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پيامجليقهزردهابراياحزابايراني
محمد مهدي اسامي

به لطف اجراي »قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي«، 
در سال جاري شاهد برگزاري انتخابات درون حزبي بسياري 
از احزاب با نظم و رويه بسيار بهتري بوده ايم. حزب مؤتلفه 
اسامي به عنوان يکي از قديمي ترين و گسترده ترين احزاب 
برگزار  عمومي  مجمع  يکبار  سال  سه  هر  که  هم   موجود 
مي کند، امروز شاهد تجمع نماينده اعضاي حوزه هاي حزبي 
بيش از 200 شهر کشور در تهران خواهد بود تا بار ديگر، 

اين اعضا باشند که خط مشي و ترکيب سياست گذاران 3 سال آتي را براي آن 
تشکل 55 ساله مشخص کنند.

 اما در ميان تاش هاي داخلي ما براي بهبود جايگاه احزاب، از درون يکي از نظام هاي 
پيشتاز در اتکاي به حزب، صداهاي جديدي به گوش مي رسد. فرانسه؛ کشوري 
که نمونه تکثر احزاب به شمار مي آيد اين روزها در آستانه تجربه متفاوتي است. 
تا پيش از اين، نهادهاي اجتماعي کهن، طبقه اجتماعي و سبک زندگي و ... در 
مرور زمان به شکل گيري احزابي منجر مي شد، که قرار بود صداهاي متکثر جامعه 

فرانسه را نمايندگي کند.
يکي از آخرين حلقه هاي تکميل اين روند را شارل دوگل برداشت. پس از جنگ 
جهاني دوم ژنرال دوگل به فرانسه بازگشت و جمهوري چهارم را بر پايه احزاب 
سياسي تشکيل داد. دولت ژنرال دوگل در برگيرنده تنوع حزبي از کمونيست و 
سوسياليست تا راست و راديکال بود. او اما به زودي به اين نتيجه رسيد که جمهوري 
چهارم به دليل قدرت بيش از اندازه احزاب سياسي ناکارآمد بود و به همين دليل 
به اميد از بين بردن حکومت حزبي، جمهوري پنجم را تشکيل داد و نظام پارلماني 
را به نظام امروزين فرانسه تغيير داد. اين اقدام وي نه تنها نتوانست احزاب سياسي 
را از بين ببرد، بلکه در قانون اساسي ماده اي به احزاب سياسي اختصاص يافت و 
براي اولين بار پس از 50 سال فعاليت حزبي احزاب سياسي جايگاه قانوني يافتند 

و مورد تائيد قانون اساسي قرار گرفتند.
آنها  کنار  در  و  دار هستند  ميدان  فرانسه  پارلمان  در   در حال حاضر 13 حزب 
20 حزب فاقد کرسي پارلماني نيز، فعاليت سياسي دارند. ساز و کار انتخاباتي اين 
کشور دو مرحله اي است و احزاب کوچکتر در دوره اول از گردونه خارج مي شوند 
و به دور دوم نمي رسند. با وجود اين، قانون به نوعي حمايت گر احزاب فاقد اکثريت 
 است و هر يک از احزاب حتي احزاب کوچک براي خود فضاهايي براي فعاليت 
مي يابند. اين رويکرد تا کنون سبب شده بود که نظام سياسي در جمهوري پنجم 

فرانسه پايدار و کارآمد تلقي شود. 
 امروز اما »جليقه زردها« اين رويه را مورد سوال جدي قرار داده اند. تا آنجا که 
مفسر واشنگتن پست مي نويسد: » عصر حاضر، دوران "شبکه هاي اجتماعي" و 
کشيدن خط بطان بر "حزب" است و استمرار دموکراسي فقط با توجه به جنبش هاي 
 ...  اعتراضي ممکن خواهد بود... محل رويش اين جنبش، فضاي سايبري است. 
بي دليل نيست در فرانسه، جنبشي که تا همين يک ماه پيش وجود خارجي نداشت، 
توانست اينقدر سريع و در يک فاصله زماني بسيار کوتاه، هويت پيدا کند و منسجم 
و يکپارچه شود... اين جنبش اعام کرده است که رهبر ندارد. فقط هشت سخنگو 
دارد با پيشينه هايي کاما مغاير از هم. اين جنبش تاکيد کرده است که مطلقا 
به هيچ دسته و حزب و گروهي تعلق ندارد. " جليقه زردها" ايدئولوژي و فلسفه 
روشني ندارند. آنها فقط جمعيتي با درخواست ها و گرايش هايي يکسان هستند...  
در شعارهايشان به وضوح نشان مي دهند که نه تنها به هيچ حزب و گرايش سياسي 

وابستگي ندارند، بلکه از همه آنها بيزارند.«
تجربه  را  زيادي  نمونه هاي  اين خصوص، خود  اخير در  ما در يک دهه   اگرچه 
کرده ايم اما در محافل روشنفکري ريشه آن به فقدان فراگير شدن ساز و کار فعاليت 

حزبي ارجاع داده مي شد. 
از اين رو، تقابل سازماندهي سايبري مقابل سازماندهي حزبي در فرانسه، اهميت 

مضاعفي در انديشيدن به دوره پساحزب گرايي دارد.
کليد واژه Post- Partisanship بيش از 5 سال است که در مقاله هاي غربي 
ظهور بيشتري يافته است و با رويکردي فراتر از حزب گرايي گذشته به دنبال ممشاي 
جديدي براي سياست ورزي است. حتي باراک اوباما در تبليغات انتخاباتي سال  

2012 براي نشان دادن چهره اي ملي براي خود، از آن بهره برد.
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سخنيباوزيرجديداموراقتصاديودارايي
غامرضا انبارلويي

ماليات اصلي ترين منبع تأمين اعتبار در بودجه کل 
 کشور است، وصول و ايصال صحيح آن اصلي ترين چالش 
پيش روي ماليه عمومي کشور مي باشد. افزايش درآمد 
ماليات بايد از طريق گسترش دامنه مؤديان مالياتي 
محقق گردد، نه افزايش نرخ به طوري که هيچ مؤدي 
نتواند از چنين وصول و ايصال صحيحي فرار نمايد. پديده 
فرار مالياتي چالشي است که مديريت دستگاه اجرايي 
هر سال نسبت به سال قبل باشناسايي مؤديان جديد گروه هاي درآمدي در 
بخش هاي مختلف صنعت، تجارت، بازرگاني هاي خرد و کان و خدمات از آن 
بيرون آيد. فرار مالياتي تنها به صورت استنکاف يا رد گم کردن مؤديان بزرگ 
نيست بلکه عدم اجراي ّمر قانون يا غفلت از رفتن به سراغ آنان هم هست که 
به دو صورت مختلف آن در اين مقال اشاره مي شود، انتظار مي رود وزير امور 
اقتصادي و دارايي که به تازگي از مجلس راي اعتماد گرفته است به آن اهتمام 

ورزد و پاسخگوي پرسش هاي مترتب بر آن باشد.
الف – درآمد اتفاقي:

هر شخص حقيقي و حقوقي که در ايران در آمد تحصيل مي کند، مشمول 
پرداخت ماليات مربوطه است. اگر دستمزد بگير باشد کار فرمايش، اگر 
ارث و ميراث باشد وّراثش مسئول پرداخت ماليات متعلقه هستند. مسئول 
پرداخت ماليات ناشي از در آمد اتفاقي کيست؟ رديف در آمدي آن در 
جدول شماره 5 قانون بودجه چيست؟ آيا مؤديان ماليات درآمد اتفاقي 

در تشکيات عريض و طويل سازمان امور مالياتي رصد مي شوند؟
اگر جواب مثبت است، عملکرد آن در 5 سال تصدي دولت تدبير و اميد 
چند ميليارد است؟ همه ساله  مردم شاهد برگزاري حراج تابلوهاي گران 
قيمت در هتل هاي چند ستاره و اعطاي جوايز گوناگون خودرو يا پول 
نقد در مراسمي که از رسانه ملي پخش مي شود هستند. آيا  صاحبان 

اين درآمدهاي اتفاقي، ماليات خود را پرداخت مي کنند؟
ب- مسكن و خودروهاي اختصاصي:

1- برخي از مقامات اعم از وزرا، معاونين رئيس جمهور، نمايندگان 
آنها  اختيار  در  که  اختصاصي  مسکن  از  قوه  سه  مديران  و  مجلس 
گذاشته مي شود استفاده مي کنند و برخي حتي پس از اتمام مأموريت 
هم به اين استفاده تداوم مي بخشند. سخن اين است آيا مالياتي را که 
مقنن براي مسکن  اختصاصي وضع کرده را مي پردازند؟ آيا ذي حسابان 
دستگاه هاي اجرايي به هنگام پرداخت حقوق و مزاياي اين دسته از 
مقامات و مديران ارشد نسبت به کسر ماليات مربوط به مسکن اختصاصي 
اقدام مي کنند؟ سازمان امور مالياتي چگونه بر اين گونه وصول و ايصال  ها 

نظارت اعمال مي نمايد؟!.
2- قريب به اتفاق مقامات و مسئولين و مديران ارشد سه قوه حسب 
مورد از خودروي اختصاصي که در اختيار آنها گذارده مي شود، استفاده 
مي کنند که برخي از اين مديران پس از اتمام دوره تصدي هم خودروي 
مذکور را همچنان در اختيار مي گيرند،آيا ماليات مربوطه را طبق قانون 

مي پردازند؟
اگر پاسخ مثبت است عملکرد ماليات وصول و ايصال شده حاصل از 
خودروهاي اختصاصي طي 5 سال گذشته چند ميليارد تومان مي شود؟ اگر 

عملکردي ندارد، چرا؟  پس تکليف اجراي قانون موضوعه چيست؟
3- ختم کام؛ قانون موضوعه  عبارت است از بندهاي الف و ب ماده 
اين دسته  و مزاياي  تا 30 درصد حقوق  ماليات ها که مي گويد   83
 از مديران ارشد بايد بابت ماليات استفاده از مسکن اختصاصي و تا 
20 درصد حقوق و مزايا بابت استفاده از خودروهاي اختصاصي از استفاده 

کنندگان اخذ شود، آيا مي شود؟
عدالت مالياتي و حکم آمره قانون و شرع ايجاب مي کند براي پرکردن 
شکاف هاي طبقاتي و رعايت بيت المال اواً اين گونه درآمدها در بودجه کل 
کشور رديف جداگانه داشته باشد تا امکان استخراج تفريغ آن ميسور باشد. 
ثانياً در وصول و ايصال آن اهتمام ورزيده شود چرا که نمي توان پذيرفت 

حقوق نجومي را گرفت اما ماليات متناسب با آن را نپرداخت.
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پروژهجديداصاحات!
محمد کاظم انبارلويي

اصاح  طلبان را اگر دو تيره حساب 
کنيم، يک بخش بدخيم دارند، يک 
بخش خوش خيم. بخش بدخيم آنها 
همان کساني هستند که در همگرايي با 
غرب در جنگ نرم عليه ملت ايران در 
فتنه 18 تير 78 و فتنه تقلب در سال 
88 سنگ  تمام گذاشتند و به عنوان سربازان نتانياهو در 

لشکر و حشم  براندازي عمل مي کردند و مي کنند.
برگزاري دادگاه اهالي فتنه يک رونمايي از اين جماعت 
را  دادگاه ها  برگزاري  جلوي  متاسفانه  بود.  روسياه 
 گرفتند و نگذاشتند اين رونمايي با شفافيت بيشتري

صورت گيرد.
گاهي شنيده مي شود برخي جماعت روشنفکر مي روند 
سفارت فرانسه، قهوه مي خورند و اهالي سفارت از تمدن 
پديداري  در  آنها  سياسي  فلسفه  دستاوردهاي  غرب، 
دموکراسي و آزادي براي آنها سخن مي گويند و اين جماعت 
»دشمن شيفته«، مقهور چهار کلمه به اصطاح روشنفکري 

مي شوند و با همين چهار کلمه حال مي کنند!
اخيرا که دکور دموکراسي در فرانسه به هم ريخته و 
رويشان  شده،  تبديل  جنگ زده  شهر  يک  به  پاريس 

نمي شود سربلند کنند.
و  است  کرده  صادر  را  مردم  سرکوب  فرمان  ماکرون 
گفت وگو و گفتمان را کنار گذاشته و با زبان باتوم، گاز 
اشک آور و مشت آهنين پليس ضد شورش با مردم خود 
صحبت مي کند. احدي از اين جماعت سربلند نمي کنند 
که بااخره دموکراسي چه شد؟ آزادي به کجا رسيد؟ 

تحمل مخالف، کيلويي چند است؟
توي اين بلبشويي که در اروپا، سگ صاحبش را نمي شناسد، 
جماعتي به فکر اين افتاده اند که براي انحراف مردم از 
آنچه در اروپا مي گذرد، يک قدري قد و قواره دموکراسي 
و حقوق بشر و آزادي بيان در داخل را ورانداز کنند. 
همين جماعت يک زماني با َعلَم کردن مقوله»آشتي 
ملي«و»وحدت ملي« سعي کردند سران فتنه را از حصر 
بياورند و شيپور فتنه را از سر گشادش بزنند  بيرون 
که نشد.مصاحبه اخير سعيد حجاريان قدري از برخي 
تحرکات اصاح  طلبان رونمايي مي کند. وي در پاسخ 
به سوالي در مورد اين که براي پيشبرد پروژه اصاحات 
چه استراتژي اي اتخاذ کرد؟ بي پروا مي گويد؛»مي توان 

به نافرماني مدني فکر کرد.«
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محمدمهدي اسماعيلي در گفت وگو با رسالت: 

دولتميخواستباچماقبرجام
مخالفينراسرجايخودبنشاند

 دولت از برجام بهره برداري سياسي کرد

تقابلموشکي
غربباايران

گزارش رسالت از توليد آاينده ها

كسیهوای
تهرانراندارد

نوبخت خبر داد؛

قيمت
1000تومانيبنزين

دربودجه۹۸

قاليباف در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان: 

 دوري از مردم
 يعني وعده هاي پوچ

اشرافي گري و بي عدالتي
اينکه مردم در تنگناي  بيان  با  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
معيشتي، بيکاري، گراني و تورم هستند و ارزش دارايي و سرمايه هاي 
آنان دست کم نصف شده است، گفت: توجه به آزادي هاي اجتماعي 
در چارچوب قانون حق مردم است، دخالت نکردن در زندگي خصوصي 
مردم خواست بحق مردم است، اما داشتن سفره  مناسب، داشتن کار 
و درآمد حقوق اساسي تري است. اميدوارم با تکيه بر مردم خصوصا 
جوانان، همدلي و داشتن برنامه صحيح از گردنه مشکات اقتصادي عبور 
کنيم.به گزارش خبرنگار رسالت، محمدباقر قاليباف که ظهر ديروز   در 
جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان سخن مي گفت، ضمن 

گراميداشت ياد شهداي 1۶ آذر، گفت: دانشجوياني مانند بزرگ نيا، شريعت 
رضوي و قندچي شهيد شدند تا به ما ايستادن، استکبارستيزي، استقال، 
مبارزه با استبداد، دست رد به سينه غرب گرايان زدن و روحيه جهادي را 
 بياموزند.وي با بيان اينکه دانشجويان در حرکت هاي مختلف نقش آفرين
و پيشگام هستند، چرا که توان روحي و جسمي و پشتوانه علمي دارند، 
اظهار کرد: علم بدون عمل، وبال و زحمت است و عمل بدون علم هم 
گمراهي و انحراف در پي دارد. از اين جهت دانشجويي بزرگ ترين فرصت 
است اما اگر از اين فرصت درست بهره برداري نشود و مورد توجه قرار 

ادامه در صفحه 2نگيرد، همين فرصت به تهديد تبديل مي شود.

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
مرحله دوم- نوبت دوم

دهياري سعيدآباد در نظر دارد به استناد بودجه سال 1397 و مجوز شماره 21 مورخه 97/08/07 
شوراي اسامي روستاي سعيدآباد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي پروژه 
عمراني خود به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه 
از تاريخ 97/9/15به مدت 10روز کاري به دفتر دهياري مراجعه و يا با شماره تلفن 02644683645 
و 02644683006 تماس حاصل فرماييد. ضمنا هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط 

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

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

خ ش: 97/9/8

5% سپرده شركت در مناقصه اعتبار )ريال(عنوان پروژهرديف
)ريال(

رشتهرتبه مورد نياز

توسعه ساختمان دهياري روستاي 1
سعيدآباد
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محمدفرهنگ فاح - دهيار سعيدآباد

دهياري سعيدآباد

" فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي"  

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان
شماره مناقصه: 200970369900001

اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان - بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي قرارداد راهبري، نگهداري 
و تعمير تجهيزات مقابله و پاکسازي آلودگي نفتي و اجراي عمليات مقابله با آلودگي و پاکسازي در دريا و ساحل را از طريق سامانه تدارکات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از 
طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ 

انتشار مناقصه در سامانه 97/9/15 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ چاپ دومين آگهي در روزنامه کثيراانتشار از روز پنجشنبه 97/9/15 لغايت پايان وقت 

اداري روز شنبه 97/9/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: از تاريخ اتمام فروش اسناد روز يكشنبه مورخه 97/9/25 لغايت تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 97/10/4

مهلت بازگشايي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 در محل اتاق کنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري جديد بندر شهيد 
بهشتي

* اصل ضمانتنامه بانكي يا فيش نقدي واريزي به حساب سپرده شرکت در مناقصه بايد تحويل دبيرخانه بندر شهيد بهشتي گردد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس: چابهار - انتهاي خيابان شهيد ريگي - اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان بندر شهيد بهشتي - دبيرخانه 
ساختمان شماره يك

تلفن: 31283000-054 فاکس: 054-35321414
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021 ثبت نام: 021-85193768-88969737

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

خ ش: 97/9/13

نوبت دوم

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

پيام رهبر انقاب به بيست و هفتمين اجاس سراسري نماز:

 بخشي از گرفتاري هاي امروز ما
بر اثر نپرداختن به نماز است



»

آيتاهنوريهمداني:
 فاصله از مردم و 
 پشت ميز نشيني
  خاف دستور

 اسام است

سيا سي پنج شنبه 15 آذر 21397
28 ربيع ااول 1440-6 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9376

قاليبافدرجمعدانشجوياندانشگاهشهيدباهنرکرمان:

دوري از مردم يعني وعده هاي پوچ، اشرافي گري و بي عدالتي
ادامهازصفحهاول

حال بايد ديد دانشجو و دانشگاه به عنوان يک فرصت 
بزرگ، فرصت براي چه کسي و در راستاي تحقق چه 
هدفي است؟ روشن است که دانشجو و دانشگاه فرصت 
از ظرفيت هاي  استفاده  با  تا   براي مسئوان است 
آنها، مشکات کشور و مردم را حل کنند. نايب رئيس 
کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ادامه داد: مشکل اصلي کشور و مردم چيست؟ بعد از 
گذشت چهار دهه از پيروزي انقاب، از ظرفيت استثنايي 
دانشجويان براي حل چه مشکلي بايد استفاده شود؟ 
همه ما آموخته ايم که شناخت دقيق مسئله و سابقه 
آن و تحليل روند شکل گيري آن، مهمترين قدم در 
حل مسئله است. قاليباف با تاکيد بر اينکه انقاب 
اسامي ايران در شروع، اهداف غايي و آرمان هايي 
داشت و اهداف واسطي هم در عرصه هاي کارکردي و 
ساختاري دارد، گفت: شعارهاي انقاب به خوبي اهداف 
آرماني را نشان مي دهد؛ استقال، آزادي، مردم سااري 
و اساميت. ما در تحقق اين اهداف آرماني خوب و 
موفق عمل کرده ايم. به عنوان نمونه، مسير شهداي 
۱۶ آذر و ۱۶ دي، همين مسيري است که استقال 
کشور را تضمين مي کند. در ۱۶ دي هم باز دانشجويان 
و دانشگاهيان بودند که پاي دفاع از انقاب و مردم 
ايستادند و پرچمدار مبارزه با استکبار بودند.  شهيد 
علم الهدي، در عمليات آزادسازي هويزه نماد تفکر 
انقابي گري بود، اما تفکر مبتني بر غرب  که با فکر 
و مديريت بني صدر در جبهه حضور داشت، در دفاع 
شکست خورد. دانشجويان شهيد به همه رزمندگان ياد 
دادند که راه پيروزي راهي است که شهداي دانشجو 
رفتند. دانشجويان مبتني بر اسام سياسي امام )ره( 

و بر اساس سنت الهي راهگشا بودند. 
وي با اشاره به آزادي به عنوان يکي از اهداف آرماني 
 انقاب اسامي اظهار کرد: در حوزه آزادي انديشه و 
آزادي بيان نيز شما نگاه کنيد که به مسئوان کشور، نقدهاي 

مختلف در تريبون هاي مختلف بيان مي شود. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با پرداختن به مقوله 
مردم سااري تصريح کرد: تمام انتخاباتي که مردم 
براي تعيين سرنوشت خودشان در آنها شرکت مي کنند 
نيز نماد مهم مردم سااري است. اينها به خوبي نشان 
مي دهد که ما در مسير آرمان هايمان قدم برمي داريم 

و دچار استحاله نشده ايم. اگر ضعفي، کاستي اي و 
اشکالي در تحقق آرمان ها داريم، ماحصل عدم تحقق 
دسته دوم اهداف که شأن ابزاري و روشي دارند، است 
که تحقق اين دسته اهداف وظيفه اصلي دولتمردان 
است. منظورم از دولتمردان هم فقط قوه مجريه نيست. 
منظورم همه عوامل اجرايي هستند که امورات مختلف 

مردم را در کشور بايد راه بيندازند.
دراقتصاد،کارنامهقابلقبولينداريم

قاليباف با بيان اينکه در حوزه کارکردي و ساختاري که 
وظيفه دولتمردان بوده است، کارنامه متفاوتي داريم، 
تاکيد کرد: در برخي از بخش ها خوب و در بخشي 
ضعيف بوده ايم. به عبارتي در رشد کمي و کيفي علمي، 
حوزه دفاعي و صنايع وابسته به آن، در افزايش قدرت 
ملي و منطقه اي، مبارزه با ظلم و احياي عزت و وحدت 
 امت اسامي کارنامه قابل قبولي داريم. در گسترش 
 بي رويه ابعاد دولت و فربه شدن آن، در اقتصاد و 
اما  اجتماعي،  و  فرهنگي  از حوزه هاي  بخش هايي 

ضعف ها و ناکارآمدي هاي جدي داريم.
ضعفمديريت،تفکرغيرانقابياميدبهبيگانهها،

عاملعدمموفقيت
وي در تشريح دايل عدم تحصيل کارنامه موفق 
در حوزه هاي مطروحه اظهار کرد: اين ناکارآمدي 
تفکر  دوم  و  مديريت  ضعف  اول  دارد،  دليل  دو 
غيرانقابي و اميد به بيگانه . اين عوامل در سطح 
اداره کشور و تصميم گيري و سياستگذاري باعث 

ناکارآمدي مي شود.

دوريازمردميعنيوعدههايپوچ،اشرافيگري
وبيعدالتي

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: حاا 
بخواهد  و  باشد  داشته  را  مشکات  اين  کسي  اگر 
پيوسته در قدرت هم باقي بماند، نتيجه اش مي شود 
دوري از مردم. دوري از مردم يعني نزديکي به بيگانه، 
بي عدالتي، نفاق، دشمن را دوست پنداشتن، دروغ، 
وعده هاي پوچ، اشرافي گري و در يک کام، وضعيتي 
است که اميرالمومنين)ع( در چرايي زوال دولت ها 
عنوان مي کنند: »تمسک به فروع، ضايع کردن اصول، 

تقدم اراذل و دور کردن افاضل.«
اخير، دهه سه در ناصحيح مديريت ماحصل

تقليلارزشداراييمردماست
قاليباف افزود: اين جريان و تفکر بيش از سه دهه 
سکان اداره و مديريت کشور را در حوزه اقتصاد در 
دست داشته و اقتصاد دولتي و شبه دولتي را گسترش 
داده است؛ اقتصادي که در دست خود اين آدم هاست، 
 يا اگر خصوصي کرده اند، در اختيار افراد محدود و همان 
معيشتي،  تنگناي  در  مردم  چهار درصدي هاست. 
بيکاري، گراني و تورم هستند و و ارزش دارايي و 

سرمايه هاي آنان دست کم نصف شده است.
توجهبهآزاديهاياجتماعيدرچارچوبقانون

مهماستاماکارودرآمداساسيتراست
وي با بيان اينکه اين آدم ها وقتي نمي توانند به دغدغه 
اصلي مردم پاسخ بدهند، دست به جنگ رواني مي زنند، 
خاطرنشان کرد: آن وقت طوري وانمود مي کنند که 

مشکل اصلي مردم رفتن به کنسرت و ورزشگاه و 
... است. البته که توجه به آزادي هاي اجتماعي در 
چارچوب قانون حق مردم است، دخالت نکردن در 
زندگي خصوصي مردم خواست بحق مردم است، اما 
درآمد حقوق  و  کار  داشتن  مناسب،  داشتن سفره  

اساسي تري است.
بابيتدبيريتانطبقهمتوسطراهرروزضعيفتر

ميکنيد
قاليباف ادامه داد: مستضعفان را که فراموش کرده ايد! چرا 
طبقه متوسط را هر روز اغرتر مي کنيد؟ توليد کننده 
و صنعتگر و کاسب و تاجر در اين وضعيت هستند اما 
فرصت را آگاهانه يا ناآگاهانه و از سر بي تدبيري براي 
قاچاقچي ها و داان و فرصت  طلبان فراهم کرده ايد . 
در همين آشفتگي بازار ارز، با تصميمات غلط شما 
يک شبه صدها ميليارد از سرمايه اين مردم به جيب 
عده معدودي رفت.  سود سپرده هاي بانکي در کشور 
 بيش از سيصدهزارميليارد تومان در سال است که 
بيش از هشتاد درصد آن بدون ماليات در اختيار کمتر 

از چهار درصد صاحبان سپرده قرار مي گيرد.
اگربهمردمخصوصاجوانانتکيهنکنيد؛تورم

وبيکاريبيشترميشود
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با طرح اين سوال که چطور با کمي تحرک و 
نهايي  از شروع بخش  جابجايي مديران، حتي پس 
تحريم هاي ظالمانه عليه مردم، توانستيد تا حدودي بازار 
ارز را کنترل کنيد، تصريح کرد: البته متاسفانه قيمت 
کااها هنوز کاسته نشده است، اما اين نشان مي دهد 
که مي توان کار کرد به شرطي که به دشمن اعتماد و 
تکيه نکنيد و نگاه تان به مردم و بخصوص جوانان باشد، 
به توليدکنندگان باشد، به مستضعفين باشد. امروز هم 
هشدار مي دهم که اگر در ميدان با رويکرد صحيح و 
با تکيه بر مردم حرکت نکنيد در آينده دچار تورم و 
گراني از يک سو و تعطيلي کارگاه ها و بيکاري فزاينده 

از سوي ديگر خواهيم بود.
باهمدليوبرنامهازگردنهمشکاتاقتصادي

عبورميکنيم
قاليباف در پايان با تاکيد بر توان مردمي در حل مشکات 
پيش رو، گفت: توجه به مسئله، داشتن برنامه و همدلي 

مي تواند ما را از اين گردنه عبور دهد.

استاد برجسته حوزه علميه قم فاصله گرفتن و بي اعتنايي به مردم را خاف دستورات اسام 
دانست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني در درس خارج خود 
با اشاره به خطبه اي از نهج الباغه، به حقوق مسئوان و مردم نسبت به يکديگر اشاره کرد و 
گفت: به فرموده اميرمؤمنان )ع( حق والي و مردم نسبت به يکديگر از اعظم حقوق است که اگر 
رعايت شود جامعه قوام پيدا مي کند.وي افزود: بر اساس روايت مردم به صاح نمي رسد مگر 
اين که واليان و مسئوان جامعه صالح باشند، حق بزرگي بين مسئوان و مردم وجود دارد و 
يکي از آنها اين است که ارتباط مستمر بين آنها برقرار باشد و ديدار و صحبت داشته باشند. با 
تأکيد بر لزوم ارتباط مسئوان با مردم براي حل مشکات اظهار داشت: اگر مسئوان بخواهند 
تنها در جايي بنشينند و با مردم ارتباط نداشته باشند و به بهانه هاي مختلف اجازه ندهند که 
مردم درد خود را بگويند و با درهاي بسته روبه رو شوند خاف معارف و دستورات اسامي است.

وي بي اعتنايي مسئوان به مردم به غيرقابل قبول دانست.وي با بيان اينکه مسئوان بايد اين 
رفتار امام را سرلوحه کار خود قرار دهند، والي و مسؤول مانند ديگر مردم از بشر است و نبايد 
به افراد جامعه سخت بگيرد و خود را جداي از جامعه بداند عنوان کرد: پشت ميزنشيني و تنها 
سخنراني کردن و فاصله گرفتن از مردم خاف دستورات اسامي است، نهادها، ادارات و مراکز 
خانه ملت است و نمي شود که در به بهانه جلسه و مسائل ديگر بر افراد بسته باشد، در وقت 
اداري درها کاما بايد بر مردم باز باشد تا مردم مطالب خود را با هر مسئولي که مي خواهند در 
ميان بگذارند. آيت اه نوري همداني گفت: مسئوان بايد کارهاي مردم را پيگيري و اجرايي کنند 
و اگر احيانا راهي براي مسئله اي وجود ندارد مشکل بايد با تواضع و اخاق براي مردم بيان شود؛ 
مسئوان بايد در ميان مردم باشند، حضرت امام فرمود وقتي ديديد که مسئوان تشريفات دارند 

و نمي توانند مردم را ماقات کنند روز سقوط و انحطاط است.

جانشين فرمانده سپاه قدس گفت: يمني ها موشک ۴۰۰ کيلومتري 
با خطاي ۱۰ متر در اختيار دارند.به گزارش خبرنگار گروه دفاعي 
بزرگداشت  مراسم  در  قاآني  اسماعيل  تسنيم، سردار  خبرگزاري 
شهداي مقاومت يمن گفت: جنگي که به مردم يمن تحميل شد، 
مي توان گفت که يکي از بي منطق ترين جنگ هايي است که تا به 
حال به يک ملت وارد شده است.وي با بيان اينکه جنگي که به 
از جنگ تحميلي که به ما تحميل شد  مردم يمن تحميل شد 
بي منطق تر است، افزود: در آن زماني که جنگ به ما تحميل شد 
صدام اعام کرد که قرارداد ۱975 به عراق تحميل شده است و 
ما مي خواهيم حق خودمان را بگيريم و با اين منطق به کشورمان 
حمله کرد.جانشين فرمانده سپاه قدس تصريح کرد: در يمن يک 
ملتي با دولتش حرف هايي داشت، اما در سال هاي گذشته آن دولت 
بي صاحيت ۶ جنگ با مردم داشت، در حالي که مردم ساح انفرادي 
در دست نداشتند اما دولت همه چيز داشت اما در آن ۶ جنگ 
شکست خورد و در ميانه جنگ سعودي ها هم به کمک دولت وقت 

يمن آمد.قاآني با بيان اين که در خال جنگ ها مردم و دولت به 
جايي رسيدند که به سر ميز مذاکره بيايند، ادامه داد: سر ميز مذاکره 
يک توافق اجمالي صورت گرفت و همانطور که مي دانيد تصاويري 
هم از آن منتشر شد، ولي يک کشور خارجي بدون هيچ منطقي 
فقط براي اين که تسلط خودش را که به صورت آرام و در سال هاي 
متمادي بر يمن اعمال مي کرد و به خاطر اين که به شکل ديگري 
عمل کند يک مرتبه وارد شد و رئيس جمهور يمن را بيچاره کرد 
و او را مجبور کرد تا استعفا و سپس فرار کند و از آن طرف هم به 
اصطاح خادمين  حرمين  شريفين چهره آلوده و کثيف خود را که 
زير اين چتر مخفي کرده بودند دو جنگ را به مردم يمن تحميل 
کردند.وي افزود: اولين جنگ، جنگ نظامي بود و جنگ دوم که از 
آن جنگ نظامي سخت تر است، اين بود که کشوري که اداره اش 
را با ترفندهاي مختلف به هم ريخته بودند در شرايط سخت قرار 
دادند و از همه ساح ها عليه آنها استفاده کردند.جانشين فرمانده 
سپاه قدس با بيان اين که تصور آنها اين بود طي يک ماه جنگ 

در يمن تمام مي شود و اين با امکاناتي که در اختيار آنها بود حرف 
درستي در مي آمد، اظهار داشت: چون يمني ها از يک طرف ابزار ازم 
را نداشتند و همچنين تجربه هم نداشتند به نظر مي رسيد حرف 
کساني که به يمن حمله کردند درست باشد و براساس محاسبات 
مادي بايد اين اتفاق مي افتاد.قاآني افزود: امروز نزديک به ۴ سال 
هست که اين جنگ در يمن ادامه دارد و سعودي ها خيانت هايي 
که به اين مملکت و جناياتي را که مرتکب شدند را حتي برخي 
از آنها را اسرائيلي ها هم انجام ندادند.وي با بيان اين که از اين که 
جنگ در يمن راه افتاده است ناراحت هستيم، گفت: اگر سعودي ها 
درگير اين جنگ نمي شدند جهان به ماهيت آنها پي  نمي برد.قاآني با 
بيان اين که بچه هاي انصاراه در کوتاه ترين زمان به فناوري ساخت 
دقيق ترين موشک ها دست يافتند، گفت: اين موشک ها که ۴۰۰ يا 
5۰۰ کيلومتر برد دارد، امروز تنها با ۱۰ تا ۱2 متر تفاوت به نقطه 
اصلي اصابت مي کند و اين امکانات ساخت همگي از طريق خود 

بچه هاي انصاراه به دست آمده است.

