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عبور دولت از سقف ماده واحده
غالمرضا انبارلويي

با دو سرفصل كلي  بودجه كل كشور  قانون  واحده  ماده 
شركت هاي  بودجه  و  دولت  عمومي  بودجه  بر  مشتمل 
دولتي سقفي معين دارد كه با تصويب اليحه در مجلس 
از اين سقف، اساس  رعايت اين سقف و لزوم عدم عبور 
بودجه و تفريغ آن است. اگر قرار باشد دولت با پيشنهاد 
حساب  جيب  در  كردن  دست  با  و  اجرايي  دستگاه  يك 
ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي، مبالغي را دريافت و 

اعتبار مصوب  تامين  و  منابع و مصارف  هزينه كند، در چنين وضعي تصويب 
در بودجه عمومي يا شركت هاي دولتي از معنا و مفهوم خود در بودجه ريزي و 

بودجه بندي تهي خواهد شد.
توجه به مصوبه زير مويد اين ادعاست:

الف- هيئت وزيران در جلسه 97/8/23 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي با توجه به نامه مورخ 97/8/9 دفتر مقام معظم رهبري 
مبني بر موافقت معظم له براي اختصاص منابع صندوق توسعه ملي جهت 
پرداخت بدهي سازمان بيمه سالمت بابت محصوالت دارويي و تجهيزات 
پزشكي و خدمات درماني و در اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 

و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد؛
1- مبلغ 500 ميليون يورو از محل منابع صندوق به صورت تسهيالت با نرخ 
سود متعارف نظام نامه آن به منظور پرداخت بدهي سازمان بيمه سالمت 

ايران اختصاص مي يابد.
2- اصل سود تسهيالت دريافتي اين تصويب نامه در سه قسط از سال 1400 
به مدت سه سال در اليحه بودجه سنواتي پيش بيني و به صورت ارزي به 

صندوق توسعه ملي بازپرداخت خواهد شد.
3- سازمان برنامه و بودجه به نمايندگي از دولت بازپرداخت اصل سود و 

تسهيالت ارزي اين تصويب نامه را تضمين مي كند)1(.
ب- موضوع مصوبه فوق پرداخت سازمان بيمه سالمت بابت خدمات درماني كه 
بيمارستان ها به بيماران ارائه و وجه فرانشير را از بيمار دريافت و سهم بيمه گذار را 
بماهو دولت يا همان بيمه سالمت به عنوان دستگاه اجرايي متولي امر دريافت نكردند 
و طلبكارند. اين طلب چقدر است؟ مربوط به چه سال يا سنواتي است؟ آيا اين بدهي 

تسجيل شده است؟ كدام مرجع نظارتي آن را تسجيل كرده است؟
ج- تسجيل چيست؟ قانون محاسبات مي گويد؛ تسجيل عبارت است از تعيين ميزان 
بدهي براساس اسناد مثبته)2( تسجيل ركني از اركان چهارگانه پرداخت است و 

بدون آن پرداخت و هزينه كرد وجه، محمل قانوني ندارد.
معادل  نشده اي  يا  تامين وجه تسجيل شده  )بخوانيد  اختصاص  د- حكم مصوبه 
500 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي است( اين مبلغ معادل ريالي چند ميليارد 
و به چه نرخي تسعير خواهد شد؟ به نرخ ارز جهانگيري؟ به نرخ ارز نيمايي؟ يا 

آزاد؟ كداميك؟
هـ- به نرخ ارز 4200 توماني جهانگيري وجه ريالي كه در اختيار بيمه سالمت قرار 

مي  گيرد تا بدهي تسجيل نشده اش را بپردازد، مي شود 3570 ميليارد تومان.
به تقويم زير؛  ميليون دالر850= 1/7×500 ميليون يورو

ميليارد تومان 3570=4200 ×850 ميليون دالر
و- آيا بيمه سالمت اين مبلغ را به بيمارستان ها و شركت هاي دارويي و داروخانه ها 
بدهكار است؟ كدام مرجع نظارتي اعم از سازمان حسابرسي يا ديوان محاسبات 
كشور بر تسجيل اين بدهي و پرداخت آن نظارت مي كند يا برمانده مصرف نشده اش 

مهر تاييد مي زند.
ز- ختم كالم، دريافت و پرداخت چنين مبلغي به مثابه افزايش سقف منابع و مصارف 
بودجه عمومي در سال 97 است كه با افزودن مبلغ اصل و سود در سررسيد كه 
سال 1400 به بعد تا سه سال آتي از آن است، وقتي است كه عمر دولت دوازدهم 
به پايان رسيده است، ارثي است كه به دولت سيزدهم خواهد رسيد و دولت بعدي 
موظف مي شود كه تاوان اين مبالغ عبور داده شده از سقف ماده واحده بودجه سه 

سال قبل را پرداخت كند و به اين آينده  خوري ادامه دهد.
پي نوشت ها:

1- تصويب نامه 111787 مورخ 97/8/26
2- ماده 20 قانون محاسبات عمومي

به بهانه تصويب قانون اساسي

گونه  شناسي رجال سياسي و مذهبي
محمد كاظم انبارلويي

كارنامه 40 ساله سياسي انقالب نشان مي دهد كه 
رجال سياسي و مذهبي ايران سه گونه بوده اند؛

گونه اول رجالي بوده اند كه آدم خود بوده اند و از 
كسي فرمان نمي بردند. اين جماعت دچار بيماري 
خودشان  شدند.  خودشيفتگي  و  بزرگ بيني  خود 
امام و ولي خودشان بودند. ظاهر امر چنين بود كه 
خود، فرمانده هستند و از كسي فرمان نمي برند اما 

از اطرافيان خود با چند واسطه از اجانب فرمان مي بردند.
گونه دوم رجالي بودند كه سرسپرده اجانب بودند و به فرمان استكبار عمل 
مي كردند و در جانشان اسالم ريشه اي نداشت، شيفته غرب و شرق عالم 

بودند، افكارشان ريشه در سمومات فكري مدرنيسم داشت.
گونه سوم رجالي بودند كه با آنكه خودشان به لحاظ فكري و عملي كارنامه 
روشن و افتخارآميزي داشتند، سرباز امام زمان )عج( و نايب او بودند و واليت 
معصوم و نايب معصوم را به واليت خودشان ترجيح مي دادند. آنان با تكبر، 
عجب و خودشيفتگي فاصله زيادي داشتند، از شهوت شكم و زير شكم و 
نيز از شهوت ثروت و قدرت پرهيز مي كردند و خودشان را وقف مردم و 
انقالب كرده بودند. آنها در صف شهادت ايستاده بودند و به آرزوي خود 
هم رسيدند. آنان كه توفيق شهادت پيدا نكردند، هنوز منتظر روز موعود 

براي جانفشاني هستند.
گونه اول، خر قدرت و ثروت و مرتبت خود را از گل والي بحران هاي حوادث 
بيرون مي آوردند، با آنكه در پادگان سياسي كشور، كسي به آنها درجه 
اين جماعت  بودند.  بود، سرباز و سردار خود  نداده  سرهنگي و سرداري 

عاقبت به خير نشدند، دنيا و آخرت خود را بر باد دادند.
گونه دوم، مهر خيانت و وطن  فروشي به پيشاني داشتند و دارند، تا وقتي كه 
در حاشيه امنيتي در داخل بودند روزگار مي گذراندند و وقتي مردم آنها را 
شناسايي مي كردند يا لو مي رفتند، يا به موطن اصلي خود در يكي از پايتخت هاي 

اروپايي و آمريكايي براي ادامه نوكري  و سربازي اجانب مي رفتند.
گونه اول و دوم، ادب و آداب  مردم  ساالري ديني را در جمهوري اسالمي به 
هم ريختند و پاي اجانب را براي مداخله در امور داخلي ايران باز كردند. آنان  
استقالل، عظمت و شرف مردم ايران را به خطر انداختند و در جنگ نرم و 
سخت با دشمن همگرايي كردند. تكيه بر اجانب مستقيم و غير مستقيم را 
پايه ارتقاء و رشد خود گرفتند. اگر ملت بخواهد از استقالل، امنيت، مصالح 
و منافع ملي صيانت كند، چاره اي ندارد جز اينكه از رجال  گونه هاي اول و 
دوم عبور كند و از رجال سياسي و مذهبي گونه سوم در ساخت سياسي 

كشور استفاده كند.
 منزل ادب در سلوک روحي، اخالقي و از همه مهم  تر سلوک سياسي فوق العاده 
مهم است. اگر بخواهيم حق ادب در سلوک سياسي را رعايت كنيم بايد 
آداب الهي،  حرام و حالل خدا را در قول، فعل و تقرير خود رعايت كنيم. 
احكام اهلل و رعايت حدود الهي بايد مالک سياست  ورزي و ممشاي سياسي 

باشد. در اين حوزه با دو واليت روبه رو هستيم: 
1- واليت فقيه 2- واليت سفيه 

واليت فقيه دنباله حركت انبياء و اولياي الهي در طول تاريخ پس از غيبت 
بوده و واليت سفيه همان راه شيطان، طاغوت و استكبار است. 

التزام عملي به اسالم، احكام الهي و واليت فقيه متضمن سالمت مردم  ساالري 
ديني است و هر چه غير از اين باشد، سر از طاغوت برمي آورد.

هيزم تنور فتنه و نبرد نرم دشمن عليه اسالم و انقالب را رجالي به اصطالح 
سياسي و مذهبي تدارک مي بينند كه التزام به اسالم و انقالب و واليت 

فقيه ندارند.
جايگاه شوراي نگهبان در صيانت از جمهوريت و اسالميت نظام فوق العاده 
مهم است و علت اينكه سرنوشت انقالب اسالمي به سرنوشت انقالب مشروطه 
و نهضت  ملي دچار نشد، پذيرش و نهادينه شدن جايگاه الهي شوراي نگهبان 

در جمهوري اسالمي است. 

ادامه در صفحه2

به قانون اساسي برگرديم
مسعود پير هادي

1- دوازدهم آذر ماه، سي و نهمين 
سالگرد تصويب قانون اساسي جمهوري 
اسالمي است، سندي كه باالترين سند 
كشور و در حكم ميثاق ملي است. 
پيروزي  روزهاي  نخستين  همان  از 
انقالب شكوهمند اسالمي، بنيان گذار 
كبير انقالب، به كرات در مورد اهميت تدوين و تصويب 
 قانون اساسي تأكيد مي كردند و آن را »اساس مملكت« 
و  شده«  واقع  چيز  همه  رأس  »در  كه  دانستند  مي 
حتي در برخي فرمايشات، ميزان اسالمي بودن اداره 
كشور به ميزان پياده شدن قانون اساسي كشور وابسته 
شده است. ايشان صراحتا منشأ تمام اختالفات كشور 
را، محترم نشمردن قانون اساسي از سوي اشخاص و 
گروه ها مي دانستند و حتي نگاهي آرماني و اعتقادي 
 به قانون اساسي داشتند، چه اين كه مكررا مي فرمودند: 

»قانون براي تهذيب تمام جامعه است«.
2- جمهوري اسالمي، از آن جا كه نظامي بديع است و 
ساختار سياسي و حاكميتي آن در دنيا منحصر به فرد 
است، با هيچ نظامي در دنيا قابل قياس نيست. از سوي 
ديگر، بهترين سنجه و معيار براي بررسي عملكرد 4 دهه 
گذشته، همان اهداف و آرمان هايي است كه در قانون 
اساسي ذكر شده و ملت به آن رأي داده اند. به عبارت ديگر 
براي سنجش عملكرد نظام جمهوري اسالمي، راهي نداريم 

جز تطبيق كارنامه فعلي با ترازوي قانون اساسي.
3- آن چه نويسنده اين سطور از بيان در مقدمه قبلي 
دنبال مي كند، بيان اين نكته است: هر كس كه دل 
در گرو اين مرز و بوم دارد، بايد قانون اساسي را دقيق 
مطالعه كند و به مفاد آن مسلط شود. در شرايط فعلي، 
سطح نقد عملكردها، اعتراضات، مخالفت ها و درگيري 
ميان اشخاص و گروه ها بسيار پايين تر از چيزي است 
كه بايد باشد. شخصا بر اين باورم كه انتقاد و اعتراض 
و انواع نقد حتي اگر خيلي هم تند و تيز باشد، نه تنها 
مثبت است بلكه ضرورت دارد. بحث اين نيست كه نبايد 
انتقاد و اعتراض وجود داشته باشد بلكه بايد سطح نقد در 
تراز قانون اساسي باشد. امروز در چهل سالگي انقالب، 
مردم از مسئوالن و مسئوالن از هم بايد بپرسند كه آيا 
همه اصول انقالب اسالمي و قانون اساسي اجرا مي شود. 
كدام اصول است كه مغفول مانده اند و كدام اصول است 

كه ناقص اجرا مي شوند.

سرمقاله
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محمدرضا مرندي در گفت وگو با رسالت: 

دولت براي حفظ حيثيت سياسي 
مي خواهد در برجام بماند 

 روحاني با خروج از برجام،حرفي براي گفتن ندارد 

رضا سيمبر در گفت و گو با رسالت:

شاهد ايجاد تنش هاي 
داخلي در نظام 

سرمايه داري هستيم 

يك مقام مسئول در وزارت كار: 

 کارگران هفت تپه
به کار بازگشتند

ريشه عصبانيت  از كجا مي آيد

 استرس؛
 همسايه ديوار به ديوار

خشم

گزارش رسالت از دغدغه هاي زنان سرپرست خانوار؛

اشتغال
مرهمريحانههايبيپناه

امير المومنين عليه السالم در نهج البالغه مي فرمايد:»َفإَِنّ الَْمْرأََة َريَْحانٌَة 
َو لَْيَسْت بَِقْهَرَمانٍَة« زن،گلي خوشبوست كه نياز به رعايت و مراقبت دارد 
و تحميل كارهاي خشن و سخت بر او جايز نيست .فلذا در شرايطي مثل 
زنان سرپرست خانوار بايد حمايت و رعايت حال آنان دو چندان صورت 
گيرد. سال هاست پيرامون زنان سرپرست خانوار نوشته ايم و حرف 
زده ايم. اينكه تعداد آن ها بر اساس آخرين آمارها بيش از سه ميليون 
نفر است و بيكاري زخمي است كه براي آنان مرهمي ندارد. اگرچه 
ارگان هايي همانند شهرداري بخشي را براي حمايت از زنان سرپرست 
خانوار در سال 86 راه اندازي كرد تا بتواند از اين گروه حمايت كند اما 
حمايت ها كافي نيست.  زنان سرپرست خانوار تعريف ساده اي دارند. 
 آن ها به هر دليلي در زندگي مجبورند كه هزينه هاي خود و خانواده شان 

را تامين كنند. اين اتفاق مي تواند به دليل طالق از همسر باشد. در 
شرايطي ديگر فوت همسر و يا اعتياد آنان و گاهي بيماري صعب العالج 
و زمين گيري مرد خانه باعث مي شود تا زنان هزينه هاي زندگي را تامين 
كنند. البته زناني كه تا به حال ازدواج نكردند، در صورتي كه هزينه هاي 

خود و خانواده شان را بدهند جزء همين گروه هستند. 
زنان سرپرست خانوار اما مشكالتي دارند كه مردها كمتر در تامين هزينه هاي 
زندگي با آن مواجهند. شايد مهم ترين مشكل مربوط به نگاه هاي كليشه اي 
در مورد شغل هاي مختلف باشد. خيلي از زنان سرپرست خانوار نمي توانند به 
بعضي از شغل ها ورود كنند. عده اي ديگر نيز مهارت الزم براي ورود به شغلي 
 را ندارند و با همه اين تفاسير زندگي و تامين معاش براي آن ها روز به روز 

سخت مي شود. 

آگهيمزايدهعمومي
فروشتعداديازامالكشهرداري

شهرداري شاهرود در نظر دارد نسبت فروش تعدادي از امالك خود از طريق مزايده 
امور  به  مزايده  اسناد  دريافت  مي توانند جهت  متقاضيان  لذا  نمايد.  اقدام  عمومي 
قراردادهاي شهرداري شاهرود مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر از موضوع آگهي 
همه روزه به جزء ايام تعطيل در وقت اداري با تلفن 4-02332224061 داخلي 105 
يا 107 با اداره حقوقي و امالك شهرداري تماس حاصل فرمايند. ضمنا متن آگهي در 
سايت شهرداري به آدرس www.shahrood.ir  جهت مشاهده متقاضيان قابل رويت 
و بهره برداري مي باشد.مهلت دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 

مورخ 97/9/22 مي باشد.
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/12

آگهيمزايدهعمومي
نوبت اول

شهرداري نظرآباد به استناد مجوز شماره 89/ش 97/7/11 شوراي محترم اسالمي شهر شهرداري در نظر دارد زمين و ابنيه  كارخانه آسفالت خود را به 
صورت اجاره و برداشت از معدن آن را بصورت كارگزاري ازطريق مزايده عمومي به مدت 4 سال واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با واريز سپرده شركت 

در مزايده قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:

1( شركت كنندگان در مزايده مبلغ  1/000/000/000 ريال را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب سيبا به شماره  0104746757008 نزد بانك ملي 
شعبه شهرداري به نام اين شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.

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

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

4( متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ  500/000 ريال ميباشد كه بايد به حساب 
0104534021000 به نام درآمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.

5( ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
6( متقاضيان مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري 97/10/1 پيشنهادات خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.

7( كليه هزينه هاي آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده خواهد بود.
8( رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي بعهده شركت كنندگان ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/12
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/19

خ ش 98/9/12

محسن احمدي-شهردار شاهرود

نوبت دوم

داريوش يگانه مظهر
شهردار نظرآباد

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه10



»

واکنش جامعه مدرسين 
به حکم دادگاه کويت 

 درباره شيخ حسين 
معتوق

سيا سي دو شنبه 12 آذر 21397
25 ربيع االول 1440-3 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9373

حبيبي:

الحاق به توافقنامه پاريس مانند FATF مسئله ساز است
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با بيان اينکه فکر مي کنم الحاق به توافقنامه 
پاريس همانند FATF مسئله ساز است، گفت: دولت بايد در اين زمينه شفاف 
عمل کند تا به مشکل برنخوريم.به گزارش خبرگزاري مهر، محمدنبي حبيبي 
 در پايان نشست دبيران حزب موتلفه اسالمي با اشاره به وقت کشي اروپا 
 در اجراي برجام گفت: برجام اروپايي هم بي فايده است دولت فرصت ها 
را از دست ندهد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي اظهار کرد: ۷ ماه مي گذرد 
و از برجام اروپائي هم خبر مثبتي نيست.وي با اشاره به خبر رويترز در 
مورد جزئيات کانال مالي برجام اروپايي گفت: اين خبرگزاري مي گويد 
اگر کانال مالي هم سامان يابد، فروش نفت ايران در اين کانال در هاله اي 
از ابهام قرار دارد. مفهوم اين خبر آنست که اروپا به کانال مالي منهاي 
نفت فکر مي کند واين يک فريب کاري جديد از سوي اروپايي هاست و 
از اين مهمتر اينکه آنها گفته اند تا پايان امسال ساماندهي اين سازوکار 
طول مي کشد و معلوم نيست در پايان امسال و پس از اين بدعهدي ها 
چه بهانه  ديگري را ساز خواهند کرد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي خطاب 
به مسئوالن وزارت خارجه گفت: آقاي ظريف و ديگر مسئوالن وزارت 
امور خارجه بايد توضيح دهند که در گفت و گوهاي برجام اروپايي چه 
مي گذرد و چرا در اين زمينه شفاف سازي نمي کنند.حبيبي با اشاره به 
رجز خواني هاي ترامپ و پمپئو و جان بولتون عليه ملت ايران تاکيد کرد: 
پاسخ هاي اخير آقاي رئيس جمهور و وزارت امورخارجه خيلي بهتر از 
گذشته است؛ پاسخگويي به آنها با ادبياتي بايد صورت گيرد که شايسته 

ملت بزرگ ايران است.وي با اشاره به اغتشاشات فرانسه گفت: محبوبيت 
رئيس جمهور فرانسه به ۲۰ درصد کاهش يافته است. جنبش جليقه 
زردها مشروعيت مردمي ماکرون را به کلي زير سؤال برده است. خشونت 
در برخورد با اين پديده يادآور اعتراضات سال ۱۹۶۸ و سال هاي قبل از 
آن در پاريس است. رئيس جمهور فرانسه از اعمال خشونت عليه مردم 
دفاع و از پليس تشکر کرده است اماّ او حداقل بايد به اين سؤال پاسخ 
دهد که تکليف حقوق بشر و حق اعتراض چه مي شود و اين حجم از 
خشونت عليه مردم آن هم در فرانسه بي سابقه است.دبيرکل حزب موتلفه 
اسالمي اظهار کرد: مطبوعات فرانسه اعتراضات مردمي را سانسور مي کنند 
و برخي از آنها فقط از کاخ اليزه دستور مي گيرند و اين نشان مي دهد 
آزادي بيان در کشوري که مدعي دموکراسي و آزادي است چقدر ارزش 
دارد.حبيبي در ادامه با اشاره به الحاق ايران به توافقنامه پاريس گفت: فکر 
 مي کنم الحاق به اين توافقنامه همانند FATF مسئله ساز است. اوالً من 
نمي دانم چرا الحاق به اين توافقنامه به درستي در مجلس مطرح نشده است. 
ثانيا اينکه مي گويند زمان الحاق پيوست ها معلوم نيست و محرمانه است، 
ثالثاً مسئولين امر از جمله شوراي نگهبان در جريان سند تعهدات ايران 
به توافقنامه پاريس نيستند.وي افزود: دولت بايد در اين باره شفاف عمل 
کند تا همانند FATF به مشکل برنخوريم. اخيرا آمريکا از اين توافقنامه 
خارج شد. طبق ماده ۲۷ توافقنامه، کشورها هيچ حق شرطي نمي توانند 
بگذارند. بايد ديد ما در اين توافقنامه چه تعهداتي مي دهيم و ارتباط اين 

تعهدات به استقالل و منافع و مصالح ملي چيست؟دبيرکل حزب موتلفه 
اسالمي در ادامه به حمله رژيم صهيونيستي به خاک سوريه اشاره کرد 
و گفت: صهيونيست ها ادعا کرده اند به اهدافي در سوريه که متعلق به 
ايران و حزب اهلل بوده حمله کرده اند ولي نگفته اند در رسيدن به کدام 
هدف موفق بوده اند و از خنثي شدن اين حمالت توسط سامانه دفاع 
موشکي سوريه هم دم بر نياورده اند.حبيبي تصريح کرد: صهيونيست ها 
بهتر است رجز نخوانند چراکه تبعات سختي براي آنها خواهد داشت.وي 
با اشاره به تصويب ۶ قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل عليه رژيم 
صهيونيستي که خواسته اقدامات خشونت آميز را متوقف و قوانين بين المللي 
را رعايت کند، گفت: شوراي امنيت اعالم کرده که رژيم صهيونيستي بايد 
 از اراضي اشغالي جوالن خارج شود و وضعيت فعلي اماکن مقدس بويژه در 
بيت المقدس را حفظ کند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي ادامه داد: وضعيت 
رژيم صهيونيستي در مجامع جهاني بسيار وخيم است اصوال اقدامات در 
اين رژيم فاقد هرگونه مشروعيت است.وي همچنين در مورد اهميت 
قانون اساسي و نقش آن در نظم و نسق امور گفت: گاهي به اصول قانون 
اساسي بويژه درباره حقوق ملت بي مهري مي شود. اين بي مهري در 
اثر غفلت دولت و مجلس و قوه قضائيه حاصل شده است.دبيرکل حزب 
موتلفه اسالمي افزود: قانون اساسي ميثاق بزرگ ملت ايران است و اصول 
آن بي کم و کاست بايد اجرا شود چراکه سعادت ملت ما در اجراي درست 

اصول قانون اساسي است.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم به رأي ظالمانه دادگاه کويت نسبت به حجت االسالم والمسلمين 
آقاي حاج شيخ حسين معتوق )دبيرکل جريان همبستگي اسالمي ملي کويت( واکنش نشان 
داد.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور بيانيه اي به 
رأي ظالمانه دادگاه کويت نسبت به حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ حسين معتوق 
)دبيرکل جريان همبستگي اسالمي ملي کويت( واکنش نشان داد.در اين بيانيه آمده است: 
متأسفانه باخبر شديم که دادگاه کيفري کويت بدون هيچ مستند قانوني، عالم جليل القدر 
کويتي حضرت حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ حسين معتوق »دامت تأييداته« 
و يکي از همراهان ايشان را به تحمل ۱۰ سال مجازات )پنج سال حبس و پنج سال تحت 
نظارت امنيتي( و همچنين دوازده شهروند شيعه کويتي ديگر را به يک سال زندان محکوم 
نموده است.اين در حالي است که شيخ حسين معتوق، دبيرکل جريان همبستگي اسالمي 

ملي کويت که عضو کويتي شوراي عالي مجمع جهاني اهل البيت )عليهم السالم( و همچنين 
نماينده مراجع معظم تقليد در کويت و از اساتيد حوزه هاي علميه است، مواضع مستمري در 
حفظ وحدت و امنيت ملي و آرامش در کويت داشته و با تالش ها و نفوذ معنوي خود شيعيان 
کويت را برخالف جريان هاي تندرو، در مسير وحدت و حفظ منافع ملي کويت هدايت کرده 
است.در بخش پاياني اين بيانيه آمده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ضمن محکوم 
نمودن اين اقدام، رأي اين دادگاه را سياسي، ظالمانه و متأثر از نفوذ جريان آمريکايي ــ 
صهيونيستي و فتنه گران مي داند و از مسئوالن کويت انتظار دارد ضمن تالش در جهت تحکيم 
روابط دوستي ملت هاي مسلمان و حفظ وحدت و آرامش در کويت، نسبت به رفع نگراني 
حوزه هاي علميه اقدام عاجل نموده و دستور ابطال اين رأي ظالمانه را که نوعي ناسپاسي 

نسبت به روحيه مسالمت آميز شيعيان کويت نيز مي باشد، صادر نمايند.

کارشناس مسائل بين الملل گفت: تعلل اروپا در SPV نگراني از فشار 
آمريکاست.نوذر شفيعي در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص چرايي 
تعلل اروپايي ها در ارائه مکانيسم ويژه مالي )SPV( و برنامه هاي ايران 
براي ادامه همکاري با اروپا اظهارداشت: به نظر من تعلل اروپايي ها ناشي 
از داليل سياسي است، اروپا به شدت نسبت به بازتاب اين اقدام خود در 
شکل فشارهاي اقتصادي آمريکا عليه آنها نگران است.وي با بيان اينکه 

اروپا از اينکه اين اقدام آنها باعث تعميم قوانين ثانويه به شرکت هاي 
اروپايي بشود و دولت هاي اروپايي نتوانند براي خروج شرکت هاي خود 
اقدام خاصي انجام دهند، نگراني هايي دارد ادامه داد: اين موضوع دليل 
اصلي اروپايي ها براي تعلل در ارائه SPV بود، اما از طرف ديگر به نظر 
مي آيد اروپا بهانه هاي ديگري را هم در خصوص ايران پيدا کرده، به 
طور مثال در رابطه با موضوعات FATF نگراني هايي را از سوي ايران 

دارند و ترديدهايي پيدا کرده اند.شفيعي با بيان اينکه اتهامات به ايران 
در حوادث دانمارک و فرانسه هم بهانه هاي ديگري است که اروپا عليه 
ايران در اختيار دارد، خاطرنشان کرد: از اين زوايا که بررسي مي کنيم 
متوجه مي شويم که نگراني هاي سياسي اروپا عامل اصلي تعلل آنها در 
ارائه SPV است و نه داليل فني و پيچيدگي مکانيسم مالي و امثال اين 

موارد که گفته مي شود.

۱۶۰ نماينده مجلس از رئيس جمهور خواستار اجراي قانون رتبه بندي معلمان 
شدند.به گزارش پايگاه اطالع رساني شبکه خبر، ۱۶۰ نماينده مجلس شوراي 
اسالمي در نشست علني خانه ملت طي بيانيه اي خطاب به رئيس جمهور 
خواستار اجراي قانون رتبه بندي معلمان شدند.در اين بيانيه آمده است: 
تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصيص با 
شايستگي ها و عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي معلمان و مهندسي 

نيروي انساني بر اساس سند تحول و نقشه جامع کشور با تصويب مجلس 
شوراي اسالمي در قالب بودجه سنواتي به عنوان سند باالدستي يکي از 
تکاليف دولت جنابعالي را تهيه نظام رتبه بندي معلمان مي داند، اکنون پس 
از گذشت دو سال از عمر برنامه ششم توسعه متأسفانه تخصيص اعتبارات 
الزم براي اجرايي نمودن اين امر در بودجه هاي سنواتي محقق نگرديده است.
اين بيانيه تاکيد مي کند: از آنجا که سال ۹۸ سال سوم اجراي برنامه ششم 

توسعه مي باشد، اجراي نظام رتبه بندي نيازمند عزمي فراتر از يک وزارتخانه 
و سازمان دارد لذا اينجانب و جمعي از نمايندگان مجلس و امضاکنندگان 
اين نامه از جنابعالي به عنوان رئيس دولت و مسئول قوه اجرائيه کشور 
درخواست داريم در راستاي بهبود وضعيت معيشت فرهنگيان عزيز ايران 
اسالمي دستور پيش بيني و تخصيص اعتبارات الزم در جهت اجراي نظام 

رتبه بندي معلمان در بودجه سال ۹۸ کل کشور را صادر فرماييد.

نوري مالکي:

تشکيل ناتوي عربي عليه ايران 
محکوم به شکست است

نخست وزير اسبق عراق گفت: تشکيل ناتوي عربي عليه ايران محکوم به 
شکست است.به گزارش خبرگزاري مهر، نوري مالکي نخست  وزير اسبق 
عراق مهمان برنامه تلويزيوني »بدون مرز« بود.مالکي تاکيد کرد که طرح 
ناتوي عربي محکوم به شکست است. او در اين برنامه از تقشه آمريکا براي 
دخالت عراق در تشکيل ناتوي عربي عليه ايران صحبت کرد و تاکيد داشت 
دولت عراق هيچ گاه زير بار محاصره ايران نمي رود و اجازه سوء استفاده 
از خاک عراق عليه دوست و همسايه اش ايران را نمي دهد. مالکي گفت 
عراق هيچ وقت زير بار ائتالفي که سعودي ها رهبر آن باشند نمي رود 
چون حمايت عربستان از داعش و گروه هاي افراطي چيزي جز جنگ و 
ويراني براي عراق نداشته است.او در ابتدا درباره اولويت هاي آينده دولت 
و مجلس عراق صحبت کرد. مالکي گفت: از اولويت هاي دولت عراق 
برقراري ثبات سياسي است. اکنون کشور عراق از عدم ثبات سياسي 
رنج مي برد و ارتباط بين جريان هاي مختلف مناسب نيست. با فقدان 
ثبات و تفاهم سياسي بين گروه هاي مختلف، ثبات امنيتي و اقتصادي و 
اجتماعي نيز امکان پذير نخواهد بود. آغاز هر فعاليتي مستلزم اين است 

که همه گروه هاي مردمي و سياسي احساس کنند که شرکاي واقعي و 
حقيقي در دولت هستند.وي افزود: چالش دومي که دولت با آن روبه رو 
خواهد بود، تهديدهاي امنيتي در عراق است. برخي از گروه هاي افراطي 
هم چون داعش چون نتوانستند شهرها را اشغال کنند، زيرساخت هاي آن 
را ويران کردند و دولت نيز توان بازسازي آن ها را نداشته و اين مسئله 
موجب کاهش اعتماد شهروندان شده است. از آن جا که دولت در عملياتي 
کردن برنامه هاي خود ناتوان شده است، هم اکنون عراق از بيکاري، فقر 
و بحران مسکن رنج مي برد و مردم عراق خواستار تحقق اين مطالبات در 
کنار مطالبات خدماتي هستند. اين موضوع نيازمند آن است که دولت 
شعار ثبات سياسي و خدمات به شهروندان را محقق کند. مردم عراق ديگر 
تحمل آن را ندارند که خواسته ها و مطالبات خود را به دولت بعدي موکول 
کنند بنابراين در صورتي که دولت نتواند خواسته هاي مردم را برآورده کند 
با چالش  سياسي داخلي روبه رو خواهيم بود.نخست وزير اسبق عراق 
ادامه داد: چالش ديگري که دولت عالوه بر ارائه خدمات عمومي با آن 
روبه رو است، وضعيت سياسي عراق به عنوان يکي از کشورهاي منطقه 
و همسايگي آن با کشورهاي عربي است. عراق در دوره دولت قبل در 
ائتالف هايي با عربستان سعودي و آمريکا وارد شد و اين مسئله به سود 
عراق نبود. آمريکا مي خواهد که عراق در ذيل محوري قرار داشته باشد که 
رهبري آن دست عربستان سعودي است و اين موضوع يک چالش است. 
دولت جديد عراق بايد از اين محور خارج شود زيرا ائتالف هاي سياسي 

عراق، در خصوص حضور کشور در اين گونه ائتالف ها سکوت نخواهد کرد 
چرا که اين ائتالف، با کساني است که کشتند، تخريب کردند و اکنون 
نيز همچنان به درگيري و جنگ بر عليه عراق و ايران دامن مي زنند. آنها 
مي خواهند که در فرآيند سياسي عراق نفوذ کنند. بايد بگويم که محور 
سعودي آمريکايي مي خواهد از طريق خاک عراق براي ضربه زدن به 
ايران و مناطق نزديک به عراق استفاده کند.مالکي درباره تعامل مجلس 
و دولت عراق گفت: پارلمان جديد هم اکنون در مرحله آزمايش قرار دارد. 
در پارلمان، کميته و هيئتي براي مبارزه با فساد وجود دارد اما در واقع 
مسئوليت اصلي مبارزه با فساد بر عهده دولت است. مبارزه با فساد در عراق 
بر عهده کميته مبارزه با فساد پارلمان و بر عهده ناظران و بازرسان دولتي 
است که بايد به وظايفشان عمل کنند. اگرچه پارلمان تاکنون توانسته 
در برخي از تصميم هايي که اتخاذ کرده تا حدودي استقالل داشته باشد 
اما اين  تصميم ها به واسطه جريان ها و گروه هاي مختلف ناهماهنگ و 
غيرمنسجم و محدود اتخاذ شده است. اين جريان ها و گروه ها به دنبال 
تسلط بر پارلمان هستند؛ در نتيجه بيم آن مي رود که اين موضوع به يک 
چالش در پارلمان مبدل شود. ما راه حل را پيشنهاد داده ايم؛ پيشنهاد ما 
اين است که رئيس و هيئت رئيسه پارلمان قوي باشد و اعضاي پارلمان 
نيز به قانون پايبند باشند؛ مهم تر اينکه پارلمان و دولت در مبارزه با فساد 
جدي باشند. بايد پارلمان بيش تر به وظايف خود عمل کند تا اينکه به 

رويارويي با دولت بپردازد.

شفيعي:

تعلل اروپا در SPV به دليل نگراني از فشار آمريکاست

درخواست 160 نماينده از رئيس جمهور

به قانون اساسي برگرديم
ادامه از صفحه اول

4. به عنوان نمونه کافي است به برخي اصول قانون اساسي نگاهي بيندازيم. 
اصل هشتم قانون اساسي، ضرورت امر به معروف مردم نسبت به مسئوالن را 
يادآور شده در حالي که ساز و کاري براي آن در نظر گرفته نشده است. از باب 
انصاف بايد گفت که بسياري از مؤکدات قانون اساسي از جمله استقالل و عدم 
وابستگي سياسي در حد بسيار بااليي محقق گرديده اما فضاي فعلي کشور با 
بسياري از اصول و به ويژه اصول اقتصادي قانون اساسي، فرسنگ ها فاصله 
 دارد. در بخشي از اصل چهل و سوم قانون اساسي که در مورد بنياني ترين 
مسائل اقتصاد کشور است، چنين آمده: »براي تأمين استقالل اقتصادي 
جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در 
جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر اساس 

ضوابط زير استوار مي شود: 
يک. تأمين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، 

آموزش و پرورش و امکانات الزم براي تشکيل خانواده براي همه.
دو. تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به 
اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر 
به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون 

بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست 
افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک 
کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي 
از مراحل  اقتصاد کشور در هر يک  برنامه ريزي عمومي  بر  حاکم 

رشد صورت گيرد. 
سه. تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و 
ساعت کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلي ، فرصت و توان 
کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در 

رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
چهار. رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معين 

و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري.«.
اصول بيست و هفتم و بيست و نهم که به ترتيب در مورد تشکيل 
اجتماعات و مسائلي چون تأمين اجتماعي، بازنشستگي، بيکاري و 

... است نيز مشخصا بر زمين مانده اند.
اغلب  و کارشناسان معتقدند سطح  نظران  از صاحب  بسياري   .5
تصميم گيري ها، مصوبات، مديريت ها و دغدغه هاي مسئوالن 
اصل هشت  چرا  که  نيستيم  آن  فکر  به  ما  است.  نازل  به شدت 
قانون اساسي اجرا نمي شود، چون دعوايمان بر سر مسائل سطحي 
است. مجلس ما که بايد در رأس امور باشد، به جاي آن که سطح 

دغدغه اش برپا کردن و احياي اصول بر زمين مانده قانون اساسي 
باشد، درگير حواشي است. چند نماينده اش با فالن زن نماينده 
اروپا سلفي مي گيرند، ديگري در صحن گالبي مي خورد، آن يکي 
بيش از آن که در صحن حرف جدي گفته باشد، غزل و قصيده 
خوانده، نماينده ديگر براي دو سالگي صفحه اينستاگرامش جشن 
تولد مي گيرد و نماينده ديگري در هنگام بررسي طرح ها و لوايح 
و دعوا  ارزش بحث  و کم  بر سر مسائل سطحي  ما  است.   خواب 
مي کنيم چون دغدغه هايمان جدي نيست، چون به فکر نيستيم 
که صندوق هاي بازنشستگي کشور در حال ورشکستگي هستند، 
چون به فکر نيستيم در مسائل کالن مي خواهيم چه کنيم، چون 
هنوز نظام اداري و مالي مشخصي نداريم، چون کسي در دولت به 
فکر ارتقاي بهره وري و فرهنگ کاري نيست، سرانه مطالعه پايين 

است و انواع مشکالت زيست محيطي رو به افزايش.
۶. اما راه حل چيست؟ همه بايد به قانون اساسي برگرديم. قانون 
اساسي بايد سرلوحه و به واقع در رأس همه چيز قرار گيرد. نبايد در 
کشور، مسئولي وجود داشته باشد که قانون اساسي را نخوانده باشد و 
يا به بند بند آن اشراف نداشته باشد. بايد سطح دغدغه ها و مطالبات 
را باال برد و در تراز چهل سالگي انقالب سخن گفت و انتظار داشت. 

