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 داوطلب دبير کلي 
حزب مؤتلفه اسامي نيستم

چرا مسئوان زياد حرف مي زنند؟
مسعود پيرهادي

اگر گذرتان به اداره ها و سازمان ها 
افتاده باشد حتما مشاهده کرده ايد 
اتاق يک  که پشت هر ميز در هر 
او  مسئوليت  عنوان  و  نشسته  نفر 
در جلوي ميز، »کارشناس« است. 
اصل مسئله همينجاست در ادارات 
و سازمان هاي ما همه کارشناسند و کمتر کسي کننده 
کار است؛ اشتباه نشود؛ قصدم نقد از نظام اداري نيست؛ 
بحث بر سر آن است که بسياري از ما چون کمتر کار 
مي کنيم فرصت داريم به هر زمينه و بحثي ورود پيدا 
کنيم. في الواقع اگر مسئولي را ديديد که در بسياري 
نظر  اظهار  کارش  موضوع  با  نامرتبط  هاي  زمينه   از 
مي کند، بدانيد احتماا در حوزه خود بسيار کم کار 

است؛ چرا؟ بخوانيد:
 1. معاون وزير خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي،
در مسئله قطع همکاري يک بازيکن فوتبال با باشگاه 
پرسپوليس اظهار نظر مي کند، اما پس از خروج رسمي 
اياات متحده از برجام، تا هفته ها سکوت مي کند و در 
 رسانه ها ظاهر نمي شود. يک مسئول نظامي به بحث هاي

و  اقتصاد  از  مواضعش  و  پردازد  مي  فني  و  تاريخي 
 صادرات خودرو گرفته تا کوروش و جايگاهش را شامل
 مي شود اما عملکرد خود او در تشکيات زيرمجموعه اش

زير سؤال است و بسياري از ظرفيت هاي آنجا را معطل 
نگه مي دارد. يک رئيس جمهور سابق، فرصت دارد مرتبا 
در باب همه امور از انسان کامل و مهدويت گرفته تا 
تخصصي ترين مباحث علوم انساني سخنراني کند، اما 
فرصت ندارد در برخي جلسات مهم يا شوراهاي عالي 
شرکت کند. يکي از شهرداران تهران که عمر مسئوليتش 
هم چند ماه بيشتر نبود، مرتبا به همه غير از اطرافيانش 
حمله مي کند و آنها را ناکارآمد مي نامد اما نمي داند 
يکي از خطوط مترو که در مورد آن ده ها مصاحبه کرده، 

قرار است کدام نقطه را به کجا وصل کند.
2. ايرادي ندارد که يک مسئول روابط بين الملل کمي 
هم به علت عاقه شخصي اخبار ورزشي را دنبال کند يا 
اينکه يک مسئول نظامي و فرهنگي، مسائل اقتصادي را 
دنبال کند خيلي هم خوب است اما مشکل چيست؟ خيلي 
 از مسئوان به اين دليل فرصت دارند به تخريب قبلي ها
يا ديگران بپردازند که خيلي روي کار خود متمرکز 

نمي شوند؛ 

سرمقاله

يادداشتيادداشت
اقيانوس مبالغه براي مقابله با موج! 

مهدي عامري
حجت ااسام غرويان در مطلبي در روزنامه آرمان)18آذر97، 
است  داشته  بيان  هاشمي  مرحوم  پيرامون  نظراتي  ص2( 
منطقي  نواقص  ايشان،  مورد  در  غلو  و  اغراق  بر  که عاوه 

آشکاري نيز دارد! 
ايشان نوشته است: »مرحوم آيت ا... هاشمي جايگاهي در انقاب 
و نظام جمهوري اسامي پيدا کردند که تبديل به »معيار« 
شدند. هر فردي که عليه ايشان سخن گفت و درصدد تخريب 

شخصيت وي برآمد، منفور ملت شد. اکنون هم بدين منوال است. يعني به محض 
آن که کسي عليه آيت ا... هاشمي سخني مي گويد، مطلبي مي نگارد و يا اتهام افکني 
مي کند، در دل مردم جايگاهش بسيار تنزل پيدا مي کند. اين امر نشان مي دهد که 

شخصيت مرحوم هاشمي، معيار ارزيابي افراد است.«
اين مطلب ايشان، در واقع نوعي مصادره به مطلوب است، بدين معنا که ايشان معيار 
بودن هاشمي را پيش فرض گرفته و منفور بودن افراد در جامعه را به دليل تخريب 
شخصيت ايشان مي داند! چه بسا نفرت مردم از فردي دايل متعددي داشته باشد 

که فقط بخش کوچکي از آن اظهارات افراد عليه آقاي هاشمي باشد! 
ضمن اينکه ايشان بدون مصداق روشني، ادعايي بي دليل مطرح نموده که چه بسا در 
طول تاريخ عکس آن صادق باشد! چنانچه در دوران اصاحات، هر کس عليه مرحوم 
هاشمي موضع گرفت، به مقامي رسيد و در بين مردم محبوبتر مي گشت! يکي رئيس 
جمهور شد و جناحي به طور کامل فاتح مجلس شد و ... احتماا اشتغاات علمي 
ايشان در آن سالها از يادشان برده است که در انتخابات مجلس ششم چه گذشت و 
اصاح طلبان با کمک هجمه هاي رسانه اي، با مخالفت با آقاي هاشمي توانستند راي 
مردم را جلب کنند! همچنين در سال 84 يا 88 نيز آن نامزدي که خود را مقابل 

آقاي هاشمي قرار داد محبوب ملت شد و راي مردم را به دست آورد!
البته با اين وجود، نگارنده اعتقاد ندارد که مرحوم هاشمي معيار محبوبيت افراد 
است و يقينا دايل متعددي مي توان براي اين امر ذکر کرد که شايد يک مورد 

کوچک آن مخالفت با هاشمي باشد!
حال خوب است آقاي غرويان براي ادعاي خود مصداقي ذکر کند تا مشخص شود 
در کدام برهه زمان مخالف هاشمي منفور ملت بوده است تا بر فرض قبول معيار 
ادعاي  و  گزاره کلي  به يک  تنها  و  قبول کرد  را  آن  بتوان   آقاي هاشمي،   بودن 

بي دليل اکتفا نکرد! 
ايشان ادامه داده است: »در پيام مقام معظم رهبري که به مناسبت ارتحال آيت ا...

هاشمي صادر شد، متبلور است. در آن پيام، حدود 20 تا 30 صفت پسنديده براي 
آن مرحوم ذکر شده بود. شخصيت آيت ا... هاشمي به عنوان يار ديرين مقام معظم 
رهبري، در حقيقت جداکننده صف مخالفان و موافقان رهبري تلقي مي شود. از 
اين منظر، آقايان بايد مراقب باشند دست از تخريب و هجمه به شخصيت آيت ا... 

هاشمي رفسنجاني بردارند.«
استدال ايشان در واقع چنين است: 

صغري: رهبري صفات پسنديده متعددي را براي هاشمي آورده است
کبري: هر کس که موصوف آن چناني رهبري را تخريب کند مخالف رهبري است

نتيجه: پس هر کس هاشمي را تخريب کند، مخالف رهبري است! 
اصوا اين قياس نه در مورد آقاي هاشمي، بلکه در مورد هر کس ديگري صادق است 
و اصوا به مدح ربطي ندارد! چه آنکه اصوا تخريب کردن ديگران، حتي کساني که 
رهبري در مورد آنها مدحي بيان نفرموده اند؛ حرام و مخالفت با شرع است. اما اينکه 
اگر کسي به خاطر يک اظهار نظر، مخرب معرفي شود نيز امر نادرستي است! چه بسا 
افرادي از روي جهل و يا مغالطه اظهار نظري کنند که قصدشان تخريب و هجمه 
نيست! چنانچه جناب غرويان  نيز بعضا استدااتي دارد که از نظر منطقي نارساست 
و اين بدين معنا نيست که ايشان نيت تخريب امري را دارد! بر فرض نماينده اي در 
موضع گيري به اشتباه مطلبي را به آقاي هاشمي نسبت داده چطور مي توان فهميد 

ايشان از روي کينه يا تخريب اين مطلب را بيان داشته است؟ 
ضمن آنکه طبق مبناي آقاي غرويان، مرحوم هاشمي نيز در زمره مخالفان رهبري 
است چه آنکه دولت نهم و دهم نه تنها بيش از سي صفات پسنديده در کام 
رهبري دارد و البته آقاي هاشمي بارها به نقد، و به تعبير آقاي غرويان تخريب آن 

دولت پرداخته بود!!
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هزينه و فايده برجام
محمد كاظم انبارلويي

وزارت  مديران  و  وزير  ديدار  در  رئيس  جمهور 
راه، مسکن و شهرسازي گفته است: »اگر برجام 
باشد يا نباشد، بايد براي مردم ترجمه شود که 
بودن آن چه قدر سود دارد و نبود آن چه قدر 

ضرر دارد؟«
اين حرف درستي است که هزينه و فايده برجام 
يک روزي بايد برود در کوره  حسابرسي،  حسابداري 
با برجام چه قدر سود کرديم، چه قدر  تا معلوم شود  و حسابدهي، 

ضرر؟!
رئيس  جمهور تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام گذاشته،  که 
رئيس ديپلماسي کشور و رئيس بانک مرکزي مي گويد دستاوردهايش 
تقريباً هيچ است، اما اين فاقد يک اظهار نظر کارشناسي،  فني و بر 

اساس حسابدهي است.
رئيس  جمهور قبل از برجام گفته بود ما چيزي را امضا نمي کنيم مگر 
اينکه در همان روز همه تحريم هاي ظالمانه اقتصادي لغو شود. بعد 
معلوم شد در همان روز و بعد از آن در زمان اوباما چنين کاري صورت 
نگرفته است. ترامپ که سرکار آمد با لگد به سبد تخم مرغ هاي برجام، 
همه آنها را شکست و نه تنها تحريم ها لغو نشد بلکه تحريم هاي ظالمانه 
شديدتري اعمال شد. لحن مقامات آمريکايي تندتر شد و حتي با پررويي 
 اعام کردند هدف تحريم ها براندازي نظام است و ايراني ها نمي توانند 
چهل سالگي انقاب را جشن بگيرند، تحريم هاي اقتصادي آنها را از پاي 
در خواهد آورد.آنچه گفته شد تنها ترجمه  کوتاهي از زيان هاي برجام 
بود. براندازي نظام را حکام آمريکا در خواب خواهند ديد، ملت ايران 
آن  چنان مشتي بر دهان ترامپ خواهد کوبيد که صدايش تا آن سوي 
اقيانوس ها شنيده شود. برويم سراغ  هزينه و فايده برجام؛ آنچه تاکنون 
گفته شده در باره خسارت محض برجام فاقد عدد و رقم است. نهادهاي 

نظارتي به ويژه مجلس بايد در اين  باره اظهار نظر کنند.
در دوران مذاکرات برجام يکي از طرف هاي ثابت گفت وگوهاي برجامي، 
وزير خزانه داري آمريکا بود، اين طرف ميز کسي از وزارت اقتصاد، دارايي 
و خزانه  داري کل کشور نبود که به رئيس  جمهور بگويد هزينه هاي 

تعهدات برجامي چه قدر است؟
بايد از خزانه  داري  کل، بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل پرسيد 
بر سر حساب سود و زيان و تراز 5 شرکت هسته اي مندرج در پيوست 
شماره 3 قانون بودجه  کل کشور چه آمده است؟ آواربرداري از حساب 
و کتاب اين شرکت ها که طي 20 سال گذشته سرمايه گذاري عظيمي 
در آنها صورت گرفته، به گونه اي که ايران موفق به حضور در باشگاه 
هسته اي جهان شد،  معلوم خواهد کرد زيان حاصله  از تعهدات برجامي 

چه بر سر ماليه  عمومي آورده است؟
سکوت ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي کل کشور 
به عنوان سه نهاد نظارتي در سه قوه نمي  تواند سرپوش بر اين زيان 
تاريخي بگذارد. فقط يک قلم اين زيان، اکسيد کردن 200 کيلوگرم 
اورانيوم 20 درصدي است که ارزش آن در بازار جهاني حد اقل 18 
ميليارد دار مي باشد. برچيدن 14 هزار سانتريفيوژ، خروج 10 تن 
اورانيوم 5 درصدي و تبديل آن به 3 درصد، انهدام قلب رآکتور اراک، 
تقليل موجودي آب سنگين و کيک زرد،  تنها بخشي از اين زيان و 
خسارت محض است. آيا کسي هست از اين خسارت محض با عدد، 

ترجمه  اي دقيق ارائه دهد؟!
ده ها دانشمند جوان و برجستگان علمي در کشور بدون کمترين کمک 
از دنيا در فاصله  کوتاهي کشور را  به يک قدرت هسته اي تبديل کردند. 
مردم هم از بودجه مملکت هزينه آن را پرداخت کردند. دولت هاي گذشته 
همچون نماينده مردم بودند، به آن رضايت دادند. اما رئيس دولت يازدهم 
و دوازدهم سخاوتمندانه آن را بر اساس يک تعهد يک سويه بر باد فنا 

داد و در ازاي آن قرار بود تحريم هاي بانکي برداشته شود. 
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فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
) نوبت دوم( 

شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي ، خريد 500 تن لوله پلي اتيلن PE -80   به شماره 
دريافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  كليه   (  . نمايد  برگزار  دولت  الکترونيکي  تداركات  از طريق سامانه  را  مناقصه 200971235000044    
 اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 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 مذكور و دريافت 

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

- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ) فرايند ارجاع كار ( 2/850/000/000  ريال 
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/19 مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  : ساعت 13 روز پنج  شنبه تاريخ 97/9/29
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد  : ساعت 14  روز شنبه تاريخ  97/10/15 

- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8/30  صبح روز يکشنبه تاريخ  97/10/16  
- مبلغ برآورد : 67/500/000/000 ريال  مي باشد 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف : كرمان – خيابان هزار و 
يکشب – نبش كوچه 21 – شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان – اداره قراردادها .  تلفن :  6- 32473983 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس دفتر ثبت نام : 02141934 
توضيحات :

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

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

 نوبت اول : 97/09/19
شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان  نوبت دوم : 97/09/21

شرکت آب و فاضاب روستايي 
استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومي )ارزيابي کيفي (
شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصات : 3/183/151

شماره مجوز : 4695 / 1397
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در نظر دارد خدمات ذيل الذكر را طبق شرايط كلي آگهي حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي يك مرحله اي به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد :

   شماره مناقصه : 
97/ 0046

موضوع مناقصه :  
انجام خدمات نيروي انساني اداره عمليات و جوشكاري کد شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

مدت زمان اجرا : يك سال محل اجراي کار : مسجدسليمان

نوع گواهينامه صاحيت پيمانكاري )پايه/ رتبه و رشته( :  گواهي صاحيت انجام کار از اداره کار و امور اجتماعي 

  مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه :  451/000/000 ريال

برآورد کارفرما : 9/012/486/278 ريال

شرح مختصر پروژه : انجام خدمات نيروي انساني اداره عمليات و جوشكاري کد شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، آمادگي خود را بصورت كتبي به يکي از آدرس هاي ذيل الذكر اعام و همزمان نسبت 

به دريافت فرم هاي ارزيابي  كيفي اقدام نمايند.
فرم هاي ارزيابي كيفي مي بايستي ظرف مدت 14 روز تکميل و به آدرس هاي ذيل در مقابل رسيد تحويل گردند. كه پس از بررسي هاي ازم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط 

تحويل داده خواهد شد. 
زمان گشايش پيشنهادها روز دوشنبه مورخ  1397/12/20 مي باشد.

نشاني محل اعام آمادگي و دريافت اسناد : مسجدسليمان، شركت بهره برداري نفت و گاز، امور حقوقي و قراردادها، اتاق ب 13 
همزمان ارائه گواهي صاحيت/ رتبه بندي خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصوير آن الزامي و ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركت ها 

در همه  مراحل ازم و ضروري مي باشد. ضمناً كليه شركت هاي متقاضي ملزم به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال قبل مي باشند.
تذكر1 :  حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه، شركت نامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي است.