سردارقاآني:
يمني ها موشک ۴۰۰ کيلومتري با خطاي ۱۰ متر دارند

پيام جليقه زردها براي احزاب ايراني

پروژه جديد اصاحات!
ادامهازصفحهاول

وي تصريح مي کند: "نافرماني مدني در خأ شکل نمي گيرد. ابتدا 
بايد تجمع سلولي داشت و سپس تجمع هاي موضوعي و بعد هم 

تجمع هاي سراسري انجام شود."
وي با اظهار تاسف از شکست پروژه کشف حجاب مي گويد: "دختران 
خيابان انقاب نافرماني مدني )بخوانيد کشف حجاب( مي کنند، اما 

چون سازمان ندارند و سراسري نيستند، به نتيجه نمي رسند."
بدين ترتيب، وي به عنوان تئوريسين اصاح طلبان بدخيم بدون 
پرده پوشي با دميدن به شيپور نافرماني مدني، دستور "تجمع هاي 
سلولي" و سپس "تجمع هاي موضوعي" و سپس "سراسري" را صادر 

مي کند. او اين رويکرد را "پروژه جديد اصاحات" مي نامد.
چرا برخي اصاح  طلبان به اين روز افتاده اند؟ حضور آنها در دولت 
اعتدال چوب اي چرخ سياست، فرهنگ، اقتصاد و معيشت مردم 
گذاشت. ترامپ فکر مي کرد با خروج از برجام، اوضاع ايران به 
هم مي ريزد و مردم به اين نوع پروژه ها "اعام جنگ ها" توجه 
مي کنند و مي ريزند توي خيابان، اما نشد. منافقين به آنها قول 
داده بودند حتما در درون نظام شکاف در رأس ايجاد مي شود، 
در پايين هم هستند کساني که فشار از پايين تا چانه زني در 
باا براي فروش مملکت به اجانب را نمايندگي کنند، اما تست 
آنها در دي ماه سال گذشته و مرداد امسال جواب نداد. مردم ما 
فهيم  تر از آن هستند که دشمن فکر مي کرد. حاا يک توطئه 
سوخته و يک ماموريت لو رفته را سعيد حجاريان در قالب "پروژه 

اصاحات"، "تکرار" مي کند. خدا رحمت کند شهيد اجوردي 
را، بارها گفته بود اين جريان دنباله جريان منافقين هستند و 
به نيروهاي انقاب در مورد کژانديشي، انحراف و کژتابي آنها 

هشدار داده بود.
يکي نيست به حجاريان بگويد؛ بابا! تجربه فتنه 88 براي شما کم 
نبود؟ شما در دادگاه آن روزها چه گفتيد، همه آنها را فراموش 
کرديد؟ باز فيل تان ياد هندوستان افتاده است؟! اين واژگان چيست 

که لقلقه زبان و دهان شماست؟
"فشار از پايين"، "نافرماني مدني"، "تجمع سلولي" و... آنها که اين 
تخم لق را در انديشه سياسي شما کاشتند، اان در پاريس دارند 
نيستيد، پس چرا در  آنها هم   توفان درو مي کنند. شما جوجه 

قد و قواره بازتوليد آشوب و بحران ظاهر مي شويد؟

نماينده مردم همدان در مجلس گفت: طرح استيضاح ظريف 
حزبي و سياسي نيست.

امير خجسته در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم 
با اشاره به کليد خوردن طرح استيضاح وزير امور خارجه گفت: 
اينکه آقاي ظريف از گردش مالي 3۰ هزار ميلياردي پولشويي 
خبر مي دهد، بيش از آنکه باعث و باني اصاح امور در کشور شود، 
تنها به عنوان اقرار يک مقام دولتي ايران در سطح بين المللي مورد 
استفاده قرار گرفت. ايشان هم با توجه به تجربه بااي ديپلماتيک 
مي دانست که پس از اين حرف ها چه عواقب تبليغاتي در انتظار 
مردم ايران است.وي افزود: نمايندگان از وزير امورخارجه انتظار 

داشتند در صورت داشتن اطاعات دقيق، اين اطاعات را در 
اختيار نهادهاي نظارتي، قوه قضائيه قرار مي داد تا حداقل به هر 

اندازه اي که مي شد، اصاح صورت گيرد.
وي با بيان اينکه وزارت امور خارجه متولي اجراي سياست هاي 
ديپلماسي در بيرون از مرزهاي جمهوري اسامي است، ادامه 
داد: با توجه به موقعيت ما در برابر دشمنان اکنون زمان اين گونه 
صحبت ها نبود اما اين اشتباه و عدم ارائه توضيحات به مجلس 
باعث و باني اين شد که طرح سوال و استيضاح ايشان به امضاء 
مجلس  نمايندگان  البته  برسد؛  مجلس  نمايندگان  از   تعدادي 
کما في السابق موضع گيري هاي اخير مقام عالي وزارت خارجه در 

برابر اروپا و آمريکا بر سر منافع ملي را شايسته تقدير مي دانيم اما 
در خصوص سخنان وزير بايد مجلس دست به سوال و در صورت 
نيامدن استيضاح ايشان مي زد تا مشخص شود که همه بايد بار 
عملکرد خود را به دوش بکشند.خجسته با اشاره به موضع گيري 
بسياري از افراد مخالف سوال و استيضاح افزود: طرح سوال و 
استيضاح وزير به هيچ عنوان نه حزبي بود و نه گروهي، قطعا 
نمايندگان به دنبال کارشکني در دستگاه ديپلماسي کشور در 
اين برهه زماني حساس نبوده و نيستند تنها به دنبال پايان دادن 
به شبهات در صحبت هاي آقاي ظريف در رابطه با پولشويي در 

کشور بوده و هستند.

اميرخجسته:
طرح استيضاح ظريف، حزبي و سياسي نيست

ادامهازصفحهاول
در روزگاري که مروجين تحزب به شيوه فعلي، بر مبدأ و منشأ 
خيزش کنش هاي اجتماعي غرب - که با روشي برخاف سنت 
معمول خارج از سازو کار حزبي بر سياست مردان غربي موثر افتاده 
است- چشم فرو مي بندند و حتي تأثير اين رويکرد در تحوات اخير 
کشورمان را نيز به روش هاي ديگري تأويل مي کنند؛ يک واقعيت 
گريز ناپذير به پيش مي آيد و تغافل ما تغييري در قدرت مهيب 
اثرگذاري آن نخواهد گذاشت.حال آنکه اگر تحزب را به جاي ترجمه 

از کتب غربي و قائل شدن به اصالت قدرت براي حزب، با ادبيات 
توليد شده در گفتمان موسسين حزب جمهوري اسامي دنبال 
کنيم و حزب را نماينده واقعي مردم، داراي کانال تعاملي و دوطرفه 
فکري ميان مرکزيت حزب و اعضا، دغدغه مند در به کرسي نشاندن 
 اصلح و نه خود بر قدرت و ... بخواهيم؛ » شبکه هاي اجتماعي« 
ابزاري براي تقويت اين کانال کشي خواهد بود و نه تنها از چنين 
حزبي عبور نخواهد کرد؛ بلکه موجب قدرت افزايي آن در ايفاي 
باشد.  نياز  هم  ديگر  تطابق  يک  شايد  شد.البته  خواهد   وظيفه 

ساز و کار سنتي حزبي همچون ساختاري برخاسته از ديوان سااري 
و نيازمند تشکيل جلسات با حضور فيزيکي شوراي مرکزي و ديگر 
ارکان اين حزب؛ قطعا پاسخگوي حجم تبادل اطاعات با سرعت 
بااي شبکه هاي اجتماعي نخواهد بود. انديشيدن به اين شکاف و 
احساس نياز به ترميم آن، اولين گام براي به روزرساني ساز و کار 
تحزب در کشور است و اگر نگذاريم زمان آن از اين ديرتر شود، 
شايد بتوان اميد داشت با چنين تحولي کمبودهاي احساس شده 

از خأ احزاب پرقدرت در کشور نيز پشت سر گذاشته شود.

گفت وگو

خبر

محمدمهدياسماعيليدرگفتوگوبارسالت:
دولت مي خواست با چماق برجام 

مخالفين را سرجاي خود بنشاند
عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: دولت از برجام براي 

پياده سازي مقاصد خود بهره برداري سياسي کرده است. 
محمدمهدي اسماعيلي با اشاره به دستاوردهاي برجام اظهار کرد: اتفاقاتي 
که در سال هاي اخير رخ داد، حاکي از آن بود که تعجيل و اشتياق دولت 
يازدهم براي اين مسئله، بي فايده بوده است. به نظر مي رسد آنها نسبت 
به برجام داراي نگرش مصرف داخلي بوده اند و حتي مي توان از اين امر 

تحت عنوان پاشنه آشيل دولت تدبير و اميد ياد کرد. 
وي ادامه داد: اين نوع نگرش در مقاطع مختلف مورد بهره برداري 
سياسي قرار گرفت. در واقع دولت براي اينکه به مردم موفقيت 
خود را نشان دهد، با چماق برجام، مخالفين را سرجاي خود نشاند 
اما وقتي از جريان انتخابات گذشت و نوبت به ارائه کارنامه رسيد، 
ديديم که اتفاقي نيفتاده و ما فقط هزينه کرده ايم و تعهدات خود 

را انجام داده ايم و طرف مقابل هم بدعهدي کرده است.
وي با بيان اينکه در دولت قبلي و فعلي آمريکا و سلوک و رفتار 
اروپايي ها بدعهدي موج مي زند، گفت: در جريان انتخابات، آنان 
که مي خواستند از اين مسئله بهره برداري سياسي کنند، موضوع 
را به صورت شفاف و روشن با مردم در ميان نگذاشتند و اکنون که 
در آمريکا دولتي با صراحت لهجه بيشتري بر سرکار آمده و در کشور 
هم دوره استفاده مقطعي از برجام به پايان خودش نزديک شده، 
شاهد شکل گيري جدي اين سوال در افکار عمومي هستيم که ما 

اين همه مذاکره کرديم چه شد؟ و چرا هيچ اتفاقي نيفتاد؟
کرد:  تاکيد  تاسف  ابراز  با  تهران  دانشگاه  سياسي  علوم  گروه  عضو 
اين  به  روشني  پاسخ  ديپلماسي  دستگاه  و  کشور  اجرايي  سيستم 
زمان  اتمام  از  ماه   7 يا   ۶ گذشت  با  حاضر  حال  در  و  ندارد  مسئله 
 خروج آمريکا و تهديدها و زمان بندي اوليه که دولت براي اروپايي ها 
به  نتوانستيم  هم  اروپا  با  ما  که  هستيم  شاهد  کرده،   تعيين 
جمع بندي روشني برسيم. بنابراين ادامه اين وضعيت شرايط مناسبي 

را براي کشورمان در پي نخواهد داشت.
اسماعيلي افزود: با اتفاقاتي که طي ماه هاي اخير افتاده، مقداري توقع از 
دستگاه ديپلماسي و نهادهاي تصميم گير افزايش يافته و تصورم اين است 
که دستگاه ديپلماسي بايد بتواند با صراحت و برنامه منطقي، مطالبات را 
محقق کند. اين امر مي تواند در فضاي عمومي کشور تاثير مثبت داشته 
باشد. مجموعه دست اندرکاران دولتي هنوز هم به برجام به عنوان موضوعي 

که بتواند در موضوعات داخلي کاربرد داشته باشد، نگاه مي کنند. 
وي تصريح کرد: بدعهدي هاي طرف مقابل يعني اروپا و آمريکا 
نتيجه اعتماد بيش از اندازه به غرب و ارتباط دادن همه مسائل 
داخلي کشور به اين موضوع بوده است، اميدواريم در حال حاضر 
اين آگاهي به دستگاه هاي ديپلماسي و تصميم گير کشور داده 
شده باشد که نبايد بيش از اين مسائل کشور را به برجام و تعهدات 

اروپايي حواله بدهند.
عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد: مسئوان دستگاه 
ديپلماسي بايد از ايجاد التهاب جديد پرهيز کرده و همه همت و توان 
خود را معطوف حوزه داخلي کشور و بهبود وضعيت اقتصادي کنند. 
در عين حال از ظرفيت بزرگ شوراي هماهنگي اقتصادي که رهبر 
انقاب در اختيار دولت قرار داده، استفاده کنند. با اين مسئله عما 

فضاي مديريت قرارگاهي در اختيار دولت قرار گرفته است. 
 به گفته وي، نبايد بيش از اين در حوزه سياست خارجي با اروپايي ها 
و غربي ها مماشات کرد. ما در موضع برتري نسبت به گذشته قرار 
 داريم و امکانات و قدرت منطقه اي اين اقتضائات را دارد که اروپايي ها 
و آمريکايي ها بيشتر نگران عکس العمل هاي ما باشند. نبايد اجازه 
بدهيم اين مسائل و محدوديت ها در ابي هاي پشت پرده ديپلماتيک، 

آن قدرت کاربردي و اجراي خود را از دست بدهد. 

روحاني:
 در مذاکرات هسته اي 

از زبان سرخه اي استفاده کرديم
سرخه اي  زبان  از  هسته اي  مذاکرات  در  گفت:  رئيس جمهور 
استفاده کرديم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت ااسام حسن 
روحاني در جمع مردم سرخه گفت: اين يک واقعيت است که 
انقاب در استان سمنان از سرخه شروع شد.وي افزود: يکي از 
زيباي محلي است. در زمان جنگ هميشه  زبان  ما  افتخارات 
بيسيم چي ها از اين زبان استفاده مي کردند. ما هم در مذاکرات 
هسته اي از اين زبان استفاده کرديم. سرخه اي زباني است که با 
وجود فارسي بودن گويش سخت و پيچيده اي دارد و يادگرفتنش 

هم سخت است.

مصباحيمقدم:
 جهان اسام را بايد از نظر سياسي 

و اقتصادي، يکپارچه کنيم
نظام گفت:  نظارت مجمع تشخيص مصلحت  عالي  عضو هيئت 
اقتصادي، يکپارچه کنيم. از نظر سياسي و  بايد  جهان اسام را 
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، حجت ااسام غامرضا 
مصباحي مقدم در نوشتاري گفت: ما بايد جهان اسام را از نظر 
سياسي و اقتصادي و غيره يکپارچه کنيم و پول مشترک داشته 
خارجي  پول هاي  از  همچنان  بايد  چرا  کرد:  تصريح  وي   باشيم. 

به ويژه دار استفاده کنيم؟!

پزشکيان:
 اگر FATF شرايط ما را نپذيرد 

تعهد نمي دهيم
نايب رئيس مجلس گفت: اگر FATF شرايط ما را نپذيرد، تعهد 
نمي دهيم.به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا سليمي، نماينده مردم 
محات در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در تذکري شفاهي 
اظهار داشت:   CFT به  ايران  الحاق  به تصويب ايحه  اشاره  با 
در بسياري از بندهاي 22 گانه شوراي نگهبان که به اين ايحه 
ايراد گرفته بود، بر خاف شرع بودن اين ايحه تاکيد شده بود و 
انتظار ما اين بود که در مجلس به جاي ايجاد فضاي احساسي، با 
 CFT گفت وگو، يکديگر را قانع کنيم.وي ادامه داد: اخيراً رئيس
به صراحت اعام کرده است که شروط ايران را نمي پذيرد و ازم 
بود که درباره اين مسئله بيشتر صحبت مي شد چرا که بسياري از 
دشمن هاي ما با گردن کلفتي اظهارات خود را مطرح مي کنند اما 
ما در فضايي کاماً احساسي به اين موضوع رسيدگي کرديم.سليمي 
با انتقاد از هيئت رئيسه مجلس که به وي اجازه بيان مخالفتش 
با اين ايحه را ندادند، تصريح کرد: متاسفانه سواات و ابهامات 
زيادي براي ما باقي مانده است و آقاي ظريف هم به صراحت اعام 
کرد که ضمانت نمي دهيم و بسياري از شبهات همچنان براي ما 
باقي مانده است.وي گفت: قرار بود کميسيون امنيت ملي مجلس 
هرچند وقت يک بار گزارشي درباره روند اجراي برجام به مجلس 
ارائه دهد که ممکن است وزارت خارجه اين گزارش هاي چند ماهه 
را به کميسيون امنيت ملي ارائه داده باشد اما اين گزارش بايد 
از سوي کميسيون امنيت ملي و از تريبون مجلس قرائت شود.

مسعود پزشکيان که رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ 
به اين تذکر گفت: اگر FATF شرايط ما را نپذيرد، ما هم وارد 

تعهدات آنان نمي شويم.

خبر
پيامرهبرانقاببهبيستوهفتميناجاسسراسرينماز:

 بخشي از گرفتاري هاي امروز ما 
بر اثر نپرداختن به نماز است

رهبر معظم انقاب فرمودند: بخشي از گرفتاري هاي امروز ما بر اثر 
نپرداختن به نماز است.به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
هفتمين  و  بيست   به  پيامي  در  خامنه اي  آيت اه  حضرت  رهبري، 
در  حق گزاري  نشانه  را  ساانه  اجاس  اين  نماز،  سراسري  اجاس 
برابر فريضه نماز خواندند و درباره اهميت نماز افزودند: نماز آنجا که 
با خشوع و حضور گزارده شود، جامعه را به صاح و سداد در زبان 
و عمل مي کشاند و اعتا مي بخشد.متن پيام رهبر انقاب اسامي به 
 بيست و هفتمين اجاس سراسري نماز که در استان سمنان برگزار شد
 و آيت اه شاهچراغي، نماينده ولي فقيه در اين استان، آن را قرائت کرد

به اين شرح است:
بسماهالرحمنالرحيم

وصلياهعليمحمدوآلهالطاهرين
اجاس ساانه نماز از سويي نشانه حق گزاري در برابر فريضه اي است که 
مي تواند بر همه اعمال و فرايض ديگر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: 
»إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها« و از سوي ديگر خدمت بزرگي است به آنان که 

حِق اين هديه الهي را ندانسته و در آن سهل انگاري مي کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود، جامعه را به صاح و سداد 

در زبان و عمل مي کشاند و اعتاء مي بخشد.
اين  به  نپرداختن  براثر  آلودگي هاي ما  از گرفتاري ها و  بخش مهمي 
حقيقت هشدار دهنده است. از اين رو ترويج نماز با همه شيوه هاي اثرگذار، 
در شمار وظايف بزرگي است که همه بايد بدان اهتمام ورزيم و شما 
دست اندرکاران اين اجاس به ويژه عالم مجاهد جناب حجةااسام آقاي 

قرائتي بحمداه در اين راه از توفيق الهي بهره مند شده ايد.
آموزش  و پرورش مي تواند در اين عرصه از اثرگذارترين ها باشد. مدارس 
را مزين کنيد به نمازخواني نوجوانان؛ اين برترين تضمين براي سامتي 

آينده جامعه است.
والسامعليکمورحمةاهوبرکاته

سيدعليخامنهاي
۱۳آذر۱۳۹۷

آيتاهمکارمشيرازي:
 داد مردم از بي انصافي و گرانفروشي

درآمده است
گرانفروشي و  بي انصافي  از  مردم  : داد  گفت  علميه  حوزه  برجسته   استاد 
درآمده است.به گزارش ايسنا، آيت اه ناصر مکارم شيرازي در جلسه درس 
خارج فقه خود، با انتقاد برخي از کسبه و تجار در شرايط سخت و دشوار 
از  از مردم  قابل توجهي  کنوني، تصريح کرد: داد و فرياد و گايه بخش 
بي انصافي گروهي از تجار و کسبه که مدام اجناس را گران مي کنند، بلند 
شده است.وي بيان کرد: يک تاجر و کاسب مسلمان بايد بدون احتياج به 
تعزيرات کار خودش را درست انجام دهد، اما متاسفانه با وجود تعزيرات هم 
 تخلف مي کنند و بعضا در حضور ماموران تعزيرات اعام مي کنند ما قيمت ها 
را کم نمي کنيم و جريمه مي پردازيم.وي افزود: اين رسوايي است، ما مسلمان 
هستيم، دم از پيروي موا علي)ع( مي زنيم، اما بي حساب و کتاب قيمت ها 
را باا مي بريم؛ يک زمان افزايش قيمت ارز و دار را عامل گراني معرفي مي 
کردند اما اکنون که قيمت ها پايين آمده نيز حاضر نيستند قيمت اجناس را 
پايين بياورند.آيت اه مکارم شيرازي تصريح کرد: جامعه اي ترقي مي کند که 
همه افراد به فکر هم باشند، اگر هر کس در اين وانفسا بخواهد کيسه خود 
را پر کند، کما اينکه بسياري تنها به فکر زراندوزي و پر کردن جيب خود 
هستند، چنين جامعه اي عقب مي ماند.وي گفت: وقتي مي گويند برخي 3۰ 
هزار ميليارد تومان به جيب زده اند، اينها با اين کارهاي خاف و دشمنان و 

آمريکايي ها با تحريم ها همه در فشار به مردم سهيم هستند.

بتکليا:
 اقليت هاي ديني از حقوق 

شهروندي برابر، برخوردار هستند
نماينده آشوريان در مجلس گفت: اقليت هاي ديني از حقوق شهروندي 
برابر، برخوردار هستند.به گزارش ايرنا، يوناتن بت کليا در ديدار »ادواردو 
لوپس بوسکتس« سفير اسپانيا در تهران با بيان وضع و جايگاه اقليت هاي 
ديني در ايران، گفت: آشوريان ايران يکي از قديمي ترين ساکنان اين 
سرزمين هستند که در طول تاريخ تا به امروز با دوستي و مودت در کنار 
 ديگر ساکنان اين سرزمين زندگي کرده و از حقوق فردي و آزادي هاي 
اجتماعي و ديني به طور کامل برخوردار هستند.وي در مورد روابط ايران 
و اسپانيا اشاره کرد و يادآور شد: درحال حاضر بسترهاي توسعه مناسبات 
بين دو کشور فراهم است و اين امر مي تواند به ارتقاي همکاري ها در همه 
زمينه ها به ويژه روابط پارلماني بينجامد.بت کليا به وضع کنوني جهان 
و ناآرامي هاي منطقه اي و بين المللي اشاره و خاطرنشان کرد: مطابق با 
آموزه هاي ديني، پرهيز از جنگ و خصومت خواسته همه اديان الهي 
 است و بحران هاي نظامي منطقه، تاش دنياي استکبار براي سلطه گري 
است.وي با بيان اينکه بهتر است کساني که ادعاي دموکراسي و حقوق 
بشر دارند از تعاليم انبياء درس بگيرند تا بتوانند دنيا را به صلح و آرامش 
برسانند، به برگزاري نشست آتي آشوريان در اسپانيا اشاره و تاکيد 
کرد: گفت وگوي بين اديان در افزايش شناخت ديني، تساهل و مدارا 
در پرهيز از افراط گرايي و تندروي نقش بسزايي دارد.بت کليا افزود: 
نشست آتي آشوريان در اسپانيا خواهد بود و از مساعدت سفير و ديگر 

مسئولين اسپانيا در اين زمينه استقبال خواهيم کرد.

بارأينمايندگان؛
 CFT برخي مواد 

به مجمع تشخيص رفت
نمايندگان مجلس شوراي اسامي با اصرار بر مصوبات قبلي خود در ايحه 
CFT برخي از مواد آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دادند.به 

گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، نمايندگان 
مجلس در صحن علني روز چهارشنبه پارلمان و در جريان بررسي گزارش 
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد بررسي ايحه الحاق 
دولت جمهوري اسامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين 
مالي تروريسم با اصرار بر مصوبات قبلي خود برخي ايرادهاي شوراي 
نگهبان به CFT را وارد ندانسته و آن را براي رأي نهايي به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارسال کردند.موادي که کميسيون در آن بر 
مصوبه قبلي خود اصرار کرد بدين شرح است: جزء )ب( بند يک ماده 
دو، ماده هفت و بندهاي آن، بند ۶ ماده 9 اطاق استرداد در بندهاي 

ماده ۱۱، بند 2 ماده ۱2، ماده ۱5 و ماده ۱7.
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نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت: نيات 
شخصي برخي باعث شده تا از ظرفيت نيروهاي جوان 
استفاده نشود.بيژن نوباوه در گفت وگو با خبرنگار 
گروه سياسي خبرگزاري آنا درباره قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان و تأثير آن بر جانشين پروري و 
اجراي صحيح کادرسازي اجرايي در کشور گفت: اين 
قانون مي تواند شروع خوبي باشد تا سهل انگاري هايي 
که در حوزه تربيت مديران جوان صورت گرفته، 
جبران شود.وي با بيان اينکه کادرسازي در نظام 
اداري و تخصصي يکي از ضرورت هاي کشور است 
افزود: اينکه مي گويند کادرسازي به خوبي صورت 
نگرفته را قبول ندارم بلکه در اين زمينه کارهاي 
خوبي صورت گرفته اما به دليل سهل انگاري و نيات 
شخصي بعضي ها، از اين ظرفيت به خوبي استفاده 
نشده است.وي با اشاره به اين موضوع که اجراي 
قانون منع به کارگيري بازنشستگان بايد تداوم داشته 
باشد افزود: ادارات و نهادهاي تخصصي و دولتي بايد 
تاش کنند که وقتي موعد بازنشستگي مديران آنها 

فرا رسيد، آنها را بازنشسته کنند و نيروي جوان تر و 
باانرژي و باانگيزه را جايگزين کنند.نوباوه به نقش 
مهم نهادهاي انديشه ورز در تربيت مديران جوان 
و متخصص تأکيد کرد و گفت: در اين خصوص 
دانشگاه ها هرگز سکوت نکرده اند و همچنان فعاليت 
دارند و به خوبي به وظيفه خود در تربيت نيرو عمل 
کرده اند اما متأسفانه نهادهايي مانند سازمان امور 
اداري و استخدامي کشور قدر اين نيروها را نمي دانند 
و افرادي که توسط دانشگاه ها تربيت شده  اند به خوبي 

شناسايي و به کار گرفته نمي شوند.

نوباوه: نيات شخصي برخي باعث شده تا از ظرفيت 
نيروهاي جوان استفاده نشود

ايران »نه  عضو جامعه اسامي مهندسين گفت: 
است. کرده  الگو  جهان  در  را  آمريکا«  به  گفتن 

حسين شيخ ااسام در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
اروپايي ها در اجراي سازوکار  جوان، درباره تعلل 
مالي ويژه آنان در دوران پسابرجام گفت: دستور 
کار سياست خارجي ايران ماندن در برجام به هر 
قيمتي نيست و اگر اين مسئله براي کشورمان سود 
به همراه نداشته باشد، از آن خارج مي شويم.وي 
درباره ارزيابي طواني شدن اجراي سازوکار مالي 

عدم  از  آمريکايي  مقامات  اطمينان  و  اروپا  ويژه 
فعاليت هاي هسته اي ايران اظهار کرد: آمريکايي ها 
چه با وجود برجام و چه بدون برجام به دنبال نابودي 
ملت ايران و انقاب اسامي است، اين مسئله هم 
به اين دليل است که اهداف انقاب اسامي رو به 
گسترش است و رويکرد استکبارستيزانه ايران »نه 
گفتن به آمريکا« را در جهان اشاعه داده است و 
آن را به يک الگو مبدل کرده است.شيخ ااسام با 
اشاره به اينکه مولفه ۱۶ آذر ماه نيز استکبارستيزي 
است، گفت: رويکرد استکبارستيزانه ايران از بمب اتم 
براي آمريکا خطرناک تر است، چراکه  آمريکايي ها 
به دنبال نابودي آنان هستند.شيخ ااسام با بيان 
اينکه ايران همواره فعاليت صلح آميزي را در جهان 
داشته است، افزود: آنان مي دانند که ما ساح اتمي 
توليد نمي کنيم و اين مسئله جزء دکترين و راهبرد 
دفاعي ما نيست، چراکه ما توانايي هاي ديگري داريم 
و يکي از آنان پتانسيل و ظرفيت جوانان ايراني است 

که از هر قدرتي در جهان بااتر است.

شيخااسام:
ايران »نه گفتن به آمريکا« را در جهان الگو کرده است

سرداردهقان:
دشمنان به شدت از رويارويي مستقيم با ملت ما واهمه دارند

مشاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از 
نيروهاي مسلح گفت: دشمنان به شدت از رويارويي مستقيم با ملت 
ما واهمه دارند. به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسين دهقان در مراسم 
اختتاميه کنگره بزرگداشت شهداي گمنام که در دانشگاه صنعتي 
مالک اشتر برگزار شد، اظهارداشت: يکي از مشکات امروز جامعه ما 
بيگانگي افراد با تاريخ کشور است.وي ادامه داد: شايد بتوانيم بگوييم 
بسياري از ملت ما از تاريخ قبل از انقاب و چرايي آن و تحواتي که 
به واسطه انقاب در منطقه و جهان رخ داد بي خبر هستند و بسياري 
 نمي دانند قبل از انقاب اسامي کجا بوديم و امروز به کجا رسيده ايم.
وزير سابق دفاع يکي ديگر از ويژگي جامعه امروز ايران را توجه به 
مسائل منفي دانست و گفت: بيشتر ما مسائل منفي را بدون دليل 
مي پذيريم اما مسائل مثبت را تنها با دايل قوي مي پذيريم، از سوي 
ديگر دچار خود کم بيني هستيم و فکر مي کنيم همه جوامع از ما 
پيشرفته تر و موفق تر هستند و شرايطي بهتر دارند ، در نتيجه با اين 
تفکر شرايط رشد و ترقي را براي خود نمي بينيم ، در حالي که ايجاد 
تفکر مثبت فردي و جمعي مي تواند موجب حرکت و شکوفايي جامعه 
شود.دهقان با اشاره به ويژگي هاي شهدا تصريح کرد: شهدا انسان هايي 
بودند که آينده را در دستان خود مي ديدند و با اشتياقي فراوان به 
آمار ۷۶  براساس  يافتند.  مي  آن دست  به  و  رفتند  مي  آن  سمت 

درصد شهدا ما سني بين ۱۹ تا ۲۷ سال داشتند، وقتي به وصيتنامه 
عزيزان  اين  در  عظيم  تحول  يک  متوجه  مي کنيم  توجه   شهيدان 
مي شويم، آنها چيزهاي هايي مي ديدند که ما نمي بينيم و اين جايگاه 
به دليل تسليم بودن آنها در برابر خدا به دست آمده است.وي با اشاره 
به شرايط کشور در آغاز جنگ تحميلي گفت: در شرايطي جنگ بر 
نداشتيم و يک سال طول  ملت ما تحميل شد که آمادگي مقابله 
کشيد تا به خود آمده و سازماني براي مقابله با اشغالگران ايجاد شود. 
در اين زمان مردم بودند که با تمام وجود در برابر دشمن ايستادگي 
کردند به عنوان مثال در خرمشهر مردم ۳۳ روز در برابر ارتش عراق 
که آمده بود چند روزه به تهران برسند ايستادگي کردند. وزير سابق 
دفاع روحيه شهادت طلبي و فرهنگ عظيم عاشورا را موجب پيروزي 
در دفاع مقدس دانست و گفت: امروز به برکت تجارب انقاب اسامي 
و دفاع مقدس به جايگاهي رسيده ايم که دشمنان ما به شدت از 
رويارويي مستقيم با ملت ما واهمه دارند.وزير سابق دفاع با تاکيد بر 
اهميت شناخت براي جوانان در رويارويي با دشمن اظهارداشت: نسل 
 امروز ما نيازمند شناخت موئلفه هاي قدرت ملي هستند. توطئه هايي 
امروز  به  تا  اسامي  انقاب  پيروزي  ابتداي  از  انقاب  دشمنان  که 
عليه ايران اسامي انجام داده اگر عليه هر کشور ديگري انجام داده 
 بودند هيچ نام و نشاني از آنها نمي ماند ، اين يک واقعيت است شما 

مي بينيد که آنها اعام مي کنند که اگر دوهفته از رژيم سعودي 
حمايت نکنيم دولت آنها از هم مي پاشد و اعام مي کند که بايد آنها 
را مانند گاو شيرده بدوشيم، عربستان سعودي با اين همه ثروت و 
تسليحاتي که خريداري کرده به بيان آمريکايي ها بدون حمايت آنها 
بيش از دو هفته دوام نمي آورد. اما در مقابل ايران اسامي ۴۰ سال 
است که در رويارويي مستقيم با آمريکا قرار دارد و با قدرت به مسير 
خود ادامه مي دهد.وي ادامه داد: اين شرايط را با هم مقايسه کنيد 
مي بينيد که چه تفاوتي ميان کشور ما با ساير کشورهاست، به برکت 
انقاب اسامي ملت ما به دستاوردهاي بسياري رسيده که مي تواند 
پشتوانه رشد و بالندگي و شکوفايي کشور شود.مشاور فرمانده معظم 
کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح با اشاره 
به تجارب بسيار ارزنده ملت ايران در بعد از پيروزي انقاب اسامي، 
گفت: ملت ايران به اين نتيجه رسيده که هر چه را اراده کند به آن 
دست مي يابد. همچنين ملت ما به اين مهم رسيده که هر نوع کوتاه 
آمدن در برابر دشمن، مساوي با شکست است و به خوبي مي دانند که 
مقاومت در برابر دشمن يک راهبرد و هدف کارآمد است.وي استقال 
سياسي را يکي از مهم ترين دستاوردهاي انقاب اسامي براي ملت 
ايران دانست و گفت: نظام سلطه با هر دستاورد و عنصري که بتواند 

به عنوان قدرت ملي کشور ما تلقي شود مخالفت مي کند.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: FATF مبادات کشور را در اتاق شيشه اي 
قرار مي دهد.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، مسعود پزشکيان در 
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و در جريان بررسي گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي در مورد بررسي ايحه الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به کنوانسيون بين المللي 
مقابله با تأمين مالي تروريسم، در اعتراض به صحبت هاي نادر قاضي پور اظهار کرد: درباره چه 
کساني در مجلس نترس هستند و چه کساني ترسو، مي توانيم به گذشته افراد رجوع کنيم.

