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آيت اه جوادي آملي:
 خون شهدا، جوامع اسامي

 را از خباثت استعمار
پاك مي كند

رحيم پورازغدي:
بُرد بُرد 

 

 در نبرد با دشمن 
معنا ندارد

يادداشتيادداشت
بازخواني يک خروش انقابي

حسن کربايي
16 آذر 1332 يک اعتراض انقابي به کودتاي 28 مرداد 
بود. خروش  تهران  به  نيکسون  ورود  بهانه  به  اين سال 
انقابي دانشجويان در اين روز باعث شد خون جمعي از 
بهترين جوانان ايران عزيز بر سنگفرش تاريخ معاصر اين 
کشور بريزد که دشمن هم نتوانست با همه تاش هاي 

مذبوحانه خود آن را پاک کند.
16 آذر، سرآغاز شکل گيري جنبش ضدآمريکايي دانشجويان 

فهيم و انقابي ايران اسامي است.
به تعبير مقام معظم رهبري؛ »روز دانشجو متعلق به دانشجويان ضدآمريکاست، 

16 آذر، مال دانشجوي ضدنيکسون، ضد آمريکا و ضدسلطه است.«
تبارشناسي حرکت هاي انقابي در دانشگاه مهم است. دشمن با تردستي مي خواهد 

ماهيت جنبش دانشجويي را تغيير دهد و جاي جاد و شهيد را عوض کند.
هرازگاهي از دانشگاه صداهايي به اسم جنبش دانشجويي به گوش مي رسد 
که نه تنها رويکرد آن ضدآمريکايي و ضداستکباري نيست بلکه کاسبکارانه با 
حمايت آمريکا در راستاي تامين منافع نامشروع اين دولت جنايت پيشه در 

ايران گام برمي دارد.
مجال گونه شناسي آن در اين مقال ممکن نيست. همين بس بدانيم که در آغاز 
انقاب انه کردن گروهک هاي آمريکايي با رويکرد طرفداري از غرب و شرق 
و ايدئولوژي هاي فاسد ليبراليسم، فاشيسم و مارکسيسم، جنبش دانشجويي را 
به انحراف مي برد که با تسخير انه جاسوسي آمريکا و افشاي رگه هاي فساد و 
جاسوسي و نفوذ و سپس انقاب فرهنگي و تعطيلي موقت دانشگاه اين رويکرد 

خائنانه متوقف شد. امروز نيز دانشگاه در معرض نفوذ آمريکا و غرب است.
اين نفوذ از طريق متون سکوار، استاد ليبرال و جريان هاي مشکوک مزدبگير از 
سرويس هاي دشمن ساخت و ساز مي شود و به عنوان اخال در نظام آموزش 
عالي و نهايتاً پيشرفت کشور، خود را نشان مي دهد. دانشجويان پيرو خط امام 
و رهبري، نخبگان علمي و هوشمندان فضاي انقابي کشور چگونگي برخورد با 
اين جماعت خودفروخته و وطن فروش را مي دانند. آنها که پيشرفت علمي ايران 
را در قله هاي رفيع کارآمدي در مراکز علمي، آن هم در حوزه دانش، نمايندگي 
مي کنند، سرعت حرکت خود را طوري تنظيم کرده اند که جريان نفوذ براي 

اخال در حرکت آنان به گردشان هم نمي رسند. 
آنها که حرکت سياسي و فرهنگي جماعت "دشمن شيفته" را رصد مي کنند 
مراقبت خود را لحظه اي کرده اند و اجازه نمي دهند از اين طريق آسيبي به 

انقاب اسامي برسد.
امروز اين جريان نيرومند در دانشگاه چه در سطح دانشگاه و چه در سطح 
هيئت هاي علمي و اساتيد مجرب، به نوعي حضور دارند که فرصت حرکت  

ضدانقابي و طرفداري از غرب را نه تنها متوقف بلکه به عقب رانده اند.
آنها با مقاومت دليرانه خود تئوري فشار از بيرون و ضربه از درون را خنثي کرده اند 
و کشور با همه مشکات در مسير رشد و پيشرفت در سايه رهبري هاي داهيانه 

و هوشمندانه امام خامنه اي دام عزه همچنان به پيش مي رود.
بازخواني اهداف و مرام و اساس خروش انقابي دانشجويان در سال 32 يک ضرورت 
براي جلوگيري از بازگشت استعمار و استبداد در ايران است. دست کساني که در 

اين عرصه نبرد مي کنند را بايد بوسيد و با آنها همراهي و همزباني کرد.
امروز جنبش دانشجويي در خط مستقيم اسام و انقاب و عليه امپرياليسم 
آمريکا و شيفتگان غرب همچنان به پيش مي رود و احدي نمي تواند با سوزن باني 

فکري آن را از مسير اصلي اش منحرف سازد.

تصميم سخت آل سعود!
حنيف غفاري

 سرانجام پس از دو سال توقف مذاکرات، دولت 
يمن   مستعفي  دولت  هيئت  و  ملي   نجات 
به  رسيدن  هدف  با  را   خود  گفت و گوهاي 
صلح را در استکهلم سوئد آغاز کردند.»مارتين 
گريفيتس« فرستاده ويژه سازمان ملل در يمن، 
در ابتداي اين مذاکرات تاکيد کرده است که 
طرفين براي رسيدن به صلح پايدار در يمن، 
استمرار  ديگر،  کنند.از سوي  اتخاذ  را  تصميم هاي سختي  بايد 
بمباران يمن در حين مذاکرات از سوي ائتاف متجاوز سعودي ، 
بار ديگر ماهيت واقعي رژيم آل سعود در برابر افکار عمومي دنيا را 
 به تصوير کشيده است. سعودي ها از سه روز گذشته تاکنون، ده ها 
بار صنعا و ديگر مناطق يمن را بمباران کرده اند. در اين خصوص 

نکاتي وجود دارد که ازم است مورد توجه قرار گيرد.
واقعيت امر اين است که صورتبندي آنچه در يمن مي گذرد، بر خاف 
آنچه از سوي سازمان هاي بين المللي و خصوصا سازمان ملل متحد  
القا مي شود چندان سخت و دشوار نيست! در اين معادله، ما با يک 
"طرف متجاوز" و يک "طرف مدافع" مواجه هستيم. وجه اشترک بان 

کي مون دبير کل سابق سازمان ملل متحد و آنتونيو گوترش دبير 
کل فعلي اين سازمان ، آگاهي نسبت به نقش مستقيم آل سعود 
در آغاز و استمرار اين نبرد نابرابر است. از سوي ديگر، نقش اياات 
متحده آمريکا، فرانسه و انگليس به عنوان سه عضو غربي شوراي 

امنيت در ايجاد و تشديد اين جنگ غير قابل انکار بوده است. 
از اين رو، اصلي ترين گام براي پيشرفت در مذاکرات استکهلم، 
تفکيک طرف متجاوز ) همان آل سعود و مزدوران آن ( از طرف 
ديگر ) انصاراه و ديگر گروه هايي که مدافع ملت يمن در برابر تجاوز 
سعودي ها هستند( است. در صورتي که اين تفکيک صورت نگيرد ، 

اساسا صلح پايداري ميان طرف هاي يمني محقق نخواهد شد. 
نکته ديگر اينکه مطابق محاسبات محمد بن سلمان، شاهزاده قاتل 
و کودک کش سعودي و همراهانش، قرار بود جنگ يمن در عرض 
دو هفته پايان يابد! با اين حال هم اکنون بيش از سه سال از 
جنگ يمن سپري شده و محصول اين نبرد، چيزي جز استيصال و 
شکست رياض و حاميان غربي و عربي آن در يمن نبوده است. بدون 
 شک اگر طرف غربي-عربي بخواهد آنچه در ميدان نبرد و در طول 
ميز  پاي  نياورده،  دست  به  يمن  در  جنگ  سال  سه  از  بيش 
نقطه مشخصي ختم  به  اين معادله  بياورد،  به دست  مذاکرات 

نخواهد شد!
نکته مهم تر اينکه اظهارات نماينده سازمان ملل متحد در امور 
يمن، کاما در خصوص عربستان صادق است! رياض بازي را در 
صنعا، عدن و الحديده باخته است و آل سعود هم اکنون بايد يکي 
از سخت ترين و دردناک ترين تصميمات دوران حيات خود را اتخاذ 
کند. اين تصميم بزرگ و سخت، همان "پذيرش رسمي شکست در 
يمن" است. هر اندازه عربستان سعودي در پذيرش اين تصميم تعلل 
کند، هزينه هاي شکست و ناکامي آن در يمن به صورت تصاعدي 
افزايش خواهد يافت. نبايد اين حقيقت را فراموش کرد که اساسا 
يکي از دايل اصرار آمريکا و عربستان براي پايان دادن به جنگ 
يمن از طريق مذاکرات سياسي، ناکامي آنها در عرصه نظامي و عدم 
موفقيت آنها در طول بيش از سه سال جنگ افروزي عليه مردان، 

زنان و کودکان بي گناه يمني بوده است. 
در نهايت اينکه هزينه هاي جنگ يمن، با انعقاد يک توافقنامه يا حتي 
 قطعنامه براي بانيان اين جنگ تمام نمي شود. بدون شک محمد 
بن سلمان و حاميان وي در غرب و همچنين متحدان عربي وي بايد 
بابت کشتار مردم يمن پاسخگو بوده و هزينه هاي خونريزي خود 
 در اين کشور را به صورت کامل پرداخت کنند. هزينه هايي که تا 

دهه ها گريبانگير آل سعود ، حاميان و متحدان آن خواهد بود...

ادامه در صفحه2

هفتاد سال جنايت
مسعود پيرهادي

در تقويم، 16 آذر به عنوان روز دانشجو 
ثبت گرديده اما اصل واقعه اتفاقي است 
که در 17 آذر رخ داده است. درست است 
که بزرگ نيا، قندچي و شريعت رضوي در 
16 آذر و به دست نيروهاي امنيتي شاه 
کشته شدند و بسياري همچون مصطفي 
چمران در آن روز مجروح گرديده اند اما اين دانشجويان در 

واقع قربانيان 17 آذر بودند.
 1. ماجراي 17 آذر چيست؟ قرار بود ريچارد نيکسون معاون

40 ساله رئيس جمهور آمريکا که 16 سال بعد در اياات متحده 
به رياست جمهوري هم رسيد، با سفر به ايران در مراسمي 
رسمي از دانشگاه تهران، دکتراي افتخاري بگيرد. دانشجوياني 
که از 4 ماه قبل از کودتاي 28 مرداد، شديدا متأثر بوده و 
معترض عادي سازي روابط با انگلستان بودند، حضور نيکسون 
را در ايران و بويژه در دانشگاه تهران برنتافتند و از چند روز 
قبل از سفر او دست به اعتراض و اعتصاب زدند. دانشجويان 
معترض از سياست هاي استکباري آمريکا و بويژه نقش آن 
کشور در سرنگوني دولت مصدق بيزاري مي جستند اما دولت 
وقت ايران، اين اعتراضات را تاب نياورد و با دستور حمله به 
دانشگاه تهران و بويژه دانشکده فني، خون دانشجويان را بر 
زمين ريخت. 16 آذر در واقع بزرگداشت دانشجوياني است 
که در اعتراض به رويداد 17 آذر شهيد شدند؛ با اين تفسير 
شايد 16 آذر، يکي از استکبارستيزترين و ضد آمريکايي ترين 

روزهاي تقويم باشد.
2. در هفتاد سال گذشته کمتر حادثه تلخ و جنايتي در 
کشور رخ داده که رد پاي آمريکا و ايادي اش در آن واضح 
و مبرهن نباشد. روند مداخله جنايتکارانه آمريکا در کشور 
ما که با کودتاي 28 مرداد آغاز شده بود پس از انقاب 
اسامي شدت يافت و فصل جديدي پيدا کرد. تاش براي 
کودتا، حمله نظامي طبس، تحريک عراق براي حمله به 
و  اطاعاتي  تبليغاتي،  تسليحاتي،  ايران، 8 سال حمايت 
ايران، سرنگون کردن  با  بعثي در جنگ  از دشمن  مالي 
هواپيماي مسافربري، تحريم ظالمانه دولت و ملت ايران، 
هاي فتنه  در  اسامي  نظام  کردن  سرنگون  براي   تاش 
78 و 88، بدعهدي در مذاکرات و معاهدات بين المللي 
همچون برجام، حمايت از گروهک هاي معارض تروريستي 
از منافقين و جندالشيطان و ااحوازيه گرفته تا انصار الفرقان 
که آخرين جنايتش حادثه تروريستي چابهار بود، تنها چند 
برگ از دفتر چرکين و خون آلود کارنامه دولت هاي آمريکا 

در ذهن مردم ايران است.

سرمقاله

 صفحه9

گزارش رسالت از وضعيت كاشت گندم در كشور؛

چرخ آسياب گندمكاران 
نمي چرخد

صفحه 4

پل پيار در گفت و گو با رسالت: 

 دولت ترامپ امنيت اروپا را 
به چالش كشيده است

محمدنبي حبيبي در دوازدهمين مجمع عمومي حزب مؤتلفه اسامي:

 ميدان دادن به عناصر فتنه
در مجاري امور، خيانت است

دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي گفت: ميدان دادن به عناصر فتنه 
در مجاري امور، خيانت است.

محمدنبي حبيبي در دوازدهمين مجمع عمومي حزب موتلفه 
اسامي با اشاره به برخي از فعاليت هاي مهم اين حزب در دوره 
اخير گفت: در مناسبات بين المللي با 200 حزب از ۵0 کشور 
جهان رابطه اي با درجات مختلف داشته ايم. کنفرانس احزاب 
آسيايي که بيش از 3۵0 حزب، عضو آن هستند با ميزباني حزب 
مؤتلفه و با مشارکت و مساعدت نهاد ها و برخي از احزاب کشور 
در تهران تشکيل شد. حضور مؤثر مؤتلفه در اين مجموعه در بين 
احزاب کشور بي نظير است. وي همچنين در خصوص وضعيت 

فضاي مجازي گفت: توسعه شبکه هاي مجازي بدون نظارت ازم 
و بدون جلوگيري از سوء استفاده نا اهان و نامحرمان از اين رسانه 
گسترده قطعاً زيان آور است بايد نگراني خانواده هاي ايراني و 
آسيب ديدن نهاد خانواده را مورد توجه قرار داد و برنامه مداوم و 

مناسب براي آن داشت.
 وي افزود: توجه به سبک زندگي ايراني اسامي بايد در اولويت هاي 
کاري کارگزاران باشد. با وجود دشمني هاي گسترده نظام استکباري، 
مبارزه با نفوذي ها و پيشگيري از پديده نفوذ بايد خيلي بيش از 

گذشته در دستور کار دستگاه هاي امنيتي باشد.
ادامه در صفحه 2

 برخي مقامات از افزايش نرخ ارز بدشان نيامده است 
 نگاه ليبراليستي به اقتصاد، سم مهلك است

آگهي مناقصه شماره 97/10 
)دومرحله اي(

  1- نام دستگاه مناقصه گذار :مديريت مخابرات  منطقه هرمزگان 
2-آدرس دستگاه مناقصه گذار : بندرعباس ، گلشهر ، رسالت جنوبي ، ساختمان مرکزي مخابرات شماره تلفن 33610016-33308258
3- موضوع مناقصه : حفاري وکابلکشي فيبرنوري دژگان به پدل ولمزان ازتوابع شهرستان بندرلنگه به طول55000 متربه عمق150سانت

4-دستگاه نظارتي : معاونت شبکه  منطقه هرمزگان
5- نوع تضمين شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکي يا چك تضميني معتبر بانکي در وجه مخابرات منطقه.

6-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :  630/000/000ريال
7-قيمت اسناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ300/000ريال به شماره حساب16422422/32 جام بانك ملت کد شناسه 3200080143138

8- مهلت فروش اسناد :از تاريخ 97/9/17 لغايت 97/9/27
9- مهلت تحويل پاکات : 97/9/28 لغايت 97/10/8

10-   مکان بازگشايي پاکات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزي مخابرات 
11 - تاريخ بازگشايي پاکات :97/10/9

12-  ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
13- مخابرات منطقه هرمزگان در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

14 - حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشايي پاکات حداقل1شرکت مي باشد.
تاريخ انتشار 97/9/17

خ ش 97/9/17

  آگهي تجديد مناقصه شماره» 200971004000051 « 
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

)مناقصه شماره 97-109  (
بر اساس ماده 13 قانون برگزاري مناقصات عمليات اجرايي پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار ميگردد:         

1- دستگاه مناقصه گزار : شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشاني تهران - بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان فريد افشار - نبش بلوار آرش

2- شرح پروژه: شرح پروژه: عمليات اجرايي بخش دوم – ب يک باند ) باند غربي ( به طول 2/48 كيلومتر و در ادامه هر دو باند به طول 1/99 )مجموعأ به طول 4/47كيلومتر(
آزادراه منجيل – رودبار در استان گيان، با مدت اجراي كار 27 ماه

3- سير مراحل دريافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه: صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دريافت اسناد از 
سامانه مذكور حداكثر تا تاريخ 1397/09/21 ميسر خواهد بود.

ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن 
پشتيباني سامانه : 41934 

4-محل تحويل پاكت شركت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه 
مورخ 1397/10/01 و تاريخ  جلسه مناقصه ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 1397/10/02 مي باشد. 

مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ فوق مي باشد. و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد

5- برآورد : براساس فهرست بهاي پايه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 به مبلغ  1،598،183،000،000 ريال ميباشد.

6- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 22،500،000،000  ريال تعيين ميگردد. 

7- مهندسين مشاور طرح: ايران استن ) تلفن : 88025991 (

ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  نيز قابل دسترسي است. 
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/18 ـ دت 97/9/18  م الف 3244

Web site :WWW.TciH. ir
E-Mail:info@TciH.ir 

مديريت مخابرات هرمزگان 

نوبت اول جمهوري اسامي ايران
وزارت  راه وشهرسازي

شركت  مادرتخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي 
حمل و نقل كشور

   شركت مخابرات ايران
        منطقه هرمزگان

 فروش  اماك 
مديريت شعب استان اردبيل بانک  

 صادرات ايران
  مزايده  عمومي شماره 2/97

شرح در صفحه12 آگهي نوبت دوم

 صفحه10 صفحه4 صفحه9

عمران خان:

 ديگر
تفنگدار اجاره اي 

آمريكا نيستيم

 يارانه شير
هزينه نيست

وزير نفت:

  كاهش حتي
 يک بشكه نفت

خط قرمز ايران است



»

آيتاهمکارمشيرازي:
 دشمن 

 با ترويج بي حجابي
 اصل نظام را

نشانه گرفته است

سيا سي شنبه 17 آذر 21397
30 ربيع ااول 1440-8 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9377

محمدنبيحبيبيدردوازدهمينمجمععموميحزبموتلفهاسامي:
ميدان دادن به عناصر فتنه در مجاري امور، خيانت است

ادامهازصفحهاول
به گزارش فارس، دبيرکل حزب موتلفه اسامي با 
تاکيد بر اينکه ميدان دادن به عناصر فتنه را در 
مجاري امور يک خيانت مي دانيم تصريح کرد: 
انتخابات ما بايد عاري از روشهاي تبليغي و تخريبي 
و غيراخاقي و بدآموزي هاي اجتماعي غربي ها باشد. 
مسئوان نبايد مردم سااري ديني را با وعده هاي 
غلط و تو خالي انتخاباتي آلوده سازند.حبيبي ادامه 
داد: ما در همين جا تأسف خود از عدم توّجه کامل 
دولت، مجلس شوراي اسامي و شوراي نگهبان 
به سياست هاي کلي انتخابات اباغي مقام معظم 
رهبري را اعام مي داريم در حال حاضر ضمانتي 
براي اجراي کامل وعده هاي انتخاباتي وجود ندارد. 
احتمال تحقق اين وعده ها با سازوکار حزبي خيلي 
بيشتر از وعده هاي شخصي نامزدها است.وي تاکيد 
کرد: حزب مؤتلفه اسامي يکي از لوازم بسيار مهم 
تحقق جمهوريت نظام اسامي را توسعه و تحقق 
و نهادينه شدن فرهنگ تحزب اسامي مي داند.
حبيبي در تشريح ساز و کار انتخاباتي پيشنهادي 
حزب متبوع خود اظهار داشت: اگر انتخابات تعيين 

رئيس قوه مجريه و نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
و شوراهاي شهر و روستا به جاي اينکه با رقابت 
اشخاص آنهم در حرف و سخن، شکل گيرد در 
رقابت احزاب شناسنامه دار و واجد الشرط انجام 
شود و احزاب به جاي لفاظي هاي شخصي برنامه 
به مردم ارائه نمايند و شخصيت هاي کار آزموده 

معرفي  نامزدي  براي  را  خود  عضو  غير  يا  عضو 
نمايند در اين صورت اّواً مردم در واقع به برنامه ها 

 

و اشخاص کار آزموده رأي مي دهند و ثانياً حزب 
برنده انتخابات بخواهد يا نخواهد بايد در عملکرد 
نابساماني هاي  ثالثاً  خود پاسخگو مردم باشد و 
احتمالي اداره کشور به احزاب بر مي گردد نه به 

اصل نظام.دبيرکل حزب موتلفه اسامي با بيان 
تجربه  انقابي  و  جهادي  مديريتي  سبک  اينکه 
بوده  عرصه ها  همه  در  نظام  هاي  موفقيت  همه 
است و بدون آن پيشرفت مطلوب و عادانه نخواهد 
بود خاطرنشان کرد: ما هر نوع راهبرد و سياست 
و رويکرد منتهي به اشرافيگري و ثروت اندوزي 
نامشروع را خيانت به انقاب و آرمان هاي امام 
راحل مي دانيم. هم چنين نگاه ليبراليستي در 
عرصه اقتصاد و نگاه عرفي و اباحه گرا )سکوار( را 
در عرصه فرهنگ را سم مهلک پيشرفت و عدالت 
مي دانيم.حبيبي همچنين با بيان اينکه کاهش 
ارزش پول ملي يک فعل ضد ارزش ديني و ملي 
است که متاسفانه در زمان هاي اخير شکل گرفته 
و تيم اقتصادي دولت هم يا نخواسته يا نتوانسته 
مانع وقوع و ادامه اين فاجعه بشود که نهايتاً دود 
اين آتش به چشم ملّت ايران رفته است مسئوان 
بايد بدانند اين درد با حرف، درمان نمي شود افزود: 
شما را بخدا حرف درماني را متوقف کنيد. اصواً 
گويا برخي از مقامات دولتي از افزايش بي رّويه 

نرخ ارز بدشان نيامده است.

استاد درس خارج حوزه علميه قم گفت: دشمن با ترويج بي حجابي اصل نظام را نشانه گرفته 
است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه ناصر مکارم شيرازي در جلسه درس اخاق خود، 
مسئله ازدواج را يک مسئله اجتماعي دانست و تاکيد کرد: اگر مي گوييم ازدواج امري اجتماعي 
است، پس تنها والدين نسبت به فراهم کردن وسائل ازدواج مسئوليت ندارند، بلکه همه از جمله 
دولت در اين باره مسئوليت دارند.وي افزود: متاسفانه با وجود اين که ازدواج يک امر مهم و رسالت 
اجتماعي است اما برنامه ريزي درست و جامعي براي آن صورت نمي گيرد؛ اميدواريم در بودجه 
سال آينده رقم مناسبي براي تسهيل شرايط ازدواج جوانان در نظر گرفته شود.وي با تاکيد بر اين 
که افراد در انتخاب همسر بايد هدف هاي خود را کاما مشخص کنند، گفت: برخي از جوانان 
دنبال خانواده هايي مي روند که پدر دختر مال و ثروت فراوان داشته باشد و با اين مسئله دنبال 
تجارت هستند؛ برخي نيز از طريق انتخاب همسر دنبال جاه و مقام هستند.وي مهمترين نکته 

در انتخاب همسر بر اساس مباني اسامي را ديانت دانست و افزود: در آيات قرآن بويژه آيه 26 
سوره نور ماک و معيارها آمده است و مفسران نيز تعابير و تفاسير خوبي در اين باره بيان کرده اند؛ 
محتواي اين سوره به گونه اي است که اگر عمل شود آثار و برکات بسيار خوبي دارد.وي با انتقاد از 
وضعيت حجاب در جامعه گفت: متاسفانه مسئله حجاب در کشور و حتي در شهر قم به صورت 
زننده درآمده است، بارها تاکيد کرده ايم مسئله حجاب از يک حکم شرعي فرعي خارج شده و 
جزء اصول قرار گرفته است.وي بيان کرد: دشمنان با ترويج بي بندوباري و بي حجابي و بدحجابي 
به دنبال ضربه زدن به اصل نظام اسامي هستند.آيت اه مکارم شيرازي افزايش طاق بويژه در 
سال هاي اوليه ازدواج را ناشي از عدم دقت کافي در انتخاب همسر دانست و خطاب به طاب و 
فضاي حاضر در جلسه، تاکيد کرد: شما بايد اين مطالب را براي مردم به درستي تبيين کنيد تا 

جوانان با انتخاب درست بتوانند زندگي مشترک خوبي داشته باشند.

آيتاهحسينيبوشهريدردوازدهمينمجمععموميموتلفهاسامي:
احزاب را بايد بومي سازي کنيم

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: احزاب 
بايد بومي سازي کنيم.به گزارش خبرنگار حوزه  را 
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، آيت اه سيد هاشم 
حسيني بوشهري در دوازدهمين مجمع عمومي حزب 
مؤتلفه اسامي با بيان اينکه حزب و تحزب به معناي 
جهان معاصر مسبوق به سابقه در گذشته نيست گفت: 
گاهي سخن از حزب را در دنياي غرب مطرح مي کنيم 
اما آنجا آنچه مطرح است رأي است و عقبه اي ندارد اما 
ما در اينجا ميزان داريم. درست است پيدايش حزب 
در غرب است اما ما حزب را به عنوان يک شيوه و 
روش مي دانيم براي رسيدن به اهداف، يعني از حزب 
به عنوان يک ابزار استفاده کنيم منهاي شاخصه هايي 
که در غرب دارد. اگر حزب را در چارچوب هاي اسام 
پذيرفتيم، بايد آن را بومي سازي کنيم.وي گفت: تضارب 
آرا در دين از اهميت فراواني برخوردار است. اميرمؤمنان 
مي  فرمايند آراي خود را روي هم بريزيد تا سخن کامل 
از آن بيرون آيد. بايد از ديدگاه هاي مختلف استفاده 

کرد و مجموعه افکار را روي هم ريخت. وي تأکيد 
کرد: حزب بايد در مدار پيامبر، امامان و وايت فقيه 
حرکت کند و در اين مدار برنامه هاي ديني را پياده 
مي کند. حزب اسامي بر اساس خيرخواهي؛ مسير و 
راه را نشان مي دهد و اين ويژگي هايي است که نظارت 
را در رابطه با جايگاه احزاب در جامعه اسامي پياده 
کند.وي درباره بايدها و نبايدهاي احزاب گفت: يکي از 
کارکردهاي يک حزب اسامي اين است که شبکه هاي 
اجتماعي در سراسر کشور داشته باشند و نبض کشور 
بايد در دست حزب اسامي باشد. حزبي که مي خواهد 
نقد قدرت را داشته باشد بايد بتواند مسائل کشور را 
خوب رصد کند و پشتوانه مردمي قوي داشته باشد و 
پيگير مشکات مردم باشد.وي اضافه کرد: متأسفانه 
احزاب ما با وجود اينکه اساسنامه و مرامنامه دارند 
در جامعه شناخته نمي شوند، مردم احزاب را بر اساس 
افراد مي شناسند که اين غلط است بلکه بايد حزب 
بر اساس مرامنامه و کارکردهاي خود در ميان مردم. 

شناخته شود. گاهي خواص ما هم از احزاب اين گونه 
شناختي دارند.احزاب ما به گونه اي نباشند که با افول 
قدرت آنها هم مضمحل شوند، که قدرت ها بيايند و 
بروند در جايگاه حزب مؤثر نباشد. حزب بايد هم خود 
بينش سياسي داشته باشند و هم به افکار عمومي 
منتقل کند.حسيني بوشهري گفت: بعضي احزاب ما 

مقطعي هستند و در زمان انتخابات چراغشان روشن 
مي شود در حالي  که بايد در همه زمان در حال فعاليت 
باشند و همواره براي جامعه برنامه ريزي داشته باشند 
و براي تحقق آزادي با رسانه هاي گروهي ارتباطات 
مناسب داشته باشند. حزب بدون رسانه مانند سرباز 

بدون اسلحه است.

خبر

 

خبر
اريجاني:

 آمريکا تعدادي از داعشي ها را 
به افغانستان انتقال داده است

رئيس مجلس گفت: آمريکا تعدادي از داعشي ها را به افغانستان انتقال 
داده است.به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم، علي اريجاني در 
ديدار "چن زو" نايب رئيس مجلس ملي جمهوري خلق چين با اشاره 
به نقش مهم چين در شرايط پيچيده کنوني منطقه و بين الملل گفت: 
خوشبختانه روابط ايران و چين در سطح باايي قرار دارد و رايزني هاي 
سياسي دو کشور در سطوح مختلف نشان دهنده عمق روابط است.وي 
با تأکيد بر ضرورت حفظ برجام از سوي ساير کشورهاي عضو گروه 5+1 
بعد از خروج آمريکا از برجام، اظهار داشت: اگر آمريکا تخلف کند و ساير 
کشورهاي عضو اقدامي نکنند، برجام فايده اي براي ايران نخواهد داشت؛ 
از اين رو نقش شما، روسيه و کشورهاي اروپايي در حفظ پيمان هسته اي 
 بسيار مهم ارزيابي مي شود.رئيس مجلس تصريح کرد: همکاري هاي 6 کشور 
ايران، چين، پاکستان، ترکيه، روسيه و افغانستان در مقابله با تروريسم 
بسيار مهم است به ويژه اينکه آمريکا طي سال گذشته اقدام به انتقال 
تعدادي زيادي از داعشي ها به افغانستان کرده که مي تواند مجدداً همان 
دردسري را که در عراق و سوريه به وجود آورد در مناطق ديگري از 

آسيا به وجود بياورد.

کنعانيمقدم:
 وزارت کشور تنها ۵۱ حزب قانوني 

به خانه احزاب ايران اعام کرده است
عضو شوراي مرکزي خانه احزاب ايران گفت: وزارت کشور تنها 51 حزب قانوني 
به خانه احزاب ايران اعام کرده است.حسين کنعاني   مقدم در گفت و گو با 
خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، با اشاره به ليست ارائه شده 
توسط کميسيون ماده 1۰ خانه احزاب، اظهار کرد: 51 حزب از سوي وزارت 
کشور به صورت رسمي به خانه احزاب معرفي شده اند.وي با بيان اينکه بايد دو 
ليست ديگر نيز از سوي وزارت کشور به خانه احزاب براي تکميل حزب ها براي 
انتخابات مجمع معرفي شود، افزود: 2۴۰ حزب بايد توسط وزارت کشور بعد 
از تطبيق با قوانين جديد معرفي شوند، تا بتوانيم انتخابات را برگزار کنيم.وي 
افزود: وزارت کشور بايد تاريخ برگزاري کنگره احزابي را که برگزار نکرده اند، 
تمديد کند تا آنها نيز مانند مؤتلفه اسامي در ليست جديد قرار بگيرند و اگر 
ليست احزاب معرفي شود تا يک ماه آينده انتخابات خانه احزاب برگزار خواهد 
شد.کنعاني مقدم درباره يارانه احزاب در سال آينده نيز گفت: 1۰ ميليارد توماني 
که وزارت کشور براي اين موضوع به دولت پيشنهاد کرده است يعني حدوداً به 

هر حزب 1۰۰ ميليون تومان کمک مي شود.

مناقصه طراحي، تهيه و اجراي شبکه آتش نشاني
شرکتترنيانسهمبهشمارهثبت262445درنظرداردنسبتبهطراحي،تهيه،اجراواخذتاييديهشبکهآتشنشانييکيازپروژههاي
اينشرکتازطريقمناقصهعمومياقدامنمايد.متقاضيانميتوانندجهتکسباطاعاتبيشتر،هماهنگيبازديد،دريافتبرگمناقصه،
درخواستشرکتوتحويلپيشنهاداتخودتاپايانوقتاداريروزشنبهمورخ1397/9/24ازساعت8صبحالي16:30باشمارههايذيل
تماسگرفتهوجهتانجامامورمناقصهاقدامنمايند.بازگشاييپاکتهايارائهشدهروزيکشنبهمورخ1397/9/25ساعت11درمحلشرکت

ترنيانسهمبهنشاني:تهران،فلکهدومصادقيه،بلوارآيتاهکاشاني،بلوارشقايقشمالي،بنبستاولپرواز،پاک6صورتميپذيرد.

