزه  در  بايد  شهري 
نيز در قالب برنامه اقدام مشترک به آن ورود پيدا مي کند.وي گفت: 
براي نمونه، اگر در خدمات زيربنايي 13 ميليارد تومان منابع به استان 

کرمان داده مي شود، مي توان با اين 13 ميليارد ظرفيتي ايجاد کرد 
که از سوي دستگاه هاي خدمات رسان حدود 4۰ تا 5۰ ميليارد تومان 
سرمايه ديگر نيز جذب شود.در خدمات روبنايي مانند ساخت درمانگاه، 
مدرسه و کتابخانه مي توان از منابع اختصاصي استفاده کرد و در قالب 
فعاليت هاي اقدام مشترک، اقدامات مناسبي را در محات هدف برنامه 
بازآفريني انجام داد.معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تخصيص 
منابع دولت در حوزه بهسازي محيطي نظير معابر، پارک ها، فضاي سبز 
و ميادين شهري، گفت: طبق آيين نامه اجرايي مصوبه هيئت دولت، 
اگر شهرداري به موضوع بهسازي محيطي ورود کند، دولت نيز تا 7۰ 

درصد هزينه هاي آن را تامين خواهد کرد.

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي ماشين آات، مواد اوليه، منسوجات 
خانگي، ماشين هاي گلدوزي و محصوات نساجي امروز گشايش مي يابد 
و ده ها شرکت، کارگاه و کارخانه حوزه نساجي و صنايع وابسته از ايران 
 و 1۰ کشور خارجي آخرين توليدات و توانمندي هاي خود را به نمايش 
مي گذارند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت نساجي؛ مراسم گشايش اين نمايشگاه که در نوع خود 
 بزرگترين نمايشگاه خاورميانه است، صبح امروز در محل دائمي نمايشگاه هاي 

نمايشگاه  چهارمين  و  بيست  در  شود.  مي  برگزار  تهران  المللي   بين 
بين المللي صنعت نساجي تهران بيش از ۲۲۰ شرکت داخلي و خارجي حضور از 
 امروز تا 14 آذرماه گردهم مي آيند و ضمن ارائه توانمندي هاي خود؛ زمينه هاي 
سرمايه گذاري، مبادات تجاري و بازرگاني را فراهم کرده و با يکديگر به 
گفت وگو و تبادل اطاعات و فناوري هاي نوين اين صنعت مي پردازند.علي 
مرادي رئيس ستاد برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
نساجي ايران گفت: در اين نمايشگاه 141 شرکت داخلي و ۸۰ شرکت خارجي  

از  9 کشور ايتاليا، سوئيس، روماني، بلژيک، تايوان، ترکيه، آلمان، چين و 
اتريش جديد ترين توليدات و خدمات خود در حوزه صنعت نساجي را ارائه 
مي کنند.وي با بيان اينکه اهميت نمايشگاه نساجي تهران موجب شده است 
تا کشورهاي ايتاليا، آلمان، چين و ترکيه بصورت پاويون )گروهي( در نمايشگاه 
 )ACIMIT ( حضور داشته باشند، گفت: انجمن ماشين آات و قطعات ايتاليا
و انجمن ماشين و قطعات نساجي آلمان)VDMA( دو پاويون مهمي هستند 

که امسال براي نخستين بار در نمايشگاه حضور دارند.  

از سوي شرکت هاي بيمه کشور:
 ۲۰۰ ميليارد تومان به 

آسيب ديدگان زلزله کرمانشاه 
پرداخت شده است

از سوي شرکت هاي بيمه کشور تا کنون ۲۰۰ ميليارد تومان خسارت به مردم 
زلزله زده استان کرمانشاه از سوي شرکت هاي بيمه پرداخت شده است.به گزارش 
اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي، مهدي گشادرو مديرکل 
نظارت بر بيمه هاي غيرزندگي در جريان بازديد از مناطق زلزله زده کرمانشاه، 
ضمن اعام اين خبر افزود: صنعت بيمه کشور خود را مکلف و متعهد مي داند 
که با سرعت و دقت کافي، تعهدات خود را نسبت به بيمه گذاران به انجام برساند.

در اين بازديد که استاندار و معاون عمراني استان کرمانشاه، مديران شرکت هاي 
بيمه از جمله ايران، البرز، آرمان، کوثر، ما و هيئت اعزامي بيمه مرکزي حضور 
داشتند، گزارش کاملي از روند پرداخت خسارت ها ارائه و تاکيد شد: مردم منطقه 
مي توانند درخواست ها و اعتراضات مربوط به کوتاهي در پرداخت خسارات از 
سوي شرکت هاي بيمه را درسامانه رسيدگي به شکايات بيمه مرکزي ثبت و يا 

از طريق نماينده کرمانشاه در مجلس به بيمه مرکزي ارسال کنند.



خبر«

نكته«
تبعات حمايت ترامپ از بن سلمان 

بخش سياسي خارجي
حمايت هاي همه جانبه دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات متحده 
آمريکا از محمد بن سلمان، وليعهد سعودي ، مولد هزينه هاي زيادي 
براي او بوده است. عاوه بر رسانه هاي آمريکايي مانند نيويورک 
از  حمايت  در  ترامپ  گيري  موضع  که  پست  واشنگتن  و   تايمز 
اند،  کرده  محکوم  را  خاشقجي(  قتل  از  پس  ) حتي  سلمان  بن 
بسياري از رسانه هاي اروپايي نيز اين موضع گيري رئيس جمهور 
آمريکا را زير سوال برده و آن را شرم آور دانسته اند. يکي از اين 
در  آلماني  نشريه  .اين  است  اشپيگل  پرطرفدار  نشريه  ها،  رسانه 
 خصوص رفتار ترامپ در قبال قتل خاشقجي و استمرار حمايت وي از 

بن سلمان مي نويسد : 
""تنها فردي بي شرم  مثل  رئيس  جمهور اياات  متحده  آمريکا 
مي تواند در قبال کشته شدن روزنامه نگار منتقد سعودي چنين 
مواضعي داشته باشدنوع موضع گيري ترامپ در قبال ماجراي مرگ 
خاشقجي نشان داد که روابط آمريکا و عربستان متکي بر روابط 
 شخصي) بين ترامپ و بن سلمان ( است در اين ميان، اساسا دغدغه اي 
به نام حمايت از حقوق بشر وجود ندارد. تاکيد مي کنيم که مواضع 
هيچ کس در قبال موضوع قتل خاشقجي، به مانند مواضع ترامپ 
بي شرمانه نبود. "نشريه اشپيگل از ترامپ به عنوان فردي رياکار و 
قاتل ياد کرده است. ترامپ پس  از افشاي ماجراي قتل خاشقجي 
در ايتدا سعي کرد بر روي اين ماجرا سرپوش گذاشته و آل سعود را 
از اين اتهام مبرا سازد. با اين حال متعاقب پذيرش مسئوليت کشتن 
توسط حکومت  استانبول  در  عربستان  کنسولگري  در  خاشقجي 
سعودي، تاش هاي ترامپ وارد فاز تازه اي شد!او از يک سو سعي 
کرد مقامات ارشد سعودي از جمله محمد بن سلمان را در اين 
موضوع مبرا جلوه دهد و از سوي ديگر، با تاکيد مداوم بر روابط 
اقتصادي و تسليحاتي خود با رياض، مانع از اتخاذ تصميم و اقدامي 

جدي عليه آل سعود شود.
همان گونه که اشاره شد، هزينه هاي حمايت ترامپ از بن سلمان 
براي وي بسيار سنگين بوده و در آينده نيز براي وي و همراهانش 
بسيار سنگين تمام خواهد شد. اشپيگل در خصوص موضع گيري 

ترامپ در قبال بن  سلملن مي گويد :
"ترامپ مي گويد که علي رغم وجود مواردي از دروغ و فريب در 
پرونده قتل خاشقجي، »بن سلمان« شاهزاده سعودي فردي قوي بوده 
و کشورش را دوست دارد!البته ترامپ درباره  ديگر سياستمداران 
خشونت طلب نيز همين مواضع را دارد. ترامپ توسل به خشونت 
براي حفظ قدرت را موضوعي قبل درک و جالب توجه مي داند. 
ترامپ به صورتي شرم آور، توضيحات سعودي ها در خصوص مرگ 

خاشقجي را گامي خوب و موثر قلمداد مي کند!"
ترامپ در حالي سعي دارد نقش بن سلمان  در ماجراي قتل خاشقجي 
را انکار کند که حتي گزارش هاي منتشر شده از سوي سازمان سيا 
نيز نشان مي  دهد که وليعهد سعودي دستور قتل خاشقجي را به 
ترامپ در چنين  صورت مستقيم صادر کرده است.موضع گيري 
به خاندان سعودي و مخصوصا محمد  به معناي کمک  شرايطي 
بن سلمان براي فرار از مسئوليت پذيري در قبال قتل روزنامه نگار 
منتقد سعودي است. اشپيگل در بخشي ديگر از گزارش خود در اين 
خصوص نوشته است :" منابع آمريکايي ) منابع امنيتي آمريکا( در 
خصوص اينکه خاشقجي بدون اطاع محمد بن سلمان کشته شده 
باشد ابراز ترديد کرده اند. با اين حال رئيس جمهور آمريکا قصد ندارد 
واکنش چنداني به اين موضوع نشان دهد تا روابط طرفين خدشه 
دار نشود!"آنچه مسلم است اينکه پرونده قتل خاشقجي، به مانند 
هزاران پرونده ديگري که در آن رد پاي خونين مقامات سعودي، 
 غربي و صهيونيستي وجود دارد در نزد ملت هاي دنيا مفتوح است. 
پرونده اي که در آينده اي نه چندان دور، ابعاد ديگري از آن در نزد 

افکار عمومي دنيا افشا خواهد شد. 

»

حمايت غرب از جنايات بن سلمان؛ 
تروئيکاي اروپايي و 
پترودارهاي سعودي 
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جليقه زردها دوباره به خيابان آمدند
پاريس بازهم به آشوب کشيده شد

در ادامه ناآرامي هاي اخير در فرانسه، هزاران جليقه زرد در واکنش به مخالفت 
دولت پاريس با کاهش قيمت سوخت، ديروز دوباره به خيابان ها آمدند.

 به گزارش فارس، منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت فرانسه  مجددا 
به خيابان ها آمدند.

براساس گزارش اسپوتنيک، گروه موسوم به جليقه زردهاي فرانسه با استفاده 
»امانوئل  دولت  اقتصادي  از سياست هاي  را  دودزا خشم خود  نارنجک  از 
ماکرون« رئيس جمهور فرانسه اعام کردند. خبرها حاکي از اين است که 
دولت براي مقابله با اين تجمعات اعتراضي هفت ايستگاه مترو در پاريس 

را بسته است.
 بنابر گزارش خبرگزاري رويترز، اين سومين شنبه است که  پاريس به 
عرصه اي براي اعتراض هاي مردمي به قيمت بااي انرژي، هزينه هاي بااي 
زندگي و سياست هاي اقتصادي دولت ماکرون تبديل شده. پيشتر، مقامات 
فرانسوي به منظور مقابله با هر گونه آشوب احتمالي، هزاران نفر از نيروهاي 

پليس را در پاريس، به حالت آماده باش نگه داشته  بودند.
 در همين مورد »دنيس ياکوب« رئيس پليس يگان ويژه  گفته بود: »ما 
نگرانيم که گروه هاي کوچکي از معترضان که از اعضاي گروه جليقه زرد 
نيستند هم به تظاهرات بپيوندد و با نيروهاي امنيتي درگير شوند و دولت 

را به چالش بکشند.«
در دو هفته گذشته، گروه معترض موسوم به »جليقه زردها« خيابان ها را در 
شهرهاي مختلف فرانسه مسدود کردند و با اين اقدام بدترين ناآرامي ها را در 
طول ۱۸ ماه رياست جمهوري ماکرون رقم زدند. فقط هفته گذشته، هزاران 
نفر از معترضان که رهبري هم نداشتند در  اينترنت سازماندهي شدند و با 
تجمع در خيابان شانزه ليزه، منطقه را به عرصه زد و خورد با نيروهاي پليس 
تبديل کردند. نيروهاي پليس هم در برابر معترضان به گاز اشک آور و ماشين 
 آب پاش متوسل شدند.تظاهرات هاي اعتراضي در فرانسه از هفدهم نوامبر 
)۲۶ آبان ماه( آغاز شده بود. رانندگان و شماري از اتحاديه هاي بازرگاني و 
احزاب سياسي از عوامل محرک براي آغاز موج اعتراض ها در اين کشور بودند.
معترضان نام خود را به دليل کاه زردي که براي جلوگيري از جلب توجه و 

جلوگيري از تصادف استفاده مي شود، »جليقه زرد« گذاشتند.
انتظار مي رود که  امروز حدود پنج هزار نيروي پليس در پاريس مستقر 
شوند و اين در حالي است که شنبه گذشته شمار نيروهاي پليس، سه هزار 
نفر بودند. همچنين قرار است پنج هزار نفر ديگر هم به ديگر نقاط کشور 
اعزام شوند.در جريان تظاهرات هاي چند هفته گذشته صدها نفر زخمي 
شدند که جراحت شماري از آنان جدي گزارش شده است. موارد متعددي 
از درگيري ميان پليس و معترضان رخ داد و حتي در برخي موارد، ساح 

هم به کار گرفته شد.
با اين حال ماکرون گفت که صداي خشم شهروندان و اعتراض آنان به افزايش 

ماليات هاي سوخت را مي شنود اما ماليات هاي سوخت را لغو نخواهد کرد.

دبيرکل سازمان ملل متحد تاکيد کرد با توجه به وضعيت 
کنوني، جامعه جهاني بايد قاطعانه با پيشبرد چندجانبه 
گرايي  چندجانبه  کارايي  و  نقش  ايفاي  به   گرايي، 
کمک کند.به گزارش ايرنا از راديو بين المللي چين، 
آنتونيو گوترش جمعه شب به وقت محلي در ديدار 'شي 
جين پينگ' رئيس جمهوري چين در حاشيه نشست 
سران گروه ۲0 در آرژانتين افزود: سازمان ملل پايبندي 
 چين را بر چند جانبه گرايي، پشتيباني از همکاري هاي 

بين المللي همچون مقابله با تغييرات اقليمي و يک نمونه 
در عملي کردن توافق نامه پاريس، مورد ستايش قرار 
 مي دهد.دبيرکل سازمان ملل متحد افزود: پژوهش ها 
نشان داده است چين مهمترين حمايت کننده چندجانبه 
گرايي است.'شي جين پينگ' رئيس جمهوري چين 
اين  بر  همواره  کرد: چين  تاکيد  ديدار  اين  در  نيز 
راه  گرايي  جانبه  چند  که  دارد  اطمينان  مسئله 
مختلف  کشورهاي  مردم  منافع  با  و  است  درستي 
 هماهنگ است.وي اظهار داشت: با توجه به چالش هاي 
پي در پي جهاني، کشورهاي مختلف به غير از تقويت 
همکاري چند جانبه، گزينه بهتري ندارند.رئيس جمهوري 
چين با اشاره به طرح دو ايده »ايجاد جامعه بشري 
با سرنوشت مشترک« و »يک کمربند- يک جاده« 
بيان کرد اين همان انديشه چگونگي تحقق مشورت 
و بهره برداري مشترک، هماهنگ و همکاري برد - برد 

در عصر حاضر است.