تذكر 2 : مناقصه گر ضمن اعام آمادگي تأييد مي نمايد هيچ يك از اعضاي هيأت مديره و سهامداران آن شركت / پيمانکاري شاغل دولتي نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معامات 
دولتي مصوب ديماه 1337 نمي باشند. ارائه گواهي صاحيت ايمني پيمانکار برنده مناقصه براي انعقاد قرارداد الزامي مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول :  1397/09/21
روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمانتاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/22  
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شرکت ملي نفت ايران
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

 فرشيد پور حاجت: وزير جديد بخواهد به مسکن مهر جان دهد بايد قراردادها به روز شود
 مصطفي شريفي: انتقاد جدي به دولت، توقف پروژه مسکن مهر است

صفحه4 افشين پروين پور: تکميل مسکن مهر، جزء تعهدات دولت بود
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رئيس جمهور:
شرايط خوبي براي فروش نفت داريم

رئيس جمهور گفت: شرايط خوبي براي فروش نفت داريم.به 
گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، حجت ااسام 
حسن روحاني در پايان نشست سران قوا تصريح کرد: جلسه 
امروز عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادي کشور بود و راجع به 
مسائل سياسي و منطقه اي هم بحث هايي داشتيم.وي در مورد 
مسائل اقتصادي در اين جلسه گفت: در مورد اقتصاد در هفته هاي 
گذشته چارچوبي را تنظيم کرده بوديم که اين چارچوب به يک 
نحوي مسئله بودجه سال آينده را در بر مي گرفت. مقام معظم 
رهبري رهنمودي را دادند که بر مبناي آن رهنمود جلسه اي 
داشتيم که اين سياست را چگونه عملياتي کنيم.رئيس جمهور 
بيان داشت: جلسات ديگري هم ظرف اين هفته خواهيم داشت 
و تا هفته آينده نکاتي که مورد نظر مقام معظم رهبري است 
نهايي خواهيم کرد. ممکن است بر مبناي اين نظر مواردي هم 
براي بودجه سال آينده اصاحاتي ازم داشته باشد که انجام 
دهيم. ايحه بودجه هم آماده است که ان شاءاه به زودي تقديم 
تأکيد  مجريه  قوه  شد.رئيس  خواهد  اسامي  شوراي  مجلس 
کرد: به ملت عزيز و بزرگ ايران ازم مي دانم بگويم که بعد از 
۱۳ آبان که آمريکايي ها بسيار در انتظار اين بودند که شاهد 
يک به هم ريختگي در اقتصاد کشور باشند مردم بزرگوار ما و 
فعاان اقتصادي به گونه اي عمل کردند که خوشبختانه همه 
چيز برعکس شد يعني آمريکايي ها مي خواستند بعد از ۱۳ آبان 
تورم، مشکات اقتصادي، مسائل بازار و ارز را به نحو ديگري 
ببينند که خوشبختانه بانک مرکزي و بخش هاي ديگر اقتصادي 

و هم مردم عزيزمان به گونه اي عمل کردند که کامًا براي همه 
دنيا و داخل کشور ما محسوس است که آرامش مردم بعد از 
۱۳ آبان بيشتر شد و همه تاش ها اين است که اين آرامش 
را ادامه دهيم و بتوانيم مشکاتي را که روي دوش مردم است 
بکاهيم.رئيس جمهور خاطرنشان کرد: من در اينجا مي خواهم 
از صادرکنندگان عزيز تشکر کنم، پيشرفت خوبي در ۸ ماهه 
امسال نسبت به سال گذشته داشته ايم که بيش از ۱۳ درصد 
افزايش صادرات داريم و با چارچوبي که تعيين شده که چگونه 
ارز صادرات غيرنفتي به داخل کشور برگردد و راه حل مطمئني 
براي درآمدهاي ارزي ما پيش بيني شده است و اين راه مطمئن 
را ادامه مي دهيم.رئيس قوه مجريه بيان داشت: امروز بخشي از 
جلسه ما در مذاکره با وزير نفت و شرايط فروش نفت گذشت، 
بحمداه شرايط مناسب و خوبي داريم، آمريکايي ها هدفشان 
اين بود که جلوي صادرات نفت ما را بگيرند و به صراحت به 
مردم مي گويم که صادرات نفت ما بعد از ۱۳ آبان به مراتب از 
قبل از آن بهتر شده است. گزارش امروز وزير نفت هم اميدوار 
توافق  مورد  مي خواست  تسهيات  که  مواردي  و  بود  کننده 
جمع سران سه قوه است.روحاني تصريح کرد: آمريکايي ها در 
زمينه نفت ناموفق بودند، آمريکايي ها در زمينه اوپک خيلي 
تاش کردند که توليد شرکت هاي عضو اوپک در نفت کاهش 
پيدا نکند که الحمده کاهش پيدا کرد و غير اوپک هم همين 
تصميم را داشتند، آمريکايي ها در اجاس اوپک اين بار ناموفق 
بودند و جمهوري اسامي ايران خوشبختانه موفقيت هاي خوبي 

به دست آورد.روحاني افزود: روند فروش نفت ما به همان صورتي 
که قبل از اين اجاس بوده ادامه خواهد يافت. در زمينه مسائل 
منطقه اي هم حرکت ها به سود مردم منطقه است، شرايط يمن 
به گونه اي است که احساس مي کنم آنهايي که مي خواستند يمن 
را در اشغال خود داشته باشند راهي جز صلح با مردم يمن ندارند 
و ما همواره از مذاکرات يمني-يمني پشتيباني مي کنيم و امروز 
عامت ها براي رسيدن به يک آرامش در يمن بيشتر است.روحاني 
خاطرنشان کرد: در سوريه هم شرايط به سمت صلح و آرامش 
بيشتري است و اين به معناي موفقيت جمهوري اسامي ايران در 
 مسائل منطقه اي است و اميدواريم با توفيقاتي که مردم در مسير 
۴۰ سالگي انقاب خواهند داشت شاهد توفيقات بزرگتر باشيم. 
من در اين يکي دو سفري که به استان ها داشتم و بقيه مسئولين 
نيز به استان ها سفر دارند بحمده شاهد افتتاح هاي بسيار زياد و 
به ثمر رسيدن بسياري از پروژه ها هستيم و در مورد پروژه هاي 
ناتمام نيز در نشست سران قوا تصميمات خوبي گرفته شد تا 
به مردم واگذار شود.رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه همه تاش 
خود را مي کنيم تا روند اشتغال را بتوانيم براي سال آينده حفظ 
کنيم و مردم ما در کااهاي اساسي دچار مضيقه نباشند، اعام 
اولويت ما در بودجه سال آينده  اولين  کرد: تاش مي کنيم  
همين است که مردم از لحاظ کااهاي اساسي و مواد ضروري 
اطمينان داشته باشند و ارز مان در بازار يک ثباتي داشته باشد 
و بتوانيم حقوق افرادي را که حقوق ثابت دارند در حدي که 

توان داريم رشد بدهيم.

دبيرکل جمعيت جانبازان انقاب اسامي گفت: دولت قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
را کامل اجرا نمي کند.مجتبي شاکري در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، درباره سياست هاي حمايتي دولت از ايثارگران و خانواده شهدا گفت: مجموعه 
خواسته هايي که ايثارگران و خانواده شهدا دارند، مجتمع شده  در سازماني به نام بنياد شهيد 
و امور ايثارگران، بنابراين اين مجموعه بايد با شناخت و مديريت صحيح بتواند اين خواسته ها 
را مديريت کند و همچنين اطاعات صحيح را به هيئت دولت ببرد تا دولت آن ها را در قالب 
برنامه وبودجه در مجلس تأمين و قشر ايثارگر و جانباز به خواسته هايشان برسند.وي يکي از 
مشکات قشر جانباز را نداشتن توجه کافي بنياد شهيد و امور ايثارگران و دولت به ترويج 
فرهنگ ايثارگري عنوان کرد و افزود: سال هاست تذکر رهبر معظم انقاب در خصوص تبيين و 
رشد فرهنگ ايثار و شهادت مطرح شده است اما در بنياد شهيد، کار فرهنگي براي خانواده هاي 

ايثارگر و شهدا نزديک به صفر است و کار خاصي انجام نمي دهند؛ در صورتي که بايد قرارگاه 
دفاع از فرهنگ ايثار و شهادت در بنياد شهيد تشکيل شود تا از حماسه سازي يادگاران دفاع 
مقدس و مدافعان ميهن اسامي حمايت شود.وي، دومين مشکل جانبازان و خانواده هاي 
شهدا را مشکل معيشتي دانست و گفت: دولت سال هاست که قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران را کامل اجرا نمي کند و بارها اين بهانه را آورده که مشکل بودجه اي دارد؛ در 
صورتي که مجلس آن را تصويب کرده و دولت بايد قانون را اجرا کند. شاکري مشکات بيمه اي 
را سومين مشکل جانبازان عنوان کرد و گفت: بنياد شهيد پرداخت هزينه خدمات بيمه اي 
و درماني جانبازان را جدي نمي گيرد و آن را رها کرده است و حتي دولت رديف بودجه اي 
هم براي پرداخت حق بيمه جانبازان تخصيص نمي دهد و همين باعث شده تا روند درماني 

جانبازان و خانواده ايثارگران با مشکل روبه رو شود.

هزينه و فايده برجام
ادامه از صفحه  اول

اما رئيس ديپلماسي ما مي گويد ما در لندن اجازه نداريم يک حساب 
بانکي داشته باشيم و نمي توانيم يک دار را در بانک ها بر اساس همين 

برجام جابه جا کنيم.
ما جان پاک چهار جوان دانشمند هسته اي را براي چنين دستاوردي 
ايراني حاضر  هزينه کرديم و آنها به شهادت رسيدند. صدها دانشمند 
شدند با جانفشاني، دستاوردهاي هسته اي را حفظ کنند اما آقاي روحاني 
کرکره فعاليت هسته اي را پايين کشيد  و هنوز هم از فايده  برجام بي  

هيچ دليل و سندي سخن مي گويد.
دولت نهم و دهم که اين دستاورد عظيم را به  دست آورد مورد شديدترين تحريم ها 
از جمله تحريم نفت بود اما در همان دوره به اعتراف رقباي خود پرفروش ترين 
 دوران تاريخ فروش نفت را داشتيم. هم قيمت نفت باا بود، هم فروش آن با 

دور زدن تحريم ها تضمين شده بود.
اما پس از برجام بايد براي فروش نفت به گدايي سه دولت اروپايي برويم 
و هنوز معلوم نيست حاضر به خريد نفت هستند يا نه؟! عدد و رقم اين 

خسارت با برجام و بدون برجام را بايد ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي 
و سازمان بازرسي کل کشور بدهند. حاا رئيس  جمهور در همين نشست 
با اهالي وزارت راه مي گويد: »اگر FATF باشد هزينه 2۰ درصد ارزان تر 
است. کسي که  عليه FATF شعار مي دهد بايد هزينه اش را بدهد. کسي 
گوشه اي نشسته  مي گويد اين قرارداد امضا شود اسام از دست مي رود، 
اي کاش اسام را مي فهميد و چنين حرفي را نمي زد.« آقاي روحاني 
نظير همين حرف ها را در مورد برجام هم مي زد اما نمي خواهد پاي ميز 
حساب و کتاب حاضر شود و هزينه برجام را در گزارش هاي رسمي نه 
محرمانه نهادهاي نظارتي به نظاره بنشيند. در برجام دعوا و سخن اصلي 
در اصل گفت وگو و توافق نبود. سخن اين بود که شما تعهد مي دهيد و به 
آن عمل مي کنيد و هزينه براي کشور ايجاد مي کنيد اما دشمن به تعهد 
عمل نمي کند و شما حاضر نيستيد عمل به تعهدات را متوقف کنيد. در 
FATF هم هزينه مي کنيد بدون اينکه کمترين درآمدي داشته باشيد. 

تمام اسرار کشور در مورد مبادات پولي و مالي و تراکنش ها را به دشمن 
داديد تا آنها نحوه دور زدن تحريم ها را کشف کنند و با آنها مقابله کنند 
بدون اينکه کمترين سرويسي به ما بدهند.آقاي روحاني طوري حرف 
مي زند که گويي آن طرف يک سري معطل هستند ما FATF را قبول 

کنيم، به ما سرويس بانکي بدهند. اين خياات در مورد برجام هم بود، 
بعد در عمل معلوم شد »توهمي« بيش نيست و به آنها نمي توان ذره اي 
اعتماد کرد. آنها فقط مي گيرند، چيزي نمي دهند. در قصه برجام 6 قدرت 
 FATF جهاني پاي آن را امضا کردند اما به راحتي زير آن زدند، حاا در
اصًا طرف ما کيست که يقه او را بگيريم و بگوييم چرا به تعهد خود عمل 
نمي کنيد؟ سخن آخر اينکه کسي تا کنون نگفته اگر FATF را بپذيريم 
اسام از دست مي رود، اگر قرار بود از دست برود با همان برجام از دست 
مي رفت. اما در مورد اينکه اسام چه مي گويد، قطعاً جايگاه رئيس جمهور 
در قانون اساسي اين نيست که او براي اسام تعيين تکليف کند، شوراي 
نگهبان و 6 فقيه آن مي توانند بگويند چه قانوني يا تعهدي اسامي است، 
چه قانوني يا تعهدي اسامي نيست و با احکام اسام مغايرت دارد. اي 
کاش رئيس  جمهور قدري در مورد قاعده فقهي »نفي سبيل« فکر مي کرد 
و با تصميمات نادرست در برجام و در FATF و کنوانسيون هاي جهاني 
اين  قدر سنگ تصويب آنها را به سينه  نمي زد. راه باز کردن براي سلطه 
اجانب و دادن تعهدات يک  سويه  و بدون اخذ کمترين امتياز از دشمن، 
در کارنامه دولت باقي  مي ماند و حساب و کتاب آن از منظر افکار عمومي 

پنهان نمي  ماند.

ميرسليم:
دغدغه بعضي ها فقط گرفتن مجوز کنسرت در دانشگاه است

رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي گفت: 
در  کنسرت  مجوز  گرفتن  فقط  بعضي ها  دغدغه 
دانشگاه  گروه  خبرنگار  گزارش  است.به  دانشگاه 
دانشجو، سيد مصطفي ميرسليم، در  خبرگزاري 
پزشکي  علوم  دانشگاه  جلسه شوراي هم انديشي 
کرمان با بيان اينکه امام علي )ع( در باب حکومت 
بر مردم احاديث بسيار آموزنده اي دارد، بيان داشت: 
حضرت مي فرمايد حکومت بايد بين مردم الفت 
برقرار کند و باعث ايجاد هماهنگي و نزديکي دل ها 
شود.وي با اشاره به اينکه امروز نهاد اصلي جامعه 
که کانون خانواده است، دچار آسيب شده و بايد 
در جهت استحکام و قداست خانواده تاش کرد، 
افزود: سن ازدواج باا رفته و شاهد کاهش باروري 
در بين زوج ها هستيم که يک نابساماني بزرگ در 
موتلفه  حزب  مرکزي  شوراي  است.رئيس  کشور 
اسامي با بيان اينکه امروز کانون خانواده در غرب 

معنا و مفهومي ندارد، گفت: غرب به دنبال ترويج 
فرهنگ اشتباه و غلط خود در کشور ماست.وي با 
اشاره به اينکه تقريبا سالي دو و نيم ميليارد دار 
در کشور صرف دخانيات مي شود و رشد مصرف 
سيگار در بين جوانان و بانوان زياد شده است، بيان 
کرد: سامت اجتماعي در کشور در معرض خطر 
است.ميرسليم با بيان اينکه سامت جامعه فقط 
شامل سامت جسمي نمي شود و سامت روحي 
و رواني جامعه را نيز در بر مي گيرد، گفت: امروز 
مردم سااري ديني بر کشور ما حاکم است.وي با 
اشاره به اينکه نماينده اي که براي ورود به مسند 
وکالت مردم ميليارد ها تومان هزينه کرده چگونه 
اين هزينه ها را جبران مي کند، تصريح کرد: متاسفانه 
فساد سياسي را به چشم مي بينيم و اين مسئله 
فاحش است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با بيان اينکه اجراي برخي قوانين در کشور فقط 

در حد حرف است، گفت: قانون هدفمندي يارانه ها 
چرا کامل اجرا نمي شود تا همه از آن نفع ببرند.وي 
با اشاره به اينکه شکاف طبقاتي در کشور در حال 
افزايش است، افزود: متاسفانه امروز دغدغه بعضي ها 
گرفتن مجوز يک کنسرت يا تاسيس نهاد موسيقي 

در دانشگاه است.ميرسليم با بيان اينکه برخورد با 
فساد تعارف ندارد و براي مقابله با فساد اول بايد از 
خودمان شروع کنيم، گفت: مخالف ثروتمند شدن 
نيستيم؛ اما ثروتمند شدن بايد از محل مشروع بوده 

و در جهت مرضي خدا هزينه شود.