وي افزود: بايد ببينيم چه کساني در جنگ تحميلي شهيد دادند و جنگيدند و چه کساني در 
خواب بودند.وي تصريح کرد: با اينگونه سخنان کاري مي کنيم هيچ تاجري در  کشور نتواند 
کار کند و هيچ پولي نتوانيم معامله کنيم. اين ربطي به ترس ندارد، قرار است تصميم بگيريم 
که جلوي خودتحريمي را بگيريم.پزشکيان خاطرنشان کرد: ترسو کساني هستند که در کشور 

زندگي مي کنند و در قبال فقر و تنگ دستي مردم خودشان را به کوچه علي چپ مي زنند و 
بعد پشت تريبون از آن دفاع مي کنند غافل از آنکه عامل بدبختي، فقر و گرسنگي سياست هاي 
غلط ماست.در ادامه حجت ااسام مجتبي ذوالنوري خطاب به پزشکيان گفت: اين ادبيات بايد 
اصاح شود و به جاي لفظ »علي چپ« بگويند »زي زي چپ« پيامبر)ص(، امام علي )ع( را 
ميزان اعمال مي دانستند بنابراين نمي توان گفت علي چپ.وي با بيان اينکه آقاي جعفرزاده 
ايمن آبادي تصويب ايحه CFT را پيروزي عقانيت بر غوغاسااري عنوان کرد، گفت: چنين 
سخناني توهين به کساني است که با منطق ايحه مخالفت کردند. عضو کميسيون امنيت ملي 
مجلس با تأکيد براينکه با FATF همه مبادات در اتاق شيشه اي قرار مي گيرد، اظهار کرد: 
همه اطاعات در اين مسير در اختيار خارجي ها قرار مي گيرد و با توجه به اينکه ايران قرار است 

تحريم هاي آمريکايي را دور بزند، نبايد سر نخ را به آنان بدهيم.

خبر

گزارش

زاهدي: ۱۶ آذر، جريان بين المللي 
مقاومت مقابل استکبار را کليد زد

جريان  آذر   ۱۶ گفت:  مجلس  تحقيقات  و  آموزش  کميسيون  عضو 
بين المللي مقاومت مقابل استکبار را کليد زد.محمدمهدي زاهدي در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره 
۱۶ آذر و روز دانشجو با بيان اينکه شانزدهم آذر سال ۳۲ روز بزرگي در 
تقويم کشور ماست گفت: حوادثي که در اين چند سال اخير در منطقه و 
کشور رقم خورده به نوعي متأسي از ۱۶ آذر است که جريان بين المللي 
و فراملي تحت عنوان مقاومت مقابل استکبار را ايجاد کرده است.وي با 
بيان اينکه تفکر دانشجوياني که در ۱۶ آذر به شهادت رسيدند مبارزه 
با آمريکا و ايادي داخلي آنان بود، تصريح کرد: نگاهي به تحوات منطقه 
نشان مي دهد روحيه استکبارستيزي که از ايران و با شهادت دانشجويان 
اين کشور شروع شد، اکنون در عراق، سوريه، لبنان، يمن، افغانستان 
و حتي کشورهاي آفريقايي، آمريکاي اتين و شرق دور شکل گرفته و 
اين نشان مي دهد خون شهداي ۱۶ آذر اثربخشي جهاني داشته است.

زاهدي با تأکيد براينکه بايد ياد و خاطره روز ۱۶ آذر را گرامي بداريم، 
گفت: باور کنيم جوان هاي کشور پاک و با انگيزه هستند و مسائل را 

به خوبي تشخيص مي دهند.

دهقان:
بررسي CFT در کميسيون امنيت ملي 

طبق آيين نامه نبوده است
نماينده مردم چناران در مجلس معتقد است بررسي CFT در 
کميسيون امنيت ملي طبق آيين نامه نبوده است.به گزارش خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري تسنيم ، محمد دهقاني،  در نشست علني روز 
چهارشنبه قوه مقننه و جريان بررسي ايحه CFT در مجلس در 
مخالفت با اصاحات کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نسبت به ايرادات شوراي نگهبان به اين ايحه،گفت:کميسيون امنيت 
ملي، مواردي را در اين ايحه اصاح کرده که شوراي نگهبان به 
آنها ايرادي نگرفته بود.وي ادامه داد: در تبصره ماده واحده اين 
ايران صرفاً پس  نوشته شده که دولت جمهوري اسامي  ايحه 
از ليست سياه گروه ويژه مالي FATF مي تواند  از خارج شدن 
و  نگرفته  ايرادي  اين مصوبه  به  نسبت  نزد؛ شورا  را  الحاق  سند 
فقط خواسته عبارت "ليست سياه" از ابهام درآيد.عضو کميسيون 
قضائي و حقوقي مجلس تصريح کرد: فقط در داخل کشور عبارت 
همکار"  غير  "کشورهاي  به  بايد  که  است  مطرح  سياه"  "ليست 
تغيير کند زيرا عبارت ليست سياه وجود ندارد.دهقان تاکيد کرد: 
کميسيون امنيت ملي  و سياست خارجي مجلس برخاف آيين نامه، 
 تبصره اي را که مجلس تصويب کرده، حذف کرده و در ذيل آن متني 

۱8۰ درجه مخالف تبصره آورده است.

بههمتآستانقدسرضويصورتگرفت؛
 دومين کنگره پزشکان قلب ايران و اروپا
با حضور 500 پزشک از 2۱ کشور جهان

 دومين کنگره بين المللي پزشکان قلب ايران و اروپا با حضور 5۰۰ فوق تخصص، 
متخصص و جراح قلب از ۲۱ کشور جهان به همت آستان قدس رضوي در 
بيمارستان رضوي مشهد در حال برگزاري است. اين کنگره بين المللي صبح 
چهارشنبه ۱۴ آذرماه با حضور حجت ااسام و المسلمين رئيسي توليت 
آستان قدس رضوي در بيمارستان فوق تخصصي رضوي مشهد آغاز به کار 
کرده است. ۳۰۰ سخنراني با موضوعات جديد در اين گردهمايي علمي 
انجام مي شود که ۲۰۰ سخنراني توسط اساتيد خارجي و ۱۰۰ سخنراني 

توسط پزشکان داخلي در 5۰ بخش برگزار خواهد شد.
مي شود،  برگزار  آموزش  حوزه  در  ويژه اي  نگاه  با  که  کنگره  اين  در 
 بيش از ۲۰ مورد عمل live case و live inbox در طي دو کنگره
 Iran CTO Meeting ۲۰۱8 وCASPIAN Meeting ۲۰۱8 در 
بيمارستان فوق تخصصي رضوي انجام مي پذيرد. در نشست هاي دومين 
کنگره علمي پزشکان قلب ايران و اروپا بيمارستان رضوي از تعداد زيادي از 
بيماراني که به طور معمول از طريق کاتتريسم و آنژيوگرافي درمان مي شوند، 
حين عمل جراحي تصويربرداري شده و بصورت زنده روي صفحه نمايش به 
شرکت کنندگان ارائه مي شود. همچنين تعدادي از جراحي هاي ويژه که در 
بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران، بيمارستان کوثر شيراز و بيمارستان 
کينگ فيصل عربستان پيش تر انجام و از آنها فيلمبرداري شده است، در 

طول اين کنگره ها براي شرکت کنندگان نمايش داده مي شود.
برگزاريکارگاهدوروزهبيماريهايقلبجنين

در قالب کنگره بين المللي CASPIAN Meeting ۲۰۱8 کارگاه عملي 
دو روزه در خصوص بيماري هاي قلب جنين برگزار مي شود که سه مدرس 
برجسته، »پروفسور ُگرلين شارلند« از انگلستان، »پروفسور جوانا دنگل« از 
لهستان و »دکتر ابراهيمي« از آمريکا در آن به تدريس مباحث بيماري هاي 

قلب جنين مي پردازند.
برگزاريسمپوزيومنارساييقلب

در حاشيه کنگره بين المللي Iran CTO Meeting ۲۰۱8؛ سمپوزيوم 
نارسايي قلبي )Mashhad Heart Failure Chapter(، در بيمارستان 

فوق تخصصي رضوي در مشهد در حال برگزاري است.
»سرطان شناسي و قلب«، »عفونت هاي ماهيچه قلب و بيماري هاي ماهيچه 
قلب«، »افزايش فشار شريان ريوي«، »نوآوري هاي درماني در نارسايي قلب« 
و »نوآوري ها در پيوند قلب«، عناوين نشست  هاي اين سمپوزيوم به شمار 
مي رود. از ديگر موضوعاتي که در اين سمپوزيوم مطرح مي شود، مي توان به 
داروهاي جديد براي درمان قلب، چگونگي کنترل بيماران مبتا به نارسايي 
قلبي، چگونگي آماده کردن بيماران مبتا به نارسايي قلبي براي اقدامات 
جراحي غيرقلبي، کم خوني در بيماران مبتا به نارسايي قلبي، فهرستي 

براي پيوند قلب و عوارض جانبي پيوند قلب اشاره کرد.
افزايشدوبرابريتوليددارودرآستانقدسبرايدرماناقشار

کمدرآمد
حجت ااسام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي توليت آستان قدس رضوي 
در مراسم افتتاحيه اين کنگره با اشاره به مسئله دارو و توجه به درمان 
خصوصاً براي اقشار کم درآمد جامعه، اين فعاليت را از اولويت هاي کاري 
آستان قدس رضوي و فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي در دوره جديد 
عنوان کرد که با توجه به تعيين اين اولويت طي مدت زماني کوتاه ظرفيت 
توليد داروي آستان قدس رضوي به دو برابر افزايش يافته است.وي افزود: 
درمانگاه هايي را در شهرستان هاي مختلف در دست تأسيس داريم و بنياد 
سامت رضوي در خراسان بزرگ به دنبال کمک به مجمع هاي خيرين و 

مراکزي است که مشکاتي در اين زمينه دارند.
توليت آستان قدس رضوي با تأکيد بر اينکه معاونت علمي آستان قدس 
به  بنيان، علمي و فناوري در همه حوزه ها  رضوي مأموريت کار دانش 
ويژه مسئله سامت را بر عهده دارد، افزود: همکاران ما تاش مي کنند 
از جهت علمي و کار دانش بنيان جايگاه مشهد را ارتقا ببخشند که در 
واقع ارتقاي سامت کشور است و برگزاري اين قبيل کنگره ها گام هايي 
در جهت تبادل تجربيات علمي و آشنايي جهان با پيشرفت هاي کشورمان 

در حوزه سامت است.

خبر
صباغيان:

پذيرش CFT باعث خودتحريمي است
نماينده مردم بافق در مجلس گفت: پذيرش CFT باعث خودتحريمي 
آنا،  است.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري 
محمدرضا صباغيان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و در جريان 
بررسي گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد بررسي 
 ايحه الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به کنوانسيون بين المللي 
مقابله با تأمين مالي تروريسم در اخطار قانوني اصل ۴۳ و ۱5۳ اظهار 
کرد: همه نمايندگان از اين قرارداد و قراردادهاي ديگري که به اقتصاد 
کشور کمک کند، يک هدف داريم. اکنون در قرارداد CFT موضوع 
افزود:  با تروريسم است و کشور ما قرباني تروريسم است.وي  مقابله 
دو دغدغه مطرح است و اينکه اگر ما اين قرارداد را امضا کنيم، ديگر 
نمي توانيم به نيروهاي مقاومت منطقه کمک کنيم و دوم اينکه عقد 
اين قرارداد باعث خودتحريمي مي شود و اگر مسئله روشن شود گمان 
نکنم کسي در مجلس مخالف اين ايحه باشد.نماينده مردم بافق در 
مجلس گفت: موضوع تروريسم مسئله مورد اختاف در CFT است 
و اگر ترامپ در زمينه ترويسم صحبت مي کند بيشتر روي سخنش با 
ايران است و ديديم در برجام وقتي آمريکا خارج شد اروپا هم به وعده 
بسنده کرده است لذا اينها قابل اعتماد نيستند.صباغيان تصريح کرد: 
بايد ببينيم مصداق هاي ما در تعريف تروريسم با آمريکا يکي هست يا 
خير. بنابراين در اين شرايط به مصلحت نيست و اين قرارداد باعث 
خودتحريمي خواهد شد. آنها در برجام از ما هرچه خواستند گرفتند و 

باز هم مي خواهند بگيرند.

اهوتي:
آقاي روحاني، اظهارات تبليغاتي کافي است

نماينده مردم لنگرود در مجلس در واکنش به اظهارات رئيس جمهور 
مبني بر انتقال آب خزر، گفت: آقاي رئيس جمهور، اظهارات تبليغاتي 
کافي است.به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اهوتي در جلسه علني 
روز چهارشنبه مجلس و در تذکري شفاهي با انتقاد شديد از واردات 
 برنج، اظهار داشت: در اين شرايط بحران که همه کشورها ما را تهديد 
مي کنند، واردات برنج افزايش يافته است.وي افزود: آقاي روحاني! انتقال 
آب خزر چه معنايي دارد؟ اين حرف فقط تبليغاتي است و اجازه نمي دهيم 

بايي که سر درياچه اروميه آمد، بار ديگر تکرار شود.

موسويارگانيخبرداد:
استعفاي دسته جمعي نمايندگان استان 

اصفهان در مجلس
عضو مجمع نمايندگان استان اصفهان از استعفاي دسته جمعي نمايندگان 
اين استان در مجلس شوراي اسامي خبر داد.حجت ااسام والمسلمين 
ناصر موسوي ارگاني در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، از استعفاي دسته جمعي مجمع نمايندگان استان اصفهان 
خبر داد.وي افزود: مردم اصفهان از کمبود آب آشاميدني رنج مي برند و 
رئيس جمهور با وعده دروغ جاري کردن آب در زاينده رود از مردم رأي 

گرفت ولي هيچ فعاليتي براي اين کار نکرد.

انتقاد نقوي حسيني از روند بررسي 
CFT در کميسيون امنيت ملي

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
از نحوه بررسي ايحه CFT در اين کميسيون انتقاد کرد و آن را خاف 
آيين نامه  دانست.به  گزارش  ايسنا، سيد حسين نقوي حسيني با استناد 
به ماده ۱۹۹ آيين نامه  داخلي در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان 
به الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم )CFT( در 
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسامي گفت : تذکر بر همه 
مسائل مقدم است. ما اين جا نيامده ايم که شعار انتخاباتي بدهيم. ما 
مي خواهيم براي منافع ملي کشور تصميم گيري کنيم. شوراي نگهبان 
حافظ اساميت، قانونيت و جمهوري نظام است که نظرش را درباره اين 
ايحه صريح و آشکار بيان کرده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نظرش را عنوان کرده است.وي افزود: اينجا مجمع سخنراني انتخاباتي 
نيست. در تصويب کاپيتواسيون هم مقامات دولتي همين حرف ها و 
وعده ها را مي دادند که اگر تصويب شود، آمريکا فان کار را مي کند. اما 
ديديم چه شد در تصويب برجام همين وعده ها داده شد.عضو کميسيون 
ملي و سياست خارجي مجلس ادامه  داد: در تبصره ماده ۷ اين ايحه 
شوراي نگهبان تنها ايراد گرفت که منظور از کلمه "ليست سياه" چيست، 
اما کميسيون کل اين ماده را تغيير داده است. آيا اين خاف آيين نامه  

نيست بايد توضيح دهيم.

مناديتاکيدکرد:
کاهش فشارهاي خارجي از طريق 

توجه به ظرفيت هاي داخلي
يک فعال سياسي بر کاهش فشارهاي خارجي از طريق توجه به ظرفيت هاي 
داخلي تاکيد کرد.عليرضا منادي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه رونق دادن 
به اقتصاد، رفع موانع توليد و فعال کردن حوزه هاي توليدي از جمله اولويت هاي 
امروز ايران است که همه مسئوان بايد نسبت به آن آگاه باشند، افزود: بايد فضاي 
توليدي فعال شود؛ چرا که از اين طريق اشتغال رونق پيدا مي کند و به دنبال آن 
درآمدهاي مردم و دولت افزايش پيدا مي کند.اين نماينده سابق مجلس گفت: 
مسئوان فراموش نکنند که بايد کارها با سرعت بيشتري انجام شود. موانع پيش 
روي واحدهاي توليدي برداشته و از ظرفيت هاي داخلي استفاده شود؛ چرا که 
استفاده از ظرفيت داخلي  بنيه هاي اقتصاد ايران را تقويت مي کند. اين همان 
هدفي است که اقتصاد مقاومتي دنبال مي کند.وي تاکيد کرد که مسئوان 
اقتصادي بايد در چارچوب هايي که مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتي 
مشخص کردند، حرکت کنند.منادي با بيان اينکه »بايد نگاه مان به ظرفيت هاي 
داخلي باشد« گفت: توجه ويژه به ظرفيت هاي داخل کشور کمک مي کند تا 
 فشارهاي خارجي کم شود. تجربه نشان داده هر زمان در داخل کشور موفقيت هايي 
بدست آورديم در خارج از کشور هم گشايش هايي ايجاد شده است.وي با بيان 
اينکه اگر اميدمان به خارج باشد تا فقط از اين طريق مشکل مان حل شود، 
اجازه  اين کشور  آمريکا،  به حاکميت  توجه  با  نخواهيم رفت؛ چرا که   پيش 
نمي دهد کشورهاي ديگر با ايران همکاري کنند گفت: بايد نگاه مان به داخل 
باشد در عين حال نبايد ظرفيت هاي خارجي را هم ناديده بگيريم. بخش هاي 
ارتباطات و ديپلماسي بايد در کشور فعال شود.اين فعال سياسي گفت: بايد 
تاکيدمان روي بازارهاي منطقه اي باشد؛ چرا که برخي کشورها براي همکاري 
با ايران با آمريکا تعارض منافع دارند، از اين طريق است که مي توانيم به دنبال 

گسترش امنيت فروش نفت و بازگشت پول ايران باشيم.
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رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: قيمت هربشکه 
به طور متوسط ۵۴ دار  را  بودجه  نفت در ايحه 
 ، است  محاسبات  مبناي  رقم  اين  و  کرديم  لحاظ 
پيش بيني  تومان   ۱۰۰۰ هم  بنزين  ليتر  هر  نرخ 
شده است.به گزارش خبرگزاري صداو سيما؛ محمد 
درباره  دولت  هيئت  جلسه  حاشيه  در  نوبخت  باقر 
قيمت ارز در بودجه 98 گفت: آنچه که براي نرخ 
تسعير ارز پيش بيني شده ۱۴ ميليارد دار با ارز 
۴2۰۰ توماني است که براي کااهاي اساسي، دارو و 

 نهاده هاي کشاورزي است .وي ادامه داد: با تاش هاي 
که در جلسات هيئت دولت و سازمان برنامه و بودجه 
 داشتيم،از ۱۵ اذر براساس قانون، ايحه بودجه در

 ۱۴ جلد به مجلس ارسال مي شود و همچنين فردا 
شود.وي  مي  رونمايي  بودجه  و  برنامه  سازمان  در 
بيان کرد: رشد ريالي بودجه نسبت به سال گذشته 
۱2 درصد است.وي درباره حذف يارانه ثروتمندان 
گفت: امسال هم اين موضوع در دستور کار است اما 
از انجايي که اين موضوع نياز به اطاعات بيشتري 
دارد در جهت اجرايي کردن اين امر، توزيع يارانه ها 
را استاني کرديم و به هر استان به تعداد يارانه بگيرها 
پرداخت مي کنيم و باقي هم صرف طرح هاي عمراني 
انها مي شود.رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
در همه بخش ها تاش کرديم واقع بينانه ببينيم و 
در هزينه ها تعدادي از رديف ها را حذف کرديم تا 
براساس واقعيت ها بودجه را تنظيم کنيم تا از اين 

سال سخت،به آساني عبور کنيم.

نوبخت خبر داد؛
 قيمت ۱۰۰۰ توماني بنزين در بودجه ۹۸

وزير راه و شهرسازي گفت:6۰ هزار واحد مسکوني 
از مسکن مهر را که بدون متقاضي است در اختيار 
کميته امداد امام خميني قرارداديم تا در اختيار 
قشر اسيب پذير قرار گيرد.به گزارش  صداو سيما، 
محمد اسامي درحاشيه جلسه هيئت دولت گفت: 
بازار مسکن متاثر از شرايط اقتصادي و تحوات 
ارزي است و افزايش قيمت مسکن مربوط به خود 
مسکن نيست.وزير راه و شهرسازي گفت: احداث 
۱۰۰ هزار واحد مسکوني در 2۷۰ محله در شهر هاي 
گوناگون با مديريت استانداران در ستاد باز آفريني 
با هدف  اينکه  به  اشاره  با  اباغ شد.وي  استاني 
قرار دادن نياز جامعه برنامه هاي متنوعي براي 
 توليد مسکن پيش بيني شده است افزود: احداث 
۱۰۰ هزار واحد مسکوني در شهرهاي کوچک در 
دستور کار بنياد مسکن است که بزودي اباغ مي 
شود و همچنين قرار است ساليانه ۵۰ هزار واحد 
در شهرهاي جديد ساخته شود.وي درباره تکميل 

واحدهاي مسکن مهر تصريح کرد: ۵۰۰ هزار واحد از 
مسکن مهر باقي مانده که با مدل هايي که براي هر 
پروژه در نظر گرفته شده است تکميل اين واحدها 
شتاب بيشتري مي گيرد .اسامي بيان کرد: در هر 
پروژه مسکن مهر فراخواني به دستگاه هاي مربوطه 
ازجمله سازمان ملي زمين و مسکن،بنياد مسکن 
و شهرهاي جديد اباغ شد تا تصميم گيري در 
فرآيند اجراي سريعتر صورت گيرد و پروژه هاي 

مسکن مهر سريعتر تکميل شود.

وزير راه و شهرسازي: 
۶۰ هزار واحد مسکن مهر در اختيار کميته امداد قرار گرفت 

رئيس سازمان مالياتي کشور:
سازمان امور مالياتي، بزرگ ترين پايگاه اطاعات اقتصادي را دارد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: اين سازمان 
هم اکنون بزرگترين پايگاه اطاعات اقتصادي کشور 
را در اختيار دارد که اين امر، زمينه مبارزه با فرار 
مالياتي در کشور را تسهيل کرده است.به گزارش 
ايسنا، سيدکامل تقوي نژاد در نشست رؤساي ادارات 
و واحدهاي حقوقي سازمان امور مالياتي کشور با 
تاکيد بر اهميت توجه به موضوعات اجتماعي در 
کنار موضوعات اقتصادي اظهار کرد: سازمان امور 
مالياتي کشور طي سال هاي اخير رويکرد تعامل با 
مؤديان و مردم مداري را سرلوحه کار خود قرار داده 
و ضمن توسعه دانش فني و تجهيز نظام مالياتي به 
فناوري هاي اطاعاتي، زمينه برخورداري مؤديان 
از تسهيات و تمهيدات جديد نظام مالياتي به ويژه 
خدمات الکترونيکي را فراهم ساخته است.طبق اعام 
سازمان امور مالياتي، تقوي نژاد بزرگ ترين سرمايه نظام 
مالياتي را اعتماد مردم و مشارکت ايشان در تامين 
هزينه هاي کشور دانست و گفت: اعتمادآفريني و 
تعامل حداکثري با مؤديان جزء اولويت هاي اساسي 
سازمان به شمار مي رود.معاون وزير امور اقتصادي و 

دارايي افزود: مردم همواره در خصوص مسائل مالي 
و اقتصادي خود حساسيت بيشتري دارند و با توجه 
به اينکه ماليات با معيشت و زندگي مردم ارتباط 
تنگاتنگي دارد، طبيعتا از اهميت باايي برخوردار 
است؛ بنابراين مردم بايد نسبت به موضوع ماليات 

و اهميت آن در تامين هزينه هاي کشور و توزيع 
را در مسير  آگاه شوند و کشور  درآمد در جامعه 
به  اشاره  با  کنند.وي  همراهي  پيشرفت  و  توسعه 
تاکيدات مقام معظم رهبري و سياست هاي نظام 
و  نفتي  درآمدهاي  به  وابستگي  در خصوص عدم 

اتکا به درآمدهاي مالياتي، عنوان کرد: در سال هاي 
اخير نظام مالياتي شاهد تحوات بسياري در حوزه 
فناوري اطاعات بوده که اين تحوات، منشأ اساسي 
افزايش درآمدهاي مالياتي بوده است.تقوي نژاد تاکيد 
کرد: امروز بزرگ ترين پايگاه اطاعات اقتصادي کشور 
را در اختيار داريم که داراي بيش از يک ميليارد و 
۳۰۰ ميليون رکورد اطاعاتي است که هر لحظه به 
آن افزوده مي شود. اين اطاعات ابزار سازمان براي 
جلوگيري از فرار مالياتي و تحقق عدالت مالياتي 
است.وي درباره ساير ابزارهاي قانوني که با اصاح 
قانون ماليات هاي مستقيم در اختيار نظام مالياتي 
قرار گرفته است، گفت: با ماده هاي ۱69 و ۱69 مکرر 
قانون ماليات هاي مستقيم وظيفه اي براي سازمان 
امور مالياتي ايجاد شده است، از اين بابت که بايد 
و  معاماتي  مالي،  مکاني،  هويتي،  اطاعات  کليه 
بانکي افراد را در اختيار بگيريم که در اين رابطه 
۴۰ سازمان و وزارتخانه شناسايي شده اند، فهرست 
آنها تهيه شده و اقام اطاعاتي مورد نياز ما را در 

اختيار قرار مي دهند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ساختار بيمه ها بايد پوست اندازي کند 
گفت:برخي مديران بيمه ها با ويلچر سر کار مي آيند اما اجازه نمي دهند نيروهاي جديد به 
کار گرفته شوند.به گزارش تسنيم،محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري سيما گفت: حرکت صنعت بيمه از ساختار دولتي به سمت 
رويکرد خصوصي و رقابتي يک باره و يک مرتبه بود.وي افزود: حرکت يک مرتبه از فضاي 
دولتي به فضاي رقابتي موجب ايجاد رقابت ناسالم ميان شرکت هاي بيمه در حوزه خدمات 
و ارائه خدمت شده است.پورابراهيمي گفت: انتظارات از نظارت جامع بر شرکت هاي بيمه، 
عملي نشده است.وي افزود: بخش هايي از صنعت بيمه دچار اشکاات اساسي هستند و در 
 حوزه نظارتي تصميمات، زمين مانده است.پورابراهيمي گفت: از ۳۰ شرکت صنعت بيمه 
۱۵ شرکت، توانگري قابل قبولي ندارند.وي افزود: برخي شرکت هاي بيمه عدد توانگري ۳ و ۴ 

دارند و زيان ده هستند.پورابراهيمي گفت: صنعت بيمه براي آزمون و خطاي ديگران پوشش قرار 
مي دهد اما اکنون بايد چاره اي براي قدرت ريسک شرکت هاي بيمه انديشيد.وي افزود:بيمه 
مرکزي بايد سرمايه شرکت هاي بيمه را افزايش دهد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
ميانگين سني مديران صنعت بيمه ۵۵ سال به بااست که اثر منفي بر صنعت بيمه گذاشته 
است.پورابراهيمي افزود:برخي شرکت هاي بيمه به جاي رقابتي کردن فعاليت ها حوزه ها را 
انحصاري کرده اما در عين حال دچار مشکل شده اند.وي با بيان اينکه ساختار بيمه ها بايد 
پوست اندازي کند گفت:برخي مديران بيمه ها با ويلچر سر کار مي آيند اما اجازه نمي دهند 
نيروهاي جديد به کار گرفته شوند.پورابراهيمي افزود:معافيت ماليات بر ارزش افزوده را در 
صنعت بيمه پيگيري مي کنيم و درهفته آينده گزارش نهايي کميسيون اقتصادي درباره اين 

موضوع به صحن علني مجلس مي آيد.

مديرعامل بانک صادرات ايران تاکيد کرد؛
جايگاه ويژه تأمين سرمايه سپهر در 
زنجيره ارزش بانک صادرات ايران

 مديرعامل بانک صادرات ايران در هفتمين سالروز تاسيس شرکت تأمين 
سرمايه سپهر که با حضور سهامداران عمده و مديران عالي رتبه بانک 
صادرات ايران برگزار شد، تاکيد کرد: تأمين سرمايه سپهر در زنجيره 
ارزش اين بانک از جايگاه ويژه اي برخوردار است.به گزارش روابط عمومي 
بانک صادرات ايران، حجت اه صيدي "شرکت تأمين سرمايه سپهر را از 
شرکت هايي دانست که از آغاز فعاليت تاکنون براساس ساختاري اصولي 
و حرفه اي بنا نهاده شده است.صيدي ادامه داد: اميد است اين شرکت 
با نيروي انساني متخصص و حرفه اي که دراختيار دارد، به زودي در 
هيئت و ساختار يک بنگاه بزرگ بين المللي باشکوه ظاهر شود.وي با 
اشاره به مزيت هاي رقابتي شرکت تأمين سرمايه سپهر گفت: تامين 
سرمايه  سپهر حجم عظيمي از پتانسيل ها را در اختيار دارد که مي تواند 

با استفاده از آنها مزيت رقابتي خود را افزايش دهد.

دکتر فرحي:
پست بانک ايران براساس گزارش 
ارزيابي عملکرد بانک ها، به عنوان 

بانک برتر دولتي کشور شد
دکتر فرحي مديرعامل پست بانک ايران گفت: براساس گزارش ارزيابي  
مرکز بازرسي وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات وفناوري 
اطاعات، اين بانک با کسب بيش از 96 درصد از کل امتياز ممکن در 
زمينه عملکرد شاخص هاي عمومي و اختصاصي به عنوان بانک برتر 
دولتي کشور شده است.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران: وي افزود: 
درراستاي استقرار نظام جامع مديريت عملکرد در دستگاه هاي اجرايي 
کشور، همه ساله فرآيند ارزيابي عملکرد دستگاه ها در ابعاد شاخص هاي 
عمومي و اختصاصي اجرا مي شود که اين بانک با کسب ۱66۷ امتياز 
طبق ارزيابي مرکز بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ۱۵۳۴ امتياز 
طبق ارزيابي مرکز بازرسي وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات از نظر 
مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي، بهترين بانک در بين بانک هاي 
دولتي کشور معرفي شده و از سوي مهندس آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطاعات از تاش ها کارکنان و مديران اين بانک که در کسب 

اين افتخار تأثيرگذار بوده اند تقدير به عمل آمده است.

آغاز طرح گفت وگوي تلفني مشتريان 
با مديران ارشد  بانک انصار

ارشد که  با مديران  انصار  بانک  تلفني مشتريان  طرح گفت وگوي 
طي  ۴ سال گذشته باموفقيت انجام شد و تعداد زيادي از مشتريان 
وعموم مردم سواات خود را از آقاي فروتن قائم مقام بانک، معاونين و 
 مديران کل مطرح و پاسخ هاي ازم را دريافت کردند، از روز يک شنبه 
۱8 آذرماه سال جاري، با پاسخگويي آقاي مهندس نراقيان مديرکل 
بازاريابي بانک انصار به سواات متقاضيان آغاز مي شود.به گزارش اداره 
کل روابط عمومي و تبليغات، در راستاي اجراي راهبرد مشتري گرايي 
بانک انصار که به منظور جلب رضايت مشتريان و حفظ و افزايش سهم 
بانک از بازار سپرده ها  صورت مي گيرد، طرح گفت وگوي تلفني مديران 
ارشد بانک انصار با گفت وگوي مديرکل بازاريابي در تاريخ ۱8 آذرماه از 
ساعت ۱۰ تا ۱۱/۳۰ آغاز و با گفت وگوي حجت ااسام والمسلمين 
محمدي شاهرودي در تاريخ 9 دي ماه سال جاري در بازه زماني مشابه 
به پايان مي رسد.  شايان ذکراست که اين طرح بر اساس جدول پيوست 
اجرا شده و متقاضيان مي توانند با معاونين و مديران کل بانک در تاريخ 
ها و زمان هاي تعيين شده از طريق شماره تلفن ۰96۳۰۰ مرکز خدمات 

مشتريان گفت وگو کنند. 

خبر
نماينده مجلس: 

به جاي انتقال آب خزر ۹۱ درصد آبي را 
که به دريا مي ريزد، مديريت کنيد

نماينده مردم قائم شهردر مجلس شوراي اسامي با انتقاد از موضوع انتقال 
آب درياي خزر خطاب به رئيس جمهور گفت: به جاي اينکه در خصوص 
ساخت سد در شمال کشور اقدام کنيد و 9۱ درصد آبي را که به دريا خزر 
مي ريزد مديريت کنيد به دنبال انتقال اب شور خزر به مناطق کويري هستيد. 
به گزارش ايسنا، عبداه رضيان نماينده مردم قائم شهردر مجلس شوراي 
اسامي در تذکر شفاهي جلسه علني ديروز مجلس در تذکري به رئيس جمهور 
گفت: آقاي رئيس جمهور با بيان عوامگرايانه مجددا به موضوع انتقال آب 
درياي خزر اصرار ورزيدند، به جاي اينکه در خصوص ساخت سد در شمال 
کشور اقدام کنيد و 9۱ درصد آبي را که به دريا خزرمي ريزد مديريت کنيد 
به دنبال انتقال آب شور خزر به مناطق کويري هستيد، اينکار کارشناسي 
نيست، رفتار شما موجب ناراحتي مردم کشور است؛ چرا که اين مردم طبيعت 
سرسبز شمال را دوست دارند. وي در تذکري به وزير ورزش و جوانان گفت: 
وزير ورزش  سه سال پيش به استان مازندران سفر کردند، قول سالن ورزش 
را به مردم جويبار دادند، اما  در اين سه سال هيچ اقدامي صورت نگرفته و 

فقط  فوندانسيون آن طراحي و اجرايي شده است.  

معاون وزير راه و شهرسازي:
  ساخت ۵۰ هزار واحد مسکوني

در شهرهاي جديد آغاز شد
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: هم اکنون مسکن مهر در بسياري 
از شهرهاي جديد پايان يافته و فرصت مناسبي است تا بتوانيم در 
اين حوزه گام برداريم.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما از وزارت 
راه و شهرسازي، حبيب اه طاهرخاني در همايش مديران عامل 
شهرهاي جديد با اشاره به رويکرد جديد وزارت و راه و شهرسازي در 
احداث 2۰۰ هزار واحد مسکوني تا سال ۱۴۰۰ در شهرهاي جديد 
بيان کرد: خوشبختانه ما با درک اين ضرورت برنامه خود را از مدتي 
قبل آغاز کرده و امسال حداقل اقدامات ازم براي ساخت و آماده 
 سازي ۵۰ هزار واحد مسکوني را آغاز کرديم که قطعا زمينه ساز 
توليد مسکن در سنوات آتي نيز در اين مناطق خواهد بود.معاون 
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد با 
 تأکيد براينکه بحث عرضه مسکن يکي از محوري ترين برنامه هاي 
شرکت عمران شهرهاي جديد در اين دوره به شمار مي رود گفت: 
انتظار داريم مديران عامل مطابق برنامه مذکور عمل کرده و از 2 
هفته آينده، هر هفته شاهد شروع بخشي از عمليات اجرايي اين 

طرح باشيم.