قانون اساسي ما بسيار مترقي است و بايد به آن برگرديم.

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح:

تست و توسعه موشک ها را ادامه مي دهيم
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح گفت: تست و توسعه 
دفاعي  گروه  گزارش  مي دهيم.به  ادامه  را  موشک ها 
خبرگزاري تسنيم، سردار ابوالفضل شکارچي در خصوص 
موضع گيري هاي اخير دشمنان جمهوري اسالمي درباره 
تست و توسعه موشکي اظهار داشت: تست موشک ها و 
توان دفاعي جمهوري اسالمي براي دفاع و در راستاي 
بازدارندگي کشور ما است. اين کار ادامه خواهد پيدا کرد. 
ما هم تست و هم توسعه موشکي را ادامه خواهيم داد.

وي با بيان اينکه اين موضوع خارج از چارچوب مذاکرات 
است و به امنيت ملي ما مرتبط است. در اين رابطه از 
هيچ کشوري اجازه نخواهيم گرفت تصريح کرد: البته اين 
اطمينان را به کشور هاي منطقه مي دهيم که جمهوري 
اسالمي چشم داشتي به منافع ساير کشور ها ندارد. اين 
اقدامات تنها در راستاي بازدارندگي و افزايش توان دفاعي 
است.وي با اشاره به تهديدات اخير آمريکايي ها مبني بر 
اينکه گزينه هاي نظامي همچنان روي ميز است، افزود: 
ما اين هشدار را مي دهيم که در صورت هرگونه خطاي 
راهبردي از سوي آمريکا و هم پيمانانشان در منطقه، 
جمهوري اسالمي؛ آنچنان سيلي محکمي به آنان خواهد 

زد که تا ابد پشيمان شوند.سخنگوي ارشد نيرو هاي مسلح 
ادامه داد: البته مطمئن هستيم که دشمنان دست به 
چنين خطايي نخواهند زد، مگر اينکه افراد بي تجربه و 
تازه به دوران رسيده اي چنين اشتباهي را مرتکب شوند 
که در صورت بروز اين اشتباه تاوان آن را خواهند داد.
شکارچي در واکنش به موضع گيري هاي اخير مقامات 
آمريکايي مبني بر ارسال کمک تسليحاتي از ايران به 
کشور و ارتش يمن، گفت: دو تن از مقامات رسمي 
آمريکا شروع  به ياوه گويي و هذيان سرايي عليه ايران 
کرده و چند اتهام را عنوان کردند. از جمله ادعا شده 
جمهوري اسالمي تجهيزات و تسليحاتي را در اختيار 
ارتش يمن  و  بايد گفت ملت  قرار مي دهد که  يمن 
قدرتمند و داراي تجهيزات دفاعي مناسبي هستند و 
نيازي به کمک ديگر کشور ها ندارند.وي با بيان اينکه با 
توجه به محاصره يمن و حجم بزرگ موشک، اين امکان 
براي جمهوري اسالمي چگونه وجود خواهد داشت تا 
موشک در اختيار ارتش يمن قرار دهد؟!عنوان کرد: 
الحمدهلل ملت يمن از تجهيزات مناسبي برخوردارند 
و تا به امروز هم با تکيه بر ظرفيت هاي دفاعي خود 

پيروزي هاي پي در پي را رقم زده  و  عربستان را به 
استيصال کشاندند.وي تصريح کرد: عربستان سعودي، 
امارات، آمريکا و رژيم صهيونيستي تا به امروز در يمن 
عماًل هيچ دستاوردي نداشتند و لذا آمريکايي ها در پي 
اين شکست ها مجبورند که چنين موضع گيري هايي 
کنند.شکارچي تاکيد کرد: دشمن مجدداً يک نمايش 
مضحکي را با نشان دادن قطعاتي از موشک و پهپاد 

آغاز کرده است که اين کار دشواري نيست. مي توان 
به هر کشوري نسبت داد. با توجه به سابقه دشمني 
که اينها با ما دارند اين تهمت ها را به جمهوري اسالمي 
نسبت مي دهند که البته پيش از اين هم با اظهارات 
و جوسازي هاي همين آمريکايي ها سازمان ملل وارد 
کشور ما شد و بررسي هايي را انجام داد. مشخص شد 

که حرف هايشان دروغ و بي پايه و اساس است.

يادداشت

 

انقالب در توليد انسان هاي ديندار 
موفق بوده است..  

بهزاد حميديه
اشاره: يکي از مهمترين مباحث انقالب اسالمي که آن را از ساير انقالب ها 

متمايز کرده است بحث معنويت و اسالمي بودن آن است. 
در همين راستا کرسي آزاد انديشي با موضوع نقش معنويت در پيشرفت 
نظام ديني همزمان با گرامي داشت و يادبود عالمه طباطبايي و عالمه 
جعفري)ره( به همت معاونت پژوهش و معاونت تهذيب مدرسه علميه 
خاتم االوصياء)ص( در کتابخانه اين مدرسه علميه در تهران برگزار شد و 
در اين نشست، دکتر بهزاد حميديه عضو هيئت علمي دانشکده الهيات 
دانشگاه تهران و اساتيد و طالب اين مدرسه علميه به ارائه نظرات خود 

درباره اين موضوع پرداختند.
که  است  نشست  اين  در  حميديه  دکتر  بيانات  آمده  ذيل  در   آنچه 

۲۳ آبان برگزار شد. 
دکتر بهزاد حميديه استاد حوزه علميه، عضو هيئت علمي دانشکده الهيات 
دانشگاه تهران و عضو انديشکده معنويت ايراني اسالمي پيشرفت، از معدود 
افرادي است که سال هاست در حوزه معنويت فعاليت دارند و کتاب ها و 

مقاالت مختلفي در اين زمينه نوشته اند.
امروزه فعاليت هاي زيادي در زمينه معنويت، مفهوم و ماهيت آن، نحوه رشد 
و موانع، آثار و کارکردهاي آن در مراکز مختلف انجام مي شود؛ در مرکز 
الگوي ايراني اسالمي پيشرفت قرار است الگويي تدوين شود که بر اساس 
آن رابطه بين پيشرفت و اسالم تعريف شود و چشم انداز 5۰ سال آينده 
آن در ايران ترسيم شود؛ در حال حاضر سند پايه آن تدوين شده و سند 
اصلي آن قرار است بعد از جمع شدن آراء و نظرات نوشته شود و در بخش 

انديشکده معنويت اين مرکز نيز کارهايي در حال انجام است.
 در فرمايشات مقام معظم رهبري  معنويت عامل پيشرفت دائمي، رشد 
متوازن وجودي و ثبات قدم در همه عرصه ها و اعصار است و مانع فروپاشي 
و سقوط از قله بلند و مقام رفيع علمي و عملي خواهد شد، شايد فکر کنيم 
معنويت تنها نماز شب، سر نماز اشک ريختن و توسل است اما در کالم 
مقام معظم رهبري معنويت عالوه بر اين امور معنوي، در اموري فراتر نيز 

نمود و ظهور پيدا مي کند.
چشيدن حضور خدا 

 اگر بخواهيم نشانه هايي درباره معنويت بگوييم، چشيدن حضور خدا و 
اولياي الهي در لحظات زندگي زيباترين و بهترين نشانه آن است؛ کسي 
که چنين احساسي را تجربه کرده و چنين طعمي را چشيده است حتي 
نحوه غذا خوردن، راه رفتن و نشستن او نيز ناخودآگاه تغيير خواهد کرد 

و تحوالت عميقي در او پديد خواهد آمد.
 در کتاب منازل سير و سلوک آورده شده که انسان معنوي به جاي اينکه 
ادا و بجا آوردن نماز براي او نوعي فشار و تحمل باشد، سرشار از لذت خواهد 
بود، هميشه منتظر رسيدن وقت آن است و بعد از نماز احساس سبکي به 
او دست مي دهد و ماديات براي او کم فروغ مي شود؛ بي خردي، تعصب و 
جزم انديشي جزء معنويت نيست و ازنمونه هاي بارز آن فرقه هاي انحرافي 

مانند داعش و جرياناتي مانند احمدالحسن است.
معنويت عاقالنه

 انسان بايد شرح صدر داشته و از عقل خود بهره ببرد، دين ما دين تعقل 
و تفکر است؛ در معنويت واقعي هيچ گاه قشرگرايي، دينداري قشري و 
دينداري عادتي وجود ندارد؛ معنويت تنها اشک ريختن نيست بلکه انسان 
بايد به واجبات، وظايف و تکاليف ديني و الهي خود واقف و عامل باشد؛ 
در معنويت انزوا و عدم پويايي وجود ندارد و معنويت حقيقي انسان را به 

کار و حرکت وا مي دارد.
دين ما دين تعقل و تفکر است؛ در معنويت واقعي هيچ گاه قشرگرايي، 
دينداري قشري و دينداري عادتي وجود ندارد؛ معنويت تنها اشک ريختن 
نيست بلکه انسان بايد به واجبات، وظايف و تکاليف ديني و الهي خود 
واقف و عامل باشد يکي از خصوصيات انسان معنوي رفتار و تعامل خوب 
با ديگران است؛ چنين شخصي احساس رحم، عطوفت و مودت نسبت به 
ديگران خواهد داشت و هر کسي را به نوعي به علت اينکه مخلوق خداوند 

است دوست خواهد داشت.
افراد سفت و سخت و انسان هايي که با هيچ کسي انس نمي گيرند در واقع 
معنويت آنها مشکل دارد؛دينداري حيطه بندي شده نيز جزء معنويت نيست، 
در اين نوع دينداري شخص به ظاهر ديندار، دين خود را سر سجاده جا 

گذاشته و در امورات خود معنويت را دخالت نمي دهد.
تحول معنوي در اربعين 

 مرحوم شهيد مطهري مي گفت وقتي در درس اخالق امام خميني)ره( 
حاضر مي شدم تا يک هفته مست بودم؛ مگر ممکن است کسي اربعين به 
زيارت امام حسين)ع( برود يا در مراسمات مذهبي مختلف شرکت کند اما 
متحول نشود؟ عده اي فقط در هيئت، مسجد و سر سجاده معنوي هستند 
و خارج از آن معنويتي ندارند. معنويت واقعي معنويتي است که در تمام 
کارهاي شخص بروز و ظهور پيدا مي کند و اين همان معنويتي است که 
 مقام معظم رهبري به آن اشاره داشتند که حتي کشاورزي و دامداري را نيز 
تحت الشعاع قرار مي دهد؛ معنويت با اين معنا سبک زندگي انسان و تالش 
او را تغيير مي دهد و سبب مي شود کارها را با دقت و درست انجام دهد.

معنويت پس از چهل سال 
 متاسفانه در جامعه امروز تصوير ذهني که اکثريت افراد از معنويت دارند 
ابعاد اجتماعي آن را ناديده مي گيرد و نوعي بدفهمي در آن وجود دارد 
و برخي افراد به معنويت در سراسر زندگي روزمره اعتقاد کافي ندارند؛ 
مراسمات پرشور ديني، عزاداري ها، راهپيمايي هاي انقالبي، زيارت اربعين 
و... اينها نشان دهنده اين است که معنويت وضعيت خوبي دارد اما بايد به 

برخي از آسيب ها در بحث معنويت توجه کافي داشت.
يکي از اين آسيب ها وضعيت نامطلوب تعبد است و برخي افراد معتقدند 
نماز و روزه را نه براي تعبد بلکه بايد براي کسب انرژي انجام داد؛ عده اي از 
افراد متاسفانه يا تقليد را قبول ندارند و يا تا وقتي که حکمي به آنها خوش 
نيايد و به دل شان ننشيند آن را قبول نمي کنند اما با اين حال وضعيت 
مراسمات مذهبي مثل اعتکاف و حضور در دعاي عرفه، ندبه، کميل و... در 

ميان سنين مختلف در وضعيتي بسيار خوب است.
 بيالن انقالب اسالمي در توليد انسان هاي ديندار در وضعيت خوبي قرار 
داد در عين حال که تاثير عوامل غرب و بيگانه اجتناب ناپذير است و بايد 

به دنبال راهکار براي برطرف کردن آسيب ها بود.

به بهانه تصويب قانون اساسي؛

گونه  شناسي رجال سياسي و مذهبي
ادامه از صفحه اول

شوراي نگهبان، هم از ورود قوانين ضد ديني و ضد اسالمي به قوانين کشور 
جلوگيري کرد و هم در احراز صالحيت ها تا آنجا که مقدور بود جلوي ورود 
نااهالن به خيمه مديريت کشور را در اجرا و تقنين گرفت. کساني که به 
اين نهاد با بهانه و بي  بهانه حمله مي کنند، در حقيقت مي خواهند اين سد 

عظيم پاسداري از اسالم و پاسداري از جمهوريت نظام را بشکنند.
امروز روز تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي است. کساني که در طراحي 
و تدوين قانون اساسي در روزهاي نخستين پيروزي انقالب از نخبگان و 
خبرگان امت مشارکت داشتند، انسان هاي بزرگ، فهيم، دورانديش و به 
ويژه از رجال بزرگ سياسي و مذهبي کشور بودند. برخي از آنان به پاس 
اين خدمت بزرگ، پاداش عظيمي از خداوند دريافت  کردند و همانند 
سيدالشهداي انقالب، شهيد بهشتي به فيض شهادت نائل شدند. برخي 
از آنان که هنوز در ميان ما هستند همانند رهبر معظم انقالب و برخي از 
مراجع عظام و شماري از فقهاي شوراي نگهبان، بيش از چهل سال است 
که  از جمهوريت و اسالميت نظام دفاع مي کنند و قانون اساسي دراين 
سال ها  کارآمدي و اتقان خود را در درستي نقشه معماري جمهوري اسالمي 

به خوبي نشان داده است.
درود  اسالمي  جمهوري  بنيانگذار  )ره(  خميني  امام  پرفتوح  روح  به    
مي  فرستيم که با نبوغ الهي و انقالبي خود مردانه بر اسالمي بودن نهضت 
ملت ايران ايستاد و با کمک ياران و شاگردان واقعي خود، هويت اسالمي 
ايراني بزرگترين حرکت تاريخ معاصر را حفظ و آن را در سامانه حقوقي 

قانون اساسي جمهوري اسالمي نهادينه نمود.

گفت وگو

محمدرضا مرندي در گفت وگو با رسالت: 

دولت براي حفظ حيثيت سياسي 
مي خواهد در برجام بماند 

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: دولت براي حفظ حيثيت سياسي 
خود مي خواهد در برجام باقي بماند، ضمن اينکه دولت تدبير و اميد با خروج از 

اين معاهده، ديگر حرفي براي گفتن ندارد.
محمدرضا مرندي در گفت و گو با روزنامه رسالت اظهار کرد: متاسفانه دستگاه 
ديپلماسي جمهوري اسالمي در شرايط کنوني منفعل عمل کرده و نمي خواهد از 
اين انفعال هم خارج شود. ما همواره در تعامالت خارجي خود را بدهکار مي دانيم 
و هيچ مطالبه اي هم به طور جدي از طرف مقابل نداريم، در مسئله برجام، همه 
صاحب نظران به ويژه شخص مقام معظم رهبري بر گرفتن ضمانت هاي اجرايي 
تاکيد داشتند و به رغم اين مسئله، برنامه جامع اقدام مشترک با عجله در مجلس 

تصويب و تضمين هاي الزم دريافت نشد.
وي ادامه داد: بعد از خروج آمريکا از برجام اين بحث مطرح بود که آنها تکليف 
خودشان را با برجام روشن کنند که آيا به معناي واقعي در برجام خواهند ماند يا 
خير. اروپايي ها هم وعده و وعيد دادند که خواهند ماند اما اکنون بعد از چندين 
و چندماه، به اذعان مسئولين دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي، هنوز کاري 

انجام نداده اند.  
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تصريح کرد: مسئوالن ما در گذشته و 
اکنون اعالم کرده اند ما از برجام خارج نمي شويم و به تعهدات خودمان پايبند 
هستيم، بنابراين طرف مقابل خاطرش جمع است که ما همچنان مي خواهيم در 
اين قرارداد بمانيم و تحت هرفشاري قصد خروج نداريم پس دليلي نمي بينند که 
اقدامي انجام بدهند چون به هر حال اروپا، آمريکا را به خاطر ما راها نمي کند و از 

سوي ديگر آنها در يک اردوگاه قرار دارند. 
وي تاکيد کرد: هيچ گاه اروپايي ها ما را بر آمريکايي ها ترجيح نمي دهند زيرا 
داراي يک ايدئولوژي هستند و در نظام سرمايه داري و ليبراليسم باهم مشترک 
اند و به جهت خصوصمت با ايران نيز داراي يک ديدگاه هستند. همچنين منافع 
اقتصادي آنها ايجاب مي کند در کنار يکديگر باشند به هر حال آمريکا اولين قدرت 
اقتصادي جهان است و ما هفدهمين قدرت اقتصادي جهانيم، به همين علت هيچ 

گاه اروپا دست از سر قدرت اول جهان برنمي دارد.
مرندي بيان کرد: اروپايي ها تالش مي کنند ما در برجام بمانيم زيرا از اين مسئله 
هم اروپا و هم آمريکا منتفع مي شوند. آمريکايي ها به عينه ديده اند ايران خيلي 
منفعل عمل مي کند بنابراين با خروج از برجام ما را بيش از گذشته مجبور به 
اجراي تعهدات کردند. در حالي که اين امر براي ما نه تنها منفعت نداشته بلکه 

ضرر هم داشته و عمال از تکنولوژي هسته اي محروم شده ايم.
وي با تاکيد براينکه به علت سياست منفعل ما، اروپايي ها هيچ انگيزه اي براي 
عملياتي کردن تعهداتشان ندارند، گفت: مگر اينکه واقعا احساس کنند ايران در 
اين قضيه جدي است و اگر براي توافقي که خود امضا کرده اند، هزينه نکنند، ايران 
هم در مقابل از برجام خارج مي شود اما متاسفانه مسئولين دستگاه ديپلماسي 
هيچ گاه نگفته اند که از برجام خارج مي شويم و هميشه با احتياط گفته اند که 
اگر برجام براي ما منفعت نداشته باشد، فکر ديگري مي کنيم و اين يعني قرار 

نيست هيچ کاري انجام بدهند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: اين مسائل در ديپلماسي معني 
دارد. ما چند سال است مدام مي گوييم اگر برجام نفعي نداشت، فکر ديگري مي 
کنيم و در قبالش هيچ اقدامي هم انجام نمي دهيم و حتي جسارت اين را هم 
نداريم که بگوييم از برجام خارج مي شويم، طبعا اروپايي ها هم اين پيام را دريافت 

مي کنند که ادعاهاي دستگاه ديپلماسي ما طبل توخالي است. 
مرندي با اشاره به علل ماندن جمهوري اسالمي در برجام بيان کرد: مسئولين ما 
فقط براي حفظ حيثيت سياسي خودشان مي خواهند در برجام بمانند، دولت حسن 
روحاني همه تخم مرغ هايش را در سبد برجام چيده و يکي از برندهاي دولت؛ ظريف 
و سياست خارجي است که معتقدم ۸۰ درصد در همين بخش شکست خورده اند 
و مي خواهند هر طور شده با چنگ و دندان آن ۲۰ درصد باقي مانده را نگه دارند.  
وي تاکيد کرد: اگر از برجام خارج شوند، ديگر حرفي براي گفتن ندارند. اين ها 5 
سال کشور را معطل برجام نگه داشتند و بيرون آمدن از آن برايشان گران تمام 
مي شود. طبعا به خاطر مسائل ملي، منافع جناحي و فردي خود را فدا نمي کنند 

و مي خواهند موقعيت خودشان را حفظ کنند. 
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه اگر اروپا به تعهداتش عمل 
کند، براي ما تاثيرگذار است، گفت: چنانچه دستگاه ديپلماسي ما منفعل عمل نکند 
و مطالبه گر باشد، بعيد نيست که  اروپايي ها به تعهداتشان پايبند باشند چون 
در حال حاضر با روي کارآمدن ترامپ، دموکرات ها در آمريکا به دنبال شکست 
ترامپ هستند و به همين جهت ممکن است به نوعي اروپا را از آمريکايي که 
شخص ترامپ رئيس جمهور آن است، جدا کنند و شايد ما بتوانيم از اين فرصت 

به نفع خود استفاده کنيم. 
وي درباره سرنوشت برجام تصريح کرد: سرنوشت برجام دست ماست زيرا اين ما 
هستيم که بايد تصميم بگيريم بمانيم يا نمانيم چون تنها کشوري هستيم که به 
تعهدات مان عمل کرده ايم. ما براي خروج از برجام بايد فضاي بين المللي را با 
خودمان هماهنگ کنيم. اما در حال حاضر اين عدم خروج ما مي تواند برگ برنده 
باشد و از اين طريق اعالم کنيم که جمهوري اسالمي قانونمدار بوده و به تعهداتش 
عمل کرده اما آمريکا و حتي اروپايي ها به تعهداتشان عمل نکرده اند. هرچند به قول 
مقام معظم رهبري ما به برجام ورود نکرده ايم که بگوييم ما برحق ايم و آنها باطل 

اند بلکه وارد برجام شديم تا تحريم ها را برداريم که اين امر محقق هم نشد. 

گزارش رسالت از دغدغه هاي زنان سرپرست خانوار؛

اشتغال، مرهم ريحانه هاي بي پناه
ادامه از صفحه 10

فاطمه مي گويد:» اگر رونق اقتصادي به کشور برگردد، زنان هنرهاي زيادي 
دارند که مي توانند از آن استفاده کنند و درآمد خوبي داشته باشند. در دو 
سال گذشته هم اتفاق هاي خوبي براي اين گروه افتاده بود اما متاسفانه آنقدر 
مشکالت زياد شده که مشکالت زنان سرپرست خانوار ال به الي آن در حال 

کمرنگ شدن است.«  
ناهيد از ديگر زنان سرپرست خانواري است که از درد بيکاري و نبود مرهم گله 
دارد. او مي گويد: ما زنان سرپرست خانوار به حال خود رها شده ايم. حمايتي 
در کار نيست. اگرچه نهادهاي متولي از رسيدگي به ما حرف مي زنند و شعار 
مي دهند اما بياييد از ما بپرسيد. به خدا حمايتي نيست. ما دستمان خالي است. 
در اين وضعيت اقتصادي هيچ کس هوايمان را ندارد. بازار کار گسترده نيست. 
خيلي از مشاغل مردانه است و به ما اجازه فعاليت نمي دهند. ساير مشاغل هم 
درآمدي ندارد. در واقع حقوقي که براي يک زن در نظر گرفته مي شود با حقوق 

و مزاياي يک مرد متفاوت است. چرخ زندگي مان نمي چرخد.« 
بيکاري زنان سرپرست خانوار معضل بزرگي است که مورد تاييد معاون امور 
زنان و خانواده رئيس جمهور نيز قرار گرفته است. پيش از اين معصومه ابتکار از 
وجود بيش از سه ميليون زن بيکار سرپرست خانوار در کشور خبر داده و گفته 
بود: »جمعيت زنان بيکار تحصيل کرده دو تا سه برابر فارغ التحصيالن بيکار مرد 
است.« وي گفته است: »به طور قطع تعدادي از اين زنان سرپرست خانوار از 
طرح  هاي حمايتي سازمان  هاي دولتي جا مانده  اند و بايد به اشتغال و حمايت 
از آنها توجه داشت. اشتغال زنان سرپرست خانوار اهميت زيادي دارد چرا که 
آسيب  پذيري اين گروه نسبت به ديگر اقشار جامعه بيشتر است بنابراين بايد 
توجه خاصي به اين گروه از جامعه شود. گزارش  هاي فراواني از آموزش  و طرح 
 هاي فني و حرفه  اي با محوريت کارآفريني وجود دارد، اما عمال رسيدن به 

شغل و درآمد پيچيده است.« 



»

اخگرپور:

رئيس جمهور صداي 
منتقدان را بشنود
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الريجاني:

مجلسچوباليچرخدولتنميگذارد
رئيس مجلس گفت: مجلس چوب الي چرخ دولت نمي گذارد.به گزارش 
خبرنگار گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم، علي الريجاني در گفت وگوي 
به  اشاره  با  از شبکه يک سيما پخش شد  با مردم که  تلويزيوني  زنده 
آشفتگي قيمت کاالهاي اساسي و اين که در برخي کاالهاي اساسي به مانند 
لبنيات با اينکه بايد در سال يک بار افزايش قيمت مي داشتند اما هر هفته 
قيمت اين کاالها افزايش پيدا مي کند، اضافه کرد: چند مسئله در اين 
زمينه وجود دارد، شرايط غيرمتعادلي که در بازار به وجود آمده به دليل 
جهش هاي ارزي است. برداشت ما اين بود که تا موضوع ارز حل نشود، 
مسئله حل نمي شود، به همين دليل تصميماتي در جلسات سران قوا 
گرفته شد که بخشي از آن مربوط به بانک مرکزي بود و بخش ديگر 
مربوط به دالالن ارز و عمليات رواني، که مجموعه اين تصميمات وقت 
زيادي گرفت. ما گفتيم که کاالهاي اساسي را با ارز 4200 تومان بدهند. 
اما بعضي از گراني ها به دليل خود کاالي اساسي نيست، بلکه مربوط به 
بسته بندي آن است، من مي گويم هرچه سريع تر کميسيون ها اين موضوع 
را بررسي کنند.وي  در پاسخ به اين سؤال که گفته مي شود برخي مواقع 
مجلس چوب الي چرخ دولت مي گذارد و در برخي موارد کاماًل همراه 
است، گفت: من استدالل چوب الي چرخ گذاشتن نمايندگان در کار 
دولت را نمي پسندم، البته ممکن است از عمل برخي وزرا و وزارتخانه ها 
تعدادي از نمايندگان راضي نباشند، اما اين موضوع معنايش چوب الي 
چرخ گذاشتن نيست البته در برخي امورات هم همراهي دارند. نمايندگان 
در مسائلي که مصالح ملي را به دنبال دارد با دولت همراهي مي کنند، 
به عنوان مثال در اصل 44 مشخص است که اگر کشور بخواهد توسعه پيدا 
کند بايد اقتصاد به دست مردم اداره شود که خوب نظر دولت و مجلس در 

اين زمينه يکسان است.نماينده مردم قم در مجلس تأکيد کرد: در شرايط 
امروز که با رفتار ناهنجار آمريکايي ها نسبت به منافع ملي مواجه هستيم 
عقل حکم مي کند که هم نظر با هم کار کنيم و وفاق داشته باشيم، زيرا 
اين دشمن مستمراً به منافع ملت تهاجم کرده و هزينه هاي ملت را باال 
مي برد، لذا نبايد بر امورات خرد مردم تمرکز کرده و بدانيم که تمرکز 
بر امورات اصلي مي تواند مشکالت را حل کند.رئيس مجلس با اشاره به 
بحث قيمت گذاري خودرو تصريح کرد: چند مسئله پيرامون اين بحث 
وجود دارد، خودروسازي در کشور ما انحصاري است و قطعه سازي هم 
جزو صنايع بزرگ در کشور بوده و از طرف ديگر نقدينگي که در جامعه 
وجود دارد و به سمت بازار طال و سکه و ارز مي رود، در حال حاضر به 
بازار خودرو هم ورود پيدا کرده و به همين دليل دالل بازي ايجاد شده 
است. ما بايد خودرو را به متقاضي بدهيم، اما آيا خودروسازان خودرو 
را به متقاضي مي دهند؟ اين اشکال بايد حل شود؛ مسئله قطعه سازان 
اين نيست که قطعه نمي سازند بلکه مي گويند "خودروسازان پول ما را 
نمي دهند تا ما توليد داشته باشيم"؛ من در اين باره با رئيس جمهور 
از  ويژه حمايت  در جلسه کميسيون  نيز  روز  و چند  داشته ام  صحبت 
اين زمينه صحبت کردم.رئيس  با وزير صنعت و معدن در  توليد ملي 
قوه مقننه با اشاره به ديپلماسي پارلماني و نقش مجلس در اين زمينه 
اظهار داشت: ديپلماسي پارلماني در بسياري از کشورها وجود دارد و در 
اين بين برخي از آنها در اين زمينه فعال هستند و برخي نه، اما مجلس 
ايران ديپلماسي پارلماني را جدي گرفته است، زيرا کارکردش متفاوت از 
ديپلماسي رسمي است، به دليل اينکه نمايندگان راحت تر حرف مي زنند.

وي ادامه داد: در برخي از مجامع مانند بين المجالس ايران عضو است 

و هيئت خوبي را در اين مجمع داريم، به طوري که فعاليت مناسبي را 
تاکنون شاهد بوده ايم که در چند زمينه کارها را به خوبي پيش برده اند.

الريجاني با ابراز اينکه بين المجالس اسالمي و آسيايي از ديگر مجامعي 
هستند که ايران در آنها حضور فعال دارد، گفت: گروه هاي دوستي نيز 
از ديگر مواردي است که بايد در ديپلماسي پارلماني به آنها اشاره کنيم، 
گفت  بايد  و  مي شود  مطرح  طرف  دو  بين  پيشنهادهايي  که  به طوري 
ديپلماسي پارلماني نقش مکمل را دارد.وي گفت: در بخش ديپلماسي 
پارلماني به يک چارچوب هايي رسيده ايم به طوري که در رابطه با دوماي 
نظير  موضوعاتي  ماه   6 هر  و  دارند  گروه  دو  رئيس مجلس  دو  روسيه 
نفت و گاز، راه آهن و پيمان پولي را در ايران و روسيه پيگيري مي کنند.

رئيس مجلس راجع به مشکالت موجود در بازار مسکن بيان کرد: مشکل 
مسکن تنها با اخذ ماليات قابل حل نيست، اما به نظرم در آينده يکي 
از مسائل مدنظر سوق دادن نقدينگي به طرح عمراني نيمه تمام است 
و مصوبه آن در مجلس تصويب شده تا نقدينگي کنترل شود، زيرا رقم 
آن بيش از پانصد هزار ميليارد است.وي ادامه داد: بهترين بخشي که 
مي تواند ثروت مردم را حفظ کند، بازار مسکن است و ارز نيست، چراکه 
بازار مسکن تالطم چنداني ندارد. تالش بر اين است که زمين به کاالي 
سرمايه اي تبديل نشود تا مسکني که به دست افراد مي رسد ارزان تمام 
شود.الريجاني تأکيد کرد: احياي بافت هاي فرسوده از موضوعاتي بوده 
که در قانون برنامه به آن اشاره شده تا محالتي که داراي بافت فرسوده 
هستند احيا شوند، بنابراين هم در بافت فرسوده و هم در انبوه سازي فضا 
را براي سرمايه گذاري فراهم خواهيم کرد، زيرا مسکن مي تواند نقدينگي 

را جذب کند و فشار را از قيمت ساير کاالها بردارد.

دبيرکل سابق اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان گفت: رئيس جمهور صداي منتقدان را بشنود. 
حسين اخگرپور در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، ضمن گراميداشت 16 
آذر و روز دانشجو گفت: 16 آذر براي دانشجويان يادآور خاطرات بسيار مهمي است، خاطراتي 
که نشان دهنده استکبارستيز بودن، عدالتخواه بودن و از جان گذشتگي دانشجويان براي 
استقالل کشور است.وي با بيان اينکه جنبش دانشجويي انقالبي امروز با گذشت سال ها از 
روز 16 آذر سال 32 نه تنها ماهيت اصلي اين روز که همانا استکبارستيزي و عدالتخواهي 
است را از دست نداده بلکه روز به روز با ديدن توطئه هاي مستکبران، استکبارستيزتر 
مي شود تصريح کرد: البته از طرفي هم هستند کساني که تالش مي کنند ماهيت اصلي 
16 آذر فراموش شود و به دنبال جابه جا کردن ماهيت اصلي روز دانشجو در دانشگاه ها 
هستند. البته دانشجويان انقالبي نمي گذارند ماهيت اصلي 16 آذر منحرف شود.اخگرپور 

ادامه داد: سه دانشجويي که در 16 آذر سال 32 شهيد شدند در مقابل استکبار ايستادند 
ولي متاسفانه اين روزها در دانشگاه ها با برگزاري کارناوال هاي شادي تالش مي کنند ماهيت 
اصلي 16 آذر به سوي ديگري منحرف شود.وي با اشاره به مهندسي شدن برنامه هاي 
روز 16 آذر گفت: متاسفانه همانطور که سال گذشته ديديم امسال هم خبرهاي خوبي 
در مورد برگزاري برنامه روز 16 آذر که با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود به گوش 
نمي رسد و تيمي که اطراف آقاي روحاني برنامه هاي اين روز را هماهنگ مي کنند کامال در 
حال مهندسي آن هستند.دبيرکل سابق اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان اظهار داشت: 
اينکه عده اي در دولت تالش کنند صداي دانشجويان منتقد شنيده نشود درست نيست. 
اميدواريم مسئوالني که برنامه ريزي روز 16 آذر را برعهده  دارند طوري عمل کنند که 

طيف هاي منتقد دانشجويي هم بتوانند نظرات خود را بيان کنند.

فرمانده نيروي دريايي ارتش:

از تحريم ها عبور کرده ايم
 فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: از تحريم ها عبور کرده ايم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما امير دريادار 
خانزادي در استوديو نگاه يک شبکه يک سيما گفت: 
نيروي دريايي از آغاز انقالب تحت تحريمهاي ناعادالنه 
قرار گرفت و تحريمها به قدري سنگين بود که حتي براي 
تهيه سيم خاردار هم مشکل داشتيم تا اينکه امروز بر 
روي شناوري به اين پيچيدگي نشسته ايم.وي گفت: اگر 
براي رسيدن به خودکفايي در ساخت ناوشکن و ايجاد 
نيروي دريايي نيازمند کمکهاي بيرون از کشور باشيم، 
بي شک به امنيت عاريه اي دست يافته ايم، امنيتي که 
ماندگار نخواهد بود. حال اينکه ما به خودکفايي ملي و 
بومي دست يافته ايم آنهم بدون نياز به کمکهاي خارج 
از کشور. امنيتي که وابسته به کمکهاي ديگر کشورها 
باشد مانند جذر و مدي است که باال و پايين يا خوب و 
بد دارد. روزي خوب و روزي بد خواهد بود و بايد گفت 
کيفيت تجهيزاتي که امروزه در ايران ساخته مي شود برابر 
با کيفيت تجهيزات کشورهاي برتر دنياست.او ادامه داد: 
امروز ساخت نرم افزارهاي ناوشکن سهند برايمان تبديل 
به کار آسان و پيش پا افتاده اي شده است. گفتني است 

قطعات اين ناوشکن خارج از مجموعه صنايع دفاعي ساخته 
مي شود، براي مثال شافت اين ناو در کرج يا اصفهان و 
توسط مجموعه هاي خصوصي ساخته مي شود. پروانه و 
 بخشي از موتور اين ناو از سري جديد موتورهاي ناوشکن ها 
بوده و در مشهد ساخته مي شود.خانزادي افزود: امروز ما 
از خط تحريمها عبور کرده ايم و ديگر به خودکفايي در 
توليد نيازمنديهايمان رسيده ايم. ملتي که همه تسليحات 
 نظامي خود را توليد و تامين کند از امنيت پايداري بهره مند 
است.وي از در دست ساخت بودن ناوشکن موج پنجم 
نيروي دريايي با نام دنا خبر داد و گفت: عده اي بر اين 
باور بودند که ساخت ناوشکن جماران و دماوند يک اتفاق 
بود اما تکرار ساخت ناوشکنهاي کالس دو، سه، چهار 
و پنج نشان مي دهد که هيچ اتفاقي در کار نيست.وي 
افزود: ما به سامانه اي که آن را کمند مي ناميم دست 
از تسليحاتي مانند  اين سامانه بهره برداري  ايم  يافته 
مسلسل خودکاري است که از چهارهزار و پانصد تا 7 
هزار گلوله در هر دقيقه شليک و مي تواند هر هدفي را 
که رادارهاي خودش به صورت خودکار شناسايي کند 
در فاصله 4 کيلومتري مورد اصابت قرار دهد اين بدان 

 معناست که با داشتن چنين تسليحاتي ديگر دشمن
نمي تواند از فاصله 4 کيلومتري به ما نزديک شود. بدون 
شک اين فناوري را هيچ کشوري در اختيار جمهوري 
اسالمي قرار نمي داد. اينها بخشي از موفقيت هايي است 
که زير سايه تحريمهاي مضحک غربي براي ما حاصل 
شده است.خانزادي با بيان اينکه پيش از انقالب، ايران از 
زيردريايي بي نصيب بود، افزود: ما امروزه موفق به ساخت 

زيردريايي غدير شده ايم که در عمق کم هم مي تواند 
حرکت کند. ما چنين توليداتي را صرفا براي اقدامات 
نظامي نمي دانيم اما حضور نيروهاي کشورهايي همچون 
آمريکا در منطقه را نامشروع مي دانيم اگر آنها امنيت ما 
را برهم نزنند مي توان گفت خليج فارس جزء امن ترين 
مناطق دريايي جهان است. ما امروز براي ساخت زيردريايي 

غدير با هيچ محدوديتي مواجه نيستيم.

آگهيمناقصهعمومي
يك مرحله اي- نوبت دوم 

شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه هاي مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال شمسي به كليه شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.

- از شركت هاي خدماتي و غير خدماتي كه شرايط زير را دارا باشند دعوت به عمل آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني: اهواز خيابان انقالب- نبش 
خيابان غزنوي- ساختمان شماره 3 شهرداري- اداره قراردادهاي شهرداري ) تلفن تماس: 33774062- 33799160 ( دبيرخانه حراست ساختمان شماره  

3 شهرداري اهواز مراجعه نمايند.
- الف – گردش حساب يكساله اخير، جمع حساب شركت و اعضاي هيئت مديره حداقل 5/000/000/000 ريال 

- ب- ميانگين حساب شش ماهه يا يك ساله  اخير جمع حساب شركت اعضاي هيئت مديره حداقل 500/000/000 ريال 
-ج- نامه اعتبار سنجي از بانكها جمع حساب شركت و اعضاي هيئت مديره به مبلغ  حداقل 10/000/000/000 ريال 

- تبصره: در صورت عدم ارائه هر كدام از شرايط بندهاي سه گانه  فوق، مي بايستي جهت دو بند باقي مانده، به ميزان دو/2 برابر نصاب اعالم شده ارائه گردد 
مثال: اگر شركتي فاقد ميانگين حساب باشد، براي شرط گردش حساب، مي بايست مبلغ 10/000/000/000 ريال و براي اعتبار سنجي مبلغ  20/000/000/000 

ريال ارائه نمايد.
- در شرايط يكسان الويت با پيمانكاران بومي خواهد بود.

- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
- مهلت قبول پيشنهاد نرخ وپاسخ به مناقصه، از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز كاري است وتحويل در محل دبيرخانه محرمانه حراست مستقر در 

آدرس فوق الذكر ميباشد. ) حداكثر مهلت تحويل پاكتها ساعت 15/30 روز يكشنبه  مورخ 97/9/25 ميباشد.(
- شهرداري در رد كليه يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار ميباشد.

- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه  پنج درصد مبلغ اوليه  ميباشد كه مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارائه  شود.
- الف – فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا 0203994398001 شهرداري اهواز نزد بانك ملي به نام شهرداري اهواز

-ب- به صورت ضمانت نامه بانكي به نام شهرداري اهواز و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها 
-ج- چك تضمين شده بانكي به نام شهرداري اهواز

- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
- كليه شركتهاي خدماتي به استناد مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره  27506/38326- 81/9/5 به هنگام دريافت اسناد مناقصه  ملزم به  ارائه تعيين 

صالحيت معتبر از اداره كل كار و امور اجتماعي ) مجاز در كد فعاليت شماره 5( مي باشند.
- شركتهاي غيرخدماتي بايد رتبه  معتبر از سازمان مديريت وبرنامه ريزي ارائه نمايند.

- ارائه گواهي صالحيت ايمني،  بهداشت و محيط زيست )HSE( الزامي است.
- شهرداري مختار است نسبت به ابطال پيشنهاد قيمت شركتهايي كه داراي دو پروژه فعال ) پروژه اي كه تحويل موقت نشده است( در سطح شهرداري 

باشند اقدام نمايد.
- تاريخ برگزاري كميسيون مناقصه در ساعت  15/30 روز دوشنبه مورخ 97/9/26 ميباشد.

- نتيجه كميسيون در مواد 15 و 18 قانون اصالح و تسري آيين نامه معامالت شهرداري تهران به  شهرداري هاي مراكز استان ها، كالن شهرها و شهرهاي 
باالي يك ميليون نفر جمعيت به برنده اعالم خواهد شد.

- به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصالح وتسري آيين نامه معامالت شهرداري تهران به شهرداري هاي مراكز استان ها ، كالن شهرها و شهرهاي باالي يك 
ميليون نفر جمعيت ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد، معادل 10% درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

- براساس ماده 10 قانون اصالح و تسري آيين نامه معامالت شهرداري تهران به شهرداري هاي مراكز استان ها، كالن شهرها و شهرهاي باالي يك ميليون 
نفر جمعيت شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري ميباشد.

-به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.
- به اين مناقصه يا  قرارداد، تعديل بهاي واحد در سال 1398 براي رديف هاي تامين نيروي انساني حداكثر تا سقف نرخ اعالمي اداره كار و امور اجتماعي و  براي 

رديف هاي غير نيروي انساني حداكثر تا سقف اعالمي از سوي بانك مركزي در سايت بانك مذكور اعالم شده با تشخيص دستگاه نظارت تعلق مي گيرد.
- هر مناقصه گري مي تواند فقط يك مناقصه را برنده گردد.

- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
تاريخ انتشار 97/9/12

اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اهوازخ ش 97/9/12

سپردهشركتدرمناقصه)ريال(مبلغاوليه)ريال(شرحمناقصهرديف
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خبر

 کارگزاران جدايي اصالح طلبان 
از دولت روحاني را کليد زد؟

کنگره حزب کارگزاران سازندگي در حالي هفته گذشته به کار خود پايان داد که کمتر 
نامي از حمايت از حسن روحاني و دولت دوازدهم به ميان آمد.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، سومين کنگره ملي حزب کارگزاران 
سازندگي ايران روز پنج شنبه هشتم آذر با حضور اعضاي اين حزب و بدون دعوت از 
ساير شخصيت هاي اصالح طلب در سالن رايزن فرهنگي تشکيل شد.  شعار اين حزب 
براي سومين کنگره ملي خود "ارتقاي کارآمدي"، "نوسازي اصالحات" و "بازخواني 

قانون اساسي" بود.
کنگره کارگزاران که حزب حامي حسن روحاني در دو انتخابات 92 و 96 بود، در 
حالي برگزار مي شد که کليدواژه »روحاني« و دولت دوازدهم در آن به ندرت پيدا 
مي شد و چندباري که البه الي سخنراني ها حرفي از روحاني زدند، در انتقاد از عملکرد 

وي و دولتش بود.
محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران و رئيس شوراي مرکزي حزب کارگزاران در 
صحبت هايش به مسئله کارآمدي اشاره کرده و مي گويد: اگر کارآمدي وجود نداشته 
باشد مي تواند نظام را از مشروعيت دور کند. در واقع مي توان گفت کارگزاران طي 
اين مسير گاهي براي همراهي با ساير احزاب از اين مسير خارج شده است که البته 
مشکلي نيست اما نبايد اين شعارمان را فراموش کنيم که در غير اين صورت دچار 

مشکل مي شويم. 
سخنران بعدي صادق الحسيني اقتصاددان بود. وي در صحبت هايش نامي از روحاني آورد 
و با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت گفت:روحاني به بشخصه معتقد است که ارز 
مسئله اقتصادي نيست بلکه سياسي است. اين نتيجه سياست هاي غلط دولتي است که 
ارز سرکوب مي شود. در تمام دولت هاي بعد انقالب اين کار انجام شده است. روحاني نيز 

همان روند را ادامه داد تا رسيديم به شوک 97 که ارز يک باره چهار برابر شد".
احمد زيدآبادي فعال سياسي اصالح طلب نيز سخنران بعدي بود که در سخنراني اش صرفاً 
به مسائل بين الملل توجه داشت و  گفت "در حوزه منطقه اي نيز مانند اروپايي هاي قرن 
17 ما نيازمند قرارداد وستفالي هستيم که در واقع با کنار گذاشتن اختالفات و بر مبناي 

ـ دولت به قرارداد جديد دست پيدا کنيم". همين الزامات و ضرورت هاي ملتـ 
سعيد ليالز اقتصاددان و عضو شوراي مرکزي کارگزاران صحبت هايي در اين کنگره 
کرد که در چند روز گذشته بازتاب زيادي داشت و انتقادي ترين صحبت هاي کنگره 
روز پنج شنبه بود. وي گفت "اگر بنده باز هم در مقطع ارديبهشت سال 96 و انتخاب 
آقاي روحاني باشم، همچنان به او رأي مي دهم. با توجه به اينکه رقبا و ساختار سياسي 
در آن زمان مشخص بود... اگرچه هيچ گاه نگفتم که تا  آخر پاي دولت مي مانم يا اينکه 

ديگر به آقاي روحاني رأي نمي دهم بلکه صبر و داوري مي کنم".
وي در ادامه تصريح کرد: رذيالنه ترين دروغ اين است که بگوييم تورم 40 درصدي 
امروز حاصل تحريم است، در حالي که چنين نيست. شبکه بانکي کشور به عنوان 
مرکز فساد در کشور مقصر است. نرخ تورم در 6 ماه گذشته بيش از مجموع نرخ تورم 
در سال هاي گذشته دولت روحاني بوده است و بي عملي دولت روحاني در اين مورد 
عجيب است.صحبت هاي غالمحسين کرباسچي دبيرکل سازندگي نيز بيشتر درباره 
تاريخچه شکل گيري حزب شان در دهه 70 بود. دبيرکل کارگزاران با کنايه به عملکرد 
دولت روحاني مي گويد "مردم نمي پذيرند که ما به ضرب و زور استدالل و تبليغات آنها 
را به پاي صندوق رأي  بياوريم و بگوييم با همين قانون و با همين حاکميت امکان کار 
وجود دارد اما وقتي در دولت، مجلس و شهرداري قدرت را در دست گرفتيم بگوييم 
"نمي گذارند کار کنيم." مردم حق دارند به ما بگويند اگر اين گونه بود اصالً چرا وارد  
ميدان شديم".محمد عطريانفر عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران چندي پيش در 
مصاحبه اي گفته بود، ائتالف اصالح طلبان و اعتدالگرايان که در سال 92 روحاني را 
به قدرت رساند، اکنون از قوام و دوام الزم برخوردار نيست و تلنگري از سوي طرفين 

مي تواند اين ائتالف 6 ساله را پايان دهد.
در بيانيه پاياني حزب کارگزاران نيز، هيچ نامي از روحاني و دولت وي در انتقاد يا 
حمايت گفته نشد. بيانيه پاياني احزاب در کنگره هايشان اعالم مواضع يک سال حزب 
در موضوعات مهم داخلي و بين المللي است اما عجيب است که دولت روحاني در 

اين مواضع جايي نداشت.
در اين روزها مواضع انتقادي اصالح طلبان نسبت به روحاني بيشتر از گذشته شده است و 
براي آنکه بتوانند براي انتخابات 1400 از انتقاد رقبا به خاطر حمايتشان از روحاني مصوب 

بمانند، درصددند تا به هرنحوي ارتباط خود با دولت را کمرنگ جلوه دهند.
محمد عطريانفر عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران چندي پيش در مصاحبه اي با 
روزنامه آرمان با اشاره به رابطه اصالح طلبان با حزب اعتدال و توسعه )حزب منتسب 
به روحاني( گفته بود "ائتالف اصالح طلبان و اعتدالگرايان که در سال 92 روحاني را 
به قدرت رساند و اصالح طلبان را به متن کنش سياسي در جامعه بازگرداند و در سال 
96 اعتدالگرايان و روحاني را به ادامه دولت و اصالح طلبان را به شوراي شهر فرستاد، 
اکنون از قوام و دوام الزم برخوردار نيست و تلنگري از سوي طرفين مي تواند اين 

ائتالف 6ساله را پايان دهد".

يادداشت
 سهم امام را عليه امام زمان)عج( 

و خدا به کار گرفته اند
محمدحسين صفارهرندي

براساس گزارش هاي انتشاريافته در رسانه ها، آقاي مجتبي لطفي، يکي از اعضاي 
ـ که از او به عنوان مسئول اطالع رساني آن دفتر  دفتر مرحوم آيت اهلل منتظريـ 
ياد مي شود ــ اخيراً طي مناظره اي گفته است "مرحوم آقاي منتظري قبل و 
بعد از انقالب به خانواده هاي زندانيان اعم از مسلمان، بهايي، توده اي و منافقين 

کمک مالي مي کرد".
از سياق ساير مطالب بيان شده از سوي اين مريد آقاي منتظري، روشن است 
که وي اين ادعا را در مقام تمجيد از احساسات انساني مخدوم خود بيان کرده 
و قاعدتاً قصد ضربه زدن به باقي مانده اعتبار مخدوش شده مرحوم منتظري را 
نداشته است، چه اينکه در سال هاي اخير، بارها در قامت وکيل مدافع بي چون وچرا 

و مرّوج ديدگاه هاي او ظاهر شده است.
اکنون دست آقاي منتظري از دنيا کوتاه است و او عاجز از اينکه چنين ادعاهايي 
را تکذيب کند يا احياناً با قبول انتساب آن به خود در مقام توجيه اين اقدام برآيد. 
اما آيا سکوت در قبال چنين ادعا و شبهات مترتّب بر آن جايز است؟ آيا اين 
شبهه که چگونه مي شود سهم مبارک امام زمان)عج( را تقديم کساني کرد که به 
جنگ مستقيم امام زمان برخاسته اند )بهايي ها و ديگر دشمنان خدا( نبايد پاسخ 

درخوري، آن هم از سوي متوليان و بزرگان ساحت دين پيدا کند؟
از آنجا که محکومان فرقه ضالّه بهائيت و خانواده هايشان مستقيماً تحت الحمايه 
شبکه جهاني اين فرقه استعماري و اسرائيلي قرار دارند، نگراني درباره سرنوشت  
خانواده هاي ايشان بي مورد و نشانه ساده لوحي است، همچنان که اين نگراني در 
خصوص خانواده منافقين به دليل اقدامات سازماني تشکيالت نفاق، بيجاست و 
تازه اگر مسئوليتي هم متوجه جايي باشد، مربوط به نهادهاي مسئول حکومتي 
است و نه دستگاه مرجعيت.از آنجا که مرحوم منتظري در مقام يک مجتهد و 
تکيه زده بر جايگاه مرجعيت ديني، به گفته نزديکانش، مرتکب چنين اقدامي در 
يک دوره مستمر و طوالني مي شده است، اکنون ساحت پاک مرجعيت شيعه 
را در مظاّن اين اتهام قرار داده که نستجيرباهلل مي توان سهم امام را عليه امام 
و عليه خدا به کار گرفت! بنابراين با خاکساري و تواضع به مقام شامخ مراجع 
عظام تقليد و استجازه از ناحيه آن بزرگان، بايد به مردم مسلمان و داراي غيرت 
ديني و انقالبي اطمينان داد که هيچ يک از سکانداران واقعي فقاهت و اجتهاد، 
قبول ندارند که مي توان سهم مبارک امام زمان)عج( را براي پشتيباني و تقويت 
جبهه کفر و انحراف هزينه کرد بلکه آنچه را مردم مؤمن براي ياري و تحکيم 
دين خدا و رونق حوزه هاي علميه مي پردازند در مسير تنوير افکار و مبارزه با 

دشمنان خدا و منحرفان از مسير نوراني امام عصر)عج( هزينه مي شود.
در پايان با يادآوري جمله اي از حضرت امام خطاب به آقاي منتظري در نامه 
معروف 68/01/06 که براي اصالح مسير به اعوجاج رفته شاگرد خود او را از خطاي 
ـ روح خدا  بزرگ حمايت از منحرفان برحذر داشتند، به ساحت آن حکيم الهيـ 
ــ عرض ادب مي کنيم: "سعي کنيد افراد بيت خود را عوض کنيد تا سهم مبارک 

امام، بر حلقوم منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرال ها نريزد".
منبع: تسنيم
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صرفه جويي ۷۵۰ ميليون 
دالري سوخت با انتقال 

بار ازجاده به ريل
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عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: مسئوالن کشور براي انتقال پول هايمان به داخل 
بايد سازوکار مالي تعريف کنند تا با طناب ديگران به 
چاه نرويم.محمود بهمني در گفت وگو با آنا، درباره 
تأخير در عملي شدن راهکار مالي اروپا اظهار کرد: 
مسئوالن جمهوري اسالمي ايران همواره توانسته اند 
تحريم ها را مديريت کنند و نفت را بفروشند قطعاً 
بعد از اين هم نفتمان را خواهيم فروخت.وي اضافه 

کرد: اروپايي ها سازوکاري درست کردند و خواستار 
آن هستند که پول نفت بايد از يک حساب در اروپا 
وارد شود اين در حالي است که ما قباًل در شهر 
کونلون بانکي داشتيم که  متعلق به خودمان بود 
و سرمايه مان در آنجا بود از همانجا منابع را وارد 
مي کرديم و هرچه مي خواستيم مي خريديم اگر هم 
از جاي ديگري خريد مي کرديم پولش را به آن بانک 
مي ريختيم.عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينکه سازوکار مالي اروپا مشابه همان چيزي است که 
قباًل خودمان داشتيم، تصريح کرد:بايد بپذيريم اروپا، 
آمريکا و حتي چيني ها همگي دنبال منافع خودشان 
هستند و نبايد به آنان دل ببنديم.وي با اشاره به اينکه 
چين ۵۷۰ ميليارد دالر رابطه مالي با آمريکا دارد، 
گفت: آنان هيچگاه رابطه مالي انبوه خود با آمريکا 
را رها نمي کنند تا به سمت ما بيايند که فقط ۱۵ 

ميليارد دالر رابطه تجاري با آنان داريم.

بهمني:

نيازمند تشکيل سوئيفت موازي از سوي مسئوالن هستيم
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه 
تقويت نقش بورس کاال به اقتصاد توليدمحور و برخورداري 
از اقتصاد سالم کمک مي کند،افزود: با توجه به تامين 
مواد اوليه صنايع از طريق بورس کاال، بايد نگاه مسئوالن 
تصميم گير به پيوند جدايي ناپذير ميان بورس و توليد 
است؛با اين نگاه و حمايت مناسب از بورس،مي توان به 
توليد کشور سروسامان داد و از شفافيت داده هاي بورس 
نيز در راستاي ايجاد نظم و تعادل به بازارها استفاده کرد.
حسين معروف در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت:با حمايت درست از توليدکنندگان کشور و رسيدن 
 سود مناسب به آنها، شاهد کاهش فعاليت هاي سفته بازي 
و واسطه گري هاي مخرب در اقتصاد خواهيم بود؛دراين 
بين يکي از مسيرهاي هموار و هدفمند براي حمايت از 
توليد، تمرکز زنجيره توليد محصوالت در بورس کاالست.
معروف اظهار داشت: متاسفانه به دليل وجود برخي موانع 
بر سر راه توليد، شاهد رونق فعاليت هاي سفته بازي و 

 واسطه گري به جاي توليد هستيم که اگر مولفه هاي 
 اقتصادي رعايت شود و بدون ايجاد محدوديت، قيمت ها 
به شکل واقعي و براساس عرضه و تقاضا در بورس کشف 
شود، رشد انگيزه توليدکنندگان را به همراه دارد.عضو 
هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در پايان عنوان 
کرد: بورس کاال عالوه بر نقش موثري که در توليد 
داشته است،زمينه ساماندهي مبادالت و تنظيم بازار 

را نيز برقرار کرده است.

معروف:

بورس كاال به اقتصاد توليد محور و  اقتصاد سالم كمک مي كند 

حسن سبحاني: 

شرايط کنوني اقتصاد ايران توان اجراي تعهدات موافقت نامه پاريس را ندارد
دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  علمي  هيئت  عضو  سبحاني  حسن 
شده  داده  پاريس  موافقت نامه  در  که  تعهداتي  گفت:  تهران 
براي اقتصاد ايران خارق العاده نيست ولي سنگيني مي کند و 
معلوم نيست اين موضوع اولويت اقتصاد ايران باشد.به گزارش 
فارس،حسن سبحاني عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه 
تهران درباره منطق موافقت نامه هاي بين المللي در حوزه محيط 
زيست گفت:در قرن ۱9 که انقالب صنعتي توليدات را به توليد 
انبوه رساند و بشر در جست وجوي رشد هاي بيش از يک رقمي 
بود هيچ دعوايي براي حفظ محيط زيست و مسائل آب و هوايي 
نداشت و درادامه آن محيط زيست جهان گرفتاري هاي خاص 
خودش را پيدا کرد تا اينکه آنها به توسعه رسيدند و بعد ها که 
محيط پاک را براي خودشان خواستند از مسائلي مثل اقتصاد 
محيط زيست و رشد بهينه و اينکه در کشورهاي صنعتي فالن 
فعاليت هاي آلوده  ساز يا شبيه به آنها وجود نداشته باشد صحبت 
کردند و حد اکثر حکم کردند که اين صنايع و کشورهاي در 
حال توسعه و گرفتار منتقل بشود.نماينده سابق مجلس ادامه 
داد: بدون شک تغييراتي که در آب و هوا رخ داده است اگر 
علم ثابت کند که رخ داده است اين محصول دخل و تصرف 
عمدتاً غربي ها در مسائل آب و هوايي جهان بوده است. دليلي 
ندارد که همه  کشورها به تساوي در تأمين وسائل مربوط به 

اين  موضوع  اگر  افزود:  بکنند.وي  مشارکت  قضيه  اين  درمان 
است که کشورهاي پيشرفته به کشورهاي توسعه نيافته کمک 
 خواهند کرد که از طريق کمک هاي مالي و فني به اصطالح در 
آلوده  تر نشدن اين شرايط کمک کنند، در آن صورت اعتقاد 
من اين است که ايران دعوي براي پيشتاز بودن پيشگام بودن 
در پيوستن به اين مقوله نبايد داشته باشد.سبحاني خاطر نشان 
کرد: البته  طبق اصل ۵۰ قانون اساسي حفظ محيط زيستي جزء 
توصيه  هاي ديني و قانون اساسي ما است و از پيوستن به آن از 
لحاظ ايدئولوژيک ابايي نداريم. منتها در دنيايي که رقابت هاي 
ناسالم و مسائل سياسي حاکم است احساس من اين است که 
ايران مي  تواند صبر بکند و در جاي خودش بعد از آن که مطمئن 
شد که ديگران در تأمين يا در جبران کاستي  هاي اقتصادي که از 
اين محل متوجه اقتصاد ايران مي  شود واقعاً صادق هستند دست 
به اين کار بزند. در واقع، اين قدام براي من حداقل مثل عبور از 
چراغ زرد راهنمايي است يعني حرکت خيلي با احتياطي است.

سبحاني در ادامه درباره تعهدات ايران در موافقت نامه پاريس 
نيز گفت: تعهداتي که در موافقت نامه پاريس داده شده براي 
اقتصاد ايران يک عدد خارق العاده اي نيست ولي سنگيني مي 
 کند و معلوم نيست اين موضوع اولويت اقتصاد ايران باشد که 
مثاًل فرض کنيد تا آن سال، سالي يک و نيم ميليارد دالر به 

اين اختصاص بدهيم. يعني براي يک اقتصاد نفتي مثل ما که 
اين عدد کمرشکن  دارد نمي شود گفت که  نفت  درآمدهاي 
است ولي در اين که اين ميزان پول به اين فعاليت اختصاص 
داده بشود در اولويت آن ترديد است.وي خاطرنشان کرد: اگر 
از حاال تا سال 2۰3۰ قرار باشد ايران هر سال به عنوان مثال 
يک و نيم ميليارد دالر در اجراي چنين تعهداتي هزينه بکند 
با توجه به شرايطي که بر اقتصاد ايران حاکم است اين جزء 
اولويت هاي ما نيست.  اين نماينده سابق مجلس درباره راهکار 
داخلي براي کاهش اثرات گازهاي گلخانه اي گفت: من حقيقتش 
به رشد اقتصاد داخلي در مقايسه با ميزان آلودگي  ها اولويت 
بيشتري مي  دهم يعني مسئله  کشور ما رشد اقتصادي، توليد 
و افزايش درآمد سرانه  مردم است تا از اين چرخه  فقر نجات 
پيدا کنند.سبحاني تصريح کرد: اين موضوع آن قدر فايده دارد 
که ما بخشي از هزينه هاي آلوده  سازي محيط را، آنجايي که 
اشتقاق  ناپذير است به عهده بگيريم. نمي  شود کشوري هم دنبال 
افزايش توليد باشد تا از فقر نجات پيدا کند و هم تمام ضوابط 
و استانداردهاي زيست محيطي را مطابق با آنچه که در اروپا يا 
جاهاي ديگر رعايت مي  شود بخواهد رعايت بکند. لذا براي من 
رشد اقتصادي نسبت به رعايت محيط زيست آن جاهايي که 

اجتناب  ناپذير است اولويت دارد.

ميليارد  انتقال 3۰  امکان  ريلي  فعلي  آهن گفت: شبکه  راه  مديرعامل شرکت 
تن- کيلومتر بار را دارد که با اجراي آن ۷۵۰ ميليون دالر صرفه جويي سوخت 
 خواهيم داشت.به گزارش مهر،سعيد محمدزاده درهمايش فرصت هاي سرمايه گذاري 
در حمل و نقل ريلي با بيان اينکه علي رغم وجود قوانين متعدد در زمينه اولويت 
دهي به حمل و نقل ريلي اما در کشور اين قوانين نتوانسته به اين موضوع جامه 
عمل بپوشاند، گفت:در برنامه ششم توسعه آمده است سهم ريل از حمل و نقل کاال 
بايد به 3۰ درصد برسد اما تا دستيابي به اين هدف فاصله زيادي داريم. يک تن 
 کيلومتر حمل بار وقتي از جاده به ريل منتقل مي شود 3۵ سي سي صرفه جويي 
سوخت دارد در حال حاضر مي توانيم 3۰ ميليارد تن کيلومتر بار از جاده به 
ريل منتقل کنيم که ۷۵۰ ميليون دالر صرفه جويي سوخت با احتساب هر ليتر 

گازوئيل ۷۰ سنت به دنبال دارد.مديرعامل شرکت راه آهن ادامه داد: ساالنه ۱۰۰ 
ميليارد نفر سفر حومه اي در تهران انجام مي شود که ۴۰ درصد اين سفرها در 
کريدورهايي است که ريل داريم؛ 3۰ درصد خودروهاي ورودي به تهران مربوط 
به مناطق حومه اي هستند.اگر اين تعداد خودرو به ريل منتقل شود،  هم هواي 
پاک داريم و هم از تصادفات در اطراف شهرها کم مي شود.وي يادآور شد:دو هزار 
کيلومتر ريل در طي ۱۰ سال اخير به کشور تحويل داده ايم،براي اين دو هزار 
کيلومتر ريل، حداقل ۱2 ميليون تن بار در نظر گرفته شده است.معاون وزير راه 
و شهرسازي اظهار داشت: امروز متوسط قيمت انتقال هر تن کيلومتر بار از طريق 
جاده ۱۴۰ تومان و ريل ۸۰ تومان است، اما چرا بار به ريل منتقل نمي شود؟ زيرا 

ذهن سرمايه گذاران به اين موضوع حساس نشده است.

اعطاي گواهينامه استاندارد 
بين المللي سيستم مديريت 

كيفيتISO 9۰۰1:2۰1۵ به بانک دي
بانک دي،موفق به دريافت گواهينامه استاندارد بين المللي سيستم 
مديريت کيفيت ISO 9۰۰۱:2۰۱۵  از نهاد گواهي دهنده مورد تاييد 
سازمان بين المللي استاندارد و مورد تاييد نظام تاييد صالحيت ايران 
وابسته به سازمان ملي استاندارد شد.به گزارش اداره روابط عمومي 
و تبليغات بانک دي، آذر محصصي،مديرکل طرح و توسعه بانک دي 
با اعالم اين خبرگفت: تمام تالش بانک دي براي بهبود فرآيندها 
و پياده سازي سيستم هاي يکپارچه مديريت کيفيت،  افزايش 
رضايتمندي مشتريان است تا از طريق برقراري حس اطمينان در 
ميان مشتريان و ذينفعان، ارتباطات درون و برون سازماني بهبود 
يابد.محصصي با اشاره به لزوم توجه به بهبود بهره وري در بانک 
تصريح کرد: پايش فرآيندهاي سازمان و شناخت مسيرهاي ممکن 
براي بهبود فرآيندها يکي ديگر از وجوه التزام به سيستم مديريت 
کيفيت است که سبب ايجاد بهبود در چرخه کم بازده کاري و 

کاهش اتالف زمان و هزينه براي بانک مي شود. 

تخفيف ۵۰ درصدي بيمه ما  براي 
مشتريان بانک ملت به مناسبت روز بيمه

 شرکت »بيمه ما« به مناسبت ۱3 آذر روز بيمه، بيمه نامه آتش سوزي 
منازل مسکوني مشتريان بانک ملت را با ۵۰ درصد تخفيف صادر 
نامه ها  بيمه  اين  بانک ملت،  مي کند.به گزارش روابط عمومي 
و  زلزله  انفجار، سيل،  آتش سوزي، صاعقه،  هاي  پوشش  شامل 
ضايعات ناشي از برف و باران است که براي مشتريان بانک ملت 
با ۵۰ درصد تخفيف صادر خواهد شد.براين اساس متقاضياني که 
مشتري بانک ملت هستند در بازه زماني ۱3 آذرماه تا ۱3 اسفند 
ماه سال 9۷ مي توانند از مزاياي اين طرح استفاده کنند.شرکت 
بيمه ما اطالعات تکميلي را از طريق وب سايت اينترنتي خود به 
همچنين  و  است  کرده  ارائه   www.bimehma.com نشاني 
پاسخگوي  تا ۱۰۰۸(  )داخلي ۱۰۰2  تلفن ۰2۱-۸۶9۰  شماره 

سواالت متقاضيان خواهد بود.

 امکان پوياسازي رمز دوم كارت 
در بانک پاسارگاد فراهم شد

به منظور افزايش امنيت و صيانت از حقوق مشتريان، بانک پاسارگاد 
شرايط پوياسازي رمز دوم کارت را در نرم افزارهاي کارت، اينترنت بانک 
و همراه بانک فراهم کرد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، خسرو 
رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي اين بانک ضمن اعالم اين 
خبر گفت: مشتريان گرامي مي توانند براي کاهش مخاطرات مرتبط 
با رمز دوم کارت هاي بانکي، که در تراکنش هاي بدون کارت به کار 
گرفته مي شوند، نسبت به فعال سازي رمز پويا براي کارت و دريافت 
رمز دوم يک بار مصرف اقدام کنند. وي ادامه داد: يک بار مصرف 
بودن و اعتبار يک دقيقه اي رمز دوم کارت از جمله ويژگي هاي رمز 
پويا است.وي در خصوص طريقه فعال سازي اين خدمت تصريح کرد: 
مشتريان گرامي قادر خواهند بود براي فعال سازي رمز پويا و دريافت 
رمز يک بار مصرف به سامانه بانکداري مجازي، قسمت مديريت نوع 
رمز کارت در بخش کارت هاي من در منوي کارت مراجعه کنند. در 
نسخه  جديد همراه بانک )موبايل بانک( نيز فعال سازي اين خدمت از 
طريق بخش عمليات کارت در منوي ساير فراهم است.گفتني است 
شعبه هاي بانک پاسارگاد در سراسر کشور، مرکز مشاوره و اطالع رساني 
به شماره ۸2۸9۰ و همچنين سامانه ارتباط با مشتريان در سايت اين 

بانک، آماده ارائه مشاوره و پاسخ به سؤاالت مشتريان است.

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي 
عادي ساليانه در شرکت هاي سهامي خاص

آگهي دعوت سهامداران گروه مهندسين پرند کوير 
شرق سهامي خاص ثبت شده به شماره 14470 و 
شناسه ملي 10380301044 جهت تشكيل مجمع 

عمومي عادي
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه در ساعت 10 صبح مورخ 97/09/25 در آدرس مشهد – بلوار فلسطين – فلسطين 
11 پالك 28 كد پستي 9185653154 تلفن 05138436844 تشكيل مي گردد حضور 

به همراه رسانند.
دستورجلسه:
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خبر

رئيس سازمان بورس:

 تامين مالي حمل و نقل ريلي 
از بازار سرمايه ناچيز است 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ ميليارد 
تومان از منابع مالي بازار سرمايه براي توسعه حمل و نقل ريلي در کشور 
استفاده شده که با توجه به حجم و گستردگي اين بازار، اين رقم بسيار 
ناچيز است.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، شاپور محمدي در نخستين 
همايش فرصتهاي سرمايه گذاري و تامين مالي در حوزه حمل و نقل 
ريلي در سالن همايش هاي صداوسيما افزود: بازار سرمايه اين انعطاف 
را دارد که با استفاده از ابزارهاي مالي مختلف، نظام تامين مالي را در 
بخش  هاي مختلف حمل و نقل و بويژه حمل و نقل ريلي اجرا کند.
وي افزود: بين سال هاي ۱39۰ تا ۱39۵ مجموع اوراق بهادار منتشر 
شده براي بخش ريلي از طريق بازار سرمايه، حدود 92 ميليارد تومان 
بود اما در سال ۱39۵ اين رقم به ۵۱ ميليارد تومان افزايش يافت و 
در سال ۱39۶ به ۱3۵ ميليارد تومان رسيد.رئيس سازمان بورس اوراق 
بهادار ادامه داد: کل اوراق بخش ريلي که امسال از طريق بازار سرمايه 
تامين مالي شده تاکنون به ۱۶۰ ميليارد تومان رسيده است.محمدي 
خاطرنشان کرد: ايران در ميان کشورهاي اسالمي داراي متنوع ترين 
اين ظرفيت گسترده  از  بايد  بازار سرمايه است و  ابزارهاي مالي در 
براي تکميل زيرساخت هاي مختلف کشور و از جمله زيرساخت هاي 
ريلي کشور استفاده کنيم.به گفته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور، تکميل زيرساخت  در اقتصاد کالن کشورها آثار بسيار مثبتي 
دارد و هرچند ممکن است در بازگشت سرمايه آن تاخير يا ابهاماتي 
وجود داشته باشد در نهايت سرمايه گذاري در اين بخش به رونق ساير 

بخش هاي اقتصادي منجر مي  شود. 

رئيس كل بيمه مركزي:

بهادارسازي اوراق ريسک به تاييد 
كميته فقهي بورس رسيد

رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به اين که بايد از ابزارهاي نوين اسالمي 
استفاده بيشتري کنيم، گفت: بحث بهادارسازي اوراق ريسک را مطرح 
کرديم که خوشبختانه کميته فقهي بورس نيز آن را تاييد کرده است؛ با اين 
روش به نوعي مردم در ريسک شريک مي شوند.به گزارش تسنيم ،غالمرضا 
سليماني اميري رئيس کل بيمه مرکزي در چهارمين همايش انجمن مالي 
اسالمي ايران در دانشگاه الزهرا با اشاره به اين که با ورود صنعت بيمه در 
استفاده از ابزارهاي مالي، نياز بيشتري داريم تا بتوانيم از ابزارهاي نوين 
اسالمي استفاده کنيم، تصريح کرد: البته ابزارهاي مالي اسالمي مي توانند 
براي تمامي بازارها راهگشا باشند، علماي شيعه در بحث بيمه متعارف نظر 
مثبت دارند و حالل مي دانند و اين عمليات در ايران به شيوه متعارف آن 
انجام مي شود اما در برخي از کشورهاي اسالمي از ۱9۷۰ به بعد اشکال 
شرعي بر شيوه متعارف بيمه گرفته اند و بحث تکافل را مطرح کرده اند.

رئيس شوراي عالي بيمه با بيان اينکه رشته بيمه زندگي مي تواند در کنار 
صندوق هاي بازنشستگي دريافتي بيمه گذاران را در کنار مبلغ مستمري 
باال ببرد، افزود: صنعت بيمه آمادگي کامل دارد تا با استفاده از ابزارهاي نوين 
مالي اسالمي وارد بازار سرمايه شود.غالمرضا سليماني اميري با بيان اين 
 مطلب که برخي کشورها بحث بيمه متعارف را حرام کرده اند و ۱2 کشور 
اند،  کرده  دنبال  را  تکافل  بحث  بحرين  و  پاکستان  عربستان،   از جمله 
ميليارد  با ۱2  کشورها  اين  در  تکافل  نگاه  با  بيمه  کرد: صنعت  اضافه 
 دالر فعال بوده است. در صنعت بيمه اسالمي، نگاه تعاون مطرح است و 
بيمه گذار و بيمه گر در سود و زيان شريک هستند.وي گفت: با اين نگاه 
بايد از ابزارهاي نوين اسالمي استفاده کنيم و ما بحث بهادارسازي اوراق 
را  نيز آن  ريسک را مطرح کرديم که خوشبختانه کميته فقهي بورس 
تاييد کرده است؛ با اين روش به نوعي مردم در ريسک شريک مي شوند.

خبر

رئيس كميسيون عمران مجلس خبر داد:

  مقاومت دستگاه هاي دولتي برابر دستور 
حسن روحاني براي اجراي طرح بازآفريني شهري

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي نسبت به مقاومت 
دستگاه هاي دولتي در برابر دستور رئيس جمهوري مبني بر واگذاري 
اراضي در اختيار براي اجراي طرح بازآفريني شهري واکنش نشان 
تسنيم در خصوص  با  و گو  داد.محمدرضا رضايي کوچي در گفت 
ضرورت واگذاري اراضي دستگاه هاي دولتي براي اجراي طرح بازآفريني 
شهري، اظهار کرد:  دستگاه هاي دولتي در برابر اين دستور مقاومت و 
از واگذاري زمين هاي خود براي برنامه بازآفريني شهري خودداري 
مي کنند.وي تصريح کرد:  بايد وزارت راه و شهرسازي اين زمين ها 
و  اين وظيفه سازمان ملي زمين  به عبارت ديگر  را شناسايي کند، 
مسکن است که بايد همه اراضي در اختيار وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
دولتي را شناسايي کند.وي بيان کرد: هر دستگاهي که اراضي خود 
را واگذار نکند بايد از سوي معاون اول رئيس جمهور يا رئيس جمهور 

با آنها برخورد کنند.

يک مقام مسئول وزارت كار: 

كارگران هفت تپه به كار بازگشتند
ماه   2 وصول  از  بعد  تپه  هفت  نيشکر  صنعت  و  کشت  کارگران 
ازمطالبات شان و تغيير مديريت اين کارگاه،  ديروز به کار بازگشتند.

کارگران  مشکالت  به  رسيدگي  در  کار  وزير  نماينده  ياوري  کريم 
کشت و صنعت نيشکر هفته تپه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري فارس، گفت: به دنبال تأکيد وزير کار در خصوص پيگيري 
مشکالت کارگران کشت و صنعت هفت تپه و با توجه به واريز دو ماه 
از حقوق معوقه آنها و همچنين پيگيري ساير خواسته هاي قانوني 
اين کارگران از طريق مسئوالن استاني و مسئوالن وزارتخانه، ديروز 
مراجعه  خود  کار  محل  به  کارگاه  اين  کارگران  تمامي  آذرماه   ۱۱
کردند و فعاليت کار و توليد را از سر گرفتند.وي با اشاره به تغيير 
مديريت در اين کارگاه اظهار اميدواري کرد که با بازگشت کارگران و 
همچنين استقرار مديريت جديد و اورهال کردن شرکت، استحصال 
شکر از نيشکر از سر گرفته شود و کارگران به زودي بتوانند مابقي 
مطالبات خود را دريافت کنند. عدنان غزي فرماندار شهرستان شوش 
نيز در گفت وگو با فارس،از آغاز به کار مجدد شرکت کشت و صنعت 
نيشکر هفت تپه و بازگشت کارگران به اين شرکت خبر داد.نيشکر 
در  که  است  کشور  در  شکر  توليد  کارخانه  ترين  قديمي  هفت تپه 
سال ۱33۸ در شهرک صنعتي هفت تپه در شهرستان شوش تأسيس 
به  از طريق سازمان خصوصي سازي  بهمن سال ۱39۴  در  و  شد 
بخش خصوصي واگذار شد. به اعتقاد کارشناسان خصوصي سازي 
شرکت به همراه 2۴ هزار هکتار اراضي آن، بدون ارزشيابي قيمت 

واقعي صورت گرفت.

با همت متخصصان داخلي انجام شد؛

بازگشت نيروگاه زرگان به شبکه 
سراسري برق كشور

نيروگاه زرگان با همت متخصصان گروه برق و انرژي صبا با ظرفيت 
بازگشت.به گزارش  توليد 2۶ مگاوات به شبکه سراسري برق کشور 
مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان، نيروگاه زرگان با 
همت متخصصان گروه برق و انرژي صبا به شبکه سراسري برق کشور 
بازگشت.اين واحد که بيش از ۴ سال از مدار خارج بود با حمايت هاي 
شرکت صنايع برق وانرژي صبا پس از دوماه تالش شبانه روزي نيرو هاي 
متخصص و متعهد نيروگاه در شرايط بد آب وهوايي خوزستان وصرف 
۶۶۰۰ نفرساعت در تاريخ 9۷/۰9/9 با توليد 2۶ مگاوات در مدار قرار 
گرفت. الزم به ذکراست نيروگاه زرگان داراي ۴ واحدي گازي با قدرت 

نامي 32 مگاوات مي باشد.