خبر
در گفت وگو با مديران رسانه ها؛

 رحماني فضلي بر تقويت اعتماد عمومي
و انتقاد کارشناسانه تاکيد کرد

رئيس ستاد اطاع رساني و تبليغات اقتصادي کشور بر تقويت اعتماد 
عمومي و انتقاد کارشناسانه تاکيد کرد.به گزارش خبرگزاري مهر، 
عبدالرضا رحماني فضلي در نشست با گروهي از مديران رسانه هاي 
سراسري، پس از توجه به نقطه نظرات مطروحه از سوي ۱7 نفر از 
مديران رسانه اي و ضمن تشريح اهداف، روند شکل گيري و محورهاي 
رساني  اطاع  ستاد  در  ما  کار  اصلي  بخش  گفت:  ستاد،   اقدامات 
و تبليغات اقتصادي کشور، پيشگيري از بروز تنش هاي اجتماعي در 
 نتيجه مشکات اقتصادي است، چرا که سوء استفاده از اينگونه پديده ها، 
هدف اصلي تحريم هاي آمريکا عليه ملت ايران است.رحماني فضلي با 
مرور رسالت رسانه ها و تاکيد بر لزوم آگاهي بخشي به مردم گفت: 
بايد مردم را آگاه و براي مواجهه مطمئن با شرايط مختلف آماده 
کنيم و نگاه آنها را عمق ببخشيم و اقدامات و عمليات رواني دشمن 
عليه مردم را خنثي کنيم.وي علت انتخاب وزارت کشور از سوي 
 سران قوا براي ورود به اين حوزه را، شأن و جايگاه هماهنگ کنندگي 
و گستره وسيع اعمال اختيارات اين وزارتخانه و همچنين اشراف 
و سوابق مؤثر رسانه اي و مرتبط با حوزه افکار عمومي فرد متولي 
با  اينکه  به  با اشاره  اين وزارتخانه بر شمرد.وزير کشور  مسئوليت 
تکيه بر اطاعات، قاطعانه مي توان هدف دشمن را در شرايط فعلي، 
کرد:  دانست، خاطرنشان  اسامي  براندازي جمهوري  به طور جد 
اوايل انقاب  از  دشمنان ما همواره به دنبال اين موضوع بودند و 
هم اين رويکرد را داشته اند، اما در شرايط فعلي بواسطه احساس 
به ظرفيت  اميدواري  با  از پيشرفت هاي کشور و همچنين   خطر 
سوء استفاده از تنگناها و دشواري هايي که تحريم ها ايجاد مي کند، 
در شرايط فعلي، دچار اين سوء تفاهم شده اند که مي توانند اهداف 
خود را عملي کنند.وي با تاکيد بر اينکه، همه بخش ها در کشور از 
دستگاه هاي متولي گرفته تا تشکل ها و رسانه ها بايد مسئوانه و 
با توجه دقيق به پيامدهاي اقدامات خود حرکت کنند، اظهار کرد: 
ما خودمان را از رسانه ها جدا نمي دانيم چراکه همه ما سوار يک 
کشتي هستيم و همه بايد اين کشتي را به مقصد برسانيم.وي افزود: 
دميدن بر امواج نااميدي به همه لطمه مي زند؛ وزير يا خبرنگار، در 
شرايط نااميدي، هيچ کدام نمي توانند کاري از پيش ببرند. بنابراين 
در همه رويکردها، بايد هدف گذاري درستي را از همه نيروها در 
کشور شاهد باشيم و با نگرش مسئوانه وظايف خود را دنبال کنيم.
رئيس ستاد اطاع رساني و تبليغات اقتصادي کشور در همين زمينه، 
با اشاره به اينکه وظيفه همه ما اميدآفريني است، از رسانه ها خواست 
تا با اعتمادسازي، خنثي سازي توطئه ها و عمليات رواني دشمنان، 
پرهيز از انتشار اخبار دروغ و غلط و در نهايت برخورد کارشناسي، 
منصفانه و عادانه با مسائل، جهت گيري هاي خود را در چارچوب 

تقويت وحدت و انسجام ملي دنبال کنند.

آيت اه اراکي:
 بسياري از حاکمان اسامي  

اراده  اي از خود ندارند
دبير کل مجمع جهاني تقريب مذاهب گفت: بسياري از حاکمان اسامي، 
اراده  اي از خود ندارند.به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، آيت اه محسن اراکي در روز پاياني نشست شوراي 
مرکزي کنگره جهاني محبان اهل بيت )ع( گفت: امروز عزت در بسياري از 
جوامع اسامي مشاهده نمي شود و حاکمان خيلي از کشورهاي اسامي اراده 
اي از خود ندارند که عربستان سعودي نمونه اي از همين جوامع است.وي 
با اشاره به مشکات جامعه اسامي دنيا تصريح کرد: يکي از خصوصيات و 
نشانه هاي جامعه اسامي يکپارچگي است که در موضوع بحران هاي سوريه 
و يمن اين اتحاد و يکپارچگي مشاهده نشد.اراکي همچنين از عدم پيشرفت 
جوامع اسامي در برخي حوزه ها گفت و ادامه داد: امروز جوامع اسامي 
در حوزه هاي علمي، پزشکي و تکنولوژي پيشرفت چشمگيري نداشته اند 
که اين موضوع نشان دهنده نوعي بحران هويت در جامعه اسامي است و 
بايد با توجه ويژه به قرآن و فرامين آن خصوصيات جامعه اسامي را داشته 
باشيم.وي هويت جامعه اسامي را متاثر از ايمان به خدا و رسولش دانست 
و تاکيد کرد: ايمان اساس شکل گيري هويت جامعه اسامي است و ازمه 
ايمان هم محبت خدا و رسول ايشان است. ولي به طور کلي وحدت جوامع 

اسامي باعث ايجاد و تقويت هويت مي شود.

سردار جعفري:
آمريکا رو به افول است

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: آمريکا رو به افول است.به گزارش خبرنگار 
مهر، سردار محمدعلي جعفري در اجاسيه نهايي کنگره ملي دو هزار 
شهيد استان خراسان جنوبي، اظهار کرد: امروز به شدت به ياد و نام شهدا 
و همچنين استفاده از فيض و برکات آن ها نياز داريم.وي با بيان اينکه 
وجود دو هزار شهيد، بيش از چهار هزار جانباز و ۴۰۰ آزاده از افتخارات 
دوران  در  جنوبي  خراسان  استان  افزود:  است،  جنوبي  خراسان  استان 
دفاع مقدس جمعيت کمي داشته اما تعداد شهدا و ايثارگران آن بسيار 
معناگرا و نشانه هاي بارز ايمان، معنويت و وايت مداري مردم شهيد پرور 
اين خطه است.وي با اشاره به اينکه استان خراسان جنوبي اولين استان 
در وايت مداري و دفاع از ارزش هاي اسامي است، گفت: در آخرين 
نظرسنجي مهرماه سال جاري استان خراسان جنوبي در دفاع از ارزش 
هاي اسامي و راه مقاومت و ايستادگي و پشتيباني از نظام مقام اول را 
کسب و در ميان ديگر استان ها بااترين حمايت مربوط به اين استان 
است.وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري در ديدار با دست اندرکاران 
برگزاري کنگره شهداي خراسان جنوبي مسائل تکان دهنده اي نسبت به 
شهدا فرموده اند، عنوان کرد: بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبري جلسات 
بزرگداشت شهيدان ادامه حرکت جهادي و شهادت است.جعفري با اشاره 
به اينکه برخي مسئولين گوششان سنگين است و پيام ها را درست نمي 
شوند، بيان کرد: ضعف هايي که در برخي ديده مي شود به دليل نشنيدن 
پيام هاي الهي است.وي با بيان اينکه امروز آنچه در جامعه اسامي موج 
مي زند حيات معنوي است، اظهار داشت: خسته نشدن از مشکات به 
 معني حيات معنوي جامعه است که خوشبختانه در جامعه اسامي موج 
مي زند.فرمانده کل سپاه با اشاره به اينکه نقش مردم و خون شهدا در 
جمهوري اسامي ايران ضمانت کننده بقاي حکومت اسامي است، افزود: 
ملت ايران امروز در جهان پرچمدار مسير الهي است و بسياري از کشورها 

در حال الگوگيري مقاومت و ايستادگي اين نظام هستند.
جمهوري  بقاي  اسامي  نظام  دستاورد  ترين  بزرگ  اينکه  بيان  با  وي 
اسامي است، گفت: خون شهيدان که بقاي نظام و توسعه راه مقاومت در 
منطقه و جهان است از ديگر دستاوردهاي انقاب اسامي است.جعفري 
کرد:  عنوان  است،  افول  و  زوال  به  رو  آمريکا  قدرت  اينکه  به  اشاره  با 
دستاوردهاي بزرگ امروز فقط از زبان مسئولين جمهوري اسامي بيان 
نمي شود بلکه خود دشمنان به اين دستاوردها اذعان دارند و از فشار، 
 مبارزه و تهديد نااميد شده اند.وي با بيان اينکه دشمنان در روزنامه هاي 
مختلف خود مي نويسند آرزوهاي ترامپ دست نيافتني است و حتي ممکن 
است ايران انتقام بگيرد، اظهار داشت: خواسته هاي ترامپ آرزوهايي است 
که مطلقا قابل تحقق نيستند چراکه چيزي در تاريخ وجود ندارد که ايران 
در مقابل آمريکا تسليم شود.فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامي با 
اشاره به اينکه از ابتداي پيروزي انقاب اسامي هميشه با شکست هاي 
آمريکا مواجه بوده ايم، بيان کرد: مقاومت حزب اه لبنان، مردم غزه، سوريه، 
عراق و يمن در برابر جنايت ها و جنگ طلبي هاي استکبار جهاني مديون 
ايستادگي و مقاومت ملت بزرگ و خون شهيدان ايران است.وي ادامه داد: 
دشمنان نا امني هايي که در ايران ايجاد کردند براي ضربه زدن به نظام بوده 
اما با يک ملت مومن، آگاه، بصير و زيرک و دين دار مواجه شده و شکست 
خورده اند.جعفري با بيان اينکه معرفت و معنويت ملت ايران با خون شهدا 
آبياري شده است، اظهار داشت: دشمن حتي جرات نمي کند موضوع ساقط 

کردن نظام را مطرح کند و اين آرزو را به گور خواهد برد.

خبر
رهبر معظم انقاب:

دفاع مقدس،تمام شدني نيست
رهبر معظم انقاب اسامي فرمودند: دفاع مقدس تمام شدني نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر، بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دست اندرکاران 
کنگره  شهداي استان خراسان جنوبي که در تاريخ ۱۴ آبان ۹7 برگزار شده بود، 

صبح روز سه شنبه در محل اين همايش در بيرجند منتشر شد.
حضرت آيت اه خامنه اي در اين ديدار، استان خراسان جنوبي را استاني مؤمن خيز 
و عالم پرور خواندند و با تجليل از سابقه حضور پر شور و مؤثر مردم اين استان 
در نهضت انقاب اسامي و دفاع مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت شهيدان از 

بهترين و شريف ترين کارهاست و کشور به آن احتياج دارد.
معنوي،  در مسائل  تهاجم خطير دشمنان  به  اشاره  با  اسامي  انقاب  رهبر 
افزودند: البته رويش هاي انقاب در سراسر کشور محسوس است و با تاش و 
گسترش اين رويش ها، دشمن در تهاجم به معنويات نيز همچون جنگ سخت، 

شکست خواهد خورد.
ايشان با تأکيد بر لزوم برگزاري با کيفيت بزرگداشت شهيدان و ثبت و ضبط 
خاطرات و شرح احوال آنان، گفتند: شهيدان عزيز در زمان حياتشان با جان 
خود وارد ميدان دفاع شدند، و امروز با هويت و معنويت خود از کشور و اسام 
دفاع مي کنند، بنابراين دفاع مقدس تمام شدني نيست و يک حقيقت در حال 

پيشرفت است.

پزشکيان:
۱۰۰ تحقيق و تفحص در مجلس انجام 
گرفته و هيچ کدام به نتيجه نرسيده است

 نايب رئيس مجلس گفت: ۱۰۰ تحقيق و تفحص در مجلس انجام گرفته و 
هيچ کدام به نتيجه نرسيده است.به گزارش گروه فرهنگي خبرگزاري دانشجو، 
مسعود پزشکيان در برنامه »بدون توقف« در خصوص نقاط ضعف موجود  در 
عملکردهاي مجلس و نمايندگان و همچنين عدم حل مشکات عديده در 
مجلس گفت: اينکه ۳6 درصد نمايندگان مجلس در مورد لوايح اظهار نظر 
نمي کنند از نقاط ضعف مجلس است. از نظر کار علمي و مديريتي در يک 
اداره و سيستم هزاران مشکل مي شود برشمرد اما اگر بخواهيم يک اولويت 
در نظر بگيريم بايد بر اساس اولويت ها تصميم گرفت. يعني مشکاتي که 
حل نشده اند از اولويت ها نبوده اند. اما ممکن است اولويت من با ساير مردم 
و اشخاص متفاوت باشد.وي ادامه داد: در حل مشکات وقتي اولويتي را براي 
حل کردن انتخاب مي کنيم به اين معني نيست که باقي مشکات وجود 
ندارند بلکه به اين معني است که ما فعا فقط مي توانيم به يک يا دو موضوع 
بپردازيم. اگر ما اين روند را بپذيريم به اين نتيجه مي رسيم که از صدها هزار 
مشکلي که ممکن است در مجلس وجود داشته باشد من تنها مي توانم يک 
يا دو مورد را دنبال کنم.وي افزود: هميشه به کساني هم که براي طرح مشکل 
 مي ايند مي گويم که همه مشکات را با هم نگوييد چراکه وقتي همه را 
مي گوييد و من هم مي گويم همه را حل مي کنم در واقع به دنبال هيچ کدام 
نمي روم اما وقتي يک مشکل را بر اساس اولويت مطرح مي کنيد قطعا به آن 
خواهم پرداخت.پزشکيان در ارتباط با نحوه برخورد هيئت رئيسه با نمايندگان 
عنوان کرد: مديريت در مجلس با مديريت در ادارات کاما متفاوت است ما در 
مجلس تنها مديريت مي کنيم که هر کس در جاي خود صحبت کند. هيچ 
نماينده اي مسئول اين نيست که حرف ما را کامل بپذيرد يا نپذيرد و ما تنها 
مي توانيم تذکر بدهيم. اينکه برخي هم مي گويند ما مديريت نمي کنيم من 
موظف نيستم وقتي نماينده اي به کاري عمل نمي کند او را توبيخ کنم و در 
نتيجه وقتي نماينده اي کاري را انجام نمي دهد من ابزاري در اختيار ندارم 
که او را مجازات يا تحريم کنم.نايب رئيس اول مجلس با اشاره به دليل اصلي 
 اينحل ماندن اکثر مشکات کشور اظهار داشت: علت اينکه نسخه هايي 
را  مشکات  توانند  نمي  اکثريت  شود  مي  نوشته  کشور  اين  در   که 
حل کنند همين است. ما ۴۰ سال است که مشکل کم آبي داريم و قصد 
داريم آن را حل کنيم. ما در مجلس ۴۰ سال است که راه را غلط رفته 
ايم و لذا نتايج غلط گرفته ايم. وقتي که ما در مجلس توقع داريم که 
تمام نمايندگان در تمام مسائل کارشناسي کنند يعني راه را غلط رفته 
ايم. اولويت اول يک سيستم داده و اطاعات براي کميسيونها، هيئت 
رئيسه و مسئولين و مديران است که ما هنوز چنين سيستمي را نداريم.

نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين سوال که اگر نماينده اي در 
مجلس خاف عرف انجام دهد به جز تذکر چه برخوردي با او مي شود 
گفت: قانوني که نوشته شده اين است که براي هيئت رئيسه وظيفه اي 
مشخص نشده است که اگر نماينده اي تخلف کرد و کسي از او شکايت 
نکرد ما آن را بررسي کنيم و ما فقط مي توانيم اگر کسي شکايتي کرد 
آن را بررسي کنيم. ما روز اول با تصور اين که ما مسئول نظارت هستيم 
خواستيم کاري انجا دهيم اما وقتي به قانون نگاه کرديم ديديم که ما اين 
اختيار را نداريم.وي خاطرنشان کرد: تا حاا بااي ۱۰۰ تحقيق و تفحص 
توسط مجلس انجام گرفته و هيچ کدام به نتيجه نرسيده است زيرا روش 
اشکال دارد و مسير غلط را رفته ايم. ما ۴۰ سال است که در کشور اين 

حرف ها را مي زنيم و مديران را عوض مي کنيم.

وسر انجام مرگ است که در مي زند 
ادامه از صفحه آخر

بايد فرامنين و قوانيني  که من وضع کرده ام حاکم باشد و... اما زماني که مرگ او 
را در مي ربايد ديگر حتي سکوت هم از او گذر نمي کند ، پادشاه مي ميرد . 

نمايش به نوعي کمدي تلخ وطنز سياه است که رگه هايي از گروتسک را درخود 
به همراه دارد . کارگردان " محمد فاتحي "  با نگاهي که به متن يونسکو داشته ، 
سعي کرده موقعيت ابزورد آن را در نوع طراحي صحنه ،حرکات وميزان تا حدودي 

رعايت نموده وبه لحاظ تکنيکي ودراماتيکي آن را به صحنه بکشد . 
طراحي صحنه اي که شيب دارد وحاکي ازمتزلزل بودن وايضا سقوط نا بهنگام 
پادشاه است ؛ او هر لحظه امکان دارد که سقوط کند . بارها تا مرزسقوط پيش 
مي رود  اما باز به جايگاهش که همان تخت پادشاهي است برمي گردد اما در 

انتها مرگ اجتناب ناپذير مي نمايد وپادشاه مي ميرد . 
فاتحي درکارگرداني نيز نسبتا موفق بوده و با هدايت بازيگران خود به سوي درک 
موقعيت ابزورد وگروتسک نمايش لحظات کاريکاتوري اي که خاص اين سبک 

است را خلق  نموده واين در حرکات وميميک ونوع بيان ديده مي شود . 
بايد گفت بازيگران بازي هاي نسبتا رواني را ارائه داده اند؛ اما هنوز جا دارد 
که به يک رواني وهارموني دراماتيک بيشتر وبهتري همسو با سبک نمايش 
دست يابند . به ويژه دربده بسان ها ، حس و حال ، کنش و واکنشها وتوجه به 

شخصيت پردازي يونسکودر خصوص هريک از کاراکترها.
ريتم نمايش نسبتا مطلوب ازآب در آمده اما باز جا داردکه به ريتم دروني 
وبيروني مناسب تري برسد . يکي از نقاط قوت کارتلفيق طنز وکمدي با موقعيت 
ابزورد وگروتسک نمايش است به گونه اي که به سمت لودگي وکمدي سطح 

پايين نرفته است 
در نهايت بايد گفت کارگردان وگروه زحمت خود را کشيده اند ويک نمايش  
بي ادعا وقابل تامل را به دورازادا واطوارهاي اجرايي که اين روزها درتئاتر ما 
اپيدمي شده به صحنه کشيده اند . ديدن اين نمايش را به  دوستداران تئاتر 

توصيه مي نمايم وبه کارگردان وگروه خسته نباشيد مي گويم . 

چرا مسئوان زياد حرف مي زنند؟
ادامه از صفحه اول

حاا امروز که متاسفانه رسم شده و اصا به يک سياق مديريتي تبديل 
شده است که هر مدير جديد به همراه تيم کاري اش، ابتدا ۱۰۰ روز 
روي اشکاات گذشته متمرکز شود و چه بسا اشکال تراشي هم کند 
و گزارش ۱۰۰ روزه بدهد؛ گزارشي که از سر اطاع رساني و شفاف 
 سازي نيست؛ چه اينکه همان مسئول ماه ها و سالها از مسئوليت خودش 
مي گذرد و در بسياري از زمينه ها يک بار هم از عملکرد خود گزارشي 

به مردم ارائه نکرده است.
جواب  نشده،  محقق  هايت  وعده  چرا  پرسيد  مي  مسئول  يک  از   .۳ 
 مي دهد چون نهادهاي موازي دخالت مي کنند. مي پرسي چرا کارخانه ها 
 در حال تعطيلي است و هر روز عده اي از کارگران بيکار مي شوند، 
مي گويد چرا با کنسرت ها مخالفت مي شود. مي پرسي چرا اصاح 
نظام بانکي انجام نشده، مي گويد هنرمند ارزشي و غير ارزشي نداريم. 
مي پرسي چرا گذرنامه ايراني آنطور که مي گفتي عزت نيافته و باز به 

جاي جواب حرف هاي بي ربط مي شنوي؛ اگرچه وقتي چنين رويکردي 
 از جانب رؤساي قوا و مسئوان عالي اتخاذ مي شود بيشتر به چشم 
مي آيد اما در مورد بسياري از مسئوان سطوح مياني هم وضع به همين 
به مسئله کنسرت مي پردازند؟  باب مثال، اصا چرا  از   منوال است. 
از  يکي  به  سري  است  کافي  است؟  مردم  عموم  مسئله  کنسرت   آيا 
سايت هاي فروش آناين بليت کنسرت بزنيد تا قيمت ها دست تان بيايد؛ 
قيمت بليت يک کنسرت در شهر تهران براي هر نفر به طور ميانگين 
چيزي بين 5۰ تا 2۰۰ هزار تومان است يعني يک خانواده ۴ نفره بايد 
چيزي بين 2۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بپردازد تا يک شب کنسرت بروند؛ 
اين در حالي است که حقوق پايه وزارت کار در سال ۹7، يک ميليون 
و صد و چهارده هزار تومان است. شما قضاوت کنيد، بيکاري مسئله 
چند درصد خانواده هاست و کنسرت مسئله چند درصد! منظور اين 
نيست که مسئول به کنسرت و موضوعات مشابه نپردازد بلکه اولويتش 
براي پرداختن به مسائل برگرفته از دغدغه هاي اصلي مردم باشد و به 
 هر چيزي به اندازه اهميتش وزن دهد  و اگر يک دقيقه به کنسرت 

مي پردازد، ۱۰ ساعت روي اشتغال جوانان وقت بگذارد.

۴. مسئولي ابتدا اعام مي کند که مسکن مهر را ادامه خواهد داد و 
پروژه ها به سرعت تکميل خواهد شد اما چون انگيزه و توان کار ندارد، 
پروژه ها يا متوقف اند و يا به کندي پيش مي روند. پس از چند ماه که 
در مورد علت اين سستي پرسيده مي شود، مي گويد چون مسکن مهر، 
»مزخرف« است. چند ماه بعد که در برابر خبرنگاران قرار مي گيرد و 
از او در مورد جايگزين مي پرسند، از طرحي به نام مسکن اجتماعي 
مي گويد و نهايتا پس از 5 سال وزارت او با استعفا پايان مي يابد اما 
نه مسکن مهر چنان که بايد کامل شده و نه مسکن اجتماعي، گلي به 
سر مردم زده است. جالب تر آنکه پس از دوره وزارت او و اتاف چند 
سال وقت و سرمايه کشور، وزير جديد هم اعام مي کند که مسکن مهر 

دوباره راه خواهد افتاد.
5. آري، درست متوجه شده ايد؛ رک و راستش اين است که مسئوان 
خيلي انتقاد مي کنند، قبلي ها را تخريب مي کنند، تقصير را به گردن 
ديگران مي اندازند و از هر دري حرف مي زنند چون کار نمي کنند. مشکل 
اصلي چيست؟ مشکل نه قبلي هايند، نه ديگران، نه حتي تحريم ها و 

دشمنان و نه هيچ چيز ديگر؛ مشکل، کار است و کار است و کار!

اقيانوس مبالغه براي مقابله با موج! 
ادامه از صفحه اول

مگر آنکه ايشان نظرش اين باشد اين قاعده فقط در مورد آقاي هاشمي 
جاري مي شود و تخريب ساير ممدوحان رهبري اشکالي ندارد! 

هر کسي شخصيت  از  بيش  »امام  است:  کرده  اضافه  نويسنده سپس 
هاشمي را مي شناخت. جمله تاريخي حضرت امام در رابطه با مرحوم 
هاشمي، بايد در ذهن همه افرادي قرار بگيرد که سخني راجع به ايشان 
مي گويند. امام فرمودند:»هاشمي زنده است چون نهضت زنده است«. 
يعني از ديدگاه امام، نهضت و هاشمي درهم ممذوج شده اند. افرادي که 
امروز سخنان ناروايي در رابطه با شخصيت ايشان بيان مي کنند، آيا در 
حد و اندازه و يا در قواره اي هستند که راجع به آيت ا... هاشمي با توجه 
به فرمايش امام بتوانند نظر بدهند؟ لذا هر فردي پس از ارتحال ايشان و 
در جهت تخريب شخصيت و اتهام افکني عليه مرحوم هاشمي عمل کند 
و مطالبي عنوان دارد، اساسا آن فرد در کام امام در رابطه با شخصيت 

هاشمي، مستهلک خواهد شد.« 
اين تعابير آقاي غرويان نيز دچار نارسايي است! چه آنکه آن سخن امام در 
سال ۱۳5۸ بيان شده است و ايشان يقينا اطاع دارند که در کام بزرگان 
ناسخ و منسوخ و حاکم و محکوم وجود دارد به عنوان نمونه حضرت امام 

جمله تاريخي ديگري دارد که مي فرمايد ميزان در هر کس حال فعلي 
افراد است. به همين جهت لزوما نمي توان در مورد آقاي هاشمي در سال 
۱۳۹7 همان نظري را داشت که در سال ۱۳5۸ وجود داشته است! با 
اين نکته چه بسا نقدهاي امروز بر هاشمي رفسنجاني منافاتي با آن جمله 
امام نداشته باشد چه آنکه بعيد نيست آقاي هاشمي در طول اين سالها 
تغييراتي در انديشه و کردار داشته است که با آرمان و مشي و سيره امام 
راحل در تضاد بوده است! اگر چنين امري ثابت گردد و احتمال آن برود 
اين استدال آقاي غرويان داراي خدشه است. همگان به ياد دارند که در 
مسائلي مانند شعار مرگ بر آمريکا، عدالت اجتماعي، سياست خارجي، 
زندگي زاهدانه و قدرت نظامي آقاي هاشمي در سال هاي پاياني عمر خود 
سخناني بيان داشتند که رهبري به صراحت از آنها ياد کرد و آنها از خود 

دور دانست و حتي در يک مورد گوينده را به غفلت منتسب کرد! 
حال با اين وصف چگونه مي توان افراد را به دليل استناد به جمله اي از 
امام از نقد و تحليل مصون داشت! ضمن آنکه پاسخ قبلي نيز در اين 
مورد قابل بيان است که اگر بحث تخريب باشد حتي اگر آن جمله امام 

هم نبود، تخريب هاشمي و هر کس ديگر مذموم است.
آقاي غرويان يادداشت خود را با اين سخنان اغراق آميز در مورد آقاي 
هاشمي به پايان مي برد: »شخصيت آيت ا... هاشمي رفسنجاني به عنوان 
يکي از بنيانگذاران جمهوري اسامي و يکي از ارکان نظام، به قدري باا 

و وااست که سخنان سطحي، قشري و بي مايه برخي افراد، مانند موجي 
بسيار کوچک در اقيانوسي بزرگ است و به حساب نمي آيد. بنابراين مرحوم 
آيت ا... هاشمي در نزد مردم از جايگاه ويژه اي برخوردار است که افترا، 
تهمت و سخنان بيهوده در رابطه با شخصيت ايشان، تاثيري در عاقه 
مردم نخواهد گذاشت، بلکه تنها گويندگان را از چشم ها خواهد انداخت 

و به طريق اولي، خللي در بزرگي هاشمي وارد نخواهد آمد«.
اگر واقعا ايشان به اين تعابير غلوگونه معتقد بود ضرورتي نداشت دست به 
قلم برده و از اقيانوسي بزرگ در برابر هجمه يک موج حقير دفاع نمايد! 
اما يکي از مواردي که امام راحل و ياران ايشان همچون شهيد بهشتي و 
شهيد مطهري و امام خامنه اي در گير و دار پيروزي انقاب اسامي بيان 
مي کردند اين بود که در حکومت ديني و انقاب اسامي خودبزرگ بيني 
و تحقير ديگران جايي ندارد. شايد در نظر آقاي غرويان آقاي هاشمي اين 
مقدار بزرگ و داراي جايگاه عظيمي باشند اما ضرورتي ندارد بقيه نيز همچون 

ايشان فکر کنند و تا اين حد در مورد ايشان بزرگنمايي کنند.
يقينا براي بسياري معيار ارزيابي افراد، حق و حقيقت وآرمان هاي اسام و 

انقاب است و نه اينکه شخص خاصي را معيار حق و باطل بدانند!
گونه  اين  کوچک  موج  يک  با  مقابله  براي  غرويان  آقاي  است  عجيب 
اقيانوس مبالغه را روانه کند و مدعي باشد که اين انتقادات نقصي به آن 

مرحوم وارد نمي کند! 



»

سردار کوثري:
 دشمن پروژه 
 تضعيف نظام را 
دنبال مي کند
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وايتي:
قاره آسيا در حال تبديل شدن به قدرتي جديد در سطح جهان است

آسيا  قاره  گفت:  اسامي  آزاد  دانشگاه  مؤسس  هيئت  رئيس 
در حال تبديل شدن به قدرتي جديد در سطح جهان است.
افتتاحيه  مراسم  در  آنا  خبرگزاري  دانشگاه  گروه  گزارش  به 
جنوب  عالي  آموزش  مؤسسات  بين المللي  اتحاديه  کنفرانس 
شرق آسيا ۲۰۱۸ )آسايهل(، پيام دکتر علي اکبر وايتي رئيس 
هيئت مؤسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد اسامي توسط عليرضا 
شيخ عطار مديرکل امور بين الملل دانشگاه آزاد اسامي قرائت 
شد.در متن پيام وايتي آمده است: آسيا به  عنوان قاره کهن، 
در حال تبديل  شدن به يک قدرت جديد در سطح جهان است 
که  روبه روست  نيز  و دشمناني  موانع  با  راه  اين  در  هر چند 
پيشرفت هاي کشورهاي آسيايي در حوزه هاي مختلف علمي 
را به عنوان تهديدي براي سيطره قدرت خود مي دانند چراکه 
آنها رهبري خود بر جهان را مبتني بر اقتدار در تمامي زمينه ها 
ازجمله نظامي، اقتصادي و سياسي و به ويژه علمي مي بينند، 
چراکه پايه همه قدرت ها علم است؛ بنابراين با پيشرفت علمي 
مستقل کشورها اقتدار انحصاري هر قدرتي به خطر مي افتد 
با رشد  پس آنان که به دنبال انحصار قدرت جهاني هستند 
علمي مستقل کشورهاي ديگر به مقابله برمي خيزند.در ادامه 
اين پيام آمده است: امروزه قدرت نرم، جايگاه ويژه اي نسبت 
به قدرت سخت يافته است که محور اصلي آن هم توليد علم 