ماحظات:
1-رعايتکاملمفادشرکتدرمناقصهالزاميميباشد.

2-ميزانسپردهشرکتدرمناقصهبرابرباپانصدميليونريالبودهکهميبايستاصلفيشواريزيبهشمارهحساب172831417419891
نزدبانکتوسعهتعاونشعبهآيتاهکاشانيبهنامشرکتترنيانسهمدرهنگامارائهپيشنهاد،تحويلگردد.

3-پيشنهادهايفاقدسپرده،مخدوش،مبهم،مشروطوخارجازمدتازدرجهاعتبارساقطاست.
4-شرکتترنيانسهمدرردياپذيرشدرخواستهادرهرمرحلهداراياختيارميباشد.

5-وديعهنفراتسوموبعدازآنپسازاعامنتايجازروزيکشنبهمورخ97/9/25درمحلشرکتبادردستداشتناصلرسيدوارائهآن
بهشخصمتقاضييانمايندهقانونيوي)بادردستداشتنمدارکشناساييومعرفينامه(مستردخواهدشد.

متقاضيانجهتکسباطاعاتبيشترميتوانندباشمارهتلفن09122090122)آقايآبپيکر(تماسحاصلنمايند.
تاريخانتشار:97/9/10

خت:97/9/10

آگهي مناقصه
 نوبت اول

شهرداريسيرجاندرنظرداردنسبتبهخريددودستگاههواساز)ايرواشر(اکونوپک40000cfmکاس8بهانضماممتعلقاتودو
دستگاههواساز)ايرواشر(اکونوپک10000cfmکاس8بهانضماممتعلقاتباپيمانکارواجدالشرايطکهدارايمجوزازمراجعذيصاح
ميباشدازطريقمناقصهعمومياقدامنمايد.لذاازکليهاشخاصحقوقيدعوتبهعملميآيدازتاريخنشرآگهينوبتدومبهمدت

ده)10(روزجهتخريدوتحويلاسنادمناقصهبهواحدقراردادهايشهرداريمراجعهنمايند.
شرايطمناقصه:

1-سپردهشرکتدرمناقصه169/000/000ريال)يکصدوشصتونهميليونريال(ميباشدکهبايستيبهصورتواريزبهحساب
3100003361004بانکمليشعبهشهرداريسيرجانويابهصورتارائهضمانتنامهبانکيمعتبربهنامشرکتباشد.

2-درصورتيکهنفراتاولتاسومحاضربهانعقادقراردادنباشندسپردهآنهابهترتيبضبطخواهدشد.
3-بهپيشنهاداتمخدوش،مشروطوناقصرسيدگينخواهدشد.

4-سايراطاعاتوجزئياتمربوطبهمعاملهدراسنادمناقصهموجودميباشد.
5-شهرداريدرردياقبولپيشنهاداتمجازومختاراست.

6-تاريختحويلپاکات97/10/4ميباشد.
7-تاريخبازگشاييپاکات97/10/4ساعت18:00ميباشد.

تاريخانتشارنوبتاول97/9/17
تاريخانتشارنوبتدوم97/9/24ـخش97/9/17

آگهي مناقصه عمومي 
 نوبت دوم

سازمانپارکهاوفضايسبزشهردارينظرآبادبهاستنادمجوزشماره23/1916مورخ97/7/17هياتمديرهسازماندرنظرداردنسبتبه
حفارييکحلقهچاهبهعمق160مترهمراهباتهيهونصبلوازمموردنيازواقعدرباغشمارهيکراازطريقمناقصهعموميبهپيمانکاران

واجدالشرايطواگذارنمايد.

1(شرکتکنندگاندرمناقصهميبايستسپردهشرکتدرمناقصهرابهحسابشماره0105873843005نزدبانکمليشعبهشهرداريبه
نامسازمانواريزويامعادلآنضمانتنامهبانکييااسنادخزانهتهيهوارائهنمايند.

2(سپردهبرندگاننفراولودوموسوممناقصهتازمانعقدقراردادنزدسازماننگهداريوهرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنان
بهترتيببهنفعسازمانضبطخواهدشد.

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

ميباشدکهبايدبهحساب0105379504002درآمدسازمانواريزگردد.
5(سايراطاعاتوجزئياتدراسنادمناقصهمندرجميباشد.

6(بديهياستپيشنهاداتميبايستدرپاکتاکوممهوربهمهرشرکتشدهتاپايانوقتاداريروز97/9/28بهآدرسنظرآباد-خ
آيتا...خامنهاي-سازمانپارکهاوفضايسبزتحويلدادهشود.

7(هزينهآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.
متقاضيانميتوانندجهتکسباطاعاتبيشترباشمارهتلفن02645363273واحدامورماليتماسحاصلفرمايند.

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

سيدمرتضي اعتصامي - مديرعامل سازمانخش:97/9/10

مبلغ سپرده به ريالبرآورد اوليه به ريالشرح عملياترديف

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

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

پاک ثبتيآدرس ملك

4/318کيلومتر 19 جاده مخصوص کرج- شهرک وردآورد- خيابان وليعصر جنوبي

شرکت ترنيان سهم

باحضورتوليتآستانقدسرضوي؛
مجتمع دانشجويي امام رضا)ع( با هدف رشد معنويت در دانشگاه ها افتتاح شد

آستان قدس رضوي در ادامه انجام رسالت معرفت افزايي خود،اين بار به سراغ 
دانشگاه ها رفته است تا با بسترسازي براي حضور دانشجويان از اقصي نقاط 
ايران اسامي در مشهدمقدس، اين کانشهر را به پايگاه معرفت و انديشه 
کشور تبديل کند. مجتمع دانشجويي امام رضا)ع( که به همت موسسه 
جوانان آستان قدس رضوي در زميني به مساحت 5 هزار مترمربع و با 
ظرفيت اسکان ۴۰۰ نفر احداث شده بود، صبح جمعه 16 آذرماه همزمان 
با روز دانشجو با حضور توليت آستان قدس رضوي افتتاح شد. پذيرايي و 
اسکان دانشجويان، ايجاد فضاهاي تعاملي همچون کافه کتاب با کاربري 
گعده هاي کتاب محور، پاتوق انديشه با کاربري برگزاري کرسي  هاي آزاد 
انديشي و مناظرات دانشجويي از جمله کارکردهاي اين مجموعه فرهنگي 
دانشجويي است. توليت آستان قدس رضوي که در آيين افتتاحيه مجتمع 
دانشجويي امام رضا)ع( حضور يافته بود، گفت: 16 آذر به ما مي آموزد که 
بايد در جهت استقال سياسي، اقتصادي و فرهنگي گام برداشت.حجت 
ااسام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي اظهار کرد: دانشجويان بايد وضعيت 
فکري و علمي جامعه را ببينند، نسبت به کاستي ها عکس العمل نشان 
دهند، حساس باشند و نياز جامعه را در حوزه اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
بفهمند، اهل اقدام و عمل باشند و وظيفه خود را انجام دهند.وي در ادامه 
به برنامه ريزي هاي آستان قدس رضوي براي توسعه طرح »خدمت، خادم 
و مخدوم« اشاره و عنوان کرد: معتقديم خدمت به آستان مقدس رضوي 
منحصر به ديوارهاي اين حرم نيست و خادم و مخدوم هم فقط در اين 
فضاي نوراني نيستند، بلکه اين فضاي خدمت مي تواند گسترش پيدا کند 
که از نمادهاي بسيار ارزشمند، خدمت فرهنگي و علمي است.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: خدمت، تنها خدمت به نيازمندان و 
مستمندان نيست، بلکه خدمت در جهت معرفت افزايي، بصيرت افزايي و 
شناخت سيره رضوي هم ارزشمند است.حجت ااسام و المسلمين رئيسي 
خاطرنشان کرد: هرسال بيش از 1۰ هزار مجموعه اردويي به مشهد مقدس 

سفر مي کنند که بايد براي آن ها برنامه ريزي صورت گيرد تا در کنار زيارت 
از فرصت به وجود آمده براي تعالي فکر، انديشه و معرفت افزايي استفاده 
شود.مديرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوي هم در ادامه اين مراسم، 
گفت که بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با نهاد مقام معظم رهبري در 
دانشگاه ها، سه مرکز اردوگاهي آستان قدس رضوي ساانه ميزبان 2۰ 
هزار دانشجو خواهند بود.مجتبي مختاري ايجاد فضاي معرفت افزايي براي 
اقشار مختلف جامعه را برشمرد و اظهار کرد: به دنبال اين هستيم که با 
ايجاد زيرساخت هاي ازم، مشهد به پايگاه معرفتي براي جوانان و نوجوانان 
سراسر کشور تبديل شود.مختاري گفت: هم اکنون امکان ميزباني روزانه 
هزار نفر در اردوگاه هاي آستان قدس رضوي فراهم شده است که اين رقم 
 با بهره برداري از فاز توسعه اي باغ بيلدر و باغ بيرم آباد کرمان به دو هزار نفر 
 مي رسد.وي گفت: متقاضيان شرکت در اردوهاي آستان قدس رضوي مي توانند 
با مراجعه به سايت ordoo.javanan.org، ثبت نام کرده و از خدمات اين 
 اردوها استفاده کنند.اعطاي نشان »جوان رضوي« براي نخستين بار به 6 نخبه 
ايراني از ديگر برنامه هاي جانبي افتتاح مجتمع دانشجويي امام رضا)ع( بود که 
همزمان با روز دانشجو انجام گرفت. مجيد خوانساري مدير راه اندازي مجتمع 
غني سازي فردو، صادق خواجه احسني مدير گروه مخابرات فضايي و زميني 
ماهواره دانشجويي دانشگاه شريف، صبا کرم مسئول گروه جهاد پزشکي قرارگاه 
جهادي امام رضا)ع(، سيد محمدباقر سيدين دارنده مدال طاي المپياد فيزيک 
کشور، نفيسه رنگرزاده قهرمان کشور در 5 دوره مسابقات ورزشي، وحيد 
شورابي فعال تشکل هاي دانشجويي و مشاور مسئول سازمان بسيج دانشجويي 
 کشور  5 جوان نخبه اي بودند که نشان »جوان رضوي« به آنها اهدا شد.
در اين برنامه از بهجت قاسمي همسر شهيد هسته اي دکتر شهرياري، فرشته 
روح افزا همسر شهيد دکتر احمد حاتمي عضو هيئت علمي پژوهشکده و 
سامانه هاي حمل و نقل فضايي و دکتر رضا روستاآزاد رئيس سابق دانشگاه 

صنعتي شريف تجليل شد.

صالحي:
 اميدواريم تا پايان سال ميادي 
بسته پيشنهادي اروپا اجرايي شود

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: اميدواريم تا پايان سال ميادي بسته 
پيشنهادي اروپا اجرايي شود.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، 
علي اکبر صالحي در حاشيه دوازدهمين مجمع عمومي حزب مؤتلفه اسامي 
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت 
بسته پيشنهادي اروپا، گفت: اروپايي ها مدتي است متعهد شده اند تا براي 
جبران خأ به وجود آمده در برجام، مکانيسمي را ايجاد کنند تا بهره مندي 
ايران از شرايط اقتصادي برجام محقق بشود.وي افزود: يکي از طرح هاي 
اروپايي ها مطرح کردن spv بوده است که اين پيشنهاد به گفته مقامات 
اروپايي در حال نهايي شدن است، از آنجا که ايجاد اجماع ميان 27 کشور 
عضو اتحاديه اروپا کار آساني نيست، اروپايي ها اعام کرده اند تمام تاش 
خود را براي به سرانجام رسيدن اين پيشنهاد انجام خواهند داد. وي گفت: 
براساس وعده اي که اروپايي ها داده اند، اميدوار هستيم تا پايان سال ميادي 

جاري، بسته پيشنهادي اروپا اجرايي شود.

ميرسليم:
 نقد علمي و سازنده؛ کمک شاياني را

به کشور مي کند
عضو مجمع تشخصيص مصلحت نظام گفت: نقد علمي و سازنده کمک 
شاياني را به کشور مي کند.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، سيد مصطفي ميرسليم در دوازدهمين 
مجمع عمومي حزب موتلفه اسامي، گفت: اهميت دادن به فعاليت هاي 
تشکياتي براي رسيدن به تحليلي جامع از اوضاع کشور براي برنامه ريزي 
 درست در کشور است.وي ادامه داد: برنامه ريزي براي جست و جوي راه حل، 
شناسايي و تربيت افراد واجدالشرايط براي اداره امور کشور و نقد علمي 

سازنده کمک شاياني را به کشور مي کند. 

هفتاد سال جنايت
ادامهازصفحهاول

واقع  در  و  برجسته  نکات  آخرين  و  ترين  مهم  بزرگان،   .3
 چکيده زندگي خود را در وصيت نامه مي نويسند؛ وصيت نامه 
سياسي الهي امام خميني )ره( که شامل آخرين توصيه هاي او به مردم 
 و مسئوان جمهوري اسامي است شايد يکي از ضد آمريکايي ترين
متون تاريخ معاصر باشد. بنيان گذار انقاب در وصيت نامه بيش از 
2۰ بار از آمريکا نام برده و از دولت آن با عناويني همچون شيطان 
بزرگ و جنايتکار بالذات دولتي ياد کرده است. مرور دقيق و کلمه 

به کلمه اين عناوين درس آموز است: »جنايتکار بالذات دولتي«.
۴. بند پاياني تنها طرح چند سؤال است. آيا مي توان با دولتي که 
ذاتا جنايتکار و درنده خو است تفاهم کرد يا به توافقي برد برد رسيد. 
آيا مي توان اميد داشت از سياست هاي آمريکا – حتي در ازاي 
واگذاري امتيازات متعدد و صرف نظر کردن از حقوق خود – براي 
ملت ايران آبي گرم شود؟ آيا رهنمودهاي امام خميني )ره( و مقام 
معظم رهبري و تجربه هاي تاريخي ملت براي بدبيني به آمريکا و 
همدستانش کافي نيست؟ آيا يادمان رفته که خميني کبير فرمود: 
 »با توسل به آمريکا ضعف و ناتواني خود را برما نسازيد و از گرگ ها
و درنده ها براي شباني و حفظ منافع خود استمداد نطلبيد.« بعيد 
است پاسخ به اين پرسش ها چندان دشوار باشد؛ مگر آنکه کساني 
خود را به خواب زده باشند همانها که امام )ره( در موردشان فرمود 

»آن کساني که خواب آمريکا را مي بينند خدا بيدارشان کند.«



»

بهشتيپور:
 امنيت دفاعي ايران

خط قرمزي است که 
هرگز قابل مذاکره 
نخواهد بود
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آيتاهموحديکرماني:

دولت در افزايش حقوق  ها با عدل و انصاف برخورد کند
خطيب نماز جمعه تهران گفت: دولت در افزايش حقوق  ها با عدل و 
انصاف برخورد کند.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، آيت اه 
محمدعلي موحدي کرماني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران 
با اشاره به وقايع 16 آذر سال 1332 و شهادت تعدادي از دانشجويان 
در آن روز گفت: در تاريخ معاصر ايران کمتر ظلمي را سراغ داريم که 
مستقيم يا غيرمستقيم به آمريکا مربوط نباشد. رژيمي که با کشتار 
مردم بومي آمريکا شکل گرفته و جناياتي مانند بمباران اتمي ژاپن را 
در کارنامه خود دارد و در عين حال خود را مدافع حقوق بشر مي داند. 
آمريکا از بدو پيروزي انقاب از هيچ اقدامي عليه ايران کوتاهي نکرد اما 
آنچه مهم است آن است که آمريکايي ها رکورددار شکست در برابر ملت 
ايران هستند. همانطور که رهبر انقاب فرمودند آمريکا مسير زوال و 
افول را طي مي کند.موحدي کرماني افزود: امروز دانشگاهيان ما پرچمدار 
مبارزه با ظلم و ستم آمريکا هستند و اين جزو اينفک جنبش دانشجويي 
است.وي در بخش بعدي مسئله يمن را آزموني براي جامعه بشري که 
مدعي دفاع از حقوق بشر است، دانست و گفت: کشتار مردم يمن به 
دست رژيم آل سعود و با حمايت هاي آمريکا و اسرائيل چيزي جز فريب 
و دروغ براي کساني که مدعي حقوق بشر هستند نيست. امروز تخريب 
تمامي زيرساخت هاي اقتصادي و نابودي مراکز بهداشتي و درماني و 
کشتار مردم بي گناه يمن پاسخ مدعيان دروغگوي غربي به مطالبات 

به حق مردم يمن است.هواپيماهاي آمريکايي هر روز مردم يمن را به 
خاک و خون مي کشند و چند ميليون انسان به خاطر گرسنگي در يمن 
در معرض مرگ قرار دارند.خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به ادعاهاي 
مقامات آمريکايي مبني بر ارسال موشک از ايران به يمن گفت: اين ادعا 
در حالي صورت مي گيرد که آمريکايي ها آنچنان ملت يمن را محاصره 
کردند که حتي امکان ارسال کمک هاي اوليه به آنها فراهم نيست. پس 
چطور مي شود به آنها موشک داد؟ مردم يمن همچنان ايستادند و از 
مطالبات به حق خود دفاع مي کنند.موحدي کرماني از دستگاه ديپلماسي 
کشور خواست تا نقش فعال تري در مجامع بين المللي در حمايت از 
مردم يمن ايفا کند.وي ادامه داد: صدا و سيما و جامعه هنري ما نيز 
بايد با تاش بيشتري صداي مردم يمن را به دنيا برسانند و امروز تنها 
راه حل بحران يمن مذاکرات يمني - يمني است.خطيب نماز جمعه 
تهران همچنين با اشاره به سالروز شهادت شهيد مدرس، وي را بهترين 
درس ايستادگي براي نمايندگان مجلس دانست و تاکيد کرد: امروز در 
شرايط ويژه اي هستيم. دشمن تمام تاش خود را معطوف آن کرده تا 
اقتصاد ما را فلج کند. لذا همه مسئوان بايد با اتخاذ تدابير مناسب و 
همدلي اين توطئه دشمن را خنثي کنند.امام جمعه موقت تهران افزود: 
تمام تاش مسئوان بايد حفظ و افزايش اشتغال، رونق کسب و کار و 
توليد باشد. توجه به افزايش صادرات جهت گيري اصلي بودجه سال 98 

باشد.وي رسيدگي به اقشار آسيب پذير و محروم را يکي از ضرورت هاي 
تدوين بودجه سال 98 دانست و عنوان کرد: تمامي دستگاه هاي کشور 
بايد نسبت به کاهش هزينه هاي جاري اقدام کنند و ريخت و پاش ها و 
ماموريت هاي غيرضرور خارج از کشور را کنار بگذارند.خطيب نماز جمعه 
اين هفته تهران در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث 20 درصدي حقوق 
کارمندان عنوان کرد: دولت بايد در اين موضوع بر محور عدل و انصاف 
عمل کند. اينگونه نباشد که يک نفر چند ميليون افزايش حقوق داشته 
دولت  باشد.  داشته  افزايش  تومان  تنها چندصدهزار  نفر  و يک  باشد 
بايد در اين امر تدبيري عاقانه اتخاذ کند و افزايش حقوق کارمندان 
و کارگران ضعيف را در اولويت قرار دهد.موحدي کرماني همچنين از 
حوزه  در  جديد  پروژه هاي  تصويب  از  تا  خواست  مجلس  نمايندگان 
عمراني خودداري کرده و تخصيص هاي بودجه را بر اساس ضرورت به 
پروژه هاي نيمه تمام اختصاص دهد.وي افزود: نمايندگان مي بايست در 
تصويب بودجه نگاه ملي و رضايت مردم را وجه همت خود قرار دهند.

وي با تقدير از تاش هاي بانک مرکزي در مديريت بازار ارز گفت: زماني 
که قيمت ارز رو به افزايش بود همه چيز گران شد اما امروز که قيمت 
ارز کاهش يافته چرا اجناس ارزان نمي شوند؟ امروز طبقه مستضعف از 
اداره زندگي خود ناتوان است؛ لذا دولت بايد بازار آشفته قيمت کااها 

را هم مديريت کند.

کارشناس مسائل سياسي گفت: امنيت دفاعي ايران خط قرمزي است که هرگز قابل مذاکره 
نخواهد بود.حسن بهشتي پور در گفت وگو با خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره بهانه جويي هاي مکرر سران آمريکا در مسائل امنيتي ايران اظهار کرد: 
آمريکا و اسرائيل مدتهاست که درصدد ايجاد محدوديت در برنامه هاي موشکي کشورمان بوده و 
جنجال هاي مکرري هم در  اين  باره ايجاد کرده و بارها ايران را به دليل آزمايش  موشکي به نقض 
قطعنامه هاي شوراي امنيت متهم کرده اند، اما تمامي اين موارد در حالي  است که واشنگتن 
خود ناقض قطعنامه 2231 سازمان ملل بوده و حال در تاش است تا ايران را به ماندن در 
قطعنامه اي که خود زير پا گذاشته وادار کند.ناگفته نماند در بندهاي اين قطعنامه هم از توليد 
موشک هايي ممانعت به عمل آمده که توانايي حمل کاهک هسته اي را دارا باشند، درحالي 
که موشک هاي ايران اساسا براي اين امر طراحي نشده و حتي ساخت و نگهداري کاهک هاي 

هسته طبق فتواي مراجع حرام اعام شده است.وي بهانه جويي هاي کاخ سفيد را تاشي براي 
ايجاد رابطه مجدد آمريکا با اتحاديه اروپا ارزيابي کرد و ادامه داد: امروز شاهد اختاف ميان 
اتحاديه اروپا و آمريکا هستيم که مانع از دستيابي آمريکا به اهدافش شده است، حال واشنگتن 
در تکاپو است تا با بهانه جويي هاي تازه شکاف ميان خود و اروپا را فيصله داده و بر سر موضوع 
دفاعي ايران با اتحاديه اروپا به وحدت رويه برسد.اما برخاف گمان آمريکا، ايران هرگز در موضوع 
دفاعي از موضع خود کوتاه نيامده و مسئله دفع تجاوز بيگانگان جز حقوق مشروع کشورمان بوده 
که تمام نهادهاي بين المللي هم آن را به رسميت مي شناسند.موشک هاي ايران در راستاي 
سياست هاي دفاعي کشورمان بوده و هرگز براي هيچ کشوري تهديد محسوب نخواهد شد، 
از همين رو به طور قطع بهانه هاي واشنگتن مانعي بر سر امنيت ايران نخواهد بود.وي افزود: 

امنيت دفاعي ايران خط قرمزي است که هرگز قابل مذاکره نخواهد بود.

آيتاهجواديآملي:
 خون شهدا، جوامع اسامي را از خباثت 

استعمار پاک مي کند
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: 
خون شهدا، جوامع اسامي را از خباثت استکبار و 
استعمار پاک مي کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
رسا، آيت اه عبداه جوادي آملي در درس اخاق 
هفتگي خود، به تفسير چهل و چهارمين جمله حکيمانه 
 نهج الباغه پرداخت و گفت: از اميرمؤمنان )ع( 
درباره حيات طيبه سؤال شد و ايشان در يک بيان 
نوراني آن را »قناعت« معرفي کردند و در يک بيان 
نوراني ديگر ياد معاد، قناعت و رضايت داشتن از 
خداوند را به عنوان معناي حيات طيبه دانستند.
وي با بيان اين که معاد مهم ترين عامل تربيتي 
جامعه است، اظهار داشت: انسان بايد باور کند 
که موجودي ابدي است و کارهاي خيري را هم 
که انجام مي دهد با نيت هاي خالصانه به کارهاي 
ابدي تبديل کند.آيت اه جوادي آملي خاطرنشان 
کرد: انسان هنگامي که کار خيري همانند ساختن 

يک مدرسه انجام مي دهد، اثرات مادي آن بعد 
از چند سال از بين مي رود و اين نيت است که 
تا قيامت باقي خواهد ماند.استاد برجسته درس 
خارج حوزه علميه قم طيب و طاهر شدن جامعه 
را در گرو معادباوري دانست و تأکيد کرد: همه 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  جامعه  که   مشکاتي 
مي کند به اين خاطر است که معاد به فراموشي 
سپرده شده است؛ اگر انسان کارهاي خود را »قربة 
الي اه« انجام دهد، اثر آن کارها ديگر از بين 
نخواهد رفت، زيرا هنگامي که جان براي جانان 
کار کند، کارهايش رنگ و بوي ابديت به خود 
مي گيرد.وي با بيان اين که خون شهدا جامعه را 
 از همه آلودگي ها پاک مي کند، مطرح کرد: در 
زيارت نامه شهدا مي خوانيم که خون شهدا جامعه 
را پاک مي کند، بر اين اساس خون شهدا از باران 
هم پاک تر است، زيرا باران نمي تواند آلودگي هاي 

استکبار و استعمار را بزدايد؛ خون شهدا جوامع را 
از خباثت استکبار، استعمار و صهيونيست پاک 
اينکه  به  اشاره  با  کند.آيت اه جوادي آملي  مي 
کشوري که توسط خون شهدا پاک سازي شود از 
ديدگاه قرآن کريم »بلد طيب« است، ابراز کرد: 
مدينه، مکه، ايران و همه کشورهاي شهيد داده 

از چنگال استکبار و استعمار نجات پيدا کردند؛ 
 کشوري که با خون شهيد طيب و طاهر شود، 
بلد طيب است.مفسر برجسته قرآن کريم ادامه 
بازار  داد: داشتن حوزه و دانشگاه تراز اسامي، 
خوب، عفت و مواردي از اين قبيل از جمله ميوه 

ها و ثمرات »بلد طيب« است.

خبر
کوهکن:

دولت بايد خروجي مذاکره با اروپا را 
به مجلس ارائه کند

عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: دولت بايد خروجي مذاکره 
با اروپا را به مجلس ارائه کند.محسن کوهکن در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با انتقاد از عدم اجراي تعهدات اروپا پس از خروج آمريکا از برجام، گفت: 
اروپايي ها صرفا فرصت سوزي مي کنند و ما بايد اين مسئله را مورد توجه 
 قرار دهيم.وي ادامه داد: مقامات اروپايي صرفا در گفت وگوها و مصاحبه هاي 
خود تظاهر به اقدام مي کنند درحالي که اين مسئله براي ما کفايت نمي کند و 
نبايد دلمان را به تظاهرهاي آنان خوش کنيم.وي با تأکيد بر اينکه اروپايي ها 
وقت ُکشي  زيادي تاکنون کرده اند، تصريح کرد: بايد خروجي وعده هاي اروپا را 
ببينيم اما متأسفانه با گذشت چندين ماه از وعده آنان، ما چنين مسئله اي را 
نمي بينيم.کوهکن متذکر شد: البته مقامات اروپايي در اظهارات خود اقدامات 
ترامپ را محکوم کردند و از وي حمايت نمي کنند اما از نظر اقدام عملي، 
فقط تظاهر مي کنند و خروجي ملموسي از تعهدات آنان نمي بينيم.وي بيان 
کرد: اظهارات برخي از اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس و همچنين 
آقاي عراقچي به خوبي مؤيد آن است که به دقيقه 90 نزديک مي شويم و 
بااخره مشخص مي شود که اروپايي ها چه اقدامي مي خواهند انجام دهند.

عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس خاطرنشان کرد: مسلم است که 
مجلس از دولت خروجي مذاکرات با اروپا را مي خواهد و اين خروجي بايد 
به گونه اي باشد که در شرايط تحريم، وضعيت اقتصادي کشور نابسامان 

نشود و بتوانيم بحران هاي پيش رو را بگذرانيم.

کدخدايي:
شوراي نگهبان، تهديدپذير نيست

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان تهديدپذير نيست.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاري رسا در اصفهان، عباسعلي کدخدايي در جمع فعاان 
فضاي مجازي اصفهان، با اشاره به برگزاري حدود 38 مورد انتخابات در 
کشور، اين موضوع را نشان دهنده اهميت دادن جمهوري اسامي به حضور 
مردم در صحنه و نقش آفريني مردم براي تعيين سرنوشت خود برشمرد و 
تصريح کرد: اگر قانون اساسي را ماحظه کنيد، شايد اين سؤال مطرح بشود 
که جايگاه قانون اساسي در فضاي مجازي چيست؟ امروزه وسايل ارتباط 
جمعي گستردگي بسيار زيادي دارد و ازم است توجهي ويژه به اين موضوع 
شود و قوانين ازم و درخور براي فضاي مجازي و وسايل ارتباط جمعي به 
خوبي تبيين شود.وي توسل به ابزارهاي نوين براي تحقق اهداف اسامي و 
اصاح جامعه را يک اقدام و رويداد مبارک توصيف کرد و گفت: اگر فعاليت 
ما در فضاي مجازي در اين مسير بود، در مسير صحيح و به سمت رشد و 
تعالي قرار داريم، بايد تاش کنيم در فعاليت خود در فضاي مجازي دقت 
کافي داشته باشيم و بتوانيم مسير حق را در پيش بگيريم.سخنگوي شوراي 
نگهبان در واکنش به سؤالي مبني بر تأييد صاحيت شدن برخي افراد با 
فشار و تهديد، اظهار کرد: شوراي نگهبان نه تهديدپذير است و نه تحت تأثير 

فشارها قرار خواهد گرفت.

رضايي:
با سوزن خياطي به جنگ فيل رفتن 

نتيجه اش روشن است
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به حمله تروريستي چابهار، 
تصريح کرد: با سوزن خياطي به جنگ فيل رفتن، نتيجه اش روشن است.

به گزارش خبرگزاري مهر، محسن رضايي طي مطلبي در فضاي مجازي با 
اشاره به جنايت تروريستي در چابهار تاکيد کرد: »چابهار پاره اي از وجود 
ايران است. با سوزن خياطي به جنگ فيل رفتن، نتيجه اش  کوه پيکر 

روشن است.«

خبر
رحيمپورازغدي:

بُرد- بُرد در نبرد با دشمن معنا ندارد
عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي گفت: بُرد- بُرد در نبرد با دشمن معنا ندارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو از مشهد، حسن رحيم پورازغدي در 
 همايش »دانشجو، مبارزه، خدمت« اظهار داشت: برخي مي گويند چرا تقسيم بندي 
مي کنيم و مي گوييم اسام محمدي و اسام آمريکايي، در حالي که معصومين ما 
نيز در روايات به اين موضوع اشاره کردند و پيامبر )ص( مي فرمايند  مسلمان قابي 
و مسلمان راستين داريم؛ در اين راستا امام رضا )ع( در روايتي بيان کردند از ما 
نيست کسي که در معامله تزوير به کار ببرد و سبب ضرر ديگران شود؛ بنابراين 
عدالت يعني دو طرف به حق خود برسند و بُرد بُرد واقعي اينجا معني دارد نه 
در برابر دشمن؛ چرا که ما با دشمن معامله نداريم بلکه در نبرد هستيم و در 
نبرد بُرد بُرد معنا ندارد. رحيم پورازغدي گفت: روزي از شهيد بهشتي پرسيدند، 
اين اختاف شما با دولت موقت چيست که او در پاسخ گفت، اين اختاف بين 
شوراي انقاب و مهندس بازرگان اين است که ما معتقديم در ممکلت خارج 
از فرم بوروکراتيک رفتار کنيم و بازرگان معتقد است تمام کار ها بايد براساس 
بوروکراسي انجام شود، آقايان تصور مي کنند، ما ملتي هستيم که مي توانيم ملت 
را معطل نگه داريم و کار ها را در وقتش انجام دهيم، دولت دولت کارمندي 
بود نه دولت جهادي، ما در حال ساخت نظام جديد هستيم بايد عناصر نظام 
قديم کنار گذاشته شوند.رحيم پورازغدي گفت: اختافات امروز در کشور نيز 

همچنان اختاف بر سر بهشتي و بازرگان است.