در جلسه هيئت دولت؛

اليحه بودجه سال 1۳9۸ كل كشور 
تصويب شد

جلسه فوق العاده هيئت وزيران با موضوع بررسي اليحه بودجه سال ۱39۸ 
کل کشور تشکيل و اين اليحه در اين جلسه به تصويب رسيد.به گزارش 
حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري آنا، جلسه فوق العاده هيئت وزيران صبح 
و بعد از ظهر يک شنبه يازدهم آذر ماه جاري با موضوع بررسي اليحه بودجه 
سال ۱39۸ کل کشور تشکيل شد.در اين جلسات، تبصره هاي پيشنهادي 
ارقام کالن و ويژگي هاي بودجه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و 

اليحه بودجه سال ۱39۸ کل کشور به تصويب رسيد.

معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي:

 ۶۰۰ هزار تومان به حساب حقوق 
كارگران و بازنشستگان تا پايان سال  

واريز مي شود
معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينکه در حال 
حاضر 2 ميليون و ۶۰۰ هزار بازنشسته،  از کارافتاده و بازماندگاني که 
دريافتي آنها زير 3 ميليون تومان باشد، شناسايي شده  اند گفت:در 
مرحله اول 2۰۰ هزار تومان نقدي به حسابشان واريز مي شود .به 
تأمين  گزارش  تسنيم ، محمدحسن زدا،  معاون بيمه اي سازمان 
اجتماعي درباره بسته حمايت غذايي به بازنشستگان و بيمه شدگان 
سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: در حال حاضر درگير طرح بسته 
غذايي براي افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستيم. وي 
افزود: پيشنهادهاي مختلفي درباره توزيع بسته غذايي مطرح شده 
بود که يکي از آنها اين بود که اسامي افراد مشمول بسته غذايي را 
به سازمان هدفمندي يارانه ها ارسال کنيم و از آن طريق اقدامات 
الزم انجام شود و پيشنهاد ديگر اين بود که سازمان تأمين اجتماعي 
درنهايت  و  دهد  انجام  را  الزم  اقدامات  و  پيگيري  را  موضوع  اين 
و  الشرايط  واجد  افراد  به  اجتماعي  تأمين  سازمان  شد  قرار   نيز 
تحت پوشش خود بسته حمايتي غذايي را اختصاص دهد. وي افزود: 
پيشنهادهايي داده شده تا با فروشگاه هاي زنجيره اي مذاکره  کنيم و 
سبدي از کاالهاي متنوع را شناسايي کنيم تا بازنشستگان و افرادي 
که مشمول اين بسته غذايي مي شوند اختيار داشته باشند و بتوانند 
کاالهايي که نياز دارند را انتخاب کنند به عنوان مثال 3۰ قلم کاال 
وجود داشته باشد و اين افراد بتوانند هر کدام را که نياز زندگي شان 

است تهيه کنند و کااليي را تحميل نکنيم. 
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مديرعامل گاز گيالن:

در حال حاضراولويت 
شرکت گاز انجام 

پروژه هاي کيفي است

رشت-خبرنگاررسالت:
حسين اکبر مديرعامل شرکت گاز استان گيالن در نشست خبري با جمع کثيري 
از خبرنگاران گفت: اولويت شرکت گاز در سال هاي گذشته گسترش شبکه هاي 
گاز و گازرساني به اقصي نقاط استان بود ولي هم اکنون با نزديک شدن به پايان 
عمليات توسعه گاز، پروژه هاي کيفي در اولويت قرار گرفته است.مهندس اکبر 
 ،GIS ،با بيان اين مطلب افزود پروژه هاي قرائت و چاپ همزمان صورتحساب
سفيران انرژي، بهينه سازي مصرف سوخت گرمکن هاي ايستگاه هاي تقليل 
فشار گاز و مرکز پيام و اتفاقات متمرکز و نرم افزار موبايلي خدمات الکترونيک 
گاز گيالن از جمله اقدامات شرکت گاز در جهت کيفي سازي خدمات مي باشد.

وي در همين راستا گفت: شرکت گاز استان گيالن تنها شرکتي است که داراي 

سيستم متمرکز امداد گاز استاني در کشور مي باشد و مشترکين محترم گاز در 
صورت بروز هر گونه مشکل و تماس با شماره تلفن 194، به سامانه يکپارچه 
مرکز پيام شرکت گاز در مرکز استان متصل مي شوند و کارشناسان مرکز پيام 
با بررسي وضعيت و با توجه به تجهيز اکيپ هاي امدادي به GPS، نزديک ترين 
گروه امدادي جهت برطرف نمودن مشکل اعزام مي شود.مديرعامل شرکت گاز 
استان گيالن با بيان اقدامات گسترده اين شرکت در زمينه گازرساني به شهرها 
استان بجز شهر  اکنون همه شهرهاي  اظهار داشت: هم  استان  و روستاهاي 
ماسوله و 94.2 درصد خانوارهاي روستايي از نعمت گاز بهره مند مي باشند که 
در مقايسه با متوسط کشوري که1/97درصد بهره مندي شهري و 3/80 درصد 

بهره مندي روستايي مي باشد .

شهرستان

خبر

انفجار گاز يک منزل مسکوني در 
نيشابور حادثه آفريد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور از 
انفجار و آتش سوزي يک منزل مسکوني واقع در خيابان جواداالئمه 
اين شهر بر اثر نشت گاز خبر داد.سيدمهدي حسيني با بيان اين خبر 
گفت: اين حادثه به سامانه 125 ستاد فرماندهي آتش نشاني اعالم 
شد که بالفاصله دو تيم از آتش نشانان ايستگاه هاي 4 و 6 به محل 
 اعزام شدند.وي اظهار داشت: آتش نشانان به سرعت اقدام به لوله کشي
کرده و با استفاده از آب شعله هاي آتش را خاموش کردند و سپس 
در  خوشبختانه  که  شد  مشخص  شده  انجام  هاي  بررسي  بر  بنا 
است.مديرعامل سازمان  نداشته   زمان حادثه کسي در خانه حضور 
آتش نشاني نيشابور ادامه داد: در اين حادثه تقريبا تمام لوازم منزل 
از بين رفته بود و يا آسيب ديده و در اثر شدت انفجار درب و پنجره 
خانه کنده شده بود و شيشه هاي آن شکسته بود.وي با بيان اينکه 
علت حادثه در دست بررسي است، از مردم خواست: با شروع فصل 
سرما و استفاده از وسايل گرمايشي همشهريان عزيز حتما نکات ايمني 
را رعايت کرده و از شيلنگ و اتصاالت گاز استاندارد براي نصب بخاري 

و ساير وسايل گاز سوز استفاده کنند.
 

با هدف مقابله با هجمه فرهنگي در البرز صورت گرفت

جمع آوري چهار هزار DVD غيرمجاز 
در يک روز

کرج-خبرنگاررسالـت:
در  فرهنگي  غيرمجاز  محصوالت  توزيع  و  تکثير  با  مبارزه  طرح 
 استان البرز آغاز شد.خبرنگار جام جم البرز:  نادر معماري مدير امور 
استان هاي ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري گفت: 
با هماهنگي اداره کل ارشاد استان البرز، فرماندهي نيروي انتظامي 
استان، اداره اماکن و پليس امنيت اخالقي استان طرح مبارزه با تکثير 
و توزيع محصوالت غيرمجاز فرهنگي در استان البرز از  28 آبان آغاز 
شده است و به مدت يک ماه ادامه پيدا مي کند.معماري افزود: در 
نخستين روز اين طرح در برخورد با متخلفان منطقه فرديس کرج 
نسبت به جمع آوري بيش از 4 هزار نسخه DVD غيرمجاز اقدام و 
به 2 واحد صنفي اخطار پلمپ داده شد. مردم مي توانند در صورت 
مشاهده فعاليت متخلفان با ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و 

بصري تماس گرفته و تخلف را گزارش کنند.

مديرکل شيالت استان اردبيل خبرداد:

 توليد 10هزار تن انواع ماهي 
در اردبيل 

اردبيل-خبرنگاررسالـت:
مزرعه   520 حاضر  حال  گفت:در  اردبيل  استان  مديرکل شيالت 
پرورش ماهي در استان اردبيل داريم که طبق پيش بيني هاي انجام 
مي شود. توليد  اردبيل  استان  در  ماهي  انواع  تن  هزار   10 يافته 

ماهي  پرورش  و  توليد  مزارع  از  بازديد  در  ميرواعظي  ميرآرمان 
استان اردبيل اظهار داشت: صيد ماهيان سردآبي در مزارع توليد 
در  که  است  اهميت  حائز  بسيار  ما  براي  استان  ماهي  پرورش  و 
ماهي  انواع  تن  هزار  ده  از  بيش  امسال  انتظار مي رود  زمينه  اين 
در 520 مزرعه پرورش ماهي در استان توليد شود.وي بيان کرد: 
ميزان توليدات ماهي هم اکنون با رشد 15 تا 20 درصدي روبه رو 
اين زمينه و  استان در  قابل قبول  به ظرفيت هاي  باتوجه  است و 
اقليم مناسب آب و هوايي منطقه به دنبال صادر کردن توليدات 
داخلي استان به کشورهاي همسايه و همجوار هستيم که در اين 
زمينه نيز بايد با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اين ميزان را به سطح 

قابل قبول برسانيم.

استاندار ايالم:

قيمت نان در ايالم بررسي مي شود
ايالم - خبرنگاررسالت:

استاندار ايالم خواستار رصد قيمت نان در استان هاي مجاور براي 
تعيين نرخ آن در استان شد.

 قاسم سليماني دشتکي  در نخستين جلسه اعضاي کارگروه آرد و 
نان استان اظهار داشت: دولت اهتمام ويژه اي به موضوع قيمت و 
عرضه نان با توجه به اهميت آن در سبد غذايي مردم دارد.وي افزود: 
 با وجود درخواست هاي متعدد دولت با افزايش قيمت در سال هاي 
چهار  در  دهد  مي  نشان  ها  بررسي  و  است  نکرده  موافقت  اخير 
سال گذشته در استان شاهد افزايش قيمت نان نبوده ايم.استاندار 
ايالم گفت: ولي با توجه به افزايش هزينه هاي توليد به نظر مي 
 رسد تجديد نظر در قيمت اجتناب ناپذير است. چراکه نانوايي ها 
گفت:  دشتکي  ندارند.سليماني  را  ها  قيمت  اين  با  فعاليت  امکان 
بهاي دستمزد کارگران، اجاره بهاي مکان، افزايش قيمت ملزومات 
ضروري نظير خميرمايه، حامل هاي انرژي و بيمه کارگران افزايش 
يافته است.وي تاکيد کرد: بايد متوسط نرخ جديد مصوب استان هاي 
همجوار کرمانشاه، خوزستان و لرستان براي رسيدن به يک قيمت 

مناسب در ايالم رصد و به يک ميانگين قابل قبول برسيم.

معاون فرهنگي مرکز بزرگ اسالمي شمال کشور:

 دشمن شناسي از ويژگي هاي 
مولوي جمالزهي بود

گرگان-خبرنگاررسالت:
 معاون فرهنگي و امور روحانيون مرکز بزرگ اسالمي شمال کشور 
گفت: اخالق حسنه، خدمت به مردم، ترويج فرهنگ وحدت و آشنايي 
با نقشه هاي دشمن از ويژگي هاي بارز مرحوم مولوي جمالزهي 
بود.حجت االسالم نورعلي ديلم  ضمن تسليت و محکوميت قتل 
کرد:  اظهار  راميان  آباد«  »رضا  جمعه  امام  جمالزهي  عبدالغفور 
مرحوم جمالزهي مردم دار و مردم دوست بود و تمام وقت و فکر 
براي  امکانات و خدمات  را در جهت رفع مشکالت و جذب  خود 
رفاه و آسايش مردم آن منطقه صرف مي کرد.وي افزود: در سال 
مخصوصاً  علما  امضاء  با  اطراف  روستاهاي  و  رضاآباد  مردم   93
مرحوم مولوي جمالزهي درخواست اقامه نمازجمعه داشتند و اين 
اقامه  با  و  رسيد  کشور  اسالمي شمال  بزرگ  مرکز  به  درخواست 
جمعه  امام  عنوان  به  جمالزهي  مولوي  و  شد  موافقت  نمازجمعه 

روستاي رضاآباد شهرستان راميان انتخاب شد.

در شوراي پشتيباني سوادآموزي قم مطرح شد؛

۸0 درصد جمعيت 10 تا ۴۹ ساله قم 
باسواد هستند

قم - خبرنگاررسالت:
معاون سواد آموزي آموزش و پرورش قم با بيان اينکه در اين استان 
در گروه سني 10 تا 49 سال باالي 80 درصد باسواد هستند،  گفت: 
قم در زمينه سوادآموزي در رتبه پنجم کشور قرار دارد. سرپرست 
استانداري قم  در جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي قم که در سالن 
امام جواد)ع( استانداري قم اظهار داشت: بايد از ظرفيت هاي فضاي 
مجازي و همچنين صداو سيما در شناسايي افرادي که از نهضت 
سوادآموزي به مراتب عالي علمي و به هيئت هاي علمي دانشگاه 
رسيدند استفاده کرد و آن ها را براي تشويق افراد بي سواد معرفي 
کرد هم چنين با دادن مشوق هايي افراد بي سواد و يا کم سواد را به 
سوي فراگيري آموزش هاي نهضت سوادآموزي هدايت کرد. سيد 
محدرضا هاشمي افزود: بايد همه نهادها و امکانات استان قم براي 
بحث نهضت سوادآموزي بسيج شوند حتي اعتباري هم بايد از محل 
آسيب هاي اجتماعي براي اين امر اختصاص يابد.معاون سواد آموزي 
آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: هر 3 ماه يک بار جلسات 
شوراي پشتيباني نهضت سوادآموزي برگزار و اين جلسه پنجمين 
جلسه اين شورا است و براي تشويق نهادها و دستگاه هاي اجرايي 
در زمينه فعاليت سوادآموزي از 25 دستگاه برتر استان که در زمينه 

سوادآموزي فعاليت خوبي داشتند تقدير خواهد شد.

 مسئول نمايندگي آستان قدس رضوي 
در آذربايجان شرقي:

بايد تأثير قدرت بسيجي در توليد و 
صنعت نيز خود را نمايان سازد 

بناب- خبرنگاررسالت:
مسئول نمايندگي آستان قدس رضوي در آذربايجان شرقي گفت:بايد 
تأثير قدرت بسيجي در توليد و صنعت نيز خود را نمايان سازد!وي 
گفت : تفکر بسيجي با واقعيت هاي اجتماعي امروز فاصله اي ندارد.بر 
اساس اين گزارش، محمديوسف شاکري در تجمع بزرگ بسيجيان 
شهرستان بناب با تأکيد بر لزوم ترويج فرهنگ بسيج در جامعه 
 گفت: ايران اسالمي با تفکر بسيجي در برابر تهديدها و تحريم ها 
استکبار  ياوه گويي هاي  برابر  در  اقتدار  با  و  بوده  ناپذير  آسيب 
جهاني ايستاده است.وي با تبيين تفکر بسيج و آثار آن در سطوح 
مختلف جامعه اظهار کرد: جمهوري اسالمي ايران امروز به برکت 
خون پاک شهدا و حماسه اي که بسيجيان خلق کردند، با اقتدار 
تمام در برابر خواسته هاي نامشروع استکبار ايستاده و لحظه اي 
از واالترين آرمان خود دست نمي کشد.مسئول نمايندگي آستان 
قدس رضوي در استان آذربايجان شرقي با بيان اينکه بسيج به 
عنوان بدنه فعال جامعه بايد در هر اموري پيشگام باشد؛ افزود: 
اعتماد عمومي بزرگ ترين سرمايه جامعه است و مسئوالن بايد 
براي اينکه اعتماد عمومي را در بين جامعه و مردم حفظ کنند،  

به مردم بها دهند.

 سرپرست منطقه سه  شهرداري قزوين:

شهروندان قزويني صاحب اولين پارک 
آموزش شهروندي کشور مي شوند

قزوين-خبرنگاررسالت:
قزوين  منطقه سه شهرداري  محمدابراهيم عصارزاده، سرپرست 
گفت: عمليات عمراني احداث اولين پارک آموزش شهروندي در 
کشور با رويکرد مديريت پسماند در حال اجراست.به گزارش روابط 
با  عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ محمدابراهيم عصارزاده 
بيان اينکه اين پروژه از پروژه هاي شاخص سال جاري اين منطقه 
است، افزود: پارک آموزش شهروندي از 10درصد پيشرفت فيزيکي 
برخوردار است.اين مقام مسئول اعتبار اين پروژه را 4 ميليارد تومان 
عنوان و بيان کرد: اين پروژه در راستاي تحقق اهداف آموزش و 
فرهنگ سازي شهروندان در زمينه مديريت پسماند در ناحيه مينودر 
در حال احداث است.وي اضافه کرد: مساحت اين پارک يک هکتار 

در بلوار سيدالشهداء واقع در ناحيه مينودر است.

 اجراي  طرح ملي بشارت 1۴۵۲
 در خراسان رضوي

مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره امور قرآني اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، 
محوريت  "بشارت 1452"با  کريم  قرآن  حفظ  ملي  طرح   گفت: 
جزء 30 قرآن کريم و با اهداي بيش از 35 هزار جايزه در حال 
برگزاري است.  به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور 
قرآني  امور  اداره  رئيس  خيريه خراسان رضوي، جعفر حسيني، 
اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، بيان کرد: يکي از 
رسالت هاي سازمان اوقاف و امور خيريه ترويج فرهنگ غني قرآن 
کريم با اجراي فعاليت هاي قرآني در جامعه   است.وي افزود: با 
توجه به فرمايش رهبر معظم انقالب مبني بر ضرورت تربيت 10 
ميليون حافظ قرآن در سطح کشور، طرح تربيت حافظان قرآن 
از سال 91 اجرا مي شود و متقاضيان پايان هر سال با شرکت در 
کنند.حسيني   مي  دريافت  گواهينامه  قبولي  و  سراسري  آزمون 
تصريح کرد: امسال  با ورود دستگاه هاي مرتبط فرهنگي همچون 
، اداره کل ارشاد، تبليغات اسالمي و اوقاف و امور خيريه طرح ملي 
بشارت 1452 به صورت مشترک و  با کيفيت بيشتري انجام مي 
شود.وي در ادامه گفت:  در اين طرح تمام دستگاه هاي اجرايي به 
صورت واحد کار مي کنند و طرح در سه بخش حفظ سوره ناس 
تا سوره زلزال، حفظ سوره طارق تا بينه و حفظ سوره نباء تا بروج 
انجام مي شود.وي با بيان اينکه آزمون پاياني اعطاي مدرک نيز روز 
9 اسفندماه امسال به صورت کشوري برگزار مي شود، گفت:  در اين 
طرح تعداد 35 هزار جايزه به ارزش  30  ميليارد ريال  پيش بيني 
 شده که شامل کمک هزينه خريد 10 خودروي داخلي و ملي، 
3 هزار و 356 کمک هزينه زيارتي، 2 هزار و 442 جايزه نقدي و 

30 هزار جايزه فرهنگي است.

امام جمعه سرپل ذهاب:

 دست هاي آلوده عامل تفرقه افکني 
بين مسلمانان شده اند

کرمانشاه- خبرنگاررسالت:
امام جمعه سرپل ذهاب گفت: امروز دست هاي آلوده باعث تفرقه افکني بين مسلمانان 
نخبگان  و  روحانيون  همايش  در  فاطمي نسب   محمدجواد  حجت االسالم  شده اند. 
شهرستان هاي سرپل ذهاب، قصرشيرين و داالهو اظهار داشت: اگر تاريخ 1400 ساله 
امروز در بين جوامع اسالمي تفرقه و  اندازه  به  را بررسي کنيم کمتر زماني  اسالم 

تشتت بوده است.
وي افزود: دشمن از رشد روز افزون اسالم در دنيا و حتي در آمريکا،اروپا و آفريقا 
مي ترسد و تمام توان خود را براي مقابله با آن به کار گرفته است.امام جمعه سرپل ذهاب 
بيان داشت: امروز در جوامع آمريکايي و اروپايي روز به روز موج اسالمي گرايي بيشتر 
مي شود و اين ترس دشمنان اسالم و وحدت و در راس آنها آمريکا و انگليس باعث 
شده تا به دنبال سناريو و برنامه ريزي براي ايجاد تفرقه در بين ملل مسلمان باشند.

راه  به  نيابتي که در منطقه  با جنگ هاي  لذا  داد:  ادامه  فاطمي نسب  حجت االسالم 
انداخته اند و کشتارهايي که در بين مسلمانان اتفاق مي افتد، به دنبال اين هستند که 

يک چهره خشني را از اسالم به دنيا نشان دهند.

معاون سوادآموزي استان بوشهر:

 سوادآموزان بوشهري مهارت هاي رايانه را 
فرا مي گيرند

بوشهر -خبرنگاررسالت:
 معاون سوادآموزي اداره کل اموزش و پرورش استان گفت: طرح آموزش مهارت هاي 
رايانه براي سوادآموزان دوره انتقال آموزش اجرايي مي شود. غالمرضا دانش فر  در 
نشست کارگروه آموزش ICDL در شهر بوشهر با ضروري دانستن توانمندسازي 
افراد کم سواد در زمينه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات اظهار داشت: در سال 
جاري 200 نفر از سوادآموزان دوره انتقال در سراسر استان تحت پوشش طرح آموزش 
ICDL يا رايانه قرار مي گيرند.معاون سوادآموزي استان بوشهر به استقبال خوب 
100 نفر از سوادآموزان دوره انتقال در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال آينده 
تحصيلي در کنار برنامه هاي درسي مصوب، همه سوادآموزان دوره انتقال تحت پوشش 
 آموزش طرح ICDL قرار خواهند گرفت.وي با ضروري دانستن استفاده از رايانه در 
برنامه هاي سواد آموزي و زندگي روزمره افراد کم سواد، گفت: کاربردي کردن و تلفيق 
سواد با مهارت هاي مورد نياز زندگي سواد آموزان، ايجاد و گسترش مهارت استفاده 
از رايانه در برنامه هاي سواد آموزي و ارتقاي نگرش کار با رايانه در سواد آموزان از 

جمله ضرورت هاي حتمي اجراي اين طرح آموزشي است.

رئيس اتاق بازرگاني فارس خبر داد:

 اشتغال روستايي تنها راه ممانعت
 از مهاجرت 

شيراز -خبرنگاررسالت:
 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي فارس گفت: توسعه اشتغال روستايي و همکاري 
دولت با بخش خصوصي تنها راه جلوگيري از مهاجرت ها است. جمال رازقي  در همايش ملي 
تغييرات اقليم، مهاجرت، پيامدها و راهکارها افزود: تغييراقليم تغيير متوسط شرايط جوي در 
يک مکان يا ناحيه خاص مي باشد که تشخيص تغييرات اقليمي از تغيير پذيري در اقليم هاي 

فصلي بسيار مشکل است.
وي ادامه داد: تغييرات اقليم تحت تاثير سه عامل فعاليت هاي انساني، اتفاقات طبيعي و فاکتورهاي 
مربوط به زمين ايجاد مي شود که با توجه به افزايش جمعيت زمين و محدوديت منابع آب، 
اگر موضوع تغييرات اقليمي هدايت و مديريت نشود باعث ايجاد بحران هاي جبران ناپذيري 
خواهد شد.رئيس اتاق بازرگاني فارس ادامه داد: افزايش توليد گازهاي گلخانه اي در سال هاي 
اخير بر ميزان غلظت دي اکسيدکربن افزوده است که به طور متوسط باعث گرم شدن کشور 
از 1/5 تا 4 درجه سانتي گراد در سال هاي پيش رو خواهد شد بر اساس آمار جهاني، حدود 
30 درصد جمعيت شهر نشين جهان را حاشيه نشين ها تشکيل مي دهند که پيش بيني مي 

شود تا سال 2030 به 2 ميليارد نفر برسد.

معاون استاندار سيستان و بلوچستان:

واردات دام مشمول ارز مبادله اي شد
زاهدان -خبرنگاررسالت:

 معاون امنيتي و انتظامي استانداري سيستان و بلوچستان 
گفت: واردات دام با توجه به نياز بازار و اهميتي که در 
بحث اشتغال دارد جزو 41 قلم کاالي اساسي مشمول 
ارز مبادله اي قرار گرفت.به گزارش  روابط عمومي 
استانداري سيستان و بلوچستان، محمدهادي مرعشي 
در کارگروه ساماندهي دام سيستان و بلوچستان که 
در استانداري برگزار شد، اظهار داشت: واردات دام با 
توجه به نياز بازار و اهميتي که در بحث اشتغال دارد 
جزو 41 قلم کاالي اساسي مشمول ارز مبادله اي قرار 
گرفت.معاون امنيتي و انتظامي استانداري سيستان و 
بلوچستان افزود: با توجه به 300 هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري که دربحث زيرساخت هاي حوزه دام 
صورت گرفته است اين مهم اشتغال گسترده اي را 
به خود اختصاص خواهد داد.وي ادامه داد: ممنوعيت 
خروج دام زنده از سيستان و بلوچستان باعث فعال 
شدن واحدهاي صنعتي و بسته بندي گوشت دام 

در استان مي شود. اين مقام مسئول بيان داشت: بايد 
نظارت کافي و جدي توسط مبادي ذيربط انجام شود 
تا گوشت سالم و گرم با قيمت مناسب با توجه به 
قدرت خريد مردم در اختيار مصرف کننده قرار گيرد.

وي استفاده از امتياز ارز مبادله اي براي واردات دام 
زنده از طريق مبادي رسمي سيستان و بلوچستان 
و برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال پايدار در صنايع 
وابسته به صنعت دام و دامپروري در استان را از 

اهداف ديگر اين کارگروه بيان کرد.

در جريان اجراي تعميرات ساالنه انجام شد؛ 

بارگذاري کاتاليست هاي بومي سازي شده در مگامدول شهيد خرازي 

همزمان با فصل سرما انجام شد

برپايي ايستگاه ترويج فرهنگ استفاده بهينه و ايمن از گاز طبيعي 

مديرفروش فوالد هرمزگان:

افزايش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقويت نگاه حمايتي است

اصفهان-خبرنگاررسالت:
اساسي  تعميرات  از  مبارکه  فوالد   2 مستقيم  احيا  واحد  رئيس 
مگامدول A و بارگذاري موفقيت آميز کاتاليست هاي ريفورمر با 
کاتاليست بومي سازي شدۀ ساخت داخل در مگامدول هاي شهيد 
خرازي خبر داد.محمدرضا فتحي افزود: در اين تعميرات ساالنه که 
زمان برنامه ريزي شدۀ آن 30 روز بود و با همت و همدلي تمامي 
واحدها در 27 روز به پايان رسيد، 75 هزار نفر ساعت با رعايت 

کامل دستورالعمل هاي ايمني مشارکت داشتند. وي از تعميرات 
اساسي ريفورمر، تعويض کاتاليست، تعويض فيدلگ هاي کوره و 
فعاليتها  اين  از  عنوان بخشي  به  داگلگ ها  نسوز  بازسازي مجدد 
کاتاليست  با  ريفورمر  کاتاليست هاي  بارگذاري  کرد:  اضافه  و   ياد 
مگامدول هاي شهيد خرازي  در  داخل  بومي سازي شده ساخت 
دستاورد بزرگي براي صنعت فوالدسازي کشور است. فتحي با تأکيد بر 
اينکه پس از اجراي اين کار تعميراتي بزرگ، مجدداً واحد به ظرفيت 

توليد اصلي خود رسيده است گفت: بدون شک مشارکت واحدهاي 
خريد، خدمات فني پشتيباني، نسوز، بهره برداري ناحيه آهن سازي 
و پيمانکاران مجري، اجراي تعميرات را ميسر ساخت که از تالش 
کارکنان اين واحدها قدرداني مي کنيم. در همين خصوص، نادر اروج 
نژاد سرپرست تعميرات احيا مستقيم افزود: تعميرات مذکور يکي از 
 بزرگترين تعميرات ساالنه به لحاظ نفر ساعت، حجم فعاليت هاي 

مکانيک، برق، ابزار دقيق و نسوز بوده است.

اراک – خبرنگار رسالت :
 به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي،همزمان باروز 
جمعه دوم آذرماه سال جاري وآغاز فصل سرد سال و برگزاري 
نمازباشکوه جمعه شهراراک، اين شرکت اقدام به برپايي ايستگاه 
ترويج فرهنگ استفاده بهينه و ايمن از گاز طبيعي در راستاي 
مرکزي  استان  گاز  شرکت  اجتماعي  مسئوليت هاي  گسترش 

در ورودي اصلي مصلي شهر اراک نمودند و با استقبال پرشور 
نمازگزاران نمازجمعه مواجه گرديد.

زمينه  در  سازي  فرهنگ  نياز  به  گزارش،باتوجه  اين  پايه  بر 
استفاده بهينه و ايمن از گاز طبيعي در بين مشترکين شرکت گاز 
استان مرکزي اين ايستگاه برپا گرديد و در بين بازديدکنندگان 
حاوي  کودکان  جهت  داستان  ايمني،کتاب  ،بروشور،کتابچه 

نکات ايمني واستفاده صحيح از گاز طبيعي توزيع گرديد وبه 
سواالت مطرح شده از سوي بازديد کنندگان در خصوص نصب 
و راه اندازي وسايل گرمايشي گازسوز و راه هاي کاهش مصرف 
گاز و راجع  به قبوض  مشاوره و راهنمايي هاي الزم توسط 
کارشناسان HSE،امداد، تعميرات ،ابزاردقيق وامور مشترکين 

ارائه گرديد.

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
با اشاره به  مديرفروش شرکت فوالد هرمزگان 
تداوم چهارساله کسب عنوان صادرکننده نمونه 
استان توسط فوالد هرمزگان گفت: افزايش فروش 
و تداوم صادرات مستلزم تقويت نگاه حمايتي است.
مهدي شکري زاده   با بيان اين که اين شرکت 
موفق گرديد براي چهارمين سال متوالي، عنوان 

صادرکننده برتر استان هرمزگان را کسب نمايد 
اظهارداشت: در سال 96 حدود يک ميليون  و 
که  داشتيم  محصول  صادرات  تن  هزار   100
داشته  افزايش  درصد  به سال 95، 10  نسبت 
است.وي در ادامه افزود: نکته مهم اين است که 
تقريبا70 درصد برنامه فروش محصوالت فوالد 
هرمزگان براي صادرات تعيين شده است و به خاطر 

موقعيت جغرافيايي که شرکت فوالد هرمزگان 
در کشور دارد، سعي شده تا در بخش صادرات 
فروش حداکثري داشته باشد.مديرفروش فوالد 
هرمزگان با بيان اين که، استراتژي شرکت فوالد 
هرمزگان حضور موثر دربازارهاي صادراتي است 
بيان داشت: در سال 97 نيز برنامه هاي صادرات 
را حفظ خواهيم کرد، چراکه نگاه شرکت فوالد 

هرمزگان، نگاهي صادرات محور است.
شکري زاده، هدف گذاري شرکت فوالد هرمزگان 
را براي تامين نياز بازار داخلي به گريدهاي خاص 
و تمايز در ابعاد اشاره داشت و گفت: تامين نياز 
بازارهاي داخلي به ويژه توليد محصوالت داراي 
ارزش افزوده باال، مطابق با توان فوالد هرمزگان 

جزء اولويت هاي اصلي اين شرکت است.

مديرکل تبليغات اسالمي استان همدان:

تفکر انقالب اسالمي دنيا را فراگرفته است

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان کردستان:

 1۵۵ مدرسه کردستان در عرصه هاي وقفي 
واقع شده است 

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان در آيين 
نواخته شدن زنگ وقف در دبيرستان رستگاران 
سنندج  بااشاره به اينکه سنت حسنه وقف در 
آموزان  دانش  تربيت  و  تعليم  آموزش،  حوزه 
خدمات ارزنده اي داشته است گفت: از ميان 
3هزار و 800 مدرسه استان، 155 واحد آموزشي 
 در عرصه ها و زمين هاي وقفي احداث شده اند 
فرهنگ  نهادينه کردن  برنامه  اين  از  و هدف 
وقف در ميان دانش آموزان و اولياي مدرسه 

اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور 
مصطفي  االسالم  ، حجت  کردستان   خيريه 

 نوروزي با بيان اينکه در استان کمترين وقف ها 
در زمينه تحصيل و علم و فناوري است از خيرين 
و واقفان خيرانديش خواست وقف هاي خود را 
 به اين حوزه سوق داده و با اين کار، زمينه هاي
کنند  فراهم  استان  بيشتر  علمي  پيشرفت 
افزود: وي با اشاره به اينکه در حال حاضر 95 
درصد موقوفات کردستان با نيات مساجد است، 
اظهار داشت: ما مخالف مسجد سازي نيستيم 
اما از مردم تقاضا داريم نيات خود را به سمت 
نيازهاي روز سوق دهند  وهم اکنون نيازها در 
 زمينه هاي مختلف ديگري همانند کمک به 
زوج هاي بي بضاعت، ايتام و فقرا، دارو و درمان و 

دانشجويان بي بضاعت نياز به وقف داريم.

قائم مقام کميته امداد کشور خبر داد:

 هدف گذاري و ارائه پيشنهاد توزيع ماهانه 
سبد کاال به جامعه هدف

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 قائم مقام کميته امداد کشور از هدف گذاري و 
ارائه پيشنهاد توزيع ماهيانه سبد کاال به جامعه 

هدف خبر داد.
منصور برقعي  در حاشيه توديع و معارفه مديران 
کل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در جمع 
انجام شده،  ريزي  برنامه  با  افزود:  خبرنگاران، 
پيشنهاد توزيع ماهيانه سبد کاال با شناسايي و 
پوشش جامعه هدف انجام مي شود.برقعي تصريح 
کرد: با شناسايي و معرفي، پوشش سبد کااليي 
خانوارهاي جامعه هدف انجام شده و اقدامات 
حمايتي در اين بخش اجرايي خواهد شد.برقعي با 
بيان اينکه يک نوبت توزيع سبد کاال براي جامعه 

هدف انجام شده است، ابراز داشت: پوشش بالغ 
بر دو ميليون خانوار در قالب هدفگذاري عملياتي 
مي شود.برقعي گفت: کميته امداد به دنبال اين 
است که اين سبد به شکل ماهيانه توزيع شود 
و پيشنهاد ما به دولت اين مورد بوده و مقرر 
شد طي امروز توسط رئيس کميته امداد کشور 
در مجلس مطرح شود.قائم مقام کميته امداد 
کشور، ابراز داشت: در صورت تحقق اين مورد و 
 کمک مجلس و دولت، منابع اين مورد براي تمام 
ماه هاي سال پوشش داده شده و براي سال آينده 
نيز بايد ديد در حوزه قانون و برنامه ريزي بودجه 
چه اقدامات و تصميمي توسط مجلس و دولت 

گرفته مي شود.

    غربت آثار تاريخي دامغان 
دامغان-خبرنگاررسالـت:

فرد  منحصربه  تاريخي  شهرهاي  از  يکي  دامغان  شهرستان 
استان سمنان و کشور به شمار مي آيد ،زماني دامغان پايتخت 
سالطين و تاخت و تاز آن دوران بوده است ، باالترين آثار 
تاريخي و منحصربه فرد را در خود جاي داده است ، شهرستان 
دامغان از لحاظ تعدد آثار تاريخي در استان سمنان مقام اول 
و در کشور مقام هفتم را داراست اما از لحاظ رسيدگي در 
نازلترين جايگاه قرار دارد ، مجموعه تاريخي تپه حصار دامغان 
آوازه جهاني  که  است  دامغان  تاريخي  اثر  نادرترين  از  يکي 

با رسيدگي به اين مجموعه برابري  دارد حال آيا اين آوازه 
مي کند ، وقتي که سرکي به شهرهاي کاشان و اصفهان و 
يزد مي زنيد آنگاه مظلوميت و غربت آثار تاريخي دامغان را 
به وضوح لمس مي کنيد اين آثار در حال تخريب شدن و از 
بين رفتن است ، آيا واقعا اگر اين آثار در شهرهاي سمنان 
و شاهرود بود وضع به همين منوال بود در مرکز استان به 
انبار قديمي را مرمت  علت کمبود آثار تاريخي چندين آب 
به  دست  عوامل  تمامي  آنکه  نتيجه  پس  کردند  بازسازي  و 
دست هم مي دهد تا آثار تاريخي دامغان رشد الزم را نداشته 
اين  براي مرمت  بودجه کمي  است  متمادي  ، ساليان  باشد 
تواند  مي  دامغان  ، شهرستان  مي شود  داده  اختصاص  آثار 

را  اول  حرف  فرهنگي  ميراث  و  پسته  محصول  زمينه  در 
دراستان بزند و اين دو مقوله کمک شاياني به اقتصاد دامغان 
 خواهد کرد ، اما آثار تاريخي دامغان فداي بي تدبيري ها ، 
محافظه کاري ها و عدم توجه همگاني مي شود ، تمامي آثار 
نفيس تاريخي دامغان که هويت دامغاني هاست در خارج از 
اميدواريم   ، شود  مي  نگهداري  سمنان  حمام  نظير  دامغان 
از  که  دامغان  فرهنگي  ميراث  جديد  مديريت  سکانداري  با 
بينش و شعور باالي ميراث فرهنگي برخوردار است و رئيس 
کميسيون ميراث فرهنگي شوراي شهر دامغان که از جوانان 
نخبه و خالق و متعهد دامغان  به شمار مي آيد و ديگر مسئوالن 

دامغاني شاهد شکوفايي ميراث دامغان باشيم  
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همدان - خبرنگاررسالت:
مديرکل تبليغات اسالمي استان همدان با بيان 
اينکه تفکر انقالب اسالمي دنيا را فراگرفته است، 
گفت: نگاه انقالب اسالمي به ديگر ملت ها بايد تبيين 
شود. حجت االسالم علي دشتکي  در کارگروه قرآن 
ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
که در سالن جلسات تبليغات اسالمي برگزار 
شد، با تأکيد بر اينکه تفکر انقالب اسالمي دنيا 
را فراگرفته است گفت: ساخت مستند انقالب 

اسالمي ضروري است و مصاحبه با مفاخر براي 
آن انجام شده است.حجت االسالم دشتکي با تاکيد 
بر اينکه برنامه ريزي ها براي بزرگداشت چهلمين 
سال انقالب بايد مستند باشد، افزود: امروز هر جا 
استکبار پنجه در پنجه انقالب گذاشته با شکست 
مواجه شده و اگر اروپا در قضيه خروج آمريکا از 
برجام اين گونه رفتار کرده به اين خاطر است که 
الفباي استقالل را تمرين مي کند و انقالب اسالمي 
ايران امروز به اروپايي ها درس استقالل ياد مي دهد.
حجت االسالم دشتکي بابيان اينکه جايگاه انقالب 
اسالمي خوداتکايي و پيشرفت است و نگاه انقالب 
اسالمي به ديگر ملت ها بايد تبيين شود، عنوان 
کرد: رويکرد برنامه ها بايد به صورت مستند باشد 
چرا که راه، عمران و آباداني اگر انقالب هم نبود 
پيشرفت داشت اما در حال حاضر عمده جايگاه 
ملت و انقالب ايران احياي ديني،  اسالمي و انساني 

است که بايد بيشتر به آن پرداخت.



