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طعم زرد بهار اروپايي!
حسن کرباليي

پليس فرانسه شنبه گذشته 10 هزار 
نيرو براي رويارويي با جليقه زردها به 
ميدان نبردهاي خياباني گسيل داشت 
شتم  و  ضرب  و  اشک آور  گاز  با  تا 
معترضين، آبي بر آتش اين خيزش 
انقالبي بريزد. اعزام پليس اکنون به 
66 هزار نفر رسيده يعني به ازاي هر معترض يک پليس 

اجير شده است.
دکور  پاريس  خيابان هاي  در  دود  و  آتش  ستون هاي 
پايتخت را براي چندمين بار به هم ريخت و شورشيان 

باز به نزديکي کاخ رياست جمهوري رسيدند.
مقامات دولتي فرانسه شمار معترضين را در سراسر کشور 

ده ها هزار نفر ذکر کردند.
هماوردي ده ها هزار نيروي پليس با معترضين در فرانسه با 
توجه به تجربيات درگيري طرفين در دوشنبه گذشته ديدني 
بود. در پاريس خيابان شانزه ليزه زيباترين و شيک ترين 
 خيابان فرانسه و حتي اروپا، صحنه شديدترين درگيري ها
و  مرور  و  عبور  عماًل  مترو  ايستگاه  تعطيلي 19  بود. 
زندگي روزمره مردم در پايتخت اين کشور را مختل 
 کرد. در سنگفرش هاي خيابان اليزه پوکه گلوله هاي
 شليک شده توسط پليس، چوب و سنگ مردم و انبوهي 
از ماشين هاي آتش گرفته خودنمايي مي کرد.معترضان 
تمرکز خود را روي رسيدن به ميدان پيروزي گذاشته 
بودند که عمده خسارات هم در همين ميدان بود. احزاب 
و اتحاديه ها نقشي در اين آشوب ندارند. آنها نظاره گر 
يک جنبش تمام عيار ضدسرمايه داري هستند. تاج و 
معترضين  و  است  در خطر  پاريس  در  ماکرون  تخت 
سخن از سرنگوني او و تشکيل جمهوري ششم به ميان 

آورده اند.

سرمقاله

 چسبندگي قيمت
واکنش بازار را کند کرده است

 دالر ثابت بماند قيمت ها کاهش مي يابد
 توان مردم با قيمت ها برابري ندارد

پرونده ويژه

يادداشتيادداشت

يک بام و دوهواي اعتدال و توسعه
امير قرباني

پررنگ  را  خود  هاي  فعاليت  روزها  اين  توسعه  و  اعتدال  حزب 
در سکوت  و  پيش  وقت  همين چند  و  کرده  آغاز  گذشته  از  تر 
خبري ايام اربعين حسيني، انتخابات شوراي مرکزي اين حزب نيز 
برگزار شد و بار ديگر چهره هاي نام آشناي دولت و ياران نزديک 
 حسن روحاني بر مسندهاي اصلي اعتدال و توسعه تکيه زدند. از 
محمد باقر نوبخت و واعظي گرفته تا اکبر ترکان و علي جنتي بار 

ديگر در جمع باالنشينان اين حزب قرار گرفتند. 
در اين بين اما يکي از مباحث مهمي که در کنگره سراسري حزب اعتدال و توسعه مطرح 
شد، جوانگرايي و بهره گيري از نيروهاي جوان تر در بدنه اين حزب شد. موضوعي که سبب 
شد تا درميان اعضاي جديد، فقط يک سوم اعضاي قبلي حضور داشته باشند و دوسوم اعضاي 
قبلي نيز به داليل مختلف اعالم کانديداتوري نکردند که از آنها مي توان به آقايان محمدخان 

و نعمت زاده و خانم پيشگاهي فرد اشاره کرد.
در ترکيب جديد عالوه بر رئيس دفتر رياست جمهوري و يکي از معاونين وي، يک وزير، چند 
استاندار و معاون وزير و استاد دانشگاه هم حضور دارند و طبق اعالم رسمي اين حزب، نيم 

بيشتر را جوانان تشکيل مي دهند.
نکته جالب توجه اما هم در کنگره سراسري و هم در مباحث مطرح شده در جلسات شوراي 
مرکزي اين حزب اشاره به نيروهاي جوان و بهره گيري از مشارکت بانوان در اين حزب بود. 
مسئله اي که در طول مدت يک ماه گذشته از سوي محمد باقر نوبخت دبير کل حزب اعتدال 
و توسعه نيز به آن اشاره شد اما نگاهي به بدنه دولت و چيدمان ترکيب کابينه حسن روحاني 
در 5 سال گذشته بيانگر عکس اين مسائل مطرح شده است. اپيزود اول- در روزهاي اخير و 
در شرايطي که قانون منع بکارگيري بازنشستگان موجب شده تا بسياري از معاونان و مسئوالن 
دولتي جاي خود را به نيروهاي جوان تر بدهند، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور 
همچنان به عنوان يک بازنشسته از سمت خود کنار نرفته و حتي در انتظار اخذ مجوز براي 
ابقا در اين پست است. حال اين سوال پيش مي آيد که چگونه سران حزب اعتدال و توسعه در 
 درون اين حزب بر طبل جوانگرايي مي کوبند اما در بدنه دولت حاضر نيستند مسئوليت هاي 

خود را به جوان تر ها تحويل داده و مدتي را در کنار خانواده سپري کنند؟
از جمله  نيز  اعتدال و توسعه  بانوان در حزب  اپيزود دوم- اشاره به حضور و مشارکت 
رويکردهايي است که گويا نوبخت، واعظي و يارانش براي آينده اين حزب در نظر گرفته 
اند. اين در حالي است که در ميان وزراي دولت روحاني حتي يک نفر از بانوان نيز حضور 
ندارد و در شرايطي که پيش از انتخابات رياست جمهوري 96 نيز انتظارات از روحاني براي 
بهره گيري از بانوان در جمع وزرا باال رفته بود، رئيس جمهور از اين اقدام صرف نظر کرد و 
تمام کرسي هاي دولتي را به مردان سپرد.  اپيزود سوم- "يکي از نکات قابل توجه، حضور 
پررنگ اقوام ايراني در ترکيب جديد است" اين جمله اي بود که به عنوان حسن ختام کنگره 
سراسري حزب اعتدال و توسعه مطرح شد. بهره گيري از اقوام ايراني در ترکيب اين حزب 
ادعايي است که در واقعيت شکل و شمايل ديگري دارد. نگاهي به چارچوب و ساختار دولت 
روحاني نشان مي دهد بهره گيري از اقوام مختلف نه تنها جزء رويکردهاي دولتي ها نبوده 
بلکه در جريان انتصابات و تقسيم پست هاي مديريتي، اين شخص محمد باقر نوبخت بوده 
که بيش از همه به دوستان و همشهري هاي خود توجه کرده و آنها را ولو در پست هاي 
غير تخصصي هم که شده منصوب کرده است.  اپيزود چهارم- نمونه اي بارز از حضور 
همشهريان نوبخت در يک پست غير تخصصي را مي توان در سازمان نقشه برداري کشور که 
زير مجموعه سازمان برنامه و بودجه است پيدا کرد. جايي که مسعود شفيعي مسئول شاخه 
جوانان حزب اعتدال و توسعه با مدرک ليسانس کشاورزي آب و فوق ليسانس بين الملل به 
عنوان رئيس سازمان تخصصي نقشه برداري انتخاب شده و تعجب و اعتراض تعداد زيادي 
از نيروهاي متخصص اين حوزه را نيز برانگيخت. البته اين اولين و تنها انتصاب حزبي و غير 
تخصصي نوبخت و يارانش در بدنه دولت نبود و بالفاصله پس از انتصاب شفيعي به عنوان 
رئيس سازمان نقشه برداري کشور، نوبت به سازمان فضايي کشور رسيد و طي يک انتصاب 
عجيب، مرتضي براري دبير کل حزب اعتدال و توسعه در امور استان ها به سمت رياست 
اين سازمان منصوب شد. فردي که دکتراي برق – مخابرات دانشگاه صنعتي اميرکبير را 
در مدارک تحصيلي خود داشته و فقط به واسطه عضويت در حزب اعتدال و توسعه به اين 
جايگاه مهم و استراتژيک دست يافت. نمونه هايي از اين دست در حزب اعتدال و توسعه و 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم بسيار است و حاال در شرايطي حزب اعتدال و توسعه مدعي 
جوانگرايي در جريان خود و همچنين مجموعه کشور شده که در اين مسير روابط فاميلي و 

انتصابات غير تخصصي جزء برنامه هاي ويژه اين جريان قرار گرفته است.

پيرامون اظهارات اخير پروانه سلحشوري

اين جامه به اندازه هرکس نبريدند...
طاهره نيارکي

فرانس فانون، جامعه شناس و فيلسوف فرانسوي در کتاب 
انقالب الجزاير مي گويد؛ استعمار فرانسه حداکثر پوشش 
 خود را بر چادر متمرکز کرد. هرچادري که انداخته 
مي شود. افق جديدي را که تا آن هنگام بر استعمار 
ممنوع بود مي گشايد.با ديدن هرچهره بدون حجاب 

اميد حمله ور شدن اشغالگر 10 برابر مي شد.
فانون مي گويد؛ نظر استعمارگران اين بود که بايد براي مقابله با فرهنگ زن 
الجزايري تعداد انجمن هاي تعاون را افزايش داد تا مددکاران اجتماعي مثل 
سگ هاي شکاري در محله هاي عرب فعاليت کنند و به تحقير زنان چادري 
و مردانشان بپردازند. استعمار فرانسه با حرکات شيطنت آميز در جهت غلبه 
بر جامعه اسالمي الجزاير با تمرکز بر حجاب زدايي مبالغ هنگفتي هزينه کرد 

چون زن را محور اصلي مبارزه مي دانست.
 همفر )جاسوس انگيلسي( مي گفت؛ بايد زنان مسلمان را با اين بيان که حجاب 

عادت است فريب داده و از زير چادر وعبا بيرون کشيد و... 
امروزه جهت تضعيف انقالب اسالمي پروژه تحول در وضعيت زنان طراحي شده 
و مي شود.زيرا دشمن بدين نتيجه رسيده است که براي نفوذ در جامعه بايد به 
تغيير و تحول در فرهنگ زنان دست بزند. بي جهت نيست که در اول محرم از 
زنان مي خواهند که چهره شهر را عوض کنند و امروزه با کمال تاسف نماينده 
مجلس شوراي اسالمي مطالبي غيرعلمي، و غيرکارشناسي و احساساتي بيان 
مي کند. آيا بيماري آرتروز هزاران مرد و زن در دنيا ارتباطي به پوشش آنها 
دارد. آيا ايشان با اظهارات نسنجديده و شاذ خود نمي خواهد نظر دگرانديشان 
را جذب کند. تا پس از دوران نمايندگي جايگاهي بيايد. ايشان که ادعا دارد 
در مسائل فرهنگي کار نشده جز هياهو و غوغاساالري چه کردند. چرا به جاي 
هزينه رفتن خود به جام جهاني به مناطق زلزله زده نرفته اند. آيا مشکل زنان 
کرمانشاهي کمتر از شرکت کنندگان در ورزشگاه است. البته ايشان در عرصه 

اين افاضات تنها نيستند.
بانويي در شوراي شهر تهران توجه کنيد: ايشان  از  به استداللي کودکانه 
مي فرمايد : مگر در راهپيمايي اربعين، زنان کنار مردان نيستند که حاال زنان 
مجاز به حضور در استاديوم ها نيستند.! مقايسه را دقت کنيد. حضور زنان 
در ورزشگاه ها و حضور زنان در راهپيمايي اربعين! در راهپيمايي اربعين زنان 
با پوشش حداکثري با وضو، ذکر بر لب در حال عبادت، در طول 10 روز در 
جاده اي عازم به سوي کربالي معلي، کارواني عظيم در حال حرکت، چه 
 زن و چه مرد، کودک و نوجوان، عزادار و سياه پوش حضرت سيدالشهدا )ع(

از هوو کشيدن ، صيحه و فرياد و کف و سوت خبري است.  آيا  هستند. 
ورزشگاه محيطي که افراد از سر تفريح آمده و در نقطه اي مجتمع اند و با 
هرهيجاني به هوا پريده و از خود بي خود مي شوند با کاروان رهسپار اربعين 
قابل مقايسه است؟ سخن در اين نيست که زنان در ورزشگاه باشند يا خير، 
بلکه در عدم درک شرايط جامعه توسط کساني است که تصميم گيرند. اگر 
برخي در مواجهه با غرب زده ها کم مي آورند و نمي توانند از اعتقادات سست 
خود دفاع کنند، چرا آن را به کل جامعه تعميم مي دهند. در جامعه  ما 
زنان مسلمان چادر را به عنوان حجابي برتر و در حال حاضر پرچم فرهنگي 
زنان مسلمان جمهوري اسالمي برگزيده اند و در لحظه لحظه حضورشان در 
اجتماع تقيد خود را به آيات الهي و اطاعت کامل از فرامين الهي به نمايش 
مي گذارند. امروزه اگر حجاب سياسي نبود در مهد به ظاهر آزادي فرانسه 
ممنوع نمي شد. اگر بتوان الزام به پوشش زنان را اجبار ناميد. نصب چراغ  
 قرمز در چهارراه نيز اجبار است. همانطور که رفتن کودک به دبستان در 
هفت سالگي اجبار است. اجباري ضروري، الزم  و سرنوشت ساز. چرا عده اي 
اصرار دارند جام آلوده اي را که غرب سال هاست سرکشيده و باال آورده. دوباره 
به خورد ملت دهند. اگر متاسفانه زنا يا قول اصحاب جامعه شناسي "ازدواج 
سفيد" افزايش يافته چون شما نماينده مجلس، به جاي مبارزه با اشرافيت 
در مقابلش سکوت کرديد. در کشوري که سال هاست جانبازان شيميايي و 

اعصاب و روان و قطع نخاع وجود دارند.
ادامه در صفحه 2

آگهيمناقصهعمومي)تجديدمناقصه(
 نوبت دوم

شهرداري حسن آباد  در نظر داد به استناد آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 و اصالحات بعدي و بودجه مصوب و متمم سال 1397 از 
محل اعتبارات شهرداري نسبت به اجراي پروژه هاي ذيل از طريق مناقصه به صورت جداگانه اقدام نمايد و لذا بدينوسيله از کليه پيمانكاران 
و شرکت هاي واجدالشرايط حقيقي و حقوقي داراي رتبه بندي از سازمان مديريت کشور و داراي گواهينامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده 
و شناسه ملي، کد اقتصادي دعوت مي گردد جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد به امور قراردادهاي شهرداري و تحويل به دبيرخانه 

شهرداري حسن آباد مراجعه نمايند. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهي دوم خواهد بود.

1( هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
2( شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3( برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب انصراف ضبط خواهد شد.
4( دارا بودن شرايط احراز و صالحيت فني الزامي است.

5( ساير اسناد و اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
6( جهت کسب اطالعات بيشتر همه روزه در ساعات اداري با شماره تلفن 56222345 و 56225959 با کد 021 تماس حاصل نماييد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/13

خ ش: 97/9/6

جمهورياسالميايران
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آگهيمناقصهعمومي
پروژههايشهرداريباقرشهر)تجديدمناقصه(

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/2/586 مورخه 97/08/12 شوراي محترم اسالمي 
باقرشهر در نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از اشخاص حقيقي وحقوقي دعوت مي شود با در دست داشتن رتبه جديد سازمان مديريت و 
برنامه ريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي تجديد مناقصه به 
امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران - قم مراجعه يا با تلفن 55203710 
داخلي 324 تماس حاصل نمايند. بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و 
هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. مهلت دريافت اسناد از شرکت کنندگان تا پايان وقت 

اداري 97/09/24 و اسناد در مورخه 97/09/25 در کميسيون معامالت مفتوح مي گردد.

تاريخ انتشار: 97/9/13
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استانداريتهران
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صفحه 4
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حسنبيگي:

 CFT پذيرش
خسارت سنگيني 
به اقتصاد کشور 

وارد مي کند

سيا سي سه شنبه  13 آذر 21397
26 ربيع االول 1440-4 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9374

کدخدايي:

شوراي نگهبان بر اساس معيارهاي حقوقي حرکت مي کند نه معيارهاي سياسي
اساس  بر  نگهبان  شوراي  گفت:  نگهبان  شوراي  سخنگوي 

معيارهاي حقوقي حرکت مي کند نه معيارهاي سياسي.
خبرنگاران  باشگاه  سياسي  گروه  مجلس  خبرنگار  گزارش  به 
جوان، عباسعلي کدخدايي در برنامه حاال خورشيد گفت: واقعيت 
اين است که بايد به نظرات همه اقشار مردم به خصوص نسل 
جوان کشور توجه کنيم؛ بايد به آنها فارغ از هر گونه نگرش 
ادامه داد: شوراي نگهبان در حوزه  و عقايد پاسخ دهيم.وي 
اجرايي کمتر حضور دارد و کار ما کار شورايي است و نتيجه 
از مجموع شورا جمع مي شود.  که  است  رأيي  نهايي حاصل 
در نشست هاي خبري خبرنگاران و رسانه ها سواالت خود را 
مطرح مي کنند زيرا رسانه ها پل ارتباطي بين مردم و مسئوالن 
هستند و برنامه بدون توقف فرصت خوبي براي پاسخ به سواالت 

جوانان به سبک ديگري بود.کدخدايي با بيان اينکه هميشه به 
عنوان حقوقدان حق داريم بر اساس معيارهاي حقوقي حرکت 
کنيم نه بر اساس معيارهاي سياسي، شوراي نگهبان باشگاه 
سياسي نيست و حقوقي است، تصريح کرد: قانون اساسي در 
کشورهاي مختلف خيلي سابقه طوالني ندارد، قانون اساسي 
به عنوان منشور برادري و برابري در بين مردمي که در يک 
جامعه زندگي مي کنند، است و حول آن جامعه هدايت مي شود. 
چشيديم؛ انقالب  پيروزي  از  بعد  را  اساسي  قانون  طعم   ما 

پيش نويس قانون اساسي در مسير شکل گيري استانداردي که 
داشت يک موضوعي بود که همه مردم آن را در موقع تصويب 
شد،  مي  مذاکره  وقتي  اصول  تک  تک  و  کردند  مي  لمس 
تلويزيون آن را پخش مي کرد و مردم بسيار درباره آن فعال 

بودند.وي ادامه داد: امام خميني )ره( به مردم اعتقاد داشتند 
و به همين خاطر مردم هم درباره امام هيچ شک و شبهه اي 
نداشتند. براي اولين بار حضرت امام )ره( بر قانون گرايي تاکيد 
داشتند و فرمودند قانون بايد تدوين شود و نهايتا پس از تدوين 
همه پرسي براي قانون اساسي صورت گرفت.کدخدايي گفت: 
وقتي قوانين تصويب مي شود انتظار است که اجرا شوند، اما 
تجربه شده که برخي قوانين در مسير اجرا يا اجرا نمي شوند 
يا با انحراف انجام مي شود. ما در بحث آموزش قانون اساسي 
عقب هستيم و کوتاهي کرديم.وي با اشاره به ايرادات وارده 
به CFT افزود: عده اي مي گويند CFT موافق منافع ملي و 
عده اي مي گويند مخالف منافع ملي است. CFT مانند همه 

مصوبات است و هيچ نگاه سياسي به آن وجود ندارد.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس تصويب CFT را خسارتي سنگين بر پيکره اقتصاد 
کشور دانست.ابوالفضل حسن بيگي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا، درباره پيامدهاي 
اقتصادي تصويب CFT گفت: CFT يک معاهده بين المللي است، اين معاهده در اصل 
ابزاري در دست قدرت هاي بزرگ به خصوص آمريکا در راستاي اهداف سلطه طلبانه و 
استکباري  آنان است، بر همين اساس شوراي نگهبان بخش هايي از اين معاهده را مغاير 
با قانون اساسي و شرع دانست.وي افزود: مثال روشن اين قضيه معاهده NPT است، اگر 
ما در گذشته NPT را امضا نمي کرديم قطعا امروز نيازي به برجام نداشتيم کما اينکه 
NPT را اسرائيل، پاکستان، برزيل، هندوستان و برخي کشورهاي ديگر امضا نکردند پس 
آمريکايي ها از نظر قانوني نمي توانستند آن کشورها را مورد مجازات قرار دهند.وي بيان 
داشت: شاه در آن زمان خود NPT را امضا کرد و همين باعث شد آمريکايي ها ظالمانه 

وارد صحنه شوند و جمهوري اسالمي را از داشتن انرژي هسته اي مسالمت آميز حتي در 
بخش هاي پزشکي و کشاورزي آن محروم کنند، اين 13 سال مذاکره، محروميت ها و 
 CFT خسارت هاي سنگيني را بر کشور تحميل کرد.حسن بيگي با تاکيد براينکه معاهده
مي تواند خسارت سنگيني به اقتصاد کشور وارد کند، گفت: شوراي نگهبان معتقد است 
تا زماني که ما عضو CFT نشديم آمريکايي ها نمي توانند بهانه جويي کنند اما زماني که 
عضو اين معاهده بشويم آنها مي توانند هر روز يک بهانه جديد بتراشند و پرونده هاي 
گوناگون در سازمان ملل عليه جمهوري اسالمي تشکيل  دهند، اين خصلت آمريکاست 
که همواره نان خود را از محل نزاع و درگيري به دست مي آورد.وي گفت: در گذشته نيز 
بعضي شعار مي دادند اگر ما در فالن معاهده عضو نشويم در ليست سياه قرار مي گيريم، 

تجربه ثابت کرد که اين ادعا صحت نداشت و صرفا يک ادعاي دروغ بود.

رئيس مجلس گفت: ديپلماسي بزک را دنبال نمي کنيم.به گزارش خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري تسنيم علي الريجاني در نشست خبري وضعيت 
نقدينگي در کشور را معضلي براي کشور دانست و گفت: همين مسائل 
ارزي که براي کشور ايجاد شد، نابساماني در نقدينگي ايجاد کرد، در 
چند سال اخير اين اختيار را به دولت داديم که طرح هاي نيمه تمام 
عمراني را واگذار کند، اما فکر نمي کنم حرکت مطلوبي در اين زمينه 

صورت گرفته باشد.
وي با بيان اينکه سود بانکي باالست، گفت: اين سود باالي بانکي، مخل 
کشور است، بايد آن را حل کرد، حل اين موضوع در دستور قرار گرفته 
که بين سه قوه اين مشکل حل شود، در همين مسئله کاسپين، يک 

مورد مشکل ايجاد کردن، چند ميليون را درگير کرد.
رئيس مجلس اضافه کرد: افق آينده صندوق ها روشن است، کار اوليه 
در بودجه امسال انجام داديم و اختياري به دولت داديم که از منابعي، 
بدهي  هاي صندوق هاي بازنشستگي را بدهيم، هنوز اتفاق خاصي در اين 
حوزه نيز نيفتاده است؛ موضوع آب نيز به سرمايه گذاري خاص نياز دارد 

و همه قوا بايد کمک کنند. 
الريجاني تصريح کرد: برخي از مسائل احتياج به قانون گذاري داشت، 
128 قانون تصويب کرديم، برخي از آنها مهم است و برخي هم اصالح 
قوانين ديگر بوده است، يک کار زيربنايي در مجلس براي تنقيح قوانين 
از سوي معاونت قوانين مجلس آغاز شده است، برخي قوانين منسوخ 
قانون  ما در  نقص  ببينيم  بايد  بود،  برخي نسخ ضمني شده  و  شده 
کجاست؛ قانون اشتغال پايدار در روستاها يکي از قوانين مهم بود که 

به تصويب رسيد و در اين راستا اجازه برداشت يک و نيم ميليارد دالر 
از صندوق توسعه ملي را از رهبر انقالب گرفتيم، يکي ديگر از قوانين 
مهم، تصويب قانون نظام آموزش فني و حرفه اي بود، قانون کاهش 
حکم اعدام، اليحه هواي پاک، اليحه خاک و همچنين اصالح قانون 
منع به کارگيري بازنشستگان نيز از جمله قوانين مهمي هستند که در 

اين دوره به تصويب رسيده است.
رئيس مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه تلويزيوني "الجزيره" که 
پرسيد، اگر اروپايي ها به تعهدات شان نسبت به توافق هسته اي پايبند 
نباشند، ايران چه زماني تصميم مي گيرد که از توافق هسته اي خارج 
شود؟ اظهار داشت: اروپايي ها اصرار داشتند که ايران از توافق خارج نشود 
و تعهداتي دادند، اما تعهداتي خود را اجرا نکردند، آنچه که مهم است اين 
است که توافق هسته اي، بين المللي است، هنوز در حال مذاکره هستند، 
در غير اين صورت در اين باره تصميم گيري مي شود و وزير خارجه نيز 
گفته اند که در حال مذاکره با اروپايي  ها هستند.الريجاني همچنين در 
پاسخ به اين سؤال که آيا استيضاح وزير امور خارجه در شرايط فعلي 
کشور را به صالح مي  دانيد و اساسا نظر شما در اين باره چيست؟، افزود: 
مسئله استيضاح جزء حقوق نمايندگان است، ممکن است متقاعد شوند، 
مجلس، مصلحت را تشخيص مي دهد، برخي نمايندگان هم معتقدند که 

االن زمان مناسبي نيست، اما مسيري دارد که طي مي  شود.
وي در پاسخ به اين سؤال که "نظر شما درباره اظهارات آقاي ظريف 
درباره پولشويي چيست؟"، تصريح کرد: اين نکته اي که آقاي ظريف 
گفت، مقدمه و مؤخره اي داشت، آقاي ظريف گفت که برخي از روي 

عقيده شان با "CFT" مخالفت مي کنند، اما بعضي نيز تحت تأثير  هستند 
که اين دومي را اگر نمي گفت، بهتر بود، به هر حال ما سياستمداران 

برداشت هايي داريم.
رئيس مجلس در پاسخ به اين سؤال که "با توجه به اينکه رئيس جمهور 
آمريکا بارها اعالم آمادگي مذاکرات بي قيد و شرط کرده؛  شما به عنوان 
هم رئيس مجلس و هم به عنوان فرد تأثيرگذار در مجموعه نظام، آيا 
چنين اراده اي وجود دارد و بحث هايي مي شود که مذاکره مجددي مثل 
برجام2 و امثال آن انجام شود؟"، گفت: درباره رئيس جمهور آمريکا دو سنخ 
حرف شنيده مي شود، يک سنخ حرف هاي خيلي بي حساب و کتاب که 
نسبت به ملت ايران جسارت کرده است، ما خيلي به حرف  نياز نداريم و 
اين حرف هاي سخيف، مايه مباهات نيست.الريجاني ادامه داد: يک سنخ 
از حرف ها هم در کنار آن است که مي گويند ما آماده مذاکره هستيم،  
مگر ما قبال مذاکره نکرديم؟!، وقتي يک کشوري، يک توافق بين المللي 
را زير پا مي گذارد و به آن عمل نمي کند، چطور تقاضاي مذاکره دارد؟ 

فکر مي کنم بيشتر يک ِشگرد است و باطنا دنبال اين نيستند.
وي در پاسخ به اين سؤال مجدد خبرنگار که پرسيد آيا شما آمادگي 
مذاکره مجدد با آمريکا را داريد؟ گفت: نه؛ ما االن شرايط را مهياي 
مذاکره نمي بينيم، بيشتر حالت تفنن دارد، ما که نمي خواهيم ديپلماسي 
"بزک" را در کشور دنبال کنيم، آقايان اگر به مذاکره اعتقاد دارند، به 
آنچه که زير پا گذاشته اند، برگردند،از خودشان ُحسن نيت نشان دهند، 
ما اين را نمي بينيم، اين حرف هاي سخيف سطح و قواره اين کشور را 

از نظر ديپلماسي پايين مي آورد.

خجسته:

بودجه دفاعي کشور متناسب با 
شرايط منطقه تقويت شود

نماينده مردم همدان در مجلس گفت: بودجه دفاعي کشور متناسب 
با شرايط منطقه تقويت شود.

امير خجسته در گفت و گو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، درباره اولويت هاي بودجه سال ۹8 اظهار کرد: اقتصاد و 

امنيت دو مقوله اولويت دار در شرايط کنوني کشور هستند که دشمن 
سرمايه گذاري کالني براي  مختل کردن آن انجام داده است.

وي با توجه به زمان بودجه بندي در کشور تصريح کرد: بنيه و بودجه 
نظامي و دفاعي بايد متناسب با شرايط منطقه تقويت شود و به 
همان اندازه که دشمنان براي برهم زدن امنيت اين کشور تالش 

مي کنند ما هم بايد قدرت دفاعي کشور را تقويت کنيم.
نباشد،  اگر  که  است  مقوله  اي   امنيت  براينکه  تأکيد  با  خجسته 
معيشت را هم مختل مي کند، گفت: قدرت دفاعي ضامن امنيت 
کشور است و مردم اين نعمت را با هيچ چيز معاوضه نمي کنند، 

بنابراين الزم است بودجه نظامي مورد توجه ويژه قرار گيرد و همه 
بايد در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند. چرا که تضعيف قدرت 

نظامي موضوعي جبران ناپذير است.
وي با اشاره به اينکه معيشت مردم و جلوگيري از فشارهاي اقتصادي 
از ديگر وظايفي است که دولت بايد در بودجه سال آينده به آن 
اقشار  به  نبايد  اقتصادي  توجه کند، خاطرنشان کرد: تنگناهاي 
البته مردم به شرايط ويژه در  کم درآمد جامعه فشار وارد کند. 
کشور واقفند، اما بايد مراقب کيد دشمنان در پروژه فشار بر مردم 

و ايجاد نارضايتي هم باشيم.

فروزنده:

ديپلماسي دفاعي براي مقابله با پروژه هاي ايران هراسي 
ضروري است

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: 
پروژه هاي  با  مقابله  براي  دفاعي  ديپلماسي 

ايران هراسي ضروري است.
لطف اهلل فروزنده در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
درباره مؤلفه هاي تقويت قدرت ملي گفت: اصوالً 
شاخص هاي قدرت ملي کشورمان به چند مؤلفه 
باز مي گردد که اولين مؤلفه ، گفتمان انقالب 
اسالمي است و از آنجا که بشريت به پوچ گرايي 
رسيده، روزبه روز بر تعداد عالقه مندان به اين 
گفتمان افزوده مي شود و تقويت اين گفتمان 
موجب تضعيف جبهه استکبار مي شود.وي با 
بيان اينکه دشمنان تمام تالش خود را براي 
جلوگيري از گسترش گفتمان انقالب اسالمي 
به کار گرفته اند تصريح کرد: دشمن مي خواهد 
به گونه اي اين گفتمان را تضعيف کند که به 
جهانيان نشان دهد، کشوري جرأت مقابله با 
استکبار جهاني را ندارد.وي مؤلفه دوم قدرت 

ملي کشور را پيوند رهبري و مردم عنوان کرد و 
افزود: هر چقدر مردم به رهبري عالقه و عشق 
بيشتري نشان دهند و فرامين ايشان را اجرا 

کنند، خواهيم توانست قدرتمندتر شويم.
و  ايمان  را  ملي  قدرت  سوم  مؤلفه  فروزنده 
اعتقاد مردم دانست و گفت: امروز دشمن با 
فرهنگي  تهاجم  و  مجازي  فضاي  از  استفاده 
به دنبال تضعيف اعتقادات مردم است، بنابراين 
قوي تر شود،  مردم  ايمان  و  اعتقادات  هرچه 

قدرت ملي ما هم افزايش مي يابد.
وي مؤلفه چهارم قدرت ملي را مؤلفه نظامي 
دانست و در اين باره تأکيد کرد: به فضل الهي 
امروز به خودکفايي نظامي دست يافته ايم و 
از قدرت دفاعي استراتژيک برخورداريم و به 
يکي از بزرگترين قدرت هاي نظامي از جهت 
نرم افزاري و سخت افزاري تبديل شده ايم که 
اين توانمندي نظامي را هرگز در جهت تجاوز 
به کار نگرفته ايم.وي مؤلفه بعدي افزايش قدرت 

با  کرد:  تصريح  و  عنوان  علم  توليد  را  ملي 
توليد علم و خودکفايي مي توانيم قدرت ملي 
را افزايش دهيم و در اين جهت هم قدم هاي 
مهمي برداشته  ايم و اين نوآوري هاي علمي، در 
بخش توان موشکي کشور تبلور يافته و ما را 
جزء 1۰ قدرت موشکي جهان قرار داده است.
 وي ادامه داد: ترکيب تمامي اين مؤلفه هاي 
به رشد  اقتصادي،  با مؤلفه قدرت  ذکر شده 

و تقويت قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران 
کمک و ما را به يک کشور قدرتمند در منطقه 
و جهان تبديل مي کنند.فروزنده در پايان به 
ضرورت تقويت بخش ديپلماسي دفاعي تأکيد 
پروژه هاي  براي خنثي ساختن  را  کرد و آن 
اين  از  بتوان  تا  دانست  الزم  ايران هراسي 
دشمنان  رسانه اي  سياه نمايي هاي  با  طريق 

مقابله کنيم.

خبر

آيتاهلليزدي:

قضات نبايد بر مبناي سفارش افراد 
حکم صادر کنند

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر لزوم رعايت عدالت 
در صدور رأي توسط قضات تأکيد کرد و گفت: قاضي نبايد بر 
کند.به  صادر  حکم  افراد  برخي  توصيه هاي  و  سفارش  مبناي 
دوره  همايش  در  يزدي  محمد  آيت اهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش 
اعتبار  اينکه  بيان  با  اسالمي  انقالب  تراز  تکميلي حقوق  دانان 
دارد،  قضائي  دستگاه  اعتبار  به  زيادي  وابستگي  حکومت  هر 
افزود: اعتبار دستگاه قضائي وابسته به نظرات قضات و افرادي 
گفت:  دارد.وي  تأثير  نهايي  تصميم  در  آن ها  نظرات  که  است 
عدالت  تحقق  و  به خداوند  تنها  قضاوت،  مسير  در  بايد  قاضي 
توجه داشته باشد زيرا تالش آنان عدالت اجتماعي را در جامعه 
با بيان  برقرار مي کنند.رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
شود، صدور  وارد  قضاوت  امر  در  نفساني  هواي  چنانچه  اينکه 
رأي را با چالش هاي جدي روبه  رو مي سازد، افزود: صدور رأي 
انتظاري است که  بر مبناي عدل و عدالت مهم ترين مطالبه و 
از حقوق  دانان و قضات وجود دارد.وي بيان کرد: حقوق دانان 
و قضات بايد بدانند که در حساس ترين جايگاه در نظام مقدس 
به  بايد  بنابراين  هستند  فعاليت  به  مشغول  اسالمي  جمهوري 
گونه اي عمل کنند که آيندگان از ارزيابي عملکرد ما نمره قابل 
قبولي به ما بدهند.يزدي گفت: اسرار افراد امانتي در بين قضات 
است بنابراين قاضي نبايد بر مبناي سفارش و توصيه هاي برخي 

افراد حکم صادر کند.

ابطحي:

 استيضاح بطحايي تقديم
هيئت رئيسه مجلس شد

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از ارائه طرح استيضاح 
وزير آموزش و پرورش به هيئت رئيسه مجلس خبر داد.محمدجواد 
ابطحي در گفت و گو با خبرنگار مهر از ارائه طرح استيضاح محمد 
بطحايي وزير آموزش و پرورش به هيئت رئيسه مجلس خبر داد.
نفر  به ۶۰  استيضاح  اين  تعداد متقاضيان  اينکه  به  اشاره  با  وي 
رسيده است، ادامه داد: پس از تعطيالت يک هفته اي مجلس جهت 
سرکشي به حوزه هاي انتخابيه، اين استيضاح در کميسيون آموزش 

و تحقيقات مورد بررسي قرار مي گيرد.

سردارافشار:

بسيجيان به دنبال مصونيت اجتماعي 
جامعه از جرائم باشند

رئيس هيئت عالي انديشه ورزي سپاه پاسداران گفت: بسيجيان 
باشند.به گزارش  از جرائم  اجتماعي جامعه  دنبال مصونيت  به 
تکميلي  دوره  همايش  در  افشار  عليرضا  سردار  مهر،  خبرنگار 
حقوقدانان تراز انقالب اسالمي با بيان اينکه مردم  ساالري ديني 
بخش اصلي و هويت  بخش نظام اسالمي است، افزود: 23 محور 
جرائم اجتماعي در سراسر کشور در اولويت قرار گرفته است که 
با مشارکت بسيج عمومي مردم مي توان به پيشگيري از جرائم 
اجتماعي در جامعه پرداخت و در اين مسير بايد طرح هاي خالقانه 
نيز مورد استفاده قرار گيرد.وي با بيان اينکه فرآيند مشخصي 
اسالمي شکل  گرفته  نظام  دامن  براي مردم  ساالري ديني در 
که از هويت ديني کشور نشأت گرفته است، افزود: مردم ساالري 
در  است که  اسالمي  نظام  اصلي  مؤلفه هاي  مهم ترين  از  ديني 

انتخابات مختلف نمايان مي شود.
اينکه  بيان  با  انديشه ورزي سپاه پاسداران  رئيس هيئت عالي 
چنانچه مشارکت مردم به صورت سازماندهي شده باشد بسياري 
از مشکالت بر طرف خواهد شد، افزود: بسيج بستري براي حضور 
مردم در همه عرصه هاست و بسيجيان بايد با ارائه طرح هايي به 
دنبال مصونيت اجتماعي در جامعه از جرائم باشند.وي بيان کرد: 
حضور مردم در راهپيمايي هاي مختلف، مطالبات اجتماعي و امر 
 به  معروف و نهي از منکر از جمله مؤلفه هاي مهم مردم  ساالري 
بيان  با  مي شود.افشار  محسوب  اسالمي  نظام  قالب  در  ديني 
اينکه بسيج حقوقدانان براي ايجاد نظم اجتماعي، قانون مداري 
و مقابله با جرائم اقتصادي وظيفه سنگيني برعهده دارد، افزود: 
تهديد نرم مهمترين تهديد پيش روي کشور است و در حوزه 
به  امنيتي و نظامي، قدرت نظامي و دفاعي جمهوري اسالمي 
سخت  جنگ  مواجهه  جرأت  کشوري  هيچ  که  است  اندازه اي 

عليه ايران را ندارد.