جعفري خبر داد؛
 تامين داخلي۸۰ درصد از نيازهاي 

صنعت انتقال نفت 
در نوزدهمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه ها و اعضاي شوراي بسيج 
صنعت انتقال نفت ايران بر تامين داخلي 8۰ درصد نيازمندي هاي شرکت 
تاکيد شد.به گزارش روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران، در اين نشست عباسعلي جعفري نسب مديرعامل شرکت گفت: 
 اکنون در سراسر صنعت انتقال نفت ايران نيروهاي بسيجي حضور دارند و با 
روحيه اي مثال زدني مشغول به خدمت رساني هستند.وي با تأکيد بر 
همگاني نمودن بسيج در شرکت و تقويت بيش از پيش آن افزود: بحث 
اقتصاد مقاومتي که مقام معظم رهبري نيز هميشه بر آن تأکيد دارند از 
اهميت بسزايي برخوردار بوده و همچون گذشته بايد به طور فراگير در 

همه بخش هاي مختلف شرکت به آن توجه شود.

خبر
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار:

 افزايش نقدي حقوق کارگران منتفي است
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: مباحثي مانند پايداري بنگاه هاي 
اقتصادي، حفظ اشتغال موجود،خلق فرصت هاي شغلي جديد، راهکارهاي خروج 
و برون رفت واحدهاي توليدي از رکود و تعطيلي از مباحث مطرح در جلسه 
روز گذشته مزدي بود.اصغرآهني ها، نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار 
در گفت وگو با تسنيم ،درباره جلسه روز سه شنبه مزدي گفت: روز گذشته اين 
جلسه با حضور نمايندگان دولت و کارفرمايان برگزار شد اما  مباحثي پيرامون 
پايداري بنگاه هاي اقتصادي، حفظ اشتغال موجود و در ادامه خلق فرصت هاي 
شغلي جديد و در حرکتي سه جانبه و با مشارکت حداکثري شرکاي اجتماعي، 
راهکارهاي خروج و برون رفت واحدهاي توليدي از رکود و تعطيلي، بررسي 
نيروي کار و  از  به تبع آن صيانت  اين گونه واحدها و  از  و مختصات حمايت 
حفظ اشتغال موجود به طور دقيق و موشکافانه تعيين شد. وي اظهار داشت: 
کارفرماها هيچ دخالتي در اين موضوع نداشته اند و با راهکارهايي که قرار شده 
ارائه دهند و همچنين جلسه اي که با مسئوان وزارت کار داشتيم؛  تقويت قدرت 
خريد کارگران را مطرح  کرديم که اميدواريم به زودي کااهاي اساسي را به 
کارگران بدهند و بخشي از مشکات اين عزيزان را حل کنند. امکان افزايش 
نقدي حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد. وي افزود: تاش مي کنيم قدرت 
خريد اين قشر در قالب حمايت هاي غيرنقدي دولت تقويت شود، اما نماينده 
کارگري در شوراي عالي کار بر اين باور است که کارگران به حمايت نقدي و 

آبرومندانه بيشتري نياز دارند.

 پشت پرده  توقف عرضه نفت در بورس
عالي هماهنگي  از شوراي  اخذ مجوز  بهانه  به  نفت  وزارت  در حالي 
اقتصادي فرآيند عرضه نفت در بورس را متوقف کرده است که شواهد 
نشان مي دهد الزامات قانوني کافي در اين راستا وجود دارد و مانع اصلي 
اجراي اين راهکار انحصارطلبي وزارت نفت در صادرات نفت کشور است.به 
گزارش تسنيم ،مدل سنتي فروش نفت ايران توسط شرکت ملي نفت به 
تعداد محدودي از پاايشگاه ها و تجار سرشناس، همواره زمينه  اثرگذاري 
تحريم هاي نفتي بر ميزان صادرات نفت ايران را فراهم کرده است. پس 
از خروج آمريکا از برجام و بازگشت مجدد تحريم هاي نفتي، يکي از 
جدي ترين گزينه هاي مطرح شده توسط کارشناسان براي خنثي سازي 
تحريم ها، عبور از مدل سنتي و متنوع سازي روش هاي صادرات نفت با 
عرضه نفت در بورس و استفاده از ظرفيت و توانمندي بخش خصوصي 
داخلي بود. علي رغم مخالفت جدي بخشي از بدنه وزارت نفت، اين راهکار 
پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و الزام وزارت نفت به 
عرضه نفت در بورس وارد فاز اجرايي شد. به نظر مي رسد اين وزارتخانه 
به جاي حمايت از سازوکار شفاف و مطمئن بورس در راستاي دور زدن 
تحريم هاي نفتي و چرخيدن چرخ اقتصاد کشور سعي مي کند در جهت 
حفظ انحصار خود مانع ورود بخش خصوصي و به تبع آن افزايش ميزان 

صادرات نفت کشور در شرايط تحريمي شود.

معاون وزير جهاد کشاورزي: 
 مرکبات براي شب عيد بيش از نياز

 بازار است
معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه ميوه هاي مرکبات 
براي شب عيد بيش از نياز بازار است، گفت: ميوه هاي ذخيره سازي شده هم 
از 2۰ اسفند وارد بازار خواهد شد.به گزارش فارس، محمدعلي طهماسبي 
در حاشيه همايش روز جهاني خاک در جمع خبرنگاران، درباره آخرين 
وضعيت ذخيره سازي بازار ميوه شب عيد گفت: امسال توليد ميوه به 
ويژه مرکبات و کيوي به حدي زياد است که قيمت آن براي خريد از 
باغداران کاهش يافته است و هم اکنون سازمان تعاون روستايي براي 
جلوگيري از کاهش قيمت بيشتر وارد شده و تا زماني که بازار به تعادل 
برسد خريدها را ادامه مي دهد. معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي 
با انتقاد از اختاف قيمت ميوه از سر باغ تا خرده فروشي ها گفت: متأسفانه 
به خاطر تفاوت چند برابري قيمت ها توليدکننده و مصرف کننده هر دو 

متضرر هستند که بايد راهکاري در نظر گرفته شود.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران مطرح کرد؛
 لزوم حضور همزمان صنايع باادست 

و پايين دست در بورس کاا
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران معتقد است که در جريان معامات 
کااها ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان، بايد اصول منطق بازار برقرار 
باشد به اين معنا که فعاليت براي همه زنجيره توليد به صرفه باشد و در حق 
هيچ يک از اعضاي زنجيره، اجحاف نشود؛ در اين رابطه تمرکز معامات کااها 
در حوزه هاي مختلف به خصوص فلزات و پتروشيمي در بورس کااي ايران 
بهترين اتفاق است. جعفر ذره بيني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان 
کرد: نخستين حسن بورس کاا براي اقتصاد کشور، شفاف سازي روند معامات 
کااها بوده است به طوري که امروز همه فعاان بازارهاي کاايي که به دنبال 
رشد اقتصاد هستند در بورس کاا حضور دارند و از اين بستر معامات حمايت 
مي کنند.وي افزود: بايد توجه کنيم که بورس کاا محلي براي حضور توامان 
صنايع باادستي و پايين دستي با خواسته ها و شرايط متفاوت است، از اين رو 
به طور طبيعي و به خصوص به دليل نوسانات اخيري که در بازارها مشاهده 
کرديم، شايد نقد هايي به روند معامات چند محصول وجود داشته باشد که 

اين موضوع نيز با تعامل ميان فعاان صنعت قابل رفع است.

عبداللهي در جلسه علني مجلس: 
کاهش نرخ ارز نتوانست قيمت کااها را 

ارزان کند
نماينده مردم اهر و هريس در مجلس گفت:با وجود کاهش نسبي قيمت ارز 
در روزهاي اخير اما قيمت کااها همچنان گران است.به گزارش فارس،بيت 
اه عبداللهي  در نشست علني پارلمان در تذکر شفاهي خود گفت:به رئيس 
جمهور تذکر مي دهم که با وجود کاهش نسبي قيمت ارز در روزهاي اخير 
قيمت کااها همچنان گران است بنابراين تدبيري براي کاهش قيمت 
کااها اتخاذ شود.نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسامي 
ادامه داد: به وزير کشور تذکر مي دهم که موضوع فرمانداري ويژه شهرستان 
اهر حل شود چرا که شهرهاي مشابه اهر فرمانداري ويژه دارد بنابراين 
بايد به اين خواسته مردم توجه شود.وي در تذکري به وزير تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعي يادآور شد: حدود 8۰ هزار نفر در اهر جزء بيمه شدگان 
تأمين اجتماعي هستند بنابراين بايد بيمارستان تأمين اجتماعي در اين 
شهرستان از سال ها قبل احداث مي شد و بايد به اين بحث رسيدگي شود.
عبداللهي همچنين در تذکر به وزير جهاد کشاورزي افزود: بايد به بحث 

تعيين تکليف سد شهرستان هريس توجه شود. 

وزيراقتصاد با بيان اينکه در سال 98 يارانه ها به سمت توليد هدايت 
از  بيش  آينده  سال  دولت  هفته  در  اميدواريم  گفت:  شوند،   مي 
9۵ درصد واردات کشور تحت پوشش تجارت الکترونيکي قرار گيرد.به 
گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، فرهاد دژپسند با اشاره به همکاري 
دولت و کمک مجلس در برداشتن گام هاي طايي در تجهيز گمرکات 
کشور به عنوان دروازه سهل و سريعي در مسير واردات و صادرات 
از  آينده بيش  اميدواري کرد که در هفته دولت سال  ابراز   کشور 
9۵ درصد واردات کشور تحت پوشش تجارت الکترونيکي قرار گيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر بخواهيم در مقابل تهديدها 
مقاومت کنيم و اقتصاد ايران مستقل به ترقي و رشد خود ادامه دهد، 
بايد سرمايه گذاري و توليد داخلي تقويت شود که در اين مسير توليد 

داخلي ما بايد در استفاده از واردات 8۵ درصدي کااهاي سرمايه اي، 
مواد اوليه و واسطه اي و قطعات يدکي ياري شود.وي شعار گمرکات 
کشور را سرعت، دقت و سامت اعام کرد و گفت: در عين حال 
که تعلل در ترخيص کااهاي سرمايه اي، مواد اوليه و ماشين آات 
پذيرفتني نيست اما نبايد سرعت موجب شود تا کااي قاچاق از منافذ 
وارد کشور شود.اين عضو کابينه دوازدهم با تاکيد بر ضرورت جلوگيري 
از ورود کااي قاچاق از مبدا گمرکات کشور گفت: در اين مسير بايد 
ضمن استفاده از تجهيزات روز، فرايند کاري گمرکات نيز الکترونيکي 
شود و تا حد امکان از فرايندهاي انساني در مسير کار جلوگيري به 
عمل آيد.وي گفت: البته در هر جامعه ممکن است عده معدودي 
هم تخلفاتي کنند اما اين به منزله آن نيست که چنين مسائلي را 

به عموم تعميم دهيم ولي بايد آن مسائل محدود هم زدوده شود تا 
همه بتوانيم بگوييم مجموع فرايند کاري گمرکات کشور کاما شفاف 
و سالم است.دژپسند همچنين در پاسخ به اين سوال که براي حذف 
يارانه دهک هاي پردرآمد در ايحه بودجه سال آينده چه تدابيري 
اتخاذ شده است گفت: در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي سوق 
داده شدن يارانه ها به سمت توليد تاکيد شده است که اين موضوع در 
ايحه بودجه سال 98 هم پيش بيني شده اما من قبل از ارائه آن به 
مجلس شوراي اسامي رسانه اي نمي کنم چون معتقدم نوآوري هاي 
بودجه سال آينده از جمله درباره يارانه بايد توسط رئيس جمهور 
بيان شود ولي مطمئن باشيد اقدام خيلي خوبي پيش بيني شده که 

براي تحقق سياست هاي کلي کمک مي کند.

وزير اقتصاد:
يارانه ها در سال ۹۸ به سمت توليد مي رود

محمدي:
انتشار اوراق مبتني بر کاا، اتکا به نظام پولي کشور را کاهش مي دهد

سليماني:  همه کشتي ها، هواپيماها و تانکرها زير پوشش بيمه  داخلي قرار گرفتند

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بورس کاا در 
تامين مالي گفت: بورس کاا از طريق فروش کاا و پيش فروش 
اوراق کاايي مي تواند در تامين مالي نقشي اساسي داشته باشد. 
اوراق کوتاه مدت مبتني بر کاا نياز به ضمانت و اتکا به نظام پولي 
کشور را کاهش مي دهد و اميدواريم که شرکت هاي توليدي بتوانند 
از اين امکان براي تامين مالي خود استفاده کنند.به گزارش کااخبر 
به نقل از سنا، شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در حاشيه همايش بانکداري شرکتي، گفت: بازار سرمايه براي تامين 
مالي شرکت ها آمادگي کامل دارد. در نيمه نخست سال جاري، 
۴۵۰۰ ميليارد تومان در بازار سرمايه تامين مالي شده است. در سال 
گذشته هم بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان از طريق بازار سرمايه 
تامين مالي صورت گرفته است.سخنگوي سازمان بورس با اشاره به 
اينکه ميزان تامين مالي ذکر شده تنها از طريق انتشار اوراق است 
و اگر افزايش سرمايه ها محاسبه شود به بيش از ۴۰ هزار ميليارد 
تومان مي رسد، افزود: عاوه بر تامين مالي شرکت هاي خصوصي 
طبق قانون بودجه، ۵۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي براي دولت 
از طريق بازار سرمايه پيش بيني شده و سازمان بورس همواره تاش 
مي کند تا ابزارهاي متنوعي را در اين زمينه به کار گيرد و روند 
تامين مالي را تسهيل کند.محمدي با اشاره به نقش بورس کاا در 
تامين مالي گفت: بورس کاا از طريق فروش کاا و پيش فروش 

اوراق کاايي مي تواند در تامين مالي نقشي اساسي داشته باشد. 
اوراق کوتاه مدت مبتني بر کاا نياز به ضمانت و اتکا به نظام پولي 
کشور را کاهش مي دهد و اميدواريم که شرکت هاي توليدي بتوانند 
از اين امکان براي تامين مالي خود استفاده کنند.سخنگوي سازمان 
بورس به راه اندازي ابزارهاي جديد مالي اشاره کرد و افزود: اختيار 
خريد و فروش مهمترين ابزاري بود که سال گذتشه عملياتي شد. 
قرارداد آتي سبد سهام تا يک ماه آينده عملياتي مي شود. فروش 
استقراضي نيز تا پايان سال عملياتي خواهد شد. در عين حال، ابزارهاي 
مالي اسامي جديد مانند اوراق وکالت، اوراق جعاله، اوراق مرابحه و 
اوراق اجاره سهام وارد بازار شده اند. تنوع اين ابزارها نسبت به ساير 

کشورهاي اسامي بسيار باا و کاما شرعي است.
محمدي از آمادگي بازار سرمايه براي راه اندازي بورس ارز خبر داد 
و گفت: زمان بندي و جزئيات راه اندازي اين بازار وابسته به تصميم 
بانک مرکزي است، اما در ارکان بازار سرمايه آمادگي راه اندازي اين 
بازار از مدت ها قبل وجود داشته و بازار سرمايه آماده راه اندازي 
قراردادهاي آتي ارز است، اما بانک مرکزي تصميم نهايي درباره 
عملياتي شدن اين بازار را خواهد گرفت.دبير شوراي عالي بورس به 
تاش هاي بين المللي اين سازمان اشاره کرد و گفت: طي دوسال 
اخير تاش شد تا عضويت پيوسته ما در آيسکو به عضويت عادي 
تبديل شود و اکنون با اين ارتقاء ايران داراي حق راي شد. از اين 

پس بورس هاي ايران مي توانند عضو نهادها و فدراسيون جهاني 
باشند. همچنين مسير جذب سرمايه گذاران خارجي  ها  بورس 
در بازار سرمايه هموار شد.محمدي ادامه داد: امروز استانداردهاي 
بازار سرمايه ايران با استانداردهاي بين المللي مطابقت دارد و اين 
موضوع توسط آيسکو تاييد شده است. اين تاييد پيامي براي سرمايه 
 گذاران خارجي دارد که بازار سرمايه ايران از سرمايه گذاران حمايت 
مي کند. ارتقاي عضويت ما اين پيام را به دنيا مي دهد که استانداردها 
از لحاظ سيستم معامات، حمايت از حقوق سهامداران در هيئت 
داوري، قوانين و مقررات مترقي و تخصصي و تنوع ابزارها در سطح 
 پيشرفته اي قرار دارد. البته بايد تاش کنيم در عرصه هاي بين المللي 
نقش پررنگ تري داشته باشيم.دبير شوراي عالي بورس ادامه داد: 
 شرکت سپرده گذاري مرکزي نيز در کانون شرکت هاي سپرده گذاري 
مرکزي جايگاه بهتري پيدا کرده است و اين دو رويداد مهم بازار 
سرمايه در عرصه بين المللي است.رئيس سازمان بورس با بيان اينکه 
اکنون حدود ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار کد سهامداري در کشور ثبت 
شده، گفت: ما از نظر تعداد سهامداران در رده مناسبي هستيم. 
همه ارکان بازار سرمايه نيز تاش مي کنند تا سرمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري رواج داشته باشد تا ريسک هاي بازار 
سرمايه کنترل شود. افرادي که به مديريت ريسک توجه بيشتري 

دارند، مي توانند در اين صندوق ها سرمايه گذاري کنند.

رئيس کل بيمه مرکزي از سود حدود هزار و 2۰۰ ميليارد توماني صنعت 
 بيمه در سال 96 خبر داد و گفت: همه نفتکش ها و کشتي ها و حمل و نقل 
هوايي کشور زير پوشش بيمه هاي داخلي هستند.به گزارش تسنيم ،غامرضا 
سليماني در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه 
بيمه در سال هاي اخير رشد مناسبي داشته است افزود: در سال گذشته 
۳۴ هزار ميليارد تومان حق بيمه صادر شد که 2۱ درصد در مقايسه با 
سال 9۵ افزايش دارد.رئيس کل بيمه مرکزي از سود حدود هزار و 2۰۰ 
ميليارد توماني صنعت بيمه در سال 96 خبر داد و گفت: از ۳2 شرکت 
بيمه ۴ شرکت زيان ده هستند.سليماني افزود: برخي شرکت هاي بيمه 
براي رقابت نرخ شکني مي کنند که موجب رقابت ناسالم مي شود، حق 
بيمه کاهش مي يابد و شرکت هاي بيمه در پرداخت هزينه ها دچار مشکل 
مي شوند.وي گفت: بر اين اساس بيمه مرکزي محدوديت هايي را براي 
 تخفيف نرخ بيمه براي شرکت ها در نظر گرفته است از جمله شرکت هاي 
بيمه در بيمه شخص ثالث فقط مي توانند دو و نيم درصد تخفيف دهند.

سليماني افزود: در بيمه مرکزي بر شرکت هاي بيمه نظارت جامع وجود 
دارد و کميته هاي صيانت براي شرکت هايي که زيان ده هستند يا ممکن 
است در آينده زيان ده شوند رتبه تعيين مي کنند.وي گفت: بيمه مرکزي 

حتي يک شرکت را که توان حل مشکاتش را نداشت با تشکيل شوراي 
عالي بيمه از فعاليت معلق کرد تا مشکاتش را حل کند.

سليماني افزود: شرکت هاي بيمه اي که آيين نامه هاي بيمه مرکزي را 
 رعايت نمي کنند نمره منفي مي گيرند و به شرکت هايي که اين آيين نامه ها 
را رعايت مي کنند نمره مثبت داده مي شود.وي با بيان اينکه توانگري شرکت 
هاي بيمه به وسيله عدد اعام مي شود و هر چه اين عدد بزرگتر باشد 
 نشان دهنده ضعف توان شرکت بيمه است گفت: اکنون از کل شرکت هاي 
بيمه، 8 شرکت توانگري 2، يک شرکت توانگري ۴ و بقيه شرکت ها توانگري 
يک دارند.سليماني با بيان اينکه سهامداران سرمايه شرکت هاي بيمه را 
تأمين مي کنند افزود: تقريباً بيشتر شرکت هاي بيمه توانسته اند سرمايه 
خود را افزايش دهند اما 2 شرکت مشکل دارند و اين مسئله به سهامداران 
آنها اعام شده است.وي گفت: وضعيت اين 2 شرکت در شوراي عالي 
بيمه بررسي مي شود و اگر نتوانند مشکاتشان را حل کنند احتمال دارد 
 فعاليت آنها تعليق شود.رئيس کل بيمه مرکزي افزود: از کل شرکت هاي 
بيمه فقط بيمه مرکزي و شرکت بيمه ايران دولتي هستند.وي با بيان 
اينکه بيمه مرکزي در شرکت بيمه ايران با قانون خدمات کشوري اداره 
مي شود گفت: روابط در انتخاب مسئوان شرکت هاي بيمه خصوصي به 

بيمه مرکزي ارتباطي ندارد و ما در آن دخالت نمي کنيم.سليماني افزود: 
در حالي که حق بيمه شخص ثالث به طور ميانگين ۵6۰ هزار تومان است 
اما ضريب خسارت در اين بخش بااست.وي گفت: پرداخت هزينه هاي 
درماني در ۷ ماه نخست امسال 6۰ درصد در مقايسه با سال قبل افزايش 
يافته است البته در بخش هايي مانند بيمه آتش سوزي مشکلي نداريم.

سليماني افزود: معافيت ماليات بر ارزش افزوده بيمه موجب کاهش حق 
بيمه مي شود.وي گفت: ماليات بر ارزش افزوده و  29 درصد حق بيمه 
 را شامل مي شود.سليماني با بيان اينکه ضريب نفوذ بيمه اي در کشور 
۳/2 درصد است افزود: به بيمه ها اجازه داده ايم با حق بيمه هايي مانند 
بيمه زندگي در سرمايه گذاري ها وارد شوند اما حق بنگاه داري ندارند.وي 
گفت: اجازه نمي دهيم در صنعت بيمه، بنگاه داري شود.رئيس کل بيمه 
 مرکزي افزود: ۱۴ استارت آپ براي کمک به شرکت هاي بيمه و بيمه گزار 
رونمايي شد.سليماني گفت: همه نفتکش ها و کشتي ها و حمل و نقل 
هوايي کشور زير پوشش بيمه هاي داخلي هستند.وي با بيان اينکه تورم 
يک موضوع موقتي اما قراردادهاي بيمه اي بلندمدت است افزود: کنار 
بيمه زندگي، شرکت هاي بيمه مشوق هايي در نظر گرفته اند و 2 شرکت 

بيمه به طور تخصصي درباره بيمه عمر وجود دارد.
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ورزش صبحگاهي 
شهروندان باقرشهر 

جام طاي 
مشارکت گرفت

شهرري-خبرنگاررسالت:
همايش پياده روي بزرگ خانوادگي باقرشهر با حضور چندين هزار شهروند برگزار 
 و مسير استاديوم ايثارگران مجموعه عطر سيب شهرداري باقرشهر تا بوستان فدک 

) بانوان( اين شهر با پاي پياده پيموده شد.
 در اين همايش که با استقبال ويزه شهروندان روبه رو بود مديران شهري ادارات و 
صنايع ، ورزشکاران و هنرمندان ملي، استاني و محلي حضور داشتند.زيباترين تصوير 
اين برنامه که به درخواست کميسيون ورزشي شوراي اسامي و تربيت بدني شهرداري 
و شوراي اسامي در دستور اجرايي و کاري روابط عمومي قرار گرفت ، مشارکت 
اغلب شهروندان در رده هاي سني مختلف بود . تجمع شهروندان از ساعت هفت 

صبح در استاديوم ايثارگران و دميدن سوت ورزش همگاني در اين استاديوم بيانگر 
مشارکت بااي شهروندان باقرشهري در برنامه هاي گروهي و ورزشي بود .حضور 
شهروندان از منطقه ۲۰ ، کهريزک و حسن آباد نشان مي داد ، اغلب خانواده ها از 
ورزش هاي گروهي و خانوادگي استقبال مي کنند و ازم است مسئوان مربوطه  
طراحي هاي کاربردي ويژه اي را به اين منظور دردستور کار خود قرار دهند.عليرضا 
ناصري پور، شهردار باقرشهر با تقدير از برنامه ريزي خوب واحدهاي روابط عمومي 
و تربيت بدني شهرداري گفت: حضور و همت همکاران خوبم در حوزه هايي چون 
خدمات شهر ، مديريت بحران فضاي مناسبي را براي اين حضور گسترده مردم فراهم 

کرد که جاي تقدير دارد . 

شهرستان

خبر
نبود آنژيوگرافي بيماران شهرستان 
گلپايگان را روانه کان شهرها مي کند

گلپايگان – خبرنگار رسالت:
مهندس علي بختيار، نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس 
دهم با بيان اينکه مستاجر شدن بيماران شهرستاني در کان شهرها 
مستقيم  ارتباط  در شهرستان ها  درماني  کمبود خدمات  نقض  با 
دارد، گفت: خدمات درماني بر حسب سطح بندي جمعيتي مانعي 

براي پاسخگويي به نيازهاي درماني شهروندان است.
نماينده مردم درباره وضعيت ازدحام بيماران  در بيمارستان هاي 
دولتي کشور گفت: کمبود خدمات رساني درماني و بهداشتي مناسب 
در شهرستان هاي کوچك موجب شده است که بيماران شهرستاني 

براي درمان عازم مراکز درماني کان شهرها شوند.
بيماران  به  درماني  خدمات  ارائه  کرد:  تصريح  بختيار  مهندس 
است  اشکااتي  از  يکي  و سطح بندي جمعيتي  برحسب جمعيت 
که در توزيع عدالت درماني در کشور وجود دارد و اين امر نقض 
بزرگي در ارائه خدمات درماني و بهداشتي به بيماران در کشور 

تلقي مي شود.

  برگزاري نشست آموزشي مديريت 
 مصرف آب درحوزه بسيج 

نرجس دليجان
اراک – خبرنگار رسالت :

 در راستاي گسترش فرهنگ مصرف بهينه آب ، نشست آموزشي 
پايگاه  نرجس  بسيج  حوزه  عضو  بانوان  ويژه  آب  مصرف  مديريت 
مقاومت عطيه يك دليجان برگزار شد . به گزارش روابط عمومي 
شرکت آب و فاضاب استان مرکزي : عباس قلي پور فاضلي مدير 
امور آب وفاضاب شهرستان دليجان بيان نمود طي اين نشست 
آموزشي که در محل حوزه بسيج نرجس پايگاه مقاومت عطيه يك 
با  بسيجي  خواهران   ، شده  ارائه  توضيحات  برگزارشد  با  دليجان 
وضعيت منابع آبي دليجان ، فرايند تامين و سالم سازي آب شرب 

اين شهر آشنا شدند.
   وي در ادامه افزود : در اين نشست آموزشي ضمن تاکيد بر لزوم 
مصرف  براي  عملياتي  راهکارهاي  ارائه   ، مصرف  در  جويي  صرفه 
بهينه آب و نتايج حاصل از مديريت مصرف آب ، کتابچه و بروشور 
بين  تبليغاتي  در  اقام  راهنما ي صرفه جويي در مصرف آب  و 

شرکت کنندگان توزيع شد.

مدير کل ميراث فرهنگي هرمزگان :
 بندر کنگ به ثبت جهاني

 نزديک مي شود
بندر عباس-خبرنگاررسالت:

ثبت  به  بندرکنگ  گفت:  هرمزگان  فرهنگي  ميراث  کل  مدير 
کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به  شود.  مي  نزديك  جهاني 
هرمزگان،  استان  گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث 
فرهنگي  ميراث  کل  مدير  برومند  رضا  حضور  با  اي  جلسه  در 
زارعي  ايوب  فرهنگي،  ميراث  معاون  نوروزي  عباس  هرمزگان، 
شهردار کنگ و شبان ميرشکرايي مدير پايگاه ناملموس سواحل 
شرقي هرمزگان، مدير کل ميراث فرهنگي هرمزگان با اشاره به 
مناطق جنوبي کشور  مرکزي  پايگاه  عنوان  به  بندرکنگ  اينکه 
مد نظر مي باشد، افزود: با برگزاري همايش منطقه اي جنوب 
و همچنين ايجاد پايشگاه هاي وابسته در شهرستانهاي اطراف 
 باعث گستردگي آثار ناملموس از بندرکنگ به ديگر شهرستانها 
مي شود.وي استفاده از پتانسيل هاي شهرداران، دهياران، خيرين 
مهم  را  ناملموس  ميراث  از  حفاظت  در  مردمي  عاقه مندان  و 
اشخاص  توسط  ناملموس حتي  آثار  ثبت  افزود:  و  ارزيابي کرد 
 عاقمند موجب ثبت و پويايي اين آثار مي شود. برومند با اشاره به 
بافت تاريخي  از  تاش هاي شهردار کنگ در راستاي حفاظت 
بندرگنگ افزود: شهردار کنگ را به عنوان مدير پايگاه بندرتاريخي 
کنگ به سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد کرده ايم که اميدواريم 

اين مهم انجام پذيرد. 

در راستاي رعايت حقوق شهروندي؛
 از 83 مورد ساخت وساز غيرمجاز 

جلوگيري شد
قزوين-خبرنگاررسالـت:

قزوين  شهرداري  يك  منطقه  سرپرست   ، زاده  بهنام  اصغر 
رعايت  و  شهروندان  حقوق  به  احترام  راستاي  در   : گفت 
1397 آبان  در  مجاز  غير  وساز  ساخت  مورد   83 از   آن، 

جلو گيري شد.به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري 
افزود: در پي شکايات مردمي و گزارش  زاده  بهنام  قزوين؛ 
شهروندان، اجرائيات منطقه يك شهرداري قزوين در محل 
 حاضر مي شود و بعد از بررسي هاي ازم از ساخت و ساز هاي 
غير مجاز جلوگيري و لوازم و تجهيزات آنان را جمع آوري 

و توقيف مي کند.

 مسابقات شطرنج و فوتبال دستي 
آتش نشانان نيشابور برگزار شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
شهرداري  ايمني  خدمات  و  نشاني  آتش  سازمان  مديرعامل 
نيشابور از برگزاري يك دوره مسابقات فوتبال دستي و شطرنج 
براي آتش نشانان اين شهرستان در گرامي داشت هفته بسيج 
خبر داد.سيدمهدي حسيني گفت: در اين مسابقات 1۰ نفر از 
پرسنل در مسابقات شطرنج و ۲8 نفر نيز در قالب 14 تيم دو 

نفره در مسابقات فوتبال دستي شرکت داشتند.
حذفي  تك  صورت  به  شطرنج  مسابقات  داشت:  اظهار  وي 
برگزار شد که در پايان غامرضا جوريان و حسين مبارکي به 
نشاني  آتش  سازمان  يافتند.مديرعامل  دست  دوم  و  اول  مقام 
به  نيز  دستي  فوتبال  مسابقات  همچنين  کرد:  اضافه  نيشابور 
صورت دو حذفي برگزار شد که در پايان تيم هاي سيدحسن 
 رضايي و عباس مهرجو مقام اول، سيدابراهيم حسيني و مهدي 
فتح آبادي مقام دوم و آرش کريمي و رسول فياض بخش مقام 

سوم را کسب کردند.

 بازسازي تاسيسات الکترونيکال برق  
مجموعه جهاني باغ تاريخي فين

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي 
و گردشگري شهرستان کاشان از مطالعه،طراحي، ايمن سازي  و 
بازسازي تاسيسات الکترونيکال برق مجموعه جهاني باغ تاريخي 

فين خبر داد.
و  دستي  فرهنگي،صنايع  ميراث  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
اين خبر  اعام  با  گردشگري شهرستان کاشان،مهران سرمديان 
اظهار داشت:  اين پروژه با مبلغي بالغ بر  4۰۰ ميليون تومان و از 

محل اعتبارات ملي انجام  شد.
سرمديان با تاکيد بر اهميت تجهيز باغ فين به سامانه هاي مختلف 
استاندارد تأسيسات الکترونيکال و عملکرد بهينه تجهيزات الکتريکي 
خاطر نشان کرد: اين فرايند براي تمام فضاها و قسمت هاي باغ فين 
طراحي شده است.دبير منطقه شمالي ادارات ميراث فرهنگي،صنايع 
دستي و گردشگري استان اصفهان افزود: در اين پروژه ساماندهي سيستم 
نيرورساني و برق رساني روشنايي در تمام فضاهاي باز و سر پوشيده 
 باغ با کابل و سيم هاي استاندارد و مقاوم در مقابل حريق و حوادث 

غير مترقبه طراحي شده است.

در هشت  ماه گذشته محقق شد
اهداء کمک هزينه ازدواج به 2698 زوج 

مددجوي کهگيلويه و بويراحمد
ياسوج-خبرنگاررسالت:

دو هزار و 698 زوج مددجوي کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
در هشت ماهه سال جاري با دريافت کمك هزينه ازدواج و تأمين 

جهيزيه از اين نهاد، به خانه بخت رفتند. 
معاون حمايت و سامت خانواده کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
به مددجويان در سال  پرداختي  ازدواج  از کمك هزينه  گزارشي 
محمد  امداد،  کميته  خبري  سايت  گزارش  به  داد.  ارائه  جاري 
نظري، معاون حمايت و سامت خانواده کميته امداد، بابيان اينکه 
پرداخت کمك هزينه ازدواج به منظور گسترش فرهنگ ازدواج آسان 
جوانان و تحکيم بنيان خانواده، يکي از مهم ترين برنامه هاي اين 
نهاد است،گفت: در اين زمينه و با پرداخت کمك هزينه ازدواج به 
زوج هاي جوان دو هزار و 698 زوج مددجو در هشت ماهه سال 

جاري زندگي مشترک خود را آغاز کردند. 
وي پرداخت کمك هزينه تأمين جهيزيه به هزار و 387 نوعروس 
بااعتبار چهار ميليارد و 5۰۲ ميليون تومان را يکي از برنامه هاي 
کميته امداد در زمينه کمك به ازدواج جوانان تحت حمايت اعام 
و بيان کرد: اين نهاد باهدف توانمندسازي مددجويان و تسهيل در 

امر ازدواج جوانان کمك هزينه ازدواج آنان را پرداخت مي کند. 