«خبر

»
دو شنبه 12 آذر 1397
25 ربيع االول 1440-3 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9373

»

استاندارسيستان وبلوچستان :

بهره  وري از سدهاي 
 ساخته شده در 

 سيستان و بلوچستان
  بايد در دستور کار 

وزارت نيرو قرار گيرد

زاهدان-خبرنگاررسالت:
استاندارسيستان وبلوچستان در نشست با وزير نيرو و مديران صنعت آب و برق 
استان و نمايندگان استان ، بهره وري از سد هاي ساخته شده از جمله سد 
زيردان ، پيشين و کهير را خواستار شداحمدعلي موهبتي استاندار سيستان 
و بلوچستان در اين جلسه به سطح پايين سرانه آب در استان اشاره کرد و 
گفت: سرانه توليدي آب براي هر نفر در کشور، ۲۶۵ ليتر است در حالي که در 
سيستان وبلوچستان ۱۸۷ ليتر است. موهبتي همچنين به وضعيت برق رساني 
در سيستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: فاصله طوالني و پراکندگي روستاهاي 
استان باعث شده تا کار برق رساني و آب رساني با شرايط دشوار و هزينه هاي 

گزاف صورت بگيرد .موهبتي افزود : در استان هاي ديگر براي رفع تنش هاي 
آبي از بودجه استاني براي کمک به اعتبارات وزارت نيرو استفاده مي شود اما در 
استان سيستان و بلوچستان اين امکان وجود ندارد که از اعتبارات ساير بخشها 
براي کمک به حوزه نيرو استفاده شود و اين روند قدرت مانور مديران استان را 
با چالش مواجه کرده است. وي اضافه کرد : اين محدوديتها باعث عقب ماندن 
استان در بحث زيرساخت ها گرديده است. استاندار همچنين برنامه ريزي و 
تالش براي تامين آب شرب استان را با توجه به کم آبي استان خواستار شد 
و تاکيد کرد : انتقال آب از درياي عمان براي تامين آب شرب و ماندگاري 

جمعيت استان بايد در کوتاهترين زمان مورد اجرا قرار گيرد .

شهرستان

خبر

با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي وزار ت علوم 
برگزارشد:

نشست معاونان و مديران فرهنگي و 
 اجتماعي دانشگاه هاي منطقه 2 

کشور در مازندران
بابلسر- خبرنگار رسالت:

نشست معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و موسسات 
 آموزش عالي منطقه ۲ کشور با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي
 وزارت عتف در دانشگاه علم و فناوري مازندران برگزارشد. به گزارش  
»پايگاه خبري ميالد بابلسر« و به نقل ازروابط عمومي دانشگاه مازندران، 
نشست معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي منطقه ۲ کشور با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي و مدير 
کل سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به 
همت دبيرخانه شوراي معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي منطقه 
۲ در محل دانشگاه علم و فناوري مازندران برگزارگرديد. براساس اين 
گزارش، برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با دکتر غفاري معاون فرهنگي 
و اجتماعي وزارت عتف و دکتر پارساپور مدير کل دفتر سياست گذاري 
و برنامه ريزي وزارت، برگزاري کارگاه آموزشي با عنوان »فرصت هاي 
فضاي مجازي براي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها« و جلسه 
»تعيين سياست گذاري فرهنگي و اجتماعي مشترک بين دانشگاه هاي 

منطقه« از مهم ترين برنامه هاي نشست مذکور بود.

 نخستين کلينيک فوق تخصصي مغز
و اعصاب در اصفهان گشايش يافت 

اصفهان –خبرنگاررسالت :
و  اولين مرکز  تخصصي  نورون  اصفهان کلينيک  با  روز  هم زمان 
فوق تخصصي تشخيص و درمان بيمارهاي مغز و اعصاب و بيمارهاي 
عضالني در اصفهان  افتتاح شد.دکتر کيوان بصيري متخصص مغز و 
اعصاب و دانشيار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 
و مدير عامل کلينيک نورون با بيان اينکه سالهاست که فقدان يک 
کلينيک جامع و مجهز مغز و اعصاب در اصفهان احساس مي شود تا 
اينکه با لطف خداوند متعال و همت گروهي از متخصصان مجرب و 
نوع دوست مغز و اعصاب و روان و بيماري هاي عضالني اين کلينيک 
راه اندازي شد گفت: در حال حاضر ۹ نفر متخصص مغز و اعصاب ،۶ نفر 
دکتراي روانشناسي و کارشناسي ارشد روانشناسي و ۳ نفر کار درمان 
و فيزيوتراپ و گفتار درمان همراه با متخصصين تغذيه و ارتوپدي و 

متخصص قلب و عروق در اين کلينيک حضور دارند.
 

 دستگيري توزيع کننده مواد مخدر 
با پنج کيلو و900 گرم ترياك

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري توزيع کننده مواد 
مخدر و کشف ۵ کيلو و ۹۸۵گرم ترياک در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسين دهقانپور گفت: با کسب خبري مبني بر فعاليت گسترده 
فردي سودجو در امر تهيه و توزيع مواد مخدر در يکي از روستاهاي 
بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور موضوع به صورت ويژه در دستور 
کار  پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.وي افزود: ماموران پليس 
مبارزه با مواد مخدرنيشابور با همکاري ماموران پاسگاه انتظامي عشق آباد 
پس از تحقيقات ميداني و اطمينان از صحت موضوع با هماهنگي 
مقام قضائي متهم ۳4 ساله را دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش 
مقدار تقريبي ۵ کيلو و۹۸۵ گرم ترياک را که به صورت ماهرانه اي 
جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.فرمانده انتظامي نيشابور اظهار 
کرد: متهم پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مرجع 

قضائي معرفي شد.

شهردار منطقه 2 اراک خبر داد:

 صدور اولين پروانه بلوك طرح 
58 متري در شهرداري منطقه 2

اراک – خبرنگار رسالت:
حسين زنديه وکيلي شهردارمنطقه ۲اراک با اشاره به اينکه اولين گام 
در پروژه بزرگ ۵۸ متري با موفقيت به انجام رسيد، بيان داشت:اولين 
پروانه طرح ۵۸ متري در خيابان شهيد چمران، خيابان هاشمي نژاد 
به مساحت عرصه  ۵۵/۱0۳4 و بعد از عقب نشيني ۹4۷ متر مربع 
صادر گرديد. ملک مورد نظر در حريم بزرگراه جديد االحداث و در 
بلوک اصالحي ۲۸ طرح ۵۸ متري اميرکبير مي باشد که بعداز تخريب 
کامل در ۱۵ طبقه ساخته خواهد شد.زنديه وکيلي در پايان افزود: 
پرونده فوق الذکر يکي از پرونده هاي با سابقه چندين ساله شهرداري 
منطقه ۲ بوده که به همت و تالش پرسنل اين منطقه در سال جاري 

به نتيجه رسيد.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران: 

اراده فوالد مبارکه در بهره مندي از 
توان داخلي ستودني است

اصفهان-خبرنگاررسالت:
رئيس و اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان در جريان 
ديدار با مديرعامل فوالد مبـــــارکه راهـــــکارهاي استــــفاده 
از توان داخلي کشور را موردبررسي و تبادل نظر قرار  حداکثري 
دادند. در اين ديدار سيد عبدالوهاب سهل آبادي رئيس اتاق بازرگاني 
بر  تأکيد  با  ايران  و تجارت  و رئيس خانه صنعت، معدن  اصفهان 
اينکه اعتماد به دانش داخلي قطعاْ نتايج مطلوبي به همراه خواهد 
داشت، گفت: اين اتاق هميشه حامي و بازوي فکري فوالد خواهد 
و  استارت آپ ها  حضور  با  همايشي  برگزاري  از  ادامه  در   بود.وي 
شتاب دهنده ها در اتاق بازرگاني خبر داد و گفت: با حضور فعال 
فوالد مبارکه در اين همايش و اعالم نيازهاي اين شرکت مي توان 
از دانش فني و تخصص شتاب دهنده ها در راستاي رفع نيازهاي 
فوالد و بي اثر کردن تحريم ها بهره برد.اين گزارش حاکي است 
نيز  مبارکه  فوالد  مديرعامل  عظيميان،  حميدرضا  جلسه  اين  در 
اتاق  نمايندگان  هيئت  اعضاي  و  رئيس  حضور  از  تشکر  ضمن 
اتاق  با  مبارکه  فوالد  مستمر  همکاري  براي  اصفهان،  بازرگاني 
اعالم آمادگي کرد و افزود: ما در تمامي جلسات موردنياز حضور 

فعال خواهيم داشت.

 مدير شرکت آب منطقه اي استان البرز: 

مصرف ۱00 درصدي از ۱۷ هزار حلقه چاه 
آب در البرز خارج از استاندارد جهاني است

کرج-خبرنگاررسالـت:  
مدير شرکت آب منطقه اي استان البرز از پيش بيني مهاجرت ۲ميليون 
به البرز در ۵سال آينده خبر داد و گفت: مصرف ۱00درصدي از 
۱۷هزار حلقه چاه آب در البرز خارج از استاندارد جهاني است. »حميد 
منصوري« با بيان اين مهم که ۸۵ درصدي آب استان البرز از منابع 
زيرزميني تأمين مي شود، گفت: وضعيت آب استان البرز بحراني است 
و در بسياري از مناطق شاهد بي آبي هستيم.مديرمحيط زيست استان 
و کيفيت منابع آب شرکت منطقه البرز افزود: ۱۷ هزار چاه آب در 
سطح البرز وجود دارد و در بسياري از مناطق مانند گرمدره مشکل 
آب آشاميدني همچنان ديده مي شود.نکته قابل تامل در سخنان 
منصوري ميزان ۱00 درصدي بهره برداري از منابع آب است که اين 
رقم نسبت به کشورهاي توسعه يافته تنها ۱0 تا ۲0 درصد است. وي با 
اعتقاد به اين مهم که اين وضعيت مصرف آب از سفره هاي زير زميني 
البرز، بحران بي آبي را رقم خواهد زد، مطرح کرد: فرآيند برداشت 
از منابع زيرزميني زمينه از بين رفتن استحکام زمين و فرونشست 
است، رويدادي که پيش از اين در اصفهان و تهران شاهد آن بوديم 

و اين مطلب براي استان البرز نيز خالي از انتظار نيست.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان: 

توجه به نياز مخاطب و توليد و تحليل محتوا 
موجب ماندگاري نشريات مي شود

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان با تاکيد بر اهميت مديريت 
محتواي مطبوعات، بر نيازسنجي مخاطب به عنوان اولويت اصلي و اساسي 
رسانه ها تأکيد کردوگفت : نشريات چاپي بايد به سمت و سوي نياز 
مخاطب حرکت کنند وتوجه به نياز مخاطب و توليد و تحليل محتوا 
از مواردي است که موجب ماندگاري نشريات مي شود ومدير مسئول 
نشريه بايستي با در نظر گرفتن اقتصاد و مديريت رسانه اش، اقدام به 
فعاليت کند.به گزارش روابط عمومي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
کردستان، جالل قلعه شاخاني با بيان اينکه چاپ نشرياتي که مخاطب 
ندارد و فروش نمي رود به محيط زيست آسيب مي زند،افزود: مديران 
مسئول نشريات چاپي بايد به تعداد تيراژ نشريات، فروش و محتواي توليدي 
واقف باشند و بر اساس آن وارد پيشخوان دکه هاي مطبوعاتي شوند. وي 
دور شدن از مخاطب را از مسائل و مشکالت جامعه مطبوعاتي برشمرد 
و اظهارداشت: پايگاه اطالع رساني مجازي نشريات، نياز خبري مخاطب 
را برآورده مي کند و محتواي چاپي نيز بايستي بر اساس نيازسنجي 

مخاطب، جذابيت هاي بصري و کار حرفه اي انجام شود.

برگزاري آيين معارفه مهندس شالي بگ 
به عنوان سرپرست شهرداري اراك

اراک – خبرنگار رسالت :
سرپرست  عنوان  به  بگ،  شالي  ابوالفضل  مهندس  معارفه  آيين 
شهرداري اراک، در آبان ماه در شهرداري مرکز با حضور معاونين 
ومديران مجموعه شهرداري به همراه اعضاي شوراي شهر برگزار 
شد.در اين جلسه دکتر کاوه فلک افالکي رئيس شوراي اسالمي 
کالنشهر اراک، با ذکر اين مطلب که مهندس شالي بگ از مديران 
پرتالش و خوشنام مجموعه شهرداري است، اظهار داشت: ايشان 
مورد قبول همه دوستان هستند  و با اتفاق آرا به اين سمت برگزيده 
شدند، لذا انتظار مي رود در راستاي مديريت هرچه بهتر مجموعه 
ثبات  نهايت  تعامل و در  و  نيز شاهد همکاري  از سوي مديران 
بيشتر باشيم .در ادامه منهدس شالي بگ با تشکر از حسن اعتماد 
اعضاي شوراي شهر اظهار داشت: اميدوار هستم با همکاري مجموعه 
شهرداري بتوانيم از تجربيات يکديگر استفاده نموده و در راستاي 

ايجاد شهري آبادو زيباتر با همکاري هم تالش نماييم.

مديرکل آموزش و پرورش استان اردبيل:

مهم ترين مشکل مدارس در اردبيل 
کمبود فضاي آموزشي است

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل آموزش و پرورش استان اردبيل گفت: در حال حاضر روند 
مدرسه سازي در استان قابل قبول است ولي با مشکل کمبود فضاي 
آموزشي روبه رو هستيم.احمد ناصري در جلسه شوراي آموزش و 
پرورش استان اردبيل اظهار داشت: در حال حاضر روند مدرسه سازي 
در استان قابل قبول است ولي با مشکل کمبود فضاي آموزشي 
روبه رو هستيم که در اين زمينه بايد برنامه  ريزي مناسبي انجام 
شود.وي بيان کرد: هم اکنون ۶0 درصد مدارس استان به صورت 
۲ شيفته اداره مي شود که با رفع مشکل کمبود فضاي آموزشي 
اين مشکل نيز برطرف مي شود که در اين زمينه با تعادل سازي 
و اجراي برنامه هاي آموزشي مربوطه به دنبال برطرف کردن اين 
مشکل هستيم که اين موضوع در حال حاضر يک اولويت اساسي 
است.مديرکل آموزش و پرورش استان اردبيل گفت: تالش و جديت 
ما بر اين است که هيچ دانش آموزي از ادامه تحصيل بازنماند و در 
دور افتاده ترين روستاها نيز شرايط ادامه تحصيل براي محصالن 
فراهم شود که اين مسئله به نوبه خود بسيار حائز اهميت است و 
تالش و مساعدت خيران مدرسه ساز نيز براي ما بسيار مهم است.

مدير عامل شرکت آبفاي خرم دره:

پروژه آبرساني  80 درصد پيشرفت 
فيزيکي دارد

خرم دره-خبرنگاررسالت:
شرکت  مديرعامل  همراه  به  دره  خرم  فرماندار  محمدي  حجت 
آبفاي استان زنجان ، رئيس دفتر نماينده مردم درمجلس ،معاون 
آبفاي  رئيس  و  شهر  اسالمي   شوراي  واعضاي  فرماندار،شهردار 
شهرستان از روند اجرايي طرح آبرساني به شهرستانهاي خرم دره 
و ابهر بازديد کردند . مدير عامل شرکت آبفاي استان  گفت :اين 
پروژه حدود ۸0 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و به زودي با تکميل 

آن به شهرستانهاي خرم دره و ابهر آبرساني خواهد شد.

  دستگيري سارقان باتري خودروهاي سبک 
و سنگين در دامغان 

دامغان-خبرنگاررسالـت:
 فرمانده انتظامي دامغان از دستگيري سارقان باتري خودروهاي سبک و سنگين در 
اين شهرستان خبر داد. وگفت: با تالش و جديت پليس دامغان ۲ سارق بومي که 
مبادرت به ۲0 فقره سرقت باتري خودرو در سطح شهرستان مي کردند شناسايي و 
دستگير شدند. سرهنگ سيدرضاعلوي افزود: سارقان دستگير شده پس  از اعتراف 
و تشکيل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند. فرمانده انتظامي دامغان تصريح 
کرد:  با هماهنگي مقام قضائي باتري هاي کشف شده از سارقان به مالباختگان 
تحويل داده شد.وي با بيان اينکه در بحث کشف سرقت ها در سطح شهرستان 
دامغان در سال جاري از رشد ۲4 درصدي برخوردار بوديم افزود: مشارکت مردمي 
در کاهش جرائم نقش مهم و اساسي دارد و در بحث برقراري نظم و امنيت همگان 
بايد مشارکت کنند و پليس نيز با به کار گيري تمام توان و امکانات تالش مي کنند 
با پيگيري هاي پليسي و اطالعاتي در دستگيري سارقان وکشف سرقت ها گام هاي 

اساسي بر مي دارد. 

سقوط يک شهروند نيشابوري به درون چاله 
آسانسور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور گفت: بي احتياطي 
در هنگام سرويس آسانسور و دقت نکردن يک شهروند موجب سقوط وي از طبقه 
همکف به داخل چاله آسانسور شد.سيدمهدي حسيني با بيان اين خبر گفت: اين 
حادثه زماني رخ داده بود که در يک مجتمع مسکوني واقع در ابتداي جاده کارخانه 
آسفالت اقدام به تعميرات در درون چاله آسانسور شده بود و برق آسانسور نيز قطع 
نشده و درب طبقه همکف نيز براي ورود کارگران باز گذاشته شده بود و اين شهروند 
در هنگام ورود به داخل آسانسور توجه نکرده بود که کابين در جاي خود قرار ندارد 
و به داخل چاله آسانسور سقوط کرده بود.وي اظهار داشت: با تماس اهالي به سامانه 
 ۱۲۵ يک تيم از نجاتگران ايستگاه يک به محل اعزام شدند که پيش از رسيدن 
آتش نشانان مصدوم توسط اهالي ساختمان خارج شده بود.مدير عامل سازمان آتش 
نشاني نيشابور اضافه کرد: با توجه به آسيب ديدگي اين فرد در ناحيه زانو با عوامل 

اورژانس هماهنگ شد تا وي را به بيمارستان انتقال دهند.

 حضور نابغه قرآني کشور در محفل 
انس با قرآن 

ساوجبالغ-خبرنگاررسالت:
محفل انس با قرآن کريم با حضور حنانه خلفي،نابغه قرآني جهان اسالم در کوهسار بخش چندار 
برگزار شد.  امام جمعه شهرکوهسار در اين مراسم گفت: حضور  مردم و جوانان در اين محفل 
نشان از درک باال و عالقه مردم بخش چندار به قرآن کريم و پيامبر و اهل بيت ايشان دارد.
حجت االسالم محمدي گفت: اميدوارم مردم خوبمان از اين برکات نهايت استفاده را ببرند و به 
برکت قرآن کريم شاهد زندگي قرآني در شهرستان باشيم. وي با اشاره به جايگاه و اهميت قرائت 
قرآن، افزود: خواندن آيات قرآن بيماري هاي روحي و رواني و آسيب هاي دروني را از انسان ها 
مي زدايد و باعث شکوفايي فضاي انساني و اخالقي در سطح جامعه و بين انسان ها مي شود. حنانه 
خلفي گفت: در سن 4 تا ۵ سالگي رو خواني و روان خواني قرآن را آموخته و پس از آن در طي 
مدت دو سال قرآن کريم را حفظ کرده است.اين حافظ خردسال کشور گفت: حفظ قرآن کريم 
را به صورت آيه به آيه و صفحه به صفحه  آموخته ام.خلفي با اشاره به اينکه قلب کودک همچون 
زمين خالي است و هر چه در آن افکنده شود پذيراست، گفت: کودکان از ابتداي زندگي بايد در 

راه آموزش قرآن قدم بردارند.

به ميزباني دانشگاه آزاد اسالمي قزوين؛

 دومين اردوي آموزشي  تشکل هاي سياسي و فعالين 
فرهنگي استان هاي البرز، قم و قزوين برگزار شد

قزوين-خبرنگاررسالت:
دومين اردوي آموزشي تشکيالتي تشکل هاي 
سياسي و فعالين فرهنگي استان هاي البرز، قم 
و قزوين به ميزباني دانشگاه آزاد اسالمي قزوين 
آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه 
آزاد اسالمي قزوين، در اين اردوي تشکيالتي که 
به مدت 4 روز در واحد قزوين و با نام "طرح 
حيات طيبه" برگزار  شد، دانشجويان در کارگاه هاي 
سياسي، فرهنگي و برنامه هاي جانبي فرهنگي و 
ورزشي شرکت کردند.اين اردو از ۵ تا ۸ آذر ماه 
به مدت 4 روز در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين 
برگزار  شد و دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسالمي 
استان هاي البرز، قم و قزوين در آن شرکت داشتند.
در مراسم افتتاحيه  اين اردو، دکتر اکبري  مقدم 
معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي 
قزوين ضمن قدرداني از برگزاري آن و خيرمقدم 
به شرکت کنندگان، به نتايج مثبت دوره  قبلي آن 
اشاره و تصريح کرد: اميدواريم در اين دوره هم 

ميزبان خوبي باشيم و نتايج خوبي هم حاصل 
والمسلمين دکتر  ادامه حجت االسالم  شود.در 
در  رهبري  معظم  مقام  نهاد  نماينده  حيدري 
دانشگاه هاي آزاد اسالمي استان قزوين نيز با اشاره 
به آياتي از قرآن کريم و به خصوص آيه اي از سوره  
مائده، به تبيين و تفسير حيات طيبه پرداخت 
و گفت: حيات طيبه شامل انسان هايي مي شود 
که نه ترسي از آينده دارند و نه غصه  گذشته را 
مي خورند، يعني انسان به جايي مي رسد که با 

ذکر نام خداوند به آرامش مي رسد.

سرپرست کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان کهگيلويه و بويراحمد:

مهم ترين مشکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، عدم اعتبار است

با اکثريت آراي اعضاي شوراي اسالمي شهر بناب؛

محبوب تيزپاز نيايي به عنوان شهردار بناب انتخاب شد

شهردار منطقه9 در جلسه شوراي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي تاکيد کرد:

برگزاري هرچه باشکوه تر جشن  انقالب اسالمي با همکاري تمامي ارگان ها

ياسوج -خبرنگاررسالت:
سرپرست کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان کهگيلويه 
و بويراحمد در ديدار با فرماندار شهرستان گچساران با اعالم اين 
خبر اظهار کرد: مهمترين مشکل کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان در کهگيلويه و بويراحمد عدم اعتبار الزم است. محمود پيروزه 
سرپرست کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان کهگيلويه و 
بويراحمد در نشستي صميمي با فرماندار گچساران با توجه به اينکه 

کودکان و نوجواناني که متعلق به کانون پرورش فکري هستند همه 
اهل انديشه تفکر و کتابخواني مي باشند. تصريح کرد: پرورش فکر و 
انديشه و استعداديابي کودکان از اصول مهم کار کانون پرورش فکري  
کودکان و نوجوانان است. پيروزه گفت: مربيان در کانون سعي و تالش 
دارند استعدادهاي بچه ها را شکوفا کنند و مهارت  هاي آنان را ارتقاء 
دهند وي افزود : بسياري از بزرگان امروزي نظام دوران کودکي خود 
را در همين کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گذراندند و 

اذعان دارند کودکان امروزي در کانون بزرگان عرصه فرهنگ و هنر 
در آينده خواهند بود.اين مسئول با توجه به اينکه تاسيس مرکز 
فرهنگي و هنري در سال ۶4 در گچساران بوده است  خاطر نشان 
کرد: نيازهاي کودکان و نوجوانان زياد است چنانچه ديده نشود در 
معرض آسيب هاي متعدد اجتماعي قرار خواهند گرفت که زيان 
آن متوجه جامعه است و هزينه در اين راه سرمايه گذاري مطمئن 

براي نسل آينده است. 

بناب- خبرنگاررسالت:
 در جلسه  شوراي اسالمي شهر بناب محبوب تيزپاز نيايي به عنوان 
شهردار بناب انتخاب و معرفي شد. بر اساس اين گزارش، به دنبال 
استعفاي نادر داوودي شهردار سابق بناب، اعضاي شوراي اسالمي 
شهر بناب ۹ نفر را به عنوان نامزدهاي تصدي پست شهرداري اين 
شهر معرفي کردند که در نهايت ۷ نفر از نامزدهاي معرفي شده به 

عناوين مختلف و در بازه هاي زماني متفاوت نامه انصراف خود را از 
قبول مسئوليت شهرداري تقديم شوراي اسالمي شهر بناب کردند 
تا تنها ۲ نفر براي انتخاب نهايي در مقابل اعضاي شوراي اسالمي 
شهر بناب قرار بگيرند.شوراي اسالمي شهر بناب طبق قرار قبلي  
تشکيل جلسه داد و طي آن محبوب تيزپاز نيايي به عنوان آخرين 
گزينه شورا با ۷ رأي اعضاي شوراي اسالمي شهر کليددار شهر 

بناب لقب گرفت. الزم به ذکر است، محبوب تيزپاز متولد ۱۳4۶ 
پارس آباد مغان و فارغ التحصيل کارشناسي ارشد رشته مهندسي 
معماري و شهرسازي است که از اين پس به منصب شهرداري بناب 
تکيه خواهد زد.وي پست شهرداري شهرهاي پارس آباد، مشگين 
شهر، سراب، ميانه، خوي و همچنين يکي از مناطق کالنشهر تبريز 

را در کارنامه خود دارد.

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
جلسه شوراي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي با حضور 
شهردار منطقه،مديران شهري و ائمه جماعات 
پايگاه خبري   " برگزار شد.به گزارش  منطقه۹ 
ميالد رسالت " و به نقل از روابط عمومي شهرداري 
منطقه ۹، شهردار منطقه  اظهار داشت: با توجه به 

در پيش بودن چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند 
انقالب اسالمي و توصيه هايي که دست اندرکاران 
برگزاري مراسم دهه فجر و ۲۲بهمن ارائه کرده اند، 
مي بايست جلسات به صورت مستمر و منظم 
برگزار شود.سيد علي مفاخريان با اشاره به ميزباني 
شهرداري منطقه ۹ در  برگزاري جشن پيروزي 

انقالب اسالمي گفت: با توجه به چهلمين سالگرد 
پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي، مي بايست با 
همکاري تمامي ارگان ها  نسبت به برگزاري هر 
چه با شکوه تر اين مراسم و دستاوردهاي انقالب 
براي نسل هاي آينده با تمام وجود تالش کرد.

شهردار منطقه ۹ با اشاره به بازديد ائمه جماعات 

از پروژه هاي شهري منطقه ۹ بيان داشت: اين 
از  آگاهي شهروندان  برنامه ها در جهت  قبيل 
پروژه هاي قابل بهره برداري و در دست اقدام 
تور شهرگردي  برگزاري  و  صورت گرفته است 
براي شهروندان نيز در دستور کار قرار دارد تا 

بتواند مثمر ثمر واقع شود. 

فرمانده منطقه يکم امامت نداجا خبر داد:

 رونمايي از دو زيردريايي
 کالس غدير

دادستان عمومي و انقالب کردستان:

مديراني که با افراد متصرف بيت المال تعامل کنند 
تعقيب مي شوند

سنندج –خبرنگاررسالت:
دادستان عمومي و انقالب کردستان در پنجمين 
جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع 
طبيعي استان کردستان که در سالن جلسات 
شد  برگزار  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان 
اراضي  تصرف  با  برخورد  در  سياست  گفت: 
ملي و متصرفين يک سياست است و در لواي 
قانون از هيچ مديري پذيرفتني نيست که در 
برخورد با افراد سودجو تعلل داشته باشد.اکبر 
جوهري با اشاره به اينکه هدف اصلي تشکيل 
شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي 
ايجاد يک همگرايي بين دستگاه هاي متولي و 
بخش هاي نظارتي است افزود: کردستان هم 
از اين قاعده مستثنا نيست و نتيجه اين کار 

اين است که شوراي حفاظت از اراضي استان 
کردستان از شوراهاي کم نظيري در سطح کشور 
بوده است. وي  با بيان اينکه يک زمان ما در 
بخش کشاورزي عرصه را بر متصرفين تنگ 
کرديم به سمت عرصه ملي حرکت کردند و 
االن در مرز اين دو عرصه فعاليت دارند که 
ساز  و  ساخت  دهد،  تشخيص  کارشناس  تا 
انجام شده است اظهار داشت: اگر در حوزه 
و  نکنند  اعالم  و  شود  انجام  تخلفي  مديري 
مصوبات اين شورا را ناديده بگيرد اين مدير 
قابل تعقيب است ومديران بايد توليت عرصه  
تحت مديريت خود را داشته باشند چون اگر 
اولين مقصر را  باشد  اداره اي  تصرفي در هر 

مدير آن دستگاه مي دانيم.

مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل:

 زمستان بيدار، فراتر از شعار
 و يک مسئوليت سازماني است

اردبيل-خبرنگاررسالـت:
و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  کل  مدير 
گردشگري استان اردبيل گفت: شعار »زمستان 
بيدار« يک کليد واژه با محتواي اعتالي گردشگري 
استان است که فراتر از شعار و يک مسئوليت 

سازماني است.
زمستان  شعار  طرح  به  اشاره  با  فالحي  نادر 
بيدار از سوي اصلي استاندار اردبيل اظهار کرد: 
اعتالي  محتواي  با  واژه  کليد  يک  شعار  اين 
گردشگري استان است تا بتوانيم گردشگري 
پايدار  حالت  به  فصلي  حالت  از  را  اردبيل 
تغيير داده و با استفاده از ظرفيت زمستان و 
مناسب گردشگري  اين فصل فضاي  موهبت 
ما  کرد:  بيان  وي  کنيم.  ايجاد  اردبيل  در  را 

با نگاه گسترده به اين شعار درصدد هستيم 
مسئوليت  عنوان يک  به  را  بيدار  زمستان  تا 
سازماني تلقي کرده و با رويکردهاي تخصصي 
در حوزه گردشگري اردبيل را به جايگاه واقعي 
خود در گردشگري زمستاني برسانيم.  مدير 
کل ميراث فرهنگي استان اردبيل مسئوليت 
اداره کل ميراث فرهنگي استان اردبيل را در 
اين راستا بسيار سنگين و مهم اعالم کرد و 
افزود: ما براي تمامي شهرستان هاي استان در 
بحث زمستان بيدار برنامه هاي جداگانه اي را 
تعريف کرديم و از لحاظ پراکنش جغرافيايي 
درصدديم تا تمام مناطق استان از اين نعمت 
برخوردار شده و گردشگران را از تمام نقاط 

کشور پذيرا باشيم. 

 فرهنگ سازي مديريت مصرف
 ايمن و بهينه ازگازطبيعي در 
اجالسيه  نماز استان گلستان

گرگان-خبرنگاررسالت: 
سيد جالل ابوالقاسمي دراين خصوص گفت:درحاشيه برگزاري چهارمين 
اجالسيه نمازاستان گلستان که درهفته وحدت باحضور"آيت اهلل 
دراستان،"دکتر هاشمي"استاندار  فقيه  ولي  نورمفيدي"نماينده 

چند  تني  و  گازگلستان  مديرعامل  رحيمي  گلستان،مهندس 
ازمسئولين استان و شهرستان درآق قال برگزار شدفرصتي خوبي  
 فراهم  شد تادر طول برگزاري اين مراسم با شکوه فرهنگ سازي 
مطلوبي نيز داشته باشيم. وي افزود:خوشبختانه با توجه به انبوه 
 جمعيت حاضر در اين اجالسيه و تنوع اقشارمختلف شرکت کنندگان ، 
توانستيم از اين فضا براي ترويج فرهنگ مديريت مصرف ايمن 
و بهينه ازگازطبيعي استفاده نماييم که با استقبال خوبي همراه 
بود. ابوالقاسمي تصريح کرد:درحاشيه اين مراسم بنرهاي تبليغاتي 
با رعايت  به همراه کتابچه و بروشورهاي حاوي پيامهاي مرتبط 

نکات ايمني درحين مصرف و راهکارها و روشهاي صرفه جويي 
توزيع  دراجالسيه  کنندگان  شرکت  بين  گازطبيعي  درمصرف 
برنامه  اينکه  بيان  با  گرديد. رئيس روابط عمومي گازگلستان  
پايان  تا  نيز  ديگر  ازکانالهاي  مصرف  مديريت  سازي  فرهنگ 
سال توسط اين شرکت انجام مي شود ادامه داد:اميدواريم مردم 
عزيز استان با مطالعه اين کتابچه ها و بروشورهاي توزيع شده 
به نحو مطلوبي  از مطالب مندرج درآن بهره مند شده و آن را 
به کاربگيرند تا ضمن صرفه جويي درمصرف گاز از وقوع حوادث 

احتمالي نيز جلوگيري گردد. 
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بندرعباس – خبرنگاررسالت:
 فرمانده منطقه يکم امامت نداجا گفت: از هفتم تا دهم 
آذر الحاق شناورهاي جديد شامل ناوشکن جمهوري 
اسالمي سهند، خواهر جماران با سيستمي به روزتر از 
جماران و دو زيردريايي کالس غدير به پيکره نيروي 
دريايي در بندرعباس رونمايي  شد.امير دريادار دوم 
مجتبي محمدي در جمع خبرنگاران استان بيان داشت:  
نيروي دريايي راهبردي ارتش به پاس زحمات پرسنل 
اين نيرو در عمليات مرواريد اسما و رسماً به نام هفتم 
آذر شناخته مي شود و به همين دليل در بين مردم 

و نسل هاي گذشته و فعلي نقش و اثر آن در دفاع 
مقدس مغفول مانده است. امير دريادار دوم محمدي 
ادامه داد:عمليات مرواريد يکي از نقش هاي کليدي 
نيروي دريايي ارتش بوده و يکي از مهم ترين نقش ها و 
اثرات فعاليتش اين بود که چرخه اقتصادي مملکت در 
جريان بماند؛ در طول دوران جنگ، اقتصاد ما وابسته 
به صادرات نفت و واردات دريايي به کشور بود و اين 
امر در بندر امام خميني )ره( در چند کيلومتري خط 
مرزي، صورت مي گرفت.او افزود: نيروي دريايي در 
۸ سال دفاع مقدس با حضور در عرصه دريا، خطوط 
مواصالتي خودي را براي ماهيگيران، کشتي هاي تجاري 
و نفتکش فراهم کرد، جزاير خارک و ... توليد نفت 
خود را به روال قبل انجام مي دادند، تمام شناورهايي 
که از تنگ هرمز به خليج فارس وارد مي شدند توسط 
نيروي دريايي اسکورت مي شدند، امنيت را در درياي 
عمان، خليج فارس و تنگه هرمز برقرار کرده و کشورهاي 
ايراني و خارجي به گونه اي کار خود را انجام مي دادند 

که گويي جنگي در کار نيست.



»

ماکرون: 

 هيچ چيز 
خشونت ها در پاريس را 
توجيه نمي کند

9بين الملل دو شنبه 12 آذر 1397
25 ربيع االول 1440-3 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9373

استاد روابط بين الملل دانشگاه گيالن تاکيد کرد : مباحث 
و مجادالت مطرح شده در نشست گروه 20، تنشهاي 

داخلي در نظام سرمايه داري را نمايان ساخته است.
دکتر رضا سيمبر در گفت و گو با خبرنگار رسالت اظهار 
داشت :"جهان غرب به طور کلي رفتار خود را بر مبناي 
اصول سرمايه داري جهاني تعريف و تنظيم مي کند. بر 
اين اساس، غرب در صدد حفظ هژموني اقتصادي، تجاري 
و بانکي خود مي باشد. نظريه هايي مانند تشکيل بانک 
جهاني، تشکيل صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت 
جهاني نيز نماد هاي "اجماع واشنگتن"  براي حفظ نظام 
سرمايه داري محسوب مي شود. در اين نظام سرمايه 
داري، ثروتمندان روز به روز ثروتمند تر و فقرا روز به 
 روز فقير تر مي شوند. اين ماهيت نظام سرمايه داري 
است. سرمايه داري جهاني نيز به مانند سرمايه داري 
ملي، منتهي در سطحي کالن تر و گسترده تر عمل 

مي کند. "

دکتر سيمبر افزود :
"برگزاري نشست اخير گروه 20 در بوئنوس آيرس نشان 
 داد که گرايشهاي متفاوتي در داخل نظام سرمايه داري 
وجود دارد. به عبارت بهتر، ما شاهد شکل گيري نوعي 
تنش داخلي در نظام سرمايه داري و بين اعضاي آن 
هستيم. دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده 
آمريکا، در صدد احياي مرکانتيليسم و قرار دادن آن 

در مقابل جهاني گرايي است. 

 رضا سيمبر در گفت و گو با رسالت:

شاهد ايجاد تنش هاي داخلي در نظام سرمايه داري هستيم 

مايک  پمپئو وزير خارجه آمريکا به رغم افزايش 
خشم جهاني از عربستان اعالم کرد که واشنگتن 
به حمايت نظامي از تجاوز سعودي ها به يمن ادامه 
مي دهد.به گزارش ايرنا به نقل از سي.ان.ان، پمپئو 
 که براي حضور در نشست جي 20 به بوئنوس آيرس 
پايتخت آرژانتين رفته است، اظهار داشت که بحران 
انساني در يمن به سطح وخيمي رسيده اما »قصد 
داريم،  اينک در آن حضور  برنامه اي که  به  داريم 

ادامه دهيم«.سناي آمريکا هفته گذشته با بررسي 
قطعنامه اي براي قطع حمايت واشنگتن از جنگ 
عليه يمن موافقت کردند. راي گيري نهايي هفته 
جاري انجام مي شود. سناتورها نسبت به افزايش 
تلفات غيرنظاميان و اقدام عربستان سعودي در قتل 
جمال خاشقجي منتقد آل سعود عصباني هستند.
پمپئو در ادامه حمايت از سعودي ها گفت که هيچ 
»شواهد مستقيمي« درباره اينکه محمد بن سلمان 
وليعهد سعودي دستور قتل خاشجقي در کنسولگري 
عربستان در استانبول را صادر کرده باشد وجود ندارد.
وزير خارجه آمريکا درباره سعودي ها اظهار داشت: 
آنها حمايت بزرگي براي ما هستند. رابطه با آنها طي 
70 سال گذشته براي دولت هاي جمهوري خواه و 
دموکرات به يک اندازه اهميت داشته است و اين 
روابط مهم باقي خواهد ماند. ما قصد داريم که اين 

روابط را با عربستان ادامه دهيم.