مسعودجعفرىجوزانى:

 کتمان حقيقت؛جهل و تاريکي 
و خرافات به همراه دارد

ادامهازصفحهآخر
يعني با ناديده گرفتن ديگران و اصالت دادن به انديشه خود، 
و  کرده ايم  کنيم؛ خدمت  کتمان  را  حقيقت  اگر  مي کنيم  فکر 
اين عمل، موجب سالم ماندن جامعه مي شود. به نظرم تفاوت 
با بيشتر سياستمداران در همين نگرش و  سينما و هنرمندان 
جمله نهفته است، که کار بيشتر سياستمداران کتمان حقيقت، 
ولي کار هنرمندان افشا و تاباندن نور به حقيقت و قراردادن آن 

در مظان افکار عمومي است. 
وي همچنين گفت: گذشته نشانگر اين واقعيت است که کتمان 
حقيقت، جهل و تاريکي و خرافات به همراه دارد چرا که آدم 
جاهل و خرافاتي از هر پديده ناشناخته هيوال درست مي کند؛ 
جهل  است.  بيمار  خرافاتي  ذهن  زائيده  خيالي  هيوالهاي  اين 
اما  از هر چيزي مي ترسد.  آدم جاهل،  به وجود مي آورد.  ترس 
آدم هاي دانا و دانشمند وآدم عاقل هر پديده ترسناکي را زير 
ميکروسکوپ قرار مي دهد؛ اطرافش را مي سنجد و برايش چاره اي 
مي انديشد و از آن پلکاني به وراء و تکامل انسان برمي دارد. در 

نتيجه، علم پديد مي آيد. 
من باور دارم انسان بر هر چيزي در اين عالم فائق خواهد آمد. 
افکارنوين است و خوشبختانه من  پديدآورنده  و  حقيقت، علم 
سريال  کارگردان  ندارم.  نگراني  هيچ  و  ديده ام  را  واقعيت  اين 
ماندگار »در چشم باد« در پايان سخنانش اظهار داشت: چون 
در حوزه بيماري ايدز يا »اچ آي وي« با چشمان خود ديدم که 
در داخل ايران، جوان هايي هستند که با همه وجودشان داوطلب 
شده اند تا آن را ريشه کن کنند و بيماران را به زندگي اجتماعي 
برگردانند. براي من بسيار شيرين و جذاب بود وقتي دريافتم 
بدون  هستند.آنها  وطنم  دالور  زنان  داوطلبان  اين  بيشتر  که 
و آمد مي کنند. طبيعي است  بيماران رفت  اين  به خانه  ترس 
که امثال من تحت تأثير اين همه خلوص و شهامت مددکاران 
قرار بگيريم. کاري که ما در سينما انجام مي دهيم همين است. 
وقتي  به حقيقتي پي مي بريم؛ همه تالش و کوشش خود را به 
کار مي گيريم تا آن را آشکار کنيم. يعني به جاي پنهان کاري  
درد را به مردم نشان بدهيم. کار ما سبب مي شود سلول هاي 
به دنبال حقيقت هستند؛  فعال جامعه،کنشگران و کساني که 
خودشان بقيه کارها را به پيش ببرند. ما با ساخت »پشت ديوار 
ايدز را شکستيم؛ و نشان داديم که  تابوي  سکوت« در جامعه 

هر تابويي به راحتي شکسته مي شود.   

خبر

 

 

جهانگيري:

شرايط اقتصادي بايد براي فعاالن اقتصادي 
اطمينان بخش باشد

معاون اول رئيس جمهور گفت: شرايط اقتصادي بايد براي فعاالن اقتصادي 
اطمينان بخش باشد.به گزارش خبرگزاري مهر، اسحاق جهانگيري در جلسه 
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي معوقات و بدهي هاي بانکي را يکي 
از مشکالت اصلي نظام بانکي برشمرد و از بانک هاي عامل خواست با جديت 
وصول مطالبات را پيگيري و در اخذ وثايق معتبر از متقاضيان تسهيالت، دقت 
کافي را انجام دهند.وي افزود: منابع بانکها متعلق به مردم است که نمي توان از 
وصول آن چشم پوشي کرد و بايد اقدامات و پيگيري هاي الزم براي بازگشت 
اين منابع مالي به بيت المال انجام شود.معاون اول رئيس جمهور با اشاره به 
اين که اقتصاد ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنياست خاطرنشان کرد: اقتصاد 
ايران از روند رو به رشدي برخوردار است اما يکي از معضالت اين اقتصاد مسائل 
و مشکالت نظام بانکي است که بايد در جهت حل مسائل نظام بانکي و بويژه 
وصول بدهي هاي معوق بدهکاران کالن بانکي تالش شود.وي افزود: در کنار 
پيگيري براي وصول معوقات بانکي، بايد شرايط اقتصادي کشور براي فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصي واقعي، فضايي آرام و اطمينان بخش باشد تا بتوانند 

عملکرد هرچه بهتري در اداره بنگاه هاي خود داشته باشند. 

نوروزي:

ضرورتي براي تغيير در قانون اساسي وجود ندارد
عضو کميسيون حقوقي مجلس گفت: ضرورتي براي تغيير در قانون اساسي 
وجود ندارد.حجت االسالم حسن نوروزي، در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه 
بر  مبني  اشخاص  برخي  اظهارات  درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  سياسي 
لزوم بازنگري در قانون اساسي، اظهار کرد: به نظر بنده فعال ضرورتي براي 
اين صحيح نيست که هر فرد غير  لذا  ندارد،  قانون اساسي وجود  تغيير در 
متخصصي هر مسئله اي که به ذهنش آمد را بيان و از تغيير در اين قانون مدون 
سخن بگويد.وي با بيان اينکه به نظر مي رسد که تفسيرهاي غيرقابل قبول و 
تصميمات احساسي نمي تواند مغاير قانون اساسي باشد، چرا که اين مجموعه 
با درايت کامل نگارش شده است؛ لذا مصاحبه برخي افراد درباره اين قانون 
چندان علمي نيست تصريح کرد: قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي 
تبديل شدن به يک قانون شاخص و جامع چندين سال زمان برده، البته اين 
 قانون در سال 58 توسط فقهايي نوشته شد که استوانه نظام و انقالب و ثمره
3۰۰ سال مبارزه با استعمار بوده است، اما الزم بود که در سال ۶8 اصالحاتي 

روي اين مجموعه صورت بگيرد.

پيراموناظهاراتاخيرپروانهسلحشوري

اين جامه به اندازه هرکس نبريدند...
ادامهازصفحهاول

وقتي نماينده اي با وجود تمکن مالي همسرش در صرافي و حقوق 
نجومي پدرش ادعا مي کند که بايد از سفره انقالب سهم بگيرد. چرا 
معترض نشديد. درباره حقوق هاي نجومي شفاف سازي نکرديد. در 
کشوري که شهامت و شجاعت جواني چون شهيد حججي را شاهديم. 
چرا به بي شهامتي برخي نمايندگان ملت در مخالفت با علني کردن 
آرا خود معترض نشديد؟ در طي چند ماه در کاهش ارزش پول ملي 
سخني نگفته ايد. آيا شرايط سخت اقتصادي که منتج از بي تدبيري و 
اميد به کدخدا و دشمنان ملت است، مانعي بزرگ در تشکيل خانواده 

و  زمينه ساز فساد در جامعه نيست؟
اگر دلخوشيد که قانون منع کودک-همسري را تصويب کرده ايد،آيا هرگز 
انديشيده ايد اين پديده شوم از کجا نشات گرفته؟ به مناطق محروم 
رفته ايد؟ تا ببينيد خانواده هاي محروم به علت فقر شديد مالي براي 
کم کردن يک نان خور از سفره خود به کودک-همسري دست مي زنند؟  
اگر پدر اين کودکان هم حقوق نجومي داشتند، اگر يارانه شان عادالنه و 
کامل پرداخت مي شد. اگر سهم خود را از  انقالب ولو در حد نيازشان 
مي گرفتند، اگر ارز کشورشان براي واردات کاالهاي لوکس و اشرافي و 
غذاي سگ و گربه هزينه نمي شد. مجبور نبودند از فرط فالکت کودک 
خود را همسري دهند. چه زيباست به جاي قيل و قال و هياهوي بسيار 
بر سِر هيچ به وظيفه اصلي نمايندگي خود در دفاع از حقوق ملت و 
بخصوص بانوان مستضعف اقدام کرده  و کارنامه اي از عملکرد خود غير 

از گفتاردرماني ارائه مي کرديد چه با چادر چه بي چادر!
راستي چه کسي شما را مجبور کرده بود چادر سر کنيد؟ اين جامه به 

اندازه هرکس نبريدند...

طعم زرد بهار اروپايي!
ادامهازصفحهاول

ماکرون هم مرتب فرمان سرکوب صادر مي کند. او به فرياد تظاهرکنندگان که مي 
گفتند؛ "ماکرون استعفا استعفا" پاسخي جز اعمال خشونت بيشتر ندارد.

رئيس جمهور فرانسه در مصاف با جليقه زردها سه تن را کشته و 25۰۰ نفر را 
زخمي و زنداني کرده است.

در يادداشت قبلي گفتم که افزايش قيمت سوخت بهانه جنبش جليقه زردها 
در فرانسه است.

اصل دولت و ساخت سرمايه ساالري در اين کشور مورد هدف آنان است. سوخت 
اصلي بحران در فرانسه جنبش فقرا عليه اغنياء است.اکنون همين سوخت به 
بروکسل پايتخت اتحاديه اروپا رسيده است با همان رنگ و با همان شعارها و 
با همان اهداف.بروز ناآرامي ها در بروکسل همزمان با پاريس نشانه ماندگاري و 
بازتوليد اين بحران است. بحران جدي است و سخنگوي دولت فرانسه در حال 

اعالم وضعيت اضطراري است.
به نظر مي رسد قطار جليقه زردها در روزهاي آينده به هلند و انگليس خواهد 
رسيد و در فاصله کوتاهي سراسر اروپا را درمي نوردد. رنگ زرد بهار اروپايي به 
زودي در سراسر قاره سبز اروپا ديده خواهد شد.مطبوعات و رسانه هاي فرانسه 
شديداً تحت کنترل هستند و هماهنگ با دولت عمل مي کنند و نمي گذارند 
به غير پيام هايي که اتاق کنترل بحران بيرون مي دهد چيزي را واتاب دهند.
همين سياست را برخي رسانه هاي گوش به فرمان غرب در داخل کشور خودمان 
پيشه کرده و از آشوب در پاريس و بروکسل سخني نمي گويند. گويي همان 
تيغ سانسور در پاريس در اينجا هم عمل مي کند. حال آنکه مطبوعات اروپا به 
ويژه پاريس در فتنه 18 تير 78 و فتنه 88 خيلي قوي و محکم از معترضين و 

شعارهاي آنها در ايران دفاع مي کردند.
امروز حکام اروپايي مي توانند طعم تلخ زرد آشوب را بچشند و سهم آن را در 

تهديدات امنيت ملي خود مورد سنجش قرار دهند.
فرانسه بايد بداند با استقبال از منافقين تروريست در پايتخت خود، ايران در سال 
هاي دهه ۶۰ از آشوب منافقين چه کشيده است. بايد ديد آستانه تحمل کاخ 

اليزه در برابر آشوب زرد که کم کم به سرخي مي گرايد چقدر است؟!

رئيسمجلس:

ديپلماسي بزک را دنبال نمي کنيم

رحيمپورازغدي:

 برخي فکر مي کنند با شرافت فروشي و
وطن فروشي مي توان پيشرفت کرد

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: برخي فکر مي کنند با 
شرافت فروشي و وطن فروشي مي توان پيشرفت کرد.به گزارش 
خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، حسن رحيم پورازغدي، در 
نشست "حقوق الهي کودک در سايه تعريف سکوالر" با بيان اينکه 
به همان اندازه که مهم است، بدانيم در 4۰ سال گذشته بر ما چه 
گذشت و از چه موانع سخت عبور نکردني رد شديم،گفت: بايد 
بدانيم پشت چه موانعي مانديم و هر دو مهم است.وي افزود: هيچ 
ملتي مثل ملت ايران نمي توانست از اين موانع عبور کند و فقط با 
تفکر بسيجي و انقالبي مي شد از اين موانع عبور کرد اما يک سري 
موانعي که پشت آن مانديم، بايد شناسايي کنيد که در دو سه دهه 
آينده از آنها هم عبور کنيم. موضوع بحث ما اين است که بعد از 
اين چهل سال با تفکر بسيجي در دانشگاه با رويکرد علمي چگونه 
و از چه موانعي بايد عبور کرد، به طور خاص منظور ما در حوزه 
دولت سازي و نظام سازي است.استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به 
اينکه در اين چهل سال اسناد باالدستي و تعيين مباني، اهداف و 
سياست ها شبيه قانون اساسي و در ذيل قانون اساسي زياد نوشته 

شد و کار بسيار مهمي است،گفت: اغلب رژيم ها،کشورها و دولت ها، 
اساسا اساسنامه مستقلي که توليد فکر خودشان باشد، ندارند و همه 
رژيم ها غالبا وابسته به يکي از دو بلوک بودند و کپي مي کردند. 
اينجا شورايي تشکيل شد که قابل کپي برداري از نظام هاي موجود 
شرق و غرب نبود چون آنها مبنائا مشکل داشتند.عضو شوراي 
عالي انقالب فرهنگي تصريح کرد: "نه شرقي نه غربي" معني اش 
اين بود که تحت سلطه شرق و غرب که در آن زمان به خصوص 
شوروي و کمونيستها بودند، غرب اروپا که چند کشور استعمارگر 
بودند مثل انگليس فرانسه و در عصر جديد در رأس آن آمريکا، 
تحت سلطه آنها نرويم اما تجربه هاي مثبت را مي آموزيم تا آنجايي 
که با ارزش هاي ما منافاتي نداشته باشد. در اين جهت هم شرقي 
و هم غربي هستيم اما نه در آن جهت سلطه و نفوذ، غارت شدن، 
تحقير شدن و وابستگي.وي گفت: برخي مي گويند نه شرقي نه 
غربي يعني انزوا، يعني ترک رابطه با همه جهان اما استقالل غير از 
انزوا است. اين ملت با همه جهان مرتبط است اما شرافتمندانه، آزاد 
براي خودش تصميم مي گيرد، آزادانه و آگاهانه با همه فرهنگ ها و 
تمدن ها در جهت حفظ حقوق و حرمت و کرامت خودش رابطه 
دارد. در حکومت جمهوري اسالمي در اين چهل سال افرادي را کم 
و بيش داشتيم و االن هم داريم که با سوء نيت يا با حسن نيت، 
آگاهانه يا ناآگاهانه با اين ارزشها مبارزه کرده و مي کنند.رحيم پور 
ازغدي افزود: از نظر آنها راه پيشرفت را وابستگي، تقليد، کپي 

زدن و اطاعت پذيري است؛ يک مقدار از شرف مردم را بفروشيم تا 
 پيشرفت کنيم. اينها فکر مي کنند با شرافت فروشي و وطن فروشي 
مي توان پيشرفت کرد، در حالي که ملت و حکومتي که هويت 
ندارد، نمي تواند پيشرفت کند و تا آخر وابسته است، پيشرفت 
قالبي و از نوع درجه 3 و وابسته وارداتي است. قطعا چنين ملت 
و دولتي امکان و قدرت تمدن سازي نخواهد داشت چه رسد به 
موارد ديگري. امام و انقالب راه يک خط جديد را باز کردند تا با 
مشارکت مردم در جهت مباني خودمان نظامات اجتماعي، نظام 
اقتصادي، نظام حقوقي، نظام خانواده، نظام رسانه، نظام تعليم و 
تربيت، دانشگاه، حوزه، مدارس دوباره طراحي و مديريت کنيم. 
وي افزود: متأسفانه اتفاقي که افتاده و مي افتد اين است که يک 
عده اي منفعالنه تن به رابطه با غرب و شرق مي دهند. شرق که 
سکوت کرد و غرب که هست يعني توجه اصلي به آن طرف رابطه 
نگاه "برده و ارباب"، نگاه "شاگرد با استاد" است که  هيچ وقت 
نمي خواهيد استاد شويد. تا آخر مي خواهيد رابطه پايين به باال را 
حفظ کنيد و بدون توليد علم، قدرت، ثروت، خالقيت، هويت سازي 
و نظام سازي مسير را ادامه بدهيد. ما با اين مشکل داريم. اين 
وجه شديد در همان رژيم پهلوي و امثال قاجار بود؛ وجه شديدش 
در رژيم پهلوي و اواخر قاجار بود و وجه يک مقداري لطيف تر و 
پيچيده و پوشيده ترش در بعضي مسئولين  جمهوري اسالمي در 

اين 4۰ سال داشتيم. در دهه ۶۰ هم داشتيم.

عراقچي:

اعضاي برجام براي جبران خروج 
آمريکا در حال برنامه ريزي هستند

معاون سياسي وزير خارجه کشورمان گفت: اعضاي برجام براي جبران 
خروج آمريکا در حال برنامه ريزي هستند.به گزارش خبرگزاري مهر، 

سيد عباس عراقچي پس از ديدار با »شاه محمود قريشي« وزير امور 
خارجه پاکستان با بيان اينکه اعضاي برجام براي جبران خروج آمريکا 
در حال برنامه ريزي هستند، گفت: ايران با همکاري اتحاديه اروپا، 
روسيه و چين و ديگر کشورهايي که شرکاي تجاري تهران محسوب 
مي شوند، در حال طراحي راه حل هايي براي باز نگه داشتن مسيرهاي 
همکاري هستند.وي با بيان اينکه ساير اعضاي برجام در تالشند راه 
حل هاي عملياتي طراحي کنند تا تحريم هاي يکجانبه آمريکا نتواند 

اجراي موفق برجام را تحت تاثير قرار دهد گفت: آخرين پيگيري هاي 
انجام شده در خصوص مرزبانان ايراني ربوده شده و آزادي آنان، يکي 
از موضوعات مهمي که در ديدارها با طرف پاکستاني مطرح شد.معاون 
سياسي وزير خارجه تصريح کرد:  جمهوري اسالمي ايران از تالش 
ها و اقدامات دولت پاکستان براي آزادي پنج نفر از مرزبانان ربوده 
شده تشکر مي کند و معتقديم که تالش هاي دولت اسالم آباد ادامه 

مي يابد تا ديگر مرزبانان نيز آزاد شوند.



»

فالحتپيشه:

کاهش بودجه دفاعي 
 قابل پذيرش 
نيست
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اميرخانزاديخبرداد:

دستوررهبرانقالببرايحضورنيرويدرياييارتشدراقيانوسها
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: از دفتر 
رهبر معظم انقالب با من تماس گرفتند و گفتند که آقا دستور 
داده اند آماده حضور در اقيانوس ها شويد.به گزارش خبرنگار حوزه 
دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، امير دريادار حسين 
خانزادي در کنفرانس تشريح دستاوردهاي نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران براي دانشجويان دانشگاه دافوس درباره 
ديپلماسي دريايي گفت: در طول تاريخ، تمدن ها در کنار آب شکل 
اين تمدن ها، تمدن هاي دريايي هستند و همچنين  گرفته اند و 
امروز ۹۰ درصد تجارت از طريق درياها شکل مي گيرد، بنابراين 
مختلف  سرزمين هاي  و  خشکي  به  مي توانيم  دريا  طريق  از  ما 
براي دستيابي به توسعه ثروت و قدرت پايدار دست پيدا کنيم، 
بايد در شأن نظام اسالمي  ارتش  بنابراين قدرت نيروي دريايي 
فرمايشات  اساس  بر  دريا  در  ما  حضور  نفس  همچنين  و  باشد 
فرمانده معظم کل قوا، براي نمايش قدرت است.وي با بيان اينکه 
تجهيزات دريايي، پيچيده ترين آرايه هاي نظامي هستند افزود: در 
اين  از قدرت نظامي کشور است و  ناوگان دريايي بخشي  اينجا 
ناوگان نظامي به ديپلماسي نظامي و دريايي شکل مي دهد.فرمانده 
نيروي دريايي ارتش با بيان اينکه ايجاد امنيت بخشي از تکاليف 
دولت است گفت: شکل گرفتن توان دفاعي وابسته به قابليت هاي 

ملي است و مي تواند به ايجاد امنيت به دولت کمک کند.خانزادي 
به موضوع نقش سواحل در شکل گيري تمدن و امنيت اشاره کرد 
و گفت: سواحل نقش مهمي در استقرار تمدن دريايي دارند اما 
هر ساحلي را نمي توان براي استقرار تمدن دريايي انتخاب کرد. در 
سواحل جمهوري اسالمي ايران به عنوان نمونه سواحل مکران نقش 
مهمي در استقرار تمدن دريايي دارند و اين سواحل از موقعيت، 
کيفيت و وسعت خوبي برخوردار هستند و از لحاظ تأمين امنيت  
موقعيت خوبي دارند.وي با بيان اينکه اقدامات خوبي براي پيشرفت 
سواحل مکران صورت گرفته است گفت: نيروي دريايي ارتش، نقش 
ابعاد  مهمي در توسعه سواحل مکران دارد و نقش خوبي را در 
سياسي، اقتصادي، بين المللي، پليسي، امدادي و نظامي در اين 
منطقه ايفا کرده است و همه اين ها باعث شده تا در ديپلماسي 
بيان  با  ارتش  دريايي  نيروي  کند.فرمانده  عمل  کارآمد  دريايي 
اينکه کليد توسعه روند ديپلماسي دريايي را امير دريادار حبيب اهلل 
سياري زده است گفت: از دفتر رهبر معظم انقالب با من تماس 
گرفتند و گفتند که آقا دستور داده اند هر موقع براي دريانوردي 
و اقيانوس نوردي آماده هستيد، اين کار را انجام دهيد.خانزادي با 
بيان اينکه همکاري خوبي با کشورهاي حاشيه درياي خزر داريم 
افزود: ما خزر را به عنوان منطقه صلح و دوستي مي دانيم.وي با 

بيان اينکه در اوايل پيروزي انقالب هنوز ساختارهاي انقالب شکل 
نگرفته بود گفت: جنگ و تحريم را به ما تحميل کردند و براي 
اينکه ما را از مسيرمان دور کنند پيشنهاد پاداش دادند و چون 
توجه نکرديم ما را تنبيه کردند اما با بهره مندي از ظرفيت هاي 
ديپلماسي نظامي توانستيم کمي يخ اين تحريم ها را آب کنيم و بايد 
اين را مدنظر داشت که دشمن سال هاست نگذاشته تا ديپلماسي 
دفاعي در اين منطقه به خوبي کار کند.خانزادي با طرح اين سؤال 
در  پرقدرت  و حضور  فعال  دفاعي  ديپلماسي  با  مي شود  آيا  که 
دريا زمينه شکل گيري همگرايي را فراهم کرد گفت: وقتي با يک 
شناور با تمامي تجهيزات وارد بندر يک کشور دوست مي شويم اين 
نشان مي دهد که زمينه همگرايي با کشورهاي دوست وجود دارد و 
گاهي هم الزم است براي نمايش قدرت بازدارندگي، تجهيزات را 
نمايش دهيم و نفس حضور ما در دريا همين است و قدرت عقبه 
حضور ناوهاي ما در درياست.فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه 
داد: ديپلماسي فعال دفاعي زمينه جلوگيري از برخورد نظامي را 
ايجاد مي کند و در اين زمينه با اکثر کشورهايي که حضور فعالي 
در دريا دارند  رفت وآمدها و ديدوبازديدهاي متعددي داريم که 
براي نمونه در نيمه اول سال آينده با کشورهاي حاشيه اقيانوس 

هند رزمايش مشترک دريايي برگزار خواهيم کرد.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: کاهش بودجه دفاعي قابل 
پذيرش نيست.حشمت اهلل فالحت  پيشه در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم 
با ابراز نگراني از زمزمه هاي مرتبط با بودجه دفاعي کشور براي سال آينده گفت: اليحه 
بودجه 13۹8 در دولت در حالي تصويب شده است که علي رغم توصيه ها و هشدارهاي 
الزم اخبار خوشايند و مناسبي از وضعيت بودجه دفاعي شنيده نمي شود و اين موضوع 
به يک نگراني جدي براي ما تبديل شده است.وي با بيان اينکه کاهش سهم بودجه 
دفاعي در بودجه سال آينده، مغاير با سياست هاي کلي نظام و برنامه ششم توسعه است، 
گفت: طبق برنامه ششم توسعه حداقل بايد پنج درصد بودجه عمومي، بودجه به بخش 
دفاع اختصاص داده شود چرا که دفاع و امنيت يکي از ستون هاي اصلي در بودجه و 
مسئله بسيار مهمي براي کشور است.فالحت پيشه با بيان اين که جاي سوال دارد که 

دولت چرا به وظيفه خود در تامين بودجه دفاعي به حد الزم عمل نمي کند، بيان کرد: 
ما در مجلس شوراي اسالمي پيش از آن که اليحه بودجه در دولت تصويب شود چندين 
جلسه با مسئوالن مربوطه دولتي داشتيم و حتي يک روز جلسه کميسيون را با آقاي 
نوبخت درباره بخش امنيت و دفاع صحبت کرديم که دولتي ها به ما وعده هايي دادند اما 
امروز اخبار ي که به گوش مي رسد مغاير با وعده هاي دولت است.وي با بيان اينکه انتظار 
از دولت تقويت بودجه دفاعي است، تصريح کرد: اخبار ي که از بودجه دفاعي به گوش 
مي رسد مغاير با شاخص ها و مولفه هاي امنيت ملي ما است که اميدواريم اين مسئله در 
مراحل بعد تصحيح و اصالح شود. وي از رئيس جمهور و دولت خواست بازنگري جدي 
در بودجه دفاعي کشور کنند، چرا که به گفته او اخبار شنيده شده از ميزان بودجه دفاعي 

کشور با مولفه هاي امنيتي و دفاعي مطابقت ندارد.

حجتاالسالموالمسلمينديرباز:

سند الگوي پيشرفت،روح اميد را در جامعه مي دمد
نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان 
رهبري گفت: سند الگوي پيشرفت روح اميد را 
در جامعه مي دمد.حجت االسالم والمسلمين عسکر 
ديرباز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا، 
با اشاره به ضرورت ورود صاحب نظران و نخبگان 
براي شکوفاسازي سند الگوي پيشرفت گفت: 
رهبر معظم انقالب با توجه به شرايط جامعه و 
اين که سند الگوي پيشرفت از لحاظ کيفيت 
به حد قابل قبولي رسيده بود، براي پوياتر شدن 
آن از نخبگان و صاحب نظران جامعه دعوت 
رهبر  داد: مخاطب  ادامه  آوردند.وي  به عمل 
معظم انقالب نخبگان، فرهيختگان، دلسوزان 
و صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي و ساير 
اقشار مختلف مردم هستند تا به اين عرصه وارد 
شده و براي سند الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 
چشم اندازي تدوين کنند که نقشه راه انقالب 
اسالمي را تا 5۰ سال آينده ترسيم کند.ديرباز 
با اشاره به پيام ابالغ سند الگوي پيشرفت با 

افق 5۰ ساله از سوي رهبر معظم انقالب تأکيد 
کرد: مهم ترين پيام رهبري از فراخوان عمومي 
اين است که يک بسيج عمومي در زمينه تکميل 
سند الگوي پيشرفت شکل گيرد.نماينده مردم 
رهبري  خبرگان  مجلس  در  غربي  آذربايجان 
افزود: دومين پيامي که مي توان از ابالغ سند 
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از سوي رهبر 
معظم انقالب متصور شد، اين است که ايشان 
قصد دارند همه جامعه ايران را درگير سرنوشت 
خودشان کنند.وي با تأکيد بر لزوم بهره گيري 
از ظرفيت عمومي در شکوفاسازي سند الگوي 
پيشرفت مطرح کرد: فراخوان عمومي رهبر معظم 
انقالب حاکي از آن است که مسئوالن بدانند 
 بايد در عرصه هاي مختلف از همه ظرفيت هاي 
فراخوان  اين،  بر  افزون  ببرند؛  بهره  کشور 
عمومي سبب مي شود تا آينده پژوهان بتوانند 
را متصور شوند  انقالب  آينده  از  افقي روشن 
و خود اين تصوير روشن مي تواند در جامعه 

روح اميد و آرامش را نسبت به آينده انقالب 
معظم  رهبر  که  اين  به  اشاره  با  بدمد.ديرباز 
انقالب به مسئوالن آموختند که بايد از حداکثر 
ظرفيت زيرمجموعه هاي خودشان بهره برداري 
کنند، ابراز داشت: مسئوالن نبايد گمان کنند 
تهيه  در  توانند  مي  و  هستند  کل  داناي   که 
باشند،  اندازها بهترين تدابير را داشته  چشم 

بلکه بايد از ظرفيت عمومي بهره برداري کنند.
 وي افزود: همه فعاالن عرصه هاي روانشناسي، 
جامعه شناسي و مديريتي و همچنين حوزه هاي 
علميه با توجه به اشرافي که بر آيات و روايات 
دارند بايد به کمک همديگر آمده و الگوهايي 
را از متن دين و مباني اسالم براي پيشرفت و 

آينده انقالب اسالمي ترسيم کنند.

خبر
فتاح:

دانشجو نبايد ابزار جريانات سياسي باشد
رئيس کميته امداد امام خميني)ره( گفت: دانشجو نبايد ابزار جريانات 
سياسي باشد.به  گزارش خبرنگار حوزه تشکل هاي دانشجويي گروه دانشگاه 
خبرگزاري آنا، پرويز فتاح در جمع نمايندگان اتحاديه هاي دانشجويي با اشاره 
به اينکه جنبش دانشجويي نقش بسزايي در پيشبرد اهداف و آرمان هاي 
انقالب اسالمي دارد گفت: امروز توفيق شده که ميزبان شما دانشجويان 
در کميته امداد امام خميني)ره( باشيم. اساساً جنس فعاليت دانشجويي و 
عمق وجود آن با مأموريت کميته امداد عجين شده است. چرا که دانشجو 
نيز همانند کميته امداد خواستار گسترش عدالت در جامعه و حمايت از 
مستضعفان و محرومان است.وي افزود: در اوايل انقالب نيز، جنس انقالب 
امام خميني)ره( از جنس حمايت از مستضعفان و محرومان بود. امام)ره( 
براي همين کار بسيار تأکيد کرده و فرموده بودند که وظيفه مسئوالن 
 است که به داد مظلومان و مستضعفان برسند. به همين دليل کميته امداد 
امام خميني)ره( همزاد انقالب اسالمي است.فتاح با تأکيد بر نقش دانشجويان 
در کشور گفت: دانشجو نبايد ابزار و پله کسي باشد چرا که خيلي ها در صدد 
هستند در ايام انتخابات، قبل و بعد از آن از اين جنبش پرشور دانشجويي 
سوء استفاده کنند ولي وظيفه همه ما اين است که حتماً واليت را سرلوحه 

فعاليت هاي خود قرار داده و در راه ايشان حرکت کنيم.

نوبندگاني:

دل باختگان غرب نبايد ۱۶ آذر را 
گرامي بدارند

عضو فراکسيون ايثارگران مجلس گفت: دل باختگان غرب نبايد 1۶ آذر را 
گرامي بدارند.محمدجواد جمالي  نوبندگاني در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، با اشاره به فرا رسيدن 1۶ آذر و روز 
دانشجو اظهار کرد: 1۶ آذر نماد مقابله دانشجويان ايراني با امپرياليسم 
آمريکا بود که شهادت شهدايي مانند شريعت رضوي و دو شهيد بزرگوار 
دانشکده مهندسي دانشگاه تهران در اعتراض به حضور ريچارد نيکسون 
در ايران بود، بنابراين امروز دانشجويان بدانند هرگونه انحراف در اين زمينه 
پذيرفته نيست.وي با بيان اينکه 1۶ آذر، منتسب به دانشجوياني است که 
 استعمار را برنتافتند، تأکيد کرد: هر کس دل در گرو آمريکا دارد و  دل باخته
غرب است نبايد 1۶ آذر را گرامي  بدارد.وي با بيان اينکه دانشجوياني که 
روز 1۶ آذر سال 3۲، به شهادت رسيدند کساني بودند که آمريکا را باعث 
فجايع انساني سراسر جهان مي دانستند و به آن اعتراض داشتند، خاطرنشان 
کرد: عظمت روح اين جوانان ايراني باعث شد تا جان خود را در مسير مقابله 
با سياست هاي امپرياليستي فدا کنند.نايب رئيس کميسيون امنيت ملي 
مجلس با اشاره به مرگ بوش پدر که معتقد بود بايد ريشه ملت  ايران را 
کند، تأکيد کرد: رؤساي جمهور آمريکا سروته يک کرباس هستند. امروز 
هم ترامپ در جايگاه رئيس جمهور آمريکا به روش هاي عريان و مضحک 

از يک جاني قرون وسطايي مانند بن سلمان دفاع مي کند.

بعيدينژاد:

 شکايت ايران از ايران اينترنشنال  
در حال رسيدگي است

سفير ايران در لندن عنوان کرد: شکايت ايران از »ايران اينترنشنال« در 
حال رسيدگي است.به گزارش حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران 
جوان، حميد بعيدي نژاد در صفحه توئيترش نوشت: »آفکام که نهاد 
نظارت بر رسانه هاي صوتي و تصويري انگلستان مي باشد، امروز در 
بولتن خود اعالم و تاييد کرده است که شکايت سفارت ايران در لندن 
از شبکه خبري »ايران اينترنشنال« به طور رسمي تحت رسيدگي 

اين نهاد قرار دارد.«

خبر
نمايندهوليفقيهدرآذربايجانشرقي:

مردم در شرايط سخت معيشتي هستند
امام جمعه تبريز گفت: مردم در شرايط سخت معيشتي هستند.به گزارش خبرنگار 
خبرگزاري رسا در تبريز، حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدعلي آل هاشم در مراسم 
معارفه استاندار جديد آذربايجان شرقي اظهار داشت: مردمي  بودن و مردمي ماندن 
مسئوالن نظام اصلي مهم و غيرقابل انکار براي موفقيت است.وي با تأکيد بر اين که 
مردم از مسئوالن خواستار محبت و تفقد هستند، خاطرنشان کرد: انتظار داريم 
مقوله خدمت رساني به مردم به دور از بازي هاي سياسي و با رويکرد فراجناحي 
صورت گيرد، مردم در شرايط سخت معيشتي به سر مي برند که بايد مورد توجه 
متوليان امر باشد.وي با اشاره به اين که ماليات بر ارزش افزوده بنگاه هاي اقتصادي 
را تحت فشار قرار داده است، افزود: امسال در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي ايران قرار داريم، بايد به بهترين شکل ممکن دستاوردهاي چهل 
ساله انقالب به مردم يادآوري شود که اين امر وظيفه مديران تمام دستگاه هاي 
اجرايي استان است.وي ميدان دادن به جوانان کشور و استفاده از تجربه هاي 
پيشکسوتان و بازنشستگان را مورد تأکيد قرار داد و گفت: با توجه به هجمه فرهنگي 
دشمنان نظام؛ حمايت از کارهاي فرهنگي بايد در اولويت کار استاندار جديد باشد، 

از سوي ديگر انتظار تعامل حداکثري با رسانه ها داريم.

آيتاهللاراکي:

پيروي از واليت، انسان را در تشخيص حق 
دچار ترديد نمي کند

دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي گفت: پيروي از واليت انسان را در 
تشخيص حق دچار ترديد نمي کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اهلل 
محسن اراکي در درس اخالق هفتگي مدرسه علميه معصوميه با ابراز تأسف از وظيفه 
نشناسي عده اي در جامعه مطرح کرد: عده اي در جامعه هنگامي که بايد سخن 
بگويند، سکوت کرده و در زماني که بايد سکوت کنند لب به سخن مي گشايند.
وي ادامه داد: اين افراد عقبه همان کساني هستند که در زمان جنگ با اين که 
ديدند کاروان هاي رزمندگان، رهسپار جبهه ها هستند، سکوت کردند و هيچ گونه 
اقدامي انجام ندادند، اما پس از جنگ لب به سخن گشوده و در جهت خالف آن 
چيزي که بايد سخن مي گفتند، حرف زدند.اراکي با تأکيد بر لزوم بصيرت افزايي 
در جامعه ابراز داشت: انسان بايد در همه حادثه ها به دنبال آن حزب و گروهي 
باشد که پيرو واليت هستند؛ ما بايد اعمال گروه پيرو واليت را معيار رفتار خود 
قرار دهيم.دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي خاطرنشان کرد: هنگامي 
که نزاع پديد مي آيد، انسان بايد در نظر داشته باشد که رفتار کدام گروه مورد 
رضايت اميرمؤمنان)ع( است؛ به عبارت ديگر همواره بايد در نظر داشته باشيم که 
آيا کساني که دعوت به سستي، سازش و تسليم شدن در برابر دشمن مي کنند 
در کنار اميرمؤمنان)ع( قرار دارند يا کساني که به استقامت، بصيرت و ايستادگي در 
برابر دشمن دعوت مي کنند؟وي افزود: بدون شک زماني که بتوانيم موازين اعمال 

را پيدا کنيم در تشخيص حق از باطل هيچ گاه دچار ترديد نخواهيم شد.

آگهيمزايدهعمومي
واگذاري به صورت اجاره بهره برداري از بازارهاي روز در سطح شهر مراغه
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آييننامهماليشهرداريهابهنفعشهرداريضبطوازنفردوموسومبهترتيبدعوتبهعقدقراردادخواهدگرديد.
3-هزينهدرجآگهيدردونوبتبهعهدهبرندگانمزايدهميباشد.

4-سايرجزئياتواطالعاتدراسنادمزايدهقيدشدهاست.
5-رعايتمنعمداخلهكاركناندولتيوكشوريمصوب77/10/22مجلسشوراياسالميوهمچنينبند)و(وماده10وظيفهعموميبرايكليهشركتكنندگانالزاميميباشد.

تاريخانتشار:97/9/13
خش:97/9/13

آگهيمزايدهعمومي
واگذاري اخذ عوارض ورودي از وسايط نقليه در ميدان تره بار شهر مراغه

)مرحلهاول-نوبتدوم(
شهرداريمراغهبهاستنادمصوبهشماره589ش/شمورخ97/7/15شوراياسالميمحترمشهردرنظرداردعوارضوروديازوسايطنقليهدرميدانترهبار
شهرمراغهرابهشرحذيلازطريقمزايدهکتبيبهصورتاجارهبهبخشخصوصي)اشخاصحقيقيوحقوقي(واگذارنمايد.لذاازکليهمتقاضيانمحترم
دعوتميشودازتاريخانتشارآگهينوبتدومبهمدتدهروزجهتخريدوتحويلاسنادمزايده،تاتاريخ97/9/24روزشنبهبهامورقراردادهايشهرداري
واقعدرخيابانقدس-شهرداريمرکزيمراغه-طبقههمكف-اتاقشماره25مراجعهواسنادمزايدهدريافتنمايند.ضمنااطالعاتتكميليمزايدهفوقاز
طريقوبسايتپايگاهملياطالعرسانيمناقصاتکشوربهآدرس:HTTP://IETS.MPORG.IRقابلدسترسيميباشدوشمارهتلفكس041-37217728

واحدامورقراردادهاآمادهپاسخگوييبهشرکتهايمحترمدراوقاتاداريدررابطهبامزايدههايذيلميباشد.

1-شهرداريمراغهبهاستنادبند5ماده5آييننامهماليشهرداريهادرردياقبولپيشنهاداتمختاراست.
2-سپردهنفراتاولتاسومتاانجامتشريفاتقانونيمزايدهوعقدقراردادمستردنخواهدشدضمنادرصورتانصرافهريكازشرکتکنندگانسپردهآنان

بهترتيببهاستنادماده8آييننامهماليشهرداريهابهنفعشهرداريضبطوازنفردوموسومبهترتيبدعوتبهعقدقراردادخواهدگرديد.
3-هزينهدرجآگهيدردونوبتبهعهدهبرندگانمزايدهميباشد.

