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پويايي شناسي حكم قرآني حجاب
حامد حاجي حيدري  

زماني، جبهه ملي عليه »حکم قرآني 
قصاص«، فشار از پايين و چانه زني 
از  قاطعي  پاسخ  و  کرد  ساز  باا  از 
مرجعيت و مردم مؤمن ايران گرفت، 

و امروز...
و امروز، يک تئوريسين اصاحات، در 
يک مشق نگاري نه چندان نو، عليه حکم قرآني حجاب سر 
بر داشته است. عالي جناب سعيد حجاريان در گفت وگو 
با يک عدد »مشق نو«، عاوه بر سخناني خشن و تأکيد 
مجدد بر »فشار از پايين و چانه زني از باا« در آستانه 
شانزده آذر، از »سازمان نداشتن« و »سراسري نبودن« 
به  انتقاد کرده است.  انقاب  چييييز دختران خيابان 
موازات اين حرکت تئوريک اين تئوريسين اصاحات، 
داستان پروانه سلحشوري را هم که همه مي دانيم و 
همه مي دانند؛ البته داستان فاطمه حقيقت جو و فريبا 
داوودي مهاجر و فرناز قاضي زاده و شادي صدر را هم 
اصاح طلبان  ميان  از  و همه مي دانند.  همه مي دانيم 
چنين ناپاکي هايي برمي خيزند، و اين نشان مي دهد که 
در ايدئولوژي اصاح طلبي ايرادي هست. اصاح طلبان در 
ميان گزينه هاي نامناسب خود، نمونه هاي کشف حجاب 
کرده دارند، ولي امروز، با بيانات عالي جناب حجاريان، نه 
عمل، بلکه حمايت نظري از »کشف حجاب دوم« پس از 
»کشف حجاب اول رضاخاني«، روشنفکران غريبه از فرهنگ 

ايراني و اسامي ما را وارد فاز تازه اي کرده است.
سنپطرزبوغي«  غربزده-چپگراي  »روشنفکران  خطاي 
عالي جناب  زماني خود  را  برآوردهاي سياسي شان  در 
حجاريان گوشزد کرده بود؛ اين که اصاح طلبان، همواره 
در موقعيتي مقابل دين موضع گيري کرده اند و سنگر 
دين را يک سره به حريف وا گذاشته اند؛ و سنگر دين، 

سنگر نيرومندي است. 
از جانب ديگر، جامعه شناسان چپ گراي حاضر در جبهه 
مدام،  حجاريان،  عاليجناب  خود  همين طور  و  اصاحات، 
گرايش و تمايل خود را به جنبشي کردن فضاي سياسي 
کشور آشکار نموده اند، چرا که بر مبناي ايستار اصواً چپ 
آن ها، اين، تضاد است که مي تواند براي روشنفکري مغاير 
فرهنگ فرصت ايجاد کند. ولي تضاد، اين خصلت را هم دارد 
که صورت مسئله هاي مبهم را آشکار مي کند و اگر معلوم 
شود که اين روشنفکران به رغم آنچه در اثناي انتخابات 
مي گويند دنبال اغراض روبنايي نيستند، آن وقت جامعه در 

مقابل آن ها »پاريزه« خواهد شد. 

سرمقاله

رسالت بررسي مي کند؛

از ردپاي غول بيكاري تا تولد 
ناهنجاري هاي اجتماعي

پرونده ويژه

يادداشتيادداشت
تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري

درس عذرخواهي
حميدرضا ترقي

يکي از برادران بعد از درس پيش من آمدند و با عصبانيت گفتند 
بيرون  اين بازنشسته گان را برمي گردانند و  به پاي شما مي نويسند 
و به شما نسبت مي دهند . من به ايشان گفتم که حاا چرا سر 

من دادمي زنيد. امروز از ايشان معذرت مي خواهيم  . 
مقام معظم رهبري 1397/09/13

فرهنگ عذر خواهي 
از آنجا که انسان ها در اجتماع زندگي مي کنند تعاماتي نيز با 

هم دارند. برقراري ارتباط با افراد مقوله اي اجتناب ناپذير در سطح جامعه است. بشر از 
زماني که زندگي اجتماعي را تجربه کرده، ناگزير از برقراري ارتباط با همنوعان خود 
بوده است. ارتباط بنيان و اساس شکل گيري جامعه انساني است و بدون آن هرگز 
لفظ جامعه انساني معنا و مفهوم پيدا نمي کند. امروزه در دنيايي زندگي مي کنيم که 
ناگزير از ارتباط و برخورد با ديگران هستيم و مسلما در زندگي امروزي هيچ کس 
نمي تواند بدون کمک و ياري ديگران نيازهاي خود را برطرف کند. در عصر حاضر 

ارتباط با مردم و جلب رضايت آنها از جايگاه مهمي برخوردار است. 
بنابراين ضرورت و نياز به برقراري ارتباط برکسي پوشيده نيست. اسام به عنوان 
ديني که حامل رسالتي جديد است به برقراري ارتباط مؤثر و بر پايه ارزش هاي 
انساني همت گمارده و زندگي، گفتار، کردار و روش هاي زندگي پيامبر اکرم )ص( 

را به عنوان الگويي اساسي و مهم در ارتباطات ارائه داده است.
روابط نزديک، صميمي، مبتني بر احترام و اعتا بين مردم، اساس يک جامعه خوب 
و پويا محسوب مي شود. اعتماد عمومي نيز يکي از سرمايه هاي اجتماعي است که 
وحدت را در سيستم هاي اجتماعي، ايجاد و حفظ کرده و ارزش هاي انساني را پرورش 
مي دهد. آنچه مسلم است به دليل وجود اختافات فرهنگي، عقيدتي، تربيتي و ... و 
يا به دليل تضاد منافع و يا سوء برداشت يا سوء تفاهم هر از گاهي ارتباط ميان افراد 
در جامعه دچار اختال و تنش مي شود. اين اختال ها و سوء تفاهم ها اگر در همان 
برخوردهاي اوليه برطرف و حل شود موجب ايجاد آرامش در طرفين، افزايش سطح 

اعتماد عمومي و استحکام روابط در جامعه خواهد شد. 
اگر انسان بپذيرد که خود و ديگران داراي معايبي هستند که هر از گاهي با يک 
تنش و اختال ولو کوچک ممکن است اين عيب آشکار  شود، عذرخواهي کردن به 

خاطر آن سخت نخواهد بود. 
براي برطرف شدن اين سوء تفاهم ها و تنش ها اولين قدم عذرخواهي است. اگر اين 
اولين قدم در برخي روابط برداشته نشود گاهي به دليل انباشته شدن اختاات در 
آينده مي تواند اثرات سويي بر روابط افراد بگذارد. از جمله عللي که موجب مي شود 

انسان ها عذرخواهي را ناديده بگيرند عبارت است از:
غرور بي جا دارند، اشتباه خود را کوچک تلقي مي کنند، گمان مي کنند فرد مقابل 
ارزش عذرخواهي کردن ندارد، فکر مي کنند عذرخواهي نشانه عجز و ترس است، 

از تحقير شدن مي ترسند.
رهبر معظم انقاب اسامي در ابتداي درس فقه خود که نوعا به تبيين يک حديث 

اخاقي اختصاص دارد درس عذرخواهي را به مردم و مسئولين دادند .
چگونه عذرخواهي کنيم؟

قدم اول در عذرخواهي پذيرفتن اشتباه و خطاي مرتکب شده از سوي فرد است. 
در اين صورت نشان مي دهيد که مسئوليت پذير بوده و خواهان ارتباطات گسترده 

و صميمي در سطح فرد و جامعه هستيد. 
رهبر معظم انقاب علي رغم اينکه از نظر هرناظري اعتراض شان به منتقد مبني 
بر اينکه چرا سرمن دادمي زنيد طبيعي بوده ولي بازهم عذرخواهي کرده و همان 
مقدار تندي را هم عذرخواهي کردند .قدم بعدي کنار گذاشتن غرور و ترس از 
بيابيد.  مقابل  فرد  با  متناسب  و جماتي  کلمات  آن  از  است. پس  تحقير شدن 
پس از اينکه دانستيد چه چيزي باعث رنجش طرف مقابل شده بخش عمده اي از 
عذرخواهي شما بايد به اين معطوف باشد که آن رنجش را برطرف کنيد. اين کار، 
به شخصي که از شما رنجيده اجازه مي دهد که ديگر در مقابلتان احساس راحتي 

کند و موضع خصمانه نگيرد. 
عذرخواهي مقام معظم رهبري نه تنها موجب کوچک شدن معظم له نشد بلکه در 

افکار عمومي ايشان را اعتا و عزت بيشري بخشيد.
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شهردار تهران بر سر دو راهي
 سيد مسعود شهيدي

بدون ترديد شهر داري تهران از نظرسنگيني و اهميت 
کار  اگر ازبرخي وزارتخانه ها فراتر نباشد کمتر نيست 
و به همين دليل  بايد عملکرد شهرداري تهران را فراتر 
از شهرداري يک شهر و در سطح يک وزارتخانه مورد 
توجه قرار داد . شهرداري تهران دستگاهي گسترده و 
وسيع با صدها مأموريت مهم است که از هيچ کدام 
نمي توان غفلت کرد . يک شهردار از همان روزهاي اول 
شروع کار با حجم زيادي از مراجعات ، جلسات ، مراسم ، گزارشات و شکايات 
 روزمره روبرو مي شود و کارتابل ها ي رنگارنگ يکي پس از ديگري روي ميزش
اين ها   . را به خود مشغول مي کند  او   ، نامه  يا پاسخ  نامه  مي آيد وصدها 
کارهاي روزمره اي است که  در گذشته بوده ، امروزهم هست و در آينده هم 
خواهد بود وهرگز پاياني نخواهد داشت  و از انجام آنها هم گريزي نيست . در  
 رو در رويي با اين سيل دمادم و شناوري در آن، روزها و ماه ها و سالها سپري
مي شود و ناگهان بانگي برمي آيد و روز توديع شهردار فرا مي رسد و آنجا است 
که او  از خود سؤال مي کند آيا  فراتر از انجام امور روزمره ، توانستم راه تازه 
اي را براي شهر تهران بگشايم .آيا توانستم فصل جديدي را در حيات تهران 
رقم زنم که آينده اي متفاوت با گذشته داشته باشد  . اين سوال بايد از همين 
روز هاي اول ، اصلي ترين دغدغه ذهني شهردار باشد. تهران صدها مشکل 
بزرگ دارد که شهردار بايد به آن ها بپردازد ، اما ازهمه مشکل ها بزرگ تر 
، آن مشکاتي است که علت العلل بقيه مشکات است و اگر حل نشود ، 
مشکات ديگرکه  معلول اند حل نخواهند شد  .بايد از همين روز هاي اول ، با 
سختگيري تمام، بخشي از وقت شهردار  به کشف علت العلل مشکات  وتاش 
براي حل آن ها اختصاص يابد.اينها بايد در اولويت وظايف شهردار باشد.  اين 
تنها راهي است که مي تواند تحولي در حيات شهر ايجاد کند. صاحب نظران 
و کارشناسان  امر شهرسازي همه معترفند که اصلي ترين معضل شهر تهران 
که در طول صد ساله اخير موجب معضات گوناگون شده ، فقدان مديريت 
توسعه و عمران وفقدان يک سياست کان و راهبرد عالمانه در امر آباداني شهر 
بوده است . هر مديري به سليقه خود تصميمي گرفته و قدم هايي برداشته و 
رفته است . درحقيقت تهران در طول يک قرن اخير مثل باغي بدون باغبان ، 
پر از درختان خودرو و گياهان هرز و آفت ها شده و حيات آن به عنوان يک 
شهرسالم در معرض خطر قرار گرفته  است . بايد رفع اين نقيصه بزرگ را در 
اولويت وظايف شهرداري قرار داد تا  تهران حياتي تازه بيابد . درچنين شرايط 
خطير، بزرگترين آفت مديريت کانشهر تهران ، غرق شدن مديران در امور 
جاري ، مشغول شدن به منافع کوتاه مدت و نزديک بيني در امر برنامه ريزي  
است که مدير را از هرگونه کان نگري و برنامه بلندمدت وريل گذاري به سوي 
افق هاي مطلوب بازمي دارد . ترديدي نيست که شهرداري يک دستگاه اجرائي 
است و نمي توان از دستگاه اجرايي توقع سياستگذاري داشت ، ولي يک مدير 
مدبر مي داند که  براي موفقيت دراجرا ، به پشت وانه هاي نظري  و راهبردها و 
سياست هاي مدون باا دستي نياز دارد و اگر فقط به سليقه شخصي اکتفا کند 
و به اجرائيات و موفقيت هاي روزمره دل خوش کند در روز توديع ، شرمسار 
و سر افکنده خواهد بود. تهران اگرچه طي صد سال با بي برنامگي رشد کرده 
با نابساماني ها ومعضات بسيار روبه رو است ، ولي در حوزه  و  هم اکنون 
 سياستگذاري ، طي دهه هاي اخيراتفاق مبارکي رقم خورده است .با نقش آفريني 
هاي وزارتخانه  و  وصاحب نظران  کارشناسان   و  اساتيد  از  بزرگي   جمع 

مرتبط،  امروز شهرداري تهران از پشتوانه فکري وتخصصي گرانسنگي برخوردار 
شده که طي دهه هاي اخير ودر دولت هاي مختلف به تدريج شکل گرفته 
ومراحل کمال را طي کرده است. به جرأت مي توان گفت در اين مدت  ، تمام 
 ظرفيت علمي و دانشگاهي کشور با بهره برداري از همه  تجربيات و آموزه هاي 
تخصصي داخل و خارج کشور در صحنه طراحي افق آينده تهران و ترسيم اهداف 
و راهبردهاي شهرسازي  ايفاي نقش کرده و حاصل اين تاش جمعي  پس از 
طي همه مراحل قانوني نهايتا به صورت طرح تفصيلي يکپارچه تهران شامل 
ضوابط و مقررات  شهر سازي به تصويب رسيده ورسما براي اجرا به شهرداري 

ادامه در صفحه2اباغ شده است. 

آگهي مزايده عمومي شهرداري باقرشهر 
 نوبت اول

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/2/835 مورخه 97/09/14 شوراي محترم اسامي شهر در نظر 
دارد اجاره 3 دستگاه کانكس جهت فروش ميوه و تره بار را از طريق مزايده به مدت يك سال به اشخاص 
حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود جهت شرکت در مزايده فوق از تاريخ درج 
آگهي نوبت دوم مزايده به مدت 10 روز به امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در جاده قديم تهران قم - بعد 
از پاايشگاه روبروي شهر سنگ طبقه دوم امور مالي مراجعه يا جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره 
55203710 داخلي 324 تماس حاصل نماييد. تاريخ مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه شهرداري 97/10/08 

و اسناد مورخه 97/10/09 در کميسيون مفتوح مي گردد. هزينه خريد اسناد 500/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/26

خ ش: 97/9/19

آگهي دعوت سهامداران براي 
تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه 

شركت توسعه عمران شاهاندشت 
 )سهامي خاص( ثبت شده 

به شماره 2836 آمل و شناسه ملي 
10760265865 )نوبت دوم(

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه نوبت دوم که در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 
97/9/30 به آدرس آمل - خيابان شهيد بهشتي - انديشه 49 - سالن 

اداره ارشاد اسامي آمل تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

1- گزارش بازرس
2- گزارش هيئت مديره

3- گزارش مالي
4- انتخاب اعضاي هيئت مديره

5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
6- تصويب بودجه سال مالي )97/7/1 لغايت 98/6/31(
7- تصويب بيان و تراز مالي )96/7/1 لغايت 97/6/31(

8- طرح و تصويب کليه مواردي که در اختيار مجمع عمومي عادي 
مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/9/19
هيئت مديره شركتخ ش: 97/9/19

سپرده شركت در مزايدهمبلغ كارشناسي اجاره يك ماهموضوعرديف

30/000/000 ريال50/000/000 ريالكانكس ميوه و تره بار ميدان شهدا 24 متر + 14 متر انباري1

18/000/000 ريال30/000/000 ريالكانكس ميوه و تره بار ميدان فاتحي 48 متر + 24 متر انباري2

6/000/000 ريال10/000/000 ريالكانكس ميوه و تره بار جعفرآباد )كوي ارغوان( 24 متر + 6 متر انباري3

عليرضا ناصري پور - شهردار باقرشهر

استانداري تهران
شهرداري باقرشهر

صفحه 9

صفحه 10



»

آيتاهنوريهمداني:
 وزارت ارشاد 

بر چاپ و نشر کتاب 
نظارت کند

سيا سي دو شنبه 19 آذر 21397
2 ربيع الثاني 1440-10 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9379

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: وزارت ارشاد بر چاپ و نشر کتاب نظارت 
کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني در ديدار اعضاي 
انجمن فرهنگي ناشران آموزشي با اشاره به اين که غرب با ناتوي فرهنگي همه مفاخر ما را 
به حساب خودش نوشت، تأکيد کرد: امام خميني)ره( هيمنه و عظمتي که غرب در تفکر 
برخي افراد داشت را شکستند؛ برخي افراد به اندازه اي به غرب ابهت داده بودند که هنوز 
هم اثرات آن در جامعه موجود است.وي با بيان اين که وزارت ارشاد بايد بر چاپ و نشر کتب 
نظارت دقيق داشته باشد، ادامه داد: ما امروز بايد به دنبال شاخصه هاي اسام ناب باشيم 
و بر اساس آن در جامعه محتوا توليد کنيم؛ برخي مسئوان در جامعه هنوز هم غرب گرا 
هستند و اين در حالي است که بايد در راه مبارزه با غرب قرار داشته باشند.وي با انتقاد از 
وجود محتواهاي غرب زده در برخي کتب آموزشي و اشاره به اين که بايد بدانيم که غرب 

دشمن ماست و مي خواهد فرهنگ اسامي را از بين ببرد، خطاب به حاضران در جلسه اظهار 
داشت: شما که در حال نشر کتب هستيد، بايد سعي داشته باشيد تا در مطالب منتشر شده 
خود، مطلبي بر خاف مباني اسام منتشر نکنيد، بلکه در پي انتشار مطالبي باشيد که با 
شاخصه هاي انقاب اسامي منطبق باشد. استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با 
اشاره به اين که غرب و هم پيمانانش در مقابل صفوف مسلمانان صف آرايي کرده اند، خطاب 
به ناشران آموزشي، يادآور شد: شما در اين صف آرايي بسيار مؤثر هستيد، زيرا مي توانيد 
جوانان را به گونه اي تربيت کنيد که به مبارزه با استکبار بپردازند.آيت اه نوري همداني با 
بيان اين که ناشران آموزشي بايد با مدرک گرايي مبارزه کنند، گفت: اسام آن درس خواندني 
را که صرفاً با هدف اخذ مدرک و رسيدن به پست و مقام باشد، نمي پسندد، بلکه آن درس 

خواندني مورد رضايت اسام است که با هدف خدمت به اسام صورت گيرد.

شهردار تهران بر سر دو راهي
ادامهازصفحهاول

اين طرح مشتمل  بر  ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در 
هريك از پهنه هـاي شـهر تهران وهمچنين ضوابط و مقررات عام ساخت 
و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است. در تمام مراحل تدوين 
و اصاح و تکميل اين طرح تفصيلي  که در شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران و با حضور همه وزارتخانه هاي ذيربط جريان داشته ،شهرداري 
تهران  هم در بااترين سطح حضور داشته ونظرات پيشنهادي و اصا حي 
خود را ارائه داده ودر نهايت نيز شهردار و شوراي شهر تهران طي مراسمي 
رسمي از طرح تفصيلي رونمايي کرده اند.آنها امضاء اين سند  را که به 
معناي تعهد رسمي  اجراي ان است بزرگترين افتخار دوران خدمت خود 
دانسته وآن را به تنهايي ، برتر از همه خدمات شهرداري معرفي کرده و آن 
سند را براي اطاع عموم انتشارداده اند. اکنون با اطمينان مي توان گفت 
شهر تهران و شهرداري تهران از يك پشتوانه علمي، کارشناسي، وقانوني 
واز يك سند جامع باادستي براي عمران و آبادي بر خور دار است که با 
نگاهي بلندمدت و راهبردي و با جامعيتي کارشناسانه ، سامان دادن  به 
 کان شهر تهران را و آبادي و عمران آن را در دستور کار قرار داده است . 
 ، راهبردهاي کان  و  اهداف  و  ترسيم شده  افق  اساس  بر  اين سند  در 
تمامي ضوابط و مقررات ازم در امر شهرسازي  باجزئيات آن بيان شده 
تا دستگاه اجرا کننده  با ابهامي مواجه نباشد . اکنون شهردار تهران بر 
سر يك دوراهي بزرگ قرار دارد و انتخاب  او وتصميم اوبراي شهر تهران 
تعيين کننده خواهد بود . يك راه ، اجرا کردن طرح تفصيلي يکپارچه 
تهران و ضوابط آن  است که  ازمه آن ، تغييراتي  در فرهنگ شهرداري و 

تغييراتي در رويکرد و عملکرد شهر داري است ، و راه دوم بوسيدن وکنار 
گذاشتن بي سر و صداي قانون و ادامه روند گذشته است . روندي که 
مهمترين شاخصه آن حکومت سليقه ها وسفارش ها   و مهمترين نتيجه 
 آن  ادامه بي ساماني شهر تهران است . ترديدي نيست  که راه اول دشوار تر 
است ولي براي تهران ، بهبودي وبهروزي و براي شهردار وهمه مديران 
و کارکنان شهرداري، عاقبتي خير  نزد خداوند ونزد مردم تهران  دارد . 
اهميت اين تصميم فقط  برخاسته از اهميت تهران به عنوان پايتخت ايران 
نيست ، تمامي شهرداري هاي شهرهاي کوچك و بزرگ کشور در مشي 
اجرايي خود،از شهرداري تهران الگو مي گيرند و خوب وبد شهر داري تهران  
درسراسر کشور بازتاب تعيين کننده دارد . شايد تصور شود اين ادعا که 
شهر داري تهران تاکنون مسيري مغاير با طرح تفصيلي را طي کرده يك 
اغراق است و شايد گفته شود شهرداري از زمان اباغ اين قانون در 6 سال 
قبل در مسير اجراي آن حرکت کرده است . ترديدي نيست که در ميدان 
سخن اينگونه بوده ا ست ولي در ميدان عمل رويکرد  شهرداري متفاوت 
است . البته ارزيابي منصفانه عملکرد شهرداري در کانشهري مثل تهران 

امري نيست که  به سادگي ميسر باشد.
بايد ديد چرا شهرداري حتي  با وجود اعتراض هاي شوراي شهر ، مايل 
نيست طرح تفصيلي را که قانون ازم ااجرا است اجرا کند .  علت اصلي  
بازميگردد به يك عادت يا اعتياد سابقه دار  . از دهه 70  شهرداري تهران 
 راهي براي کسب در آمد پيش گرفت که به علت بي توجهي دولت وقت ، 
به  شهرداري هاي سراسر کشور هم سرايت کرد و آن راه ، شهر فروشي  
بود . تکه تکه ، بخش هايي از پيکر شهر و فضاي تنفس شهر ، تحت عنوان 
فروش تراکم يا تغيير کاربري وبا هدف کسب درآمد  ، فروخته مي شد. 
آثار مخرب شهر فروشي به تدريج در حيات تهران آشکار شد و اعتراض 

کارشناسان و صاحب نظران دلسوز را برانگيخت .شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران به عنوان عالي ترين مرجع تخصصي کشور در امرشهرسازي  
در طرح جامع وطرح تفصيلي ، فروش تراکم وتغيير کاربري غيرقانوني را 
ممنوع کرد تا تهران و آينده تهران از دست سودجويان در امان بماند . 
طبيعي است که شهرداري که به اين نوع درآمد هاي کان وآسان عادت  
کرده و حيات خود را در گرو اين درآمدها مي داند تاب تحمل اين ممنوعيت 
را ندارد و به جاي يافتن راه هاي جديد براي تأمين بودجه ، که تاش 
 بسيار مي طلبد،  همان طريق ساده ودم دستي و پر درآمد شهر فروشي را 
ادامه دهد  . حاا آقاي حناچي که خود در چند دولت ، در جايگاه کارشناس 
و مشاور و مدير ، نقش فعال ، در تدوين طرح تفصيلي داشته ، از ستاد به 
صف آمده و در جايگاه اجرا کننده طرح تفصيلي قرار گرفته است .ايشان 
اينجا است که  و  با تمام وجود درک مي کند.  را   بودجه  قطعا مشکل 
براي ايشان سؤال بزرگ چه بايد کرد مطرح مي شود . بايد پذيرفت که 
شهردار بر سر دوراهي بزرگي قرار دارد. طرح تفصيلي ، شاخصي دقيق ، 
علمي  و قانوني است که عملکرد شهرداران رامي توان با آن سنجيد و با 
اين سنجش ، ميزان وفاداري و عاقه آنها به تهران و حيات تهران و آينده 
تهران  را  دريافت . مسئوليت دولت درقبال تهران هم  مسئوليت بزرگي 
است . دولت بايد بپذيرد که موضوع تهران يك موضوع ملي و حتي فراملي 
است . تهران پايتخت ام القراي جهان اسام است . تهران بايد سالم و زيبا 
و آباد وپرطراوت باشد واين امر شدني است .  دولت بايد بيش از گذشته و 
بهتر از گذشته ، مسئوليت خود را درقبال تهران و شهرداري تهران واجرا 
شدن طرح تفصيلي تهران که در حقيقت طرح سامت تهران است به انجام 
رساند . دوران مديريت ، باهمه فراز و نشيب ها وتلخي ها وشيريني هايش 

دير يا زود به پايان مي رسد ولي کارنامه ها  باقي مي ماند.

پويايي شناسي حکم قرآني حجاب
ادامهازصفحهاول

گراي  غربزده-چپ  »روشنفکران  سياسي  برآوردهاي   خطاي 
سن پطرزبوغي« اين است که به رغم همان اعقاب چي گرايشان، 
از درک پويا از روندها و واقعيت هاي سياسي غفلت مي ورزند و به 
دگم انديشي و دترمينيسم گرفتار مي شوند؛ از اين مطلب مهم غافل 
مي شوند که وقتي تضاد ايجاد شد، وقتي چرخ ها به سمت رويارويي 
تضادآميز به گردش در آمد، آن گاه وضعيت و متغيرهاي جامعه به 
منوال ايستا نمي مانند، بلکه قطب هاي جامعه تصريح مي شوند و از 
ابهام در مي آيند و فرمول ها علني مي گردند؛ آنچه پنهان مي شد 
علني مي گردد و اتحادهاي مهمي شکل خواهد گرفت. آش جامعه، 

چرخ و هم درست و حسابي مي خورد.
 عاليجناب حجاريان، به وهم تغييراتي در حوزه علميه دل خوش است؛ غافل از 
اين که به رغم آموزه هاي روشنفکري که دين را در سيماي پدري از يهوديت 
بريده و به مسيحيت پروتستان نيم بند گرويده شناخته بود، هر نحو پويايي 
در حوزه علميه ديني، همواره مقيد به متن ديني است، آن هم در زمينه 
تشيع که متن مندترين و فرهيخته ترين مذهب جهان است، و همان طور 
که تجربه سروشيسم از 1376 تا کنون مدلل مي سازد، اين متن مندي در 
دامنه قرآن کريم، اکيداً مؤدب و مقيد مي شود، که نحن نزلنا الذکر و انا له 
لحافظون. و متن مقدس شريف، به همان اندازه که در مورد »حکم قرآني 

قصاص« صريح است، در زمينه »حکم قرآني حجاب« نيز اکيداً صراحت 
دارد. اگر اصاح طلبان، آن طور که عاليجناب حجاريان مي گويد، به گمان 
اعمال نفوذ بر حوزه علميه هستند که محال است چنين شود، اين نفوذ پر 
تزوير، تا وقتي است که اين »روشنفکران غربزده-چپ گراي سن پطرزبوغي«، 
رزومه ضد دين خود را پشت ته ريش ها و چادرهاي نيم بند پنهان کرده باشند 
و وقتي حجاريان و سلحشوري و حقيقت جو و داوودي مهاجر و قاضي زاده 
و صدر طور ديگري سخن بگويند و عمل کنند، داستان ها فرق خواهند 
کرد. وقتي آشکارا از زبان تئوريسين اصاحات، عليه »حکم قرآني حجاب« 
صف آرايي صورت بگيرد، صف ها از يکديگر جدا خواهند شد، و پرده هاي 
تزوير فرو خواهد افتاد.زماني آگوست کنت جامعه شناس، به مشق نگاران 
نوپاي جامعه شناسي آموخته بود که وسوسه قناعت به ايستايي شناسي در 

شناخت پديده اجتماعي، دامي بر سر راه جامعه شناس است.
او تذکر مي داد که شناخت »واقعيت اجتماعي تام« ميسر نمي شود، مگر 
آن که نقص ايستايي شناسي با پويايي شناسي واقعيت اجتماعي تصحيح 
شود و تا آن وقت، نبايد در مورد يك پديده اجتماعي وارد قضاوت و 
عمل شد. اصل مطلب اين مقال آن است که »مسئله حجاب«، يك 
ايستايي دارد و يك پويايي. در قواره ايستاي اين پديده اجتماعي، به 
نظر مي رسد برخي از زنان و دختران در اقشار متوسط شهري، ظاهراً 
در مراعات حجاب کامل قصورهايي دارند. همان ها، اغلب خانواده مدارند 
و نسبت به بي بند و باري در خانواده تاب نخواهند آورد. همچنين، عاوه 
بر شمار بسيار زنان مزين به چادر حاضر در صحنه عمومي جامعه، زنان 

و دختران مؤمني هستند که محيط جامعه را مناسب حضور نمي يابند و 
در منازل ناپيدايند؛ ايشان، تنها در رويدادهايي مانند دومين تشييع پيکر 
بزرگ تاريخ ايران به مشايعت شهيد حججي مي آيند، پديدار مي شوند 
و معلوم مي گردد که مطلقاً کم شمار و کم اهميت نيستند. اين، قواره 

ايستاي پديده اجتماعي »حجاب« است. اما، ...
ولي، قواره پوياي »مسئله حجاب« بسيار پيچيده تر است. وقتي قرار 
امروز،  بزهکاري و کج روي اصاح طلبان پيشين و  با جنبيدن  باشد 
»کشف حجاب دوم رضاخاني« صورت گيرد، وقتي حوزه علميه قم 
و نجف و مشهد و اصفهان و شيراز و ... يکپارچه عليه اين بزهکاري 
و کج روي بپا خيزند، وقتي وصيت نامه هاي کهنه سربازان وطن از زير 
غبارهاي فراموشي تفحص شوند و معلوم گردد از هر 10 افتخار اين 
موطن 8 شهيد در وصيت نامه هاي خود به حجاب »وصيت کرده اند«، 
از سرگذشت  نوانديش، سياهه اي کامل  وقتي جامعه شناسان جوان 
زنان جهان بيرون بکشند که نشان دهد که چگونه هم اکنون تجارت 
زنان به سومين تجارت پر سود جهان تبديل شده است و توسعه غربي 
و وقتي  نداشته است،  کارنامه موفقي  زنان مطلقاً  در حفظ شرافت 
مراجع عظام عمامه بر زمين بکوبند و عليه آنان که عليه »حکم قرآني 
حجاب« شوريده اند اعام جهاد کنند، آن گاه دودمان »روشنفکران 
غربزده-چپ گراي سن پطرزبوغي« به باد خواهد رفت و پس از سال ها 
از ناله هاي جال آل احمد، طومار اين سنخ روشنفکري وابسته از اين 

کشور برچيده خواهد شد.

آيتاهاراکي:
مشکات امروز نتيجه اعتماد به غير خداوند است

دبيرکل مجمع تقريب مذاهب گفت: مشکات امروز نتيجه 
اعتماد به غير خداوند است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
رسا آيت اه محسن اراکي در درس اخاق هفتگي مدرسه 
علميه معصوميه با بيان اينکه مقوله غفلت، زيرساخت تمدن 
غرب است، اظهار داشت: تمدن مادي و غربي مبتني بر 
حذف خداوند از صحنه زندگي بشري شکل گرفته و هيچ 
جنايتي کوبنده تر و بزرگتر از اين موضوع نيست.وي با اشاره 
 به اين که بر اساس آيات قرآن کريم غفلت از خداوند، زندگي 
وارونه اي براي انسان تعريف مي کند، ابراز داشت: وقتي 
انسان از خداوند غافل شود، رفتارهاي وارونه و خاف فطرت 
الهي از او سر خواهد زد و اين مطلب در علم روانشناسي 
اسامي به اثبات رسيده است.وي با ابراز تأسف از اين 

که هنوز همه علوم اسامي از دل آيات، روايات و سنت 
استخراج نشده است، تأکيد کرد: امروز وظيفه سنگيني بر 
دوش ما قرار گرفته است و ما بايد بتوانيم به بهترين شکل 
به اين وظيفه خود عمل کنيم.وي با اشاره به اين که مرگ 
و حيات از ديدگاه قرآن کريم به گونه اي خاص معرفي 
شده است، مطرح کرد: کساني که از خداوند غافل هستند 
و با دين سروکاري ندارند، از ديدگاه قرآن کريم در دسته 
 مردگان و کساني که به ياد خداوند بوده و عمل صالح انجام 

مي دهند در جرگه زندگان معرفي شده اند؛ کساني که 
ياد خداوند در قلبشان زنده باشد، محبت او را درک کرده 
و دوري از خداي متعال را به طور واضح لمس مي کنند.
اراکي با بيان اينکه احساس محبت خداوند يکي از مهم 
ترين آثاري است که بر ادعيه بار مي شود، عنوان داشت: 
ادعيه و مناجات ها سبب افزايش بصيرت انسان نسبت 
 به خداوند شده و به دلتنگي حقيقي ميان عبد و معبود 
مي انجامد.وي با اشاره به فقر و نياز انسان به خداوند، علت 

بسياري از مشکات جامعه را غرور و تکبر دانست و بيان 
کرد: همه مشکات جامعه از »منم« گفتن هاست؛ اگر به 
غير از خداوند اعتماد نمي کرديم، اين مقدار مشکل در 
عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد 
نمي شد.وي با بيان اين که اگر ياري خداوند شامل حال 
ما نشود در گمراهي و ظلمات اجتماعي گرفتار خواهيم 
طاغوت  روزگاري  که  کنيم  فراموش  نبايد  افزود:  شد، 
بر ما مسلط بود و همواره از اتفاق هاي مختلف ترس و 
 هراس داشتيم، اما خداوند ما را بر طاغوت پيروز و همه 
توطئه هاي دشمنان را خنثي کرد، بر اين اساس بايد باور 
کنيم که سياست، اقتصاد و همه امور ديگر بدون تکيه بر 

خداوند تعطيل و ناکارآمد است.

خبر
سردارفضلي:

بسيج نبود، حتماً تحريم ها مؤثر واقع مي شد
فرمانده دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع( گفت: بسيج نبود، 
حتماً تحريم ها مؤثر واقع مي شد.به گزارش خبرنگار دفاعي و امنيتي گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، سردار سرتيپ پاسدار علي فضلي در حاشيه نشست 
تعاملي علمي و پژوهشي نيروهاي مسلح با بيان اينکه وظيفه  تمام اقشار 
بسيج است که براي پيشرفت و اعتاي کشور و تحقق آرمان هاي عالي انقاب 
اسامي فعاليت هاي علمي خوبي انجام دهند تأکيد کرد: کشور بايد در تمام 
مسائل علمي خودکفا شود و در اين برهه  زماني بايد نگاه ارزشمند بسيجي 
براي عبور از مشکات تحريم اتخاذ شود.وي با بيان اينکه اگر بسيج نبود 
حتماً تحريم ها مؤثر واقع مي شد، تأکيد کرد: با حضور بسيج و تفکر و انديشه 
بسيجي، تحريم ها اثر حداقلي داشته و خواهد داشت. ما بايد بعد از عنايت 
خدا، دست بر زانوهاي خود گذاشته و بايستيم. تقويت نگاه و تفکر ارزشمند 

بسيجي، ما را از مراحل مختلف تحريم ها با قوت عبور خواهد داد.