گوترش: 
جهان از چندجانبه گرايي حمايت کند

مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز جمعه ۶ قطعنامه 
در حمايت از فلسطين و عليه رژيم صهيونيستي به تصويب 
رساند. در يک قطعنامه از رژيم صهيونيستي خواسته شده 
از بلندي هاي جوان عقب نشيني کند.به گزارش خبرگزاري 
فارس، مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز جمعه ۶ 
قطعنامه اي در حمايت از فلسطين و عليه رژيم صهيونيستي 
به تصويب رساند. در يک قطعنامه از رژيم صهيونيستي 
خواسته شده از بلندي هاي جوان عقب نشيني کند. 
نخستين قطعنامه که با ۱۵۶ رأي موافق، ۸ رأي مخالف 
)استراليا، کانادا، رژيم صهيونيستي، جمهوري کريباتي، 
جزاير مارشال، اياات فدرال ميکرونزي، جمهوري نائورو 
و آمريکا( و ۱۲ رأي ممتنع تصويب شد خواستار افزايش 
تاش هاي براي سازش ميان اسرائيل و فلسطين شده 
است. اين قطعنامه از رژيم صهيونيستي خواسته به قوانين 
بين المللي پايبند باشد و تمامي اقدامات خشونت آميز را 
کامًا متوقف کند.دومين قطعنامه با عنوان »اورشليم« 

)قدس اشغالي(، با ۱۴۸ رأي موافق، ۱۱ مخالف و ۱۴ 
ممتنع تصويب شد. اعضاي مجمع با تصويب اين قطعنامه 
مخالفت خود را با اقدامات رژيم صهيونيستي در تحميل 
قوانين و قلمرو قضائي خود به شهر مقدس قدس اعام 
کرده و هر گونه اقدام در اين راستا را غيرقانوني و فاقد 
اعتبار خواندند. اين قطعنامه بر ضرورت حفظ آرامش 
تأکيد کرده و خواستار حفظ وضعيت فعلي در اماکن 

مقدس قدس شده است.

جمعه گذشته؛
مجمع عمومي سازمان ملل 6 قطعنامه ضدصهيونيستي تصويب کرد

جنبش جليقه زردها به بروکسل رسيد
پايتخت اروپا متشنج شد

اقتصادي  برنامه هاي  به  معترضان  از  شماري 
دولت بلژيک، روز جمعه با تجمع در بروکسل 
نارضايتي خود را از سياست هاي کنوني اعام 
کردند و خواستار استعفاي نخست وزير شدند.
فارس،  بين الملل خبرگزاري  گروه  گزارش  به 
دامنه اعتراض هاي جليقه زردهاي معترض در 
فرانسه به بلژيک هم کشيده شده است. شماري 
از افراد روز گذشته با تجمع در مرکز بروکسل  
خواستار استعفاي »شارل ميشل« نخست وزير 
شدند. آنها شعار مي دادند: »ميشل استعفا بده« 
برخي با پرتاب سنگ و ترقه با پليس درگير 
شدند و پليس هم در مقابل از ماشين آب پاش 
قدري  به  فضا  کرد.  استفاده  آور  اشک  گاز  و 
را  تظاهرات  دود محل  از  ابري  که  بود  ناآرام 
انگليسي  روزنامه  گزارش  بود.بنابر  گرفته  فرا 
اکسپرس، اين ناآرامي ها باعث شد تا مقر اصلي 
کميسيون اروپا به صورت موقت تعطيل شود 
و تا زماني که معترضان عبور کردند به هيچ 
کسي اجازه ورود و يا خروج از اين ساختمان 
داده نشد. صدها نفر از تظاهرات کنندگان که 

به افزايش قيمت سوخت و هزينه هاي زندگي 
بروکسل  در  سياسي  اماکن  داشتند،  اعتراض 
را هدف قرار داده بودند و براي کنترل آشوب 
ايجاد شده ده ها نفر از نيروهاي پليس باتون 
از  بودند.يکي  به دست در محل مستقر شده 
اين  در  ديروز  تظاهرات  در  شرکت کنندگان 
مورد به اکسپرس گفت: »ما به افزايش هزينه 

سوخت، ماليات باا و هزينه هاي باا اعتراض 
داريم. اين اقدام مشابه آن چيزي است که در 
فرانسه و به خصوص در پاريس رخ مي دهد و 
احتماا بعدا دامنه آن به هلند و انگليس هم 
کشيده خواهد شد.«در جريان ناآرامي هاي جمعه، 
دست کم دو خودرو ون پليس تخريب شدند . 
اين در حالي است که تظاهرات در وهله اول 

به صورت مسالمت آميز شروع شد اما بعدا به 
خشونت گراييد.معترضان صورت خود را پوشانده 
بودند و پليس ده ها نفر را دستگير کرد.جليقه 
جنبش  بتوانند  که  اميدوارند  بلژيک  زردهاي 
مشابهي در سراسر اروپا ايجاد کنند و  لندن 
يکي از مناطقي است که به صورت بالقوه امکان 
تنش در آن وجود دارد.تظاهرات هاي اعتراضي 
از  تاسي  به  بلژيکي  فرانسه  که معترضان  در 
 ۲۶( نوامبر  از هفدهم  آمده اند  به خيابان  آن 
آبان ماه( آغاز شده بود. رانندگان و شماري از 
اتحاديه هاي بازرگاني و احزاب سياسي از عوامل 
محرک براي آغاز موج اعتراض ها در اين کشور 
بودند.معترضان نام خود را به دليل کاه زردي 
که براي جلوگيري از جلب توجه و جلوگيري از 
تصادف استفاده مي شود، »جليقه زرد« گذاشتند.
در دو هفته گذشته، گروه معترض موسوم به 
»جليقه زردها« خيابان ها را در شهرهاي مختلف 
بدترين  اقدام  اين  با  و  کردند  فرانسه مسدود 
ناآرامي ها را در طول ۱۸ ماه رياست جمهوري 

ماکرون رقم زدند.

 همان گونه که پيش بيني مي شد، پس از گذشت مدتي کوتاه از قتل جمل خاشقجي 
روزنامه نگار منتقد عربستاني  توسط محمد بن سلمان وليعهد سعودي، مقامات اروپايي 
ترجيح داده اند در اين خصوص سکوت کرده و در صدد اپوشاني ابعاد پنهان اين پرونده 
بر آيند. به گزارش خبرگزاري آنا،در همان روزهاي نخست نيز اگرچه کشورهاي غربي در 
ظاهر قتل جمال خاشقجي توسط محمد بن سلمان  را محکوم کردند ، اما در اقدامي 
موازي و همزمان، در صدد اپوشاني  جنايت غير قابل تصور سعوديها بر آمدند.  در 
اين ميان، دادن آدرس و نشانه پترودارهاي سعودي از سوي کشورهايي مانند آلمان، 
انگليس و فرانسه  بار ديگر ماهيت واقعي تروئيکاي اروپايي  را در نظام بين الملل به 
تصوير کشيده است. انگليس و فرانسه ) به همراه اياات متحده آمريکا (  به عنوان سه 
عضو غربي دائمي شوراي امنيت که به دليل ساختار ناعادانه  حاکم بر جهان امروز 

داراي حق وتو هستند،"منافع تجاري" خود را به هر فاکتور و مولفه ديگري از جمله جان 
انسان هاي بي گناه ترجيح مي دهند. يک رمزگشايي ساده از رويکرد مقامات اروپايي در 
قبال ماجراي قتل خاشقجي، خود گوياي همه ماجراست. نکته قابل تامل اينکه مقامات 
اروپايي در اين خصوص مشغول تکميل پازلي هستند که توسط دونالد ترامپ ، جان 
بولتون و ديگر مقامات آمريکايي چيده شده است. حتي اقداماتي مانند توقف صادرات 
تسليحاتي آلمان به عربستان ) اگر واقعا صورت گفته باشد( نيز جنبه نمايشي داشته 
است. اگرچه صدر اعظم آلمان تصور مي کند که چنين اقدامي، به مثابه اتخاذ نوعي 
ژست بشردوستانه و ضد ديکتاتوري از سوي وي محسوب مي شود اما نمي توان اين 
حقيقت را فراموش کرد که عربستان سعودي از ابتداي سال ۲0۱۸ ميادي تا کنون، 

حدود ۴۱۶ ميليون يورو تجهيرات نظامي از آلمان خريداري کرده است. 

دانشنامه پايان تحصيات دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي صنايع اينجانب مهدي داودي دراره 
فرزند جمشيد به شماره ملي 1960089328 متولد 1369 صادره از مسجد سليمان در مقطع كارشناسي ارشد 
ناپيوسته رشته مهندسي صنايع در تاريخ 1395/10/8 صادره از واحد دانشگاهي مسجدسليمان مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به نشاني مسجدسليمان: دانشگاه آزاد 

مسجدسليمان واحد امور فارغ التحصيان ارسال نمايند.
ايران 53 و شماره  انتظامي 342هـ25-  به شماره  نقره اي  پژو 206 مدل 81 رنگ  سند كمپاني و كارت 
موتور 3733025 و شماره شاسي 81622101 به نام ريحانه برناك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب ميثم قياسي فرزند مرادحسين به شماره شناسنامه 4163288156 
صادره از اليگودرز متولد 1372 در مقطع كارداني پيوسته رشته الكتروتكنيك - برق صنعتي واحد دانشگاهي 
آزاد اليگودرز به شماره 1349897 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد اليگودرز به نشاني اليگودرز ميدان دانشگاه ارسال نمايند.
برگ سبز سواري پرايد مدل 80 رنگ آبي به شماره انتظامي 261ل31- ايران 41 و شماره موتور 00215985 و 

شماره شاسي S1412280687598 به نام فرشاد نصرالهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه و برگ سبز خودروي سواري سايپا تيپ 131SE مدل 1395 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
M13/5624663 و شماره شاسي NAS412100G3391694  و شماره پاك 49-288ج55 به نام عارف 

كريمي حسين آباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پيكان مدل 1382 به رنگ سفيد و شماره پاك 611ب59- ايران 89 و شماره موتور 

11158280102 و شماره شاسي 82469086 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره پاك  به رنگ سفيد شيري روغني  پرايد مدل 1381  بنچاق خودروي سواري  و سند  كمپاني  سند 
479س11- ايران 89 و شماره شاسي S1412281769547 و شماره موتور 295913 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو 405 مدل 1389 به شماره پاك ايران 89-283د62 و شماره موتور 12489274397 
و شماره شاسي NAAM11CA9BK637953 متعلق به نيتعلي عباسي شايسته فر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو نيسان مدل 1390 به شماره پاك ايران 66-149م41 و شماره موتور 80026850 و شماره 

شاسي NAZDL104TKA017490 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و بنچاق سند پرايد مدل 88 به رنگ سفيد و ش ش ايران 75-727س11 و ش م 

316316 و ش شاسي S1412288292196 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 88 به رنگ سفيد و ش ش ايران 66-755ب49 و ش م 3009431 

و ش شاسي S1412288287663 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت ام  وي ام 1100 مدل 89 به رنگ سفيد و ش ش ايران 11-513ي28 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و سند كمپاني و كارت خودرو پيكان وانت به شماره شهرباني ايران 21-132ق22 و شماره شاسي 
NAAA46AA79G059164 و شماره موتور 11487076500 به نام رضا چام به شماره ملي 0065291077 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و سند اصلي )كمپاني( سواري سمند ال ايكس مدل 1385 به رنگ شكاتي و شماره موتور 12485230477 
و ش شاسي 17647142 و شماره انتظامي 618م29- ايران 41 به نام حامد ولي خاني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد 132 مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 361د85- ايران 84 و 
شماره شاسي S1422291324489 به نام عقيل عباس زاده به ش ش 12573 فرزند عزيز صادره از بندرعباس 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
موتور  و شماره  انتظامي 25-151ج32  به شماره   1397 مدل  رنو  هاچ بك  سبز سواري  برگ  و  سند  اصل 
مفقود  گوگچه  ناصري  علي  نام  به   NAPBSRBVNJ1086055 شاسي  شماره  و   K4MC697W024512

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودرو سواري ام وي ام X33 به رنگ سفيد روغني مدل 93 به شماره پاك 25-674م36 و 
شماره موتور MVM484FAFD و شماره شاسي NATGBAXK6D 025546 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد دي ام )هاچ بك( انژكتوري مدل 1386 به رنگ مشكي 
روغني و شماره پاك 68-518و41 و شماره موتور 1929158 و شماره شاسي S1442286185168 متعلق 

به آقاي حامد سرحدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 147H0412602 مدل 1397 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور LX-EF7 سند كمپاني ماشين سواري سمند تيپ
نام آقاي روح اه  به  ايران 28- 441د59  و شماره پاك   NAACR1HW7JF474020 و شماره شاسي

تركاشوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و شناسنامه خودرو سواري پرايد مدل 91 به رنگ سفيد روغني تيپ 131SL و شماره موتور 4503913 
و شماره شاسي S3412290415420 و شماره شهرباني ايران 24- 371م48 به نام عزت اله زمزم به كد ملي 

1930294506 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شيما سوخته سرايي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 2810 صادره از 
علي آباد در مقطع كارداني رشته نقاشي صادره از واحد دانشگاهي سما علي آباد كتول با شماره 184002687 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد علي آباد كتول به نشاني دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1394 و شماره موتور 124K0745653 و 
شماره شاسي 252737و پاك شهرباني 166ن17- ايران 34 مربوط به آقاي مظفر پشتوان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب مولود بشكاري مالك خودرو سواري پيكان به شماره شهرباني 21-481ج21و شماره بدنه 81432319  
و شماره موتور 11128131735 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل به شماره 3241348 مالك ريحانه خدايي به سرپرستي محمدحسن خدايي 

فرزند غامعلي به كد ملي 0014595303 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت و كارت سوخت پژو 206 مدل 95 به رنگ سفيد و ش ش ايران 75-593س37 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شاسي  شماره  و  61-795ب77  انتظامي  شماره  به   1383 مدل  پيكان  وانت  سبز  برگ  مالكيت  شناسنامه 
از  و  گرديده  مفقود  ابوبكر  فرزند  مسعود رهرو  مالكيت  به  موتور 11283056404  و شماره   83909829

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز كاميونت ون سيستم نيسان مدل 1388 به شماره انتظامي 61-396م24 و شماره 
شاسي NAZPL140TBL204243 و شماره موتور 492562 به مالكيت مسعود رهرو فرزند ابوبكر مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري وانت زامياد تيپ Z24NI به رنگ سفيد مدل 1389 و شماره پاك انتظامي ايران 24-

653ص39 و شماره موتور 543827 و شماره شاسي NAZPL14TIN249764 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي  باشد.