پمپئو: 

حمايت از جنگ عربستان عليه يمن را ادامه مي دهيم

تقابل سناتور کهنه کار با کاخ سفيد 

پتک سندرز بر سر ترامپ!
برني سندرز سناتور کهنه کار آمريکايي و يکي از نامزدهاي مطرح 
حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري سل 2016 ميالدي، 
همچنان به مواجهه خود با دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت 

متحده ادامه مي دهد. 
به گزارش خبرگزاري آنا،اين مواجهه از بدو ورود ترامپ به کاخ 
سفيد ) در ابتداي سال 2017 ميالدي( آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد.سندرز در يکي از تازه ترين موضع گيري هاي خود عليه 
کاخ سفيد، خواستار پايان دادن به حمايت واشنگتن از رياض در 
جنگ يمن شده است. همچنين سندرز موضع گيري نرم ترامپ 
در قبال ماجراي قتل جمال خاشقجي را محکوم کرده است. با 
اين حال يکي از مواضع سندرز عليه ترامپ، منجر به نگراني شديد 

رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا شده است. 
اين موضوع، به ماجراي بازرس مولر و تحقيقات وي در خصوص 
انتخابات رياست جمهوري سال 2016 ميالدي باز مي گردد. 

اخيرا سندرز در توئيتي نوشت: 
"رئيس جمهور بايد اجازه دهد رابرت مولر بازپرس ويژه تحقيقات 
خود را بدون محدوديت انجام دهد. هر گونه دخالت رئيس جمهور 
يا وزارت دادگستري در تحقيقات مولر مصداق جلوگيري از اجراي 

عدالت است؛ تخلفي که قابل استيضاح است."
در حقيقت سندرز به ماجراي کناره گيري اجباري "جف سشنز" 

وزير دادگستري دولت ترامپ از قدرت اشاره کرده است. سشنز 
که درخواست ترامپ مبني بر دخالت و اعمال فشار در تحقيقات 
بازرس مولر در خصوص انتخابات رياست جمهوري سال 2016 
را رد کرده بود،به درخواست رئيس جمهور آمريکا از سمت خود 
استعفا داد.در هر حال، برني سندرز قصد ندارد به سادگي در برابر 

دونالد ترامپ تسليم شود!
واقعيت امر اين است که مطابق نظرسنجي هاي انتخاباتي در 
براي  بيشتري  شانس  مراتب  به  سندرز  ميالدي،   2016 سال 
پيروزي در مقابل ترامپ در دور نهايي انتخابات رياست جمهوري 
 داشت. بسياري از راي دهندگان دموکرات معتقد بودند که سندرز 
مي تواند به عنوان نماد تغيير در آمريکا، نقش مهمي در تنظيم 
قدرت در اين کشور داشته باشد. هر چند چنين تصوري از اساس 
و به دليل ساختار سياسي قدرت در آمريکا اشتباه بوده است، اما 
در هر حال اين باور در ميان برخي طرفداران پر و پا قرص حزب 
دموکرات شکل گرفته بود. از سوي ديگر، هيالري کلينتون نامزد 
پرنفوذ حزب دموکرات که از حمايت همسرش بيل کلينتون و 
بسياري از شخصيتهاي با نفوذ در حزب متبوعش برخوردار بود، 
توانست با البي گري هاي پشت پرده و با استناد به حمايت سوپر 
دليگيتها، سندرز را در دور مقدماتي شکست داده و به عنوان نامزد 
نهايي حزب دموکرات به مصاف ترامپ برود. همان گونه که اشاره 

شد، نظرسنجي ها نشان مي دهد که اگر سندرز به دور نهايي 
رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2016 راه مي يافت، 
مي توانست با اختالفي زياد ) حدودا 15 درصد ( در سطح آراي 
عمومي و متعاقبا با اختالفي زياد در سطح آراي الکترال، ترامپ 
را شکست داده و راهي کاخ سفيد شود. با اين حال سندرز قرباني 
زد و بندهاي پشت پرده سران حزب دموکرات و هيالري کلينتون 
شد. بي دليل نبود که بسياري از طرفداران سندرز ترجيح دادند 
آراي خود را به سود رقيب هيالري کلينتون يعني دونالد ترامپ 
به گردش در آورند!سندرز هم اکنون خود را رئيس جمهور بالقوه 
آمريکا مي داند! گرچه او در خصوص انتخابات رياست جمهوري 
سال 2020 کمتر سخن گفته و ظاهرا قصدي براي حضور در اين 
رقابتها ندارد، اما طرفداران برني سندرز خواستار حضور دوباره وي 
در اين آوردگاه سياسي هستند. برخي تحليلگران مسائل آمريکا 
معتقدند که حضور فعاالنه سندرز در صحنه مخالفت با دونالد 
ترامپ و کاخ سفيد، زمينه مناسبي را جهت حضور دوباره وي در 
رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري آتي فراهم ساخته است. با اين 
حال به نظر مي رسد اين سناتور کهنسال آمريکايي هنوز تصميم 
خود را در اين خصوص اتخاذ نکرده است. نظرسنجي هايي که 
اخيرا در اياالت متحده آمريکا صورت گرفته است، بيانگر موقعيت 

مناسب سندرز در ميان راي دهندگان دموکرات است. 

رئيس جمهور فرانسه اعالم کرد، موج خشونت و تخريب در پاريس به هيچ وجه قابل 
توجيه نيست و ابراز مسالمت آميز خشم مشروع محسوب نمي شود.به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگزاري رويترز، امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه در واکنش به 
باال گرفتن خشونت ها در پايتخت کشورش، اظهار کرد: به هيچ وجه قابل توجيه 
نيست که نيروهاي امنيتي مورد هدف قرار گيرند، ساختمان هاي دولتي و خصوصي 
به آتش کشيده شوند، عابران و خبرنگاران مورد تهديد قرار گيرند و طاق نصرت 
مورد تهاجم واقع شود.وي گفت: افرادي که دست به اقدام خشونت آميز زده اند، 
صرفاً به دنبال اشاعه آشوب و هرج و مرج هستند.رئيس جمهور فرانسه که با هدف 
شرکت در نشست سران گروه 20 به آرژانتين رفته، اعالم کرد، به محض بازگشت 
به کشورش نشستي را با وزيران دولت خود درباره چگونگي واکنش به رويدادهاي 

اخير پاريس تشکيل خواهد داد.ميان پليس و معترضان فرانسوي براي دومين هفته 
متوالي در مرکز پاريس درگيري هايي روي داده و پليس براي متفرق کردن معترضان 
از ماشين هاي آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرده است.معترضان که جليقه هاي 
زردرنگ مي پوشند، براي اين برخورد پليس آماده بودند و ماسک بر صورت داشتند. 
گروهي از آنها بر زمين زانو زده و با گرفتن دست يکديگر، در برابر فشار آب مقاومت 
کردند.معترضان به سوي پليس تکه هاي سنگ پرتاب کردند و همچنين به سوي 
نيروهاي پليس رنگ زرد پاشيدند. بر اساس گزارش ها تاکنون بيش از 100 تن 
بازداشت شده اند.ادوارد فيليپ، نخست وزير فرانسه معترضاني را که با پليس درگير 
شدند، محکوم کرده است. فيليپ گفته است: هيچ توجيهي براي افرادي که تنها 

هدفشان، شکستن چيزها و درگيري با نيروهاي امنيتي است، وجود ندارد.

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب مهديه قلي  زاده فرزند اکبر به شماره 804 در مقطع 
کارشناسي ارشد رشته برق و الكترونيك از دانشگاه آزاد اسالمي واحد رفسنجان با شماره 
2599619 مورخ 97/2/2 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد رفسنجان تحويل نمايد.
مدارك دانشنامه پايان تحصيالت اينجانب مهديه قلي زاده فرزند اکبر شناسنامه 804 در 
مقطع کارشناسي دررشته برق و الكترونيك از دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان به شماره 
821080149185 مورخ 83/10/28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان تحويل نمايند.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سميه مرادي قرمزچشمه فرزند محمدحسن ش ش 2650 
صادره از تهران در مقطع کارشناسي رشته مهندسي کشاورزي 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.
برگ سبز و کارت اتومبيل سواري MVM مدل 1396 به شماره انتظامي 741ط42- ايران 23 
 MVM484FTAH017822 و شماره موتور NATGBATLGH1014163 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي مليحه کلهرپور فرزند علي به ش ش 107638 صادره از قم در مقطع 
کارشناسي رشته علوم سياسي صادره از واحد دانشگاهي قم با شماره 11388 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد قم به نشاني قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهي ص پ 364/37185-اداره 

فارغ التحصيالن ارسال نمايد.
دفترچه خدمات کشاورزي به شماره 5 به مساحت 4/5 هكتار واقع در روستاي مفيدآباد به نام 

رمضانعلي قاسمي مفيدآباد فرزند لطف اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو پژو پارس مدل 79 به شماره پالك 78-141ج79 و شماره موتور 22827901165 

و شماره شاسي 798000669 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پژو پارس مدل 89 رنگ سفيد به ش ش ايران 65-793ي38 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 83 رنگ نوك مدادي ش ش ايران 65-748ب11 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس به رنگ خاکستري متاليك مدل 1392 و شماره موتور 
124K0260064 و شماره شاسي 703682 و شماره پالك 24-585س86 مربوط به محمد 

دورباش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند رانندگي به شماره سريال 2743110 مربوط به سليمان پارياب فرزند غالمعباس 
به شماره شناسنامه 3476 و شماره ملي 1861661827 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
دانشنامه فارغ التحصيلي اينجانب بنت الهدي رسولي فرزند علي اکبر به شماره شناسنامه 
آموزش  کارشناسي رشته  مقطع  در  تهران  از  ملي 0083432116 صادره  و شماره   2272
زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال با شماره 2229328 مورخ 91/6/18 
از يابنده تقاضا مي شود دانشنامه را به  از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  مفقود گرديده و 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال  به نشاني: تهران – بزرگراه شهيد بابايي )غرب به 
شرق( – خروجي حكيميه – خيابان شهيد صدوقي – بلوار وفادار – دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد تهران شمال ارسال نمايد.
سند مالكيت خودرو سواري دنا مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره موتور 147H0350136 و 
شماره شاسي NAAW21HU6HE491605 و شماره انتظامي 10-336ل78 مفقود گرديده 

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

به نشاني خيابان پاسداران دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا ارسال نمايد.
برگ سبز خودروي سواري سمند مدل 1397 به شماره موتور 147H0407907 و شماره 
شاسي NAACJ1JE1JF419816 و شماره انتظامي ايران 15-388ي36 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري تيبا مدل 1395 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 35-
221ل18 و شماره شاسي NAS821100G1067111 و شماره موتور M1518351343 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهي فقدان قرارداد واگذاري زمين با کاربري آموزشي-بدينوسيله اعالم مي دارد، اصل قرارداد 
به شماره ص/330/1254 مورخه 89/2/7 مربوط به واگذاري يك قطعه زمين به مساحت 
2971/72 مترمربع از سوي شرکت عمران شهر جديد پرديس به موسسه آموزشي فرهنگي 
غيرانتفاعي برومند پرديس واقع در محله يك فاز دو جزء پالك ثبتي 2 فرعي از 5 اصلي حوزه 
ثبتي رودهن به نشاني شهر جديد پرديس ميدان عدالت فروردين جنوبي خيابان مهتاب يك 

کوچه دانش آموز قطعه آموزشي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز پژو 206 مدل 89 رنگ سفيد به شماره انتظامي 173ص67- ايران 
66 و شماره موتور 13589000873 و شماره شاسي 161602 به نام کورس زارعي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز سواري پرايد مدل 83 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 355س99- 
ايران 16 و شماره موتور 00881007 و شماره شاسي S1412283273097 به نام سيدمهدي 

رضائي جواهريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز سواري سمند مدل 82 به رنگ بژ و شماره انتظامي 267ب46- ايران 
23 و شماره موتور 12482000694 و شماره شاسي 82241887 به نام حميد هوشمند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

گواهي مي شود فاکتور شماره 940571836 مربوط به بلوك سيلندر يا اتاق کامل به شماره 
شاسي 81217073 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و هر گونه مسئوليتي 

درخصوص مفقودي فاکتور قبلي به عهده اينجانب سيدمحمود موسوي مي باشد.
 MVM372FG5001042 کارت ماشين ام وي ام 110 مدل 1384 به رنگ نقره اي و شماره موتور
و شماره شاسي IR84211000954 و شماره پالك ايران 834-86ج63 به نام ايمان احمدزاده 

به کد ملي 4060456284 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آقاي عبداله عسگري فرزند دخيل اله داراي شناسنامه شماره يك و کد ملي 0569650771 
صادره از محالت متولد سال 1318/1/1 اظهار مي دارد که: ارزشنامه دائم ايشان به شماره 
9811 مورخ 55/10/12 مفقود گرديده و به موجب اين آگهي ارزشنامه مذکور باطل اعالم 
مي گردد. از يابنده خواهشمند است مدرك يادشده را به اداره کل امور دانش آموختگان 

سازمان امور دانشجويان تسليم نمايد.
بدينوسيله اعالم مي گردد برگ سبز و کارت شناسايي وانت پيكان به رنگ سفيد شيري مدل 
 NAAA46AA2AG125124 1389 دوگانه سوز به شماره موتور 11489019075 و شماره شاسي
ملي  کد  به  ابراهيم  فرزند  تخت دار  محمد  نام  به  83-448س17  ايران  پالك  شماره  و 

5159595244 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي 69-282د18 و شماره موتو.ر  به شماره  برگ سبز وانت مزدا 1600 مدل 1370 
196255 و شماره شاسي 70608058 به مالكيت يوسف ريكي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز سواري پيكان مدل 81 رنگ سفيد به شماره انتظامي 972ب36- 
ايران 23 و شماره موتور 11128068684 و شماره شاسي 80494401 به نام ماشااله آلوچه ئي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  پالك  شماره  و  خاکستري  رنگ  به   1397 مدل  پرشيا  کمپاني  برگ  و  سبز  برگ 
68-629س24 و شماره موتور 124K1241076 و شماره شاسي GH328509 به نام نادر 

ايزدبين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 99- سند کمپاني و شناسنامه مالكيت بي ام و 320 مدل 2007 رنگ سفيد ش  ش 

912و39 و ش م B225H892 و ش شاسي WBAVA7100VF28318 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 94 به رنگ سفيد ش ش ايران 75-938س31 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند کمپاني و شناسنامه مالكيت ليفان مدل 93 رنگ سفيد ش ش ايران 64-585د46 و 
ش م 140106356 و ش شاسي 114703 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت برگ سبز موتورسيكلت تالش مدل 1383 به شماره انتظامي 28481-
462 و شماره تنه TM82162896 و شماره موتور 23602509به مالكيت سعدي کيان مهر 

فرزند عبدالرحمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز کاميونت ون سيستم نيسان مدل 1386 به شماره انتظامي 
15-115ط35 و شماره شاسي K126628 و شماره موتور 414836 به مالكيت محمد رشيدي 

فرزند سعيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  و شماره  به شماره پالك 78-141ج79  پارس مدل 79  پژو  کمپاني خودرو  سند 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   79800669 شاسي  شماره  و   22827901165

مي باشد.
اينجانب سيدبهزاد قيصري مالك خودرو سواري پژو 405 به شماره انتظامي 61-932ب72 
و شماره شاسي NAAM11CA6DH316646 و شماره موتور 124K0096665 به علت 
فقدان اسناد فروش )برگ کمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
کرج،  قديم  جاده   14 کيلومتر   - تهران  در  واقع  خودرو  ايران  شرکت  فروش  سازمان 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAU01FE2ET063366 اينجانب مجتبي اسدي مالك خودرو رانا سواري به شماره بدنه
و شماره موتور 163B0119891 و شماره پالك 72-825ط15 به علت فقدان سند کمپاني 
خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع 
در کيلومتر 5 جاده ساري به نكاجنب شرکت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
پروانه طبابت به نام دکتر مجيد معرفاوي مدرك دکتراي پزشكي به شماره نظام پزشكي 
63517 کد ملي 5859799047 و شماره پروانه 24263517110 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره شناسنامه 978  فرزند مندعلي  احمدي  اينجانب زهرا  فارغ التحصيلي  مدرك 
دانشگاهي  واحد  از  کاربردي صادره  فيزيك  نظنز در مقطع کارشناسي رشته  از  صادره 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   84/07/16-84197633908 شماره  با  شهرضا 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا به 

نشاني دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا ارسال نمايد.
کارت بازرگاني به شماره 2121660259 متعلق به اينجانب حسنعلي شاهيني فرزند علي اصغر 

تاريخ انقضاي 97/7/24 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به سواري پرايد تيپ جي ال ايكس آي مدل 1386 
به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي 815ج55- ايران 59 و شماره موتور 2186074 و 
شماره شاسي S1412286639300 متعلق به خانم زيور عرب به شماره ملي 2120675759 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ شناسنامه مالكيت )برگ سبز( وانت مزدا 2000B رنگ طوسي متاليك مدل 1991 
به شماره موتور 186230 و شماره شاسي 219169 و شماره پالك ايران 81-676ب71 به 
نام امين خاکسار بلداجي فرزند علي اصغر به کد ملي 4650717477 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند خودرو وانت نيسان مدل 1359 به شماره شهرباني ايران 11-122م84 به رنگ قرمز 
نعمت اهلل جالل وند  مالك  نام  به  و شماره شاسي 045645  موتور 20112975  و شماره 

فرزند حسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مريم محافل فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 33793 صادره از بهبهان 
در مقطع کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي صادره از واحد دانشگاهي تهران 
از يابنده  از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  جنوب به شماره 1641891 مفقود گرديده و 
نشاني  به  تهران جنوب  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك  اصل  مي شود  تقاضا 
تهران – خيابان کريمخان زند – خيابان ايرانشهر شمالي – نبش آذرشهر پالك 209 و 

يا کد پستي 1584715414 ارسال نمايد.
موتور  شماره  و   1390 مدل  روغني  سفيد  رنگ  به   131SL سايپا  سواري  سبز  برگ 
14-627ن77  ايران  پالك  شماره  و   S3412290408855 شاسي  شماره  و   4492160
به نام احمد سالمات فرزند کد ملي 1756164991 صادره از اهواز مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
به شماره   1383 مدل   7 ايكس  برگ سبز خودروي سواري سمند  مالكيت  شناسنامه 
انتظامي 10-368ج96 و شماره شاسي 82214184 و شماره موتور 32908214833 به 

مالكيت سيده سولين قاسمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  به   1390 مدل  پيكان  وانت  خودرو  مالك  دولت آبادي  داوري  مهدي  اينجانب 
شاسي NAAA36AA2BG235062 و شماره موتور 11489093082 و شماره پالك 
المثني  رونوشت  تقاضاي  کمپاني(  )سند  فروش  اسناد  فقدان  علت  به  67-721د92 

اسناد مذکور را دارم.
 1NW/3711404A دفترچه تراکتور مسي فرگوسن مدل 296 سال ساخت 1376 به شماره موتور
و شماره بدنه TW8629-031497S و شماره سريال 2571403812 به نام کوروش شاهي 

قره آغاج مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3115
فرم   -2   10393345 شماره   5 فرم   -1 گاز   شرکت  مدارك  صفري  عزيز اله  اينجانب 
شماره جي رت 13007325  به نام شاکي در تاريخ 97/8/22 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند آقاي باقر عليرضائي ورنوسفادراني به شماره 1788419 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و کليه مدارك )برگ سبز و کارت و...( خودرو پژو 206 مدل 1385 به رنگ خاکستري 
متاليك و شماره انتظامي 113هـ26- ايران 13 و شماره موتور 13085049819 و شماره 
از  و  گرديده  مفقود  علي اکبري  شاهزاده  باقري  حسن  مالكيت  به   10872861 شاسي 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو نيمه يدك کانتينربر ماموت مدل 90 به رنگ قرمز روغني و شماره انتظامي 
 NACTKT352B1023641 412ع84- ايران 23 و شماره موتور 000000 و شماره شاسي

به مالكيت بهروز شهبازي خرزوقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز کاميون کشنده کاماز مدل 1390 به رنگ آبي روغني و شماره انتظامي 593ع62- 
 NAX05460890010566 ايران 23 و شماره موتور 74050082487278 و شماره شاسي

به مالكيت حاجيه  بيگم لقماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب  نام  به   1892328 شماره  به  )هوشمند(  راننده  حرفه اي  فعاليت  کارت  اصل   
صفرعلي ابراهيمي دستگردي فرزند ابراهيم داراي کد ملي 4669523961 داراي شماره 

شناسنامه 17 لردگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره   1381 پژو 405 مدل  اصل سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري سيستم 
انتظامي 37-363ج82 و شماره موتور 22568118271 و شماره شاسي 0081015021 سند 
کمپاني  به نام ناصر ارغوان فرزند محمدهاشم و برگ سبز به نام محمد رضوان  دوست 

فرزند محمود مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3116
برگ سبز خودروي سواري سايپا 111SE مدل 1394 به شماره انتظامي 476س63- ايران 
85 و شماره موتور 5328974 و شماره شاسي NAS431100F5818806 به رنگ سفيد 

روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 734س91- ايران 
متاليك  بژ  رنگ  به   24210071 شاسي  شماره  و   12485052245 موتور  شماره  و   95

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  به   2016 مدل  سانتافه  سواري  خودرو  مالكيت  شناسنامه  و  کمپاني  سند 
شاسي  شماره  و   G4KEFA752809 موتور  شماره  و   85 ايران  928د58-  انتظامي 
KMHST81CVGU603694 به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
کارت هوشمند تاکسي پژو مدل 1386 به شماره انتظامي 925ع56- ايران 85 و شماره 

هوشمند 1889706 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب آرش رستمي به شماره دانشجويي 9526513 رشته فيزيك 

از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ابتدايي صادره  ناپيوسته دبيري آموزش  پايان تحصيالت کارشناسي  گواهينامه موقت 
از دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر به نام اراز محمدعلي زاده به شماره 86/977 

و تاريخ 85/8/7 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 572 س   -79 به شماره  پالك  و  وانت مدل 1393  برگ سبز خودروي سواري 
47 به شماره موتور 5225371 و شماره شاسي NAS451100E4929198 به نام اکبر 

افتخاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند  و برگ سبز کاميون کشنده  ولوو مدل 1381 به شماره انتظامي 15- 672 
ع 32 به شماره موتور 305344 به شماره شاسي T  YV2A4CEA 73833802 بنام 

سعيد کاظمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و کارت شناسايي خودروي SD 206 مدل 90 به شماره  پالك انتظامي 918 ق 
79- ايران 16 شماره شاسي NAAP441SD4Bj330251 و شماره موتور 15090012306 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

انتظامي 632 د  اتومبيل  پرايد جي تي ايكس آي مدل 1388 به شماره   برگ سبز 
64 ايران 23 به شماره موتور 2879437 و شماره شاسي s1412288239037 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند کمپاني و برگ سبز موتورسيكلت سيستم باجاج تيپ cc 200 مدل 1388 
تنه  شماره   به   JMGBPL0275 موتور  شماره  به   67124  -376 انتظامي  شماره  به 
IRAHC8810VA780185 به نام دلشاد اسماعيل فقه فرزند عثمان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.3117
انتظامي  شماره    97/9/7 مورخ  رسالت  روزنامه  در  منتشره   آگهي-آگهي  اصالحيه 

774 د 48 ايران 23 پژو 504 صحيح ميباشد 
اينجانب مهال تجلي مالك خودرو پژو پارس شماره موتور 12483106864 و شماره شاسي 
83812488 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي  المثني اسناد مذکور را نموده است. 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.   – مخصوص تهران 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اسرافيل کبيري مالك خودروي سمند به شماره موتور 12484133924 و شماره 
شاسي 17611491 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي  المثني اسناد مذکور را نموده است. 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.   – مخصوص تهران 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب احمد فريد نيا مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور 165A0132978 و شماره 
شاسي Hj503178 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي  المثني اسناد مذکور را نموده است. 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.   – مخصوص تهران 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شه ولي ايماني اصل مالك خودرو پژو 405 به شماره موتور 12483128873 و 
شماره شاسي 83300619 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
ادعايي در مورد  لذا چنانچه هر کسي  نموده است.  را  اسناد مذکور  المثني  رونوشت 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 AF814076 اينجانب حميدرضا عباس زاده رازليقي مالك خودرو سمند به شماره شاسي
و شماره انتظامي 599 ط 78- ايران 11 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت 
کسي  هر  چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  راهور 
ايران  شرکت  حقوقي  دفتر  به  روز  ده  ظرف  دارد  مذکور  خودروي  مورد  در  ادعايي 
خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان 
سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
و    10FSE24040469 موتور  به شماره    206 پژو  مالك خودرو  قيصر  ناهيد  اينجانب 
شماره شاسي 81625318 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
ادعايي در مورد  لذا چنانچه هر کسي  نموده است.  را  اسناد مذکور  المثني  رونوشت 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرزاد صادق پور مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور 182A0036040  و 
شماره شاسي jj559504 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
ادعايي در مورد  لذا چنانچه هر کسي  نموده است.  را  اسناد مذکور  المثني  رونوشت 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدبزدوده مالك خودرو پژو آردي به شماره موتور 11784007808 و شماره 
شاسي 13410074 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي  المثني اسناد مذکور را نموده است. 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.   – مخصوص تهران 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب جواد شفيعي باروق مالك خودرو پژو 405 به شماره موتور 12484183105 
راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  سند  فقدان  بعلت   16225284 شاسي  شماره  و 
ادعايي  هر کسي  چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع 
در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 
يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب ناصر اميرحسيني مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور  163B0195526 و 
شماره  شاسي fj285159 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
ادعايي در مورد  لذا چنانچه هر کسي  نموده است.  را  اسناد مذکور  المثني  رونوشت 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

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

نكته

تشديد تقابل مسکو و ناتو
بخش سياسي خارجي

 روابط روسيه و ناتو، تحت تاثير موضوع اوکراين و مناقشات صورت گرفته 
در آن بار ديگر وخيم شده است. اين در حالي است که قبل از اين 
واقعه نيز به سبب تصميم دولت ترامپ مبني بر خروج از پيمان 
کاهش تسليحات راهبردي و پيمان نابودي موشکهاي برد کوتاه و 
متوسط، روابط روسيه و آمريکا رو به وخامت نهاده بود. حمايت ديگر 
اعضاي پيمان آتالنتيک شمالي از تصميم نسنجيده دولت ترامپ در 
خصوص خروج از اين پيمان نيز در تشديد منازعات اخير روسيه و 
ناتو موثر بوده است. کاخ کرملين بارها عنوان کرده است که نسبت 
به هر گونه اقدامي از سوي اعضاي ناتو و اياالت متحده آمريکا در 
حياط خلوت خود پاسخ خواهد داد. با اين حال تجربه سالهاي اخير 
نشان داده است که سطح تنشها ميان طرفين همچنان حفظ شده 
و در آينده نيز اين روند ادامه خواهد داشت. در اين ميان، دولت 
ترامپ نيز به مانند دولتهاي اوباما و بوش پسر سعي دارد با اعمال 
تحرکاتي در کشورهاي اوکراين، گرجستان، مولداوي و .... مانع از 
افزايش قدرت مانور مسکو در مقابل ناتو شود. با اين حال بسياري 
از تحليلگران مسائل نظامي و استراتژيک ) در حوزه امنيت بين 
الملل( بر اين باورند که اقدامات تحريک آميز اياالت متحده ، صرفا 
منجر به افزايش تصاعدي هزينه هاي جمعي ناتو خواهد داشت و در 
نهايت نيز اين ساختار را تضعيف خواهد کرد. در اين ميان، بازيگران 
اروپايي ناتو که اکثريت اعضاي اين مجموعه را تشکيل مي دهند، 
بيشتر از اياالت متحده در معرض آسيب قرار مي گيرند. موقعيت 
جغرافيايي و ژئو استراتژيک روسيه و اروپا نسبت به يکديگر، اين 

روند را تقويت مي کند. 
چنانچه خبرگزاري "نووستي" گزارش داده است، وزير امور خارجه 
روسيه اخيرا به نکات قابل تاملي در قبل رويکرد ضد روسي اياالت 
است. سرگئي الوروف  کرده  اشاره  ناتو  اعضاي  و  آمريکا  متحده 
و  ناتو  عضو  کشورهاي  مواضع  از  انتقاد  ضمن  اين خصوص  در 
حمايت آنها از موضع دولت ترامپ مبني بر خروج از پيمان کاهش 
تسليحات راهبردي و پيمان نابودي موشکهاي برد کوتاه و متوسط 

اظهار نموده است :
"روسيه به ابهامات و سواالت اياالت متحده آمريکا در مورد اين 
پيمان پاسخ خواهد داد و اميدوار است که آمريکا نيز در اين خصوص 
برخوردي معقوالنه داشته باشد. البته واشنگتن هنوز اقدامي رسمي 
در خروج از اين پيمان صورت نداده است. در اين خصوص بايد 
رويکردي حرفه اي وجود داشته باشد و بر اساس توافقات هدفمند 

و چارچوب وار عمل شود . "
با اين حال به نظر مي رسد تقابل روسيه و ناتو در ماه هاي پاياني 
سال 2018 ميالدي و در سال آينده ، وارد فاز جديد شود. همان 
از  آمريکا  خروج  و  اوکراين  بحران  تشديد  شد،  اشاره  که  گونه 
پيمان کاهش تسليحات راهبردي و پيمان نابودي موشکهاي برد 
کوتاه و متوسط منجر به تشديد اين منازعه خواهد شد. در اين 
ميان، برخي کشورهاي اروپايي مانند آلمان سعي دارند نقش يک 
ميانجي را ميان روسيه و ناتو ايفا کنند اما عضويت اين کشورها در 
پيمان اتالنتيک شمالي، عمال امکان دخالت موثر آنها در بحران 
را منتفي مي سازد. در دو سال پاياني دوران رياست جمهوري 
اوباما نيز روابط روسيه و ناتو بر سر اوکراين رو به وخامت نهاد اما 
در نهايت، اين منازعه سودي به حال کشورهاي اروپايي و اياالت 
 متحده آمريکا نداشت. واشنگتن و هم پيمانان اروپايي آن هم اکنون 
هزينه سنگيني را بابت دخالت در امور داخلي اوکراين و بر هم 
زدن معادالت امنيتي اين کشور پرداخته اند. هزينه هايي که تا 
ناتو در دوران رياست جمهوري  بايد آنها را بپردازد.  ناتو  مدتها 
ترامپ نيز به سمت بحرانسازي بيشتر در روابط خود با روسيه گام 
بر مي دارد. رويکردي که عاقبت آن براي کاخ سفيد و متحدان 

اروپايي آن مشخص است!

خبر
پوتين:

 گروه ۲۰ به عمليات انساني
در سوريه بپيوندد

اهداف  براي  از گروه هاي مسلح  ابزاري  :استفاده  تاکيد کرد  پوتين 
ژئوپليتيک به جنايت هاي تروريستي منجر مي شود.

تاکيد  روسيه  جمهور  رئيس  سيما؛  و  صدا  خبرگزاري  گزارش  به  
کرد، استفاده ابزاري از گروههاي مسلح براي اهداف ژئوپليتيک، به 
ها منجر  تروريست  به دست  و خونين  ارتکاب جنايت هاي شديد 

مي شود. 
به گزارش شبکه تلويزيوني روسيا اليوم، والديمير پوتين گفت: حمله 

شيميايي تروريست ها به حلب سوريه نبايد بدون مجازات بماند.
پوتين افزود: »در خصوص گروه هاي تروريستي بايد بگوييم، معيارهاي 
دو گانه يا هرگونه راه حلي، مردود است، به ويژه استفاده ماجراجويانه 
از آنها براي اهداف ژئوپليتيک. زيرا بازي با تروريست ها به نفع آنهاست 
و باعث مي شود، فجايع خونين جديدي مرتکب شوند. براي مثال 
در سوريه که عناصر مسلح به حمالت مسلحانه خود عليه نيروهاي 
دولتي ادامه مي دهند و حمله 14 نوامبر که ساکنان بخش غربي 
شهر حلب مورد حمله شيميايي قرار گرفتند، نقض آشکار نظام آتش 
بس است. ده ها نفر از مردم سوريه از جمله کودکان از اين حمالت 
هايي  جنايت  چنين  ارتکاب  به  ها  تروريست  اقدام  ديدند.   آسيب 

نبايد بدون مجازات بماند.«
پوتين اين اظهارات را در نشست سران کشورهاي بريکس در حاشيه 
اين  از کشورهاي  کنفرانس گروه 20 در آرژانتين مطرح کرد. وي 

گروه خواست، به عمليات انساني در سوريه ملحق شوند.

قاسمي: هيچ قطعنامه اي، آزمايش هاي 
موشکي ايران را ممنوع نکرده است

 بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاي مايک 
پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا که آزمايش هاي موشکي ايران را نقض 
قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت دانست، اظهار داشت: برنامه موشکي ايران 

ماهيت دفاعي دارد و بر اساس نيازهاي کشور طراحي مي شود.
به گزارش ايسنا، وي تاکيد کرد: هيچ قطعنامه اي در شوراي امنيت برنامه 

موشکي يا آزمايش هاي موشکي ايران را ممنوع نکرده است.
قاسمي خطاب به وزير امور خارجه آمريکا افزود: جالب و البته مضحک 
آنجاست به قطعنامه اي استناد مي کنيد که با خروج يک جانبه و غير 
قانوني تان از برجام نه تنها خود آن را نقض کرده ايد بلکه ديگران را هم 
به نقض آن تشويق يا حتي اگر آن را اجرا کنند تهديد به تنبيه شدن 

و تحريم مي کنيد.



»

فرمانده ناجا:

 هيچ نقطه نا امني 
در كشور نداريم
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رئيس کميسيون کشاورزي ازعدم ارائه سند تعهدات 
ايران در توافقنامه پاريس به مجلس خبر داد. اين درحالي 
است که عدم ارائه اين سند درجريان بررسي الحاق 
خالف قانون اساسي است.احمدعلي کيخا درگفت وگوبا 
فارس درخصوص آخرين وضعيت توافقنامه پاريس گفت: 
اين اليحه پيش از اين در مجلس بررسي و تصويب 
شده بود اما شوراي نگهبان به  آن ايراد وارد کرده بود 
وپس ازبررسي اين ايرادات درکميسيون کشاورزي به 

صحن ارجاع داده شد.وي افزود: اين اليحه مجدداً جهت 
بررسي بيشتربه مجلس بازگردانده شد.رئيس کميسيون 
 کشاورزي با يادآوري اين نکته که سال گذشته در

جلسه اي با حضور رئيس سازمان محيط زيست ورئيس 
وقت کميسيون کشاورزي، نماينده شوراي نگهبان ونماينده 
دفترحقوقي دولت به بررسي اين ايرادات پرداختيم، گفت: 
دراين جلسه نهايتا اين اظهارنظرسازمان محيط زيست 
پذيرفته شد که اين توافقنامه پيوستي ندارد.وي افزود: 
 هروقت به اين توافقنامه ملحق شديم پيوست هاي 
ارائه شده هم بايد به تصويب مجلس برسد.کيخا درپاسخ 
به اين سوال که آيا ايراد شوراي نگهبان به اين توافقنامه 
عدم ارائه سند تعهدات ايران به مجلس نبوده است، اظهار 
داشت: من درجريان اين مسئله نيستم. وي درپاسخ 
به اين سوال که آيا سند تعهدات ايران به مجلس ارائه 
شده است نيزگفت: خير، سند اين تعهدات به مجلس 

ارائه نشده است.

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس :

سند تعهدات ايران درتوافقنامه پاريس به مجلس ارائه نشده است
اينکه  بيان  با  حکومتي  تعزيرات  سازمان  سخنگوي 
شاهد کم فروشي هاي بي سابقه درمحصوالت لبني 
کشورهستيم، ازمحکوميت۲۲ شرکت توليد فرآورده هاي 
لبني درشعب اين سازمان به جرم گران فروشي خبرداد.
به گزارش مهر، سيد ياسر رايگاني افزود: اين شرکت ها 
 درمجموع به پرداخت۸۲۹ ميليارد ريال به عنوان جريمه 
گران فروشي محکوم شدند. وي با بيان اينکه پرونده ۷ 
شرکت ديگردرشعب تعزيرات حکومتي درحال رسيدگي 
است گفت: درچند روزگذشته يک شرکت توليد فرآورده 
هاي لبني به جرم گران فروشي به پرداخت۲۹ ميليارد 
ريال جريمه محکوم شد.رايگاني افزود: شاهد کم فروشي 
هاي بي سابقه درمحصوالت لبني کشورهستيم ودراين 
زمينه گزارش هاي بسياري به سازمان تعزيرات حکومتي 
رسيده است. دراين ارتباط رضا باکري دبيرانجمن صنايع 
لبني کشورنيزبا بيان اينکه هيچ کارخانه توليد فرآورده 
هاي لبني به هيچ عنوان حق کاستن ازکيفيت محصوالت 

توليدي خود را ندارد، گفت: کم فروشي تخلف است 
وهرکارخانه اي که مرتکب آن شود بايد با آن برخورد 
قانوني صورت گيرد.وي گفت: صنايع بزرگ توليد لبني 
براي خريد هرليترشيرخام۲ هزارو۲۰۰ تا ۲هزارو۴۰۰ 
تومان مي پردازند.باکري با بيان اينکه آخرين قيمت 
مصوب ابالغي دردوم مرداد امسال بود گفت: تا ستاد 
تنظيم بازاردرابالغ قيمت جديد تأخيرداشته باشد شاهد 

ناهماهنگي ها درقيمت اين محصوالت هستيم.

سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي :

شاهد كم فروشي هاي بي سابقه درمحصوالت لبني كشورهستيم

ريشه عصبانيت  از کجا مي آيد

استرس؛ همسايه ديوار به ديوار خشم
يک روز صبح زود از خانه بيرون بياييد و تا عصر در سطح شهر رفت و آمد 
کنيد. در همين رفت و آمدها شما دستکم يک دعوا مي بينيد. دعوايي که 
لزوما به ضرب و جرح ختم نمي شود و مي تواند حتي يک دعواي لفظي 
باشد اما به هر حال وجود دارد. در تاکسي سر کرايه ممکن است دعواي 
لفظي پيش بيايد. در خيابان سر جاي پارک، در اداره براي انجام ندادن 
کار توسط کارمند و هر جاي ديگري که ممکن است در سطح شهر تردد 

داشته باشيد ممکن است دعوايي وجود داشته باشد. 
اين حجم از دعوا حاال ما را در رده عصباني ترين مردم دنيا قرار داده است. 
گالوپ، سال ۲۰۱۷، طي يک پژوهش که براساس مطالعه وضعيت ۱۴۲ 
کشور انجام شد، مردم ايران را به عنوان عصباني ترين مردم جهان معرفي 
کرده  است. در اين گزارش مردم ايران با ۵۰ درصد و عراق با ۴۹ درصد و 
سودان جنوبي با ۴۷ درصد عصباني ترين کشورهاي دنيا معرفي شده اند. 
البته که خيلي ها نتيجه نظرسنجي را قبول نداشتند با اين حال اما يک 
سوال در ذهن مردم و رسانه هاي ايجاد شد. اينکه ما حتي اگر عصباني ترين 
مردم دنيا هم نباشيم، جزء کشورهايي هستيم که عصبانيت بيشتر از 
صبوري در ما وجود دارد. حاال سوال اينجاست که اين عصبانيت از کجا 
 نشأت مي گيرد؟محسن طباطبايي نايب رئيس مرکز روانشناسي مي گويد:

» با توجه به اتفاقات يک سال قبل شايد ما عصباني ترين کشور دنيا نباشيم 
اما يکي از پراسترس ترين کشورها بوديم و مستعدپرخاشگري و اگر 

بخواهيم واژه مناسبت تري را انتخاب کنيم ما شکننده ترين و در آستانه 
عصباني ترين کشور جهان بوديم.« بنابر گفته  اين روانشناس، افرادي 
که موقعيت هاي پر استرسي را تجربه مي کنند در معرض پرخاشگري 
قرار مي گيرند.او مي گويد:» بر اساس معيارهاي روان شناسي اگر انسان 
مورد هجمه بحران هاي زيادي قرار بگيرد که کنترل کردن آنها در اراده 
 او نباشد ممکن است دچار نوعي استيصال و نااميدي شود و نسبت 
به اتفاقات روزمره دچار شکنندگي بيشتري شود و براي رهايي از اين 
وضعيت دست به دامن عصبانيت و پرخاشگري شود.«يکي از مهم ترين 
علت هاي عصبانيت که شايد توجه چنداني به  آن نشود مسئله ترافيک 
در شهرهاي بزرگ است. ترافيک در شهرهاي بزرگ هر روز به بحران 
بزرگتري تبديل مي شود و چاره اي براي آن وجود ندارد. در يک مقايسه 
کوچک مي توان متوجه شد که ميزان عصبانيت در شهرهاي کوچک 
به مراتب کمتر از شهرهاي بزرگ است. در واقع در شهرهاي کوچک 
معضل ترافيک وجود ندارد و همين موضوع باعث مي شود تا افراد حداقل 
روزانه سه ساعت در شرايط آرام تري قرار داشته باشند. موضوع مهم 
ديگري که باعث مي شود جامعه ايراني لقب خشمگين مردم دنيا را يدک 
بکشد اين است که فاصله طبقاتي در جامعه ايران باالست. همين فاصله 
طبقاني باعث مي شود تا افراد از هم يک کينه نانوشته داشته باشند. 
راننده تاکسي فکر مي کند گرفتن صد تومن کرايه بيشتر هيچ فردي را 

فقير نمي کند اما در عوض مي تواند مجموع آن زندگي او را کمي  بهتر 
کند. مسافرها هم معتقدند اين صد تومن به ضررشان خواهد بود و نبايد 
اجازه دهند کسي حقي را ناحق کند. با همين دليل ساده دعواي بين 
راننده تاکسي و مسافرها يک دعواي هميشگي است که در سطح شهر 
به وفور ديده مي شود. راننده همه کساني را که سوار ماشينش مي شوند 
را به چشم يک مرفه بي درد مي بيند و با همين بهانه مي خواهد حقش 
را از آن ها بگيرد. در حالي که مسافرها گرفتاري خودشان را دارند و 
بدشان نمي آيد ناراحتي هايشان را سر راننده و بر سر صد تومن کرايه 
بيشتر خالي کنند. ريتم زندگي مدرن هم تندتر شده است. اين موضوع 
باز هم در شهرهاي بزرگ بيشتر خودش را نشان مي دهد. در روستاها 
ميزان استرس و خشونت به مراتب کمتر از شهرهاي بزرگ است. به 
همين دليل است که خيلي از افراد بعد از بازنشستگي به شهرهاي 
شمالي کشور مي روند. جايي که معتقدند آب و هواي بهتر، زندگي 
ساده تر و نبود ترافيک باعث شده تا مردمانش، انسان هايي صبورتر و 

بي استرس تر باشند.
دکتر سريع القلم مي گويد:»خشم خود را فرو خوريد. اين يک توصيه 
فردي نيست. جامعه ايران با اين خشم به جايي نمي رسد، اما آيا توصيه به 
فروخوردن خشم به معني آن است که هيچ گاه اعتراض نکند؟ نه، هنر اين 

است که در عين فعال بودن و واکنش نشان دادن عصباني نشويم.«

فرمانده نيروي انتظامي گفت: هيچ نقطه ناامني در کشور نداريم.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري 
آنا، سردار حسين اشتري در مراسم تکريم و معارفه فرمانده هان انتظامي سابق و جديد کردستان 
گفت: امنيت امروز، مرهون خون شهدا و عزيزاني است که در دهه هاي گذشته براي تأمين امنيت 
با مظلوميت در اين استان به شهادت رسيده اند.وي با بيان اينکه بعد از پيروزي انقالب، نيروهاي 
معاند و گروه هايي مانند کومله، دموکرات و يا چريک هاي فدايي تشکيل شدند که با حمايت آمريکا 
و استکبار جهاني با شعار دفاع از مردم، جنايات بزرگي را مرتکب شدند و اکنون به زباله دان تاريخ 
پيوسته اند اما جنايت ها و کارهاي ضد انساني آن ها در تاريخ اين سرزمين ثبت شده است.اشتري 
خاطرنشان کرد: مردم غيرتمند، هوشيار و با ايمان استان کردستان در کنار رزمندگان از حقوق 
خود دفاع کردند و در دفاع از مرزهاي کشور خود حماسه هاي بي شماري آفريدند که در تاريخ 
ثبت و ماندگار خواهد ماند.وي به ناامني هايي که در گذشته در منطقه کردستان وجود داشت، 

اشاره و تصريح کرد: در ابتداي دوران انقالب ناامني هاي بسياري در اين استان وجود داشت که 
امروز با رهنمودهاي امام )ره(، مقام معظم رهبري و هوشياري مردم، کردستان در شرايط بسيار 
خوبي از لحاظ امنيت قرار دارد که مثال زدني است؛ بايد گفت وحدت، همدلي و هماهنگي که 
ميان اقشار مختلف مردم و همچنين مسئوالن استان وجود دارد،  باعث ايجاد و برقراري امنيت 
پايدار در منطقه بوده است.عالي ترين مقام انتظامي کشور با بيان اينکه وحدت و همدلي بين اقشار 
مختلف مردم يکي از پايه هاي امنيت است، گفت: همه ما بايد قدردان اين امنيت باشيم و هيچ گاه 
شهداي عزيز و نيز پيشمرگان کرد را که در کنار رزمندگان، غيرتمندانه جنگيدند و امنيت را براي 
مردم به ارمغان آوردند، از ياد نبريم.اشتري با بيان اينکه هيچ نقطه ناامني در کشور نداريم تأکيد 
کرد: دشمنان به دنبال اين هستند تا امنيت و ثبات در ايران را بر هم زنند اما به فضل الهي، 

توطئه هايشان خنثي شد و آن ها تاکنون نتوانستند به نيت پليد خود برسند.

آگهي تغييرات شرکت پمپ و فرمان توس شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 17547 و شناسه ملي 10380331198 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/07/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 -صورت هاي مالي سال منتهي به 1396/12/29به 
تصويب رسيد . 2- روزنامه رسالت جهت درج آگهي ها ي شرکت 
تعيين گرديد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )304078(

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرت هوايي امين پرواز پارس شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 44695 و شناسه ملي 10380608147 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/03/27 و نامه 
شماره 972/128/1777 مورخ 97/5/23 سازمان ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و نامه شماره 22537 
مورخ 97/4/26 سازمان هواپيمايي کشوري تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1 - اعضاء هيئت مديره براي مدت 2 سال به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند: خانم زهرا حميدي 0938632817 و خانم مرضيه گلچين 
پور 1755742444 و آقاي مصطفي ندافي 0945301006 -2 آقاي 
سيدمحمدرضا عربشاهي به شماره ملي 0940732726 به عنوان 
بازرس اصلي ، آقاي سعيدرضا خالقي به شماره ملي 1060296306 
به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
-3 روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )304054(

آگهي تغييرات شرکت آبتين پااليش توس شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 63618 و شناسه ملي 14007357618 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل 
شرکت به آدرس استان خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزي 
، شهر مشهد، تورج ، خيابان شهيد مهربان 7]ارکيده2[ ، خيابان شهيد 
مهربان ]شهيد مواليي 2[ ، پالک 61 ، طبقه همکف کد پستي 9184858196 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )304065(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني زرين صدور طوس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 8970 و شناسه ملي 10380247250 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/07/02 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت 
منتهي به سال مالي اسفند ماه 1396 مورد تصويب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري مشهد )304052(

آگهي تغييرات شرکت ارگ سازان اسرار شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 1906 و شناسه ملي 10380159474 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/05 
به  بهزاد شهرآئيني  آقاي   : اتخاذ شد  تصميمات ذيل 
و رئيس  شمارملي 0793763797 سمت مدير عامل 
هيئت مديره و آقاي محسن شهرآئيني به شماره ملي 
0793687284به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي 
رضا شهرآئيني به شماره ملي 0795034725 به سمت 
عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل 
چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمي با امضاء 
مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري سبزوار )304051(

آگهي تغييرات شرکت ارگ سازان اسرار شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 1906 و شناسه ملي 10380159474 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
العاده مورخ 1397/08/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
خانم عصمت باشتني به شماره ملي 0790341700 به 
عنوان بازرس اصلي و خانم روشنک مروي به شماره 
ملي 0795050712 به عنوان بازرس علي البدل براي 
يک سال مالي انتخاب گرديد. آقاي بهزاد شهرآئيني به 
شماره ملي 0793763797 و آقاي محسن شهرآئيني 
به شماره ملي0793687284 و آقاي رضا شهرآئيني به 
شماره ملي0795034725 به سمت اعضا هيئت مديره 
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري سبزوار )304050(

آگهي تغييرات شرکت فوکا سازه ژيوار شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 10420 و شناسه ملي 14005866631 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين 
گرديدند: آقاي شاهو رحماني به کد ملي 3732926877 به 
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آ قاي پيمان ناصري 
به کدملي 3839967910 به سمت رئيس هيئت مديره خانم 
پرستو شجاع به کدملي 3732988821 به سمت نائب هيئت 
مديره 2- دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمي با امضاء منفرد مدير عامل آقاي 
شاهو رحماني همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کردستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري سنندج )303787(

آگهي تغييرات شرکت خيريه کودکان بي سرپرست حاج علي ده آبادي 
موسسه غير تجاري به شماره ثبت 148 و شناسه ملي 10380026851 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/04 و نامه شماره 7354 
مورخ 1397/07/12 اداره بهزيستي شهرستان سبزوار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاي علي اصغر براتي به شماره ملي 5739795540 بسمت رئيس هيات 
مديره آقاي عباسعلي ده آبادي به شماره ملي 0793175798 بسمت عضو 
هيئت مديره آقاي رضا نيکو صفت به شماره ملي 0790970643 بسمت خزانه 
دار آقاي حسن ساغريان به شماره ملي 0793205514 بسمت عضو هيئت 
مديره آقاي سيد محمود حسيني به شماره ملي 0639257593 بسمت عضو 
هيئت مديره آقاي مهدي ده آبادي به شماره ملي0793470277 بسمت عضو 
هيئت مديره آقاي محمود ميرخسروي به شماره ملي 0793063922 بسمت 
عضو هيئت مديره و آقاي موسي الرضا عزتي به شماره ملي 0791435385 
.به سمت مديرعامل )خارج از هيئت مديره (براي مدت 3 سال انتخاب 
گرديدند. - تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مديرعامل يا 
رئيس هيات مديره و خزانه دارهمرا ه با مهر موسسه معتبرخواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري سبزوار )304073(

تاسيس شرکت سهامي خاص تدبيرسازان راه ابريشم شرق درتاريخ 
1397/08/12 به شماره ثبت 980 به شناسه ملي 14007924800 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت : امورپيمانکاري مربوط به ساخت 
ساختمانها وابنيه اعم از چوبي ،آجري ،سنگي ، بتني فلزي- رشته راه و 
ترابري در برگيرنده امور پيمانکاري مربوط به ساخت راه ها نظير راههاي 
اصلي و فرعي بزرگراهها،آزادراهها،راههاي ريلي،باندفرودگاه،سيتمهاي 
انتقال هوايي پايه دار،تونل ها،پل ها،راههاي زير زميني و سيستم هاي 
حمل و نقل )تهيه،نصب،نگهداري و تعمير تجهيزات(و راهداري و عمليات 
آسفالتي -اخذ وام و تسهيالت ريالي و ارزي از بانکها و موسسات مالي 
و اعتباري دولتي و خصوصي داخلي و خارجي جهت شرکت – تهيه 
با  مشارکت   – از توليد کنندگان و توزيع آن در سراسر کشور  کاال 
اشخاص حقيقي و حقوقي –شرکت در کليه مناقصات و مزايده هاي 
دولتي و خصوصي و عقد قرارداد و ايجاد شعب و نمايندگي در داخل 
و خارج از کشور-انجام کليه خدمات پشتيباني قابل واگذاري به بخش 
خصوصي از قبيل امور خدمات شهري - طراحي , اجرا و نگهداري فضاي 
سبز و باغباني - تايپ و تکثير - سرويس دهي - خدمات نظافتي و 
کليه فعاليتهاي تجاري – کشاورزي – صنعتي -پس از اخذ مجوزهاي 
الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان خراسان 
رضوي - شهرستان سرخس - بخش مرکزي - شهر سرخس-محله 
بلوار امام رضا)ع(-کوچه 30متري مخابرات-کوچه امام رضا22 )ثاراهلل 
12(-پالک -52طبقه همکف- کدپستي 9381743641 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 10000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 
100000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 10000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 4885310 مورخ 1397/07/08 نزد 
بانک بانک ملت شعبه شعبه سرخس با کد 48850 پرداخت گرديده 
به شماره ملي  است اعضا هيئت مديره آقاي محمد جواد آخوندي 
به  و  به مدت 2 سال  به سمت عضو هيئت مديره  0933796897و 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي احمد رضا قاضي به شماره ملي 
3622136571و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 
آقاي هادي آخوندي به شماره ملي 3701378940و به سمت رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مدير 
عامل آقاي محمد جواد آخوندي همراه بامهر شرکت معتبر مي باشد 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم نجفي به 
شماره ملي 0731765631 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي 
خانم کبري رضاپور به شماره ملي 5639263334 به سمت بازرس علي 
البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

سرخس )304053(

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرت هوايي امين پرواز پارس شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 44695 و شناسه ملي 10380608147 
نامه  و  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/27  به 
شماره 972/128/1777 مورخ 97/5/23 سازمان ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و نامه شماره 22537 
مورخ 97/4/26 سازمان هواپيمايي کشوري تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1 - سمت اعضاي هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: 
خانم مرضيه گلچين پور 1755742444بسمت عضوهيات مديره 
رئيس  0945301006بسمت  ندافي  مصطفي  ومديرعامل -2آقاي 
نائب  زهرا حميدي 0938632817بسمت  مديره -3خانم  هيات 
رئيس هيئت مديره شرکت براي مدت 2 سال انتخاب گرديده اند. 
2 - کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقاي 
مصطفي ندافي همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري مشهد )304043(

درتاريخ  توس  اميد  عمران  کيميا  محدود  مسئوليت  با  تاسيس شرکت 
1397/07/25 به شماره ثبت 65968 به شناسه ملي 14007894881 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :کليه کارهاي مربوط به ساختمان از 
پي تا بام مشارکت سدسازي جاده سازي آسفالت و کليه کارهاي وابسته 
و کليه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني مجاز داخلي و خارجي تجارت کليه 
کاالهاي مجاز فعاليت در زمينه تجارت زميني هوايي دريايي خريد و فروش 
وتوزيع و پخش و حق العملکاري کااله و واردات و صادرات و انجام کليه امور 
مربوط به ثبت سفارش امور گمرکي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي 
الزم از مراجع ذيربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع 
ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان 
خراسان رضوي - شهرستان مشهد - بخش مرکزي - شهر مشهد-محله 
کارمندان دوم-بلوار مصلي-خيابان مصلي -22پالک -27مجتمع آستان 
قدس-طبقه همکف- کدپستي 9168796118 سرمايه شخصيت حقوقي 
عبارت است از مبلغ 100000000 ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از 
شرکا آقاي طارق قصاب به شماره فراگير 94853256 دارنده 50000000 
ريال سهم الشرکه آقاي عبدالکريم عبداالمام به شماره فراگير 98985237 
دارنده 50000000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي طارق قصاب 
به شماره فراگير 94853256و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي عبدالکريم عبداالمام 
به شماره فراگير 98985237و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين کليه نامه 
هاي عادي و اداري باامضاء منفرد مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مي باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثير االنتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )304066(

به  پالست شرکت سهامي خاص  راژان  توليدي  تغييرات شرکت  آگهي 
شماره ثبت 1876 و شناسه ملي 10320900048 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد: توليد انواع آرد، صنعتي ،خبازي ،قنادي ،وانواع آرد مورد 
مصرف – واردات گندم وصادرات آرد وانواع آرد بسته بندي شده. پس از 
اخذ مجوز از مراجع ذيصالح.) ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعاليت نميباشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري سقز )303785(

خبر

دبيرشوراي عالي فضاي مجازي: 

 اينستاگرام بايد دركشور
نماينده پاسخگو داشته باشد

دبيرشوراي عالي فضاي مجازي درتوضيح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي 
از پيام رسان هاي داخلي ومقررات فعاليت پيام رسان هاي  درباره حمايت 
 خارجي اظهارداشت: طبق اين سند پيام رسان هاي خارجي داراي بيش از

يک ميليون کاربربايد درکشورنماينده پاسخگوداشته باشند زيرا همچنان که 
پيام رسان ها دراروپا حق ندارند اطالعات مردم اروپا را خارج کنند درايران 
نيزنبايد اطالعات اجتماعي، اقتصادي وخصوصي مردم را ازکشورخارج کنند.

به گزارش فارس، ابوالحسن فيروزآبادي درجمع خبرنگاران درپاسخ به اين 
سؤال که هاتگرام وتلگرام طاليي بعد ازاتمام مهلت جدا شدن از تلگرام در 
پايان آذرفيلترمي شوند، گفت: مسدود نمي شوند بلکه بايد بتوانند مستقل 

ازتلگرام به فعاليت خود ادامه دهند.

وزيرکار عنوان کرد:

 مهلت يک ماهه وزيركار 
به مديران پروازي

وزيرکارورفاه اجتماعي به مديران باالدستي وزارتخانه يک هفته وقت داد 
وضعيت چندشغله ها ومديران پروازي را روشن کنند.به گزارش فارس، 
محمد شريعتمداري درمراسم توديع ومعارفه تعدادي ازمديران استان تهران 
گفت: به مديران باالدستي وزارتخانه يک هفته وقت مي دهم که وضعيت 
چندشغله ها را روشن کنند. اين مهلت براي تعيين تکليف مديران پروازي، 
يک ماه است.وي گفت: مديران باالدستي تا پايان هفته مکلف به تعيين 
تکليف چند شغله ها شده اند واستعفاي افراد داراي بيش ازيک شغل بايد تا 
اين موعد به دست ما برسد. اگرمديران باالتربا افراد داراي بيش ازيک شغل 
برخورد نکنند، با مديرباالدست برخورد مي شود.شريعتمداري افزود:مديران 
صندوق ها ومعاونان بايد دقت داشته باشند که ما مديران پروازي نداريم. 
افراد بايد درواحدهاي بزرگ، توليدي ومهم سرکاربايستند ومديريت کنند. با 
پروازنمي شود مديريت کرد.وي گفت:درهيئت مديره ها بايد ازيک فرد جوان 
با انگيزه ودانش استفاده وجوان گرايي درهمه عرصه ها تقويت شود. نيروهاي 

اليقي در وزارتخانه حضوردارند وتکيه ما براين نيروهاست.

سرپرست مرکزخدمات آموزشي وزارت بهداشت: 

انتقال دانشجو به دانشگاه هاي داخل كشور 
ممنوع شد

سرپرست مرکزخدمات آموزشي وزارت بهداشت گفت: افرادي که ازابتداي 
سال۲۰۱۹ دردانشگاه هاي خارجي مشغول به تحصيل مي شوند، اجازه 
انتقال به دانشگاه هاي داخل را نخواهند داشت.به گزارش فارس،  خيراله 
غالمي با اشاره به تسهيالتي که براي انتقال دانشجويان ايراني شاغل 
به تحصيل دردانشگاه هاي خارجي که متقاضي انتقال به دانشگاه  هاي 
داخل هستند، فراهم شده گفت: هيچ گونه تغييري درشرايط انتقال اين 
دانشجويان ايجاد نشده، بلکه با توجه به مسائل ومشکالتي که خانواده ها 
باتوجه به نرخ ارزبا آن مواجه بودند، براساس مصوبه6۹ جلسه شوراي عالي 
برنامه ريزي علوم پزشکي درتاريخ۲۴ تيرماه سال ۹۷، تعداد واحدهاي 
قابل پذيرش براي انتقال به داخل از۷۲ واحد به36 واحد تقليل يافته 
است.وي ادامه داد: درسايرشرايط ارزيابي مانند معدل وکيفيت تحصيل 
اين دانشجويان هيچ تغييري ايجاد نشده، بلکه ازامسال مصاحبه هاي 
تخصصي توسط مسئوالن وزارت بهداشت ودانشگاه هاي علوم پزشکي 
براي سنجش وضعيت علمي اين دانشجويان براي ورود به کشورانجام 
مي گيرد وسخت گيري بيشتري براي ورود دانشجويان به دانشگاه هاي 

علوم پزشکي به عمل مي آيد.

گزارش
گزارش رسالت از دغدغه هاي زنان سرپرست خانوار؛

اشتغال، مرهم ريحانه هاي بي پناه
ادامه از صفحه اول

اين  از  براي حمايت  نهادها و »NGO«هاي مختلفي  اين سالها  در طول 
گروه دست به کار شدند. اکثر آن ها بستري فراهم کردند تا زنان سرپرست 
خانوار بتوانند شغلي داشته باشند. بعضي از آن ها آموزش هاي الزم به زنان 
از اين شغل ها  را مي دهند و بعد آن ها را وارد چرخه کار مي کنند. خيلي 
با  خانوار  سرپرست  زنان  است.  شده  ايجاد  اجتماعي  شبکه هاي  طريق   از 
دست ساخته هاي خود محصوالتي را توليد کردند که در بازار طرفدار زيادي 
داشت، بعد از طريق فروش اينترنتي به دست مردم مي رسيد و چرخ زندگي 
آن ها هم مي چرخيد. در اين چند سال کارآفرينان زيادي وارد بازار کار شدند 
و زنان را به عنوان نيروي کار خالق وارد چرخه اقتصادي کردند. متاسفانه  اما 
وضعيتي که مي توانست رو به بهبود برود با مشکالت اقتصادي يک سال اخير 
تبديل به وضعيتي بحراني شده است.  »دستادست« نام يکي از سايت هاي 
اينترنتي است که دست ساخته هاي زنان را به صورت اينترنتي و بدون واسطه 
البته  از اين دست فعاليت ها کم نيست اما نکته قابل  به فروش مي رساند. 
توجه  اين است که حاال اکثر زنان سرپرست خانوار با مشکل بزرگي مواجه 
شده اند و آن هم کم شدن فروش محصوال ت شان در يک سال اخير است. 
فاطمه يکي از زنان سرپرست خانوار است. او دو فرزند دارد و همسري که به 
دليل اعتياد کسي از سرنوشتش اطالعي ندارد. به همين دليل خرج زندگي 
بر عهده اوست. فاطمه به عنوان کسي که مدت هاست هزينه هاي زندگي را 
بر عهده گرفته  از مشکالت اين گروه مي گويد. »خيلي ها سعي مي کنند تا به 
زنان سرپرست خانوار اهميت دهند اما متاسفانه حمايت ها در حد مشکالتي 
که ما داريم نيست. مهم ترين مشکل بحث اشتغال است. هنوز هم خيلي از 
کارفرماها زنان را به چشم نيروي کار ارزان مي بينند و حقوق زيادي به  آن ها 
نمي دهند. در صورتي که مخارج زندگي براي همه يکي است و اگر زن باشي 
تازه محدوديت هاي خودت را هم داري. اگر قرار باشد در توليدي ها که حقوق 
چنداني نمي دهند کار نکنيم مجبوريم بي واسطه خودمان محصوالتمان را 
بفروشيم که  آن هم دردسرهاي خودش را دارد. به دست آوردن يک بازار 
ثابت کار سختي است که نياز به ساز و کار ويژه اي دارد. بعضي از کارآفرينان 
و ان جي اوها هم هستند که  از زنان سرپرست خانوار حمايت مي کنند. آن ها 
ممکن است هر از چند گاهي نقدي و غير نقدي به ما کمک کنند اما باز هم 
چاره کار نيست چرا که ما نياز به شغل داريم تا بتوانيم از طريق آن زندگي 
مان را بچرخانيم. در اين يک سال اخير خيلي از زناني که سرپرست خانوار 
بودند شغل خود را از دست دادند. معموال در تعديل ها اين زنان هستند که  
اول حذف مي شوند. فيلتر شدن تلگرام هم باعث شد تا بازار فروش اجناسي 
که زنان سرپرست خانوار آن را توليد مي کرد، تا حدودي با مشکل مواجه 
شود. در آخر هم مشکالت اقتصادي که در جامعه زياد شد باعث شد تا قدرت 
خريد مردم کمتر شود و محصوالتي که قرار بود بي واسطه دست مردم برسد 

روي دست خود ما بماند.«
ادامه در صفحه 2
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 سلطاني فر :

 ازپتانسيل فوتبال 
بايد استفاده کنيم
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به گفته معاون مديريت و توسعه منابع وزارت ورزش 
مرحله جديد واريز بودجه به حساب فدراسيون ها با 
تخصيص ۱۵ ميليارد تومان همراه بود.ژاله فرامرزيان 
گفت:  با تخصيص اين ميزان بودجه، مجموع پرداختي 
به فدراسيون ها در سال جاري به ۸۲ درصد رسيد. در 
واقع ما تا پايان سال بايد ۱۸ درصد ديگر از بودجه 
مصوب امسال را ميان فدراسيون ها توزيع کنيم که 
در تالش هستيم به موقع اين مهم انجام شود. طي 
سال هاي گذشته ودرهيچ دوره اي، صد درصد بودجه 
فدراسيون ها واريز نشده بود اما در تالش هستيم اين 
مهم براي امسال اتفاق بيفتد. وي يادآورشد: درکل 
ودرميان فدراسيون ها کمتر از ۷۸ درصد پرداختي 
نداريم، ضمن اينکه هستند فدراسيون هايي که تا به 
 امروز نزديک به صد درصد بودجه خود را دريافت 
کرده اند. دريافتي برخي از فدراسيون ها هم صد درصد 
 شده است. وي خاطرنشان کرد: دربرخي ازفدراسيون ها 

بودجه پيش بيني شده اوليه خيلي زياد نبود اما رقم 
پرداختي به آنها قابل توجه بوده است. چراکه درتفاهم 
نامه هاي مالي منعقد شده اين توافق صورت گرفته 
بود که در صورت شرايطي خاص مثل کسب نتايج 
قابل قبول، بودجه اي به عنوان مشوق دراختيار اين 
دسته از فدراسيون ها قرار بگيرد، بر اين اساس رقم 
 پرداختي به برخي فدراسيون ها با آنچه درتفاهم نامه ها 

قيد شده بود متفاوت شده است.

فرامرزيان :

۱۵ ميليارد تومان به حساب فدراسيون ها واريزشد

مربي ذوب آهن گفت: بازي سختي مقابل پرسپوليس 
خواهيم داشت و بايد از تک موقعيت هايمان دراين ديدار 
به بهترين وجه استفاده کنيم. خرمگاه گفت: کادرفني 
ما به تازگي به ذوب آهن پيوسته وما نتوانستيم کارهاي 
تاکتيکي زيادي با تيم داشته باشيم. خوشبختانه با  ۵۰ 
درصد تيم از قبل کارکرده بوديم و شناخت خوبي ازآنان 
داشتيم و با ساير بازيکنان هم دراين دو هفته شناخت 
 نسبي پيدا کرده ايم و تمام تالش خود را به کار بسته ايم 

تا بتوانيم با کارهاي تاکتيکي  اي که انجام مي دهيم، 
خود را آماده ديدارهاي بعدي کنيم.وي تأکيد کرد: 
متأسفانه ذوب آهن براثراشتباهات فردي گل هاي 
زيادي دريافت کرده و ما بايد اين اشتباهات را کم 
و کم تر کرده و درمجموع از بين ببريم تا گل هاي 
ساده دريافت نکنيم.مربي ذوب آهن خاطرنشان کرد: 
هنوز بي انضباطي تاکتيکي درتيم وجود دارد وکادر 
فني تالش مي کند تا هرچه زودتر اين مشکالت را 
برطرف کند. مقابل پارس جنوبي يک شکست را پذيرا 
شديم و نتوانستيم درآن ديداربه پيروزي دست پيدا 
کنيم، زيرا جايگاه واقعي ذوب آهن خوب نيست و بايد 
با همت بازيکنان، مسئوالن و حمايت هواداران شرايط 
را رفته رفته عوض کرده و به يک بلوغ تاکتيکي دست 
پيدا کنيم .وي گفت: پرسپوليس به يک هارموني و 
وحدت تاکتيکي رسيده و آنها از لحاظ روحي ورواني 

درشرايط خوبي هستند.

خرمگاه :

ذوب آهن روزسختي مقابل پرسپوليس دارد

وزيرورزش گفت: واگذاري سرخابي ها در کميته تخصصي اقتصادي دولت به تصويب 
رسيده و اکنون در نوبت طرح در دولت قراردارد. سلطاني فر را ظهار داشت: اگر به سمت 
باشگاه داري واقعي پيش برويم قطعاً با توجه به پتانسيل هاي بااليي که از نظر استعداد 
داريم مي توانيم با پرداختن به رده هاي سني پايه و کار برنامه ريزي شده، استعدادهاي 
خوبي را پرورش دهيم تا نيازي به استخدام بازيکنان خارجي نداشته باشيم.وي اضافه 
کرد: بايد شرايط را طوري ايجاد کنيم که در رده هاي سني نونهاالن، نوجوانان و جوانان، 
باشگاه ها از پشتوانه خوبي برخوردارشوند تا عالوه بر تأمين نيازهاي خود با انتقال بازيکنان 
به کشورهاي خارجي درآمد خوبي هم به دست آورند.وزير ورزش ، اهميت برخورداري از 
ورزشگاه اختصاصي براي پرسپوليس واستقالل را مورد تأکيد و توجه قرار داد و تصريح کرد: 
اين دو باشگاه بايد به صورت اساسي و زيربنايي براي برخورداري ازاستاديوم اختصاصي هم 

برنامه ريزي کنند، چراکه دليلي ندارد همه بازي ها به آزادي و تختي  ختم شود، بنابراين 
بايد به سمت احداث استاديوم خصوصي بروند.سلطاني فرعنوان کرد: هردوباشگاه بايد 
تالش کنند عالوه بر برخورداري از برنامه کوتاه مدت، داراي چشم انداز ۲۰ ساله شوند و 
از جهت تأسيسات، مالي، بازيکنان، درآمدزايي و جايگاه در ليگ قهرمانان آسيا موقعيت 
خود را مستحکم کنند.وزير ورزش ، عملکرد پرسپوليس در سه سال گذشته را خوب 
توصيف کرد و با اشاره به دو قهرماني اين تيم درليگ برتر تصريح کرد: اين تيم با وجود 
محدوديت ها و محروميت از پنجره نقل و انتقاالت توانست درخشش خوبي در ليگ 
قهرمانان آسيا داشته باشد واگر امکان جذب بازيکن جديد داشت، مي توانست درديدار 
فينال هم پيروز شود و دورازذهن نيست که تيم هاي ايراني دردور بعد يا سال هاي آينده 

عنوان قهرماني را به دست آورند.

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
 شركت تجارت نهاد آسيا )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 9316 و شناسه ملي 10740085263
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت تجارت نهاد آسيا )سهامي خاص( 
دعوت به عمل مي آيد راس ساعت 10 مورخ 97/9/27 جهت برگزاري مجمع 

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

- اصالح ماده اساسنامه )كاهش تعداد اعضاي هيات مديره(
تاريخ انتشار: 97/9/12

خ ش: 97/9/12

 حسيني:

آرزويم بازي درجام جهاني بود، اما نشد
گفت:  پرسپوليس  تيم  کاپيتان  ورزشي:  بخش 
آرزوي هربازيکني حضور درجام جهاني است ومن 
را  تجربه  باراين  دومين  براي  داشتم  دوست  هم 
کسب کنم.جالل حسيني درنشست خبري خود 
که به منظورخداحافظي اش از تيم ملي برگزارشد، 
اما  گرفتم  را  تصميم  اين  قبل  ماه  درچند  گفت: 
هرباردودل شدم تا اينکه با  برانکو و گرشاسبي حرف 
زدم و قرار شد  از تيم ملي خداحافظي کنم . بايد 
ازبرانکو که مرا به تيم ملي دعوت کرد تشکرکنم، 
همچنين از قلعه نويي تشکر ويژه اي دارم که به من 
بازي داد وکنارم بود. همچنين ازدايي چه درسايپا 
ازمن  هميشه  که  تشکرمي کنم  ملي  درتيم  وچه 
حمايت کرد. همچنين از قطبي که به من کمک 
زيادي انجام داد ممنونم وازکي روش تشکرمي کنم 
که ۷ سال شاگردش بودم و ازاو درس ياد گرفتم. 
همچنين جا دارد از مردم انزلي که شهرمن است 
وآنجا ساخته شدم تشکر کنم. سه سال در سپاهان 
بازي کردم و ازهواداران اين تيم ممنونم و درنهايت 
ازهواداران بي نظيرپرسپوليس تشکرمي کنم که هميشه 
کنارم بودند.وي درباره اينکه شما هم مثل خيلي 

ازاسطوره هاي فوتبال ايران با بي لطفي درتيم ملي 
خداحافظي کرده وهيچ بازي خداحافظي براي شما 
برگزارنکردند، گفت: به هرحال اين اتفاق براي من 
هم افتاد واين شرايط درحال حاضرچند سالي است 
درفوتبال وجود دارد وهيچوقت هم درست نشده است. 
حسيني گفت: روياي هر فردي جام جهاني است، 
من هم دوست داشتم دومين جام جهاني را تجربه 
کنم و رويايم اين بود که دردومين جام جهاني هم 

حضور داشته باشم. جا دارد از خانواده ام تشکر کنم 
که هميشه کنارم بودند و زحمت کشيدند وتوانستيم 

با هم روزهاي سختي را پشت سر بگذاريم.
برانکو: اجازه نمي دادم

 سرمربي تيم پرسپوليس با بيان اينکه همکاري با 
حسيني دراين تيم افتخار بزرگي براي او محسوب 
مي شود، گفت: اگرسرمربي تيم ملي بودم به هيچ 
او  به  را  از فوتبال ملي  عنوان اجازه خداحافظي 

نمي دادم. برانکواظهار داشت: ازحضور تعداد زيادي 
خبرنگاردرنشست خبري خداحافظي جالل از تيم 
 ملي فوتبال لذت بردم. شما با اين کاراحترام ويژه اي 
به کاپيتان ما گذاشتيد.وي افزود: قصد من تعريف 
و تمجيد از جالل نيست زيرا اوهمچنان عضوي 
ازخانواده پرسپوليس است اما به خاطر فداکاري اي 
که براي تيم ملي کرد به او تبريک مي گويم.سرمربي 
تيم  پرسپوليس گفت: حسيني افتخار خانواده، تيم 
ملي و همه هواداران است و امروز به او به عنوان 
رکورددار قهرماني درفوتبال ايران تبريک مي گويم. 
انتظار من ازجالل اين است که همچنان با قدرت 
وظايف خود را اجرا کند.وي تصريح کرد: بازيکنان 
زيادي را که امروز ستاره هاي جهاني هستند را 
پرورش دادم. بازيکناني که آقاي گل جام جهاني 
شدند و بزرگترين باشگاه هاي جهان فوتبال بازي 
به  مودريچ  اين ميان  توانم در  کرده اند که مي 
بهترين بازيکن جهان اشاره کنم.برانکواظهارداشت: 
مي خواهم بگويم از نظرمن جالل قطعا در طبقه 
اين بازيکنان قراردارد وافتخار بزرگي است که با 

چنين بازيکني کار کنم.
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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 كاالي 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
طالق، طالق توافقي، مهريه، نفقه، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

ضمنا در صورت عدم موفقيت وکال 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 انقالب، خيابان كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   5497
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ـتكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

سهامي  شركت  ژيوار  سازه  فوكا  شركت  تغييرات  آگهي 
خاص به شماره ثبت 10420 و شناسه ملي 14005866631 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - اعضاء 
تاريخ  تا  دو سال  مدت  براي  و  ذيل  قرار  به  مديره  هيئت 
1399/07/24 انتخاب گرديدند: آقاي شاهو رحماني به كد ملي 
3732926877 آ قاي پيمان ناصري به كدملي 3839967910 
خانم پرستو شجاع به كدملي 3732988821 2- بازرسان 
شركت به شرح ذيل و براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند 
: خانم طال يوسفي قولدره به كد ملي 3839194881 به سمت 
بازرس اصلي آقاي محمد رضا رجبي به كدملي 3732626581 
به سمت بازرس علي البدل 3- روزنامه كثيراالنتشار هدف 
واقتصاد جهت نشر آگهي هاي شركت انتخاب شد. اداره كل 
ثبت اسناد و امالک استان كردستان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجاري سنندج )303786(

آگهي تغييرات شركت توليدي راژان پالست شركت سهامي 
خاص به شماره ثبت 1876 و شناسه ملي 10320900048 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - نام شركت به “ توليدي آرد 
راژان سقز “ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كردستان مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري سقز )303784(

آگهي تغييرات شركت ساختماني هفت ايوان تنکابن سهامي 
خاص به شماره ثبت 1255 و شناسه ملي 10760172841 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-اعضا هيئت مديره 
براي مدت دو سال به قرار ذيل تعيين گرديدند: نيما اعتماد به 
شماره ملي -2092037595حسينعلي اعتماد به شماره ملي 
-2279470926محمدعلي قاسمي تيرتاشي به شماره ملي 
-5799804325نازلي اعتماد به شماره ملي 2092134094 
2-بازرسين شركت براي مدت يکسال مالي به قرار ذيل تعيين 
گرديدند: مريم قاسمي تيرتاش به شماره ملي 0942852419 
بعنوان بازرس اصلي و خانم سيده شريعه ميركاظمي مقدم به 
شماره ملي 2279762803 بعنوان بازرس علي البدل. 3-روزنامه 
كثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي داخلي شركت انتخاب 
گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري تنکابن )303744(

ايده  پيراپزشکي  و  پزشکي  تاسيس شركت سهامي خاص خدمات 
طب ماد درتاريخ 1397/09/10 به شماره ثبت 1624 به شناسه ملي 
14007974437 ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده كه خالصه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :خدمات 
بهداشتي درماني.آمبوالنس خصوصي.درمانگاه عمومي و تخصصي.
و  پيچي  طبي.نسخه  تشخيص  هاي  وپانسمان.آزمايشگاه  تزريقات 
داروخانه.مديريت پسماندهاي عفوني و غيرعفوني بيمارستاني.ثبت 
نسخ مراكز خصوصي و دولتي.تهيه وتوزيع تجهيزات پزشکي.تامين نيروي 
كادرپزشکي و پرستاري و اتاق عمل وآزمايشگاه و راديولوژي و سي تي 
اسکن.گندزدايي وسم پاشي و مبارزه با حشرات و جوندگان.تاسيسات، 
مخابرات ،آشپزخانه مراكز دولتي.صادرات و واردات وخريدوفروش انواع 
كاالهاي مجازبازرگاني پس از اخذمجوزاز مراجع ذيصالح) ثبت موضوع 
فعاليت مذكوربه منزله ي اخذوصدورپروانه فعاليت نمي باشد( درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي : استان آذربايجان غربي ، شهرستان 
بوكان ، بخش مركزي ، شهر بوكان، قدس ، خيابان شهيدرجايي ، كوچه 
بهار9 ، پالک 0 ، طبقه اول كدپستي 5951763537 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 
10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 23 مورخ 1397/08/23 نزد بانک 
سپه شعبه بلواركردستان با كد 1582 پرداخت گرديده است اعضا هيئت 
مديره آقاي منوچهر اميري به شماره ملي 2929905697و به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 
سال خانم نسيم علياري به شماره ملي 2930044306و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال آقاي مجتبي ميراني به شماره ملي 2939922845و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي و 
با  باامضاء مديرعامل همراه  اداري  و  نامه هاي عادي  كليه  همچنين 
مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاي امين جلفا به شماره ملي 2920287321 به سمت بازرس 
علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي ناصر شجيعي به شماره ملي 
2929194065 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه 
كثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. 
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي 
باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري بوكان )304540(

آگهي تغييرات شركت ساختماني هفت ايوان تنکابن سهامي 
خاص به شماره ثبت 1255 و شناسه ملي 10760172841 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/21 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1-سمت اعضا هيئت مديره براي مدت دو 
سال به قرار ذيل تعيين گرديد: نيما اعتماد به شماره ملي 
2092037595 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل-
حسينعلي اعتماد به شماره ملي 2279470926 به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره-محمدعلي قاسمي تيرتاشي به شماره ملي 
5799804325 به سمت عضو هيئت مديره-نازلي اعتماد 
به شماره ملي 2092134094 به سمت عضو هيئت مديره. 
2-دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي 
 ، اسالمي  ، عقود  برات   ، ، سفته  قبيل چک  از  تعهدآور  و 
امضاي منفرد آقاي  با  اداري  و  نامه هاي عادي  و  قراردادها 
با  و همراه  و مديرعامل(  )رئيس هيئت مديره  اعتماد  نيما 
مهر شركت معتبر مي باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک 
استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 

تنکابن )303745(

آگهي تغييرات شركت ره گستر ارجمند سهامي خاص به شماره 
ثبت 6384 و شناسه ملي 14003452432 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/07/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-آقاي 
عباس ارجمنديان فرزند محمود به شماره ملي 2142433324 با 
حفظ سمت بعنوان مديرعامل جديد شركت براي مدت باقيمانده ) 
تا تاريخ 03/10/1398( انتخاب گرديد. 1ـ آقاي محمود ارجمنديان 
به شماره ملي 2140567099 به سمت رئيس هيئت مديره 2ـ آقاي 
محمدجواد ارجمنديان به شماره ملي 2140226623 به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره 3ـ آقاي آقاي عباس ارجمنديان به شماره ملي 
2142433324 به سمت عضو هيئت مديره 4ـ آقاي سيدعسکري 
حسيني به شماره ملي 2064235401 به سمت عضو هيئت مديره 
همگي براي مدت باقيمانده ) تا تاريخ 1398/10/03( انتخاب گرديدند. 
كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد آور بانکي از قبيل چک، سفته 
،برات ، ساير اوراق بهادار و سايرنامه هاي عادي واداري با امضاء 
آقاي عباس ارجمنديان )مدير عامل و عضو هيئت مديره( يا امضاي 
آقاي محمدجواد ارجمنديان )نائب رئيس هيئت مديره( و مهرشركت 
معتبرميباشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري آمل )304870(

اهداي 
خون

اهداي
زندگي

فروش ويژه
تاالر تشريفاتي در منطقه

بورس تاالرهاي غرب تهران
0912335705197
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 فروشگاه نگين
 ويژه جهيزيه

توليدكننده و پخش كننده
ملزومات فلزي و پالستيک 

آشپزخانه
www.negin shop.net

09128132894-55577783
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مشاوره رايگان – خ 
آموزش – اجاره سالن

راه اندازي سالن و تجهيزات
خريد كمپوست و خاک پوششي

)سراسر كشور(

09129408498 
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شركت تجارت نهاد آسيا

گوناگون

 بخشي به نشان طال رسيد
 درادامه بيست و چهارمين دوره مسابقات قهرماني تکواندوي  ارتش هاي 
جهان  که به ميزباني برزيل جريان دارد، روزگذشته بخشي و اينانلو 
به مصاف رقباي خود رفتند که در نهايت بخشي قهرمان شد واينانلو 

نيز با واگذاري نتيجه ازدوررقابت ها کناررفت.