وزيردفاع:
پايش خودکفايي صنايع دفاعي، ضروري است

صنايع  پايش خودکفايي  گفت:  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزير 
دفاعي ضروري است.به گزارش گروه دفاعي خبرگزاري تسنيم، سرتيپ 
امير حاتمي با حضور در نشست تخصصي و مقدماتي پنجمين جشنواره 
»سلمان فارسي« نيروهاي مسلح با اشاره به جايگاه ويژه تحقيقات در وزارت 
دفاع اظهار داشت: مسئوليت اجرا، هدايت و راهبري، آموزش، تحقيق و 
توسعه صنعت دفاعي تحت تدابير فرماندهي معظم کل قوا جهت ارتقاء 
سطح علوم و تکنولوژي دفاعي و نيل به خودکفايي در صنايع نظامي از 
مهمترين وظايف وزارت دفاع در افزايش توان بازدارندگي است.وي با اشاره 
به توسعه فناوري ها و توسعه زيرساخت صنعت دفاعي در طي سالياني که 
همواره تحريم هاي ظالمانه عليه صنعت دفاعي و نظامي کشور اعمال شده 
بود اظهار داشت: موضوع تحقيقات در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح به عنوان يك مولفه اساسي در ارتقاء قدرت دفاعي و بازدارندگي 
جمهوري اسامي همواره از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.حاتمي با 
بيان اينکه دشمنان در طول 40 سال عمر پربرکت نظام اسامي همواره  
با انواع دشمني، دسيسه، خدعه و نيرنگ عليه ملت بزرگ ايران اسامي  
در صدد تضعيف و از بين بردن اين نظام مقدس برآمدند، تأکيد کرد: بر 
حکم عقل و منطق و بر اساس تدابير و رهنمود هاي حکيمانه بنيانگذار 
کبير انقاب اسامي حضرت امام خميني)ره( و خلف صالح ايشان فرمانده 
معظم کل قوا حضرت امام خامنه اي»مدظله العالي« ضروري است پايش 
خودکفايي صنايع دفاعي به منظور رهنمون سازي جريان تحقيق و توسعه 
 صنعتي در مسير توسعه و بهبود مستمر بنيه دفاعي به منظور تقويت 

مولفه هاي بازدارندگي در وزارت دفاع پياده سازي و اجرا شود.

سردارغيبپرور:
نيروهاي مسلح در عرصه علم و 
پژوهش صاحب حرف هستند

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: نيروهاي مسلح در عرصه علم 
و پژوهش صاحب حرف هستند.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري 
تسنيم ، سردار غامحسين غيب پرور در حاشيه رونمايي از طرح هاي 
نوآورانه پژوهش و فناوري سازمان بسيج علمي، پژوهش و فناوري 
در  جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه در اين مراسم چهار طرح 
رونمايي شد، اظهار داشت: اين مراسم نشان مي دهد که نيروهاي 
مسلح در عرصه علم، پژوهش و  فناوري، صاحب حرف هستند؛ در 
واقع اين دستاوردهايي که امروز رونمايي شد، نمونه اي از کارهايي 

است که در بسيج انجام مي شود. 

دهقان:
 عقب نشيني مقابل آمريکا 

پاياني نخواهد داشت
نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت: عقب نشيني مقابل 
آمريکا پاياني نخواهد داشت.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري 
تسنيم، محمد دهقان در مراسم گرامي داشت روز دانشجو گفت: برخي  
مي گويند، چون آمريکا قوي است بايد تسليم او باشيم و با او کنار 
بياييم. سؤال اين است که؛ تا کي بايد کوتاه بياييم، آيا از عربستان 
نيز مي توان بيشتر کوتاه آمد؟ آمريکا صراحتاً در قبال عربستان گفت 
که "اگر ما از او حمايت نکنيم دو هفته نيز نمي تواند در برابر ايران 
دوام بياورد."، در حالي که عربستان کامًا مطيع آمريکاست و هرچه 
را اين کشور تاکنون گفته کامًا اجرا کرده ولي مقامات آمريکايي 
به صراحت اعام مي کنند که بايد هزينه حمايت آمريکا از اين کشور 
پرداخت شود.وي افزود: چرا راه دور برويم مسئوان کشور خودمان 
نيز در سال هاي اخير به اين نتيجه رسيدند که "چون اوباما از ما 
خواسته که با آنها مذاکره کنيم، برويم و پاي ميز مذاکره با آمريکا 
بنشينيم."، ولي شاهد بوديم که با وجود انجام کامل تعهدات ايران 
 در برجام رئيس جمهور بعدي آمريکا به راحتي از اين توافقنامه 
بين المللي خارج شد.دهقان گفت: خواسته اصلي آمريکا از ما سه 
چيز است؛ يك اين که سقف محدوديت هاي زماني در برجام برداشته 
شود و ما هيچ گاه به توانمندي هسته اي دست پيدا نکنيم. خواسته 
دوم اين که برد موشك هاي خود را تا 300 کيلومتر کاهش دهيم و 
خواسته سوم اين که با زبان بي زباني مي گويند که ايران بايد مطيع 
دستورات آمريکا در منطقه باشد.نماينده مردم چناران و طرقبه در  
مجلس ادامه داد: سه کشور اروپايي نيز پس از خروج آمريکا از 
برجام سخنان دولتمردان آمريکا را به نحوي ديگر تکرار کردند و در 
بيانيه هاي خود گفتند که "ما از برجام خارج نمي شويم، ولي بايد 
درباره آن سه شرط با ايران وارد گفت و گو شويم"؛ بنابراين اگر به 
تمامي حرف هاي آنها گوش کنيم باز هم درخواست هاي آنها تمام 
نخواهد شد و عقب نشيني در مقابل آنها حد يقفي نخواهد داشت.

نقويحسيني:
ثبت SPV در هاله اي از ابهام است

عضو کميسيون امنيت  ملي و سياست خارجي مجلس گفت: ثبت 
"SPV در هاله اي از ابهام است.سيدحسين  نقوي حسيني در گفت و گو 
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، با بيان اينکه علي رغم پايبندي 
ايران به تعهدات برجامي خود اتحاديه اروپا به قول  و قرارهايي که 
براي باقي ماندن کشورمان در اين توافق داده عمل نمي کند، گفت: 
در صحنه عمل، اروپايي ها به شدت کند عمل مي کنند و به قول هايي 
که دادند، عمل نکردند.وي با تاکيد بر اينکه خانم موگريني، مسئول 
اتحاديه  اين  که  کرده  اعام  بارها  اروپا،  اتحاديه  سياست خارجي 
مقام عمل حرکت  در  اما  است  پايبند  برجامي خود  تعهدات  به 
مثبتي از آنها ديده نمي شود، ادامه داد: اروپايي ها در برخي مواقع 
موضع گيري هاي شفاهي دارند اما سياست عملي ندارند.نماينده مردم 
ورامين در مجلس با بيان اينکه برقراري کانال مالي ميان ايران و 
اروپا همچنان در هاله اي از ابهام است، افزود: يکي از مشکات بر 
سر راه spv اين است که هيچ يك از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
نمي پذيرد سازوکار اين کانال مالي در اين کشور مستقر شود.وي با 
تاکيد بر اينکه اروپايي ها مصمم نيستند تا کانال مالي با ايران ايجاد 
شود، اظهار داشت: امروز توپ در زمين اروپايي هاست. آنها بهانه اي 
براي عدم اجراي تعهدات خود ندارند. در فضاي فعلي، جمهوري 
اسامي بايد دست به اقدام ديگري زند تا اروپايي ها تحت فشار قرار 
گيرند.نقوي حسيني با بيان اينکه اروپايي ها ساليانه 450 ميليارد دار 
مراودات اقتصادي با آمريکا دارند، گفت: به نظر نمي رسد اروپايي ها 
اين حجم از مبادات را رها کنند و با جمهوري اسامي که ساليانه 

15 ميليارد دار مراودات اقتصادي دارد، همکاري کنند.

تبيينرهنمودهايمقاممعظمرهبري
درس عذرخواهي

ادامهازصفحهاول
هرگاه فردي عذرخواهي کرد، شايسته است که طرف مقابل نيز عذر او را 
بپذيرد؛ حضرت علي عليه السام در اين باره مي فرمايد: "بدترين مردم کسي 

است که معذرت خواهي ديگران را نپذيرد و از خطاهايشان درنگذرد 
سعي کنيد به موقع و در زمان خود عذرخواهي کنيد. نکته قابل توجه 
يا  افتد  اتفاق  از زمان طواني  اين عذرخواهي پس  اگر  اين است که 
به معنايي عذرتراشي باشد، در اين گونه موارد عذرخواهي با شکست 

مواجه خواهد شد. 
روحاني محترمي که پاي درس معظم له انتقاد کرده بود بافاصله بعد 
از سخنان رهبري عذر ايشان را پذيرفت واز اينکه به سر رهبري از روي 

دلسوزي داد زده بود نيز عذر خواهي کرد 
اثراتعذرخواهي:

عذرخواهي چه بين دونفر ، چه بين يك مسئول و غير مسئول ، چه بين 
مدير و مراجعه کننده ، چه بين رئيس جمهور و مردم يا افراد آثار مفيدي 

در جامعه و فرد باقي مي گذارد که ازجمله موارد زيراست :
رفع رنجش و آزرده خاطري طرف مقابل، 

خاتمه يافتن منازعه و کشمکش، 
جلوگيري از برخي فجايع و پيش آمدهاي بزرگ در آينده، 

افزايش سطح اعتماد بين فردي و اجتماعي، 
برخورداري از احساس عزت نفس و آرامش،

 بازسازي روابط ويران شده، 
از بين بردن نگراني و تنش در جامعه، 

تحکيم و تلطيف روابط اجتماعي و خانوادگي، 
حفظ حرمت اشخاص و خود فرد عذرخواهي کننده

تخليه نفس از غرور و تکبر، 
تقويت روحيه گذشت و ايثار در جامعه.

درسهاياينعذرخواهي
1- رهبر معظم انقاب تا کنون در موارد مختلفي اين عذرخواهي را 
درمحضر ملت عزيز ايران داشته اند چه در مورد موضوع قانون کنترل 
جمعيت و چه اين مورد خاص و در هيچ کدام اين عذرخواهي موجب 
تضعيف جايگاه معظم له نشد بلکه محبوبيت ايشان بيشتر گرديد.بنابر 
اين معظم له اين درس رابه مسئولين دادند که از عذرخواهي به خاطر 

خطاها ولو جزئي امتناع نکنند.
2- متاسفانه مسئولين کشور علي رغم اشتباهات مکرر و کان و بعضا 
خسارت زننده به مردم و کشور نوعا حاضر به عذرخواهي در محضر ملت 

نيستند و اين خاف آيين و مباني اسام است .
 3- مسئوليني که حاضر به عذرخواهي به خاطر اشتباهات و خطاها و قصور هاي

خود نيستند دچار غرور و تکبري هستند که زيبنده مسئوان نظام 
جمهوري اسامي نيست .

4- فرهنگ عذرخواهي به عنوان يك ارزش اسامي بايد درجامعه نهادينه 
شود زيرا موجب تقويت سرمايه اجتماعي نظام مي شود.

5- آداب نصيحت ائمه مسلمين و مسئوان اگر توسط ناصحين خير خواه 
رعايت شود اثر بهتري در اصاح رفتارها خواهد داشت ، در اين آداب ؛ 
انصاف ، واقع گويي ،خصوصي گويي نه علني گفتن ، اشتباه ديگران را به 

حساب انتقاد شونده نگذاشتن ،و.... را بايد مورد دقت قرار داد.
6- عذر خواهي اگر همراه تبيين صحيح و دقيق موضوع باشد مثل توضيحاتي 
که معظم له نسبت به اشکال قانون عدم به کار گيري بازنشستگان دادند 

موجب رفع ابهامات و مشکات مهم در کشور مي شود.
7- کساني که در اثر بدعمل کردن به حکم حکومتي رهيري در مورد 
اين قانون موجب چنين نقدي به رهبري شدند و اقدام خود را مکتوبا به 
 استناد اجازه خاص مقام معظم رهبري توشيح کرده اند يا به گونه اي 
اقدام نموده اند که مجوز رهبري را دال بر تاييد مصداق هاي خاص 
قلمداد کرده اند بايد از پيشگاه ملت و رهبري معظم انقاب عذرخواهي 

و توبه نموده و آن را جبران نمايند .

حجت ااسام سيد ابراهيم رئيسي، توليت آستان قدس رضوي 
ديروز در مراسم گرامي داشت روز دانشجو در دانشگاه شهيد 
بهشتي، طي سخناني اظهار داشت:  روز 16 آذر نماد مبارزه با 
استبداد داخلي و استکبار خارجي است. ويژگي جنبش دانشجويي 
عدالت خواهي است. دانشجو اگر ببيند در جامعه عدالت نقض 

شده، وظيفه خود مي داند عدالت خواهي کند.
حجت ااسام رئيسي با بيان اينکه مردم ما کشور را در بسياري 
از حوزه ها موفق مي دانند، گفت: فقر، تبعيض و  فساد اداري زيبنده 
نظام اسامي نيست. چطور ما در حوزه هاي مختلف موفقيت هاي 
فراگير داريم اما در بخش هايي دچار عدم تدبير هستيم. وي 
 در پاسخ به دانشجويي درباره اينکه حاا که رئيس جمهور 
نيستيد، آيا نمي توانيد مشکات را حل کنيد، گفت: خدا را شکر که من رئيس جمهور نشدم که 
قيمت دار افزايش پيدا کند. در گزارشات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي گفته شده که 
مشکل اصلي توليدکنندگان وجود مشکات مالي است. مگر اين توليدکننده مي تواند با اين سودهاي 
 بانکي وام بگيرد؟ اگر  نقدينگي  کشور در اختيار توليد قرار نگيرد در هر بخشي برود، مشکل ايجاد 
مي کند. مبلغ بسيار باايي از واردات کااها مربوط به کااهاي لوکس است که مورد نياز کشور نيست. 
درصد بسيار باايي از سوداگر ي ها با ماليات حل مي شود.توليت آستان قدس رضوي در همين زمينه 
 افزود: حاا بعضي مي گويند آستان قدس، ماليات مي دهد يا نه؟ گفته ايم در اين دو سال که  رفته ايم 
آستان قدس ماليات داده است اما بايد ماليات را از يقه سفيدها گرفت. اگر از کساني که درآمد باايي 
دارند ماليات گرفته شود، بسياري از مشکات حل مي شود. اگر ما بوديم توليد مسکن را متوقف 
نمي کرديم و در محيط زيست قانون فرانسه را بر قانون خودمان ترجيح نمي داديم. ما اگر بوديم، مرکز 
هوشمند مديريت سوخت را تعطيل نمي کرديم که اين قاچاق در کشور شکل بگيرد.رئيسي ادامه داد: 
يك نگاه معتقد به استقال کشور است و يك نگاه اين است که براي آب آوردن هم بايد به امضاي 
بيگانه متوسل شد. معتقديم هدف وسيله را توجيه نمي کند. نگاه به غرب، کشور را تهديد مي کند و 
قبل از هرجايي دانشگاه صاحيت دارد، درباره 2030، برجام و ساير کنوانسيون ها نظر علمي دهد. 
من معتقدم آنجا که حوزه استقال و آرمان هاي کشور است مردم موافق هستند و آنجايي که مربوط 
به مسائل اجرايي است مردم گله مندند. من به هرکسي که بخواهد گره از کار مردم باز کند، کمك  
مي کنم و همراه هستم.توليت آستان قدس رضوي با بيان اينکه به جز اسرائيل و آمريکا موافق ارتباط 
با تمام دنيا هستيم،گفت: ما هر کنوانسيوني که منافع کشور را تضمين کند با آن موافق هستيم. اما 
امروز  بحث از کنوانسيوني است که خود پديد آورندگان آن حاضر به اجراي آن نيستند. وي يادآور 
 شد: اميد بدون اقدام و عمل سراب است. مردم بايد ببينند اميدبخشي همراه با اقدام و  عمل باشد 
و اا ممکن است فريب تلقي  شود. شرکت هاي اقتصادي آستان قدس امروز تحت حسابرسي بيرون از 
اين آستان قرار دارد. شايد حدود 10 درصد از درآمدهاي آستان توسط اين شرکت ها تامين مي شود 
و 99 درصد آن از موقوفات و نذورات تامين مي شود.حجت ااسام رئيسي درباره اجراي قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان در آستان قدس رضوي گفت: اصل اين تصميم را درست مي دانم و  وظيفه 
خودم مي دانم به قانون عمل کنم. تاکنون چند نفر ار بازنشستگان را مرخص کرديم. براي چند نفر از 

بازنشستگان هم دنبال جايگزين هستيم .تا اين قانون را در تمام سطوح آستان اجرا مي کنيم.

حجتااسامسيدابراهيمرئيسي:

 اميدبخشي بايد با اقدام و  عمل 
همراه باشد 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: برجام توافقي 
نيست که بتواند منافع کشور را تامين کند.به گزارش 
خبرنگار مهر، سعيد جليلي در مراسم روز دانشجو گفت: 
عده اي امروز به بهانه تجويز واقعيات مي خواهند آرمان ها 
را کنار بزنند و شعارهاي موهوم و رمانتيك سر مي دهند. 
مثا مي گويند اگر گفت و گوها را با آمريکا ادامه بدهيد 
ترامپ بيشترين امتياز را به شما مي دهد.وي گفت: اگر 30 
سال قبل در همين فضاي دانشجويي زوال مارکسيسم براي 
همه روشن شد امروز زوال ليبراليسم براي همه اشکار شده 
است. نمود ليبراليسم، Hمريکا و رژيم صهيونيستي هستند. 
کساني که مستبدترين نظام ها را در منطقه دارند متحد 
حکومت هاي ليبرال و تحت حمايت انها هستند.وي تصريح کرد: صدر اعظم اسبق آلمان اخيرا 
در مقاله اي گفته است که حاکميت و ژئوپليتيك غرب به تاريخ خواهد پيوست و سفير آمريکا 
در آلمان عين يك افسر اشغالگر است، اين در حالي است که دانشجوي ما 65 سال پيش چنين 
تلقي را از آمريکا پيدا کرد؛ دانشجوي پيشگام اينچنين است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خاطرنشان کرد: قدرت انقاب اسامي اين است که واقعيات را به درستي فهميد. اقتدار ما اين 
 است که به کساني که جايگاهي در منطقه ندارند اعتماد و تکيه نمي کند.جليلي گفت: آمريکا 
30 سال است به دنبال گزينه نظامي نمي رود زيرا قدرت ما را در هشت سال دفاع مقدس 
ديد. آمريکا مي داند روز به روز دامنه گزينه هايش در مقابل ملت ايران محدود مي شود. امروز 
 هشت سال است که تحريم ها را عليه ما به کار گرفته اند اما نتيجه دلخواه شان را نگرفته اند. 
اين حماقت ترامپ است که مجدداً از اين ابزار استفاده مي کند. در سال 92 طبق آمار بانك 
مرکزي ما 1/5 ميليون بشکه نفت مي فروختيم اما برخي آمدند و گفتند فروش نفت به صفر 
نزديك  مي شود و آب خوردن ما به مذاکرات گره خورده است.وي تصريح کرد: سر ترامپ در 
مورد تحريم ها به سنگ خواهد خورد به شرط آنکه بهانه دست آمريکا نيفتد. برخي مي گويند 
انتخابات تمام شده و وقت انسجام است؛ بله درست است اما شرطش اين نيست که اشتباهات 
تکرار نشود و اطاعات و تحليل هاي غلط مطرح نگردد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با بيان اينکه برجام بناي محکمي نيست که برخي ادعا مي کردند؛ برجام توافقي نيست که 
بتواند منافع کشور را تامين کند گفت: اروپايي ها خودشان در مذاکرات برجام بودند اما حاضر 
 نشدند که رفتار آمريکا را محکوم کنند. بعد از سه ساعت از خروج آمريکا از برجام، اروپايي ها 
همان حرف هاي آمريکا را در اطاعيه اي به نوعي ديگر تکرار کردند.وي با بيان اينکه اين 
خوابي که اروپايي ها براي برجام ديدند تا آن را با هزينه از جيب ملت ايران حفظ کنند تعبير 
نخواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درخصوص دولت در سايه خاطرنشان کرد: دولت سايه 
تشکيات نيست بلکه يك گفتمان است. وظيفه هر کس که نظام را قبول دارد اين است که 
مسائل کشور را دنبال کند و در حد خود و در چارچوب اخاق و قانون براي تکميل آنچه که 
در کشور جاري است و نقص دارد کمك کند.جليلي افزود: اگر رويه اي در کشور درست است 
بايد به آن کمك کنيم و اگر خدايي نکرده رويه اي در کشور غلط بود بايد در حد خودمان 

آن را اصاح کنيم.

محمد باقر قاليباف در جمع دانشجويان دانشگاه تهران  گفت: 
مشکل آن جايي است که ذهن ها و چشم هاي بعضي از مسئوان 
به جاي تمرکز بر اين فرصت ها و داشته ها، به بيرون از مرزها 
خيره است و با ضعف مديريت و اشباع ناکارآمدي، فرصت را براي 
فرصت طلبان که هميشه به دنبال مکيدن خون اين ملت و به 
يغما بردن داشته هاي مادي و معنوي اين ملت بوده اند، فراهم 
کرده است و فرصت را به قاچاقچيان، به داان، به رانت خواران 
و به کساني که در حقيقت خائن به اين سرزمين و اين ملت  
هستند و در يك کام به چهار درصدي هاي معروف؛ داده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با پرداختن به شرايط فعلي 
شهرداري پايتخت گفت: وقتي ادامه اين تفکر ناکارآمد از دولت 
به شهرداري مي رود و مستقر مي شود، به جاي کار کردن و بار برداشتن، دنبال اين است که ثابت کند 
قاليباف کار نکرده است. ضرب المثلي هست که مي گويد »فکر نکن اگر همسايه ات بلنگد، تو بهتر 
راه مي روي« قاليباف بد بوده، ناتوان بوده، شما توانا باش. با تخريب قاليباف که مشکلي از مردم حل 
نمي شود.وي با اشاره برخي تخريب هاي نادرست در اين مدت، بيان کرد: آمديد گفتيد خط 7 مترو 
ناامن است و تعطيلش کرديد، در حالي که اصا نمي دانستيد خط7 از کجا به کجاست و در برنامه 
تلويزيوني وقتي مجري پرسيد، اشتباه گفتيد. حاا نه تنها آن بخش از خط تعطيل شده را به موقع 
براي استفاده در دسترس مردم قرار نداديد بلکه ادامه اين خط هم که بيش از 95 درصد آن انجام 
شده بود، تمام نکرديد. خب چرا آن 5 درصد باقي مانده  را انجام نمي دهيد؟وي ادامه داد: آمديد 
گفتيد فاني تخصص نداشته، شما که تخصص داريد که مي گوييد بايد برويم از خارج مدير بياوريم. 

چرا به جاي اين همه حرف براي مردم کار نمي کنيد ؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان کرد: باغ پرندگان را چرا افتتاح نمي کنيد؟ آنجا که ديگر اصا 
کاري باقي نمانده بود غير از رهاسازي پرندگان. با قاليباف مشکل داريد چرا پرندگان را در قفس نگه 
داشته ايد؟ خط 6 مترو را که بيش از 85 درصد پيشرفت داشت و بايد تا پايان سال 96 تمام مي شد 

چرا تمام نمي کنيد؟ موزه مشاهير را که افتخار اين شهر است چرا افتتاح نمي کنيد؟
وي با بيان اينکه به جاي اين که به سفره خالي مردم فکر کنيد و به آن بپردازيد، ورود به استاديوم 
و برگزاري کنسرت و .... موضوع اول حرف هاي شماست، گفت: البته ما هم با آزادي هاي اجتماعي 
موافقيم. در همين حوزه برگزاري مراسم جشن و کنسرت، مگر در تهران و در پارک ها هر شب بيش 
از 300 برنامه برگزار نمي شد؟ چرا تعطيلش کرديد؟ ما مخالف شادي مردم هستيم يا شما؟ شادي را 
که گرفته ايد هيچ، سرمايه شان را هم يك شبه به نصف تقليل داديد.نايب رئيس کميسيون اقتصادي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه من به عنوان خدمتگزار و به عنوان فردي با بيش از سه دهه 
تجربه در اين مسائل به شما جوانان و به ملت عزيز عرض مي کنم همه اين مشکات با همين شرايط 
قابل حل است؛ گفت: البته به شرط آن که به توان خود تکيه کنيم و مهم ترين و اساسي ترين توان ما 
مردم و جوانان اين کشورند، نه اميد به بيگانه؛ به شرط آنکه با توليد کنندگان و با صادرکنندگان مذاکره 
کنيم نه با بيگانگان. در صف مذاکره باقي نمانيم تا آنها وعده  هاي سر خرمن به ما بدهند و فرصت ها 
را از دست بدهيم. به جوانان فرصت و ميدان بدهيم نه به دوستان و هم کيشان و هم حزبان و افراد 

خسته و بسته و نشسته. تنها راه عزت اين کشور و خدمت به مردم؛ کار است و کار و کار.

قاليباف:

 سرمايه مردم را يك شبه  نصف
و سفره ها را كوچك كرده ايد

جليلي:

 برجام توافقي نيست 
كه بتواند منافع كشور را تامين كند



»

حبيبي:
دولت بايد يارانه 
 ثروتمندان را 
از بودجه حذف کند
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مخبردزفولي:
يکپارچهمقابل۲۰3۰ايستادهايم

دبيرشورايعاليانقابفرهنگيگفت:يکپارچهمقابل۲۰۳۰ايستادهايم.
محمدرضامخبردزفوليدرگفتوگوباخبرنگارحوزهدانشگاهي
گروهعلميپزشکيباشگاهخبرنگارانجواندرپاسخبهاينسوال
کهسندتحولبنيادينآموزشوپرورشدرکشورمانتصويبشده
استچراباوجوداينسندبرخيازدولتمردانوسياستمدارانتن
به۲۰۳۰دادهاند،چراخودمانکارينکرديمتااينسندخوببه
يونسکومعرفيشود؟گفت:سند۲۰۳۰آسيبيبودکهبهآنگرفتار
شديماماخوشبختانهتوانستيمعبورکنيم.اينموضوعهمانندديگر
موضوعاتيبودکهدشمنميخواستدرمجموعههايحساسما
بهخصوصدرآموزشعاليآموزشوپرورشنفوذکندوالقاياين
سنددرآموزشوپرورشزمانخوبيشناساييشد،البتهبهواسطه
اينسنددستمادرمقابل۲۰۳۰پربودمنبانظرشماموافق
هستماصراروتأکيدمابهمسئوانآموزشوپرورشيونسکوووزارت
خارجهايناستکهاسنادقابلارائهدرحوزهعلموفناوريوتعليم
وتربيترابهجهانمعرفيکنند.ماحرفهاييجديبرايگفتنبه
دنياداريمامااحساسميکنمکمکاريکردهايم.همانزمانيکهبحث
۲۰۳۰مطرحميشدبهدليلآنکهخودکشورسندمصوبملي
داشتغربيهانتوانستنداصرارکنندتاماسندآنهارااجراکنيموبه
محضآنکهمتوجهشديمقراراستدرمعرضسنديخارجيقرار
بگيريمشورايعاليانقابفرهنگيهشدارداد.ويافزود:ازروزيکه

شورايعاليانقابفرهنگيدرجريان۲۰۳۰قرارگرفتوموضوعات
مختلفآنرامشاهدهکردواردعملشدويکپارچهدرمقابلاين
سندموضعگرفتودليلآنهماينبودکهماسندمصوبقابلاتکا
وقابلتحققدرکشورداشتيم.مااصرارداريمبهاينکهسندتحول
بنيادينآموزشوپرورشبايداجراييشوداگرچهروندهنوزمطلوب
وباسرعتکافينيستاما۲۰۳۰رادرحاشيهقراردادوالبتهبايد
مراقبباشيماينسندازپنجرههايمختلفواردنشود؛دشمنانيکه
درجهتاستحالهکشورکارميکنندمارادربخشهايمختلفرها
نميکنندلذادوستانآموزشوپرورشبايدحواسشانراجمعکنند
تارونداجراييشدنسندتحولبنيادينآموزشوپرورشبهدرستي
انجامشود.مخبردزفوليدرجواباينسوالکهنظارترويسندتحول
بنيادينتوسطآموزشوپرورشانجامميگيرد،مگرقرارنيستنظارت
رويسندتوسطشورايعاليانقابفرهنگيانجامشودپسچرا
آموزشوپرورشبهتنهايياينکارراانجامميدهد؟گفت:درسند
ديدهشدهکهيکنظارتبخشيانجامشودکهوظيفهآنبرعهده
آموزشوپرورشاستويکنظارتاساسيوکانهمداردکهدر
شورايعاليانقابفرهنگيانجامميشود،لذايککارگروهنظارت
براجراييشدنسندوتحولرااز۲سالپيشبهوجودآوردهايمو
بامسئوانآموزشوپرورشجلساتمستمريداريمواشکااتو
کاستيهايمربوطبهسندتذکردادهميشود،عاوهبراينشورايعالي

آموزشوپرورشهمدريکسطحيمسئوليتنظارتوپيگيريسند
تحولرابرعهدهداردوبامسئوانشورايعاليآموزشوپرورشاين
سندراپيگيريميکنيموازآنهاميخواهيمگزارشاتيرابهماارائه
کنند؛فکرميکنمروزمعلمدرارديبهشتماگزارشيدقيقازاجرايي
شدنوبهثمررسيدنسندتحولآموزشوپرورشدربخشهايي
کهموفقبودهياناموفقبودهراآمادهخواهيمکرد.ويدرپاسخاين
سوالکهدرواکنشبه۲۰۳۰گفتيداگرجلويآنرانگيريمممکن
استازپنجرههايمختلفيواردشود.برخيميگويندسندارتباط
بينالمللکهدرشورابهتصويبرسيدهاستيکشاهراهياهمان
پنجرهاياستکهسببميشودکهتا۲۰۳۰واردکشورشود،آياسند
ارتباطبينالمللکاماتخصصياستياآياتبديلبهآنپنجرهخواهد
شد؟گفت:اينحرفکامابياساساست؛سندارتباطاتبينالمللي
کامادقيقوبراساستاکيداترهبرمعظمانقابدرشورايعالي
بهتصويبرسيدهاست،اتفاقاسندارتباطاتوروابطبينالمللدر
حوزهعلموفناوريضمنآنکهماراازصحنهارتباطاتبينالمللي
محرومنميکندبسيارهوشمندانهبهروزنههاينفوذهمتوجهکرده،
دربارهآنانديشيدهوبهشاهراههايمختلفتوجهکردهاست،اين
سندضمنآنکهتوجهداردتاجريانعلموفناوريکشورکندنشود
توجهبهآسيبهاياحتماليکهممکناستبهمراکزتحقيقاتيوارد

شودراهمموردبررسيقراردادهاست.

دبيرکلحزبموتلفهاساميگفت:دولتبايديارانهثروتمندانراازبودجهحذفکند.
محمدنبيحبيبيدرگفتوگوباخبرنگارگروهسياسيباشگاهخبرنگارانجوان،بااشاره
بهاظهاراتاخيرعراقچيمبنيبرنااميديازاروپاييهاوصفرشدندستاوردهايبرجام
گفت:درابتداعدهايبرجامرايکفتحالفتوحتلقيکردند،وليبهنظرمناينتلقياشتباه
بود.ويبابياناينکهبرجامخواستههايمردمرابرآوردهنميکندوامتيازاتيرابهايران
نميداد،خاطرنشانکرد:قرارشدکهبرجامباهميننقشونکاتمنفيادامهپيداکند،ولي
سرنوشتشبهدستآمريکاييهاافتادوآمريکادردورهترامپاعامکردکههيچتعهدي
دربرجامندارد.حبيبيدرموردعملکرداروپاييهانسبتبهبرجامتصريحکرد:اروپاييهابه
دنبالبازيبابرجامهستندوقصدبازيدادنبرخيازمسئولينکشورمارادارندکهدراين
چندماههگذشتهيکاقداممثبتيبراينشاندادنصحتادعاهايشان،برايحفظبرجام

راانجامندادند.ويدربارهحفظبرجاماظهارکرد:معتقديمکهبايددرموردبرجامازحالت
انفعاليخارجشويمواگراروپاييهاتعهداتشانراانجامندادند،دولتمردانکشورمانبايد
اميدشانراازاروپاقطعکنندومنافعملتايرانرابههمهمنافعديگرانترجيحدهند.وي
بااشارهبهشرايطپسابرجاميوبحثبودجهدرشرايطتحريمگفت:ظرفيتداخليکشور
نيازهايمردمراپاسخميدهدکهالبتهتحريمهاومقابلههايدشمنبامابياثرنيست،
وليتاثيرتحريمهاومقابلههايدشمنبامااثرتعيينکنندهاينداردوراهچارهبرايعبور
ازتحريمهارااجرايسياستهاياصل۴۴قانوناساسيواقتصادمقاومتيميدانم.دبير
کلحزبموتلفهافزود:دولتموظفاستکهيارانهثروتمندانراازبودجهحذفکندچرا
کهاصواعدهايهيچنيازيبهيارانهندارندوتعجبميکنمکهچرادولتتابهحالاقدام

جديبرايقطعيارانهاشخاصثروتمندانجامندادهاست.

رئيسمجلس:
تحريم هاي آمريکا، پشتوانه سازمان ملل را ندارد

رئيسمجلسشوراياساميگفت:تحريمهاي
آمريکاپشتوانهسازمانمللراندارد.بهگزارش
خبرنگارخبرگزاريصداوسيما،علياريجاني
درنشستخبريپايانکنفرانسضدتروريسم
درتهراندربارهاستردادتروريستهابين6کشور
عضواينکنفرانسبابياناينکهيکسريقواعد
بينالملليدربارهاستردادتروريستهادرمجامع
بينالملليوجودداردگفت:مشکلدرسندنيست
بلکهمشکلدرارادههاست،ارادههايسياسي
بايددراينگونهمحافلتوجيهشدهوبهفهم
مشترکبرسندوسپسقدمبردارند.ويادامه
داد:نميخواهمبگويممعضلتروريسمدرمنطقه
بهسادگيحلميشودياتنهاعاملخارجي
درشکلگيريآنموثراستچراکهبسترهاي
اغراضي يا ميخورند فريب گاهي نيز داخلي
دارندکهبهعاملخارجيوصلميشوند،ما
درمنطقهازاينمصيبتهاهمداريمکهگاهي

ترورارهايهمبهوجودميآيد.اريجانيگفت:
اينهاگاهيفريبميخورندودرمناطقديگر
شرقآسيانيزوجودداردلذامهمسندنيست
بلکهبايدمعضلتروريسمدرکوحسشود.

ويهمچنيندرخصوصمواضعکشورهايعضو
اينکنفرانسدربارهتحريمهاعليهايراننيز
تصريحکرد:اينکشورهانيزدرصحبتهايشان
اشارهکردندکهبااينگونهرفتارهاوتحريمها
موافقنيستند.رئيسمجلسگفت:آمريکاييها
نيزشايدتصورخاميداشتندکهفکرميکردندبا
اهرمتحريمميتوانندهرکاريبکنند.اريجاني
بااشارهبهمقالهنگاشتهشدهيکيازطراحان
تحريمهاعليهايران،افزود:اينتفکرآمريکاييها
مبنيبراينکهمقابلهآنهاباتمامقوادرميدان
تحريمهاعليهايرانمنجربهتوفيقآنهاميشود؛
خسرانبزرگيبرايآمريکاييهاست.ويباتاکيد
براينکهاکثرکشورهانيزبهاينرفتارآمريکاييها

ارزشيقائلنيستندچراکهپشتوانهايازسازمان
مللنداردويکجانبهاستبههميندليلگاهي
دربيانيههايخودنيزاعامميکنندکهتجارت
راهخودرابازميکندافزود:اينطورنيستکه
اينکشورهاعبدوذليليککشورباشندبلکه
دنبالمنافعخودهستندواگرمنافعشاناقتضا

کندمسيرخودرابازخواهندکرد.اريجانيبا
بياناينکهمابايدبسترهايتوسعهجمعيبا
کشورهايديگررافراهمکنيمکهالبتهدراين
راههمکاريباکشورهايهمسايهراکههمفکرتر
نيزهستيمدنبالميکنيمافزود:انشاءاهاين

مسيربازترخواهدشد.

خبر
سروري:

عدم تحرک احزاب در حال حاضر 
کاما احساس مي شود

اشاره با اسامي انقاب رهپويان جمعيت مرکزي شوراي عضو
بهعدمتحرکاحزابدرشرايطکنونيگفت:همهمابهميزان
مسئوليتيکهداريمبايدتاشکنيمايننقصرابرطرفکنيم.