و فناوري است و اين يکي از دايل مهم نگراني سلطه طلبان 
پيامش  در  اسامي  آزاد  دانشگاه  امناي  هيئت  است.رئيس 
آورده است:  گسترش روابط علمي و انجام پروژه هاي مشترک 
کاربردي، راه پيشرفت سريع کشورهايي است که مي خواهند 
قدرت نوظهور شوند پس بايد به سوي اين نوع همکاري ها با 
امر  اين  جهان  نقاط  برخي  در  چند  هر  رفت،  پيش  جديت 
مخالفاني هم داشته باشد.وي در اين پيام تصريح کرد: شرايط 
و  جهان  اقتصاد  وضعيت  درهم ريختگي  بين المللي،  پرابهام 
مي کند  اقتضا  انتقال  دوره  در  بين الملل  صحنه  گرفتن  قرار 
که کشورهاي آسيايي ارتباط بيشتري با هم داشته باشند و 
اين امر تنها برعهده سياستمداران در کشورها نيست، بلکه در 
اين ميان دانشگاه ها، مراکز علمي، دانشگاهيان، انديشمندان و 
فرهيختگان جايگاه ويژه اي دارند.وايتي در پيام خود تأکيد 
کرد: درخصوص پيشرفت هاي علمي، ما در ايران تجربيات خوبي 
داريم و به طور نمونه توانسته ايم تعداد دانشجويان را که در قبل 
از انقاب حدود ۱۷۰ هزار نفر بودند به حدود ۴ ميليون نفر 
بعد از انقاب برسانيم، ايران هم اکنون در زمينه هاي مختلف 
از جايگاه مناسبي در سطح منطقه و جهان برخوردار است و 
به طور مثال در بخش نانو، جزء ۱۰ کشور برتر جهان، ژنتيک 
و  و ۱۵ جهان  منطقه  اول  هوافضا  ۱۶ جهان،  و  منطقه  اول 

ديگر زمينه ها هستيم که آماده ايم اين تجربيات را در اختيار 
دانشگاه هاي ديگر نيز قرار دهيم.وي در اين پيام اضافه کرد: 
بايد بر اين نکته تأکيد کنم علم متعلق به تمام بشريت است 
و کسي حق ندارد آن را تنها براي خود و در انحصار دانسته 
و يا ديگران را با اعمال تحريم هاي مختلف از دستيابي به آن 
محروم نمايد. هرچند که اين تحريم ها در مقابل اراده ملت ها 
بي تأثير است و به عنوان مثال جمهوري اسامي ايران که در 
تمام سال هاي پس از پيروزي مورد تحريم هاي مختلف آمريکا 
قرار گرفته بنا به گزارش هاي مراجع بين المللي در سال ۲۰۱۶ 
به جايگاه ۱۶ علمي جهان و اول خاورميانه دست يافته است 
درحالي که در سال ۱۹۹۶ رتبه ۵۳ علمي در جهان را داشت.
رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اعام کرد: ما آماده همکاري با 
دانشگاه هايي که در منطقه عاقه مند به همکاري باشند هستيم 
و به گرمي دست آنها را مي فشاريم و اگر بخواهيم قاره آسيا که 
مهد تمدن بشري است مجدداً در عصر جديد به قاره اي تمدن ساز 

 

عرصه هاي  در  مشترک  همکاري هاي  جز  راهي  شود،  تبديل 
مختلف به ويژه در زمينه هاي علمي و فناوري نخواهيم داشت.
وي در پيام خود ابراز اميدواري کرد اين اجاس در دستيابي 
توسعه  جهت  در  عملي  و  مثبت  نتايج  به   و  خود  اهداف  به 

همه جانبه و پيشرفت آسيا دست يابد.

جانشين فرماندهي قرارگاه ثاراه تهران گفت: دشمن پروژه تضعيف نظام را دنبال مي کند.
سردار اسماعيل کوثري در گفت و گو با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، درباره دستاوردهاي دفاعي انقاب اسامي در آستانه چهل  سالگي پيروزي انقاب گفت: 
آستانه  در  بايد  که  است  اسامي  انقاب  بزرگ  دستاوردهاي  از  مقاومت  فرهنگ  ترويج 
چهل سالگي انقاب بيشتر به آن پرداخته شود.وي ادامه داد: شاکله اين مقاومت، رهبري و 
 مردم وايت مدار هستند که همين باعث شده تا تمامي توطئه هاي دشمنان در اين چهل سال 
خنثي و ملت ما را در همه صحنه ها به ملت موفق تبديل کند.وي با بيان اينکه در دوران 
دفاع مقدس خيلي از مسئوان نااميد شده بودند اما امام خميني )ره( آن ها را اميدوار و به 
مقاومت تشويق کردند افزود: اين ايستادگي باعث شد تا مردم و مسئوان دوباره دلگرم شوند 
و به صحنه بيايند و دشمن را شکست دهند.کوثري ادامه داد: مردم، دومين شاکله مقاومت 

هستند که اگر نبودند بقاي مقاومت دوام نداشت و اين نظام نمي توانست بعد از چهل سال 
به چنين موفقيت هايي دست يابد.وي ديپلماسي دفاعي جمهوري اسامي ايران را کارآمد 
توصيف کرد و افزود: دستگاه ديپلماسي کشور براساس اقتدار دستگاه هاي نظامي و اقتدار 
نظام حرکت خود را تنظيم کرده و بايد تنظيم کند. جانشين فرماندهي قرارگاه ثاراه تهران 
با بيان اينکه امروز پس از چهل سال، تمامي تجهيزات موردنياز دفاعي را خودمان توليد 
مي کنيم گفت:  اين ناشي از خاقيت و نبوغ دانشمندانمان است و عواملي که مي خواهند 
توانمندي دفاعي کشورمان را ناچيز جلوه دهند، عاقه اي به اقتدار ايران و ايراني ندارند و 
هم راستا با دولت هاي مخالف جمهوري اسامي فقط پروژه تضعيف و مهار ايران را دنبال 
مي کنند و تنها راه مقابله با اين سناريوها، پيگيري جدي براي تبديل شدن به يک قدرت 

منطقه اي در ابعاد دفاعي و اقتصادي است.  

محمدنبي حبيبي:
قطعاً در دوره جديد، داوطلب دبيرکلي 

 

حزب مؤتلفه اسامي نيستم
حبيبي اعام کرد: قطعاً در دوره جديد داوطلب 
دبيرکلي حزب مؤتلفه اسامي نيستم.محمدنبي 
حبيبي در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاري 
فارس در پاسخ به اين سوال که آيا داوطلب نامزدي 
دبيرکلي حزب موتلفه در دوره جديد هستيد يا 
خير، گفت: از دو دوره قبل شوراي مرکزي يعني 
حداقل از ۶ سال قبل اصرار داشتم دبيرکل نباشم 
و شخصاً تاش کردم دبيرکل جديد انتخاب شود 
و حتي افراد واجد الشرايط را نيز معرفي کردم اما 
دوستان نپذيرفتند.وي با بيان اينکه قطعاً و يقيناً 
در دوره جديد داوطلب نامزدي دبيرکلي حزب 
نخواهم بود و تغيير دبيرکلي را با رعايت ضرورت 
قطعي و مهم جوانگرايي، کاماً به مصلحت حزب 
مي دانم تأکيد کرد: ان شاءاه با انتخاب دبيرکل 
جديد تجربيات ۱۴ساله خود را در اختيار وي 
مي گذارم و کامًا در انجام وظايف حزبي با او 

همکاري خواهم کرد.حبيبي در پاسخ به اين سوال 
که دوازدهمين مجمع عمومي حزب مؤتلفه چگونه 
گذشت و شما چه ارزيابي از نتايج آن داريد، گفت: 
با عنايات الهي و همت وااي مديران و اعضاي 
حزب در سراسر کشور، دوازدهمين مجمع عمومي 
حزب مؤتلفه اسامي پنج شنبه گذشته با نظم 
و انضباط خوبي برگزار شد و هفت موضوع در 
دستور کار مجمع بود.وي گزارش عملکرد حزب 
توسط دبيرکل و سخنراني آيت اه بوشهري قائم 
مقام رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم را 
از جمله برنامه هاي مجمع ذکر کرد و گفت: در 
اين نشست تغييرات اساسنامه با توجه به قانون 
احزاب مورد بحث و بررسي قرار گرفت، ۱۰ نفر 
از اعضاي حزب در نقد عملکرد سه ساله حزب 
سخن گفته و مطالب خوبي را مطرح نمودند و 
سپس نامزدهاي عضويت در شوراي مرکزي به 

معرفي خود پرداختند.وي با بيان اينکه در مجمع 
دوازدهم ۳۵ نفر به عنوان عنصر اصلي و ۵ نفر به 
عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند افزود: ۲۱ 
نفر از منتخبين مجمع زير ۵۵ سال سن دارند 
و ۲۵ نفر زير ۶۰ سال سن دارند، تنها ۲ نفر در 
سن ۸۵ سالگي هستند.حبيبي با تاکيد بر اينکه 

۸ نفر از برگزيدگان درجه دکتراي دانشگاهي 
دارند ۱۵ نفر فوق ليسانس و ۱۱ نفر ليسانس و 
بقيه زير ليسانس هستند گفت: اعضاي شوراي 
مرکزي جديد يک ماه فرصت دارند که هيئت 
رئيسه شورا و دبيرکل و ساير مسئولين اجرايي 

را انتخاب کنند.

خبر

گفت وگو

سرلشکر صفوي مطرح کرد:
 احتمال فتنه جديد آمريکا و 

رژيم صهيونيستي در منطقه
دستيار و مشاور فرمانده معظم کل قوا احتمال ايجاد فتنه جديد از سوي 
آمريکا و رژيم صهيونيستي را ممکن دانست.به گزارش خبرگزاري مهر، 
سرلشکر سيد يحيي صفوي در بازديد از منطقه دوم نيروي دريايي ارتش 
در جاسک ضمن تمجيد از پيشرفت هاي صورت گرفته در جاسک طي سه 
سال گذشته، درياي عمان و خليج فارس را يک منطقه راهبردي دانست و 
گفت: حوزه ژئواستراتژيکي و ژئوپليتيکي درياي عمان و اقيانوس هند شامل 
کشورهاي ايران، عمان، امارات متحده عربي، پاکستان و هند است که در 
اين منطقه، هند و ايران و پاکستان قدرت اصلي هستند. هند قدرت برتر 
جمعيتي، اقتصادي، نظامي و سياسي است و يک قدرت بزرگ نهفته به شمار 
 مي رود و ايران بايد روابط تجاري، اقتصادي و فرهنگي خود را با کشور هاي 
اين حوزه  خصوصا هند توسعه دهد.وي با تأکيد بر ضرورت احداث کامل خط 
لوله صلح، اظهار داشت: احداث خط لوله صلح که قرار بود گاز را از طريق 
زميني به پاکستان و هندوستان برساند، هنوز محقق نشده اما مسئوان عالي 
ايران و هند بايد تاش کنند اين خط لوله را از ساحل دريا به هند برسانند 
و اين بايد به عنوان يک اولويت استراتژيک مد نظر مقامات عالي سه  کشور 
ايران، هند و پاکستان قرار بگيرد.صفوي با يادآوري تجربه دوران دفاع مقدس 
و حمات پي در پي ارتش بعث عراق به جزيره خارک که با هدف جلوگيري 
از صدور نفت ايران انجام گرفت، تأکيدکرد: بندر جاسک مي تواند قسمت 
عمدهاي از صادرات نفت ايران را خارج از تنگه هرمز و با حجم باا به خود 
اختصاص دهد، بنابراين بايد خطوط انتقال نفت خودمان را در برنامه ششم 
و هفتم توسعه به بندر جاسک برسانيم و اين يک تصميم راهبردي براي 
وزارت نفت و دولت جمهوري اسامي است که تضمين کننده منافع ملي و 
امنيت ملي ايران خواهد بود.دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا در 
تحليل اهميت منطقه خليج فارس و درياي عمان تصريح کرد: وقتي در يک 
منطقه ايه هاي ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ژئواستراتژيک برهم منطبق مي 
شود، آن منطقه راهبردي خواهد بود و هنگامي که يک منطقه از وزن برتر 
راهبردي و ژئوپليتيکي برخوردار شود، همه قدرت هاي جهان به آن منطقه 
چشم خواهند دوخت.وي با تبيين عائق ژئوپليتيکي قدرت هاي جهاني 
به منطقه خليج فارس و درياي عمان خاطرنشان کرد: عاوه بر آمريکا و 
کشورهاي غربي که در اين منطقه حضور دارند، پيش بيني مي شود در 
آينده کشورهاي هند و چين با اهداف اقتصادي و به خاطر نياز به منابع نفت 
و گاز اين منطقه براي توسعه ۲۰ سال آينده خودشان و فدراسيون روسيه 
در قالب سازمان همکاري شانگهاي و با هدف مقابله با آمريکا در اين منطقه 
حضور پيدا کنند.صفوي افزود: جمهوري اسامي ايران با داشتن ۲ هزار و 
۲۰ کيلومتر ساحل در درياي عمان و خليج فارس، به عنوان يک حکومت 
با ثبات و قدرتمند بايستي روابط خودش را با اين کشورها بر اساس منافع 

ملي و امنيت ملي توسعه دهد.  

فواد ايزدي در گفت وگو با رسالت:
 FATF غرب از طريق  

پروژه نفوذ را دنبال مي کند 
يک کارشناس مسائل سياسي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: 
غرب از طريق FATF  پروژه نفوذ را دنبال مي کند. ما چه بپذيريم و چه 
نپذيريم، غربي ها به واسطه لوايح و قوانين بين المللي مي خواهند ايران 

را نسبت به تغيير رفتار در جهت منافع خود ملزم سازند. 
فواد ايزدي اظهار کرد: FATF مشکلي را از ايران حل نخواهد کرد، نبايد 
به مسائل نگرشي سطحي داشت. تا پيش از اين دولت بر اين موضوع تکيه 
و تاکيد داشت که ما با برجام همه مشکاتمان حل مي شود حتي مسئله 
آب خوردن را هم به اين امر ارتباط دادند اما امروز دستاورد آن هيچ است، 
درباره FATF نيز همين طور است و ما نبايد مدام دچار برگشت به عقب 
باشيم. از سوي ديگر همچنان تاکيد مي کنيم که هيچ تضميني وجود 
ندارد، آنها تعريف ما از تروريسم را بپذيرند. ما در برجام هم خيلي مباحث 
را مطرح کرديم و گفتيم تضمين هاي ازم براي پايبندي به آن وجود دارد 
اما چنين نبود. وي تاکيد کرد: FATF ابزاري براي اعمال فشار مضاعف بر 
ايران خواهد بود. ديگر دوره حضور مستقيم و نظامي براي جنگ با کشورها 
گذشته است، امروزه دشمنان ما از طريق همين لوايح و موافقت نامه هاي 
بين المللي، کشورها را تحت فشار و تهديد و تحريم قرار مي دهند. برهمين 
اساس ما معتقديم که FATF و ساير قراردادهاي بين المللي در مسير 

اهداف غرب بوده و کاما به ضرر ماست. 
هاي  نامه  موافقت  اين  شد:  يادآور  تهران  دانشگاه  علمي  هيئت   عضو 
بين المللي را مي توان تحت عنوان استعمار نوين قلمداد کرد و دشمنان ما از 
 اين طريق پروژه تغيير نظام و نفوذ را پي مي گيرند ولي برخي با جريان سازي 
و ساده انگاري نمي خواهند مسئله را به همان شکلي که هست قبول کنند 

و مدام به دنبال پياده سازي مطالبات و اهداف غرب هستند. 
ايزدي يادآور شد: برخي از مدافعان قراردادهاي بين المللي مي گويند، 
جمله  از  جهان  کشورهاي  همه  که  است  مسائلي  نوع  آن  از   FATF"
غربي ها ملزم به رعايت آن هستند اما مثل روز روشن است که اين لوايح 

براي اعمال نفوذ بيشتر بر کشورهايي نظير ايران طراحي شده است. 
به تازگي حسن روحاني، در نشستي با وزير راه، مسکن و شهرسازي و 
مديران اين وزارتخانه گفته است: »بدون کار کردن با بانک هاي خارجي 
اقتصاد ما ۲۰ درصد گرانتر خواهد شد، بيان مي شود FATF نباشد، به مردم 
بگوييدFATF نباشد چه مي شود. آن کسي که شعار مي دهد، هزينه اش 
را پرداخت کند و آثار شعارش را براي مردم ترجمه کند، مي گويند برجام 
نباشد، خب به مردم بگوييد برجام باشد يا نباشد چه مي شود؟، براي مردم 
ترجمه کنيد. مگر مي شود در دنياي امروز ما با بانک هاي دنيا کار نکنيم؟ 
بعد يک کسي مي آيد و از گوشه اي که نمي دانيم اين تفکر از کجا است 
مردم را تحريک مي کند که اگر اين قرارداد يا کنوانسيون امضا شود يا با 
اين گروه مالي کار کنيم اسام از دست مي رود. کجا اسام از دست مي رود؟ 

کاش تو اسام را مي فهميدي.« 

خبر
آزادمنش:

 روحاني انتظار اصاح طلبان را 
برآورده نکرد

اصاح طلبان  انتظار  روحاني  گفت:  ملي  اعتماد  حزب  سابق  عضو 
حوزه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  آزادمنش  نکرد.آزادي  برآورده  را 
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره مواضع تند برخي سران 
پروژه  دادن  قرار  دستورکار  در  و  دوازدهم  دولت  عليه  اصاح طلب 
عبور از روحاني گفت: متأسفانه روحاني به وعده هاي انتخاباتي اش 
عمل نکرده و سياست هاي دولت او باعث شده تا فضاي متفاوتي را 
در ميان احزاب اصاح طلب به وجود بياورد.وي با بيان اينکه برخاف 
اصاح طلب  جناح   سمت  به  خيلي  روحاني  اصاح طلبان،  ادعاي 
از دولت  انتظاري که اصاح طلبان  به همين دليل  ندارد و  گرايش 
نبايد  اصاحات  جريان  کرد:  تصريح  است،  نشده  برآورده  داشتند، 
انتظار زيادي از دولت داشته باشد و در اين شرايط بحراني به جاي 
مطرح کردن موضوع عبور از روحاني و تاختن به دولتي که محصول 
سياست هاي آن هاست، ِگرهي از مشکات را باز نمي کند.آزادمنش 
گفت: اين دولت تا ۱۴۰۰ قدرت اجرايي کشور را در دست دارد و 
باشند،   ۱۴۰۰ انتخابات  فکر  به  اان  از  اصاح طلبان  اينکه  به جاي 

بهتر است مسئوليت پذير باشند و به دولت کمک کنند.   