سند مالكيت خودرو )برگ سبز( و سند كمپاني ماشين سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي به رنگ سفيد روغني 
شاسي  شماره  و   3143930 موتور  شماره  و  24-987ص69  ايران  انتظامي  پاك  شماره  و   1388 مدل 
S412288066223 به نام ياسين عبداله پور فرزند يادگار به شناسنامه 1960390521 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري ريو تيپ )ال اس 1500( به رنگ سفيد روغني مدل 
1387 و شماره موتور 1055424 و شماره شاسي NAS61002281156892 و شماره پاك انتظامي ايران 

34-972ص38 و به نام مالك مهدي قلي پور نجف آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو سواري پرايد GLXI به رنگ نقره اي متاليك مدل 1388 و شماره 
موتور 2974415 و شماره شاسي S1412288274930 و شماره پاك ايران 81-569پ41 به نام بيگم  جان 

سيدين به كد ملي 4450324092 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو 206 به رنگ بژ متاليك مدل 1385 و شماره شاسي 
10819380 و شماره موتور 13085001023 و داراي شماره پاك ايران 81-821ب73 به نام راضيه مختاري 

به كد ملي 4650684005 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت خورو تاكسي پيكان تيپ 1600 مدل 1375 به شماره پاك انتظامي 396ت24- ايران 18 
و شماره موتور 01127411260 و شماره موتور 127411260 و شماره شاسي 744112049 به نام محمدرضا 

شيرازيان فرزند علي اصغر به شماره ملي 3874890465 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفيد و شماره پاك 615ب38- ايران 89 و شماره 
موتور 12488247434 و شماره شاسي NAAN01CA9AK766488 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو پژو 206 به رنگ بژ متاليك مدل 1384 و شماره پاك 32- 621ي68 
و شماره موتور 10FSS15011010 و شماره شاسي 19810711 به نام آقاي ماني رضايي فرزند صفرعلي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو سمند  LX به رنگ آبي كبود متاليك مدل 1385 و شماره پاك 69-516ل12 
و شماره موتور 12485147955 و شماره شاسي 17636759 به نام آقاي محمد توكلي فرزند رمضان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو سمند به رنگ سفيد مدل 1391 و شماره پاك 69-335ل38 و شماره 
موتور 12491032066 و شماره شاسي NAACN1CM8CF2031 به نام خانم مها فندرسكي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت هوشمند باربري به شماره 2930195 متعلق به آقاي عبدالرشيد ده مرده مربوط به كاميون به شماره 

53ع472- ايران 85 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب امين توكلي مالك خودرو سواري سمند LXXU7 و شماره بدنه NAAC91CE1GF096432 و شماره 
موتور 124K087372 و شماره پاك 72-731-76 به علت فقدان برگ سبز 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.
اينجانب ماني رضايي مالك خودرو پژو 206 به شماره بدنه 19810711 و شماره موتور 10FSS15011010 و 
شماره پاك 32-621ي68 به علت فقدان اسناد فروش،  تقاضاي رونوشت المثني سند كمپاني خودروي 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.
اينجانب مها فندرسكي مالك خودروي سمند به شماره بدنه NAACN1CM8CF203121 و شماره موتور 
12491032066 و شماره پاك 69-335ل38 به علت فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت المثني سند 
خودروي 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.
برگ سبز خودروي سواري تويوتا كروا مدل 1990 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 51-996ج91 و 
شماره موتور 8905794 و شماره شاسي 0205676 متعلق به اينجانب جنات ناصري به شماره ملي 3732557758 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند و فاكتور فروش )كمپاني( و كارت شناسايي خودرو سواري پژو پارس به رنگ مشكي روغني مدل 1381 
و شماره انتظامي 484ب38- ايران 98 و شماره موتور 2282109970 و شماره شاسي 0081809980 به 
نام اينجانب كوروش احمدنژاد انتقال يافته به احمد فرهمند فرزند سعيد به شماره ملي 4490379005 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( وانت سيستم مزدا تيپ CARA2000i مدل 1396 به رنگ سفيد روغني و شماره 
موتور E2J5A3597 و شماره شاسي NAGP2PC31HA253279 و شماره پاك انتظامي ايران 34-295و15 

و به نام مالك عبدالحسين سامه قلعه خليل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
بدينوسيله اعام مي گردد شناسنامه خودرو پژو پارس TU5 مدل 1397 به شماره موتور 181B0084093 و 
شماره شاسي NAAN11FE3JH591056 و شماره پاك 28-872ب81 به نام آرتين شهبازي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
ايران 28  انتظامي 349ب96-  به شماره  MVM مدل 1393 سفيد روغني  برگ سبز )شناسنامه( سواري 
اعتبار  از درجه  و  نام آيت اله روزبه مفقود گرديده  به  و شماره موتور 021216 و شماره شاسي 1017694 

ساقط مي  باشد.
اينجانب مهرشاد كرد مالك خودرو پژو سواري 206TU3 به شماره بدنه NAAP03EE8JJ538938 و شماره 
موتور 182A0023024 و شماره پاك 72-323ط88 به علت فقدان برگ سبز خودرو،  تقاضاي رونوشت 
المثني سند كمپاني خودروي 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.
سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( كارت خودرو وانت مزدا 2000 مدل 1387 به رنگ نقره آبي و شماره 
انتظامي ايران 13-618ل17 و شماره موتور FE532947 و شماره شاسي NAGBPX2PC18D13979 به 

مالكيت عليرضا سوهانكار اصفهاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو پارس مدل 1395 به رنگ خاكستري متاليك و شماره انتظامي ايران 
13-134س64 و شماره موتور 124K0987551 و شماره شاسي NAAN01CE9GH936495 به مالكيت 

مينا شريعتي كمال آباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( موتورسيكلت جترو 125 مدل 1388 به رنگ طوسي - سبز و شماره انتظامي ايران 
 NCW***125T8817955 )و شماره شاسي )تنه NCW125*HA044602* 618-52645 و شماره موتور

به مالكيت حسين صادقي علويچه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اسناد مالكيت راهور سواري تويوتا كمري ايكس ال اي مدل 2006 به شماره پاك انتظامي 464ط62- ايران 
16 و شماره موتور 2AZA315302 و شماره شاسي 6T1BE32K56X572028 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودرو وانت نيسان به شماره 2011975 و شماره شاسي 045645 و شماره شهرباني ايران 11-122م84 

به رنگ قرمز مدل 1359 به نام مالك نعمت اه جال وند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
و شماره شاسي  به رنگ سفيد روغني مدل 1394  پژو 405  )برگ سبز( خودرو سواري  مالكيت  شناسنامه 
NAAM31FE1FK724965 و شماره موتور 164B0039494 و شماره پاك ايران 69-886و21 به نام 

مصطفي خرمالي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز صبا نوك مدادي متاليك به شماره پاك 693ب42- ايران 18 و شماره موتور 2823731 و شماره 
شاسي S1412288937768 به نام آقاي احمد عباسي فرزند حاجيعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
برگ سبز و سند خودرو تيبا مدل 1393 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 99-132ل78 و شماره 
موتور 8083726 و شماره شاسي NAS811100D5741473 به نام نسيم محوي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سميه مرادي قرمزچشمه فرزند محمدحسن ش ش 2650 صادره از تهران در 
مقطع كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي صنايع غذايي دانشگاه آزاد ورامين پيشوا مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد ورامين پيشوا به آدرس 

تهران شهرستان پيشوا شهرك نقش جهان ارسال نمايند.
شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( موتورسيكلت سناتور CDI125 به رنگ قرمز مدل 1389 و شماره پاك 
انتظامي 619-24312 و شماره موتور 156FMI*9121195 و شماره تنه 125E8901755***N2D به 

نام جعفر قديمي خوزاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 206 به شماره انتظامي 161ن12- ايران 55 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي  باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت نيسان به شماره انتظامي 985ب57- ايران 72 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي  باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدرضا اصغري زادگان فرزند محمود به شماره شناسنامه 551 صادره از 
مفقود  با شماره 930005610  دامغان  دانشگاهي  از واحد  به مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره  دامغان 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 
واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان كد 

پستي 39998-36716 اداره دانش آموختگان ارسال نماييد.
كارت خودرو پژو پارس مدل 1389 به شماره انتظامي 622ب56- ايران 85 و شماره موتور 12489161059 

و شماره شاسي NAAN01CA9BK475054 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز پژو 405 مدل 1390 به شماره انتظامي 186ج36- ايران 95 و شماره موتور 12490199942 
و شماره شاسي NAAM01CA3CR566728 به رنگ نقره اي متاليك به نام اكبر صاح زهي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
و شماره شهرباني 118- به رنگ مشكي مدل 1390   ROCKZ125CC تيپ  موتورسيكلت جهان رو  پاك 

95647  به نام شهرام حامدي به شماره شناسنامه 17481 فرزند نوراه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي  باشد.

سند مالكيت )برگ سبز( سند كمپاني شركت سايپا و سند قطعي محضري خودرو ريو به رنگ نقره اي و شماره 
 NAS61002261117816 و شماره شاسي   1016115 موتور  و شماره   77 ايران  845ص39-  انتظامي 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  جعفر  فرزند   50930 شناسنامه  شماره  به  كهدومي  كانتر  امين  نام  به 

ساقط مي  باشد.
اصل كارت پاك ماشين وانت تويوتا تيپ لندكروز اف جي 75 مدل 1986 به رنگ سفيد با نوار بژ روغني به 
شماره انتظامي 497ب32- ايران 95 و شماره موتور 3F0115722 و شماره شاسي FJ750031300 به نام 

ياسر چرخ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت پاك خودروي سواري سايپا 131SE به رنگ سفيد روغني مدل 1396 و شماره پاك 788س79- ايران 
95 و شماره موتور M13/5905286 و شماره شاسي NAS411100H1023216 به نام يوسف رئيسي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت دانشجويي اينجانب شيرمحمد ضابطي نيا فرزند محمد به شماره دانشجويي 963858214 دانشجوي رشته 
روانشناسي مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

كارت دانشجويي اينجانب محمود سليمان پور به شماره دانشجويي 9645323 رشته روانشناسي از دانشگاه 
سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

به شماره  نيمه يدك كشنده سيستم ماموت مدل 1392  سند كارخانه، شناسنامه مالكيت، پاك )كليه اسناد( 
از درجه  و  مفقود گرديده   NACTYT371D1027666 و شماره شاسي ايران 85  انتظامي 849ع59- 

اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت دانشجويي فرهان رضايي پور به شماره دانشجويي 9126003 رشته مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي 

از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت دانشجويي صديقه كهرائي به شماره دانشجويي 9542704 رشته علوم اقتصادي از دانشگاه سيستان و 

بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
موتور  و شماره  انتظامي 15-672ع32  به شماره  ولوو مدل 1381  كاميون كشنده  برگ سبز  و  اصل سند 
از درجه  و  مفقود گرديده  نام سعيد كاظمي  به   73T833802YV2A4CEA و شماره شاسي   305344

اعتبار ساقط مي  باشد.
 G4NAEU493355 به رنگ سفيد مدل 2015 و شماره موتور Tucson تيپ Hyundai سند مالكيت و پروانه تردد
و شماره شاسي KMHJT81E8FU051456 و شماره پاك 37327 به نام مريم دشتي نژاد فرزند عبدالجليل 

شماره شناسنامه 499 كد ملي 5859711522 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب حسين آبي زاده مالك پژو پارس به شماره موتور 12491017970 و شماره شاسي CK349779 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين زارعي مالك دنا به شماره موتور 147H211851 و شماره شاسي GE409913 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 BG187222 اينجانب رسول نيك نفس دولق مالك وانت پيكان به شماره موتور 11490007452 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
و شماره شاسي   7702035322D123477 موتور به شماره  تندر 90  مالك  برخورداري  اينجانب محمود 
BA065294 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ابوالفضل صداقت شمس مالك پژوپارس به شماره موتور 12682003193 و شماره شاسي 83806025 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي قياسي مالك پژو پارس به شماره موتور 12486190321 و شماره شاسي 50332988 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حمداه طاتوسيان مالك پژو 405 به شماره موتور 13217849 و شماره انتظامي 389و22- ايران 
33 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب الهه اعتمادي مالك پژو 206 به شماره موتور 15090035609 و شماره شاسيBJ424082  به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شعله چنگيز مالك پژو 206 به شماره موتور 160B0064934 و شماره شاسي DJ461246 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب محمدصادق رحيمي مالك سمند به شماره شاسي 9f199611 و شماره انتظامي 369س27- ايران 
55 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدعليرضا حسينيان مالك رانا به شماره شاسي 160B0062340 و شماره انتظامي 984ن24- ايران 
88 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي سهامي خاص مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 27-338ب99 
و شماره شاسي NAAN21CA8BK122668 وشماره موتور 12490125676به علت فقدان 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 حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 3103
كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 27-299ب25 و شماره شاسي 
NAAN21CA5FH383694 و شماره موتور 124K0637778 به علت فقدان 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 حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 3104
اصل كارت هوشمند راننده به شماره 2121314 متعلق به مهدي عصمتي عباس آباد نام پدر عوضي به تاريخ 
1360/10/5 به شماره شناسنامه 1564 متولد دزفول به شماره ملي 1930770960 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك ) برگه سبز انتظامی - سند كمپانی - بنچاق ( خودرو پژو 206SD-TU5 مدل 1394 رنگ سفيد - روغنی 
 NAAP41FE8FJ252148 163 و شماره شاسیB0131557 به شماره پاك 278ج61 ايران 67 و شماره موتور

به نام خانم اشرف طحانی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آناهيتا نيك راه فرزند اكبر به شماره شناسنامه 0014597861 صادره از تهران در 
مقطع كارشناسي رشته مهندسي ورزش صادره از واحد دانشگاهي علوم تحقيقات با شماره 159412323160 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم 

تحقيقات به نشاني تهران انتهاي بزرگراه شهيد ستاري ميدان دانشگاه بلوار شهداي حصارك ارسال نمايد.
 BE217096 اينجانب عزيز گاوكلي مالك خودرو پژو 405 به شماره انتظامي ايران 29-396م25 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

به تاريخ 97/7/4 پرونده کاسه 33/97/11 شماره دادنامه 415/97 شعبه 11 شوراي حل 
اختاف شهرستان ايام 

خواهان آقاي پيمان رضايي مقدم فرزند  هوشنگ شغل آزاد آدرس ايام خ مبارزان نبش 
خ توحيد 

خوانده آقاي مياد خدايي فرزند – شغل- آدرس کاشان ميدان زجاجي ابتداي خ سهيل 
جنب آژانس محمد 

بانضمام هزينه دادرسي و تاخير  به مبلغ  175/000/000 ريال  خواسته مطالبه وجه چك 
تاديه 

گردشكار خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده باا تقديم داشته که پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت بكاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده قاضي 
شورابا بررسي جميع  اوراق و محتويات پرونده  ختم رسيدگي را اعام و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد 
راي شورا

 در خصوص دادخواست خواهان آقاي پيمان رضايي مقدم فرزند هوشنگ بطرفيت خوانده 
آقاي مياد خدايي بخواسته مطالبه مبلغ  175/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 
سريال 21/427353 عهده بانك سپه شعبه  پارچين تهران به انضمام هزينه دادرسي و 
تاخير تاديه به حكايت اوراق پرونده  خواهان مدعي است  به  استناد  مستندات موجود 
مبلغ مندرج در متن خواسته از خوانده طلبكار ميباشد لكن عليرغم مراجعات مكرر به 
مشاراليه  از پرداخت ديه  خويش امتناع مي ورزد بر اين اساس تقاضاي رسيدگي وصدور 
حكم بشرح خواسته را نموده است اعضاي شورا نيز خوانده را جهت دفاع از طريق انتشار 
آگهي وقت رسيدگي در روزنامه رسالت براي وقت مقرر مورخ 97/7/3 دعوت نموده لكن 
نامبرده با وصف اباغ قانوني اوراق اخطاريه و انتظار کافي در جلسه رسيدگي حاضر نشده و 
ايحه دفاعيه و عذر موجهي براي عدم حضور خويش اقامه و ابراز ننموده است عليهذا قاضي 
شورا باتوجه به  نظريه مشورتي اعضاي شورا مبني بر محكوميت خوانده و نظر به تصوير 
مصدق چك مستنديه  و کپي مصدق گواهينامه عدم پرداخت  بانك محال عليه  ارائه شده 
از ناحيه خواهان که مصون از تعرض باقي مانده بخواسته خواهان به ميزان 175/000/000 ريال 
را وارد و ثابت تشخيص داده و مستند به تبصره  ذيل ماده  2 قانون چك و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 313و 314 قانون 
تجارت حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 175/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
به انضمام 4/490/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه آن از تاريخ 97/1/18 
زمان تقديم دادخواست لغايت زمان اجراي حكم براساس نرخ شاخص تورم اعامي از سوي 
بانك مرکزي جمهوري اسامي ايران که در مرحله اجرا قابل محاسبه است در حق خواهان 
صادر و اعام مي نمايد بديهي است مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد تا زمان 
تقديم دادخواست به جهت عدم احراز قصد واقعي وي و مسجل نبودن مطالبه تا تقديم 
دادخواست وفق قاعده اقدام محكوم به رد است راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از 
اباغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف همين مدت پس از آن قابل اعتراض در 

محاکم عمومي حقوقي شهرستان ايام ميباشد 
قاضي شعبه 11 شوراي حل اختاف شهرستان ايام – عباس گوهري



خبر«
ستاري:

ايران در حوزه سلول هاي بنيادي 
در  منطقه اول است

معاون علمي رئيس جمهور گفت: ايران در حوزه سلول هاي بنيادي 
حداقل در تعداد مقاات، کشور اول منطقه شناخته شده لذا بايد 
در حوزه محصوات و اقتصاد سلول هاي بنيادي هم چنين رشد و 
ترقي اتفاق بيفتد. به گزارش دانشجو، سورنا ستاري، معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهور در اختتاميه سومين جشنواره ملي و کنگره 
بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي 
که صبح ديروز در سالن اجاس سران برگزار شد، گفت: از ابتداي 
دولت برنامه توسعه اقتصاد دانش بنيان آغاز شده است؛ البته مولود 
آن دولت يازدهم و ادامه آن براي دولت دوازدهم است.وي ادامه داد: 
در حال حاضر ۳۷۰۰ شرکت دانش بنيان داريم که توانسته اند ۶۰ 
هزار ميليارد تومان فروش داشته باشند اين امر نشان مي دهد که 
اين شرکت ها قابليت صادرات محصوات دارند همچنان که يکي از 

برنامه هاي ما حمايت از اين شرکت ها براي صادرات است.