عدمتحرکاحزابدرحالحاضرکامااحساسميشود.همهما
بايدبرايرفعايننقصکمککنيم.پرويزسروري،عضوشوراي
مرکزيجمعيترهپويانانقاباساميدرگفتوگوباخبرنگار
حوزهاحزابوتشکلهايگروهسياسيباشگاهخبرنگارانجوان،
درخصوصفعالنبودناحزابسياسيدررويدادهاياخيرکشور
گفت:منفکرميکنمکهاکنونزمانياستکههمنخبگانو
همافراددلسوزودغدغهمندوهماحزابسياسيکهنقشبزرگي
دربصيرتبخشيوحرکتروبهجلويمردمايراندارندوآنان
وظيفهدارندکهدائماًملتايرانرابرايپيشبرداهدافانقاب

اساميراهنماييوبصيرتبخشيکند.
ويافزود:بندهکامًاتواينبحثکهاحزابدرحالحاضرفعال
نيستندموافقمومتاسفانهجايخاليحرکتهايپرتحرکاحزاب
کامًااحساسميشودوهمهمانسبتبهاينموضوعمسئوليت
داريمکهبهايناعصابتحرکبدهيموبازسازيبکنيموبهنوعي
زمينههارابرايحرکتبزرگيکهملتايراندراين۴۰سالانجام

دادنراادامهبدهيم.

زاکاني:
شأن ملت، وضعيت کنوني نيست

نمايندهمردمتهراندرمجلسنهمگفت:شأنملتوضعيتکنوني
نيست.بهگزارشخبرنگارمهر،عليرضازاکانيدرمراسمروزدانشجو
بابياناينکهشأنايرانوملتماوضعيتکنونينيستونبايد
غرهودچارروزمرگيشويم،تصريحکرد:مردمحقنظارتدارند
وجامعهاساميبايدجامعهايشيشهايباشدوهمهبايدبدانند

کهمسئواناموالخودراازکجاآوردهاند.
ويباتاکيدبراينکهمااستقالاقتصاديوفرهنگينداريمکه
بيگانگانميتوانندبرمادراينزمينههاتاثيربگذارندامااستقال
افزود:برخيکشورهاچون زبانزداست، سياسيمادرکلدنيا
آمريکابدخواهايرانهستنداماحداکثرموانعماداخلياستنه

درخارجازکشور.

اميرباقري:
دانش دفاعي و امنيتي با هدايت 

نيروهاي مسلح توليد مي شود
معاونآموزشوپژوهشستادکلنيروهايمسلحگفت:دانشدفاعي

وامنيتيباهدايتنيروهايمسلحتوليدميشود.
اميرمحمدحسن بهگزارشخبرنگاردفاعيخبرگزاريتسنيم،
باقريدرنشستفعاانعلمينيروهايمسلحبابياناينکهما
نبايدبهپژوهشهايآيندهنگرانهکمتوجهيکنيم،گفت:ترسيم
تصويرفضاي۲۰-15سالآيندهکشور،وظيفهحوزهپژوهش

ودانشاست.
وييکيازخأهايحوزهدانشوپژوهشرانداشتننظامهاييکه
مسيروجهتدرسترانشاندهددانستوتاکيدکرد:مابرهمين
اساستاکنون۳6زيرنظامراتاامروزدرنيروهايمسلحايجادکرده
ايم.امروزدانشدفاعيوامنيتيباکمکهمهظرفيتهايکشورو

باهدايتنيروهايمسلحتوليدوبهکارگيريميشود.

خبر
فاحتپيشه:

استيضاح ظريف طي دو هفته آينده 
تعيين تکليف مي شود

رئيسکميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسگفت:استيضاح
ظريفطيدوهفتهآيندهتعيينتکليفميشود.

حشمتاه آنا خبرگزاري سياسي گروه مجلس حوزه گزارش به
فاحتپيشهازاعامنظرنهاييدرخصوصاستيضاحوزيرامورخارجه
دردوهفتهآيندهخبرداد.ويدرخصوصروندبررسياستيضاح
وزيرامورخارجه،گفت:برايبررسياينموضوعجلسهايباحضور
نمايندگاناستيضاحکنندهبرگزارشد.پسازبرگزاريجلسهيادشده،

استيضاحکنندگانمهلتدوهفتهايبرايجمعبنديخواستند.
رئيسکميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسدررابطهبا
رايزنيهايصورتگرفتهبرايجلوگيريازاستيضاحظريف،ادامه
داد:برخيافرادرايزنيهاييبرايبازپسگيريامضاءانجامدادهبودند
امامتأسفانهدخالتهايداخليبرخيافرادمانعازنتيجهشد.يادآور

ميشودنظرنهاييدرگرونظراستيضاحکنندگاناست.
موضوع تکليف تعيين و نهايي نظر بنابراين کرد: خاطرنشان وي
است مقننه قوه تعطيات از پس که آينده هفته دو در مذکور

اعامميشود.

کوچکينژاد:
توافق پاريس نبايد بدون مصوبه مجلس 

اجرا مي شد
سخنگويفراکسيونمحيطزيستمجلسگفت:توافقپاريسنبايد
بدونمصوبهمجلساجراميشد.جبارکوچکينژاددرگفتوگوبا
خبرنگارمهردرخصوصالحاقايرانبهمعاهدهپاريسگفت:معاهده
پاريسيکيازکنوانسيونهايظالمانهاياستکهبهکشورماتحميل
شدهاستومشکاتاساسيبرايکشورماايجادخواهدکرد.ويبا
بياناينکهدولتبهصورتغيررسمياينمعاهدهراامضاواجراکرده
است،مثلايحهCFTوFATFکهقبلازتصويبدرمجلس،دولت
اقدامبهاجرايداوطلبانهآنکرد،ايناقدامدولتتخلفآشکاراست
ادامهداد:الحاقاينکنوانسيونصنعتومحيطزيستماراتحت
تاثيرقرارميدهد.آمريکاوروسيهازاينکنوانسيونخارجشدهاند
امادولتدوازدهمبهصورتداوطلبانهوبدونمصوبهمجلساقدام
محيط فراکسيون است.سخنگوي کرده کنوانسيون اين اجراي به
زيستمجلسبااشارهبهبررسياينکنوانسيوندرفراکسيونگفت:
رئيسسازمانمحيطزيستبايددرخصوصاجراياينکنوانسيون

عليرغمعدمتصويبآندرمجلستوضيحدهد.
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نوبت دوم

شهردارينظرآبادبهاستنادمجوزشماره89/ش97/7/11شورايمحترماساميشهرشهرداريدرنظرداردزمينوابنيهکارخانهآسفالتخودرابه
صورتاجارهوبرداشتازمعدنآنرابصورتکارگزاريازطريقمزايدهعموميبهمدت4سالواگذارنمايد.متقاضيانميتوانندباواريزسپردهشرکت

درمزايدهقيمتپيشنهاديخودراارائهنمايند.
شرايطشرکتدرمزايده:

1(شرکتکنندگاندرمزايدهمبلغ1/000/000/000ريالرابعنوانسپردهشرکتدرمزايدهبهحسابسيبابهشماره0104746757008نزدبانكملي
شعبهشهرداريبهناماينشهرداريواريزويامعادلآنضمانتنامهبانکييااسنادخزانهتهيهوارائهنمايند.

2(سپردهنفراتاولتاسوممزايدهتازمانعقدقراردادنزدشهردارينگهداريوهرگاهنفراتبرندهحاضربهعقدقراردادنگردندسپردهآنانبهترتيب
بهنفعشهرداريضبطخواهدشد.

3(پيشنهاداتبهصورتمکتوبباشدوبهپيشنهاداتفاقدسپرده،مشروط،مخدوشوپيشنهاداتيکهبعدازموعدمقررواصلگرددترتيباثرداده
نخواهدشدوشهرداريدرردياقبولهريكازپيشنهاداتمختاراست.

4(متقاضيانجهتدريافتاوراقمزايدهبهواحدماليشهرداريمراجعهنمايندهزينهخريداسنادمزايدهمبلغ500/000ريالميباشدکهبايدبهحساب
0104534021000بهنامدرآمدشهردارينظرآبادواريزگردد.
5(سايراطاعاتوجزئياتدراسنادمزايدهمندرجاست.

6(متقاضيانميبايستحداکثرتاپايانوقتاداري97/10/1پيشنهاداتخودراتحويلدبيرخانهشهردارينمايند.
7(کليههزينههايآگهيوکارشناسيبعهدهبرندهمزايدهخواهدبود.

8(رعايتقانونمنعمداخلهکارکناندولتدرمعاماتدولتيبعهدهشرکتکنندگانميباشد.
تاريخانتشارنوبتاول97/9/12
تاريخانتشارنوبتدوم97/9/19

خش98/9/12

آگهيفراخوانعمومي
اداره كل بهزيستي استان البرز

ادارهکلبهزيستياستانالبرزدرنظرداردمزايدهايجهتفروش
دودستگاهخودروسواريبهصورتالکترونيکيباشمارهمزايده:
100970386400001برگزارنمايد.لذاجهتکسباطاعاتبيشتر

بهسايت»تدارکاتالکترونيكدولت«مراجعهفرماييد.
www.setad.ir:آدرسسايت

جهتهماهنگيبيشترباشمارهتلفن09122641569)آقايمميزاده(
تماسحاصلفرماييد.

تاريخانتشار:97/9/19
خش:97/9/19

شناسهآگهي311768

داريوش يگانه مظهر
شهردار نظرآباد

نوبتدوم

كميسيون معامات شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران 

آگهيمناقصهعمومي)بهصورتدومرحلهاي(
)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 بهصورت مورخ1397/10/8 روزشنبه 9صبح تاساعت ج ـ ـب 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

روابط عمومي اداره كل بهزيستي استان البرز
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معاون وزير نيرو:
 تا پايان سال 
 هزار واحد 

 نيروگاه تجديدپذير 
راه اندازي مي شود

اقتصادي دو شنبه 19 آذر 41397
2 ربيع الثاني 1440-10 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9379

رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه صدور بخشنامه هاي 
متعدد از مصاديق فساد در جامعه است، گفت: براي 
کنترل ارز تا به امروز ۴۰ بخشنامه صادر شده است 
و شرايطي را فراهم کرد که افرادي فرصت طلب از آن 
سوءاستفاده کنند. به گزارش  تسنيم ،مسعود خوانساري 
رئيس اتاق بازرگاني تهران درچهارمين همايش ساانه 
مبارزه با فساد در محل اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: 
قبل از زمان مشروطيت اتاق بازرگاني به وجود آمد و 

در تاريخ مکاتباتي با دربار داشته و تاکيد کرده است 
که با توجه به فسادي که در ارکان دولت وجود دارد 
باعث شده فقر، فساد و فحشا در جامعه زياد باشد و 
در صورتي که اين فساد برطرف نشود امکان توسعه و 
همچنين فقرزدايي در جامعه وجود نخواهد داشت و در 
صورتي که نمي توانيد امور را انجام دهيد آن را به کاردان 
بسپاريد.وي افزود:در قانون بهبود فضاي مستمر کسب 
و کار يکي از وظايف اتاق بازرگاني مقابله با فساد و ارتقاء 
سامت اداري است.رئيس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: 
در بخش خصوصي براي ارتقاء بنگاه ها گريزي نداريم 
تا با کمک دولت بتوانيم بحث فساد را از ريشه بکنيم 
و آن را به حداقل برسانيم.خوانساري گفت: قسمتي از 
ريشه فساد حاکميتي است و قسمتي ديگر مربوط به 
بخش خصوصي است؛ در خصوص حاکميت بايد مقوله 
مبارزه با فساد در حوزه هاي سياسي و اقتصادي پرداخته 

شود و از ايجاد رانت جلوگيري به عمل آيد. 

رئيس اتاق بازرگاني تهران:
 صدور ۴۰ بخشنامه براي کنترل ارز به فساد کمک کرد

معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: فساد اصلي 
ناشي از ساختار خود دولت است چرا که دولت 
محيط کسب و کار و مجوزها را بوجود مي آورد.
چهارمين  در  جنيدي  تسنيم، لعيا  گزارش  به 
اتاق  با فساد در محل  همايش ساانه مبارزه 
بازرگاني تهران اظهار کرد:نقطه تماس تجارت 
و سامت با اخاق و حقوق آميخته شده است 
دراين ميان اگر يک بازار را در نظر بگيريم بهترين 
فضا براي يک کسب و کار خوب رقابت است 
که همه مي توانند درآن در يک رقابت عادانه 
حضور يابند.وي افزود: اعطاي هرگونه امتياز يا 
اولويت اضافي حتي اگر قانون هم باشد مي تواند 
منجر به بر هم خوردن اين رقابت در بازار شود؛ 
درچنين فضايي نمي توان احساس امنيت کرد و 
بنگاه داران و بخش خصوصي آينده مناسبي براي 
خود پيش بيني نخواهند کرد.جنيدي افزود:بخش 

خصوصي يا يک بنگاه، تمام ريسک هاي ايجاد 
يک بنگاه را با فعاليت هاي اقتصادي به جان 
مي خرد و اگر رقابت منصفانه اي وجود نداشته 
ترسيم  قابل  آينده اي  فعاليت وي  براي  باشد 
نيست. بنابراين اگر با بهترين زيرساخت ها نيز 
پا به عرصه بگذارد امتياز اضافي که رقيب او 
دارد باعث مي شود که وي همه هزينه هايي که 

کرده روي دستش بماند.

معاون حقوقي رئيس جمهور:
 فساد اصلي ناشي از ساختار خود دولت است

وزير نيرو :
بارندگي امسال 220 درصد افزايش يافته است

وزير نيرو گفت: تا ۱۶ آذر در کل کشور ميانگين بارش 
۸۵ ميلي متر بوده که در مقايسه با سال گذشته ۲۲۰ 
درصد افزايش يافته است.به گزارش مهر،رضا اردکانيان 
در برنامه نگاه يک شبکه يک سيما با بيان اينکه سال آبي 
از ابتداي مهر آغاز و تا پايان شهريور سال بعد ادامه دارد 
 افزود:ميزان بارش ها در مقايسه با ميانگين دراز مدت 
کشور که ۴۵ ميلي متر بوده ۸۵ درصد افزايش يافته 
است.وي گفت:البته سازمان هواشناسي در عين حال 
که پاييز خوبي را از نظر بارش ها پيش بيني کرده 
است اما اعام کرده زمستان پربارش نخواهد بود.

وزير نيرو افزود:در هر حوزه آبريزي اگر خشکسالي 
شود خاک مقدار زيادي از رطوبت خود را از دست 
مي دهد و اگر بارش در سال هاي بعد مناسب باشد 
تا مدتي آب قابل توجهي توليد مي شود زيرا مقدار 
زيادي آب جذب خاک مي شود .اردکانيان گفت : 
اميدوارم بارش ها به صورت برف باشد اما وزارت نيرو 
سال آبي ۹۸-۹۷ را متناسب با سال گذشته در نظر 
گرفته است تا غافلگيري براي ما ايجاد نشود .وي 
افزود:از مردم براي همکاري در مصرف آب و برق 
قدرداني مي کنيم و تابستان ممتازي از نظر مصرف 

داشتيم.وزير نيرو گفت: ورودي آب سدها تا کنون 
است.اردکانيان  مشابه سال گذشته  برابر مدت  دو 
افزود:حتما بايد روش مصرف در آب کشاورزي تغيير 
کند و کشت ها بايد الگوي مناسبي داشته باشد که 
اگر دچار خشکسالي شديم جامعه تحت تنش قرار 
نگيرد .وي گفت : برنامه هاي تشويقي براي تعداد 
کمي از مصرف کنندگان که درصد باايي از مصرف 

جمع  به  که  داريم  اند  داده  اختصاص  خود  به  را 
افزود:حدود  نيرو  بپيوندند.وزير  ها  مصرف   خشک 
 ۹۰ ميليارد متر مکعب آب در بخش کشاورزي و 
 ۶ تا ۷ ميليارد متر مکعب در بخش خانگي مصرف 
مي شود.اردکانيان گفت:مي گويند به جاي پرداختن به 
آب شرب مسئله آب مصرفي کشاورزي را پيگيري کنيد 
 اما کشاورزي را مي توان در مناطقي محدود يا جابه جا 

کرد اما مناطق جمعيتي ما مناطق مستقر هستند 
و جمعيت را نمي توان جا به جا کرد.وي افزود:آب 
اکنون همه ظرفيت ها  و  تامين شود  بايد  شهرها 
 : گفت  نيرو  .وزير  برديم  کار  به  زمينه  اين  در   را 
يک ميليارد و چند صد ميليون متر مکعب آب براي 
شهر تهران تامين مي شود اما بيش از اين امکان 
تهيه آب نيست .اردکانيان افزود : آب عرصه چند 
انضباطه و ميان بخشي است و همه دستگاه ها بايد 
براي مصرف بهينه آن همکاري کنند .وي گفت : بايد 
ساز و کارهاي عرصه آب تهيه شود که يکي از آنها 
موضوع استقرار جمعيت است و شهرداري ها بايد 
به اين مسئله توجه داشته باشند .وزير نيرو با بيان 
اينکه ۵۷ درصد مشترکان زير الگوي مصرف و فقط 
۳۴ درصد آب را مصرف مي کنند افزود : سيستمي 
براي شهروندان کم مصرف طراحي شده است که 
دريافت  اند  کرده  جويي  صرفه  که  را  مبلغي  آنها 
کنند .اردکانيان با اشاره به اينکه بهاي آب در کشور 
فوق العاده ارزان است گفت : ۴۳ درصد مشترکان 
آب، مصرف بااي الگو دارند و حتي چند برابر الگو 

مصرف مي کنند. 

بخش اقتصادي: رئيس سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق 
گفت:در حال حاضر ۲ هزار واحد نيروگاه مقياس کوچک خورشيدي به بهره برداري 
رسيده و هزار واحد ديگر تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد.به گزارش 
خبرنگار ما ،سيد محمد صادق زاده معاون وزير نيرو در نشست خبري اظهار کرد:در 
سال هاي اخير استقبال خوبي از سوي مردم و بخش غيردولتي از سرمايه گذاري 
در بخش انرژي هاي تجديدپذير شده به طوريکه شاهد ورود سرمايه هاي مردمي 
به اين بخش بوده ايم.وي افزود: تحريم هاي ظالمانه نتوانستند رشد تجديدپذيرها 
به  از حالت خارجي  تا سرمايه گذاري ها  را متوقف کنند و حتي موجب شدند 
داخلي تغيير مسير دهد و شاهد ورود سرمايه هاي خرد مردمي به بخش توسعه 
سال ۱۳۹۷  بودجه  قانون  در  که  اين   بيان  با  زاده  باشيم.صادق  تجديدپذيرها 

معادل ۱۲۸۰ ميليارد تومان اعتبار از محل عوارض برق پيش بيني شد تا به دو 
 بخش تجديد پذيرها و برق رساني روستايي اختصاص يابد، اظهار کرد: تا کنون 
۵۸۰ ميليارد تومان از اين محل از مشترکان دريافت شده است.وي افزود: از 
اين ميزان تنها ۴۲۰ ميليارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به اين دو 
 بخش اختصاص يافته که اميدواريم تا پايان سال کل مبلغ پيش بيني شده يعني 
۱۲۸۰ ميليارد تومان به اين دو بخش اختصاص يابد.رئيس سازمان انرژي هاي 
تجديد پذير و بهره وري انرژي برق همچنين از اعطاي مجوز صادرات برق به سه 
نيروگاه که تا چند ماه ديگر کار احداث آنها به پايان مي رسد، خبر داد و گفت: 
سه نيروگاه که در مرکز و در غرب کشور احداث خواهند شد براي تشويق آنها در 

سرمايه گذاري مي توانند به افغانستان و عراق صادرات برق نيز انجام دهند.

انعقاد تفاهمنامه ميان بانک ملت و دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

تفاهم نامه همکاري ميان بانک ملت و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
 تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با هدف افزايش تعامات في ما بين 
اين اساس  بر  ملت،  بانک  عمومي  روابط  گزارش  رسيد.به  امضا   به 
تفاهم نامه که به امضاي دکتر محمد بيگدلي مديرعامل اين بانک و 
مرتضي بانک مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي رسيد، سطح همکاري هاي متقابل و 
مراودات بانکي طرفين افزايش خواهد يافت و بانک ملت به دبيرخانه و 
سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و شرکت هاي معرفي شده در 
چارچوب ضوابط و مقررات جاري، خدمات ويژه ارائه خواهد داد.مشاور 
رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و 
ويژه اقتصادي در اين جلسه از بانک ملت به عنوان يک بانک خوب و 
فعال در کشور نام برد و اظهار اميدواري کرد که امضاي اين تفاهم نامه 
بتواند منشأ خير و برکت براي دو طرف شود و همکاري هاي في ما بين 

را در راستاي رونق اقتصاد در مناطق آزاد، گسترش دهد.

گفت و گو
عبدالمجيد شيخي در گفت و گو با رسالت: 

 اصاح نظام بانکي شرط 
کاهش تورم است 

يک اقتصاددان گفت: اصاح نظام بانکي از جمله شروط کاهش 
بانک ها  تورم است زيرا در حال حاضر نرخ هاي سود تعييني 

در اين جريان موثر است. 
عبدالمجيد شيخي با اشاره به اينکه منشأ تورم چند عامل است، 
آينده  سال  براي  را  هايش  هزينه  پيشاپيش  دولت  کرد:  اظهار 
بازار عامت مي دهد که در  افزايش مي دهد و اين مسئله به 
توزيع هم در  بودن بخش  رود. متورم  باا مي  ها  آينده قيمت 
است  متورم  بخش  اين  ديگر  عبارت  به  دارد.  نقش  زمينه  اين 
چون چندين واسطه وجود دارد و هرکدام حاشيه سودي را روي 
جنس مي کشند و سرجمع اين ها ۳۰ تا ۴۰ درصد گراني بوده 

و در واقع تورم همين است. 
وي تصريح کرد: نرخ هاي سود تعييني بانک ها هم در اين جريان 
موثر است. اگر منابع بانکي در فعاليت هاي توليدي تزريق شود 
و سودي استخراج شده و بانک حق الوکاله بردارد، آن وقت اين 
سودهاي تحققي عما رونق اقتصاد را به دنبال دارد و اين در 

واقع ضد تورم است. 
شيخي با بيان اينکه مجلس هنوز توان ندارد، طرح نظام بانکي 
را اصاح کند، افزود: اصاح نظام بانکي از جمله شروط کاهش 
تورم است زيرا در حال حاضر نرخ هاي سود تعييني بانک ها در 
اين جريان موثر است. در اقتصاد اسامي نرخ سود تحققي است 
نه تعييني. تعيين نرخ سود و عدم انقياد بانک ها در دادن سود 
قطعي پس از اعام علي الحساب رباست و از اين جهت عمليات 

بانک ها دچار اشکال است. 
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: منشأ ديگر تورم، تورم کااهاي 
 وارداتي به کشور است و اين هم به علت باا بودن سهم هزينه هاي 
ارزي ما در توليد است، بنابراين بايد بياييم تا مي توانيم با اتکا 
بر منابع داخلي، هزينه هاي ارزي توليد را کاهش دهيم و براي 
اين کار دولت بايد حتما يارانه توليد را پرداخت کند و از سوي 
ديگر با اصاح نظام بانکداري، منابع بانکي در بخش توليد تزريق 

شده و همزمان سياست هاي تجاري اصاح شود.  
وي ادامه داد: اين دولت دروازه واردات را باز گذاشته و مناطق 
آزاد تجاري به بستري براي قاچاق و غيرقاچاق کااهاي بنجل 
خارجي از طريق چمدان و کاميون تبديل شده لذا اين سياست 
تجاري بايد اصاح شود و مانع ورود هرکاايي شويم که امکان 
توليد بالقوه و روش مهندسي معکوس آن در داخل وجود دارد 
تا از اين طريق توليد داخلي تقويت و ايجاد اشتغال صورت بگيرد 
که البته تحقق اين امر مشروط بر اصاح کامل در نظام بانکي 

است و با اين اتفاق تورم هم تک رقمي مي شود. 
شيخي با انتقاد از سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت يازدهم 
و دوازدهم عنوان کرد: ظرف ۵ سال گذشته راهبرد اين دولت 
کرنش برابر غرب، سازش و ديپلماسي تمنا بوده و به همين علت 
اروپا و آمريکا کاه گشادي سرمان گذاشته اند. مقام معظم رهبري 
بارها اين دولت را نصيحت کرد تا سراغ آمريکايي ها نروند اما 
گوش ندادند، طبعا حاا که نتيجه اي نگرفته و تورم باا رفته، 
مي خواهند با دادن سبدکاا مردم را راضي نگه دارند، حال آنکه 
طبقات پايين و مياني جامعه تاب و توان تحمل اين گراني هاي 

بي حد و حصر را ندارند. 
سوء  علت  به  مردم  شد:  يادآور  پايان  در  اقتصاددان  اين 
 مديريت دولت، اميد خود را نسبت به آينده از دست داده اند. 
اصاح طلباني که افتخار مي کردند به اين دولت راي داده اند، 
حاا مي گويند ما خجالت مي کشيم که اعام کنيم به اين ها 

راي داده ايم. 

خبر
 ورود ارز به کشور به هر ميزان 
و بدون محدوديت آزاد شد 

بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بخشنامه گمرک 
ورود ارز به کشور با رعايت مقررات بانک مرکزي، به هر ميزان و بدون 
هيچ گونه محدوديتي آزاد شد.به گزارش تسنيم ،شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي در تاريخ ۱۰ مهر ماه مصوبه اي را در خصوص ارز  اباغ کرد 
و براساس آن هيچ يک از دستگاههاي امنيتي و انتظامي و گمرک حق 
ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند.براين اساس هر شخص حقيقي 
و حقوقي ميتواند با رعايت مقرراتي که بانک مرکزي اعام کرده است، 
به هر ميزان ارز اسکناس وارد کشور کند و هرگونه ممانعت دستگاهها 
تخلف محسوب شده و فرد متخلف در صورت ارتکاب در بار اول به ۶ 
ماه انفصال موقت محکوم مي شود.گفتني است، اين بخشنامه از سوي 

دفتر واردات گمرک ايران به گمرکات اجرايي اباغ شده است.

رئيس سازمان اموال تمليکي خبر داد؛
 فرايند اجراي فروش کااهاي بادوام 

در داخل کشوردر انتظار مجوز
 مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، گفت: برخي کااهاي قاچاق 
همچون مواد اوليه کارخانه ها، دستگاه هاي صنعتي و توليدي و برخي کااهاي با 
دوام که در کشور توليد نمي شود و يا کمبود داريم، پس از طي مراحل قانوني با 
مصوبه هيئت دولت و راي قضايي به فروش خواهد رسيد.جمشيد قسوريان جهرمي 
 در گفتگو با ايرنا، اظهار داشت: سازمان اموال تمليکي امين اموال دولت است و پس از 
سال ۱۳۹۲، با تصويب آئين نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز، 
کااهاي مکشوفه به ظن قاچاق نيز جهت تعيين تکليف تا صدور آراي قطعي در 
اختيار اين سازمان قرار مي گيرد.وي افزود: اموال منقول تحت تملک سازمان به 
سه بخش کااهاي ضبطي، متروکه و قاچاق تقسيم بندي مي شود که با توجه 
به قانون سازمان اموال تمليکي و قوانين مبارزه با قاچاق کاا و ارز پس از طي 
مراحل قانوني تعيين تکليف مي شوند.اين مقام مسئول تاکيد کرد: سازمان اموال 
تمليکي ضمن تحقق شعار امين اموال دولت و حافظ حقوق ملت، تا زمان صدور 
آراي قطعي از سوي محاکم قضايي تنها نگهدارنده اموال است. وي با بيان اينکه 
سه مرجع در تعيين تکليف کااها نقش دارند، افزود: ضابطين و کاشفين در 
کشف و تحويل کاا و تحويل کاا همراه با تکميل پرونده و تهيه صورتجلسه 
کشف، محاکم قضايي و سازمان تعزيرات حکومتي با صدور آراي مربوطه ايفاي 
نقش مي کنند و در آخر نيز سازمان اموال تمليکي در نگهداري و تعيين تکليف 
کااها نقش اساسي دارد.جهرمي با اشاره به حساسيت و دشواري وظايف اموال 
تمليکي بيان کرد: زماني که کاايي توسط کاشفين، به ظن قاچاق توقيف و در 
اختيار سازمان قرار مي گيرد، لزوماً اين کاا حکم قاچاق را ندارد بلکه به ظن 
قاچاق است و سازمان وظيفه دارد تا صدور راي نهايي از سوي مراجع قضايي 

آن کاا را نگهداري کند.

»آگهي مزايده عمومي مرحله دوم«
)اجاره زمين(

به استناد مصوبه شماره 23/1950 مورخ 97/7/23 هيات مديره  سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد، 
محترم سازمان در نظر دارد 46 هکتار از اراضي بدون آب و با آب را به مدت يك سال از طريق مزايده عمومي به 
بااترين قيمت پيشنهادي به بخش خصوصي اجاره دهد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود جهت بازديد از اراضي و 
اخذ اوراق شركت در مزايده و كسب اطاعات بيشتر به واحد امور مالي سازمان به آدرس: كيلومتر 85 اتوبان تهران 
قزوين، شهرستان نظرآباد، خيابان آيت اه خامنه اي )خيابان تهران( مراجعه نموده و جهت كسب اطاعات بيشتر 
با شماره تلفن هاي 45363273-45352992-026 تماس حاصل نماييد. آخرين مهلت تحويل اوراق مزايده تا روز 
شنبه مورخ 1397/10/8 و زمان بازگشايي پيشنهادات روز يکشنبه تاريخ 1397/10/9 مي باشد. بديهي است سپرده 
نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول، نزد سازمان باقي خواهد ماند و هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به 

عهده برنده مزايده مي باشد. ضمنا سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/26
خ ش: 97/9/19  

خاصه آگهي مزايده نوبت دوم
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مارد در نظر دارد 28 باب مغازه تجاري )بازارچه( 
از رقبات آستان مقدس امامزاده بي بي سکينه)س( واقع در صفادشت را به صورت 
يکجا به منظور شغل هاي متعارف انبارداري و غيره از طريق مزايده كتبي به مدت يك 
سال به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر 
و ماحظه آگهي تفضيلي تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 97/10/08 به دبيرخانه 
اين اداره واقع در شهرستان مارد، بلوار رسول اكرم، بلوار الغدير، انتهاي بلوار شهرك 

اداري مارد، پشت فرمانداري مراجعه نمايد.
تاريخ انتشار: 97/9/19

خ ش: 97/9/19

آگهي فقدان سند مالکيت المثني پاك ثبتي 64 فرعي از 6505 اصلي واقع در بخش 4 تهران
وكالتا آقاي محسن دهقاني به موجب وكالتنامه شماره 249598-1397/04/24 به وكالت 
از آقاي عليرضا دهقاني با اعام مفقود شدن سند مالکيت ملك مورد آگهي با تسليم 
استشهاديه گواهي امضاءشده ذيل شماره يکتا 139702151685000596 مورخ 1397/09/01 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 1615 تهران طي درخواست وارده 5473 مورخ 1397/09/03 
تقاضاي صدور المثني سند مالکيت ملك مذكور را نموده كه مراتب در اجراي ماده 120 

آيين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهي مي گردد:
1- نام و نام خانوادگي: آقاي عليرضا دهقاني مالك شش دانگ

2- شماره پاك: پاك ثبتي 64 فرعي از 6505 اصلي واقع در بخش 4 تهران
3- علت گم شدن: سهل انگاري

4- خاصه وضعيت مالکيت: سند مالکيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در 
قسمت شمال طبقه دوم به مساحت 63/41 مترمربع قطعه 11 تفکيکي شماره 6505/64 
 مفروز و مجزي شده از پاك شش فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 4 تهران به انضمام 
شش دانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 11/50 مترمربع قطعه 4 تفکيکي واقع در قسمت 
غرب طبقه زيرزمين و به انضمام شش دانگ يك باب انباري به مساحت 1/53 مترمربع قطعه 
15 تفکيکي واقع در طبقه زيرزمين، ذيل ثبت 88673 صفحه 47 دفتر اماك جلد شماره 
232 و با شماره چاپي 350296 به نام آقاي عليرضا دهقاني ثبت و صادر گرديد. مورد ثبت 
به موجب سند رهني 2962 مورخ 86/09/12 دفترخانه اسناد رسمي 983 تهران در رهن 
مي باشد كه موافقت مرتهن طي نامه شماره 97/0350/01/595281/د مورخ 1397/09/11 

و نامه شماره 1124 مورخ 97/09/11 اخذ گرديد، بازداشت نمي باشد.
لذا با توجه به اعام فقدان سند مالکيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور سند مالکيت 
المثني آن مراتب اعام تا هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت 
چهارم اين آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود آن نزد خود مي باشد بايد ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکيت يا سند 
معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد و اماك، سند مالکيت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار: 97/9/19

د ت: 97/9/19
م الف: 18821

 آگهي تغييرات شركت رخام سازه يزد شركت سهامي خاص 
به شماره ثبت 523237 و شناسه ملي 10840067573

به موجب نامه شماره 16/2184 مورخ 1396/11/29 اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان 
يزد و مستند به صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 1395/03/02 مركز اصلي 
شركت رخام سازه يزد سهامي خاص به نشاني تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر 
تهران، شهرك قدس، خيابان پيروزان، خيابان چهاردهم، پاك 2 - طبقه زيرزمين - كد 
پستي 1466674941 انتقال يافت و در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تحت 

شماره 523237 به ثبت رسيده است.
تاريخ انتشار: 97/9/19

خ ت: 97/9/19  

توضيح و تصحيح
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 

شهرستان تهران بزرگ )سهامي خاص(
به شماره ثبت 439559 و شماره ملي 10320875052 كه در روزنامه رسالت درتاريخ 

97/9/18 به شماره 9378 به چاپ رسيده به صورت ذيل اصاح مي گردد:
زمان برگزاري مجمع : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 97/10/3 صحيح مي باشد

تاريخ انتشار: 97/9/19
خ ت : 97/9/19

آگهي تغييرات شركت توليدي و صنعتي شير گازصالح صنعت كاوه 
سهامي خاص به شماره ثبت 3251 و شناسه ملي 14003551670 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 محمدرضا صدقي 
به شماره ملي 4579558928 به عنوان بازرس اصلي و جاويد 
حاج علي اكبر به مشاره ملي0056257384 به عنوان بازرس 
علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند. -2 روزنامه 
كثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد. 
-3 صالح صديق به شماره ملي 0067386032 و عليرضا تقي 
خاني به شماره ملي00611418641 به عنوان اعضاي هيات مديره 
براي مدت دو سال انتخاب شدند. -4ترازنامه و حساب سود و 
زيان شركت منتهي1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت./ اداره 
كل ثبت اسناد و اماك استان مركزي مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجاري ساوه )311628(

آگهي تغييرات شركت اسوه برق جنوب سهامي خاص به شماره ثبت 
1543 و شناسه ملي 10860069185 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل براي مدت دو سال 
انتخاب گرديدند: امير تميمي به شماره ملي 5279747211 به سمت 
مدير عامل و شمس تميمي به شماره ملي5279726834 به سمت 
رئيس هيئت مديره و منا تميمي به شماره ملي 5279886645 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شركت از قبيل چك سفته برات- قراردادها و عقوداسامي و 
اوراق عادي و اداري با امضاء مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر 
مي باشد. محمدرضا شريفي به شماره ملي 5279722162 به عنوان 
بازرس علي البدل ، ميثم قاسمي به شماره ملي 5279756921 به 
اداره  انتخاب گرديدند.  مالي  براي يك سال  اصلي  بازرس  عنوان 
كل ثبت اسناد و اماك استان خوزستان مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجاري اميديه )311734(

)سهامي  غروب  پخش  پيمان  انتقالي شركت  آگهي 
خاص( به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
1395/4/26 مركز اصلي شركت پيمان پخش غروب 
)سهامي خاص( به شماره ثبت 403747 و شناسه ملي 
10320546790 واحد ثبتي تهران به نشاني استان مركزي 
، شهر كميجان ، شهرك صنعتي كميجان ، روبروي 
پست تلفن ، كدپستي 3851711111 انتقال يافت و در 
تاريخ 1395/8/17 در اين اداره تحت شماره 278 به 
ثبت رسيده است. اداره كل ثبت اسناد و اماك استان 
مركزي مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 

كميجان )311683(

آگهي تغييرات شركت كيميا دانه زاگرس بروجن سهامي 
خاص به شماره ثبت 3052 و شناسه ملي 14006363398 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1396/11/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت 
از مبلغ 1.000.000 ريال به مبلغ 5.200.000.000 ريال منقسم 
به 100 سهم با نام 52.000.000 ريالي از طريق) آورده نقدي 
سهامداران ( افزايش يافت كه تمام آن برابر گواهي بانکي 
شماره 96/1305 مورخ1396/11/18 نزد بانك ملي شعبه 
بروجن به حساب شركت واريز و بدين نحو ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گرديد . اداره كل ثبت اسناد و اماك 
و  ها  ثبت شركت  مرجع  وبختياري  چهارمحال  استان 

موسسات غيرتجاري بروجن )311648(

آگهي تغييرات شركت توليدي و صنعتي شير 
گازصالح صنعت كاوه سهامي خاص به شماره 
ثبت 3251 و شناسه ملي 14003551670 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1397/06/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: تعداد اعضاي هيات مديره از 3 نفر به 2 الي 5 
نفر تغيير يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصاح 
شد./ اداره كل ثبت اسناد و اماك استان مركزي 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 

ساوه )311631(

اصاحيه
بدينوسيله اعام مي گردد در آگهي چاپ شده روزنامه رسالت صفحه 12 مورخ 17 آذرماه 
متعلق به سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اراك، عبارت موضوع ماده 

10 آيين نامه مالي صحيح مي باشد كه بدينوسيله اصاح مي گردد.