رحيمي: دولت و مجلس براي افزايش 
بودجه دفاعي هم افزايي داشته باشند

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: دولت و مجلس براي 
افزايش بودجه دفاعي بايد هم افزايي داشته باشند.عليرضا رحيمي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در باره وضعيت بودجه دفاعي و امنيتي کشور در سال 98 گفت: 
با توجه به شرايطي که ايران در عرصه منطقه و بين المللي با آن مواجه است 
ضرورت دارد که حوزه دفاعي کشور، شرايط مطلوبي داشته باشد.وي با بيان اينکه 
براي حفظ امنيت ملي کشور بايد بودجه قابل قبولي براي اين بخش تخصيص 
داده شود و در واقع توجه به بودجه دفاعي، هوشمندي در تقويت بخش امنيتي 
کشور است تصريح کرد: همچنين پروژه هايي در حوزه دفاعي کشور بايد تکميل 
شود که نيازمند حمايت و پشتيباني دولت و مجلس از حيث تخصيص اعتبارات 
است و بايد دولت و مجلس در اين مسير هم افزايي داشته باشند.رحيمي با بيان 
اينکه قطعاً نمايندگان در کميسيون تلفيق و همچنين اعضاي کميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي نسبت به مسائل دفاعي کشور حساسيت ازم را دارند 
و در زمان بررسي ايحه بودجه سال آينده به اين مسئله مهم توجه مي کنند 
تأکيد کرد: همچنين همواره وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بندهايي 
را جهت الحاق به ايحه بودجه به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس انتقال مي دهد که مطالبات آنان در زمينه بودجه هم مورد توجه ويژه 

نمايندگان قرار مي گيرد.

آگهي فراخوان عمومي 
نوبت اول

شهرداريوراميندرنظردارد،پروژهمطالعهوتدوينبرنامهپنجسالهراهبرديشهرداريورامينبا
رعايتالزاماتقانونيدستورالعملتهيهبرنامههايراهبرديعملياتياباغيسازمانشهرداريهاو
دهياريهايکشورمصوبسال1394راازطريقفراخوانعموميبهاشخاصحقوقيواجدشرايط
واگذارنمايد.لذاداوطلبانانجامپروژهفوقميتوانندحداکثرتاساعت13:30مورخ1397/9/22
ودرساعاتاداريبهدبيرخانهشهرداريورامينمراجعهورزومهکاريوصاحيتکارخودرابه

دبيرخانهتسليمورسيددريافتنمايند.)تلفنتماس:7-36242525داخليـ366-364(
تاريخانتشارنوبتاول97/9/17

تاريخانتشارنوبتدوم97/9/24
خش97/9/17

آگهي مناقصه عمومي 
نوبت اول

شهرداريقرچكدرنظرداردبهاستنادمجوزشماره60/01/6557مورخه97/12/28شوراياساميشهر
ازنسبتبهتراشوروکشآسفالتخيابانهاياصليشهراقدامنمايد.متقاضيانپيشنهادميتواننداز
تاريخانتشارآگهيتاپايانوقتاداري97/10/11جهتدريافتاسنادمناقصهبهواحدامورقراردادهايا

برايمطالعهبهسايتwww.gharchak.irشمارهتلفن02136151580الي4ـتماسحاصلنمايند.
1-موضوعمناقصه:روکشوتراشآسفالتمعابراصليشهر

بهمبلغ250/000/000ريال اوليه4/963/747/689ريالوسپردهشرکتدرمناقصه برآورد 2-مبلغ
بهصورتضمانتنامهبانکيياوجهنقدجهتواريزبهحساب0105978385003بهنامسپردهاشخاص

شهرداريميباشد.
3-تحويلوتسليماسنادازتاريخ97/9/17تاپايانوقتاداري97/10/11است.
4-محلتحويلاسناددبيرخانهشهرداريقرچكومدتقرارداد4ماهميباشد.

5-تشکيلکميسيونعاليمعاماتشهرداريقرچكوبازگشاييپاکتهايپيشنهاديدرروزسهشنبه
مورخه97/10/11راسساعت15درمحلسالنجلساتشهرداريميباشد.

6-شهرداريدرردياقبولهريكازپيشنهاداتمختاراست.
7-بهپيشنهاداتمبهم،مخدوش،فاقدسپردهترتيباثردادهنخواهدشد.

8-برندگاناولودوموسوممناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتيبضبط
خواهدشد.

9-سايراطاعاتوجزئياتفنيمربوطبهمعاملهدراسنادمناقصهقيدوهزينهآگهيبرعهدهبرنده
مناقصهميباشد.

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/17
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/24

محسن خرمي شريف ـ شهردار قرچكخش97/9/17

دهقان ـ شهردار ورامين 

نوبتاول

كميسيون معامات شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران 

آگهي مناقصه عمومي )به صورت دومرحله اي(
)97/16(

شرکتآبوفاضابروستايياستانتهران)شرکتدولتي(درنظرداردنسبتبهخريد18200مترلولهپلياتيلنبااقطار
20-63-75-90-110-125-160و200ميليمتربافشاراسمي10و16اتمسفرجهتتامينآبآشاميدنيروستاهاي
سطحاستانتهرانازمحلاعتباراتصندوقتوسعهمليـتملكدارائيهايسرمايهاياستانيـاعتباراتبحرانواز
طريقمناقصهعموميوبهصورتدومرحلهايطبقمشخصاتفنيارائهشدهدراسنادبادرنظرگرفتنشرايطذيلاز

طريقسامانهتدارکاتالکترونيکيدولت)ستاد(بهنشانيwww.setadiran.irاقدامنمايد.

1-محلتحويللولههاانبارمرکزيشرکتواقعدرروستايغنيآبادشهرستانريميباشد.
2-هزينهبيمه،بارگيري،حملونقلوتخليهبهعهدهفروشندهميباشد.

3-مشخصاتفنيمندرجدرپيوستشماره4توسطکارشناسان/بازرسفنيخريداربررسيودرصورتلزومدر
آزمايشگاهمرجعتستخواهدشد.

4-پيشنويسقراردادخريدکاابهپيوستارائهميگردد.
5-فروشندگاندرمناقصهميبايستخودتوليدکنندهيانمايندهفروشيکيازتوليدکنندگانباشند.

6-هزينههايانجامتستهايموضوعرديف8برعهدهفروشندهميباشد.
7-کليهلولههاميبايستداراي1سالگارانتيو10سالخدماتپسازفروشباشند.

8-کارشناس/بازرسفنيمنتخبخريدارمجازاستدرمرحلهارزيابيفنيشرکتکنندگان)فروشندگان(ودرهرمرحله
ازتوليدوهمچنيندرزمانتحويلکاا،نسبتبهبررسيوانجامتستهايموردنياز)بازرسيفني(اقدامنمايد.

9-مدتقراردادششماهوتعليقوتعديلتعلقنميگيرد.
10-هزينهدرجآگهيروزنامهدردونوبتچاپبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

11-درصورتصاحديدخريدار،مبلغحسنانجامکارتاپايانمدتگارانتيپرداختنخواهدشد.
12-هزينههاياجرائيايابوذهاب،اسکانوحقالزحمهفرآيندبازرسيفني)مندرجدرمتنقراردادخريدکاا(برعهده

فروشندهميباشد.
13-توليدکنندهبايستيوسايلوتجهيزاتکاليبرهشدهمعتبربرايانجامکليهآزمونهايعملکرديرادرکارخانهداراويا
برايانجاماينموضوعبامراکزآزمايشگاهيمعتبرقراردادمنعقدکردهباشددرغيراينصورتهزينههايانجامتستهاي

موردنيازبرعهدهفروشندهميباشد.
شرکتبهپيشنهاداتمشرط،مبهموياغيرقابلقبولازلحاظفنيوهمچنينپيشنهاداتيکهشرايطمناقصهدرآنها

رعايتنشدهباشدترتيباثرندادهومردودخواهدبود.
ازمبهذکراينکهبهعلتدومرحلهايبودنمناقصه،ارسالمداركفنيوبازرگانيدرونپاکتببهصورتالکترونيکي
جهتارزيابيکميتهفنيوبازرگانيالزاميبودهوازتاييدشدگانبهصورتکتبيقبلازبازگشاييپاکاتمالي)ج(دعوت

بهعملميآيد.
فروشندگانواجدشرايطتاساعت9صبحروزدوشنبهمورخ1397/9/26جهتدريافتالکترونيکياسنادمناقصهبه

آدرسwww.setadiran.irمراجعهنمايند.
الکترونيکي صورت به مورخ1397/10/8 شنبه روز صبح 9 ساعت تا ج ـ ب ـ الف پاکتهاي ارائه و بررسي مهلت

ميباشد.
اصلضمانتنامهيافيشبانکيسپردهشرکتدرمناقصهبهصورتفيزيکي)دستي(حداکثرتاساعت14بعدازظهرروز
بينکوچه خيابانشهيدبرادرانعبدالهزادهـ بلوارکشاورزـ ميدانوليعصرـ دوشنبهمورخ1397/10/10بهآدرستهرانـ

زيباوسرآبادانيـپاك31ـطبقهسومـکميسيونمعاماتارسالگردد.
زمانبازگشاييپاکتهايمالي)ج(تاييدشدگانتوسطکميتهفنيوبازرگانيساعت9صبحروزسهشنبهمورخ1397/10/18

وبهصورتالکترونيکيميباشد.
سپردهشرکتدرمناقصهمبلغ259/592/033ريالبهصورتضمانتنامهيافيشبانکيميباشد.درصورتواريزنقدي
بهحسابجاري40011022207143418بانكمرکزي،قابلپرداختدرکليهشعببانكمليبهنامشرکتآبوفاضاب

روستائياستانتهرانانجامميگيرد.
تاريخانتشارنوبتاول97/9/17

تاريخانتشارنوبتدوم97/9/19
خت97/9/17



»

نوبخت:
 وابستگي بودجه به نفت 

 در سال آينده
 27 درصد است

اقتصادي شنبه 17 آذر 41397
30 ربيع ااول 1440-8 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9377

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: وابستگي بودجه سال آينده به نفت براي اهداف ضد تحريمي، 
27 درصد است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، محمدباقر نوبخت در ادامه نشست 
خبري خود در جمع خبرنگاران افزود: امسال فروش نفت روزانه 2 ميليون و 410 هزار بشکه 
 بود که ما اين رقم را در سال آينده به يک و نيم ميليون بشکه در روز محدود کرديم.وي با اشاره 
به اينکه ما هم در منابع و هم در مصارف آثار تحريمي را مورد توجه قرار داديم، گفت: 20 
درصد افزايش حقوق و دستمزد را براي کارمندان در نظر گرفته ايم .نوبخت ادامه داد: با همه 
تدابيري که ما در حوزه مصارف و منابع در نظر گرفته ايم باز هم مجلس در خصوص بودجه 
حرف آخر را مي زند.وي در خصوص تاثير تحريم بر رکود گفت: از دو مسير تاش کرديم با رشد 
اقتصادي، اشتغال و مهار تورم اين تاثير را به حداقل برسانيم.نوبخت ادامه داد: تورم را از دو جهت 
 محدود کرديم و همه خانوارها براي تامين مايحتاج ضروري خود 25 قلم کاا را با ارز 4 هزار و 

200 توماني از دولت دريافت مي کنند و ما با اين اقدامات مردم را مصون کرده ايم و اميدواريم 
با نظارت کافي از طرف دستگاه ها اين اقدام صورت پذيرد.وي ادامه داد: براي بنگاه ها نيز 
تفاوت سود تسهيات را که رقمي معادل 65 هزار و 300 ميليارد تومان است، پرداخت خواهيم 
 کرد.نوبخت خاطرنشان کرد : ما در منابع و مصارف و در اهداف سال آينده شرايط تحريمي را 
پيش بيني کرديم و اميدواريم با اين بودجه در نظر گرفته شده با سرافرازي بتوانيم از اين تنگه 
عبور کنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابعي را که بايد بين خانوارها توزيع شود به 
استان ها واگذار مي کنيم چون آنها خانوارهاي نيازمند و غير نيازمند را بهتر از سازمان هدفمندي 
شناسايي مي کنند.محمد باقر نوبخت در ادامه  افزود: براي حذف يارانه پردرآمدها منابعي که 
بايد بين خانوارها تقسيم شود به استان ها داده مي شود که آنها پر درآمدها را حذف کنند و با 

منابعي که باقي مي ماند طرح هاي نيمه تمام عمراني خود را اجرايي کنند.

حسين زاده در مراسم گراميداشت روز دانشجو: 
راه توسعه از مسير علم مي گذرد

مديرعامل بانک ملي ايران با بيان اين که افزايش سطح علم و دانش منابع انساني، راز موفقيت سازمان، 
جامعه و کشور است، گفت: خوشبختانه امروز سطح دانش جامعه ما آن قدر بااست که حتي دشمنان 
 هم به آن اعتراف کرده اند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين زاده 
روز پنجشنبه در مراسم گراميداشت روز دانشجو که در محل بانک و با حضور جمعي از دانشجويان 
دوره دکترا به نمايندگي از کارکنان دانشجو برگزار شد، افزود: سال ها پيش اين نگاه وجود داشت که 
کارمند نبايد همزمان با کار تحصيل کند، اما اين نگاه امروز منسوخ شده و دانش افزايي به جزئي از 
کار تبديل شده است.وي با اشاره به اين که امروز بيش از چهار هزار نفر از کارکنان بانک ملي ايران در 
مقاطع مختلف دانشجو هستند، ادامه داد: سازماني که منابع انساني مسلح به دانش روز نداشته باشد، 
به سرعت فرسوده خواهد شد.حسين زاده به لزوم کسب دانش روز و استفاده از آن در عمليات روزمره 
کاري و نيز تدوين استراتژي بلند مدت اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاري مراسم گراميداشت روز دانشجو 
در بانک، اين پيام را به همه کارکنان و مديران مي دهد که راه توسعه سازمان از مسير کسب علم و 
دانش مي گذرد.مديرعامل بانک ملي ايران با بيان اين که امروز شاخه هاي علم بسيار گسترده و وجوه 
آن در زندگي انسان بيش از پيش نمايان شده است، افزود: زيرساخت پيشرفت هر کشوري، دانش 
افراد آن است و طبيعي است که کارکنان سازمان ها به عنوان اعضاي پيشرو در اين زمينه بايد شناخته 
شوند.حسين زاده همچنين از همه مديران بانک خواست نسبت به کارکنان دانشجو، حداکثر مساعدت 
را داشته باشند تا بانک بتواند در بلند مدت از توانايي اين افراد به خوبي استفاده کند.داوود ملک نيا، 
رئيس اداره کل آموزش بانک ملي ايران نيز در ابتداي اين مراسم با ارائه گزارشي از عملکرد اين اداره و 
نيز تسهيات در نظر گرفته شده براي کارکنان دانشجو، گفت: از 32 هزار نفر کارکنان بانک ملي ايران، 
 اکنون بيش از چهار هزار نفر دانشجو هستند که 240 نفر آنها در مقطع دکترا در حال تحصيل اند.

در ادامه اين مراسم که با حضور جمعي از مديران امور و روساي ادارات کل بانک ملي ايران برگزار شد، 
دانشجويان حاضر به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند و در پايان از آنها تقدير شد.

فرصت 15 روزه براي شرکت در آخرين دوره جشنواره 
کارت هديه بانک اقتصادنوين در سال 1397

فرصت 15 روزه براي شرکت در آخرين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين در سال 
1397براي شرکت در آخرين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين و بهره مندي از جوايز 
ارزنده آن فقط تا پايان آذرماه فرصت باقي است. اين يازدهمين دوره برگزاري اين جشنواره است 
که در راستاي تشويق مشتريان به استفاده از کارت هاي هديه بانک اقتصادنوين برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، يازدهمين جشنواره کارت هاي هديه بانک اقتصادنوين 
مربوط به فصل پاييز، آخرين دوره برگزاري اين جشنواره در سال 1397 خواهد بود و مشتريان 
کارت هاي هديه بانک اقتصادنوين مي توانند از فرصت 15 روزه باقي مانده براي شرکت در اين 
جشنواره و افزايش امتيازات خود بهره مند شوند.در اين جشنواره، دارندگان تمام کارت هاي هديه 
بانک اقتصادنوين که از اسفندماه 94 تا پايان فصل پاييز 97 صادر شده اند، با شرط حفظ حداقل 
مانده 250 هزار ريال، صاحب امتياز بوده و مي توانند از برندگان خوش شانس جوايز اين جشنواره 
باشند.شايان ذکر است جوايز آخرين دوره از جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين در سال جاري 
شامل يک عدد کمک هزينه خودرو به ارزش 500 ميليون ريال و 50 عدد کارت هديه 50 ميليون 
ريالي است که به قيد قرعه به دارندگان کارت هاي هديه برنده اعطا مي شود.دارندگان کارت هاي 
هديه بانک اقتصادنوين مي توانند براي اطاع از شرايط قرعه کشي و مشاهده امتياز خود به آدرس 
اين  اصلي  تارگاه  يا بخش جشنواره کارت هديه در   https://micard.enbank.ir اينترنتي 
بانک به آدرس اينترنتي https://www.enbank.ir مراجعه کنند.همچنين کارشناسان مرکز 
24 ساعته ارتباط با مشتريان بانک اقتصادنوين به شماره 48031000-021 آماده پاسخگويي به 

سواات احتمالي هموطنان عزيز در اين رابطه مي باشند.

پيام تبريک مديرعامل بانک پارسيان به مناسبت روز حسابدار
کورش پرويزيان، رئيس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان 
طي پيامي روز حسابدار را به حسابداران، حسابرسان و مديران مالي تبريک گفت.در متن پيام 
کورش پرويزيان آمده است:روز حسابدار،روزپاسداشت از رسالت هاي حرفه اي جامعه حسابداري 
و حسابرسي ايران و فرصتي براي توجه به حساسيت و اهميت بااي اين حوزه است.فرا رسيدن 
اين رو را به تمامي فعاان سختکوش،متخصص و امين حوزه هاي مالي و حسابداري و تاشگران 
اقتصادي کشور،  فعاليت هاي  عرصه هاي پاسخگويي، شفاف سازي و تصميم سازان حقيقي 
بخصوص همکاران خود در شبکه بانکي کشور تبريک و تهنيت عرض مي کنم و از خداوند مّنان 

عزت، سربلندي و توفيق روزافزون ايشان را خواستارم.

خبر
وزير صنعت خبر داد؛

احياي 137۰ واحد صنعتي در سال جاري
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتداي سال تا به امروز هزار و 
307 واحد صنعتي تعطيل کشور با 18 هزار و 927 نفر اشتغال دوباره 
فعال شدند. طبق شناسايي ها و هدف گذاري هاي انجام شده بايد تا 
پايان سال اين آمار به يک هزار و 693 بنگاه برسد.به گزارش ايسنا، 
رضا رحماني در ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي استان مرکزي اظهار کرد: 
با توجه به اينکه تقويت صندوق بيمه از جمله مسائل مهم و ضروري 
است در نتيجه اين موضوع بايد مورد توجه قرار گرفته و حمايت هاي 
ازم از آن انجام شود، از آنجايي که نقشه راه بخش معدن کشور براي 
نخستين بار تدوين و اباغ شده در نتيجه به دنبال آن بايد تقويت 
صندوق بيمه و سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و افزايش سرمايه  
اين صندوق با حمايت از فعاان اين حوزه مورد توجه قرار گيرد.وي 
افزود: در همين راستا در حوزه معدن تفويض اختيار  انجام شده، در 
نتيجه بنده در رابطه با تمامي امکانات و اختياراتي که در وزارتخانه 
دارم و قابل تفويض است اين کار را نيز انجام خواهم داد و به دنبال آن 

استان ها هم بايد به شهرستان ها تفويض اختيار انجام دهند. 

وزير نفت:
  کاهش حتي يک بشکه نفت 

خط قرمز ايران است
ايران در آخرين ديدار رسمي اوپک حاضر نشد توليد نفت خود را 

کاهش دهد و اعام کرد،اين اقدام خط قرمز ايران است.
شبکه  با  گو  و  درگفت  نفت  زنگنه،وزير  بيژن  ايسنا،  گزارش  به 
»سي ان بي سي« آمريکا اظهار کرد:کاهش توليد نفت و مشارکت 
در کاهش توليد جديد، خط قرمز ايران است.درماه هاي اخير ايران 
نفت بيشتري توليد نکرده و وظيفه ايران نيست که اين وضعيت 
را مديريت کند.وي در ادامه تصريح کرد: اين وظيفه کشورهايي 
است که نفت بيشتري توليد کرده و بازار را با نفت بيشتر و بيشتر 
دچار فروپاشي کردند. ايران هيچ مسئوليتي در قبال اين وضعيت 
ندارد.زنگنه تأکيد کرد که کاهش ندادن توليد نفت، خط قرمز ايران 
است و ايران بايد از هرگونه تصميمي در کاهش توليد معاف  شود.
عربستان سعودي و روسيه توليد نفت خود را در تابستان به منظور 
جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت ها در آستانه وضع مجدد 
تحريم هاي آمريکا عليه ايران که در نوامبر به اجرا گذاشته شد، 
افزايش دادند.اظهارات زنگنه در شرايطي مطرح شد که توليدکنندگان 
نفت اوپک روز پنج شنبه در وين اتريش به منظور مذاکره درباره 
استراتژي توليد خود در بحبوحه افت شديد قيمت هاي نفت ديدار 
کردند. توليد کنندگان غيراوپک شامل روسيه قرار است روز جمعه 
به مذاکرات درباره کاهش توليد نفت يا حفظ سطح توليد فعلي، 

ملحق شوند.

 توافق اوپک براي کاهش
 ۸۰۰ هزار بشکه اي توليد

رويترز اعام کرد با چراغ سبز ايران و در صورت همراهي کشورهاي 
غيرعضو، توليد نفت اوپک از ابتداي 2019 به ميزان 800 هزار بشکه 

در روز کاهش مي يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، رويترز به نقل از 
منابع غير رسمي اعام کرد ايران با کاهش توليد روزانه نفت اوپک 
به ميزان 800 هزار بشکه در روز از ابتداي سال 2019 موافقت 

کرده است.
اکنون اعضاي اوپک از کشورهاي غيرعضو مي خواهند توليد خود 
را به ميزان 400 هزار بشکه در روز کاهش دهند تا در مجموع از 
ابتداي سال 2019 به ميزان 1/2 ميليون بشکه در روز از عرضه 

جهاني نفت کاسته شود.
ايران پيش تر تاکيد داشت تا زماني که تحت تحريم هاي آمريکا 
قرار دارد نبايد در هيچ توافقي براي کاهش توليد مشارکت داشته 

باشد. 

دفتر آمار آمريکا:
  آمريکا تحريم ها را بازگرداند 

و صادرات به ايران را هفت برابر کرد
صادرات آمريکا به ايران در پي بازگشت تحريم ها 7 برابر رشد کرد و 
 به 2/109 ميليون دار در ماه اکتبر 2018 رسيد. به گزارش تسنيم ،

نشان  آمريکا  آمار  دفتر  سوي  از  شده  منتشر  آمار   جديدترين 
مي دهد صادرات آمريکا به ايران پس از بازگشت تحريم هاي 

غيرنفتي رشد قابل توجهي داشته است.
از  کرد  اعام  برجام  از  جانبه  يک  خروج  پي  در  آمريکا  دولت 
و  طا  خودرو،  تحريم  مثل  غيرنفتي  هاي  تحريم  اوت   6
بازگشت  وجود  گيرد.با  مي  سر  از  را  ايران  پسته  و   فرش 
تحريم هاي آمريکا، در ماه اکتبر2018 صادرات آمريکا به ايران رشد 
قابل توجه اي در حدود 7 برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته و به 2/109 ميليون دار رسيده است. آمريکا در اکتبر سال 

قبل تنها 1/16 ميليون دار کاا به ايران صادر کرده بود.

با حضور شرکت هاي دانش بنيان؛
گردهمايي بزرگ صنعتگران حوزه 
حمل و نقل در نمايشگاه بين المللي 

برگزار مي شود
بخش اقتصادي:شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي 
و خدمات شهري در تهران برگزار مي شود.فعاان و صنعتگران حوزه 
حمل و نقل عمومي و خدمات شهري از 12 تا 15دي ماه در محل 
دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گردهم مي آيند و جديد 
ترين توليدات،صنايع، ماشين آات، تجهيزات و خدمات خود را به 

نمايش عموم مي گذارند.
به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني شانزدهمين نمايشگاه بين المللي 
حمل و نقل عمومي و خدمات شهري، يکي از ويژگي هاي نمايشگاه 
امسال حضور شرکت هاي مختلف دانش بنيان و عرضه توليدات 
و محصوات نوين براي نخستين بار است.شانزدهمين نمايشگاه 
بين المللي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري در فضائي بالغ بر 
10 هزار متر برپا مي شود و شرکت هاي مختلف حاضر در نمايشگاه 
هم در کنار ارائه توليدات خود، پروژه هاي نيازمند جذب سرمايه، 
 فرصت هاي سرمايه گذاري، قابليت ها و امکانات اجراي پروژه ها را ارائه 

مي کنند.
رئيس ستاد برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل 
عمومي و خدمات شهري با بيان اينکه حمايت از توليدات داخلي و 
تحقق اقتصاد مقاومتي محور اصلي برگزاري اين نمايشگاه است،گفت: 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي با هدف رقابت 
پذيري توليدات ملي، تحقق اقتصاد مقاومتي، هم افزايي توان داخلي 
و عرضه توانمندي هاي رقابت پذير کشور برگزار مي شود.سيدعلي 
اعتدالي اضافه کرد: انتقال دانش فني و تکنولوژي روز و کارآمد به 
کشور در راستاي رشد کيفي و کمي محصوات داخلي، توسعه 
صادرات غيرنفتي، ايجاد ظرفيت هاي جديد در بخش توليد رقابتي، 
آشنايي با الگوهاي موفق جهاني در عرصه حمل و نقل و کاا و 
 مسافر، فراهم کردن زمينه هاي ازم براي سرمايه گذاري شرکت هاي 
داخلي و خارجي، بهبود وضعيت محيط زيست در کان شهر ها و 
بهينه سازي مصرف سوخت کشور از ديگر اهداف برگزاري شانزدهمين 
نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري است.

آگهي مزايده شماره 97-2 
نوبت دوم

دستگاه مزايده گزار: شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
نوع مزايده: عمومي يك مرحله اي

موضوع مزايده: فروش حدود 260 تن انواع سيم آلومينيوم اسقاط
زمان، مهلت و نحوه دريافت اسناد مزايده:

متقاضيان مي توانند از تاريخ 1397/09/17 لغايت 1397/09/22 به سامانه الکترونيکي تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت 
اسناد مناقصه اقدام نمايند.
اطاعات تماس مزايده گزار:

تلفن 31137337-054 و 31137340 فکس 31137050-054 پيام کوتاه 09307280200
www.sbepdc.ir :وب sbepdc@gmail.com :پست الکترونيك

مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده: ضمانتنامه بانکي يا واريز مبلغ 1/701/000/000 ريال به حساب جاري 103403815002 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 الکترونيکي دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه 
مورخ 1397/10/04 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 الکترونيکي 

اقدام نمايند. جهت اطاعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
مرکز تماس 41934-021 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

شركت توزيع نيروي برق 
سيستان و بلوچستان

دکتر هدايت، مديرعامل  شرکت عمران شهرجديد هشتگرد 
در سومين نشست خبري خود ضمن قدرداني از حمايت هاي 
ويژه وزير راه و شهرسازي از فرآيند اجرايي مسکن مهر و 
اهتمام وي براي اتمام هرچه سريعتر پروژه هاي باقيمانده  به 
طرح موضوعات مهم شهر ، برنامه هاي آتي کوتاه مدت و 
ميان مدت ، برنامه هاي انجام شده ، پروژه هاي در دست 
اقدام  و شفاف سازي کليه عملکرد مجموعه عمران شهر جديد 
هشتگرد پرداخت و بيان کرد: درحال حاضر پروژه هاي اجرايي 
بيش از 95 درصد مسکن مهر هشتگرد که داراي متقاضي 
مؤثر هستند، فعال بوده و در حال انجام نصبيات، تحويل واحد، 
ساخت و آماده سازي هستند که در صورت پيشبرد مناسب 
اين مسير پيش بيني مي کنيم پرونده مسکن مهر اين شهر تا 
اواسط سال آينده بسته و واحدها به متقاضيان تحويل داده 
شود. دکتر هدايت با اشاره به سياست جديد شرکت عمران 
شهرهاي جديد مبني بر ساخت 50 هزار واحد مسکوني با 
از  بيان کرد: سهم هشتگرد  اين شهرها   کيفيت در سطح 
 50 هزار واحد برنامه ريزي شده، 13 هزار واحد بوده که 3000 واحد 
آن را با مشارکت بخش خصوصي ساخته و قرارداد آماده سازي 
10 هزار واحد با ارزش 100 ميليارد تومان با سه شرکت داخلي 
امضا شده و کار آماده سازي هم اکنون در حال انجام است. 
مديرعامل شرکت عمران شهر جديد هشتگرد همچنين با 
اشاره به ظرفيت پروژه هاي مسکن مهر فاقد متقاضي موجود 
در اين شهر جديد بيان کرد: خوشبختانه در اين بخش موفق 
شديم با کمک بحث تأمين آب شرب و تکميل قابل توجه 
در حوزه قطار شهري طي ساز و کار مناسبي، 9 تفاهم نامه با 
سرمايه گذاران و سازندگان منعقد کرده و حدود 4 هزار واحد 
مسکوني را تعيين تکليف کنيم. به گفته وي، اين پروژه ها به 
عنوان واحدهاي خودمالک و با مشخصه هايي بهتر از مسکن 
مهر عرضه و قطعا در حوزه ايجاد اشتغال و تأمين مسکن با 
کيفيت نقش ويژه اي خواهند داشت. وي در ادامه با اشاره 
با کيفيت در  اين که هم اکنون حدود 17 هزار مسکن  به 
پيش  چندي  کرد:  اظهار  است،  ساخت  حال  در  هشتگرد 
اعضاي کميسيون عمران مجلس ضمن بازديد از پروژه هاي 
عمراني هشتگرد به بررسي بسياري از مسائل و مشکات آن 

از جمله زيرساخت ها پرداخته و تصميمات خوبي را در اين 
زمينه اتخاذ کردند که اميدواريم دستگاه هاي ذيربط نيز با 
عمل به تعهدات خود مشکات موجود در بحث زيرساختي 
مسکن مهر را رفع نمايند. اين مقام مسئول در بخش ديگري 
از سخنان خود به برگزاري همايش سرمايه گذاري بين المللي 
اشاره کرد و گفت: اين همايش 29 بهمن امسال برگزاري خواهد 
شد که بدون شک تحول بزرگي در حوزه سرمايه گذاري شهر 
جديد هشتگرد ايجاد خواهد کرد. هدايت همچنين با اشاره به 
پروژه نيمه کاره قطار برقي هشتگرد بيان کرد: علي رغم آنکه 
تا کنون هيچ مبلغي از منابع استاني و ملي براي پيشبرد اين 
پروژه اختصاص پيدا نکرده است ولي ما توانستيم به پيگيري ها 
و حمايت هاي ويژه معاون وزير راه و شهرسازي مبلغي بالغ 
بر 2 برابر بودجه پيش بيني شده نقدي سال  جاري شهر را 
محقق کرده و از اين محل نزديک به 40 ميليارد تومان را 
به پروژه تزريق کنيم. مديرعامل شرکت عمران شهر جديد 
هشتگرد با بيان اينکه تاش داريم تا پروژه قطار برقي تا پايان 
امسال اتمام و به بهره برداري برسد، گفت: در حال حاضر به 
تحت  شهر  در  هکتاري   36 سايت  يک  آماده سازي  دنبال 
عنوان شهر سبز با همکاري نيروهاي آلماني هستيم که طي 
روزهاي آينده عمليات اجرايي براي آماده سازي زمين   توسط 
شرکت سرمايه گذاري بانک مسکن را آغاز خواهيم کرد. دکتر 