4-سايرجزئياتواطالعاتدراسنادمزايدهقيدشدهاست.
5-رعايتمنعمداخلهکارکناندولتيوکشوريمصوب77/10/22مجلسشوراياسالميوهمچنينبند)و(وماده10وظيفهعموميبرايکليهشرکتکنندگان

الزاميميباشد.
تاريخانتشار:97/9/13

خش:97/9/13

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان

نظربهاينكهدانشكدهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيآباداندرنظرداردپروژهاحداثساختمانتشكلهايدانشجوييمعاونت
آموزشيشهرستانآبادانراازطريقمناقصهعموميواگذارنمايد.لذابدينوسيلهازکليهشرکتهايواجدشرايطدعوتبهعملميآيدوفق
برنامهزمانبنديشدهذيلنسبتبهاخذاسنادمناقصهبهآدرس:آبادان-ابتدايخيابان30متريذوالفقاري-دانشكدهعلومپزشكيو

خدماتبهداشتيودرمانيآبادان-مديريتامورپشتيبانيورفاهي-ادارهقراردادهامراجعهنمايند.

مهلتدريافتاسناد:ازتاريخ97/09/13لغايت97/09/18
مداركموردنيازجهتدريافتاسناد:دريافتاسنادفقطبهصورتحضوريمبلغ100/000ريالبهشمارهحساب8333059365بانكملت

واريزواصلفيشراارائهنماييد.
ميزانتضمينشرکتدرمناقصه:تضمينشرکتدرمناقصهدارايحداقلاعتبارسهماههبهنامدانشكدهعلومپزشكيوخدماتبهداشتي
درمانيآبادانويامبلغمذکوررابهحسابشماره4185197938بانكملتشعبهاحمدآبادشماليبهحسابدانشكدهعلومپزشكيآبادان

واريزوفيشتهيهواصلآندرپاکت)الف(قراردادهشود.
تاريختحويلپيشنهادات:پايانساعتاداريمورخ97/09/28

محلتحويلپيشنهادات:آبادانکويذوالفقاريخيابان30متري-ساختمانمرکزيدانشكده-دفترمديريتحراستدانشكده
لطفابرايکسباطالعاتبيشتربهمنوياخباردرسايتايندانشكدهبهنشانيhn-ab.anjums.ac.irوhttp:iets.mporg.irمراجعه

گرددوياباتلفن7-06153384004مرکزتلفنو06153384015ادارهقراردادهاتماسحاصلفرماييد.
تاريخانتشار:97/9/13

خش:97/9/13

" فراخوانمناقصهعمومييكمرحلهاي"  
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

شمارهمناقصه:200970369900001
ادارهکلبنادرودريانوردياستانسيستانوبلوچستان-بندرچابهاردرنظرداردمناقصهعمومييكمرحلهايقراردادراهبري،نگهداري
وتعميرتجهيزاتمقابلهوپاکسازيآلودگينفتيواجرايعملياتمقابلهباآلودگيوپاکسازيدردرياوساحلراازطريقسامانهتدارکات
الكترونيكيدولتبرگزارنمايد.کليهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاکتهااز
طريقدرگاهسامانهتدارکاتالكترونيكيدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهيامضايالكترونيكيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاريخ

انتشارمناقصهدرسامانه97/9/15ميباشد.
مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ازتاريخچاپدومينآگهيدرروزنامهکثيراالنتشارازروزپنجشنبه97/9/15لغايتپايانوقت

اداريروزشنبه97/9/24
مهلتزمانيارائهپيشنهاد:ازتاريخاتمامفروشاسنادروزيكشنبهمورخه97/9/25لغايتتاپايانوقتاداريروزسهشنبهمورخه97/10/4

مهلتبازگشاييپاکتها:ساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ97/10/5درمحلاتاقکنفرانسطبقهچهارمساختماناداريجديدبندرشهيد
بهشتي

*اصلضمانتنامهبانكييافيشنقديواريزيبهحسابسپردهشرکتدرمناقصهبايدتحويلدبيرخانهبندرشهيدبهشتيگردد.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطالعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتها

آدرس:چابهار-انتهايخيابانشهيدريگي-ادارهکلبنادرودريانوردياستانسيستانوبلوچستانبندرشهيدبهشتي-دبيرخانه
ساختمانشمارهيك

تلفن:31283000-054فاکس:054-35321414
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:
مرکزتماس:41934-021ثبتنام:021-85193768-88969737

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/13
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/15

خش:97/9/13

نوبتاول

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

ميزانتضمينشركتدرمبلغبرآورد)بهريال(شمارهمناقصهحداقلرتبهعنوانمناقصهرديف
مناقصه)بهريال(

زمانگشايشپاكات

مناقصهپروژهاحداثساختمانتشكلهاي1
دانشجوييمعاونتآموزشيشهرستانآبادان

شنبه10382/980/722/634149/037/0001397/10/01/د/ن/597ابنيه
ساعت9

مديريت امور پشتيباني و رفاهي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان

واگذاري:مدتاجاره:مبلغسپردهشركتدرمزايده:مبلغپايهمزايدهبريال:محلهايموردمزايده:ايامهفتهرديف
اشخاصحقيقيوحقوقي1سال39/240/000ريال784/800/000ريالپهرآبادپائينشنبه1
مولويدوشنبه2
شهركامامعلي)ع(سهشنبه3
يوسفآبادسهشنبه4
بوستانآقاالرچهارشنبه4
انزابپنجشنبه5

مبلغبهريالاخذعوارض:رديف
30/000ريالالبسهوخرازيوجورابو...1
40/000ريالميوهوارزاقعمومي،پارچه،لوازمآرايشي،كيفوكفشو...2
70/000ريالفرشوموكتو...3
50%مازادبرتعرفهشغلمربوطهورودوفروشاجناسدرداخلماشين4

شهردار مراغه - احمدي

شهردار مراغه - احمدي

واگذاري:مدتاجاره:مبلغسپردهشركتدرمزايده:مبلغپايهمزايدهبريال:مبالغعوارضوروديبريال:نوعوسيلهنقليه:رديف
اشخاصحقيقيوحقوقي1سال36/100/000ريال720/931/000ريال5/000ريالسهچرخه1
10/000ريالماشينسواري2
10/000ريالوانتبار3
12/000ريالنيسان4
30/000ريالششچرخوخاور4
40/000ريالدهچرخ5
60/000ريالتريلي6



»

كياني بختياري خبر داد؛

 رتبه 70 ايران 
 در شاخص توسعه 

منابع  انساني

اقتصادي سه شنبه  13 آذر 41397
26 ربيع االول 1440-4 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9374

 بخش اقتصادي:مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در باره وضعيت مديريت  ايران 
و رتبه بندي بين المللي گفت:از نظر جهاني براي تمام مقوله هاي مديريتي شاخص 
بين المللي تعريف شده است و براي فضاي کسب و کار و توسعه آن حدود 30 شاخص 
مديريت وجود دارد. کشور ما در رتبه خوبي قرار ندارد و رتبه ما در شاخص توسعه منابع 
 انساني )HR( رتبه 65 تا 70 را در بين 164 کشور دارد.وي افزود: اما در برخي شاخص ها 
مانند توليد علم و نوآوري ايجاد شرکت هاي دانش بنيان رتبه هاي خوبي داريم و در 
برخي شاخص هاي ديگر به دليل اطالع رساني نکردن به موقع مانند ثبت اختراع در رتبه 
پايين هستيم.به گزارش خبرنگارما ،ابوالفضل کياني بختياري، مديرعامل سازمان مديريت 
صنعتي در جمع خبر نگاران درباره برگزاري اين همايش گفت: يکي از ماموريت هاي 
اصلي ما آموزش مديريت است که تاکنون 210 هزار نفر فارغ التحصيل از اين سازمان 

در حوزه هاي مختلف صنعتي مشغول به کار شده اند.وي ادامه داد: مشاوره صنعتي يکي 
ديگر از وظايف اين سازمان است که تاکنون بيش از 5 هزار مورد مشاوره براي بخش هاي 
دولتي و خصوصي داشته ايم.ابوالفضل کياني بختياري گفت:چهاردهمين همايش توسعه 
منابع انساني با تاکيد بر تجارت بين المللي، سرمايه انساني و تحول ديجيتال 25 و 26 
دي برگزار مي شود.وي گفت: در بحث اعتباربخشي نيز جايزه صد شرکت برتر براساس 
شاخص هاي توليد ملي و حمايت از کاالي ايراني و مديريت انرژي و تعالي سازماني از 
ديگر بخش هاي مورد توجه اين سازمان است.وي با اشاره به اينکه در حوزه مديريت 
کسب و کار و دانش بنيان 3 هزار و 700 شرکت دانش بنيان در کشور وجود دارند که 
اغلب با موضوعات کسب و کار و مديريت انساني آشنايي ندارند مديريت کشور در بخش 

دانش بنيان را تقويت مي کنيم.

قدرداني دو استاندار از عملکرد بانک سينا 
در پرداخت تسهيالت اشتغالزاي روستايي

استانداران دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري از عملکرد 
بانک سينا در پرداخت تسهيالت اشتغالزاي روستايي تقدير کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان، در 
راستاي عملکرد مناسب بانک سينا در اعطاي تسهيالت اشتغالزاي 
مناطق روستايي که موجبات رونق اقتصاد در اين مناطق را فراهم 
با  آورده، استانداران دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري 
ارسال لوح تقدير به آقاي باالئي مدير شعب بانک سينا در منطقه 
بانک  از همکاران و مسئوالن  اصفهان و چهارمحال و بخيتاري، 
به دليل حمايت ها و همچنين اهتمام در پرداخت اين تسهيالت 
قدرداني کردند. بر اساس اين گزارش، مهرعليزاده استاندار سابق 
اصفهان اين اقدام بانک سينا را که موجب افزايش تحرک چرخه 
فعاليت اقتصادي و تسريع در خدمات روستايي شده، ستوده و اقبال 
عباسي استاندار چهارمحال و بختياري هم مقوله اشتغال مولد در 
روستا را زمينه شکل گيري مولفه هاي توسعه پايدار و پيشگيري از 
مهاجرت روستائيان به شهر ها دانسته است که بانک سينا اقدامات 

مناسبي را در اين زمينه به انجام رسانده است.  

شهردار اصفهان خبر داد؛ 

رضايتمندي عمومي از نمايشگاه هاي 
کتاب استاني با حمايت هاي بانک شهر

شهردار کالن شهر اصفهان با اشاره به اقدامات بانک شهر در حمايت 
از برگزاري نمايشگاه هاي کتاب استاني گفت: اين نمايشگاه ها محلي 
براي ارج نهادن به فرهنگ و هنر محسوب مي شود و حضور بانک شهر 
در حوزه فرهنگي و توجه به مسئوليت اجتماعي، بسيار حائز اهميت 
 است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، قدرت اهلل 
با بيان اين مطلب اظهار کرد: فراهم کردن زمينه هاي   نوروزي 
کتابخواني  و  کتاب  حوزه  به  مندان  عالقه  حضور  براي  مناسب 
 از طريق توزيع بن کارت هاي يارانه اي خريد کتاب با عامليت 
فرهنگ عمومي جامعه  ارتقاي  براي  بانک شهر فرصت مطلوبي 
 است.وي با بيان اين که بانک شهر عملکرد بسيار مطلوبي در توزيع 
 بن کارت هاي يارانه اي خريد کتاب نمايشگاه هاي مراکز استان ها 
و به خصوص نمايشگاه کتاب اصفهان ايفا کرده است، خاطر نشان 
از  عمومي  رضايتمندي  زمينه  بانک،  اين  مطلوب  خدمات  کرد: 
برگزاري نمايشگاه هاي کتاب و همچنين بهبود عملکرد مديريت 

شهري از اين رويداد فرهنگي را فراهم کرده است. 

بانک تجارت حامي صنعتگران استان زنجان
 بانک تجارت استان زنجان در 6 ماهه نخست امسال رتبه نخست بانک ها 
را در پرداخت تسهيالت به صنعتگران اين استان کسب کرده است.به 
 گزارش روابط عمومي بانک تجارت ، در راستاي تداوم حمايت از بخش هاي 
مختلف اقتصادي استان، اين بانک در 6 ماهه اول سال 97 به 827 نفر از 
فعاالن اقتصادي در بخش صنعت و معدن بيش از 3.000 ميليارد ريال 
تسهيالت پرداخت کرده و از اين حيث در بين بانک هاي استان رتبه 
نخست را در اختيار دارد.بر اساس اين گزارش در مدت ياد شده 1666 
نفر از فعاالن اقتصادي در حوزه خدمات و بازرگاني نيز از تسهيالت بانک 
تجارت مجموعا به مبلغ بيش از 2/100 ميليارد ريال بهره مند شده اند. 
عملکرد اين بانک در زمينه ارائه خدمات ارزي نيز حائز اهميت بوده و در 
 اين حوزه با صدور بالغ بر 15 ميليون دالر حواله ارزي در بين بانک هاي 
استان جايگاه نخست را در اختيار دارد.بانک تجارت استان زنجان همچنين 
اعطاي  و  فراگير  اشتغال  اعطاي تسهيالت  در سال گذشته در بخش 
تسهيالت به بنگاه هاي کوچک و متوسط نيز در بين بانک هاي استان 

عملکرد شاخصي را از خود بر جاي گذاشته است.   

خبر

 شرکت هفت تپه با يک دهم 
قيمت واقعي اش واگذار شد

در جريان واگذاري شرکت هفت تپه بسياري از افرادي که داراي اهليت بودند 
را با تبصره و قانون من درآوردي حذف کردند.به گزارش مشرق، ميثم مهديار 
پژوهشگر اجتماعي در برنامه پايش در مورد قرار داد شرکت هفت تپه گفت: 
در بحث هفت تپه تخلفات بسياري صورت گرفته به طور مثال اين شرکت 
با يک دهم قيمت واقعي اش به فروش رفته است. در جريان واگذاري نيز 
بسياري از افرادي که داراي اهليت بودند را با تبصره و قانون من درآوردي 
حذف کردند.در ادامه برنامه زهره عالي پور معاون و عضو هيئت عامل سازمان 
خصوصي سازي گفت: طبق قانون هدف از خصوصي سازي افزايش بهره وري 

و کارايي بوده است ولي در عمل اين اتفاق نمي افتد.  
 

سبحاني فر:

روحاني با افزايش قيمت خودرو 
مخالفت کرد

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بنا بر اعالم مسئوالن وزارت صنعت، 
رئيس جمهور با افزايش قيمت خودرو مخالف است.به گزارش تسنيم،رمضانعلي 
سبحاني فر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت:توليدخودرو از 
ابتداي امسال با نوسانات نرخ ارز و تحريم ها کاهش شديدي پيدا کرد، اين 
کار موجب کاهش عرضه شد در حالي که تقاضا تغييري نکرد که موجب 
قيمت هاي نجومي درصنعت خودرو شد. او افزود: سازمان حمايت و وزارت 
صمت و ستاد تنظيم بازار بايد تکليف قمت خودرو را مشخص کنند.او افزود:به 
لحاظ شرايط خاص کشور وظايف شوراي رقابت به ستاد تنظيم  واگذار شد 
لذا بايستي وزارت صمت ورود کرده و تعيين تکليف کند. رئيس جمهور به 
گفته مسئولين وزارت صنعت،معدن و تجارت تاکيد دارد که قيمت ها تغيير 
نکند بنابراين با ثابت ماندن قيمت ها  وشرايطي که براي خودروسازان حاکم 
شده،کاهش توليد قيمت حاشيه اي را به صورت نجومي افزايش داده است 

اين درحالي است که قيمت کارخانه تغييري نداشته است. 

نوبخت:

 اليحه بودجه ۹۸ طبق قانون 
۱۵ آذر تقديم مجلس مي شود

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: اليحه بودجه 98 طبق قانون، 
15 آذر تقديم مجلس مي شود.به گزارش خبرگزاري صداوسيما ، محمدباقر 
نوبخت گفت:بر طبق قانون نيمه آذرماه اليحه بودجه 98 تقديم مجلس 
مي شود اما با توجه به اينکه پانزدهم آذر روز پنجشنبه است ،در صورت عدم 

تشکيل جلسه مجلس، اليحه در همان روز به مجلس ارسال مي شود.

رئيس كل بانک مركزي پيشنهاد داد:

 نرخ ۵700 توماني دالر 
در اليحه بودجه ۹۸  

 رئيس کل بانک مرکزي،تعيين نرخ تقريبي 5700 توماني دالر در اليحه 
بودجه 98 را تاييد کرد.عبدالناصر همتي  در گفت و گو با ايرنا افزود: اين رقم 
در حد پيشنهاد است و ميزان دقيق آن در اليحه بودجه 98 براي تسعير 
 درآمد هاي نفتي، بعد از نهايي شدن اعالم مي شود.پيش از اين، برخي 
رسانه ها نرخ پيشنهادي دالر در اليحه بودجه سال آينده را هشت 
هزار تومان اعالم کرده بودند که واکنش برخي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي را نيز به دنبال داشت؛ با اين حال اين رقم تکذيب و 
اعالم شد قيمت دالر براي اليحه بودجه 98 در روزهاي آينده تعيين 

و نهايي خواهد شد.

خبر

هشدار توكلي به روساي قواي سه گانه:

از اجراي سياست هاي صندوق بين المللي 
پول براي کاهش تورم خودداري کنيد

 رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه اي به روساي 
سه قوه، ضمن هشدار نسبت به روند افزايشي تورم و پيروي از سياست هاي 
اقدامات الزم را  المللي پول،تاکيد کرد دولت هر چه سريع تر  صندوق بين 
رئيس  توکلي  احمد  فارس،  اتخاذ کند.به گزارش  ارزي  بحران  از  عبور  براي 
هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت تاکيد کرد:غرض از تصديع در اينجا 
هشداري جدي نسبت به وجهي از ويژگي هاي بازار ارز است که کمتر به آن 
توجه شده است. بعيد است اختالفي بين اقتصاددانان مستقل در آنچه اينجا 
مطرح مي شود، وجود داشته باشد، در بحران هاي ارزي عالوه بر آنکه افزايش 
قيمت ارز، سرعت اين افزايش و ميزان نوسانات در طول بحران اهميت بسزا 
دارد. وجهي ديگر نيز مهم است و آن مدت بقاي بحران است؛ يعني زمان بين 
آغاز کاهش ارزش پول ملي تا روزي که دولت موفق مي شود سقوط ارزش را 
مهار کند و ميزان آن را تا حد مطلوب کاهش دهد و پس ازآن روال عادي شود. 
اين دوره طوالني تر شود  اين دوره حساسند.هر چه  به  همه دولت ها نسبت 
عوارض بحران، مانند تورم، سرمايه گذاري، توليد، توزيع درآمد، توزيع دارايي، 
تغيير رفتار شغلي، بي اعتمادي و نا اطميناني و بالهاي ديگر بيشتر و دوران 
بازسازي اقتصاد و بازگشت به شرايط مطلوب سخت تر و طوالني تر مي گردد. 
به همين دليل دولت ها به سرعت عمل در اعمال سياست پاي بندند و معموالً 

اين دوره دو تا سه ماه بيشتر طول نمي  کشد.

با توجه به ركود اقتصادي؛

 تهران ميزبان 44۵ شرکت داخلي و 
خارجي در بيست و پنجمين نمايشگاه 
بين المللي چاپ و بسته بندي مي شود

بخش اقتصادي:رئيس ستاد برگزاري  نمايشگاه چاپ و بسته بندي گفت: با توجه 
به رکود اقتصادي بيش از 445 شرکت کننده داخلي و خارجي در اين نمايشگاه  
حضور دارند.وي افزود:نمايشگاه صنعت چاپ نخستين نمايشگاهي است که 
در سال جاري بدون ريزش ريالي برگزار مي شود و موفق تر از ساير نمايشگاه ها 
برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما،احمد ابوالحسني در در نشست خبري با 
 اصحاب رسانه افزود:بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و 
حوزه  نمايشگاهي  رويداد  ترين  بزرگ  از  يکي  که  وابسته  آالت  ماشين 
محل  در  آذرماه  تا 25  از 22  است،  خاورميانه  منطقه  در  صنعت چاپ 
دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.رئيس ستاد برگزاري 
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي اضافه کرد: اين 
شرکت ها همچنين روش هاي نوين بسته بندي کاال براي جذب مخاطبان 
و بازارهاي صادراتي را نيز به نمايش مي گذارند.وي افزود:دراين نمايشگاه 
بزرگ بيش از 445 شرکت کننده داخلي و خارجي از جمهوري اسالمي 
ايران و 12 کشور خارجي حضور دارند.رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه 
با بيان اين مطلب گفت: در اين نمايشگاه 400 شرکت داخلي از جمهوري 
اسالمي ايران و 45 شرکت خارجي از کشورهاي ايتاليا، سوئد، آلمان، فرانسه، 
چين، ترکيه و کره جنوبي حضور و مشارکت دارند و نوين ترين توليدات و 
خدمات خودشان را ارائه مي کنند.وي افزود: شرکت هاي داخلي و خارجي 
حاضر در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين 
آالت وابسته  جديدترين و نوين ترين دستگاه هاي چاپ،دستگاه هاي بسته 
بندي،دستگاه ها و تجهيزات کد گذاري، دستگاه هاي پلمب صادراتي و 
کاالها و اجناس مخصوص بسته هاي داخلي و صادراتي را به نمايش مي 
گذارند.ابوالحسني خاطرنشان کرد: در حاشيه بيست و پنجمين نمايشگاه 
چاپ، يک همايش علمي و چهار کارگاه تخصصي در زمينه هاي مختلف 
صنعت چاپ و بسته بندي و نقش و جايگاه مهم آن در توسعه صنعتي و 

صادراتي کشور برگزار مي شود.

 آگهي مناقصه عمومي 
)با ارزيابي كيفي( 

با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد خدمات شهري خود را شامل جمع آوري زباله و 
ضايعات و تنظيف معابر و اليروبي و شستشوي كانال هاي سطح شهر را به پيمانكاران واجد صالحيت و 
داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت كه داراي 
سابقه كاري مرتبط و گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه هستند دعوت مي گردد مطابق جدول زمانبندي 

ذيل به اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر واقع در ميدان شهرداري مراجعه نمايند.

توضيحات:
1- تضمين شركت در مناقصه مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادر شده از موسسات 
غيربانكي تحت نظارت بانک مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب 

سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مركزي ارائه گردد.
2- به اين قرارداد پيش پرداخت تعلق نمي گيرد.

3-حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفينامه كتبي در جلسه مناقصه آزاد است.
4- در صورتي كه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

5- محل و آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر - تا پايان وقت 
اداري مورخ درج شده در جدول

6- پاكتهاي مناقصه در ساعت 10/ده صبح مورخ درج شده در جدول در محل طبقه چهارم - سالن 
اجتماعات شهرداري بندر بوشهر گشوده مي شود

7- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
8- ضمنا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس: www.Bushehrcity.ir درج 

گرديده است.
9- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/9/13
خ ش: 97/9/13

 روابط عمومي 
و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

مدت موضوعرديف
قرارداد

آخرين مهلت خريد 
اسناد

آخرين مهلت تحويل 
پاكات

تاريخ بازگشايي 
پاكتها

تضمين شركت در مبلغ برآورد اوليه )به ريال(
مناقصه

تاييد صالحيت و گواهينامه ها 
مورد نياز

جمع آوري زباله و ضايعات وتنظيف 1
معابر و اليروبي و شستشوي كانال هاي 
سطح و جمع آوري خاك و نخاله شهر

تاييد صالحيت اداره كار در كد 4 14/641/804/19017/570/165/028 ماهيانه241397/09/211397/10/011397/10/02 ماه
)خدمات عمومي(گواهينامه ثبت نام 

ماليات بر ارزش افزوده
175/701/650/277 )ساليانه(

محمد کهندل،اقتصاد دان و تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به رابطه 
افزايش نرخ ارز و افزايش تورم در کشور گفت: افزايش نرخ دالر وساير ارزها 
منجر به افزايش قيمت بسياري از کاالها و دارايي هاي افراد شد از اين رو 
تقاضاي غير واقعي يا تقاضاي سفته بازي براي ارز افزايش يافت. در کنار 
اين موضوع شاهد افزايش  قيمت کاالها بوديم چرا که افزايش قيمت دالر 
با افزايش قيمت کاال درايران رابطه اي دو سويه دارد.وي درباره تاثير دالر بر 
تداوم گراني ها افزود: هر چند دولت و بانک مرکزي تالش کردند تا سياست 
کاهش نرخ ارز را در پيش بگيرند اما دالر از 3500 تومان تا 4200 تومان 
افزون بر 15000تومان شد که در حال حاضر در حدود 12000تومان خريد 
و فروش مي شود. استاد اقتصاد با بيان اينکه فعاالن اقتصادي خود را با شرايط قيمت هاي جديد تطبيق 
مي دهند ، اظهار داشت: نکته دوم با افزايش قيمت محصوالت، کاالها و خدمات فعاالني اقتصادي خود را 
با قيمت هاي جديد وفق مي دهند از اين رو با توجه به اينکه مواد اوليه وخريدها با دالرهاي گران تمام 
شده محاسبه قيمت کاالي نهايي نيز برآن اساس خواهد بود، لذا محصوالت توليد شده يا کاالهايي که 
با ارز باال خريداري شده اند، يا کاالهايي که فروشنده حاضر به فروش آن با قيمت کمتر در فضاي کاهش 
نرخ دالر نيست با همان نرخ هاي باال در اختيار مصرف کننده قرار داده مي شود.محمد کهندل، استاد 
اقتصاد درباره پديده چسبندگي قيمت ها گفت: اصطالح چسبندگي  قيمت در اقتصاد عنواني است که 
منجر به عدم کاهش قيمت ها مي شود، چرا که با افزايش قيمت کاالها ومقاومت قيمت کاالها در برابر 
کاهش قيمت نمي توان انتظار کاهش قيمت داشت. انتظار اين بود که  دولت در وهله اول مانع افزايش 
قيمت ها شود، بي شک اگر قيمت ها افزايش يابد کاهش دادن آن کاري معمولي و عادي نيست چرا 
که عوامل اقتصادي خود را با آن وفق داده وحاضربه کنار آمدن با رقم هاي پيشين نيستند.وي با تاکيد 
برحمايت هاي دولت از مردم افزود: هر چند توان مردم با قيمت ها برابري نمي کند، اما اين موضوع 
چندان به توليد کننده يا فعال اقتصادي ارتباطي ندارد چرا که مواد اوليه با قيمت باال تامين شده وساير 
هزينه ها نيز با نرخ هاي باال بسته شده اند، لذا در اين حوزه نيازهاي حمايتي دولت بايد در دستور کار 
قرار بگيرد.استاد اقتصاد با اشاره به تاثير گذاري دولت به عنوان کارفرماي اقتصادي بر گراني قيمت ها 
خاطر نشان شد: هر چند بر حمايت دولت از مردم تاکيد شد اما متاسفانه دولت به عنوان کارفرماي 
شرکت هاي بزرگ دولتي! و براي تامين و جبران بخشي از درآمد ارزي خود از فروش نفت شايد 
عالقه مند به کاهش نرخ ارز نباشد، در چنين شرايطي دولت سياست کارآمدي را در راستاي کاهش 
قيمت ها براي کاالهايي که دولت باني توليد و عرضه آن است در دستور کار قرار نمي دهد، بنابراين  
 دليلي بر کاهش قيمت کاالها و خدمات نيست. محمد کهندل با احتمال افزايش تورم در ماه هاي 
ها  بيني  پيش  نيست،  و خدمات  کاالها  قيمت  براي کاهش  اميدي  تنها  نه  متاسفانه   آتي گفت: 
حاکي از آن است که در حال ورود به شرايط تورمي شديد تري هستيم. زمزمه هاي افزايش قيمت 
بنزين، افزايش بيست درصدي حقوق کارگران و کارمندان که مي تواند منجر به افزايش تورم شود نيز از 
 جمله موضوعاتي است که  به تشديد تورم کمک مي کند.وي با بيان اينکه سخنان و عملکرد دولتي ها 
متضاد با يکديگر است اظهار داشت:هر چند آقاي رئيس جمهور همواره منکر تورم يا به وجود آمدن ابر 
تورم شده اند، يا آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوربر عرضه دالر 4200 توماني تاکيد داشتند 
اما بايد گفت صحنه حرف و عمل بسيار متفاوت از هم است از اين رو آنچه دولت عنوان مي کند با آنچه 

حقيقت اقتصادي و تورم و معيشت زندگي مردم است بسيار با يکديگر متفاوت است. 

مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره 
به چرايي افزايش يک باره کاالها گفت :افزايش 
قيمت کاالها نشأت گرفته از افزايش قيمت دالر 
بود. بسياري از توليد کنندگان مواد اوليه و مصرفي 
خود را با نرخ هاي باالي ارز خريداري کردند لذا 
کاهش نرخ ارز در هفته هاي اخير کمک شايان 
توجهي به کاهش نرخ کاالها نکرده است.وي دراين 
باره افزود: از سوي ديگر عدم ايجاد تعادل و تثبيت 
قيمت ارز و نگراني هاي سياسي و هيجانات بازار 
 همه  وهمه عواملي است که  مانع از کاهش قيمت اجناس و تثبيت نرخ آنها 
مي شود. در هفته هاي گذشته شاهد کاهش و افزايش قيمت ارز بوديم، هر 
چند نرخ ارز از چيزي حدود 19 هزار تومان به 12 هزار تومان کاهش يافت اما 
در هفته ها و روزهاي اخير نرخ ارز با نوساناتي توام بود که منجر به بي ثباتي 
بازار ارز و شوک بيشتر مي شود، لذا نه تنها توليد کننده؛  عرضه کننده و حتي 
مصرف کننده در صورت نوسان ارز تکليف خود را نمي داند از اين رو همه در 
وضعيت نامطلوبي قرار مي گيرند که ناشي از عدم اميد واعتماد به آينده است. 
اين تحليلگر اقتصادي دور نماي کاهش نرخ قيمت ها را با توضيح عوامل بستر 
ساز آن اين گونه عنوان نمود و خاطر نشان شد: بي شک در صورتي که  نرخ 
 دالر ثابت بماند و هر هفته با نوسانات مواجه نشود مي توان عنوان کرد بعد از

6 ماه يا يک سال آينده قيمت ها کاهش و يا به ثبات نسبي قيمتي خواهند 
رسيد، در غير اين صورت انتظار کاهش قيمت ها انتظاري دور از ذهن وخالف 
واقعيت موجود اقتصادي کشور مي باشد.مرتضي افقه، با اشاره به وابستگي دولت 
به نفت و حاشيه هاي تاثير گذار سياست خارجي در اقتصاد کشور گفت: هنگامي 
که موضوعاتي چون کاهش يا قطع ورود ارز به کشور، عدم خريد نفت ايران يا 
عدم نقل و انتقاالت مالي عنوان مي شود توليد کنندگان با احتياط بيشتري قدم 
برمي دارند و حتي از عرضه کاالي خود به دليل عدم ثبات اقتصادي در واهمه 
خواهند بود. بي شک با توجه به اينکه اقتصاد کشور به مسائل سياسي گره خورده 
و دولت همچنان وابسته به درآمدهاي نفتي است تا زماني که مشکالت ياد شده 
حل نشوند نمي توان در کاهش قيمت ها در اقتصاد تاثير گذاشت يا مانور داد. 
آنچه بايد مورد توجه مسئولين قرار بگيرد عبور از اين شرابط با کمترين  لطمه 
به کشور است.وي درپايان تصريح نمود: بي شک اثرات رواني کاهش ورود دالر 
 به کشور، تاثير دالالن ارزي و صاحبان سرمايه اي که بر بازارهاي ارزي تاثير 
مي گذارند همه وهمه بر افزايش قيمت ها و جلوگيري از کاهش قيمت هاي 
کاالهاي مورد نياز مردم مشهود است. هر چند نمي توان اين موضوع را هم ناديده 
گرفت که دولت هم خواسته يا ناخواسته ممکن است از افزايش نرخ ارز سود برده 
باشد، بنابراين تا زماني که امنيت رواني اقتصادي جامعه تامين نشود نمي توان به 

کاهش قيمت اقالم وکاالهاي مورد نياز مردم اميدوار بود.

سيد حميد مير معيني، کارشناس بازار سرمايه و تحليلگر مسائل اقتصادي 
با اشاره به چرايي افزايش قيمت دالر در ماه هاي گذشته گفت: با توجه به 
اينکه بعد از خروج آمريکا از برجام  نگراني ها درباره مسائل آتي اقتصادي و 
سياسي کشور افزايش يافت در طي يک ماه ونيم شاهد افزايش بوديم. نگراني 
از کاهش ارزش پول ملي ،خريد دالر با حجم باال توسط دالالن و نگراني از 
کاهش ورود دالر به کشور در ماه هاي آتي از جمله موضوعاتي است که منجر 
به تاثير گذاري در قيمت کاالها شد. افزايش قيمت ارز اثرات  قيمتي خود را 
بر بسياري از کاالها و خدمات به جا گذاشت، به نحوي که در حال حاضر نرخ 
بسياري از کاالها با دالر15 هزار توماني بسته شده است. وي با بيان  دولت 
 بايد  مانع ايجاد افزايش قيمت کاالها مي شد افزود: از جمله موضوعات علم اقتصاد که در عدم کاهش قيمت ها 
تاثير گذار است موضوع چسبندگي قيمت هاست، چرا که اصوال قيمت ها همواره ميل به افزايش دارند تا کاهش. 
چسبندگي قيمتي قانوني اقتصادي است بنابراين با توجه به شناخت کارشناسان اقتصادي دولت انتظار مي رفت 
دولت از ابتدا مانع افزايش قيمت کاالها شود، چرا که بعد از ايجاد چسبندگي قيمتها در برابر کاهش مقاومت 
مي کنند. اين در حالي است که اگر قيمت دالر بر نرخ هاي پايين ثبات  ومانا مي ماند و با حجم زياد در بازار 
در دسترس متقاضيان باشد مسلما بعد از يکي دو ماه شاهد کاهش قيمت خواهيم بود.تحليلگر بازار سرمايه 
با بيان اينکه شايد 10 درصد کاهش قيمت ها را داشته باشيم اظهار داشت: هر چند نمي توان انتظار داشت 
کاهش قيمت ها براساس رشد يک شبه آنها باشد، چرا که با ريزش قيمت دالر نمي توان بازگشت به نرخ هاي 
سابق کاالها را ايجا نمود، بيشترين کاهش نرخ قيمت ها چيزي درحدود 10 تا 15 درصد خواهد بود. با توجه به 
اينکه کاالهاي وارداتي با نرخ هاي باال خريداري شده اند نمي توان انتظار کاهش قيمت کاالهايي را داشت که در 
 فروشگاه ها به مردم عرضه شده است، از اين رو بسياري از کاالها و اقالم ضروري مردم در فروشگاه ها تا ماه هاي 
آينده به همين  منوال قيمتي خواهند بود، به شرط آنکه قيمت دالر بيش از نرخ موجود افزايش نداشته باشد. 
مير معيني با اشاره به کاهش واردات به کشور و اثر گذاري آن بر افزايش قيمت کاالها گفت: کاهش قيمت 
اجناس خصوصا اجناس وارداتي که  با دالر تامين و ارزش گذاري شده اند بستگي به واردات بعد از اين دارد. 
با توجه به اينکه واردات برخي از اقالم و اجناس موجود در فروشگاه ها ممنوع شده و نقل و انتقاالت مالي 
به کشور بسيار سخت شده است، اين موضوع منجر به ايجاد اختالل  در فرآيند واردات شده است،لذا عرضه 
کاالهاي وارداتي کمتر مي شود واين موضوع منجر به عدم  کاهش قيمت اجناس خواهد شد.وي دراين باره 
افزود: از اين رو مي توان گفت عالوه بر کاهش يا افزايش نرخ دالر موضوعات ديگري از قبيل وارادات کاال و 
چسبندگي قيمتها که به لحاظ  اقتصادي منطقي است، هر چند که ممکن است با کاهش نرخ ارز به لحاظ 
معامالتي دور از ذهن باشد اما با توجه به منطق اقتصادي که عرضه کمترشده اما تقاضا همچنان وجود دارد 
قيمت بسياري از کاالها کاهش نيابد. کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به تاثير گذاري هيجانات 
سياسي بر نرخ کاالها گفت: به هر حال تورم  ناشي از ورودي ها وخروجي هاي مختلفي اعم از سياسي و 
اقتصادي است. انتظارات وهيجانات سياسي بر بازارهاي اقتصادي تاثير گذار است از اين رو با توجه به رفتارهاي 
هيجاني سياسي بازارهاي آينده را مي سازد، تا حدودي به نظر مي رسد جامعه همچنان نگران از آينده اقتصاد 
است لذا نگراني ياد شده با توجه به تشديد تحريم ها ، ريسک هاي سياسي و اينکه اتحاديه اروپا همچنان ساز 
وکار مشخصي براي  مراودات مالي با جمهوري اسالمي نيانديشيده است، از سوي ديگر دولت نيز نگران کاهش 
درآمد ارزي و ورود ارز به کشور است تمام عوامل ياد شده زمينه هاي افزايش اضطراب ونگراني جامعه را دامن 

زده از اين رو نگراني از آينده اقتصادي منجر به عدم کاهش قيمت ها خواهد شد.

چسبندگي قيمت ، واكنش بازار  را كند كرده است
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با اجراي نيت 616 
واقف، 700 زائر اولي 

به زيارت حرم امام رضا 
مشرف شدند

مشهد-خبرنگاررسالت:
مسئول اجراي طرح زائران حرم رضوي در سازمان اوقاف و امور خيريه در مراسم 
افتتاحيه طرح زائرين حرم مطهر رضوي گفت: با اجراي نيت 616  واقف، 700 زائر 
اولي به زيارت حرم امام رضا)ع( مشرف شدند.  مراسم افتتاحيه طرح زائرين حرم 
رضوي با حضور حجت االسالم ولي اهلل عادلي، مدير کل امور اجتماعي و موسسات 
خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه در جمع 700 زائر اولي در مجتمع فرهنگي 
آموزشي امامت مشهد برگزار شد.حجت االسالم عادلي، در اين مراسم با بيان فلسفه 
فضيلت زيارت امام رضا)ع( از منظر امام جواد)ع( گفت: زيارت پدرم افضل است زيرا 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( را همه مردم از يهودي، مسيحي و حتي غير مسلمان 
زيارت مي کنند؛ اما پدرم را، جز شيعيان خاص زيارت نمي کنند. جنتي، مسئول 

اجراي طرح زائران حرم رضوي در سازمان اوقاف و امور خيريه در اين مراسم با اشاره 
به اينکه اين طرح براي ششمين سال متوالي در حال اجرا است، گفت: 700 زائر 
در دو دوره از 9 تا 12 آذر و از 17 تا 20 آذر ماه به زيارت حرم مطهر امام رضا)ع( 
مشرف مي شوند.وي افزود: افرادي که تاکنون به زيارت امام رضا)ع( مشرف نشده  
و توان مالي الزم را ندارند، خادمان ثابت و افتخاري، هيئت امنا و مديران مراکز 
فرهنگي و قرآني بقاع متبرکه، خادمان ثابت مساجد و افراد ساکن در مناطق محروم 
روستايي که حداقل طي 20 سال گذشته به زيارت امام رضا)ع( مشرف نشده اند، 
افراد واجد الشرايط اعزام هستند.جنتي بيان کرد: 616 موقوفه در خصوص  کمک 
هزينه به زائران امام رضا )ع( وجود دارد که عوايد آن صرف افرادي مي شود که 

قادر به تامين هزينه سفر به مشهد الرضا نيستند .