با حضور سردار غيب پرور؛
غامي به عنوان معاون هماهنگ کننده 

سازمان بسيج مستضعفين معرفي شد
به  از سوي رئيس سازمان بسيج مستضعفين  نعمان غامي  سردار 
گزارش  شد.به  معرفي  سازمان  اين  هماهنگ کننده  معاون  عنوان 
خبرگزاري مهر، با حضور سردار غامحسين غيب پرور رئيس سازمان 
معارفه  و  نوشادي  غامرضا  سردار  توديع  آيين  مستضعفين  بسيج 
سردار نعمان غامي به عنوان معاونت هماهنگ کننده سازمان بسيج 
مستضعفين برگزار شد.پيش از اين سردار نوشادي به عنوان معاون 
بسيج  سازمان  رئيس  عنوان  به  غامي  سردار  و  کننده  هماهنگ 

سازندگي اين سازمان فعاليت داشتند.

 آيت اه خاتمي مطرح کرد:
بررسي اصاح قانون انتخابات خبرگان 

در اجاسيه اسفند ماه
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان گفت: در اجاسيه اسفندماه، طرح اصاح 
 قانون انتخابات خبرگان در دستور کار قرار مي گيرد.آيت اه سيد احمد 
خاتمي در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعام اينکه اجاسيه خبرگان 
۲۱ اسفندماه برگزار مي شود، گفت: در اين اجاسيه، طرح اصاح قانون 
انتخابات خبرگان  همراه با اباغيه  اي که مقام معظم رهبري در رابطه 
با اصاح آن داشتند در دستور کار قرار مي گيرد.وي پاسخ به سوالي 
مبني بر اينکه مهمان ويژه اين اجاسيه کيست؟ گفت: هنوز مدعو و 

موضوع آن مشخص نشده است.

امير خانزادي:
 زيردريايي پيشرفته کاس متوسط 

به نداجا ملحق مي شود
فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: زيردريايي پيشرفته کاس متوسط به 
نداجا ملحق مي شود.امير دريادار حسين خانزادي در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقاب 
 اسامي قرار داريم و اگر کمي به گذشته نگاه کنيم بعد از انقاب اصلي ترين 
بخشي که در ابتداي امر مورد تحريم قرار گرفت نيروهاي مسلح بودند و 
نيروهايي که تجهيزات محور بودند، مانند نيروي دريايي در اولويت اين 
تهديدها و تحريم ها قرار گرفتند.وي افزود: مي دانيد تجهيزاتي مانند 
ناوشکن ها، زيردريايي ها و ساير تجهيزات مهم دفاعي که از سطح فناوري 
 باايي برخوردار هستند، ظرفيت غلبه بر جغرافياي سرزميني دارند و 
مي توانند از سکوهاي جغرافيايي عبور کنند.فرمانده نيروي دريايي ارتش 
ادامه داد: بسياري از تجهيزات ديگر مانند توپ و تانک در جغرافياي 
 کشورها محصور مي شوند اما تجهيزاتي مانند ناوشکن ها و زيردريايي ها 
مي توانند از جغرافياي سرزميني عبور کنند، بنابراين در ابعاد جهاني به 
اين گونه تجهيزات با رويکرد راهبردي نگاه مي شود.وي اضافه کرد: هيچ 
کشوري به طور معمول تجهيزات راهبردي را در اختيار کشورهاي ديگر 
قرار نمي دهد، مگر آنکه همپيمان باشد و در آن فضا هم باز همه چيز 
را در اختيار نمي گذارد؛ يعني خودش در کنار آن کشور مي ايستد و 

راهبري و قطعات گلوگاهي را خودشان مديريت مي کنند.

شركت مخابرات ايران )منطقه خوزستان(
آگهي مناقصه عمومي شماره 97/9 - نوبت اول

)دومرحلهاي(
1- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مخابرات ايران )منطقه خوزستان(

2- آدرس دستگاه مناقصه گذار: شهرستان اهواز - کيانپارس - بلوار مخابرات )خيابان 17 شرقي( - مجتمع فني و اداري مخابرات منطقه خوزستان - طبقه اول - مديريت پشتيباني 
و تدارکات - واحد خريد و قراردادها - اتاق 119 شماره تلفن: 33379006 -061 نمابر: 061-33993605

3- موضوع مناقصه: نگهداري و رفع خرابي شبکه فيبر نوري )بين شهري و شهري( در منطقه يك استان شامل شهرستان هاي: اهواز )شرق کارون به همراه فيبر موجود در پل هاي 
رودخانه کارون( - دزفول - شوشتر - انديمشك - مسجدسليمان - الي - انديکا - گتوند - رامهرمز - ميداوود - مارون - غيزانيه - هفتگل - باغملك - ايذه - دهدز  - بهبهان 

- آغاجاري و توابع شهرستان هاي مذکور
4- دستگاه نظارتي: معاونت شبکه منطقه

5- نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي، چك تضميني و يا چك بانکي رمزدار
6- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 150/000/000 ريال

7- قيمت فروش اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 1690290262 بانك ملت و شناسه واريز 2000080149148 جهت شرکت در مناقصه 
8- مهلت فروش اوراق شرکت در مناقصه: از تاريخ درج در روزنامه تا پايان وقت اداري مورخ 97/9/29 با ارائه معرفينامه و اسناد مثبته شرکت يا شرکت کنندگان

9- مهلت عودت پاکات: 97/10/10
10- محل تحويل پاکات: اهواز - کيانپارس - خيابان 17 شرقي مجتمع فني و اداري مخابرات منطقه خوزستان طبقه اول - دبيرخانه تدارکات

11- محل و تاريخ بازگشايي پاکات: پاکت )الف( و )ب( در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 و پاکت )ج( در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 در مجتمع 
فني و اداري مخابرات منطقه خوزستان - طبقه چهارم - سالن جلسات

12- کليه شرکت کنندگان در مناقصه در صورت برندگي مي بايست نسبت به تامين متريال مورد تاييد شرکت مخابرات ايران و خوزستان اقدام نموده و تاييديه نهايي کاا را ضميمه 
اسناد مناقصه نمايند.

13- ارائه گواهينامه صاحيت ايمني صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در هنگام خريد اسناد الزامي مي باشد.
14- زمان انجام کار: 365 روز

15- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
16- هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

WWW.ICT-KHZ.IR :نشاني سايت اينترنتي
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/22
خ ش: 97/9/21

شركت مخابرات ايران )منطقه خوزستان(
آگهي مناقصه عمومي شماره 97/10 - نوبت اول

)دومرحلهاي(
1- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مخابرات ايران )منطقه خوزستان(

2- آدرس دستگاه مناقصه گذار: شهرستان اهواز - کيانپارس - بلوار مخابرات )خيابان 17 شرقي( - مجتمع فني و اداري مخابرات منطقه خوزستان - طبقه اول - مديريت پشتيباني 
و تدارکات - واحد خريد و قراردادها - اتاق 119 شماره تلفن: 33379006 -061 نمابر: 061-33993605

3- موضوع مناقصه: نگهداري و رفع خرابي شبکه فيبر نوري )بين شهري و شهري( در منطقه دو/2 استان شامل شهرستان هاي: اهواز )غرب کارون به همراه فيبر موجود در پل هاي 
رودخانه کارون( - آبادان - خرمشهر - سربندر - ماهشهر - هنديجان - اميديه - رامشير  اداره بنادر و کشتيراني - شادگان - منطقه آزاد اروند آبادان - دشت آزادگان )سوسنگرد 

- بستان - هويزه - رفيع( - شوش و حميديه و توابع شهرستان هاي مذکور
4- دستگاه نظارتي: معاونت شبکه منطقه

5- نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي، چك تضميني و يا چك بانکي رمزدار
6- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 150/000/000 ريال

7- قيمت فروش اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 1690290262 بانك ملت و شناسه واريز 2000080149148 جهت شرکت در مناقصه 
8- مهلت فروش اوراق شرکت در مناقصه: از تاريخ درج در روزنامه تا پايان وقت اداري مورخ 97/9/29 با ارائه معرفينامه و اسناد مثبته شرکت يا شرکت کنندگان

9- مهلت عودت پاکات: 97/10/10
10- محل تحويل پاکات: اهواز - کيانپارس - خيابان 17 شرقي مجتمع فني و اداري مخابرات منطقه خوزستان طبقه اول - دبيرخانه تدارکات

11- محل و تاريخ بازگشايي پاکات: پاکت )الف( و )ب( در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 و پاکت )ج( در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 در مجتمع 
فني و اداري مخابرات منطقه خوزستان - طبقه چهارم - سالن جلسات

12- کليه شرکت کنندگان در مناقصه در صورت برندگي مي بايست نسبت به تامين متريال مورد تاييد شرکت مخابرات ايران و خوزستان اقدام نموده و تاييديه نهايي کاا را ضميمه 
اسناد مناقصه نمايند.

13- ارائه گواهينامه صاحيت ايمني صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در هنگام خريد اسناد الزامي مي باشد.
14- زمان انجام کار: 365 روز

15- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
16- هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

WWW.ICT-KHZ.IR :نشاني سايت اينترنتي
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/22
خ ش: 97/9/21

شركتمخابراتايران)منطقهخوزستان( شركتمخابراتايران)منطقهخوزستان(

كميسيونمعاماتشركتآبوفاضابروستايياستانتهران

آگهي مناقصه عمومي )فراخوان ارزيابي كيفي(
بهصورتدومرحلهاي)97/19(-نوبتاول

شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شرکت دولتي( در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه لوله گذاري خط انتقال آب آشاميدني 
روستاي امين آباد با لوله پلي اتيلن به قطر 200 ميليمتر با فشار کاري 16 به طول 4500 متر )خريد لوله 1500 متر و اجرا 4500 متر( و تهيه 
و نصب شيرآات و احداث حوضچه هاي مرتبط از توابع شهرستان فيروزکوه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي، تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و اسناد خزانه اسامي، از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( با توجه به شرايط مندرج دراسناد ارزيابي کيفي 

اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز: 5 رشته آب و دارا بودن گواهينامه تاييد صاحيت ايمني )HSE( از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي 

مي باشد.
برآورد پايه: 5/839/999/262 ريال مي باشد.

لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 جهت دريافت اسناد از طريق سامانه 
تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

مهلت بررسي، تکميل و ارائه مدارك ارزيابي کيفي تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 براساس شرايط مندرج در اسناد، 
صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد.

در صورت کسب امتياز ارزيابي کيفي )حداقل امتياز 60( توسط کميته فني بازرگاني از تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط 
سامانه دعوت به عمل مي آيد.

ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/24
خ ش: 967/9/21
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و  راه  جديد  وزير  ورود  با  روزها  اين  که  پروژه اي  مهر،  مسکن 
پي  در  است  قرار  و  است  افتاده  زبانها  بر سر  شهرسازي مجدد 
تصميم جديد دولت دوباره وارد چرخه شود همان طرحي است 
که رئيس دولت دهم براي خانه دار کردن قشرهاي کم درآمد با 
واگذاري قطعه زمين رايگان از طرف دولت کلنگش را بر زمين زد 
و توانست در همان مدت تا پايان عمر دولتش واحدهاي بسياري 
را تحويل متقاضياني کند که به اذعان کارشناسان بسياري حتي 

خواب خانه دار شدن را هم نمي ديدند. 
پروژه اي که دولت يازدهم با بهانه هايي همچون نبود منابع مالي 
آن را از دستور کار اصلي خود کنار گذاشت و هر چند اين پروژه 
نبود  اصلي  کار  دستور  در  اما چون  رفت  پيش  خيزان  و   افتان 
کم کم در تامين منابع مالي هم به دست فراموشي سپرده شد و 
مي رفت تا به تاريخ بپيوندد اما به يکباره جاني تازه در رگهاي اين 
پروژه کهنه دميده شد و آقاي روحاني در وزارت راه و شهرسازي 
عنوان کرد ظرف دو سال آينده، 400 هزار واحد مسکوني ساخته 

مي شود وزارت راه مسکن مهر را به اتمام برساند.
مسکن؛ تکليفي که بر دوش دولت هاست 

بايد عنوان کرد که مسکن از مهمترين مباحثي است که مطابق 
تکليفي که بر دوش دولت ها نهاده شده است به صورت جدي از 
سوي هر دولتي که بر سرکار مي آيد، پيگيري مي شود و  به همين 
جهت به فراخور شرايط زماني هر دولت پروژه اي را براي خانه دار 
کردن مردم ارائه مي دهد. مسکن مهر جزء همين پروژه ها بود 
که دولت دهم در راستاي خانه دار کردن بسياري از مردم کلنگ 
زد، هر چند اين پروژه توانست خانوارهاي بسياري را صاحبخانه 
کند اما چون برنامه ريزي و سياست هاي مدون و درستي برايش 
رعايت  عدم  و  تورم  وجود مشکاتي همچون  با  نگرفت  صورت 
استانداردهاي ازم در ساخت و ساز، آن را به يکي از پروژه هاي 

پر منتقد تبديل کرد.
با روي کار آمدن دولت يازدهم، وزير مسکن و شهرسازي ساز 
مخالف با مسکن مهر زد و آن را عامل 40 درصد تورم دانست که 
البته با واکنش هاي نمايندگان مجلس و کارشناسان همراه شد  
با اين حال آخوندي به صاحبان اين خانه ها قول داد که دولت 
يازدهم تعهدات خود را در قبال تکميل و تحويل اين پروژه ادامه 
اما علي رغم وعده و عيده هاي داده شده در اوايل آبان ماه سال 
92 دستور توقف مسکن مهر را صادر و اعام کرد: »مسکن مهر 
به ظاهر به نفع مردم است، اما در واقع اين پروژه براي گرفتار 
کردن هم دولت هاي آينده است و هم مردم. خيلي طرح جالبي 
نبوده است که گفته مي شود که آيا متوقف مي شود يا نه چرا که 

بايد متوقف شود.«
مکان يابي مسکن مهر در زمان وزارت آخوندي در دهه 70 

انجام شده است!
با اين حال »علي نيکزاد«، وزير سابق راه و شهرسازي در واکنش 
به موضع گيري هاي مسئوان دولت يازدهم و دوازدهم در برابر 
طرح مسکن مهر، گفته است : »طرح مسکن مهر بر اساس قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه اجرا شد. در کشور ساخت 
بالغ بر 4/3 ميليون واحد مسکن مهر شهري و روستايي آغاز شد 
که از اين تعداد 2/8 ميليون واحد در دولت نهم و دهم افتتاح شد.« 

 وي همچنين در خصوص مکان يابي اين پروژه يادآور شده بود: 
» مکان يابي اين پروژه ها قبا در زمان وزارت عباس آخوندي در اوايل 
دهه 70 صورت پذيرفته بود و به جز شهر جديد سهند، مکان يابي 

پروژه هاي مسکن را ما انجام نداديم.«
مصطفي شريفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص توقف اين 
پروژه خانه سازي اينچنين اظهار نظر مي کند:» يکي از انتقادات 
جدي به نظام اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم توقف پروژه مسکن 
مهر است؛ چرا که توقف در حوزه مسکن يعني رکود در اقتصاد 
کشور و تا پروژه اي بهتر جايگزين آن پيدا نشده است نبايد متوقف 

مي شد حتي اگر آن را قبول نداشت.«
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به انتقاداتي که نسبت به مسکن مهر 
مطرح شده، افزوده است:» نادرستي  برخي انتقادات با کوچکترين 
تأملي پاسخ داده مي شود مثا اينکه گفته مي شود مسکن مهر 
باعث اشباع در  حوزه مسکن براي برخي از مناطق شده است،  
حرف درستي نمي تواند باشد و مهمترين نشانه آن نيز اين است 
که هنوز مسکن نه تنها در تهران بلکه در اقصي نقاط کشور کااي 

سرمايه  اي  و نه صرفا يک کااي مصرفي است.«
»افشين پروين پور«، کارشناس مسکن در خصوص تعهد تکميل . 
تحويل مسکن مهر به متقاضيان توسط دولت سر کار به »رسالت« 
مي گويد: »تکميل مسکن مهر جزو تعهدات دولت بود و مردم هم 
با دولت طرف هستند و تکليف هردولتي است تا آن را ادامه داده 
و به اتمام برساند منتهي دولت تدبير و اميد به دائل عمدتا غرض 
ورزي هاي سياسي اين کار را انجام نداد و خيلي از واحد هاي 

مسکن مهر را متاسفانه تکميل  نکرد و تحويل نداد.«
قرار است ادامه يابد؟ خوشبين نيستم!