اميد ملك - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك مولوي

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

 سيدمرتضي اعتصامي 
 مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد

اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان مارد

نوبت اول
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فرماندار ساوه :
صادرات در شهرستان 

ساوه افزايش مي يابد

ساوه-خبرنگاررسالت:
محمدبهارونددربازديدازشرکت توتال ساوه توليدکننده انواع روغن وگيريس بااشاره برضرورت 
فراهم کردن فرصتهابراي تقويت حوزه صادرات اظهارداشت:توليدمحصوات صادرات 
محورازمه توسعه وزيربناي اقتصادکشوربوده ومي تواندبه عنوان مهمترين راهبردواهرم 
براي تحقق شاخص هاي اقتصادمقاومتي درکشورباشدوي افزود:ازمه پيشرفت اقتصادي 
توليدمحصوات صادرات محور،باکيفيت وباقيمت مناسب ودرعين حال برخورداري 
ازمزيت رقابت پذيري است زيرابه همان ميزاني که يک محصول دربازارهاي جهاني 
ازرقابت باايي برخوردارباشدبه مراتب ميزان صادرات آن نيزافزايش خواهديافت 
فرماندارساوه تصريح کرد:باتوجه به نگاه دولت به بخش خصوصي وتوجه به تسريع 

ومستمرموردتوجه  درکشوربازديدهفتگي  اشتغال  رونق  آن  تبع  درروندتوليدوبه 
نمايندگان دولت بوده که عاوه برقرارگرفتن درجريان روندتوليدضمن شناسايي 
مشکات آنهااقدامات ازم براي رفع موانع اعمال شود.وي ادامه داد: شرکت توتال 
باتوجه به تحريم هاومحدوديت هاي موجودهمچنان باتوان داخلي وباتکيه برنيروهاي 
نيروهاي  اموزش  به  مي دهدواقدام  بااترادامه  روندتوليدخودباظرفيت  به  بومي 
متخصص داخلي درحوزه فني وساخت دستگاه هاي مشابه خارجي نيزاقدام کرده 
است فرماندارساوه خاطرنشان کرد:اين واحدتوليدي باظرفيت توليدروغن ماهيانه 
220تن وساليانه 25هزارتن زمينه اشتغال براي  100 نفر به صورت مستقيم و 

157 نفرغيرمستقيم فراهم کرده است.

شهرستان

خبر
 رئيس بيمارستان تامين اجتماعي سنندج :

بيمارستان تامين اجتماعي سنندج در 
زمره پنج بيمارستان برتر کشور است

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس بيمارستان تامين اجتماعي سنندج با بيان اينکه بيمارستان 
تامين اجتماعي اين شهرستان از لحاظ امکانات و خدمات درماني 
در منطقه جايگاه قابل قبولي دارد،و در زمره 5 بيمارستان برتر کشور 
تنها  داردگفت:  را  المللي  بين  بيماران  پذيرش  گواهينامه  که   است 
5 بيمارستان تامين اجتماعي در کشور مجوز پذيرش بيماران بين المللي 
را دارندکه باتوجه به حمايت هاي مديريت درمان تامين اجتماعي استان 
کردستان اين بيمارستان سال گذشته موفق به کسب مجوز مربوطه 
از وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکي گرديده است .به گزارش 
روابط عمومي مديريت درمان تامين اجتماعي استان کردستان ،دکتر 
افشين احمدي افزود: بيمارستان تامين اجتماعي سنندج سال گذشته 
و براساس ارزيابي به عمل آمده توسط معاونت درمان سازمان تامين 
اجتماعي موفق به کسب رتبه اول در ميان 72 بيمارستان  ملکي 
سازمان در کل کشور گرديد وبيمارستان تامين اجتماعي سنندج در 
 زمره بيمارستان هاي تيپ 1٦0 تختخوابي است که در حال حاضر 

122 تخت آن فعال مي باشد ..

 دستگيري سارق حرفه اي باغ ويا 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
سارق  دستگيري  و  شناسايي  از  نيشابور  انتظامي  فرمانده  جانشين 
حرفه اي باغ ويا با 4 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ 
محمدرضا عارفخاني گفت: در پي دريافت گزارش چند فقره سرقت 
وسايل از باغ وياهاي محدوده شهر نيشابور، پيگيري موضوع به صورت 

ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: ماموران دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهي با بررسي نحوه 
سرقت ها به يکي از سارقان سابقه دار مظنون و پس از هماهنگي با 
مقام قضائي اين فرد را در عملياتي غافلگيرانه دستگير کردند.اين مقام 
انتظامي با اشاره به اينکه متهم در مواجهه با ادله و مستندات پليس به 
4 فقره سرقت از باغ وياهاي محدوده شهر اعتراف کرد، اظهار داشت: 
متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتي به منظور سير مراحل قانوني به 
مراجع قضائي معرفي شد.سرهنگ عارفخاني اضافه کرد: شهروندان با 
 رعايت توصيه هاي ايمني و توجه به نکات مراقبتي، پيشگيري آگاهانه اي 

از وقوع چنين سرقت هايي داشته باشند.

    مدير فرودگاه ايام:
 طرح جامع مطالعات فرودگاه ايام 

تا يک ماه ديگر اباغ مي شود
ايام - خبرنگاررسالت:

مدير فرودگاه ايام از نهايي شدن طرح جامع اين فرودگاه و اباغ آن تا 
 يک ماه ديگر از سوي رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران خبر داد. علي متانت با بيان اينکه کليات طرح 
جامع در بازه هاي زماني کوتاه مدت)پنج ساله(، ميان مدت)10 ساله( 
و بلند مدت)20 ساله( تصويب شد که تا يک ماه ديگر اباغ مي شود، 
افزود: چشم انداز 20 ساله ما رساندن ظرفيت مسافر فرودگاه به يک 

ميليون نفر است.
وي گفت: در طرح ميان مدت نيز توسعه اپرون، ساخت آشيانه هواپيما 
و احداث ترمينال کارگو را در نظر گرفته ايم و اميدواريم تا پنج سال 
ديگر مراحل تملک اراضي، توسعه پارکينگ تا هزار پارک خودرو و 

احداث موتورخانه به پايان برسد.

 مديرکل کميته امداد بوشهر:
پرداخت ۹۰۰ ميليارد ريال تسهيات 

ارزان قيمت به مددجويان استان بوشهر
بوشهر - خبرنگاررسالت:

ميلياردريال   ۹00 پرداخت  از  بوشهر  استان  امداد  کميته  مديرکل 
احمد  داد.  خبر  بوشهر  استان  مددجويان  به  ارزان قيمت  تسهيات 
لطفي  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از محل بند ب تبصره 1٦ 
قانون بودجه کل کشور در سال جاري، ۳0 ميليارد تومان تسهيات 
ارزان قيمت در حوزه اشتغال براي مددجويان کميته امداد استان بوشهر 
پيش بيني شده است.وي افزود: از اين ميزان تاکنون 2۸ ميليارد و 700 
 ميليون تومان اعتبار توسط بانک هاي عامل اباغ شده که زمينه جذب 
20 ميليارد و 5٦4 ميليون تومان معادل 72 درصد از کل اعتبارات 
تخصيصي انجام شده است.مديرکل کميته امداد استان بوشهر تصريح 
امسال  ابتداي  از  قيمت،  ارزان  تسهيات  ميزان جذب  اين  با  کرد: 
زمينه اشتغال يک هزار و 117 نفر ايجاد شده است.لطفي ادامه داد: 
اين تسهيات در زمينه هاي دامداري،کشاورزي، شيات ، خدمات و 

صنابع دستي به مددجويان تحت حمايت پرداخت شده است.

مديرکل اوقاف سيستان و بلوچستان:
۸۷ وقف جديد در سيستان و بلوچستان 

به ثبت رسيد
زاهدان -خبرنگاررسالت:

 مديرکل اوقاف و امور خيريه سيستان و بلوچستان گفت: ۸7 وقف 
جديد از ابتداي سال جاري تاکنون در سطح استان به ثبت رسيده 
است.حجت ااسام محسن مومني مقدم  اظهار داشت: از ابتداي 
سال ۹7 تاکنون ۸7 وقف جديد در سطح شهرستان هاي استان 
اينکه  به  اشاره  با  است.وي  ثبت رسيده  به  بلوچستان  و  سيستان 
بيشتر اين موقوفات مربوط به خانه عالم، مسجد و حسينيه است، 
افزود: کل موقوفات ثبت شده استان سيستان و بلوچستان تاکنون 
4 هزار و ۹00 مورد است.مديرکل اوقاف و امور خيريه سيستان 
و بلوچستان با اشاره به اينکه تاکنون برنامه ها و اقدامات فرهنگي 
زيادي در راستاي ترويج فرهنگ وقف در استان انجام شده است، 
و  سيستان  متدين  و  مدار  وايت  مردم  خوشبختانه  کرد:  تصريح 
بلوچستان اعم از شيعه و سني استقبال خيلي خوبي از وقف دارند.
وي گفت: همچنين با توجه به اينکه وقف به عنوان يک ظرفيت 
اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگي،  مختلف  ابعاد  در  تواند  مي  بالقوه 
جامعه تاثير گذار باشد بايد از ظرفيت رسانه ها در ترويج اين فرهنگ 

حسنه در جهت رفع مشکات جامعه بهره گرفت.

مدير حوزه علميه کرمان:
پيروزي يمن نزديک است

کرمان -خبرنگاررسالت:
 مدير حوزه علميه کرمان گفت: به زودي شاهد پيروزي مردم مظلوم 
يمن در عرصه نظامي و سياست خواهيم بود.، حجت ااسام حسين 
اه وردي  در تجمع طاب و دانش آموختگان حوزه  علميه کرمان 
 در حمايت از مردم مظلوم يمن بيان داشت: روايات متعددي از 
اهل بيت )ع( به دست ما رسيده که بيانگر وقوع يک نهضت حسيني 
و زمينه ساز ظهور مهدي )عج( در يمن است.وي ادامه داد: وقوع اين 
نهضت و برافراشته شدن پرچم آن حضرت در يمن حتمي است که 
زمينه ساز ظهور مهدي موعود )عج( است.مدير حوزه علميه کرمان 
بيان داشت: پيام مقاومت به عنوان کليد واژه پيروزي مستضعفان بر 
مستکبران و حزب اه بر حزب شيطان است که موفقيت و نصرت 
الهي را به دنبال دارد که در اين برهه از تاريخ که نابخردي هاي 
رئيس جمهوري آمريکا و ناپختگي شاهزادگان سعودي ذهنيت 
مردم جهان را درگير کرده به گوش مردم جهان برساند.وي با بيان 
اين که به زودي شاهد پيروزي مردم مظلوم يمن در عرصه نظامي 
و سياست خواهيم بود، گفت: اين تجمع در راستاي سياست هاي 
کلي کشور در حمايت از مردم مظلوم جهان و در اين مقطع در 

مظلوميت مردم يمن برگزار شده  است.

برگزاري همايش ملي توسعه پايدار 
در استان کرمانشاه

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
همايش ملي توسعه پايدار کرمانشاه به منظور بررسي فرصت ها، 
چالش ها و چشم اندازها برگزار مي شود. ، همايش ملي توسعه پايدار 
استان کرمانشاه در ٦ محور 1۹ آذرماه در دانشگاه رازي کرمانشاه 
پايدار،  اقتصاد و توسعه  برگزار مي شود. محورهاي اين همايش، 
محيط زيست و توسعه پايدار، فرهنگ، اجتماع و توسعه پايدار، 
پايدار،  توسعه  و  منطقه گرايي  پايدار،  توسعه  و  امنيت  سياست، 

دانشگاه و توسعه پايدار استان است.

 برپايي ميز خدمت در مصاي شهراراک 
توسط امور آب وفاضاب اراک

اراک – خبرنگار رسالت:
و  پاسخگويي  درراستاي  اراک  شهرستان  فاضاب  و   امورآب 
خدمات رساني به مشترکين ، نسبت به برپايي ميز خدمت در 
مصلي شهر اراک اقدام نمود.به گزارش روابط عمومي شرکت آب 
وفاضاب استان مرکزي مهندس سعيد سرآباداني مدير امور آب و 
فاضاب شهرستان اراک اظهارداشت : در راستاي صيانت از حقوق 
شهروندان و رسيدگي به مشکات و پاسخگويي به درخواست ها 
و شکايات احتمالي شهروندان امور آب و فاضاب اراک اقدام به 
برپايي ميز خدمت در مصاي شهر اراک براي نماز گزاران نمود.

وي با اشاره به تاکيد مهندس خليلي  مدير عامل شرکت آب و 
فاضاب استان مرکزي مبني بر برپايي ميز خدمت و پاسخگويي، 
در مجامع عمومي براي خدمات رساني بهتر به شهروندان افزود: 
در همين راستا و همچنين به منظور باا بردن سطح دانش آب 
و فرهنگ عمومي مردم در زمينه مديريت مصرف ، امور آب و 
فاضاب شهرستان اراک طي يک برنامه ريزي دقيق و مدون در 

مجامع عمومي حضور پررنگ خواهد داشت .

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان کردستان:
 اجازه تعرض به موقوفات را 

در  کردستان نمي دهيم
سنندج-خبرنگاررسالت:

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان کردستان در نشست خبري با 
خبرنگاران رسانه هاي گروهي استان به مناسبت هفته وقف، گفت: 
آماده است و در هر شکلي  استان  براي سرمايه گذاري در  اوقاف 
که سرمايه گذار بخش خصوصي ورود و با قوانين و شرايط اوقاف 
 خود را مطابقت دهد حاضر به مشارکت در سرمايه گذاري هستيم. 
حجت ااسام مصطفي نوروزي بااشاره به اينکه اجازه تعرض به 
موقوفات در استان را نمي دهيم و کسي که بخواهد وقف  مورد تاييد 
دين اسام را تضعيف کند فرداي قيامت بايد پاسخگو باشد افزود: 
احقاق حقوق اوقاف اولويت ما است و در اين مسير براي ما مهم نيست 
که طرف مقابل ما دستگاه دولتي و يا شخص عادي باشد وي ضمن 
اينکه مطالباتي از اشخاص حقوقي داشتيم که با رايزني هايي که با 
وزارت دفاع انجام گرفت و بر اساس مستندسازي ثابت کرديم و 1٦0 
ميليارد تومان بايد پرداخت کنند اظهارداشت: در مجموع طي دو سال 
اخير 2٦۳ هزار و 1۸۸ برگ از اسناد که برخي ها خاموش بودند ثبت 
سامانه شده و بر اساس تعهدات بايد تا پايان سال کل اسناد جديد و 

قديم بايد در راستاي شفاف سازي سيستمي شود.

 مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛
پيشرفت 6۰درصدي عمليات عمراني 

مرمت و لکه گيري آسفالت ناحيه مينودر
قزوين-خبرنگاررسالت:

کيومرث فدائي فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين از پيشرفت 
ناحيه  آسفالت  لکه گيري  و  مرمت  عمراني  عمليات  ٦0درصدي 
مينودر خبر داد.به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري 
قزوين؛ کيومرث فدايي فر افزود: در سال جاري براي اجراي عمليات 
عمراني مرمت و لکه گيري آسفالت ناحيه مينودر واقع در اين منطقه 
٦50ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است.اين مقام مسئول اضافه 
کرد: پروژه مرمت و لکه گيري آسفالت در ناحيه مينودر در قالب 
 مرمت و لکه گيري آسفالت، مرمت جداول فرسوده و اصاح دريچه و 
پل فلزي و همه موارد درخواستي مردمي و سامانه 1۳7 است.وي 
اضافه کرد: در سال جاري براي مرمت و لکه گيري آسفالت اين ناحيه 
250ميليون تومان، مرمت جداول فرسوده اين ناحيه 250ميليون 
تومان و اصاح دريچه و پل فلزي و همه موارد درخواستي مردمي 

اين ناحيه 150ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است.

  عمليات روکش آسفالت گرم راه روستايي بهمني 
دربخش شيبکوه شهرستان بندرلنگه پايان يافت

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان هرمزگان  
ايرج عليزاده رئيس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان بندرلنگه ازپايان 
شهرستان  شيبکوه  بخش  در  بهمني  روستايي  راه  گرم  آسفالت  روکش  عمليات 
بندرلنگه خبر   داد و گفت: راه روستايي  بهمني از توابع بخش شيبکوه به طول 
حدود ۳ کيلومترو با اعتبار  حدود ٦ ميليارد ريال  به پايان رسيد.وي افزود:انجام 
ونگهداري  حفظ  بر  عاوه  استحفاظي  درحوزه  گرم  آسفالت  روکش  هاي  پروژه 
سازي  ؛روان  تصادفات  وکاهش  ايمني  ارتقاء  افزايش  باعث  مواصاتي  محورهاي 

ترافيک ، کاهش هزينه سوخت وزمان سفررابه دنبال خواهد داشت .
گفت:  درادامه  بندرلنگه  شهرستان  اي  جاده  ونقل  وحمل  راهداري  اداره  رئيس 
 ، از واژگوني خودروها طرح  اصاح شيب شيرواني ها  اداره براي جلوگيري   اين 
شانه سازي و تسطيح و رگاژ شانه هاي راه وايجاد پد خاکي را در دستور کارخود 
ازسقوط  جلوگيري  براي  موجود  هاي  جاده  سطح  اختاف  به  توجه  با  و  دارد 
خودروها ازروي پل، ايجادپد خاکي مي تواند کمک قابل توجهي درجلوگيري از 

بروز سوانح رانندگي گردد.

 کتابخانه هاي آستان قدس رضوي 
و استقبال دانش آموزي

مشهد-خبرنگاررسالت:  
مدارس سطح شهر مشهد و قوچان، تنها در طول يک ماه، قريب به ۳هزار دانش آموز 
خود را به اردوي بازديد از کتابخانه هاي وابسته به آستان قدس رضوي بردند.، کتابخانه 
امام رضا)ع( در قوچان تنها در طول يک ماه، عاوه بر مخاطبان و اعضاي روزمره خود، 
از افزون بر 2هزار کودک و نوجوان مهدکودک ،  دبستان و دبيرستان هاي اين شهرستان 
اعام  يادشده  سازمان  بين  الملل  امور  و  عمومي  روابط  اداره  رئيس  کرد.  ميزباني 
 کرد: همچنين کتابخانه مجتمع فرهنگي امام خميني)ره( ويژه نوجوانان در مشهد با 
700 بازديد دانش آموزي يکي ديگر از مراکزي بود که مورد توجه ويژۀ مدارس سطح 
شهر قرار گرفت.محمدجواد قوي اظهار داشت: از ابتداي سال تحصيلي، کتابخانه هاي 
وابسته به آستان قدس رضوي به دليل حجم قابل توجه منابع و امکانات ويژه اي چون 
سالن هاي مطالعه، منابع مرجع، منابع چاپي، منابع صوتي و تصويري، سالن هاي اينترنت 
و ايستگاه هاي کودک يکي از مراکز مورد توجه مدارس در استان هاي مختلف بوده 
است. وي همچنين بازديد جمعي از بانوان خانه دار به همراه فرزندانشان را از کتابخانه 
آيت اه شيخ عباس تربتي واقع در خيابان خواجه ربيع مشهد، از جمله بازديدهاي 

جالب توجه خواند.

برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي صنعت هسته اي 
کشور در کاشان 

کاشان- خبرنگاررسالت:
  چهل و پنجمين نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت هسته اي کشور دردانشگاه کاشان 
برگزارمي شود.   رئيس دانشگاه کاشان در نشست با خبرنگاران بااعام اين مطلب افزود: اين 
نمايشگاه از سوي سازمان انرژي اتمي با همکاري دانشگاه کاشان شنبه هفدهم آذر به مدت 
پنج روز در فضايي به مساحت يک هزار مترمربع در اين دانشگاه برگزار خواهد شد.عباس زراعت  
بيان کرد: چهل و چهارمين نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت هسته اي با 20 ُغرفه در 
 سه بخش کلي »مرور چرخه سوخت هسته اي« ، »نيروگاهي« و »کاربردهاي صنعت هسته اي 
در صنايع مختلف« از جمله پزشکي، ليزر و اُپتيک، کشاورزي هسته اي، کاربرد پرتوها و نحوه 
استخراج سنگ اورانيوم که ماده اوليه صنعت هسته اي است، برگزار مي شود.او تصريح کرد: در 
اين نمايشگاه دستاوردهاي صنعت هسته اي مانند سنگ معدن اورانيوم، نمونه کيک زرد، مراحل 
تبديل سنگ معدن اورانيوم به محصول نهايي کيک زرد، نمونه هاي مجمتع هاي سوخت و غاف 
هاي آن و نسل هاي مختلف سانتريفيوژ از نسل اول تا هشتم در معرض ديد گذاشته خواهد 
شد.زراعت يکي از هدف هاي برگزاري اين نمايشگاه را ارائه آخرين دستاوردها و چکيده هاي 
سازمان انرژي اتمي به زبان ساده براي مردم برشمرد و تصريح کرد: مردم با مشاهده مستقيم 

و ملموس يافته ها، بطور مستقيم با دستاوردها آشنا مي شوند.

تکرار قهرماني تيم فوتسال پايگاه بسيج گازگلستان 
درمسابقات ورزشي حوزه مقاومت شهيدبهشتي ادارات 

کل استان
گرگان-خبرنگاررسالت: 

و  ياد  و  بسيج  هفته  گرامي داشت  مناسبت  به 
خاطره شهداي غواص ،يک دوره مسابقه  ورزشي 
فوتسال حوزه مقاومت شهيد بهشتي ادارات کل 
استان  گلستان با حضور 1٦ تيم از دستگاه هاي 
روابط  گزارش  به  شد.   برگزار  استان   اجرايي 
مسابقات،  از  دوره  اين  گازگلستان،در  عمومي 
تيم هاي حاضر در 4 گروه باهم رقابت کردند 
 که درنهايت پس انجام بازي هاي جذاب چهره
 4 تيم راه يافته به مرحله پاياني مشخص شد. که 
در اين مرحله  تيم شرکت گاز  با برتري برتيم 
بانک ملي به فينال مسابقات راه يافته و حريف تيم 
اقتصاد و دارايي شد.  در مرحله فينال نيز پس از 
ارائه بازي درخور تحسين ، تيم شرکت گاز توانست 
در کمال شايستگي با غلبه بر تيم  اقتصاد و دارايي 
مقام قهرماني اين دوره از مسابقات را از آن خود 
نمايد و تيم بانک ملي نيز در جايگاه سوم  قرار 

گرفت.  در مراسم اختتاميه اين بازيها که با حضور 
مسئولين  استان و شهرستان و همچنين بسيج 
ادارات  کل  استان برگزار شد از تيم هاي برتر 
با اهداء لوح تقدير و جام قهرماني تجليل به عمل 
آمد .  در همين راستا مديرعامل،فرمانده پايگاه 
بسيج شهيد گرزين،روابط عمومي و هماهنگي امور 
ورزشي گازگلستان از تاش هاي ارزنده مسئولين 
و اعضاء تيم شرکت در کسب اين مقام ارزشمندو 

تکرار آن تقدير کردند .

مدير کل امور اجتماعي استانداري اردبيل:
ميانگين سرمايه اجتماعي در اردبيل بااتر از کشور است

با هدف ارائه مطلوب خدمات به معلوان:
طرح مناسب سازي معابر شهري براي معلوان در حال اجراست

شهردار اصفهان :
عمليات اجرايي حلقه حفاظتي شهر اصفهان در هفته جاري آغاز مي شود 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل امور اجتماعي استانداري اردبيل گفت: ميانگين سرمايه 
اجتماعي در استان اردبيل بااتر از آمار کشوري است به طوري 
که اين ميانگين در اردبيل 7۸/2 درصد است.شفيع شفيعي در 
همايش تجليل از خيرين و شرکاي بهزيستي در مجتمع فدک 
اردبيل اظهار کرد: نتايج تحقيقات و مطالعات سال هاي اخير نشان 
مي دهد که آسيب هاي اجتماعي به دنبال کاهش سرمايه اجتماعي 

رخ مي دهد به طوري که با خدشه دار شدن تکريم و احترام و اعتماد 
عمومي جامعه بسياري از اتفاقات ناگوار را در بحث سرمايه هاي 

اجتماعي شاهد هستيم.
وي به دو شاخصه اعتماد و مشارکت در ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي 
اشاره و خاطرنشان کرد: ما در کشورمان با يک شرايط متفاوت در 
بحث سرمايه هاي اجتماعي روبه رو هستيم به طوري که در کشور 
ميانگين سرمايه اجتماعي در شاخص بين يک تا پنج حدود 2/7٦ 

درصد تعيين شده که وضعيت مناسبي محسوب نمي شود.
مدير کل امور اجتماعي استانداري اردبيل گفت: بخشي از افراد 
از  پاسداري  در  سعي  ايثارگري  و  فداکاري  نهايت  در  جامعه 
سرمايه هاي مادي و معنوي دارند تا به نوعي در رفع نياز فقرا و 
افراد مستمند جامعه ورود پيدا کنند که قطعا راه اندازي موسسات 
خيريه مختلف محصول توجه و اهميت دادن به اين سرمايه هاي 

اجتماعي است.

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
شهردار قدس به مناسبت روز جهاني معلوان ضمن گرامي داشت 
اين روز، مناسب سازي فضاهاي شهري به منظور ارائه مطلوب 
را رويکرد مجموعه شهرداري  به معلوان و جانبازان  خدمات 
قدس دانست و گفت: طرح مناسب سازي معابر شهري براي 

معلوان در حال اجراست.
مسعود مختاري شهردار قدس، در همايش بهشتيان زميني که 

به مناسبت روز جهاني معلوان در سالن آمفي تئاتر فرهنگ 
به   برگزار شد، ضمن خير مقدم  باغ ملي( شهر قدس  و هنر) 
ها  ريزي  برنامه  از  تشکر  و  همايش  اين  مهمانان  و   مدعوين 
و هماهنگي هاي صورت گرفته ميان اعضاي شوراي اسامي، 
اداره آموزش و پرورش و مجموعه شهرداري در برگزاري اين 
همايش، با بيان اينکه معلوان و جانبازان به عنوان قشري از 
جامعه نيازمند رسيدگي و توجه بيشتري هستند، اظهار داشت: 

در  معلول  ميليون   500 بهداشت جهاني  سازمان  آمار  مطابق 
جهان وجود دارد که به عبارتي ديگر از هر چهارده نفر، يک نفر 
داراي معلوليت جسمي و ذهني است و اين آمار در شهر قدس 
حدود 5 هزار نفر مي باشد که اين رقم قابل توجه مسئوليت 
تا  کند  مي  گوشزد  مربوطه  ادارات  مسئولين  به  را  سنگيني 
 تدابير و تمهيدات ويژه اي در جهت رفع معضات و دغدغه هاي 

بينديشند.  ايشان 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
اجرايي حلقه  عمليات  اصفهان گفت:  شهردار 
حفاظتي شهر اصفهان به منظور کاهش بار ترافيکي 
و جلوگيري از ورود خودروهاي سنگين به شهر، 
در هفته جاري آغاز مي شود.  به گزارش اداره 
 ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اه 
جديد  استاندار  انتصاب  تبريک  با  نوروزي 

اصفهان، اظهار داشت: اميدوارم تاش هاي وي 
که اصفهان را خوب مي شناسد و از سابقه و 
تجربه زيادي برخوردار است، منشأ خير و برکت 
براي مردم استان و شهر اصفهان باشد.وي ادامه 
داد: امروز سالروز شهادت شهيد مدرس و روز 
و  داشته  گرامي  را  روز  اين  که  است  مجلس 
تبريک  نمايندگان مجلس شوراي اسامي   به 

مي گويم و اميدواريم تاش هاي آنها در وضع 
قوانين شايسته به حل مشکات کشور کمک 
کند زيرا تعامل و همکاري همه مسئوان در همه 
بخش ها در کنار خواست و اراده مردم، شهر و 
استان را به سمت زيست پذيري بهتر پيش مي 
برد.   شهردار اصفهان با بيان اينکه اين هفته، 
براي مديريت شهري با اهميت و ارزشمند است 

و عمليات اجرايي حلقه حفاظتي شهر اصفهان به 
عنوان يک ابرپروژه با حضور استاندار و نمايندگان 
مجلس در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي آغاز مي شود، گفت: اين پروژه از نظر 
حجمي از بزرگترين طرح هاي استان اصفهان 
است و مي تواند اثرگذاري باايي در حل مشکات 

ترافيکي شهر داشته باشد. 

در اختتاميه  سومين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي صورت گرفت؛
افتخارآفريني و درخشش دانشجويان و کارمندان 

دانشگاه آزاد اسامي قزوين

سرپرست استانداري فارس:
 تمامي ظرفيت هاي بخش کشاورزي فارس 

به تصوير کشيده  مي شود
شيراز -خبرنگاررسالت:

 سرپرست استانداري فارس گفت: بايد توجه 
داشت که همه ظرفيت هاي بخش کشاورزي 
فارس در بسته هاي ديده نشده است و بايد 
همه ظرفيت هاي بخش کشاورزي را به تصوير 
بکشيم.به گزارش  روابط عمومي استانداري 
فارس يد اه رحماني در جلسه شوراي کشاورزي 
استان، اظهار داشت: بايد با افزايش تعداد جلسات 
اين شورا و کاهش تعداد موضوعات، به صورت 
دقيق و موشکافانه، مسائل کشاورزي استان را 

بررسي و تحليل کنيم.
وي با اشاره به اين که معيار انتخاب برترين هاي 
بخش کشاورزي در گذشته اين بوده که چه 
کسي بيشترين عملکرد را داشته است، افزود: 

اين في نفسه خوب است ولي اگر به عمق موضوع 
دقت کنيم ميزان استفاده از آب و منابع در اين 
معيار مورد توجه قرار نگرفته است؛ بايد اين 
معيار را کامل کنيم يعني بررسي کنيم براي 
هر واحد مشخص محصول چقدر آب و ساير 
استانداري  مي شود.سرپرست  مصرف  نهادها 
فارس با اشاره به اين که آب مهمترين نهاده 
است و در سال هاي اخير متأسفانه با خشکسالي 
عميق و گسترده اي روبه رو بوده ايم، گفت: حتي 
اگر در سال جاري  تر سالي خيلي خوبي هم 
داشته باشيم باز هم جبران خشکسالي و کمبود 
 آب نمي شود و همچنان بايد صرفه جويي و 
کار  دستور  در  را  آب  مصرف  در  وري  بهره 

خويش داشته باشيم.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر همدان:
 طرح جامع شهر همدان سند چشم انداز ۲۰ ساله 

خواهد بود
همدان - خبرنگاررسالت:

رئيس کميسيون برنامه، بودجه و مالي شوراي 
همدان  شهر  جامع  طرح  گفت:  همدان  شهر 
سند چشم انداز 20 ساله خواهد بود و بايد با 
کمترين ايرادات به نتيجه برسد.، اکبر کاووسي 
با  که  همدان  شهر  شوراي  صحن  در  اميد  
ايرادات موجود  محوريت بررسي مغايرت ها و 
در نقشه وضع موجود طرح جامع شهر همدان 
برگزار شد، به طرح جامعه شهر همدان اشاره 
کرد و گفت: با توجه به اينکه تمام اعتبار اين 
از  است  تومان  ميليون  که حدود 700  طرح 
جيب بيت المال هزينه مي شود؛ بايد مديريت 
و نظارت صحيح هم به دنبال داشته باشد.اکبر 
کاووسي اميد افزود: اگر در مباحث جمعيتي و 

را  ازم  همکاري  سازمان ها  برخي  آب  منابع 
ندارند مديريت متمرکز کان در سطح استان 
براي اين طرح وجود ندارد.وي گفت: بايد يک 
طرح جامع با کمترين ايرادات به نتيجه برسد 
و شاهد ادامه مشکات حال حاضر آن نباشيم 
و با دقت نظر بهتر از بسياري از مسائل قابل 
پيش بيني، جلوگيري کنيم تا رضايت مردم را به 
دنبال داشته باشد.کاووسي اميد همچنين گفت: 
طسرح جامع شهر همدان سند چشم انداز 20 
توجه  بنابراين  بود  خواهد  همدان  شهر  ساله 
به شکل مناسب و  اين طرح  ويژه در تدوين 
منطبق بر واقعيات، اصول معماري و شهرسازي 
و همچنين حفظ حقوق شهروندي، از اهميت 

بسزايي برخوردار است.

کسب تقديرنامه دولت در حوزه 
بانوان وخانواده توسط مدير عامل 

شرکت گاز استان مرکزي
اراک – خبرنگار رسالت :

 به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي  در تحقق 

، خانواده  و  بانوان  حوزه  در  واميد  تدبير  دولت  هاي   برنامه 
فتح اه حقيقي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري 
مديرعامل  سميعي  ازمحمدرضا  تقدير  لوح  اهداء  با  مرکزي 
شرکت گاز استان مرکزي تقدير به عمل آورد.بر پايه اين گزارش 
ترديد حمايت   بي  است:  آمده  مذکور چنين  نامه  تقدير   در 
بي شائبه حضرتعالي در تحقق برنامه هاي دولت تدبير و اميد در 
حوزه بانوان و خانواده بويژه "اجرايي شدن اباغيه رئيس جمهور 

محترم پيرامون افزايش ۳0 درصدي پست هاي مديريتي بانوان 
در دستگاه هاي اجرايي استان" گامي موثر در نيل به جايگاه 
عدالت جنسيتي توام با توسعه وبهره مندي از ظرفيت بانوان 
توانمند و شايسته در مديريت استان مي باشد.بدينوسيله مراتب 
تقدير و تشکر خود را از همکاري جنابعالي در انتصاب بانوان 
مدير آن مجموعه اعام مي دارد و توفيقات روز افزون شما را 

از درگاه الهي خواستارم.
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قزوين-خبرنگاررسالت:
نشريات دانشجويي دانشگاه آزاد اسامي قزوين 
در سومين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي 
دانشگاه آزاد اسامي، موفق به کسب 10 مقام 
برتر کشوري شدند.به گزارش روابط عمومي 
دانشگاه آزاد اسامي قزوين، در مراسم اختتاميه  
سومين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه 
آزاد اسامي که به ميزباني واحد شهرکرد برگزار 
شد، دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي قزوين 

صاحب 10 مقام برتر کشوري شدند و کارشناس 
رابط نشريات دانشجويي دانشگاه آزاد اسامي 
قزوين نيز به عنوان يکي از رابطين نمونه کشور 
انتخاب شد. در اين مراسم از سرکار خانم سميه 
افشار ايراني کارمند حوزه معاونت فرهنگي و 
دانشجويي و »کارشناس رابط نشريات دانشجويي« 
به عنوان يکي از رابطين برتر کشوري با اهداي 
لوح تقدير و تنديس جشنواره تقدير به عمل آمد.

در ادامه  مراسم؛ نشريات، آثار برتر و مقاات برتر 
کشوري معرفي شدند و با اهداي لوح تقدير و 
تنديس جشنواره و جوايز نقدي مورد تقدير قرار 
گرفتند که بازهم شاهد افتخارآفريني ديگري از 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي قزوين بوديم.