شهرستان

خبر
مدير امور منابع آب گرگان و آق قال خبر داد:

شناسايي يک دستگاه حفاري غير مجاز 
در روستاي شمس آباد گرگان 

گرگان-خبرنگاررسالت:
 مدير منابع آب گرگان و آق قال از شناسايي يک دستگاه حفاري 
پارکينگ  به  انتقال  و  گرگان  آباد  شمس  روستاي  در  مجاز  غير 
خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، 
بموقع  با حضور  اين مطلب گفت:  اعالم  با  عموزاد  امين  مهندس 
يک  قال  آق  و  گرگان  آب  منابع  بخشي  تعادل  طرح  کارشناسان 
به  و  آوري  جمع  تراکتوري  مجاز  غير  ادوات  و  حفاري  دستگاه 

پارکينگ آب منطقه اي انتقال داده شد.
وي افزود: در راستاي طرح احيا و تعادل بخشي برخورد قانوني با 
حفر و بهره برداري از چاه هاي غير مجاز بر اساس ماده 45 قانون 
توزيع عادالنه آب از اولويت هاي اصلي اين امور بوده واکيپ هاي 
دريافت  آماده  روزي  شبانه  صورت  به  امور  اين  بازرسي  و  گشت 
اخبار و اطالعات مربوط به حفر و بهره برداري چاه هاي غير مجاز 
مي باشند.مدير منابع آب گرگان و آق قال خاطر نشان کرد: بر اين 
اساس، ادوات و تجهيزات حفاري دستي 3 حلقه چاه جمع آوري 

و از حفر آنها جلوگيري به عمل آمد.

  شهردار اميريه 

کاشت چهار هزار اصله گل محمدي 
در شهر اميريه 

دامغان-خبرنگاررسالت:
 شهردار اميريه  دامغان گفت: :باتوجه به مساعدبودن شرايط کاشت 
گل محمدي ونيز برگزاري هرساله  جشنواره گل غلطان نوزادسطح 
زيرکشت گل محمدي افزايش و4000 اصله گل محمدي طي سال 

جاري در اين شهرکاشته شده است.
مهندس محمد عوض آباديان شهردار اميريه  افزود :   اجراي سيستم 
آبياري قطره اي به مساحت 3 هکتار و کاشت 4000اصله گل محمدي 
با اعتبار 5/2 ميليارد ريال ،اجراي شبکه انتقال آب به طول 300متر 
وخاکبرداري واصالح خاک به حجم 5000مترمکعب واحداث استخر 
ذخيره 5ميليون ليتر واجراي فنس توسط پرسنل شهرداري ودربازه 

زماني دوماه در شهر اميريه شهر مهرباني ها انجام شد.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي 
استان اردبيل:

سطح زير کشت بادام زميني در اردبيل 
سه برابر افزايش مي يابد 

اردبيل-خبرنگاررسالـت:
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل 
گفت: با توجه به استقبال زارعان از کشت بادام زميني سطح زير 
کشت بادام زميني در اردبيل سه برابر افزايش مي يابد. احمد شهريار 
در جلسه بررسي توسعه کشت بادام زميني در اردبيل اظهار کرد: 
با  هکتار   496 و  هزار  يک  در سطح  زميني  بادام  مزارع  برداشت 
498 بهره بردار کشاورزي در سه شهرستان پارس آباد، بيله سوار و 
خلخال انجام شد.  وي با اشاره به استقبال خوب کشاورزان استان 
از کشت بادم  زميني افزود: قيمت فروش هر کيلوگرم پيله ترهفت 
تومان  هزار   28 تا   25 مغز  فروش  قيمت  با  و  تومان  هشت  تا 
درآمد خوبي عايد کشاورزان کرده و افزايش سطح زير کشت آن 
بهبود  معاون  بود.  خواهد  قطعي  آينده  سال  در  شهرستان ها  اين 
توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل خاطرنشان 
کرد: عده اي از زارعين بادام کار بعد از خشک کردن اقدام به فروش 
پيله تر مي کردند و تاکنون به خوبي به فروش رسانده اند و پيش بيني 
زميني حداقل  بادام  افزايش سطح کشت  آينده  در سال  مي شود 

دو تا سه برابر باشد. 

شاهرود آماده پذيرايي از رئيس جمهور  
شاهرود- خبرنگاررسالت :

بهره  بي  دراولين سفر  استان  فرزند  ميزباني  از  که  مردم شاهرود 
ايشان  زادگاهشان ميزبان  استان  به  ايشان  بودند در دومين سفر 
خواهندبود. مردم واليت مدار شاهرود که هميشه ودرهمه عرصه هاي 
اند  نظام خودبوده  مهم وحساس درطول 40سال گذشته درکنار 
استاني  درون  مشکالت  از  دور  به  کرد  خواهند  ثابت  نيز  اين بار 
داشت. خواهند  وهمراهان  روحاني  دکتر  از  اي  شايسته  استقبال 
فرماندار شاهرود که درجمع اصحاب رسانه سخن مي گفت افزود: 
شرق  به  مربوط  دراستان  بيکاري  آمار  بيشترين  که  ميدانيم  ما 
استان وشاهرود مي باشد اما اينها مانعي نخواهند بود که بتواند به 
اتحاد ما درمقابل دشمنان وجهان خدشه اي وارد نمايد ما اعتقاد 
داريم برخي مشکالت هست  مردم درمضيقه هستند اما مي شود 
باحضور وهمبستگي به مانند گذشته برمشکالت غلبه کرد ونظام 

مقدس جمهوري اسالمي رادرجهان سربلند نمود.

عملکرد هشت ماهه آموزش شهروندي 
در صحن علني شوراي اسالمي قزوين 

ارائه شد
قزوين-خبرنگاررسالت:

شهرداري  پسماند  مديريت  سازمان  جاري  سال  ماهه   8 عملکرد 
علني  صحن  در  سازمان  اين  سرپرست  اميني،  سوي  از  قزوين 
شوراي اسالمي قزوين ارائه شد.به گزارش روابط عمومي سازمان 
رئيس   ، قوامي  منيره  سيده  قزوين؛  شهرداري  پسماند  مديريت 
کميسيون محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي  شهر در 
اين جلسه گفت: با هدفمند سازي آموزش ها، کاهش سرانه توليد 
زباله خانگي و افزايش تفکيک از مبدا را دنبال کنيم و طرح هاي 
براي  برگزاري کارگاه هاي آموزشي  با  را  از مبدا  تفکيک پسماند 
بانوان خانه دار در مساجد و محالت، جدي تر پيگيري شود.  قوامي 
افزود: با استفاده از مشاور آموزشي، مي توانيم از تجارب شهرهاي 
موفق در اين زمينه بهره مند شويم. محسن حق شناس ديگر عضو 
شوراي شهر نيز با اشاره به در نظر داشتن اولويت سنجي آموزش ها 
و مکانيزم تشويقي خاطرنشان کرد: بحث هاي فرهنگسازي، آموزش 
انفرادي و تداوم آموزش ها و انعکاس آنها در  محله اي و آموزش 

رفتار شهروندان حائز اهميت است. 

 DBA دريافت نخستين مجوز دوره
از وزارت علوم توسط موسسه 

فناوران حکيم 
اصفهان-خبرنگاررسالت:

رسانه  اصحاب  با  در نشست خبري  زاده   سيد سپهر موسوي 
گفت: پنجمين دوره سمينار مديران الماسي در بهمن ماه سال 
داد:اين سمينار  ادامه  برگزار مي شود.وي  اصفهان   در  جاري 
هاي  استان  و  اصفهان  مديران  گردهمايي  بزرگترين  واقع  در 
هم جوار است که با حضور دکتر محمدي و دکتر روستا پدر 
بازرگاني  اتاق اصناف واتاق  با همکاري  ايران و  يابي  بازار  علم 
برگزار مي شود.موسوي زاده اظهار کرد: موسسه آموزش عالي 
با  ،کاربردي ومتناسب  آموزشي  به صورت  فناوران حکيم  آزاد 
را  فعاليت دارد ودوره هاي آموزشي خود  نياز هاي روزجامعه 
طبق نياز سنجي روز جامعه برگزار مي کند ودر طول11 سال 
فعاليت خود سعي دارد که هميشه براي مديران استان وکشور 
مفيد واقع شود.وي افزود: اين موسسه در قالب چهار دپارتمان 
عمومي   روابط  وهمچنين  روانشناسي  و  حسابداري  مديريت، 
دارد  وسعي  کند  مي  برگزار  وسمينار  کالس  کارگاه،  دوره، 
گسترش  را  خود  هاي  فعاليت  ايران  وجنوب  کشور  سطح  در 
دهد وتا امروز سمينارهاي مختلفي چون مديران ارشد استان، 
مشاوران مالياتي سمينار فرزند پروري ومديران روابط عمومي 

"DBA"برگزار کرده است.

در شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
اجراي برنامه آموزشي ويژه حاميان آب 

اراک – خبرنگار رسالت:
  مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
از اجراي طرح حاميان آب ويژه دانش آموزان  استان مرکزي 
روابط  به گزارش   . داد  اراک خبر  دبستان حاج کاظمي  شهر 
طراوتي  زهرا  مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومي 
فکورمدير دفتر روابط عمومي وآموزش همگاني شرکت گفت:دراين 
برنامه که در تاالر آب شرکت آب وفاضالب استان مرکزي برگزار 
کاظمي  حاج  مدرسه  آموزان  دانش  از  نفر   90 تعداد  گرديد 
شهر اراک طي آموزش هاي ديده شده به عضويت حاميان آب 
 درآمدند.  وي با اشاره به آموزش دانش آموزان توسط تسهيل گر
اجراي  همچون  شاد  و  متنوع  هاي  برنامه  اجراي  و  کودک   
نمايش و مسابقه و توزيع کتاب حاميان آب تصريح کرد: پس 
از برگزاري اين برنامه دانش آموزان شرکت کننده به عضويت 

حاميان آب درآمدند.
   مدير روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي از 
تاثير پذيري کودکان و اهميت آموزش از سالهاي اوليه زندگي 
در نهادينه شدن يک فرهنگ در انسان ياد نمود و افزود: عالوه 
بر آن کودکان مي توانند نقشي تاثيرگذار در يادآوري رفتار هاي 
مصرفي درست در خانواده ها ايفا نمايند و اين انگيزه تشکيل 

گروه حاميان آب است.

چهار ميليون ليتر آب در آرامستان 
بهشت سکينه )س( ذخيره شد

کرج-خبرنگاررسالـت:
رئيس سازمان مديريت آرامستان هاي کرج ازذخيره بيش از 4 
ميليون آب در آب بندهاي موقت سازمان، طي بارندگي هاي 
با پايگاه خبري  اخير خبرداد.حميدرضا عسکري در گفت وگو 
مديريت شهري کرج گفت: جمع آوري و ذخيره آب هاي سطحي 
در سازمان مديريت آرامستان ها به منظور آبياري فضاي سبز در 
دستور کار سازمان قرار گرفته است که در اولين بارندگي پاييزي 
ليتر آب جمع  هزار  اقدام حدود 200  اين  آزمايشي  مرحله  و 
آوري شد.وي با اشاره به اينکه سازمان مديريت آرامستان هاي 
شهرداري کرج به منظور مقابله با مشکل کم آبي که سال هاست 
با آن مواجه است اقدام به جمع آوري آب هاي سطحي کرده 
که  گرفت  صورت  اين خصوص  در  هايي  بررسي  گفت:  است، 
تحقق اين امر در سازمان عالوه بر صرفه و صالح اقتصادي تا 
حدودي مشکل کم آبي براي فضاي سبز و شست وشوي قبور 
هاي  آرامستان  مديريت  سازمان  کرد.رئيس  برطرف خواهد  را 
شهرداري کرج، گفت: در مرحله دوم و هنگام بارندگي هاي اخير، 
قسمتي از آب هاي سرگرداِن خارج و داخل آرامستان هدايت 
و جمع آوري شد که خوشبختانه توانستيم بيش از 4 ميليون 

ليتر در اين مرحله از اين آب ها را ذخيره کنيم.

پروژه بلوار ناحيه منفصل شهري ننله 
سنندج 30 درصد پيشرفت فيزيکي 

داشته است
سنندج-خبرنگاررسالت:

شهردار سنندج بابيان اينکه در راستاي خدمت رساني به مناطق 
کم برخوردار و نواحي منفصل شهري، اصالح و بازسازي مسير 
دسترسي شهرک اور ازعمليات احداث بلوار 30 متري ننله در 
سال جاري در دستور کاراين شهرداري قرارگرفت گفت:احداث 
که  داشته  درصدي   30 پيشرفت  ننله  ورودي  متري  بلوار30 
بهبود  و  حادثه خيز  نقاط  رفع  ترافيک،  روان سازي  و  کاهش 
اجراي  اهداف  مهم ترين  از  سنندج  جاده اي  ارتباط  افزايش  و 

اين طرح است.
مهندس حشمت اله صيدي افزود: مشخصات هندسي نامناسب 
وضعيت موجود، کمبود عرض آسفالت، تردد وسايل نقليه سنگين، 
و  ننله  شهري  منفصل  نواحي  در  جمعيت  رشد  فزاينده  روند 
روستاهاي تابعه و همچنين راه دسترسي نيروگاه سيکل ترکيبي 
است. ننله  متري   30 بلوار  احداث  داليل  مهم ترين  از  قليان 

وي اظهارداشت:در راستاي احداث اين پروژه تاکنون عمليات 
عمراني نظير 14 هزار مترمکعب خاک برداري، 2 هزار و 200 
مترمکعب خاک ريزي، 3 هزار و 200 مترمکعب اساس، جدول 
کاري رفيوژ وسط به طول  يک هزار و650 متر و 9 هزار مترمربع 

جدول گذاري به صورت نهر صورت گرفته است.

کسب رکورد کاهش مصرف الکترود در 6 ماهه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه 

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
در 6 ماه اول سال 97 متوسط مصرف الکترود گرافيکي با ثبت رکورد 1.82  کيلو 
گرمي کاهش 7.1 درصدي را به دست آورد.که اين کاهش مصرف تا پايان سال حدود 
5 ميليون يورو از هزينه ها کاسته و در شرايع تحريم باعث صرفه جويي ارزي خواهد 
شد.رئيس دفترفني توليد فوالدسازي و ريخته گري مداوم شرکت فوالد هرمزگان از 
کاهش مصرف الکترود و رکورد در اين زمينه و صرفه جويي ارزي 5 ميليون يورويي 
خبر داد و گفت : از سال 94 کاهش مصرف الکترود در راستاي کاهش هزينه هاي 
توليد در دستور کار قرار گرفت و از اواخر سال 95 اقدامات متنوعي در قالب پروژه هاي 
بهبود بر محور کار تيمي انجام شد و روند کاهش مصرف با سرعت بيشتري ادامه پيدا 
کرد  به طوري که مصرف الکترود در سال 1394به ميزان 1/2 کيلوگرم به ازاي هر 
تن فوالد توليد شده کوره هاي قوس بوده که اين ميزان در سال 95 با کاهش 8/2 
% به عدد 04/2 کيلوگرم به ازاي هر تن فوالد توليد شده کوره هاي قوس رسيد و در 
سال 96 مصرف الکترود با ثبت رکورد 96/1 کيلوگرم  کاهش 9/3 %  را ثبت نمود. 
و در 6ماه اول سال 97 متوسط مصرف با ثبت رکورد 82/1  کيلو گرمي کاهش 1/7 

درصدي را به دست آورد.

ناکامي قاچاقچيان در حمل 81 کيلوگرم ترياك 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از کشف 81 کيلو و 600 گرم ترياک و دستگيري سه قاچاقچي در 
اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور  گفت: در پي کسب اطالعاتي  مبني بر 
تردد يک باند قاچاقچيان مواد در مسير مشهد به نيشابور موضوع به صورت ويژه در دستور 

کار پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت .
وي افزود: با توجه به اهميت موضوع دستورات هوشياري از مرکزفوريت هاي پليسي 110 
به گشتي هاي انتظامي شهرستان نيشابور صادر و همزمان دو تيم از ماموران دايره اطالعات 
و عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر نيشابور در عملياتي مشترک با تيم هاي مبارزه با مواد 
مخدر مرزباني استان پس از هماهنگي هاي قانوني با پشتيباني اطالعاتي اقدام به برقراري 
ايست و بازرسي مقطعي درمحور ورودي به نيشابور کردند. سرهنگ دهقان پور اضافه کرد: 
ماموران انتظامي در هنگام کنترل خودروهاي عبوري به يک دستگاه خودرو پژو مظنون 
که با استفاده از عاليم هشدار دهنده خودرو را متوقف و در بازرسي از خودرو مقدارتقريبي 
81 کيلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع ترياک که به صورت ماهرانه اي در بدنه جاساز شده 
بود کشف و ضبط کردند. وي افزود: در اين رابطه خودرو توقيف و تعداد سه نفر از متهمان 

با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.

کسب ۲6 مدال توسط دانش آموزان کاراته کار 
نيشابوري

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون مديرکل و مدير آموزش و پرورش نيشابور گفت: دانش آموزان کاراته کار نيشابوري 
توانستند در مسابقات استاني کاراته قهرماني بانوان رده خردساالن و نونهاالن 26 مدال 
کسب کنند.حسين مهرآبادي افزود: به مناسبت روز دانش آموز يک دوره مسابقات کاراته 
قهرماني بانوان استان در دو رده خردساالن و نونهاالن در مشهد مقدس برگزار شد که تيم 
نيشابور با مربيگري خانم ها مهناز يغما، فرزانه حسيني و کبري بازوبندي توانستند با کسب 
7 مدال طال، 5 مدال نقره و 14 مدال برنز به کار خود در اين دوره از مسابقات پايان دهند. 
وي اعالم کرد: خانم ها يلدا بهمدي: کاتا سوم کميته سوم، ريحانه برفرازي: کاتا اول کميته 
سوم، فاطمه اسدي: کاتا اول کميته دوم، نيلوفر ضابطي: کميته دوم، فاطمه کاهاني: کاتا 
اول کميته سوم، سارا سادات موسوي: کاتا سوم، نفيسه مژدآبادي:کميته اول، زينب قاسم 
آبادي: کاتا دوم کميته اول، فاطمه قاسم آبادي: کاتا اول، پونه شجاعي: کاتا سوم، مهال 
روکي: کاتا اول، فاطمه سوقندي: کميته سوم، مريم ده حبه: کميته سوم ستايش خافي: 
کاتا سوم کميته دوم، يکتا کول آبادي: کميته سوم کاتا سوم، کيميا کول آبادي: کميته 
دوم کاتا سوم و آنيتا سعدان: کميته سوم کاتا سوم قهرمانان و مدال آوران نيشابوري اين 

دوره از مسابقات هستند.

با استقرار موفق نظام ارجاع الکترونيک؛

 هدف ديرينه وزارت بهداشت توسط دانشگاه
 علوم پزشکي گيالن، محقق شد

رشت-خبرنگاررسالت:
 دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک رئيس دانشگاه 
علوم پزشکي گيالن، با اشاره به دستاورد هاي 
ارزشمند دانشگاه طي چند ماه اخير، گفت: با 
در سال 95،  دانشگاه  راهبردي  برنامه  تدوين 
 توسعه خدمات الکترونيک در سرلوحه فعاليت ها، 
قرار گرفت به طوري که دانشگاه هم اکنون داراي 
 دستاورد کشوري و منحصر در برخي از اين حوزه ها 
مي باشد. وي خاطرنشان کرد: دستيابي، پيشتازي 
و حرکت در مسير دانشگاه نسل سوم، بدون 
اجرايي شدن برنامه راهبردي امکان پذير نبود.
با  افزود:  رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن، 
توسعه همکاري بهداشت، IT و درمان، حرکت 
به سوي الکترونيک کردن فرايندها را در دستور 
کار قرار داديم که ثمره آن شکل گيري موفق 

نظام ارجاع الکترونيک در استان بود.
 در اين راستا، تمرکز گرايي در فرايندها و ارتقاي 
نيز بستر   ،)HIS(بيمارستاني سامانه مديريت 
مناسبي براي توسعه فرايندهاي الکترونيک ايجاد 

کرد.دکتر  يوسف زاده چابک، خاطر نشان کرد: 
تومان  ميليارد  ساالنه حدود 200  گيالن،  در 
در  پزشک خانواده مي شود که  صرف هزينه 
اين زمينه با شکل گيري نظام ارجاع و پوشش 
شهرهاي باالي 20 هزار نفر جمعيت، مي توان 
شاهد به ثمر نشستن هزينه هاي وزارت بهداشت 
در اين خصوص بود. در اين راستا، با ساماندهي 
به  درصد  از 15  برنامه  بازخوراند  ارجاع  نظام 
35 درصد افزايش يافت، اين درحالي است که 
باالترين درصد بازخورد در استان هاي موفق 

12 درصد است.

با وجود توليد قابل توجه گلخانه اي البرز؛ 

ساالنه 114 ميليون گل و گياه زينتي در البرز توليد مي شود

فرماندار اسالمشهر خبر داد:

مذاکره با وزير جديد راه و شهرسازي براي رفع معضل ترافيک چهاردانگه

معاون بهره برداري شرکت فوالد هرمزگان: 

از شرکت فوالد هرمزگان به عنوان صادر کننده نمونه تجليل شد 

کرج-خبرنگاررسالـت:
 رضا رحيمي عضو هيئت مديره سازمان مرکزي تعاون روستايي 
ايران در سفر خود به شهرستان ساوجبالغ و ضمن بازديد از يک 
گلخانه بزرگ در اين شهرستان گفت: ساالنه 114 ميليون اصله 
گل و گياه زينتي، گل گلداني، فصلي و نشايي و شب عيد در استان 
البرز توليد مي شود.وي افزود: استان البرز از ديرباز در صنعت 

گلخانه فعاليت داشته به طوري که سطح زير کشت محصوالت 
گلخانه اي ، توت فرنگي ، نشاء مکانيزه و گل و گياهان زينتي استان 
به حدود 250 هکتار رسيده است.اين مسئول در سازمان تعاون 
روستايي کشور گفت: برخي گلخانه هاي البرز روش هاي مناسبي 
در استفاده بهينه از آب را درپيش گرفته اند.علي رستم پور، عضو 
شوراي سياستگذاري و کميته هاي فني گلخانه هاي کشور در اين 

بازديد گفت: بزرگترين معضل در توسعه گلخانه؛ مشکل سازه ها و 
تجهيزات گلخانه اي در کشور است که نياز به نگاه ويژه و حمايتي 
دولت دارد.در اين بازديد سرپرست تعاون روستايي استان البرز، 
جمعي از کارکنان و رئيس جهاد کشاورزي استان سمنان، رئيس 
تعاون روستايي استان سمنان، رئيس جهاد کشاورزي استان البرز 

و شهرستان ساوجبالغ نيز حضورداشتند.

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
فرماندار اسالمشهر با بيان اينکه ترافيک محور آيت اله سعيدي 
يکي از مشکالت مهم مردم چهاردانگه است، گفت: مذاکراتي با 
وزير جديد راه و شهرسازي براي رفع معضل ترافيک اين شهر 

صورت گرفته است.
مسعود مرسلپور که در مراسم ديدار مردمي با ساکنان شهر چهاردانگه 

که با حضور مصطفي کواکبيان، نماينده مردم تهران، اسالمشهر، ري، 
شميرانات و پرديس در مجلس شوراي اسالمي در حسينيه حضرت 
فاطمه زهرا)س( برگزار شد سخن مي گفت، اظهار داشت: اتصال 
شهرستان اسالمشهر به خط 3 متروي تهران که نخستين ايستگاه 
آن نيز در شهر چهاردانگه خواهد بود پس از جلسه اي که با معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه داشتيم با جديت در 

حال پيگيري است و ان شاءا... به زودي شاهد آغاز عمليات اجرايي 
آن خواهيم بود.وي همچنين با اشاره به اينکه بسياري از مدارس 
شهر چهاردانگه نياز به نوسازي و بهسازي دارند، گفت: در زمان 
حضور مهندس مقيمي در استانداري تهران برنامه ريزي مناسبي 
در اين باره صورت گرفته و نوسازي مدارس شهرستان از جمله 

مدارس شهر چهاردانگه نيز انجام خواهد شد.

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
 مراسم تجليل از صادرکنندگان نمونه با حضور 
استاندار هرمزگان ، معاون وزير صمت، نمايندگان 
پايان مراسم  برگزار و در  استاني  و مسئولين 
از  يکي  عنوان  به  هرمزگان  فوالد  شرکت  از 

صادرکنندگان نمونه استان تجليل شد.
 معاون بهره برداري شرکت فوالد هرمزگان 

پس از دريافت لوح و تنديس گفت :در صادرات 
تختال ، سال 96 از لحاظ حجمي 10 درصد 
و از لحاظ ارزشي  30 درصد شاهد رشد بوده 
افراد  به  همچنين  پارسي  جعفر  ايم.محمد 
افزود در  شاغل در اين شرکت اشاره کرد و 
مشغول  نفر   1590 هرمزگان  فوالد  شرکت 
هاي  شرکت  گرفتن  نظر  در  با  که  کارند  به 

پيمانکاري اين رقم به حدود 3800 نفر مي 
فوالد  شرکت  بازاريابي  و  فروش  .مدير  رسد 
هرمزگان نيز در مصاحبه با خبرگزاري برنا با 
بيان اينکه شرکت فوالد هرمزگان يک شرکت 
صادرات محور است ، گفت: توانستيم پس از 
تامين نياز داخل ، بيش از 70 درصد محصول 

خود را صادر کنيم.

مهدي شکري زاده يادآور شد : در سال گذشته 
يک ميليون و صد هزار تُن محصوالت اسلب را 

به بازارهاي جهاني صادر کرديم .
شکري زاده ادامه داد : با توجه به اينکه شرکت 
است  صادراتي  شرکت  يک  هرمزگان  فوالد 
سعي کرده ايم  محصوالت را برپايه صادرات 

توليد کنيم .

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد مطرح کرد:

 حمايت کميته امداد 
از 15340 زن سرپرست خانوار 

در مجتمع آموزشي و رفاهي وزارت نفت آغاز به کار کرد:

بيستمين اجالس رؤساي دانشگاه هاي سطح يک کشور 
به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي

شميران – خبرنگار رسالت:
بيستمين اجالس رؤساي دانشگاه هاي سطح 
يک کشور به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي 

آغاز به کار کرد.
به گزارش " پايگاه خبري ميالد رسالت " و به 
از روابط عمومي دانشگاه شهيد بهشتي،  نقل 
دانشگاه هاي سطح  بيستمين اجالس رؤساي 
يک کشور به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي 
نفت در  وزارت  رفاهي  و  آموزشي  در مجتمع 
محمود آباد استان مازندران، آغاز به کار کرد. 
در ابتداي اين اجالس، دکتر سيد حسن صدوق 

رئيس دانشگاه شهيد بهشتي ضمن خير مقدم به 
رؤساي دانشگاه هاي سطح يک کشور  گفت: بسيار 
خرسندم که توفيق ميزباني بيست اُمين اجالس 
دانشگاه هاي سطح يک کشور براي دانشگاه شهيد 
بهشتي حاصل شده است. يکي از موفقيت هاي اين 
نشست ها تداوم برگزاري آن بوده که اميد است خير 
و برکت آن نصيب کشور شود. رئيس دانشگاه 
شهيد بهشتي از دکتر نيلي احمد آبادي رئيس 
دانشگاه تهران و دکتر خضري و همکارانشان 
آنها در  اهتمام  به سبب  در دبيرخانه اجالس 

برگزاري اين نشست تجليل نمود.

فرماندار شهرستان لنجان در بازديد از مجتمع فوالد سبا:

 تعامل بين منطقه و صنعت، توسعه اقتصادي و اجتماعي 
به همراه دارد 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
خطوط  از  بازديد  جريان  در  لنجان  فرماندار 
با مهندس  ديدار  و  فوالد سبا  توليد مجتمع 
احمديان مدير اين مجتمع، بر اهميت توسعه 
همکاري ميان منطقه و صنعت تأکيد کرد.مهدي 
به نقش صنعت فوالد در  اشاره  با  صفرخانلو 
توسعه اقتصادي کشور و منطقه تصريح کرد: 
مجموعه فرمانداري و مسئوالن شهرستان لنجان 
همواره در حمايت از صنعت و رفع مشکالت 
احتمالي آن اهتمام ورزيده اند و بر اين باورند 
که ظرفيت هاي صنعتي منطقه مي تواند عالوه 

بر نقش آفريني در توسعه اقتصادي کشور، در 
رونق کسب وکار و توسعه فضاي فرهنگي و 
اجتماعي منطقه نيز مؤثر باشد.وي با اشاره به 
اينکه مجتمع فوالد سبا خط توليدي توانمند 
است و ظرفيتهاي بااليي دارد و مي تواند در 
زنجيره توليد فوالد کشور و توليد محصوالت 
از  باشد،  داشته  بسزايي  نقش  فوالدي  ويژه 
برقراري تعامل هرچه بيشتر دست اندرکاران 
به  منطقه  مسئوالن  با  صنعـــت  عرصـــه 
عنوان راهکار مؤثري براي بهبود فضاي کسب 

وکار ياد کرد.

برپايي نمايشگاه کتاب هاي چاپي با موضوع 
 بسيج در کتابخانه مرکزي آستان

 قدس رضوي 
مشهد-خبرنگاررسالت:  

نمايشگاهي از کتاب هاي چاپي با موضوع بسيج به مناسب بزرگداشت 
هفته بسيج از  6 تا 10 آذرماه در کتابخانه مرکزي آستان قدس 
رضوي داير شد. رئيس روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي با اعالم 

اين خبر گفت: اين نمايشگاه از بخش هاي مختلي مانند آشنايي 
با بسيج و تعاريف آن، حضور گروه ها و اقشار مختلف در بسيج، 
بسيج و جايگاه آن از ديدگاه شخصيت ها و انديشمندان، ويژگي ها 
و شاخصه هاي بسيج و بسيجي، جنگ ها و تهديدات نوين در 
عصر حاضر و امنيت ملي تعاريف و بسترهاي تحقق آن تشکيل 
شده است. محمدجواد قوي خاطرنشان کرد: »رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري درباره بسيج«، »بسيج، پژوهش و سازندگي«،»سبک 
زندگي مسلمان بسيجي«و»تاريخچه بسيج زنان و دفاع از بسيج 
و امام بسيجيان« برخي از عناوين کتابهاي اين نمايشگاه مي 
از کتابها مانند »جهاد و حقوق بين  باشد. وي به بخش ديگر 

»روايت  گويند«،  مي  چه  »شهدا  حماسه«،  »عرفان  الملل«، 
مقدس«، »نظام دفاعي اسالم«، »نگاهي به فرهنگ شهادت«، 
»جنگ، دفاع و جهاد«، »قدرت نرم«، »دولت اسالمي«، »سبک 
مردمي«،  بسيج  در  مؤثر  »عوامل  بسيجي«،  مسلمان  زندگي 
بسيجي«،  معلم  دانشجويي«، »ويژگي هاي  بسيج  با  »آشنايي 
»حماسه سازان پايداري« و »بسيج دانشجويي و هويت انقالب 
اسالمي« اشاره کرد و افزود: از آنجا که گنجينه کم نظيري از 
کتابهاي چاپي در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي وجود 
دارد، اين نمايشگاه به عنوان پايگاه پژوهشي مورد استفاده محققان 

و دانش پژوهان قرار دارد.
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ياسوج-خبرنگاررسالت:
15 هزار و 340 خانوار از جمعيت تحت حمايت 
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد، زنان سرپرست 
خانوار هستند که به داليل مختلفيازجمله طالق، 
فوت، بيماري و زنداني بودن سرپرست و ساير 
موارد از خدمات اين نهاد بهره مند  مي شوند. 
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
اين  تحت حمايت  زنان  وضعيت  از  گزارشي 
نهاد در سال جاري ارائه داد. به گزارش سايت 
مديرکل  مبشري،  قباد  امداد،  خبري کميته 
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد بابيان اينکه 

در حال حاضر جمعيت تحت پوشش کميته 
امداد کهگيلويه و بويراحمد قريب به 39 هزار 
و  تعداد 15 هزار  اين  از  خانوار است، گفت: 
هستند  خانواده  سرپرست  زنان  خانوار   340
که به داليلي ازجمله طالق، فوت، بيماري و 
زنداني بودن سرپرست و ساير موارد از خدمات 

اين نهاد بهره مند  مي شوند. 
وي با اشاره به اينکه تعداد زنان تحت حمايت 
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 48 هزار 
مستمري بگيران  افزود:  هستند،  نفر   498 و 
زن 60ساله اين نهاد اعم از سرپرست و غير 
سرپرست 16 هزار و 717 نفرند.  مبشري به 
خدمات ارائه شده به زنان سرپرست خانوار اشاره 
و بيان کرد: خدماتي مانند اجاره مسکن، بيمه 
اجتماعي، اهداء جهيزيه و کمک هزينه ازدواج 
مجدد، پرداخت هزينه دارو و درمان، خدمات 
شهريه  پرداخت  زيارتي،  سفرهاي  آموزشي، 
دانش آموزان و دانشجويان دختر ازجمله خدمات 
اين نهاد براي اين قشر از جامعه هدف است. 



«خبر
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فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج 
شهرضا:

بسيج به عنوان يك ارزش 
 دربين مردم شناخته 

شده است

شهرضا - خبرنگاررسالت:
شاخصه هاي انقالب برگرفته ازواليت فقيه درجمهوري اسالمي ايران است. اين 
مطلب راسرهنگ جواد داستاني، فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج شهرضابه مناسبت 
هفته بسيج درجمع خبرنگاران بيان داشت وافزود: يكي ازشاخصه هاوارزشهاي 
اصلي انقالب مكتبي بودن آن است كه دراين راستا بسيج باتبعيت ازواليت فقيه، 
گوش به فرمان رهبري درراستاي ارزش هاي انقالب گام برمي دارد.فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج سپاه شهرضابااشاره به شاخصه هاي بسيج دركالم وتفكرات امام گفت: 
امروزه بسيج به عنوان يک ارزش براي مردم شناخته شده است. وي درادامه افزود: 
شاخصه هاي انقالب برگرفته ازواليت فقيه است.وي باتاكيدبه دستورات ورهنمودهاي 
مقام معظم رهبري گفت : استكبارستيزي بسيج يكي ازشاخصه هاي آن است كه 

هرروزپررنگ تروباحضورچشمگيردرصحنه هاي سياسي ،امنيتي ، اجتماعي ، فرهنگي 
ونظامي باآمادگي كامل درخدمت نظام مي باشد. فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
شهرضا به تشريح برنامه هاي هفته بسيج پرداخت وگفت: درطول اين هفته ناحيه 
مقاومت بسيج اين شهرستان بيش از يكصد عنوان برنامه ازجمله جشن چهل سالگي 
انقالب و 39 سالگي بسيج ، غبارروبي و عطرافشاني گلزار شهدا درسطح شهرستان، 
همايش حضور بسيجيان در قالب حلقه هاي صالحين ، حضور سازمان يافته بسيجيان 
در نماز جمعه ، نشست هاي روشنگري و بصيرتي با موضوع مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي، ديدار باخانواده هاي معظم شهدا و جانبازان، برگزاري مسابقات ورزشي ، 
برگزاري محفل انس با قرآن توسط بسيج دانش آموزي وبرگزاري اردوي راهيان نور 

دانش آموزي به مناطق جنگي جنوب راتدارك ديده است.

شهرستان

خبر
رئيس شوراي اسالمي شهر دزفول:

برنامه يك ساله توسعه شهر دزفول 
تدوين شد

دزفول- خبرنگار رسالت: 
رئيس شوراي اسالمي شهر دزفول گفت: برنامه يكساله  توسعه شهر 
دزفول با استفاده از نظرات نخبگان و فعاليت كميسيون هاي تخصصي 

شوراي اين شهر تدوين شده است.
سيدمصطفي عظيمي فر در نشست خبري با اصحاب رسانه در سالن 
جلسات شوراي اسالمي شهر دزفول افزود: اين برنامه ها در مسير توسعه 
با همگرايي مردم و مسئوالن  اميدواريم  و  مطلوب تدوين شده اند  

اجرايي شوند.
وي با بيان اينكه براي بهبود عملكردها و توسعه شهري از ظرفيت 
نخبگان استفاده مي شود، اظهار داشت: مشكالت مناطق كمتر برخوردار 
و حاشيه اي شهر دزفول در كميسيون هاي تخصصي شوراي شهر مورد 

بررسي قرار گرفته اند.
رئيس شوراي اسالمي شهر دزفول افزود: بررسي و شناخت كمبودها 
و نارسايي ها در تمام حوزه ها از جمله اجتماعي،  اقتصادي، آموزشي، 

بهداشتي و درماني به غير از مسائل سياسي از وظايف شوراست.
وي ورود شوراها به مسائل سياسي را آفت دانست و گفت: تكميل 
به دوره هاي قبلي شورا در دستور كار  نيمه تمام مربوط  طرح هاي 

قرار گرفته است.

تجليل ازنفرات برترمسابقه عکس  ورزشي 
درخرم دره

خرم دره -خبرنگاررسالت:
وجوانان  ورزش  اداره  پوررئيس  محمدي  باحضور  مراسمي  طي 
تجليل  آئين  جوان  خانه  مسئول  ويعقوبي  ورزشي  .كارشناسان 
پور  شدمحمدي  برگزار  ورزشي  عكس  مسابقه  برتراولين  ازنفرات 
گفت  مراسم  اين  برگزاري  درحاشيه  وجوانان  ورزش  اداره  رئيس 
اداره ورزش وجوانان اولين دوره مسابقات عكس ورزشي به مناسبت 
هفته تربيت بدني برگزار كرد، كه دراين مسابقه تعداد100 عكس 
ازعالقه مندان به دبيرخانه رسيدمحمدي پور افزودازآثاررسيده به 
به  وآقا  3نفرخانم  آثار  ورزشي  كارشناسان  داوري  دبيرخانه طبق 
موضوع يعني محتواي وتكنيک انتخاب گرديد.محمدي پور بااعالم 
اسامي 3نفرمسابقه عكس گفت خانم شيرين كالنتري.حامدسعيدي 
مقدم.خانم النازعزيزي.نفرات برگزيده اول تاسوم اين مسابقه بودندكه 

بااهداي لوح تقديروهدايايي تجليل شد

  تحليل دست اندرکاران دولتي
 در اجراي پروژه هاي آبخيزداري  

سمنان-خبرنگاررسالت:
باحضورفرماندار ، بخشدار ، مدير حوزه ، نمايندگان سازمان جنگل ها 
و مراتع كشور و اداره كل منابع طبيعي استان سمنان  ، شوراي 
روستاي حسين آباد كروس و رؤساي ادارات شهرستان در سالن 
جلسات فرمانداري شهرستان گرمساربرگزار شددر ابتداي جلسه  عرب 
معصومي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان گرمسار  توضيحاتي 
در مورد پروژه هاي آبخيزداري حوزه كروس  و بودجه اي كه امسال 
از اعتبارات صندوق توسعه ملي  به اين پروژه ها اختصاص داده 

شده است را بيان نمودند.
حوزه  مورد  در  پاورپوينت  قالب  در  را  توضيحاتي  بابائي   سپس  
دادند.  ارائه  كروس  اباد  حسين  مطالعه  مورد  روستاي  و  كروس 
ملي  توسعه  صندوق  از  امسال  كه  آبخيزداري  هاي  پروژه  سپس 
نقشه جانمايي  با  ها  زير بخش  تمام  را در  اند  اعتبار شده  تامين 

براي مسئولين حاضر در جلسه شرح دادند.