معاون شهردار تهران: 
 طرح زوج و فرد 

سال آينده در تهران حذف مي شود
معاون شهردار تهران با بيان اينکه سال آينده محدوده زوج و فرد 
به حلقه دوم طرح ترافيک تبديل مي شود، گفت: برنامه هايي در اين 
باره داريم.محسن پورسيدآقايي در گفت وگو با فارس،  با بيان اينکه 
طرح ترافيک امسال در تهران به خوبي اجرا شد و تأثير مستقيم در 
کاهش آلودگي و ترافيک داشته است، گفت: مطالعات زيادي انجام 
داده ايم و برنامه هاي جدي در اين باره داريم.وي ادامه داد: سال آينده 
زوج و فرد نيز تبديل به حلقه دوم طرح ترافيک مي شود.پورسيدآقايي 
همچنين در خصوص آلودگي هوا در تهران گفت: خوشبختانه امسال 
بارش هاي زيادي  داشته ايم و در پاييز ميزان آلودگي نسبت به سال 
گذشته کمتر بوده است.معاون شهردار تهران ادامه داد:  بدترين حالت 
در آلودگي هوا متعلق به سه سال پيش بود که حدود ۲۰ روز سکون 
وارونگي داشتيم. اگر برنامه هاي کاهش آلودگي هوا در تهران اجرا شود 
ديگر شاخص قرمز نخواهيم داشت و مدارس تعطيل نمي شوند.وي 
به توسعه حمل و نقل  عمومي اشاره کرد و گفت: بايد حمل و نقل 
عمومي توسعه يابد که مردم رغبت کنند از اين سيستم استفاده کنند 

و کمتر از خودروي شخصي براي تردد استفاده کنند.

عسكريان:
 درآمدهاي کميته امداد از محل 

زکات، ۷۰ درصد افزايش يافت
معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد از افزايش ۷۰ درصدي 
درآمدهاي کميته امداد از محل زکات خبر داد و گفت: در هفت ماهه 
امسال نسبت به سال گذشته، درآمد کميته امداد در تمام حوزه ها 
۳۶ درصد رشد داشته است.به گزارش تسنيم ،عليرضا عسکريان  در 
حاشيه دوره آموزشي مديران کميته امداد استان بوشهر، گزارشي در 
خصوص عملکرد کميته امداد در حوزه مشارکت هاي مردمي ارائه داد 
و اظهار کرد: بر اساس آمارها، طي هفت امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، تمامي حوزه هاي فعاليت  اين نهاد در مجموع داراي رشد 
۳۶ درصدي هستند.معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد 
افزود: بيشترين سطح رشد درآمدها در سرفصل زکات با ۷۰ درصد 
ثبت شده و صدقات مردمي هم با رشد ۶ درصدي همراه شده است.
عسکريان ادامه داد: با توجه به مشکات اقتصادي که در سطح جامعه 
مشهود است، اين ميزان کمک مردمي نشان دهنده ديدگاه قوي ديني 
و انساني به همنوعان و اعتمادي است که به کميته امداد مي شود.وي 
با اعام وضعيت کميته امداد استان بوشهر در حوزه مشارکت هاي 
مردمي گفت: استان بوشهر جزء پنج استان برتر کشور در طرح هاي 

اکرام، صدقات و زکات است.

سردار کريمي:
  قانون جريمه مشموان غايب 

سال آينده اجرا نمي شود
جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان اينکه قانون جريمه 
مشموان غايب تا پايان سال ۹۷ نيز ادامه دارد، گفت: سال آينده 
اين قانون اجرايي نمي شود و مشموان غايب بايد به خدمت سربازي 
اينکه  بيان  با  ابراهيم کريمي  اعزام شوند.به گزارش تسنيم؛ سردار 
قانون جريمه مشموان غايب، تا پايان سال ۹۷ اجرا مي شود، اظهار 
کرد: مشمواني که  تا پايان امسال بيش از هشت سال غيبت دارند، 
بايد در فرصت محدود باقي مانده براي ثبت درخواست خود از طريق 
دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي )پليس+1۰( اقدام و با پرداخت مبلغ 
جريمه، از اين معافيت بهره مند شوند.جانشين رئيس سازمان وظيفه 
عمومي ناجا خاطرنشان کرد: از آنجا که اجازه تردد مشموان ايراني 
مقيم خارج از کشور با بيش از هشت سال غيبت بستگي به تعيين 
وضعيت خدمتي آنها دارد، اين گروه از مشموان  بايد با انجام خدمت 
سربازي يا بهره مندي از قانون جريمه مشموان غايب، وضعيت خدمتي 
خود را مشخص کنند.وي با بيان اينکه در سال جاري بيش از ۳۶ هزار 
درخواست ثبت شده است، يادآور شد:  قانون جريمه مشموان غايب 
حدود چهار سال است که بر اساس قانون بودجه ساانه، تمديد شده 
و تا پايان سال ۹۷ نيز ادامه دارد بنابراين، سال آينده اين قانون اجرايي 

نمي شود و مشموان غايب بايد به خدمت سربازي اعزام شوند.

»

رئيس کميته امداد:
 نهادينه شدن رفتار 

 فراجناحي باعث 
 موفقيت کميته امداد

 شده است
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گزارش رسالت از وضعيت مدارس دولتي و غيرانتفاعي:

وقتي تبعيض،قانون شد
حانيه سجودي

مي گفت "همسرم کارمند است، سه سال از ازدواجمان 
مي گذشت جاي خالي يک بچه کم کم در زندگيمان 
احساس مي شد هر چه ماه ها مي گذشت فکرمان 
بيشتر درگير عضو جديد خانواده مي شد، مستأجر 
از يک خانواده متوسط، خرج خانه، قسط  بوديم و 
وام هايي که بايد براي سودشان پرداخت مي کرديم 
تمامي نداشت، خيال خريد مسکن روز به روز از فکر 
و خيال هاي شبانه مان دور تر مي شد، اما چه مي شد 
کرد، نمي شد که با دست آويز شدن به اين مسائل 
نعمت بچه دار شدن را فراموش کنيم، فرزندمان به دنيا 
آمد، سطح متوسط جامعه بوديم و هستيم که گاهي 
به سختي و با حساب کتاب هاي دقيق خرج منزل 
و کودک و خوراک و ... را مي گذارنديم . هر مادر و 
پدري بر تربيت و آموزش فرزندش حساس است و 
مي خواهد بهترين محيط آموزشي و تربيتي را براي 
او فراهم کند، گرچه حقوق همسرم مبلغي نبود که به 
 پس انداز کردن برسد، اما با همان حقوق و اضافه کاري 
به عاوه کسوراتي که از حقوقش براي ماليات و بيمه 
و ديگر هزينه ها کسر مي شد چيزي حدود ۲ ميليون 
تومان برايمان باقي مي ماند، تصميم گرفتيم پسرمان 
را براي اين که محيط آموزش و تربيت امن و خوبي 
داشته باشد در مدرسه غير انتفاعي ثبت نام کنيم." 
اين داستان بسياري از اطرافيان ماست يا شايد خود 
ما. داستان يک خانواده از نظام آموزش و پرورشي که 
آينده سازان کشور را تربيت مي کند، نظام آموزشي 
که والدين را مجبور مي کند مدارس خصوصي را به 
دولتي ترجيح دهند و به کيفيت تدريس و تربيت و 
نظم مدارس دولتي اعتماد نکنند. قصه از آنجا آغاز 
شد که تبعيض، قانون شد. اين قصه  شکايت و گله به 
قانوني  است که خانواده ها را مجبور مي کند، حتي 
اگر توانشان نرسد، دوست دارند فرزند يا فرزندانشان 
گويند  بخوانند. مي  انتفاعي درس  غير  مدارس  در 
کيفيت تربيت و آموزش در مدارس دولتي به قدري 
پايين است که خانواده براي اين که فرزندشان از دست 
نرود به مدارس خصوصي پناه مي برد. اما دايل اين 

امر مي تواند اين باشد:
پايين بودن کيفيت مدارس دولتي باعث رشد مدارس 
غيرانتفاعي، رشد مدارس غيرانتفاعي باعث کاهش 
کيفيت آموزش مدارس دولتي،بي توجهي دولت به 
مدارس دولتي،نداشتن بودجه اين مدارس،قانون هاي 

تبعيض آميز
با اين که مي گويند آب، گاز و برق مدارس رايگان است 
اما مدارس دولتي هر ماه به دليل قبض هاي سنگين 
تحت فشار قرار مي گيرند بدون هيچ بودجه اي. اين 
بازي از اساس غلط است گفته بوديم تبعيض قانون شد، 
مسئوان وقت در حدود سال 1۳۶۸ تصميم گرفتند 
در مناطقي که براي تحصيل مشکل دارند و محروم 
هستند مدارس غير انتفاعي را تأسيس کنند، اما بعد از 
تصويب اين مصوبه نه تنها هيچ مدرسه اي در مناطق 
محروم تحت اين موضوع تأسيس نشد بلکه برادر يکي 
از مسئوان اجرايي وقت، اولين مدرسه خصوصي را 
در سعادت آباد تهران تأسيس کرد، بعد از آن بيشتر 
مدارس خصوصي در باا شهر تهران تأسيس شد. بعد از 
اين پروسه، نگاهي بيندازيم به سيستم آموزشي کشور، 

درست است که هدف تأسيس مدرسه غيرانتفاعي بد 
نبود، اما خوب بنيان گذاري نشد و سيستم آموزشي 
کشور را به اين سمت برد که هرکس پولدارتر در مدرسه 
بهتر و هرکس ندارتر در مدرسه هاي محروم دولتي. 
دوستان آموزش و پرورشي هم حتي اين جمله را به 
طور واضح و ايده اصلي شان را بي پروا بيان کردند، 
که البته بهتر...تکليفمان مشخص شد. معاون متوسطه 
آموزش و پرورش در ۲۰ بهمن ماه 1۳۹۶ در پاسخ به 
اين سوال که دانش آموزان نخبه اي که توانايي مالي 
کافي را براي ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي ندارند 
با حذف آزمون هاي مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان 
چکارکنند؟) که البته وجود مدرسه هايي با هزار نام و 
عنوان هم اشتباه است( گفت: "ما نمي توانيم به  خاطر 
يک مصوبه، قانون مدارس غيردولتي را که در مجلس 
تصويب شده است لغو کنيم؛ بنابراين، اگر دانش آموزي 
توانايي مالي دارد و مي تواند، برود و در آن مدارس 
ثبت نام کند." البته نيت وزير آموزش و پرورش ، سيد 
محمد بطحايي را هم تحسين مي کنيم که در دوشنبه 
۳۰ بهمن ماه 1۳۹۶ در نشست کميسيون آموزش 
مدارس  اسامي گفت:  تحقيقات مجلس شوراي  و 
آينده حذف  در ۳ سال  دولتي  نمونه  و  تيزهوشان 
مي شوند.  اما اشاره اي به اين نکردند که آموزش و 
پرورش طبق قانون حمايتگر مدارس خصوصي ا ست. 
تحت چه مدرکي حمايتگر است؟ طبق ماده 1۳ قانون 
"تاسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و پرورشي 
غيردولتي در سال 1۳۹۵ "به  منظور حمايت از مؤسسان 
مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت 
آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان 
و بخش غيردولتي، »صندوق حمايت از توسعه مدارس 
غيردولتي« را به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي 
ايجاد کند.دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه  
درصد)۵۰%( از قيمت تمام شده سرانه ساانه دانش  
آموزي در بخش دولتي را به ازاي کل دانش آموزان 
شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب کمک 
در ايحه بودجه ساانه کل کشور پيش بيني کند«. با 
اين حساب دولت، دولتي ا ست که خود حمايت کننده 
مدارس غيرانتفاعي  است، مدارسي که بايد در مناطق 
محروم بنا مي شد اما تعريفش تغيير کرد و به نفع 

طبقه مرفه تمام شد.
آموزش پرورش موظف است ۵۰% بودجه کل مدارس 
غيرانتفاعي را تأمين کند مدارس دولتي چه مي شود؟  
هيچ، مثل هميشه. نکته اي قابل تامل که ما را درباره 
نسل آينده کشور نگران مي کند. صحبت از نسلي است 
 که با اين مديريت جداسازانه قرار است مسئوليت هاي 
اجتماعي را به عهده بگيرند. مي گويند پرورش قارچ 
به دليل رشد سريع و راحت آن کار آساني است، اما 
گويا سرعت رشد قارچ گونه مدارس غيرانتفاعي از 
ما  است.  پيشي گرفته  قارچ هم  سرعت رشد خود 
نسلي بوديم که با اولين تجربه مديريت مسئوان رشد 
کرديم، زيربناي پوسيده در آخر ستون هاي سالم را 
هم خراب خواهد کرد، نسل ما ستون هاي سالمي بود 
که با وجود زيربناي پوسيده دوام آورد اما چه دوامي؟ 
نتيجه اش را در جامعه مي بينيم: جنگ اقتصادي 
که بين مردم راه افتاده، کساني که سبد خريد خود 
را در فروشگاه پر از رب و روغن و برنج مي کنند، ما 