وي با اشاره به اينکه تصميم جديد مبني بر ادامه کار مسکن مهر 
و تکميل آن تصميم خوبي است، مي افزايد: » هر چند بنده خيلي 
خوشبين نيستم چنانچه در حوزه هاي ديگر اقتصاد هم دولت عزمي 
براي انجام کار ندارد اما اگروزير جديد اين اراده را براي تکميل 
مسکن مهر داشته باشد حرکت مثبت بسيار خوبي است که دعاي 
بسياري از مردم چشم انتظار براي تحويل واحد مسکن مهرشان را 

به دنبال خود خواهد داشت. «
پروين پور معتقد است: » مسکن مهر حرکت بزرگي بود و کساني 
را خانه دار کرد که واقعا در خواب هم نمي ديدند که با شرايط 
اقتصادي بتوانند خانه دار شوند. در مسکن مهر شهري و روستايي 
در حدود چهار ميليون واحد مسکوني ساخته شد که يک ميلون 

و 700 هزارتاي آن واحد هاي مسکوني شهري بودند.«
وي در خصوص مزاياي اين طرح خانه سازي براي مردم و اقتصاد 
کشور مي گويد: » اشتغال باايي از زمان کليد خوردن اين پروژه 
تاکنون در کشور به وجود آمده و اقتصاد کشور را در برهه هاي 
حساس مانند جهش يکباره دار در سال 91 سر پا نگه داشت 
چون نهاده هاي توليدش همه داخلي بود اقتصاد کشور از آسيب 
مصون نگه داشته شد و سر پا ماند.« وي تاکيد مي کند: » مسکن 
ايجاد کرد توانست  اقتصادي و اشتغالي که  مهر به جهت رشد 

راهگشاي اقتصاد کشور باشد.«
»فرشيد پور حاجت« دبير کانون سراسري انبوه سازان هم به »رسالت« 
مي گويد: » پروژه هاي مسکن مهري که در مکان مناسب با زير 
ساخت هاي مناسب برنامه ريزي شدند تقريبا مي توان گفت به 
سرانجام رسيدند و آن پروژه هايي هم که به سرانجام نرسيدند به 
نظر مي رسد که جمع کردنشان با مبالغي که برنامه ريزي شده 

کار بسيار بسيار سختي است.«
وي مي افزايد: » وقتي يک پروژه مشمول زمان شود و توقفي درآن 
صورت بگيرد و باز مجدد بخواهد وارد چرخه شود کار سختي است. 
اگر آقاي وزير هم قصد دارد مجددا پروژه هاي مسکن مهر را جان 
تازه اي ببخشد بايد تمام قراردادهايش به روز شود و تا اين کار 
اتفاق نيافتد چون در اين چند  سال توجهي به اين پروژه ها نشده 
است در مضيقه سختي مانده و جمع کردن پروژه کار بسيار سخت 

و سنگيني است.«
ادامه کار مسکن مهر منوط به تامين منابع مالي است

پور حاجت بر اين باور است  که »اگر آقاي وزير قصد ادامه مسکن 
مهر را دارد بايد در ابتدا به فکر تامين منابع مالي براي آن باشد و 
از طرفي براي پروژه هايي که تکميل شده و بحث خدمات زير بنايي 

برايشان وجود ندارد بايد برنامه ريزي و تامين منابع مالي براي آن 
انجام شود؛ اينکه ما ژست قشنگ بگيريم که پروژه مسکن مهر را 
مجددا وارد چرخه مي کنيم آن هم بدون آنکه ابتدا فکري براي تامين 

منابع ماليش کنيم به نظر حرف غير کارشناسي خواهد بود.«
دبير کانون سراسري انبوه سازان معتقد است : » نمي توان به تنهايي 
گفت که پروژه مسکن مهر پروژه موفقي بوده است! در اينکه خانوار 
بسياري به سبب اين پروژه صاحب مسکن شده اند بحثي وجود ندارد 
و اين جزو تکاليف دولت بوده وبايد اين کار را مي کرده اما اينکه 
 اين پروژه ها به درستي توسط دولت مديريت شده و برنامه ريزي 
و سياست گذاري هاي درستي براي آن در کشور صورت گرفته من 
اعتقادي به آن ندارم و فکر مي کنم مي شد مسکن مهر را خيلي 
بهتر، باکيفيت تر و در خور و شان و منزلت مردم  توليد کنيم که 
نکرديم اما قابل تقدير است که خانواده هاي بسياري را با برنامه 

ريزي صاحب مسکن کرده است.«
 عدم توجه به خدمات زير بنايي؛ بزرگترين عيب پروژه هاي 

مسکن مهر 
پورحاجت بزرگترين عيب پروژه هاي مسکن مهر را عدم توجه 
و  دانسته  کشور  در  ها  پروژه  بنايي  رو  و  بنايي  زير   به خدمات 
مي گويد: » اينکه در بيابان پروژه مسکوني تعريف کنيم و مردم 
را از خدمات شهري محروم کنيم کرامت هموطنان را زير سوال 
برديم اينکه دولت بايد تامين کننده مسکن باشد حرف درستي 
است و مبتني بر قانون است اما سياستگذاري هاي آن خارج از 

شان و جايگاه مردم بوده است.«
نقاط  برخي  در  مهر  پروژه هاي مسکن   « کند:  عنوان مي   وي 
فوق العاده خوب و موفق بودند هر چند  پروژه هايي که موفق 
بودند. هم منابع مالي پر قدرت پشتشان بوده است. اگر  وضعيت 
رامين و شيرين شهر خوزستان را بررسي کنيد مي بينيد وضعيت 
بسيار سختي دارد و علي رغم اينکه پروژه پيشرفت فيزيکي باايي 
شهر  تا  که  باايي  فاصله  و  بنايي  زير  لحاظ خدمات  به  داشته 
 دارد تبديل به يک شهر خارج از سکنه شده است. لذا نمي توان 
به طور مطلق عنوان کرد اين پروژه خوبي بوده و نمي توان هم 
گفت پروژه خوبي نبوده و حرف ناصواب و نادرستي است که راي 

به توقف آن داده شود.«
پور حاجت عنوان مي کند: » من فکر مي کنم آقاي آخوندي پروژه 
را متوقف نکرد و ادامه داد اما واقعيت اين است که سرعتش خيلي 
کم بود و انتظاري که در تحويل مسکن مهر بود صورت نگرفت 
و بيشتر اين موضوع هم به تامين منابع مالي و رکود حاکم در 
اقتصاد کشور و عدم وجود نقدينگي به علت مهمترين عامل در 

پيشرفت آن بر مي گردد.«
وي تاکيد دارد: » آخوندي به ماهيت اين پروژه ايراد داشت نه به 
خانه دار شدن مردم و مي شد مسير منحرف در اين پروژه را در 

مسير درستش هدايت کرد.«
پروزه خانه سازي دولت از زماني که کلنگش در دولت دهم بر زمين 
زده شد تا امروز روزگار پر فراز و نشيبي داشته و افتان و خيزان 
پيش رفته است اما حاا با روي کار آمدن وزير جديد و تصميم 
جديد دولت گويا قرار است اين پروژه با جديت و سرعت بيشتري 

دنبال شود تا واحدهاي متقاضيان تکميل و تحويل گردد. 

»

نماينده مجلس خبر داد؛
 ورود مجلس به 
انتصابات امنيتي 
در شرکت هاي 

خودروسازي
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عضو کميته تحقيق و تفحص از شرکت هاي خودروسازي از ورود مجلس به موضوع 
انتصاب برخي چهره هاي امنيتي در هيات مديره شرکت هاي خودروسازي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر،سيد حميده زرآبادي در واکنش به رسانه اي شدن انتصاب 
چند تن از مديران ارشد برخي از دستگاه هاي نظارتي در يکي از خودروسازان بزرگ 
کشور،گفت:قطعا در خصوص انتصابات در يکي از خودروسازان که اخيرا در رسانه ها 
منتشر شده،بررسي ازم صورت خواهد گرفت.وي با بيان اينکه موضوع انتصابات و مديريت 
مجموعه خودروسازان در شرکت هاي تابعه يکي از محورهاي اصلي تحقيق و تفحص 
از خودروسازان است،گفت:متاسفانه به دليل عدم شفافيت در مديريت خودروسازي 
کشور،از اين دست انتصابات بسيار رخ داده است.زرآبادي ضمن تصريح اين موضوع که 
اين انتصابات بيشتر براساس روابط انجام مي شود تا شايسته سااري،افزود:در ديگر 

شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي نيز به دليل عدم سازوکار شفاف همين موضوع وجود 
دارد.وي در خصوص انتصاب برخي از اعضاي دستگاه هاي نظارتي در خودروسازي 
گفت: اين قبيل انتصابات باعث تعارض منافع مي شود.به بيان ديگر فردي که بايد 
وظيفه نظارتي خود را انجام دهد حاا بايستي بر اجراي خودش نظارت کند که اين، 
مصداق تعارض منافع است.عضو کميته تحقيق و تفحص از شرکت هاي خودروسازي 
خاطر نشان کرد: نکته اينجا است که ما يک سيستم شفاف نداريم که همه اعضاي 
هئيت مديره شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي از جمله خودروسازي ها را اعام کند.
وي ضمن انتقاد از عملکرد کند دستگاه هاي نظارتي و قضائي گفت: در برخورد با چنين 
موضوعاتي حداقل يک سال طول مي کشد تا دستگاه ها نظارتي پرونده را بررسي کنند 

که در اين فاصله ممکن است فسادهاي ديگري رخ دهد.

در هشت ماه نخست سال؛
بانک صادرات ايران ١٢٠ هزار فقره 

وام قرض الحسنه پرداخت کرد
 بانک صادرات ايران به منظور حمايت از اقشارمختلف جامعه در هشت ماه 
نخست سال جاري 120 هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرد.به 
گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران،ارزش وام هاي قرض الحسنه 
پرداخت شده در اين مدت ٦٥ هزار و ٥88 ميليارد ريال بوده که 
عمدتاً در سرفصل هاي مختلف از قبيل وام ازدواج و تهيه جهيزيه، 
وام مشاغل خانگي، بهسازي و نوسازي مسکن روستايي، تسهيات 
از  حمايت  قهري،  حوادث  ضروري،  وام هاي  ويژه،  اقشار  مسکن 
بنگاه هاي کوچک و متوسط، وام بازنشستگان کشوري و ... پرداخت 
بانک  اين  حمايتي  تسهيات  و  وام ها  گزارش،  است.بنابراين  شده 
طي مدت 20 ماه )از ابتداي سال 9٦ تا پايان آبان ماه 97( بيش 
از 322 هزار فقره بالغ  بر 3٥0 هزار ميليارد ريال بوده است.بانک 
صادرات ايران در شصت و هفتمين سال فعاليت خود سهم بزرگي 
در شکوفايي اقتصاد ملي و رفع نيازهاي خرد و کان مردم کشور 
داشته که اين روند در قالب طرح ها و خدمات نوين بانکي، شرايط 
مناسبت تري براي تسهيل شرايط بهره مندي از ظرفيت هاي گسترده 

اين بانک  فراهم کرده است.

از سوي بانک مرکزي اعام شد؛
 کسب رتبه برتر گزينش 

توسط بانک مسکن
اداره دبيرخانه هيات مرکزي گزينش بانک ها در يک اطاعيه رسمي 
اعام کرد که بانک مسکن در ميان بانک هاي کشور رتبه برتر را 
در بخش گزينش بانک ها کسب کرده است.به گزارش پايگاه خبري 
بانک مسکن، هيبنا، اداره دبيرخانه هيات مرکزي گزينش بانک ها 
در يک نامه ٥ بندي خطاب به ابوالقاسم رحيمي انارکي، مدير عامل 
بانک مسکن، اعام کرد که هسته گزينش بانک مسکن، رتبه برتر 
را در سال 139٦ در ميان بانک هاي کشور کسب کرده است.اين 
نامه در ابتدا با استناد به بند ٥ ماده 8 قانون گزينش کشور، وظيفه 
بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملکرد هسته هاي گزينش را بر عهده 
هيات مرکزي گزينش عنوان کرده است. بر اين اساس، هيات مرکزي 
گزينش نيز در راستاي انجام وظايف قانوني و آيين نامه اجرايي آن 
در سال جاري اقدام به انجام يک دوره بازرسي از هسته هاي گزينش 
تابعه، از جمله هسته گزينش بانک مسکن در مرداد ماه سال جاري 
کرده و خاصه اي از نتايج حاصل شده را در 4 بند تشريح کرده است.
براساس بند يک اين نامه بانک مرکزي، ارزيابي عملکرد ساانه هسته 
شامل ابعاد مختلف ارزيابي شکلي پرونده ها، نحوه انجام تحقيقات و 
مصاحبه ها، کيفيت صدور راي و ارزيابي نيروهاي گزينش است که 
هسته گزينش بانک مسکن در بخش ارزيابي شکلي 9٦/٥ امتياز، در 
بخش تحقيق، مصاحبه و صدور راي نيز 100 امتياز مربوط را کسب 
کرده که در مجموع از 400 امتياز قابل احراز، 397 امتياز )معادل 
99/3 درصد( را کسب کرده است و در رديف هسته هاي گزينش، 

حائز رتبه برتر قرار گرفته است. 

خبر
وزير صنعت خبر داد:

 تعيين قيمت خودروهاي مشمول 
قيمت گذاري تا دو هفته آينده

وزير صنعت گفت: سازمان حمايت طي دو هفته آينده در خصوص 
 قيمت خودروهاي مشمول قيمت گذاري به نتيجه خواهد رسيد.

به گزارش تسنيم ،رضا رحماني در جمع خبرنگاران با بيان اينکه 
مربوط  خودروسازان  برخي  سوي  از  شده  اعمال  قيمت  افزايش 
گفت:سازوکار  بوده  قيمت گذاري  فرآيند  از  معاف  خودروهاي  به 
اعمال قيمت در مورد خودروهاي مشمول قيمت گذاري و معاف از 
قيمت گذاري با هم تفاوت دارد.به اين ترتيب افزايش قيمت اعمال 
شده از سوي يکي از خودروسازان در خصوص تعدادي از خودروها 
غيرقانوني نبوده و آنها اين اجازه را داشته اند.وي افزود: افزايش قيمت 
کارخانه اي خودروهاي معاف از قيمت گذاري، پنج درصد پايين تر از 
نرخ بازار بوده و اميدواريم با افزايش توليد قيمتها در بازار نيز کاهش 
يابد.رحماني تاکيد کرد: قيمتي که در بازار تعيين شده بايد پايين 
بيايد به همين منظور بايد توليد از سوي خودروسازان افزايش يابد.
وزير صنعت گفت توليد در دو خودروساز بزرگ کشور از اوايل سال 
به شدت کاهش يافته چرا که قيمت ارتباط مستقيمي با توليد دارد.از 
مسير افزايش عرضه مي توان قيمت را در بازار آزاد کاهش داد.رحماني 
با بيان اينکه سازمان حمايت آناليز قيمتي را از خودروسازان دريافت 
مي کند گفت: هزينه مالي خودروسازان بااي 20 درصد اعام شده 

بود که سازمان حمايت اين موضوع را نپذيرفت.