رئيس اداره اوقاف وامورخيريه دامغان خبرداد:

 وجود ۳۸  امامزاده و  ۱۰۹۸ موقوفه 
درشهرستان دامغان  

دامغان-خبرنگاررسالـت:
 رئيس اداره  اوقاف وامورخيريه شهرستان دامغان ازوجود3۸ امامزاده 
براي  تاكنون  خبردادوگفت:  دامغان  درشهرستان  موقوفه  و109۸ 
۸0 موقوفه شهرستان سندتک برگي اخذشده است. حجت االسالم 
والمسلمين مرتضي ميركوافزود: همچنين 10 نقشه ي جامع عمراني 
براي امامزادگان شهرستان اخذشده كه به تأييداستان وسازمان اوقاف 
وامورخيريه رسيده است.  ميركوبااشاره به موقوفات جديددرشهرستان 
اظهارداشت:باعنايت به نيازهاي روزجامعه ساالنه ۸الي 9 موردوقف 
جديددرشهرستان صورت مي پذيرد. وي يادآورشد:تاكنون ازمحل 
اوقاف وبقاع متبركه 1ميلياردو۲00 ميليون تومان وام جهت توسعه 
وآباداني دراين شهرستان پرداخت شده وجذب خيرين ومشاركت هاي 
مردمي درساخت وسازوتوسعه  امامزادگان از فعاليت هاي مهم اين 

مديريت مي باشد. 

فرمانده انتظامي نيشابور خبرداد:

 ۱۰ فقره سرقت داخل خودرو
 با پرايد سرقتي

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري سارق داخل خودرو با 
10 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور 
در تشريح اين خبر گفت: در پي گزارش چند فقره سرقت محتويات 
داخل خودرو در سطح شهر نيشابور پيگيري پرونده به صورت ويژه 
در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت.وي 
افزود: كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهي با بررسي سرقت ها 
تحقيقات ميداني گسترده اي را آغاز و سرانجام با استفاده از سرنخ هاي 
به جامانده متوجه شدند متهم با استفاده از يک دستگاه پرايد سرقتي 
انتظامي اضافه كرد:  انجام داده است.اين مقام  را  سرقت هاي خود 
كارآگاهان در ادامه به يک سارق سابقه دار مظنون كه پس از هماهنگي 
با مقام قضائي متهم را در يک اقدام غافلگيرانه و ضربتي دستگير و يک 
دستگاه خودرو پرايد سرقتي به همراه تعدادي لوازم داخل خودرو را از 
مخفيگاه وي كشف كردند.سرهنگ دهقان پور با اشاره به اينكه متهم 
در مواجهه با ادله و مستندات پليس به 10 فقره سرقت داخل خودرو 
اعتراف كرد، بيان كرد: متهم پس از تشكيل پرونده مقدماتي به منظور 

سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

اولين مجمع سالمت شهرستان دامغان 
برگزار شد 

دامغان-خبرنگاررسالـت:
سمنان  استان  ودرمان  بهداشت  باحضورمسئولين  درمراسمي    
وشهرستان دامغان وخيرين حوزه سالمت اولين مجمع سالمت 
شهرستان باشعارسالمت مسئوليتي است همگاني درتاالرالغديراين 
شهربرگزارشد. دراين مراسم فرمانداردامغان طي سخناني گفت:33 
انجمن ومؤسسه خيريه درحوزه سالمت شهرستان دامغان مشغول 
فعاليت اندومابايدازتمام ظرفيت هاي تشكل هاي مردم نهاد درجهت 
ارتقاء سطح  سالمت شهرستان استفاده كنيم. علي اصغرمجددرادامه 
افزود: شناسايي مشكالت حوزه سالمت، اولويت بندي وسياستگذاري 
مناسب وهمكاري همه دستگاه هادررفع چالش هاوتوسعه همه جانبه 
سالمت، توجه به شعارسالمت براي همه وهمه براي سالمت ،جلب 
مشاركت هاي مردمي،افزايش آگاهي ومسئوليت پذيري دستگاه هاي 
اجرايي ومتولي امردرحوزه سالمت وتقويت فرهنگ خودمراقبتي 
ازمهم ترين اهداف برگزاري اولين مجمع سالمت درشهرستان ميباشد. 
درپايان مراسم ازخانواده هاي اهداء كنندگان اعضاء،خيرين حوزه 
سالمت،موسسات خيريه ونيزسازمان هاي مردم نهادشهرستان بااه داء 

جوايزولوح تقديرتجليل به عمل آمد.

سازمان صنعت ، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان: 

 رشد ۱۱5 درصدي صادرات 
سيستان و بلوچستان به پاکستان  ، نسبت به 

مدت مشابه هفت ماه سال قبل
زاهدان-خبرنگاررسالت:

 صادرات كاال از استان به كشور پاكستان  طي 7 ماهه امسال به 
ارزش بالغ بر ۲53 ميليون دالر رسيد كه نسبت به  مدت مشابه سال 
قبل از نظر ارزش ، رشد 115درصدي داشته است : نادر ميرشكار  
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، اعالم داشت : كل 
صادرات از گمركات و بازارچه هاي مرزي استان به كشور پاكستان  
طي   7 ماهه ابتدايي سالجاري  به ارزش  ۲53 ميليون و 656 هزار 
و 730 دالر مي باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ ارزش ، يكصدو پانزده  درصد افزايش داشته است .وي ادامه 
داد : ميزان صادارت در 7 ماهه امسال از گمركات استان  به كشور 
پاكستان داراي  ارزش 64 ميليون و 49۸ هزار و 910 دالر و از 
بازارچه هاي مرزي استان نيز به ارزش 1۸9 ميليون و 157 هزار 
و ۸۲0 دالر مي باشد .  وي در پايان  خاطرنشان كرد : طي مدت 
7 ماهه ابتدايي سالجاري از استان سيستان و بلوچستان اقالمي از 
جمله مصالح ساختماني ) سيمان ( ، خرما ، گوجه فرنگي  ، گاز و  

صيفي جات به كشور پاكستان صادر شده است  . 

مديرکل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري :

6۱۰هکتار سکونتگاه غيررسمي در 
چهارمحال و بختياري شناسايي شد

شهركرد- خبرنگاررسالت:
مديركل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري گفت: 601 هكتار 
سكونتگاه غيررسمي در شهرستان هاي شهركرد، بروجن و لردگان 
شناسايي شده است داريوش حسيني  افزود: سكونتگاه هاي غيررسمي 
شناسايي شده در استان متعلق به سه شهرستان، 5 شهر و 9 محله 
 است.وي در تعريف سكونتگاه هاي غيررسمي بيان داشت: سكونتگاه هاي
 غيررسمي به مناطقي گفته مي شود كه خارج از برنامه ريزي هاي 
توسعه شهري قرار دارد ولي ساخت و ساز در آن ايجاد مي شود.
مديركل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري ادامه داد: رشد جمعيت 
در شهركرد به عنوان نخستين شهر استان طي 60 سال اخير 1۲ 
برابر شده است كه اين موضوع بيشتر ناشي از خشكسالي هاي اخير 
و افزايش مهاجرت روستائيان به اين شهر است.حسيني تصريح 
كرد: نداشتن سند مالكيت رسمي و محروميت از خدمات شهري و 

زيرساخت هاي شهري از معضالت اين سكونتگاه هاست.

اجراي عمليات خط  کشي و رنگ آميزي 
زمين هاي بازي پارک بانوان

اراك- خبرنگار رسالت :
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اراك؛ معاون 
حمل و نقل و امور زيربنايي شهرداري در ارتباط با زمين هاي بازي 
ايجاد شده در بوستان بانوان اظهار داشت: خط كشي زمين هاي بازي 
تنيس، مسير تندرستي، واليبال، بسكتبال و بدمينتون اين پارك در 
حال انجام است.خسروي ادامه داد: در حال حاضر بخشي از عمليات 
رنگ آميزي زمين هاي واليبال و بسكتبال نيز صورت پذيرفته است 
كه به زودي تكميل خواهد شد. وي افزود: عمليات رنگ آميزي زمين 
بدمينتون نيز به زودي آغاز مي گردد، همچنين عمليات خط كشي 

زمين اسكيت اين مجموعه نيز از اقدامات آتي خواهد بود.

۱۲ هزار دقيقه ويژه برنامه چهل سالگي 
 انقالب در چهارمحال وبختياري

 تهيه مي شود 
شهركرد -خبرنگاررسالت:

 مهرداد عظيمي در گفت وگو با خبرنگارما  با اشاره به اجراي 
نخستين برنامه ها و پروژه ها در استان اظهار داشت: اپليكيشن 
جهان بين همراه در جشنواره فني مراكز كه ۲۸ آبان در تهران 
معرفي  و  رونمايي  ملي  رسانه  برتر  عنوان طرح  به  برگزار  شد 
شده است.مديركل صدا و سيماي استان چهارمحال و بختياري 
بيان كرد: بخشي از توليدات اين حوزه ها مربوط به يكسال اخير 
بوده و تا به حال پخش نشده اند و با جرات مي  توان گفت كه 
ما در حوزه كارهاي نمايشي توانستيم خود را به عنوان صدا و 

سيماي برتر نمايشي معرفي كنيم.
وي با اشاره به دستاوردها و برنامه هاي 40 سالگي انقالب ادامه 
انقالب،  گفتمان  چشم انداز،  دستاورد،  برنامه هايي  ويژه  داد: 
افق  فتح،  و  طاليه دار  فتح،  و  فجر  برنامه  جهان بين،  سفرنامه 
روشن و برنامه مثبت 40 كه بر روي آنتن مي رود در مجموع 

1۲هزار دقيقه ويژه  تهيه مي شود.

  افتتاح دو ايستگاه مطالعه در نانوايي 
و مجموعه بازي کودکان شهر دورود

نيشابور- خبرنگار رسالت:
رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي نيشابور از افتتاح ايستگاه مطالعه در نانوايي و 
مجموعه بازي كودكان  شهر دورود خبر داد.محمدرضا مقدم پاشا گفت: همزمان 
با هفته كتاب و با هدف ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه، با همكاري اين اداره، 
شهرداري و شوراي شهر دورود دو ايستگاه مطالعه در نانوايي و مجموعه بازي " 
شهر درود افتتاح شد.وي افزود: ايستگاه هاي مطالعه شهري با هدف  شيدشاد" 
ارتقاي فرهنگ كتابخواني در حوزه شهري  بنا نهاده مي شوند و سبب دسترس 
ترويج فرهنگ كتابخواني،  اقشار مختلف مردم، توسعه و  براي   پذيرسازي كتاب 
علم آموزي و افزايش معلومات عمومي جامعه خواهند بود.رئيس اداره كتابخانه هاي 
در  رفت وآمد  پر  مناطق  در  مطالعه  ايستگاه  ايجاد  كرد:  اضافه  نيشابور  عمومي 
شهر  دوست  فرهنگ  مردم  اميدواريم  و  است  عمومي  فرهنگ  ارتقاي  راستاي 
دورود با استقبال از اين ايستگاه ها، باعث رونق و راه انداري ايستگاه هاي متعدد 

ديگري  شوند كه زينت بخش فضاي شهرشان خواهد بود.

باحضور 6۲۰ دانش آموز جشنواره فراگيري نخستين 
واژه ) آب ( در شهرهاي محالت وخمين برگزار شد

اراك – خبرنگار رسالت :
با  ماه 97  و۲3  آبان  گذشته۲۲  روزهاي  آب، طي  واژه  نخستين  فراگيري  جشنواره 
و  آموزش  اداره  مركزي،  رئيس  استان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره  مسئوالن  حضور 
پرورش و مديران امور آب و فاضالب شهرستان هاي محالت وخمين و ديگر مسئوالن 
اين شهرستان ها و 6۲0 دانش آموز كالس اولي در سالن هاي حضرت زينب )س( شهر 
محالت وسالن امام خميني شهر خمين برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت 
آب و فاضالب استان مركزي، طراوتي مدير دفتر روابط عمومي شركت با اعالم خبر فوق 
گفت : دهمين جشنواره هاي فراگيري نخستين واژه آب ويژه دانش آموزان كالس اولي 
در شهرهاي  محالت وخمين براي 6۲0 دانش آموز برگزار شد و طي روزهاي آينده در 
ساير شهرهاي استان نيز برگزار خواهد شد.  وي از نواختن زنگ آب توسط مسئوالن 
حاضر در جشنواره ، تدريس واژه آب به صورت نمادين توسط يكي از آموزگاران كالس 
اول ، اجراي نمايش و توريع بسته هاي كمک آموزشي از جمله برنامه هايي ياد كرد كه 

در اين جشنواره در شهرهاي محالت وخمين انجام شد.

 زنگ دانايي درکاشان پايتخت کتاب ايران
 نواخته شد

كاشان -خبرنگاررسالت: 
آيين نواختن زنگ دانايي دركاشان  پايتخت كتاب ايران  با حضورمعاون فرهنگي وزيرفرهنگ 
وارشاد و مديركل فرهنگ وارشاداستان اصفهان وجمعي از مسئولين ومديران شهرستان  در 
مدرسه ابتدايي طالبيان مقدم كاشان برگزار شد. معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در اين آيين گفت: ملتي كه دانش آموزانش كتاب نخوانند، نيروي انساني ماهري نخواهد 
داشت؛ البته امروز شرايط ما مناسب است اما بايد براي بهبود آن تالش ها استمرار يابد.وي 
تاكيد كرد: كتاب خواندن البته مزيتي براي سودجويي نيست، بلكه مي تواند تقويت كننده 
دانايي و توانايي براي ايجاد فضاي اشتغال باشد. معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
عنوان كردريشه هاي كنوني شغل يابي در آينده پاسخگوي نيازها نخواهد بود، زيرا بخش قابل 
توجهي از اشتغال بر اساس دانش و از سوي شركت هاي دانش بنيان تعريف خواهد شد. وي 
در ادامه شعار بيست و ششمين هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران 'حال خوش خواندن' را 
يادآور شد و بيان كرد: كتاب خواندن به واقع حال خوشي به انسان مي دهد كه بسياري از 

عالقه مندان آن را تجربه كردند و امروزه با عنوان كتاب درماني ناميده مي شود. 

مديرعامل شرکت گازاستان گلستان:

  ۱۱۰ انشعاب گازدرمجموعه روستاهاي فدوي و سرتپه 
گنبد نصب شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
  مهندس محمد رحيم رحيمي  از اجراي نصب 
علمک  گاز مجموعه روستاهاي فدوي و سرتپه 
شهرستان گنبدخبر داد.وي افزود: روند گاز رساني 
در  اين روستاها شامل سرتپه و  انوار آباد ،دوز آلوم 
مركزي و جنوبي ، ازبک آباد و الياس آباد در حال 
انجام  بوده و از مجموع  350  انشعاب  قابل نصب 
روستاهاي فوق تا كنون 110 مورد نصب شده و اين 
روند  ادامه دارد.مهندس رحيمي ادامه داد:نصب ۲40 
مورد انشعاب باقي مانده نيزدر شرف انجام است 
وبرابر برنامه ريزي انجام شده  تالش داريم ظرف 
مدت 45 روز كاري همه آنها رابه اتمام برسانيم 
البته  مشروط بر اينكه شرايط انجام كار فراهم باشد.
وي اظهارداشت:اولويت اصلي اين شركت درنصب 
انشعابات،رعايت مسائل فني و ايمني مي باشدكه 
با توجه به اهميت موضوع و شرايط منطقه الزم 
است تمامي پايه هاي علمک برابر نقشه و مشخصات 
فني از طرف اهالي احداث شودو عدم توجه به اين 
موضوع  تاخير در كار را به همراه خواهد داشت. 

مديرعامل شركت گازاستان گلستان درخاتمه ضمن 
تاكيد برمديريت مصرف ايمن و بهينه از گازطبيعي  
توصيه كرد:مشتركين عزيز بويژه اهالي روستاهاي 
مذكوردقت داشته باشند از تبديل بخاري و ساير 
وسايلي كه با سوخت هاي ديگر مورد استفاده قرار 
مي گيرد به نوع گاز سوز جداً خودداري نموده و 
سعي كنند از وسايل گرمايشي استاندارد با برچسب 
ايمني استفاده كنند ضمن اينكه حتماً از بست فلزي 
براي محـكم كردن شيــلنـگ گاز بهره گرفته و هر 
وسيله گاز سوز نيز بايد داراي يک دودكش مجزا و 

مجهز به كالهک در پشت بام  باشند.

با درخشش در مرحله ارائه شفاهي مسابقات شبيه سازي دادرسي اداري:

تيم موت کورت دانشگاه مازندران با کسب رتبه دوم راهي مرحله نهايي شد

در جلسه شوراي اسالمي شهر بناب؛

اعضاي شورا نام ۹ گزينه تصدي پست شهرداري بناب را مطرح کردند

 مدير کل تبليغات اسالمي استان اردبيل:

کاهش آسيب هاي اجتماعي با پايبندي به اصول اعتقادي و ديني 

بابلسر – خبرنگار رسالت:
تيم موت كورت دانشگاه مازندران با درخشش در مرحله  ارائه 
شفاهي مسابقات شبيه سازي دادرسي اداري و با كسب رتبه  
ميالد  خبري  »پايگاه  گزارش  شد.به  نهايي  مرحله  راهي  دوم 
مرحله  مازندران،  دانشگاه  روابط عمومي  از  نقل  به  و  بابلسر« 
مقدماتي نخستين دوره ي مسابقات شبيه سازي دادرسي اداري 
به همت انجمن حقوق اساسي ايران و گروه حقوق عمومي پرديس 

فارابي دانشگاه تهران و دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
مازندران در تاريخ ۲3 آبان ماه با استقبال پرشور و كم نظير 
جامعه حقوق عمومي كشور و دانشجويان عالقه مند در پرديس 
فارابي دانشگاه تهران در شهر قم برگزار شد. اين مسابقه كه 
بر اساس يک سناريوي فرضي و با هدف شبيه سازي رسيدگي 
از  بود، پس  اداري طراحي شده  ديوان عدالت  هيئت عمومي 
كنندگان  شركت  كتبي  لوايح  بررسي  در  داوران  هيئت  نظر 

به  از دانشگاه هاي سراسر كشور  تيم   ۸ راهيابي  با  نهايت  در 
 مرحله مقدماتي ادامه يافت.در طول مرحله مقدماتي اين رقابت، 
بر اساس قرعه كشي، تيم هاي مختلف در رويارويي با يكديگر 
و در محضر هيئت داوران متشكل از اساتيد دانشگاه و قضات 
ديوان عدالت اداري، به ارائه شفاهي استدالل هاي خود، يكبار 
پرونده  اين  خوانده  جايگاه  در  ديگر  بار  و  خواهان  جايگاه  در 

فرضي پرداختند.

بناب-  خبرنگاررسالت:
 اعضاي شوراي اسالمي شهر بناب با هدف معرفي گزينه هاي 
مدنظر خود جهت تصدي پست شهرداري بناب تشكيل جلسه 
دادند.بر اساس اين گزارش، در اين نشست برخي از اعضاي شوراي 
شهر بناب فرد خاصي را به عنوان گزينه پيشنهادي مطرح نكردند 
ولي در نهايت اعضاي اين شورا اسامي 9 نفر را جهت تصدي 
پست شهرداري مطرح كردند و قرار شد ظرف يک هفته آينده 

هاي خود  برنامه  در صحن شورا  با حضور  مدنظر  هاي  گزينه 
اعضاي شوراي شهر  نمايند.قطعاً  ارائه  بناب  براي شهرداري  را 
بناب هفته پركار و سرنوشت سازي را پيش رو خواهند داشت 
را  جديد  شهردار  شده  مطرح  گزينه    9 بين  از  بايد  ها  آن  و 
انتخاب و كليد شهر را به وي بسپارند.اين بار اما با كمي دقت 
گرفته  كار  به  پروسه  و  شهر  اسالمي  شوراي  اعضاي  رفتار  در 
شده، انتخاب شهردار متفاوت تر از دفعه قبل به نظر مي رسد 

و حاال تجربه اعضاي شوراي شهر براي انتخاب شهردار افزايش 
يافته است؛ انتخابي كه به سرنوشت چند سال آينده شهر بناب 
گره خورده است.به طور قطع در انتخاب نامزدهاي شهرداري و 
سرانجام برگزيدن شهردار نظرات كساني كه شهر را از منظرهاي 
گردشگري،  فرهنگي،  اجتماعي،  سياسي،  اقتصادي،  گوناگون 
هنري و ... خوب مي شناسند، كارساز بوده و مي تواند نگاه و 

توجه شوراها را به معيارهاي اساسي جلب كند.

اردبيل-خبرنگاررسالت: 
مدير كل تبليغات اسالمي استان اردبيل گفت: 
توجه به مسائل اعتقادي و ديني و ترويج و 
توسعه آن در جامعه زمينه كنترل و كاهش 
افزايش  درصد   ۸0 را  اجتماعي  آسيب هاي 
در  ستوده  مهدي  است.حجت االسالم  داده 
كارگاه ديني روحانيون مستقر كه با محوريت 

خانه  در  اجتماعي  آسيب هاي  از  پيشگيري 
معلم اردبيل برگزار شد، اظهار كرد: تحقيقات 
دانشمندان و محققان نشان مي دهد كه يكي 
مسائل  به  پايبندي  و  دين  كاركردهاي  از 
و  ناهنجاري ها  كنترل  اخالقي  و  اعتقادي 
كاهش آسيب هاي اجتماعي است كه زمينه 
توليد عناصر سالمت جسمي و رواني را فراهم 

ديني  مسائل  كرد:  خاطرنشان  مي آورد.وي 
و  مي دهد  معنا  زندگي  به  واقعي  شكل  به 
انسان ديندار و هدفمند برمحور يک حركت 
ثمربخش زندگي خود را بنا نهاده و براي رسيدن 
به اهداف ارزشي و متعالي همواره در حال 
حركت است.مدير كل تبليغات اسالمي استان 
اردبيل نقش روحانيون را در اين بين نقش 

حساس و تاثيرگذار به عنوان قشر الگوده در 
جامعه خواند و اضافه كرد: روحانيون مستقر 
و اعزامي از ساير مناطق بايد به اهميت منابر 
و مساجد و استفاده از اين ظرفيت در تبليغ 
و ترويج دين توجه كنند و با آگاهي از اين 
روشنگري  و  اطالع رساني  مسير  در  مسائل 

گام ارزشمندي را بردارند.

  مدير عامل برق منطقه اي گيالن خبرداد:

کاهش هزينه تمام شده در طراحي و اجراي خطوط 
انتقال و فوق توزيع نيروي برق

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه سنندج :

 ۸۱۲ ويژه برنامه هفته بسيج در سنندج
 اجرا مي شود

سنندج-خبرنگاررسالت:
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه سنندج در 
نشست خبري به مناسبت هفته گراميداشت 
بسيج، از برگزاري ۸1۲ برنامه ويژه گراميداشت 
هفته بسيج با محوريت شعار اصلي اين هفته 
كه »بسيج مظهر ايستادگي، وحدت، پيشرفت 
و خدمت است« در نقاط شهري و روستايي 
شهرستان سنندج خبرداد.حسن عسكري بااشاره 
به اينكه تقارن مبارك هفته بسيج با هفته وحدت 
را گرامي مي داريم و بدون شک پيرو منويات 
رهبري مي توان گفت بسيج محور وحدت در 

از  نفر  افزود: 10۲هزار  است  ايران  ملت  بين 
مردم سنندج در شجره طيبه بسيج عضويت 
دارند كه بيش از ۲5 درصد جامعه هدف در 
اين شهرستان در قالب 650 پايگاه و واحد به 
عضويت بسيج درآمده اند كه اين مهم از ميانگين 
كشوري نيز باالتر است.وي اظهارداشت: براي 
هفته گراميداشت بسيج ۸1۲ برنامه پيش بيني 
شده است با 37 عنوان برنامه كه ويژگي بارز 
اين برنامه ها مردمي بودن آنها بوده و بيش از 
90 درصد اين برنامه هيچ بودجه اي نداشته و 

توسط خود مردم برگزار مي شود.

رئيس مرکز مطالعات اجتماعي وزارت نيرو :

 ۹۲ درصد مشترکين در استان اصفهان مطابق الگو 
آب مصرف مي کنند

اصفهان-خبرنگاررسالت:
دردومين كنگره علوم و مهندسي آب و فاضالب  ايران 
و دومين همايش ملي عرضه و تقاضاي آب شرب 
وبهداشتي كه در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد 
دكتر فاضلي، رئيس مركزمطالعات علوم اجتماعي 
وزارت نيرو گفت: در حال حاضر ۸۸ درصد آب شرب 
در بخش خانگي مصرف مي شود اين درحالي است 
كه بر آورد گرديد ساالنه 3 ميليارد و 500 ميليون 
مترمكعب آب دربخش خانگي مصرف مي شود در 
حالي كه اگر مديريت مصرف در اين بخش صورت 
بگيرد بسياري از مشكالت در بخش تامين آب 

شرب برطرف خواهد شد.  وي افزود:هم اكنون 43 
درصد مشتركين در بخش خانگي بيش از الگوي 
مصرف  آب  را استفاده مي كنند همچنين اين 
43 درصد بيش از 66 درصد آب شرب را مصرف 
مي كنند.وي با بيان اينكه هم اكنون در استان 
اصفهان 9۲ درصد مشتركين مطابق با الگوي 
مصرف آب استفاده مي كنند اعالم كرد:بايد رويه 
پيش گرفته شود كه ساير استان ها هم مصرف 
مشتركين را به سمت الگو سوق دهند چرا كه 
بخش قابل توجهي از منابع  توسط مشتركين پر 

مصرف به هدر مي رود.

  شاهنامه خواني در کتابخانه 
شيخ هاشم قزويني در مشهد

 مشهد-خبرنگاررسالت:
همزمان با هفته كتاب، نشست ادبي خوانش متون كهن پارسي 
در كتابخانه آيت اهلل شيخ هاشم قزويني از كتابخانه هاي وابسته 
پاياني  روز  با  برگزار مي شود. همزمان  آستان قدس رضوي  به 

هفته كتاب، بيست و هشتمين نشست ادبي خوانش متون كهن 
و  فارسي  ادبيات  استاد  با حضور دكتر سيدعلي كرامتي مقدم، 
جمعي از ادب دوستان در كتابخانه آيت اهلل شيخ هاشم قزويني 
برگزار مي شود.رئيس اداره كتابخانه عمومي آستان قدس رضوي 
در اين خصوص خبر داد: در اين نشست، كه در ادامه سلسله 
نشست هاي ادبي خوانش متون كهن برگزار مي شود به بررسي 
اسطوره سياوش در شاهنامه پرداخته و بخش هايي از شاهنامه 
خوانش مي شود. وي تصريح كرد: سياوش مظلوم ترين و پاك ترين 

قهرمان شاهنامه است و داستان زندگي او تركيبي از داستان 
يوسف، ابراهيم و مسيح را نشان مي دهد.محمد مشايخي با بيان 
اينكه اين دومين مرتبه است كه نشست ادبي خوانش متون كهن 
در يكي از كتابخانه هاي وابسته برگزار مي شود، اعالم كرد: اين 
نشست پنج شنبه اول آذرماه، از ساعت 9 تا 11 صبح در محل 
شيخ  آيت اهلل  كتابخانه   ،5 محمدآباد   ،3۸ رستمي  شهيد  بلوار 
هاشم قزويني برپا مي شود و از همه ادب دوستان براي شركت 

در اين دورهمي ادبي دعوت مي شود.
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رشت-خبرنگاررسالت:
تهيه دستورالعمل جامع  ملي  پروژه  اجراي  با 
نيروي  توزيع  فوق  و  انتقال  بارگذاري خطوط 
برق ايران، شاهد ايجاد وحدت رويه و كاهش 
هزينه تمام شده در طراحي و اجراي خطوط 
انتقال و فوق توزيع نيروي برق ايران خواهيم بود.

مهندس بلبل آبادي، مديرعامل شركت سهامي برق 
منطقه اي گيالن و رئيس كارگروه بهينه سازي 
طراحي خطوط و بررسي حريم ها در خصوص 
ضرورت اجراي پروژه تهيه دستورالعمل جامع 
بارگذاري خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق 

ايران گفت: وجود استانداردها و متدهاي متعدد 
ملي و بين المللي طراحي خطوط انتقال و فوق 
توزيع نيروي برق و استفاده از اين متدها توسط 
مشاوران و طراحان مختلف، در كنار ناقص بودن 
اطالعات ورودي مورد نياز براي طراحي با اين 
ارائه طرح هاي متفاوت حتي  متدها، منجر به 
در يک محدوده و منطقه خاص مي شد كه در 
نهايت، تغييرات قابل توجهي را در هزينه تمام 
شده پروژه هاي خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي 
برق به دنبال داشت.وي افزود: همين امر، لزوم 
تدوين دستورالعمل هاي جديد و بازنگري و به 
روزآوري دستورالعمل ها و استانداردهاي موجود 
را اجتناب ناپذير مي نمود. با توجه به اين مهم و 
در راستاي ايجاد وحدت رويه و كاهش هزينه تمام 
شده پروژه هاي آتي االحداث، مباحث مختلفي 
در كارگروه بهينه سازي طراحي خطوط و بررسي 
طرح شدكه در نهايت منجر به تعريف پروژه »تهيه 
دستورالعمل جامع بارگذاري برج هاي انتقال و 

فوق توزيع نيروي برق ايران« شد.



»

الوروف: 

 اقدامات آمريکا 
 در ساحل شرقي 
 رود فرات نقض 
حاکميت سوريه است
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 رئيس جمهور ترکيه در خصوص پرونده جمال 
خاشقجي گفت : مقامات سعودي مردم را در 

اين خصوص احمق فرض کردند. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم ، رجب طيب اردوغان 
اجالس  ترک  زمان  در  ترکيه  جمهور   رئيس 
جي 20 آرژانتين در جمع خبرنگاران در خصوص 
وضعيت پرونده خاشقجي، در پرسش از مقامات 
از  عربستان گفت: جسد خاشقجي کجاست؟ 
طرفي تيم 20 نفره شما جواب اين سوال را 
مي داند. در اين خصوص تقال نکنيد و آسمان 
ريسمان نبافيد. گفته مي شود که با يک فرد 
محلي همکاري کرديد، بايد آن فرد را مشخص 
اطالعي  مي گويند  کساني که  افزود:  کنيد.وي 
را  کسي  گفته  اين  اما  ندارند  موضوع  اين  از 

متقاعد نمي کند.
رئيس جمهور ترکيه با اشاره به تغييرات مکرر 

جنايت  مورد  در  عربستاني  مقامات  مواضع 
که  مي گفتند  ابتدا  در  آنها  گفت:  خاشجقي 
خاشقجي به کنسولگري آمده و کارش انجام 
شده و رفته است، آنها مردم را ساده لوح و احمق 
فرض کرده و تصور مي کنند که مي توانند افکار 
عمومي را فريب دهند. چه شد؟ بعد از گذشت 
چند روز،شروع کردند توضيحات جديدي به 

مردم دادند.

اردوغان: 

مقامات سعودي مردم را احمق فرض کردند
 

وزير امور خارجه با اشاره به انتقال گسترده تسليحات 
آمريکايي به گروه هاي افراط گرا، گفت واشنگتن 

به دنبال ايجاد بي ثباتي دائمي است.
به گزارش خبرگزاري فارس، »محمد جواد ظريف« 
وزير امور خارجه ايران روز يک شنبه با اشاره 
به گزارش منتشر شده درباره انتقال تسليحات 
غربي به گروه هاي تروريستي در يمن، گفت: 
به دنبال دائمي کردن بي ثباتي در  واشنگتن 

منطقه است تا »سياست هاي شرارت بار« خود 
را توجيه کند.

ظريف با نشر گزارش روزنامه »گاردين«، در توئيتر 
خود نوشت: »گويا مشارکت در جنايات جنگي 
سعودي و امارات از طريق حمايت تسليحاتي، 
اطالعاتي و لجستيکي کافي نيست و اياالت متحده 
دارد تسليحات پيشرفته را در اختيار افراط گراياني 
چون القاعده و داعش هم قرار مي دهد.«وزير 
امور خارجه ايران افزود: »اول سوريه؛ حاال يمن. 
هدف: بي ثباتي دائمي براي توجيه سياست هاي 
شرارت بار«.گروه موسوم به »خبرنگاران عربي 
براي روزنامه نگاري تحقيقي« در گزارشي که در 
روزنامه گاردين منتشر شده، نوشته اند که ائتالف 
سعودي با نقض قانون »مصرف کننده نهايي«، 
تسليحات غربي ها را به گروه هاي جدايي طلب 

و تروريستي در يمن مي رساند.

ظريف: 

آمريکا در حال تسليح القاعده و داعش است

خشماروپاييهاازسياستمدارانبيکفايت
 بيش از ۱0 سال از وقوع بحران اقتصادي در اروپا سپري شده، اما 
شهروندان اروپايي همچنان شاهد اجراي طرح هاي رياضتي در کشورهايشان 
هستند.به گزارش  خبرگزاري آنا؛ خشم و نارضايتي شهروندان اروپايي 
از سياستمداران پر ادعاي قاره سبز ادامه دارد. درحالي که بيش از ۱0 
سال از وقوع بحران اقتصادي در اروپا سپري مي شود، همچنان شاهد 
اجراي طرح هاي رياضتي در اين مجموعه هستيم. تعميم تظاهرات 
اعتراض آميز در فرانسه به ديگر کشورهاي اروپايي نظير بلژيک و هلند، 
نشان دهنده شعله ور شدن خشمي است که از 200۷ انباشته شده و 
همچنان ادامه دارد. بسياري از شهروندان اروپايي در بين سال هاي 
200۷ تا 20۱2 ميالدي، به اميد تأثير سياست هاي رياضتي بر اقتصاد 
اروپاي واحد و منطقه يورو، با دولت هاي خود )اعم از دولت هاي راست 
ميانه و سوسيال دموکرات( همراهي کردند. با اين حال پس از 20۱2 
ميالدي، شاهد پايان صبر و طاقت اروپائيان در قبال سياستمداراني 
مانند مرکل و ... بوديم.قسمتي از اين نارضايتي، خود را در مواردي 
مانند انتخابات پارلماني اروپا در 20۱۴ ميالدي نشان داد؛جايي که 
بيش از ۱00 راست گراي افراطي و ضد اروپايي توانستند به پارلمان اروپا 
راه پيدا کنند. هم اکنون، در 20۱۸ ميالدي، شاهد تعميم بحران هاي 
اقتصادي اروپا به حوزه هاي امنيتي، اجتماعي و سياسي هستيم. بي دليل 
نيست که يارگيري گروه هاي ضد اروپايي و ملي گرا در همه حوزه هاي 
مذکور ادامه دارد. بحران امنيت موضوعي است که اروپاي واحد امروز 
آن را به شدت لمس مي کند. سياست هاي امنيتي مشترک در اروپا نه 

تنها منجر به بهبود اوضاع امنيتي در مرزهاي شنگن و ديگر مرزهاي 
اروپايي نشده است، بلکه به نقطه آسيب اطالعاتي و امنيتي در اين 
مجموعه تبديل شده است.در سال هاي 20۱۵ و 20۱۶ و تا حدودي 
20۱۷ ميالدي، وقوع بحران مهاجرت و بحران هاي امنيتي در اروپا، 
بحث در خصوص بحران هاي اقتصادي را به حاشيه رانده بوده اما اکنون 
بار ديگر اين بحران خود را در سرتاسر اروپا نشان داده است. اصلي ترين 
پرسش شهروندان اروپايي اين است که پيروي از سياست هاي رياضتي، 
آن هم به مدت ۱0 سال، چه تأثيري بر بهبود اوضاع اقتصادي آن ها 
زندگي روزمره شهروندان  اقتصادي موجود، در  بحران  داشته است. 
اروپايي همچنان حس مي شود. افزايش نمادها و شاخصه هاي بحران 
مالي در اروپا و کاهش رتبه هاي اعتباري بانک ها و رشد نرخ بيکاري در 
کشورهايي که همچنان با بحران مالي درگير هستند، بسترساز بسياري از 
بحران هاي اجتماعي در اروپا بوده است. اعتراضاتي که امروز در فرانسه و 
ديگر کشورهاي اروپايي صورت مي گيرد، صرفاً اعتراض نسبت به افزايش 
قيمت سوخت يا افزايش ماليات ها براي اقشار کم درآمد نيست، بلکه 
اعتراض نسبت به ساختار اقتصادي ناموزون اتحاديه اروپا و منطقه يورو 
محسوب مي شود.امانوئل ماکرون رئيس جمهور جوان فرانسه به عنوان 
يک اقتصاددان، قول داده بود ضمن گذار از بحران اقتصادي موجود، 
ساختار اقتصادي فعلي در منطقه يورو را بازتعريف کند. با اين حال، 
هم اکنون ماکرون خود به يکي از نمادهاي بحران آفريني در اروپا تبديل 
شده است!بحران اقتصادي در کشورهاي اروپايي، صرفاً به سياست هاي 

رياضتي ختم نمي شود! بحران بدهي هاي خارجي در کشورهاي اروپايي 
را نيز بايد به سلسله بحران هاي اقتصادي و اعتباري در غرب اضافه 
کرد. اين بحران در کشورهايي مانند ايتاليا به شدت فراگير است و 
دردسرهاي زيادي براي ديگر اعضاي منطقه يورو ايجاد کرده است. 
پيوستگي اقتصادي کشورهاي عضو منطقه يورو، به اين روند دامن 
زده است. در هر حال به نظر مي رسد صبر شهروندان اروپايي در برابر 
بحران اقتصادي موجود در قاره سبز به اتمام رسيده است. همان گونه 
که اشاره شد، مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته قرار بود تا قبل از 
سال 20۱2 ميالدي، اين بحران ها حل و فصل شده و نمادهاي رشد 
اقتصادي جايگزين نمادها و شاخصه هاي رياضت اقتصادي شوند؛ اما هم 
اکنون کمترين نشانه اي از رشد اقتصادي در کشورهاي اروپايي وجود 
ندارد و سياست هاي رياضتي همچنان به قوت خود باقي هستند.در 
نهايت اينکه کشورهاي اروپايي، خصوصاً اعضاي منطقه يورو در راستاي 
گذار از وضعيت موجود، چاره اي جز تخريب خودخواسته بنيان هاي 
اقتصادي خود و جايگزيني آن با الگوهاي جديد ندارند. در صورتي 
که مقامات اروپايي همچنان بر روش ها و الگوهاي اقتصادي موجود 
پافشاري کنند، در آينده اي نزديک محکوم به شکست و خروج از مدار 
قدرت خواهند بود. در اين صورت، گروه هاي ملي گرا و اعضاي وابسته 
به جريان راست افراطي بر معادالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
امنيتي اروپا تسلط خواهند يافت؛ موضوعي که تحقق آن براي افرادي 

نظير مرکل و ماکرون يک کابوس محسوب مي شود.