هستيم، کساني که صف مي کشيم براي خريد دار 
و سکه که چند ماه بعد يا چند سال بعد سود کنيم و 
در پاچه کساني که زرنگي نکردند دار بخرند، مسکن 
را گران کرديم تا زوج جواني که فکر خريد يک خانه 
کوچک در منطقه هاي معمولي را داشت سال ها اين 
 خيال را از سرش بيرون کند چون ما سود کرده ايم. 
بحثمان عوض نشده، اين اتفاقات نتيجه همان سيستم 
چه  اما  يافتيم  پرورش  آن  در  ما  که  آموزشي ا ست 
چيزهايي آموزش ديديم؟ حال با جداسازي مدارس و 
تاسيس مدرسه با هزاران نام تحت عنوان: تيزهوشان، 
نمونه دولتي، غيرانتفاعي و ... مسئوان مربوطه آينده 
با  منظور  همين  به  اند.  گذاشته  تاراج  به  را  کشور 
سيد مجيد حسيني منتقد سيستم آموزشي کشور و 
 دکتراي سياست از دانشگاه تهران گفت وگويي کرديم که 
مي گويد: قانون خصوصي سازي در سال 1۳۶۸ علي 
رغم اين که شوراي نگهبان آن را رد کرده به مجلس 
رفت، در اين قانون نوشته شده براي مکان هايي که 
تنگناي آموزشي دارند دولت اجازه تاسيس مدرسه 
غيرانتفاعي بدهد، اما اکنون مي بينيم مناطقي که 
اين مدارس بيشتر در آن جا تاسيس شدند مناطق 
يک، دو، سه تهران هستند، جاهايي که به هيچ وجه 
تنگناي آموزشي ندارند. حسيني افزود: اين روندي 
افزايش و عرضه بيشتر کاايي  براي کاسبي،  ا ست 
به نام آموزش، اين مدارس در ظاهر کيفيت خوبي 
غلط  نظام  در  که  معنا  اين  به  معنا؟  به چه  دارند، 
آموزشي ما که اساسش تست و کنکور است خوب 
 عمل مي کنند. اين کارشناس در ادامه گفت: خانواده ها 
هم چون فکر مي کنند بايد خودشان را با تست و 
کنکور هماهنگ کنند اين مدارس را ترجيح مي دهند، 
تقاضاي اشتباهي در اين سيستم وجود دارد به نام 
تقاضاي کنکور و تست و تفکر تستي، بر اساس اين 
تفکر خانواده ها هم يک تحليل غلط دارند که بچه 
بايد به مدرسه اي برود که کيفيت بهتر آموزشي داشته 
باشد و فکر مي کنند کيفيت بهتر آموزشي يعني در 
کنکور قبول شدن، درحالي که اساس نظام آموزشي 
ما که توسعه تست و کنکور است غلط است. مجيد 
 حسيني با بيان اين که اين سيستم آموزشي به بچه ها 
گويد: همچنين  دهد، مي  نمي  ياد  زندگي  مهارت 
 براي آن ها اشتغال ايجاد نمي کند، به کنکوري توجه 
مي کند که نتيجه اش ورود به دانشگاه است که آن 
جا هم اشتغال ايجاد نمي کند؛ اين دو غلط با همديگر 
سبب شده که مدارس غيرانتفاعي رشد کنند. وي اشاره 
به اين موضوع کرد که: آن چه که مشکل است اين 
است که هرچه ما بيشتر روندهاي خصوصي سازي 
را در آموزش پيگيري کنيم کيفيت مدارس دولتي 
کاهش پيدا مي کند از زاويه کنکور، و کيفيت مدارس 
غيرانتفاعي افزايش پيدا خواهد کرد، اين منطقي ا ست 
که هر روز تقويت مي شود چون منابع کشور بيشتر 
به سمت اين مدارس مي رود. حسيني با اشاره به 
قانون حمايت از مدارس پولي گفت: به عنوان مثال 
مجلس  به  اي  ايحه  دوباره  در سال 1۳۹۵  دولت 
 برد و تصويب کرده که صندوق حمايت از مدارس 
غير انتفاعي تشکيل شود، همه مي دانيم وقتي ما براي 
مدارس دولتي و معلمان کمبود بودجه داريم، دولت 
هم صندوق حمايت از مدارس غيرانتقاعي را تأسيس 

مي کند و همين ماه گذشته ۳۰ ميليارد تومان به اين 
مدارس اختصاص مي دهد يعني سياست هاي منجر 
 به خصوصي سازي کيفيت مدارس دولتي را کاهش 
مي دهد. دولتي که خواستار خصوصي و جداسازي ست، 
نه تنها به مدارس دولتي بودجه نمي دهد بلکه براي 
مدارس غيرانتفاعي صندوق تاسيس مي کند. پ.ن1 
سياست خصوصي سازي: مدارس غيرانتفاعي مقابل 
مدارس دولتي مظلوم واقع شدند، بايد برايشان صندوق 
حمايت باز کنيم. مجيد حسيني در ادامه با اشاره به 
اين که امسال مردم مجبور شدند 1۰ هزار ميليارد 
تومان به مدارس دولتي پول بدهند، چون دولت به 
مدارس دولتي به هيچ وجه پول نمي دهد، افزود: کل 
بودجه ساانه يک مدرسه در تربت جام ۵۰۰ هزار 
تومان بيشتر نيست و طبيعي ا ست که نمي شود آن 
مدرسه را اداره کرد. اين کارشناس با بيان اين که به 
دليل نبود سيستم گرمايشي مدارس متعددي در کشور 
سرد هستند، گفت: حدود ۵/1 ميليون دانش آموز به 
اين دليل در سال دچار سرماخوردگي مي شوند و دليل 
 اصلي اش اين است که ما درگير روند خصوصي سازي، 
تبعيض و اختاف طبقاتي هستيم. خانواده ها هم با 
اين تفکر که با کمک به اين روند کيفيت آموزشي 
را افزايش مي دهند اين روند را حمايت مي کنند، 
حتي ممکن است مدارس خصوصي قبولي بيشتري 
هم در کنکور بدهد، اما اصل کنکور و دانشگاهي که 
در آن فقط مدرک توليد مي شود و آن مدارک براي 
اشتغال، آينده و کيفيت زندگي محصان کارآمد نيست، 
نشان مي دهد که اين بازي از اساس غلط است. پ.ن۲ 
سياست خصوصي سازي: اساس بازي مديريت را بايد 
طوري چيد که سياهي لشکر به ميل خودش کنار 
بکشد تا فقط خودي ها بتوانند بازي کنند. سيد مجيد 
حسيني با انتقاد به وجود مدرسه هايي با هزاران اسم 
در کشور گفت: سيستم آموزشي نه تنها در کنکور 
قبول شدنش اشتباه است بلکه، مدارس غيرانتفاعي، 
تيزهوشان، شاهد و نمونه دولتي هم غلط است، در 
واقع اين يک جور جداسازي ا ست و هرگونه جداسازي 
در آموزش و پرورش موجب تضعيف وضيعت آموزش 
و پرورش مي شود. وي اشاره اي به کشور هايي کرد 
که آموزش، عادانه مديريت مي شود و يادآور شد: 
در کشوري مانند ژاپن اصوا اين همه مدرسه هاي 
مختلف نداريم، فقط يک نوع مدرسه وجود دارد که در 
کل شهرها و کشورشان اسمش مدرسه است و همه با 
کيفيت هستند اما در ايران، که روند خصوصي سازي 
پيگيري شده طي سال هاي ۶۸ به بعد هرچقدر به جلو 

رفته ايم همان ميزان کيفيت مدارس دولتي به عقب 
رفته و به کيفيت مدارس خصوصي افزوده شده است. 
حسيني با بيان اين که به دليل اشتباه بودن اساس 
آموزش، اکنون وضعيت آموزش ما نسبت به يک نسل 
بسيار سرکوبگر شده، مي گويد: نظام آموزش ما عما 
يک نسل را مي سوزاند و به کساني تبديل مي کند 
که مدرک دارند ولي کار ندارند يا کساني هم که به 
مدارس غيرانتفاعي نرفته اند مدرک هم ندارند. ما اگر 
مي خواهيم مدارس دولتي کيفيتش افزايش پيدا کند 
بايد مدارس پولي را جمع کنيم، اين ۲۰ هزار ميليارد 
توماني که مردم به مدارس غيرانتفاعي مي دهند و 
دولتي  مدارس  به  که  توماني  ميليارد  هزار   آن 1۰ 
مي دهند در مجموع ۳۰ هزار ميليارد تومان مي شود، 
اين مبلغ اگر از طريق عوارض با آموزش و پرورش 
تطبيق شود کيفيت همه مدارس خوب خواهد شد. 
وي با اشاره به قانون تأسيس مدرسه هاي غيرانتفاعي 
به جزئيات پرداخت و گفت: در دولت آقاي هاشمي 
اين مصوبه در مجلس و در مجمع تشخيص مصلحت 
 نظام گذشت، اما اين خصوصي سازي به نفع پولدارها، 
 رانت دارها و مسئوان شد. در آن زمان اولين مدرسه هاي 
غيرانتفاعي توسط مسئوان کشور و آموزش و پرورش 
و سياسيون در مناطق بااي تهران تاسيس شد. وي 
در پايان گفت وگو با اشاره به اين که اولين مدرسه 
غيرانتفاعي کشور را برادر رئيس جمهور با 1۴ هزار 
متر در سعادت آباد تهران تاسيس کرده، بيان کرد: 
اين کارها، روندي نيست که به نفع عدالت کشور و 
کيفيت مدارس باشد، اکنون هم ۵۰% سرانه مدارس 
غيردولتي را آموزش و پرورش بايد به آن ها پرداخت 
کند و طبق اين قانون جديد ۵۰% هم به آن ها بايد وام 
قرض الحسنه داده شود و اين يک روند بسيار ناعادانه 
است. طبق آمار جمعيت دانش آموزان دولتي بسيار 
بيشتر از مدارس غيردولتي ا ست، حدود 11 ميليون و 
۶۵۲ هزار و ۵۳۲ نفر در مدارس دولتي و يک ميليون 
و ۶1۹ هزار و ۳۰ نفر در مدارس غيردولتي تحصيل 
مي کنند. با اين تعداد انتظار مي رود توجه دولت و 
مسئوان بر مدارس دولتي باشد اما سود توجه به 
مدارس غيرانتفاعي براي آن ها بيشتر است و اين 
پرسش همچنان باقي ا ست چند درصد از سياستمداران 
و مسئوان کشور فرزندانشان در مدارس دولتي درس 
مي خوانند که به اين موضوعات توجه کنند؟ از همان 
روزي که يوسف را برادرها به چاه انداختند از همان 
روزي که با شاق و خون ديوار چين را ساختند آدميت 

مرده بود قرن ما روزگار مرگ انسانيت است.

رئيس کميته امداد با اشاره به موفقيت هاي اين نهاد و ارتقاي جايگاه آن در ميان مردم 
و حاکميت، گفت: اين موفقيت به خاطر رفتار فراجناحي است که در کميته امداد و 
مددکاران نهادينه شده است.به گزارش فارس،سيد پرويز فتاح، رئيس کميته امداد در 
در مشهد  که  استان کشور  مددکاران 1۵  آموزشي  فرهنگي،  دوره  اختتاميه ششمين 
برگزار شد، با اشاره به سيره ائمه معصومان)ع(، گفت: ائمه اطهار)ع( و بزرگان ديني، امور 
مددکاري جامعه اسامي را خود مديريت مي کردند.وي اظهار کرد: کار مددکاري، اداري 
و شغل معمولي نيست، بلکه ارائه خدمت به همنوعان از روي محبت است و با حفظ 
تکريم بايد انجام شود.فتاح با بيان اينکه برکت در کميته امداد به دليل ارائه خدمات امور 
خيرخواهانه به محرومان است، افزود: اگر مددکاران در کار با خدا معامله کنند، نتايج و 
برکات آن را در زندگي شخصي و اجتماعي خود مي بينند.رئيس کميته امداد از مددکاران 

خواست در روبه رو شدن با مددجويان نسبت به رسيدگي مناسب، تشخيص درست و 
درمان صحيح اقدام کنند.وي با بيان اينکه در مدت خدمت در اين نهاد بيشترين تاکيد 
را بر حوزه مددکاري و مددکاران داشته ايم، اضافه کرد: کميته امداد بيش از هر چيزي 
نياز به مددکار دارد.فتاح با تاکيد بر اينکه نحوه برخورد با مددجويان در کميته امداد بهتر 
شده است، بيان داشت: مددکاران در کميته امداد با افزايش ظرفيت و گشاده رويي، جايگاه 
اين نهاد را استحکام داده اند که از جمله موارد، مي توان به افزايش صبوري در روبه رو 
شدن با مددجويان اشاره کرد. رئيس کميته امداد با تاکيد برتقويت سيستم هاي کاري در 
بخش هاي مختلف و استفاده از شيوه هاي نوين الکترونيکي براي تسريع ارائه خدمات به 
مددجويان، گفت:موافق حذف پرونده هاي فيزيکي و مخالف توسعه نيروي انساني هستيم 

زيرا جلوگيري از ايجاد هزينه براي مددجو را بايد در نظر داشته باشيم

به ميزباني آستان قدس رضوي صورت مي گيرد؛
 دومين همکاري علمي 

پزشکان قلب ايران و اروپا
عليرضا قشقايي: رئيس انجمن قلب و عروق ايران از دومين همکاري 
علمي پزشکان قلب ايران و اروپا دربيمارستان فوق تخصصي آستان قدس 
رضوي خبر داد.به گزارش خبرنگارما، فريدون نوحي رئيس انجمن قلب و 
عروق ايران در نشست خبري دومين کنگره بين المللي قلب ايران و اروپا، 
گفت: ۳۲ نفر از ۲۰ کشوردنيا در اين کنگره حضور دارند، اين کنگره بر 
پايه ارائه پنل هاي کيس هاي زنده برگزار خواهد شد.وي افزود:اين کنگره 
از تاريخ 1۴ لغايت 1۷ آذرماه در محل بيمارستان فوق تخصصي رضوي 
با همکاري آستان قدس برگزار مي شود.نوحي گفت: اين کنگره  قرار 

است ساانه در مشهد مقدس ادامه پيدا کند، روز به روز اعمال جراحي 
به سوي اعمال غير جراحي کشيده مي شود اين موضوع نشان دهنده 
پيشرفت درمان اين بيماري ها است.وي با بيان اينکه آموزش ها به صورت 
زنده و عملي ارائه خواهد شد گفت: توانمندي هاي کشور در معرض ديد 
و نگاه پزشکان ساير کشورها قرار خواهد گرفت. تعداد شرکت کنندگان 
بيش از ۶۰۰ نفر بوده و در حاشيه اين کنگره، تصويربرداري اختصاصي 
از قلب جنين و موضوعات پرستاري مورد بحث و بررسي قرار خواهد 
گرفت.دکتر نوحي ادامه داد:علت اصلي مرگ  و مير در کشور بيماري 
قلب و عروق است و اين موضوع در تمام دنيا مشاهده مي شود. موضوع 
مورد  جراحي  غير  روش هاي  طريق  از  مادرزادي  بيماري هاي  درمان 
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.نوحي گفت: در گذشته اين درمان ها 
از روش هاي جراحي انجام مي شد، اين کنگره براي پزشکان جواني که از 
۲۰ کشور مهم دنيا شرکت مي کنند جنبه آموزشي دارد.نوحي افزود: در 

تمام دنيا علت اصلي مرگ ومير بيماري قلب و عروقي است و در کشور ما 
آمار مقداري بااتر است به دليل اينکه فاکتورهاي خطر مثل باا بودن 
چربي خون، بي تحرکي  و عوامل ژنتيکي مؤثر خواهد بود که مجموع اين 
عوامل باعث بااتر بودن آمار ما است و بيش از ۴۰درصد از مرگ وميرها 
را به دليل بيماري هاي قلبي و عروقي است.وي با بيان اينکه مشکلي در 
زمينه تجهيزات پزشکي نداريم و تحريم ها اثري بر درمان بيماري قلب 
و عروق نگذاشته اند، گفت: انجام درمان بدون تجهيزات و وسايل مناسب 
امکان پذير نيست، در گذشته سوراخ بين دو بطن به وسيله جراحي انجام 
مي شد اما اکنون بدون جراحي و با استفاده از وسايل انجام مي شود.نوحي 
گفت: اکثر خدمات پيچيده قلب و عروق تحت پوشش بيمه هستند و 
برخي از خدمات را بيمه ها پوشش نمي دهند اما طرح تحول سامت اين 
اختيار را به دانشگاه علوم پزشکي داده تا به اين بيماران کمک کنند، اين 