خرداد«  »سوم  نشريه  گزارش؛  اين  براساس 
به مديرمسئولي محمدرضا عزيزمحمدي در 
بخش نشريات سياسي، موفق به کسب رتبه 

اول کشوري شد.
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محمدي:
شوراي توانمند سازي 
زنان در دانشگاه هاي 

 علوم   پزشکي را 
تقويت مي کنيم

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در امور زنان و خانواده گفت: شوراي 
توانمندسازي زنان به مسئوليت روساي دانشگاه و دبيري مشاور امور زنان آنها در کل 
دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور تشکيل شده است که بر اساس دستور وزير درصدد تقويت 
آنها هستيم.دکتر ساره محمدي در نشست خبري هم انديشي روسا و مشاوران امور زنان 
و خانواده دانشگاه ها و دانشکده هاي منطقه نهم آمايش آموزش عالي سامت کشور در 
سالن دياليز دانشکده علوم پزشکي نيشابور، افزود: در اتاق مشاور زنان روساي دانشگاه ها 
به روي کارمندان و مراجعان باز باشد تا دغدغه هاي زنان را بهتر شنيده و با رساندن آن 
به مسئوان ارشد دانشگاه ها مشکات قابل پيگيري شود.وي اظهار کرد: دفتر ما به دنبال 
بسترسازي مناسب در راستاي شناسايي و به کارگيري مديران زن در عرصه هاي اجرايي، 

آموزشي و پژوهشي با ارائه خدمات در حوزه سامت، کمک به ارتقاي عدالت در سامت 
در زنان و خانواده در استان هاي کم برخوردار و اعام موضوعات اولويت دار مرتبط با 
موضوعات سامت زنان است.مشاور وزير بهداشت يادآور شد: مدرنيته خودش را بر ما 
تحميل کرده و نياز است که در نقش ها تجديد نظر بکنيم، اان بار بيشتري را براي زنان 
گذاشته ايم.محمدي اضافه کرد: نرخ مرگ و مير نوزادان پسر نسبت به دختر بيشتر است 
و اصوا جنين پسر نسبت به جنين دختر، خطر پذيرتر است.دکتر سيدعلي حسيني 
رئيس مرکز امور هيئت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم با بيان اينکه 
وزارت بهداشت در سال هاي اخير به دنبال پر رنگ کردن رعايت حقوق بانوان در سطوح 
مختلف است، افزود: نقش بانوان در حوزه سامت اجتماعي بر کسي پوشيده نيست و نياز 

به جلسات تخصصي منطقه اي و ملي داريم تا به اهداف پيش بيني شده برسيم.

شهرستان

خبر
برگزاري يازدهمين جشنواره جوان 

سرباز در پايگاه شکاري وحدتي
انديمشک- خبرنگار رسالت:

يازدهمين جشنواره جوان سرباز مزين به نام مبارك حضرت علي اکبر 
در پايگاه چهارم شکاري نيروي هوايي ارتش ) پايگاه وحدتي( برگزار 

شد.
اين مراسم با حضور امير جانشين ارشد نظامي آجا در جنوب غرب 
کشور- فرمانده پايگاه شکاري وحدتي- فرماندهان و مسئولين نيروهاي 
مسلح و سربازان و خانواده هاي سربازان و در راستاي ارتقاي منزلت 

سرباز در نيروهاي مسلح برگزار شد.
امير سرتيپ دوم خلبان ستاد سيد حميدرضا آشنا، فرماندهي پايگاه 
چهارم شکاري وحدتي در اين مراسم ضمن تشريح اقدامات انجام شده 
براي سربازان در تمامي حوزه هاي کاري و به منظور خوشبين کردن 
سربازان به نظام مقدس اسامي، افزود: دوران خدمت مقدس سربازي 
از مهم ترين و حساس ترين دوران زندگي هر سرباز مي باشد و ما با 
اقدامات خود بايد اين قشر را در دوران خدمت سربازي آماده حضور 
موثر در جامعه کنيم. همچنين در اين آيين ميثاق نامداري تحت عنوان 

اتحاد و همدلي بين اهل تسنن و تشيع قرائت شد.
در پايان نيز از 30 نفر از سربازان برگزيده تجليل به عمل آورده شد.

رئيس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوين:
 45 کارگاه آموزش خانواده در 
15 محله و نواحي منفصل شهري 

قزوين برگزار مي شود
قزوين-خبرنگاررسالت:

شهرداري  ورزشي  و  فرهنگي،اجتماعي  سازمان  درافشاني،رئيس 
قزوين  برگزاري 45 کارگاه آموزش خانواده در 15 محله  از  قزوين 
و همچنين نواحي منفصل شهري خبر داد.به گزارش روابط عمومي 
سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوين؛محمد درافشاني 
با اعام اين خبر افزود:اين کارگاه هاي آموزشي با هدف ارتقاي سطح 
 آگاهي و بهبود کيفيت زندگي شهروندان با تاکيد بر توسعه آموزش هاي 
همگاني برگزار مي شود و برنامه ريزي شده است تا در هر محله 3 
کارگاه آموزش خانواده برگزار گردد.وي مهمترين رويکرد برنامه هاي 
مجموعه مديريت شهري قزوين را توجه به نواحي منفصل شهري ذکر 
کرد و گفت:با توجه به اهميت ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي زندگي 
شهروندان عاوه بر محات کارگاه آموزش خانواده در اين نواحي نيز 
برگزار مي شود.اين مسئول افزود: »اقتصاد خانواده«،»تربيت فرزند« و 
»مهارت هاي همسر داري« را سرفصل هاي محتواي آموزشي کارگاه 

آموزش خانواده برشمرد.
 

در همايش روز جهاني خاک در البرز عنوان شد:
خاک باکيفيت، زندگي باکيفيت 

کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي البرز گفت: منابع آبي و خاکي البرز 
خاك  حفظ  اهميت  به  موسوي  است.  پاسداري  و  حفاظت  نيازمند 
اشاره کرد و گفت: براي توليد هر يک سانتيمتر خاك 300سال زمان 
نياز است اما تخريب خاك به سرعت در حال پيشرفت است.موسوي 
مواردي چون توسعه شهرنشيني، هجوم به باغات، ريختن زباله، مواد 
نفتي و فاضاب در اراضي کشاورزي و ملي را عوامل تخريب خاك 
در کشور و استان بر شمرد. رئيس سازمان جهاد کشاورزي البرز به 
اهم اقدامات اين بخش در حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي استان 
اشاره کرد و گفت: مهم ترين اين اقدامات تهيه نقشه اراضي سنتي 
کشاورزي شامل تسطيح، يکپارچه سازي اراضي و توسعه سيستم هاي 
نوين آبياري است. وي فعاليت هايي چون مديريت در استفاده از کود 
و سم در زمين هاي کشاورزي، پوشش انهار، تجديد و نوسازي اراضي 
کشاورزي و  جلوگيري از آلودگي هاي خاك در اثر ورود فاضاب، زباله 
و آلودگي هاي نفتي از جمله فعاليت هاي کشاورزان و جهاد کشاورزي 

در سطح استان است.

نماينده مردم  کاشان  در مجلس:
صنايع وابسته به فواد در آران و 

بيدگل راه اندازي مي شود
کاشان -خبرنگاررسالت: 

نماينده مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي 
اسامي گفت: صنايع پايين دستي فواد با مشارکت بخش خصوصي در 
اين شهرستان راه اندازي مي شود.  سيد جواد ساداتي نژاد  در همايش 
بزرگ پياده روي خانوادگي آران و بيدگل افزود: برنامه ريزي براي ايجاد 
صنايع وابسته به فواد که بيش از 500 صنعت را شامل مي شود، در 
اين شهرستان در جريان است.وي بيان کرد: تک محصولي بودن در اين 
 شهرستان يک تهديد به شمار مي رود و مي تواند جامعه 20 هزار نفري 
شاغل در صنعت فرش را تهديد و سونامي بيکاري ايجاد کند.نماينده 
مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسامي تصريح کرد: 
مجتمع فواد کوير با سياست هاي جديد خود مبني بر توليد فواد 
آلياژي مي تواند به توسعه صنايع پايين دستي با ارزش افزوده باا در 
شمال استان اصفهان کمک کند که در اين زمينه اقدام هاي خوبي 
آغاز شده است.وي اضافه کرد: شهرستان آران و بيدگل پيشرو در بخش 
صنعت فرش کشور است، به گونه اي که با توليد ساانه افزون بر 40 
ميليون مترمربع فرش ماشيني، رتبه دوم جهان را دارد و به عنوان 

قطب توليد فرش ماشيني در جهان مطرح مي باشد. 

تقدير از  مدير عامل شرکت آب و 
فاضاب روستايي استان مرکزي 

ساوه-خبرنگاررسالت:
استاندار مرکزي از مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل شرکت آب 
وفاضاب روستايي اين استان به واسطه کسب رتبه برتردردوحوزه حقوق 

شهروندي وعفاف وحجاب دربين دستگاههاي دولتي تقديرکرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آبفاي استان مرکزي؛درجلسه مشترك 
ستادصيانت ازحريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي باکارگروه تخصصي 
اموراجتماعي وفرهنگي استان که درروزدوشنبه 12 آذرماه دراستانداري 
اين استان مرکزي برگزارشد،شرکت آب وفاضاب روستايي باکسب 
امتياز 99 از 100 رارزيابي حقوق شهروندي وکسب امتياز 97 از 100 
درارزيابي عفاف وحجاب به عنوان يکي ازدستگاههاي برتراستان دراين 

دوحوزه معرفي وموردتقديرقرارگرفت.

مدير کل بهزيستي استان اردبيل خبر داد:
 راه اندازي سامانه ثبت طاق 

در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:

 مدير کل بهزيستي استان اردبيل گفت: تا پايان سال در استان 
اردبيل سامانه ثبت ملي طاق راه اندازي مي شود.

بهزاد ستاري در همايش تجليل از خيرين و شرکاي بهزيستي در 
مجتمع فدك اردبيل اظهار کرد: بهزيستي در حوزه پيشگيري از 
معلوليت ها؛ اقدامات مناسب و موفقيت آميزي  را داشته به طوري 
که در پيشگيري از تنبلي چشم بااتر از ميانگين کشوري تا 96 
درصد کودکان واجد الشرايط را تحت پوشش طرح آمبليوپي قرار 

داده است.
وي خاطرنشان کرد: از 69 هزار کودك مورد معاينه قرار گرفته در 
طرح پيشگيري از تنبلي چشم 508 نفر به دليل اختال يا تنبلي 
چشم به پزشکان متخصص ارجاع داده شدند که اگر اجراي اين 
طرح نبود اين کودکان از يک تا دو چشم نابينا مي شدند.مدير کل 
نيز  نوزادان  غربالگري شنوايي  به طرح  اردبيل   استان  بهزيستي 
اشاره کرد و گفت: همه 23 هزار نوزاد متولد شده در سال گذشته 
تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند که 99 نفر از آنها به دليل 
ايرادات در شنوايي مورد مداوا قرار گرفته و ما در کاشت حلزون و 
تامين سمعک مورد نياز آنها اقدامات خوبي را انجام داديم.ستاري 
اهميت موضوع پيشگيري از آسيب ها و مداخله بهنگام در کنترل 
اين آسيب ها را يادآور شد و بيان کرد: ما در حوزه طاق، اعتياد و 
ساماندهي کودکان خياباني اقدامات خوبي را انجام داديم که اين 

برنامه ها نتايج مثبتي را نيز به همراه داشته است.

مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس خبرداد:
تامين اکثرقطعات پاايشگاه  ستاره 

خليج فارس در داخل کشور
بندرعباس-خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس ضمن کم اثر خواندن 
تاثير تحريم ها بر صنعت پاايش کشور، بيان داشت: اکثرقطعات 
پاايشگاه  ستاره خليج فارس درداخل تامين مي شود.به گزارش 
روابط عمومي شرکت نفت ستاره خليج فارس، »محمدعلي دادور« 
دستاوردهاي صنعت نفت ايران در آستانه 40 سالگي انقاب اسامي 
را دستاوردهايي درخور توجه ناميد و گفت: نمي توان به سادگي از 
کنار جانفشاني هاي مهندسان و کارگران ايراني در اين صنعت گذشت 
و براي نمونه بايد اذعان داشت که نفت ستاره خليج فارس نقش 
ارزنده ومؤثري درحفظ وصيانت ازمنافع ملي ايفاکرده وباايجادزنجيره   
ارزش افزوده،ظرفيت برداشت گازازميدان مشترك پارس جنوبي را 
افزايش داده است.مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس افزود: 
ازاين نکته نيزنبايدغافل بشويم که هماهنگي وهمدلي وصف ناپذيرهمه 
مجموعه همراه باتاش،همت وافر،ازخودگذشتگي،خستگي ناپذيري 
وکارشبانه روزي،موجب شدعاوه برتکميل فاز1 و فاز 2،مراحل 
ساخت و راه اندازي کامل فاز3نيز زودترازبرنامه زمان بندي انجام 

پذيرد و اقدامات براي ساخت فاز چهار نيز آغاز شود .

شهردار قدس:
 ۲5 پروژه عمراني شهر قدس 
دهه فجر بهره برداري مي شوند

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
شهردار قدس با اشاره به انجام عمليات عمراني همزمان 25 پروژه 
در سطح شهرقدس، از افتتاح و بهره برداري اين پروژه ها در دهه 
فجر امسال خبر داد. مسعود مختاري شهردار قدس، با بيان روند 
دهه  به  منتهي  ماه هاي  در  گفت:  شهرقدس  پروژه هاي  اجرايي 
 فجر انقاب اسامي ايران، شهر قدس از تحرك و روند اجرايي 
کم سابقه اي در اجراي پروژه هاي زير ساختي و عمراني برخوردار 
است و  يکي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملکرد شهرداري است 
و در همين راستا شهرداري قدس اقدام به اجراي پروژه هاي عمراني 
متعددي در زمينه هاي فرهنگي، ورزشي، فضاي سبز، تفريحي در 
سطح شهر نموده و در حال حاضر شاهد اجراي 25 پروژه همزمان 
در سطح شهر هستيم تا با افزايش سرانه هاي عمومي گام مؤثري 
در جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري، افزايش رفاه شهروندان 
و جلب رضايتمندي ايشان برداريم.مختاري با اشاره به در پيش 
و  افتتاح  افزود:  اسامي  انقاب  پيروزي  سالگرد  چهلمين   بودن 
بهره برداري از پروژه هاي عمراني، خدماتي و فرهنگي و فضاي سبز 
متعددي در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است و اميدواريم 
با تسريع در روند اجرا و احداث اين پروژه ها در دهه فجر سال جاري 
شاهد برخورداري شهروندان از اين پروژه ها به عنوان نمونه اي از 

دستاوردها و برکات انقاب اسامي باشيم.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کردستان:
تا پايان سال سه جشنواره کردي 

برگزار مي شود
سنندج-خبرنگاررسالت:

مراسم اختتاميه پانزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر کردي سقز 
با حضور فرماندار سقز، مديرکل هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد، 
مديرکل ارشاد کردستان و هنرمندان به کار خود پايان داد.مدير کل 
فرهنگ و ارشاد اسامي استان کردستان در اين مراسم از برگزاري 
جشنواره هاي فيلم کردي، رسانه هاي کردي و موسيقي کردي تا 
پايان سال جاري خبر داد و گفت: با برگزاري اين جشنواره ها در 
کنار جشنواره تئاتر، پازل جشنواره هاي کردي تکميل مي شود.به 
گزارش روابط عمومي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان، 
جال قلعه شاخاني بابيان اينکه يکي از مشاهير و مفاخر عرصه تئاتر 
کشور در اين دوره از جشنواره افتخار دبيري اين جشنوار راداشت 
افزود:حمايت هاي جامعه بيشترين تاثيرگذاري را در رشد و تعالي 
هنر دارد وگفت وگو محوري يکي از ويژگي اين دوره از جشنواره 
تئاتر کردي سقز بود که توانست در يک فضاي آموزشي هنرمندان 

را به هم نزديک کند.
از اين مراسم با حضور جمعي از مسئوان و  گفتني است قبل 
هنرمندان ساختمان پاتو نمايش سقز در زميني به مساحت 400 
مترمربع، زيربنا 278 متر، با اعتبار 7 ميليارد ريال و ظرفيت 140 

نفر در محل مجتمع فرهنگي هنري ارشاد سقز کلنگ زني شد.

 عمليات آبخيزداري در1/5 ميليون هکتار 
از اراضي کشور اجرا مي شود

سمنان-خبرنگاررسالت:
وزير جهاد کشاورزي از اجرايي شدن 1/5 ميليون هکتار عمليات آبخيزداري و آبخوانداري 
در اراضي کشور تا پايان سال جاري خبر داد.  به گزارش پايگاه اطاع رساني اداره کل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان-محمود حجتي در حاشيه بازديد از طرح ها 
و پروژه هاي استان سمنان با بيان اين که نقشه راه براي اجراي طرح هاي آبخيزداري 
ترسيم شده است و ابهامي نيز وجود ندارد، افزود: امروز انسجام سازماني خوبي بين 
بخش هاي مختلف سازماني در حوزه جنگل، مرتع و بيابان در سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري کشور به وجود آمده است. حجتي اظهار کرد: آب و خاك از سرمايه هاي 
گرانقدري است که خداوند در اختيار ما قرار داده و بايد آسيب ها به اين منابع را کاهش 
دهيم و سازگار با محيط زيست عمل کنيم.وزير جهاد کشاورزي براي ارائه نسخه بهتري 
براي مقابله با ريزگردها در سال هاي آتي اظهار اميدواري نمود و افزود : با مشارکت 

مردم، بسيج و امکانات استاني مي توانيم مشکات را هموار نماييم. 

 چهار هنرمند کاشاني موفق به دريافت 
نشان مرغوبيت بين المللي صنايع دستي شدند

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان 
از دريافت 4 نشان جهاني  صنايع دستي در رشته هاي نساجي سنتي  توسط هنرمندان 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي شهرستان کاشان خبر داد.مهران سرمديان با اعام مطلب 
فوق  افزود: بر اساس اعام نظر و راي نهايي هيئت داوران شوراي جهاني صنايع دستي 
 در آيين اعطاي نشان مرغوبيت بين المللي صنايع دستي که در شهر تهران برگزار شد ،
 هنرمندان  کاشاني آقايان سيف اه بي نوا در رشته شعربافي،محمد بي نوا در رشته زري بافي،

محمود تمتاجي در رشته زري بافي و جمشيد خداداد در رشته مخمل نقش برجسته  با 
ارائه محصول موفق به دريافت نشان مرغوبيت بين المللي صنايع دستي شدند.سرمديان 
کسب اين موفقيت را در روزهايي که کاشان، به عنوان شهر ملي نساجي سنتي نام گذاري 
شده است ارزشمند دانست و افزود: و اين چهارمين بار است که هنرمندان کاشاني موفق 

به دريافت نشان بين المللي صنايع دستي در  اين چند سال اخير مي شوند.

امتحان پايان ترم دوره  مقدماتي و پيشرفته بازيگري 
مقابل دوربين در شهرستان خرمدره برگزار شد  

خرم دره -خبرنگاررسالت:
 امتحان پايان ترم دوره  مقدماتي و پيشرفته بازيگري مقابل دوربين توسط انجمن فيلمسازان 
جوان  در شهرستان خرمدره برگزار شد  به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامي خرمدره اين کارگاه  توسط انجمن فيلمسازان جوان خرم دره با تدريس  محسن 
ناصري کارگردان و بازيگر تئاتر ، دانشجوي کارگرداني تلوزيوني دانشگاه صدا و سيماي 
و  مقدماتي  دوره  در  ماه   6 به مدت  بازيگران    از  17نفر  براي  ايران   اسامي  جمهوري 
پيشرفته  با سر فصل هاي ميزانسن ،ابزار و تصوير و نور ، ژانر شناسي ، کادرها و نماها ، 

فيلمنامه شناسي و تحليل شخصيت برگزار شد . 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسامي خرم دره نيز در حاشيه برنامه اظهار داشت: برگزاري 
است  بديهي  و  باشد  نياز مي  اطاعات تخصصي   افزايش  در جهت    ها  دوره  گونه  اين 
مطالعات بيشتر در زمينه هاي مختلف بازيگري وتجربه مستمر عملي بر دانش بازيگري 

هنرجو خواهد افزود .

مديرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد:
  اجراي  ۲300کيلومترشبکه در استان گلستان

در دولت تدبير و اميد 
گرگان-خبرنگاررسالت:

مهندس محمد رحيم رحيمي  گفت:با تاش هاي 
انجام شده در دولت تدبير و اميد  خوشبختانه 
به  نزديک  تاکنون  يازدهم  دولت  ابتداي  از 
استان  سطح  در  گاز  شبکه  کيلومتر   2300

اجرا شده است.
وي افزود:ازاين ميزان شبکه گذاري افزون بر 
به  نزديک  و  شهرها  به  مربوط  370کيلومتر 
مي  استان  روستاهاي  در  نيز  1930کيلومتر 
باشد. مهندس رحيمي افزود:اين شرکت تا آغاز 
دولت تدبير و اميد6800 کيلومتر شبکه اجرا 
کرده بود که با احتساب عملکرد بسيار خوب 
دولتمردان در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در 
مجموع در چهل سالگي پيروزي انقاب اين 
ميزان به 9100 کيلومتر رسيده است.وي با 
گلستان  دراستان  حاضر  درحال  اينکه  بيان 
از  روستا   852 همچنين  و  شهر   30 تمامي 
نعمت گازطبيعي برخوردار مي باشند،  اظهار 

داشت: ازاين ميزان تعداد 4 شهر به همراه  199 
روستا در دولت تدبير و اميد گازرساني شده 
است.مديرعامل شرکت گازاستان گلستان در 
ادامه گفت:ان شاءاه تا پايان دولت دوازدهم 
تمامي روستاهايي که قابليت گازرساني را دارند 
شدو  خواهند  مند  بهره  گازطبيعي  نعمت  از 
درهمين رابطه درحال حاضر عمليات گازرساني 
به 27 روستا دردست اجرا بوده وروستاهايي 
نيز دارند در مرحله  را  که شرايط مورد نظر 

بررسي و طراحي قرار دارند.

فرماندار دلگان :
شهرستان دلگان ، با ويژگي هاي مذهبي و  وحدت در عين کثرت فرصت براي استان به شمار مي رود 

معاون حقوقي و ثبتي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي:
بايگاني الکترونيک موقوفات خراسان رضوي تا پايان سال راه اندازي مي شود

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان:  
موتورسيکلت ها و خودروهاي سواري، بزرگ ترين منابع توليدکننده منوکسيدکربن در اصفهان هستند 

زاهدان-خبرنگاررسالت:
دولت  بلند  نگاه  از  تقدير  با  ابتدا  در  دلگان  فرماندار  شجاعي 
بااخص مديران وزارت کشور و استانداري سيستان  بلوچستان 
شهرستان  عنوان   به  دلگان  شهرستان  تعيين  خصوص  در 
تنظيم سند  و  دولت  سوي  از  مقاومتي  اقتصاد  توسعه  پايلوت 
تصميمات  اتخاذ  مبناي  که   1404 سال  تا  شهرستان  توسعه 
سنجيده است گفت : شهرستان دلگان ، با ويژگيهاي پلي ژنيگ 

از لحاظ قومي و مذهبي و وحدت در عين کثرت و همچنين 
موقعيت  خاص جغرافيايي و فاصله عقربه اي با شعاع  4 ساعته 
به تکميل  زاهدان و چابهار مشروط  و  بندرعباس و کرمان  تا 
محورهاي شرياني و اصلي و همچنين وضعيت آب و خاك و 
معاون  مطلوب  وضعيت  و  دامداري  و  کشاورزي  استعدادهاي 
کائولن و... و تمدن غني جازموريان از فرصتهاي خوب استان 
و منطقه براي نقش آفريني منطقه اي و ملي است که اين مهم 

مستلزم حمايت ويژه و تامين منابع احداث و تکميل طرحهاي 
 عمراني با پيوست فرهنگي و آمايش سرزمين است .وي گفت : 
ارتباطات  و  مخابرات  به  مربوط  ارتباطي  حوزه  ضعيف ترين 
است که نارضايتي عمومي کرده است و در کنار آن عدم تعيين 
تکليف چاههاي غيرمجاز و سوخت کشاورزان و همچنين کاهش 
سهميه سوخت بنزين خودروها خود به عوامل گايه مندي مردم 

تبديل گرديده است.

مشهد-خبرنگاررسالت:
معاون حقوقي و ثبتي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان 
خراسان  موقوفات  الکترونيک  بايگاني  اندازي  راه  از  رضوي 

رضوي تا پايان سال 97 خبر داد.
 حجت ااسام ذاکري، معاون حقوقي و ثبتي اداره کل اوقاف و 
امور خيريه خراسان رضوي، بيان داشت: با توجه به راه اندازي 
اندازي  راه  راستاي  و در   90 از سال  موقوفات  سامانه جامع 

بايگاني الکترونيک، از ابتداي سال حدود 70 درصد کار اسکن، 
بارگذاري و دسته بندي تصاوير کليه پرونده هاي بايگاني ادارات 

اوقاف انجام شده و تا پايان سال به اتمام مي رسد.
وي، تصريح کرد: اين برنامه با هدف تسهيل در انجام امورات، 
پاسخگويي سريع، بموقع و دقيق به مراجعين، جلوگيري از 
سطح  در  فيزيکي  هاي  پرونده  چرخش  هاي  آسيب  بروز 
انجام  وقفي  مدارك  و  اسناد  نگهداري  و  حفظ  و   ادارات 

مي شود. حجت ااسام ذاکري با بيان اينکه انجام صحيح و 
دقيق کار با نظارت مستمر گروه نظارتي صورت مي پذيرد، 
اظهار داشت: تامين تجهيزات ازم براي انجام با کيفيت اسکن 
اندازي 3 قرارگاه  راه  نيروهاي اجرايي کار و  اوراق، آموزش 
متمرکز در مرکز استان براي بارگذاري تصاوير، دسته بندي و 
نام گذاري تصاوير در سامانه جامع موقوفات کشور از اقدامات 

انجام شده است.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
بر اساس نتايج به دست آمده از طرح پژوهشي 
»تعيين سهم منابع آاينده در آلودگي گازي 
 جو پايين و تهيه سياهه آاينده هاي گازي 
کانشهر اصفهان« که توسط شهرداري اصفهان 
و براي نخستين بار در ميان شهرداري هاي 
کشور در حال تهيه است، موتورسيکلت ها و 
خودروهاي سواري بزرگترين منابع توليدکننده 

منوکسيدکربن در اصفهان هستند. 
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه 
انساني شهرداري اصفهان با اشاره به اينکه 
و  شناسايي  حوزه  در  پژوهشي  پروژه  دو 
تعيين سهم هر يک از منابع آاينده هواي 
شهرداري  در  يکديگر  موازات  به  اصفهان 
داشت:  اظهار  است،  شده  تعريف  اصفهان 

پروژه  عنوان  با  طرح ها  اين  از  يکي  تهيه 
»منشأيابي و سهم بندي ذرات معلق هوا و 
در شهر  آنها  مولد  کانون هاي  اولويت بندي 
اصفهان« به دانشگاه صنعتي اصفهان سپرده 
شده و همزمان پروژه اي با محوريت دانشگاه 
اصفهان با عنوان »تعيين سهم منابع آاينده 
در آلودگي گازي جو پايين و تهيه سياهه 
در  اصفهان«  کانشهر  گازي  آاينده هاي 

دست تهيه است.
دو  هر  در  داد:  ادامه  شيراني  ارباب  بهروز 
طرح، نظارت و راهبري پروژه بر عهده گروهي 
متشکل از معاونت حمل و نقل و ترافيک، 
خدمات شهري، مديريت مطالعات و پژوهش 
معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني 
شهرداري و اداره کل حفاظت محيط زيست 

استان اصفهان است.  

با حضور رؤساي دو مجموعه صورت گرفت؛
امضاي تفاهمنامه ميان دفتر تبليغات اسامي و شوراي 

سياستگذاري ائمه جمعه

مديرعامل موقوفات کشاورزي آستان قدس استان سمنان:
  ۷0 درصد موقوفات آستان قدس استان سمنان 

در دامغان است
دامغان-خبرنگاررسالت:

حقدادي ،مديرعامل موقوفات کشاورزي آستان 
قدس استان سمنان گفت: استان سمنان 16 
هزار هکتار موقوفه دارد که از اين ميزان 70 
درصد در دامغان است به همين دليل دفتر 
مرکزي موقوفات و کشاورزي آستان قدس در 
دامغان استقرار يافته است .حقدادي در ادامه 
هاي  زمين  و  باغات  آبياري  کرد:براي   بيان 
کشاورزي 6 حلقه چاه زده شده است.حقدادي 
گفت :هزار و 150 هکتار از زمينهاي کشاورزي 
آن  در  که  است  موقوف  سهم  برم  باغات  و 
گندم، جو، ذرت و پسته کشت مي شود. در 

به  کشاورزي  زمينهاي  آبياري  گذشته  سال 
صورت غرقابي بوده است اما امسال باآبياري 
 تحت فشار به سطح عملکرد بهتري رسيده ايم.

قدس  استان  کشاورزي  موقوفات  مديرعامل 
تصريح کرد:137 هکتار باغ پسته و به عبارتي 
60 هزار درخت درخت پسته دربرم موقوفه 
است که 75 هکتار بارده 31 هکتار نوبرانه و 
سي و يک هکتار جديد احداث مي باشد.وي 
بارکشت خاويار  اولين  براي  بيان کرد:امسال 
انجام شده است  به صورت آزمايشي  گياهي 
که اگر به نتيجه برسيم در ابعاد وسيع تري به 

کشت اين محصول پرداخته خواهد شد.

رئيس بيمارستان تامين اجتماعي سنندج خبر داد:
 اجراي ارتقاء هتلينگ بيمارستاني با اعتباري بالغ بر 

دو ميليارد و ۷00 ميليون تومان
 سنندج-خبرنگاررسالت:

رئيس بيمارستان تامين اجتماعي سنندج به 
اخير در  اقداماتي که طي سالهاي  مهمترين 
بيمارستان تامين اجتماعي سنندج انجام گرفته 
بيمارستانهاي  زمره  در  را  بيمارستان  اين  و 
کردوگفت:  اشاره  است  قرارداده  کشور  برتر 
استانداردسازي اورژانس بيمارستان و توسعه 
 2 بر  بالغ  اعتباري  با  اورژانس  و  آزمايشگاه 
ارتقاء  ميليارد و 500 ميليون تومان، اجراي 
هتلينگ بيمارستاني با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد 
و 700 ميليون تومان، از مهمترين اقداماتي 
تامين  بيمارستان  در  اخير  سالهاي  طي  که 

اجتماعي سنندج انجام گرفته است به گزارش 
روابط عمومي مديريت درمان تامين اجتماعي 
استان کردستان ،دکتر افشين احمدي بااشاره 
بيمارستان  اعتباربخشي  به کسب درجه يک 
تامين اجتماعي سنندج از وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکي افزود: ارتقاء و تجهيز 
امکانات پزشکي و تجهيزات تشخيصي و درماني 
بيمارستان مانند MRI ، ماموگرافي ، سي تي 
اسکن ، سيستم پکس ، سونوگرافي و تجهيزات 
مدرن اتاق عمل و استرليزاسيون و ... با اعتباري 
بيش از 12 ميليارد تومان ازديگر اقدامات اين 

بيمارستان است.

 برگزاري اردوي زيارتي و فرهنگي 
مشهد مقدس ويژه مربيان و حافظان 

مهد قرآن بهشهر
ساري-خبرنگاررسالت:

40 نفر از اساتيد ، مربيان و حافظان عضو مهد قرآن شهرستان 
بهشهر به مدت 3 روز به اردوي زيارتي، فرهنگي مشهد مقدس 
اعزام شدند . آقاي برفامي از مسئولين مهد قرآن بهشهر، اعزام 

حافظان و فعاان قرآني را به اردوهاي زيارتي فرهنگي با هدف 
تشويق حافظان و قدرداني از اساتيد و مربيان عنوان کرد و يادآور 
شد : مربيان و حافظان قرآن در اين سفر عاوه بر زيارت مضجع 
برنامه هاي  اجراي   ، رضا)ع(  امام  امام هشتم  نوراني  و   شريف 
همخواني و برگزاري مسابقه فرهنگي، شرکت در کارگاه آموزشي 
و همچنين در محل مزار شهداي گمنام دفاع مقدس ) در بام 
مشهد منطقه کوهسنگي( حضور يافته و به مقام اين شهدا اداي 

احترام کردند .
شايان ذکر است مهد قرآن شهرستان بهشهر در استان مازندران 

از جمله مراکز فعال تحت پوشش دفتر مرکزي مؤسسه کشوري 
مهد قرآن مي باشد که از زمان مديريت مرحوم حسين دانشمند 
طي بيست و چهار سال )1373 تا پايان عمربرکت آن مرحوم 
ارديبهشت 1397( 10 هزار قرآن آموز از حفظ يک جزء تا حفظ 
کل قرآن را تحت آموزش قرار گرفته و بيش از 30 قرآن آموز 
طي 10 دوره برگزاري آزمون سراسري حفظ کل قرآن کريم 
همراه با ترجمه و تدبر ويژه حافظان عضو مؤسسه کشوري مهد 
قرآن »ترنم وحي« موفق به دريافت مدرك کشوري حفظ کل 

قرآن شدند .
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 قم-خبرنگاررسالت:
طي مراسمي با حضور رئيس دفتر تبليغات اسامي حوزه 
علميه قم و رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
سراسر کشور، تفاهمنامه همکاري ميان دو مجموعه 
به امضا رسيد.به گزارش روابط عمومي دفتر تبليغات 
اسامي، حجت ااسام والمسلمين احمد واعظي "رئيس 
دفتر تبليغات اسامي حوزه علميه قم" در آيين انعقاد 
تفاهمنامه همکاري ميان اين دفتر و شوراي سياستگذاري 
ائمه جمعه اظهار داشت: يکي از ظرفيت هايي که در 
سفرهاي مختلف برايمان روشن بود، وجود برخي از 

انجام خدمات  انگيزه جهت  ائمه جمعه جوان و پر 
علمي و فرهنگي در منطقه بود.وي با بيان اينکه اين 
انرژي گاهي خفته مانده و مجال بروز نداشت افزود: در 
موارد متعددي اين نکته را آزموديم که اگر ظرفيت 
 دفتر به کمک بيايد، با توجه به اين که دفتر داراي 
ظرفيت هايي همچون اعضاي هيئت علمي و نيروهاي 
فاضل خوب است و مهم تر از آن در بطن و متن حوزه 
قرار دارد، مي تواند ظرفيت حوزه را در ارائه خدمات 
ديني و فرهنگي به جامعه در سراسر کشور به حرکت در 
آورده و در خدمت قرار دهد که اين ظرفيت، گاهي اوقات 
پنهان است.رئيس دفتر تبليغات اسامي با ابراز خرسندي 
از انتصاب حجت ااسام والمسلمين حاج علي اکبري در 
شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور گفت: 
اميدواريم همکاري با اين شورا که به شکل مقطعي و 
موردي در برخي از استان ها در حال انجام بود، شيوع 
و گسترش يافته و از ظرفيت دفتر تبليغات اسامي براي 
کارهاي نرم افزاري در سطح استان ها استفاده شود و 

بسيج امکانات و نيروها اثر گذار باشد. 
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و  برلين  که  داد  گزارش  آلماني  روزنامه   يک 
پاريس درباره سازوکار مالي ويژه براي ايران به 
توافق رسيدند و به زودي با راه اندازي اين نهاد، 
9 کشور اروپايي به آن مي پيوندند.به گزارش 
ايرنا،روزنامه آلماني »ويرتشافتزووچه« با انتشار 
گزارشي خاطرنشان کرد، اتحاديه اروپا براي حفظ 
کانال هاي مالي با ايران يک سازوکار مالي ويژه 
طراحي کرده و آلمان و فرانسه در اين باره به 
توافق رسيده اند.به نوشته اين روزنامه به نقل 
از ديپلمات هاي اروپايي، براساس توافق برلين 
و پاريس، سازوکار مالي ويژه براي حفظ روابط 
تجاري اتحاديه اروپا با ايران به صورت نهادي 
در فرانسه مستقر شده و يک آلماني رياست آن 
 را برعهده خواهد داشت.براساس اين گزارش، 
9 کشور اروپايي از جمله ايتاليا، اسپانيا، اتريش و 
اتحاد سياسي-اقتصادي بنلوکس شامل بلژيک، 

لوکزامبورگ و هلند تمايل به پيوستن به اين 
نهاد را دارند.سازوکار مالي ويژه در ابتدا براي 
به  فقط  آمريکا  هاي  تحريم  از  ماندن  مصون 
کااهاي اولويت دار همچون غذا و دارو محدود 
خواهد بود.سازمان مجري اين سازوکار اگرچه 
ابتدا به صورت نهادي کوچک خواهد بود، اما به 
تدريج مجوز انجام امور بانکي را نيز به دست 

خواهد آورد.