رئيس دستگاه ديپلماسي روسيه در سخناني ضمن محکوميت اقدام هاي آمريکا در شرق 
رود فرات گفت، غرب راهبرد جايگزيني در امور سوريه ندارد.  به گزارش خبرگزاري 
فارس، وزير خارجه روسيه در گفت  وگو با شبکه »روسيا_۱« اقدام هاي آمريکا را  در 
ساحل شرقي رود فرات نقض حاکميت سوريه خطاب کرد. به نوشته خبرگزاري »تاس« 
»سرگئي الوروف« وزير خارجه روسيه در اين مصاحبه گفت که اقدامات غير قابل قبولي 
در ساحل شرقي رود فرات در سوريه در حال انجام است و آمريکا تماميت ارضي اين 
کشور عربي را نقض مي کند.الوروف در اين گفت  وگو تاکيد کرد: »آنچه که در شرق 
رود فرات اتفاق مي افتد به وضوح تعهد به تماميت ارضي سوريه که توسط همگان اعالم 
شده و در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نيز تائيد شده را نقض مي کند. به نظر 
من، اين اقدام در حال حاضر براي همه آشکار است.«وزير امور خارجه روسيه خاطر 

نشان کرد که آمريکا در تالش است وانمود کند که اقدام هايش موقتي است. برخي از 
اقدامات آمريکا در شرق رود فرات و ديگر مناطق سوريه صورت مي گيرد که  واشنگتن 
کماندوها و مشاوراني در آن مناطق دارد و البته با کارت کردها نيز بازي مي کند.رئيس 
دستگاه ديپلماسي روسيه افزود: »با توجه به حياتي بودن اين موضوع براي کشورهاي 
منطقه )سوريه، عراق، ايران و ترکيه(، اين يک بازي خطرناک است.«به گفته الوروف، 
غرب راهبرد جايگزيني از خود در مورد سوريه ندارد.وي در خاتمه گفت: »موارد غير 
قابل قبولي در شرق رود فرات اتفاق مي افتد.  آمريکا در تالش است تا ساختارهاي شبه 
دولتي ايجاد کند، آن ها صدها ميليون دالر را براي بازسازي اين مناطق اختصاص داده اند 
تا مردم بتوانند به زندگي عادي و صلح آميز بازگردند، اما حاضر نيستند زيرساخت هاي 

واقع در سرزمين هاي تحت کنترل سوريه را بازگردانند.«

برگ سبز اتومبيل پرايد جي تي ايكس آي مدل 1387 به شماره انتظامي 741و83- ايران 
13 و شماره موتور 2503950 و شماره شاسي S1412287808186 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131 مدل 1390 به شماره انتظامي 69-432د41 و شماره 
موتور 4158466 و شماره شاسي S3412290940847 به مالكيت ايمان باستاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نفيسه زرين اقبال فرزند اصغر به ش ش 769 صادره از قم 
در مقطع كارشناسي رشته علوم سياسي صادره از واحد دانشگاهي قم با شماره 13450 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه اسالمي واحد قم به نشاني قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهي ص 

پ 364/37185- اداره فارغ التحصيالن ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي اينجانب محمد شريفي فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 
3731 صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق - قدرت صادره از واحد 
اعتبار ساقط  از درجه  به شماره 25/19291 مفقود گرديده و  دانشگاهي تهران جنوب 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 
جنوب به نشاني تهران،  خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالي، نبش آذرشهر 

پالك 209 كد پستي 1584715414 ارسال نمايد.
كارت ماشين سواري وانت آريسان مدل 1395 به شماره موتور 118J0027096 و شماره 
شاسي NAAB66PE1GV662283 و شماره پالك ايران 35-656ل74 به نام مهدي 

محبوبي فرزند مروتعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد صبا مدل 1380 به رنگ سبز يشمي متاليك و شماره شهرباني 846ط66- 
ايران 36 و شماره موتور 00285940 و شماره شاسي S1412280746892 به نام مهدي 

ساالري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب منصور مكري فرزند محمد به شماره شناسنامه 1226 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي فيروزكوه با 
شماره 44815 مورخ 87/12/14 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه به نشاني فيروزكوه 

- دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
برگ سبز خودروي سواري تويوتا كروال مدل 1990 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 
ايران 51-996ج91 و شماره موتور 8905794 و شماره شاسي 0205676 متعلق به اينجانب 
اعتبار ساقط  از درجه  و  به شماره ملي 3732557758 مفقود گرديده  ناصري  جنات 

مي  باشد.
بدينوسيله اعالم مي گردد شناسنامه خودرو پژو پارس TU5 مدل 1394 به شماره موتور 
164B0023095 و شماره شاسي NAAN11FC8FK878553 و شماره پالك 83-796م64 
به نام مريم شوريده حال كد ملي 2500560724 فرزند عقيل مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ سفيد روغني مدل 1388و شماره موتور 
2762479 و شماره شاسي S1412287593651 و شماره پالك 24-776س42 مربوط 

به كيامرث باج مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 83 رنگ سفيد ش ش ايران 65-442ب94 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شاسي  شماره  و   10 ايران  955ي77-  پالك  داراي   LX سمند  سواري  سبز  برگ 
بهمني مفقود  نام جواد  به   124K1242111 و شماره موتور NAAC91CE3JF390390

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودرو تراكتور سيستم ITM رنگ قرمز روغني مدل خودرو 1384 به شماره 
پالك 295ك28- ايران 51 و شماره شاسي D04148 و شماره موتور LFE7001P مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو پژو 206 به رنگ سفيد مدل 1395 و شماره پالك 
 NAAP03EE4GJ825296 165 و شماره شاسيA0060825 69-383و64 و شماره موتور
به نام خانم مليحه پورشجاعي فرزند محمدرضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
سند و برگ سبز خودروي سواري پژو 206 مدل 1384 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 
166ب56- ايران 75 و شماره شاسي 19806990 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
كارت و بيمه نامه خودرو تندر 90 مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 68-953ن87 
 NAALSRALDBA075864 100014067 و شماره شاسيRD146205 و شماره موتور
به نام محمداحمد خان بيگي از تاريخ 97/8/27 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري سيستم پرايد تيپ )جي تي ايكس آي( به رنگ 
 S1412288220453 سفيد روغني مدل 1388 و شماره موتور 2825903 و شماره شاسي
و شماره پالك انتظامي ايران 24-465د91 و به نام مالك محمودرضا اجاقي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
ايران  پالك  و شماره  رنگ خاكستري  به  مدل 1397  پرشيا  كمپاني  برگ  و  برگ سبز 
68-629س24 وشماره موتور 124K1241076 و شماره شاسي JH328509 به نام نادر 

ايزدبين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه اتومبيل، سند فروش )كمپاني(، بنچاق پژو پارس XLL7 مدل 1391 به رنگ 
 NAAN01CA3CK803263 سفيد و شماره پالك ايران 88-418ل45 و شماره شاسي
و شماره موتور 124K0032917 به نام پروين طهماسيان پاكفر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.

چون اينجانب سيدحسن حسيني مالك خودرو وانت مزدا 2000 به شماره شهرباني 69-
به  و شماره شاسي 83NSPE05186 مدل 1383  موتور 475721  و شماره  524ب21 
رنگ آبي نفتي متاليك به علت فقدان سند خودرو تقاضاي صدور المثني سند كمپاني 
مذكور را نموده ام. لذا شخصي )حقيقي يا حقوقي( ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد 
ظرف مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن واقع در تهران - خ آزادي روبروي مخابرات 
شهيد فرد اسدي  نورافكن پ 1،7 سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نماييد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي مدل 1385 
به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 535ج93- ايران 59 و شماره موتور 1609663 و 
شماره شاسي S1412285225288 متعلق به اينجانب رمضانعلي شيردل به شماره ملي 

0759556881 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري سيستم سايپا تيپ 131SE به رنگ سفيد روغني مدل 1395 و ش موتور 
 NAS411100G1242807 5667217 و شماره پالك ايران 34-547ط55 و ش شاسي/M13
به نام مهدي براجعه به شماره ملي 1828286281 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 1395 به رنگ سفيد روغني و پالك 
 NAS411100G3495888 5666839 و شماره شاسي/M13 ايران 24-142ط41 و شماره موتور
به نام كامران پارسامهر به شماره ملي 1950813381 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو وانت مزدا 2000 به رنگ آبي نفتي متاليك مدل 
و شماره شاسي   475721 موتور  و شماره  ايران 69-524ب21  پالك  و شماره   1383
83NSPE05186 به نام آقاي سيدحسن حسيني فرزند سيدمهدي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس  اي به رنگ سفيد روغني مدل 1387 و 
شماره موتور 2523621 و شماره شاسي S1412287508685 و شماره پالك 23-521د55 

به نام كيهان مظاهري پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني موتور سواري تيپ انرژي به رنگ مشكي مدل 1389 و شماره پالك انتظامي 
 125E8905320***NIK و شماره شاسي NRG91310317 44278-564 و شماره موتور
به نام نجفقلي كاتبي فرزند علي قلي به شناسنامه 870 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
سند كمپاني سواري پرايد به شماره پالك انتظامي 154س22- ايران 33 و شماره موتور 
از درجه  و  M13/5939890 و شماره شاسي NAS411100H3379401 مفقود گرديده 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني سواري سمند EF7 مدل 95 به شماره پالك انتظامي 162هـ94- ايران 99 
و شماره موتور 147H0206261 و شماره شاسي NAACR1HW8GF339718 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري تيبا 2 به شماره پالك انتظامي 987ص45- ايران 16 مدل 97 و شماره 
از  شاسي NAS821100J1197975 و شماره موتور M15/8688823 مفقود گرديده و 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري سمند EF7 مدل 95 به شماره پالك انتظامي 162هـ94- ايران 99 و 
مفقود   NAACR1HW8GF339718 و شماره شاسي  147H0206261 موتور شماره 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري تيبا 2 مدل 97 به شماره پالك انتظامي 533س79- ايران 
35 و شماره شاسي NAS821100G1185151 و شماره موتور M15/8658666  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت پژو 206 مدل 84 به رنگ خاكستري ش ش ايران 66-368م53 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني سواري سمند مدل 95 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 972ب54- ايران 
23 و شماره موتور 147H0187684 و شماره شاسي 336324 به نام محمدهادي اربابيان 

نوش آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل كارت فعاليت حرفه اي راننده باري )هوشمند( به شماره 1326708 به تاريخ 1384/12/1 
به كد ملي 1289376451 و گواهينامه پايه يكم شماره 9400792747 به نام اينجانب 

منوچهر امينيان فرزند حميد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1390 به رنگ 
سفيد روغني و شماره انتظامي 782ل21- ايران 98 و شماره موتور 12490237005 و 
شماره شاسي NAAM01CA8CE129614 به نام اينجانب محسن قيصري فرزند بهرام 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند، شناسنامه، كارت خودرو سواري سمند به شماره موتور 147H0150955 و شماره 
شاسي NAACJ1JW4FF511114 و شماره انتظامي ايران 93-213س35 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني پژو پارس نقره اي دوگانه  مدل 90 به شماره موتور 12490125036 و شماره 
شاسي NAAN21CA3BK122688 و شماره انتظامي 69-786س31 به نام كلثوم خباز 

ستوده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ كمپاني كاميون كشنده VOLVO مدل 1983 به شماره موتور 87558* و شماره 
شاسي 13509* و ش انتظامي 79-297ع65 متعلق به داود سرزارع مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 689ن44- 
ايران 73 و شماره موتور 161M0002490 به نام عليرضا اسودي فرزند عزيز صادره از ني ريز 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز خودرو پرايد وانت بار تيپ 151 مدل 1394 به شماره انتظامي 493ي59- 
ايران 88 و شماره موتور 5100582 و شماره شاسي NAS451100E4909693 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
رنگ  به   111SE تيپ  پرايد  نقليه  به وسيله  مربوط  )برگ سبز(  مالكيت خودرو  سند 
انتظامي 412ص55- ايران 96 و شماره  نقره اي متاليك مدل 1395 و شماره نيروي 
موتور 5506436 و شماره شاسي NAS431100F5848760 متعلق به خانم سكينه 

جعفري ينقاق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني و سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به پيكان وانت مدل 1386 
به رنگ سفيد و شماره انتظامي 461ط18- ايران 69 و شماره موتور 11486013566 و 
شماره شاسي 31619863 متعلق به اينجانب علي درستكار مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
انتظامي  شماره  به   2013 مدل   7 امگراند  جيلي  سواري  خودروي  سند  و  سبز  برگ 
شاسي  شماره  و   JLY4G18D7NB02459 موتور  شماره  و   78 ايران  181ق23- 

L6T7844S8DN038810 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( اتومبيل سواري پرايد تيپ صبا )جي تي ايكس( به 
رنگ سفيد شيري معمولي مدل 1379 و شماره پالك انتظامي ايران 24-949د75 و 
شماره موتور 00191244 و شماره شاسي S1412279664753 و به نام مالك غالمعلي 

نيايش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( اتومبيل سواري پيكان تيپ 
160.0 به رنگ سفيد معمولي مدل 1379 و شماره پالك انتظامي ايران 24-634د51 و 
شماره موتور 11127933318 و شماره شاسي 0079436902 و به نام مالك محمدعلي 

اسفندياري نجف آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1395 به شماره پالك 483ق46- ايران 95 
و شماره موتور 124K0807964 و شماره شاسي 404679 به رنگ نقره اي متاليك به 

نام مهرسا نظرزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1396 به شماره پالك 812ق55- ايران 95 
و شماره موتور  124K1164149 و شماره شاسي 136596 به رنگ خاكستري به نام 

اسلم بلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
پالك و كارت پالك و سند مالكيت )برگ سبز( موتورسيكلت كاربري باجاج 125 به 
شماره پالك 44957-819 مدل 1389 و شماره موتور TAMBRC17346 و شماره 
شاسي NE0125C8960474 رنگ مدادي به نام اميرارسالن دادوند مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري ون پادرا مدل 1394 به شماره انتظامي 187ع73- ايران 
62 و شماره موتور Z24692425Z و شماره شاسي NAZPL104PF0430055 به رنگ 

مشكي روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 931هـ11- ايران 
82 و شماره موتور 12485129283 و شماره شاسي 13243112 به رنگ نقره اي متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 1387 به شماره انتظامي 828ق28- ايران 
32 و شماره موتور 12487053970 و شماره شاسي NAAM01CA28K902742 به 

رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل 1389 به شماره انتظامي 913ق73- ايران 65 و 
شماره موتور 3795113 و شماره شاسي S1412289677206 به رنگ نقره  اي متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
رشته   9726943 دانشجويي  شماره  به  بدرآبادي  فاطمه  اينجانب  دانشجويي  كارت 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  بلوچستان  و  سيستان  دانشگاه  از  تربيتي  علوم 

ساقط مي  باشد.
به شماره  تانكر حمل مواد سوختي سيستم رنو مدل 1384  كارت هوشمند كاميون 
انتظامي 763ع12- ايران 85 و شماره هوشمند 4267697 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت)برگ سبز( خودروي سواري پرايد جي تي ايكس آي به رنگ سفيد روغني 
مدل 1386 و شماره پالك 338د44- ايران 32 و شماره موتور 1853714 و شماره 
شاسي S1412285294738 به نام عاليه خواجوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
كارت نظام مهندسي اينجانب زهرا صادقي به شماره نظام مهندسي 1309104992 رشته 

بيماري شناسي گياهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 1388 به شماره انتظامي 641ق41- ايران 
72 و شماره موتور 12488044224 و شماره شاسي NAAN01CA39E833578 به 

رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پالك 344ص35- 
اله داد  نام  به   576478 شاسي  شماره  و   124K1007921 موتور  شماره  و   95 ايران 

بلوچ زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
انتظامي  به شماره پالك  برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو 206 مدل 82 
 10FX4H1823612 689ط17- ايران 16 و شماره شاسي 0082675518 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شماره  و  سفيد  رنگ  به   1395 مدل   111 پرايد  خودرو  سبز(  )برگ  مالكيت  سند 
شاسي  شماره  و   5771671/M13 موتور  شماره  و  53-599ق41  ايران  انتظامي 
از  و  نصرآباد مفقود گرديده  مالكيت علي كوچك زاده  به   NAS431100G5700068

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

سند كمپاني و كارت خودرو هاچ بك پژو مدل 1391 به رنگ سفيد روغني و شماره 
شاسي  شماره  و   148A0000178 موتور  شماره  و  13-856ب35  ايران  انتظامي 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  انصاري  بهزاد  مالكيت  به   NAAP03ED2DJ592975

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل 1382 به شماره انتظامي 35-527ط53 و شماره موتور 
11158241993 و شماره شاسي 82430688 متعلق به اينجانب بهزاد درگاهي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( و كارت خودرو خاور 608 به شماره انتظامي 588ع25- ايران 
نام  به  44 و شماره شاسي 37405116427178 و شماره موتور 33491010158089 
محسن شاهسوار به شماره شناسنامه 0480423954 فرزند حسين مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره 1405013 مربوط به ميني بوس بنز 309 مدل 1357 
از درجه  و  گرديده  مفقود  ايران 59-749ع64  و شماره پالك  معمولي  آبي  رنگ  به 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سانتافه  تيپ  هيونداي  سيستم  استيشن  سواري  خودرو  مالكيت  شناسنامه  اصل 
شاسي  شماره  و   G6DFEA214954 موتور  شماره  و  سفيد  رنگ  به   2015 مدل 
KMHSN81E5FU060596 و شماره پالك 26962- اروند شخصي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و سند كمپاني وانت نيسان مدل 1381 به شماره انتظامي 719د97- ايران 23 
و شماره شاسي 00C81087 و شماره موتور Z24181644 به نام حميد ايالن قشقائي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
موتور  شماره  و   82032358 شاسي  شماره  به   1383 مدل   405 پژو  اتومبيل  كارت 
از درجه  ايران 23 مفقود گرديده و  انتظامي 675د98-  22568233575 و شماره 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني سواري سايپا مدل 1396 به شماره انتظامي 374د75- ايران 23 و شماره 
موتور TNN4G16A/G0038581 و شماره شاسي NAS321100H4905769 به نام 

مهديه سامع مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و كارت سوخت سواري MVM مدل 1395 به شماره انتظامي 252ط38- ايران 53 
 NATGCARK8G1005331 و شماره شاسي MVM484FCAFG005343 و شماره موتور

به نام سيده مريم موسوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مدرك  فقدان  آبان   14 مورخ  رسالت  روزنامه  در  منتشره  آگهي-آگهي  اصالحيه 

فارغ التحصيلي الهام شاه  چراغي شهرضائي صادره از قمشه صحيح مي باشد.
برگ سبز و كارت هوشمند كاميون بادسان به شماره انتظامي 441ع15- ايران 45 و 

شماره موتور ADW1988N مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سندكمپاني وانت سيستم پيكان تيپ 1600oHVبرنگ سفيد شيري روغني مدل 
1391وبه شماره موتور114F0030879وبه شماره شاسي NAAA46AA5CG360331وبه 
مفقودگرديده  مالك سيدابراهيم حسيني  24-673د58وبنام  انتظامي  پالك  شماره 

وازدرجه اعتبارساقط ميباشد.
 7702035322D093725 موتور  شماره  به   90 تندر  مالك  سيامكي  ناصر  اينجانب 
راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   AA049883 شاسي  شماره  و 
تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
طبقه  پيكانشهر ساختمان سمند  كرج شهرك   – تهران  14 جاده مخصوص  كيلومتر 
يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب فريد ياوري فر مالك پژو206 به شماره موتور165A0049089 و شماره شاسي

GJ814408به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب احمدرضا زمندي مالك پژو 206 به شماره شاسي BJ323688 و شماره انتظامي 
ايران 36-656م89 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عباس بوذري مالك سمند به شماره موتور 12482026350 و شماره شاسي82251911به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – كرج 
شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدرضا افضل زاده مالك پژو پارس به شماره شاسي GH715187 و شماره 
انتظامي ايران 99-181و92 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد  رونوشت 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

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

نگاه

ماکرون عقب نشيني مي کند؟
بخش سياسي خارجي

علي رغم اعتراضات شديد مردم فرانسه به سياست هاي اقتصادي دولت، 
رئيس جمهور اين کشور اعالم کرده است که قصد ندارد تغييري در 

سياست هاي خود به وجود آورد.
اعتراض هاي عمومي در فرانسه عليه افزايش قيمت سوخت ادامه دارد. در 
اين ميان، رئيس جمهور فرانسه اعالم کرده است که قصد ندارد تغييري 
در سياست هاي خود به وجود آورد. به عبارت بهتر، امانوئل ماکرون فعاًل 
قصد عقب نشيني در برابر معترضين )جليقه زردها( را ندارد. طي روزهاي 
اخير، بسياري از رسانه هاي غربي به بررسي و تحليل اوضاع جاري در 
فرانسه پرداخته اند. هر يک از آن ها از يک منظر، معادالت جاري در 
پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند. 
با اين حال اکثر اين رسانه ها متفق القول هستند که ماکرون جهت ادامه 
اصالحات اقتصادي خود با موانع بسيار سختي روبه رو است. موانعي که 
شايد هر يک از آن ها بتواند منجر به سقوط هميشگي رئيس جمهور 

فرانسه از قدرت شود.
مي نويسد:  فرانسه  در  جاري  اوضاع  تحليل  در  رويترز   خبرگزاري 
»زماني که امانوئل ماکرون توانست در انتخابات رياست جمهوري 
به پيروزي برسد و به قدرت راه يابد، عمل به سياست هاي محيط 
زيستي را در رأس برنامه هاي عملي خود  قرار داد. هم اکنون پس از 
۱۸ ماه شاهد شکل گيري اعتراضات اقتصادي و زيست محيطي عليه 
وي هستيم که اين موضوع، به يک چالش بزرگ براي رئيس جمهور 

فرانسه تبديل شده است.«
 رويترز اشاره اي به اعتراضات گسترده در فرانسه کرده است که طي 
دو هفته اخير ادامه داشته و منجر به درگيري  ميان پليس و معترضين 
شده است. با اين حال، رئيس جمهور فرانسه تأکيد دارد که در راستاي 
مقابله با تغييرات آب و هوايي، بايد ماليات بر سوخت را افزايش دهد. در 

مقابل، معترضين نيز خواستار استعفاي ماکرون از قدرت شده اند.
فارغ از آنچه رويترز گزارش داده است، کاهش شديد محبوبيت ماکرون 
در نظرسنجي ها، عماًل جايي براي مانور مؤثر وي در برابر معترضين 
تنها  هم  آن  ماکرون،  درصدي   2۵ محبوبيت  است.  نگذاشته   باقي 
۱۸ ماه پس از حضور وي در کاخ اليزه، براي رئيس جمهور اين کشور 

يک فاجعه محسوب مي شود.
رسانه هاي غربي اين روزها، به چالش هايي اشاره مي کنند که رئيس جمهور 
فرانسه با آن روبه روست؛چالش هايي که هر يک از آن ها مي تواند حکم 
پاشنه آشيل قدرت وي را در کاخ اليزه داشته باشد.رويترز در اين خصوص 
مي نويسد: »اصلي ترين چالش پيش روي ماکرون اين است که چگونه 
مي توان در عين اجراي سياست هاي محيط زيستي )وفق پيمان آب و 
هوايي پاريس(، هزينه اي اضافه به شهروندان و رأي دهندگان، آن هم در 

کوتاه مدت تحميل نکرد.«
به نظر مي رسد اين دغدغه کمي دير به ذهن ماکرون خطور کرده است. 
هم اکنون اعتراض هاي مردمي به مرحله اي رسيده است که رئيس جمهور 
جوان فرانسه ناچار است ميان دو گزينه »کاهش محبوبيت مردمي« و 
»عقب نشيني از تصميم خود«، يک گزينه را انتخاب کند. در اين ميان، 
گزينه سومي وجود ندارد.نکته مهم تر اينکه ماکرون با فعاليت هاي تبليغاتي 
مارين لوپن و اعضاي جبهه ملي فرانسه عليه خود نيز مواجه است. لوپن 
به مانند بسياري ديگر از ملي گرايان و پوپوليست هاي اروپايي، مخالف 
اجراي سياست هاي زيست محيطي )خصوصاً از طريق افزايش ماليات 
بر سوخت( است. لوپن معتقد است که اين اقدامات منجر به برافروخته 
شدن افکار عمومي و خشم آن ها از دولت خواهد شد، دقيقاً مانند اتفاقي 
که در برهه فعلي در فرانسه رخ داده است! در شرايطي که سوسياليست ها 
و محافظه کاران )گروه هاي سنتي سياسي در فرانسه( نسبت به شرايط 
فعلي در اين کشور سردرگم به نظر مي رسند، جبهه ملي فرانسه به 
رهبري لوپن در حال يارگيري اجتماعي و سياسي در دل اعتراضات 
است؛ موضوعي که مي توان انعکاس آن را در انتخابات رياست جمهوري 

2020 در فرانسه مشاهده کرد.

خبر

هر معترض، يک پليس ضد شورش
شورش  ضد  نيروهاي  با  معترضان  ميان  درگيري  و  فرانسه  جامعه   التهابات 
لحظه به لحظه بيشتر مي شود.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما،به دنبال 
 وقايع خشونت بار در فرانسه، مخالفان از رئيس جمهور اين کشور خواسته اند 
نسبت به وضعيت اسفبار حاضر واکنش نشان دهد.به گزارش خبرگزاري فرانسه از 
پاريس، لوران ووکيز، رئيس حزب راستگراي جمهوري خواهان از دولت خواسته 
است که با شهروندان صحبت کند. وي همچنين خواهان برگزاري همه پرسي 
درباره سياست هاي زيست محيطي و مالي امانوئل ماکرون شده است.مارين 
لو پن و ژان لوک مالنشون، دو چهره ديگرمخالف دولت، متفقاً خواهان انحالل 
مجلس ملي شده اند.اّما دولت در برابر اين مطالبات، انعطاف ناپذير به نظر مي 
رسد. بنيامين گريوو ، سخنگوي دولت در همين ارتباط در مصاحبه با روز نامه 
ژورنال دو ديمانش گفت:›› ما موضع خود را عوض نمي کنيم زيرا موضع خوبي 
داريم. در عوض براي هر گونه گفت وگو آمادگي داريم. قوه مجريه آمادگي آن را 
دارد که با نمايندگان آن دسته از "جليقه زردها" که خواهان خروج از بحران 
هستند، به بحث بنشيند‹‹.با جان باختن يکي از زخمي هاي تظاهرات پاريس؛ 
تعداد کشته هاي جنبش ضدسرمايه داري در فرانسه به عدد 3 رسيد.به گزارش 
خبرگزاري صدا و سيما از پاريس؛ جنبش ضدسرمايه داري فرانسه در ۱۶ روز 
از به راه افتادنش در اعتراض به حکومت يک درصدي ها در اين کشور تاکنون 
3 کشته و حدود ۸۵0 زخمي داده است که حال چندتن از آنها همچنان وخيم 

گزارش شده است.

۲۷۰ داعشي به هالکت رسيدند
ارتش سوريه در حمله به گروه هاي تروريستي داعش در استان سويداي 

سوريه 2۷0 داعشي را به هالکت رساند.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک؛ 
فرماندهي نيرو هاي روسي در سوريه اعالم کرد ارتش سوريه در حمله 
به گروه هاي تروريستي داعش در استان سويداي سوريه 2۷0 داعشي 

را به هالکت رساند.
همچنين به گزارش شبکه تلويزيوني العالم، ائتالف آمريکايي اعالم کرد 
يکي از سرکردگان برجسته گروه تروريستي داعش که در اعدام پيتر 
کاسينگ گروگان آمريکايي )در سال 20۱۴( دست داشته است، در 

منطقه الباديه سوريه کشته شد.
بنا بر اين گزارش، در حمله هوايي جنگنده هاي ائتالف به منطقه يادشده، 
تروريست مشهور به ابوالعمرين عضو برجسته داعش که در اعدام پيتر 
کاسينگ نقش داشت، کشته شد. پيتر کاسينگ در سال 20۱3 در 

سوريه ربوده و به گروگان گرفته شده بود. 
داعش  گروگان هاي  و  زندانيان  از  زيادي  شمار  اعدام  در  ابوالعمرين 
دست داشت. بنا بر اعالم ائتالف، در اين حمالت هوايي شمار ديگري 

از تروريست ها نيز کشته شدند.



»

وزيربهداشت:

 ادعاي آمريکا 
 درباره تحريم دارو 

دروغ است
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گزارش رسالت از علل گرايش به مواد مخدر: 

دسته»گل«هاييكهبربادميرود
براي  ساله  همه  که  اخباري  ترين  مهم  از   يکي 
جامعه شناسان و آسيب شناسان اهميت ويژه اي دارد، 
پايين آمدن سن اعتياد است و اين موضوع باعث 
شده درباره اين مسئله تحليل هاي گسترده اي ارائه 
شود. بر اساس آخرين آمارها سن اعتياد در ايران به 
13 سال رسيده  و اين زنگ خطري براي جامعه به 
حساب مي آيد. زنگ خطري که زواياي تازه اي دارد 

و همين موضوع را سخت تر مي کند. 
براي اينکه موضوع اعتياد در جامعه امروز را بررسي 
اول  کنيم.  توجه  مهم  نکته  چند  به  بايد  کنيم 
اينکه اعتياد از شکل هميشگي خود خارج شده. 
امروزه  اعتياد به موادمخدر وارد فاز جديدي شده  
است که مخدرهاي صنعتي را شامل مي شود. اين 
افراد دارد و  مخدرها عوارض بيشتري روي مغز 
در عين حال اين توهم را به  افراد مي دهند که 
به  اعتياد گرفتار نشده اند. خيلي از افراد سيگاري 
اعتقاد دارند که هنوز به سيگار اعتياد پيدا نکردند 
و هر زمان که  اراده کنند به راحتي مي توانند آن 
را کنار بگذارند.اين موضوع در مورد ديگر مخدرها 
هم صادق است. امروزه جوانان زيادي با ظاهري 
آراسته و تحصيلکرده سراغ مخدرهايي مي روند که 
چيزي از ظاهر آن ها کم نمي کند اما در عين حال 

آن ها را کم کم اسير خود مي کند. 
درمان  معاون  سده،  براتي  فريد  اساس  برهمين 
و پيشگيري از اعتياد مطرح کرده است: »طبق 
نتايج يک نمونه گيري از تمام مناطق تهران که به 
صورت تصادفي به دست آمده، عمده ماده مصرفي 
 بين افراد داراي اعتياد به ويژه در جمعيت جوان، 

گل و مشتقات حشيش است.«
فاطمه عباسي، رئيس مرکز توسعه و پيشگيري 
از اعتياد سازمان بهزيستي نيز عنوان کرده است: 
»دسترسي راحت، نگرش مثبت به گل، کسب لذت 
ناسالم دروازه ورود به مصرف  مواد مخدر است و 
اکنون بذر حشيش به راحتي در گلخانه و باغچه قابل 

کاشت است و اين دسترسي به آن را راحت کرده 
است. همچنين اين نگرش نادرست وجود دارد که 
مصرف گل اعتيادآور نيست، درحالي که توهم هاي 

ماندگار هم مي تواند داشته باشد.«
اما درباره  اينکه چرا سن اعتياد در کشور پايين 
مي آيد و چرا با وجود اطالع رساني درباره  آسيب هاي 
اعتياد باز جوانان به  اين سمت کشيده مي شوند 
داليل زيادي وجود دارد. شايد تا يک دهه پيش 
عدم اطالع رساني و فرهنگ سازي در اين حوزه 
آگاهي  اعتياد  از مضرات  تا کسي  باعث مي شد 
گذشته  سال   20 در  دستکم  اما  باشد.  نداشته 
کارهاي فراواني در اين حوزه انجام شده است. با 
اين حال اما اعتياد به عنوان يک آسيب اجتماعي 
در کشور ما هم چنان وجود دارد و حل نشده  است. 
شايد يکي از مهم ترين مسائلي که باعث مي شود 
جوانان به  اعتياد گرايش داشته باشند، نبود يک 
آينده روشن است. جواني که براي خود آينده اي 
را متصور نمي شود سعي مي کند در لحظه خوش 
باشد. در لحظه خوش بودن از طريق مختلف به 
دست مي آيد اما يکي از مهم ترين آن ها استفاده از 
مواد مخدر است که  افراد را وارد دنياي ديگري 

مي کند. جوانان با يک کليشه ذهني که هر زمان 
که  اراده کنند مي توانند مواد مخدر را کنار بگذارند 
سراغ اين موضوع مي روند اما هرگز نمي توانند از 
آن بيرون بيايند. در حال حاضر يکي از مهم ترين 
مشکالت جوانان در ايران نبود تفريح است. تفريح 
دسته جمعي که بتوان در بيرون از خانه لحظات 
شادي را داشت. در ايران اما همه تفريح ها به خانه 
و دورهمي  ختم مي شود و همين باعث شده تا در 
دورهمي ها مواد مخدر و مصرف آن تبديل به تفريح 
عادي شود.  يکي ديگر از علت هايي که باعث مي شود 
اعتياد هم چنان در صدر آسيب هاي اجتماعي باشد، 
اين است که مواد مخدر از هر نوعي به راحتي قابل 
دسترس است. شما در هرجاي ايران و در کمتر از 
يک ساعت مي توانيد مواد مخدري که مي خواهيد 
را خريداري کنيد. درواقع فراواني و سهل الوصول 
بودن آن باعث شده تا افراد براي يک بار هم که 
شده از روي کنجکاوي آن را امتحان کنند. طبيعتا 
بعد از يک بار امتحان کشش براي مصرف دوباره 
شدت مي گيرد و همين موضوع باعث مي شود تا 
چرخه اعتياد تا ابد بچرخد. البته که براي چنين 
ابعاد گسترده اي که دارد، نمي توان  با  موضوعي 

تنها به چند دليل بسنده کرد. اما نکته قابل توجه 
تغيير  حال  در  آن  شکل  و  که اعتياد   اينجاست 
زندگي  با سطح  افرادي  براي  تنها  اعتياد  است. 
پايين نيست. اعتياد تنها مردان را درگير خودش 
نمي کند.عاقبت همه معتادها به کارتن خوابي و 
خيابان ختم نمي شود و همه اين ها مسائلي است 
که در جامعه شناسي نوين بايد به صورت جدي 
پرداخته شود تا مسئله اعتياد و گرايش جوانان در 

آخرين سال هاي قرن 14 شناسايي شود. 
مددکاران  علمي  انجمن  رئيس  اقليما،  مصطفي 
و  دانسته  علت ها  از  معلولي  را  اعتياد  اجتماعي 
گفته است: »اين ناهنجاري يک علت ندارد، بلکه 
معلولي است که هيچ کسي نخواسته است بگويد 
مي بينيم  را  فردي  نمونه  براي  چيست.   علتش 
25 سال سن دارد و معتاد است و اعالم مي کنيم 
او 5 سال مواد مخدر کشيده است؛ در حالي که 
بايد بگوييم او 25 سال معتاد است؛ يعني از دوران 
کودکي در خانواده و محيط آن، آنقدر درگير مسائل 
مختلف بوده است که براي فرار از آنها به اعتياد 

روي آورده است.«
دکتر اميرمحمود حريرچي از ديگر جامعه شناساني 
است که در بيان ريشه هاي شکل گيري و گسترش 
اعتياد در جامعه به نقش محوري خانواده اشاره 
کرده و معتقد است: »خانواده در بروز اعتياد فرد 
نقش دارد، خيلي  از افراد براي فرار از موضوعي به 
سمت اعتياد مي روند چرا که براي اينگونه افراد 
کسي نبوده تا مشکل را برايش شرح دهد و همين 
زمينه کشيده شدن آنان به سمت مصرف مواد 
مخدر شده است.«وي در ادامه توضيح مي دهد: 
»شاد نبودن، نداشتن تفريح، بيکاري و فقر و تورم 
هم در تسريع روند اعتياد سهم بسزايي دارد و اگر 
سياستگذاران به نسبت بر روي اين مسائل تمرکز 
کرده و برنامه ريزي انجام دهند مي توان درصد 

گرايش افراد به اعتياد را کاهش داد.«

وزيربهداشت گفت: آمريکا و هم پيمانانش درمنطقه ادعا مي کنند که دارو وتجهيزات پزشکي 
تحريم نيست اما اين ادعا دروغ است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن قاضي زاده هاشمي 
درمراسم رونمايي از6 محصول دارويي دانش بنيان، اظهارکرد: تحريم به نوعي جنگ وحمله 
است ومنافع يک ملت را به خطرمي اندازد.وي اضافه کرد: تحريم درحوزه پزشکي، سالمت انسان  
را به خطرمي اندازد وبيشترجنبه انساني دارد. آمريکا و هم پيمانانش درمنطقه ادعا مي کنند که 
دارو وتجهيزات پزشکي تحريم نيست اما اين ادعا دروغ است. آمريکايي ها ادعا مي کنند که در 
زمينه دارويي ما هيچ گونه تحريمي را اعمال نکرده ايم اما در طول يک ماه گذشته هيچ شرکت 
دارويي قادرنبوده است تبادل مالي با سايرکشورها داشته باشد.وزير بهداشت گفت: براي مقابله 
با تحريم ها حتماً بايد ازتوليدات داخلي حمايت شود واجازه ندهيم محصولي که استانداردهاي 
کافي را ندارد وارد بازارشود، وقتي محصولي را تائيد مي کنيم مردم مطمئن هستند استفاده ازآن 

محصول برايشان مشکلي ايجاد نکرده واستانداردهاي الزم را داراست ازسوي ديگر فروشندگان 
نيزبه دنبال سوءاستفاده نباشند وبايد تالش کنند اعتماد ازدست رفته را برگردانند.هاشمي افزود: 
بيمه ها يکي ازمسائل مهم در زمان تحريم ها محسوب مي شود وپرداخت حق بيمه درحمايت 
ازتوليدکننده  داخلي مهم است ودولت ازمحصوالت جديد حمايت مي کند.وي با اشاره به اينکه 
حمايت ازتوليدکننده، بازار را دراختيارآنها قرارمي دهد به طوري که اگرمحصولي درخارج ازمرزها 
بازاري پيدا کند به ازاي هريک ميليون يورو10 درصد ازسهم بازاردراختيارآن شرکت قرارمي گيرد 
واگرمحصولي بيش از50 درصد بازارداخلي را به دست آورد از واردات90 درصدي  آن محصول 
جلوگيري مي کنيم.هاشمي با اشاره به اينکه دربرخي ازسايت ها به نادرست  ازقول من نوشته اند 
که تحريم ها بي اثراست، افزود: تحريم ها اثرمي گذارد واين مطلب به معناي خود باختگي  نخواهد 

بود بلکه معنايش ظلم دولت مردان آمريکا و هم پيمانانش  به ملت ايران است.