رئيس اداره شيات و آبزي پروري خلخال خبر داد:
افزايش 50 تني توليد آبزيان در خلخال 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره شيات و آبزي پروري خلخال گفت: با بهره برداري از 
طرح هاي پرورش ماهي در حال اجرا ، توليد ماهي در اين شهرستان 
5۰ تن افزايش مي يابد.صفا يعقوبي در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: ساانه 35۰ تن انواع ماهي سردآبي از جمله ماهي قزل آا 
 در اين شهرستان توليد مي شود که با تکميل و بهره برداري از 
۲ طرح مهم در حال اجراي پرورش ماهي در ۲ منطقه حجم توليد 

ساانه ماهي در خلخال به 4۰۰ تن افزايش خواهد يافت.
وي افزود: در سال هاي گذشته با هدف پرورش ماهيان گرم آبي در 
حاشيه رود قزل اوزن، ايجاد زيرساخت هاي ازم از جمله راه دسترسي 
 به اين محل و پروژه برق رساني براي احداث مجتمع شياتي و 
روستاي  چم  در  ماهي  تن   3۰۰ توليد  ظرفيت  با  پروري  آبزي 
منامين از توابع بخش خورش رستم انجام شده ولي به دليل کمبود 
 اعتبار تکميل آن به کندي پيش مي رود.رئيس اداره شيات و 
آبزي پروري خلخال با اشاره به پيگيري فرماندار و قول مساعد مسئوان 
 استاني اظهاراميدواري کرد اين طرح در آينده اي نزديك تکميل و با 
بهره برداري از آن ضمن افزايش توليد ساانه ماهي در اين منطقه، 

زمينه اشتغال بخش از بيکاران در اين مجتمع فراهم شود.

  يادواره شهداي مداح 
شهرستان دامغان برگزار شد  

دامغان-خبرنگاررسالت: 
هشتمين يادواره بزرگداشت ياد و خاطره ۲4 شهيد مداح شهرستان 
ذاکران  و  پيرغامان  شهدا،  معظم  خانواده  با حضور  که   دامغان 
اهل بيت)ع(، امام جمعه، فرماندهان نظامي و انتظامي، دادستان، 
رؤساي اداره تبليغات اسامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و مديران 
برخي ديگر از دستگاه هاي اجرايي و اقشار مختلف مردم به همت 
کانون بسيج مداحان شهرستان دامغان در محل مسجد حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( برگزار شد از خانواده شهيد مداح ابراهيم رجب بيکي 

به نمايندگي از شهداي واامقام اين قشر تجليل شد.
يادواره  اين  در  حسينيان  سيدمحمد  والمسلمين  حجت ااسام 
ضمن قدرداني از خدمات ذاکران اهل بيت)ع( و خادمان مجالس 
سيدالشهدا)ع( در راستاي عمق بخشي و حفظ اعتقادات و باورهاي 
ديني اظهار داشت: همه بايد تاش کنيم وجود نوراني حضرت 
اباعبداه)ع( و ياران آن حضرت را خوب معرفي کرده و دين خود 

را به عنوان مبلغان فرهنگ عاشورايي ادا کنيم.

افتتاح نمايشگاه پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي درنصيرآباد

خرم دره -خبرنگاررسالت:
باحضور جعفري رئيس اداره اموزش وپرورش.مهديخاني معاون 
روستاي  جماعت  امام  احدي  ااسام  متوسطه.حجت  آموزش 
 نصيراباد.فرهنگيان ودانش آموزان نمايشگاه پيشگيري ازآسيب هاي 
اين  درافتتاح  شد.که  افتتاح  حلي  عامه  درمدرسه  اجتماعي 
نمايشگاه جعفري رئيس اداره آموزش وپرورش خرم دره هدف 
آموزان  ودانش  جوانان  آشنايي  و  نمايشگاه  اين  ازبرگزاري 
هاوآگاهي  خانواده  کانون  درتخريب  باتاثيرموادمخدروماهواره 

بخشي به خانواده هامخصوصادانش آموزان راعنوان کرِد.

 افتتاح واحد پذيرش بيماران بين الملل
 بيمارستان شهيد مطهري ذوب آهن اصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
همزمان با ايام ماه مبارک ربيع ااول واحد پذيرش بيماران بين الملل بيمارستان شهيد 
مطهري ذوب آهن اصفهان با حضور مهندس منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان و تعدادي از ديگر مسئولين شرکت و اين بيمارستان ، بيستم آبان افتتاح شد.دکتر 
 عليرضا آجداني رئيس بيمارستان شهيد مطهري در حاشيه اين افتتاح به خبرنگار ما گفت : 
بيمارستان هايي که داراي رتبه درجه يك هستند مجوز جذب بيماران بين الملل را از 
سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي دريافت مي نمايند بر اين اساس طي دو 
سال گذشته بيمارستان شهيد مطهري مجوز مذکور را دريافت نمود.  رئيس بيمارستان 
شهيد مطهري تصريح کرد : بر اين اساس تفاهم نامه اي با پزشکان متخصص استان در 
زمينه هاي پوست و مو، ليزر ، گوش و حلق و بيني و ... جهت انجام اعمال تخصصي در 
اين بخش منعقد شد.  دکتر قديري معاون بيمارستان شهيد مطهري نيز گفت : با توجه به 
 خود گردان شدن بيمارستان از بهمن ماه سال 95 ، افتتاح واحد پذيرش بيماران بين الملل 

در راستاي درآمد زايي بيمارستان به عنوان يك سياست موثر برنامه ريزي شد.

برگزاري سومين پيش رويداد ملي استارت آپ 
اسباب بازي در دانشگاه امام رضا)ع(

مشهد-خبرنگاررسالت:
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بين المللي )ع( از برگزاري سومين پيش رويداد ملي 
استارتاپ اسباب بازي در مشهد خبر داد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه بين المللي امام 
رضا)ع(، مهدي گنجي در اين باره گفت: در اين برنامه مباحثي در خصوص تفکر طراحي در 
صنعت اسباب بازي و بوم مدل کسب و کار توضيحاتي ارائه مي شود.وي با بيان اينکه حضور 
عموم دانشجويان و عاقه مندان در اين برنامه آزاد است، گفت: مرتضي عطايي نژاد موسس 
مرکز نوآوري و کارآفريني تك و بنيانگذار سامانه ايده شهر شهرداري مشهد و مصطفي پورعلي 
توسعه دهنده کسب و کار و عضو هيئت مديره هلدينگ گرين وب از ارائه دهندگان اين پيش 
رويداد هستند.يادآور مي شود؛ نخستين همايش ملي استارتاپي اسباب بازي به همت بنياد ملي 
نخبگان در محورهاي »اسباب بازي با مفاهيم زيارتي«، »اسباب بازي هاي تيمي«، »اسباب 
بازي هاي فکري، آموزشي و مهارتي«، »اسباب بازي با رويکرد آموزش مفاهيم شهروندي«، 
»اسباب بازي هاي سنتي و محلي«، »اسباب بازي هاي الکترونيکي« و »اسباب بازي هاي محيطي، 

اجتماعي« از ۲7 تا 3۰ آذر ماه آذر ماه سال جاري در مشهد برگزار مي شود.

 انتقال مادر باردار توسط 
بالگرد اورژانس ۱۱5 نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي نيشابور از اعزام بالگرد اورژانس 
115 نيشابور براي انتقال مادر باردار با شرايط اضطراري خبر داد.دکتر قاسم مشارموحد 
گفت: به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس و درخواست آمبوانس براي مراقبت 
و انتقال مادر باردار از خانه بهداشت روستاي بقيع بافاصه آمبوانس جاده اي کاته 
محمد جان به محل اعزام شده است.وي ادامه داد: با توجه به شرايط اورژانسي مادر 
باردار و درخواست بالگرد براي انتقال، سريعا اتاق عمل زايشگاه بيمارستان هماهنگ و 
يك دستگاه آمبوانس به همراه ماما و پرستار زايشگاه در پد فرود بالگرد مجموعه فجر 
مستقر شده و پس از تحويل گرفتن مادر باردار از بالگرد وي را به مرکز آموزشي پژوهشي 
و درماني حکيم منتقل کردند.رئيس اورژانس پيش بيمارستاني نيشابور ضمن تشکر 
از مديريت مجموعه فجر براي همکاري درخصوص استفاده بالگرد اورژانس از پد فرود 
آن مجموعه، افزود: راه اندازي پايگاه اورژانس هوايي و استفاده از بالگرد اورژانس زمان 

انتقال مددجويان از مناطق کوهستاني و صعب العبور را کاهش داده است.

مديردرمان تامين اجتماعي استان کردستان :
 بيمارستان تامين اجتماعي سنندج در رديف 

مراکز درماني برتر کشور قرار دارد
سنندج-خبرنگاررسالت:

به قريب  گفت:  فوادي  هوشنگ   دکتر 
پوشش  تحت  کردستان  مردم  از  درصد   5۰
بيمه تامين اجتماعي هستند و اين سازمان 
خود را موظف به فراهم نمودن نيازهاي درماني 
آنان دانسته و در اين راه از هيچ تاشي دريغ 
نمي کند که نگاه به عملکرد چند سال اخير 
و مقايسه آن با گذشته اين ادعا را به اثبات 

مي رساند.
درمان  مديريت  عمومي  روابط  گزارش  به 
دکتر  کردستان  استان  اجتماعي  تامين 
سازمان  اينکه  به  بااشاره  فوادي  هوشنگ 
طرح افزايش دسترسي بيمه شدگان به خدمات 
درماني رايگان را با هدف توسعه امنيت پايدار 
افزود:  دارد  قرار  کار  دستور  در  را  سامتي 
پروژه هايي از قبيل توسعه بيمارستان تامين 
اجتماعي سنندج و رساندن آن به سطح 1۰ 
بيمارستان برتر کشور، توسعه بيمارستان سقز 

به مساحت 31۰۰ متر، تجهيز مراکز درماني به 
امکانات ماموگرافي، سونوگرافي، ميکروسکوپ 
،جراحي چشم، تخت اتاق عمل و تجهيزات 
آزمايشگاهي اجرا شدندوي اظهارداشت:همچنين 
با 5۰ ميليارد تومان اعتبار پروژه هاي خريد 
کاما  سقفي  راديولوژي  دستگاه   4 نصب  و 
اجراي  آمبوانس،  دستگاه   7 خريد  مدرن، 
احداث  و  بيمارستان سنندج  طرح هتلينگ 
درمانگاه در شهرستان هاي مريوان، کامياران، 

بانه و ديواندره اجرا شدند.

در نشست خبري بخشدار فوادشهر با اصحاب رسانه مطرح شد:
پاسخگويي مسئوان به مردم وظيفه اصلي آنان است

با همکاري پاايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد و اداره ارشاد سرخس؛
پانزدهمين نمايشگاه بزرگ کتاب سال در شهرستان سرخس آغاز به کار کرد

در راستاي تحقق اهداف توسعه شهري:
۱20 هزار برگه عوارض شهرسازي و نوسازي در سطح شهر قدس توزيع مي شود

در بررسي وضعيت  پروژه بزرگراه همت اعام شد؛
پيشرفت 40 درصدي پروژه بزرگراه شمالي در البرز 

فوادشهر-خبرنگاررسالت:
سالن  در  رسانه  اصحاب  با  فوادشهر  بخشدار  خبري  نشست 

اجتماعات بخشداري برگزار شد.
دهقان خدابنده بخشدار فوادشهرگفت:حق گويي، حق طلبي 
و حق محوري وظيفه الهي هر بنگاه خبري است و بايد نتيجه 
داد:  ادامه  باشد.وي  آور  جامعه،سود  براي  رساني  اطاع  کار 
خبرنگاران با چشمان تيزبين و نکته سنج خود، مسائلي را که 

در جامعه از چشمان مسئوان پنهان مانده و ديده نمي شوند 
آشکار  و  نمايان  اخبار  انعکاس  و  انتقادات  بيان  طريق  از  را 
را  مشکات  تا  مي کنند  وادار  را  دست اندرکاران  و  مي سازند 

رفع نمايند.
نماينده عالي دولت در فوادشهرپاسخگويي مسئوان به مردم 
را وظيفه  اصلي آنان خواند و افزود: اگر درخواست يا مشکلي به 
دليل مسائل قانوني يا بودجه و اعتبار قابل انجام نيست و يا به 

زمان نياز دارد، همين توضيحات هم بايد براي اطاع مردم از 
زبان خود مسئول بيان شود.خدابنده تصريح کرد:پيگيري هاو 
مکاتبات زيادي درخصوص کمبودامکانات پزشکي در فوادشهر 
صورت گرفته اما مسئوليت فراتر از اين است که من به تنهايي 
پاسخگوي باشم چراکه اين بخش واقعا مورد بي توجهي قرار 
 گرفته و تقاضا داريم از مسئوان شهرستان و استان نگاه ويژه اي 

در بحث امکانات پزشکي فوادشهر داشته باشند.

مشهد-خبرنگاررسالت:
 با همکاري شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد و اداره فرهنگ و 
ارشاد شهرستان سرخس، پانزدهمين نمايشگاه کتاب سال سرخس 
با حضور قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوي، امام 
جمعه شهرستان، مديران ارشد پاايشگاه و جمعي از مسئولين 
شهرستان در محل نمايشگاه دائمي شهرک گاز شهيد مهاجر آغاز 

به کار کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش گاز شهيد 
هاشمي نژاد، ابوالفضل نعمتي رئيس روابط عمومي با اعام اين 
خبر افزود: امسال طبق سنوات گذشته شاهد برگزاري بزرگترين 
رويداد فرهنگي استان پس از برگزاري نمايشگاه کتاب مشهد در 
شهرستان مرزي سرخس هستيم و خوشبختانه تداوم برگزاري 
اين نمايشگاه هر سال با استقبال پرشور مردم همراه شده است.

نمايشگاه کتاب سال سرخس،  پانزدهمين  وي تصريح کرد: در 
قرار  عاقه مندان  دسترس  در  کتاب  عنوان   5۰۰ و  هزار  چهار 
 گرفته است و عموم عاقمندان مي توانند از تخفيف 5۰ درصدي 
بهره مند گردند.گفتني است: اين نمايشگاه به مدت 1۰ روز صبح ها 
از ساعت 9 تا 1۲ و بعداز ظهرها 16 تا ۲۲ در محل نمايشگاه هاي 

دائمي شهرک گاز شهيد مهاجر سرخس داير مي باشد.

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
با توجه به تأثير حائز اهميت درآمدهاي پايدار شهري در پويايي 
و احقاق اهداف توسعه شهري،1۲۰ هزار فيش عوارض شهرسازي 
و نوسازي صادره شده و طي يك ماه آينده به دست شهروندان 

و مالکان مي رسد.
گفتني است؛ عوارض ساختماني و بهاي خدمات به عنوان يکي 
از مهم ترين سياست گذاري ها در تأمين منابع درآمدي و مالي 

شهرداري ها محسوب مي شود زيرا شهرداري به عنوان يك نهاد 
غير دولتي به منظور ارتقاي کيفيت زندگي شهري و تامين بخشي 
از هزينه هاي خدماتي و عمراني، گسترش موزون و متناسب شهر 
و تأمين تأسيسات زيربنايي و تجهيزات شهري و... به پرداخت 
اين گونه عوارض نياز دارد و هرگونه بي  توجهي به مقوله پرداخت 
عوارض ساختماني و بهاي خدمات و ماليات هاي محلي آسيب هاي 
محسوسي را در توسعه پايدار شهري به دنبال خواهد داشت.بر اين 

اساس تمام کاربري هاي شهري اعم از تجاري، مسکوني و خدماتي 
و... داراي تعرفه هايي هستند که توسط شوراي اسامي شهر مصوب 
مي گردند و اين نرخ هاي مصوب هر ساله به صورت منظم در 
قالب فيش هاي عوارض و نوسازي به دست شهروندان مي رسد و 
شهروندان براي انجام امور معاماتي، نقل و انتقاات خود و کسب 
مجوزهاي قانوني از نهاد هاي مختلف به مفاصا حساب عوارض و 

نوسازي ملك خود نياز خواهند داشت.

کرج-خبرنگاررسالت:
با 4۰درصد  اکنون  پروژه  اين  شهردار کرج: 
پيشرفت فيزيکي در حال اجرا است و اعتبار 
اوليه اين پروژه نيز 55۰ميليارد تومان است.  
کمالي زاده افزود: حدود 7۰درصد از معارضات 
عبور  ترافيك  مي تواند  که  است  شده  آزاد 
و سامان  را سر  کرج  و وسط شهر  از محور 

و  شمالي  اصلي  11شريان  همچنين  و  دهد 
و  مسدود  کوهپايه  در  که  را  شهر  جنوبي 
ادامه  در  کند.وي  آزاد  را   مي شد  بست  بن 
افزود: پروژه بزرگراه شمالي کرج از رودخانه 
کرج شروع  شده و تا بهشت سکينه به طول 
17پل  و  تقاطع   11 با  17کيلومتر  حدود 
گفت:  نيز  البرز  استانداري   است.سرپرست 

بهره برداري از بزرگراه شمالي کرج تردد هاي 
اين کانشهر را تا ۲۰سال تسهيل مي کند و 
شهر  ترافيکي  مشکات  از  عمده اي  بخش 
کرج برطرف مي شود.شهبازي افزود: بر اساس 
گزارش هاي ارائه شده، شهرداري کرج حدود 
پروژه  اين  تکميل  براي  تومان  ميليارد  هزار 

به عنوان مکمل بزرگراه همت نياز دارد.

وي در ادامه اضافه کرد: شهرداري کرج براي 
ادامه مسير معارضاني دارد که در اين خصوص 
نياز به همراهي و کمك وزارت راه و شهرسازي 
است.وي گفت: ترافيك استان البرز ملي است و 
اين استان بار ترافيك بيش از 1۲ استان کشور 
را بر دوش مي کشد بنابراين بايد نگاه و اعتبارات 

ملي در اين رابطه وجود داشته باشد.

استاندار سيستان و بلوچستان:
اميدوارم شيريني سرمايه گذاري طرح آبياري با لوله  

بر کام مردم سيستان بنشيند

رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان :
حمايت از صنايع تبديلي در حوزه گياهان دارويي 

دراستان ضروريي است
سنندج-خبرنگاررسالت: 

در   رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان 
محوريت  با  دارويي  گياهان  توسعه  جلسه  
»کشت بيدمشك« گفت: کردستان به لحاظ 
کشت گياهان دارويي به دليل تنوع گياهي و 
شرايط آب و هوايي و خاک مستعد ظرفيت  بسيار 
خوبي داردواستعدادهاي انساني و طبيعي استان 
کردستان بايد در راستاي توسعه کشت گياهان 
دارويي مورد استفاده قرار گيردبه گزارش روابط 
عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان 
خالد جعفري بابيان اينکه باتوجه به سياست هاي 
اخير وزارت جهاد کشاورزي درراستاي کشت 

گياهان دارويي به ويژه فرآوري اين گياهان دراستان 
کردستان مورد اولويت قرارگرفته است افزود: 
اميدواريم با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود با 
کشت انواع گياهان دارويي به ويژه بيدمشك گام 
اساسي در راستاي تحقق اهداف در اين حوزه 
برداريم.وي حمايت از صنايع تبديلي در حوزه 
گياهان دارويي را در استان ضروري دانست و 
اظهارداشت: باتوجه به استعداد و  زمينه هاي 
مناسب و مستعد کشت  گياهان دارويي در 
استان ايجاد صنايع تبديلي اهميت زيادي دارد 
و پيگيري هاي ازم براي اين مهم بايد به صورت 

ويژه در دستور کار قرار گيرد.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه استان قزوين:
 انسجام و وحدت در جامعه اسامي باعث 

پيشرفت مي شود 
قزوين-خبرنگاررسالت:

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه در مراسم 
هفته وحدت و بزرگداشت هفته بسيج گفت: 
انسجام و وحدت در دين و جامعه اسامي باعث 

رشد و پيشرفت و بالندگي مي شود.
به گزارش روابط عمومي، حجت ااسام والمسلمين 
معبودي در مراسمي که در ساختمان ستادي 
مخابرات منطقه قزوين به مناسبت هفته وحدت 
و گرامي داشت هفته بسيج با حضور جمعي از 
مديران و کارکنان برگزار شد، اظهار داشت: وحدت 
تپش هماهنگ قلب ها و آهنگ حرکت دست ها 
است، وحدت اسامي عامل اقتدار اسامي در برابر 

کفر و نفاق است.مسئول نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه استان ادامه داد: اختاف آفت بزرگ عزت و 
استقال مسلمين است و جدايي و تفرقه آرزوي 
شوم دشمنان ديرينه ما است.وي افزود: وحدت 
را  در  همانند کشتي نوح )ع( است که همه 
خود جاي داده و تفرقه تازيانه عذاب الهي است 
و اميد مي رود که در روزگاري که شياطين بذر 
مقدس  سرزمين  در  تا  هستند  تفرقه  و  نفاق 
اسام درخت دشمني پرورش دهند با بيداري 
وحدت بخش  سخنان  يادآوري  و  هوشياري   و 
رسول خدا و ائمه معصومين )ع( نقشه هاي شوم 

استکبار نقش بر آب گردد.

5

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان 
در حاشيه بازديد از طرح آبياري 46 هزارهکتاري 
دشت سيستان به خبرنگاران گفت: عمليات 
آزمايشي اين طرح براي برخي از پهنه هاي 
پايان  تا  اميدوارم  و  شده  شروع  کشاورزي 
همزمان  و  برسد  مطلوبي  وضعيت  به  سال 
اين  اسامي شيريني  انقاب  سالگي   4۰ با 
سرمايه گذاري بزرگ ملي به کام مردم صبور 
سيستان بنشيند.موهبتي گفت: در حال حاضر 

 15۰ ميليون مترمکعب آب مرده در چاه نيمه 4 
وجود دارد که قابل بهره برداري نيست بنابر 
از  برداري  بهره  با  تا  برنامه ريزي شده  اين 
نياز  از  اين آب در بخش کشاورزي بخشي 
اين  افزود:  برطرف شود. وي  مزارع  آبياري 
ايجاد  و  جمعيت  ماندگاري  لحاظ  به  طرح 
ملي  توليد  همچنين  و  مردم  براي  اشتغال 
بسيار حائز اهميت است چرا که وقتي توليد 
فراهم  نيز  مردم  رفاه  و  عزت  زمينه  باشد 
مي شود.استاندار خاطرنشان کرد: اراده محکمي 
براي به ثمر نشستن اين طرح بزرگ در بين 
دستگاه هاي اجرايي و پيمانکاران وجود دارد.
وي گفت:  حداکثر بهره وري از اين آب را از 
کشاورزان عزيز انتظار داريم تا با بهره گيري 
از الگوهاي مناطق کم آب اين طرح به نتيجه 
مطلوب برسد و با توجه به محدوديت منابع 
آبي از کشت استراتژيك به کشت اقتصادي 

تبديل شود.



»

مسکو: غرب هيچ 
مدرکي ندارد 
که ايران قطعنامه 
شوراي امنيت را 
نقض کرده است
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 وزير امور خارجه گفت: آمريکايي ها اعتراف 
 ۲۲۳۱ قطعنامه  نه  و  برجام  نه  که  کردند 
ممنوع  را  موشکي  زمينه  در  ايران  فعاليت 

نمي کند.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه کشورمان در حاشيه جلسه هيئت 
دولت و در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات 
اخير آمريکايي ها پيرامون برنامه موشکي ايران، 
گفت: آنچه که واضح است خود آمريکايي ها 
در دولت گذشته و فعلي اعتراف کردند که نه 
برجام و نه قطعنامه ۲۲۳۱ ، فعاليت ايران را 
در زمينه موشکي ممنوع نمي کند و هم وندي 
شرمن در جلسه سناي آمريکا در مذاکرات 
اين حرف را زد هم آقاي برايان هوک دو ماه 

پيش اين مطلب را گفت.
وي افزود: با توجه به اينکه آمريکا ناقض برجام 

و قطعنامه شوراي امنيت است ناچار است براي 
خود پوششي دست و پا کند.

به  ناوهاي آمريکا  بازگشت  پيرامون   ظريف 
خليج فارس نيز تاکيد کرد: ما هميشه مي گوييم 
حضور نيروهاي خارجي در خليج فارس مخل 
امنيت اين خليج است و جمهوري اسامي 
با اقتدار از حاکميت و آب هاي خودش دفاع 

مي کند.

ظريف :قطعنامه ۲۲۳۱ فعاليت ايران در زمينه موشکي را 
ممنوع نمي کند

 

معاون سابق رئيس جمهوري آمريکا در سخناني 
که به شرکت در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ 
اشاره داشت، خود را "شايسته ترين فرد" براي 
تصدي اين سمت توصيف کرد و گفت: تا پايان 

ژانويه قطعا درباره آن تصميم گيري مي کند.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ديلي ميل، 
جو بايدن ۶۷ ساله که سابقا معاون باراک اوباما، 
رئيس جمهور سابق آمريکا بود، دوشنبه شب تاکيد 

کرد او بهترين گزينه براي به چالش کشيدن 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا است.

او که براي تبليغ کتابش به مونتانا رفته بود، 
گفت: تا حد ممکن با شما رو راست هستم. 
معتقدم که من شايسته ترين فرد در اين کشور 
هستم.  جمهوري  رياست  پست  تصدي  براي 
مسائلي که امروز در کشور با آنها مواجه هستيم 
جزء دغدغه هاي من است که در طول زندگي ام 

روي آنها کار کردم.
بايدن گفت: هيچ کس نبايد نامزد اين پست شود، 
مگر اينکه به شايستگي و صاحيت خود براي 
انجام آن ايمان داشته باشد. در طول زندگي ام 
اين کار را انجام داده ام و مسائلي که مربوط به 
طبقه متوسط و سياست خارجي ماست، جزء 
اموري هستند که من تجربيات زيادي درباره آنها 

دارم و منتقدانم هم به آن اذعان دارند.

جو بايدن: ايق ترين فرد براي رياست جمهوري 
آمريکا هستم

وحشت ترامپ از اياات سرنوشت ساز
 اگرچه حدود يک ماه از برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان 
و سنا سپري شده است،اما نگراني هاي ترامپ و همراهانش در کاخ سفيد 
در خصوص اين انتخابات و احتمال تعميم نتايج آن به سال ۲۰۲۰ ميادي 
 همچنان به قوت خود باقي است.به گزارش خبرگزاري آنا،يکي از اصلي ترين
نگراني هاي ترامپ، به نتايج انتخابات در "اياات پاندولي" باز مي گردد. 
اياات پاندولي به ايااتي اطاق مي شود که راي آنها به صورت سنتي 
به هيچ يک از دو حزب دموکرات و جمهوري خواه تعلق ندارد. ايااتي 
که راي آنها براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آمريکا از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. يکي از اين اياات، ايالت فلوريدا است. اگرچه 
جمهوري خواهان در انتخابات اخير فلوريدا با اختاف کمتر از ۱۰ هزار 
راي ، بر دموکرات ها پيروز شدند اما نبايد فراموش کرد که اين ميزان 
 اختاف، تضمين ازم را به ترامپ براي پيروزي در اين ايالت سرنوشت ساز
در انتخابات سال ۲۰۲۰ نمي دهد. ضمن آنکه ترامپ به خوبي مي داند 
که بخشي از آراي ريخته شده به سود نامزد حزب جمهوري خواه در سنا، 
به وي تعلق نخواهد گرفت! با توجه به شکاف به وجود آمده ميان برخي 
جمهوري خواهان سنتي و ترامپ، برخي جمهوري خواهان در انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ ترجيح مي دهند آراي خود را به سود در 
 انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶، ترامپ مطابق آراي عمومي ،
۳ ميليون راي کمتر از هياري کلينتون نامزد حزب دموکرات کسب 
کرد اما با استناد به ساختار کلج الکترال توانست بر رقيب خود غلبه 

پيدا کرده و راهي کاخ سفيد شود. در اين ميان، برخي اياات نقش به 
سزايي در پيروزي نهايي ترامپ ايفا کردند: 4 ايالت فلوريدا، ويسکانسين، 
ميشيگان و پنسيلوانيا ، ايااتي بودند که اعام پيروزي ترامپ در آنها، 
مترادف با اعام پيروزي نهايي وي در انتخابات رياست جمهوري سال 
اکنون در سال ۲۰۱8 ميادي  بود. هم  اياات متحده آمريکا   ۲۰۱۶
قرار داريم و تنها حدود دو سال از حضور ترامپ در کاخ سفيد سپري 
شده است. با اين حال در عمل شاهد کاهش محبوبيت وي در اياات 
پاندولي و تعيين کننده هستيم.  شکست حزب جمهوري خواه در سه 
ايالت ويسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا و پيروزي حزب دموکرات در 
اين اياات، پيام خوبي را به ترامپ و همراهانش در کاخ سفيد مخابره 
نکرده است! از سوي ديگر، پيروزي بسيار نزديک جمهوري خواهان در 
ايالت فلوريدا، خطر شکست ترامپ در اين ايالت را در انتخابات رياست 

جمهوري سال ۲۰۲۰ تا حدودي تقويت کرده است. 
ترامپ در جريان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶، در 
ويسکانسين با ۰/۷ درصد )۲۲۷48( راي، در ميشيگان با ۰/۲ درصد)۱۰۷۰4 
 راي( و در پنسيلوانيا با ۰/۷ درصد )44۲۹۲ راي( بر هياري کلينتون 
غلبه پيدا کرده و سکان هدايت کاخ سفيد را در دست گيرد. هم اکنون 
ترامپ اين سه ايالت را عما از دست داده است! دموکراتها در جريان 
انتخابات ميان دوره اي کنگره توانستند سناتورهاي مدنظر خود را از هر 
سه حوزه ايالتي راهي سنا کنند. در انتخابات فرمانداري هاي اين اياات 

نيز دموکراتها توانستند پيروز ميدان شوند. نقش سه اياات ويسکانسين، 
 پنسيلوانيا و ميشيگان در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ به اندازه اي

پررنگ بود که هفته نامه "ويکلي استاندارد" پس از آن نوشت :
"تعيين نتيجه با ۷۷۷44 راي در ويسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا.

برخي روزنامه هاي آمريکايي از جمله واشنگتن پست نيز پيروزي ترامپ 
در انتخابات را معلول پيروزي وي در سه ايالت مذکور دانستند. با اين حال 
نتايج انتخابات ميان دوره اي کنگره نشان داد که دونالد ترامپ هم اکنون 
 وضعيت خوبي در اين سه ايالت ندارد. اگر نتايج انتخابات ميان دوره اي

انتخابات رياست جمهوري نيز تکرار شود شاهد پيروزي  کنگره ، در 
احتمالي نامزد دموکراتها در انتخابات بعدي خواهيم بود. از اين رو به نظر 
مي رسد ترامپ براي جلب دوباره آراي سه ايالت ويسکانسين، پنسيلوانيا 
و ميشيگان برنامه هايي را طي دو سال باقيمانده تا زمان انتخابات داشته 

باشد. اين قاعده در خصوص ايالت فلوريدا نيز صدق مي کند. 
در نهايت اينکه دونالد ترامپ بيش از هر زمان ديگري نسبت به کاهش 
رئيس جمهور  است.البته  نگران  مذکور  ايالت  در سه  محبوبيت خود 
اياات متحده آمريکا سعي دارد اين نگراني را در نزد افکار عمومي ابراز 
نکند!بديهي است که در صورت استمرار وضعيت موجود و تکرار نتايج 
انتخابات ميان دوره اي کنگره در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ 
اياات متحده آمريکا  ، سه ايالت پنسيلوانيا، ميشيگان و ويسکانسين 

اين بار مي توانند به نمادهاي شکست ترامپ تبديل شوند. 

 يک ديپلمات روس در سازمان ملل مي گويد که غربي ها هيچ مدرکي دال بر نقض 
قطعنامه شوراي امنيت از طرف ايران ندارند.