يک روزنامه آلماني:
فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالي ويژه با ايران توافق کردند

 

رئيس هيئت مذاکره کننده صنعا با بيان اين که اين 
هيئت براي صلح به سوئد آمده است نه تسليم شدن، 
خواستار توقف عمليات نظامي در الحديده شد.به 
گزارش خبرگزاري تسنيم ، »محمد عبدالسام« 
رئيس هيئت صنعا در مذاکرات سوئد،  در گفت وگو 
با شبکه تلويزيوني »الميادين«، تأکيد کرد که اين 
هيئت خواهان دستيابي به توافقي بر اساس يک 
بسته واحد است.عبدالسام خاطرنشان کرد که اين 

هيئت صنعا نبود که خواهان مذاکره غيرمستقيم 
شده است بلکه هيئت دولت مستعفي »عبد ربه 
منصور هادي« چنين درخواستي را کرد.وي تصريح 
کرد که هيئت صنعا براي صلح به سوئد آمده است 
نه براي تسليم شدن.سخنگو و رئيس هيئت صنعا 
مرحله  خواهان  ما   « گفت:  سوئد  مذاکرات  در 
انتقالي براي اجراي نتايج مربوط به گفت وگوي 
ملي هستيم.«عبدالسام در ادامه گفت: »بايستي 
عمليات نظامي در الحديده متوقف شود و نيروهاي 
متجاوز به مواضع شان بازگردند.«وي خاطرنشان 
کرد: »مهم ترين چيزي که ما مي خواهيم روشن 
شدن اسراي دربند امارات است.«وي اين موضوع 
ارتش و  از  برد و گفت که چگونه  زير سوال  را 
کميته هاي مردمي يمن مي خواهند قبل از تحقق 
صلح و استقرار هزاران جنگجوي خارجي در اين 

کشور، ساح هاي شان را زمين بگذارند.

 رئيس هيئت صنعا: براي صلح به سوئد آمده ايم 
نه براي تسليم شدن

گسترش اعتراضات در هلند، بلژيک، ايتاليا و فرانسه؛ 
آتشفشان خاموش اروپا فعال شد 

سرانجام همان گونه که پيش بيني مي شد نه تنها اعتراضات جاري در 
فرانسه عليه سياست هاي دولت امانوئل مکرون به پايان نرسيد،بلکه شاهد 
گسترش اين اعتراضات به ديگر نقاط قاره سبز هستيم. اعتراضات جنبش 
ضدسرمايه داري فرانسه به ديگر کشور هاي اروپايي از جمله ايتاليا،هلند و 
بلژيک گسترش يافته و بنا بر آنچه اکثر تحليلگران اروپا تلقي مي کنند، 
به ديگر کشورهاي عضو و غير عضو در منطقه يورو نيز تعميم پيدا خواهد 
کرد. در چنين شرايطي مقامات اروپايي با بحراني فراگير مواجه هستند 
که نقطه آغاز آن از "فرانسه" بوده است. شايد تصور مي شد موج جديد 
 بحرانهاي عمومي در اروپا اين بار نيز از کشورهايي مانند يونان و اسپانيا
)که نمادهاي اصلي بحران اقتصادي در منطقه يورو هستند( آغاز شود. با 
 اين حال موج جديد  بحرانهاي جديد در اروپا اين بار از پاريس و خيابان 
شانزه ليزه کليد خورده است! بدون شک دامنه اين بحران به مراتب از بحران هاي 
قبلي اجتماعي- اقتصادي در اروپا گسترده تر است و سران اروپايي مسير 

سختي را در راستاي "مديريت بحران " پيش رو خواهند داشت.
واقعيت امر اين است که از سال 2007 ميادي،يعني زمان وقوع بحران اقتصادي 
در اروپا تا کنون، همچنان شاهد اعمال سياستهاي رياضتي در قاره سبز 
هستيم. پس از حدود 11 سال، محصول اعمال سياست ها چيزي جز عقبگرد 
 اروپاي واحد و استمرار بحران در منطقه يورو نبوده است. به نظر مي رسد

بحران فرانسه در ابتدا به حوزه بنلوکس)بلژيک، هلند و لوکزامبورگ( گسترش 
پيدا کرده است. بديهي است که برخي کشورهاي اروپايي ديگر از جمله 

اسپانيا،ايتاليا و يونان نيز در آينده آبستن حوادث تازه اي خواهند بود. اين 
کشورها همچنان به سياست هاي رياضتي شديد در راستاي کاهش بودجه 
عمومي، کاهش بدهي هاي خارجي و .... ادامه مي دهند. هم اکنون سران 
اروپايي با چهار کانون بحران يعني فرانسه، هلند و بلژيک و ايتاليا  مواجه 
هستند. در هلند و  در شهر هاي آلکمار، گرونينگن، روتردام، اهه، لوواردن، 
ماستريخت و نيجمگن  شاهد بروز اعتراضات تازه و گسترده اي هستيم. 
معترضين به مانند معترضين فرانسوي خواستار کاهش سن بازنشستگي، 
کناره گيري رئيس دولت و از همه مهم تر، خروج کشورشان از اتحاديه اروپا 
هستند. خواسته آخر شهروندان هلندي مبني بر خروج از اتحاديه اروپا، 
ضربه حيثيتي سختي به سران اين مجموعه وارد ساخته است.شهروندان 
ايتاليايي نيز ضمن ابراز نارضايتي از سياست هاي رياضتي و استمرار بحران 
اقتصادي در کشورشان، ديروز به خيابان ها آمدند. از سوي ديگر، تعدادي 
از مردم بلژيک) مقر اتحاديه اروپا( نيز به اعتراضات اروپا پيوسته اند.  اين 
اعتراضات درست در زماني تشديد شده است که انتخابات پارلماني اروپا 
در اواسط سال آينده ميادي)سال 2019( برگزار خواهد شد. هم اکنون 
گروه هاي ملي گرا و اعضاي وابسته به جريان راست افراطي در سرتاسر اروپا 
دست به يارگيري سياسي و اجتماعي گسترده اي زده اند. در چنين شرايطي 
احزاب سنتي اروپا از جمله احزاب محافظه کار )راست ميانه( و سوسيال 
دموکرات در معرض خطر شديدي قرار دارند. عدم راهيابي نامزدهاي  دو 
حزب سوسياليست و محافظه کار فرانسه به دور نهايي رقابت هاي انتخابات 

رياست جمهوري سال 2017 و راهيابي حزب افراطي و ضد اروپايي جايگزيني 
براي آلمان AFD  براي نخستين بار به پارلمان اين کشور،جملگي از عائم 
و نشانه هاي زوال ساختار فعلي اروپا در آينده اي نه چندان دور محسوب 
مي شود. واقعيت امر اين است که خواسته بسياري از شهروندان اروپايي تا 
قبل از اعتراضات فرانسه، در توقف سياست هاي رياضتي خاصه شده بود 
اما هم اکنون معادله به طور کلي با قبل تفاوت دارد! استعفاي دولت هاي 
حاکم بر اروپا و جايگزيني دولت هايي که با موجوديت منطقه يورو ضديت 
دارند،به يکي از خواسته هاي اصلي معترضين تبديل شده است. از اين رو 
اعتراضات فرانسه تنها جرقه بحران هاي امنيتي و اجتماعي را در اروپا ايجاد 
نکرده است، بلکه مولد يک سلسله بحران سياسي در قاره سبز بوده است. 
آنچه مسلم است اينکه بسياري از دولت هاي اروپايي در معرض آسيب هاي 
ناشي از استمرار و گسترش اعتراضات جديد در قاره سبز قرار خواهند گرفت. 
در اين ميان، دولت هاي آلمان و فرانسه نه تنها به مانند قبل قدرت کنترل 
و مديريت بحران را ندارند، بلکه خود بايد با بحران هايي که در کشورشان 
تبلور يافته ، دست و پنجه نرم کنند. همان گونه که اشاره شد، آغاز دور 
جديد بحران عمومي اروپا از فرانسه ) که به صورت سنتي يکي از رهبران و 
بازيگران اصلي اروپا محسوب مي شود(،معادات موجود در اروپا را تا اندازه 
زيادي پيچيده کرده است، تا آنجا که سران منطقه يورو درک مشترکي از 
بحران هاي موجود نداشته و حتي در صورتبندي بحران و هويت سنجي 

آنها نيز دچار مشکل شده اند.

 ترامپ در يکي از سخنان جنجالي خود در سال 201۶ ميادي ضمن دفاع از برگزيت، 
خواستار خروج ديگر کشورهاي اروپايي از اتحاديه اروپا شده بود.به گزارش گروه بين الملل 
خبرگزاري آنا؛ تاش هاي دولت دونالد ترامپ براي تقابل با اروپاي واحد و نابودي اين مجموعه 
همچنان ادامه دارد. حمايت هاي کاخ سفيد از احزاب ملي گرا و گروه هاي وابسته به جريان 
راست افراطي در حالي تشديد مي شود که رئيس جمهور آمريکا از قبل، مخالفت خود را با 
موجوديت اتحاديه اروپا و منطقه يورو بيان کرده بود. ترامپ در يکي از سخنان جنجالي 
خود در سال 201۶ ميادي ضمن دفاع از برگزيت، خواستار الگوگيري ديگر کشورهاي 
اروپايي از اين پديده و خروج آن ها از اتحاديه اروپا شده بود. در جايي ديگر نيز ترامپ 
از اتحاديه اروپا به عنوان يک "دشمن" يادکرده بود!هم اکنون، در آستانه فرارسيدن سال 
2019 ميادي، تقابل ترامپ و گروه هاي سنتي اروپا )اعم از محافظه کار و سوسيال دموکرات( 

تشديد شده است. از سوي ديگر، رئيس جمهور آمريکا طي دو سالي که از حضورش در 
کاخ سفيد سپري شده، نتوانسته است تقابل عميق با اروپاي فعلي را کتمان کند. در حال 
حاضر نيز منازعه دونالد ترامپ و اروپاي واحد ادامه دارد. به عنوان مثال، پيشنهاد ترامپ به 
امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه مبني بر خروج از اتحاديه اروپا، بار ديگر از تاش هاي 
خاص کاخ سفيد در مواجهه با اتحاديه اروپا و منطقه يورو پرده برداشته است. طي دو سال 
اخير بسياري از رسانه هاي آمريکايي و اروپايي به بررسي و تحليل رويکرد خاص دولت 
فعلي آمريکا در قبال قاره سبز پرداخته اند. اکثريت اين رسانه ها بر اين باورند که نوع نگاه 
حاکم بر کاخ سفيد در قبال اروپاي واحد، نگاهي سلبي و به غايت بازدارنده است. همين 
مسئله سبب شده است تا گروه هاي راست افراطي و ملي گرا در اروپا از حمايت مستقيم و 

غيرمستقيم کاخ سفيد براي رسيدن به اهداف خود بهره مند شوند.

اصل سند كمپاني، برگ سبز )سند مالكيت( و بنچاق قطعي خودرو سواري سيستم نيسان تيپ ماكسيما 
)دنده اتوماتيك( مدل 1387 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 30034346B و شماره شاسي 
PKLHA33CDL715105 و شماره انتظامي 247ي83- ايران 88 متعلق به عليرضا صفائيان 

فرزند حسن و شماره ملي 2239795921 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نسيم آدينا فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 2020115328 صادره 
از گنبدكاووس در مقطع كارشناسي رشته نرم افزار صادره از واحد دانشگاهي آزاد گنبدكاووس با 
شماره 0108462 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد گنبدكاووس به نشاني گلستان - گنبدكاووس - دانشگاه 

آزاد اسامي واحد گنبدكاووس ارسال نمايد.
 165A0093457 برگ سبز خودرو سواري پژو 206 به رنگ خاكستري متاليك مدل 1396 و شماره موتور
و شماره شاسي HJ061596 و شماره پاك 34-263ن27 مربوط به خانم روژينا گرشاسبي علي آبادي 

فرزند مهرداد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري هيونداي توسان مدل 2014 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
353379 و شماره شاسي 924662 و شماره پاك 34-227ن43 مربوط به خانم صديقه حلمي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 81 رنگ سفيد ش ش ايران 75-926س24 و ش م 

00421627 و ش شاسي S1412281886589 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني سواري مزدا مدل 81 رنگ سفيد ش ش ايران 45-835ط93 و ش م 726956 و ش 

شاسي 450045 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو پژو پارس مدل 79 به شماره پاك 78-141ج89 و شماره موتور 22827901165 

و شماره شاسي 79800669 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مجوز حمل ساح شكاري ساچمه زني چخماقي ته پر يك لول كاليبر 12 به شماره ساح 7935 
ساخت آمريكا به نام اميرحسين خواجوي اوركي به شماره شناسنامه 133 متولد 1341 صادره از 

دزفول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت دوو سي يلو مدل 82 رنگ دودي ش ش ايران 65-873ب98 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد 111 مدل 95 رنگ سفيد به شماره شهرباني 759س37- ايران 75 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند به شماره 2989544 صادره از پايانه هاي استان كردستان )سنندج( مربوط به 
كاميون باري فلزي سيستم ايسووز مدل 1394 به شماره انتظامي 51-966ع43 و شماره شاسي 
NAGNPR75PET002390 و شماره موتور 4HK1287895 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پرايد 131 سيستم سايپا مدل 1390 به شماره انتظامي 61-716ب41 
و شماره شاسي S3412290954015 و شماره موتور 4219934 به مالكيت فريدون محمودي فرزند 

احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو پارس به شماره پاك 91-531س94 و شماره موتور 181B0032749 و شماره 

شاسي NAAN11FEXHH041429 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو پژو پارس مدل 79 به شماره پاك 78-141ج89 و شماره موتور 22827901165 

و شماره شاسي 79800669 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم سيتروئن تيپ زانتيا SX  به رنگ 
نقره اي متاليك مدل 1384 و شماره موتور 00425971 و شماره شاسي S1512284124405 و 
شماره پاك انتظامي ايران 24-518د28 و به نام مالك نورعلي علي پور مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 K106GLS اصل كارت هوشمند به شماره 2502071 متعلق به كاميون باري فلزي سيستم كاويان تيپ
شاسي  شماره  و   EQB1252087160914 موتور  شماره  و  روغني  سفيد  رنگ  به   1390 مدل 
NA5K1063CBS592625 و شماره پاك انتظامي ايران 14-593ع55 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سمند مدل 86 رنگ خاكستري ش ش ايران 65-553ب81 و ش م 

12486180559 و ش شاسي 70710719 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب نگين محمودي فرزند محمدناجي مالك خودرو سواري پژو 206 مدل 1390 به شماره انتظامي 
66-643م66 و شماره شاسي 168574 و شماره موتور 15290001230 به علت فقدان اسناد فروش 
)برگ كمپاني( و شناسنامه مالكيت برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بدنه  شماره  به   89 مدل   405 پژو  خودرو  مالك  حاجي خواجه   فرج زاده  فرهاد  اينجانب 
NAAM11CA0BE050894 و شماره موتور 12489184809 و پاك 91-717س92 به علت 
فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در 
تهران كيلومتر 14 جاده قديم كرج پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAN11FEXHH041429 اينجانب امير تكبيري حاجي خواجه لو مالك پژو پارس مدل 93 به شماره شاسي
و شماره موتور 181B0032749 و شماره پاك 91-531س94 به علت فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در تهران كيلومتر 14 جاده قديم كرج پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومي حمل و نقل متعلق به كاميون باري كشنده ولوو اف12 مدل 
1370 به رنگ سفيد روغني و شماره شهرباني 815ع75- ايران 31 و شماره موتور 009967 و 
شماره شاسي 805384 و شماره هوشمند كاميون 4184166 به نام آقاي يونس مرادي فرزند 
مرادعلي به شماره شناسنامه و ملي 4190156159 صادره از كوهدشت مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت پيكان به شماره انتظامي 476د96- ايران 
82 و شماره شاسي 82916626 و شماره موتور 11282009799 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پرايد 132 به شماره انتظامي 339ق27- ايران 82 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري سايپا 131 به شماره انتظامي 342ب14- ايران 72 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پرايد 131 سيستم سايپا مدل 1390 به شماره انتظامي 61-716ب41 
و شماره شاسي S3412290954015 و شماره موتور 4219934 به مالكيت فريدون محمودي فرزند 

احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAM01CA2AR309444 مدل خودرو 1388 به شماره شاسي GLX405 سند و كارت و شناسنامه سواري پژو
و شماره موتور 12488223897 و شماره پاك ايران 71-384د15 به رنگ نقره اي به نام رضا 

محمودي گهروئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري زانتيا مدل 1388 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره موتور 00819115 و 
شماره شاسي S1512288180965 و شماره پاك 83-375م94 مربوط به حسين دبستاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 124K0009279 به رنگ خاكستري متاليك مدل 1391 و شماره موتور GLX405برگ سبز سواري پژو
و شماره شاسي NAAM11CA8CR902337 و پاك 16-253ص76 به نام علي بيك اوغلي ش ش 

11076 قم نام پدر محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه اجراي ساختمان به شماره 01710-300-22 صادره از اداره كل مسكن و شهرسازي استان 
كردستان مربوط به تحسين بيات به شماره عضويت 02012-3-22 سازمان نظام مهندسي استان 

كردستان و شماره ملي 3762045534 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهي پايان كار به شماره 41330 به تاريخ صدور 1395/4/6 و شماره پرونده 01040320011001000 
صادره از شهرداري ايام متعلق به ملك تجاري مسكوني واقع در بلوار جمهوري اسامي خ ش 
اقبالي به نام عاليه زرگوش و وراث مرحوم غامرضا سليمان نژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
چون آقاي حميد علي پور مالك كاميون كمپرسي مدل 1388 به شماره انتظامي 711ع62- ايران 
32 و شماره شاسي 37433316603792 و شماره موتور 33593210108688 به علت فقدان 
سند تقاضاي صدور سند المثني نموده است. لذا چنانچه هر گونه ادعايي در مورد خودروي مذكور 
وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش 

شركت ايران خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمايند.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو كاميون كمپرسي مدل 1388 به شماره انتظامي 711ع62- ايران 
32 و شماره موتور 33593210108688 و شماره شاسي 37433316603792 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودروي وانت تويوتا 1800 به رنگ آبي معولي مدل 1985 به شماره 
پاك 956ب53- ايران 84 و شماره موتور 0374511 و شماره شاسي 0042259 به نام كريمداد 

شهنه زائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1384 به شماره انتظامي 713ب25- ايران 85 و شماره 
موتور 12484039644 و شماره شاسي 14218124 به رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1381 به شماره انتظامي 231ب66- ايران 85 و شماره 
موتور 22568117064 و شماره شاسي 81014928 به رنگ عنابي متاليك مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند فعاليت راننده حرفه اي به شماره 1975425 به نام آقاي منصور پشمكي راننده باري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت شناسايي و پاك بغل تراكتور كشاورزي ام اف 285 تك ديفرانسيل به رنگ قرمز مدل 1390 و 
شماره موتور LFW05134X و شماره شاسي L04888 و شماره پاك ايران 59-913ك12 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه دامداري كوچك روستايي گاو شيري به ظرفيت 8 راس به شماره پروانه 18332/1/ص/د 

مورخ 94/6/17 به نام آقاي احمد سلطان نيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو آردي مدل 1385 به رنگ سورمه اي روغني و شماره انتظامي 
ايران 13-381د68 و شماره موتور 11784089424 و شماره شاسي 13491839 به مالكيت 

محمد امامي كوپايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 23-732س51 و  به رنگ مشكي مدل 1382 و شماره پاك  برگ سبز سواري سمند 
شماره موتور 32908213877 و شماره شاسي 82213724 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد مدل 1383 به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي ايران 
13-297و31 و شماره موتور 00614795 و شماره شاسي S1412282165077 به مالكيت اكرم 

فاتحي پيكاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو تيبا 2 مدل 1395 به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي ايران 
53-514م21 و شماره موتور M15/8336698 و شماره شاسي NAS821100G1061986 به 

مالكيت مريم قائد رحمتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت مزدا 2000 به شماره انتظامي 278ط47- ايران 72 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 1600 آردي به شماره انتظامي 265ق32- ايران 82 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
برگ سبز موتورسكيلت ولگا مدل 90 به شماره پاك انتظامي 58653- ايران 612 و شماره تنه 
N1Z***125A9004990 و شماره موتور N1Z*20102702 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 97 به شماره پاك انتظامي 364د91- ايران 16 و 
شماره شاسي NAAM31FE6JK118005 و شماره موتور 164B0189027 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو وانت زامياد جرثقيل دار به شماره پاك انتظامي 179ب13- ايران 16 و شماره 
شاسي 697655 و شماره موتور CA4D28CRZ*80125022 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 206 مدل 96 به شماره پاك انتظامي 761و39- ايران 99 و شماره 
شاسي NAAP13FE9HJ116117 و شماره موتور 172B0007706 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك )سند كمپاني، برگ سبز، وكالتنامه و...( نيسان آبي مدل 72 به شماره پاك انتظامي 
841ج55- ايران 16 و شماره شاسي 91446 و شماره موتور 13889 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري هاچ بك پرايد مدل 1390 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 3980021 و 
شماره شاسي S5430090045542 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژوپارس مدل 1394 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك 
 NAAN11FE6FR345736 139 و شماره شاسيB0105092 565ب13- ايران 89 و شماره موتور

به نام آقاي حميد رحمني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131SE مدل 97 به شماره پاك انتظامي 276ط57- ايران 16 
و شماره شاسي NAS411100J3450851 و شماره موتور M13/6131647 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131SE  مدل 97 به شماره پاك انتظامي 139م43- ايران 16 و 
شماره شاسي NAS411100J3451762 و شماره موتور M13/6134127 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني پرايد مدل 1386 به شماره انتظامي 41-222ج14 و شماره موتور 2203801 و شماره 

شاسي S1412286648342 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محمدرضا آقابابايي دستگردي مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0857803 و شماره 
شاسي GR990285 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد رحيمي زاده مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSE33851031 و شماره شاسي 
81623353 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 AJ280454 اينجانب سعيد صدوقي مالك پژو 206 به شماره موتور 13389002022 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بهنام صيفي مالك پژو آردي به شماره موتور 11784070764 و شماره شاسي 13473498 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اصغر رضايي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11284065283 و شماره شاسي 12143753 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب معاونت آماد و پشتيباني نيروي هوافضاي سپاه مالك سمند به شماره موتور 12489321809 و شماره 
شاسي BF851287 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 CJ172654 اينجانب نادر اميرزاده مالك پژو 206 به شماره موتور 15290012793 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 GV656365 118 و شماره شاسيJ0022371 اينجانب كبري پنبه مالك وانت آريسان به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت راهور دوو سي يلو به شماره شاسي IR78165009184 و شماره انتظامي 642د42- ايران 

99 به نام سيدحامد سيدبحري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز كاميون كشنده ولوو اف12 مدل 1369 به شماره انتظامي 337ع87- ايران 13 و شماره 
موتور TD121J318166184 و شماره شاسي YV2H2A1DOLT803825 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پژو 405 مدل 1391 به شماره بدنه NAAM31FC7CH355204 و شماره 
موتور 13990016003 و شماره پاك 114ط55- ايران 53 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز كاميون كمپرسي بنز مدل 1983 به شماره انتظامي 754ع32- ايران 71 و شماره شاسي 

15087160 و شماره موتور 517433 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مراد مختاري مالك پژو 206 به شماره شاسي 82649754 و شماره انتظامي 186م39- 
ايران 11 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب  شهره ملك خويان فرزند حميد رضا به شماره شناسنامه 2406 
صادره إز اصفهان در مقطع كارداني ناپيوسته رشته كامپيوتر - نرم افزار فارغ التحصيل سال 1382 
صادره إز دانشگاه ازاد اسامي واحد ميمه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. إز يابنده تقاضا مي 
شود أصل مدرك را به دانشگاه ازاد اسامي واحد ميمه به نشاني اصفهان بعد إز مورچه خورت ميمه  

دانشگاه ازاد إرسال نمايد.

نگاه

خبر

 دردسرهاي ترامپ
بر سر حمايت از بن سلمان

بخش سياسي خارجي
حمايتهاي مکرر دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات متحده آمريکا از 
جنايات محمد بن سلمان وليعهد سفاک و کودک کش سعودي، نه تنها 
هزينه هاي منطقه اي و بين المللي فراواني براي وي داشته است، بلکه 
نارضايتي بسياري از سياستمداران آمريکايي را نيز به دنبال داشته است. 
نکته قابل تامل اينکه چنين نارضايتي داخلي در ميان سياستمداران 
آمريکايي، نه از بعد احترام به حقوق بشر بلکه به علت  انزواي واشنگتن 

در نظام بين الملل تبلور يافته است. 
بسياري از سياستمداران آمريکايي بر اين باورند که حمايت  خاص ترامپ 
از وليعهد سعودي ، مولد هزينه هاي زيادي در حوزه سياست خارجي 
آمريکا بوده است؛ هزينه هايي که به صورت تصاعدي عليه اياات متحده 
در حال افزايش است. در اين ميان وقوع قتل جمال خاشقجي به دستور 
مستقيم محمد بن سلمان ، به نقطه آشکار ساز اعتراضات بين المللي و 

داخلي عليه اياات متحده و دولت ترامپ تبديل شده است. 
بسياري از سناتورهاي دو حزب دموکرات و جمهوري خواه نيز پس از 
مشاهده حساسيتهاي عمومي نسبت به حمايت ترامپ از بن سلمان، 
اعتراضات خود را در اين خصوص بيان کرده و علني ساخته اند. اين در 
حالي است که اکثر اين سناتورها، خود از اصلي ترين حاميان و بلکه بانيان 
جنايات آل سعود عليه ملتهاي يمن، سوريه، عراق و لبنان مي باشند. 
حزب  سناتورهاي  از  يکي  انتقادات،  اين  ترين  تازه  از  يکي  در 
دموکرات آمريکا ، ترامپ را نسبت به سرپوش گذاشتن در قبال قتل 
رويکرد  و  کرده  متهم  منتقد سعودي  نگار  روزنامه   جمال خاشقجي 
رئيس جمهور اياات متحده را در اين خصوص محکوم کرده است. 
چنانچه روزنامه فرامنطقه اي"القدس العربي" گزارش داده است، جف 
مرکلي، سناتور دموکرات که از اعضاي کميته روابط خارجي سنا نيز 

محسوب مي شود، در اين خصوص پيش بيني کرده است :
مجازات  و  توبيخ  بابت  و  آمريکا  سناي  مقابل  در  ترامپ  دونالد   ""

محمد بن سلمان وليعهد عربستان ) بر سر موضوع قتل خاشقجي( 
واکنش نشان خواهد داد."

سناتور مرکلي در اين خصوص افزود:
"ترامپ اين گونه استدال مي کند که عربستان سعودي شريک خوبي براي 
فروش تسليحات اياات متحده آمريکا محسوب مي شود  و مايک پمپئو 
 نيز صراحتا از عربستان به عنوان اصلي ترين شريک و حامي منطقه اي 

اياات متحده آمريکا ) در غرب آسيا ( ياد کرده است ."
مرکلي معتقد است که بر پايه همين استدالها، دونالد ترامپ و مايک 
پمپئو وزير امور خارجه وي قصد دارند سخن گفتن از موضوعاتي مانند 
جنگ يمن و کشتار در اين کشور و صحبت کردن در خصوص ماجراي 
قتل جمال خاشقجي توسط محمد بن سلمان را کنار بگذارند. با اين 
حال چنين استدالي نادرست است و موقعيت آمريکا در نظام بين الملل 

را با خطر مواجه مي سازد. 
 واقعيت امر اين است که پس لرزه هاي حمايت ترامپ از محمد بن سلمان 
مرتکب  که سران سعودي  و سختي  بزرگ،نابخشودني  جنايات  در 
شده اند به شدت سخت و مهار آنها براي دولت اياات متحده آمريکا 
دشوار است. بدون شک نه تنها ترامپ، بلکه روساي جمهور بعدي 
رژيم  از  حمايت  بابت  سختي  هاي  هزينه  بايد  نيز  متحده   اياات 
آل سعود پرداخت کنند. رژيم سعودي به عنوان يکي از مهره هاي 
اياات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي، نقش به سزايي در کشتار 
مردم منطقه در کشورهاي مختلف از جمله سوريه، عراق ، بحرين و 
يمن ايفا کرده است. تجهيز و تسليح گروههاي تروريستي و تکفيري 
مانند داعش از سوي سعوديها، موضوعي نيست که بتوان به سادگي 
از کنار آن گذشت. رياض هم اکنون از يک سو به واسطه شکست 
سياستهاي منطقه اي خود هزينه سختي را مي پردازد و از سوي ديگر، 
به واسطه قتل جمال خاشقجي و تبعات بين المللي آن مورد نفرت  

افکار عمومي دنيا قرار گرفته است. 

 نيويورک تايمز: سعودي ها طرح 
ناتوي عربي را به ترامپ ارائه کردند

روزنامه آمريکايي مي گويد طرح ناتوي عربي به عنوان ائتاف نظامي اسامي که 
 هرگاه رئيس جمهوري آمريکا اراده کند، وارد عمل خواهد شد؛ از سوي سعودي ها 
به واشنگتن ارائه شده است. به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه آمريکايي 
نيويورک تايمز فاش کرده که جرد کوشنر، داماد يهودي رئيس جمهور آمريکا 
و مشاور او حتي پس از قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار منتقد سعودي، 
روابط شخصي خود را با محمد بن سلمان، ولي عهد سعودي حفظ کرده 
است.اين روزنامه آمريکايي با اشاره به اينکه مقامات آمريکايي از روابط 
کوشنر با بن سلمان نگران بوده اند، به نقل از سه مقام سابق کاخ سفيد 
مي نويسد از آنجا که کوشنر در سياست بي تجربه بود؛ مستعد آن بود که 
توسط سعودي ها مورد سوءاستفاده قرار گيرد. براي جلوگيري از چنين 
موردي، رئيس جديد کارکنان کاخ سفيد تاش کرد تا دستورالعمل هاي 
قديمي را بازاعمال کند؛ دستورالعمل هايي که تاکيد داشت کارکنان شوراي 
امنيت ملي بايد در تماس با رهبران خارجي حضور داشته باشند.با وجود 
اين سخت گيري ها اما روابط خصوصي بن سلمان و کوشنر ادامه مي يابد و 
آنها حتي يکديگر را با نام کوچک صدا مي زده اند. اين روابط حتي پس از 

قتل خاشقجي ادامه يافته است.

شيخ نعيم قاسم: 
هيچ  نقطه  اي در اسرائيل خارج از 
تيررس موشک هاي حزب اه نيست

 معاون دبيرکل حزب اه، بازدارندگي مقاومت لبنان را عامل عدم تجاوز 
رژيم صهيونيستي به اين کشور دانست و تأکيد کرد که هيچ  نقطه  اي 
در سرزمين هاي اشغالي از تيررس موشک هاي حزب اه خارج نيست.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ، شيخ نعيم قاسم معاون دبيرکل حزب اه 
لبنان در گفت وگو با روزنامه ايراني عرب زبان الوفاق، با اشاره به تاش هاي 
رژيم صهيونيستي براي هدف قرار دادن مقاومت در غزه و لبنان به ويژه 
در جنگ اخير غزه تأکيد کرد که مقاومت فلسطين موفق شد معادله 
جديدي را ترسيم کند که ان شاء اه استمرار پيدا خواهد کرد و اين 
شرايط باعث آرامش و آسايش بيشتر نوار غزه شده و آن را در برابر 
اتفاقات مختلف حفظ خواهد کرد.وي ادامه داد که قبل از وقوع عمليات 
غزه و موفقيت گروه هاي مقاومت فلسطين، دشمن صهيونيستي هيچ 
محاسبه اي در خصوص عمليات نظامي ضد لبنان نداشت، چرا که از 
سال 200۶ در برابر قدرت مقاومت اسامي لبنان دچار بازدارندگي شده 
است.وي تأکيد کرد که امروز جبهه داخلي رژيم صهيونيستي تا تل آويو 
پايتخت اين رژيم در صورت بروز جنگ در معرض تهديد قرار دارد و 
هيچ نقطه اي در سرزمين هاي اشغالي وجود ندارد که خارج از تيررس 

موشک هاي حزب اه باشد.

تعيين تکليف سه هزار ميليارد ريال از اماک 
مازاد بانک ملي ايران در هشت ماه ابتداي امسال

 بانک ملي ايران در هشت ماه ابتداي سال جاري تعداد 312 مورد از اماک و شرکت هاي 
مازاد تمليکي خود را تعيين تکليف کرده است.به گزارش روابط عمومي بانک ملي 
ايران، در مدت مذکور تعداد 124 مورد مزايده از سوي اين بانک در راستاي اجراي 
سياست هاي خروج از بنگاه داري بانک ها، برگزار شد که 248 مورد از اماک بانک 
در اين مزايده ها به فروش رسيده اند.همچنين 33 مورد از اماک از طريق مذاکره 
و 31 مورد از طريق اقاله تعيين تکليف شدند که ارزش ريالي اين اماک در مجموع 
 به بيش از سه هزار و 43 ميليارد و 835 ميليون ريال مي رسد.ازم به ذکر است، 
با توجه به تأکيدات رئيس جمهور و اباغ قانون کاهش 33 درصدي بنگاه داري ساانه 
بانک ها، همه بانک هاي دولتي کارگروه هايي را براي واگذاري و فروش شرکت ها 
و اماک مازاد تشکيل داده اند که بانک ملي ايران يکي از موفق ترين سازمان ها در 
فروش و واگذاري اماک مازاد و تمليکي بوده است.همچنين طي سه سال 94، 95 و 
9۶ نيز تعداد ۶۶1 مورد از اماک مازاد بانک از طريق512 مزايده فروخته شده است 

که ارزش آن به پنج هزار و ۶09 ميليارد و 903 ميليون ريال مي رسد.

همراه بانک تجارت ؛ اپليکيشني براي همه 
کارت ها

همراه بانک تجارت با طراحي جديد و با امکانات ويژه منتشر شد. به گزارش روابط عمومي بانک 
تجارت، اپليکيشن همراه بانک تجارت در نسخه هاي اندرويد و IOS منتشر و امکان دريافت 
آن از طريق گزينه همراه بانک سايت اين بانک و فروشگاه هاي نرم افزار کافه بازار و ايران 
 اپس ويژه گوشي هاي اندرويدي و سيب بانک و اپ استور ايراني ويژه دارندگان گوشي هاي 
با سيستم عامل IOS  براي عاقمندان و مشتريان فراهم شده است .همراه بانک تجارت با 
رابط کاربري جديد به منظور افزايش امنيت از فناوري تشخيص چهره و اثرانگشت ، پشتيباني 
مي کند . در اين اپليکيشن امکان انتقال وجه داخلي حساب هاي تجارت ، انتقال وجه بين 
 بانکي ساتنا و پايا کارتهاي شتابي ،پرداخت قبوض انفرادي و گروهي ، انتقال وجه شناسه دار ، 
خريد بسته هاي اينترنتي و شارژ طراحي شده است .دارندگان کارت هاي شبکه شتاب که 
تاکنون از طريق همراه بانک تجارت امکان انتقال وجه براي آنها مقدور نبود در اپليکيشن جديد 
اين بانک مي توانند عمليات بانکي خود را از مبدا کارت هاي شتابي با سقف هاي انتقال وجه 
تعيين شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسامي ايران انجام دهند .متمايزترين عملياتي 
که از طريق همراه بانک تجارت به مشتريان بانک تجارت ارائه مي شود، امکان انتقال وجه از 

طريق شماره تلفن همراه مشتريان اين بانک است .