پيروزي جوانان در جهان 
 تيم تنيس روي ميز جوانان ايران که براي نخستين باردررقابت هاي تيمي 
قهرماني جهان شرکت کرده است،ديروزاولين ديدار خود را برابر نيوزلند 

برگزار کرد و طي آن موفق به کسب پيروزي ۳ بر صفر شد.

تعويق تجليل از مدال آوران 
از  انساني وزارت ورزش، تجليل  به گفته معاون مديريت ومنابع 
و  آسيايي  بازي هاي  وازجمله  رويدادهاي سال جاري  مدال آوران 
پاراآسيايي امسال برگزارنخواهد شد. فرامرزيان گفت: هنوزتا پايان 
 سال چند ماه باقي مانده است و قطعا طي اين مدت هم شاهد 

مدال آوري ورزشکاران مان در ميادين مختلف خواهيم بود. 
 

قهرماني کشتي در روسيه
 رقابت هاي بين المللي کشتي  جام الروسا در روسيه و با حضور ۵ تيم 
روسيه، ايران، گرجستان، آذربايجان و ازبکستان   برگزارشد و در پايان تيم 
ايران با کسب 4 پيروزي به عنوان قهرماني  دست يافت. پس از تيم ايران 

تيم هاي روسيه و ازبکستان به ترتيب دوم وسوم شدند.
 

 داورايراني مدال برنزگرفت
 درجريان برگزاري هفدهمين دوره رقابت هاي نجات غريق قهرماني جهان 
دراستراليا حبيب خمجاني، داور مطرح و با سابقه نجات غريق کشورمان ، موفق 

به دريافت مدال برنز کميته داوري دراين دوره ازرقابت هاي جهاني شد.
 

آرزوي موفقيت براي جالل
بازيکن تيم پارس جنوبي گفت: به حسيني خسته نباشيد مي گويم، 
بازيکني مثل او کم است و براي او آرزوي موفقيت دارم. در پرسپوليس 
بازي کرده ام و بازي درپرسپوليس کمتر از تيم ملي نيست.نوري 
افزود: من هم با وجود اينکه شرايط خوبي داشتم، از تيم ملي خط 

خوردم. به هر حال اين سليقه سرمربي تيم ملي بود. 
 

 شاهين صدرنشين شد
دردو ديدارپاياني هفته پانزدهم ليگ يک تيم شاهين بوشهر با وجود توقف مقابل 
ملوان قعرنشين به صدر جدول بازگشت. دردومسابقه پاياني هفته پانزدهم ليگ 
يک تيم صدرنشين شاهين مقابل ملوان قعرنشين متوقف شد. ملوان دراين مسابقه 

يک ضربه پنالتي را ازدست داد تا همچنان دستش به برد نرسد!
 

 سرخپوشان پاداش مي گيرند
 بازيکنان تيم فوتبال پرسپوليس دراين هفته پاداش حضوردرفينال ليگ 
قهرمانان آسيا را دريافت مي کنند. بازيکنان پرسپوليس که هفته گذشته ازعدم 
دريافت مطالباتشان ناراحت بودند، قراراست دراين هفته پاداش حضوردرفينال 

ليگ قهرمانان را دريافت کنند.

نكته

خبر

  بسكتبال جهاني مي شود؟
تيم ملي بسکتبال ايران دردومين ديدارش از پنجره پنجم انتخابي جام 
جهاني امروز به مصاف فيليپين مي رود.هردوتيم اين پنجره ازمسابقات 
انتخابي را با باخت شروع کرده اند. ايران شکستي سنگين برابر استراليا 
را تجربه کرد و فيليپين نيز درخانه برابرقزاقستان باخت تا مشخص شود 
اين تيم درخانه نيز شکست ناپذير نيست و حاال فرصت بسيار خوبي براي 
ملي پوشان ايران به دست آمده تا درمانيل گامي بلند به سمت چين، 
ميزبان جام جهاني ۲۰۱٩ بردارند. اگر تيم ملي بتواند همانند ديداررفت 
ازپس فيليپين بربيايد حضورايران درجام جهاني تقريبا قطعي مي شود 

اما شکست دوباره کار را به پنجره پاياني مسابقات مي کشاند.

پيام کي روش به کاپيتان جالل
 به دنبال خداحافظي جالل حسيني از بازي هاي ملي، کي روش پيام زيررا منتشر 
کرد.ازجالل عزيز به خاطراينکه قسمت عمده اي ازدوران بازيگري بين المللي 
خود را درتيم ملي وبا شخص بنده به عنوان سرمربي تقسيم کرد، تشکرمي کنم. 
براي من اين افتخار بزرگي بود. من هميشه شما را به عنوان بهترين کاپيتانهايي 
که با اوکارکردم، يک فرد حرفه اي وبي نظير، يک کاراکتروفاداروبسيار بزرگ 
 که هميشه براي تمامي بازيکنان درون و بيرون زمين يک الگو بود به خاطر
مي آورم.حتي فراتراز۱۱۵ بازي بسيار تاثيرگذاربراي تيم ملي. شما يک الگوي 
بسيار فوق العاده براي تمام بازيکنان ايراني وتمام بازيکناني که بعد ازتوآمده اند 
وخواهند آمد خواهي بود. براي شخص بنده باعث افتخاربود که توانستم اين ها 

را به چشم ببينم. ازتوممنونم.

تجليل ازکاپيتان پرسپوليس 
مديرروابط عمومي وامور فرهنگي سازمان ليگ فوتبال گفت: فردا پيش 
از ديدار پرسپوليس و ذوب آهن از کاپيتان پرسپوليس تجليل مي شود. 
بهمني اظهارداشت:  به مناسبت خداحافظي جالل حسيني از فوتبال 
ملي به منظورارج نهادن به زحمات اين بازيکن و انجام ۱۱۵ مسابقه 
براي تيم ملي، فدراسيون فوتبال وسازمان ليگ پيش از ديدار پرسپوليس 

و ذوب آهن ازتالش هاي خالصانه سيدجالل خواهد.

مقدم، مربي تيم ملي عراق شد
کريم مقدم سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ساحلي کشورمان با مسئوالن 
فدراسيون عراق براي هدايت تيم ملي فوتبال ساحلي اين کشوربه توافق 

نهايي رسيد و قرارداد امضا کرد.



دبير علمي جايزه جالل اعالم کرد :

۱۰۰ ميليون تومان جايزه برگزيده جالل آل احمد

نشست خبري يازدهمين جايزه ادبي جالل آل احمد 
با حضور محمدرضا بايرامي دبير علمي و مهدي قزلي 
دبير اجرايي در بنياد شعر و ادبيات ايرانيان برگزار 
شد.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران 
پويا، دبير اجرايي اين جشنواره با اعالم زمان و مکان 
مراسم اختتاميه، گفت: روز شنبه 17 آذر در کتابخانه 
 ملي ايران آخرين قدم دوره يازدهم جايزه ادبي جالل 

آل احمد را خواهيم برداشت. در مجموعه سه هزار و 
213 کتاب در اين دوره جايزه جالل حضور دارند. 150 
نقد ادبي، 173 مستندنگاري يک هزار و 673 رمان 
وجود دارند. اين تعداد مربوط به همه آثار بوده است که 
برخي از آن ها در دبيرخانه حذف مي شود البته همه آثار 
بررسي شده است.وي افزود: معرفي برندگان جايزه به 
شوراي کتاب وزارت ارشاد يکي از کار هاي ما در جايزه 
ادبي جالل آل احمد است؛ بنابراين نامه نگاري شده 
که برگزيدگان مورد حمايت قرار گيرند تا کتاب هاي 
آن ها وارد کتابخانه هاي عمومي کشور شود.محمدرضا 
بايرامي هم  گفت: داوران جشنواره صرف نظر از همه 
مسائل که ناشر و جنسيت نويسندگان چه بود، فقط 
به آثار نظر داشتند و به مولفه هايي چون قوت ادبي، 
شمول آثار ادبي و اينکه در جغرافيايي زندگي مي کنيم 

که اسم آن ايران است توجه کردند .

رهبر معظم انقالب به ساخت سريال هاي تلخ و ايجاد 
يک نوع تلخي در ذائقه مخاطب تأکيد کردند، حتي 
مصداق "بي نوايان" را مي آورند که تلخ است ولي نهايتاً 
يک حّس خوبي در ذهن مخاطب ايجاد مي کند. اما 
ضعف سريال هاي ما روح جامعه را جريحه دار مي کند.
به گزارش تسنيم، کارگردان سينما و تلويزيون در 
پاسخ به اين سوال که چرا سريال هاي استراتژيک 
کمتر مورد پشتيباني قرار مي گيرندگفت : خدمت 
مقام معظم رهبري گفتم که قبل از اينکه دشمن 
فرصت ميدان داري همه جانبه پيدا کند سريال هايي 
بسازيم که تصوير دقيقي از فجايع پهلوي و گذشته 
اين کشور و اتفاقاتي که باعث شد تا ملت ايران، 
انقالب اسالمي را بوجود آورند آثار نمايشي مثمرثمر 
و با محتوايي توليد کنيم. واقعاً جاي چنين فيلم ها 
و سريال هايي در سينما و تلويزيون خالي است. که 

متأسفانه کمتر هم مورد پشتيباني قرار مي گيرند 
و همين کار "انقالب دوم" يا "نفوذ" با سعه صدر به 
مرحله توليد رسيد .شمقدري با انتقاد از رويه اي 
که براي پرکردن آنتن تلويزيون وجود دارد، گفت: 
يکي از مشکالت و خطاهاي راهبردي ما در مواجهه 
با سريال ها اين است که به تأثير ماندگار آن اثر 

توجه نمي کنيم . 

جواد شمقدري: 

تلويزيون به سريال هاي استراتژيک نياز دارد
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دو طرح از معماران ايران در بخش »پروژه هاي آينده« جشنواره جهاني معماري 
در شهر آمستردام هلند برگزيده شدند.به گزارش ايسنا، طرح مرکز اجتماعي 
از گروه معماري کارند )علي شريعتي، زهرا سربندي( در  شهر جديد صدرا 
بخش رقابتي »پروژه هاي آينده« جشنواره جهاني معماري موفق به کسب جايزه 
اول شد و طرح خانه طاقي گويُم در شيراز از عليرضا تغابني نيز برنده بخش 

 

»خانهـ  پروژه هاي آينده« اين جشنواره جهاني شد. امسال همچنين سازه مسجد 
حضرت وليعصر )عج( که توسط رضا دانشمير و کاترين اسپريدونوف طراحي 
شده است در بخش پروژه هاي تکميل شده مذهبي جشنواره جهاني معماري 
به عنوان يکي از هشت نامزد نهايي کسب جايزه معرفي شده بود که در نهايت 

جايزه اين بخش به سازه کليسازي يادبود بالروس در شهر لندن رسيد. 

معماران ايراني، برنده 
جشنواره جهاني هلند

مهر/ شهاب الدين قيومي

حضور مدال آوران 
بازي هاي آسيايي در 

مناطق راهيان نور جنوب

80 نفر از مدال آوران بازي هاي آسيايي  
از مناطق  پارا آسيايي طي مراسمي   و 
راهيان نور جنوب کشور بازديد کردند. 
عکس هاي فوق گوشه اي از اين بازيد را 

نشان مي دهد.
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سه شنبه 97/9/۱3

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

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني 
محل  در  مورخ 97/09/24  روز شنبه  بعدازظهر  راس ساعت 3  اروميه  کوثر  مسکن 
اروميه خيابان رسالت روبروي مصالي امام خميني)ره( خيابان محراب حسينيه اعظم 
موسي الرضا)ع( تشکيل مي  گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود 
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده 
حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي 
در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد 
در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداکثر حق سه راي باوکالت و هر 
شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيحا اينکه وکالتنامه هاي عادي 
بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از 
ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در 
غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

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

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

تاريخ انتشار: 97/9/12
خ ش: 97/9/12

3112

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده 
شركت تجارت نهاد آسيا )سهامي خاص( به شماره 

ثبت 9316 و شناسه ملي 10740085263
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت تجارت نهاد آسيا )سهامي خاص( دعوت به عمل 
مي آيد راس ساعت 11 مورخ 97/9/27 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور 

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

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
تاريخ انتشار: 97/9/12

خ ش: 97/9/12

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع 
عمومي فوق العاده در شركت سهامي خاص

 آگهي دعوت سهامداران گروه مهندسين 
 پرند كوير شرق سهامي خاص ثبت شده 

به شماره 14470 و شناسه ملي 10380301044 
جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
در ساعت 10 صبح مورخ 97/09/25 در آدرس مشهد – بلوار فلسطين – فلسطين 11 
پالك 28 کد پستي 9185653154 تلفن 05138436844 تشکيل مي گردد حضور به 

همراه رسانند.
دستورجلسه:

اتخاذ تصميم درخصوص تغيير محل شرکت
تاريخ انتشار: 97/9/12

خ ش: 97/9/12

 فرم شماره 3 
اداره كل تامين اجتماعي استان قم
)ابالغ راي كميته بدوي استاني(

به خانم/آقاي خيراله  مربوط  فرم شماره يك  اصل  احتراما، 
عسگري در جلسه مورخ 1397/08/15 کميته بدوي مشاغل 
سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 3 )سه( شغل 
مطرح شده 3 )سه( شغل مورد تاييد قرار گرفته است، جهت 

اقدامات بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: قسمت تراشکاري، قسمت ميله زني، 

قسمت ماشين کاري )شرکت کامراد(
رونوشت:

1- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکي و مديريت درمان 
استان جهت استحضار و اقدام مقتضي برابر ماده 3 آيين نامه

2- شرکت/کارگاه: کامراد، اطالع و اقدام مقتضي
3- آقاي/خانم خيراله عسگري جهت اطالع

- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل 
سخت و زيان آور ظرف 15 روز قابل تجديدنظرخواهي در کميته 
تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور مي باشد و در صورت عدم 
اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و الزم االجراء شدن راي 
به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکيالت و آيين  مزبور 
دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ ابالغ براي 
اشخاص داخل کشور و ظرف 6 ماه از تاريخ ابالغ براي افراد 
مقيم خارج از کشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري 

خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/12

خ ش: 97/9/12

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
 شركت كانسار پوالد آراد بارثاوا )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 59007 و شناسه ملي 10006063082
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت که در روز شنبه مورخ 1397/09/24 
ساعت 12 در محل قانوني شرکت واقع در بلوار سجاد – ساختمان کاسپين مد – طبقه 

4 – واحد 403 برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1- انتخاب هيات مديره و مديرعامل شرکت
2- انتخاب بازرسين شرکت

3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
تاريخ انتشار: 97/9/12

خ ش: 97/9/12

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

حمل و نقل كاميونداران شهرستان كرج
از اعضاي محترم اين شرکت تعاوني دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول که در ساعت 9 صبح روز جمعه تاريخ 1397/10/14 در محل جاده محمدشهر 

شهرك مهندسي زراعي مسجد الزهرا برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
توجه: در صورتي که هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
اعمال راي در  براي حضور و  را  از حق خود  يابد مي تواند استفاده  نوبت اول حضور 
مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار واگذار کند. تعداد آراي وکالتي هر عضو سه 
راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود و در اين صورت تاييد نمايندگي 
هيات  رئيس  ميرعربشاهي  بازرس/يا سيدحسين  علي اصغر خلج زاده  با  تام االختيار 

مديره تعاوني خواهد بود.
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداکثر ظرف 10 روز از انتشار اين 
آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني و 
کارت شناسايي معتبر در محل دفتر شرکت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين 
عضويت متقاضي و اهليت نماينده برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذکور تاييد و 

ورقه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمنا اعضايي که تمايل به کانديداتوري پست بازرس شرکت تعاوني را دارند، ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت اسناد و مدارك خود را به همراه فرم درخواست به 

مديريت تعاوني مهندسي جهانبخش احمدپور تحويل نمايند.
تذکر 1: اين مجمع با حصول حدنصاب نصف به عالوه يك اعضاء تشکيل مي گردد.

تذکر 2: احراز هويت جهت حضور در مجمع فقط با کارت ملي يا شناسنامه صورت مي گيرد 
و از حضور افراد بدون مدارك احراز هويت جلوگيري به عمل خواهد آمد.

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس

بودجه سال  و  مالي سال 1396  تصميم درخصوص صورتهاي  اتخاذ  و  رسيدگي   -2
جاري

3- ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شرکت تعاوني
4-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

تاريخ انتشار: 97/9/12
رئيس هيات مديره – سيدحسين ميرعربشاهيخ ش: 97/9/12

هيات مديره شركت تعاوني مسكن كوثر اروميه

شركت تجارت نهاد آسيا

 مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت هيات مديره شركت
 سيدمحمدرضا وحيدي تورچي

 ترك زاده آراني – مديريت تعاون،
 كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم

گفتوگو

 شيوا خسرومهر بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون:

 من بازيگرم و بايدکارم را 
درست انجام دهم

ناهيد جعفرپور کامي
شيوا خسرو مهر متولد 24 آبان 1350 سبزواراست. 
وي فارغ التحصيل رشته تئاتر از دانشکده هنرهاي 
زيبا است، پدرش نيز از فارغ التحصيل هنرهاي 
زيبا رشته بازيگري و کارگردان تئاتر بود. بازي ر 
از 5 سالگي با حضور در تئاترهاي پدرش شروع 
کرد، اما با جدا شدن پدر، او نيز 20 سالي از 

عرصه هنر فاصله گرفت تا اينکه در سال 1378 در کالس هاي بازيگري 
حميد سمندريان دوره هاي بازيگري را گذراند. نوشتن داستان کوتاه، 
کارگرداني تئاتر و تدريس بازيگري از ديگر فعاليت هاي او است.خبرنگار 

ما مصاحبه اي باوي ترتيب داده که با هم مي خوانيم .
- از چه زماني حرفه بازيگري برايتان جدي شد و تصميم گرفتيد 

در اين عرصه باقي بمانيد؟
رفتم.  تئاتر مي  تمرين هاي  با پدرم کار کردم، سر  از 4، 5 سالگي    
وقتي که انقالب شد پدرم بازيگري، تئاتر و کال هنر را کنار گذاشتند. 
من در سال 77،78 به طور جدي با شروع کالس هاي استاد سمندريان 
)روحشان شاد( هنر را دوباره شروع کردم و کالس هاي استاد تارخ را 
هم گذراندم که هم مديوم صحنه و تئاتر را گذرانده باشم و هم مديوم 
تصوير را. آقاي تارخ مرا به سريال بسيار موفق " نرگس" معرفي کرد به 
کارگرداني آقاي سيروس مقدم و من با سريال " نرگس" شناخته شدم. 
قبل از اين سريال  آقاي فخيم زاده مرا به آقاي خسرو ملکان براي فيلم 
بود.  کرده  معرفي  قاسم جعفري  کاشانه"   " فيلم  و  مهتاب"  عروسي   "
 ورودم به عرصه تصوير با سريال "کاشانه" ، به عرصه تئاتر" مجلس نامه"

 و تله تئاتر " به سوي دمشق" بود. 
- جزو بازيگراني هستيد که معموال در فيلم هايي که بازي مي کنيد، 
لباس هاي شيك و متناسب و خوبي استفاده مي کنيد. آيا در زمينه 

لباس خودتان به طراح لباس فيلم ها مشاوره مي دهيد؟
 در رابطه با کاربرد لباس، براي آن کاراکتري که من بازي مي کنم در هر 
پروژه يا مديومي شخصي هست به نام طراح لباس که گهگاه طراح لباس 
و صحنه يکي هست و گاهي اوقات هم تنهاست و قطعا پيشنهادهايي 
از طرف من است و به يک  خود طراح مي دهد و گاهي هم پيشنهاد 

مشترکاتي مي رسيم. 
- طي اين  سالها شهرت چه پيامدهايي را براي شما به دنبال داشت؟

 ردپاي شهرت در زندگي شخصي من بسيار دوست داشتني و از همه 
مهمتر اجازه خبط و اشتباه را از من گرفته و من مسئوالنه تر در زندگي 
و کارم برخورد مي کنم، به خاطر اينکه اجازه ندارم خيلي کارها را که دلم 
مي خواهد انجام دهم و اين مسئوليت پذيري براي من قابل ارزش است. 
ممنون از مردم که به خاطر من وقت مي گذارند، سينما مي روند، پاي 
تلويزيون مي نشينند و شبکه اي را نگاه مي کنند که من بازي دارم، يا 
بليت تئاتر من را مي خرند. از همه اينها مهمتر در فضاي مجازي مرا دنبال 

مي کنند و چقدر کامنت هاي پر از مهر از مردم عزيز وطنم دارم. 
- اگر قرار بر انتخاب ميان رسانه ها يا مديوم هاي مختلف باشد، 

انتخاب شما کدام است؟
 انتخاب مديوم براي من تعريف نشده. براي من تئاتر، سينما و تلويزيون 
فرقي نمي کند. من بازيگرم و بايد در هر مديومي کارم را درست انجام 
دهم. درست و قابل قبول بودن براي من مالک و انتخاب اصلي است 

نه مديومش. 
- گويا قرار است شما در فيلم سينمايي " دوچ" بازي کنيد. درباره 

اين فيلم سينمايي برايمان مختصري توضيح مي دهيد؟
 اين فيلم فيلمبرداري شد و من هم يکي از بازيگران فيلم بودم.دعوت من 
به اين کار توسط آقاي مجيد نصيري بود، چون تجربه 3،4 کار با ايشان 
را دارم و حرف شان برايم سند بود. به دعوت ايشان کار" دوچ " را قبول 
کردم به تهيه کنندگي  کانون پرورش فکري. است .اين کار خاطره بدي 
برايم داشت. کارگردان  لطف کردند يک سري از سکانس هاي بازي  بنده 
را حذف کردند و من  سوال مي کنم  چرا  آن سکانس ها حذف شد  من 
هنوز  فيلم را نديدم و اين حرفها را از دوستانم شنيدم و لطف دوم  کارگردان 
اين بود که عکس بنده را در پوستر کار نصفه گذاشته بودند و من  اعتراض  
کردم، اما کارگردان  در جواب به من گفت به من ارتباطي ندارد، طراح 
پوستر اينگونه طراحي کرد و من  گفتم ، طراح زير نظر کارگردان، طرح 
مي زند. يا عکس من را در پوستر کار، کامل مي زديد، يا اصال نمي زديد. 
چرا فقط صورت من نصفه است و صورت بقيه کامل است؟ به خاطر اين 
توهين نه به جشنواره اصفهان رفتم و نه اکران خصوصي اي که در تهران 

داشت. هيچ پستي هم از اين کار در اينستاگرامم هم نيست.
- نظرتان در مورد افزايش دستمزد بازيگران که اين روزها به 

موضوع داغ هم تبديل شده، چيست؟
 در مورد دستمزدها و اينکه اين اتفاقات به چه شکلي دارد در جامعه 
اتفاق مي افتد من زياد در ارتباط نيستم. قانون موفقيت مي گويد شما 
بايد براي ثروتمند شدن مسير ثروت تان را طي کنيد، يعني اگر در فيلمي 
دستمزدتان يک ميليون تومان است در فيلم بعدي، کمي افزايش پيدا 
کند و همين طور ادامه يابد، مسيرش اينگونه درست طي مي شود، ولي 
وقتي در فيلمي از يک ميليون تومان به 3 ميليون تومان  افزايش پيدا کند 
اين را مطمئن باشيد که از پول خبري نيست چون مسيرش به درستي 
طي نشده. به خاطر همين من به دستمزد همکارانم که کم است يا زياد، 
 کاري ندارم. من مدار دستمزدي و نردباني خودم را مي روم، حاال اگر کسي 

مي خواهد در اين حرفه دو برابر يا ده برابر بگيرد به من ربطي ندارد.
- در حال حاضر مشغول چه کاري هستيد؟

 در حال حاضر سريالي به کارگرداني آقاي جواد ارشاد سرابي و تهيه کنندگي 
خانم فريبا توکلي و نويسندگي سمانه نامداري در بم در حال فيلمبرداري 
است در 3 پارت. پارت اول در کرمان بود که من بازي نداشتم و روزي 
که به دوستان در کرمان اضافه شدم بعد از چند ساعت حرکت کرديم به 
سمت راين. دو هفته در آنجا فيلمبرداري داشتيم ، حدود 22 روز در شهر 
زيباي بم ومدتي است به تهران برگشتم، اما دوستان همچنان مشغول 
فيلمبرداري هستند. پارت سوم هم شروع شده و بازيگران جديدي دوباره 
اضافه شدند و اول بهمن فيلمبرداري کار تمام مي شود و فکر مي کنم 
پخش اين سريال  سال 98 باشدوهمچنين " خاک گرم" نام سريالي ديگر 
است که لوکيشن اصلي ما در ارگ قديم بود و من نقش يک دکتر باستان 
شناس را بازي مي کنم به نام سيمين کهن که مقيم ايتالياست و بعد از 
25 سال به بم برمي گردد و يک ديالوگ خوب در اين کار دارم که دوست 
داشتني است. ديالوگي که به شيوا خسرومهر بسيار نزديک است. وقتي 
جلوي دوربين مي گفتم يا حتي وقتي شب در هتل تمرين مي کردم انگار 
سلول هاي بدنم هم اين ديالوگ ها را مي گفتند و آقاي دانيال حکيمي نقش 
 مقابل من)شهريار( از من مي پرسيد براي چي برگشتي و من در جواب او 
مي گويم اينجا خاکمه، اينجا وطنمه، اينجا سرزمينمه و اين جمالت را با 

بغض مي گويم و واقعا ايران عزيزم را دوست دارم. 
- نوعي آرامش و وقار خاصي در چهره و بيان شما وجود دارد که 
در نقش هاي تان هم نمود پيدا مي کند، اين آرامش از کجا مي آيد و 

چقدر شبيه خود دروني شماست؟
ممنونم از تعريف تان. چيزي که من ياد گرفتم و مي دانم، اين است که 
هر بازيگري براي ايفاي آن نقش 50 درصد از خودش را براي ايفاي آن 
 نقش مي گذارد.استثناها را نمي گويم. 50 درصد هر نقشي خود من هستم، 
 10 درصد کاراکتر، فيلمنامه، کارگردان، گريم، لباس و... اينها به من کمک 
مي کند که آن 50 درصد مابقي را بتوانم اضافه کنم.به 50 درصد خودم. 
آرامشي هم که شما از آن نام برديد لطف خدا و مردم بود که اينگونه مرا به 
ياد دارند. به احترام مردم، من اين مسير را ادامه مي دهم. گهگاه نقش منفي 
هم بازي کرده ام و اين خيلي براي  من جالب بود که مردم نقش منفي من 
را هم دوست داشتند چون مي دانستند که فقط نقش است و شيوا خسرومهر 

هيچ ربطي به نقش منفي ندارد و مردم هميشه دوستم دارند.
- بحث فساد در سينما موضوعي است که بازيگران زيادي درباره 

آن صحبت کرده اند، اين موضوع چقدر صحت دارد؟
در مورد فساد در سينماي ايران خدا را شکر تا به حال براي من پيش 
نيامده و نمي دانم چه جوابي بايد به اين سوال بدهم. فکر نکردم، نديدم 

و درگيرش هم نبودم. 

خبر
ده نمکي: 

هيچ گاه نبايد دهان منتقد را بست
به نظرم نکاتي که مقام معظم رهبري درباره تلويزيون و آثار تلويزيوني فرمودند 
هم بايد به يک منشور راهبردي تبديل شود. اين منشور بايستي به دستورالعمل 
درآيد و نگاه ويتريني نداشته باشيم.ده نمکي با اشاره به اينکه فيلمسازان جوان ما 
بدانند که منتقدين شان مخاطبين اصلي شان نيستند، توصيه کرد: خرسندم که 
وقتي تصميم گرفتم اخراجي هاي سه گانه بسازم مسيري را به روي فيلمسازان 
باز کرد تا آن ها هم به چند گانه ساختن روي بياورند. فيلمسازان جوان ما الزم 
است به برندها و نام هايي که در جامعه تأثير مي گذارد توجه کنند. مثاًل اگر 
تأکيد دارم به اضافه کردن "ها" انتهاي نام  فيلم ها، اين خودش يک نوع توجه به 
نظر و سليقه مخاطب بوده است. فيلمسازان جوان ما بايد بدانند در مسير رشد 
و توسعه بارها نقد مي شوند حتي مغرضانه اما هيچ گاه منتقدين شما مخاطبين 
اصلي شما نيستند.او با بيان اينکه واقعاً نبايد با يک نقد و يا جريان سازي هايي 
که مي شود از مسير و اعتقاد پا پس کشيد، افزود: بارها من را نقد کرده اند و 
نقد مي کنند حتي اين جريان سازي ها و فضاسازي ها بي رحمانه هم بوده است 
اما اعتقاد دارم هيچ گاه نبايد دهان منتقد را بست و در عين حال هم نبايد از 
نقد حتي از روي غرض هم مأيوس شد. من هميشه فيلمي که مي سازم را 
قبل از اکران در يک محيطي همچون مدرسه مي بينم تا با نظرسنجي مردمي 
به مشکالت و نقاط ضعف کارم برسم و بعد از رفع در جشنواره و سپس در 

سينماها، اکران مي کنم.

تمديد مهلت ثبت نام در نهمين 
جشنواره عمار

در حالي که مهلت ثبت نام در نهمين دوره اين رويداد سينمايي تا 5 آذر 
تمديد شده بود، مهلت ارسال آثار در بخش هاي »فيلم« و »فيلم ما« اين 
جشنواره به ترتيب تا 15 و 20 آذر تمديد شد.به گزارش خبرگزاري فارس، 
بر اساس اعالم دبيرخانه جشنواره مردمي فيلم عمار، مهلت ارسال آثار در 
بخش هاي »فيلم« و »فيلم ما« اين جشنواره به ترتيب تا 15 و 20 آذر ماه 
تمديد شد.بنابراين گزارش، مهلت ارسال آثار به اين دوره از جشنواره مردمي 
فيلم عمار تنها در دو بخش »فيلم« و »فيلم ما« تمديد شده و زمان تعيين شده 
براي ارسال آثار در بخش »نقد، مقاالت و پژوهش هاي سينمايي« تمام شده 
است.همچنين امسال دو بخش فراخوان معرفي سوژه و فراخوان مردمي نيز به 
نهمين جشنواره عمار اضافه شده و افراد، گروه ها و تشکل هاي فرهنگي-مردمي 
مي توانند در اين بخش ها مشارکت داشته باشند.نهمين جشنواره مردمي فيلم 

عمار، دي ماه 97 در سينما فلسطين تهران برگزار مي شود.

کالنتري مطرح کرد:

 تالش براي اقتدار دانشگاه آزاد در 
توليد علم و تربيت نخبگان آينده ساز

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي گفت: همت مسئوالن دانشگاه، 
اقتدار دانشگاه آزاد اسالمي در سه حوزه توليد علم، آموزش و پرورش نيروي 
انساني و نخبگان آينده ساز است.به گزارش  روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي،  
حجت االسالم ابراهيم کالنتري معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي 
در نشست تخصصي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي استان بوشهر، با 
اشاره به نقش دانشگاه ها در دنيا، گفت: دانشگاه ها رويدادهاي مهمي در جهان 
رقم زده و بعضاً مسير تاريخي کشورها را تغيير داده اند.وي جهان بيني در غرب 
و ايجاد قدرت هاي جهاني را متأثر از نقش دانشگاه در دنيا دانست و تصريح 
کرد: جهان در پيچ تاريخي مهمي قرار گرفته که آشفتگي سياسي برخي از 
کشورها و حتي مکاتبي چون اومانيسم، سکوالريسم و ليبراليسم نشأت گرفته 
از کارکرد دانشگاه هاست.کالنتري دانشگاه آزاد اسالمي را نعمت بزرگي براي 
کشور، جامعه و خانواده ها دانست و خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه آزاد اسالمي 
نبود، بسياري از فرزندان اين سرزمين به  دليل تحصيل علم در کشورهايي که 
از نظر هويتي و فرهنگي با ارزش هاي جامعه اسالمي ما منافات دارند، به ورطه 

نابودي کشيده مي شدند.

بزرگداشتي براي ابوالفضل زرويي 
نصرآباد در تلويزيون

به مناسبت درگذشت ابوالفضل زرويي نصرآباد ـ پژوهشگر و طنزپرداز 
ايراني ـ »شب شعر« از مجموعه »شب هاي هنر« به بزرگداشت اين 
طنزپرداز کشورمان، مي پردازد.به گزارش  روابط عمومي شبکه چهار، 
ابوالفضل زرويي نصرآباد، شاعر و طنزپرداز کشورمان، شنبه )دهم آذر( 

بر اثر عارضه قلبي درگذشت.
به همين منظور برنامه »شب شعر« با اجراي محمود اکرامي فر دوشنبه 
)12 آذر( با حضور سعيد بيابانکي و ناصر فيض به زندگي هنري و آثار 
اين هنرمند مي پردازد.پخش پلي بک هايي از زندگينامه و شعرخواني هاي 
مرحوم زرويي نصرآباد و همچنين مراسم تشييع اين هنرمند از ديگر 

بخش هاي »شب شعر« اين هفته است.