به گزارش خبرگزاري فارس، يک ديپلمات روس مي گويد که  غرب هيچ مدرکي 
مبني بر اينکه ايران قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض کرده 

است، ندارد.
به  مورد  اين  در  ملل  سازمان  در  روسيه  استرزيزوفسکي« سخنگوي  »فئودور 
خبرگزاري تاس گفت: »بريتانيا و فرانسه که جلسه شوراي امنيت را براي بررسي 
گزارش ها درباره آزمايش هاي موشکي ايران تشکيل دادند، نتوانستند هيچ مدرکي 

در زمينه اينکه قطعنامه هاي  شوراي امنيت نقض شده اند، ارائه دهند.«
وي در پاسخ به نتيجه نشست شوراي امنيت که پشت درهاي بسته برگزار شد 

هم گفت: »فدراسيون روسيه هيچ اطاعاتي در مورد اينکه ايران روز اول دسامبر 
آزمايش موشک بالستيک انجام داده است که قابليت حمل تسليحات هسته اي 
داشته باشد، ندارد.«استرزيزوفسکي گفت که نه بريتانيا و نه فرانسه هم هيچ 
مدرکي در اين مورد در جلسه  شوراي امنيت سازمان ملل ارائه ندادند. وي در 
ادامه گفت که مسکو از غرب خواست تا به جاي اعمال تحريم هاي جديد عليه 

ايران، با اين کشور تعامل داشته باشد.
اين ديپلمات روس همچنين گفت: »ما فکر نمي کنيم که ايران  قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. در اين قطعنامه يک خواسته 
مطرح  شده و ممنوعيتي آنطور که شرکاي غربي ما در زمينه منع فعاليت هاي ايران 

در مورد موشک هاي بالستيکي  هسته اي مدنظر دارند، وجود ندارد.«

اينجانب غامرضا اميني مالك خودرو پژو 405 به شماره شاسي )بدنه( 14262262 
و شماره موتور 12484166328 و شماره پاك 23-673ص43 به علت فقدان برگ 
سبز، اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي 
شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
انتظامي  به شماره  اتومبيل CHERY TIGGO مدل 1395  برگ سبز و كارت 
632ب84- ايران 10 و شماره موتور MVM484FTAG011320 و شماره شاسي 
NATGBATL4G1007954 به نام زينب اسماعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند راننده باري به شماره 2897444 متعلق به اينجانب غامرضا استادنظري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري ايسوزو به شماره هوشمند 2451564 و شماره انتظامي 

656ع41- ايران 23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره هوشمند 2542758 و شماره انتظامي 441ع14- 

ايران 46 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري ايسوزو به شماره هوشمند 2568436 و شماره انتظامي 

448ع41- ايران 83 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد هاچ بك مدل 1390 به شماره انتظامي 711ط14- ايران 53 
و شماره موتور 4155472 و شماره شاسي S5430090058861 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل سواري سايپا مدل 1391 به شماره انتظامي 794د89- ايران 23 و 
شماره موتور 4807253 و شماره شاسي NAS412100H1199029 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند خودرو پيكان وانت به رنگ سفيد روغني مدل 84 و ش موتور 11284071281 و 
ش شاسي 12147143 و شماره پاك 33-378ص12 متعلق به آقاي عباس تنباكوئي 
كاشاني به شماره ملي 0052636119 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند ناوگان به شماره 2216323 مربوط به كاميون بنز اتاقدار 6 چرخ به 
شماره انتظامي 467ع87- ايران 15 متعلق به اينجانب اكبر چاكري شادباد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله اعام مي دارد مدرك موقت تحصيلي اينجانب حميد صفري سندياني فرزند 
محمود به شماره شناسنامه 19418 و كد ملي 0058846247 و شماره دانشجويي 
76151003 فارغ التحصيل از دانشگاه آزاد بهبهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب قربان پسرك لي فرزند وهب كد ملي 2120666083 
به شماره مسلسل دفترچه 119 تاريخ صدور دفترچه 1370/9/12 در سطح چهار 
هكتار واقع در بخش بهاران - معصوم آباد گرگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند راننده به شماره سريال 3249243 به نام بهزاد بخشي نازلو فرزند 
صادق به شماره شناسنامه 107 و به شماره كد ملي 2756031879 صادره از اروميه 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.3170
برگ فروش و سند كارخانه موتورسيكلت نامي تيپ 125 به رنگ قرمز مدل 1394 و 
شماره موتور 0124NBE049087 و شماره شاسي 125A9410101***NBE و شماره 

انتظامي 442-56319 ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدرضا صلواتي فرزند عباس به شماره شناسنامه 
1135 صادره از تهران در مقطع كارداني رشته الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي 
آزاد واحد تربت حيدريه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تربت حيدريه به نشاني كيلومتر 

7 تربت حيدريه شهرك وليعصر ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 87 رنگ نقره اي ش ش ايران 29-268ل21 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
يك جلد دفترچه تمبر مالياتي وكا حوزه مالياتي شميران متعلق به اينجانب علي 
غفاري به شماره پروانه وكالت 5961 مربوط به مركز امور وكاي قوه قضاييه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه اسناد و مدارك مربوط به خودرو سواري پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 
69-876د31 و شماره موتور 12485136886 و شماره شاسي 24236480 به مالكيت 

سيف اله ديندار كائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز شناسنامه خودرو موتورسيكلت سيستم تپش رنگ نقره اي مدل خودرو 
1391 به شماره پاك 461-85181 و شماره شاسي NEH125P9110460 و شماره 
موتور NEH125156FM1201126921 صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 90 رنگ نقره اي ش ش ايران 65-542ي46 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد 132 مدل 91 رنگ سفيد ش ش ايران 75-278س19 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت نيسان مدل 82 رنگ آبي ش ش ايران 73-
174ل94 و ش م 204765 و  ش شاسي D01407 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي المثني ادن مرادي اندوه به شماره 9455095 و شماره ملي 4670217062 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو سواري پژو پارس مدل 1394 به شماره انتظامي 27-
 124K0724914 و شماره موتور NAAN01CE4FR550396 848س32 و شماره شاسي

به نام ناصر اسماعيل پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3163
اينجانب ناصر اسماعيل پور مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 27-848س32 
و شماره شاسي NAAN01CE4FR550396 و شماره موتور 124K0724914 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي 
شركت ايران خورو 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. 3164
اينجانب خانم سكينه واحدي مالك خودروي پژو 405 به شماره بدنه 24213009 و 
شماره موتور 12485060264 و شماره پاك 11- 452م84 به علت فقدان اسناد فروش، 
تقاضاي رونوشت المثني سند كمپاني خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي 
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي ساري واقع 
در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدعبدالباقي سجادي مالك خودرو پژو 405 به شماره بدنه 73309718 و 
شماره موتور 2517303737 و شماره پاك 72-157ط61 به علت فقدان سند كمپاني 
و برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. 

بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم سايپا تيپ تيبا به رنگ نوك مدادي 
 NAS811100F5852113 متاليك مدل 1394 به شماره موتور 8218609 و شماره شاسي
و شماره پاك انتظامي ايران 34-822ص79 و به نام مالك بهنام ابوالفتحي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( و كارت خودرو سواري هاچ بك 111SE رنگ سفيد مدل 
1395 به شماره پاك 997ج69- ايران 10 و شماره موتور M13/5785073 و شماره 

شاسي NAS431100G5702360 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو پرايد جي تي ايكس آي به رنگ نقره اي 
متاليك مدل 1389 و شماره پاك 69-661ص34 و شماره موتور 3604110 و شماره 
شاسي S1412289529356 به نام خانم فاطمه محمودي فرزند حسين مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كمپرسي به شماره 4232494 و شماره پرونده 832300847 و شماره 

پاك 246ع11- ايران 98 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ مشكي روغني مدل 1384 و شماره موتور 
01381682 و شماره شاسي S1412284737598 و شماره انتظامي ايران 75-668ج11 

به نام محمود بهداشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني ماشين وانت سيستم زامياد تيپ Z24NIB مدل 1395 به رنگ آبي 
 NAZPL140BG0443740 و شماره شاسي Z24711753Z روغني و شماره موتور
و شماره پاك ايران 28-368د45 به نام آقاي امين كوليوند مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كمپاني و كارت ماشين پرايد مدل 79 به شماره پاك ايران 99-326ص74 
و شماره موتور 00177598 و شماره شاسي 1442279153391 به نام احسان كمالي 

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

درخصصو مفقودي فاكتور قبلي به عهده اينجانب سيدمحمود موسوي مي باشد.
كارت و برگ سبز سواري سمند LX مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و شماره 
ايران 21-435ل69 و شماره موتور ARFC881V3GJ822517 و شماره  پاك 
شاسي NAAC91CC2AF822517 به نام قدرت اله نوروزپور مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري سايپا 131SL به رنگ سفيد روغني 
مدل 1390 و شماره شاسي S1412290217472 و شماره موتور 4212591 و شماره 
پاك ايران 69-482ب94 به نام حاجي گلدي قول لر عطا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پيكان به شماره موتور 11285023225 و 
شماره شاسي 12188516 و شماره پاك 829ق17- ايران 82 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر 

عهده مالك است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري سمند به شماره انتظامي 148ق76- ايران 
82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد 

به عهده مالك است.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سينا( سواري پرايد به شماره موتور 2812278 
ايران 82 مفقود  و شماره شاسي S1412288212536 و شماره پاك 994د32- 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر 

عهده مالك است.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( كاميون مسقف مشبك كاويان مدل 93 به شماره شاسي 
NA5K1063CEG443664 و شماره موتور EQB1252078037509 و شماره پاك 

ايران 59-129ع53 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو 206 مدل 1395 به شماره موتور 
163B0281871 و شماره شاسي NAAP13FE6GJ879906 و شماره پاك ايران 69-

483و66 به نام عبدالقيوم نيازي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به سواري كار هيونداي تيپ سانتافه 2400 
مدل 2015 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 522ب31- ايران 59 و شماره موتور 
G4KEEU460774 و شماره شاسي KMHST81CDFU393032 متعلق به اينجانب 

صاحب حيدري پابندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني ماشين سواري پژو تيپ 1800I GLX 405 مدل 1391 به رنگ نقره اي 
 NAAM01CA4CE380221 متاليك و شماره موتور 12490311948 و شماره شاسي
و شماره پاك ايران 10-665هـ95 به نام اميررضا خزائي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سايپا هاچ بك تيپ تيبا 2 مدل 1395 به رنگ 
 8363472/M15 سفيد روغني و شماره انتظامي 584ل99- ايران 72 و شماره موتور
و شماره شاسي NAS821100G107007 به نام شفيع محمدي كتي لته مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت پيكان 1600 به رنگ سفيد شيري روغني مدل 
1389 و شماره پاك 154ج47- ايران 95 و شماره موتور 11489022625 و شماره 
شاسي NAAA36AA3AG217118 به نام ابوبكر سندك زهي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت بازرگاني اينجانب بشير ريگي به شماره ملي 5339976505 فرزند علي بيك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دانشنامه پايان تحصيات اينجانب زهره اربابي فرزند علي جان متولد 1366 رشته علوم 
اقتصادي به شماره 913/1/1718 كارشناسي ارشد به شماره 10297 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز و كارت خودرو پرايد مدل 1383 و شماره پاك 956ق31- ايران 
به رنگ   S1412283269123 و شماره شاسي موتور 00878644  و شماره   95
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  ملك زائي  احمد  بشير  نام  به  روغني  مشكي 

ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز وانت پيكان 1600 مدل 1390 به شماره انتظامي 481د35- ايران 95 
 NAAA36AA9CG266245 و شماره موتور 11490085827 و شماره شاسي
به رنگ سفيد به نام مصطفي كردي تمنداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1396 به شماره انتظامي 792ج84- ايران 
95 و شماره موتور 124K1023016 و شماره شاسي NAAN01CE2HH818225 به 

رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك )سند كمپاني، برگ سبز و اسناد قطعي( خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي 
مدل 1386 به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي ايران 43-322م97 و شماره 
موتور 2230380 و شماره شاسي S1412286415365 به مالكيت مهدي سپياني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري تيبا به رنگ سفيد روغني مدل 1395 و 
شماره پاك 938ن92- ايران 43 و شماره موتور M15/8319645 و شماره شاسي 
NAS811100G5704395 به نام مجيد حاجي حيدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني سواري پرايد صبا جي تي ايكس  به رنگ 
سفيد شيري معمولي مدل 1381 و شماره پاك 646ج62- ايران 14 و شماره موتور 
00325572 و شماره شاسي S1412281790036 به نام عبدالكاظم جالي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 11-525ع25 و شماره كارت 2095476 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 1377 به رنگ سبز يشمي متاليك به شماره 
شهرباني 96-758ب29 و شماره موتور 22527704967 و شماره شاسي 77304957 

متعلق به آقاي قربان علي خذيره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي ال كا 1924 مدل 1380 به شماره انتظامي 17-129ع39 
و شماره سريال كارت 2280676 و شماره شاسي 37433316586107 و شماره موتور 

33593210081768 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3179
برگ سبز خودرو سواري سمند ايكس 7 به شماره شهرباني 23-417ي98 و شماره 
موتور 12484207636 و شماره شاسي 14538158 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اينجانب زينب شيندآبادي مالك خودرو پژو سواري 405 جي ال ايكس به شماره 
بدنه 14236395 و شماره موتور 12484093556 و شماره پاك 72-596ط72 به 
علت فقدان برگ سبز و سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 
نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب 
شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اينجانب مجتبي اصغري ولوجائي مالك پژو پارس به شماره شاسي AK773689 و 
شماره انتظامي 682ب91- ايران 62 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 مهدي ابراهيمي مالك وانت پيكان به شماره موتور 114F0009939 و شماره 
شاسي CG327429  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 صديقه فتحعلي مالك پژو 206 به شماره موتور 14190061756 و شماره شاسي 
CJ547033 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 پري پوش محمدخانلو مالك پژو 2008 به شماره موتور 10FJCE2334199 و 
شماره شاسي HD000661 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين سليمي مالك پژو 206 به شماره موتور 14189011791 و شماره شاسي 
AJ117439 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 معصومه آريايي كردمحله مالك پژو 206 به شماره موتور 13385006654 و 
شماره شاسي 18906907 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.
برگ سبز خودروي سواري سمند LX مدل 1396 به شماره  انتظامي 779 ج 74- ايران 
 NAAC91CE3HF150430 124 و شماره شاسيK1109663 95 به شماره  موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اينجانب محمدرضا مجيدي نيك مالك پيكان به شماره موتور 11283055925 و شماره 
شاسي 83435546 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.

نكته

تقابل موشکي غرب با ايران 
بخش سياسي خارجي

تروئيکاي اروپايي در شرايطي که همچنان از ارائه بسته پيشنهادي 
خود به کشورمان ) ساز و کار ويژه مالي ( براي حفظ برجام سرباز 
زده اند، به صورت موازي هجمه هايي را عليه برنامه هاي موشکي 
جمهوري اسامي ايران آغاز کرده اند. در تازه ترين اين اقدامات وقيحانه، 
هيئت هاي نمايندگي فرانسه و انگليس در سازمان ملل متحد براي 
رسيدگي به موضوع ادعايي آزمايش موشکي ايران، خواستار برگزاري 
در  شدند.اين  بسته  درهاي  پشت  امنيت  شوراي  مشورتي  نشست 
خواست در حالي صورت مي گيرد که در هيچ يک از قطعنامه هاي 
از سوي  موشکي  آزمايش  متحد،انجام  ملل  امنيت سازمان  شوراي 

ايران منع نشده است. 
اقدام اخير دو کشور انگليس و فرانسه، نماد و نشانه ديگري از بازي اين 
دو در زمين اياات متحده آمريکاست. چنانچه خبرگزاري اسپوتنيک 
گزارش داده  است،اقدام اخير پاريس و لندن، متعاقب طرح ادعاهاي 
موشکي مايک پمپئو وزير امور خارجه اياات متحده آمريکا عليه ايران 
صورت گرفته است. پمپئو اخيرا  مدعي شده است  که کشورمان  يک 
موشک بالستيک ميان برد با قابليت حمل چندين کاهک هسته اي را 
آزمايش کرده است که اين امر ناقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان 

ملل است!وي در توصيف اين آزمايش موشکي گفته است :
"برد اين موشک به اندازه اي است که امکان هدف قراردادن بخش هايي 
 از اروپا و سراسر خاورميانه را ممکن مي سازد.ما اين اقدام را محکوم

مي کنيم و ايران بايد تمامي فعاليت هاي مرتبط با موشک هاي بالستيک 
قادر به حمل کاهک هاي هسته اي را متوقف سازد!"

اين در حالي است که مقامات کشورمان بارها پاسخ اظهارات مقامات 
آمريکايي را داده اند. بر اين اساس برنامه موشکي ايران ماهيتي دفاعي 
داشته و بر اساس نيازهاي کشور تعريف مي گردد. بر همين اساس، 
جمهوري اسامي  ايران بدون نياز به کسب اجازه از ساير کشورها به 

آزمايش هاي موشکي خود ادامه خواهد داد.
نکته اساسي در اين خصوص، همراهي تروئيکاي اروپايي با اياات 
متحده آمريکا در تقابل با برنامه موشکي کشورمان است. صورتبندي 
"تقابل موشکي غرب با ايران" بر خاف آنچه تصور مي شود، چندان 
دشوار نيست. اياات متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي جهت مقابله با 
توان دفاعي و موشکي ايران وارد معامله شده اند. واشنگتن و پاريس 
دو بازيگر اصلي آن سوي معادله هستند، ضمن آن که لندن و برلين 
نيز از قبل در اين خصوص به کاخ سفيد و کاخ اليزه چراغ سبز نشان 
داده اند. بنابراين، در بعد ماهوي موضوع، ميان واشنگتن و تروئيکاي 
اروپايي اتفاق نظر وجود دارد.حتي قبل از خروج دولت ترامپ از توافق 
هسته اي با ايران، تروئيکاي اروپايي در اقدامي غير قانوني،خواستار تغيير 
برجام بر اساس تحقق بيشتر خواسته هاي غرب شده بودند. يکي از اين 

خواسته ها، گنجاندن توان موشکي ايران در برجام بود. 
بدون شک، غرب در تقابل موشکي با ايران محکوم به شکست خواهد 
بود. مسئله اصلي اين است که بر سر کليت موضوع ميان واشنگتن 
و شرکاي اروپايي آن اتفاق نظر وجود دارد. به عبارت بهتر، "جنبه 
ظاهري" موضوع نبايد دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي ما را از 
توجه به "جانبه ماهوي" و " زير بنايي" موضوع باز دارد. آنچه مسلم 
است اينکه تنها راه ممکن براي خنثي سازي هر گونه اقدام آمريکا 
با  ايران، مخالفت مطلق  توان موشکي  اروپايي آن عليه  و متحدان 
هرگونه مذاکره موشکي با آنها و از سوي ديگر، تقويت روز افزون توان 
دفاعي کشورمان است.در اين ميان، شانتاژ موشکي کشورهايي مانند 
فرانسه،انگليس، آلمان ) تروئيکاي اروپايي( عليه ايران اساسا اهميتي 
خارجي  سياست  و  ديپلماسي  دستگاه  است  ازم  همچنين  ندارد. 
کشورمان، سه کشور اروپايي مذکور را بابت همکاري با اياات متحده 
و دولت ترامپ در تقابل با برنامه موشکي کشورمان مورد بازخواست 
قرار دهد. در اين صورت، منازعه و تقابل موشکي آمريکا و متحدان 

اروپايي آن با جمهوري سامي ايران راه به جايي نخواهد برد. 

خبر
 تشديد حمات ائتاف سعودي به يمن

در آستانه مذاکرات صلح در سوئد
در حالي که هيئت يمن براي شرکت در مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان 
ملل عازم سوئد شده، ائتاف سعودي - اماراتي بر شدت حمات خود در 
جبهه هاي مختلف يمن به ويژه در ساحل غربي، افزوده است.به گزارش 
خبرگزاري فارس، در سايه تداوم حمات ائتاف سعودي و شبه نظاميان 
تحت فرمان آن در ساحل غربي يمن و استان »الحديده«، صبح ديروز 
يک زن در منطقه »الجبلية« در شهرستان »التحتيا« جان باخت. ائتاف 
سعودي-اماراتي اين روزها با تشديد حمات به غرب يمن تاش مي کنند 
بندر الحديده، مهمترين کانال کمک رساني به مردم يمن را اشغال کند تا 
در مذاکرات صلح آتي در يمن دست برتر را براي امتيازگيري داشته باشد؛ 
حماتي که طي چهار ماه گذشته با مقاومت مردم يمن در جلوگيري از 
سقوط الحديده به شکست انجاميده است.به نوشته پايگاه خبري شبکه 
»المسيره«، در حمله توپخانه اي ائتاف متجاوز سعودي به اين منطقه، يک 
زن کشته شد و سه شهروند يمني زخمي شدند.از سوي ديگر، در حمله 
خمپاره اي شبه نظاميان هم پيمان ائتاف سعودي به شهر »الدريهمي«، 
يک دختر بچه کشته شد و چندين تن از اعضاي خانواده اش و شهروندان 
يمني زخمي شدند.بر اساس اين گزارش، متجاوزان با بيش از 5۰ خمپاره، 
شهر الدريهمي را هدف قرار دادند و خسارات زيادي به منازل و دارايي هاي 
ساکنان اين شهر وارد آوردند.اين تشديد حمات در جبهه غربي يمن، 
همزمان با اعزام هيئت مذاکره کننده يمني به سوئد براي از سرگيري 

مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل صورت مي گيرد.

اذعان فرمانده مرکزي جديد ارتش آمريکا 
به بن بست در جنگ افغانستان

فرمانده جديد نيروهاي ارتش آمريکا در خاورميانه خطاب به سناي اين کشور 
گفت: جنگ در افغانستان در بن بست قرار گرفته و در صورتي که آمريکا اکنون 
اقدام به خارج کردن سربازانش از افغانستان کند اين کشور به احتمال زياد 
ژنرال کنت  ايسنا،  به گزارش  افتاد.  به دست طالبان خواهد  و  سقوط کرده 
فرانک مک کنزي فرمانده جديد واحد موسوم به فرماندهي مرکزي ارتش آمريکا 
که مربوط به حوزه خاورميانه مي شود در سخناني به کميته نيروهاي مسلح 
سناي آمريکا گفت: من معتقدم وضعيت عملياتي ارتش در افغانستان عمدتا 
در بن بست قرار گرفته است. به نقل از پايگاه هيل، وي که اين صبحت ها را در 
جلسه خود با اين کميته به منظور دريافت تائيديه براي منصوب شدن در اين 
سمت جديد مطرح کرد، گفت: اگر ما اکنون و به شکل زودهنگام افغانستان 
را ترک کنيم  فکر نکنم که افغان ها بتوانند با موفقيت از کشورشان مواظبت 
کنند. او خاطرنشان کرد، شکست هاي آنها بسيار زياد بوده است آنها به سختي 
مي جنگند اما اين شکست هاي آنها پايدار نخواهد بود مگر آنکه ما اين مشکل 

را تصحيح کنيم. 



»

رئيس اورژانس تهران خبرداد:
 استقرار اورژانس

 در ١٠نقطه ازتهران 
به علت آلودگي هوا

اجتماعي پنج شنبه 15 آذر 101397
28 ربيع ااول 1440-6 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9376

رئيس اورژانس تهران از استقرارنيروهاي امدادي اورژانس به علت آلودگي هوا در۱۰ نقطه ازتهران 
خبرداد.پيمان صابريان درگفت وگوبا ايسنا، اين مناطق را ميدان انقاب، ميدان وليعصر، ميدان آزادي، 
ميدان امام حسين، اطراف محوطه امام زاده صالح وديگرنقاط پرتردد شهرتهران عنوان کرد وافزود: 
هم اکنون چهاردستگاه اتوبوس آمبوانس و۱۴ دستگاه آمبوانس درمناطق مورد نظرمستقرشدند. 
وي گفت: شهروندان بايد درصورت احساس تنگي نفس در دوبيني، سردرد، سرگيجه، تهوع و... 
به عوامل اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل آنها رسيدگي و اقدامات ازم انجام شود، همچنين 
درصورت نياز به خدمات بيشتر، عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز درماني انتقال مي دهند.
مدير روابط عمومي اورژانس تهران خاطرنشان کرد: درصورتي که هموطنان نيازبه اکسيژن تراپي 
به دليل آلودگي هوا داشتند اقدامات ازم براي آنها انجام مي گيرد ودرشرايط اضطراري تر که نيازبه 
انتقال بيمارباشد هرچه سريع تر افراد به بيمارستان ومرکزدرماني منتقل مي شوند.دراين ارتباط 

همچنين رئيس گروه سامت هواي مرکزسامت محيط وکار وزارت بهداشت با اشاره به آلودگي 
 هواي روزگذشته تهران، گفت: شاخص کيفيت هوا به علت افزايش غلظت ذرات معلق کوچکتراز
۲/۵ ميکرون دربعضي از مناطق شهرتهران درحد ناسالم براي تمامي گروه ها ودرسرتاسرشهرتهران 
درحد ناسالم براي گروه هاي حساس است.شاهسوني گفت: جهت حفظ سامتي کليه شهروندان 
بخصوص افراد مبتا به بيماري هاي قلبي يا ريوي، کودکان وسالمندان بايد ازفعاليت هاي طواني 
يا سنگين خارج ازمنزل اجتناب کنند وهمچنين افراد ديگربايد فعاليت هاي طواني يا سنگين 
خارج ازمنزل را کاهش دهند.وي افزود: ازتمام افرادي که درفضاي آزاد مشغول به فعاليت هستند، 
درخواست مي شود در زمان فعاليت ازماسک هاي مناسب )N۹۵ يا P۲( جهت حفظ سامتي خود 
استفاده کنند.شاهسوني گفت: از کليه ورزشکاران نيزدرخواست مي شود جهت حفظ سامتي 

تمرينات ورزشي را درفضاي بسته انجام دهند.

خبر
فرمانده نيروي انتظامي اعام کرد:

افزايش7١ درصدي جرائم در فضاي مجازي
فرمانده نيروي انتظامي گفت: جرائم درفضاي مجازي امسال نسبت به 
سال گذشته 7۱ درصد افزايش داشته است اما پليس فتا توانسته است 
فارس، سردارحسين  گزارش  کند.به  را کشف  جرائم  درصد  از8۰  بيش 
اشتري درحاشيه نشست ساانه روساي پليس فتاي سراسرکشور، گفت: 
رشد جرائم در فضاي مجازي روبه رشد وفزاينده است اما ظرفيت پليس 
فتا نيزخوب است؛ چرا که توانسته8۰ درصد جرائم را کشف کند که اين 
آمارنسبت به سايرکشورهاي پيشرفته که خيلي زودتر از ما اين ظرفيت را 
درپليس خود ايجاد کرده اند، ستودني است. وي با تاکيد براين مطلب که 
پليس فتا درخدمت مردم است وآمادگي دارد تا اگر فردي مورد تعدي و 
ظلم واقع شود به حقوق اش رسيدگي کند، وجود کاهبرداران درفضاي 
مجازي را نگران کننده عنوان کرد. فرمانده نيروي انتظامي گفت: کاهبرداران 
دراين خصوص  ما  که  مي  شود  مردم  ناراحتي  موجب  مجازي  درفضاي 
آگاهي هاي کامل را به مردم و بانک ها ارائه کرده ايم؛ به مردم گفته ايم که 
چگونه ازخود درمواجهه با کاهبرداران به صورت حضوري، تلفني وحتي 
پيام رسان ها مراقبت کنند تا نقشه شوم آنها باطل شود؛ همچنين به بانک ها 
توصيه کرده ايم چگونه عمل کنند تا مانع ورود افراد به حساب هاي ديگران 
باشند واينکه رمزها قابل تغييرباشد.سردار اشتري درپاسخ به سؤال ديگري 
درخصوص ارتباط نرخ بيکاري و بروز جرائم سايبري گفت: نرخ بيکاري 

دربروزجرائم سايبري تأثيردارد. 

مشايي در دادگاه تجديد نظرحاضرنشد
قبلي  اعام  وجود  با  مشايي  رحيم  تجديدنظراسفنديار  دادگاه  جلسه 
واباغ وقت، بدون حضور وي برگزارشد.به گزارش فارس، جلسه دادگاه 
تجديدنظراسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور سابق ديروز 
درشعبه36 تجديدنظردادگاه انقاب به رياست قاضي زرگر ومستشاران شعبه 
برگزارشد.با وجود اعام قبلي واباغ وقت دادگاه، متهم پرونده ازحضور در 
جلسه محکمه خودداري کرد اما وکاي وي دراين جلسه حضوريافتند و 
به دفاع از اتهامات مشايي پرداختند. پس ازاظهارات وکاي متهم وادعاي 
آنها مبني برسابقه مطلوب رحيم مشايي دردفاع از نظام جمهوري اسامي، 
قاضي زرگرطي سخنان کوتاهي خطاب به وکاي متهم گفت: همکاري 
امري يک طرفه نيست وبايد همه طرف ها دراين امرمعاونت داشته باشند؛ 
فردي که درنظام اسامي زندگي مي کند براي همکاري با نظام تکليف و 
وظيفه اي مضاعف دارد اما وقتي درمقابل نظام مي ايستد ويک حکم قانوني 
را آتش مي زند اين براي هرکسي که وجدان دارد آشکارمي کند که مسئله 
چيزديگري است وهمکاري نيست بلکه درگيري است واين درگيري باعث 
کشمکش مي شود.قاضي زرگرپس ازاستماع دفاعيات وکاي متهم وارائه 
ايحه دفاعيه اعام کرد: با توجه به اظهارات وکاي متهم ودريافت ايحه 
دفاعيه ختم جلسه را اعام مي کنيم واميدواريم که در وقت مقتضي حکم 

ازم صادرشود. 

سازمان حفاظت محيط زيست:
 ۸٠ درصد سبد کاايي کشور 
از محصوات تراريخته است

استفاده  زيست  محيط  سازمان حفاظت  زيستي  ايمني  کارگروه  رئيس 
ازتکنولوژي ومهندسي ژنتيک را درشرايط حاضرضرروي دانست واظهارداشت: 
۵۵ درصد سبد کاايي ما از طريق واردات تامين مي شود که8۰ درصد 
اينکه  بيان  با  توايي  محمود  فارس،  گزارش  هستند.به  تراريخته  آن 
درخصوص توليد و رهاسازي پنبه تراريخته بررسي و ارزيابي مخاطرات 
زيست محيطي صورت مي گيرد گفت: مراحل مختلف صدورمجوز رهاسازي 
 پنبه تراريخته درسه دستگاه وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت وسازمان 
محيط زيست در حال پيگيري است.وي با تاکيد براينکه ما هرتراريخته اي 
بايد بدانيم که درشرايط حاضرکليه صيفي جات  اما  را تاييد نمي کنيم 
درکشوربا بذرهاي وارداتي توليد مي شوند که با انواع روش ها اصاح شده اند. 
گفت: براساس ماده۴ قانون ايمني زيستي، وظايف سازمان حفاظت محيط 
زيست در زمينه بررسي امورمرتبط با حيات وحش تعريف شده است.توايي 
استفاده ازتکنولوژي ومهندسي ژنتيک را درشرايط حاضرضرروي دانست 
واظهارداشت: درحال حاضرحداکثرروغن هاي توليدي درکشورتنها۱۰ درصد 
است وبايد دقت داشته باشيم که۵۵ درصد سبد کاايي ما ازطريق واردات 
تامين مي شود که8۰ درصد آن تراريخته هستند بنابراين فناوري زيستي 

نيازمبرم براي کشورما است.

رئيس پليس فتاي ناجا اعام کرد:
 وقوع4١ هزارجرم مجازي از ابتداي امسال

رئيس پليس فتا با اعام اين مطلب که تا امروز۴۱ هزارجرم در فضاي 
مجازي به وقوع پيوسته پيش بيني کرد که تا آخرسال تعداد جرائم به 
۵۹ هزارجرم افزايش يابد. به گزارش فارس، سردارسيد کمال هاديان فر 
درحاشيه نشست ساانه روساي پليس فتاي کشور اظهارداشت:  برداشت هاي 
غيرمجازدرصدربيشترين جرائم فضاي مجازي است که دراين خصوص با 
همکاري دادستان کل کشوروبانک مرکزي سامانه هاي رمزدهنده يکبارمصرف 
را طراحي کرده ايم. رئيس پليس فتاي ناجا با بيان اين مطلب که۴۰۰ ميليون 
کارت بانکي در کشور وجود دارد وهرايراني۵ تا 6 کارت دارد، گفت: امنيت 
اين کارها بحثي جزئي است چه درساختار کاروچه درساختار رمز. وي 
گفت: در اين راستا در فاز اول OTP با همکاري 33 بانک و موسسه مالي 
بحث رمزهاي يکبارمصرف فعال شده؛ يعني گوشي تلفن همراه با سيستم 
درگاه بانکي و کارت بانکي قرينه شده و رمزيکبارمصرف به صورت پيامک 
براي افراد ارسال مي شود. اين مقام ارشد نيروي انتظامي اعام کرد: بنابر 
درخواست فرمانده ناجا و دستور رئيس جمهور و اباغ بانک مرکزي طرح 
رمزهاي يکبارمصرف را بانک ها شروع کرده اند و هم اکنون اجرا مي کنند. 
وي گفت:  اگربانکي اين تسهيات را قرارندهد وخسارتي به مردم وارد شود 

بانک بايد جوابگوباشد. 