هدايت ضمن تأکيد بر ضرورت تأمين زيرساخت هاي پروژه هاي 
مسکن مهر که پيش از اين افتتاح شده است نيز عنوان کرد: 
از خردادماه تا کنون 3 هزار و 300 واحد داراي انشعاب آب، 
يکهزار و 700 واحد برق دار و يکهزار و 500 واحد داراي 
انشعاب گاز شدند. وي همچنين درخصوص اهميت تکميل 
خدمات محله اي در فازهاي قديم و سايت مسکن مهر شهر 
هشتگرد نيز اعام کرد: در حال حاضر 4 مرکز محله شامل 
سراي محله، پارک محله، درمانگاه و مجتمع تجاري در حال 
اجراست و فراخوان ساخت 12 مرکز محله ديگر نيز به زودي 
اعام خواهد شد. وي با بيان اين که ساز و کار واگذاري عرصه 
تمام پروژه هاي مسکن مهر داراي متقاضي موثر مشخص شده 
است، گفت: قيمت گذاري ها با حداکثر تخفيف تعيين شده و 
متقاضيان مي توانند در اين رابطه اقدام کنند. وي با اشاره به 
پيگيري تصويب حريم 20 هزار هکتاري شهر جديد هشتگرد  
تصريح کرد: با اين کار عاوه بر تامين خدمات پايدار، زمينه 
ايجاد اشتغال در شهر نيز فراهم خواهد شد. هدايت افزود:در 
از 400ميليارد  اعتباري بيش  با  امسال 8 پروژه  دهه فجر 
ها  پروژه  اين  بهره برداري مي رسانيم.  به  و  تحويل  را  ريال 
 شامل آموزشي، درماني و تکميل خدمات زيربنايي و روبنايي 
مي باشد.  مديرعامل شرکت عمران هشتگرد تصريح کرد: 
نخستين مرکز توسعه کارآفريني در 22بهمن ماه راه اندازي 
به  از يک شهر خوابگاهي  مي شود و شهر جديد هشتگرد 
شهري پويا تبديل خواهد شد. هدايت با بيان اينکه يک هزار 
نفر از اضافه ثبت نامي هاي پرديس، مي توانند براي دريافت 
واحد خود به هشتگرد مراجعه کنند، افزود: يک هزار واحد در 
هشتگرد براي ساکنان پرديس در نظر گرفته شده و اين شهر 
ظرفيت پذيرش يک هزار و 500 متقاضي را دارد. مديرعامل 
شرکت عمران هشتگرد ادامه داد: هم اکنون 200واحد با 
و  است  تحويل  آماده  روبنايي  و  زيربنايي  خدمات  تمامي 
متقاضيان مي توانند با پرداخت 35ميليون تومان صاحبخانه 
شوند. وي با اشاره به هدف گذاري 49 هزار واحد مسکن مهر 
در هشتگرد، گفت: حدود 27هزار واحد از اين تعداد افتتاح 
شده،8 هزار واحد داراي متقاضي مؤثر است و 9هزار واحد 

فاقد متقاضي تبديل به خود مالکي شده است0

هدايت خبرداد؛

پيشرفت بيش از 95 درصد مسکن مهر در هشتگرد

کاشتيم و کشتيم اما نه پولي داشت نه سودي، باز هم 
کاشتيم و کشتيم فقط پول کمتر از زحمت داشت، اين 

بار کاشتيم اما نِکشتيم.
چون ديدند داخلي ايم و جذابيت خارجي ها را نداريم 
وارد  گندم  ها  خارجي  از  رفتند  و  کاشتمان سوخت 
چپ  و  کنند  خالي  را  بيت المال  جيب  بلکه  کردند 

خودشان را پُر.
قصه چيدن پَر کشاورزان، جديد نيست. مردمان کم توقعي 
 که خستگي شان با چاي عصرانه  بعد از زحمت هاي 
اين است که  بسيار رفع مي شود، تنها خواسته شان 
از  را  طايي  گندم  کشت  و  کاشت  دلخوشي  همين 

آن ها نگيرند.
اما ماجرا چيست؟

وزير جهاد کشاورزي مورخ 1394/11/3 با استناد به 
ماده 16 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي در 
وزارت جهاد کشاورزي واردات گندم را ممنوع اعام کرد، 
آن روزها تاکيد مي شد که منع واردات گندم "به جز 
ورود موقت طبق مقررات گمرکي که فقط براي صادرات 

است" کماکان به قدرت خود باقي ا ست.
اين جمله منع واردات گندم به جز ورود موقت براي 
براي  فقط  واردات  که  است  اين  مصداق   صادرات 
باا سري ها، رو سري ها، تو دلي ها، رو چشمي ها و رانتي ها 
مجاز است قانونش هم کرديم که وارد کنيم تا بتوانيم 
صادر کنيم. اما بعد از اين که واردات گندم به موجب 
اباغيه شماره 32943/020 ممنوع اعام شد با وجود 
تاکيد بر مستمر بودن اين قانون گندم هاي وارداتي تا 
پشت در ترخيص گمرک هاي کشور هم آمدند، سامي 

و خوش بشي کردند و گويا مرخص هم شدند.
با وجود اين قانون که در بهمن ماه سال 94 اباغ شد، 

واردات گندم همچنان باقي  است.
گفت و گويي با يکي از گندم کاران کرمانشاهي داشتيم 
که مي گفت نرخ خريد تضميني گندم امسال 1350 
تومان است اما گفته اند سال بعد 1600 تومان خواهد 
رشد  تورم  نرخ  با  که  نيست  مبلغي  هم  باز  که  شد، 

کرده باشد.
دولت گويا خيلي موافق افزايش نرخ خريد تضميني 
نيست و مي گويد اين نرخ بيشتر از نرخ گندم وارداتي 
است و من مي توانم گندم وارداتي با نرخي پايين تر 
براي صرفه جويي در بودجه وارد کنم. اين تفکر دولت 
نسبت به توليد داخل و چرخيدن چرخ زندگي هزاران 
نفر از کشاورزان مثل اين است که دولت بيرون گود 

ايستاده باشد و بگويد لنگش کن...
کشاورزان اما لنگ کردن را خوب بلدند، با وجودي که 
نرخ خريد تضميني در واقع با نرخ تورم اعام شده بانک 

مرکزي که در تبصره 6 قانون تضمين خريد محصوات 
اساسي کشاورزي مصوب سال 1368 افزايش نداشته، 
اما کشاورزان خوب توانستند اين تفاوت را لنگش کنند 
و چرخ آسياب شان را در آفتاب و مهتاب و شب تاب 

بچرخانند.
بهمني،  محمدعلي  شعر  مثل  است،  جالبي   وضعيت 

شاعر بزرگ کشور، که:
 رسيده ها چه غريب و نچيده مي افتند

به پاي هرز علف هاي باغ کال پرست
در ادامه وارد کردن اين کااي استراتژيک، مثل اين 
است که گرماي عشق و غذاي خانگي را به اين دليل 
آماده    غذاي  با  باشد  بيشتر  کمي  خرجش  شايد  که 

ارزان تر عوض کنيم.
آبان 95 تيتر زدند: واردات گندم پس از 2 سال ممنوعيت 

همچنان ادامه دارد
آذر ماه 96 تيتر زدند: گندم با وجود ممنوعيت واردات، 

تا پشت دروازه گمرک هاي کشور آمد
3 الي 4 سال است که در بطن خبرها مي گويند وزارت 
جهاد کشاورزي و وزارت صنعت چه دليلي براي اين 
واردات ممنوعه مي آورند و اين واردات چگونه تا پشت 

در گمرک ها آمده است؟
وزير جهاد کشاورزي هم پاسخ دندان شکنانه اي دادند 
و گفتند به دنبال ايجاد مشکل در دولت نباشيم، منظور 

من از ممنوعيت واردات گندم ميليون تني بوده.
ما کي دنبال ايجاد مشکل در دولت بوديم ما فقط منظورتان 
را متوجه نشديم، وقتي خودتان قانون ممنوعيت صادر 
مي کنيد و خودتان دور مي زنيد، ما هم دنبال شما راه 

مي افتيم نه دنبال مشکل!
قبل از انتشار تيترهاي آبان و آذر مبني بر ادامه دار 
بودن واردات، در 6 مهر ماه 1395 حجتي، وزير جهاد 
کشاورزي دستور بررسي واردات گندم در زمان ممنوعيت 
را صادر کرد، بعد از آن هم علي اکبر مهر فرد، معاون وزير 
جهاد کشاورزي با ارسال نامه اي به عسکري، رئيس کل 

گمرک ، واردات گندم را ممنوع اعام کرد.
زمان آن است مقداري آمار و ارقام بدهيم تا موضوع 
شفاف تر شود، برگرديم به سال 94 که وزير جهادکشاورزي 

واردات گندم را ممنوع اعام کرد، که البته به نظر مي رسد 
واردات گندم ممنوع نشده، چراکه براساس آمار رسمي 
منتشر شده طي هفت ماهه نخست سال 95، 299 هزار 
و 532 تن گندم به ارزش 75 ميليون و 515 هزار دار 

از 10 کشور مختلف به ايران وارد شده است.
آلمان با39/29 درصد بزرگ ترين صادرکننده و آمريکا 
کوچک ترين واردکننده با سهمي معادل 0/56 درصد، و 
اما نرخ گندم وارداتي در سال 1397 طبق گفته هاي 
رئيس بنياد توانمندسازي گندمکاران کشور اگر دولت 
بخواهد با ارز 4200 توماني گندم وارد کند با توجه به 
نرخ جهاني اين محصول، قيمت گندم وارداتي براي کشور 

در بنادر بيش از 1500 تومان تمام مي شود.
به همين منظور با حسن برمکي، يکي از گندم کاران دزفول 
 گفت و گويي داشتيم که در اين مورد گفت: گندم هاي 
ما امسال خريد تضميني نداشت، سال گذشته خريد 
تضميني به ما دادند، اکنون اما اگر هم تضمين خريد 
بدهند باز هم قيمت بسيار پايين است، يعني مبلغي 
نيست که براي کشت گندم صرف داشته باشد، متاسفانه 
کشت گندم ما به سمت افول مي رود، کشاورزان به 
سوي کشت هاي ديگر رو آورده اند و کاشت گندمي را 
رها کرده اند که مايحتاج سفره مردم است و نماد کل 

کشاورزي  ماست. او مي گويد: قيمت خريد تضميني 
براي ما بسيار کم است و حتي شرکت ها 2% هم از اين 
مبلغ کم مي کنند، قيمت خريد سال گذشته 1300 
تومان بود که از بسياري از کشاورزان حتي کم تر، حدود 
1200 تومان مي خريدند، اين مشکات کشاورز را نسبت 
به توليد گندم بي ميل مي کند و اين سياست طوري 

نيست که بتوانيم به خودکفايي گندم برسيم.
اين کشاورز با بيان اين که بعد از چندين ماه پول مان 
را مرحله اي مي دهند، ادامه داد: 5 الي 6 سال پيش 
 گندم مان را 2 تا 3 روز مي فروختيم اما اين روزها حتي

 6 ماه هم شده که پولمان را نمي دهند يا مرحله اي 
مي دهند ما با همين پول ها مقداري کمک به کرمانشاه 
مي کرديم به همين دليل از وضع گندم کاري کرمانشاه 
هم مطلعيم، حتي به کشاورزان کرمانشاهي که زلزله زده 

است و نيازمند کمک است هم پول نمي دهند.
 وي با اشاره به اين که سم ليتري 5 هزار تومان بود 
20 هزار تومان شد و اکنون ليتري 120 هزارتومان 
است، گفت: قيمت خريد تضميني بايد 1600 تومان 
به باا باشد تا با اين نرخ تورم برابري کند، اکنون ما 
نمي توانيم چرخ آسياب هايمان را بچرخانيم، حتي ما 
با تحقيقات کشاورزي منطقه هم صحبت کرده ايم که 

بسياري از مريضي هايي که امروز صعب العاج هستند 
به دليل همين سم و کودهاي شيميايي ا ست اما هيچ 
بايد حرف مان را  حمايت و مديريتي هم نيست، ما 

به کجا بزنيم.
حسن برمکي مي گويد: حتي گندم هم براي زکات 
فطريه مبلغي دارد اما از کشاورز که مي خواهند بخرند 
و  مي خرند  کمتر  هم  شايد  آن،  قيمت  نصف  مبلغي 
حتي  ندارد،  وجود  خريد  براي  هم  تضميني   هيچ 
يک بار شخصي از گندم کاران منطقه، گندم براي خريد 
گرفت اما فرار کرد و رفت، مشکات بي پاياني داريم 
که هيچ حمايت کننده اي برايمان نيست، اين روزها 
ما  براي  هايمان  زمين  آبياري  براي  آب  حتي هزينه 

بسيار گران شده است.
او گفت و گو را با اشاره به قيمت بااي آب اين گونه 
خاتمه مي دهد: زماني ما با سازمان آب مبلغي حدود 
200 هزارتومان براي هزينه آب در ازاي چند هکتار 
زمين قرارداد مي بستيم، اما اين روزها هزينه آب براي ما 
يک ميليون تومان يا بعضي مواقع بيشتر از يک ميليون 
تومان هم مي شود، خدمات کشاورزي زماني حمايت 
مي کردند اما اکنون هيچ گونه حمايت يارانه اي و غيره 
وجود ندارد، ما همه چيز را آزاد مي خريم، بسياري از 
کشاورزان کشاورزي را رها کرده اند يا زمين ها را اجاره 
دادند و خانه نشين شده اند يا بسياري از دوستان ما به 

دليل سم پاشي هاي شيميايي بيمار شده اند.
در پايان هم سعي داشتيم با اسماعيل اسفندياري پور، 
مجري طرح گندم وزارت جهاد کشاورزي، گفت و گويي 

داشته باشيم با سوال هايي مبني بر اين که:
_قانون ممنوعيت واردات گندم سال 94 اباغ شد، چرا با 

وجود اين ممنوعيت واردات همچنان پابرجاست؟
_طي تحقيق هاي انجام شده وضعيت گندم کاران بسيار 

سخت است، چرا که هزينه آب و هزينه هاي سم پاشي بعد 
از نوسانات اخير بسيار زياد شده و طبق گفته هاي خودشان 
کاشت گندم ديگر برايشان سودمند نيست، چرا که سم 
از ليتري 5 هزار تومان به 20 هزار تومان و اکنون هر يک 
ليتر 120 هزار تومان است و خريد تضميني، از بسياري 
از گندم کاران صورت نگرفته است و نرخ خريد تضميني 
 طبق گفته هاي آن ها 1250 تا 1350 تومان طي سال هاي 
با نرخ تورم و بررسي ها   96 و 97 بوده در صورتي که 
نرخ خريد تضميني بايد 1600 تا 1700 تومان باشد، نظر 
ايشان را جويا شويم که تنها گفتند: موارد گفته شده حاکي 

از اطاعات ناکافي تهيه کننده مي باشد.
با توجه به آمار و ارقام و گفت و گوي واقعي با کشاورزان 
است  اميد  و  کرديم  تهيه  را  گزارش  اين  گندم کاران 

وضعيت آن ها اندکي بهبود يابد.

گزارش رسالت از وضعيت کاشت گندم در کشور؛

چرخ آسياب گندمكاران نمي چرخد
حانيه مسجودي
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مديرعامل گاز گلستان 
از پيشرفت 70 درصدي 

گاز رساني به سه روستاي  
شهرستان علي آباد کتول 

خبر داد

گرگان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي ،مهندس رحيمي  در خصوص روند گازرساني به 3 
روستاي علي آباد کتول گفت: گازرساني به روستاهاي چينو،خاک پيرزن وافراتخته 
علي آباد در شرف انجام بوده و خوشبختانه در مجموع 70 درصد پيشرفت فيزيکي 
داشته است.وي افزود: به منظور تسريع در اتمام گاز رساني به 3 روستاي مذکور ، 
پيرو برنامه ريزي شبکه داخلي اين روستاهابه اتمام رسيده است و در حال حاضر  
اجراي خط تغذيه آنها در دست اجرا قرار دارد.رحيمي با اشاره به کوهستاني 
وصعب العبور بودن مسيرحفاري و کند شدن پيشرفت کار تصريح کرد:باوجود 
اين شرايط خوشبختانه با مساعدت و پيگيري مسئولين و تاش کارکنان خدوم 
شرکت ،درحال حاضر اجراي خط تغذيه روستاي افراتخته 65 درصد و 2 روستاي 

چينو وخاک پيرزن نيز75 درصد پيشرفت فيزيکي داشتند و انشاء ا... تاش داريم 
با فراهم بودن شرايط ازم و مجوزهاي مربوطه تا پايان سال  عمليات گاز رساني 
را به پايان برسانيم.وي ادامه داد: با توجه به اينکه بخشي از مسير خط تغذيه 
روستاي افراتخته و خاک پيرزن در حريم خط نفت قرار دارد در همين رابطه 
طي هماهنگي هاي به عمل آمده، بازديدي را به صورت ميداني به اتفاق مهندس 
ارسان رحيمي،مدير منطقه شمال خطوط لوله و مخابرات نفت و هيئت همراه 
از مسير فوق به عمل آورديم که در اين بازديد شرايط و حساسيت مسير مورد 
بررسي و ارزيابي قرار گرفته و مقرر شد مجوز عمليات گازرساني در چارچوب 
تعامات في مابين و در حد مقدور با رعايت حريم مربوطه صادر شده وعمليات 

گازرساني تسريع شود.

شهرستان

خبر
 سرپرست منطقه سه شهرداري قزوين مطرح کرد؛

 افزايش سرعت در رسيدگي 
 به درخواست هاي شهروندان 

در خصوص آسفالت
قزوين-خبرنگاررسالت:

محمدابراهيم عصارزاده، سرپرست منطقه سه شهرداري قزوين 
بر افزايش سرعت رسيدگي به مشکات آسفالت معابر اصلي و 
زمينه  اين  در  شهروندان  درخواست هاي  و  منطقه  اين  فرعي 

تاکيد کرد.
به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ عصارزاده 
برداري آب  بهره  با ملکي معاون حفاظت و  در جلسه مشترک 
ها  رودخانه  اطراف حريم  فضاي  کرد:  تاکيد  قزوين  اي  منطقه 
بوستان  براي توسعه فضاي سبز و احداث  و کانال ها ظرفيتي 

است و در اين زمينه ايده هاي خوبي وجود دارد.
و  حفاظت  معاونت  با  همکاري  و  تعامل  بر  تاکيد  با   وي 
حريم  مشکات  حل  راستاي  در  اي  منطقه  آب  برداري  بهره 
در  بوستان  و  احداث فضاي سبز  با  افزود:   آبرساني  کانال هاي 
کنار حاشيه رودخانه ها و کانال هاي آبرساني مي توان خدمات 
مطلوبي در راستاي افزايش رفاه به شهروندان داد.اين مقام مسوول 
برنامه هاي  از  بيان کرد: ساماندهي حريم کانال ها و رودخانه ها 

اصلي اين مجموعه است.

نقش مؤثر آموزگاران در نهادينه سازي 
فرهنگ مصرف بهينه آب

اصفهان-خبرنگاررسالت:
با حضور  که  آب   بهينه  مصرف  آموزشي  کارگاه  مراسم  در 
اولياء و مربيان دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان زرين 
لحاظ از  ايران  گفت:  لنجان  آبفا  مدير   ، شد  برگزار   شهر 
 آب و هوايي  جزء کشور هاي خشک ونيمه خشک محسوب 
مي شود بطوري که متوسط بارندگي در کشور حدود 250 
و 200 ميليمتر مي باشد پس در چنين شرايطي مردم بايد 
افزود:  بيکيان  را مصرف کنند  منابع موجود آب  با  متناسب 
در تابستان سال جاري به دليل کمبود شديد منابع آبي ،با 
چالش هاي جدي براي تامين آب شرب مردم مواجه بوديم 
اما خوشبختانه توانستيم با تاش شبانه روزي اين بحران را 
مهار کنيم و آب شرب با وضعيت مطلوب اعم از کمي و کيفي  

در اختيار مردم قرار گرفت.
وي با بيان اينکه بايد مصرف سرانه خود را به ميانگين جهاني 
نزديک کنند عنوان کرد: در حال حاضر ميانگين مصرف سرانه 
آب در دنيا بين 100 تا 115 ليتر در شبانه روز است اين در 
حالي است که هم اکنون مصرف سرانه آب خانگي در استان 
حدود 154 ليتر در شبانه روز مي باشد پس مي طلبد مردم 

در مصرف آب بيش از پيش دقت کنند.

رئيس ستاد برگزاري چهاردهمين جشنواره ملي تئاتر 
مهر کاشان:

هنر تئاتر از موثرترين و پراستفاده ترين 
ابزار آموزش شهروندي است

کاشان- خبرنگاررسالت:
مهر  تئاتر  ملي  چهاردهمين جشنواره  برگزاري  ستاد  رئيس 
 کاشان،گفت: هنر تئاتر از موثرترين، پرکارترين و پر استفاده ترين 
و  غيرمستقيم  صورت  به  شهروندي  فرهنگ  آموزش  ابزار 

موثر و کاراست.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسامي شهر کاشان، مرتضي 
والي زاده، در بخش اول شصت و نهمين جلسه رسمي شوراي 
اسامي شهر کاشان ، با موضوع بررسي جشنواره ملي تئاتر مهر 
در کاشان گفت: تئاتر بويژه نوع خياباني آن يک نوع آموزش 
غير مستقيم براي شهروندان است که ناخودآگاه حتي براي 

يک شهروند رهگذر تاثيرگذاري خود را دارد.
وي، با تاکيد بر اينکه طبق سياست هاي ترسيم شده شهرداري 
و شوراي شهر برگزاري جشنواره را با دو رويکرد داريم گفت: 
اين دو رويکرد استفاده از ابزار هنر تئاتر براي ترويج فرهنگ 
شهروندي و حمايت از هنرمندان با هدف رونق توسعه هنر 

تئاتر و تربيت هنرمندان تئاتر در سطح کان و ملي است.
 به گفته وي، رونق تئاتر تا حدودي با برگزاري جشنواره و 
اجراي تئاتر گروه هاي نمايشي شهرستان در طول سال در 

مراکز فرهنگي در شهرستان اتفاق افتاده است.

مديرکل کميته امداد استان اردبيل:
اجراي طرح مصون سازي خانوارهاي 

 نيازمند از آسيب هاي اجتماعي 
در اردبيل 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد استان اردبيل گفت: به منظور کاهش معضات 
آسيب هاي  از  نيازمند  خانوارهاي  مصون سازي  طرح  اجتماعي 

اجتماعي در اردبيل اجرا مي شود.
انعقاد تفاهم نامه همکاري بين کميته  حسين دشتي در جلسه 
امداد و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اردبيل اظهار داشت: به 
منظور کاهش معضات اجتماعي طرح مصون سازي خانوارهاي 
نيازمند از آسيب هاي اجتماعي در اردبيل اجرا مي شود که در 

اين زمينه اقدامات مناسبي انجام يافته است.
وي با اشاره به اين که 28 هزار و 773 خانوار زيرپوشش کميته 
امداد استان قرار دارند بيان کرد: اين خانوار در قالب 51 هزار 
اجراي  بي شک  که  هستند  استان  امداد  کميته  زيرپوشش  نفر 
اين طرح همگام با ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي مبناي کار 
قرار دارد و در تاش هستيم با برگزاري کارگاه هاي پيشگيري از 

اعتياد به اهداف خود در اين زمينه جامه عمل بپوشانيم.
از  حمايت  کرد:  تصريح  اردبيل  استان  امداد  کميته  مديرکل 
فرهنگي  بسته هاي  توزيع  و  بدسرپرست  و  بي سرپرست  خانوار 
با هدف کاهش اعتياد از جمله مواردي است که در دستور کار 
با فراگيري آموزش هاي ازم و  قرار گرفته و در تاش هستيم 
به  موجود  مشکات  حل  راستاي  در  ويژه  برنامه هاي  تدوين 

اهداف خود دست يابيم.

باحضور رئيس کميسيون اجتماعي مجلس صورت گرفت:
بررسي مشکات داروسازان البرزي

کرج-خبرنگاررسالت:
بازديد  در  اسامي  شوراي  مجلس  اجتماعي  کميسيون  رئيس 
برنامه  با  گفت:   کرج  کمالشهر  در  سها  داروسازي  کارخانه  از 
مشکات  با  را  داروسازان  اخير  هاي  سال  طي  اشتباه  ريزي 

زيادي روبه رو کرده ايم.
 خدادادي گفت: اگر حواس ما به قيمت مواد اوليه براي کارخانه هاي 
داروسازي نباشد، در نهايت بيماران با مشکل گراني دارو روبه 
افزود: در حل  رو مي شوند که اصا شرايط خوبي نيست.وي 
حاضر 96 درصد  از داروهاي مورد نياز کشور در داخل توليد 
ارزش ريالي   مي شود ولي  همان 4 درصد داروهاي خارجي، 

40 درصدي بازار را به خود اختصاص داده اند.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي در ادامه به 
اهتمام دولت براي پيش بيني ارز 4200 توماني در بودجه 98 
براي واردات مواد اوليه در صنعت داروسازي اشاره کرد و گفت: 
اميدواريم در سال آينده با تصميم گيري هاي درست و برنامه 

ريزي دقيق از گران شدن دارو در کشور پيشگيري کنيم.

رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي دامغان تاکيد کرد:
  ضرورت احداث کتابخانه مرکزي 

در دامغان 
دامغان-خبرنگاررسالت:

رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي دامغان بااعام اينکه ساختمان 
کتابخانه هاي عمومي اين شهرفرسوده است،گفت: کمبوديک کتابخانه 
مرکزي دردامغان احساس مي شود و احداث کتابخانه مرکزي دراين 

شهرتاريخي وفرهنگي ضروري است.
هاي  کتابخانه  انجمن  مصوبه  به  باتوجه  افزود:  محمدسلطانيه   
شهرستان دامغان وپيگيري هاي انجام شده مقررشدکه شهرداري 
دامغان قطعه زميني درمکان مناسب به نهادکتابخانه هاي عمومي 
زودترازطرف  امرهرچه  اين  اميدواريم  واگذارنمايدکه  شهرستان 

شهرداري محقق شود.
 وي همچنين خاطرنشان کرد:تاپايان سال جاري وباپيگيري دهياري 
واهالي روستاي جزن دامغان واخذمجوزهاي ازم کتابخانه عمومي 

اين روستا احداث خواهدشد. 

 سرپرست منطقه دو شهرداري قزوين:
مجوز 647 حفاري در منطقه دو 

شهرداري قزوين صادر شد
قزوين-خبرنگاررسالت:

کيومرث فدائي فر، سرپرست منطقه دو شهرداري قزوين گفت: 
در 8ماه سال جاري، 647 مجوز حفاري در اين منطقه صادر 

شده است.
به گزارش روابط عمومي منطقه دو شهرداري قزوين؛ فدائي فر 
افزود: در اين مدت 18 مورد براي شرکت آب و فاضاب شهرستان 
قزوين، يک مورد براي شرکت گاز ناحيه قزوين و 8 مورد براي 

شرکت برق قزوين مجوز حفاري صادر شده است.
وي بيان کرد: در اين مدت همچنين 4 مورد براي شرکت مخابرات 
براي  براي سازمان زيباسازي و 5 مورد  استان قزوين، 4مورد 
سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين مجوز حفاري صادر 
شده است.اين مقام مسوول بيان کرد: 607 مورد مجوز حفاري 

براي انشعابات مردمي در اين مدت صادر شده است.
فدائي فر اضافه کرد: در اين مدت در ناحيه شهيد بابايي 455مورد 
و در ناحيه آزادگان 152مورد مجوز حفاري انشعابات مردمي 

صادر شده است.

 افزايش سطح زير کشت زعفران 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
زعفران  زير کشت  نيشابور گفت: سطح  مدير جهاد کشاورزي 
امسال با 60 هکتار افزايش به 6 هزار و 160 هکتار رسيد که 
در مجموع طي فصل برداشت اين محصول 924 هزار نفرروز 

اشتغال ايجاد شد.
محمدعلي فرهمند راد افزود: کشت زعفران در نيشابور به صورت 
پراکنده است و در اين چارچوب به ازاي هر هکتار سطح زيرکشت 
150 نفرروز از مرحله کاشت، برداشت و فرآوري اين محصول 

مشغول کار مي شوند.
وي اظهار داشت: عملکرد محصول زعفران اين شهرستان سال 
زراعي گذشته در هر هکتار به 3 کيلو و 500 گرم زعفران خشک 

رسيد و در مجموع 21 تن زعفران برداشت شد.
در  بارندگي  کمي  کرد:  اضافه  نيشابور  کشاورزي  جهاد  مدير 
توسط  آبياري کامل  و زمستان سال گذشته، عدم  پاييز  طول 
کشاورزان و همچنين گرماي شديد تابستانه سبب کاهش عملکرد 
و توليد زعفران در اين شهرستان شده است.فرهمند راد ادامه 
داد: استفاده از روش هاي نوين آبياري، تغذيه مناسب، مبارزه 
با علف هاي هرز و ارائه راهنمايي ها و توصيه  هاي فني براي 

حمايت از زعفران کاران صورت مي گيرد.

آتش سوزي ديزل قطار مسافربري 
نيشابور مهار شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور 
از آتش سوزي ديزل يک قطار مسافربري در محدوده بلوار جمهوري 

اين شهر خبر داد.
سيدمهدي حسيني گفت: با اعام اين آتش سوزي بافاصله يک 
تيم از آتش نشانان ايستگاه 3 به محل اعزام شدند و آتش را با 

استفاده از خاموش کننده دستي اطفا کردند. 
به  ديگري  ديزل  کردن  جايگزين  براي  قطار  اينکه  بيان  با  وي 
اين  علت  داشت:  اظهار  شد،  منتقل  نيشابور  آهن  راه   ايستگاه 
آتش سوزي در دست بررسي است و خوشبختانه در اين حادثه به 

کسي آسيب وارد نشده بود.

 اولين مجمع سامت شهرستان دامغان 
برگزارگرديد 

دامغان-خبرنگاررسالت:
 درمراسمي باحضورمسئولين بهداشت ودرمان استان سمنان وشهرستان دامغان وخيرين 
حوزه سامت اولين مجمع سامت شهرستان باشعارسامت مسئوليتي است همگاني 
درتاارالغديراين شهربرگزارشد. دراين مراسم فرمانداردامغان طي سخناني گفت:33 انجمن 
 ومؤسسه خيريه درحوزه سامت شهرستان دامغان مشغول فعاليت اندومابايدازتمام ظرفيت هاي 
تشکل هاي مردم نهاد درجهت ارتقاي سطح  سامت شهرستان استفاده کنيم. علي 
اصغرمجددرادامه افزود: شناسايي مشکات حوزه سامت، اولويت بندي وسياستگذاري 
مناسب وهمکاري همه دستگاه هادررفع چالش هاوتوسعه همه جانبه سامت، توجه به 
شعارسامت براي همه وهمه براي سامت ،جلب مشارکت هاي مردمي،افزايش آگاهي 
فرهنگ  وتقويت  امردرحوزه سامت  ومتولي  اجرايي  هاي  دستگاه  پذيري  ومسئوليت 
ميباشد.  درشهرستان  سامت  مجمع  اولين  برگزاري  اهداف  ازمهمترين  خودمراقبتي 
درپايان مراسم ازخانواده هاي اهداء کنندگان اعضاء،خيرين حوزه سامت،موسسات خيريه 

ونيزسازمان هاي مردم نهادشهرستان بااه داء جوايزولوح تقديرتجليل به عمل آمد.

  برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با اصول پدافند 
غيرعامل در حوزه آب و فاضاب در مدارس اراک

اراک – خبرنگار رسالت :
  کارگاه آموزشي آشنايي با اصول و مباني پدافند غيرعامل در بخش آب و فاضاب 
توسط شرکت آب و فاضاب استان مرکزي در برخي از مدارس استان برگزار گرديد. به 
گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي، زهرا طراوتي فکور مدير 
دفتر روابط عمومي اين شرکت با اعام اين خبر عنوان کرد : به مناسبت هفته مديريت 
 بحران و پدافند غير عامل فرشاد مومني، مدير دفتر بحران و پدافند غير عامل شر کت 
آب و فاضاب استان مرکزي در شهر اراک  و همچنين در ديگر شهر هاي استان با حضور 
در مدارس ابتدايي لزوم مصرف بهينه آب را براي مواجه نشدن با بحران خشکسالي تبيين 
کردند. وي افزود: طي اين هفته کارشناسان امور آب و فاضاب شهرستان محات با 
برگزاري کارگاه آموزشي در مدارس ابتدايي اين شهر ضمن ارائه تعاريف و مفاهيم کلي 
 و همچنين بيان اصول عمومي پدافند غير عامل ، به شرح پدافند غير عامل در حوزه 
آب و فاضاب پرداخته و به صورت تخصصي به تطبيق اصول پدافند غير عامل در 

تاسيسات و شبکه هاي آب و فاضاب پرداختند.