خدمات عموما کارهاي بسيار گران قيمتي هستند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت سوم

شركت تعاوني مسكن دانش آموختگان 
كشاورزي به شماره ثبت 6759

از آنجايي که جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مسكن دانش آموختگان 
کشاورزي به علت عدم حضور اکثريت اعضا برگزار نگرديد بنا به تصويب هيات مديره جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاوني مسكن دانش آموختگان کشاورزي راس 
ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخه 97/09/25 در محل اروميه پل مدرس اول بلوار شهيد 
رجايي سالن اجتماعات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه تشكيل مي گردد. 
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات 
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 
19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، 
مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان 
اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر 
سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيحا اينكه 
وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل 
مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي 
و تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي 

از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- اتخاذ تصميم درخصوص انحال شرکت
تاريخ انتشار: 97/9/11

خ ش: 97/9/11
3099

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

  شركت تعاوني مصرف كارمندان
 دولت ابهر

به دليل عدم تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول( 
مورخ 1397/09/06 شرکت تعاوني بنا به تصميم هيات مديره، مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاوني مصرف کارمندان دولت 
ابهر در تاريخ 1397/09/25 روز يكشنبه راس ساعت 16 بعدازظهر در محل 
ابهر - خ امام)ره( - کوچه شهيد پرويز آرام - مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 
تشكيل مي گردد. لذا بدينوسيله از کليه اعضاي شرکت دعوت مي شود در 
تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه 
ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وکاي خود را با توجه به 
ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي 

شرکت معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هيات مديره و بازرس تعاوني
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي 1395 و 1396

3- طرح و تصويب بودجه سال 1397
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل شرکت

تاريخ انتشار: 97/9/11
خ ش: 97/9/11

هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
دانش آموختگان كشاورزي

هيات مديره شركت تعاوني مصرف 
كارمندان دولت ابهر

آگهي مناقصه عمومي
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي پاايشگاه نهم در نظر دارد اقام مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 07731463782- 
07731463784-  07731463728 – 07731463785 تماس حاصل فرماييد .

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/11
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/14

خ ش 97/9/11

تقاضاي شماره  EM – 9710085 مناقصه شماره R9/006/97 شماره تقاضا و مناقصه

خريد COMPLETE HEAT EXCHENGERشرح اقام درخواستي

مبلغ تضمين شركت در مناقصه  750/000/000 ريال ) هفتصد و پنجاه ميليون ريال( مي باشد.مبلغ تضمين شركت در مناقصه

ضمانت نامه بانكي ) فرآيند ارجاع كار( يا واريز وجه نقد به حساب شركت مجتمع  گاز پارس جنوبي پاايشگاه نهم )0111112626009 بانك ملي شعبه نوع تضمين شركت در مناقصه
مركزي كنگان (

1397/10/29تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرابط

1397/11/13آخرين مهلت ارائه پيشنهادها

1397/11/23تاريخ گشايش پاكت هاي فني

1397/12/14تاريخ گشايش پاكت هاي مالي

 استان بوشهر، شهرستان كنگان، منطقه ويژه  اقتصادي انرژي اقتصادي پارس سايت 2، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،  فاز 12 – پاايشگاه نهمآدرس وتلفن مناقصه گذار
 اداره  تداركات و امور كاا- واحد خريد- تلفن: 07731463782- 07731463784- 07731463785- 07731463728

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

نوبت اول
شمارهمحوز 1397.4504 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي



گوناگون«
مدال طا برگردن صدري 

حميدرضا صدري مدال طاي بيست و چهارمين دوره مسابقات 
تکواندو قهرماني ارتش هاي جهان در برزيل را بر گردن آويخت.

گفتني است؛ پيش ازاين ودرروز نخست اين رقابتها محمد کاظمي 
عنوان قهرماني را از آن خود کرده بود.

برد شيرين تراکتور در جم
 پارس جنوبي و تراکتورسازي درديداري ازهفته چهاردهم ليگ برتر ديروز 
درورزشگاه تختي جم به مصاف يکديگر رفتند.تراکتورسازي اين بازي را با 
نتيجه يک بر صفر به سود خود به اتمام رساند. تراکتورسازي با اين پيروزي 

26 امتيازي شد و جاي پرسپوليس24 امتيازي دررده سوم را گرفت.

صعود جهاني فوتبال ساحلي 
 آخرين رده بندي تيم هاي ملي فوتبال ساحلي جهان اعام شد و ملي پوشان 

فوتبال ساحلي کشورمان با يک پله صعود، در رده دوم جهاني قرارگرفتند.

 جوانان با برد آغاز کردند
 تيم فوتسال جوانان ايران دررقابت هاي انتخابي جام ملت هاي 
آسيا در ازبکستان ، موفق شد  با نتيجه 6 بر 3 تيم ترکمنستان 
را از پيش رو بردارد.قرقيزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ايران و 

تاجيکستان تيم هاي حاضردراين مسابقات هستند.

رسن بازيکن سال عراق 
بشاررسن که از فصل گذشته به عضويت تيم پرسپوليس درآمده 
است، عنوان بهترين بازيکن سال 2018 فوتبال عراق را به خود 
اختصاص داد.وي سابقه حضور در تيم هاي فوتبال عراق در تمامي 

رده هاي سني را در کارنامه خود دارد.

ستاره بسکتبال در چين
ستاره بسکتبال کشورمان که در سه فصل قبل در تيم سچوآن 
بازي مي کرد و يک بار نيز قهرمان چين شد ديروز راهي چين 

شد تا با تيم جديد خود قرارداد امضا کند.

کريمي پيراهن آبي پوشيد
باشگاه استقال با اولين بازيکن در نقل و انتقاات زمستاني به 
توافق رسيد.رضا کريمي مهاجم پيشين تيم گسترش فواد که 
سابقه عضويت در فوتبال آلباني را دارد، با عقد قرارداد رسمي به 

عضويت اين تيم درآمد. 

شيعي:
نگران تيم پيکان  نيستم

مديرعامل تيم پيکان گفت: نگران شرايط تيم فوتبال پيکان نيستم 
ولي بايد زودتر چاره اي براي اين شرايط انديشيده شود. شيعي درباره 
شکست هاي متوالي تيم  پيکان درليگ گفت: با توجه به بازيکنان و 
امکانات سخت افزاري، انتظار داريم تيم بازي هاي خوبي انجام بدهد. 
اان پنج بازي است که نتيجه اي که بايد به دست نمي آوريم. ولي 

با خويشتن داري تيم راه خود را پيدا خواهد کرد. 

»

 روشن:
  شفر بايد 
 در استقال
 بماند
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مديرعامل تيم سپاهان ابراز اميدواري کرد اين تيم بتواند 
در پايان رقابت هاي نيم فصل نخست به عنوان قهرماني 
دست پيدا کند. تابش درباره پيروزي سپاهان مقابل 
پديده و صدرنشيني اين تيم اظهار داشت: بازي بسيار 
خوب و حساسي بود و موفق شديم به پيروزي برسيم. 
با اينکه چند بازيکن مان را دراين بازي نداشتيم اما 
بچه ها اهداف کادرفني را به خوبي در زمين اجرا کردند 
و موفق شديم به پيروزي برسيم . ضمن اينکه بايد به 
يحيي  گل محمدي و مردم مشهد براي داشتن چنين 
تيم خوبي تبريک بگويم. پديده خيلي خوب بازي کرد 
و واقعاً يک حريف قابل احترام براي ما دربااي جدول 
به حساب مي آيد. وي گفت:تمام تاش مان را مي کنيم 
تا نيم فصل را با قهرماني به پايان برسانيم. رقابت هاي 
اين فصل خيلي دشوارشده اما ما هيچ بازي آساني 
نخواهيم داشت. تيم هاي پايين جدولي نيز اان دارند 
خوب کارمي کنند. استقال خوزستان مي آيد درتهران 

با سايپا مساوي مي کند يا نفت مسجد سليمان نتايج 
خوبي مي گيرد و ديدار نساجي و سپيدرود نيز خيلي 
بازي خوبي بود. همه تيم ها تاش مي کنند اما ماهم 
به دنبال اين هستيم نيم فصل را با صدرنشيني به 
پايان ببريم.تابش گفت: هنوزقلعه نويي هيچ ليستي 
براي ورود و خروج بازيکنان در نيم فصل ارائه نداده 
اما اگرنظر کادرفني روي تقويت تيم باشد. اين اتفاق 

رخ خواهد داد.

 تابش:
 سپاهان در انديشه حفظ صدرنشيني است

  

افشين قطبي گفت: مردم خوزستان ازگذشته تا به 
امروزعاقه زيادي به فوتبال دارند و خونگرمي آنها 
 موجب شد تا هدايت تيم فواد را بپذيرم.وي افزود :

خوزستاني ها فوتبال را به خوبي مي فهمند واين 
رشته در پوست، گوشت و استخوان آنها جريان دارد 
لذا اميدوارم به کمک اين هواداران بتوانيم يک تيم 
فواد  تيم  اينکه  بيان  با  بسازيم.قطبي  قوي  فواد 
يکي از تيم هاي بزرگ و با مديريت فوتبال ايران به 

شمار مي رود افزود: حضوردرخوزستان براي من يک 
افتخاراست و سعي مي کنم با کمک يکديگر فواد 
را به يک تيم بزرگ تبديل کنيم.وي گفت:شرايط 
ليگ فوتبال ايران به گونه اي است که نتايج تيم ها 
به يکديگر نزديک است و درادامه راه مي توانيم با 
تاش يکديگر نتايج بهتري کسب کنيم.قطبي هنگام 
ورود به اهواز مورد استقبال جمعي از فوتبال دوستان 
و هواداران تيم فواد قرارگرفت.قطبي که پيش ازاين 
هدايت تيم ملي  ايران و تيم پرسپوليس را برعهده 
داشت پس ازهفت سال بار ديگربه ايران بازگشت و 
داشت.اين  حضورخواهد  برتر  درليگ  فواد  تيم  با 
مربي 54 ساله سابقه مربيگري درکشورهاي ژاپن، 
کره جنوبي، چين، تايلند و آمريکا را درکارنامه دارد.
وي درخاتمه گفت:بايد از رضايي مديرعامل باشگاه 
تشکرکنم که اين فرصت را دراختيارمن قرارداد تا 

بارديگردرفوتبال ايران حضورداشته باشم.

قطبي:
حضور در فوتبال ايران يک افتخاراست

پيشکسوت استقال گفت: بازيکنان خارجي استقال درحد نام اين تيم نيستند 
و بهتر است خودشان تيم را ترک کنند.حسن روشن با اشاره به عملکرد بازيکنان 
به  و  است  نيز يک طرفه  بازيکنان خارجي  قرارداد  کرد:   اظهار  استقال  خارجي 
نفع باشگاه نيست، به طوري که اگر باشگاه توافق کند بايد هزينه زيادي بپردازد، 
از طريق فيفا طرح دعوي مي کنند.پيشکسوت تيم  بازيکنان  اين  درغيراينصورت 
فوتبال استقال در پاسخ به اين سؤال که عملکرد طارق همام بازيکن عراقي استقال 
را چگونه ديديد؟ گفت: اين بازيکن بد نيست، اما اينکه در يک بازي توانسته گل 
بزند دليل نمي شود بازيکن خوبي باشد.حسن روشن با اشاره به ديدار استقال و 
نفت آبادان بيان کرد: استقال دراين ديدار خوب بازي کرد، اما صنعت نفت نيز 
خيلي بد بود واگر بازي واقعي خود را ارائه مي داد استقال دچارمشکل مي شد.وي 

در خصوص عملکرد وينفرد شفر در استقال تصريح کرد: شفر چون با استقال 
قرارداد دارد بايد بماند. به نظر مي رسد کادر فني تيم استقال با هم تفاهم  ندارند 
و روي نيمکت ذخيره نيز اختافات کادر فني واضح است.اين پيشکسوت استقال 
ادامه داد: البته استقال بازيکنان مصدوم دارد که اگر برسند مي توانند خيلي به 
تيم کمک کنند، اما اين بازيکنان بايد حداقل سه سال در استقال حضور داشته 
باشند.گلزن سال هاي دورآبي پوشان در خصوص قرعه استقال در ليگ قهرمانان 
آسيا افزود: استقال اگر تيم سال گذشته بود مي شد روي آن حساب کرد، اما با 
تيمي که استقال امسال دارد از حضوردر ليگ آسيا انصراف دهد بهتراست.روشن 
در پايان با بيان اينکه شفر هنوز ترکيب اصلي تيمش را پيدا نکرده است، يادآورشد: 

با اين وضعيت استقال درادامه مسابقات دچارمشکل مي شود.

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
در شركتهاي سهامي خاص )نوبت اول(
آگهي دعوت سهامداران شركت مرغ 
تاش سراي زنجان سهامي خاص ثبت 

شده به شماره 9967 و شناسه ملي 
10460134268 جهت تشكيل مجمع 

عمومي عادي
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح مورخ 97/09/20 در 
آدرس خيابان خرمشهر - چهارراه معلم  پاك 99 كد پستي 4516733336 

تلفن 0243333322 تشكيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
تاريخ انتشار: 97/9/11

خ ش: 97/9/11

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت اول( شركت تعاوني اعتبار 

كاركنان مركز تحقيقات توتون اروميه 
به شماره ثبت 197

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق ا لعاده )نوبت اول( 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان مركز تحقيقات توتون اروميه راس ساعت 
9/30 صبح روز يكشنبه مورخ 97/9/25 در محل نمازخانه مجتمع دخانيات 
اعضاء  و  از عموم سهامداران  آذربايجان غربي تشكيل مي گردد.  استان 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در 
روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به 
مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور 
عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه 
به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار 
نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي 
باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا 
اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا 
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت 
تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرس/بازرسان بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با دستورالعمل جديد شوراي 
پول و اعتبار مصوب مورخ 96/3/9 و قانون اصاح موادي از قانون بخش 
تعاوني اقتصاد جمهوري اسامي ايران مصوب 93/2/17 مجلس شوراي 

اسامي
2- اصاح ماده 6 اساسنامه مبني بر اصاح آدرس قانوني شركت تعاوني

تاريخ انتشار: 97/9/11
خ ش: 97/9/11
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 ورزشکاران بايد الگو باشند؟!
اگرقانوني براي برخورد با خالکوبي ورزشکاران در نظر گرفته شده بايد اجرايي 
شود درغير اين صورت الگوهاي جامعه مسيرهاي اشتباه خود را طي مي کنند.

خالکوبي يا تتو واژه نام آشنايي که امروزه روي بدن بسياري از افراد محبوب جامعه 
اعم از ورزشکاران، هنرمندان و سلبريتي ها نقش بسته است. نقش و نگارهايي 
که هرگز از سوي دين اسام مورد تاييد نيست. خالکوبي به دليل شکستن سد 
دفاعي پوست مي تواند سامتي فرد را تهديد کند، از جمله بيماري هاي عفوني 
و بروز حساسيت را ايجاد کند. اگر وسايل خالکوبي به خوبي ضد عفوني نشوند 
ممکن است باعث انتقال بيماري  همچون ايدز شود.خالکوبي در فرهنگ اسامي 
و ايراني جايي ندارد. ورزشکاران که الگوهاي جامعه هستند نبايد فرهنگ غلط 
را به جامعه تزريق کنند. اگرقانوني براي برخورد با خالکوبي ورزشکاران در نظر 
گرفته شده بايد اجرايي شود در غير اين صورت الگوهاي جامعه مسيرهاي 
اشتباه خود را طي مي کنند. قطعا بسياري ازخالکوبي هايي که روي بدن افراد 
ورزشکار و سلبريتي ها مي بينيم ترويج برخي ابتذاات در جامعه است و بهتر 
اينکه افرادي که مي خواهند به اين موضوع روي بياورند تحقيقي درخصوص 

شکل خالکوبي داشته باشند.