خبر

آيت اهلل الريجاني: 

کسي به دليل دوتابعيتي بودن، زندان نمي رود
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه کسي به دليل دوتابعيتي بودن زندان نمي رود، 
گفت: نظام قضائي ونيروهاي امنيتي صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ ازتابعيت شان 
درچارچوب قانون برخورد مي کنند.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي، تصريح کرد: دو 
تابعيتي بودن درجمهوري اسالمي جرم نيست وکسي درايران صرفاً به دليل 
دوتابعيتي بودن تعقيب و زنداني نمي شود. افرادي که مورد اشاره مسئوالن 
خارجي هستند، درکشورما اقداماتي برخالف امنيت مرتکب شده اند يا دست 
به جاسوسي زده اند که تعقيب آنها به دليل ارتکاب اين جرايم است وهيچ 
ربطي به دوتابعيتي بودنشان ندارد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه منکرنقش 
وتاثيردشمن درفشارهاي اقتصادي نيستيم، خاطرنشان کرد: بحث اقدامات 
دشمن خارجي يک عامل است اما ازسودجويي عده اي براي متالطم کردن 
بازار ارز، سکه وطال واحتکارنامحدود نمي توان چشم پوشي کرد زيرا اين 
اقدامات دقيقاً آب به آسياب دشمن ريختن است و وظيفه شرعي، قانوني 

وانساني دستگاه قضائي برخورد با اين مفاسد است.

رئيس شبکه ملي پيشگيري ازبيماري هاي غيرواگيرکشور:

 ۷۶ درصد ايراني ها به علت 
بيماري هاي غيرواگير مي ميرند

رئيس شبکه ملي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگيرکشورگفت: بيماري هاي 
غيرواگير، عامل بروز۷6 درصد مرگ و مير در ايران است که در رأس آنها 
سکته هاي قلبي وعروقي با 44 درصد، اولين عامل مرگ درايران است.

محمدرضا مسجدي، در گفت وگو با فارس اظهارداشت: پنج بيماري غيرواگير 
شايع درکشورشامل بيماري هاي قلبي وعروقي، سرطان ها، بيماري هاي مزمن 
تنفسي، ديابت واختالالت رواني ازمهم ترين چالش هاي نظام سالمت بوده 
که به دليل عدم اطالع رساني وآموزش خودمراقبتي درسنين کودکي، 
ايجاد  ميانسالي  درسنين  عمدتا  بيماريها  اين  عوارض  وجواني  نوجواني 
مي شود وهزينه هاي پرداختي ازجيب بيماران، بيمه هاي درماني ونظام 
سالمت را به شدت افزايش مي دهد.وي افزود: بيماري هاي قلبي و عروقي 
ازجمله سکته هاي قلبي ومغزي با سهم44 درصد مهم ترين علت مرگ 
با  وسوانح  حوادث  درصد،  با16  سرطان ها  ازآن  وبعد   وميردرکشوربوده 
9 درصد ازجمله مهم ترين علت مرگ درايران به شمار مي رود.مسجدي 
همچنين با اظهارتاسف ازباال بودن ميزان مصرف نمک، چربي هاي اشباع  
پر شده و قند وشکردرافراد جامعه درمقايسه با ديگرکشورها گفت: بيش 
از25 درصد جمعيت کشورفشارخون باال دارند و همين مسئله باعث افزايش 

سکته هاي قلبي ومغزي درکشورشده است.

معاون وزيرکشور: 

 پشت ميزنشيني در شرايط تحريم 
جواب نمي دهد

معاون عمران، توسعه شهري و روستايي وزارت کشوربا بيان اينکه 
درشرايط سخت اقتصادي و با تحريم هاي بي شرمانه امروزپشت ميزنشيني 
جواب نمي دهد، گفت: همدلي، رفاقت وصميميت الزمه کار است 
وازسويي برنامه ريزي بسيار مهم است بنابراين برنامه ريزي درجهت 
تسريع وتکريم و تذهيب کار مردم بايد مدنظر قرار گيرد.به گزارش 
تسنيم، مهدي جمالي نژاد، اضافه کرد: در دهه 60 با وجود زيرساخت هاي 
بسيار کم اعتماد مردم را بيشتر داشتيم اما متأسفانه امروز اعتماد مردم 
را کم داريم بنابراين استدعاي من اين است که مديران ساده زيستي 
را سرلوحه کار خود قرار دهند.وي تصريح کرد: استفاده ازقابليت 
وظرفيت دانشگاه ها بايد مدنظرباشد چراکه اين استان قابليت هاي 

دانشگاهي زيادي دارد که افتخاربزرگي براي کشور است.

خبر

رئيس سازمان بهزيستي خبرداد:

حذف سهميه استخدام دستگاه ها 
درصورت عدم رعايت قانون سه درصد

رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به اينکه درسال جاري15 هزارمعلول داراي شغل 
شدند گفت: چنانچه دستگاهي قانون سه درصد استخدام معلوالن را رعايت نکند 
سهميه استخدامش حذف مي شود.به گزارش مهر، انوشيروان محسني بندپي 
درمراسم روز جهاني معلول گفت: درحال حاضر۷5 درصد ازنوزادان دربدوتولد 
غربالگري شنوايي مي شوند وهمچنين درتنبلي چشم نيزتا 5 ميليون نفرتحت 
پوشش قرارگرفته اند.وي گفت: قانون جامع يکي ازمطالبات بحق معلوالن است 
وما وظيفه داريم درتمامي زمينه ها آن را اجرايي کنيم و وزيررفاه نيزبراي اجرايي 
کردن آن درجلسه اي که با دکترنوبخت داشت تا منابع الز م براي آن اختصاص 
پيدا کند و پيگير موضوع است.بندپي با اشاره به اينکه2200 مرکزنگهداري 
معلوالن درکشورفعال است، گفت: ۸50 مرکز شبانه روزي وبقيه روزانه هستند 
به  واگذار شدند.بندپي  غيردولتي  به بخش  نيزبه جزدومرکزمابقي  ودرتهران 
قانون سه درصد استخدام معلوالن اشاره کرد واظهارداشت: درصورت رعايت 
نکردن اين قانون سهميه استخدام دستگاه ها حذف مي شود.وي همچنين به 
اشتغال مددجويان ومعلوالن اشاره کرد وگفت: از ابتداي سال جاري تاکنون2۷ 
هزارشغل براي مددجويان ايجاد شده که بيش از15 هزارشغل براي معلوالن 
بوده است.رئيس سازمان بهزيستي، تقبل بيمه کارفرمايي، اختصاص وام هاي 
کم بهره به کارفرمايان را از اقدامات بهزيستي براي اشتغال معلوالن دانست و 
گفت: هر کارفرمايي که اقدام به استخدام يک فرد معلول کند از اين تسهيالت 

برخوردار مي شود.

سردار رحيمي:

پليس اصناف، آغاز به کارکرد
رئيس پليس پايتخت با اعالم راه اندازي پليس اصناف گفت: مقابله با توطئه هاي 
دشمن ومديريت هرچه بهتربازار، مهمترين هدف تشکيل پليس اصناف است. 
به گزارش خبرنگارما، سردار رحيمي درهمايش آغازبه کار داوطلبان پليس 
افتخاري اصناف گفت: با توجه به نقش بي بديل بازاريان واصناف درپيروزي 
 انقالب اسالمي ودفاع مقدس و اثرگذاري اين قشردرجامعه، تصميم به راه اندازي 
اين پليس گرفته ايم. وي افزود: خوشبختانه بازاريان همانند سال هاي دفاع 
مقدس، داوطلبانه دعوت ما را پذيرفتند و از امروز با افتخار اعالم مي کنيم 
که پليس افتخاري اصناف براي مقابله با توطئه هاي دشمن ومديريت هرچه 
بهتربازار، شروع به کارمي کند.رئيس پليس پايتخت با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبري مبني بر مشارکت دادن مردم در امنيت عمومي بيان داشت: يکي 
از ساز و کارهاي مردمي شدن امنيت همين قانون جذب وبه کارگيري پليس 
نيز در راستاي استفاده ازظرفيت  افتخاري اصناف  افتخاري است که پليس 

قانوني اين ماده ايجاد شده است.

آگهيدعوتمجمععموميعاديبه
طورفوقالعادهنوبتاول

شركتتعاونيمسكنكوثرهمدان
بنا به تصميم هيات مديره شرکت، جلسه مجمع عمومي عادي فوق العاده 
نوبت اول راس ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 97/10/16 در محل مسجد 
امامزاده عبداله واقع در ميدان امامزاده عبداله همدان )ابتداي بلوار آيت اله 

کاشاني( برگزار مي گردد.
لذا از کليه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت مي شود در تاريخ و ساعت مقرر 
حضور به هم رسانيده يا جهت تنظيم وکالتنامه همراه با وکيل خود در 
ساعات اداري قبل از مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمايند. ضمنا افراد 
کانديد جهت بازرس حداکثر تا يك هفته بعد از تاريخ انتشار نسبت به 

تکميل فرم مربوطه و تحويل به دفتر شرکت اقدام نمايند.
دستورجلسه:

در  مورد عملکرد شرکت  در  بازرسان  و  مديره  هيات  کتبي  گزارش   -1
سال 1396

2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
3- تصويب بودجه و تعيين خط مشي شرکت در سال 1397

4- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
5- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء

6- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزاياي هيات مديره
7- مجوز اخذ وام از بانکها و بانك توسعه تعاون و بانك قوامين

8- تصميم گيري درخصوص خريد زمين و مشارکت با مالکين حصار مطهري 
)ديزج( و آپارتمان هاي نيمه کاره از مالکين يا نهادهاي دولتي و تکميل آنها 

جهت واگذاري به اعضاء
9- تصميم گيري درخصوص اعضاء که در پشت ميدان بار زمين يا واحد 

مسکوني دريافت کرده و درخصوص دريافت سند آن کوتاهي کرده  اند.
10- طرح و تصويب فروش اموال مازاد شرکت شامل )زمين هاي قناسي 

- واحدهاي آپارتماني(
مهر  مسکن  واحدي   114 بدهکار  اعضاي  درخصوص  تصميم گيري   -11

شهرك بهشتي
آيت اله  بلوار  پروژه  آماده سازي  عمليات  درخصوص  تصميم گيري   -12

نجفي
13- تصميم گيري درخصوص ساخت و ساز آپارتمان پروژه بلوار آيت اله 

نجفي
14- تصميم گيري درخصوص عضويت اعضاء در پروژه آيت اله نجفي

15- تصميم گيري درخصوص انتقال سند مالکيت بلوار آيت اله نجفي
16- تصميم گيري درخصوص قدرالسهم شهرداري و دولت در بلوار آيت اله 

نجفي
تاريخ انتشار: 97/9/13

خ ش: 97/9/13

اصالحيه
در آگهي مزايده به کالسه 970419 ساعت مزايده 

10 الي 11 صحيح مي باشد.
دادورز اجراي احکام مدني دادگستري قائمشهر

تاريخ انتشار: 97/9/13
خ ش: 97/9/13

آگهيحقتقدمدرخصوصافزايش
سرمايهشركتياورانخودروشرق

)سهاميخاص(بهشمارهثبت1076و
شناسهملي10860080171

به اطالع کليه سهامداران محترم شرکت ياوران خودرو شرق )سهامي 
خاص( ثبت شده به شماره ثبت 1076 گرمسار مي رساند که با عنايت به 
مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/06 و تفويض اختيار عملي 
نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره، نظر به اينکه مقرر است سرمايه 
شرکت از مبلغ 150/000/000/000 ريال به مبلغ 439/474/000/000 ريال 
منقسم به 4/394/740 ريال سهم 100/000 ريالي بانام از طريق آورده نقدي 
و مطالبات حال شده سهامداران افزايش يابد از کليه سهامداران محترم 
شرکت درخواست مي شود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 60 روز از حق 
تقدم خود نسبت به خريد سهم جديد استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد 
سهام را به حساب جاري شماره 0100023930004 شرکت نزد بانك صنعت 
و معدن شعبه مرکزي سمنان واريز و فيش مربوطه را به مرکز اصلي شرکت 
واقع در استان سمنان، ايوانکي، شهرك صنعتي ايوانکي، خيابان پژوهش 6، 
پالك  242 کد پستي 3593147699 شرکت ياوران خودرو شرق تسليم 
نمايد. بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر، هيات مديره مي تواند سهام 

باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار: 97/9/13

خ ت: 97/9/13

مديرعامل تعاوني مسكن كوثر همدان

هيات مديره شركت ياوران خودرو شرق 
)سهامي خاص(

آگهي احضار متهم در اجراي ماده  174 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92/12/4 
در پرونده کالسه 9509988322801141 شعبه هشتم دادياري دادسراي عمومي 
و انقالب شهرستان کرمانشاه به آقاي محسن خاني به موجب شکايت حميدرضا 
سروري- پژمان ساالر  آبادي  - حسين جوادي فر- بهمن محمدي که به اتهام 
1- توهين به مامورين درحين انجام وظيفه  2- اخالل در نظم عمومي ازطريق 
هياهو و جنجال 3- تمرد نسبت به مامورين 4- تخريب لباس مامور حسين جوادي 
فر 5- مشارکت در ايراد صدمه بدني عمدي نسبت به  مامور حميدرضا سروري 
تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ 
احضاريه وعدم دسترسي به او مراتب يك نوبت در روزنامه آگهي  تا ظرف يکماه 
از تاريخ انتشار آگهي در شعبه مارالذکر جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر 

شود در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد
م الف 969

 داديار شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقالب کرمانشاه 
اميرحيدر محمدي

ـــــــــ
آگهي احضار متهم

 در اجراي ماده  174 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92/12/4 در پرونده 
کالسه 9509988322801141 شعبه هشتم دادياري دادسراي عمومي و انقالب 
شهرستان کرمانشاه به خانم فرشته باتماني به موجب شکايت پژمان ساالر آبادي 
و سعيدالماسي و حسين جوادي فر که به اتهام توهين نسبت به مامورين در حين 
انجام وظيفه موضوع شکايت حسين جوادي فر – هياهو و جنجال  تحت تعقيب 
قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ احضاريه 
وعدم دسترسي به او مراتب يك نوبت در روزنامه آگهي  تا ظرف يکماه از تاريخ 
انتشار آگهي در شعبه مارالذکر جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود در 

صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد
م الف 970

 داديار شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقالب کرمانشاه اميرحيدر محمدي
ـــــــــ

آگهي احضار متهم
 در اجراي ماده  174 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92/12/4 در پرونده 
کالسه 9709988322800364 شعبه هشتم دادياري دادسراي عمومي و انقالب 
شهرستان کرمانشاه به آقاي/ خانم 1- بهزاد زنگيشه 2- فرزاد زنگيشه فرزند – به 
موجب شکايت حميدرضا لطفي که به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار 
تهديد – قدرت نمايي باسالح سرد- ايرادصدمه بدني عمدي- افتراء – توهين   
تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ 
احضاريه وعدم دسترسي به او مراتب يك نوبت در روزنامه آگهي  تا ظرف يکماه 
از تاريخ انتشار آگهي در شعبه مارالذکر جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر 

شود در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد
م الف 972

 داديار شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقالب کرمانشاه اميرحيدر محمدي
ـــــــــ

آگهي احضار متهم
 در اجراي ماده  174 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92/12/4 در پرونده کالسه 
9509988322801141 شعبه هشتم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
کرمانشاه به خانم مرضيه خاني به موجب شکايت پژمان ساالرآبادي وسعيد الماسي 
و حسين جوادي فر که به اتهام ايراد صدمه بدني عمدي نسبت به سعيد الماسي 
توهين نسبت به  مامورين در حين انجام وظيفه  هياهو و جنجال   تحت تعقيب 
قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ احضاريه 
وعدم دسترسي به او مراتب يك نوبت در روزنامه آگهي  تا ظرف يکماه از تاريخ 
انتشار آگهي در شعبه مارالذکر جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود در 

صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد
م الف 971

 داديار شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقالب کرمانشاه اميرحيدر محمدي
ــــــــــ ـ 

احضارو ابالغ از طريق نشر آگهي
 به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسي کيفري بدينوسيله  به آقايان 1- حسين 
اجاقي 2- منصور اجاقي فعال مجهول المکان ابالغ ميگردد حسب محتويات پرونده 
کالسه 9709988322800596 اين شعبه به شماره بايگاني 970637و شرح شکايت 
خليل اجاقي متهم هستند به توهين و تهديد و ايراد صدمه بدني عمدي با  سالح 
سرد لذا ظرف يکماه پس از انتشار اين آگهي  جهت دفاع از اتهام انتسابي خويش 

در اين شعبه حاضر شويد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام ميگردد
م الف 973

 – کرمانشاه  اسالمي  انقالب  و  عمومي  دادسراي  دادياري  داديار شعبه هشتم 
اميرحيدر محمدي 

دادنامه
پرونده کالسه 9709982601700526 حوزه شماره 8 شوراي حل اختالف شهرستان 

زنجان تصميم نهايي شماره 9709972601700770 
خواهان آقاي اسماعيل عباسي فرزند اروجعلي با وکالت خانم الهام رجائي قاضيلو 
فرزند بهرام به نشاني استان زنجان شهرستان زنجان شهر زنجان سعدي وسط 
رو به روي پاساژ ايران زمين کوچه شهيد عباس منتخبي ساختمان سپهر 2 

طبقه 3 واحد 7
خواندگان 

1- آقاي مهناز افشاري 2- آقاي هوشيار رحمني فرزند حبيب اله 3- آقاي وحيد 
بيگدلي 4- آقاي سعيد بيگدلي همگي به نشاني مجهول المکان 

خواسته مطالبه وجه چك 
خواهان 

آقاي اسماعيل عباسي فرزند اروجعلي با وکالت خانم الهام رجائي قاضيلو فرزند 
بهرام به نشاني زنجان سعدي وسط رو به روي پاساژ ايران زمين کوچه شهيد 

عباس منتخبي ساختمان سپهر 2 طبقه 3 واحد 7
خواندگان 1- آقاي هوشيار رحمني فرزند حبيب اله 2- آقاي سعيد بيگدلي 3- آقاي 

وحيد بيگدلي 4- خانم مهناز افشاري همگي به نشاني مجهول المکان 
خواسته مطالبه وجه چك 

گردشکار به تاريخ فوق در وقت رسيدگي 97/9/5 پرونده کالسه 970526 در 
شعبه 8 شوراي حل اختالف به تصدي امضا کننده ذيل تحت نظر است شورا با 
اعالم ختم رسيدگي با  استعانت ازخداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور 

راي مي نمايد. 
راي قاضي شورا

درخصوص دعوي آقاي اسماعيل عباسي با و کالت خانم الهام رجائي قاضيلو بطرفيت 
1- هوشيار رحمني 2- سعيد بيگدلي 3- وحيد بيگدلي 4- مهناز افشاري بخواسته 
مطالبه مبلغ 129/422/500 ريال از بابت وجه يك فقره چك به شماره سريال 
1623/223257/12 مورخه 97/4/30 در عهده بانك ملت با احتساب خسارت تاخير 
تاديه و خسارات دادرسي نظر به اينکه رونوشت مصدق چك موصوف و گواهي عدم 
تاديه مربوطه که اصالت آنها نيز مصون از تعرض بوده و بقاء اصول اسناد ياد شده 
در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مورد خواسته داشته خوانده رديف اول علي رغم وصف ابالغ در جلسه رسيدگي 
حضور نيافته و اليحه اي نيز ارائه ننموده اند دليل و مدرکي مبني بر پرداخت و يا 
برائت ذمه خويش ارائه ننمودند لذا بنا به داليل مارالذکر و استصحاب بقاء  دين 
خواندگان و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين  دادرسي مدني و نيز 
مواد 313 و 310 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك 
و بند 1 ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف حکم به محکوميت خوانده رديف اول 
به پرداخت مبلغ 129/422/500 ريال از بابت اصل خواسته مبلغ 3/176/781 ريال 
بعنوان هزينه دادرسي و حق الوکاله و کيل طبق تعرفه قانوني و نيز خسارت تاخير 
در تاديه از تاريخ سررسيد چك 97/4/3 تا روز وصول خواسته بر مبناي نرخ اعالمي 
تورم بانك مرکزي در حق خواهان صادر مي نمايد. حکم صادره غيابي و ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاء مدت ظرف 20 
روز ديگر قابل تجديدنظر خواهي در دادگاههاي عمومي زنجان مي باشدو اما در 
خصوص خواندگان رديف دوم و سوم و چهارم باتوجه به استرداد دعوي از سوي 
وکيل خواهان مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي 
صادر واعالم مي دارد. قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر 

خواهي درنزد محاکم عمومي حقوقي زنجان مي باشد. 
م الف 1010

سليماني – قاضي شعبه 8 شوراي حل اختالف شهرستان زنجان 

دادنامه
خواهان آقاي اسماعيل عباسي فرزند اروجعلي با وکالت خانم الهام رجائي 
قاضيلو فرزند بهرام به نشاني زنجان سعدي وسط روبه روي پاساژ ايران زمين 

ـ کوچه شهيد عباس منتخبي ـ ساختمان سپهر 2 ـ طبقه 3 ـ واحد 7
خوانده آقاي اميد چاپوك فرزند احمد به نشاني مجهول المکان 

خواسته مطالبه وجه چك 
گردشکار به تاريخ فوق در وقت مقرر پرونده کالسه 970511 در شعبه 17 
شوراي حل اختالف به تصدي امضاکننده ذيل تحت نظر است شورا با اعالم 
ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور 

راي مي نمايد
راي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي اسماعيل عباسي با وکالت خانم الهام رجائي قاضيلو 
به طرفيت آقاي اميد چاپوك به خواسته مطالبه مبلغ 96/000/000 ريال از 
بابت وجه يك فقره چك به شماره سريال 1678/189203/53 به سررسيد 
97/5/10 عهده بانك ملت شعبه ميدان نبوت سنندج با احتساب خسارت 
تاخير تاديه و خسارات دادرسي نظر به اينکه رونوشت مصدق چك موصوف 
و گواهي عدم تاديه مربوطه که اصالت آنها نيز مصون از تعرض بوده و بقاء 
اصول اسناد ياد شده در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه مورد خواسته را داشته و خوانده عليرغم ابالغ از 
طريق نشر آگهي در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و دليل و مدرکي در برابر 
خواسته و دالئل خواهان يا مبني بر برائت ذمه خويش ارائه و اقامه ننموده 
است لذا بنا به داليل مارالذکر و استصحاب بقاء دين خوانده و با استناد به 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و نيز مواد 313 و 310 
قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و بند الف ماده 
9 قانون شوراهاي حل اختالف حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
96/000/000 ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 2/558/000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و نيز خسارت تاخير 
در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 97/5/10 تا روز وصول خواسته بر 
مبناي نرخ اعالمي تورم بانك مرکزي در حق خواهان صادر مي نمايد. حکم 
صادره غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه 
در  تجديدنظرخواهي  قابل  ديگر  روز  بيست  انقضاء مدت، ظرف  از  و پس 

دادگاه هاي عمومي و حقوقي زنجان مي باشد.
م الف 1009

سليماني ـ قاضي حوزه 17 شوراي حل اختالف شهرستان زنجان 

....................................................
آگهي حصر وراثت

آقاي محمد شهرت حالفيان نام پدر عبداالمير به شماره شناسنامه 369 صادره از 
آبادان )اروندکنار( درخواستي به خواسته صدور گواهي حصر وراثت تقديم و توضيح 
داده که – مرحوم عبداالمير شهرت حالفيان به شماره شناسنامه 72 صادره اروندکنار 

در تاريخ 96/12/7 در ماهشهر اقامتگاه – فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضي 
1- محمد حالفيان شماره شناسنامه 369 صادره از اروندکنار پسرمتوفي و الغير

اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هرکس 
اعتراضي دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 
ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر وصيت نامه  به جز سري و رسمي که 

بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شوراي حل اختالف حوزه مرکزي ماهشهرـ  شعبه 4

سازمان پزشکي قانوني کشوراعالم کرد:

 افزايش ۶/1 درصدي نزاع 
در هفت ماهه امسال

سازمان پزشکي قانوني کشور اعالم کرد: ميزان پرونده هاي نزاع ارجاعي 

در۷ ماهه امسال به مراکزپزشکي با3۷2 هزارو993 پرونده، نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 6/1 درصد افزايش داشته است.به گزارش 
فارس،  سازمان پزشکي قانوني کشوراعالم کرد: از3۷2 هزارو993 پرونده 
نزاع ارجاعي درهفت ماهه امسال، 253 هزارو495 پرونده مربوط به 
مردان و119 هزارو49۸ پرونده به زنان، مربوط مي شود.استان تهران 
با۸ هزارو5۸5 پرونده داراي باالترين نرخ نزاع دربين استان هاست وپس 

ازتهران، خراسان رضوي با 3 هزارو9۷1 واصفهان با3 هزارو595 پرونده 
قراردارند. استان هاي ايالم با 32۸، سمنان با 409 وبوشهربا 432 پرونده، 
داراي کمترين رتبه دربين پرونده هاي ارجاعي نزاع در۷ ماهه امسال 
هستند.مرداد ماه با 60 هزار و23 و پس از آن تيرماه با59 هزارو5۷4 و 
 شهريوربا 55 هزارو94 مورد، ماه هاي داراي بيشرين ارجاعات پرونده هاي 

نزاع به پزشکي قانوني درهفت ماه نخست امسال بوده اند.



»

برانکو:

 ازديدارسخت 
3  امتياز مي خواهيم
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سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن گفت: امروزيک بازي 
خيلي مهم با پرسپوليس داريم. اين بازي قطعا سخت 
خواهد بود با تيمي که هارموني خاصي دارد ونايب 
قهرمان آسياست. اميدوارم بازي خيلي خوبي داشته 
باشيم.منصوريان اضافه کرد: ما کاري به نتايج گذشته 
ذوب آهن مقابل پرسپوليس نداريم. درست است که 
پرسپوليس درويترين افتخاراتش نايب قهرماني آسيا 
را دارد اما چنين افتخاري را هم ذوب آهن درکارنامه 
خود دارد و بايد تالش کنيم که روند صعودي مان 
گذشته  به  خاطر  همين  به  شود.  زودترآغاز  هرچه 
کاري نداريم ومي خواهيم مقابل پرسپوليس بازي خوبي 
انجام بدهيم ونتيجه بگيريم.وي درمورد شرايط تيمش 
 درليگ قهرمانان هم گفت: ما درليگ آسيا بايد دو بازي 
پلي آف را برگزار کنيم که بازي اول تقريبا راحت است 
اما بازي دوم که برابرالغرافه است مي تواند بازي سختي 
براي ما باشد. اگرازپلي آف به مرحله بعد صعود کنيم 

مي توانيم نتايج خوبي بگيريم. سرمربي ذوب آهن در 
مورد بازي امروزهم اظهار کرد: بردن يا باختن قلقي 
ندارد. به عنوان سرمربي بايد کاري کنيم تا بازيکنان 
به آمادگي برسند. اگر بازيکنان آماده نباشند يعني  
باخته ايد و تنها در صورتي مي توانيد امتيازي به خانه 
ببريد که بازيکنان تان را آماده کنيد. درمورد تاکتيک 
تيمم دربازي با شاگردان برانکو بايد بگويم همه چيز 

درمستطيل سبز مشخص خواهد شد.

منصوريان:

منتظرپرسپوليس درمستطيل سبزهستيم
  

بعيد  گفت:  استقالل  باشگاه  پيشين  مديرعامل 
زودي  اين  به  پرسپوليس  و  استقالل  مي دانم 
بدهد،  رخ  اتفاق  اين  اگر  البته  شوند،  خصوصي 
بايد به شرف تصميم گيرندگان اين تصميم درود 
فرستاد. بهرام افشارزاده  درباره شرايط آبي پوشان 
استقالل جايگاه خوبي  اآلن  اظهار داشت: شايد 
اما مي دانم که  باشد،  نداشته  تماشاگران  نظر  از 
حرکت اين تيم رو به جلو است. سرمربي اين تيم 

کارهاي بزرگي انجام داده،  به طور کل فکر مي کنم با 
شرايطي که در حال حاضر وجود دارد، در آينده اي 
نزديک شاهد موفقيت هاي استقالل خواهيم بود.وي 
افزود: البته استقالل با مسائل مالي هم مواجه است 
که اميدوارم حل  شود.وي درباره بدهي آبي پوشان 
به بازيکنان خارجي گفت: معتقدم بايد کمتر از 
از  تا مي توان،  و  استفاده شود  بازيکنان خارجي 
بازيکنان داخلي بهره برد. به نظرم آکادمي استقالل 
بايد زاينده باشد و به نحو مطلوب ازآن استفاده شود. 
بازيکنان خارجي مي خواهند پول شان را بگيرند و 
دل شان براي استقالل وايران نسوخته است.افشارزاده 
عنوان کرد: فکر مي کنم با انسجامي که در باشگاه 
وجود دارد، روزهاي آفتابي درانتظاراستقالل است. 
اداره تيم هاي استقالل وپرسپوليس سخت است، 
چون توقعات باالست و شايد همين مسئله برخي 

اوقات نيز بازدارنده است.

افشارزاده:

لژيونرها فقط براي پول به ايران مي آيند

سرمربي پرسپوليس گفت: بازي مقابل ذوب آهن سخت وحساس است ولي ما مقابل اين 
تيم برد مي خواهيم. برانکو در نشست خبري پيش از بازي پرسپوليس مقابل ذوب آهن 
گفت: بازي عقب افتاده مان با ذوب آهن در پيش است. تيمي که با کيفيتي که ازآن سراغ 
داريم فصل را بد شروع نکرد. تيمي که به طورمستمردرليگ قهرمانان آسيا شرکت داشته 
و طبيعي است که از جايگاه فعلي اش نمي تواند راضي باشد و طبيعي است که به همين 
خاطر تغييراتي درکادرفني اين تيم به وجود آمد.وي ادامه داد: منصوريان که مربي باکيفيت 
وباتجربه اي است را جذب کردند که هم درنفت و هم دراستقالل خيلي عالي کار کرده 
و طبيعي است بازي با پرسپوليس را هم با يک انگيزه مضاعف مي آيند، شايد يک نقطه 
عطفي براي نيم فصل دوم شان باشد. برانکودرخصوص کسب سه امتياز بازي بيان کرد: ما 
به دنبال سه امتيازهستيم و مي خواهيم که به نزديک ترين فاصله با سپاهان و پديده برسيم. 

البته خستگي هم دربدن بچه ها وجود دارد. درترکيب ما ماهيني، انصاري، مصلح و نعمتي 
را نخواهيم داشت اما علي رغم همه اين مشکالت اعتماد واعتقاد حداکثري به تيم خود 
دارم که درتبريزهم مقابل ماشين سازي، ظرفيت و کيفيت خودشان را نشان دادند.سرمربي 
پرسپوليس درمورد عملکرد بازيکنان جوان گفت: بازيکنان جوان  خيلي خوب پيشرفت 
کردند، مثل صالحي، طاهرخاني و حسيني هم امروز شايد شانس بازي داشته باشد. البته 
طبيعي است ازعليپورومنشا درمورد مؤثربودن شان دربازي انتظارات بيشتري دارم اما 
درريتم بازي هايي که داشته ايم، نتايجي که کسب کرده ايم، سخت مي شود انتظارداشت 
که بازيکنان جوان تر خيلي فرصت بازي داشته باشند، اما اينکه از اين به  بعد شانس بازي 
خواهند داشت، بله، خواهند داشت.وي درمورد ليست خروجي پرسپوليس درنيم فصل 

گفت: ليست خروجي در مغزمن است وهيچ کس ازآن مطلع نيست.

آگهي تغييرات شرکت خدماتي اموزشي ورزشي عرشيا 
سمنان سهامي خاص به شماره ثبت 4107 و شناسه ملي 
10860470212 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/09/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي غالمعلي 
ناظميان بعنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره و خانم 
پروين )کبري( امامي بعنوان نائب رئيس هيئت مديره و 
خانم راضيه ناظميان بعنوان عضو اصلي هيئت مديره براي 
مدت 2 سال تعيين گرديدند. کليه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدآور بانکي و قراردادها با امضاي انفرادي مديرعامل 
را  مکاتبات  و ساير  باشد  معتبر  مهر شرکت  با  همراه 
مديرعامل همراه با مهر شرکت امضاء خواهد نمود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري سمنان )305243(

آگهي تغييرات شرکت خدماتي اموزشي ورزشي عرشيا سمنان سهامي خاص به 
شماره ثبت 4107 و شناسه ملي 10860470212 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : پروين )کبري( 
امامي و راضيه ناظميان و غالمعلي ناظميان به عنوان اعضا هيئت مديره براي مدت 2 
سال انتخاب گرديدند . آقاي اسداله قيومي به شماره ملي 4569701868 به عنوان 
بازرس اصلي و خانم فاطمه مجيدي به شماره ملي4569713475به عنوان بازرس 
علي البدل براي يک سال مالي 1397 انتخاب گرديدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري سمنان )305242(

آگهي تغييرات شرکت صنعتي تالشگران سپهرشاهرود)سهامي 
خاص(به شماره ثبت 1385 و شناسه ملي 10480066787 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيات مديره به 3 نفر 
کاهش يافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شاهرود )305241(

آگهي تغييرات شرکت سپهر فوالد لنجان شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 45319 
و شناسه ملي 10260632781 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1397/08/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شرکت از محل مطالبات حال شده 
اشخاص و صدور سهام جديد از مبلغ6000000000ريال به 36000000000 ريال افزايش 
يافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زير اصالح شد: ماده 5 اصالحي : سرمايه شرکت 
مبلغ 36000000000 ريال نقدي است که به 3600000 سهم با نام عادي 10000 ريالي 
منقسم گرديده و تماماً پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان )303686(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول شركت 
 تعاوني مبادالت مرزنشينان سردشت 

به شماره ثبت 54
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاوني مبادالت مرزنشينان سردشت به شماره 
ثبت 54 راس ساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 در 
محل مسجد سرچشمه واقع در آذربايجان غربي شهرستان سردشت 
به آدرس خيابان امام ميدان سرچشمه 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 سه راي باوکالت و هر 
شخص غيرعضو تنها يک راي باوکالت داشته باشد. توضيحا اينکه 
وکالتنامه هاي عادي بايستي يک روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا 
يک روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر 
شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و 
در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به 

تاييد يکي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

متعلق  واحد ساختمان  اتخاذ تصميم درخصوص فروش يک   -1
 6 مهر  مسکن  در  واقع  مرزنشينان سردشت  تعاوني  به شرکت 

شهرستان سردشت
تاريخ انتشار: 97/9/13

خ ش: 97/9/13
3126

اصالحيه
در آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
نوبت اول شرکت تعاوني مسکن بهره بردار 
يداهلل  مديره  هيات  رئيس  اسم  اميديه  نور 
به اشتباه يلدا گنجي زاده تايپ  گنجي زاده 

شده است.
تاريخ انتشار: 97/9/13

خ ش: 97/9/13
هيات مديره شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان سردشت يداهلل گنجي زاده - رئيس هيات مديره

 فتحي:

 استقالل را از خانه به دوشي خارج خواهيم كرد
مديرعامل باشگاه استقالل تأکيد کرد : درشأن 
جپاروف  جذب  درباره  که  نيست  وزيرورزش 
يا بازيکن ديگري صحبت کند. فتحي، درباره 
دو پيروزي اخيراين تيم اظهارداشت: ازابتداي 
 فصل به هواداران مان قول داده بودم که اين تيم 
روز به روز بهتر خواهد شد وروند صعودي را 
داشته  ادامه  روند  اين  اميدوارم  مي کند.  طي 
باشد و تيم بازي به بازي بهتر و تماشاگرپسندتر 
باشد. اميدوارم درادامه بازي ها از لحاظ کيفيتي 
و نتايجي درسطح باالتري قرار بگيرد.وي گفت:  
ساير  البته  و  باشگاه  مالي  مشکالت  اميدوارم 
باشگاه ها حل شود تا بازيکنان بتوانند با خيالي 
آسوده تردرخدمت باشگاه شان باشند.وي درخصوص 
شايعه پيوستن جپاروف به آبي پوشان درنيم فصل 
باشگاه  ازسوي  بازيکن  اين  با  مذاکرات  وآغاز 
تصريح کرد:  هنوزهيچ اتفاقي رخ نداده است و 
درمورد ليست ورودي وخروجي هيچ صحبتي 
نشده. من با شفر صحبت هايي داشتم و قرار شد 
بعد ازبازي آخر نيم فصل ليست را ازاوبگيريم. با 
توجه به گروه سختي که استقالل درآسيا دارد 

اين تيم و همه تيم هاي ديگر به دنبال تقويت 
وبرطرف کردن نقاط ضعف شان خواهند بود. ما 
هم با کمک کميته فني بررسي خواهيم کرد و 
با نظر سرمربي براي تغييروتحوالت درتيم اقدام 
مي کنيم.وي درباره گمانه زني ها براي ساخت يک 
ورزشگاه اختصاصي استقالل يادآورشد: دقيقاً چنين 
بحثي مطرح است. هر صحبتي که ازسوي ما 
اعالم مي شود براي اين نيست که مردم خوشحال 

شوند وقراراست واقعاً اقدام شود. ما چند نقطه را 
درتهران بررسي کرد ه ايم و با اسپانسر نيزمذاکره 
داشته ايم تا بتوانيم استقالل را از خانه به دوشي خارج 
کنيم و به دنبال درآمدزايي باشيم. مي خواهيم 
استقالل صاحب خانه شود وحتي بتواند مسابقاتش 
را درورزشگاه خانگي برگزار کند. اميدوارم در 
دوره اي که ما دراستقالل هستيم حداقل کلنگ 
ساخت ورزشگاه زده شود.فتحي در واکنش به اين 

پرسش که هواداران استقالل معتقدند وزيرورزش 
پرسپوليسي است، اظهار داشت: اين سؤال را 
بايد ازوزير ورزش پرسيد. بنده قباًل دراين باره 
توضيح داده ام که سلطاني فرازهيچ کمکي براي 
استقالل دريغ نکرده وهميشه ازما حمايت الزم 
پولي  نه  وزيرورزش  گفت:  است.وي  داشته  را 
به استقالل مي دهد و نه به پرسپوليس. اصاًل 
وزارت ورزش طبق قانون نمي تواند به استقالل 
وپرسپوليس پولي پرداخت کند. درباره بازيکنان 
نيز اگرجپاروف يا هر بازيکن ديگري مورد تأييد 
قرارگرفته باشد، براي جذب آن اقدام مي شود. 
وزيرکاري به اين موضوعات ندارد. اصاًل درشأن  
وزيرنيست که درباره جذب جپاروف يا بازيکن 
ديگري صحبت کند.وي گفت: ليست استقالل 
هم اکنون پراست، اما بايد بعد ازمشخص شدن 
فهرست بازيکنان ورودي و خروجي جا براي جذب 
بازيکن بازکنيم. اين موضوع فقط با نظر سرمربي، 
کادرفني وکميته فني خواهد بود. بازيکنان نيز 
بايد از تيم کنار گذاشته شوند تا بازيکنان مورد 

نياز اضافه شوند.