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي شركت 
صندوق حمايت از  توسعه بخش كشاورزي 

شهرستان فيروزكوه  ) سهامي خاص( ثبت شده  
به شماره 1210 شناسه ملي 10186503303

توسعه بخش  از  کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمايت  اطاع  به 
کشاورزي شهرستان فيروزکوه مي رساند که جلسه مجمع عمومي عادي 
شرکت مذکور در ساعت 12 ظهر مورخ1397/10/01 در محل جهاد کشاورزي 
واقع در شهرستان فيروزکوه خيابان تهران اداره جهاد کشاورزي برگزار 

مي گردد. 
بدينوسيله از کليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت 
به عمل مي آيد تا با در دست داشتن معرفينامه از تشکل خود و افراد 
حقيقي با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر در روز و ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
دستورات جلسه مجمع عمومي عادي:

1-استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد شرکت
2-بررسي و تصويب اصاح بودجه سال مالي منتهي به آذر ماه سال97

3-بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره شرکت براي سال 
منتهي به آذرماه سال 1398

تاريخ انتشار: 97/9/19
خ ش: 97/9/19

هيئت مديره



»

رحماني فضلي: 
 با نقطه مطلوب 

رهبرانقاب در رفع 
آسيب هاي اجتماعي 

فاصله داريم

اجتماعي دو شنبه 19 آذر 101397
2 ربيع الثاني 1440-10 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9379

وزيرکشورگفت: گام هاي بسيارخوبي در زمينه آسيب هاي اجتماعي برداشته شده اما با نقطه 
مطلوبي که مدنظرمقام معظم رهبري است، واقعا فاصله داريم. به گزارش تسنيم، عبدالرضا 
رحماني فضلي درجلسه110 شوراي عالي اجتماعي کشور، با تأکيد براهميت ازدواج و 
خانواده وهمچنين ضرورت تشکيل شبکه ملي ازدواج، اظهارداشت: ما مديون مقام معظم 
رهبري و پيگيري هاي جدي، ارشادات و راهنمايي هاي ايشان هستيم.وي گفت: هفتمين 
جلسه گزارش ازآسيب هاي اجتماعي را خدمت رهبرمعظم انقاب ارائه کرديم. دوگزارش 
ازطاق واعتياد را به ايشان ارائه کرديم که دستوراتي درقالب موضوعات مختلف اباغ کردند.
وزيرکشورتصريح کرد: فراکسيون خانواده در راستاي قانون تسهيل ازدواج مواردي را مطرح 
کرد، اين قانون تصويب شده است اما درعمل اتفاق ويژه اي رخ نداده است. شوراي اجتماعي 
بايد دستگاه ها را موظف کند روي اين موضوع مطالعه دقيقي صورت گيرد و تصميماتي که 

مي خواهيم بگيريم براساس يک مطالعه علمي باشد.وي ادامه داد: طرح تقسيم کارملي را 
روي آسيب هاي مختلف انجام داديم ودستگاهها هم مشخص شدند تا هريک در راستاي 
کارآمدي موضوعات نقش خود را ايفا کنند، همچنين موضوع حاشيه نشيني وبافت هاي 
قديمي مطرح شد اما اقدامات پيشرفت مناسبي نداشته است.وي ادامه داد: دستگاههايي 
ازجمله وزارت بهداشت، نهادهاي فرهنگي ونيروي انتظامي اقدامات خود را انجام داده بودند.
وزيرکشورگفت: جلسه آينده درمحضرمقام معظم رهبري هستيم که موضوع اين جلسه 
حاشيه نشيني خواهد بود.وي افزود: توقع ازهمه دستگاه ها اين است گه گزارشات خود را 
بصورت سه ماهه به ما بدهند.رحماني فضلي ادامه داد: نماينده فراکسيون خانواده مجلس 
شوراي اسامي خانم مافي در اين جلسه توضيح دادند که قانون تسهيل ازدواج تصويب 

شده و ظرفيت هاي خوبي دارد اما درعمل اتفاق ويژه اي رخ نداده است.

خبر
سخنگوي قوه قضائيه:

 حکم اعدام حميد باقري درمني
در ديوان عالي تأييد شد

سخنگوي قوه قضائيه ازتاييد حکم اعدام حميد باقري درمني به اتهام 
افساد في اارض در ديوان عالي کشورخبرداد. به گزارش فارس، حجت 
ااسام محسني اژه اي درنشست خبري درخصوص آخرين وضعيت 
پرونده باقري درمني يکي ازمفسدان اقتصادي که دردادگاه عمومي 
وانقاب به اعدام محکوم شده بود، اظهارداشت: حکم اين فرد درديوان 
عالي کشور ابرام شده است.وي با بيان اينکه تعدادي ازکساني که فساد 
مالي داشتند واحکامشان قطعي شده را اعام مي کنم افزود: بعضي 
ازاين ها قانونا بايد مطرح شود وبرخي هم الزام داريم، درشيرازمواردي 
 که قطعي شده غيرازموارد قبلي منوچهرپورفراتهام اخال درنظام به 
10 سال حبس و جزاي نقدي۳1۸ ميليارد تومان، اسماعيل نصراللهي 
اتهام اخال در نظام به 10 سال حبس و۳1۸ ميليارد تومان نقدي،حسن 
مزارعي اخال در نظام اقتصادي به سه سال حبس و۳00 ميليون تومان 
جزاي نقدي، مهدي رضايي سه سال حبس و۴/۶ ميليارد ريال جزاي 
نقدي ونصارحبيبي نصب يک سال حبس و1/۷ ميليارد ريال جزاي 
نقدي محکوم شده اند.وي افزود: همچنين عسکربراتي۵ سال حبس 
و۳۶0 ميليون تومان جزاي نقدي، اميرسروستاني۲0 سال حبس و۳/۵ 
ميليارد ريال جزاي نقدي، محمد ساقب پوراخال درنظام۸ سال حبس 
ومبلغ۳۹0 ميليارد تومان، حسين منصوري اخال درنظام۸ سال حبس 
و مبلغ۳۹0 ميليون تومان، محمود پورمند۸ سال حبس و۳۹0 ميليون 
تومان، ميا محمد آخوندزاده اخال درنظام اقتصادي به۲0 سال حبس 
واخراج ازکشوروجزاي نقدي، محسن رنجبر اتهامش ارتشا بوده محکوم 
 به۷ سال و۶ ماه حبس وجزاي نقدي۲۲0 ميليون تومان محکوم شده اند.

سخنگوي قوه قضائيه درپاسخ به سوالي درخصوص اينکه اخيرا رئيس 
ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز درباره معطل ماندن۲ هزارپرونده سخناني 
گفته اند اذعان کرد: قرارشد دادستان کل کشورازايشان اسناد ومدارک 
بگيرند ومعلوم شود اين دوهزار پرونده کدام ها هستند که۸ سال معطل 
مانده اند.وي ادامه داد: بايد معلوم شود اظهارات اين آقا صحت دارد 
يا خير، چون خيلي بعيد وغيرقابل باوراست که ۲هزارپرونده از۸ سال 
پيش مانده باشد، البته احضاردراينجا به معناي احضاربا بارحقوقي نيست 

بلکه خواسته اند تا بيايند وتوضيح دهند.

رئيس انجمن داروسازان ايران هشدارداد:
بحران نقدينگي در سيستم دارويي کشور

رئيس انجمن داروسازان ايران ضمن هشدارنسبت به بحران نقدينگي 
درسيستم دارويي کشور، تاثيرتحريم هاي آمريکا درچرخه تامين دارو را 
متذکرشد وگفت: اينکه گفته مي شود تحريم هاي آمريکا، دارو را شامل 
نمي شود، صحيح نيست.دکترمحمدباقرضيا درگفت وگوبا ايسنا، با بيان اينکه 
تحريم ها درتامين، توليد، صادرات ودرنهايت توزيع داروتاثيرگذارخواهد بود، 
افزود: مشکات درچرخه دارو را بايد ازدوزاويه بررسي کرد؛ يکي وضعيت 
مبادات بين المللي ومشکات بانکي درسطح بين المللي وديگري هم برخي 
مسائل داخلي که مشکاتي را درمسيرتامين دارو، رقم مي زند.ضيا با اشاره 
ازتحريم درنقل وانتقال پول وکاهش  بانکي وموانع ناشي  به مشکات 
تمايل فروشندگان شرکت هاي خارجي براي معامله به دليل ريسک هاي 
برخي دخالت هاي دولتي دربخش خصوصي ودرتامين  موجود، گفت: 
دارويکي ازمشکات مهم اين حوزه است. دولت بزرگ ترين خريداردارواست 
وبراساس آمارحدود۵0 درصد دارو را داروخانه ها ومراکزدولتي تهيه وتامين 
مي کنند. ازطرفي قيمت گذاري دارونيزبرعهده دولت است وناظرتوزيع وتهيه 
دارونيزدولت است. درنتيجه زماني که بحراني به وجود مي آيد، نقدينگي 
ازسيستم دارويي رخت برمي بندد. درحال حاضربزرگ ترين مشکل سيستم 
دارويي، بحران نقدينگي آن است.وي افزود: بااترين بدهي ها درحوزه دارو 

به حدود 1۲ماه مي رسد که البته براي مراکزدولتي است.

آگهي تغييرات شرکت کشت و دامپروري برگ سبز مياندوآب 
سهامي خاص به شماره ثبت 825 و شناسه ملي 14004992233 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1- به استناد ماده 44 اساسنامه هيت مديره تمامي 
حدود و اختيارات مشروحه خود را که در ماده 40 اساسنامه دارد 
به مدير عامل هم واگذار و قبولي آن را گواهي مي نمايند. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مياندوآب )311439(

آگهي تغييرات شرکت نورد فواد شمال سهامي خاص به شماره 
ثبت 1809 و شناسه ملي 10760219034 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : نابرپيشنهاد و گزارش توجيهي هيات مديره وبازرس 
قانوني شرکت مبني برلزوم افزايش سرمايه شرکت مقررگرديدکه 
سرمايه شرکت ازمبلغ هفتاد ميليارد ريال به مبلغ يکهزار و 
بيست ميليارد ريال وتعداد سهام از سه هزار و پانصدسهم به 
پنجاه و يک هزار بانام بيست ميليون ريالي که برابر گزارش 
شماره97/32 مورخ 1397/07/23 کارشناس رسمي دادگستري 
ازطريق ارزيابي داراييهاي ثابت)ماشين آات و تاسيسات (افزايش 
يابد وماده 5اساسنامه به شرح ذيل تغيير واصاح گرديده است 
اصاح ماده 5 اساسنامه شرکت : سرمايه شرکت مبلغ يکهزار 
و بيست ميليارد ريال منقسم به پنجاه و يک هزار سهم با نام 
بيست ميليون ريالي مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آمل )311437(

آگهي تغييرات شرکت آذين طب سامت رازي شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 58592 و شناسه ملي 14005942352 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/06 تصميمات 
: 1-بنا به تفويض اختيار حاصله از مجمع  ذيل اتخاذ شد 
عمومي فوق العاده مورخ97/8/5 به هيات مديره در خصوص 
افزايش سرمايه، با عنايت به اظهارنامه تنظيمي و همچنين سند 
حسابداري صادره مبني بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمايه، هيئت مديره شرکت افزايش مزبور 
را عملي دانسته در نتيجه مبلغ 10000000ريال از حساب بدهي 
شرکت کسر گرديده و به حساب سرمايه منظور گرديده است 
در نتيجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذيل اصاح مي گردد : 
ماده 5 اصاحي : سرمايه شرکت مبلغ 11000000ريال منقسم 
به1100 سهم10000ريالي با نام که تماماً پرداخت گرديده است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )310160(

آگهي تغييرات شرکت هنر الکترونيک شرق شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 21872 و شناسه ملي 10380373582 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
آقاي   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات   1397/08/05 مورخ 
سعيد خاني زاده بخارائي به شماره ملي 0940852217به 
به شماره  اسدخاني  خانم صديقه  و  اصلي  بازرس  عنوان 
ملي 0819907138به عنوان بازرس علي البدل براي يک 
قرار  به  اعضاء هيئت مديره  انتخاب گرديد. -  مالي  سال 
ذيل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند: خانم زهرا نمازي 
به شماره ملي 0933189605 و خانم مهرآفاق بيرجندي به 
شماره ملي 3620184658 و خانم فاطمه نمازي به شماره 
ملي 0944523978 و آقاي کاظم نمازي بايگي به شماره 
ملي 0938666266 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )310158(

تاسيس شرکت سهامي خاص اهورا صنعت هيرمند درتاريخ 1397/07/28 به شماره ثبت 3220 به شناسه ملي 14007900051 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :اجرا و انجام پروژه 
هاي عمراني، ساختمان سازي، تاسيساتي، صنعتي و معدني، شهرسازي، آبياري و زهکشي، خطوط لوله نفت و گاز و آب، نيروگاهي و 
انتقال نيرو- انبارداري و خدمات انباري- خدمات شهري، شهربازي و مبلمان شهري- احداث و نگهداري و تعمير فضاي سبز- احداث 
و نگهداري و بهره برداري و توسعه مجتمع هاي خدماتي بين راهي- بهره برداري و تعمير و نگهداري نيروگاههاي برق آبي- بيابان 
زدايي و مبارزه با ريزگردها-آبخيزداري و پرورش گياهان دارويي-ايجاد مشارکت و بهره برداري واحدهاي توليدي علي الخصوص 
در حوزه فعاليت بسته بندي و فرآوري خرما- اخذ تسهيات از کليه بانک ها و موسسه هاي خارجي و داخلي- طراحي و ساخت 
و تست و اجراي پشتيباني کليه نرم افزارها )غير فرهنگي / غير رسانه اي( و سخت افزار شبکه و کامپيوتر و بردهاي الکترونيکي 
) به غير از سيستم هاي حفاظتي و امنيتي و دوربين هاي مدار بسته ( و اتوماسيون صنعتي و مانيتورينگ صنعتي و برنامه نويسي 
تابلوهاي برق و کنترل صنعتي و پست هاي انتقال و توزيع و خطوط انتقال- ارائه خدمات مکانيکال ، الکتريکال و سيستم هاي 
ابزار دقيق- ارائه مشاوره و نصب و اجرا و حفظ و نگهداري پنل هاي خورشيدي و انرژي هاي نو- طراحي ، فروش ، مونتاژ ، نصب 
و راه اندازي ، سرويس و نگهداري و تعميرات انواع آسانسور ، پله برقي، باابر، درب برقي اتوماتيک و کرکره اي- خريد و فروش و 
تهيه و توليد و صادرات و واردات جميعا در رابطه با کليه کااهاي مجاز بازرگاني اعم از محصوات صنايع نساجي و مواد غذايي و 
لوازم آرايشي و بهداشتي- فعاليت در زمينه امور تاسيساتي شامل تاسيسات مکانيکي و هيدرومکانيکي، سيستم هاي سرمايشي 
و گرمايشي و تهويه مطبوع - فعاليت هاي مربوط به اطفاء حريق - ارائه کليه خدمات تاسيسات الکتريکي، خدمات پيمانکاري و 
تاسيسات آب و فاضاب و گازرساني و برق رساني و ايستگاه پمپاژ- ارائه خدمات هوشمند سازي ساختمان ها- تامين کااهاي 
برق، ابزار دقيق ، مکانيکال و ساير کااهاي مورد نياز صنايع نفت ، گاز، پتروشيمي، آب و نيروگاه- تامين ماشين آات سبک و 
سنگين- ايروبي- صادرات و واردات آبزيان- ساخت قطعات صنعتي- انجام پروژه هاي نفت و گاز در صنايع پايين دستي- اخذ 
نمايندگي از شرکت هاي مختلف داخلي و خارجي و هرگونه عمليات مشابه . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع 
ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان خوزستان - شهرستان اميديه - بخش مرکزي - شهر 
اميديه-محله شهرک مطهري-خيابان فرعي -2خيابان فروردين -1پاک -0طبقه همکف- کدپستي 6373173399 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 
1000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 1493 مورخ 1397/07/08 نزد بانک ملي شعبه اميديه با کد 7051 پرداخت 
گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي سيدابراهيم رضوي نسب به شماره ملي 1900179059و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
2 سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي مرتضي آبادي به شماره ملي 1951102665و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي مياد حيدري به شماره ملي 5270036045و به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي با امضا مديرعامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر شرکت و 
همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل يا رئيس هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اختيارات مدير 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي سجاد ترکان به شماره ملي 5270038935 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي 
آقاي ناصر عبادي به شماره ملي 5279902845 به سمت بازرس علي البدل 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 خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اميديه )310134(

آگهي تغييرات شرکت عمران مهيار شاهوار)سهامي خاص(
به شماره ثبت 4650 و شناسه ملي 14007501228 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/06/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم مهديه ترابي 
به کد ملي 5200082791 به سمت بازرس اصلي براي مدت 
يکسال مالي انتخاب شدند. آقاي مهدي علي مهدي به کد ملي 
4592244710 به سمت رئيس هيئت مديره - آقاي ابوالفضل 
آشوري به کد ملي 4580120094 به سمت نائب رئيس هيئت 
به کد ملي  آبادي  فاطمه حسن  و مديرعامل - خانم  مديره 
0083492186 به سمت عضو هيئت مديره براي مدت 2 سال 
انتخاب شدند. کليه اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق شرکت از 
قبيل چک ، سفته و بروات و قرارداد و عقود اسامي و ساير 
امور اداري و عادي با امضاي منفرد مهدي علي مهدي )رئيس 
هيئت مديره( همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري شاهرود )311005(

آگهي تغييرات شرکت اروم تامين گستر سهامي خاص به 
شماره ثبت 10009 و شناسه ملي 10220149306 به استناد 
تصميمات  مورخ 1397/09/05  مديره  هيئت  صورتجلسه 
ذيل اتخاذ شد : 1 - آقاي محمدرضا طالع فيروز به کد ملي 
)2753972974( بعنوان عضو و رئيس هيئت مديره آقاي 
رضا ميرزاخاني به کد ملي )2750443441( بعنوان عضو و 
نائب رئيس هيئت مديره آقاي حسين فرج پور به کد ملي 
)2919045172( بعنوان عضو و مدير عامل بمدت دو سال 
تعيين و انتخاب شدند . 2( امضاي کليه اسناد مالي ، چکها، 
قرار داد ها و اسناد تعهد آور با امضاء مدير عامل به همراه 
يکي از اعضاي هيئت مديره و اوراق عادي و اداري به تنهائي 
با مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري اروميه )310929(

آگهي تغييرات شرکت اروم تامين گستر سهامي خاص به 
شماره ثبت 10009 و شناسه ملي 10220149306 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آقايان محمدرضا 
طالع فيروز به کد ملي )2753972974(، رضا ميرزاخاني 
به کد ملي )2750443441( و حسين فرج پور به کد ملي 
)2919045172( بسمت اعضاي اصلي هيات مديره به مدت 
ملي  کد  به  شاکر  مجيد  -2آقاي  انتخاب شدند  سال  دو 
)2840057891( بسمت بازرس اصلي و خانم مها سالمي 
فرد به کد ملي )2741110808( بسمت بازرس علي البدل 
شرکت به مدت يک سال انتخاب شدند -3 روزنامه رسالت 
جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد . اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري اروميه )310928(

آگهي تغييرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
17897 و شناسه ملي 10862035326 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1397/08/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - شرکت به علت عدم فعاليت 
منحل گرديد. - آقاي توحيد قزوينهء ش م 3309616649 خارج از شرکاء را بعنوان 
مدير تصفيه انتخاب نمود . - آدرس مدير تصفيه : استان البرز - شهرستان فرديس 
- بخش مرکزي - شهر فرديس - محله شهرک صنعتي سيمين دشت- خيابان 
سيمين دشت - خيابان ششم شرقي - پاک 49 - طبقه همکف - با کدپستي: 
3165963945 مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج )310106(

ميان بيکاري و آسيب هاي اجتماعي ارتباطي مستقيم 
و معنادار وجود دارد. وقتي گستره تنگناهاي معيشتي 
اقداماتي  يابد،  مي  گسترش  اشتغال،  عدم  علت  به 
با قوانين جامعه است، به سطح  هم که در تعارض 
 وسيعي مي رسد. آنان که از اشتغال بي بهره اند، تصور 
مي کنند، به لحاظ اجتماعي طرد شده اند و اين امر 

زمينه ساز تولد ناهنجاري هاي اجتماعي است. 
اقتصاددانان از بيکاري ۳ تا ۶ ميليوني افراد جامعه 
خبر مي دهند و اين آمار يعني امکان بروز هر نوع 
خود  هستند  بيکار  که  آنان  دارد.  وجود  ناهنجاري 
قلمداد  کشور  اجتماعي  هاي  سرمايه  شمار  در  را 
نمي کنند، خود را در سرنوشت کشور و تصميمات 
 سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دولت ها سهيم 
نمي دانند. حس بيگانگي و عدم التفات جامعه، سرخوردگي 
و بروز عقده را در اين افراد تشديد مي کند، بنابراين 
خيلي راحت به هر ناهنجاري و آسيبي تن مي دهند 
زيرا اساسا خود را فردي از افراد اين جامعه نمي دانند 

و اين پديده بسيار خطرناک است. 
که  باشيد  شنيده  را  هشدارها  اين  هم  شما   شايد 
مي گويند وقتي در خيابان هستيد به هيچ وجه با تلفن 
همراهتان حرف نزنيد. در کوچه هاي خلوت سعي کنيد 
خيلي رفت و آمد نداشته باشيد. وقتي به سفر مي رويد 
سعي کنيد به همسايه هايتان گوشزد کنيد که حواسشان 
به خانه شما باشد. اين توصيه ها و احتماا چند توصيه 
ديگر را در اين چند وقت اخير زياد شنيده ايد. در اين 
مدتي که وضعيت اقتصادي ايران دچار مشکل شده و 
حاا قيمت گوشي هاي تلفن همراه ميليوني باا رفته 
 است، دزدي گوشي زياد شده، آنقدر که حاا رسانه ها 
و نيروي انتظامي  درباره  آن اخطار مي دهند و توصيه 
مي کنند در خيابان کسي از تلفن همراه  استفاده نکند 

تا شرايط را براي دزدها فراهم نکرده باشد. 
بيکاري يکي از مهم ترين مسائلي است که با آسيب هاي 
اجتماعي در ارتباط است و شايد مهم ترين آسيبي 
که  از بيکاري نشات مي گيرد افزايش سرقت و بزه در 

جامعه  باشد. 

حسن لطفي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسامي مي گويد: »ريشه همه مشکات و آسيب هاي 
اجتماعي در جوامع؛ فقر و بيکاري است. در جوامعي 
که درصد بيکاري و فقر رو به افزايش بوده آسيب هاي 
اجتماعي از بزهکاري، خشونت، طاق و اعتياد نيز به 
همان نسبت افزايش پيدا کرده است. موا علي )ع( 
در مورد فقر چنين مي فرمايد: اگر از دري فقر وارد 
شود از در ديگر ايمان خارج خواهد شد. بيرون رفتن 
ايمان برابر است با بروز آسيب هاي اجتماعي و براي 
کنترل آن بايد فقر و بيکاري را کاهش دهيم.  اين 
امر مستلزم اصاح و ترميم بسياري از زير ساخت هاي 
فراهم  اي  گونه  به  بايد  ساخت ها  زير  است.  کشور 
شود که فاصله طبقاتي، بيکاري و فقر کاهش پيدا 
کند. يکي از موانع اصلي اشتغال، توسعه بوروکراسي 

و فساد اداري است.«
بايد  کنيم  نگاه  ماجرا  به  بخواهيم خيلي سياه  اگر 
بگوييم بيکاري و فقر منشا تمام آسيب هاي اجتماعي 
است. افراد بر اثر بيکاري و در ادامه فقير شدن ممکن 
است دست به قتل ديگران بزنند يا حتي اقدام به 
خودکشي کنند. ما نمي خواهيم در اين چند سطر به 
تمامي آسيب هاي اجتماعي نشات گرفته  از بيکاري 
بپردازيم. دراين گزارش کوتاه شايد بهتر باشد ابتدا 
درباره تاثيرات بيکاري روي روحيه  افراد بگوييم و بعد 

چند معضل جدي تر را بررسي کنيم.  
بيکاري مساوي است با درآمد نداشتن. وقتي درآمدي 
نداشته باشيد تا از آن استفاده کنيد به تدريج دچار 
شناس  جامعه  شعباني  عباس  مي شويد.  افسردگي 
مي گويد:»اين يک واقعيت است که شما براي رسيدن 
به روياهايتان تا حدي نياز به پول داريد. براي اينکه 
بتوانيد نيازهايتان را برآورده کنيد بايد درآمد داشته 
باشيد. اگر به هر دليلي نتوانيد در زندگي درآمد داشته 
باشيد کم کم به  افسردگي دچار مي شويد. افسردگي 
خود مي تواند باعث مشکات بعدي شود. افسردگي 
از فرد مي گيرد و زمينه ساز  را  توانايي فکر کردن 
کارهايي مي شود که در ادامه مي تواند به ضرر خود و 

ديگران باشد. عده اي مي گويند فقر مادر همه مشکات 
است اما من به شما مي گويم فقر از بيکاري نشات 
مي گيرد، بنابراين ردپاي بيکاري را مي توان در تمام 
آسيب هاي اجتماعي ديد. متاسفانه يکي از مشکاتي 
که بيکاري ايجاد مي کند اين است که به افراد توهم 
مي دهد به هر طريقي شده حق خودشان را از زندگي 
بگيرند. به همين دليل بافاصله بعد از اينکه مشکات 
اقتصادي در جامعه  افزايش پيدا مي کند آمار سرقت 
و دزدي هم باا مي رود. فردي که شغل ندارد و دچار 
فقر شده، با اين بهانه که دزدي از افراد متمول خللي 
در روند زندگي آن ها ايجاد نمي کند وارد چرخه اي 
مي شود که به زندان ختم شود. البته موارد گفته شده 
در مورد همه  افراد مصداق پيدا نمي کند. خيلي از افراد 
با سامت روان و مناعت طبع باايي که دارند هرگز 
فقر و بيکاري را بهانه اي براي تجاوز به مال ديگران 
نمي کنند اما در مورد بخشي از جامعه  اين موضوع 

صادق است.«
شعباني معتقد است سال ها درباره معضات بيکاري 
گفته مي شود اما متاسفانه  اين مشکل در حال افزايش 
است. شعباني به موج مهاجرت در چند سال اخير اشاره 
مي کند و مي گويد:» يکي از مهم ترين مشکاتي که 
باعث شده ميل به مهاجرت در چند سال اخير افزايش 
پيدا کند بيکاري است. شايد مهاجرت در وهله  اول يک 
آسيب اجتماعي به حساب نيايد اما بايد به  اين نکته 
توجه کرد که  اين موضوع به مرور زمان باعث مشکات 

بيشتري مي شود. وقتي جامعه  از نيروي متخصص خالي 
شود تازه مشکات ديگر در جامعه نمايان مي شود. اگر 
شرايط کار درست در جامعه باشد اين ميل به مهاجرت 
تا حدودي کنترل مي شود و افراد انگيزه هاي بيشتري 
براي آباداني کشور دارند. به همين دايل بايد مسئله 
بيکاري جدي گرفته شود. امروزه افزايش مهاجرت و 
سرقت، دو نمونه بارز مشکاتي است که از بيکاري نشات 

گرفته و جامعه را با خود درگير کرده است.«
ثريا عزيز پناه هم در قامت پژوهشگر مسائل اجتماعي 
در تحليل اين مسئله عنوان مي کند: »بيکاري باعث 
محروميت و عدم دسترسي به ضروريات زندگي مي شود؛ 
اگر شما چيزي براي عرضه، در جامعه اي که دم به 
فاصله  واقعي  ارزش هاي  از  و  دارد  ارزش  تغيير  دم 
مي گيرد، نداشته باشيد، باعث طرد شما به دليل عدم 
بنابراين  مي شود.  قراردادي  چيزهاي  از  برخورداري 
تاش براي دستيابي به مقواتي که فرد در تاش است 
از راه آنها، خود را ارزشمند جا بزند، مي تواند زمينه 
بروز آسيب هاي اجتماعي در جامعه شود. گزارش ها 
و پرونده ها، حاکي از آن است که برخي افراد دست 
به اقداماتي عجيب  مي زنند و هدف خود را دستيابي 
به مواهبي اعام مي کنند که از ارزش شدن چيزهاي 
قراردادي ناشي مي شود. براي مثال پوشيدن يک برند 
خاص لباس، سوار شدن يک ماشين مشخص حتي به 
مدت محدود، داشتن فان گوشي موبايل و... نشانگر اين 
موضوع هستند، چون نداشتن آنها باعث طرد از گروه 

مي شود. بنابراين طرد اجتماعي ناشي از بيکاري، به 
دليل محروميت زا بودن، مي تواند زمينه ساز آسيب هاي 
اجتماعي شود و چرخه عجيب و غريبي مي سازد که 
اگر مداخله موثري در آن نشود، اين چرخه سطوح 
ديگري را طي مي کند و در نهايت باعث آسيب ديدن 

خود فرد و جامعه مي گردد.«
 به اعتقاد دکتر شريفي يزدي از جامعه شناسان برجسته، 
»در روانشناسي اجتماعي بحثي داريم که مي گويد بيکاري 
از عواملي است که آرام آرام جامعه را دچار دوقطبي 
کوچک کننده  و  خورنده  عوامل  از  بيکاري  مي کند. 
در حالي که جامعه  است،  اجتماعي  متوسط  اقشار 
سالم جامعه اي است که قشر متوسط آن فربه باشد و 
دو سر طيف آن يعني طبقه ثروتمند و   طبقه ضعيف، 
مثل  پديده هايي  بايد  واقع  در  باشند.  نحيف  کامًا 
مردم سااري و اخاق را در اقشار متوسط اجتماعي 
از پيامدهاي  جست وجو کرد که در اين ميان يکي 
بيکاري، اغرکردن اقشار متوسط است و با اغر شدن 
اين قشرها، ارزش هاي انساني و اخاقي و آرمان ها هم 

در جامعه، اغر مي شود.«
اين  شود.  مي  منتهي  بيکاري  به  آسيبي  هر  ريشه 
 اشتغال است که موجب بازآفريني و تعالي افراد جامعه 
مي شود. در جوامعي که بيکاري به عنوان يک بحران بزرگ 
اقتصادي بروز و ظهور مي يابد، ناهنجاري هاي اجتماعي 
 امري غيرطبيعي نيست، از همين روست که مي گوييم

بيکاري مادر همه آسيب هاي اجتماعي است.

رسالت بررسي مي کند؛

 از ردپاي غول بيکاري
تا تولد ناهنجاري هاي اجتماعي
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نايب رئيس فدراسيون فوتبال گفت:وزير ورزش بايد 
درنامه اي رسمي اعام کند که مهدي تاج مشکلي 
 ندارد وگرنه وعده شفاهي دردي از فوتبال دوا نمي کند. 
کفاشيان در خصوص جلسه مهدي تاج با مسئوان وزارت 
ورزش براي حل شدن حضور بازنشستگان درفدراسيون 
فوتبال اظهار داشت: من از جزئيات جلسه خبر ندارم و 
نمي دانم چه تصميم گيري شده است اما اميدوارم هر 
تصميمي که گرفته شده به صاح فوتبال ايران باشد. 
نبايد فوتبال فداي افراد يا تصميمات غلط شود.وي 
اظهار داشت:  من هرگز به عنوان کسي که سال ها در 
فوتبال هستم به دنبال آسيب زدن به فوتبال نبودم و 
ما اصا به تنها چيزي که فکر نمي کنيم، تعليق است 
و اصا هم دوست نداريم فوتبال ما به خصوص فوتبال 
ملي ما صدمه ببيند. اصا اان نبايد بحث تعليق مطرح 
شود. هم من و هم ساير اعضاي هيئت رئيسه تمام 
تاش خود را به کار گرفته ايم تا مشکل از فوتبال مان 

دورشود و کمک حال فدراسيون باشيم.کفاشيان در 
پايان در پاسخ به اينکه در نهايت درآينده چه اتفاقي 
مي خواهد براي فوتبال بيفتد، گفت: طبق اساسنامه 
جديد ما دردوره هاي بعدي به مشکل برنخواهيم خورد 
چون دراساسنامه آمده که ديگراز افراد بااي 65 سال 
نمي توانيم استفاده کنيم. اگر هم اکنون مشکلي هست 
به دليل ضعف اساسنامه بوده که آنهم دراساسنامه 

جديد برطرف شده است.

 کفاشيان:
نبايد فوتبال فداي تصميمات غلط شود

 

اسطوره فوتبال ايران معتقد است که تيم ملي به 
همراه ژاپن محتمل ترين رقيبان دررسيدن به فينال 
جام ملت ها هستند؛ رقابتي بزرگ که کمتر از4 هفته 
ديگر درامارات آغاز مي شود. علي دايي درگفت وگو 
با سايت کنفدراسيون آسيا اظهارداشت: فکرمي کنم 
ژاپني ها بخت اصلي قهرماني هستند اما درعين حال 
به نظرم تيم ما نيز درسطح خوبي به سرمي برد و براي 
ارائه نمايشي خوب و قابل قبول آماده است. اميدوارم 

 بتوانيم به فينال برسيم.وي ادامه داد: بنابراين فکرمي کنم 
درصورتي که ايران و ژاپن در مراحل پيش از فينال 
به يکديگر برخورد نکنند؛ بخت هاي اصلي رسيدن 
به فينال وقرارگرفتن مقابل يکديگرهستند.آقاي گل 
جهان افزود: تيم ما طي 3 سال اخيرواقعا پيشرفت 
کرده و بازيکنان مدت زيادي درکنار يکديگر بازي 
کرده اند و درک متقابل خوبي ميان آن ها برقرارشده 
است.دايي تصريح کرد: به اعتقاد من درصورتي که 
به فينال راه پيدا کنيم، جهانبخش مهره اي کليدي 
براي ما خواهد بود واين درحالي است که قدوس هم 
مهاجم ديگري است که مي تواند در جام ملت ها 
عملکردي خوب ازخود به نمايش بگذارد.مهاجم اسبق 
 تيم ملي تاکيد کرد: دايل زيادي درخصوص ناکامي 
طواني مدت ما براي قهرماني دراين رقابت ها وجود 
دارد؛ براي مثال ما درسال 1996 بايد قهرمان مي 

شديم اما درضربات پنالتي به عربستان باختيم.

دايي:
ايران و  ژاپن به فينال آسيا صعود مي کنند

تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار معوقه خود درهفته دوازدهم ليگ برتر مقابل سپاهان در 
حالي به تساوي رسيد که تا دقايق پاياني ازحريف خود عقب بود اما در نهايت امتيازات 
اين ديدار تقسيم شد. تيم فوتبال پرسپوليس ديروز در ديدار معوقه خود از هفته دوازدهم 
ليگ برتر مهمان سپاهان بود که اين مسابقه در نهايت با نتيجه تساوي يک - يک به اتمام 
رسيد.اين بازي که در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، پورقاز براي سپاهان و علي عليپوراز 
روي نقطه پنالتي براي پرسپوليس گلزني کردند.در دقيقه ۷4 بود که پرسپوليس برخاف 
جريان بازي و فشار زيادي که روي دروازه سپاهان وارد کرد، گل خورد. پورقاز روي خروج 
اشتباه بيرانوند با يک شوت محکم از پشت محوطه جريمه توانست براي سپاهان گلزني 
کند.بعد ازاين گل پرسپوليس مجددا براي جبران نتيجه جلو کشيد و فشار حماتش چند 
برابر شد. بهترين فرصت شاگردان برانکو در دقيقه ۸4 به دست آمد. شوت نوراللهي با 

دفع ناقص دروازه بان و مدافع سپاهان جلوي پاي عليپور و  منشا افتاد ولي اين دو مهاجم 
پرسپوليس با يک ناهماهنگي عجيب، توپ دراختيار دروازه بان حريف قرارگرفت.دردقيقه 
۸۸  فغاني بعد از برخورد توپ به دست کي روش استنلي در محوطه جريمه سپاهان، براي 
پرسپوليس خطاي پنالتي اعام کرد. عليپوردردقيقه ۸9 اين پنالتي را به گل تساوي تبديل 
کرد تا سرخپوشان همچنان بدون باخت باقي بمانند.در وقت هاي اضافه کي روش استنلي 
با دريافت دومين کارت زرد از زمين اخراج شد. کمال کاميابي نيا نيز با دريافت کارت 
قرمز از زمين اخراج شد. در وقت اضافه برانکو دست به يک تعويض عجيب زد و درحالي 
که محمدامين اسدي را در دقايق پاياني وارد بازي کرده بود، او را بيرون کشيد و محسن 
ربيع خواه را به زمين فرستاد.با اين تساوي، سپاهان 3۰ امتيازي شد و با تفاضل گل بهتر 

مجددا به صدرجدول رفت.