وداع کاپيتان با تيم ملي
 مدافع تيم فوتبال پرسپوليس که سابقه حضور در سه دوره جام ملت هاي 
آسيا و يک دوره جام جهاني با تيم ملي فوتبال ايران را دارد، براي هميشه 
درحال  که  حسيني  کرد.جال  خداحافظي  ملي  تيم  لباس  با  بازي  از 
حاضر کاپيتان تيم پرسپوليس است، قبل از حضور تيم ملي فوتبال ايران 
پوشان  ملي  جمع  به  روش  کي  سوي  از  روسيه  جهاني 2018  جام   در 
دعوت نشد. هر چند کي روش بعد از اين اقدام توضيح درستي در مورد دليل 
کنارگذاشتن حسيني نداده بود اما عاقه مندان به فوتبال اميدوار بودند وي 
بار ديگر براي حضور تيم ملي در جام ملت ها دعوت شود. اما بازهم اين اتفاق 
نيفتاد.وي که با پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا کرد و نقش 
تاثيرگذاري در موفقيت سرخپوشان  داشت پس از آنکه در فهرست تيم ملي 
براي حضور در جام ملت هاي آسيا قرارنگرفت، تصميم گرفته است براي 

هميشه از بازي در تيم ملي خداحافظي کند.

نايب قهرماني بانوان درآسيا 
تيم ملي فوتبال بانوان ايران با شکست تيم تاجيکستان با نتيجه پرگل 
5 بر صفر عنوان نايب قهرماني رقابت هاي فوتبال آسياي مرکزي را 
به دست آورد.ملي پوشان ايران با کسب پيروزي مقابل تيم هاي افغانستان، 
قرقيزستان و تاجيکستان و يک شکست مقابل ازبکستان ميزبان عنوان 

نايب قهرماني را کسب کرد.

گرشاسبي:

نمي گذاريم پرسپوليس در راه موفقيت، متوقف شود
مديرعامل باشگاه پرسپوليس  گفت: حاا که ديده اند 
محروميت ومصدوميت جلودارپرسپوليس نيست به دنبال 
هجمه عليه پرسپوليس وتفرقه درآن هستند.به  گزارش 
سايت باشگاه پرسپوليس، حميدرضا گرشاسبي درخصوص 
حواشي که براي پرسپوليس به وجود آمده است، گفت: 
متأسفانه اين روزها، هجمه هاي ناجوانمردانه و دور از 
واقعيت در قالب ادعاهاي کذب و اظهارات نادرست، 
عليه پرسپوليس به راه افتاده است. هدف نهايي ازاين 
اعمال، متوقف ساختن پرسپوليس در مسير حرکت 
به سمت موفقيت به هرشکل ممکن است. متأسفانه 
افراد سودجو و منفعت طلب همراه کساني که چشم 
ديدن موفقيت هاي بزرگ پرسپوليس را ندارند و نفع 
و توفيق خود را در ناکامي اين تيم مي بينند دراين 
مسيرگام برمي دارند.وي ادامه داد: همه اين ها اميدوار 
بودند در شرايطي که پرسپوليس با موج مصدوميت 
و محروميت روبه رو است، نتايج مطلوبي نگيرد تا به 
آرزوها و خواسته هاي خويش برسند. آنها اکنون با ادامه 
موفقيت هاي تيم و هواداران نگران و دست به کارشده اند 
تا ازهر طريقي مانع ادامه اين مسير شوند. اين قبيل از 
افراد بعد از اينکه ديدند پرسپوليس، حتي با بازيکنان 

ذخيره و جواناني که براي اولين باردرليگ برتربه ميدان 
مي روند، دست از مبارزه و موفقيت بر نمي دارد به ابزارهاي 
ديگري پناه برده اند. آنها به جوسازي عليه پرسپوليس 
پرداخته و به انتشار شايعات ناجوانمردانه، اخبار نادرست 
و هدفمند و ادعاهاي دروغين مي پردازند. افرادي که 
به دورازانسانيت وشرافت ورزشي به دنبال ايجاد موج 
عليه پرسپوليس يا ايجاد تفرقه درآن هستند و دراين 
مسير توطئه مي کنند، غافل ازاينکه هواداران پرشور و 

دوست داشتني پرسپوليس هوشيار وآگاه، مراقب باشگاه 
و تيم خود هستند و اين توطئه ها را خنثي خواهند کرد.
مديرعامل سرخ پوشان خاطرنشان کرد: از همين جا به 
اين افراد سودجو که به هر طريقي به دنبال موفقيت 
شخصي خود هستند، هشدارمي دهيم که در صورت 
ادامه شيطنت ها، آنها را به صاحبان اصلي پرسپوليس که 
همانا هواداران هستند، معرفي مي کنيم تا درباره آن ها 
هرچه صاح مي دانند، انجام دهند. همچنين به عنوان 

خادم پرسپوليس به هواداران اعام مي کنم تحرکات 
و اقداماتي که ازروزهاي قبل آغاز شد، بعد از پيروزي 
برابر ماشين سازي، شدت زيادي پيدا کرد. دليل اين 
مسئله آن بود که اميدها براي ناکامي اين تيم نااميد 
شده است و حاا همه آنهايي که در ناکامي تيم و 
باشگاه نفع مي برند بر شدت اقدام هاي خود افزوده اند 
چون مي دانند پرسپوليس اگرازاين مرحله بگذرد، ديگر 
چيزي جز تفرقه در آن و ايجاد موج سراسري عليه آن، 
جلودارش نخواهد بود. ازهواداران و رسانه ها تقاضا داريم 
به اخبار کذبي که اين روزها به طرق مختلف منتشر 
مي شود توجه نکنند. گرشاسبي خاطرنشان کرد: هواداران 
بدانند، اخبار نادرست، اکاذيب و ادعاهاي واهي از نيت 
شيطاني و ضد پرسپوليسي اين افراد تراوش مي کند و 
بي ترديد شما اين توطئه ها عليه تيم و باشگاه خودتان 
را نيز درنطفه خفه خواهيد کرد. بار ديگراعام مي کنيم 
همه اعضاي باشگاه پرسپوليس، اعم ازکادر فني، بازيکنان، 
پيشکسوتان، هواداران وکارکنان، حلقه هاي محکم و به 
هم پيوسته اي هستند که با همدلي و وحدت، ثبات 
و انسجام و اتحاد را دنبال مي کنند تا پرسپوليس به 

سوي موفقيت و پيروزي گام بردارد.
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شماره هاي تماس 
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و 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.

گروه حقوقي گلپارس
داشتن وكيل حق شماست

و دفاع در مراجع قضايي از حقوق 
شما تخصص ماست

معرفي ضمانت و وثيقه براي دادگاه
09123989413

66848095
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متخصص روانشناسي
مشاوره خانواده

مشاوره قبل و بعد از ازدواج
عاطفي، استرس و افسردگي

مشكات مالي خانواده
09101012910

دكتر شيدايي 88884403
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تاارهاي باشكوه آفتاب
)بهشت زهرا(

ظرفيت 1400 نفر )بهترين پذيرايي(
بهشت زهرا - بلوار شهدا - انتهاي 
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هيات مديره شركت

هيات مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان 
مركز تحقيقات توتون اروميه

جهانگير وحيد وحدت - عزت رحيم دل ثاني - 
علي اصغر عليزاده ممقاني

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

شركت تعاوني مسكن دانش آموختگان 
كشاورزي به شماره ثبت 6759

از آنجايي كه جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت 
تعاوني مسكن دانش آموختگان كشاورزي به علت عدم حضور اكثريت 
مديره جلسه مجمع عمومي  هيات  تصويب  به  بنا  نگرديد  برگزار  اعضا 
عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن دانش آموختگان 
كشاورزي راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخه 97/09/25 در محل 
اروميه پل مدرس اول بلوار شهيد رجايي سالن اجتماعات اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران 
و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات 
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با 
توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء 
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر 
حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته 
باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار 
آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس
تغييرات سرمايه  ترازنامه و ساير صورتهاي مالي و  2- طرح و تصويب 

سال 1396
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي سال 

مالي 1397
تاريخ انتشار: 97/9/11

خ ش: 97/9/11
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هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
دانش آموختگان كشاورزي

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

شركت تعاوني مسكن دانش آموختگان 
كشاورزي به شماره ثبت 6759

از آنجايي كه جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت 
تعاوني مسكن دانش آموختگان كشاورزي به علت عدم حضور اكثريت 
عمومي  مجمع  مديره جلسه  هيات  تصويب  به  بنا  نگرديد  برگزار  اعضا 
عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن دانش آموختگان 
كشاورزي راس ساعت 12 صبح روز يكشنبه مورخه 97/09/25 در محل 
اروميه پل مدرس اول بلوار شهيد رجايي سالن اجتماعات اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران 
و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات 
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با 
توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء 
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر 
حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته 
باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار 
آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

تغييرات سرمايه  و  مالي  و ساير صورتهاي  ترازنامه  تصويب  و  1- طرح 
سال 1397

2- انتخاب هيات تصفيه
تاريخ انتشار: 97/9/11

خ ش: 97/9/11
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هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
دانش آموختگان كشاورزي
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طالب زاده: 
رسانه هاي غربي تا پيش از پيروزي انقاب با انقابيون همراه بودند

 طالب زاده گفت: تا پيش از پيروزي انقاب اسامي، رسانه هاي 
غربي با انقابيون همسو و هم راستا بودند.به گزارش 
خبرنگار مهر، نشست تخصصي فرهنگ و انقاب اسامي، 
رويش ها و دستاوردها به مناسبت ۴۰ سالگي انقاب  در 
موسسه پژوهشي – فرهنگي انقاب اسامي  برگزارشد. 
دکتر نادر طالب زاده در اين نشست در موضوع تحوات 
رسانه هاي جهاني در موضوع انقاب سخنراني کرد.وي در 
اين نشست عنوان کرد: من از چند ماه پيش از پيروزي 
انقاب اسامي با خبرنگاران رسانه هاي غربي همراه بودم 
و بسياري از مسائل آنان را از نزديک مشاهده کردم و 
شاهد هم نياز به سند ندارد. وي افزود: به خاطر دارم 
که همه خبرنگاران از امام و چيستي جمهوري اسامي 
سوال مي کردند.  در آن نشست خبرنگار سي بي اس 
آمريکا به من گفت که سوالي به ذهنت نمي رسد که 

من از امام خميني بپرسم و من اين سوال را به او گفتم 
که آيا اگر ازم باشد شما حکم جهاد مي دهيد يا خير. 
 خبرنگار سوال کرد و امام پاسخ داد بله و اکثر روزنامه هاي 
غرب روز بعد اين پاسخ امام را تيتر کردند. امام تهديد 
به جهاد کرد و اين درس بزرگي بود و نخستين بار بود 

که حرف جهاد به ميان مي آمد.

حسن رحيم پور ازغذي گفت: بزرگترين آزمون و مادر 
همه رويش ها در انقاب اسامي که مسير تاريخ بشر 
را تغيير داد، مسئله بازگشت به دين و برنامه انبياء بود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصي فرهنگ و 
انقاب اسامي، رويش ها و دستاوردها  با سخنراني 
استاد حسن رحيم پور ازغدي در موسسه پژوهشي 

فرهنگي انقاب اسامي برگزار شد.در اين برنامه حسن 
رحيم پور ازغذي در سخناني عنوان کرد: بزرگترين 
آزمون و مادر همه رويش ها در انقاب اسامي که 
مسير تاريخ بشر را تغيير داد، مسئله بازگشت به دين 
بود. تا پيش از انقاب، دنيا داشت به جاي خطرناک 
مي رسيد و انقاب اين بن بست را شکست و اين 
تفکرات پوزيتيويسمي را باطل کرد که دوره انبياء 
تمام شده است.وي ادامه داد: جريان هاي دينداري 
و بي ديني در جهان به اين جمع بندي رسيده بودند 
که امکان بازگشت به سنت انبيا نيست و نمي توان 
گذشته را دوباره خلق کرد و ما اگر هم مي خواهيم به 
سراغ دين برويم بايد از باب شکستن آن و عرضه چيز 
جديدي باشد. به باورآنها رجوع به دين يک رجعت 

گزينشي براي عصري کردن دين است. 

حسن رحيم پور ازغذي:
انقاب اسامي ضرورت رجعت به برنامه هاي انبياء را اثبات کرد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM
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صاحب امتياز: بنياد رسالتدر تنگى و سختى است که محبت راستين آشكار مى شود.
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

خالق نمايشگاه »هزار باده« هدف از خلق اين آثار را مهرباني و عشق دانست و 
گفت: آثار اين نمايشگاه براي فروش قيمت گذاري شده ولي سعي کرديم قيمت ها 
طوري باشد که اگر کسي خواست اثري در منزل داشته باشد، اين امکان براي 
نمايشگاه  افتتاح  نقاش در حاشيه  ايمان ماجعفري هنرمند  فراهم شود.  او 
خط نقاشي »هزار باده« با اشاره به موضوع اين نمايشگاه که مهرورزي، محبت 
و ديگر دوستي است، اظهار داشت: آسيب جدي جامعه ما بي تفاوتي است.  

درحالي که به نظرم اعتراض، نمک به زخم است و راه حل اين مشکل نيست. 
تنها راه حل نجات و برون رفت از اين جرياني که روابط اجتماعي را تحت تاثير 
قرار داده، مهرورزي است. فقط بايد باهم مهربان تر باشيم. به همين خاطر من 
اين موضوع را براي نمايشگاه انتخاب کردم و آثارم را متناسب با آن جلو بردم.   
نمايشگاه »هزار باده« از 9 آذر به مدت 1۰ روز، از ساعت 15 تا 2۰ در گالري 

آريانا، واقع در خيابان فياضي )فرشته( ميزبان عاقه مندان خواهد بود. 