آلودگي هوا بزرگترين درد پايتخت است. اين را همه 
مي دانند اما بازهم کسي هواي تهران را ندارد. گفته 
مي شود، »آلودگي هواي اين شهر حتي از عکسهاي 
ناسا هم پيداست و با يک لکه خاکستري رنگ از آسمان 

هم شناخته مي شود.«
هريک از نهادها و سازمان هاي متولي بدون توجه به 
عواقب اين امر در مسير وظايف خود کوتاهي کرده اند، با 
اين حال صاحب نظران  معتقدند »سرمايه گذاري براي 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، توليد سوخت پاک و 
نظارت بر فعاليت صنايع مي تواند منجي بحران آلودگي 
هوا باشد چرا که با اين اقدام به ازاي هر يک دار هزينه، 

3۰ دار بازگشت هزينه ايجاد مي شود.« 
اما مسئله دقيقا از همين جا آغاز مي شود، زيرا متوليان 
سازمان ها يا نهادهاي مختلف سرمايه گذاري در اين 
زمينه را به چشم هزينه مي بينند و اغلب به دنبال 
اجراي راه حل هاي مقطعي و کوتاه مدت نظير تعطيلي 
مدارس و اعمال محدوديت هاي ترافيکي هستند که با 
اتخاذ تدابير اين چنيني صورت مسئله همچنان بر سر 

جاي خود باقي مي ماند.  
استاد  و  زيست  محيط  کارشناس  آخاني،   حسين 
تعطيلي   « گويد:  مي  تهران  دانشگاه  زيست شناسي 
مدارس و محدود کردن خودروها راه حل نيست؛ که 
اگر نخواهيم بگوييم بي فايده است دسِتکم بايد بگويم 

حکم يک مسکن را دارد.« 
کاهش  براي  اراده اي  اينکه  از  انتقاد  با  ادامه  در  وي 
آلودگي هوا وجود ندارد تصريح مي کند: »متاسفانه 
در تمام ارگان هاي ما از دولت تا مجلس و... اراده اي 

ديده نمي شود.«
در  راه حل  بهترين  زيست  محيط  کارشناس   اين 
کوتاه، و بلندمدت را گسترش حمل و نقل عمومي مي 
ما  دولتمردان  و  »نمايندگان  کند:  عنوان مي  و  داند 
خودشان با حمل ونقل عمومي ميانه و سرکاري ندارند. 
آن ها بين مردم نيستند تا بتوانند مشکل را درک کنند. 
همچنين متاسفانه بخش زيادي از مسئولين ما فرصت 
اين را نداشته اند تا در شهرهايي که زندگِي سبز در آن ها 
جاري است زندگي کنند و ببينند کشورهايي مانند آلمان 
و سوئد چگونه با گسترش حمل ونقل عمومي آلودگي هوا 
را کنترل کرده اند. شايد اگر مسئولين ما چنين شناخت 

و تجربه هايي داشتند نگاهشان متفاوت بود.«
اگرچه اين روزها به مدد بارندگي مختصر، کمي تا قسمتي 
آاينده ها تعديل شده اند اما بايد به فکر راهکارهاي 
توسط  که  اي  سياهه  آخرين  مطابق  بود.  تر  اساسي 
شرکت کنترل کيفيت هواي شهرداري تهران منتشر 
شده، مهمترين منابع آاينده اين کانشهر مشخص 
شده اند. از جمله »منابع متحرک« شامل خودروهاي 
سواري، تاکسي، موتورسيکلت، وانت، ميني بوس، اتوبوس 
واحد، ساير اتوبوس ها و کاميون و »منابع ساکن« که در 
بردارنده صنايع آاينده، نيروگاه ها و پاايشگاه، ترمينال هاي 
و  خانگي  منابع  و  جايگاه هاي سوخت رساني  شهري، 

تجاري هستند. 
اين سياهه نشان مي دهد: » سهم منابع ساکن و متحرک 
در توليد آاينده هاي گازي به ترتيب برابر ۱۵ و 8۵ درصد 
 است و اين سهم در توليد ذرات معلق به ترتيب 3۰ و 
7۰ درصد به دست آمده است. در منابع متحرک، کاميون ها، 
اتوبوس هاي سرويس ادارات، اتوبوس هاي شرکت واحد، 
موتورسيکلت و ميني بوس ها مهم ترين منابع توليد ذرات 
هستند در حالي که نيروگاه، پاايشگاه و صنايع، اصلي ترين 

منابع توليد ذرات در منابع ساکن هستند.«
اکنون عوامل يا متهمان رديف اول توليد آاينده ها در 
هواي تهران مشخص شده اند و هريک از دستگاه ها يا 
سازمان هاي متولي ديگر بهانه اي در اين زمينه ندارند 
اما مسئله اين است که کسي هواي تهران را ندارد. در 
حال حاضر قريب ۲3 سال از تصويب بند ۲۰ ماده ۵۵ 
قانون شهرداري گذشته اما آيا واقعا صنايع آاينده از 
 محدوده شهري تهران خارج شده است؟ مطابق گفته هاي 
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف کشور، تنها ۲۰ درصد 
صنايع آاينده از اين کانشهر خارج شده اند. اگرچه 

دولت يکي از مهمترين اولويت هاي خود را محيط  زيست 
عنوان کرده بود اما در عمل نسبت به خروج صنايع اقدامي 
صورت نگرفته است. از آنجايي که نرخ بيکاري در ايران 
بااست، اين نگراني براي دولت وجود دارد که با اعمال 
سختگيري هاي مضاعف شاهد خروج سرمايه و تشديد 
بحران بيکاري باشد و شايد هم تعبير عيسي کانتري، 
رئيس سازمان محيط زيست کشور درست باشد که گفته 
بود: پدرخوانده هايي که در حوزه صنعت وجود دارند، 

اجازه نمي دهند با بحران آلودگي مقابله کنيم. 
ردپاي پدرخوانده ها 

او نخستين بار آبان ماه سال گذشته، با حضور در جلسه 
شوراي شهر تهران اين مسئله را مطرح نموده و تاکيد 
کرده است: »قبول کنيد اگر شما اراده کنيد تا مشکات 
حل شوند بايد در مقابل گادفادرهايي )پدرخوانده( قرار 
بگيريد که زورشان هم کم نيست.« او بدون توضيح 
تهران  در  آاينده  کارخانه   ۵۰« است:  گفته  بيشتر، 
داريم که تعطيلي آنها موجب بيکاري حدود ۱۰ هزار 
اولويت ما  بايد تصميم بگيريم که  نفر مي شود. حاا 
هواي پاک است يا موضوعات ديگر. در اين زمينه بايد 

تصميماتي گرفته شود.«
اما فارغ از مسائل پشت پرده اي که منجر به تشديد 
بحران آاينده ها مي شود، بايد به اين نکته اشاره کرد 
افزايش  در  کيفيت سوخت هم  يا  ميزان مصرف  که 
آلودگي هوا سهم باايي را به خود اختصاص داده است.  
حتي برخي از کارشناسان عنوان مي کنند، 8۰ درصد 
آلودگي موجود به علت کيفيت سوخت مصرفي است. 
دادستاني  عامه  معاون حقوق  محمد جواد حشمتي، 
کل کشور مطرح کرده است: » از سوخت مصرفي در 
شهرها نمونه برداري شده و به آزمايشگاه هاي سازمان 
استاندارد و وزارت نفت براي آزمايش ارسال شده اند، هر 
دو منبع آزمايشگاهي اعام کردند که بنزين هاي مصرفي 
با استاندارد هاي مورد قبول فاصله دارند و استاندارد ازم 
را ندارند و در شرايطي که بنزين مصرفي در شهرها بايد 
 استاندارد يورو ۴ را داشته باشد، اما نمونه ها استاندارد

يورو ۲ داشتند.«
بنزين يورو۴ سهمي در کاهش آلودگي ندارد!

عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شرکت ملي پاايش و 
پخش اين عامل را از اساس رد مي کند و در توضيح آن 
به عدم نقش بنزين در افزايش آاينده هاي هوا در سطح 
شهر تهران اشاره و تصريح کرده است: »زماني گمان 
مي شد با توزيع نفت گاز و بنزين يورو۴ مساله آلودگي 
هوا حل  مي شود؛ اما درحال حاضر مشخص شده که اين 
فکر درست نبوده است. درحال حاضر تمام بنزين توزيعي 
در سطح تهران يورو۴ است، اما همان طور که مي بينيم 

آلودگي هوا همچنان در سطح باايي قرار دارد.« 
او بر اين مسئله تاکيد مي کند: »موتور خودرويي که 
بنزين يورو۴ را مصرف  مي کند نبايد آاينده باشد زيرا 
مطابق آزمايشي که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام 
گرفته، مشخص شده است، موتور خودروهاي داخل 
براي سوزاندن بنزين يورو۴ ساخته نشده است و تفاوتي 

نمي کند بنزين يورو۲ بسوزانند يا يورو۴«
نوري، مشاور سابق رئيس سازمان  زهرا صدراعظم 
کميسيون  فعلي  رئيس  و  زيست  محيط  حفاظت 
سامت شوراي شهر تهران در اين رابطه به رسالت 
مي گويد: سوخت بنزين با برنامه ريزي وزارت نفت 
ديگر  فارس  خليج  پاايشگاه  اندازي  راه  از  پس  و 
گذشته  به  نسبت  واقع  در  و  نيست  سرب  داراي 
داراي استاندارد بهتري است. وي در ادامه با اشاره 
به سهم عوامل آلودکننده متحرک عنوان مي کند: 

 براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده سهم منابع 
آلوده کننده متحرک بااست. اين منابع شامل خودروها 
و سوختي است که مورد استفاده قرار مي گيرد. براين 
اساس اقداماتي از سوي دولت در طرح جامع کاهش 
آلودگي کانشهرها انجام شد و البته شهرداري هم 
به اين موضوع توجه کرده است. هرچند کنترل اين 
منابع آلوده کننده چندان در اختيار شهرداري نيست و 
بيشتر به وزارتخانه ها و دستگاه هايي غير از مديريت 
هايي تاش  روي  هر  به  اما  گردد  مي  باز   شهري 

صورت گرفته تا خودروها از استاندارد بيشتري برخوردار 
باشند و احتراق و سوخت مصرفي آنها، آلود گي کمتري 
ايجاد کند. در همين ارتباط يکي از اقدامات خوبي 
که شهرداري تهران انجام داده و در حال انجام است، 
بحث معاينه فني خودروهاست. خودروها بايد گواهي 
معاينه فني داشته باشند تا بتوانند در محدوده طرح 
ترافيک ورود پيدا کنند و يا معاينه فني برتر که در 
واقع استاندارد بااتري را براي خودروها مدنظر قرار 

داده، دارا باشند. 
اين عضو شوراي شهر تهران مي افزايد: براساس اين طرح، 
خودروها براي تردد در هر نقطه اي بايد داراي معاينه 
فني يا و معاينه فني برتر باشند و اگر اين کار به خوبي 
انجام بگيرد و با نظارت پليس همراه باشد، سبب مي 

شود خودروهاي آاينده متوقف و جريمه شوند. 
زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  سابق  مشاور 
پيش بيني مي کند که امسال کانشهر تهران نسبت 
به سال گذشته با آلودگي کمتري مواجه باشد. اکنون 
باتوجه به تعاملي که ميان پليس راهور و راهنمايي و 
رانندگي وجود دارد، دوربين هايي نصب شده که در 
شب هم قادر به ثبت و ضبط خودروهاي سنگين است. 
اين خودروها ديزلي و يا فرسوده اند و بخشي از آلودگي 

مربوط به اين هاست و از طرفي بيشترين تردد آنها در 
شب انجام مي گيرد و به همين علت تا پيش از اين 

چندان قابل کنترل نبودند. 
»اگر ۵۰ ليتر بنزين را داخل باک خودرو بريزيم، از 
طريق اگزوز در اتمسفر توليد آلودگي مي کند. برهمين 
اساس طبق مطالعات انجام گرفته 8۵ درصد آلودگي 
شود.«  مي  مربوط   متحرک  وسايل  به  تهران  هواي 
اين ها بخشي از سخنان اسماعيل کهرم، مشاور سابق 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست  که در گفت وگو 

با رسالت مطرح کرده است.
وي در ادامه عنوان مي کند: فارغ از سهم وسايل متحرک 
در توليد آاينده ها بايد به اين مسئله اشاره داشت که 
ايران در  از صنايع  حدود 3۰ درصد يعني يک سوم 
 اطراف تهران قرار دارد. يعني همه کارخانه ها، کارگاه ها 
و پتروشيمي ها و پاايشگاه ها باعث افزايش آاينده ها 
مي شوند. طبق قانون نيوتن در دنيا نه چيزي به وجود 
مي آيد و نه از بين مي رود فقط تغيير حالت مي دهد. با 
اين تفاسير در زمان معصومه ابتکار يعني ۱7 سال پيش 
قانوني وضع شد مبني بر اينکه تا شعاع  ۱۲۰ کيلومتري 
تهران نبايد تاسيسات آلوده کننده صنعتي بسازيم اما 
با آغاز به کار دولت نهم، اين قانون کنار گذاشته شد و 
هنوز هم در فاصله ۱۲۰ کيلومتري کارخانه ها ايجاد 
مي شوند و در قرچک ورامين کوره هاي آجرپزي ايجاد 
شده که بدترين نوع سوخت يعني مازوت و واسکازين 
را مصرف مي کنند  و وقتي مي سوزند دود عظيمي 

را به وجود مي آورند. 
زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  سابق  مشاور 
دارد  ادامه  آلودگي هوا همچنان  پديده  است:  معتقد 
و ادامه هم خواهد داشت. وي در توجيه سخن خود، 
موقعيت جغرافيايي تهران را همانند کاسه اي مي داند 

 و به هنگام سرماي هوا، دود و دم حاصل از اتومبيل ها 
و همين که  رود  باا مي  اين کاسه  از  ها  کارخانه   و 
مي خواهد از بين رشته کوه هاي البرز رد شود، يک مرتبه 
ايه هواي سرد روي آن قرار مي گيرد و نمي گذارد 
دود و دم خارج شود، اصطاحا به اين مسئله وارونگي 
مي گويند بنابراين کاري نمي توانيم انجام دهيم چرا 
که بخش زيادي از اين اتفاق به موقعيت جغرافيايي 

کانشهر تهران باز مي گردد. 
»اما دولت در اين شرايط چگونه مي تواند گام هايي 
در جهت بهبود وضعيت کانشهر تهران بردارد؟ گفته 
مي شود آاينده ها در يک سوم روزهاي سال، مهمان 
پايتخت هستند و حدود ۱8 هزار ميليارد تومان به اين 
کانشهر خسارت وارد مي کنند. با اين وجود وظايف 
و ماموريت دولت چيست؟ آيا تاکنون عملکرد موفقي 
 داشته است؟«کهرم معتقد است: تمام اقداماتي که دولت 
مي تواند در اين حوزه انجام دهد، مربوط به کنترل ترافيک، 
اجراي طرح زوج و فرد، معاينه فني و ارائه بنزين با کيفيت 
است و حتي به اين مسئله اعتراف مي کند که دولت 
نمي تواند ترافيک را کنترل کند لذا بايد معاينه فني را 
تشديد کند، در حال حاضر هم طرحي در اين زمينه 
اجرايي شده تا اتومبيل هايي که معاينه فني ندارند از 

طريق دوربين ها شناسايي و جريمه شوند. 
وي با اشاره به اجراي طرح زوج و فرد مي افزايد: دو سال 
پيش کشور فرانسه که خودروها و بنزين مصرفي اش 
استاندارد است، اين طرح را اجرا کرد بنابراين اقدامات 
دولت محدود است و کار ديگري نمي تواند انجام دهد. 
در تمام دنيا همين است. البته آنها مي توانند کيفيت 
بنزين را ارتقاء داده و بنزين يورو ۴ توزيع کنند اما اگر 
در مجموع نگاه کنيد، مي بينيد اقدام ديگري نمي شود 
انجام داد. حتي سازمان حفاظت محيط زيست هم کار 
ديگري از دستش برنمي آيد. راهنمايي و رانندگي نيز 
حداکثر کاري که مي تواند انجام دهد، همين است که 

خودروهاي دودزا را متوقف کند.
کهرم در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت نسبت به 
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي توجهي 
ندارد، مي گويد: معموا بودجه دولت در آنجايي که بايد 
صرف نمي شود، وگرنه توسعه و نوسازي اين ناوگان 

ضرورت دارد. 
تردد  تهران  شهر  در  خودرو  ميليون   3/۵  »روزانه 
مي کنند که تعدادي از آنها دودزا بوده و روغن سوزي 
دارند بنابراين بايد از طريق طرح معاينه فني ايرادات 
يک  از  کمتر  دهد،  مي  نشان  آمارها  شود.  رفع  آنها 
ميليون موتور سيکلت نيز روزانه در حال تردد هستند 
که 8۰ تا۹۰ درصد آنها موتورهاي کاربراتوري دارند و 
بسيار آلوده اند بنابراين بايد با اتخاذ تدابيري؛ نوسازي 

و يا برقي شوند.«
وحيد حسيني، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي 
تردد  پاک  هواي  قانون   8 ماده  اينکه  بيان  با  تهران 
به روزنامه  اعام کرده  را ممنوع  خودروهاي فرسوده 
رسالت مي گويد: با اجراي اين قانون ديگر شاهد تردد 
از  باا نخواهيم بود.  خودروهاي فرسوده ۲۲ سال به 
سوي ديگر خيلي ها درباره وضعيت سوخت و سهم آن 
در توليد آاينده ها سخن مي گويند در حالي که امروز 

سوخت بنزين و گازوئيل استاندارد شده است. 
ناوگان حمل و نقل عمومي  به نوسازي  با اشاره  وي 
دولت  بايد  امر  اين  تحقق  براي  کند:  مي  اظهار  هم 
بودجه بگذارد اما وضعيت دولت به گونه اي نيست که 
بتواند اعتباري را به اين بخش اختصاص دهد. از سوي 
ديگر مي توان تا زمان نوسازي، شهرداري و صاحبان 
خودروها مسئله بازسازي ناوگان حمل و نقل را جدي 
بگيرند. اتوبوس هاي ما سرمايه ملي است و نمي توان 
اين ها را دور انداخت و يک ميليارد تومان براي خريد 
اتوبوس نو هزينه کرد. در همين زمينه مصوباتي هم 
وجود دارد که وزارت کشور موظف است به اين ناوگان 
رسيدگي کند. بسياري از کشورهاي دنيا، خودروهاي 
 قديمي خود را نوسازي کرده اند و هيچ گونه آاينده اي 

هم ايجاد نمي کنند. 

گزارش رسالت از توليد آاينده ها

کسی هوای تهران را ندارد
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www.sbepdc.ir :وب sbepdc@gmail.com :پست الكترونيك

مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده: ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ 1/701/000/000 ريال به حساب جاري 103۴03815002 بانك صادرات شعبه برق زاهدان به نام 
ساير درآمدها شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

مهلت ارائه پيشنهاد قيمت و تحويل اصل پاکات: پيشنهاددهندگان مي بايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الكترونيكي دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه 
مورخ 1397/10/0۴ نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاکات اك و مهرشده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شرکت 
آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37 و 39 شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان اقدام نمايند. ازم به ذکر تمامي فرايند مزايده 

از طريق سامانه تدارکات دولت صورت مي  پذيرد.
تاريخ و محل بازگشايي پاکات، پيشنهادات ارائه شده ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 در سالن کنفرانس شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان 

گشايش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات دولت، مي بايست به سايت يادشده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت امضاء الكترونيكي 

اقدام نمايند. جهت اطاعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
مرکز تماس ۴193۴-021 مرکز ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

مدت قرارداد: يك ماه
ضمنا متقاضيان مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به سايت معامات توانير به نشاني Tender.tavanir.org.ir يا سايت شرکت توزيع نيروي برق سيستان 
و بلوچستان به نشاني www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  مراجعه فرمايند. بديهي است شرکت در رد يا قبول 

پيشنهادات مختار است.
"ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است."

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/15
خ ش: 97/9/15 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/17 

 امور تداركات و قراردادها 
 شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

شرکت توزيع نيروي برق 
سيستان و بلوچستان

تقدير و تشكر

جناب آقاي فريدون محمدي
قاضي محترم شعبه دوم حقوقي 

شهرستان قدس
بدينوسيله از زحمات بي شائبه و طاقت فرساي شما در 
امر خطير قضاوت و حل و فصل مشكات ارباب رجوع 

کمال تشكر و قدرداني را مي نماييم.

تقدير و تشكر

جناب حجت ااسام والمسلمين 
حاج شيخ عباس موايي

حل  در  حضرتعالي  بي وقفه  کوشش  و  تاش  از 
گرفتاري ها و مشكات اهالي مطبوعات و مردم 
شهرستان قدس در مراحل مختلف بي نهايت تشكر 

و سپاسگزاري مي نماييم.
از طرف توزيع مطبوعات شهرستان قدس

 از طرف توزيع مطبوعات
 و جمعي از كيوسكداران شهرستان قدس

97/
9/15

 -7
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خ 

آمريكا - کانادا - استراليا
شينگن با مجوز رسمي

و تضميني - مولتي - 5 ساله - کاري
سه راه افسريه نرسيده به ميدان آقانور

مرکز خريد اطمينان ايرانيان طبقه دوم واحد ١29

09120061772
33۴51731-33۴516۴1
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9/15

 -7
ت7

خ 

معاون فرهنگي واجتماعي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران گفت: 
به  تا  کرده  ايم  اباغ  زباله خشک  جمع آوري  پيمانکاران  به   دستورالعملي 
زباله گردها اجازه ندهند، برسر مخازن بروند؛ اگربه موردي برخورد کنيم 
قرارداد پيمانکارفسخ مي شود.به گزارش فارس، شهرام فيروزي گفت: در زمينه 
جمع آوري زباله گردها سازمان مديريت پسماند به تنهايي مسئوليت ندارد. وي 
با اشاره به نوسانات ارزوگران شدن مواد اوليه، گفت: همين امرباعث شده که 

زباله هاي خشک ارزشمند شوند و زباله گردها بيشتربه سمت سطل هاي زباله 
بروند.فيروزي گفت: به مناطق تأکيد کرده ايم که پيمانکاران پسماند خشک به 
هيچ عنوان نبايد اجازه دهند که کتفي ها برسرمخازن بروند.به گفته اين مقام 

مسئول، متأسفانه حلقه مفقوده اي در جمع آوري زباله گردها وجود دارد.
فيروزي تأکيد کرد: اگر پسماندهاي خشک در مبدأ تفکيک شوند بسياري از 

معضات برطرف مي شود و ديگر پسماند خشکي در مخازن نخواهد ماند.

وي ادامه داد: در اين زمينه بايد شهرداري، بهزيستي و نيروي انتظامي ورود 
کنند.معاون اجتماعي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران اضافه کرد: 
دستورالعملي به پيمانکاران جمع آوري زباله  خشک اباغ کرده  ايم تا اجازه 
حضور زباله گردها در سر مخازن را ندهد  و  اگر به موردي برخورد کنيم  
قرارداد پيمانکار فسخ مي شود. تأکيد مي کنم که هيچ کتفي نبايد بر سر 

مخازن زباله باشند.

 حضور زباله گردها 
بر سرمخازن شهرداري 

ممنوع شد



»

گرشاسبي :
مسائل اخاقي 
 درپرسپوليس
 مهم است
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پيشکسوت کشتي گفت: نمي خواهم تاش کشتي گيران 
امروزرا کم بگيرم اما متاسفانه بسياري از آنها نسبت به 
دوران ما جديت کمتري دارند. محبي، پيرامون سالگرد 
کسب نخستين مدال تاريخ المپيک ايران توسط حبيبي و 
مرحوم تختي گفت: نبايد ذهنمان را فقط معطوف به کسب 
عناوين اين بزرگان درالمپيک کنيم، اين قهرماني اهميت 
باايي دارد وآن را ارج مي نهيم اما کار بزرگترامثال تختي 
و حبيبي اين بود که بذر پهلواني را درورزش کشورکاشتند.

وي افزود: البته در ساير رشته ها ورزشکاران ما افتخارات 
بسيار زيادي براي کشوربه ارمغان آوردند اما محبتي 
 که ميان مردم و ورزشکاران بويژه امثال جهان پهلوان 
تختي يا استاد حبيبي به وجود آمد به اين دليل است 
ارزشمند  موضوع  اين  بودند.   مردم  ميان  آنها  که 
ازانتخاب  انتقاد  با  ازآن درس گرفت.وي  بايد  و   است 
کشتي گيران درادوارگذشته، اظهارداشت: بنده درکميته 
فني هم يکي دو بار به  خادم گفتم اگرکسي به عنوان 

نفراول درانتخابي دست پيدا مي کند بايد اعزام شود، 
به طور مثال ابراهيمي دوبارکريمي را درانتخابي شکست 
داده بود اما خادم اصرارداشت کريمي اعزام شود و خوب 
رئيس فدراسيون هم بود، من منکر زحمات رسول نمي 
شوم اما خادم فقط به چند نفراعتقاد داشت.محبي با اشاره 
به قهرماني تيم کشتي درمسابقات بين الملي روسيه 
تصريح کرد: خوشبختانه فضاي کشتي ايران بهتر شده 

و بايد براي المپيک ازحاا برنامه ريزي کنيم.

 محبي:
حرکت کشتي بايد به سوي المپيک باشد

ملي پوش واليبال گفت: رشته واليبال متکي به فرد 
نيست و حضورم در تيم پيام شايد از بعد رواني بر 
تيم تاثيرگذار بوده است. محمد موسوي گفت: ديدار 
مقابل پيکان، مهمترين بازي فصل براي ما خواهد بود، 
ديداري حساس مقابل رقيب مستقيم خود يعني پيکان 
خواهيم داشت. نتيجه اين بازي مي تواند جايگاه ما 
درجدول را تغيير دهد. به همين دليل اين بازي از 
اهميت بسياري برخورداراست و ما درخانه، ميزبان 

پيکان هستيم.وي تصريح کرد: ورزش گروهي مانند 
واليبال به هيچ وجه متکي به فرد نيست. شايد حضور 
من در تيم پيام صرفا از بُعد رواني تاثيرگذاربوده است 
و من از تجربيات گذشته خود دراختيار بازيکنان 
جوانتر گذاشته ام. پيام، بازيکنان خوبي در اختيار 
 دارد و همگي مي خواهند نتايج خوبي در رقابت هاي
 ليگ کسب کنند. زماني که هدف وجود داشته باشد، 
در صورت تاش مي توانيم به آن دست پيدا کنيم.
موسوي افزود: رقابت هاي ليگ امسال بسيار به هم 
نزديک هستند و مانند سالهاي پيش تنها دو تيم 
 متفاوت از نظر فني وجود ندارد. ما به تمام تيم ها
مي توانيم نتيجه را واگذار کنيم و برعکس مي توانيم 
مقابل همه تيم ها پيروز شويم. شرايط کاما برابراست 
و تيمي که از فرصت هايش به خوبي استفاده کند 
 موفق خواهد شد. تيم پيام نيز مي تواند جزء تيم هاي

مدعي قهرماني باشد.

موسوي:
واليبال به هيچ وجه متکي به فرد نيست

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: خوشحالي ما مضاعف مي شود هنگامي که 
مي بينيم پرسپوليس و سرخپوشان در کنار فتح سنگرهاي افتخارات، درعرصه مسائل 
اخاقي، ارزشي و ديني هم کوشا هستند.گرشاسبي که ديروز در اجاس سراسري 
نماز در سمنان حضور پيدا کرده بود، در ارتباط با اين حضوروتقدير ازعليرضا بيرانوند 
گفت: پرسپوليس امروز نه تنها در شاخصه هاي فني سرآمد شده و قله هاي افتخار 
را براي خود و فوتبال کشور فتح مي کند و حدنصاب ها را افزايش مي دهد، بلکه 
در مسائل اخاقي، ارزش و ديني هم تاش مي کند واين مسئله باعث خوشحالي 
مضاعف ما است. ضمن اينکه همه ما درخانواده پرسپوليس، خواست و ياري خدا 

را درتمام موفقيت ها با تمام وجود احساس مي کنيم و شکرگزارآن هستيم.
وي ادامه داد: ما همانگونه که افتخارمي کنيم پرسپوليس برخاف تمام پيش بيني ها، 

تا فينال آسيا مي رود و همراه هوادارانش مورد تمجيد کنفدراسيون آسيا و فيفا 
قرارمي گيرد. به اينکه درقاره آسيا برنده جام اخاق هم مي شويم هم افتخار مي کنيم. 
ما همانطورکه ازهنرنمايي وغيرت بچه هاي خودمان درزمين مسابقه مسرورمي شويم، 
از فعاليت هاي مذهبي آنها و هوادارانمان هم لذت مي بريم. همانطور که به عملکرد 
افتخار  رقابت هاي داخلي  و  آسيا  قهرمانان  ليگ  بيرانوند درجام جهاني،  فني  
مي کنيم به اين مسئله مي باليم که درچنين اجاسي براي چنين امرمقدسي مورد 
تقدير قرارمي گيرد وسفير نمازاست. باشگاه پرسپوليس مفتخراست که بازيکنانش 
درکنارتصاحب عناوين برترين ها درحوزه مسائل فني فوتبال، به عنوان بازيکنان 
اخاق هم انتخاب مي شوند. چنانکه چندي پيش نيز محمد انصاري توفيق خادمي 

بارگاه حضرت امام رضا )ع( را به دست آورد.

شركت تعاوني تهيه و توزيع بنكداران 
پارچه تهران شماره ثبت 43515 و 

شناسه ملي 10100888769
 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 

به طور فوق العاده نوبت اول
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده نوبت اول كه در ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 97/10/13 
در محل دفتر تعاوني واقع در استان تهران، بازار بزرگ، كوچه حمام چال، 
انصاري، پاك 5، ساختمان 45 كياني فرد، طبقه اول، واحد 30،   بن بست 

كد پستي 1163783351 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- استماع گزارش هيات مديره و بازرس
- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96 و حساب سود و زيان شركت 

تعاوني
- تصميم گيري درخصوص طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره 

در سال 1398
- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره براي سه سال

- انتخابات بازرس اصلي و علي البدل شركت تعاوني براي يك سال مالي
توضيحات:

1- اگر حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد، مي تواند وكالتا حق 
اعمال راي را به غير دهد و هر عضوي مي تواند وكالت حداكثر 3 نفر عضو 
و غيرعضو 1 نفر را بپذيرد و در اين صورت تاييد نمايندگي تام ااختيار 
با امضاي رئيس هيات مديره به همراه بازرس تعاوني خواهد بود. بدين 
از  منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر 48 ساعت قبل 
روز برگزاري مجمع در ساعات اداري به همراه نماينده خود و با در دست 
داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل 
دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، متقاضي و اهليت 
نماينده، برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد و ورقه ورود به 

مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
2- مصوبات اين مجمع در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط 

قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ  و معتبر خواهد بود.
اكثريت اعضاء )نصف + 1(  با حضور  اين مجمع  يادآوري مي شود  ضمنا 
رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء 

)اعم از غايب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/15

خ ت: 97/9/15

 دندان تيز رقبا براي تعليق فوتبال ايران 
 فوتبال بي شک و بي ترديد يکي از مهم ترين دغدغه هاي 
مردم هست و نگذاريم با منيت ها چشم و چراغ ملتي 
که عاشقانه آن را دنبال مي کنند به سمت تعليق 
برود. مدتي است که فوتبال با قانون منع به کارگيري 
بازنشسته ها دچار حواشي عجيب و غريبي شده که 
نحوه اجرايي شدن اين قانون درآن ما را به سمت 
تعليق دوباره مي برد. اتفاق ناميموني که يک بار 
فدراسيون فوتبال دچارآن شده و ثمرات منفي آن را 
هم تا مدت ها چشيده وحاا به دليل برخي منيت ها 
و تصميمات عجوانه سايه تعليق ناميمون بااي سر 
فوتبال ما چتر خود را پهن کرده است. 31 روزديگر 
مهم ترين تورنمنت فوتبالي درآسيا کليد مي خورد 
و اينکه فدراسيون فوتبال اکنون دغدغه اش ماندن 
و نماندن برخي مديرانش است نه تنها خوشايند 
نيست بلکه آزاردهنده و تعفن برانگيز است. تيم ملي 
ايران که در سال هاي اخير همواره دررنکينگ فيفا 
بربام اول آسيا بوده و بدون غلو از مدعيان قهرماني 
در جام ملت هاي آسيا به شمار مي رود درهمين 
خاورميانه براي ازميدان به درشدن دشمن کم ندارد 
و چه بسا درهمين بحث هاي داخلي و حرف ها 

و تصميمات عجوانه از برخي مسئوان بلند پايه 
ورزشي کشورمان باعث شود تا برخي رقباي ايران 
براي آتش زدن به اين خرمن آشفته تاش کنند و 
به همين راحتي اسم ايران را حذف کنند. موفقيت 
تيم ملي در جام ملت ها مي تواند نشاط اجتماعي 
ايجاد کند و نمونه اين خوشحالي و شوروشعف را 
ايران مشاهده  بازي هاي  از  درجام جهاني و بعد 
هيجانات  همين  با  جامعه  افراد  از  خيلي  کرديم. 

 و خوشي هاي موقت درفوتبال روز خود را شب 
مي کنند و وقت آن است با زدن يک سوزن به خود 
به فکر مردمي باشيم که به وقت مقتضي همه فکر 
و ذکرشان فوتبال و موفقيت آن مي شود. دغدغه 
تحميل شده به فوتبال درروزهاي اخير حتي خيال 
سرمربي تيم ملي را هم ناآرام کرده است. کي روش 
 قبا تاکيد کرد سايه تعليق نزديک است واز دغدغه ها 
و نگراني هايش براي تيم ملي و فوتبال ايران گفت 

و اعام کرد رقباي ايران براي تعليق شدن فوتبال 
ايران دندان تيزکرده اند. فوتبال نبايد به خاطر چند 
نفر بازنشسته تاوان جدال هاي پنهاني يا آشکار دو 
ارگان را بدهد.حتي مجمع فدراسيون فوتبال بايد 
در اين مقطع حساس که نگاه ها به سوي ايران است 
عاقانه تصميم بگيرد و به دورازهرگونه مناسبات و 
روابط با افراد منافع فوتبال را در ارجحيت قراردهد.
مجمع فدراسيون بايد ازحالت منفعلي خارج شود 
و نسبت به قانوني که وضع شده سلب مسئوليت 
تصميم گيري دراين مورد را ازخود نگيرند. کناررفتن 
افراد بازنشسته اي که شرايط گرفتن مجوزبراي ادامه 
کاررا ندارند نبايد باعث ايجاد توفان درفوتبال اين 
ملي  وکميته  ورزش  وزارت  سويي  از  کشورشود. 
المپيک هم نبايد به دنبال تحميل افراد مورد نظر 
خود به فدراسيون فوتبال باشند واگر تاش هايي 
براي رسيدن به اين موضوع هست بايد همين جا 
متوقف شود.فدراسيون فوتبال به شدت زيرذره بين 
فيفا قراردارد و تحميل شدن افراد از سوي نهادهاي 
عمومي چيزي جز خراب شدن وجه ايران درمجامع 

بين المللي فوتبال ندارد. 

گوناگون

خبر
 بيرانوند سفير نماز شد

دروازه بان پرسپوليس به عنوان سفيرنمازانتخاب شد. عليرضا بيرانوند دروازه بان 
تيم ملي و پرسپوليس از سوي حسن روحاني، رئيس جمهور دراجاس سراسري 
معرفي  نماز  سفير  عنوان  به  و  قرارگرفت  تقدير  مورد  سمنان  نمازدراستان 
شد.متن تقديرنامه بيرانوند به شرح زيراست:زيباترين عبادت حق نمازاست که 
ستون دين و معراج مومن است. همه آن هايي که در اقامه باشکوه تر نماز تاش 
انسان ها به سوي خالق  مي کنند بي ترديد در استحکام دين خداوند وعروج 
مهربان کوشيده اند.بدينوسيله از اهتمام ارزشمند جنابعالي در ترويج فرهنگ 
نوراني نماز درآوردگاه ها ورزشي صميمانه تقديرو تشکر مي نمايم.اميد است 
تاش هاي خالصانه شما مورد پذيرش درگاه خداوند بزرگ قرار گيرد.دروازه بان 
پرسپوليس درخشش زيادي در اين فصل داشته است و توانسته به قهرماني 
ليگ ايران و نايب قهرماني آسيا برسد و در سه ديدار ايران در جام جهاني  براي 

تيم ملي به ميدان رفت. 

خليل زاده:
 خوشحالم درکورس هستيم 

مدافع گلزن تيم پرسپوليس گفت: فشردگي بازي ها رمقي براي ما نگذاشته و 
واقعا دراين شرايط پرسپوليس خسته است و اميدوارم بازيکنان جديد به ما کمک 
 کنند. خليل زاده درخصوص برد پرسپوليس مقابل ذوب آهن گفت: به 3 امتياز

اين بازي نياز داشتيم تا درکورس قهرماني باقي بمانيم وخوشحاليم که بازي را 
برديم و براي بردن درساير بازي ها آماده مي شويم.

منشا همچنان گل نمي زند
گادوين منشا، مهاجم تيم پرسپوليس ۹۰ دقيقه ديگررا هم بدون گلزني 
براي اين تيم تجربه کرد تا آمار او يک گل زده به ازاي ۸۷۰ دقيقه بازي 
باشد. اولين وآخرين باري که منشا براي پرسپوليس در ليگ برتر گلزني 
کرد، دقيقه ۶۵ هفته دوم بود. منشا درآن بازي دروازه فواد را باز کرد، اما 
ديگربعد ازآن موفق به گلزني نشد. مهاجم سرخ پوشان درحالي همچنان روي 
 خط گل نزدن پيش مي رود که پرسپوليس تنها ۲ بازي تا پايان نيم فصل 

نخست فرصت دارد. 