موفقيت شرکت گاز هرمزگان در اخذ گواهينامه 
استاندارد بين المللي 10015

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
فواد حمزوي، مديرعامل شرکت گاز هرمزگان از دريافت گواهينامه استانداردبين المللي 
 10015 خبر داد و گفت: امروز با همت و پشتکار نيروهاي ساعي، متعهد و مسئوليت پذير

 شرکت، به ويژه واحد آموزش شاهد موفقيت و تحقق اين مهم در شرکت گاز استان 
هستيم. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز هرمزگان، حمزوي بيان نمود:امروزه با گذر 
 از عصر صنعتي واطاعات و ورود به عصر دانش ، با توجه به سرعت تغيير تکنولوژي ها
و سيستم هاي کاري سازمان ها، استفاده از فرآيند آموزش ، قوي ترين ابزاري است که 
مي تواند راهگشاي سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهاي رقابتي باشد.وي 
با اشاره به سياست شرکت گاز هرمزگان مبني بر ارائه خدمات با کيفيت، آسان،به موقع 
 و همچنين تاکيد بر مشتري مداري اظهار داشت:شرکت گاز تاکنون گواهينامه هاي

متعددي همچون سيستم مديريت يکپارچه )IMS(، تقديرنامه 2 ستاره جايزه مالي، 
 تقديرنامه 3 ستاره نخستين دوره ارزيابي سرآمدي و بهبود مستمر شرکت ملي گاز و ...

کسب نموده است.

مديرعامل شرکت گاز استان قزوين:
 31 هزار و 576 نفر ساعت آموزش 
براي کارکنان رسمي برگزار شد 

قزوين-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان قزوين از برگزاري 
براي  آموزش  ساعت  نفر   576 و  هزار   31
کارکنان رسمي، قرارداد مستقيم و نيروهاي 
نخست  ماهه   6 در  شرکت  اين  پيمانکاري 

امسال خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
قزوين، اسماعيل مفرد بوشهري با اعام اين 
خبر افزود: به منظور توانمندسازي و ارتقاي 
کارکنان،  عمومي  و  تخصصي  دانش  سطح 
واحد آموزش اين شرکت در سه سطح شغلي، 
بهبود مديريت و عمومي و فرهنگي موفق به 
برگزاري 188 دوره آموزشي شده است که 
و  سازماني  درون  دوره   167 تعداد  اين  از 
21 دوره در مراکز آموزشي خارج از سازمان 

برگزار شده است.
 وي همچنين افزود: با توجه به اهميت موضوع 
H.S.E در سازمان در سال جاري 29 دوره 
مختص  محيط  و  بهداشت  ايمني،  آموزشي 

کارکنان شرکت برگزار شده است که معادل 
7016 نفر ساعت بوده است.بوشهري در ادامه 
بيان داشت: پيرو تفاهم نامه منعقد شده بين 
و  فني  سازمان  و  قزوين  استان  گاز   شرکت 
حرفه اي، 162 نفر از امدادگران گاز شهري و 
روستايي شرکت گاز استان در مرحله اول و 72 
نفر در مرحله دوم آزمون تئوري حرفه امدادگر 
گاز شهري و روستايي که توسط سازمان فني 
و حرفه اي استان و با نظارت واحد آموزش 
داشتند  برگزار شد، حضور  استان  در سطح 

که آن را با موفقيت سپري کردند.

رئيس بهزيستي شهرستان قدس:
متاسفانه نگاه مردم جامعه به معلولين به عنوان شهروند درجه دو  است 

با هدف توسعه فرهنگ کتابخواني رقم خورد؛
بهره برداري از اولين کافه کتاب شهرستان سرخس در مجموعه مسکوني گاز شهيد هاشمي نژاد

  در چهارمين اجاس استاني نماز؛
تامين اجتماعي کردستان در بين ٨0 دستگاه اجرايي استان موفق به کسب عنوان دستگاه شايسته شد

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
نشست خبري نيک افشار رئيس بهزيستي شهرستان قدس به مناسبت 
روز جهاني  معلوان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.رئيس اداره 
بهزيستي شهرستان قدس در نشست خبري به مناسبت روز 12 
آذر روز جهاني معلول با اصحاب رسانه در محل اين اداره گفت: بايد 
در قبال معلوان مسئوليت پذير باشيم چون، بزرگ ترين اقليت هر 

کشور را افراد ناتوان تشکيل مي دهند، که بر اساس آمار در جهان 100 
ميليون نفر معلول شديد و خيلي شديد در جهان داريم.نيک افشار 
 افزود: متاسفانه نگاه مردم جامعه به معلولين به عنوان شهروند درجه دو 
مي باشد ما درقانون مشکاتي داريم، قانون حمايت ازمعلوان چند سالي 
است که مصوب شده، اما اجرا نمي شود و به معلول به عنوان شهروند 
درجه دو نگاه مي شود. ما متأسفانه معلول را خوب نشناخته ايم. تنها 

نيمي از جمعيت 10 تا 15درصدي معلوان ايراني قادر به تأمين مخارج 
زندگي خود هستند و بقيه حتي نمي توانند از عهده هزينه رفت وآمد 
خود برآيندرئيس اداره بهزيستي  شهرستان قدس ادامه داد: طبق آمار 
3500 معلول در شهرستان قدس وجود دارد که نسبت به جمعيت 
سيصدو پنجاه هزار نفري ا ست، در صورتي که در نقاط مختلف اين 

ميزان بين 7 تا 10 درصد است.

مشهد-خبرنگاررسالت:
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مقام  قائم  حضور  با  مراسمي  طي 
خراسان رضوي و جمعي از مديران شرکت پاايش گاز شهيد 
هاشمي نژاد، اولين کافه کتاب در مجتمع مسکوني شهرک گاز 

شهيد مهاجر سرخس به بهره برداري رسيد.
 به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد،
رئيس روابط عمومي اين شرکت در اين خصوص گفت: امروزه 

با وجود گسترش نفوذ و اثرگذاري فناوري هاي نوين ارتباطي، 
توسعه فرهنگي هر کشوري در گرو اهميت دادن به کتاب و 
افزايش نرخ سرانه کتابخواني است و کتاب جايگاه مهمي در 
سبد فرهنگي جوامع ايفا مي کند.ابوالفضل نعمتي اظهارداشت: 
با نظر مثبت مديريت محترم عامل و شوراي فرهنگي پاايشگاه، 
در راستاي گسترش و ايجاد جاذبه در محيط هاي کتابخواني 
با هدف جذب اهالي فرهنگ و  و مطالعاتي پروژه کافه کتاب 

ادب به ويژه جوانان و خانواده ها و تلطيف فضاي مطالعه در 
هاشمي  شهيد  گاز  پاايش  شرکت  کارکنان  رفاهي  مجموعه 
نژاد با اعتباري بالغ بر دو ميليارد و 500 ميليون ريال به بهره 

برداري رسيد.
هدف  را  جامعه  سطح  در  کتابخواني  فرهنگ  توسعه   وي 
راه اندازي اين مجموعه فرهنگي عنوان و تصريح کرد: اين کافه 

کتاب مساحتي معادل 300 متر مربع را داراست.

سنندج-خبرنگاررسالت:
چهارمين اجاس استاني نماز با عنوان »شيوه ها 
راستاي  در  نماز«  به  دعوت  مهارت هاي  و 
با حضور  با چگونگي دعوت به نماز  آشنايي 
مقامات و مسئوان ارشد استان ،مديران کل 
دستگاه هاي اجرايي و مسئولين ستاد اقامه 
ادارات در سالن اجتماعات شرکت گاز  نماز 

استان کردستان در شهرستان سنندج برگزار 
گرديدو از دستگاه هاي اجرايي برتر در زمينه 
اقامه نماز نيز تجليل شد.مديريت درمان تامين 
اجتماعي استان کردستان در اين اجاس که 
در بين 80 دستگاه اجرايي استان در زمينه 
اقامه نماز موفق به  توسعه و ترويج فرهنگ 
 کسب عنوان دستگاه شايسته شد به مهم ترين

اقدامات انجام گرفته از سوي شوراي اقامه نماز 
کردوگفت:  اشاره  کردستان  درمان  مديريت 
گرفته  انجام  اقدامات  ترين  مهم  از  جزيي 
درمان  مديريت  نماز  اقامه  شوراي  سوي  از 

کردستان است.
    دکتر هوشنگ فوادي افزود: فراهم نمودن 
تسهيات ازم در مراکز بستري به منظور اقامه 

 نماز بيماران و همراهان بيمار در داخل بخش هاي 
بستري ، پيگيري برنامه ها و فعاليت هاي توسعه 
و ترويج فرهنگ اقامه نماز ، استانداردسازي 
نمازخانه ها و وضوخانه هاي واحدهاي تابعه، 
از سوي  گرفته  انجام  اقدامات  ترين  مهم  از 
شوراي اقامه نماز مديريت درمان کردستان 

مي باشد.

استاندار سيستان و بلوچستان:
 پروژه 46هزارهکتاري  کشت مي تواند 

زندگي مردم منطقه سيستان را متحول کند

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کردستان: 
 اولويت جشنواره تئاتر ُکردي سقز 

 

توجه به بعد آموزش و پژوهش تئاتر ُکردي است
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان در 
جمع اصحاب رسانه استان در حاشيه پانزدهمين 
جشنواره تئاتر ُکردي سقز با تشريح جنبه هاي 
متفاوت اين دوره از پانزدهمين جشنواره تئاتر 
ُکردي سقز گفت: يکي از مهم ترين تفاوت ها 
و اولويت هاي اين دوره از جشنواره، غيررقابتي 
برگزار شدن و توجه به بعد آموزش و پژوهش 
تئاتر ُکردي سقز است و گفت وگو،محوري و 
تقويت بعد آموزشي در اولويت جشنواره تئاتر 
سقز است.  به گزارش روابط عمومي اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان، جال قلعه 
شاخاني به توجه به ادبيات و زبان کردي به 
عنوان پشتوانه اي غني براي تشويق و ترغيب 
نويسندگان به نگارش متون نمايشي بر اساس 
اصالت ها و ارزش هاي فرهنگي مناطق کردنشين  
اشاره کردوافزود: تحول و دگرگوني در ساختار 
ايجاد فضايي  براي  اجرايي جشنواره و تاش 
فرهنگي و توجه ويژه به انديشه هاي فاخر هنري، 
از جمله اهداف و اولويت هاي اين دوره از جشنواره 
تئاتر کردي سقز بود که جشنواره را به صورت 

غيررقابتي برگزار شدن سوق داد.

فرماندار اسامشهر:
 زمينه اجراي کامل شبکه فاضاب در اسامشهر

 تحقق يافت
اسامشهر-خبرنگاررسالت:

 فرماندار شهرستان اسامشهر گفت: با پيگيري هاي 
صورت و موافقت شرکت آب و فاضاب جنوب 
اجراي کامل شبکه  تهران زمينه  استان  غرب 
فاضاب در اسامشهر تحقق يافت.مسعود مرسلپور 
با اشاره به اهميت اجراي کامل شبکه فاضاب 
گفت: متاسفانه اسامشهر از معدود شهرهاي 
بزرگ کشور است که بخش اعظمي از آن فاقد 
شبکه فاضاب است و همين امر نيز مشکات 
زيست محيطي و بهداشتي براي شهرستان ايجاد 

مي کند.

و  از همکاري شرکت آب  قدرداني  وي ضمن 
فاضاب جنوب غرب استان تهران جهت اجراي 
کامل شبکه فاضاب در اسامشهر افزود: مقرر 
شد از ماه آينده در فيش هاي مصرفي آب شرب 
شهروندان هزينه انشعاب فاضاب به صورت اقساط 

24 ماهه منظور گردد.
فرماندار اسامشهر ادامه داد: با توجه به ضرورت 
اجراي شبکه فاضاب از شهروندان شهر اسامشهر 
اداره  با مراجعه به  تقاضامنديم در اسرع وقت 
آب و فاضاب اسامشهر نسبت به تکميل فرم 

مربوطه اقدام کنند.

  دهمين جلسه شوراي حفاظت 
 از منابع آب شهرستان راميان 

برگزار شد
گرگان-خبرنگاررسالت:

دهمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان راميان 
با حضور فرماندار شهرستان و ديگر اعضا در محل فرمانداري 
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  شد.به  برگزار  شهرستان  اين 

فرماندار شهرستان  مهندس سااري  گلستان،  اي  منطقه  آب 
همه  براي  آب  موضوع  کرد:  اظهار  جلسه  اين  در  راميان 
و  است  لمس  قابل  اکنون  آب هم  و کمبود  است  مهم  بسيار 
نمائيم. بيشتري  تاش  آبي  منابع  از  صيانت  و  حفظ  در   بايد 

با بيان اين که، عموما آب شرب روستاهاي  مهندس سااري 
ما از محل آب زيرزميني تامين مي شود، افزود: محدوديت آب 
موجب محدوديت کشت و محدوديت کشت موجب محدوديت 
درآمد کشاورزان مي شود. در همين راستا آمادگي داريم، در 
خصوص رعايت الگوي مصرف،  مبلغ باشيم و با روستائيان و 

کشاورزان در اين خصوص وارد گفت و گو شويم.
فرماندار شهرستان راميان در ادامه بيان کرد: در بحث ايروبي 
آب بندان ها در شهرستان جلسات با نماينده مجلس و جهاد 
مطرح شده است که با تامين اعتبارات و پس از تامين نظرات 

کارشناسي امور آب کار انجام شود.
مدير اداره منابع آب شهرستان هاي آزادشهر و راميان نيز در 
اين جلسه گفت: ميزان متوسط بارندگي سال آبي گذشته، در 
شهرستان راميان حدود 629 ميلي متر  بوده است که در مقايسه 
با دوره مشابه درازمدت 8/3 درصد کاهش را نشان مي دهد.

5

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: طرح 46 هزار هکتاري سيستان به همراه 
کشت؛  الگوي  تغيير  و  آبي  منابع   مديريت 
مي تواند زندگي مردم منطقه سيستان را متحول 
کند.استاندار افزود : اين تحول هزينه بر است 
اما چه خوب است که مردم لذت اين خدمت 
را خيلي زود بچشند، بنا براين اجراي پروژه 
لوله کشي مزارع يک لحظه هم نبايد متوقف 
شود. موهبتي خاطرنشان کرد: همه بايد بسيج 
شويم تا از برنامه زمانبندي اجرايي اين پروژه 

عقب نمانيم.وي ضمن ابراز اميدواري که امسال؛ 
افغانستان ، هامون و چاه  براي  سال پر آبي 
نيمه ها باشد،گفت: اين سرمايه گذاري منوط 
به داشتن آب است و اگر مديريت آب نباشد؛ 
همه هزينه هاي قبلي ، منابع جديد و همچنين 
هزينه هاي شخصي کشاورزان اتاف مي شود و 

اثرات جبران ناپذيري خواهد داشت.
احمدعلي موهبتي نقش آفريني دانشگاه براي 
جلوگيري از تبخير آب چاه نيمه ها را بسيار مهم 
دانست و افزود: بايد پيوندي بين آب منطقه اي، 
جهاد کشاورزي و دانشگاه ايجاد شود و با استفاده 
از اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرايي؛ صفر 
تا صد و ايه هاي پنهان اين موضوع را بررسي و 
راهکارهاي علمي و کارشناسي را ارائه کنند.وي 
گفت: انتظار دارم با همکاري همه دستگاه ها با 
 همدلي و هم افزايي و صميميت و حذف منيت ها 
که  برسيم  اي  نقطه  به  ايثار  و  گذشت  با  و 
را  مردم  عزتمندي  و  بهره برداري   حداکثر 

در پي داشته باشد.



»

پل پيار در گفت و گو با رسالت:
 دولت ترامپ 
 امنيت اروپا را 
به چالش کشيده است
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 نخست وزير پاکستان با تاکيد بر اينکه کشورش 
به دنبال رابطه مناسب با آمريکاست، خطاب به 
يا  نيرو  ديگر  کشورش  که  گفت  ترامپ  دونالد 
تفنگدار اجاره اي آمريکايي ها نيست.به گزارش 
ايرنا از تارنماي خبري »نيوز پاکستان«، اين بخشي 
از صحبت هاي نخست وزير پاکستان در مصاحبه 
اسام  در  پست  واشنگتن  آمريکايي  روزنامه  با 
آباد است.وي به روزنامه نگار ارشد واشنگتن پست 
ايم  اعام کرده  آمريکا  به رئيس جمهور  گفت: 
که پاکستان ديگر نيروي تفنگدار اجاره اي براي 
آمريکا نيست.عمران خان درباره جنگ لفظي او 
و ترامپ که اخيرا در توئيتر ديده شد، گفت: اين 
جنگ توئيتري نبود بلکه هدف آن صحيح نشان 
دادن محاسبات درست درخصوص نحوه همکاري 
ميان دو کشور بود.وي اضافه کرد: تبادل جمات 
در پاسخ به توئيت ترامپ به اين دليل بود که به 
دليل سياست هاي آمريکا درخصوص رويکرد نظامي 
در افغانستان، همواره متهم شناخته شديم.نخست 

وزير پاکستان با رد ادعاهاي آمريکا مبني بر وجود 
پناهگاه هاي طالبان در خاک پاکستان گفت: بارها 
از طرف آمريکايي خواسته ايم که اگر مدرکي دال بر 
وجود اين پناهگاه ها در پاکستان در اختيار دارند، 
آن را ارائه دهند.وي افزود: نوار مرزي پاکستان 
و افغانستان از بيشترين ميزان نظارت برخوردار 
است. از سوي ديگر آمريکا نيز از فناوري ماهواره 
و هواپيماهاي بدون سرنشين برخوردار است که 
به کمک آن مي توان افرادي را که در مرزها تردد 

مي کنند، مشاهده کرد.

عمران خان: 
ديگر تفنگدار اجاره اي آمريکا نيستيم

 

رئيس هيئت صنعاء در مذاکرات صلح يمن گفت 
که »ما معتقديم مبناي تشکيل مرحله انتقالي آينده 
قوانين جديدي صورت خواهد  و  اصول  يمن  در 
گرفت و بر اساس آن يک دولت بايد امور کشور 
را اداره کند.«به گزارش خبرگزاري فارس، »محمد 
عبدالسام« نماينده هيئت يمن در مذاکرات سوئد 
گفت : ارتش يمن و کميته هاي مردمي وابسته به 
انصاراه بايد مراقب سياست نيرنگ و فريبي که 
ممکن است ائتاف متجاوز سعودي به کار ببرد، 
باشند.عبدالسام با بيان اينکه تشديد حمات نظامي 

ائتاف سعودي-اماراتي به معناي مخالفت آن با حل 
سياسي بحران يمن خواهد بود، افزود: جنگ در يمن 
به يک مسئله عادي و روتين تبديل شد، اما سرانجام 
حمات ائتاف سعودي شکست خواهد بود.رئيس 
هيئت صنعاء تصريح کرد: جامعه جهاني معتقد است 
که گزينه نظامي در يمن شکست خورده است و 
قطعنامه 2216 که با هدف سرپوش گذاشتن روي 
حمله نظامي چند ساله ائتاف متجاوز به يمن صادر 
شده بود، بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.عبدالسام 
گفت که حال و هواي مذاکرات سوئد نشان مي دهد 
که جامعه جهاني تمايل به »توقف جنگ« در يمن 
دارد و در اين خصوص مواضع روشني را دريافت 
کرده ايم.وي خاطر نشان کرد جامعه بين الملل به اين 
نتيجه رسيده که ادامه جنگ يمن، بي فايده است؛ 
زيرا طرف متخاصم حمات نظامي زيادي عليه يمن 
انجام داده است، اما نه تنها نتوانسته در عرصه سياسي 
چيزي به دست آورد، بلکه باعث ايجاد درگيري هاي 

داخلي و منطقه اي شده است.

عبدالسام: مرحله انتقالي آينده در يمن بر اساس 
قوانين جديد خواهد بود

اعام آماده باش بايدن به هياري کلينتون
 اگرچه حدود دو سال تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 2020 
اياات متحده آمريکا زمان باقي مانده است،اما گمانه زني ها بر سر اين 

انتخابات جنجالي و حساس همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاري آنا، در اين ميان، برخي شخصيت ها و مقامات 
سياسي در حزب دموکرات، که حزب رقيب ترامپ محسوب مي شود،به 
انتخابات  براي شرکت در  از اعام آمادگي خود  صورت غير مستقيم 
اند. "هياري  رياست جمهوري جنجالي در دو سال آينده خبر داده 
کلينتون"،" برني سندرز"،" اليزابت وارن"و " جو بايدن" از جمله اين 
افراد هستند. در اين ميان، اظهارات اخير جو بايدن معاون باراک اوباما 
رئيس جمهور سابق آمريکا، شوک سختي را به رقباي احتمالي وي وارد 
کرده است. جو بايدن که اخيرا براي تبليغ کتاب خود به مونتانا رفته 
بود، در اين خصوص اظهار داشته است :"من در اين خصوص با شما 
روراست هستم!  معتقدم که من شايسته ترين فرد در اياات متحده 
آمريکا  براي تصدي پست رياست جمهوري هستم. مسائلي که امروز در 
آمريکا با آنها مواجه هستيم جزء دغدغه هاي من است که روي آنها کار 
کرده ام. هيچ کس نبايد براي حضور در اين پست نامزد شود،مگر اينکه 
به صاحيت خود ايمان داشته باشد. من در حوزه هايي مانند سياست 
خارجي اياات متحده آمريکا و همچنين مسائلي که مربوط به طبقه 
متوسط جامعه ماست، تجربه زيادي دارم. حتي منتقدان من نيز نسبت 

به اين مسئله اذعان دارند."
بسياري از تحليلگران معتقدند که  سناتور سابق ايالت داوير و معاون 
رسما  دارد  قصد  سخنان  اين  بيان  با  آمريکا،  سابق  جمهور  رئيس 
انتخابات رياست جمهوري سال 2020 را  حضور خود در رقابت هاي 
 اعام کند. بدون شک در اين ميان، افرادي مانند باراک اوباما و حتي 
جان کري وزير امور خارجه سبق  آمريکا نيز از بايدن در رقابت هاي 
 درون حزبي حمايت خواهند کرد. با اين حال بايدن به خوبي مي داند که 
رقابت سختي با چهره هاي شناخته شده حزب دموکرات در انتخابات 

درون حزبي خواهد داشت.
نکته مهم تر اينکه سخنان بايدن، هشدار و آماده باشي جدي به هياري 
کلينتون رقيب احتمالي وي محسوب مي شود! هياري کلينتون در 
خود  تمايل  از  آمريکا،  کنگره  اي  مياندوره  انتخابات  برگزاري  آستانه 
مبني بر حضور در کاخ سفيد خبر داد! پس از آن نيز برخي مشاوران 
 هياري کلينتون از تمايل وي در خصوص شرکت در رقابت هاي انتخابات 

درون حزبي دموکرات ها خبر دادند. 
واقعيت امر اين است که در سال 2016 ميادي نيز بسياري از طرفداران 
حزب دموکرات خواستار حضور بايدن در رقابت هاي انتخابات رياست 
جمهوري بودند اما وي به سبب مرگ فرزندش و برخي ماحظات سياسي 
از مشارکت در اين آوردگاه سياسي اجتناب کرد. در نهايت ، هياري 

کلينتون در غياب بايدن و البته به کمک ابي هاي پشت پرده خود در 
حزب دموکرات، از جمله سوپر دليگيت ها توانست بر برني سندرز رقيب 
سرسخت خود غلبه پيدا کرده و راهي دور نهايي انتخابات شود: جايي 

که وي در مقابل دونالد ترامپ مغلوب شد.
هم اکنون بايدن هشدار غير مستقيمي را به هياري کلينتون مخابره کرده 
است. يک رمزگشايي ساده از اظهارات بايدن نشان مي دهد که حتي اگر 
او خود نيز در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نامزد نشود، از هياري 
 کلينتون در انتخابات درون حزبي حمايت نخواهد کرد. موضوعي که 
مي تواند براي کلينتون گران تمام شود و حتي بر تصميم وي جهت شرکت 

در انتخابات مقدماتي و درون حزبي دموکرات ها تاثير بگذارد. 
نکته ديگر اينکه جو بايدن خود را فردي با تجربه در حوزه سياست 
خارجي اياات متحده آمريکا دانسته است. فارغ از صحت يا سقم ادعايي 
بايدن در اين خصوص مطرح کرده است، وي روي پاشنه آشيل  که 
دولت ترامپ دست گذاشته است. مطابق نظرسنجي هاي صورت گرفته 
در آمريکا، حتي برخي  کساني که از رويکرد اقتصادي ترامپ رضايت 
دارند،از رفتارهاي وي در حوزه سياست خارجي و تنش زايي وي در نظام 
بين الملل خرسند نيستند. در چنين شرايطي بايدن سعي دارد با شعار 
"مواجهه با سياست خارجي ترامپ"، بسياري از آراي سفيد و خاکستري 

را به سود خود يا حزب دموکرات به گردش در آورد. 

استاد دانشگاه جرج تاون آمريکا اظهار داشت : سياست هاي دونالد ترامپ رئيس جمهور 
فعلي اياات متحده آمريکا منجر به ايجاد چالش هاي امنيتي براي اروپا و تقويت ايده 
تشکيل ارتش اروپايي گرديده است. "پل پيار" در گفت و گو با روزنامه رسالت اظهار 
داشت :" يکي از اصلي ترين دايل تقويت ايده اي به نام ايجاد ارتش اروپايي، سياست هاي 
رئيس جمهور فعلي اياات متحده آمريکاست. رويکرد ملي گرايانه و متمرکز ترامپ 
سبب شده است تا بازيگران اروپايي به فکر تقويت چنين ايده اي بيفتند. آنها به اين 
نتيجه رسيده اند که اروپا ديگر نمي تواند جهت تامين امنيت خود به اياات متحده 
آمريکا متکي باشد. البته ايده تشکيل ارتش اروپايي مربوط به دهه هاي گذشته و 
حتي نيمه قرن گذشته ) پس از پايان جنگ جهاني ( است .در آن زمان نيز چنين 
ايده اي مطرح شد اما سياست هاي خاص دو کشور انگليس و فرانسه مانع از تشکيل 

اين ارتش اروپايي شد. اما هم اکنون بار ديگر اين ايده مطرح و تقويت شده است. 
"اين کارشناس امنيتي آمريکا که سابقا رياست واحد تحليل عمليات سازمان سيا را 
نيز بر عهده داشته است، در اين خصوص افزود :"اظهارات رئيس جمهور فرانسه در 
تاييد تشکيل ارتش اروپايي ، به اين معناست که کشورهاي اروپايي، مخاطرت ناشي 
از حضور فردي مانند ترامپ را براي امنيت خود حس کرده اند. به همين دليل است 
که آنها معتقدند دفاع در برابر سياست هاي آمريکا ضرورت دارد. "وي ضمن اشاره به 
توهين آميز خواندن ايده ارتش اروپايي توسط ترامپ تاکيد کرد :"اساسا اعضاي اروپايي 
ناتو قصد تضعيف ساختار اين پيمان) پيمان آتانتيک شمالي( را ندارند. ترامپ بارها 
از اروپاييان خواسته است تا هزينه هاي تامين امنيت خود را بر عهده بگيرند و بابت 

همين موضوع، از آنها شکايت کرده است."  

برگ سبز خودروي سواري پرايد رانا به رنگ سفيد مدل 92 با شماره موتور 160B0060143 و شماره 
شاسي NAA701FE9DT032968 مربوط به آقاي محمد امالي با کد ملي 4073404776 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پژو پارس مدل 1385 به شماره بدنه 19381765 و شماره موتور 12485182602 

به شماره پاك 516د31ايران23 مفقود گرديده و از درجه اعبتار ساقط مي باشد.
اينجانب امراله فاتحي مالك اتومبيل پژوپارس مدل 1385 به شماره بدنه 19381765 و شماره موتور 
12485182602 به شماره پاك 516د31 ايران 23 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپاني( تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعايي در مورد خودروي مذکور را 
دارد. ظرف ده روز به دفتر فروش شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران ـ 
کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند و برگ سبز موتورسيكلت هرمز 125 مدل 1382 به شماره پاك 396-62341 به شماره 
موتور 6325465 به شماره تنه 8227735 به نام اورج اوجاقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 S1412286648310 کليه مدارك اينجانب احمد شيرزادي به شماره پاك 23-773ص27 به شماره شاسي
و به شماره موتور 2208453 نوع سواري پرايد مدل 1386 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل 1379 به شماره انتظامي 275J14-ايران 64 به شماره موتور 
00189230 شماره شاسي S1412279661380 به رنگ سبز يشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت پيكان 1600 به رنگ سفيد روغني مدل 1388 به شماره پاك 696 
س 33-ايران 95 به شماره موتور 11488089001 شماره شاسي NAAA36AA5AG894333 به 

نام دين محمد آسكاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
مجوز حمل ساح و کارت مهمات ساح شكاري گلوله زني مدل 5 تيرگلگدني کاليبر 7/92 شماره ساح 
240155 ساخت کشور چك به نام کرم  حق دوست فرزند ميرزا متولد 1329 به شماره ملي 3160943399 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1393 به شماره انتظامي 995ج24-ايران 75 شماره موتور 
124K0287051  شماره شاسي NAAN01CA0EK840290 به رنگ خاکستري متاليك مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به سواري پرايد تيپ صبا جي تي ايكس مدل 1377 به رنگ 
سفيد روغني به شماره انتظامي 183ب58 ايران 69 به شماره موتور 00075143 و به شماره شاسي 
S1412277557501  متعلق به اينجانب عباس بزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت شناسايي و پرسنلي به شماره مستخدم 51207752 جمعي اداره کل سازمان زندان هاي استان 
ايام متعلق به اينجانب يوسف شكربيگي فرزند قاسم به شماره ملي 4500997687 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل 89 رنگ سفيد ش ش ايران 84 - 168د23 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 94 رنگ خاکستري ش ش ايران 37- 437 ل 24 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپاني و برگ سبز موتورسيكلت شهاب رنگ مشكي مدل 83 به شماره انتظامي 31876-ايران 
624 و شماره موتور SM120517 و شماره تنه BM8209030 به نام محمد روحاني بيدگلي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصل سند کمپاني و برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري رنو مگان رنگ سفيد روغي مدل 1389 به شماره پاك 
 NAPLM050E91007186 و شماره شاسي F4R1771C117164 989ل72- ايران 68 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ تردد و شناسنامه مالكيت خودرو سواري جيلي تيپ ايمگراند 7 رنگ سفيد مدل 2014 شماره موتور: 
JL4G18DCNG شماره شاسي  L6T7844Z5EN شماره پاك 45133 به نام شرکت زيباخودرو 

اروندنو شماره شناسنامه 1400428853 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
و  ايران 23  انتظامي 415ب79-  به شماره  متاليك  بژ  پرايد صبا مدل 88 رنگ  برگ سبز سواري 
شماره موتور 2813959 و شماره شاسي S142288212086  به نام حسن احمدي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سند و فاکتور فروش خودرو 206 تيپ 5 مدل 1393 رنگ سفيد شماره پاك 68 ايران 722 ط 52 
شماره موتور 163B0085465 شماره شاسي NAAP13FE2EJ494226 به نام سوده دهقان شعار 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
 AG054237 مدل 1396 شماره پاك 66 ايران 588 و 25 شماره موتور MVM شناسنامه مالكيت خودرو

شماره شاسي 1042789 به نام مستانه کوراسونلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب اکبر مرزي فرزند علي به شماره شناسنامه 2174 صادره از گرگان در 
مقطع کارشناسي رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي علي آباد کتول با شماره 184006828 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 
دانشگاه آزاد  1 جاده کردآباد ـ مجتمع  کيلومتر  دانشجو ـ  بلوار  نشاني  به  کتول  علي آباد  واحد 

اسامي ارسال نمايد.
اينجانب کيومرث افروغ مالك خودرو پيكان وانت به شماره انتظامي 41-563ج29 و شماره بدنه 
099380 و شماره موتور 11488105026 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد.
اينجانب فاطمه احمدي مالك خودرو پژو 405 به شماره انتظامي 41-375ج56 و شماره بدنه 045506 
و شماره موتور 0083388 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هرکس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد.
اينجانب هوشنگ آرين مالك خودرو پژو 405 به شماره انتظامي 41-778ج46 و شماره بدنه 473384 
و شماره موتور 12490237256 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد.
بدنه  شماره  به   1389 مدل  پارس  پژو  سواري  خودرو  مالك  رودبالي  قيصري  غريب  اينجانب 
NAAN01CA8AE677364 و شماره موتور 12488312821 و شماره پاك 282 م 74 ايران 
63 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع در 
اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نكته