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

شناسه ملي 10100888769
 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 

به طور فوق العاده نوبت دوم
بدينوسيله از کليه اعضاي محترم دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده نوبت دوم که در ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 97/11/04 
در محل دفتر تعاوني واقع در استان تهران، بازار بزرگ، کوچه حمام چال، 
بن بست انصاري، پاك 5، ساختمان 45 کياني فرد، طبقه اول، واحد 30، 

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

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

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

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

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

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

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

قانوني براي کليه اعضا اعم از حاضر و غايب، نافذ و معتبر خواهد بود.
ضمنا يادآوري مي شود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت 
مي يابد و تصميماتي که در آن اتخاذ مي شود براي کليه اعضاء )اعم از 

غايب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/19

خ ش: 97/9/19

 آگهي دعوت سهامداران 
 براي تشكيل مجمع عمومي عادي 

به طور فوق العاده شركت توسعه عمران 
شاهاندشت )سهامي خاص( ثبت شده 
به شماره 2836 آمل و شناسه ملي 

10760265865 )نوبت دوم(
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي  شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم که در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 97/9/28 به آدرس آمل - خيابان شهيد بهشتي - انديشه 49 - سالن 

اداره ارشاد اسامي آمل تشكيل مي گردد حضور به هم  رسانيد.
دستورجلسه:

1- گزارش بازرس
2- گزارش هيات مديره

3- گزارش مالي
4- تصويب بيان و تراز مالي شش ماهه مورخ 96/1/1 لغايت 96/3/31

تاريخ انتشار: 97/9/19
خ ش: 97/9/19

 دعوت از مشاركت كنندگان 
شركت تعاوني كشاورزي مينودشت اشراق
قابل توجه مشارکت کنندگان در پروژه شرکت مينودشت اشراق زنجان 
به شماره ثبت 10104 نظر به الطاف الهي اين شرکت به استناد موافق نامه 
مديريت محترم امور اراضي جهاد کشاورزي استان زنجان از ليست باغشهرها 
خارج گرديده است لذا در نظر دارد در راستاي افزايش سهام و عضويت هر 
شخص به ميزان 21 سهم و ارزش اسمي 2/100/000 ريال اقدام تا متعاقبا 
نسبت به برگزاري مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره اقدام نمايد. لذا 
ازم است حداکثر تا تاريخ 97/9/28 نسبت به واريز مبلغ فوق به حساب 
210011115205851 نزد بانك توسعه تعاون شعبه مرکزي جنب ساختمان 
شهرداري مرکز اقدام و فيش واريزي را به دفتر شرکت واقع در ابتداي 

خيابان شهدا ساختمان اميرکبير واحد 97 تحويل نمايند.
تاريخ انتشار: 97/9/19

خ ش: 97/9/19

 آگهي دعوت از بستانكاران 
 نوبت اول

شركت تعاوني منحله مسكن مهر آرين 
گلپا شماره ثبت 861 و شناسه ملي 

10260146317
پيرو آگهي انحال منتشره در روزنامه رسمي شماره 20852 صفحه 24 
شهرستان ها و در اجراي ماده 225 قانون تجارت از کليه بستانكاران احتمالي 
اعم از حقيقي و حقوقي و يا هر ذينفع ديگري که از محل شرکت مذکور 
مطالبات و يا ادعايي دارند مي رساند حداکثر ظرف مدت شش ماه از اولين 
نوبت آگهي به محل قانوني شرکت در حال تصفيه واقع در گلپايگان پروژه 
مسكن مهر بلوك 45 کد پستي....... مراجعه نمايند. بديهي است پس از 

انقضاي مدت مذکور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/9/19

خ ش: 97/9/19

هيات مديره شركت تعاوني

هيات مديره شركت تعاوني مينودشت اشراق

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي 
 به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان

بنا به تصميم هيات مديره شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيان مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده نوبت اول در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 
97/10/5 در خرمدره خيابان امام)ره( جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان 
خرمدره در سالن اجتماعات هنرستان دخترانه سراج برگزار مي گردد. لذا 
به موضوعات  نسبت  اتخاذ تصميم  اعضا دعوت مي شود جهت  کليه  از 
ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند يا وکاي خود را طبق ماده 19 
آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در ساعات اداري با مراجعه به محل 
تعاوني واقع در دفتر شرکت به آدرس خرمدره خيابان امام)ره( جنب اداره 
آموزش و پرورش شهرستان خرمدره انتخاب و جهت اتخاذ تصميم نسبت 

به دستورجلسه مطروحه ذيل معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- تصميم گيري درخصوص افزايش سرمايه شرکت
2- تصميم گيري درخصوص افزايش سرمايه شرکت از محل سود انباشته 

سال هاي 96-95 و سپرده اعضا
3- دادن ماموريت به هيات مديره جهت ثبت تغييرات

توضيحات
- تعداد آراء وکالتي هر عضو حداکثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها 

يك راي خواهد بود.
- براي ورود به جلسه به همراه داشتن ورقه سهام يا گواهينامه موقت 
سهام يا کارت عضويت و يا دفترچه عضويت الزامي بوده وگرنه مانع از 

ورود اعضا به مجمع خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/9/19

هيات مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيانخ ش: 97/9/19 هيات مديره شركت مدير تصفيه تعاوني

 سلطاني فر:

 به دنبال كسب نتيجه تاريخي در المپيک هستيم
 وزير ورزش و جوانان بر برنامه ريزي، نظارت و 
حمايت براي حضور قدرتمندانه ايران درالمپيک 
توکيو و کسب نتيجه تاريخي تاکيد کرد. جلسه 
ستاد عالي بازي هاي المپيک و پارالمپيک با حضور 
مسعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان و سيدرضا 
صالحي اميري رئيس کميته ملي المپيک و ديگر اعضا 
برگزار شد.سلطاني فر برگزاري منظم جلسات ستاد 
عالي بازي هاي المپيک و پارالمپيک را مورد تاکيد 
قرار داد و اظهار داشت: با برگزاري منظم جلسات 
از اين پس نظارت هاي ويژه اي هم صورت خواهد 
 گرفت تا با ايجاد شرايط بهتر در زمينه حمايت هاي 
مختلف از رشته هاي پراميد کاروان قدرتمندي 
را با نظارت قوي راهي المپيک توکيو کنيم .وي 
هدف کاروان ورزشي ايران در بازي هاي المپيک را 
 کسب بهترين نتيجه در مجموع رده بندي مدال ها 
دانست و تصريح کرد: ابتدا فدراسيون هاي ويژه و 
پر اميد بايد با قدرت سهميه ها را بدست آورند تا 
فرصت بيش تري براي آماده سازي به منظور حضور 
 قدرتمندانه در المپيک به وجود آيد. در اين بين 
هدف گذاري ما کسب بهترين نتيجه در بازيهاي 

المپيک توکيو است.وزير ورزش  اهميت بازي هاي 
المپيک را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: بايد 
براي کسب نتيجه تاريخي در بازي هاي المپيک 
متمرکز شويم و براي تحقق اين مهم جلسات ستاد 
عالي آغاز شده و ثقل کار ما هم در سال 9۸ خواهد 
 بود تا بتوانيم در هشت رشته پر اميد مدال هاي 
خوبي را براي کسب يک نتيجه تاريخي به ارمغان 
آوريم.سلطاني فر گفت: جلسات اين ستاد تا پايان 

سال به طور مرتب برگزار خواهد شد و در هر جلسه 
بررسي  و  تحليل  مورد  فدراسيون  يا 2  هم يک 
قرار مي گيرند و در قالب يک برنامه 16 ماهه؛ 
نظارت، حمايت و هدايت کاروان ايران را صورت 
خواهيم داد.همچنين دراين جلسه شهنازي دبير 
کل کميته ملي المپيک پس از اولين جلسه ستاد 
عالي بازي هاي المپيک  گفت: براي المپيک توکيو 
يک برنامه هدف دار با زمانبندي کامل خواهيم 

داشت.وي افزود: اين اولين جلسه ستاد در خصوص 
المپيک بود که کارشناسان وزارت ورزش و جوانان 
گزارش بسيار خوبي در مورد رشته هايي که اميد 
کسب مدال آنها باا است، ارائه دادند و ارزيابي 
مقدماتي انجام شد. قرار بر اين شد رشته هايي که 
بر حسب تجربه و اطاعاتي که داريم، اميد کسب 
مدال آنها باا است، از هفته آينده به طور ويژه 
جلساتي با مسئولين فدراسيون ها و مربيان آنها 
برگزاروکارشناسي آنها آغاز شود.دبيرکل کميته 
ملي المپيک تصريح کرد: بعد از اينکه مشخص 
شد چه افرادي شانس کسب مدال دارند، به طور 
قبا  که  گيرند  قرارمي  مورد حمايت  آنها  ويژه 
اين نگاه تخصصي درابتداي راه وجود نداشت.وي 
خاطرنشان کرد: رشته هاي مختلف براي کسب 
سهميه ايستگاه هايي دارند که بايد هم از طرف 
 ما و هم از طرف تيم هاي فني خود فدراسيون ها 
به طور دقيق بيان شود که چه رشته اي در چه 
زماني و در چه کشوري مي  تواند کسب سهميه 
کند تا بتوانيم به طور دقيق براي آنها برنامه ريزي 

کنيم.

گوناگون

خبر
 کاراته در چين طايي شد

کاراته کاهاي ايران به 2 مدال طاي ليگ جهاني درچين دست يافتند. آخرين 
مرحله ليگ جهاني کاراته که  به ميزباني  چين آغاز شده بود ديروز با شناخت 
نفرات برتر به اتمام رسيد.ذبيح اله پورشيب دارنده مدال برنز جهان که با شکست 
تمامي حريفان به فينال ليگ جهاني رسيده بود در مبارزه نهايي برابر ايگور از 
قزاقستان برنده شد و مدال طا را ازآن خود کرد.ميعاد ياري درمبارزه نهايي برابر 

صمدان نفر اول رنکينگ جهان با راي داوران برنده شد و طا گرفت.

مربيان فوتسال نامزد شدند
بهترين هاي فوتسال جهان دربخش هاي  نامزدهاي  درادامه معرفي 
مختلف، محمد ناظم الشريعه سرمربي تيم ملي مردان و شهرزاد مظفر 
سرمربي تيم بانوان هم در جمع 1۰ نامزد سرمربي برتر ملي قرارگرفتند.
همچنين تيم هاي ملي  بانوان و مردان  و تيم مس سونگون را نامزد 

کسب عنوان بهترين هاي فوتسال جهان معرفي کرده بودند.

پوادگر:
موفقيت تکواندو  همدلي است

 پوادگر گفت: رقابتهاي جهاني براي کسب سهميه المپيک اهميت ويژه اي 
دارد و از برنامه هاي سرمربي تيم ملي براي حضوردراين رويداد پراهميت 
حمايت مي کنيم. رئيس فدراسيون تکواندواظهار داشت: اسفند ماه درکيش 
ميزبان سه تورنمنت مهم بين المللي هستيم، جام باشگاه هاي آسيا، جام 
رياست فدراسيون جهاني وجام فجر سه رويداد داراي گريد فدراسيون جهاني 
هستند و با توجه به اينکه درسال پيش ازالمپيک برگزارمي شوند ازاهميت 
خاصي برخوردار بوده و درافزايش رنکينگ ملي پوشان تاثيرگذاراست. رئيس 
فدراسيون افزود: يکي ازفاکتورهاي مهم درموفقيت تيم ملي همدلي و وفاق 
مي باشد و مي بايست براي دستيابي به اهداف بزرگ ازهمه پتانسيل موجود 
استفاده کرده تا بتوان بهترين نتيجه را گرفته و همواره باعث افتخارآفريني 

واهتزاز پرچم سه رنگ کشورمان دراقصي نقاط جهان باشيم.

برانكو: 
به شاگردانم افتخار مي کنم

 سرمربي تيم پرسپوليس گفت: قبل از بازي وقتي قلعه نويي را ديدم، به 
او گفتم که افتخاري است سرمربي پرسپوليس و سپاهان باشيم. برانکو 
افزود: به نظرم يک بازي بسيار زيبا را ديديم. هر دو تيم مي خواستند 
و تاش مي کردند که برنده باشند. واقعاً افتخارمي کنم وتشکر مي کنم 
ازبازيکنانم به خاطر تاشي که کردند وهمين طور ازهواداران مان که 

تشويق مان کردند. 

 ديدار تيم ملي با  فلسطين
تيم   ملي فوتبال ايران در اردوي قطر ديداري دوستانه با فلسطين 
برگزار خواهد کرد. تيم   ملي فوتبال فلسطين خود را آماده حضور 
در جام ملت هاي آسيا مي کند. اين ديدار3 دي دردوحه برگزار 

خواهد شد.

 بارسلونا به دنبال ستاره
 ديلي استارانگليس خبرداد که مسئوان باشگاه بارسلونا براي 
و  شده اند  کار  به  دست  آينده  درفصل  خودشان  حمله   تقويت 
مي خواهند هري کين، کاپيتان تيم ملي انگليس و ستاره تاتنهام 
را جذب کنند.البته باشگاه رئال مادريد رقيب سنتي بارسلونا نيز 
پيش ازاين براي جذب کين اقدام کرده بود ولي باشگاه تاتنهام 

پيشنهاد کهکشاني ها را رد کرده بود.

تقدير از کاپيتان سرخپوش
باشگاه سپاهان قبل از شروع بازي ازکاپيتان تيم پرسپوليس تقدير 
کرد.جال حسيني با پيراهن سپاهان با شماره 115 که به او اهدا 
شد همراه با قلعه نويي و برانکوعکس يادگاري گرفت. حسيني چند 

سال درسپاهان بازي کرده است.

اظهارات گلزن سابق استقال
مهاجم پيشين تيم استقال با اشاره به برد اين تيم مقابل سپيدرود، 
گفت: هواداران نبايد انتظار داشته باشند که پديده هم با نتيجه اي 
پرگل مقابل آبي پوشان شکست بخورد. چنگيزاظهارداشت: نتايجي 
که آبي پوشان درچند بازي اخيرگرفته اند توقع را ازاين تيم باا برده 
 وممکن است هواداران انتظارداشته باشند پديده هم با گل هاي 
است  خوبي  تيم  پديده  که  صورتي  در  بخورد.  زيادي شکست 

ومطمئن باشيد شانسي دربااي جدول حضورندارد. 

 کريمي: 
بايد از شکست درس گرفت

برابراستقال  تيمش  بازي  به  اشاره  با  سپيدرود  تيم  سرمربي   
گفت: بزرگترين مربيان دنيا با دراختيار داشتن بازيکنان بزرگ و 
امکانات کافي هم چنين شکست هايي را متحمل شده اند.کريمي 
اظهار داشت: اين اولين باخت ما نبوده و آخرين شکست ما هم 
نخواهد بود. من در زمان بازيگري هم در سطح ملي و باشگاهي 
چنين شکست هايي را تجربه کردم، اما باخت با هر نتيجه اي تلخ 

است و بايد از آن درس گرفت.

تاج در فوتبال ماندني شد
مهدي تاج با مجوز وزارت ورزش به طور موقت درفدراسيون فوتبال 
ماندني شد. با تصويب قانون منع به کارگيري بازنشستگان، ورزش 

کشور دچار تغيير و تحواتي شده و درآينده خواهد شد.

اردبيل ميزبان کشتي جهان
  پنجمين دوره رقابت هاي کشتي فرنگي جام باشگاه هاي جهان 29 آذر 
در اردبيل برگزار مي شود.تاکنون تيم هاي روسيه، ارمنستان، 
گرجستان، ترکيه، اوکراين، قرقيزستان و صربستان براي حضور 

دراين مسابقات اعام آمادگي کرده اند.
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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، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   5497

/7
/2

9-
17

4 
ت

خ 

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

فيله، چنجه، بختياري، جوجه، بال
غذاهاي ديگر: زرشک  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 كوشک - 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 کااي تجاري 

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

پاك گستر شايسته
اعزام نيروي نظافتي، سرايداري

پذيرايي و مراقبت کودك و 
سالمند

09919601481-82
09039551950
09037911300
8832647197
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سيسنگان كا 2500 متر شهرك شخصي ساز
هر ويا 620 متر زمين، 620 متر بنا

4 خواب مستر سونا خشک، سند، جواز پايان كار
حياط سازي آبنما، آتشكده و...

ايزدشهر 300 متر زمين 140 متر بنا 3 خوابه 
همكف

شهرك ستاره 250 متر زمين 3 خواب
150 متر بنا سنددار 500 ميليون

09120826625
0936478430397
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معاون فرهنگي حوزه هنري:
شانزدهمينجشنوارهجوانسورهبرگزارميشود

 معاون فرهنگي حوزه هنري در نشست رسانه اي 
»جوان  داستان  و  شعر  جشنواره  شانزدهمين 
سوره« از تقدير اين رويداد ادبي از م.مويد شاعر 
و مجيد دانش آراسته داستان نويس پيشکسوت 
کشورمان خبر داد.  در  اين نشست محمد پرحلم 
معاون فرهنگي حوزه هنري در استان گيان 
با اشاره به زمان و مکان افتتاحيه و اختتاميه 
جشنواره بيان کرد: شانزدهمين جشنواره شعر و 
 داستان »جوان سوره« از ساعت 10 روز سه شنبه 
20 آذر با برگزاري مراسم افتتاحيه اي در دانشکده 
ادبيات و علوم انساني آغاز به کار مي کند. عصر 
همان روز از ساعت 18 شاعران استان گيان و 
شاعران مهمان جشنواره در جلسه اي به شعرخواني 

مي پردازند.  وي افزود: همچنين روز چهارشنبه 
21 آذر ماه اختتاميه جشنواره در تاار شهيد 
مطهري دانشکده کشاورزي از ساعت 18 برگزار 
مي شود. اميدوارم بتوانيم برنامه هاي خوبي را 

براي شاعران برگزار کنيم.

معاون اداري مالي وزارت علوم از پيگيري تبديل وضعيت 
و اخذ شناسه کارکنان قراردادي دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي و استفاده از بازنشسته ها در مشاغل خاص 
خبر داد.به گزارش خبرگزاري  وزارت علوم، محمدتقي 
نظر پور در نشست شوراي سياست گذاري امور پشتيباني 

مناطق ده گانه آموزش عالي و مسئوان سازمان امور 
اداري و استخدامي کشور، ارائه آمار دقيق در حوزه 
منابع انساني را يکي از عوامل اصلي در حل مشکات 
و اتخاذ تصميم گيري هاي مناسب و رسيدن به تفاهم 
با سازمان اداري واستخدامي کشور برشمرد.وي منابع 
انساني را يکي از پر توان ترين منابع کشور برشمرد 
و اظهار داشت: در دنياي امروز کشوري غني است 
 که روي منابع انساني خود به طور جدي و با برنامه 
سرمايه گذاري کند.معاون اداري، مالي و مديريت منابع 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري بعد از وزارتخانه هاي آموزش و 
پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي سومين 

دستگاه بزرگ اجرايي کشور است.

معاون اداري مالي وزارت علوم خبرداد:
استفادهازبازنشستههادرمشاغلخاصبهاندازهيکسومساعتکاري

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM
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نمايه

چهبسيارنددوستانزمانچيدهشدنکاسهها)درسفره(،وچهاندکندهنگام
گرفتارىهاىزمانه!

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

نشاني: تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM 
چاپ:گلريز     تلفن:66795442

اربعين  راهپيمايي  مراسم  گفت:  عاليات  عتبات  بازسازي  ستاد   معاون 
امام حسين)ع( به عنوان بزرگ ترين تجمع و راهپيمايي مسالمت آميز در 
دنيا شناخته شد.به گزارش  فارس، گودرزي قائم مقام ستاد اربعين کشور 
و مسئول کميته اسکان زائران در مراسم تجليل از خادمان اربعين حسيني 
در وزارت جهاد کشاورزي با تقدير از خادمان زائران امام حسين)ع( گفت: 
موکب سنگرسازان بي سنگر از سال ۹۵ شروع به فعاليت کرد و از سال 
۹۶ در کربا حضور پيدا کرد و امسال هم در کربا و هم در نجف خدمات 

قابل تقديري به زائران ارائه کرد. وي افزود: در مرز شيب و چذابه، جهاد 
نصر خدمات قابل توجهي به زائران ارائه کرد.به گفته گودرزي اربعين امروز 
به يک بحث راهبردي و فرهنگي تبديل شده که هم باعث ارتباط دو ملت 
مسلمان ايران و عراق شده و هم باعث ايجاد امنيت در کشورهاي منطقه 
و ايجاد ارتباط بين ملت ها شده است.به گفته معاون ستاد بازسازي عتبات 
عاليات اين اتحاد بين ملت ها که به برکت راهپيمايي عظيم اربعين ايجاد 

شده، هم به نفع ملت ايران و هم عراق و هم به نفع جهان تشيع است.

معاون ستاد بازسازي عتبات عاليات: 

راهپيمايياربعين،بزرگترين
تجمعمسالمتآميزبشري

شناختهشد

 مهر/ محمود خاکباز

مسابقاتربوکاپ
آسيا-اقيانوسيه

مسابقات ربوکاپ آسيا - اقيانوسيه ۲۰۱۸ 
با حضور شرکت کنندگاني از ۱۵ کشور در 
کيش آغاز شد.عکس ها گوشه اي از اين 

مسابقات را نشان مي دهد.

يادداشت 

خبر

آربيآوناسيانوتفکراتوروشهايش
دروورکشاپهايتئاترکشور

سيد کمال الدين حسيني ساوجي
نمي دانم از کجا بگويم ويا چگونه ؟ نمي دانم بر ما چه رفته است و ما 
را چه شده؟ نزديک به چهل سال است که از انقاب اسامي مي گذرد 
 و ما تازه برگشته ايم به زمان قبل . تازه در حوزه تئاتر از کساني دعوت 
مي کنيم که براي نسل جديد وجوانان ما کارگاه هايي بگذارند که از ريشه 
مشکل دارند. بر مسئولين تئاتر چه مي گذرد؟ چه فکري کرده اند؟  مسئولين 
انجمن نمايش وهنرهاي نمايشي مي خواهند به کجا بروند ؟ اصا براي اين 
 اعمال ورفتاروتصميم هايشان چه توجيهي دارند ؟ چرا کسي جلوي اينها را 
 نمي گيرد ؟ چه فکري کرده اند که از افراد معلوم حالي دعوت به عمل 
مي آورند و برايشان در خصوص صادق هدايت در خانه هنرمندان سخنراني 
مي گذارند و در کل کشور برايشان وورکشاپ تئاتر بر گزار مي کنند که قبل از 
انقاب در کارگاه نمايش عريان به روي صحنه مي رفتند وهمجنسگرايي  و بي 
عفتي وهزار جور کثافت کاري ديگر را رواج مي دادند . ما در داخل کشور افراد 
 بسيار فرهيخته وانديشمند و ايقي داريم که سالها در خارج وداخل بوده اند

وصاحيت تدريس وآموزش به نسل جوان را دارند اما مسئولين هنرهاي 
نمايشي وانجمن نمايش توجهي به آنان نمي کنند وبعد مي آيند براي افرادي 
اين چنيني وورکشاپ سراسري مي گذارند.  دست مريزاد . عجب ! شما در 
کجاها سير مي کنيد؟ با اين کارهايتان چه اهدافي را دنبال مي کنيد ؟ اصا 
به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص تئاتر وهنرهاي نمايشي توجه 
مي کنيد ؟ واي به حال ما ، از کسي دعوت مي کنيد که برهنه روي صحنه 
بوده وافکار مغشوش چپي داشته. اين افکار واين کارها ديگر در خود اروپا 
هم منسوخ شده ودورانش سال هاست که گذشته . اين فرد مي خواهد چه 
 چيزي به نسل جوان تئاتر بدهد . آن وقت پول کساني که کار ارزشي کرده اند 
و موظف به حمايت از آنها هستيد را نمي دهيد وبه هر بهانه اي هنرمندان 
ارزشي  وکارهاي ارزشي را حمايت نمي کنيد  و آنقدر براي پرداخت حق شان 
آنان را سر مي دوانيد که خسته مي شوند و آبرويشان پيش گروه شان مي رود . يا 
مثا براي خارج رفتن يک نفر که اصا سفرش هيچ نفعي براي تئاتر ندارد جز 
نفع خود آن فرد هزينه مي کنيد .حاا هم فردي را آورده ايد که هيچ اعتقادي 
به هيچ چيزي ندارد حتي حفظ عفت فردي و عمومي . آنوقت اين فرد را 
استاد ومربي جوانان تئاتر قرار مي دهيد . اين آقا چه چيزي را مي خواهد به 
جوانان تئاتر بياموزد جز بي عفتي و...کسي که پيرو آربي آوناسيان بوده ديگر 
معلوم است چه افکار وروشي دارد . اين افراد اگر چيزي در چنته داشتند که 
در همان خارج مي ماندند وپس از چهل سال به ايران نمي آمدند .بايد ديد 
چه اهداف شومي در پس اين حرکت است .اصا معاونت محترم هنري  در 
جريان اين موضع قرار دارد . مسئوان ديگر هنري کشور چه ؟ بهتر است 
عاجا فکري به حال اين اوضاع واحوال بشود وگرنه همان آتش به اختيار 

فرهنگي بايد اوضاع را درست کند .

در آستانه گرامي داشت جشن شب يلدا برگزار مي شود
برپاييجشنشبچلهبراي

کودکانکارجنوبشهرتهران
کودکان  با  مهرباني  و  همدلي  ايجاد حس  هدف  مهربا  فرهنگسراي 
ايراني،  کهن  جشن  برپايي  جامعه درآستانه  نيازمند  و  ديده  آسيب 
شنبه  سه  روز  کار  کودکان  ويژه  را  يلدا  شب  جشن  آييني  مراسم 
برگزار  تهران  شهر  جنوب  آجرپزي  هاي  کوره  در  آذرماه   بيستم 
 مي کند.به گزارش روابط عمومي مراکز فرهنگي هنري منطقه 1۹، 
سعيد رنجيربان مدير فرهنگي هنري منطقه 1۹ و رئيس فرهنگسراي 
مهر  با اعام اين خبر گفت: جشن کهن ايراني باعنوان" خشت هايي 
به منظور دستگيري از کودکان کار  و کم برخوردار  به قامت يلدا " 
که در کوره هاي آجرپزي حاشيه جنوب شهر تهران سکونت دارند، 

برگزار مي شود.

ره نماي طريق

خبر

 صله  رحم را تعريف فرموده و درباره  
مصاديق و نحوه  آن توضيح بفرماييد؟ 

رحم کسي است که با انسان پيوند خوني دارد، 
و  عمه  عمو،   مادر،  برادر، خواهر،  پدر،  مانند 
فرزندان آن ها. صله  با رحم به معناي پيوند با 
کساني است که با انسان خويشاوندي نسبي 
دارند، نه خويشاوندي سببي. ضمنا صله، در 
برابر قطع است که در قرآن نيز از آن سخن 
بِِه أَن   ُ گفته شده است: » يَقَطُعون ما اَمَراله

يُوَصل«. گرچه بسياري از مفسران اين آيه را تنها ناظر به  قطع رحم 
و بريدن رابطه  خويشاوندي دانسته اند، ولي دقت در مفهوم آيه نشان 
دارد که مسئله  قطع رحم  و عمومي تري  معناي وسيع تر  مي دهد که 
يکي از مصاديق آن است.باز هم در آيات ديگر به طور صريح  از صله  
هيُتم أَن تُفِسُدوا في  رحم سخن گفته شده است: » َفَهل َعَسيُتم إِن تََول
اأَرِض َو تَُقِطوا أَرحاَمُکم«؛ پس به دليل آيات و روايات فراواني که در 
اين باب وجود دارد، علما و فقها، صله رحم را واجب و قطع رحم را 
گناه کبيره مي دانند. در رأس صله  رحم،  صله با پدر و مادر است که 
 از همگان  به انسان نزديک تر هستند. در پار ه اي از روايات به انواعي از 
صله  رحم اشاره شده است؛ از جمله روايتي که ازحضرت امام صادق )ع( 
نقل شده است که ايشان فرمودند: » ِصل َرِحَمَک َولَو بَِشربٍَه  ِمن َماءٍ َو 
ِحُم َکُف ااَذي َعنَها«؛ با خويشاوندان خويش، حتي  أَفَضُل َما يُوَصُل بِِه الره
با جرعه اي از آب پيوند برقرار کنيد و البته بهترين نوع صله   رحم آن است 
 که  آزار و اذيتي را از ايشان دور کنيد. يا روايت ديگري از پيامبر اکرم )ع( 
نقل مي کنند که ايشان فرمودند: » ِصُلوا أَرَحاَمُکم وَلَو بِالتهسلِيِم«؛ با خويشاوندان 
خود بپيونديد، اگرچه به اندازه  يک سام کردن باشد. اين جرعه آب يا 
سام کردن، نمونه هايي از پيوند و صله با خويشاوندان است. دعا براي 
سامتي شان،  براي  دادن  صدقه  آن ها،  نيابت  به  زيارت  خويشاوندان، 
کمک مالي، جاني و زباني، در گرفتاري هاي آن ها و ديدار گاه و بي گاه 
از آن ها – البته ديداري که براي آن ها زحمت و آزار به بار نياورد، بلکه 

خوشحال شان کند- موارد ديگري از صله   رحم است.

معرفيپدربزرگهاومادربزرگهاي
برترقصهگو

۶ نفر برگزيده بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي بيست و يکمين جشنواره قصه گويي 
به مرحله پاياني راه يافتند.به گزارش  ستاد خبري بيست و يکمين جشنواره بين المللي 
قصه گويي، در بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي مسابقه ملي از ميان آثار رسيده به 
جشنواره، ۷1 اثر پس از داوري استاني به دبيرخانه مرکزي معرفي شدند. از ميان 
آثار منتخب، ۶ قصه گوي برتر با راي هيئت انتخاب و کميته داوران منطقه اي براي 
اجرا در مرحله نهايي انتخاب شدند تا از 2۶ تا 2۹ آذرماه در مرکز آفرينش هاي 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان روي صحنه رفته و  ۳ نفر از قصه گويان 

پدربزرگ و مادربزرگ به عنوان قصه گوي برتر معرفي شوند.
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سهشنبه97/9/20

آگهي مناقصه سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان 
 نوبت اول

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند 3 مصوبه شماره ۱4 شوراي سازمان در نظر دارد 
عمليات تنظيف، نگهداري، تخليه و باز کردن مجراي سرويس بهداشتي پارکهاي سطح شهر و مسجد جامع را از 
طريق مناقصه عمومي براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد مناقصه به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از 
کليه شرکتهاي خدماتي داراي مجوز از اداره کار و امور اجتماعي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي نوبت 
دوم همه روزه به جز ايام تعطيل حداکثر به مدت ۱۰ روز جهت خريد اسناد مناقصه به امور قراردادهاي سازمان واقع 

در بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط شرکت در مناقصه:

۱- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۱۰7/۰۸۸/۰۰۰ ريال که مي بايست به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر و يا رسيد 
پرداختي به حساب ۰۱۰۵93۸۱۸6۰۰۱ به نام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري نزد بانك ملي ارسال گردد.

۲- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
3- به پيشنهادات مخدوش و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان 
ضبط خواهد شد.

۵- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مي باشد.
6- آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ 97/۱۰/۸ مي باشد.

7- تاريخ بازگشايي پاکات مورخ 97/۱۰/9 ساعت 9 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/۱9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/۲6
خ ش: 97/9/۱9

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
) نوبت اول( 

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي ، خريد ۵۰۰ تن لوله پلي اتيلن PE -۸۰   به شماره 
دريافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کليه   (  . نمايد  برگزار  دولت  الکترونيکي  تدارکات  از طريق سامانه  را  مناقصه ۲۰۰97۱۲3۵۰۰۰۰44    
 اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد ( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ( 
- تضمين شرکت در مناقصه : ) فرايند ارجاع کار ( ضمانت نامه بانکي 

- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ) فرايند ارجاع کار ( ۲/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال 
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/۱9 مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  : ساعت ۱3 روز پنج  شنبه تاريخ 97/9/۲9
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد  : ساعت ۱4  روز شنبه تاريخ  97/۱۰/۱۵ 

- زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت ۸/3۰  صبح روز يکشنبه تاريخ  97/۱۰/۱6  
- مبلغ برآورد : 67/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال  مي باشد 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف : کرمان – خيابان هزار و 
يکشب – نبش کوچه ۲۱ – شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها .  تلفن :  6- 3۲4739۸3 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس دفتر ثبت نام : ۰۲۱4۱934 
توضيحات :

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد 
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است 

تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عاوه بر سامانه بصورت فيزيکي ) اک و مهر شده ( نيز بايد ارائه شود .  

 نوبت اول : 97/۰9/۱9
نوبت دوم : 97/۰9/۲۱

آگهي مزايده فروش )به صورت كتبي(
تعداد 5 دستگاه خودرو )1 دستگاه ميني بوس آکيا و 4 دستگاه ميني بوس ايسوزو(

مرحله دوم - نوبت اول
شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره ۵79/ش/ش مورخ 97/6/۲۵ شوراي اسامي محترم 
شهر و برابر نظريه کارشناسي رسمي دادگستري تعداد ۵ دستگاه خودرو )۱ دستگاه ميني بوس آکيا و 4 دستگاه ميني بوس 
ايسوزو( خود را از طريق مزايده عمومي )به صورت غيرحضوري( به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان محترم )اشخاص 
حقيقي و حقوقي( دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، 
تا تاريخ 97/۱۰/۸ روز  شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مرکزي مراغه - طبقه 
همکف - اتاق شماره ۲۵ مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تکميلي مزايده فوق از طريق وب سايت 
پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره 
تلفن 37۲۱77۲۸-۰4۱ واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شرکتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده 

ذيل مي باشد.
ليست خودروهاي مورد مزايده فروش شهرداري مراغه:

۱- شهرداري به استناد بند ۵ ماده ۵ آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
۲- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت 
انصراف هر يك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده ۸ آيين نامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري 

ضبط خواهد شد.
3- هزينه دو نوبت آگهي و هزينه کارشناسي بر عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- کليه کسورات قانوني و ماليات به ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد.
۵- رعايت قانون منع مداخله کارکنان براي کليه شرکت کنندگان الزامي است.

6- ازم به ذکر است که فروش و واگذاري خودروهاي مندرج در رديف هاي ۱ الي ۵ به شرح ذيل خواهد بود:
الف- از خريداران محترم متقاضي استفاده در خطوط محدوده داخل شهرستان اعم از اداري يا اتودربست ها با ارائه پروانه 
فعاليت از سازمان مديريت حمل و نقل شهرستان جهت تقويت ناوگان شهرستان مندرج در رديف هاي )۱ الي 4( از کل مبلغ 
مورد مزايده- مبلغ ۱/976/۰۰۰/۰۰۰ ريال طي ۵۲ قسط و به ازاي هر قسط مبلغ- 3۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال )به صورت اقساطي( 
دريافت خواهد شد و مابقي مبلغ مورد مزايده به صورت نقد و از خريداران متقاضي خارج از شهرستان کل مبلغ مورد 

مزايده فروش به صورت نقد دريافت خواهد شد.
ب- از خريداران محترم متقاضي مندرج در رديف ۵ مبلغ مورد مزايده فروش )متقاضيان داخل و يا خارج از شهرستان( 

کل مبلغ مورد مزايده به صورت نقد دريافت خواهد گرديد.
7- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز به شرکت در مزايده مي باشند و شرکت کنندگان محترم مختار به خريد يك 

مورد يا دو مورد و سه مورد و يا تمامي موارد مندرج در رديف هاي ۱ الي ۵ مي باشند.
۸- سند خريداران اقساطي تا تسويه کامل اقساط و بدهي به نام خريدار انتقال نخواهد يافت و ضمنا خريداران به صورت 

اقساطي تا تسويه حساب کامل اقساط و بدهي حق فروش به شخص ثالث را به هيچ عنوان ندارند.
9- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.

تاريخ انتشار: 97/9/۱9
خ ش: 97/9/۱9

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان   شهردار مراغه - احمدي

قيمت پايه با ارزش قيمت خودروارزش افزوده )9%(مدلمورد استفاده تيپسيستمنوعرديف
افزوده به ريال

مبلغ سپرده )به ريال(

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس1

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس2

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس3

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس4

75/000/000 ريال1/500/000/000 ريال1/365/000/000 ريال135/000/000 ريال1391مسافربريM64آكياميني بوس5

شركت آب و فاضاب روستايي 
استان كرمان