شکايت تراکتور به فيفا
رسانه انگليسي از شکايت باشگاه تراکتورسازي ازدو بازيکن خارجي سابق خود 
خبر داد. استوکس و اروين بعد از حضوري کوتاه مدت و موفق در تراکتورسازي در 
نهايت اين تيم را ترک کردند. ديلي رکورد نوشت:  استوکس و  اروين در تابستان 
راهي تيم تراکتورسازي شدند ولي هر دو در نهايت اين تيم را ترک کردند. اکنون 

باشگاه تراکتورسازي به شکايت ازاين دو بازيکن به فيفا اقدام کرده است.

 تبريز، ميزبان فوتسال آسيا 
 تبريز به عنوان ميزبان رقابت هاي فوتسال قهرماني جوانان آسيا 
انتخاب شد.اين مسابقات با حضور نمايندگان 1۲ کشور آسيايي 

از۲۲ خرداد سال ۹۸ برگزار مي شود.

کاراته نيازمند حمايت 
هامون درفشي پور ملي پوش کاراته  گفت: اگرقصد داريم درالمپيک 
توکيو کاراته را به عنوان ضلع پنجم رشته هاي مدال آور ورزش 

کشور تبديل کنيم بايد حمايت بيشتري صورت گيرد. 

 انصاري فرد:
بازي در جزيره دشوار است

مهاجم تيم ملي ايران وتيم ناتينگهام فارست گفت: ليگ انگليس 
واقعا سخت و دشوار است و تيم ها بايد هر چند روز يکبار با هم بازي 
کنند.انصاري فرد گفت: ما به حمايت هوادارانمان نياز داريم وهمه 

بازيکنان صد درصد به خواسته هواداران احترام مي گذارند.

شناگران در راه قهرماني جهان 
سينا غام پور و اميرعباس امرالهي دو نماينده شناي ايران در 
چهاردهمين دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه قهرماني جهان فردا 

عازم  چين مي شوند. 

گل محمدي:
 پديده در خانه برد مي خواهد 

 سرمربي تيم پديده مدعي است، کل هزينه اين تيم درفصل جاري 
يک دهم ديگر مدعيان قهرماني ليگ هم نبوده است.

 گل محمدي گفت: بازي با ماشين سازي آسان نيست، چون آنها 
تيم خوبي دارند و درهفته هاي اخير هم نمايش خوبي از خود ارائه 
کرده اند. با اين حال ما ميزبان هستيم وبايد ازاين شرايط بهترين 
استفاده را ببريم. گرفتن سه امتيازاين بازي مي تواند موقعيت ما 

را درجدول بهتر کند.

باقري به بازي مي رسد
 فرشيد باقري، هافبک تيم فوتبال استقال ديروز در محل تمرين 
آبي پوشان حاضر شد و با ساير بازيکنان تمرين کرد.و مشکلي براي 

همراهي تيمش در ديدار با سپيدرود ندارد.

رضايت برانکو از سرخپوشان 
 سرمربي تيم پرسپوليس از تيم سپاهان به عنوان يکي از رقباي 
جدي تيمش براي دستيابي به عنوان قهرماني ليگ برترياد کرد. 
برانکوگفت: بازيکنان ما واقعاً در شرايط سختي به ميدان مي روند 
و بسيار خسته هستند و به خاطر همين مسئله من به آنها تبريک 
مي گويم که توانسته اند نتايج خوبي را بعد از فينال ليگ قهرمانان 
کسب کنند.وي افزود: سپاهان اصلي ترين رقيب ما نيست، بلکه 
يکي ازرقباي ماست. پيش ازاين هم گفته ام که سه دربي دراين 
تراکتور و حاا هم سپاهان که  بعد  اول استقال،  فصل داريم. 
قطعاً بازي بسيارمهمي براي ماست. البته بازي هاي ديگرهم خيلي 

مهم هستند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   5497

/7
/2
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17
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ت

خ 

ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

هيات مديره شركت تعاوني

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

تعاوني مصرف كاركنان اداره كل 
گمرك بازرگان به شماره ثبت: 2207

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره كل گمرك بازرگان راس 
نمازخانه گمرك  ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/17 در محل 
محترم دعوت  اعضاء  و  عموم سهامداران  از  مي گردد.  تشكيل  بازرگان 
و ساعت  روز  در  به موضوعات ذيل  راجع  تصميم  اتخاذ  مي شود جهت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 
آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در 
مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو 
ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در 
اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت 
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك 
ايام تعطيل در محل دفتر شركت  از  روز قبل از تشكيل مجمع به غير 
تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرسان/بازرس بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- انتخاب 5 )پنج( نفر عضو اصلي و 3 )سه( نفر عضو علي البدل هيات 
مديره براي 3 سال

تاريخ انتشار: 97/9/15
خ ش: 97/9/15

3107

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني سهامداران شركت 
خدمات سوختي فخر جواديه قم )در حال تصفيه( )سهامي خاص( به شماره 
ثبت 2353 و شناسه ملي 10860971823 دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول با دستورات جلسه ارائه 
 عملكرد و انتخاب مدير/مديران تصفيه و انتخاب ناظر تصفيه كه روز يكشنبه 
8 صبح مورخ 97/9/25 به آدرس قم، خيابان امام، چهارراه غفاري، كوچه 

57 فرعي دوم، پاك 58 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
تاريخ انتشار: 97/9/15

خ ش: 97/9/15

هيات مديره شركت تعاوني مصرف اداره كل گمرك بازرگان

مديران تصفيه



سيد ضياء هاشمي:
علوم اجتماعي در ايران از تحوات جامعه، جا مانده است

همايش  پنجمين  در  تهران  دانشگاه  دانشيار 
ملي روز علوم اجتماعي گفت: علوم اجتماعي 
از تحوات جامعه معاصر جا مانده است و شکاف 
عميقي بين دانشگاه ها با آن چيزي که در جامعه 

وجود دارد ايجاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجمين همايش ملي 
روز علوم اجتماعي  در دانشکده ادبيات دانشگاه 
خوارزمي برگزار شد.سيدضياء هاشمي، دانشيار 
دانشگاه تهران گفت: به عقيده من علوم اجتماعي 
و آموزش آن از تحوات جامعه معاصر جا مانده 
 است و شکاف عميقي بين کار ما در دانشگاه ها 
با آن چيزي که در جامعه وجود دارد، ايجاد 
شده است. رويدادها و شرايط جهاني در آموزش 
عالي تأثيرات زيادي گذاشته است. سياره اي 
شدن آموزش عالي، حرکت از اقتصاد صنعتي 

چهارم  نسل  ظهور  دانشي،  اقتصاد  به سمت 
دانشگاه ها و ظهور قطب هاي آموزشي از جمله 
اين تأثيرات است و به دليل آن است که بين 
دانش هاي دانشگاه ها و واقعيت ها شکاف ايجاد 
مي شود.هاشمي افزود: نظام آموزش عالي و به 
طور خاص علوم اجتماعي بايد مورد بازانديشي 

قرار گيرد. 

با  »دوستي«  کوتاه  فيلم  المللي  بين  جشنواره 
حضور کمال تبريزي به عنوان عضو هيئت داوري و 
شرکت فيلم هاي ايراني، ۱۴ دسامبر در استانبول 
 آغاز مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر، جشنواره 
بين المللي فيلم کوتاه »دوستي« با تم هاي مختلف 
دوستي در قالب هاي مختلف مانند »دوستي با 
همسايه، جغرافيا و تاريخ« براي نخستين بار با 

حضور گسترده فيلمسازاني از سراسر جهان به 
ويژه ايران جمعه ۱۴ دسامبر در استانبول آغاز 
اصلي،  بخش  سه  در  جشنواره  شد.اين  خواهد 
»حرمت ۴۰ ساله« و »پانوراما« به داوري کمال 
تبريزي کارگردان ايراني، نجوي نجار کارگردان و 
نويسنده فلسطيني، توفيق باشر کارگردان، سزين 
آکباش اوغلو بازيگر از ترکيه و به رياست يوکسل 
آکسو نويسنده و کارگردان ترک برگزار خواهد 
شد.از مجموع ۴۸ فيلم کوتاهي که قرار است از 
کشورهاي مختلف در اين جشنواره اکران شوند، 
۱۴ فيلم به کارگردانان ايراني تعلق دارد.در بخش 
اصلي اين جشنواره از ۱۷ فيلم کوتاه، ۶ فيلم متعلق 
به کارگردانان ايراني است. همچنين پنج فيلم از 
ترکيه و فيلم هايي از قرقيزستان، فرانسه، بلژيک، 

فلسطين، اسپانيا و قزاقستان حضور دارند.

با حضور ۱۴ فيلم ايراني؛
کمال تبريزي در جشنواره دوستي استانبول داوري مي کند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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وزير آموزش و پرورش گفت: در بودجه ۹۸ پيش بيني هايي براي رتبه بندي معلمان در 
نظر گرفته شده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ سيدمحمد بطحايي در 
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: نظام رتبه بندي معلمان در حال 
پيشرفت کار است و در بودجه ۹۸ پيش بيني هايي براي اين رتبه بندي در نظر گرفته شده 
است و منتظريم تا ايحه بودجه به مجلس ارائه شود تا تکليف طرح رتبه بندي معلمان 

نيز مشخص شود.وزير آموزش و پرورش افزود: پيشنهادي که درباره رتبه بندي معلمان 
در کميسيون اجتماعي دولت ارائه شده بود به تصويب رسيد و در دستور کار دولت قرار 
دارد و تاش مي کنم در هفته آينده در جلسه هيئت دولت مطرح و بررسي شود.وي گفت: 
بررسي ايحه رتبه بندي معلمان به دليل توجه دولت به تنظيم بودجه ۹۸ به تاخير افتاد 

و ان شاءاه در جلسات آينده در جلسه هيئت دولت بررسي مي شود.

وزير آموزش و پرورش  خبرداد:

 رتبه بندي معلمان 
در دستور کار دولت

فارس/ ميثم مه آبادي

باورهاي استوار
روح اه رمضاني سي و هشت ساله، به خاطر تزريق 
اشتباه آمپول در 9 ماهگي دچار معلوليت جسمي، 
حرکتي مي شود. او در روستاي کرديجان آشتيان 
زندگي مي کند. با وجود مشکات زيادي که برايش 
بوجود آمد تا ديپلم ادامه تحصيل داد. بعد از قبول 
نشدن در کنکور ، درس را رها و در کارگاه ساخت 
»لواي کابينت« مشغول به کار شد.او مجبور است 
کيلومتري روستاي  هر روزهشت صبح، مسير 14 
کرديجان تا شهر آشتيان را به انتظار خودروهاي 
گذري مانده، تا بتواند سر کار برود. روح اه روزانه 
ازاي  در  کند.  مونتاژ مي  را  »لوا«  تا 170   150
هر مونتاژ 90 تومان در آمد، و ماهانه حدود 300 
هزار تومان حقوق مي گيرد. همسر روح اه مثل 
او معلول جسمي، حرکتي است. سازمان بهزيستي 
ماهيانه 53 هزار تومان مستمري به آنها مي دهد.} 
اين گزارش به مناسبت 12 آذر، روز جهاني معلولين 

تهيه شده است. 

جوابيه

 جوابيه وزارت آموزش وپرورش 
 به يادداشت کانونهاي فرهنگي و تربيتي 

و ظرفيت هايي که خاک مي خورد 
روزنامه رسالت در تاريخ ششم آذر ماه يادداشتي تحت عنوان کانونهاي 
فرهنگي و تربيتي ،وظرفيت هايي که خاک مي خورد درج کرد که روابط 
عمومي وزارت اموزش وپرورش جوابيه اي ارسال کرد که متن اين جوابيه 

وتوضيحات روز نامه رسالت در پي مي ايد .
عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ ۹۷/۹/۶ با عنوان » کانون هاي 
فرهنگي و تربيتي، ظرفيت هايي که خاک مي خورند« پاسخ معاونت پرورشي 
و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش را جهت تنوير افکار عمومي به استحضار 

مي رساند؛
۱- نگارنده محترم که شخصاً در سومين جشنواره دستاوردهاي کانون هاي 
فرهنگي تربيتي که از تاريخ 2۰ تا 23 آبان ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران 
برگزار شد حضور داشته اند، خودشان شاهد بر فعاليت ها و دستاوردهاي 
کانون هاي فرهنگي تربيتي سراسر کشور بوده اند و اين گوشه اي از تاش ها 
و فعاليت هايي بود که به مدت ۴ روز در معرض ديد عموم مردم قرار 
گونه  اين  انتظار  وقت  هيچ  خورده  خاک  مکان هاي  از  بنابراين  گرفت؛ 

فعاليت نمي رود.
بود  داده شده  اختصاص  غرفه  استاني يک  هر  به  اين جشنواره  در   -2
به  دانش آموزان  که  بود  مهارتي  کارگاه  و  فروشگاه  نمايشگاه ،   شامل  و 
صورت حضوري به توليد و خلق اثر مي پرداختند و اين کار مهارتي مورد 
استقبال خيل عظيم بازديدکنندگان را به خود جلب کرد، پس خلق اين 
آثار ارزشمند به دست دانش آموزان کانوني بيانگر اين واقعيت است که 
ساليان سال مي خواهد تا يک دانش آموز دوره ها و آموزش هاي ازم را زير 
نظر مربيان مجرب بگذرانند تا به اين مرحله از مهارت برسند که در يک 

جشنواره کشوري حضور داشته باشد.
3- حضور مقام عالي وزارت در جشنواره و بازديد از غرفه هاي کانون هاي فرهنگي 
تربيتي و تأکيد ايشان درجمع مديران و مسئولين و بازديدکنندگان که بيان 
داشتند : » دوستان شما راه درست را مي رويد.« بر مهارت آموزي و کارآفريني 

که از اولويت هاي آموزش و پرورش مي باشد، صحه گذاشته است.
۴- کانون هاي فرهنگي تربيتي به عنوان يکي از محيط هاي يادگيري که 
در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به آن تأکيد شده است. از سال 
۶۸ براساس اساسنامه مصوب پانصد  و سومين جلسه شوراي عالي آموزش 
و پرورش خدمات فرهنگي،  هنري، آموزشي، مهارتي، علمي و ورزشي به 
دانش آموزان عزيز ارائه مي نمايند لذا قدمت 3۰ ساله اين مراکز فرهنگي 

پويايي و رشد و بالندگي را اثبات مي کند.
5- نگارنده محترم بايد توجه مي کرد که از بين ۱۱3۱ کانون فرهنگي 
تربيتي در سراسر کشور که به همت و تاش مديران و کارشناسان  و 
مربيان عزيز و زحمتکش مديريت مي شود و برنامه هاي متنوع و مختلفي 
را براي دانش آموزان برگزار مي نمايد شايد تعداد انگشت شماري به دايل 
موقعيت منطقه و کمبود اعتبار و تجهيزات آن گونه که شايسته و درخور 
دانش آموزان عزيز است نتوانند ارائه خدمات کنند ولي نبايد تاش صادقانه 

و مخلصانه عزيزان زحمتکش در همه کانون ها را زير سوال برد.
۶- در خصوص انجمن هاي کانون هاي فرهنگي تربيتي بايد عرض کنيم 
که  فلسفه وجودي آن ها کار گروهي و دسته جمعي و انجام کار پژوهشي 
و تحقيقاتي در خصوص پروژه هايي است که در جلسات هفتگي بحث و 
بررسي و براي اجراي آن تصميم گيري مي شود و امسال به همت معاونت 
پرورشي و فرهنگي و اداره کل فرهنگي و هنري، اردوها و فضاهاي پرورشي با 
استفاده از اساتيد مجرب تعداد 22 کتاب تهيه که در جشنواره دستاوردهاي 
کانون هاي فرهنگي تربيتي به دست وزير محترم آموزش و پرورش رونمايي 
و آماده توزيع به استان هاي سراسر کشور مي باشد که اين کار روح تازه اي 

به فعاليت انجمن هاي کانون هاي فرهنگي تربيتي خواهد دميد.
۷- در بخشي از مطالب آمده بود که در نواحي و مناطق پست هاي کانون هاي 
فرهنگي تربيتي به سازمان دانش آموزي اختصاص داده شده است ضمن 
رد اين مطلب اعام مي داريم که در هيچ يک از نواحي و مناطق سازمان 
دانش آموزي پست مستقلي نداشته و مثل برخي از پست هاي آموزش و 
پرورش به صورت ترکيبي و با استفاده از همکاران حوزه معاونت پرورشي 
و تربيت بدني امورات سازمان دانش آموزي را پيگيري مي نمايند و نگارنده 
 اي کاش قبل از درج اين مطلب از کم و کيف قضيه اطاع پيدا مي کرد 
که پست هاي کانون هاي فرهنگي تربيتي از سال ۹2 از سيستم بکفا صادر 
مي شود و از ساختار سازماني خارج شده است لذا کانون ها پستي ندارند تا 

سازمان دانش آموزان بخواهد از آنها استفاده کند.
۸- در زمينه فضاي فيزيکي کانون هاي فرهنگي تربيتي بايد اعام کنيم 
که احداث، تعمير و تجهيز اين گونه مراکز و فضاهاي پرورشي و تربيتي از 
وظايف و تکاليف سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور مي باشد 
که در زير نظام سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با عنوان فضا و 
تجهيزات تعريف شده و جلسات متعددي تشکيل و براساس برنامه ششم 
اعتباري براي هر سال پيش بيني شده است در عين حال معاونت پرورشي 
فرهنگي به عنوان وظيفه ذاتي خود پيگير اختصاص اعتبار ازم براي تعمير 

و تجهيز کانون ها به صورت ساانه مي باشند.
۹- تنها مشکل کانون هاي فرهنگي تربيتي يکي از مواردي بود که در اين مقاله  
به آن اشاره شده بود که علي رغم کمبود نيرو در آموزش و پرورش،  با عنايت 
مقام عالي وزارت و پيگيري هاي معاونت پرورشي و فرهنگي در شيوه نامه 
ساماندهي نيروي انساني سال تحصيلي ۹۸ – ۹۷ براي کانون ها براساس 

درجه بندي نيروي موظف و غيرموظف و خريد خدمات تعلق گرفت.
در آخر ضمن تشکر از توجه نگارنده به اهميت اين مراکز فرهنگي و 
تربيتي در نظام آموزش و پرورش يادآوري مي شود که فعاليت ها و 
برنامه هاي متنوعي که در کانون هاي فرهنگي تربيتي اجرا مي شود 
نشان از باابودن و شور و نشاط در اين مراکز مي باشد که در آن آثار 
و توليدات دانش آموزي به نمايش گذاشته شود، بالغ بر 32۰ ميليون 
تومان فروش آثار داشته باشد و ۸۴۰۰ نفر بازديد کننده در دو روز 
و اين  ها همه بيانگر توانمندي و ظرفيت عظيم اين مراکز فرهنگي 
مي باشد، لذا انتظار داريم در بيان و انعکاس فعاليت ها بر تمام جوانب 

گزارش توجه شود.
خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابيه اين 

مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام ازم صورت گيرد.
نجات بهرامي
معاون رسانه

***
توضيح رسالت بر جوابيه روابط عمومي 

وزارت آموزش و پرورش
اول اينکه، پاسخگويي مسئولين محترم آموزش و پرورش به گزارشي با 
موضوع کانون هاي فرهنگي و تربيتي ، به نظر نگارنده خود نشان دهنده 
رويکرد مثبت مديران جديد اين وزارتخانه به موضوع اين کانون هاست 

که بايد آن را به فال نيک گرفت.
دوم ، پاسخ ۹ بندي و 2 صفحه اي آموزش و پرورش به يک گزارش 

کوتاه  بيشتر ازآنکه جوابيه باشد، ارائه يک بيان کاري بود.
سوم آنکه ،همانطور که در بند ۷ جوابيه آمده،  سازمان دانش آموزي 
بسيار گسترده خود  وظايف  و شرح  پر طمطراق  عنوان   با وجود 
) به استناد اساسنامه مصوب سال ۱3۷۸ درشوراي عالي انقاب 
 فرهنگي(، و رياست معاون پرورشي وزير برآن و با وجود عضويت 
۶ شخصيت حقيقي و حقوقي عالي رتبه همچون وزيرآموزش و 
پرورش ، دبيرشوراي عالي جوانان و... در ترکيب هيئت امناء آن 
ونيز سابقه فعاليت ۱۹ ساله، هنوز فاقد پست سازماني تعريف شده 

است که اين جاي بسي تاسف دارد.
و چهارم اينکه بازهم به استناد بند ۷ جوابيه فوق الذکر، کانون هاي فرهنگي 
و تربيتي  از سال ۱3۹2 پست اداري ندارند، اين در حالي است که تا يک 
دهه قبل، اغلب کانون هاي فرهنگي و تربيتي، دست کم داراي ۴پست 
 سازماني بودند که اگر اين عدد را در ۱۱3۱ ) تعداد کانون ها( ضرب کنيم ، 
متوجه مي شويم که متاسفانه در سال هاي اخير بيش از ۴۰۰۰ پست 

سازماني از حوزه تربيتي آموزش و پرورش  حذف شده است.
و نکته آخر اينکه، شايسته است مسئولين محترم آموزش و پرورش با 
حفظ خونسردي جوابيه ها را بنويسند تا کلمه »محترم« پس از عنوان 

مديران رسانه ها از قلم نيفتد. 

يادداشت

خبر

به بهانه برگزاري هفتمين دوره  مناظره دانشجويي 
مناظره هاي دانشجويي وتمرين کار تيمي 

کريم باباخانيان
و  مختلف  دوره هاي  در  دانشگاهي  جهاد   
متناسب با نياز هاي دانشجويي، برنامه هاي 
مختلفي تعريف و اجرايي کرده که شاخص 
بوده و در حيطه فرهنگي دانشگاه اثرگذار بوده 
است. بر همين اساس در سال جاري 23 طرح 
ملي و سراسري در کشور با همکاري مراکز و 
سازمان ها و واحد هاي جهاددانشگاهي برگزار 

شد و دانشجويان بر اساس عاقه در هر يک از اين طرح ها شرکت کردند. 
از جمله آنها برگزاري مسابقات ملي مناظره است که امسال هم مرحله 
نهايي ان همزمان با۱۶ آذرما ه روز دانشجو در دانشگاه علم وفرهنگ 

برگزار مي شود .
مراحل مقدماتي واستاني هفتمين  دوره از مسابقه مناظزه که متشکل از 
5۷۷ تيم چهار نفره بود، سال گذشته در استان ها برگزار شد واينک تيم 
 هاي برتر اين حرکت فرهنگي که شامل ۱2 تيم مي باشد طي روز هاي 
هجدهم تا بيستم آذر ماه به رقابت خواهند پرداخت .وتيم هاي برتر جام 

نشان خواجه نصير الدين طوسي  را کسب خواهند کرد.
داوران عضو هيئت علمي دانشگاه هستند وسه داور نيز از ميان دانشجويان 
هر دور مسابقه که برترين ها بودند مسابقه را قضاوت مي کنند جالب 
است بدانيم  استان چهار محال و بختياري  با ۹۶ تيم بيشترين تيم را 
داشته است و مشارکت خانم هاي دانشجو در اين دوره چهل و دودرصد 
مي باشد.۷۹ درصد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسي، ۷ درصد 
کارشناسي ارشد، 5 درصد دکتري و 5۴ درصد دانشجويان شرکت کننده 
در رشته علوم انساني و 3۸ درصد در رشته هاي علوم پايه، فني مهندسي 
بودند. تا مرحله نهايي ۶۰۷ مناظره در دانشگاه ها برگزار شده است و 
گزاره هاي اين دوره از مسابقات ۴۰۰ گزاره بود که از اين ميان ۸۰ گزاره 

به تيم ها ارائه شد و از اين بين تعداد ۱2 گزاره نهايي اعام شد.
طبق گفته دبير مسابقات هدف از برگزاري مناظره دانشجويي  دفاع 
علمي از آراء شرکت کنندگان در مسابقات مناظره است که مي توان 
گفت  رکن اصلي است و  افزايش آستانه تحمل جامعه و دانشجويان تا 
به  مرحله  بلوغ برسد،  اساس کار مناظره هاي دانشجويي تمرين کار 
تيمي است،  عاوه بر اين دانشجويان مي توانند طي اين مسابقات و زير 
نظر اساتيد و داوران مسابقه گفت وگو را تمرين و به مرور اين را در جامعه 
نهادينه کنند.از آنجا که  فضاي فرهنگي کشور بر کسي  پوشيده نيست 
لذا  هدف از برگزاري اين مناظره ها افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد 
به قشر جوان است. مناظره موضوعي است که سال ها در دانشگاه ها 
وجود داشته و   مي توان  با کمک بسياري از سازمان ها کار مناظره را 
تسهيل کرد و امسال که هفتمين دوره برگزاري اين مسابقات است، از 

نظر کمي و کيفي با رشد خوبي روبه رو بوده  است .
بايد   درباره گزاره هاي مورد بحث طرفين در مسابقات مناظره هم 
گفت: تمامي گزاره ها پس از ارزيابي در شوراي علمي که زيرنظرمعاونت 
فرهنگي فعاليت دارند، بعد از تحليل و بررسي آن ها انتخاب مي شوند 
مي گيرند.از  قرار  گزاره  هر  مخالف  و  موافق  گروه هاي  اختيار  در  و 
توجه دست اندرکاران اين گونه برداشت مي شود که تاش مي کنند 
با توجه به استاندارد هاي بين المللي بتوانند  ميزبان مسابقات مناظره 

در سطح جهاني باشند.
 بنا بر اين  مناظره فرصتي براي يادگيري است و اين مسابقات با اين 
رويکرد شکل گرفته و در اين مسابقات دانشجويان در کنار يکديگر تمرين 
گفت وگو مي کنند و نيز تمرين کار گروهي، مطالعه گروهي و ارتقاي 
فن بيان و گسترش اخاق گفت وگو از ديگر ويژگي هاي برگزاري اين 
مسابقات است. اخاق گفت وگو يکي از پارامترهاي مهم مناظره است 
و محتواي مناظره به صورت علمي بررسي مي شود و تيم ها بايد بتوانند 
از آراء و نظرات خود دفاع علمي کنند، اينکه کدام تيم درست مي گويد 
در اين مسابقات ماک نيست. در اين دوره عاوه بر جوايز استاني و 
منطقه اي که دانشجويان دريافت کرده اند، جوايزي نيز در مرحله نهايي 
پرداخت مي شود و بر اين اساس به تيم اول چهار ميليون تومان و به 
تيم دوم دو ميليون تومان اعطاء مي شود. همچنين يک تيم هم به 
عنوان تيم اخاق انتخاب خواهد شد که براي آن تيم هم جايزه اي در 

نظر گرفته شده است.

فاطمه مهاجراني اعام کرد :
۱۵۰۰ صندلي خالي در مدارس 

تيزهوشان
رئيس مرکز ملي پرورش استعداد هاي درخشان آموزش و پرورش از حدود 
هزار و 5۰۰ صندلي خالي در مدارس تيزهوشان خبر داد.فاطمه مهاجراني 
در مصاحبه  با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، گفت: در برخي از مدارس 
تيزهوشان، تعداد صندلي هاي خالي بسيار زياد است.وي افزود: در سال هاي 
گذشته استعداد هاي درخشان در هر منطقه مشخص و سهميه دانش آموز 
هر استان تعيين مي شد؛ اما امسال به دليل تغييراتي که در آزمون ورودي 
استعداد هاي درخشان انجام شد سهميه مناسب هر مدرسه مشخص نشد. 
مهاجراني گفت: آزمون هاي ورودي مدارس استعداد هاي درخشان نمي توانند 
در انتها در شناسايي دانش آموزان تيزهوش واقعي موثر واقع شوند و نمي توان 
با يک آزمون استعداد هاي برتر را شناسايي کرد.وي با تاکيد بر اينکه انتخاب 
دانش آموزان تيزهوش بايد در يک فرآيند و از دوران ابتدايي شکل بگيرد، 
افزود:  آزمون هاي ورودي که چه درقبل و چه امسال برگزار شدند، معايب 
خاص خود را داشتند.مهاجراني گفت: در حال تدوين شيوه جديد از انتخاب 
دانش آموزان نخبه با کمک استادان دانشگاه ها هستيم تا بتوانيم اين نواقص 

را برطرف کنيم.

صالحي در حاشيه جلسه هيئت دولت: 
جشنواره فيلم فجر شاهد اتفاقات خوبي 

خواهد بود
وزير ارشاد گفت: جشنواره فيلم فجر شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود. ديگر 
جشنواره هاي فجر از جمله تئاتر و موسيقي نيز شوراهاي سياست گذاري 
خود را مشخص و شروع به کار کرده اند.به گزارش  خبرگزاري فارس، 
سيد عباس صالحي، وزير ارشاد در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع 
خبرنگاران گفت: جشنواره فيلم فجر شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود. ديگر 
جشنواره هاي فجر از جمله تئاتر و موسيقي نيز شوراهاي سياست گذاري 
خود را مشخص و شروع به کار کرده اند.وي ادامه داد: امسال به مناسبت 
برگزاري چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي، شاهد اتفاقات خوبي 
در جشنواره هاي فرهنگي و هنر با توليد و ارائه آثار ارزشمند، با محتواي 
فاخر خواهيم بود. با مجموعه هايي مذاکراتي صورت گرفته و همچنان 
ادامه دارد لذا اگر به نتيجه برسد که اين جشنواره در محل جديد و 

درغير اين صورت در محل هاي قبلي برگزار خواهد شد.
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جمعه 97/9/۱6

آگهي مناقصه عمومي شماره )  47 - 97  (  
شهرداري زنجان در نظر دارد خريد تجهيزات پارکي و ترافيكي را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم از طريق مناقصه عمومي از اشخاص حقيقي 

و  حقوقي واجد الشرايط اقدام نمايد. لذا از کليه متقاضيان دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
۱ – موضوع مناقصه: بشرح جدول ذيل    

2 – مهلت خريد و تحويل اسناد :از تاريخ انتشار آگهي   97/9/۱5  لغايت تاپايان وقت اداري مورخه  97/9/27 ميباشد.
  WWW.ZANJAN.IR 3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – اداره قراردادها . تلفن تماس : 02۴33۴22036  و جهت کسب اطاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي

مراجعه نمايند.
۴ – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مرکز  - دبيرخانه مرکزي.

5 – ميزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه به يكي از طرق:
الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب5-2222۱۱۱۱-۴3-22۱0 نزد بانك انصار شعبه انقاب در وجه  شهرداري زنجان.

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع کارفرما  ج –  اسناد خزانه  د – انواع  اوراق مشارکت بي نام
6 – شرکت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده۱0 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد.

7 – هزينه انتشار آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
8- پيشنهادات واصله راس ساعت   ۱5  روز چهارشنبه مورخ  97/9/28 در جلسه کميسيون معامات در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مرکز با حضور پيشنهاد دهندگان 

گشايش  و بررسي خواهد شد. 
9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 300/000  ريال به حساب شماره 3۱00002۴۴8006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش 

آن را ارائه نمايند.
۱0 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

۱۱ – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.
  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

ميزان سپرده شرکت مبلغ برآورد به ريالعنوان پروژه رديف
در مناقصه  بريال

حداقل رتبه و گرايش مربوطهساعت بازگشايي پاکاتمدت اجراي کارمحل اجراي کار 

خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات 1
دوربين هاي نظارت تصويري  

شرکتهايي که موضوع فعاليت آنها و گواهينامه 15  الي 215/30 ماهسطح شهر زنجان2/425/410/000121/300/000
آموزشي مرتبط با موضوع مناقصه باشد .

خريد مبلمان و تاسيسات روشنايي 2
پارك بانوان غرب

اشخاص حقيقي و حقوقي داراي تجربه و 15/30  الي 116 ماهپارك بانوان غرب7/386/840/000369/342/000
سوابق مستند فعال در زمينه موضوع مناقصه

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري زنجان تاريخ انتشار: 97/9/۱5
خ ش: 97/9/۱5

اداره کل تامين اجتماعي استان قم
فرم شماره 3 )اباغ راي کميته بدوي استاني(

احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي محسن پاك نژاد در جلسه مورخ 
 ۱397/08/۱5 کميته بدوي مشاغل سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 
3 )سه( شغل مطرح شده 3 )سه( شغل مورد تاييد قرار گرفته است، جهت اقدامات 

بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: قسمت دکور، فرم، ريخته گري )شرکت چيني حميد(

رونوشت:
۱- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار 

و اقدام مقتضي برابر ماده 3 آيين نامه
2- شرکت/کارگاه: چيني حميد جهت اطاع و اقدام مقتضي

3- آقاي/خانم: محسن پاك نژاد جهت اطاع
- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آور 
ظرف ۱5 روز قابل تجديدنظرخواهي در کميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور 
مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و ازم ااجرا شدن 
راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده ۱6 قانون تشكيات و آيين دادرسي ديوان 
عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص داخل کشور و ظرف 6 ماه 
از تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از کشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت 

اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/۱5

خ ش: 97/9/۱5

 برنامه مراسم نماز جمعه
  16 آذرماه 97 

در مصلي امام خميني)ره(
نماز جمعه ۱6 آذرماه به امامت آيت ا... موحدي کرماني 

در مصلي تهران برگزار مي شود.
محترم  معاون  سليمي  عباس  آقاي  از خطبه  ها،  پيش 
فرهنگي آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني)ع( 
درخصوص »برنامه ها و تمهيدات ويژه مياد آن حضرت« 
و آقاي پويا سليماني نماينده محترم بسيج دانشجويي 
دانشجو«  روز  آذر؛   ۱6« مناسبت  به  شريف  دانشگاه 

سخنراني مي نمايند.
* درب  هاي مصلي از ساعت ۱0 صبح باز مي شود و مراسم 

از ساعت ۱0:۴0 آغاز مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/9/۱5

ترك زاده آراني - مديريت تعاون، خ ت ر: 97/9/۱5
كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم

 روابط عمومي
 ستاد نماز جمعه تهران