 عقب نشيني دوباره ماکرون 
در برابر معترضين

بخش سياسي خارجي 
استمرار جنبش ضد ماکرون در فرانسه از سوي جليقه زردها، کاخ اليزه 
را در وضعيتي بحراني قرار داده است. اگرچه ماکرون در ابتدا، به مدت 
6 ماه وضع ماليات بر سوخت را به تعويق انداخت، اما معترضين اين 
اقدام را ناکافي و بسيار ديرهنگام دانستند. فراتر از آن، معترضين از اقدام 
دولت ماکرون و عقب نشيني موقت آن در برابر افزايش ميزان ماليات بر 
 سوخت، به عنوان يک حربه و حقه از سوي کاخ اليزه ياد کردند: حربه اي 
که براي فرونشاندن موقت اعتراضات و از سوي مقامات امنيتي و سياسي 

فرانسه طراحي شده است. 
از سوي ديگر، رئيس جمهور فرانسه و همراهانش تصور مي کردند که 
متعاقب اعام عقب نشيني 6 ماهه دولت از افزايش ماليات بر سوخت، 
اعتراض ها فرو خواهد نشست يا ااقل، در مناطقي کمتر و به صورت "قابل 
کنترل" رخ خواهد داد. با اين حال اعام تظاهرات سراسري دوباره از سوي 
معترضين و پيوستن کشاورزان و طيف هاي ديگر به جمع معترضين، 
اوضاع را به ضرر ماکرون بحراني ساخته است. هم اکنون رئيس جمهور 
فرانسه با معترضيني مواجه است که خواستار برداشته شدن گام هاي 
 ديگري از سوي کاخ اليزه هستند: گام هايي از جمله کاهش ماليات 

بر در آمد و  افزايش حقوق بازنشستگان.
چنانچه يورو نيوز گزارش داده است، دومين عقب نشيني دولت ماکرون در 
برابر جليقه زردها نيز به وقوع پيوسته  است. بر اين اساس دولت فرانسه 
اعام کرد که افزايش ماليات بر فرآورده هاي سوختي را که قرار بود از 
نخستين روز سال 2019 ميادي به اجرا بگذارد به صورت کامل  از برنامه 
 اصاحات خود خارج کرده است.به عبارت بهتر، ماکرون عقب نشيني 
موقت و 6 ماهه در اين خصوص را به يک عقب نشيني کامل و مطلق 
تبديل کرده است. با اين حال به نظر نمي رسد اين اقدام ماکرون نيز 

جليقه زردها را نسبت به توقف اعتراضات اقناع کرده باشد!
چنانچه يورو نيوز تاکيد کرده است، معترضين حاا دغدغه اي فراتر از 
افزايش ماليات بر سوخت و بال رفتن بهاي بنزين و گازوئيل دارند! آنها 
اعام کرده اند که به جنبش اعتراضي خود عليه ماکرون و کاخ اليزه 
و سياست هاي اقتصادي و رفاهي وي ادامه مي دهند. بدون شک  در 
چنين شرايطي بايد تاريخ مصرف اصاحات اقتصادي ماکرون در فرانسه 

را پايان يافته فرض کرد!
 2017 سال   ( گذشته  سال  جمهوري  رياست  انتخابات  در  ماکرون 
ميادي( وعده داد تا اصاحات اقتصادي خود را با هدف گذاري فرانسه 
از وضعيت موجود صورت دهد. با اين حال چنين اصاحاتي در مرحله 
 عمل و اجرا، مورد رضايت افکار عمومي فرانسه قرار نگرفت. فرانسوي ها 
و  بوده  ثروتمند  قشر  سود  به  ماکرون صرف  اصاحات  که  معتقدند 
در مقابل، دستاوردي براي اقشار متوسط و آسيب پذير ندارد. حضور 
را  مسئله  اين  اخير،  اعتراضات  در  ضعيف  و  متوسط  قشر   فعاانه 

به خوبي اثبات مي کند. 
 هم اکنون، بسياري از تحليلگران دامنه اعتراضات فرانسه را بسيار گسترده تر 
از حد تصور ماکرون مورد ارزيابي قرار مي دهند. ماکرون هم اکنون با 
معترضيني خشمگين رو به روست که در حال برنامه ريزي براي تداوم 
اعتراضات خود هستند. کاهش بيش از 50 درصدي ميزان مسافرت به 
فرانسه ) متعاقب وقوع اعتراضات ( و کاهش اعتبار سياسي و اقتصادي 
دولت فرانسه  در بين اعضاي منطقه يورو و اتحاديه اروپا، از جمله آثار 
و تبعات اين اعتراضات بوده است. در اين ميان، مارين لوپن ومانشون، 
برگزاري  خواستار  فرانسه  در  افراطي  و چپ  راست  جريان  دو  رهبران 
انتخابات زودهنگام شده اند. با اين حال ماکرون فعا در مقابل اين ايده 

مقاومت کرده است. 
در هر حال، اقدام دولت فرانسه مبني بر تعليق 6 ماهه افزايش ماليات 
 بر سوخت، با پاتک معترضين همراه شد! موضوعي که امانوئل ماکرون 
نمي  را  آن  تصور  هرگز  همراهانش  و  فرانسه  جوان  جمهور  رئيس 

کردند...

خبر
جليقه زردها، برج ايفل را تعطيل کردند

پس از آن که جليقه  زردها اعام کردند روز شنبه هم در مرکز شهر پاريس 
براي اعتراض گرد هم مي آيند، دو جاذبه توريستي برج ايفل و موزه لوور از 
تعطيل بودن اين دو مرکز خبر دادند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، 
امروز شنبه جليقه زردهاي فرانسه اعتراضات خود را از سر مي گيرند و با نظر 
به خسارت هايي که اعتراضات 4 هفته اخير به اماکن گردشگري فرانسه وارد 
کرده، موزه لوور و برج ايفل تعطيل خواهند بود.در همين حال دولت فرانسه 
اعام کرد که نزديک به 90 هزار پليس و نيروي امنيتي روز شنبه در سراسر 
کشور تاش خواهند کرد امنيت و آرامش را برقرار کنند.پليس همچنين به 
چندين موزه ديگر و همين طور مغازه ها و فروشگاه ها در خيابان شانزليزه توصيه 
کرده که روز شنبه تعطيل بمانند. جليقه  زردها در حالي براي امروز شنبه هم 
برنامه اعتراض ريخته اند که دولت امانوئل ماکرون پس از چند هفته مجبور به 

عقب نشيني در برابر معترضان شد.

شکست بزرگ آمريکا در مجمع عمومي؛
  سازمان ملل به قطعنامه ضد فلسطيني 

نه گفت
در حالي که نماينده آمريکا در سازمان ملل براي تصويب قطعنامه پيشنهادي اش 
عليه مقاومت فلسطيني حتي به تهديد کشورها متوسل شد، اما مجمع عمومي 
سازمان ملل اين قطعنامه را رد کرد.به گزارش خبرگزاري فارس، با رد قطعنامه 
وقت  )به  شب  پنج شنبه  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  ضدفلسطيني، 
نيويورک( به صحنه شکستي بزرگ براي آمريکا بدل شد.»نيکي هيلي« نماينده 
آمريکا هفته گذشته پيش نويس قطعنامه اي را به مجمع عمومي سازمان ملل 
ارائه کرد که با محکوم کردن مقاومت مردم فلسطين و متهم کردن حماس به 
تروريسم، به دنبال تشديد فشار بر فلسطيني ها بود.وي در روزهاي اخير بارها 
جامعه بين الملل را به دو بخش حامي تروريسم و مخالف تروريسم تقسيم کرده 
و گفته بود کساني که از اين قطعنامه حمايت نکنند، نشان مي دهند که »حامي 
تروريسم« هستند.رد قطعنامه پيشنهادي آمريکا در حالي اتفاق افتاد که هيلي 
پيش از اين جلسه به کشورهاي مخالف قطعنامه را تهديد کرده و گفته بود رأي 

منفي به اين پيش نويس براي اين کشورها »تبعات« خواهد داشت. 

يک مقام ارشد اتحاديه اروپا عنوان کرد:
خروج انگليس از اتحاديه اروپا؛ بازي 

باخت - باخت
نماينـده اتحاديه اروپا در امور برگزيت گفت: پديده خـروج انگليس 
الملل  اتحاديه، بازي باخت - باخت است.به گزارش سرويس بين  از 
خبرگزاري صداوسيما؛ ميشل بارنيه، خروج انگليس از اتـحاديه را بازي 

باخت-باخت توصيف کرد.

آگهي مزايده مال غيرمنقول در پرونده اجرائي کاسه 9602318
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان يک دستگاه آپارتمان به 
پاك ثبتي 43157 فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزي از 42587 فرعي 
از اصلي مذکور قطعه 5 واقع در بخش 10 حوزه ثبت يافت آباد تهران به 
مساحت 98 /70 مترمربع به انضمام همان ميزان از شش دانگ يک واحد 
پارکينگ قطعه 2 به مساحت 11 مترمربع؛ حدود آپارتمان: شماا ديوار و 
پنجره به طول 6/95  متر به کوچه به عرض 8 متري. شرقا در پنج قسمت 
که قسمت دوم آن شمالي، قسمت چهارم آن جنوبي، است. اول ديواريست 
مشترك به طول 35 /5 به آپارتمان مسکوني قطعه 6 دوم ديواريست به 
طول 51 /0 متر به آپارتمان مسکوني قطعه 6 سوم درب و ديوار است به 
طول 85/ 0 متر به محوطه مشاعي چهارم ديواريست به طول 60 /2 متر به 
راه پله مشاعي پنجم ديواريست به طول 40 /5 متر به راه پله مشاعي. جنوبا 
در دو قسمت اول ديوار و پنجره است به طول 20 /3 متر به فضاي مشاعي 
دوم نرده و ديوار بالکن به طول 90 /1 متر به فضاي مشاعي. غربا ديواريست 
به طول 61 /11 متر به درز انقطاع مورد تفکيک که ماوراء آن ملک مجاور 
قرار دارد. حدود اربعه پارکينگ: شماا خط فرضي به محوطه مشاعي است 
به طول پنج متر به پارکينگ مسکوني قطعه 1 شرقا خط فرضي است به 
طول 20 /2 متر به محوطه مشاعي. جنوبا خط فرضي به محوطه مشاعي 
است به طول پنج متر به پارکينگ مسکوني قطعه 3 غربا خط فرضي است 
به طول دو متر و بيست سانتي متر به محوطه مشاعي. ذيل ثبت 32216 
صفحه 287 دفتر 200 با شماره دفتر الکترونيکي 139420301078035868 
متعلق به آقاي محسن آقاجاني پيشکلجاني مديون پرونده اجرايي کاسه 
9602318 که در قبال قسمتي از بدهي وي بازداشت گرديده به نشاني: 
تهران خ ابوذر )فاح( ميدان مقدم خ شهسوار حقيقي جنوبي کوچه شهيد 
حسن رضايي پاك 61 طبقه سوم واحد 5 که طبق نظريه مورخ 97/7/26 
کارشاس رسمي دادگستري آپارتمان مذکور در طبقه سوم ساختمان 6 
طبقه شامل همکف و پنج طبقه روي همکف داراي ده واحد مسکوني است 
طبقه همکف جهت پارکينگ ها و 5 طبقه فوقاني روي همکف هر طبقه 
دو واحد مسکوني جمعا ده واحد مسکوني است. اسکلت ساختمان بتن و 
پوشش سقف ها تيرچه بلوك و نماي ساختمان سنگ و قدمت در حدود 
8 سال مي باشد. سيستم گرمايش پکيج و سرمايش کولر آبي داراي گاز 
شهري و برق اختصاصي و آب اشتراکي مي باشدو آيفون تصويري و درب 
پارکينگ اتوماتيک است. آپارتمان مشتمل بر هال و پذيرايي دو اتاق و 
با  نقاشي و ديوارها کاغذ ديواري و آشپزخانه  کف سراميک و سقف ها 
ديوار کاشي و کف سراميک و کابينت ام دي اف و سرويس بهداشتي ايراني، 
فرنگي و حمام ديوارها و کف کا کاشي است. به مبلغ 1/300/000/000 ريال 
)يک ميليارد و سيصد ميليون ريال( ارزيابي گرديده و طبق صورتجلسه 
97/5/24 مامور اجرا آقاي محسن شکرياني در ملک ساکن بوده و ادعاي 
خريد مبايعنامه اي ملک را دارد در روز سه شنبه مورخ 97/10/4 ساعت 
9 الي 12 ظهر در ميدان ونک چهارراه جهان کودك ساختمان معاونت 
اجراي اسناد رسمي پاك 34 سالن مزايده از طريق مزايده نقدا و يا چک 
تضمين شده بانک ملي به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ 1/300/000/000 
ريال )يک ميليارد و سيصد ميليون ريال( شروع و به بااترين قيمت که 
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. و هزينه هاي قانوني طبق مقررات 
وصول مي گردد. و بدهي هاي مربوط به آب لوله کشي و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري 
تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آنها معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده خريدار است. ضمنا چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي 
غيرمترقبه گردد روز اداري بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان زمان و 

مکان برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/9/17 

 م الف 18512 
 د ت 97/9/17

رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي ـ علي نژاد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد اسناد رسمي
آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي اصاحي شماره 139760327003000351 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت خدابنده تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي 
امان اله مرادي محمودآبادي فرزند محمدنقي به شماره شناسنامه 976 کدملي 4370628210 صادره از 
خدابنده در شش دانگ يك واحد بره پرواري به مساحت 1362/32 مترمربع از پاك 33 اصلي بخش 4 
زنجان حوزه ثبت ملك خدابنده خريداري از مالكيت آقاي محمدنقي مرادي محمودآبادي فرزند عشقعلي 
به شماره شناسنامه 587 صادره از خدابنده تحت سند انتقال مشاعي شماره 16572 مورخه 88/12/25 

دفترخانه 27 قيدار محرز گرديده و براي مورد تقاضا پاك 861 فرعي تعيين شده است 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي  مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي  به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد 
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/17
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/2 

 م الف 1017 ـ د ش 97/9/17
عليرضا محمدي- رئيس ثبت اسناد واماك شهرستان خدابنده

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي حامد ريگي کوته ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده در دفترخانه اسناد رسمي شماره 36 
ايرانشهر مدعي است سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين پاك 1105 فرعي از 415- اصلي ذيل ثبت 
16712 صفحه 201 دفتر جلد 93 به نام آقاي سيامك ياسيني صادر و تسليم گرديده به علت اسباب کشي منزل 
مفقود گرديده و درخواست صدور سندمالكيت المثني نموده لذا مراتب به استناد تبصره يك اصاحي ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالكيت نزد خود و 
يا سند معامله کتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت دارد. اگر ظرف مدت مقرر هيچگونه اعتراضي نرسيده 

و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت المثني طبق مقررات صادر و تسليم خواهد شد.
د ش 97/9/17

عبدالستار بارکزهي ـ رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان ايرانشهر 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي محمد شاهوزهي مقدم ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده در دفترخانه اسناد رسمي شماره 
57- ايرانشهر مدعي است سند مالكيت شش دانگ يك دربند دکان پاك 9 و 31 فرعي از 199 ـ اصلي 
تجميعي ذيل ثبت 28016 صفحه 239 دفتر جلد 181 به نام آقاي محمد شاهوزهي مقدم صادر و تسليم 
گرديده به علت اسباب کشي منزل مفقود گرديده و درخواست صدور سندمالكيت المثني نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره يك اصاحي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي 
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود و يا سند معامله کتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت دارد. اگر ظرف 
مدت مقرر هيچگونه اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت المثني طبق مقررات صادر 

و تسليم خواهد شد.
د ش 97/9/17

عبدالستار بارکزهي ـ رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان ايرانشهر 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي علي ثمره سندي فرزند ابراهيم به شماره ملي 3672413534 صادره از زابل به موجب دو برگ 
استشهاد فقدان سند مالكيت المثني تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره 57 ايرانشهر مدعي است سند 
مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين داراي پاك 1681فرعي از 266 ـ اصلي به شماره سريال 797897 
و دفتر الكترونيك 139505322004003191 به نام آقاي علي ثمره سندي صادر و تسليم گرديده به علت 
اسباب کشي مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده لذا مراتب باستناد تبصره يك 
اصاحي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذکور مي باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله کتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت دارد. اگر 
ظرف مدت مقرر هيچگونه اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالكيت  المثني 

طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 
م الف 378/97 
 د ش 97/9/17

عبدالستار بارکزهي ـ رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان ايرانشهر

آگهي  فقدان سند مالكيت
نظر باينكه وراث عقيل موسوي مالك با تسليم استشهاديه محلي گواهي شده ادعا نموده سند مالكيت شش 
دانگ يك باب عمارت پاك 14009 فرعي از پاك 76 اصلي واقع در بخش سه جاپلق و بربرود اليگودرز 
صادره ذيل ثبت 13258 دفتر 70 صفحه 465 به نام خانم عقيل موسوي فرزند مسلم صادر و تسليم شده 
که به علت بي احتياطي مفقود گرديده و نامبرده فوق تقاضاي سند مالكيت المثني نموده ضمن گواهي عدم 
انجام معامله نسبت به سند مزبور طبق سوابق موجود در دفتر اماك مراتب برابر تبصره يك ماده 120 آيين 
نامه اصاحي قانون ثبت در يك نوبت جهت اطاع عموم آگهي  مي گردد تا چنانچه کسي يا ارگاني مدعي 
انجام معامله يا حقوقي نسبت به پاك فوق الذکر  مي باشند از تاريخ نشر آگهي  به مدت ده روز موضوع را 
کتبا ضمن ارائه مستندات قانوني به اين اداره اعام و رسيد اخذ نمايند بديهي است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مدت فوق طبق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت  المثني بنام متقاضي خواهد شد. ضمنا برابر 

سند شماره 3200-90/2/20 دفتر 5 اليگودرز در رهن بانك مسكن قرار دارد.
د ش 97/9/17

رضا افروغ ـ رئيس اداره ثبت اسناد و اماك اليگودرز 

آگهي اباغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 1/444/97

وقت رسيدگي: 97/10/17 ساعت 9 صبح 
خواهان: مهدي باهو

خوانده: علي اصغر رنجبر ـ حشمت اله عباس پور ـ ابراهيم يوسفي 
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستي تسليم شوراي حل اختاف نموده که جهت رسيدگي به شعبه اول حل اختاف ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجويزماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي شود. 
تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسيدگي حضور بهمرساند چنانچه 

بعدا اباغي به وسيله آگهي ازم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار 97/9/17 

 د ش 97/9/17
مدير دفتر شعبه دوم شوراي حل اختاف قائم شهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
در شرکت  وکالتا  و  وايتا  اصالتا،  از  اعم  آنها  قانوني  قائم مقام  يا  و  کليه صاحبان سهام  از  وسيله  بدين 
خدماتي مسافرتي و زيارتي خادم اائمه کردکوي سهامي خاص ثبت شده به شماره 4 کردکوي شناسه ملي 
10700000512 با رعايت ماده 17 ـ اساسنامه شرکت جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي به طور 

فوق العاده دعوت به عمل مي آيد
دستور جلسه 

1- تصويب نامه ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي 1395 شرکت 
2- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل شرکت.

3- انتخاب اعضاي هيئت مديره شرکت.
4- انتخاب روزنامه کثيراانتشار شرکت.

تاريخ تشكيل جلسه: روز چهارشنبه مورخ 1397/9/28 ساعت 8 صبح الي 12 
مكان تشكيل جلسه: استان گلستان ـ شهرستان کردکوي ـ بخش مرکزي ـ شهر کردکوي ـ اداره برق 
ـ خيابان شهيد عباسپور ـ خيابان امام خميني ـ پاك 0 ـ طبقه دوم ـ کدپستي 4881637317 تلفن 

 01734341295
تاريخ انتشار شنبه 97/9/17 

 خ ش 97/9/17 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شرکت شترمرغداران توس نمونه سهامي خاص 

به شماره ثبت 56305 به شناسه ملي 
14005359131

نوبت دوم
با توجه به برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در تاريخ 97/9/11 نظر به اينكه جلسه مذکور به 
حد نصاب قانوني نرسيده و لذا نتيجه اي حاصل نشده است بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فوق دعوت 
مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخه 97/9/28 در ساعت 8 صبح در محل قانوني 
ـ کيلومتر 30 جاده نيشابور روستاي حاجي آباد اول جاده درود نرسيده  ـ مشهد  شرکت واقع در جاده نيشابور 

به روستاي حريم آباد شرکت شترمرغداران توس نمونه تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه 

1- انتخاب هيئت مديره جديد 
2- تعيين بازرس شرکت 

3- کاهش اعضاي هيئت مديره 
تاريخ انتشار 97/9/17 

 شماره 56305 ـ خ ش 97/9/17 

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجامع عمومي 
عادي به طور فوق العاده

شرکت پرتو اميد ناب  تربت )سهامي خاص(
ثبت شده به شماره 2938 و شناسه ملي 

10860054040
بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
در ساعت 11 صبح مورخه 97/10/1 در آدرس تربت حيدريه ـ بلوار باهنر ـ باهنر 54 ـ سمت راست ـ 

ساختمان سوم تشكيل مي گردد حضور بهمرسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده: 

1- انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره و مديران براي مدت دو سال 
2- انتخاب بازرسين براي مدت يك سال 

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار 
4- ساير موارد 

تاريخ انتشار 97/9/17 
 شماره 2938 ـ خ ش 97/9/17 

آگهي اصاحي
پيرو آگهي هاي شماره هاي 9365 و 9354 مورخ 97/8/15 و 97/8/30 به روزنامه هاي رسالت و آواي 
شمال در خصوص شش دانگ يك باب خانه و محوطه تحت پاك ثبتي 474 سنگ اصلي 96 مفروز از 17 به 
مساحت 477/28 مترمربع به مالكيت خانم فتانه خداپرست کاهدوز محله بدينوسيله به اطاع مي رساند 
مبني بر اشتباه بوده و صحيح آن شش دانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 477/28 مترمربع تحت پاك 
شماره 473 مفروز از سنگ 17 سنگ اصلي 96 بخش 16 گيان در مالكيت خانم فتانه خداپرست کاهدوز 
محله صحيح مي باشد لذا مراتب در يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه کسي نسبت به مورد تقاضاي فوق 
اعتراضي داشته باشد مي تواند واخواهي خود را از تاريخ انتشار به مدت سي روز به اين اداره ارايه و گواهي 
مشعربه تنظيم يا تقديم دادخواست از مراجع ذيصاح قضايي ارايه دهد بديهي است در صورت سپري مدت 

آگهي اعتراضات خارج از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار 97/9/17 

 م الف 773
رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان سياهكل ـ همايون فاحتكار

رئيس هيئت مديره ـ سيدحسين حسيني

نايب رئيس هيئت مديره 

هيئت مديره شركت 



»

سردار اشتري خبر داد:
 تاش براي شناسايي 

 و دستگيري اعضاي
 گروه تروريستي چابهار

اجتماعي شنبه 17 آذر 101397
30 ربيع ااول 1440-8 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9377

دادستان کل کشور:
نفوذي ها قصد ضربه به اقتصاد کشور را دارند

دادستان کل کشور گفت: نفوذي ها قصد ضربه به اقتصاد کشور را دارند.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، حجت ااسام والمسلمين محمدجعفر 
منتظري در نشست بررسي مشکات و چالش ها در رسيدگي به پرونده هاي 
جرائم اقتصادي با اشاره به فرمايشي از امام علي )ع( افزود: اين امام 
بزرگوار نشانه يک مدير خوب را تدبير و برنامه ريزي و پرهيز و اجتناب 
از زياده روي عنوان کرده است، شرايط کشور ما نيز به گونه اي است 
که مديريت هر بخشي بايد به اين دو مولفه توجه کافي و کامل داشته 
باشد.وي افزود: اگر بخواهيم به نتيجه مطلوب برسيم حتما بايد در کار ها 
برنامه ريزي همراه با تدبير داشته باشيم و از زياده روي و افراط و تفريط 
اجتناب ورزيم.وي با اشاره به وضعيت امروز کشور تصريح کرد: ما در 
يک جنگ جدي دشمن قرار گرفته ايم. جنگي که هم اقتصاد کشور را 
و هم ارزش هاي ديني و انقابي و هم امنيت ما را در حوزه هاي مختلف 
هدف گيري کرده است.وي يادآور شد: اين جنگ با مطالعات کامل و 
جامع و با رصد کردن شرايط کشور و به گونه اي که هرچه را در اختيار 
و توان داشته اند به کار گرفته اند، صورت گرفته است. چه اتاق فکر و 
انديشه که خودشان درست کرده اند و چه مديران و انديشه ورزاني که 
خودشان در زمينه جنگ دارند و چه به کار گرفتن عناصر منطقه اي و 
هماهنگ کردن با دولت هاي سرسپرده اي که در منطقه مثل يک گاو 
شيرده دارند به آن ها شير مي دهند و آن ها را پشتيباني مالي و اقتصادي 
مي کنند. براي اين دولت ها هم هيچ مهم نيست که چقدر پول و در کجا 

و به وسيله چه کسي و در چه جايي خرج مي کنند.وي با اشاره به اينکه 
ميليارد ها دار به ميدان آورده اند تا هزينه کنند و در اين جنگ ما را به 
شکست بکشانند، گفت: دشمنان همه مکر و حيله، نيرنگ و توطئه هاي 
خودشان را به ميدان آوردند و عقل و منطق و وظيفه شرعي و ملي 
ما اقتضا مي کند که همه دست اندر کاران بخش هاي مختلف اجرايي، 
تقنيني، قضائي و اطاعاتي و امنيتي با همه توان به ميدان بيايند و 
همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس براي دفاع از ايران اسامي سر 
از پا نمي شناختند، به همين ترتيب وارد ميدان جنگ اقتصادي شوند.

جعفري با اشاره به اينکه متاسفانه در برخي از مراکز و دستگاه ها انسان 
توطئه هاي  با  مبارزه  را در  احساس جدي  اين  مي بيند که مسئولين 
دشمن ندارند، گفت: جاسوساني که آمريکا، رژيم صهيونيستي و عوامل 
منطقه اي آن ها قطعا در بخش هاي مختلف کشور و دستگاه هاي گوناگون 
جاسازي کرده اند، دو کار را انجام مي دهند. اول اينکه عواملي هستند که 
جاسوِس انتقال خبر هستند و تخليه اطاعاتي مي کنند و ديگر اينکه 
بستر موردنظر دشمن را فراهم مي کنند؛ به گونه اي که جاسوس در يک 
دستگاهي راه پيدا مي کند و به نحوي عمل مي کند که دشمن بتواند به 
اهداف خود برسد.وي با تاکيد بر اينکه بخش هاي مختلف، بايد جاسوسي 
را جدي بگيرند؛ چرا که دشمن در اين زمينه سرمايه گذاري کرده است، 
خطاب به دادستان ها تصريح کرد: دادستان ها بايد در اين زمينه فعال 
باشند و با دستگاه هاي امنيتي و اطاعاتي همکاري هاي ازم را بکنند؛ 

چرا که امروز خطر جاسوسي يک خطر بسيار جدي است که نظام ما 
را هدف قرار داده است. دادستان کل کشور در رابطه با نحوه برخورد با 
افرادي که مجرم اقتصادي هستند يا مجرماني که بستر نيل به اهداف 
دشمن را فراهم مي کنند و يا کساني که به دنبال منافع و رسيدن به 
آاف و اولوف، اين خيانت ها را مي کنند، به بيان توضيحاتي پرداخت 
و اظهارکرد: ابزار اطاعاتي در اختيار واجا هست و انتظار ما اين است 
که در اين زمينه با جديت و برنامه ريزي کار کنند. مجموعه اطاعاتي 
که ما داريم اين است که دشمن در اين زمينه به سرعت، به شدت و با 
برنامه ريزي کار مي کند؛ لذا جزء وظايف جدي وزارت اطاعات، اطاعات 
سپاه و نيروي انتظامي است که رصد کنند؛ اين ها را زمين گير کرده و 
نگذارند اين خائنين به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته يا ندانسته 
قوه  اختيار  اطاعاتي در  ابزار  افزود:  پياده کنند.وي  را  اهداف دشمن 
قضائيه نيست. قوه قضائيه وظايفي تعريف شده براساس قانون اساسي و 
قوانين عادي دارد؛ منتها حتما بايد از نيروي انتظامي، اطاعات سپاه و 
وزارت اطاعات اين حمايت و پشتيباني را بکنند تا آن ها بتوانند با اتکا 
به دستگاه قضائي کار هاي خودشان را انجام دهند.وي از وزارت اطاعات 
خواست تا دستگاه هاي اقتصادي را رصد کند و گفت: براساس اطاعاتي 
که داريم نفوذي ها در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور تاش مي کنند 
که ضربه اقتصادي دشمن را کاري کنند و نبايد بگذاريم که اين ها بتوانند 

اهداف خودشان را محقق سازند.

فرمانده نيروي انتظامي از تاش براي شناسايي و دستگيري اعضاي گروه تروريستي 
چابهار خبر داد. سردار حسين اشتري در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه 
تروريستي روز پنج شنبه چابهار اظهار داشت: حدود ساعت ۹:۳۰ دقيقه صبح روز 
پنج شنبه يک دستگاه وانت که حامل مواد منفجره بود براي عمليات انتحاري به مقر 
انتظامي شهرستان چابهار حمله مي کند.وي با بيان اينکه خوشبختانه با هوشياري، 
رشادت و شجاعت ماموران نيروي انتظامي، فرد مهاجم ناکام شد و قبل از اينکه بتواند 
داخل آن مقر شود خودروي فرد مهاجم منفجر و به هاکت مي رسد افزود: البته دو 
نفر از کارکنان عزيز نيروي انتظامي که يکي از آن ها مامور ما بوده، با شجاعت جلوي 
اين فرد مهاجم ايستاده بود و به شهادت رسيد.فرمانده ناجا با اشاره به شايعات مطرح 
شده درباره شهادت فرمانده انتظامي شهرستان چابهار تصريح کرد: فرمانده انتظامي 

چابهار هيچ گونه آسيبي نديده و خبر شهادت وي کذب است.اشتري درباره تدابير 
نيروي انتظامي براي مقابله با تروريست ها افزود: ما هوشياري ازم را داريم و تعداد 
زيادي از اينها در مرز ناموفق بودند و حرکاتشان خنثي شده و به هاکت رسيدند. 
وي ادامه داد: اقداماتي هم صورت گرفته و ان شاءاه بتوانيم ايادي ديگر اين گروه را 
شناسايي و تحويل قانون بدهيم. به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، 
سردار حسين رحيمي فرمانده نيروي انتظامي تهران نيز در پيامي ضمن محکوم کردن 
حادثه تروريستي صبح روز پنج شنبه در چابهار اظهار کرد: اينچنين حوادثي نه تنها 
کمترين تاثيري در اراده ملت و سربازان ايران اسامي ندارد بلکه وحدت و انسجام ملي 
ما را بيش از پيش تقويت خواهد کرد و به همگان ثابت مي شود که دشمنان اجير 

شده اين ملت، هدفشان بر هم زدن امنيت و آرامش مردم است.