ايمان ماجعفري تصريح كرد:

 آثار هزار باده 
براي مهرباني و عشق

تسنيم/  زهرا رباطي

نگاه«
جشنواره فيلم مقاومت، بستر فرياد 

عدالت خواهي
كريم باباخانيان

پانزدهمين دوره جشنواره  بين المللي فيلم مقاومت 
پس از برگزاري مراسم افتتاحيه و اکران فيلم هاي برتر 
و جلسات نقد و بررسي فيلم ها وکارگاه هاي آموزشي 
فيلمسازي پس از طي چهار روز خاتمه يافت. مراسم 
اختتاميه آن با حضور مسئولين فرهنگي،  هنري و 
چهره هاي مطرح  سينماي داخلي و خارجي در برج 

مياد برگزار شد. در جشنواره امسال جاي چهار چهره سرشناس سينماي 
ايران خالي بود ولي به ابتکار دبير جشنواره طي مراسمي ياد و نام آقايان حميد 
آخوندي ، يداه صمدي، ضياءالدين دري و شادروان حبيب اله کاسه ساز را 
به بهترين وجه گرامي داشتند. چهره هايي که نقش تعيين کننده اي در روند 
رشد صنعت سينماي ايران داشتند. حضور چهره هاي برتر سينماي کشورهاي 
مختلف در اين دوره از جشنواره  نيز علي رغم تحريم بودن ايران از طرف آمريکا 
نگاه خيلي از صاحب نظران عرصه فيلم و سينما را معطوف اين جشنواره کرد. تا 
آنجا که بيش از 18۰ فيلمساز و کارگردان با اکران 198 فيلم مشارکت کردند. 
جشنواره بين المللي فيلم مقاومت امروزه بستري شده است براي کساني که 
مي خواهند فرياد عدالت خواهي و مظلوميت ملت هاي تحت ستم را به گوش 
جهانيان برسانند.جشنواره فيلم مقاومت الگويي براي به عرصه  کشاندن هنر 
به ميدان مبارزه با تروريسم و جنگ و کشتار جمعي تبديل شده است. در 
جشنواره  فيلم مقاومت است که جنايت 8 ساله  داعش در سوريه و عراق 
به تصوير کشيده مي شود و در معرض ديد عموم جهانيان قرار مي گيرد. در 
جشنواره فيلم مقاومت است که ملت هاي مسلمان از نحوه جنايت آل سعود 
در حق مردم مظلوم يمن با خبر مي شوند. جشنواره فيلم مقاومت است که 
بستر گفت وگو بين کارگردانان و هنرمندان متعهد به انسانيت و آزادي را مهيا 
کرده است. جشنواره  فيلم مقاومت پرده از چهره جنايتکار رژيم صهيونيستي 

کنار زد و باعث دل گرمي جوانان مبارز فلسطين و لبنان شد.
طبق اظهارات محمد خزاعي دبير جشنواره  امسال فيلم مقاومت،  استقبال 
فيلمسازان داخلي و به خصوص خارجي براي حضور در جشنواره  چشم گير 
بوده است. امسال بازيگر نفش اول فيلم ماندگار »بازمانده«  اثر مرحوم سيف اه 
داد با گذشت دو دهه از ساخت فيلم در جشنواره حضور پيدا کرد و نقطه 
نظرات خود را براي مخاطبان بيان کرد. جشنواره امسال علي رغم مشکات 
به خصوص کمبود بودجه، آبرومندانه برگزار شد و توانست به اهداف از پيش 
تعيين شده خود دست پيدا کند.جشنواره اي که شايد در سال هاي اول و 
دوم برگزاري، خود مسئولين ذي ربط تصور نمي کردند روزي شاهد برگزاري 
پانزدهمين دوره آن باشند و نقش تعيين کننده اي در روند فيلمسازي در 
کشور، منطقه و جهان داشته باشد.در پايان نگارنده اين موقعيت بزرگ را 
به  همه دست اندرکاران اين جشنواره به خصوص جناب محمد خزاعي دبير 
پرتاش و دلسوز و يزدان عشيري مسئول روابط عمومي خوش اخاق و 
خوش برخورد جشنواره تبريک گفته و دست مريزاد عرض مي  کنيم و آرزو 
دارم در آينده نزديک شاهد تاثير عميق تر و گسترده تر جشنواره و فيلم  هاي 

مقاومت در سطح منطقه و جهان باشيم. 

 کسب روزي حال 
از خورشيد

 استفاده از انرژي خورشيد يکي از بهترين راه هاي 
توليد برق و توليد انرژي پاک در جهان محسوب 
مي شود.كميته امداد امام خميني )ره( در يک 
طرح خود اشتغالي مناسب در روستاي چاه نسر 
شهرستان نيشابور شرايط خريد و نصب پنل هاي 
خورشيدي را روي پشت بام و حياط منازل برخي 
از مددجويان خود فراهم آورده است.اين پنل ها 
روزانه ۵ كيلو وات برق توليد مي كند و در داخل 
كنتور قرار مي گيرد،سپس از طريق كابل ها آماده 
فروش و وصل به شبکه برق استان مي شود . 

چهار تصوير از اين پديده را مي بينيد . 

»

تماشا«
نقد نمايش 6410 كاري از علي برجي 
 مقاومت دراسارت با اسلحه 

ايمان  و عشق
سيد علي تدين صدوقي 

نمايش 6۴1۰ به نويسندگي محسن عظيمي وکارگرداني علي برجي 
داستان دوران اسارت اولين اسير جنگي ايران " خلبان حسين لشکري 
است "  که بيش از 16 سال اسير عراق بوده است . حسين لشکري به 
عنوان اولين اسير ايراني که سه روز قبل از شروع رسمي جنگ تحميلي  
از سوي عراق براي يک پرواز شناسايي  از پايگاه دزفول بلند شده بود 
هواپيمايش در خاک عراق سقوط مي کند و او اسير مي گردد . به دليل 
 اينکه خلبان لشکري اولين اسير ايراني بوده صدام مي خواسته او را 
وجه المصالحه قرار دهد و اين گونه اثبات کند که اين ايران بوده که ابتدا 
جنگ را شروع کرده ؛ اما با مقاومت هاي جانانه خلبان لشکري در دوران 
اسارت عليرغم  تمام شکنجه هاي  شديدي که مي شده وندادن هيچ گونه 
اطاعات صدام وحزب بعث نتوانستند آنچه را که مي خواهند با استفاده از 
او به انجام رسانند  وخودشان  از سوي مجامع بين المللي شروع کننده 
جنگ شناخته شدند . از همين رو کار شهيد لشکري ومقاومتش  به 
 لحاظ بين المللي و کشوري بسيار حائز اهميت است وجاي کار دارد .  
نويسنده ، دوران اسارت خلبان حسين لشکري را به صورت برش هايي 
 از سا لهاي اسارتش نوشته است . نمايش از زمان حال شروع مي شود . 
همسر خلبان لشکري گويي که دارد مصاحبه مي کند شروع به تعريف 
خاطراتش مي نمايد . از آشنايي اش با حسين لشکري تا خواستگاري 
و ازدواج و بچه دارشدن و اسارت و گذراندن بيش از 16 سال تنهايي با 
يک فرزند و آرزوها وآمال وغم ها و دل شکستگي ها وتنهايي ها و دلهره 
وهراس و عشق و اميد  به باز گشت شهيد و در نهايت آزادي و بازگشت 
 سرفرازانه خلبان لشکري و شهادت او به دليل جراحات ناشي از شکنجه هاي  
 سخت روحي وجسمي در دوران اسارت  او پس از 1۰ سال از آزادي اش . 
ابتدا بايد گفت که جاي چنين نمايش هايي که زندگي قهرمانان دوران 
جنگ را روايت مي کنند در تئاتر ما خالي است وانگار که پرداختن به 
موضوع هاي دوران دفاع مقدس وبه ويژه موضوع هاي اين چنيني  ديگر 
موزه اي شده وحتما بايد به مناسبت جشنواره هاي دفاع مقدس ومقاومت 
و... به روي صحنه بروند . هرچند که مي دانيم اين تفکر اصا درست 
نيست  . هنرمندان ومسئوان هنرهاي نمايشي کشور بايد پرداختن به 
موضوع هاي بکردفاع مقدس را دراولويت کارها وتوليدات خود قراردهند . 
" اين از تاکيدات مقام معظم رهبري درخصوص قابليت ها واستعدادهاي 
قصه ها وموضوع هاي دوران جنگ تحميلي ودفاع مقدس وبه صحنه 
کشيدن آن توسط هنرمندان تئاتر است که جزء ضرورت هاي اجتماعي 
به لحاظ فرهنگي وهنري و ايضا آگاهي دادن به نسل جوان است . " به 
همين دليل حمايتهاي مالي ومعنوي صد درصد ازاين نمايش ها جزء 
وظايف مسئولين ذي ربط مي باشد . البته با حفظ شأن هنرمندان اين 
حوزه و به اصطاح سرندواندن آنان ومنت نگذاشتن به آنان جهت ارائه 
 کمکها وحمايتهايي که بايد انجام دهند و به گونه اي وظيفه آنان است . 
"  نام نمايش 6۴1۰ " در واقع کنايه از شبهايي است که همسر شهيد 
خلبان حسين لشکري در زمان اسارتش در پاي تلفن منتظر تماس او 

راس ساعت 9 شب مي مانده .
ادامه در صفحه 2
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 مزايده فروش اموال و اماک تمليکي و مازاد بر نياز بانک سپه 
واقع در مديريت شعب منطقه کرمان به شماره97-8

)نوبت دوم( 
بانک سپه در نظر دارد اموال و اماک تمليکي و مازاد بر نياز خود را واقع در مديريت شعب منطقه كرمان را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر، بازديد 

از اماک، دريافت شرايط مزايده و تسليم پيشنهادات خود به مديريت شعب منطقه كرمان به نشاني: كرمان –خيابان شريعتي نرسيده به قدمگاه طبقه اول قسمت پشتيباني مراجعه نمايند.
نحوه فروش: نقد يا نقد واقساط

*توجه :لطفاً به اصاحات احتمالي انجام شده در آگهي نوبت دوم مزايده حاضر كه در روز يکشنبه مورخ1397/09/11 در روزنامه سراسري رسالت منتشر مي گردد و ماک عمل مي باشد، توجه فرماييد.
توضيحات و شرايط:

1-جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 200/000ريال به حساب جاري طايي شماره 126180009860۵ به نام اداره كل حسابداري مالي و بودجه )قابل پرداخت در كليه شعب بانک سپه سراسر 
كشور( الزامي است.

2-مزايده گران مي بايست معادل ۵% از قيمت پايه كارشناسي مندرج در آگهي را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب جاري شماره 241/40 به نام اداره كل حسابداري مالي و بودجه نزد شعبه نگين سپه كد 2200 
واريز و اصل فيش واريزي را به همراه قيمت پيشنهادي در پاكت دربسته تحويل نمايند.

3-مهلت دريافت اسناد:از روزشنبه مورخ1397/09/10لغايت پايان وقت اداري )ساعت13/30( روزشنبه مورخ97/09/17 مي باشد .
4-آخرين مهلت تحويل پيشنهادات:از روزدوشنبه مورخ 1397/09/19 لغايت پايان وقت اداري)ساعت 13/30(روزچهارشنبه مورخ1397/09/21مي باشد. 

۵-بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي: ساعت9صبح روزدوشنبه مورخ1397/09/26درساختمان ادارات مركزي بانک سپه به نشاني عنوان شده در صدر آگهي انجام خواهد شد.

عرصه نوع کاربريشماره پاک ثبتيآدرسرديف 
)مترمربع(

اعيان 
)مترمربع(

 قيمت پايه کارشناسي 
)ريال(

وضعيت 
توضيحاتنحوه فروشملک

کرمان- سيرجان منطقه ويژ اقتصادي 1
محل سابق شعبه منطقه ويژه

1148فرعي از6518 اصلي 
واقع در بخش37کرمان

تجاري 
نقد / نقد و تخليه982/21964/111/755/990/000ومسکوني

اقساط

با عنايت به اينکه ملک داراي سند 
رسمي مالکيت بنام بانک نميباشد وبانک 

هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص 
ندارد لذا اين ملک بر اساس مبايعه نامه 
تنظيم وبا وضعيت موجود بفروش ميرسد

کرمان – زرند خيابان فلسطين محل 2
سابق شعبه ا مام خميني زرند

124فرعي از6044 اصلي 
نقد / نقد و تخليهدرمرحله مذاکره162/50325تجاريواقع در بخش 13کرمان

اقساط

کرمان – بردسير خيابان شريعتي طبقه 3
زيرزمين پاساژ طا-پاک14

11فرعي از15 اصلي واقع در 
نقد / نقد و تخليه16/7617/900/000قدر السهمتجاريبخش 20کرمان

اقساط
اين ملک طبق قانون تملک آپارتمانها 

 حق استفاده از مشترکات را به 
قدر الحصه دارد

کرمان – زرند خيابان شهيد چمران 4
کوچه شماره 4 پاک 10جنب بازار

5914 اصلي واقع در بخش 
نقد / نقد و تخليه750534/774/000/000تجاري13 کرمان

اقساط

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 
51/5 سهم آن متعلق به بانک سپه است 
بنابر اين ملک با شرايط و وضع موجود 

بفروش ميرسد وارزش گذاري بر اساس 
سهم متعلق به بانک ميباشد

5
کرمان –بلوار فردوسي نبش کوچه 
شماره 10مجتمع روژان طبقه سوم 

)واحد شمال شرق(
4فرعي از2003 اصلي بخش 

____63/7650/158/333قدر السهمتجاري3کرمان
نقد/نقد 
واقساط

متصرف دارد –قابل ذکر است از مقدار 
96 سهم موجود 31سهم و975هزارم 
سهم آن متعلق به بانک سپه ميباشد بنا 
بر اين ملک با شرايط و وضع موجود 

بفروش ميرسد قيمت گذاري بر اساس 
سهم متعلق به بانک ميباشد

6
کرمان –بلوار فردوسي نبش کوچه 
شماره 10مجتمع روژان طبقه سوم 

)واحد شمال غرب(
5فرعي از2003 اصلي بخش 

نقد/نقد تخليه62/151/864/000/000قدر السهمتجاري3کرمان
واقساط

7
کرمان-رفسنجان روستاي عبداله آباد 
خيابان شهيد مطهري ترمينال ضبط پسته 

شمس کشت
 کارگاهي2189 اصلي بخش 9کرمان

نقد/نقد تخليه19862/192177617/200/000/000)ضبط پسته(
واقساط

کرمان – بلوار جمهوري اسامي 8
چهارراه فرهنگيان روبروي هتل پارس

247الي 249 فرعي 
از2843 اصلي واقع در 

بخش 3کرمان
نقد / نقد و تخليه1299814059612/248/700/000تجاري 

اقساط

بانک سپه–مديريت شعب منطقه کرمانتاريخ چاپ : 97/9/11       خ ش 97/9/11

سازمان امور مالياتي کشور

اصاحيه
 آگهي تجديد مناقصه عمومي-يک مرحله اي

خريد ، نصب و راه اندازي يک دستگاه آسانسور
پيرو آگهي تجديد مناقصه شماره 97/9 با موضوع خريد، نصب و راه اندازي 
يک دستگاه آسانسور مندرج در روز سه شنبه مورخ 97/09/06 صفحه 2 
بدينوسيله به اطاع مي رساند؛ مبلغ صحيح سپرده شركت در فرآيند ارجاع 

كار، مذكور در بند 1 آگهي فوق الذكر 2۵0.000.000 ريال مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/11

دت: 97/9/11
سازمان امور مالياتي کشورم الف 3182

مزايده
شركت دريافن قشم )صدف( قصد فروش شناور 
نيمه ساخته خود را به بااترين قيمت از طريق مزايده 
دارد. از متقاضيان تقاضا مي شود پيشنهادات خود 
را در دو پاكت )الف( و )ب( تا تاريخ 1397/09/17به 
آدرس شركت دريا اميد چابهار واقع در پيکره 

ششم منطقه آزاد چابهار ارائه نمايند.
پاكت )الف( حاوي چک تضمين به مبلغ ششصد 

ميليون ريال.
پاكت )ب( حاوي اطاعات شخص شركت كننده 
تصوير  و  تماس  تلفن  آدرس،  مزايده شامل  در 
كارت ملي و قيمت پيشنهادي بر مبناي كيلوگرم 
با در نظر گرفتن هزينه هاي برش كاري، حمل و 

باسکول.
متقاضيان مي توانند با هماهنگي با شماره تلفن 
0933۵040۵69 تا تاريخ 1397/09/1۵ از اين سازه 

بازديد نمايند.
هزينه آگهي بر عهده برنده مزايده است و مزايده گذار 
در واگذاري يا عدم واگذاري موضوع مزايده مختار 

خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/11

خ ش: 97/9/11
شرکت دريا فن قشم )صدف(

»