گوناگون

نكته

خبر

بازگشت گوش شکسته ها!
بسياري از مسئوالن مستعفي فدراسيون کشتي به رغم استعفاي سريالي بعد 
از رفتن خادم از عرصه رياست، دوباره طي روزهاي اخيربه مسئوليت هاي 
قبلي خود بازگشتند. پس ازناکامي دررقابت هاي جهاني مجارستان و 
استعفاي رسول خادم از رياست فدراسيون کشتي، شاهد استعفاهاي 
سريالي و دسته جمعي بسياري ازاهالي فدراسيون و همکاران خادم 
با  ادامه همکاري  با رفتن خادم، دليلي براي  بوديم که معتقد بودند 
فدراسيون وجود ندارد.البته دراين جمع حساب رضا اليق و حميد بني 
تميم به عنوان دبير و نايب رئيس فدراسيون از ديگران جدا بود چرا 
که وزارت ورزش به آنها پيشنهاد داد تا به سرانجام رسيدن وضعيت 
انتخاب رئيس جديد در محل کار خود بمانند و امور جاري را ادامه 
دهند. اما دراين ميان برخي ازاعضاي شوراي فني تيم هاي ملي کشتي 
آزاد و فرنگي، مشاور رئيس فدراسيون، رئيس کميته ليگ و .... به رغم 
استعفا بعد ازرفتن خادم، دوباره به محل کار خود بازگشتند.با توجه به 
اين اتفاقات مي توان استعفاي سريالي برخي اهالي کشتي و حاميان 
رسول خادم را به نوعي رفت و آمد احساسي تشبيه کرد که عمري 

بيش از يک ماه نداشت!

 بسکتبال ايران،  جهاني شد
تيم ملي بسکتبال ايران با پيروزي برابر فيليپين در پنجره پنجم رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني چين، سهميه حضوردراين مسابقات را ازآن خود کرد. 
پنجره پنجم رقابت هاي بسکتبال انتخابي جام جهاني ۲۰۱۹ چين ديروز 
براي تيم ملي بسکتبال ايران و با برگزاري ديدار برابر فيليپين بسته 
شد.دراين ديدارکه به ميزباني مانيل برگزارشد، ملي پوشان بسکتبال 
کشورمان با نتيجه ۷۸ بر ۷۰ برابر ميزبان خود به برتري دست يافتند. تيم 
ملي بسکتبال ايران که پيش ازاين ۶ ديدار خود درانتخابي جام جهاني 
را با برد پشت سر گذاشته بود، با کسب پيروزي برابر فيليپين سهميه 

اين رقابت ها که درچين برگزار مي شود را ازآن خود کرد.

 فوتبال ساحلي به تايلند مي رود
قرعه کشي رقابت هاي قهرماني فوتبال ساحلي آسيا انتخابي جام جهاني 
پاراگوئه ديروزدرتايلند برگزارشد. مسابقات قهرماني فوتبال ساحلي آسيا 
از۱۶ اسفند به ميزباني تايلند برگزارمي شود تا براساس آن سه تيم 
نخست قاره براي حضور درجام جهاني ۲۰۱۹ پاراگوئه مشخص شود.
براساس قرعه کشي انجام شده ، ساحلي بازان کشورمان درگروه چهارم 

اين رقابت ها  به ديدار تيم هاي عمان وعراق خواهند رفت.
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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 کاالي 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 وكالت در دعاوي: حقوقي، كيفري
طالق، طالق توافقي، مهريه، نفقه، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما 
در دادگاه حق الوكاله 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.

يك شركت پيمانكاري  طبخ و توزيع غذا با تمام
 مجوزها و نيروي مجرب

با بهترين کيفيت آماده عقد قرارداد با ارگان ها و سازمان ها مي  باشد
در صورت داشتن کار آماده شراکت نيز مي باشد

0912181930197
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بويين زهرا
230 هكتار زمين با دامداري

»اقليد«
664 هكتار زمين

97)نوتاج( 09129623529-09191001741
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تکواندوي  ايران قهرمان جهان شد
 در پايان مسابقات ارتش هاي جهان مردان تکواندوکارکشورمان با کسب 
بايستند.  برنز موفق شدند برسکوي قهرماني جهان   3 مدال طال و ۱ 
بيست و چهارمين دوره مسابقات ارتش ها با حضور ۲5 کشور به ميزباني  

برزيل برگزار شد و در خاتمه با قهرماني ايران به پايان رسيد. 

جمشيدي بهترين بازيکن شد
ايران  ديدار  بسکتبال  بازيکن  بهترين  عنوان  جمشيدي  محمد 
 و فيليپين را ازآن خود کرد.دراين مسابقه  جمشيدي با کسب 
 ۲۶ امتياز،  بهترين بازيکن زمين لقب گرفت. بهنام يخچالي با 

۲۱ امتياز،از ديگر نفرات برتر ميدان بود.

پيکارجودوكاران در چين
  مواليي و بريمانلو با حضوردر رقابت هاي مسترز گوانگژو با بهترين هاي 
جهان مبارزه مي کنند. رقابت هاي مسترز چين از۲۱ آذر به ميزباني  
اين کشور برگزار مي شود که تيم ايران با ۲ نماينده راهي اين 

رويداد مهم خواهد شد.

 بانوان داور به اروپا مي روند
زري فتحي وگالره ناظمي براي حضور درجام ملت هاي فوتسال اروپا 
راهي پرتغال مي شوند. اين مسابقات دربخش بانوان  و با حضور چهار 

تيم پرتغال، روسيه، اسپانيا واوکراين از۲۶ بهمن برگزارمي شود. 

 صعود مقتدرانه تيم جوانان
تيم ملي فوتسال جوانان با شکست افغانستان، به مرحله نهايي 
رقابت هاي انتخابي جام ملت ها صعود کرد.دراين ديدار ملي پوشان 

ايران با نتيجه چهار بردوتيم افغانستان را شکست دادند.

بابل ميزبان كشتي جهان
 پنجمين دوره رقابت هاي کشتي آزاد جام باشگاه هاي جهان ۲۲ آذر 
درايران و به ميزباني بابل برگزار مي شود وبه احتمال فراوان شاهد 
حضور۶ تيم خارجي دراين رقابت ها خواهيم بود تا به همراه ۲ نماينده 

از ايران براي کسب عنوان قهرماني به مصاف يکديگر بروند.

پيشنهاد  به گلزن پرسپوليس
مهاجم  عليپور  به  کره جنوبي  تيم سامسونگ  پيشنهاد رسمي 
اين خبر سامسونگ پيشنهاد  پرسپوليس رسيده است.براساس 
مالي اش را هم به باشگاه پرسپوليس ارائه کرده است و بايد ديد 

باشگاه و برانکو درنهايت چه تصميمي خواهند گرفت.

سفر شناگر طاليي به سوئيس 
 شاهين ايزديار، نماينده طاليي پارا شناي ايران، به همراه تيم 
کارشناسي ورزشي براي حضور در کنوانسيون بين المللي ورزشي 
راهي سوئيس  شد.ايزديار، به عنوان نماينده ورزشکاران پارالمپيکي،  
به همراه مجيد قدمي رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي و 

مريم شکوهي دراين سمينار دو روزه شرکت خواهند کرد.



گفت:  قم  علميه  حوزه  مديريت  عالي  شوراي  عضو 
شهيد مدرس شخصيتي جامع االطراف بود به طوري 
که از لحاظ علمي، فقاهت، عرفان و عبادي هم رديف 
مراجع زمان خود بود و در بين آحاد مردم نيز داراي 

جايگاه وااليي بوده است.
همزمان با سالروز شهادت آيت اهلل مدرس و روز مجلس، 
مراسم بزرگداشت شهيد مدرس با حضور آيت اهلل علي 
اکبر رشاد و مسئوالن حوزه علميه تهران و سخنراني آيت 
اهلل استادي از اعضاي شوراي عالي حوزه هاي علميه 
 شنبه دهم آذر ماه در خانه موزه شهيد مدرس)دار القرآن 

امام علي )ع(( در تهران برگزار شد.
سياست هيچ گاه ابعاد شخصيتي شهيد مدرس 

را تحت الشعاع قرار نداد 
آيت اهلل استادي، عضو شوراي عالي مديريت حوزه علميه 
قم در اين مراسم به ابعاد شخصيتي و  علمي شهيد 
 مدرس اشاره و اظهار کرد: با توجه به فعاليت هاي 
شهيد مدرس شايد اينگونه به نظر آيد که بُعد سياسي 
مرحوم شهيد مدرس ابعاد ديگر شخصيتي ايشان را 
تحت الشعاع قرار داده، اما من معتقدم اين چنين نيست. 
شهيد مدرس شخصيتي جامع االطراف و هم رديف با 
مراجع زمان خود بود و از لحاظ علمي، عرفاني و عبادي 

نيز داراي جايگاه وااليي بوده است.
وي به منظور شناخت ابعاد عبادي شخصيت شهيد مدرس 
به يادداشت هاي او در زندان اشاره و خاطرنشان کرد: 
شهيد مدرس در يادداشتي چنين مي نويسد: »اعمال 
و افعال و اشتغاالت من در اين مدت تبعيد تاکنون که 
۱۶ ماه از آن گذشته، اين است؛ اگر مشيت خداوند باز 
هم به گرفتاري من تعلق گرفته باشد به همين اعمال 
و افعالي که ذکر خواهد شد، بگذرد؛ بعد از استقرار در 
محبس به خداوند منان ملتجي شدم که مرا ظاهرا 
و باطنا، عمال و قصدا در اين مدت حبس فقط و به 
خودش مشغول فرمايد  نيتم بر اين شد که از شبانه 
روز دوازده ساعت را مشغول اعمال و اذکار جوارحي 
باشم از واجبات و غير ها که اقال اعمال و اذکار من 
مشتمل بر دوزاده هزار مرتبه اسماء مبارک خداوند 
جل و علي بوده باشد. بحمداهلل و شکره تا اين تاريخ 
به اين نيت موفق شده ام. اميدوارم که خداوند تبارک 
و تعالي مرا از اين گرفتاري نجات دهد. ولي توفيقي 
که مرحمت فرموده باقي و زياد فرمايد تا ان شاءاهلل 
تعالي با حال اختيار کامل از اعمال و اذکار و افعال و 
افکار، قبل از رفتن از دار فاني به مقام رضا و تسليم 
و امتثال امر »موتوا قبل ان تموتوا« خود را برسانم. 
و پايان حال اميدوارم که به مقام شهادت في سبيل 
اهلل که سالهاي متمادي از خداوند مسئلت نموده ام 
موفق شده و مصداق آيه شريفه » وال تحسبن الذين 
 قتلوا في سبيل اهلل امواتا بل احيائ عند ربهم يرزقون «

واقع شوم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. اعمال و 
اذکار من در مدت حبس بر دو نوع است: يکي اذکار 
و اعمالي که در تمام مدت محبوسيت تقريبا به آن 
اشتغال داشتم، ديگري آن که در بعضي اوقات مشغول 
آن بودم. اما آن اعمالي که در تمام مدت اشتغال داشتم: 
۱- بعد از نماز صبح )هنگامي( که تقريباً يک ساعت 
و نيم از آفتاب برآمده بود مشغول نماز قضا از براي 
خود و جهت والدين و به جهت بعضي ارحام ذوي 
الحقوق انجام مي دهم. ۲- زيارت عاشورا، که بعد از 
فراق از نماز قضا مشغول آن مي شدم و لعن و سالم 
را در حال قدم زدن که مرسوم دائمي قبل از ظهر بود 
بجا مي آوردم. ۳- بعد از فراغ از نماز، زيارت عاشورا 
و پس از خواندن هفت يا چهارده مرتبه چهارقل، در 

گوشه اي مشغول مناجات کردن مي شدم.  ۴- هزار 
بار استغفار مي کردم به صيغه »استغفراهلل ربي و اتوب 
اليه« در حالي که مشغول قدم زدن بودم. ۵- پس از 
آيات  مشغول  زدن  قدم  حال  در  استغفار  از  فراغت 
خمسه اول سوره )اقرأ( مي شدم تا ظهر به هر اندازه 
که شود. ۶- عصر به ختم صلوات اشتغال مي ورزيدم. 
از چهارده  براي يکي  از  هر روزي يک هزار صلوات 
معصوم هديه مي نمودم که هر چهارده روز يک ختم 
کامل مي شد. ۷- پس از صلوات يکصد مرتبه ذکر 
»ماشاء اهلل کان و مالم يشاء لم يکن و ال حول و ال 
 قوه اال باهلل العلي و العظيم افوض امري الي اهلل ان اهلل 
بصير العباد« در حال قدم زدن غالباً با تأمل مي خواندم. 
۸- توسل به امام زمان تا مغرب. ۹- هزار مرتبه »امن 
يجيب المضطر اذا دعاه و يکشف السوء« در حال قدم 
مرتبه يک  دوازده شب يک  زدن مي گفتم که هر 

ختم کامل شود.
از  مانع  گاه  هيچ  مدرس  بودن شهيد  سياسي 

عبادات و مناجات او نشد
آيت اهلل استادي گفت: جنبه عبادي شهيد مدرس 
بايد براي همه ما الگو قرار گيرد؛ سياسي بودن شهيد 
مدرس هيچ گاه مانع از عبادات و مناجات او نشد. ما 
گاهي خيال مي کنيم که اگر روحاني يا سياسي شديم 

عبادت هيچ است.
هيچ روزي نبايد تصور کنيم که ديگر به کسب 

علم احتياجي نداريم
داد:  توضيح  مدرس  علمي شهيد  بُعد  مورد  در  وي 
شهيد مدرس از ۱۱ سالگي که به شهر اصفهان نقل 
مکان مي کند و تا ۲۴ سالگي از محضر ۳۰ استاد بهره 
مي برد. شهيد مدرس به اين مقدار از کسب علم اکتفا 
نمي کند و براي ادامه تحصيل به نجف اشرف سفر مي 
کند و از محضر علماي بزرگ نجف نيز بهره مي برد. 
جنبه علمي شهيد مدرس نيز بايد براي همه ما الگو 
قرار گيرد از اين جهت که هيچ گاه نبايد تصور کنيم 
که ديگر به کسب علم احتياجي نداريم، الزم است که 
هميشه و مدام در حال کسب علم باشيم و از محضر 

اساتيد بزرگ استفاده کنيم.
شرح رسائل شهيد مدرس به چاپ برسد 

عضو شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم با اشاره 
بر رسائل  اينکه مرحوم شهيد مدرس حاشيه اي  به 
نگاشته که بسيار خوب و تأثيرگذار است، گفت: شرح 
رسائل شهيد مدرس مي تواند به عنوان يکي از بهترين 
يادگارهاي ايشان در اختيار حوزه هاي علميه قرار گيرد. 
شرح رسائل نشان مي دهد که شهيد مدرس تنها در 
بُعد سياسي متبحر نبوده بلکه در ابعاد مختلف علمي 

و عبادي نيز داراي جايگاه وااليي بوده است.
انقالب  به دنبال  افزود: کساني که در حوزه ها  وي 
به  بايد  که  باشند  داشته  توجه  هستند،  سياست  و 
در  خميني)ره(  امام  باشند.  هم  علم  و  سواد  دنبال 
رأس انقالبيون بودند، اما مدتي که در تبعيت به سر 

مي بردند به دنبال علم بودند.
تصحيح  را  کتاب  اين  دستمزد،  بدون  حاضرم 

کنم
آيت اهلل استادي ضمن تأکيد بر چاپ حاشيه رسائل 
شهيد مدرس، گفت: در صورت تصميم بر چاپ حاشيه 
رسائل، بنده حاضرم بدون دستمزد، اين کتاب را تصحيح 
کنم. اگر اين کتاب به چاپ برسد، خدمت بسيار بزرگي 

به حوزه ها، اساتيد و طالب خواهد شد.
مردم از حرف شنيدن خسته شدند، عمل ما را 

مالک قرار مي دهند 
به  تقرب  عبادت،  گفت:  پايان  در  استادي  اهلل  آيت 
 خداوند، تدريس و زهد و پارسايي شهيد مدرس مي تواند 
براي همه ما الگو باشند. به ما طلبه ها و اهل علم 
از حرف شنيدن خسته شدند  مي گويند که مردم 
در  ما  لذا عمل  دهند  قرار مي  را مالک  ما  و عمل 
 منزل، جامعه، محيط کار و تدريس بايد نشان دهد که 

خدا ترس و متدين هستيم. 

هوشمندي و هوشياري شهيد 
مدرس در مبارزه با استعمار

دکتر موسي حقاني، استاد دانشگاه و معاون پژوهشي 
ابعاد  ايران گفت: اگرچه به  تاريخ  موسسه مطالعات 
سياسي شخصيت شهيد مدرس بيشر از بُعد علمي 
و فقهي پرداخته شده، اما معتقدم هنوز هم بسياري 
از جنبه هاي سياسي شخصيت آيت اهلل مدرس به 

درستي شناخته نشده است.
همزمان با سالروز شهادت آيت اهلل مدرس و روز مجلس، 
مراسم بزرگداشت شهيد مدرس با حضور مسئوالن حوزه 
علميه تهران و سخنراني آيت اهلل استادي، مدير حوزه 
علميه تهران و معاون پژوهشي موسسه مطالعات تاريخ 

ايران در خانه موزه شهيد مدرس برگزار شد.
دکتر حقاني گفت: اصول حاکم بر رفتار مراجع و بزرگان 
ما از جمله شهيد مدرس که به عنوان يک روحاني فعال 
و مبارز فعاليت مي کرد، مانند ساير بزرگان صيانت 
از اسالم، مسلمين، سرزمين هاي اسالمي، صيانت از 
تشيع و ايران، مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد و 
دفع افسد به فاسد است. شهيد مدرس در طول مبارزات 
خود به عنوان يک رجل سياسي و ديني اقداماتي دارد 
و تصميماتي مي گيرد که معموالً افرادي که بدون نگاه 
به اين چارچوب اين رفتارها را بررسي مي کنند ايشان 
را به تزلزل در تصميم گيري ها و جبهه بندي هاي 

سياسي متهم مي کنند.
دکترحقاني به يکي از اصول حاکم در مبارزه شهيد 
مدرس اشاره و خاطرنشان کرد: اين اصل در مبارزه 
شهيد مدرس حاکم است که استعمار به سرزمين هاي 

اسالمي از جمله ايران حمله کرده و ما در مقام مدافعه 
و دفاع در مقابل استعمار هستيم بنابراين اولويت ما 
مبارزه با استعمار است به همين دليل وقتي قرارداد 
اين مبارزه  ايشان در رأس  ۱۹۱۹ مطرح مي شود، 
قرار مي گيرد، اما گاهي به اين نتيجه مي رسد که 
براي دفاع مي توان از ابزار استعمار استفاده کرد و به 
نظر من اين نتيجه گيري اوج هوشمندي و هوشياري 

شهيد مدرس را نشان مي دهد. نمونه اين حرکت در 
از  انگلستان  با استعمار  ايشان مبارزه  رفتار سياسي 
طريق بهره گيري سياسي از رضاخان در حزب »ضد 

استعمار« بود. 

 اگر طلبه ها را با قرآن 
 مأنوس کنيد امثال شهيد مدرس 

به جامعه تحويل مي دهيد
حجت االسالم و المسلمين محمدهادي رحيمي صادق 
مدير حوزه علميه تهران، اظهار کرد: اگر پاسداشت و 
گراميداشتي از حوزه علميه تهران صورت گيرد، محور 
و رکن اصلي آن معرفي علما و فقها و مراجع بزرگ و 
 ارزشمندي است که حوزه علميه تهران بر آنها مي بالد 
عالماني  آنهاست.  مرهون  را  خود  کيان  و  و هستي 

همچون عالم بصير و انقالبي شهيد مدرس که امروز 
۸۱ سالگرد شهادت اين مرد ملکوتي و بزرگ است. 
همزمان با سالروز شهادت آيت اهلل مدرس و روز مجلس، 
مراسم بزرگداشت شهيد مدرس با حضور مسئوالن حوزه 
علميه تهران و سخنراني آيت اهلل استادي، مدير حوزه 
علميه تهران و معاون پژوهشي موسسه مطالعات تاريخ 
ايران در خانه موزه شهيد مدرس برگزار شد. رحيمي 

صادق گفت: امام خميني)ره( بسيار شيفته شخصيت 
شهيد مدرس اين مرد بزرگ بودند؛ وقتي سخن از 
تربيت قرآني مي کنند مي فرمايند: »اگر طلبه ها را 
با قرآن مأنوس کنيد امثال مدرس تحويل مي دهيد.« 
وقتي براي چاپ اولين اسکناس ها محضر امام)ره( 
مي رساند، مي فرمايند: »تصوير شخصيتي را روي 
اولين اسکناس ها چاپ کنيد که اولين دشمنان رژيم 
ستمشاهي بودند«. مقام معظم رهبري نيز وقتي شخصيت 
 آيت اهلل شهيد مدرس را بيان مي کنند، مي فرمايند: 
»بعد از سالها هنوز هم اگر کسي از مجلس و نماينده 
انقالبي سخن مي گويد، مدرس به عنوان يک نماد 

ياد مي شود.« 

صالبت شهيد مدرس منجر به لغو 
قرارداد ننگين تقسيم ايران شد

مرتضي نجفي قدسي با اشاره به مبارزات شهيد مدرس با 
توطئه هاي استعمار انگليس، گفت: مخالفت هاي شديد 
آيت اهلل مدرس با قرارداد ننگين واگذاري خاک ايران به 
کشورهاي روس و انگليس و بيانات افشاگرانه و روشنگرانه 
اين شهيد بزرگوار در مجلس شوراي ملي موجب شد تا 

نمايندگان به مخالفت با اين قرارداد برخيزند.
همزمان با سالروز شهادت آيت اهلل مدرس و روز مجلس، 
مراسم بزرگداشت شهيد مدرس با حضور مسئوالن حوزه 
علميه تهران و سخنراني آيت اهلل استادي، مدير حوزه 
علميه تهران و معاون پژوهشي موسسه مطالعات تاريخ 

ايران در خانه موزه شهيد مدرس برگزار شد.
مرتضي نجفي قدسي، عصر شنبه دهم آذرماه در مراسم 
گراميداشت هشتاد و يکمين سالگرد شهادت آيت اهلل 
مدرس، در دارالقرآن امام علي)ع( تهران، با اشاره به 
جمله معروف شهيد مدرس »سياست ما عين ديانت 
ما و ديانت ما عين سياست ماست«، گفت: اين خانه 
»دارالقرآن امام علي)ع(« در عين حال که محل زندگي 
شهيد مدرس بود، برکات علمي و معنوي ايشان را نيز به 
همراه داشت. از اين رو سعي کرديم در اين خانه هر دو 
بعد سياسي و ديني شهيد مدرس را به نمايش بگذاريم.
مدير دارالقرآن امام علي)ع( تهران ادامه داد: بخشي از 
 خانه شهيد مدرس به عنوان موزه که نمايانگر مجاهدت ها 
و مبارزات سياسي ايشان با استعمار و استبداد است به 
نمايش گذاشته مي شود و بخش ديگري از خانه که 
محل درس و بحث علمي، حوزوي و تفسيري ايشان 
بوده به عنوان دارالقرآن مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي با اشاره به مبارزات شهيد مدرس با توطئه هاي 
استعمار انگليس، تصريح کرد: شرح مبارزات ايشان 
با نفوذ بيگانگان به ويژه روس و انگليس در جريان 
قرارداد ننگين وثوق الدوله که در سال ۱۲۹۸ قصد 
داشتند بخش اعظمي از شمال ايران را به روس ها و 
بخش هاي جنوبي را به انگليس واگذار کنند، بسيار 

مهم و حائز اهميت است.
مدير دارالقرآن عالمه طباطبايي)ره( قم افزود: طبق 
اسناد تاريخي، دولت انگليس قصد داشت با پرداخت 
مبلغ چهارصد هزار تومان به وثوق الدوله و دو وزير 
همدست او و پرداخت ۱۵ هزار تومان در ماه به احمدشاه، 
قرارداد ننگيني را بر دولت تحميل کند و ايران را به 
سه قسمت تقسيم کرده و موجوديت کشور ايران را 
از بين ببرد که با مخالفت هاي شديد آيت اهلل مدرس 
روبه رو شد و بيانات افشاگرانه و روشنگرانه اين شهيد 
بزرگوار در مجلس شوراي ملي موجب شد تا نمايندگان 

به مخالفت با اين قرارداد برخيزند.

 احمد نجفي: 

جشنواره فجر به فيلم هاي مقاومت اهميت نمي دهد
احمد نجفي بازيگر و کارگردان سينما درباره جشنواره 
مقاومت گفت: معتقدم ديگران اجازه نمي دهند اين 
نوع جشنواره ها کارآمد باشد و ناکارآمدي بيشتر 
در خروجي مجموعه سينمايي است که ناکارآمدي 
 را بيشتر به آن ها مرتبط مي دانم، نه جشنواره.
»احمد نجفي« در گفت وگو با تسنيم با اشاره اينکه 
در ايام جشنواره فيلم مقاومت در خرمشهر به سر 
مي برده و به رغم تالش خود نتوانسته خود را به 
افتتاحيه برساند، در پاسخ به اين پرسش که برگزاري 
جشنواره فيلم مقاومت چه تأثيري در روند توليد 
فيلم ها در حوزه مقاومت دارد، گفت: اگر اين آثار 
براي خود جشنواره توليد شود، چند نفري هستند 
که مي آيند و فيلم ها را مي بينند، اما معتقدم اينها 
بايد براي سينما و اکران عمومي ساخته شوند نه 

صرف جشنواره.اين بازيگر و کارگردان خاطرنشان 
کرد: جشنواره فيلم فجر به اين نوع فيلم ها اهميت 
نمي دهد و معموال از جشنواره فجر فيلم به جشنواره 
مقاومت مي آيد و هيچگاه اين جريان عکس نبوده 
است. حتي يک فيلم از چند فيلم جشنواره عمار 

مناسب سينما نيست و اصال اجازه نمي دهند.

نويسنده »شاهين بر آفتاب« در مراسم رونمايي کتابش 
گفت: اگر دانشجويان ما زندگي شهدايي چون همت يا 
پيچک را بخوانند مي بينند چه گوارا انگشت کوچک اين 
شهدا هم نيست، اما متاسفانه مرغ همسايه غاز است.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم رونمايي از کتاب 
»شاهين بر آفتاب« شامل زندگينامه مستند شهيد 

غالمعلي پيچک  با حضور گلعلي بابايي نويسنده اثر و 
جمعي از رزمندگان دوران دفاع مقدس در نخلستان 
اوج برگزار شد.گلعلي بابايي نويسنده کتاب شاهين 
برآفتاب  گفت : واقعا پرداختن به زندگي شهدا کار 
مشکلي است آن هم در فرصتي کم چون قرار بود 
براي شهيد پيچک يادواره اي برگزار شود و خواستند 
کتابي نيز براي اين اتفاق نوشته شود. باور کنيد کار 
سختي بود ولي وقتي به طور دسته جمعي انجام 
 شد به نظر آسان رسيد.نويسنده کتاب شراره هاي 
خورشيد ادامه داد: پيچک از آن فرماندهاني است 
که جنگ را در معرکه جنگ ياد گرفتند.  من تعجب 
مي کنم که چرا جوانهاي ما و دانشجويانمان در 
محافل خود هنوز عکس شخصيت هايي چون چه 

گوارا را به ديوار مي زنند. 

گاليه هاي گلعلي بابايي در مراسم رونمايي کتابش؛

دانشجويان ما به جاي توجه به شهدا، دنبال چه گوارا هستند
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محمدمهدي عسکرپور با تاکيد بر اينکه در حوزه فرهنگ هيچ راهبردي وجود ندارد، گفت: 
جوابگو نبودن نيازها در فضاي توليد و اکران، گاهي سبب مي شود جشنواره هاي سينمايي 
براي هم شاخ و شانه بکشند.محمدمهدي عسکرپور درباره تکراري بودن فيلم هاي سينمايي 
جشنواره پانزدهم مقاومت و  در پاسخ به اينکه با توجه به بودجه اي که صرف اين رويداد 
مي شود، چرا توجهي جدي در بخش توليد نيست که آثار متفاوتي را در اين حوزه، شاهد 

باشيم؟ گفت: از آنجايي که داور بخش فيلم هاي کوتاه جشنواره بودم بايد بگويم انصافا 
چند فيلم کوتاه خوب ساخته شده بود و چند فيلم متوسط و ضعيف هم بودند که برآيند 
کلي را در اين بخش مثبت مي کردند. همچنين در بخش مستند تقريبا برداشتم همين طور 
بود، اما معموال آنچه در روند کلي جشنواره برهم زننده مي شود توليدات سينمايي است که 

اگر آنجا اتفاق خوبي نيفتد، به نظر مي رسد حال آن حوزه خيلي خوب نيست.

 انتقاد صريح عسكرپور 
 به نداشتن استراتژي 

در حوزه فرهنگ

مهر/ منابع خارجي

حقوق بشر در پاريس

با تشديد اعتراضات مردمی در سراسر فرانسه، 
درگيری ها ميان پليس و معترضان جليقه 
زردپوش فرانسوی برای سومين هفته متوالی 
 در مرکز پاريس ادامه دارد.اين صحنه ها 
نشان مي دهد جايگاه دموکراسي در فرانسه 
کجاست و حقوق بشر پاريس به چه روزي 

افتاده است.

خبر

رئيس دانشگاه خواجه نصير:

به دليل مشكل ارزي، زحمات دانشگاه ها 
در حوزه بين الملل هدر مي رود

 رئيس دانشگاه خواجه نصير گفت: به دليل مشکالت ارزي زحمات دانشگاه ها 
در حوزه بين الملل يکي يکي هدر خواهد رفت.به گزارش خبرنگار مهر، 
علي خاکي صديق رئيس دانشگاه خواجه نصير  در نشست خبري در 
دانشگاه تهران گفت: تيم وزارت علوم در حال تالش است و بسياري از 
موضوعاتي که در خصوص وزارت علوم مطرح مي شود، ريشه در خارج 
از اين وزارتخانه دارد و مربوط به ديگر نهادها است.وي گفت: در حال 
حاضر آموزش عالي به آرامش و ثبات نياز دارد اما اين در حالي است 
که مدتها است موضوع استيضاح وزير علوم مطرح مي شود.خاکي صديق 
در خصوص فعاليت هاي بين المللي دانشگاه ها اظهار داشت: اگر به 
۵ سال گذشته برگرديم، مشاهده خواهيم کرد که وضعيت دانشگاه ها 
در حوزه بين المللي تغييرات گسترده اي داشته است.رئيس دانشگاه 
خواجه نصير عنوان کرد: به دليل مشکالت ارزي و اگر مابه التفاوت نرخ 
 ارز به دانشگاه ها اختصاص داده نشود، زحمات دانشگاه ها در حوزه 

بين الملل يکي يکي هدر خواهد رفت.

 حجت االسالم غالمي:

 عدم تعادل جنسي از عوامل 
فروپاشي خانواده هاست

رئيس مرکز پژوهش هاي علوم انساني اسالمي صدرا عدم تعادل جنسي را يکي 
از مهم ترين عوامل فروپاشي خانواده ها معرفي کرد.به گزارش خبرنگار فرهنگي 
 باشگاه خبرنگاران پويا حجت االسالم رضا غالمي رئيس مرکز پژوهش هاي 
علوم انساني اسالمي صدرا در کنگره ملي خانواده که با حضور فعاالن فرهنگي 
مردم  نهاد سراسر کشور در حوزه خانواده در مجتمع فرهنگي آموزشي آدينه  
تهران برگزار شد، با بيان اينکه به مخاطره افتادن اوضاع خانواده ها امري 
غيرقابل انکار است، گفت: آمار باالي طالق در کشور نشان از اوضاع نابسامان 
خانواده ها دارد. ضعف در وضعيت خودکنترلي افراد و رواج فرهنگ مبتذل 
غرب از مهم ترين عوامل اين نابساماني است.رئيس مرکز پژوهش هاي علوم 
انساني اسالمي صدرا با بيان اينکه عدم تعادل جنسي يکي از مهم ترين عوامل 
فروپاشي خانواده هاست، گفت: امروز به دليل هجمه هاي دشمن از طريق رسانه 
و فضاي مجازي تعادل جنسي جوانان مورد تخريب قرار داده و جامعه را با 
چالش هايي مواجه کرده است. رواج ارتباطات بي حد و حصر جنسي افراد از 
يک سو و عدم نارضايتي جنسي زوجين، از مهم ترين عوامل گسترش آمار 
طالق در کشور است. بنابراين نياز است نسبت به اين مسئله حساسيت الزم 

را داشته باشيم و براي کنترل اين معضل برنامه ريزي کنيم.

غالمحسين سالمي عنوان کرد:

مصيبتي به نام غلط نويسي!
غالمحسين سالمي غلط نويسي ها را مصيبت مي داند و مي گويد: دل نگراني من 
همواره اين بوده که برخي ناشران احترامي براي زبان قائل نيستند و هرچه 
را که به دست شان برسد چاپ مي کنند؛ بدون اين که به محتواي آن توجه 
کنند.اين مترجم و ويراستار در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: غلط نويسي ها 
چيزي است که من بارها و بارها درباره آن تذکر داده  و خواهش کرده ام؛ 
به طوري که حتي کار من به التماس کشيده شده. متاسفانه مترجمان ما 
متن را ترجمه مي کنند اما توجه ندارند اين متن از کجا و کدام زبان آمده 
و همين باعث به وجود آمدن غلط هاي بسياري در ترجمه مي شود که تنها 
عده کمي از ناشران به آن توجه مي کنند. هر کس آمد و گفت که مترجم 
است و يک کتاب همراه خودش آورد، ناشران آن را چاپ مي کنند؛ همين 
است که وضع زبان تخريب شده است. من از دوستان مترجم خواهش کردم 

تا کارهايي را که ترجمه مي کنند ببينند از کجا آمده است.

گزارش

مسعود جعفري جوزاني:  

 کتمان حقيقت؛ جهل و تاريكي 
و خرافات به همراه دارد

منصور جهاني: فيلم سينمايي »پشت ديوار سکوت« جديدترين اثر مسعود 
جعفري جوزاني به تهيه کنندگي فتح اهلل جعفري جوزاني و محمد خزاعي ، 
احياء،  رفتار  انجمن علمي دانشجويان پزشکي و کانون سالمت  با مشارکت 
با حمايت مديريت امور هنري و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکي تهران، با 
همکاري انجمن احياء ارزش ها و جوزان فيلم؛ همزمان با روز جهاني ايدز  در 
آمفي تئاتر سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تهران اکران شد. بعد از اکران 
فيلم سينمايي »پشت ديوار سکوت«، عوامل اين فيلم روي صحنه آمدند و در 
ابتداي اين نشست، دکتر مهدي نوروزي مدير امور هنري و فوق برنامه فرهنگي 
دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: هر چقدر نسبت به ارتقاي آگاهي و سالمت 
جامعه، برنامه ريزي بيشتري بشود؛ تأثيرگذارتر خواهد بود و بايستي بتوانيم از 
هوشمندي و رشد ويروس ها جلوگيري بکنيم. خيلي خوشحالم که آقاي مسعود 
جعفري جوزاني کارگردان سينماي ايران نيز با هنر خودشان روي موضوع ايدز 
کار کرده اند و اين حرکت ايشان باعث شد که اين تابوي ايدز شکسته شود و 

باعث شد که ما يک قدم به جلو گام برداريم.   
فيلم سينمايي »پشت ديوار سکوت« در حوزه  وي همچنين گفت: ساخت 
اجتماعي شدن سالمت، حائز اهميت است و همچنين همکاري هنرمندان و 
بخش هاي علمي و مؤسساتي همچون انجمن احياء ارزش ها، باعث پديد آمدن 
گفتمان در جامعه وسالمت اجتماعي شده است. مي خواهيم از دانشگاه ها به 
بيرون بياييم و واقعاً ما به دنبال اجتماعي شدن سالمت هستيم؛ چون بحث 

پيشگيري يک اصل عمومي براي ريشه کن کردن بيماري ها است. 
در ادامه اين نشست، مسعود جعفري جوزاني از نويسندگان و کارگردان »پشت 
ديوار سکوت« گفت: اين فيلم بر اساس زندگي و خاطرات يک مددکار ساخته 
شده است؛ منظور آنکه جوانان صادق و عاشقي، مثل همين خانم صالحي همواره 
در بزنگاه تاريخ به داد ايران و ايراني رسيده اند و اين همان راز بزرگ پايداري 
و ماندگاري و جاودانه خاک مقدس است. اما به موازات و همدوشي اين تالش 
سازنده و پر فروغ، اين واقعيت تلخ هم  وجود دارد که گروهي از ما که به داليل 
نه چندان قابل توجيه، روي صندلي هاي حامل قدرت مي نشينيم و براي مردم 

تصميم هاي بيهوده و گاهي خطر آفرين مي گيريم. 
ادامه در صفحه 2
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آيت اهلل استادي در سالروز شهادت آيت اهلل مدرس در خانه موزه شهيد مدرس در تهران:

شهيد مدرس در بعد علمي، عرفاني و عبادي هم رديف مراجع زمان خود بود

 بازديد شهردار تهران و نمايندگان مجلس 
از خانه موزه شهيد مدرس

به  گزارش ايسنا، پيروز حناچي در مراسم روز مجلس که در محل خانه موزه مدرس برگزار مي شد، گفت: ملتي که تاريخ خود را فراموش 
مي کند، دچار آلزايمر مي شود. قطعا تاريخ ما نکاتي دارد که اگر به آن توجه نکنيم، ممکن است تجربيات آن را بارها و بارها تکرار کنيم. 
شهردار تهران ادامه داد: شهيد مدرس تنها کسي بود که حاضر نشد براي تشکيل حکومت پهلوي قسم بخورد و يک تنه در برابر اين موضوع 
ايستادگي کرد. وي با اشاره به تربيت شاگردان متعدد توسط شهيد مدرس، گفت: استاد الهي قمشه اي،  بديع الزمان فروزانفر و جالل الدين 
همايي از جمله شاگردان شهيد مدرس بودند که هر يک از اين افراد تاثير بسياري بر جامعه داشتند. قطعا شجاعت شهيد مدرس در طول 
تاريخ به ماندگاري وي کمک بسياري کرده است. ايشان تعداد زيادي از آثارشان باقي مانده و در مجلس نيز به عنوان يک نماينده، تاثير 
بسياري داشتند. لذا خوشحالم که امروز در فضايي که رنگ و بوي شهيد مدرس را دارد حاضر شدم و اميدوارم که خانه همه بزرگاني 
همچون شهيد مدرس بازسازي شود و براي آموختن تجربيات آن ها در طول تاريخ در اختيار شهروندان قرار گيرد. شهردار تهران در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود به صحبت هاي خطيب جمعه تهران اشاره کرد و افزود: امام جمعه محترم تهران برخي مشکالت تهران را بازگو 
کردند که از  ايشان قدرداني مي کنيم. اميدوارم با استفاده از ظرفيت هاي علمي و تجربيات دنيا، در اداره کالنشهر تهران برنامه ريزي مناسبي 

داشته باشيم و بتوانيم بخشي از مشکالت تهران را حل وفصل کنيم. 