نيم نگاه

يارانه شير، هزينه نيست
رسول خاني

مي گويند لبنيات و بويژه شير از کااهاي اساسي است و ميزان 
مصرف آن يکي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي و اجتماعي 
اي که حدود  کارشناسان در جامعه  محسوب مي شود.به گفته 
۹۰درصد مردم با کمبود کلسيم مواجه هستند، کمک به افزايش 
سرانه مصرف شير از اساسي ترين نيازهاي آن جامعه در جهت 

تامين امنيت غذايي و ارتقاي شاخص سامت است.
شير به دليل دارا بودن ترکيبات خاص تنها ماده شناخته شده در 
طبيعت است که مي تواند تمام نياز هاي بدن همچون رشد، انرژي، 
ساخت و ترميم بافت ها را تامين کند و ارتقاي هوش و افزايش توان 
فراگيري، افزايش طول عمر و پيشگيري از کارافتادگي زودهنگام از 

مزاياي مصرف شير و لبنيات است.
اين در حالي است که مصرف مواد لبني متاثر از افزايش قيمت ها 
و کاهش قدرت خريد مردم تنها در مدت يک ماه گذشته 2۰درصد 

کاهش يافته است.
همچنين بررسي هاي علمي حاکي از آن است که 4۰درصد زنان بالغ 
و۳5درصد مردان بالغ ايراني کاهش تراکم استخوان دارند و حداقل 

2/2ميليون نفر از مردم کشور دچار پوکي استخوان هستند.
در اين ارتباط دکتر حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در هفته گذشته 
ضمن اعام هشدار به افزايش شديد قيمت شير و لبنيات و کاهش قابل 
توجه سرانه مصرف آن از افزايش بيماري ها و عوارض مصرف کم لبنيات 
در کشور خبر داد.او با اشاره به تاثيرات منفي کاهش مصرف شير برروي 
کودکان، جوانان و نوجوانان، زنان باردار و همچنين نسل آينده اين مرز و 
بوم از دستگاه هاي نظارتي خواست با متخلفين افزايش قيمت توليدات 
لبني برخورد جدي داشته باشند.در پي اين خواسته معاون وزير بهداشت 
بوده که چند روز پيش سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي از محکوميت 
22شرکت توليد فرآورده هاي لبني خبرداد و گفت: اين شرکت ها در 
مجموع به پرداخت 82۹ميليارد ريال به عنوان جريمه گران فروشي و 
کم فروشي محکوم شده اند.اما اين جريمه ها نيز نتوانست جلوي تخلفات 
کارخانجات لبني را بگيرد. چنانچه سخنگوي تعزيرات حکومتي دو روز پس 
از آن مجدداً از 68 ميليارد ريال گران فروشي يک کارخانه لبني خبرداد. 
جالب اينکه اين مدير متخلف اذعان داشته است که به دليل گراني شير 

خام و مواد اوليه، گران فروشي ادامه خواهد داشت!!
را  لبنيات  و  شير  آنکه  چه  کننده،  مصرف  ميان  اين  در  مطئناً 
گران مي خرد و چه  آنانکه به دليل گراني، اين مواد را از سبد 
غذايي خانوار خود حذف کرده اند متضرر گراني و کم فروشي مواد 
لبني هستند.متاسفانه حدود ۹سال پيش بود که تصميم گيران و 
 سياست گذاران کشور برخاف آنچه در کشورهاي در حال رشد و پيشرفته 

مي بينيم تصميم به حذف يارانه شير گرفتند.
بسياري از مسئوان کشور ما حمايت از توليد کننده و مصرف کننده 
شير را هزينه مي دانند و بر اين باورند که شهروندان بدون شير هم 
مي توانند به زندگي خود ادامه دهند، غافل از اينکه هزينه هاي 
 مصرف نکردن لبنيات و شير در دراز مدت خود را نمايان مي سازد. 
 به طوري که در مدت حدود 1۰تا 15 سال بهايي که بايد براي مراقبت ، 

نگهداري و درمان افراد و همچنين جامعه پرداخت شود چندين 
برابر هزينه هاي تهيه و مصرف مايع مغزي شير است.

پس مي بينيم که آنچه از سياست ها و تصميمات دولت ها در 
جامعه باقي مي ماند، سال ها آثار خود را برجاي مي گذارد.چنانچه 
به دليل عدم حمايت دولت از صنايع لبني، تعداد واحدهاي لبني 
کوچک و بزرگ در کشور طي زماني کوتاه از 15۰۰واحد به 5۰۰واحد 

کاهش يافته است.
در پايان بايد گفت، تا دولتمردان به اين باور نرسند که کاهش قدرت 
خريد مردم در تهيه و مصرف مواد لبني برابر است با از دست دادن 
سامت شهروندان، همانگونه که مدير شرکت متخلف لبني عنوان 

کرده است، تخلفات گران فروشي ادامه خواهد داشت.

خبر
سخنگوي صندوق بازنشستگي:

مهلت ثبت نام بيمه تکميلي بازنشستگان 
ايثارگر تا ۳۰ آذر ماه است

مديرکل روابط عمومي صندوق بازنشستگي گفت: مهلت ثبت نام بيمه 
تکميلي بازنشستگان ايثارگر تا ۳۰ آذر ماه است.

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، محمدرضا افشار با اشاره به 
سؤاات بسيار زياد بازنشستگان ايثارگر در زمينه بيمه تکميلي که تا 
پيش از اين توسط بنياد شهيد ارائه مي شد، گفت: براساس مصوبه جلسه 
11 مهر ماه هيئت وزيران، کليه دستگاه هاي اجرايي موظف شدند تا 
از سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار اباغي نسبت 
به تأمين و پرداخت هزينه بيمه درمان تکميلي ايثارگران و افراد تحت 
تکفل ايشان اعم از شاغل يا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.

وي گفت: بازنشستگان کشوري ايثارگر که در اين زمينه با مشکل مواجه 
شده اند در صورت عاقه مي توانند تا ۳۰ آذرماه ۹۷ با مراجعه به کليه 
شعب و نمايندگي هاي بيمه آتيه سازان نسبت به برقراري اين خدمت 

براي خود و افراد تحت تکفل اقدام کنند.

مخالفت پورسيدآقايي با ورود 
 خودروهاي نمايندگان مجلس 

به خطوط ويژه
دستيار ويژه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره 
به برنامه ريزي نمايندگان مجلس براي ورود خودروهايشان به خطوط 
ويژه اتوبوس گفت: معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران با اين 

طرح کاما مخالف بوده و اجازه اين کار نمي دهيم.
سيد محمدمهدي شريفي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري 
تسنيم در پاسخ به اين پرسش که آيا معاونت حمل و نقل و ترافيک 
شهرداري تهران از طرح نمايندگان مجلس در خصوص ورود خودروهاي 
نمايندگان مجلس به خطوط ويژه اطاع دارد يا خير؟ اظهار کرد: در 
اين خصوص ما هيچ اطاعي نداريم و در واقع خبر را از فضاي مجازي 

مطلع شديم.
وي تصريح کرد: معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اين 
گونه کارها مخالف بوده و قطعا در مقابل اين تصميم خواهيم ايستاد و 
اين در حالي است که حدود 4 سال پيش نيز مجوزهايي براي معاون هاي 
وزرا براي حضور در خطوط ويژه داده شده بود  و آنها تواسته بودند 
چراغ هاي گردون را اخذ کنند.وي ادامه داد: معاونت حمل و نقل و ترافيک 
و شخص آقاي پورسيدآقايي صد درصد با اين طرح نمايندگان مجلس 

مخالف است و اجازه اجرايي شدن آن را هم نمي دهيم.

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود نانو برفينه شرق گستر توس درتاريخ 
1397/03/23 به شماره ثبت 64771 به شناسه ملي 14007649405 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير 
بسته  و  :توليد  فعاليت  اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع  جهت 
انواع موادشيميايي شامل شوينده هاي بهداشتي و صنعتي  بندي 
اوليه  مواد  و صادرات  و...واردات  بهداشتي  و  آرايشي  ومحصوات 
و کليه کااهاي توليدي, خريد و فروش و صادرات و واردات کليه 
کااهاي مجاز بازرگاني- شرکت در مناقصات و مزايدات – اخذ وام 
بانک هاي دولتي و خصوصي و  از کليه  ارزي  و تسهيات ريالي و 
نمايشگاه  در  خارجي شرکت  و  داخلي  اعتباري  و  مالي  موسسات 
هاي بين المللي تخصصي و غيرتخصصي داخل و خارج کشور- ايجاد 
شعب و دفاتر نمايندگي در زمينه موضوع فعاليت شرکت در داخل 
و خارج از کشور- انعقاد قراردادهاي همکاري و مشارکت با شرکت 
هاي داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان خراسان رضوي - 
شهرستان مشهد - بخش مرکزي - شهر مشهد-فرهنگيان-خيابان 
سيدمرتضي-خيابان سيدمرتضي 2 )شيخ مفيد 1(-پاک -247طبقه 
همکف- کدپستي 9188838466 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت 
است از مبلغ 1000000 ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا 
آقاي جواد آسوده به شماره ملي 0902277251 دارنده 10000 ريال 
سهم الشرکه آقاي علي آسوده به شماره ملي 0902299689 دارنده 
990000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي جواد آسوده به 
شماره ملي 0902277251و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
نامحدود آقاي علي آسوده به شماره ملي 0902299689و به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار از قبيل چک 
, سفته , بروات , قراردادها , عقوداسامي و همچنين کليه نامه هاي 
عادي و اداري با امضا آقاي علي آسوده همراه با مهر شرکت معتبر 
مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثير اانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع 
فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )307165(

آگهي تغييرات شرکت کيان سفر پاسارگاد مشهد کات شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 35530 و شناسه ملي 10380509783 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/02/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد :به استناد نامه 
مايان شرکتهاي  کارفر  14/ب/97مورخ1397/02/22انجمن صنفي  شماره 
داراي  زاده کبود کنبدي  آقاي علي حسينعلي  و حومه  مسافربري مشهد 
کدملي: 0938496311 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل -2 خانم 
انسيه جاويدپور داراي کدملي: 0930707931 به سمت رئيس هيئت مديره 
-3آقاي محمدباقر بهشتي قلعه نو داراي کدملي: 5539875524 به سمت 
عضو هيئت مديره -4آقاي اسماعيل محمودي داراي کد ملي:5539652584 
به سمت عضو هيئت مديره -5 آقاي سيدمصطفي مصطفويان سيني داراي 
کدملي:5539611721 به سمت عضو هيئت مديره -6آقاي ذبيح اه اسفندياري 
قله زو داراي کدملي:5539638816 به سمت عضو هيئت مديره -7آقاي 
به سمت عضو هيئت  ملي 5539347374  کد  داراي  زاده  رمضان غريب 
مديره براي مدت دو سال انتخاب شد. وکليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبيل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسامي با امضاي 
منفرد مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )307163(

آگهي تغييرات شرکت توليد خوراک دام منطقه آفرين جام شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 996 و شناسه ملي 10380110824 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/06 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضاي هيئت مديره از 4 نفر 
به 5 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري تربت جام )307162(

آگهي تغييرات شرکت ارتعاش گستر خراسان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 19557 و شناسه ملي 10380350882 
مورخ 1397/06/27  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
با  تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي محمدجواد اسداللهي 
شماره ملي 6439909193 به سمت رئيس هيات مديره -2 
خانم فاطمه باغوئي طرقبهي با شماره ملي 0935247238 
به سمت نايب رئيس هيات مديره -3 آقاي مهدي فاطمي با 
شماره ملي 0941999211 به سمت مديرعامل و عضو هيات 
اند. همچنين  گرديده  انتخاب  دو سال  مدت  براي  مديره 
با  بانکي  و  آور رسمي  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کليه 
امضاء مديرعامل و يکي از اعضاء هيات مديره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )307157(

آگهي تغييرات شرکت توليد خوراک دام منطقه آفرين جام شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 996 و شناسه ملي 10380110824 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/06 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: 
مريم سراج احمدي به شماره ملي 00731699300 به سمت رئيس 
هيئت مديره و محمود مريد احمدي به شماره ملي 0731659481به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل و متين مريد احمدي به 
شمارملي 0730371341به سمت عضواصلي هيئت مديره و محيا مريد 
احمدي به شمارملي 0720231426به سمت عضواصلي هيئت مديره 
و مليکا مريد احمدي به شمارملي 0720617359به سمت عضواصلي 
هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند 2 - کليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات ، قراردادها 
و عقوداسامي با امضاء مشترک مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره 
)محمود مريد احمدي (و رئيس هيئت مديره )مريم سراج احمدي( 
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

تربت جام )307161(
آگهي تغييرات شرکت نماي صنعت طوس شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 11245 و شناسه ملي 10380269534 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاي عليرضا ابوالفضلي کد ملي: 2753583587 به سمت بازرس 
اصلي و آقاي احمد گلمکاني کدملي : 0939629399به سمت بازرس 
ثبت  کل  اداره  انتخاب شدند.  مالي  براي مدت يک سال  لبدل  ا  علي 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )307160(

تاسيس شرکت سهامي خاص آرا ژن ويرا ايرانيان درتاريخ 1397/09/07 
به شماره ثبت 12284 به شناسه ملي 14007970146 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :احداث گلخانه، پرورش محصوات گلخانه اي و 
توزيع و فروش محصوات توليدي- طراحي، اجرا، آماده سازي و نظارت و 
احداث مجتمع هاي گلخانه اي- بازرگاني و بازاريابي و صادرات و واردات 
کليه محصوات کشاورزي و کليه صنايع جانبي مرتبط با کشاورزي- توليد و 
تامين و توزيع نهاده هاي کشاورزي )باغي، زراعي و دامي( و ماشين آات و 
ادوات کشاورزي- انجام هرگونه فعاليت کشاورزي، دام ، طيور و راه اندازي 
واحدهاي توليدي، فرآوري ، صنايع تبديلي و تکميلي مربوطه- ارائه کليه 
خدمات زراعي، باغي، دامپروري و دامپزشکي در زمينه طراحي، احداث 
و ايجاد و نگهداري- تهيه، توليد، بسته بندي، بازاريابي، توزيع، فروش و 
صادرات و واردات کليه محصوات پاک و ارگانيک- توليد، تهيه، خريد، 
فروش و توزيع کليه قطعات و لوازم آبياري تحت فشار و طراحي و خدمات 
شبکه هاي آبياري تحت فشار- طراحي، اجرا، احداث و ايجاد و نگهداري 
فضاي سبز- تهيه و تنظيم نقشه هاي اجرايي براي پروژه هاي کشاورزي 
)دامي، زراعي، باغي ومنابع طبيعي( و تنظيم کروکي و خدمات جي پي اس و 
جي آي اس- نقشه برداري و تهيه نقشه هاي کاداستر و تفسير عکس هاي 
هوايي و ماهواره اي- مطالعه و انجام پروژه هاي مرتع داري، جنگلداري و 
پوشش هاي گياهي و خاک شناسي- خدمات دالي و واسطه گري - تامين 
نيروي انساني موردنياز ادارات ، سازمانها، نهادهاي دولتي و غيردولتي و 
عمومي و خصوصي و ارائه خدمات اداري و پشتيباني- شرکت در مزايده 
ها و مناقصات دولتي و خصوصي- افتتاح حساب نزد بانکها و موسسات و 
صندوقهاي مالي و اعتباري و اخذ وام و تسهيات بانکي از کليه بانکها و 
موسسات و صندوقهاي مالي و اعتباري دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي 
نمايندگي و ايجاد شعبه ، واردات و صادرات کليه کااها وخدمات مجاز 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان زنجان ، شهرستان 
زنجان ، بخش مرکزي ، شهر زنجان، سعدي وسط ، خيابان زينبيه غربي 
، کوچه عطايي ، پاک 0 ، ساختمان صدرا ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستي 
4518616756 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 100000000 
ريال نقدي منقسم به 100 سهم 1000000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام 
عادي مبلغ 100000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 
72/4185/525 مورخ 1397/08/27 نزد بانک کشاورزي شعبه ميدان 
انقاب زنجان با کد 4185 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي 
بنيامين هرکي نژاد نليوان به شماره ملي 2670167837و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال آقاي مسعود عصفوري به شماره ملي 4270409967و به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي رحيم عصفوري به شماره ملي 
4280422419و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي با امضاء مشترک آقاي 
رحيم عصفوري با سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يکي از اعضاي 
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و همچنين کليه نامه هاي 
عادي و اداري با امضاء آقاي رحيم عصفوري با سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم علوي به شماره ملي 4280880115 
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي رضا معصومي 
به شماره ملي 4284818007 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال 
مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري زنجان )305593(

آگهي تغييرات شرکت رنگين پاست بهديس شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 1347 و شناسه ملي 14005860256 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ـ آقاي کاميار ربوشه به شماره ملي 
با  باشد  مي  الشرکه  2/500/000سهم  داراي  که   3810458813
رعايت مفاد103 قانون تجارت کليه سهم الشرکه خود را به خانم 
طليعه مايي به شماره ملي 3820068171 از شرکت خارج شد و 
ديگر هيچ گونه حق و سمتي در شرکت ندارد و اين نقل و انتقال 
سهم الشرکه مورد موافقت کليه شرکاء با رعايت مفاد ماده 102 
قانون تجارت قرار گرفت. نام شرکاء ميزان سهم الشرکه بعد از 
ملي3821375434  کد  به  ربوشه  ناصح  -آقاي   : انتقال  و  نقل 
داراي 5000/000ريال سهم الشرکه -آقاي عبداه ربوشه به کد 
ملي3820995951 داراي 2/500/000ريال سهم الشرکه - خانم 
طليعه مايي به کد ملي 3820068171 داراي 2/500/000ريال سهم 
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مريوان )308385(

آگهي تغييرات شرکت توان شتاب سنه شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 8323 و شناسه ملي 10610115888 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل 
شرکت به آدرس شهرستان سنندج،بخش مرکزي،دهستان حومه،روستا 
نايسر،خيابان آريز،کوچه سهند 8،پاک 0 ،طبقه اول کد پستي 6614364571 
“ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري سنندج )308380(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاوني مجتمع تجاري زيرك بوکان
به شماره ثبت 260 و شناسه ملي 

10220016113
بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مجتمع 
به شماره ثبت 260 در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 97/10/5 در محل دفتر  تجاري زيرك بوکان 
از عموم سهامداران و اعضاء  پاساژ بزرگ( تشكيل مي گردد.  تعاوني )واقع در سالن اجتماعات  شرکت 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين 
شده حضور بهمرسانند يا طبق مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعاوني در صورتي که 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد. مي توند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده 
تام ااختيار از ميان اعضا واگذار نمايد که در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر خود حداکثر سه راي 
با وکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وکالت داشته باشد. توضيحا وکالتنامه هاي عادي بايستي يك 
روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت 
تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي بايستي به تاييد يكي 

از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شرکت.
2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال هاي 1391 الي 1396.

3- اتخاذ تصميم نسبت به سود و زيان سال هاي 1391 الي 1396.
4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه از سال 1391 الي 1396.

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397.
6- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره با عنايت به اتمام دوره

7- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل با عنايت به اتمام دوره
 3184

هيئت مديره شركت تعاوني مجتمع تجاري  خ ش 97/9/17
زيرك بوكان

محسني اژه اي:
آيين نامه موارد استجازه از رهبري اباغ شد

سخنگوي قوه قضائيه گفت: آيين نامه موارد استجازه از 
رهبري اباغ شد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري 
آنا، حجت ااسام  والمسلمين غامحسين محسني  اژه اي 
در نشست دادستان ها با موضوع بررسي مشکات و 
چالش ها در رسيدگي به پرونده هاي جرائم اقتصادي 
گفت: دشمن امروز براي مقابله با جمهوري اسامي 
ايران از همه توان و امکان خود استفاده مي کند و 
با تجربه اي که از شکست هاي گذشته داشته يکي از 
راهبردهايش را بر اين محور قرار داده که بايد هر طور 
شده مردم را عليه نظام بشوراند؛ چرا که در غير اين 
صورت فعاليت هاي نظامي، اقتصادي و تبليغاتي اش به 
تنهايي کارساز نيست. بنابر اين امروز شاهديم که يک 
عمليات رواني و فشار بسيار سنگين عليه کشورمان 
انجام مي شود.وي خاطر نشان کرد: با توجه به مشکات 
و موانعي که در مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت، 
از سوي رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي از مقام 
معظم رهبري مواردي را درخواست نمودند و مقام 

معظم رهبري با ماحظه اي آن موارد را تاييد کردند 
و پيش بيني شد آيين نامه اي براي اين کار تنظيم 
شود که اين آيين نامه در ۳5 بند و 8 تبصره در هفته 
گذشته اباغ شد.وي با بيان اينکه آيين نامه مذکور 
و استجازه مقام معظم رهبري به دستگاه هاي ذيربط 
و رؤساي کل دادگستري ها اباغ شد گفت: فعًا مبنا 
استجازه و آيين نامه آن است که ازم ااجرا است و 
بايد طبق آن عمل شود و در مورد هر چيزي که در 
آيين نامه مصرح نبود، طبق قوانين و مقررات عمل 
مي شود.سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه طبق 
اين آيين نامه دادگاه هاي ويژه در دادگاه هاي انقاب 
تهران و يا هر استاني که از سوي رياست قوه تشخيص 
داده شود، برگزار مي شود و صاحيت دادگاه هاي ويژه 
تهران عام و کشوري است افزود: مواردي که براي 
اباغ، اعتراض و تجديدنظر خواهي وجود دارد در اين 
آيين نامه کاهش يافته است به عنوان مثال اعتراض 
به قرار ابتدايي از 1۰ روز به 5 روز و همچنين زمان 

قرار اعتراض به دادنامه نيز کاهش پيدا کرده است و 
احکامي که توسط اين دادگاه ها صادر مي شود، به غير 
از اعدام قطعي است و بايد در دادسرا، دادگاه و ديوان 
عالي کشور شعب ويژه تشکيل شود.محسني اژه اي 
خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخيص قاضي علني 
برگزار شد قابليت انتشار در رسانه ملي و عمومي را 

دارد و پس از صدور حکم قطعي با رعايت ماده ۳6 
الزامي است.وي  انتشار آن  قانون مجازات اسامي، 
همچنين گفت: ارجاع پرونده ها به محاکم ويژه در تهران 
و استان ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضائيه است. 
طبق آيين نامه دبيرخانه اي در معاونت اول قوه قضائيه 

براي پيگيري امور تشکيل شده است.
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 سرمربي تيم ملي فوتسال نتايج تيمش در تورنمنت 
ارزيابي  سه جانبه اسلواکي را خوب و راضي کننده 
کرد. ناظم الشريعه درباره قهرماني ايران درتورنمنت 
سه جانبه اسلواکي اظهارداشت: هر دو تيم روسيه و 
اسلواکي تيم هاي فيزيکي و قدرتمندي هستند. روسيه 
نايب قهرمان جهان و دررنگينگ هم بااترازماست. 
بوده  ما  رقباي  جزء  هميشه  تيم  اين  هم  ازطرفي 
وهردوکشورهمواره دوست دارند با يکديگر بازي دوستانه 
برگزار کنند. اسلواکي هم فوتسالي برگرفته از اروپاي 
شرقي دارد و الگوي اين کشورروسيه است، البته کمي 
ادامه داد: درهرصورت  ضعيف ترازاين تيم است.وي 
تورنمنت بسيار خوبي بود. براي ما که با شرايط خاص 
و اردوي دو روزه به اين کشور رفته بوديم،  هماهنگي 
بچه ها سخت بود، اما همين تورنمنت باعث مي شود 
بچه ها تجربه هاي بسيار خوبي کسب کنند. ضمن اينکه 
ما دراين تورنمنت توانستيم روسيه را شکست دهيم 

و اين خيلي مهم است. سرمربي تيم ملي گفت: بايد 
براي آينده روي اين بازيکنان جوان وقت بگذاريم و 
براي گفتن خواهند  آنها حرف هاي زيادي  مطمئناً 
 داشت.ناظم الشريعه درخصوص حضورصميمي در بين 
10 دروازه بان برترجهان تصريح کرد: اين افتخاري است 
که هرسال نصيب کشورمان مي شود و يکي از بازيکنان 
ما درجمع برترين هاي جهان قرارمي گيرد. اين اتفاق 

نشان مي دهد فوتسال ما رشد کرده است. 

 ناظم الشريعه:
به آينده سازان فوتسال بسيار اميدوار هستم

سرپرست تيم پرسپوليس گفت: با اين شجاعت واراده و 
يکدلي که من مي بينم، پرسپوليس از پس هر مشکلي بر 
مي آيد. خواسته ما براي اجراي عدالت چرا بايد بعضي را 
نگران کند؟ قنبرپوراظهار داشت: بچه هاي ما واقعا قابل 
ستايش عمل کرده اند. اگر به عقب برگرديم، انتظارها 
اين بود که پرسپوليس بعد از فينال ليگ قهرمانان آسيا 
دچارافت شديدي شود ولي کادر فني و بچه ها واقعا 
غير قابل پيش بيني عمل کردند و اان از 4 بازي، 10 

امتيازگرفته ايم.وي ادامه داد: ما بازي هاي سنگيني 
داشتيم. اين بازي ها اصا آسان نبود ولي قدرت اراده اين 
پرسپوليس را در کمتر تيمي مي توان ديد. آن ها واقعا روي 
دستورهاي برانکو و کار خودشان تمرکز دارند. از سوي 
ديگر ارتباط دلي خاصي بين اعضاي تيم با تماشاگران 
وجود دارد که تاثير خيلي زيادي در تجديد قواي رواني 
بچه ها بعد از هر مسابقه و در مواجهه با مشکات دارد.وي 
 افزود:  قطعا تاش مي کنيم اسير بازي هاي حاشيه اي 
ديگران نشويم و تمرکز خودمان را براي بازي خواهيم 
داشت. خواسته ما از بديهي ترين موارد است. چيزي 
بيشترازحق مان نمي خواهيم. برآورده شدن کمترازآن 
را هم انتظار نداريم، اگر اين مسئله باعث نگراني بعضي 
شده باشد، صحبتي براي گفتن نمي ماند.وي افزود: آن 
چه برانکومطرح کرد، اين است که بازي ها تحت تاثير 
اشتباهات داوري قرار نگيرد و شرايط رقابت برابر وجود 

داشته باشد تا تيم شايسته تربه قهرماني برسد.

قنبرپور:
پرسپوليس اسيرحاشيه سازي نمي شود

 تيم فوتبال استقال در پانزدهمين ديدار خود در ليگ برتر برابر تيم سپيدرود با 
۵ گل به پيروزي رسيد تا علي کريمي يکي از سنگين ترين شکست هاي فوتبالي خود را 
تجربه کند. درچارچوب هفته پانزدهم ليگ برترديروز، تيم استقال در رشت مهمان تيم 
سپيدرود بود که در نهايت آبي پوشان موفق شدند با نتيجه ۵ بر صفر به پيروزي برسند.
فرشيد باقري 2 گل، جابر انصاري ، ميثم تهي دست گل به خودي، رضا آذري  براي 
استقال دراين بازي گلزني کردند تا تيم تحت هدايت علي کريمي شکست سنگيني 
را متحمل شود.اين مسابقه در زمين چمن مصنوعي برگزار شد و همين مسئله باعث 
شد تا کيفيت بازي در نيمه نخست باتوجه به بارندگي تحت تاثيرقرار بگيرد.  شفر 
سرمربي استقال که براي به ثمر رساندن گل هاي بيشتر عطش داشت، رضا آذري 
و مرتضي تبريزي را به جاي فرشيد باقري و روح اه باقري وارد زمين کرد تا به خط 

حمله استقال جان تازه اي بدهد. تبريزي دردقيقه ۷۳ ضربه سر محکمي به سمت 
دروازه سپيدرود زد که ايمان صادقي مانع گل خوردن سپيدرود شد.در نهايت اين رضا 
آذري بود که در دقيقه ۷4 پاسخ اعتماد وينفرد شفر را داد و پاس عرضي وريا غفوري 
را به گل پنجم استقال تبديل کرد تا اختاف گل ها به حداکثر برسد.دردقيقه ۷۷ و 
۷۸ سپيدرودي ها مي توانستند يکي از گل هاي خورده را جبران کنند ولي عملکرد 
حسين حسيني و برخورد توپ با تيرک دروازه مانع بازشدن دروازه استقال شد.به 
اين ترتيب تيم استقال با سه امتياز اين مسابقه جمع امتيازات خود را به 24 رساند 
و جايگاهش در رده پنجم را مستحکم تر کرد. سپيدرود هم با اين باخت 10 امتيازي 
و دررده پانزدهم باقي ماند.استقال يک بازي عقب افتاده برابر پديده خراسان دارد 

که اين ديدار 22 آذر در ورزشگاه آزادي برگزارخواهد شد.

شاهين طبع:

تيم ملي جاي تسويه حساب شخصي نيست
 پنجره پنجم مسابقات انتخابي جام جهاني چين درحالي 
براي بسکتبال ايران به پايان رسيد که به واسطه پيروزي 
برابر فيليپين، تيم ملي ايران سهميه حضوردرجام جهاني 
را کسب کند.اين درحالي بود که تيم ملي براي اين 
پنجره ازرقابت ها و به دايل مختلف،  حدادي،  نيکخواه 
بهرامي،  کاظمي و مشايخي را درترکيب خود نداشت 
و به همين دليل شرايطي متفاوت از ديگر پنجره ها 
داشت. با اين شرايط، ملي پوشان بسکتبال مقابل استراليا 
دراولين ديدار پنجره پنجم انتخابي جام جهاني شکست 
خوردند اما با پيروزي برابرفيليپين خيال خود را بابت 
کسب سهميه جهاني راحت کردند.  شاهين طبع با 
بيان اينکه بازيکنان اين تيم مزد زحمات خود را گرفتند، 
گفت: بازي بسکتبال واقعا قابل پيش بيني نيست. شرايط 
وانگيزه ها در موقعيت هاي مختلف، متفاوت است و 
همين فاکتورها هستند که بعضا تاثيرگذارترين مي شوند. 
بايد دقيق تربه اينگونه مسائل توجه داشت.وي درمورد 
 اينکه پيش از پنجره پنجم انتخابي جام جهاني، خيلي ها 
کار تيم ملي بسکتبال را براي کسب نتيجه از اين پنجره 
سخت و بعضا غيرممکن مي دانستند، يادآورشد: حقيقت 
اين است که خودمان مي دانستيم کارسختي داريم. 

بيشتر هم روي شکسِت فيليپين تمرکز داشتيم چون 
بايد تعداد باخت هاي اين تيم را بيشتر مي کرديم. به 
هرحال تکليف استراليا که در گروه مشخص بود،  رقيبان 
اصلي ما فيليپين و ژاپن بودند به همين دليل مصمم به 
شکست دادن فيليپين بوديم. سرمربي تيم ملي ادامه داد: 
ملي پوشان براي ديدار با فيليپين و کسب نتيجه مقابل 
اين تيم بي انگيزه نبودند اما وقتي قزاقستان موفق شد 
درمانيل نتيجه بگيرد، باور بازيکنان به اينکه مي توانند 

از فيليپين امتياز بگيرند، خيلي بيشتر شد. و دست به 
کار بزرگي زدند که خيلي ها تصورش را نمي کردند. 
شاهين طبع تصريح کرد: نسبت به تيم ملي بسکتبال 
انتقادهاي زيادي مطرح بود. البته که قطعا منتقدان 
هم به اين تيم و شرايطي که دارد، تعصب دارند اما 
بهتر است اين افراد کمي هم صبر خود را زياد کنند. 
وي خاطرنشان کرد: پيروزي مقابل فيليپين تا حد 
زيادي صعود ايران به جام جهاني را قطعي کرد اما به 

خاطراما واگرهايي که هنوزوجود دارد بايد در پنجره 
ششم هم صاحب امتياز شويم. بايد دراين مرحله که 
اسفندماه برگزارمي شود، مقابل ژاپن پيروزشويم. تيم 
ملي درديداررفت برابرژاپن شکست خورد وجبران آن 
درتهران کار سختي است. شاهين طبع با تاکيد براينکه 
براي حضوردرپنجره پاياني انتخابي جام جهاني بايد 
درجلسه اي با حضور مسئوان فدراسيون، برنامه هاي 
آماده سازي تيم ملي بررسي شود، گفت: دوديداري 
که با قطر پيش از پنجره پنجم داشتيم، درعملکرد تيم 
تاثيرگذاربود. بايد پيش از پنجره ششم هم ديدارهاي 
تدارکاتي داشته باشيم. به خاطرمحدوديت هايي که 
به دليل مشکات ارزي با آن مواجه هستيم، بيشتر به 
دنبال اين هستيم تا اين دوديداررا درتهران برگزارکنيم. 
وي درمورد نيکخواه بهرامي، حدادي وکاظمي واينکه اين 
 بازيکنان به اردودعوت مي شوند، گفت: تصميم گيري 
 دراين مورد اصا قابل پيش بيني نيست. تيم ملي محلي 
براي تسويه حساب نيست. ما هم گذشته بازيکنان واينکه 
چه تاثيري درتيم ملي ودرکل بسکتبال ايران داشتند 
را فراموش نمي کنيم. قطعا براساس منافع بسکتبال و 

تيم ملي تصميم گيري مي کنيم. 

گوناگون

نكته

خبر

ادامه سکوت وزارت ورزش
حال فوتبال ايران درفاصله کمتر از يک ماه تا آغاز جام ملت هاي آسيا  خوب نيست 
وهيچ کس نمي تواند چه سرنوشتي در انتظارفدراسيون فوتبال است.مرور تقويم 
فوتبال نگران کننده ترازهميشه به نظرمي رسد وقتي تا جام ملت ها کمتراز۳0 روز 
باقي است. جامي که شايد يکي ازاميدوارترين دوره هاي آن براي فوتبال ملي ما 
باشد و فرصتي براي رسيدن به فينال معتبرترين تورنمنت آسيايي پس از حسرتي 
که بيش ازچهاردهه به درازا کشيده است.با اين وجود حال و روز فوتبال خوش 
نيست، بدتراز هميشه بحراني است. فوتبالي که شايد هيچ گاه دراين فاصله کوتاه 
تا آغازجام ملت هاي آسيا اينگونه باتکليف نبود. بهانه اين باتکليفي اجراي قانوني 
است که شايد کليت آن هدفمند و مفيد باشد اما نحوه اجراي آن حداقل درحوزه 
فوتبال منطقي و مبتني برروش درستي نيست.طبيعتا همانطورکه انتظارمي رود 
فدراسيون فوتبال نمي تواند موضع صريحي داشته باشد چرا که اعام موضع به 
معني اجراي قانون درفوتبال ازنگاه نهادهاي بين المللي مساوي است با دخالت غير 
مستقيم حاکميت در فوتبال، همان دليلي که براي تعليق هرفدراسيوني کافي است.
دراين شرايط فدراسيون فوتبال از وزارت ورزش کسب تکليف مي کند و انتظار دارد 
پاسخ وزارت ورزش به ابهامات موجود دراين بخش پايان دهد. دراين بين وزارت 
ورزش نيز نمي تواند به صراحت دستورالعمل کناره گيري اعضاي هيئت رئيسه را 
صادرکند چرا که اين دستورنيز مصداق دخالت دولت درفوتبال به شمار مي رود.
برهمين اساس سياست وزارت ورزش دراين ماجرا همچنان سکوت است، سکوت و 
احتماا انتظاربراي کناره گيري بازنشسته هاي فوتبال تا ازسوي نهادهاي داخلي وزارت 
ورزش به عدم اجراي قانون متهم نشود و از سوي نهادهاي برون مرزي وزارت ورزش 

به عنوان مقصردرتغييرات فدراسيون و عامل تعليق فوتبال معرفي نشود!

شماره يک پيشنهاد ندارد
دروازه بان ملي پوش پرسپوليس که درابتداي فصل پيشنهاداتي ازليگ هاي اروپايي 
داشت، درحال حاضر پيشنهاد رسمي براي لژيونرشدن ندارد. بيرانوند پس ازدرخشش 
درجام جهاني ، پيشنهادات مختلفي داشت. با اين حال دروازه بان ملي پوش پرسپوليس 
تصميم گرفت درابتداي فصل درجمع شاگردان برانکو باقي بماند تا اين تيم محروميت 
خود از جذب بازيکن در پنجره نقل و انتقااتي را پشت سر بگذارد.دروازه بان تيم 

ملي در صدد است تا به يکي از ليگ هاي معتبراروپايي برود.

امامي فر:
 باخت سپيدرود يک اتفاق بود

مربی تيم سپيدرود گفت: باخت به استقال يک اتفاق دورازانتظار بود، هيچ کدام از 
اعضای کادرفنی، بازيکنان و عوامل تيم نمی خواستند اين اتفاق بيفتد. امامی فرافزود: 

استقال با چنين توانی، با اين مهره ها واين بازيکنان بايد درکورس قهرمانی باشد.

آقايي به مدال برنز رسيد
ثريا آقايي به مدال برنز مسابقات بين المللي بدمينتون نپال دست 
يافت. نماينده کشورمان با شکست برابر حريفي ازميانمار به مقام 

سوم رسيد و به مدال برنز دست پيدا کرد. 

اردوي سرخپوشان در قطر 
سرمربي تيم پرسپوليس گزينه اول محل برگزاري اردوي تيمش 
در تعطيات را مشخص کرد. پرسپوليس در تعطيات نيم فصل 
قطعا اردوي خارجي در يکي از کشورهاي گرمسير برگزار خواهد 
کرد و به احتمال خيلي زياد يکي از کمپ هاي شهر دوحه قطر 

محل اردوي شاگردان برانکواست.

قضاوت فغاني در ويتنام
 با اعام کنفدراسيون فوتبال آسيا،  فغاني، سخندان و منصوري داوران 
بين المللي کشورمان، ديدار فينال سوزوکي کاپ آسيا  را قضاوت 

خواهند کرد. اين مسابقه روز24 آذردرويتنام برگزارمي شود .

 پيروزي بانوان در آسيا
تيم ملي هندبال بانوان ايران پس ازبرتري برابر هنگ کنگ درمسابقات 
قهرماني آسيا، براي کسب رتبه پنجم و ششم به مصاف استراليا 
خواهد رفت. ايران دراين مسابقه با نتيجه 1۹ بر1۷ به دومين 

پيروزي خود دراين رقابت ها دست يافت. 

انتقاد  از ملي پوش ايراني
هواداران تيم الغرافه خواهان اخراج  ژورکوف، سرمربي فرانسوي و مهدي 
طارمي، ملي پوش ايراني اين تيم شدند. هواداران خشمگين الغرافه پس 
از شکست اين تيم برابر ااهلي درهفته پانزدهم ليگ ستارگان خواهان 

اخراج اعضاي کادر فني و عده اي از بازيکنان الغرافه شدند.

صعود تاريخي احمديان 
 درادامه مسابقات انفرادي قهرماني جوانان جهان که دراستراليا درجريان 
است، امين احمديان جوان اول تنيس روي ميز کشورمان موفق شد 
پس ازصعود مقتدرانه ازمرحله مقدماتي به مرحله نهايي، دراولين بازي 
 مرحله نهايي با انجام يک بازي تماشايي و سخت، ليمبرت دارنده رنکينگ 

1۵ جهان ونفر اول تيم ملي فرانسه را شکست دهد.

 فوتسال، نامزد بهترين  جهان 
تيم هاي ملي فوتسال زنان و مردان کشورمان نامزد بهترين تيم هاي 
جهان شدند.تيم ملي فوتسال بانوان ايران در سال هاي 201۵ و 
201۸ عنوان قهرماني آسيا را کسب کرد. فرزانه توسلي و فاطمه 
اعتدادي ازايران دربخش بانوان نامزد بهترين گلروبازيکن هستند.

در بين داوران نيز نام گاره ناظمي داور بين المللي کشورمان که 
فينال المپيک جوانان را سوت زد، به چشم مي خورد.

تراکتورسازي 9 گل کاشت
تيم تراکتورسازي  در ديداري تدارکاتي بدون حضور بازيکنان ملي پوش، 
به مصاف تيم فوتبال کيله شين اشنويه رفتند و در نهايت با نتيجه ۹ بر 

يک به برتري دست يافتند.

اهداي 
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اهداي
زندگي
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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   54
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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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

آگهي مزايده عمومي 
 نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهي تجديد مزايده نوبت اول
شهرداري سيرجان در نظر دارد در اجراي بند 9 مصوبه شماره 1808 شوراي اسامي شهر سيرجان نسبت به فروش 12 قطعه زمين مسكوني از پاك ثبتي 13331 فرعي مفروز و مجزي شده از 1821 فرعي 
از 5087 اصلي واقع در بخش 36 كرمان به آدرس بلوار هجرت روبروي بيمارستان امام رضا )ع( )با قابليت اخذ مجوز 6 طبقه با سطح اشغال مجاز( با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام 

نمايد. لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 12 )دوازده( روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد اماك شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده:

1- قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب 3100003361004 بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر باشد 
به شرح جدول زير آورده شده است:

2- در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- به پيشنهادات مخدوش،  مشروط، ناقص و خارج ازمهلت مقرر رسيدگي نخواهد شد.

4- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود مي باشد.
5- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.

6- تاريخ تحويل پاكات از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان ساعت اداري روز 97/10/6 مي باشد.
تبصره: محل تحويل پاكات: سيرجان ـ ميدان انقاب ـ شهرداري مركزي سيرجان ـ واحد حراست مي باشد. 

7- تاريخ بازگشايي پاكات 97/10/8 ساعت 18 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/24 
 خ ش 97/9/17

سيدمرتضي اعتصامي - مديرعامل سازمان

سپرده شركت در مزايده )ريال(قيمت كل )ريال(قيمت پايه هر مترمربع )ريال(مساحت )مترمربع(شماره قطعه رديف 
1225017/600/0004/400/000/000220/000/000
2325016/000/0004/000/000/000200/000/000
3425016/000/0004/000/000/000200/000/000
4525016/000/0004/000/000/000200/000/000
5625016/000/0004/000/000/000200/000/000
6725016/000/0004/000/000/000200/000/000
7825016/500/0004/125/000/000206/250/000
81125016/300/0004/075/000/000203/750/000
91225015/700/0003/925/000/000196/250/000
101325015/700/0003/925/000/000196/250/000
111425015/700/0003/925/000/000196/250/000
121725017/400/0004/350/000/000217/500/000

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان 

جزيره زيباي كيش
اماك اكازيون 

خريدـ  فروشـ  اجارهـ  معاوضه 
مسكوني ـ اداري ـ تجاري 

)مشاوره سهيلي(
 09216065282
09347694006
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سيزدهمين سالگرد 
شهداي اصحاب رسانه

مراسم سيزدهمين سالگرد شهداي اصحاب 
ايران  اسامي  ارتش جمهوري  و  رسانه 
روز پنج شنبه در مقبره شهداي اصحاب 

رسانه برگزار شد.

نكته
گفتاري از صابر قديمي در يادبود ابوالفضل زرويي؛

ابوالفضل زرويي، حبل المتين 
طنزپردازان ايراني بود

استاد زرويي حبل المتيني بود که با همه طنزپردازان دور او جمع شده 
بوديم، همانند شمعي که همه افراد را دور خود جمع مي کند و همه 
طنزپردازان در کنار ايشان بودند، البته نبودن آقاي زرويي ضايعه بزرگي 
است اما واقعيت امر اينجاست ما بايد همان گونه که بعد از درگذشت 
افشين يداللهي عزيز سعي کرديم راهش را ادامه دهيم و در خانه ترانه 
که بنيانگذارش افشين يداللهي و ديگر عزيزان بودند، اما مدير هميشگي 
خانه ترانه دکتر يداللهي بود و ما ساليان سال در محضر ايشان بوديم، 
همچنين سعي کرديم با هر سختي که هست بعد از رفتن ايشان خانه 

ترانه را ادامه دهيم.
قطعا به احترام استاد زرويي تمام تاشمان را خواهيم کرد، من هم به عنوان 
کوچکترين اعضاي جامعه طنز سعي مي کنم اين راه را ادامه بدهم و ان شاءه 
بتوانيم شاگردان خوبي براي ايشان باشيم. نکته جالب اينکه مزار ايشان دو 
تا قبر با افشين يداللهي فاصله دارد و اينکه اين دو بزرگوار در کنار داريوش 
شايگان و منوچهر چشم آذر قرار گرفتند که توالي اين عزيزان در کنار يکديگر 

براي من جالب بود و از دست دادن اين بزرگان غم بزرگي است.
هيچ چيزي در دنيا مثل طنز جدي نيست قطعا هم براي موفقيت در هر 
کاري جديت ازم است حتي در طنز. طنز با فکاهه، لودگي و هجو متفاوت 
است و طنزپرداز ُمصلح اجتماعي است کسي که درد جامعه را بيشتر از هر 
کسي احساس مي کند، بيشتر از همه درد دارد و درد از يک جايي که مي گذرد 
تبديل به خنده مي شود. همان گونه که تراژدي از يک جايي که مي گذرد تبديل 
به کمدي مي شود. استاد زرويي هم شخصيتي جدي داشت و به نوعي درد 
اجتماعي را به صورت ملموس درک مي کرد. بعضا دردهاي شخصي که در 
حق ايشان به نامردي روا شد همه اين موارد در کار يکديگر منجر به اين 
شد که قلم طنز استاد در عين حال که طناز و بانمک است جدي و قابل 
احترام هم هست. قطعا اين ها در کنار هم معنا پيدا مي کنند. استاد زرويي 
بسيار مطالعه داشت و با  مطالعه اشعار جدي توانايي باايي بر سرودن نقيضه 
داشت و سبک نقيضه يکي از خروجي هاي قابل توجه استاد زرويي بود. اثر 
تذکره المقامات براساس تذکرة ااوليا نگاشته شده است يا خاطرات حسنعلي 
خان مستوفي و امثالهم که براساس واقعيت هاي تاريخي، طنز ايجاد مي کردند 
تمام اين ها نشان مي دهد طنز بي نظير استاد زرويي بر مبناي آثار جدي است 
و پيشنهاد مي کنم ديگر طنزپردازان هم آثار ايشان را بخوانند و در پرداخت 
اثرهايشان جدي و ثابت قدم باشند. مي بينيم بسياري از کارگردانان درجه 
يک خيلي رسمي سر صحنه مي روند و کار هنر را بسيار جدي مي گيرند. 
استاد زرويي هم انساني کاما کاسيک و در عين حال صميمي و همراه 
مردم بود. براي ايشان مهم بود حرمت هنر حفظ شود و هميشه کت وشلوار 
رسمي بر تن داشت و اين نشان مي دهد که بر اصول و قواعد اخاقي چه در 
ظاهر و چه در باطن پايبند بود.استاد زرويي نقطه اتصال شعر طنز پيش و 
پس از انقاب بود و مولفه او جدي بودن در طنز بود. يعني تمام طنزپردازان 
ما آدم هاي بزرگ و با مطالعه اي بودند و موضوعي را سرسري نمي گرفتند 
متاسفانه طنز رفته رفته به ابتذال کشيده شد و خيلي از افراد فکر کردند 

مي توانند با لودگي و شوخي هاي دم دستي طنزپرداز شوند.
استاد زرويي از آخرين بازماندگان بزرگان طنز ما بود که اگر طنز را به 
صورت سلسله اي زنجيروار در نظر بگيريم و از عبيد زاکاني حساب کنيم 
و بعد به ايرج ميرزا و دهخدا رسيد و بعد به نسيم شمال و علي اکبر صابر 
رسيد و اين سلسله به ابوالقاسم حالت ادامه يافت و بعد گل آقا و ابوالفضل 
زرويي. تمام اين افراد در کارشان جدي بودند و آثار ارزشمندي را خلق 
کردند که فقط براي فکاهه و لبخند نشاندن بر لب نبود، طنز آن ها عمق 
داشت. تفاوت استاد زرويي با ديگران همين عمقي است که در آثارش ديده 
مي شد. در هر حال، نبود استاد زرويي نصرآباد منجر به يتيم شدن جامعه 
ادبي طنز شد و اين واقعه را به همه عزيزان تسليت مي گويم و اميدوارم 

ادامه دهنده راه اين عزيز باشيم.
منبع: خبرگزاري مهر

ره نماي طريق
اشاره

كتاب گرانسنگي از استاد جاودان تحت 
عنوان »ره نماي طريق« در بازار موجود 
است كه مي تواند راهگشاي خوبي براي 
دانش آموزان و دانشجويان باشد. استاد در 
اين كتاب به سواات گوناگون مخاطبان 
پاسخ هاي كاربردي ارائه كرده است. بخش 
فرهنگي روزنامه رسالت برآن شده تا 
ستوني تحت عنوان »ره توشه اي از كتاب 

استاد« باز كرده و هر روز فرازي از اين كتاب را منتشر كند. اينك 
اولين قسمت آن را با هم مي خوانيم.

نماز به معناي حقيقي و توجه بيشتر در هنگام نماز چگونه حاصل مي شود؟ 
در صورت اعتياد به گناه، چگونه دست به دامان خدا و امام زمان )عج( شويم؟ 

راه علم به اينکه گناهان گذشته آمرزيده شده است يا نه چيست؟
اولين عامل عدم حضور قلب، چشم ماست. کسي که چشمش هر زن و 
مرد، هر منظره، هر عکس و فيلمي را مشاهده مي کند، نمي تواند نماز خوبي 
بخواند. اگر بتوانيد چشم خودتان را کنترل کنيد، إن شاءاه حضور قلب تان 
در نماز بيشتر مي شود. اگر بتوانيد به طور جدي به چيزهايي که خداي 
متعال راضي نيست نگاه نکنيد، مي توانيد نماز بهتري داشته باشيد. نماز، 
عصاره و خاصه شده رفتار و اعمال ما در طول روز است. اگر تمام رفتار و 

اعمال آدمي با حساب وکتاب باشد، نماز او درست خواهد شد. 
استجابت دعا تماما به توسل کننده بستگي دارد. در روايات فرموده اند: »کسي 
که حال مي خورد و مظلمه  خلق را برعهده ندارد، دعايش مستجاب خواهد 
شد.« اگر در خاطر کسي جز رضاي خداي متعال بگذرد، دعاي او از جانب 
خداوند شنيده نمي شود؛ چه برسد به استجابت. در وقت دعا کردن نيز آن 
طور با يقين دعا کنيد که گويي اجابت، در پشت درِب خانه است و مي خواهد 
وارد خانه شود. پس اگر دعاکننده، آدم درستي است، هر توسلي بکند به نتيجه 
خواهد رسيد؛ و اگر آدم درستي نيست، بايد زحمت بيشتري را متحمل شود 

و به خصوص بکوشد که معصيت نکند تا دعايش استجابت شود.
توسل به امام زمان )عج( به هر روشي ممکن است. به عنوان مثال:

- دعاي عهِد چهل روزه يک توسل است.
- زيارت آل ياسين هرروزه يک توسل است. 

- نماز امام زمان )عج( هرروزه يک توسل است. 
- نماز خاص سحر شب هاي جمعه که در حاشيه مفاتيح الجنان آمده يک 

توسل است. 
- دعا براي سامتي و فرج آن حضرت يک توسل است. 

- حتي اگر با آن حضرت به طور معمولي صحبت و مناجات کنيد و به ايشان 
حاجت ونيازتان را عرض کنيد باز هم يک توسل است. 

خلوص  و  توجه  با  که  داد  خواهد  نتيجه  شرطي  به  توسات  اين  همه 
از  يکي  داد.  خواهد  نتيجه  باشد  توبه، حقيقي  اگر  باشد.  و شکسته دلي 
مهم ترين عامت هاي توبه حقيقي اين است که ديگر گناه نکنيم. توبه و 
آمرزش الهي يک واقعيت است و اين دو، واقعياتي هستند که در جان و 
روح ما اتفاق مي افتد؛ پس وقتي که اتفاقي در جان و درون ما رخ مي دهد، 

حتما متوجه آن خواهيم شد.

فروش  اماك مديريت شعب استان اردبيل بانك صادرات ايران، مزايده  عمومي شماره 97/2 آگهي نوبت دوم
بانك صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از اماك مازاد خود را از طريق مزايده  به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت كسب 
اطاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و بازديد از اماك مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 97/09/10 لغايت 97/09/19 )غير از ايام 
تعطيل( از ساعت 08:00 صبح لغايت 16:00 به دايره تداركات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت 
شعب بانك صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و با شماره تلفن هاي 1 -04533254150   تماس حاصل نمايند و پاكت هاي حاوي پيشنهادات 
خريد خود را تا قبل از ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/10/01 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات 
خريد شركت كنندگان در روز دوشنبه مورخ 97/10/03 رأس ساعت 10 صبح  درمحل سالن اجاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در 
اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شركت كنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط 

به ارائه رسيد تسليم پاكات به بانك مي باشد.
توضيحات و شرايط:

1- جهت خريد پاكات مزايده و دريافت اسناد و اوراق مزايده ، ارائه فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به حساب 0104193252003 بنام دايره تداركات 
و ساختمان نزد شعبه ميدان ورزش كد 4335 الزامي است. 

2- مطالعه مدارك و سوابق اماك و بازديد از آنها ، قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده ضروري است. 
3- بانك در رد و يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است. 

4- كليه اماك با وضع موجود به فروش مي رسند .
5- مسئوليت تخليه و كليه هزينه هاي متعلقه مربوط به اماك داراي متصرف به عهده خريدار مي باشد.

6- اخذ رضايت مالك يا موجر در اماك داراي حق سرقفلي و يا كسب و پيشه و تجارت به عهده خريدار مي باشد.
شرايط پرداخت

1- 100 % نقد
2- نقد و اقساط :   طبق شرايط پرداخت مندرج در جدول ذيل و برگ شرايط شركت در مزايده با كارمزد )سود( مصوب  بانك و حداكثر در اقساط 

60 ماهه
تبصره 1 : در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي ، اولويت صرفاً با پيشنهاد "نقدي" است.

تبصره 2 : در صورتي كه بين قيمت پيشنهادي » نقدي « و » نقد و اقساطي « اختاف بيش از 10 % باشد، پيشنهاد دهنده قيمت بااتر برنده خواهد بود 
و اگر اختاف تا 10 % باشد برنده، پيشنهاد دهنده با شرايط نقدي است. 

تبصره 3 : در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي "نقد و اقساط" ، اولويت با درصد "حصه نقدي" بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط كمتر با 
سود بانكي مصوب مي باشد.

خ ش 97/9/17

عرصه كاربرينوع ملكميزان و نوع مالكيتپاك ثبتيآدرس ملكشناسهرديف
)مترمربع(

اعيان 
)مترمربع(

توضيحاتشرايط  پرداختسپرده توديعي جهت شركت در مزايدهقيمت پايه )مبالغ به ريال(

داراي سند تك برگ - عدم تخليه - فروش قدرالسهم بانك100 درصد نقد 501,263,717  10,252,743,333 147147تجاريمغازه15814سهم مشاع از 19200 سهم- تمليكي4041/101اردبيل- خيابان مفتح نرسيده به ميدان مادر17448

اردبيل- خيابان مصطفي خميني جنب هتل شيخ صفي - نبش 25659
كوچه هفتم 

تجاري- ساختمانششدانگ -ملكي6507/1
مسكوني

 محل شركت تعاوني مصرف كاركنان و مهمانسراي بانك- تخليه 100درصد نقد 725,800,000  55,160,000,000 205635

داراي سند تك برگ - تخليه100درصد نقد 36,317,000  726,340,000 116/893مسكونيساختمانششدانك - تمليكي115/2173اردبيل، رحيم طيار - خ غفور انصاري كوچه اشرف خاني 2 پ 38325166

داراي قرارداد شهركهاي صنعتي - تخليه-داراي ماشين آات10درصد نقد 343,131,400  6,862,628,000 3927967صنعتيسولهششدانگ- تمليكيقطعات 45،46،47شهرك صنعتي مشكين شهر47500

مزايده عمومي واگذاري تعداد 21 دستگاه اتوبوس شهري اسكانيا
سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك براساس بند 4 صورتجلسه شماره 63- 1397/4/30 شوراي اسامي شهر اراك در نظر دارد نسبت به واگذاري تعداد 21 دستگاه 

اتوبوس شهري اسكانيا دو محور با شرايط ذيل به افراد و يا شركت هاي واجد شرايط با عنوان بهره بردار از طريق مزايده عمومي و به بااترين قيمت پيشنهادي اقدام نمايد.

لذا متقاضيان مي  توانند پس از دريافت اسناد مزايده، قيمت پيشنهادي خود را حداكثر ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيراانتشار تحويل نمايند و نيز جهت كسب 
اطاعات بيشتر مي توانند صرفا در ساعات اداري به امور قراردادهاي سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك به آدرس: اراك ـ بلوار آيت اله اراكي ـ مقابل كارخانه 

ماشين سازي ـ پايانه مسافربري مركزي مراجعه و يا با شماره تلفن 33120011   086 تماس حاصل فرمايند.
خ ش 97/9/17

فراخوان مزايده عمومي
نوبت اول

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در نظر دارد مزايدات به شرح ذيل را از طريق سامانه الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل فراخوان مزايدات از دريافت و تحويل اسناد، از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت )ستاد( انجام خواهد شد و ازم است 
شركت كنندگان در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده 

محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه 97/9/19 مي باشد.

- تضمين شركت در مزايده مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريز در وجه اداره كل واريز گردد.
- مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت 12 روز يكشنبه تاريخ 97/9/25

- مهلت ارسال پاسخ پيشنهادات از طريق سامانه: تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه تاريخ 97/10/5
- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مزايده: ساعت 10 روز پنج شنبه 97/10/6

- اطاعات تماس دستگاه مزايده گذار: مشهد - انتهاي خيابان فدائيان اسام - كد پستي 9173695636 - تلفن تماس 8-33412024-051 و 
نمابر: 051-33435888

- اطاعات تكميلي در اسناد مي باشد.
- اطاعات تماس سامانه ستاد )راهبري و پشتيباني(: 021-41934

- جهت كسب اطاعات مي توانيد به آدرس سايت هاي زير رجوع نماييد:
http://iets.mporg.ir :پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/18 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17 

خ ش 97/9/17        م الف 6850

واگذاري تعداد 21 دستگاه اتوبوس شهري اسكانيا كه قيمت پايه هر اتوبوس برابر با 6/400/000/000 ريال مي باشد و واگذاري به ميزان 20 درصد قيمت )ارزش( عنوان و شرايط مزايده
هر اتوبوس با رقم 1/280/000/000 ريال كه به شرح ذيل از متقاضيان )برنده مزايده( دريافت مي شود و متقاضي مي بايست رقم پيشنهادي خود را با توجه به رقم 
1/280/000/000 ريال ارائه نمايد كه به تبع آن واگذاري به صورت واريز پنجاه درصد مبلغ پيشنهادي متقاضي به صورت نقدي و مابقي طي اقساط 50 ماهه اخذ 

مي گردد. ضمنا ساير شرايط تكميلي در اسناد مزايده مندرج مي باشد. )شماره مزايده 01/2-09-97 م م ز(

به ميزان 5 درصد قيمت واگذاري براي هر دستگاه اتوبوس اسكانيا برابر با 64/000/000 ريال ميزان سپرده شركت در مزايده

امور قراردادهاي سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك محل توزيع اسناد مزايده

پس از تاريخ نشر آگهي به مدت ده روز زمان توزيع و همچنين تحويل اسناد

ضمانت نامه بانكي شركت در فرايند ارجاع كار داراي حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك يا اصل فيش واريزي به نحوه تسليم سپرده شركت در مزايده
حساب سپرده پيمانكاران سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك به شماره حساب 100817768814 بانك شهر شعبه شهيد بهشتي اراك.

حداقل يك هفته پس از بازگشايي تاريخ اعام و اباغ به برنده

دبيرخانه سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك محل تحويل اسناد

روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 در ساعت 12 و در محل دفتر رياست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراكـ  حضور شركت كنندگان در جلسه زمان و محل جلسه كميسيون 
كميسيون با ارائه معرفي نامه بامانع است.

افراد حقيقي و حقوقي حداقل صاحيت و رتبه شركت كننده

شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري در سازمان مديريت حمل  و نقل بار و مسافر شهرداري اراك موضوع بند 10 آيين نامه مالي مي باشد. سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادات 
مطابق آيين نامه معامات مختار خواهد بود. به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد شرايط قانوني، فاقد ضمانت نامه، فيش واريزي و خارج از مهلت تحويل اسناد ترتيب اثر داده نمي شود.

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك 

جمهوري اسامي ايران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

مبلغ تضمين شركت در مزايده )ريال(محلموضوع مزايده شماره مزايده

75/176/525پايانه بار شهيد خبيري واگذاري يك باب سوله براي كاربري انباري 97/31/109

39/566/592پايانه بار شهيد خبيريواگذاري يك باب غرفه براي كاربري فروش لوبيا و پيراشكي 97/31/110

122/656/435پايانه بار شهيد خبيريواگذاري يك باب سوله براي كاربري سالن ورزشي )به جز سالن بدنسازي(97/31/111

 اداره كل راهداري 
 و حمل و نقل جاده اي
 استان خراسان رضوي

اوقات شرعي

   اذان ظهر:11:56 
   اذان مغرب:17:11

   اذان صبح:  5:33
   طلوع آفتاب:  7:02

شنبه 97/9/17

يك شنبه 97/9/18

قائم مقام سازمان صدا و سيما:
توليد سريال هاي ويژه علي رغم مشکات اقتصادي سيما 

در دستور كار است
قائم مقام سازمان صدا و سيما گفت: توليد سريال هاي 
ويژه علي رغم مشکات اقتصادي سيما در دستور کار 
به  است. حجت ااسام سيد رمضان موسوي مقدم 
خبرنگار خبرگزاري تسنيم گفت: مشکات اقتصادي 
باعث شده کمتر پروژه هاي الف و الف ويژه ساخته 
شوند اما متوقف نشده اند. همان طور که مي دانيد 
پيش توليد سريال "سلمان فارسي" آغاز شده و سريال 
"موسي)ع(" در آستانه پيش توليد قرار دارد.وي تاکيد 
کرد: صداوسيما رو به جلو حرکت مي کند و يکي از 
بازوان مورد اقبالش هم آثار نمايشي است. ما به خاطر 
 به سرانجام رسيدن برخي پروژه هاي با اهميت تر 
را در دستور  "موسي)ع("  و  "سلمان فارسي"  مثل 
کار قرار داده ايم. چون به هر حال مشکات اقتصادي 
روي ساخت سريال هاي بلند تاثير مي گذارد. هيچ 
ترجيحي نداده ايم که به سريال هاي کوتاه يا اصطاحا 

ميني سريال بيشتر اهميت داده شود. اين نوع آثار 
هم بايد باشد و همچون گذشته سعي مان بر اين 
است سالي چند پروژه الف و الف ويژه هم داشته 
باشيم.قائم مقام صداوسيما در پاسخ به سوالي درباره 
فرمايشات رهبري نسبت به ساخت مجموعه هاي 
تلويزيوني، افزود: رهبر معظم انقاب هوشمندانه و 
دقيق اولويت ها را مشخص کرده اند که طي طريق 
 صدا و سيما در عرصه ساخت سريال ها و مجموعه هاي 
تلويزيوني قرار مي گيرد. ولي مهمترين نکته اي که ايشان 
 فرمودند اين است که  سريال ها منطبق با واقعيت هاي 
جامعه ساخته شوند. در عين حال سريال سازان ما 
به سبک زندگي، آرمان ها و انقابي گري ها و هويت 
ملي اهتمام دهند.وي درباره اشتباه مجري تلويزيوني 
آنتن زنده، گفت: صداوسيما  و هتک حرمت روي 
 در برخورد با اشتباهي که صورت گرفته و در کل با 

بي ادبي و بي احترامي هيچ اغماضي نخواهد داشت. 
در عين حال مدام براي اصاح خودش هم اقدام مي 
کند. روي آنتن اشتباهي صورت مي گيرد مهم اين 
است که با اشتباه يا اتفاقي که عمدي باشد و موجب 
وهن يا هتک حرمت تلقي شود چگونه برخورد صورت 
بگيرد. رسانه بافاصله برخورد کرد و در جهت اصاح 

هم وارد عمل شد که خدايي ناکرده به يک گرايش 
تبديل نشود. چون يکسري از اين اتفاقات که مي افتد 
ناشي از يکسري از اقداماتي است که بايد در گذشته 
انجام مي شده که انجام نشده است. اميدوارم اين نوع 
برخوردها به مابقي عرصه ها و حوزه ها هم تسري پيدا 

کند تا مردم و جامعه آزرده خاطر نشوند.

 يارانه نوبت سوم رسانه ها 
به زودي پرداخت مي شود

اداره کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي در 
اطاعيه اي اعام کرد: مديران رسانه ها براي دريافت 
يارانه نوبت سوم امسال، شماره حساب اعامي خود 
در سامانه جامع رسانه ها را بررسي و در صورت 

نياز اصاح کنند.به گزارش گروه اجتماعي باشگاه 
خبرنگاران پويا در اطاعيه معاونت مطبوعاتي وزارت 
ارشاد درباره پرداخت يارانه نوبت سوم رسانه ها در 
سال جاري، با اشاره به اينکه روند بررسي مدارک 

و مستندات رسانه ها براي پرداخت مرحله سوم 
يارانه ها آغاز شده، آمده است »يارانه حمايتي صرفاً  
به حسابي واريز مي شود که به نام صاحب امتياز رسانه 

در سامانه جامع رسانه ها ثبت شده باشد.«