همتي خبر داد؛
آغاز روابط با چند کشور و حذف دار

 رئيس کل بانک مرکزي آغاز به کار کانال هاي مالي ايران با چندين 
کشور و حذف دار از تبادات تجاري ايران با آن کشورها را اقدام 
مهمي در حوزه تحريم مالي ايران توصيف کرد و افزود: عمًا بين 
ايران و برخي از کشورها پيمان پولي دوجانبه ايجاد شده است و 
در آينده اين موضوع تقويت مي شود.به گزارش تسنيم،عبدالناصر 
همتي با اشاره به مشکات و موانع پيش روي اقتصاد کشور،اقدام هاي 
انجام شده توسط بانک مرکزي در چهارماهه گذشته را تشريح کرد. 
وي  با اشاره به برگشت تدريجي ارز ناشي از صادرات به چرخه 
اقتصادي کشور اظهار داشت: با توجه به روند کاهشي قيمت ارز 
اميدوارم با ارائه ارزهاي بيشتر در چرخه اقتصاد، واردات مورد نياز 
توليد کشور با نرخهاي پايين تر ارز تأمين شود.رئيس کل بانک 
مرکزي با توجه به تعيين سقف براي تراکنش هاي کارت هاي بانکي 
گفت: در هيچ جاي دنيا با استفاده از کارت هاي دبيت و دستگاه 
کارتخوان، نمي توان مبالغ کان جابه جا کرد.وي در ادامه افزود: 
ظهرنويسي چک هاي تضمين شده و در وجه حامل بودن آنها باعث 
ايجاد فضاي غيرشفاف در معامات بود و نظارت بانک مرکزي و 
سازمان مالياتي بر تبادات تجاري را منتفي مي کرد که اين مشکات 
با توجه به مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، توسط بانک 

مرکزي برطرف شد.

رئيس اتحاديه اماک:
فروکش تاطم بازار مسکن نزديک است

رئيس اتحاديه اماک با بيان اين که تاطم بازار مسکن ناشي از 
خريد و فروش سفته بازانه در حال فروکش است، گفت: معامات 
در 18 روز ابتداي آذر 1397 در کل کشور و شهر تهران به ترتيب 
کاهش 1٥ و ٦0 درصدي نشان مي دهد.مصطفي قلي خسروي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار کرد:از يکم تا هجدهم آذرماه 1397 بالغ بر 
27 هزار و ٦49 قرارداد خريد و فروش مسکن )مبايعه نامه( در کل 
 کشور به امضا رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1٥ درصد 
نيز 22 هزار و 842 مورد  اجاره  يافته است. درخصوص  کاهش 
قرارداد امضا شده که کاهش 13 درصدي اجاره نامه را نسبت به 
آذرماه سال قبل نشان مي دهد.وي افزود:هم چنين در شهر تهران 
معامات مسکن طي 18 روز ابتداي آذرماه 1397 بالغ بر 480٥ 
مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ٦0 درصدي 
را نشان مي دهد.درهمين مدت ٦٦24 مورد اجاره نامه در تهران امضا 
شده که نشان از افت 17 درصدي نسبت به آذرماه سال قبل دارد.

خسروي در تحليل شرايط فعلي بازار مسکن گفت: براي وضعيت 
فعلي از واژه کسادي استفاده مي کنم و رکود را قبول ندارم؛ زيرا 
رکود به معناي آن است که هيچ معامله اي انجام نشود در حالي 
که هم اکنون خريد و فروش مسکن درجريان است.اما مهم ترين 
علت اين که معامات به طور محسوسي کاهش يافته به افزايش 
قيمت مسکن ناشي از رشد بازارهاي موازي و افزايش قيمت مصالح 

ساختماني مربوط مي شود.

نماينده مجلس خبر داد؛
 بهره گيري از ظرفيت هاي 

بورس کاا در توسعه صادرات 
عضو فراکسيون توسعه صادرات مجلس معتقد است که بورس کاا 
طي سال هاي فعاليت خود توانسته مبادات کااها در بازار داخلي را 
نظام مند و شفاف کند، از اين رو بايد پس از تمرکز عمده کااهاي قابل 
معامله در بورس،با حمايت مجلس و دولت نسبت به توسعه صادرات 
محصوات ايراني به بازارهاي منطقه از کانال بورس کاا اقدام کرد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مجيد کيانپور با اشاره به اينکه يکي 
از راه هاي اصلي براي حرکت در مسير سامت اقتصاد کشور، ايجاد 
شفافيت در بخش هاي مختلف است گفت:تقويت بازارهاي رسمي در 
کشور بايد در اولويت برنامه هاي سياست گذاران قرار گيرد تا روند 
گسترش بازارهاي غيررسمي و غيرشفاف کند شود. از اين رو بورس 
کاا به عنوان بازار رسمي کااي کشور بايد ميزبان محصوات قابل 
عرضه در بورس باشد تا عاوه بر ايجاد تعادل در بازارها، شرکت هايي 
که شفافيت را به معامات پنهاني ترجيح مي دهند از ساير شرکت ها 
جدا شده و به فعاان اقتصادي معرفي شوند. اين عضو کميسيون عمران 
مجلس تصريح کرد: با وجود اينکه همه مسووان اقتصادي بر لزوم ايجاد 
زمينه هاي شفافيت در اقتصاد و حذف فعاليت هاي واسطه گري مخرب 
تاکيد دارند، اما هنوز شاهد رواج بازارهاي سفته بازي هستيم که از 
 اين رو تدبير براي تمرکز عرضه کااهاي واسطه اي مهم در بورس کاا 
به شکل حداکثري از اهميت ويژه اي برخوردار است.وي در ادامه گفت: 
اطمينان خاطر توليدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار داخلي بايد به 
نحوي باشد که امروز در فکر توسعه صادرات محصوات باکيفيت ايراني 

از بستر بورس کاا به کشورهاي همسايه باشيم.

يک مقام مسئول نفتي خبر داد؛
 ابطال بيش از هشت هزار 

کارت سوخت غيرقانوني مهاجر
سخنگوي شرکت ملي پاايش از ابطال بيش از هشت هزار کارت سوخت 
غير قانوني مهاجر با آغاز ثبت نام کارت سوخت المثني خبر داد.به گزارش 
ثبت نام  فرآيند  آغاز  زمان  افزود:از  اسماعيلي  خبرگزاري صداوسيما؛زيبا 
کارت سوخت المثني تاکنون بيش از هشت هزار و 90 کارت سوخت 
غيرقانوني مهاجر که با انگيزه قاچاق به يکي از استان هاي مرزي ارسال 
شده بود، باطل شد.وي ادامه داد:از اين تعداد کارت سوخت غيرقانوني ابطال 
شده، 49٦ مورد فقط مربوط به 19 آذرماه بوده است.سخنگوي شرکت 
ملي پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تاکيد براينکه مالکان خودرو به 
هشدارهاي امنيتي در اين باره توجه و از واگذاري کارت سوخت خود به 
افراد ناشناس خودداري کنند گفت: بيشتر اين کارت ها از ديگر استان ها 

به يکي از استان هاي مرزي منتقل شده بودند.

 فراخوان مناقصه عمومي 
دومرحله اي خريد كاا - شماره 97/11- نوبت اول

اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان اردبيل در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله اي كااهاي مندرج در جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
www.setadiran. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

به استناد تصويب هيات محترم وزيران در حمايت از توليدكنندگان داخلي، كااهاي موضوع مناقصه بايد توليد داخل كشور باشند و در صورت نبود توليد داخلي ارائه گواهي بازرگاني و 
نمايندگي رسمي از شركت مادر الزامي مي باشد.

در راستاي قانونگرايي و تامين منابع حداكثري دستگاه، حضور شركت هايي كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هيات مديره مشترك با شركت هاي ديگري مي باشند، ممنوع مي باشد.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/20 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 8 روز سه شنبه تاريخ 97/9/20 لغايت ساعت 14:30 روز دوشنبه تاريخ 97/9/26
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14:30 روز پنجشنبه تاريخ 97/10/6

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 روز شنبه تاريخ 97/10/8
منابع مالي از محل اعتبارات طرح تامين و تعمير سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي سال 1397 به صورت نقدي خواهد بود.

هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:

تلفن:  با شماره  بيشتر  يا براي كسب اطاعات  امام)ره( اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان اردبيل و  بيمارستان  آدرس: اردبيل خيابان دانشگاه 18 متري آزادگان پشت 
4-04533273082 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام استان اردبيل: 33251587

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/مناقصه گر« موجود است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/22
خ ش: 97/9/21

ماحظاتمبلغ تضمين )ريال(موضوع مناقصهشماره فراخوانرديف

خريد 500 دستگاه بخاري گازسوز دودكش دار راندمان 1200973785000090
 A بااي هوشمند )هرمتيك( داراي برچسب انرژي رده

داراي قابليت تنظيم برنامه تقويم آموزشي

صاحيت معتبر از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، تاييديه وزارت 750/000/000
 نفت، گواهينامه فني از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي،

 پروانه كار و عامت استاندارد جهت محصول الزامي است.

لطفي - مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان اردبيل

رسالت از افتان و خيزان پروژه خانه سازي دولت گزارش مي دهد؛

طلوع دوباره مسكن»مهر«

خوانساري:
  بودجه، رکود و تورم 
وضعيت مناسبي ندارند

رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه طي پنج سال گذشته وضعيت 
کنوني بازار ارز را طي ٥3 بار اعام کرده  بوديم، گفت: تنها کسي که 
پيش بيني ما را از وضعيت کنوني بازار ارز باور نکرد، دولت بود.به گزارش 

فارس، مسعود خوانساري  در چهل و پنجمين جلسه هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران گفت:بودجه،تورم و رکود با توجه به آمار وضعيت 
مناسبي ندارد، بنابراين براي اينکه بيش از اين در جامعه بذر نااميدي 
و  رابطه سکوت کنم  اين  امروز در  ترجيح مي دهم،  نشود،  پراکنده 
صحبت نکنم،اما اميدوارم که گشايشي در فضاي اقتصادي کشور ايجاد 
شود.رئيس اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به مطلب مطرح شده توسط 
يکي از اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي که هيچ اقتصادداني 
وضعيت کنوني ارز را پيش بيني نمي کرد، گفت:طي  ٥ سال گذشته 

٥3 بار از همين تريبون و از اتاق بازرگاني تهران اين وضعيت را اعام 
کرديم و پيش بيني کرده بوديم که وضعيت ارز اين گونه خواهد شد 
و تنها کسي که باور نمي کرد، دولت بود.خوانساري بيان داشت: همه 
اقتصاددانان و همه افرادي که در بخش خصوصي بودند، اين را باور 
داشتند که با سرکوب نرخ ارز طي ٥ سال و جلوگيري از افزايش نيافتن 
قيمت ارز متناسب با تورم اين اتفاق خواهد افتاد و فنر ارز رها مي شود.
وي گفت: کتبا در اين مورد نامه نوشته شد،بيانيه صادر شد، اما گوش 

شنوايي وجود نداشت و بااخره اين اتفاق افتاد.
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نيکي هيلي: 
 حتي يک دار هم 
نبايد به پاکستان داد!
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نخست وزير انگليس در پنجمين و آخرين نشست پارلمان  
اين کشور با موضوع بررسي پيش نويس کنوني برگزيت 
هشدار داد: همه پرسي دوم، خطر تجزيه انگليس را درپي 
دارد.به گزارش خبرگزاري مهر، ترزا مي نخست وزير 
انگليس در پنجمين و آخرين نشست پارلمان  اين کشور 
با موضوع بررسي پيش نويس کنوني برگزيت هشدار 
داد: همه پرسي دوم، خطر تجزيه انگليس را درپي دارد.
نخست وزير انگليس در اين خصوص گفت: برگزيت به 
معني تقويت اقتصاد و خدمات رفاهي و بهداشتي است. 
برگزاري همه پرسي دوم درباره برگزيت مخاطرات تجزيه 
 انگليس را دارد.ترزا مي با تأئيد تعويق نشست رأي گيري 
با  رايزني  به  داد:  ادامه  برگزيت  نويس  درباره پيش 
مقامات اروپائي درباره برخي تضمين هاي ازم درباره 
ايرلند شمالي ادامه خواهيم داد.وي در ادامه افزود: 

عدم تصويب پيش نويس مذکور ضربه بزرگي را به 
دولت انگليس وارد مي کند. البته به رأي نمايندگان 
انگليس هر چه که باشد احترام مي گذارم. اين توافق 
مي  است.ترزا  انگليس  دولت  براي  گزينه  بهترين 
 گفت: مي دانم که اکثريت نمايندگان با پيش نويس 

کنوني برگزيت موافق نيستند.

ترزا مي: 
همه پرسي دوم برگزيت خطر تجزيه انگليس را در پي دارد

تشکيات خودگردان فلسطين اعام کرد که در 
صورت ادامه تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه 
فلسطيني ها، اين تشکيات تصميمات مهم و 
سرنوشت سازي اتخاذ خواهد کرد.به گزارش 
تشکيات  النشره،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاري 
خودگردان فلسطين با صدور بيانيه اي اعام 

کرد: در صورت ادامه تجاوزات روز افزون اسرائيل 
 عليه شهرهاي مختلف فلسطين تصميمات مهم و 
سرنوشت سازي مي گيريم.در ادامه اين بيانيه 
آمده است که محمود عباس رئيس تشکيات 
خودگردان فلسطين تماس هاي فوري با تعدادي 
در خصوص  المللي  بين  و  عربي  طرفهاي   از 
افزايش اقدامات تجاوزکارانه رژيم صهيونيستي 
شده  تاکيد  بيانيه  اين  است.در  کرده  برقرار 
که نظاميان صهيونيست به شهرهاي مختلف 
شهرک  اقدامات  و  برند  مي  يورش  فلسطين 
نشينان عليه فلسطيني ها همچنان ادامه دارد.

کرد:  تاکيد  فلسطين  خودگردان   تشکيات 
نمي توان ديگر در برابر تجاوزات اسرائيل عليه 

فلسطين سکوت کرد.

تشکيات خودگردان فلسطين:
تصميمات مهم و سرنوشت سازي عليه اسرائيل اتخاذ خواهيم کرد

سومين عقب نشيني ماكرون در برابر جليقه زردها
سرانجام رئيس جمهور فرانسه ضمن موافقت با کاهش ماليات 
بر در آمد بازنشستگان و متعاقبا، افزايش حداقل دستمزد، در 

برابر جنبش موسوم به جليقه زردها عقب نشيني کرد.
حالي صورت  در  نشيني  عقب  آنا،اين  خبرگزاري  گزارش   به 
مي گيرد که قبا ماکرون تاکيد کرده بود با قدرت! به اصاحات 
اقتصادي و اجتماعي خود ادامه مي دهد. عقب نشيني اخير 
ماکرون را مي توان به مثابه سومين عقب نشيني وي در برابر 
جليقه زردها مورد تجزيه و تحليل قرار داد. رئيس جمهور فرانسه 
ابتدا وضع ماليات بر سوخت را براي مدتي محدود لغو کرد، 
اما پس از استمرار اعتراضات، آن را به صورت کلي از رديف 
در آمد بودجه سال آينده  کشورش خارج ساخت. با اين حال 
معترضين خواسته هاي ديگر خود مبني بر کاهش ماليات بر 
در آمد بازنشستگان و اقشار ضعيف،افزايش حداقل حقوق و ....

را مطرح کرده و به اعتراضات گسترده خود ادامه دادند. 
تلويزيوني  در  يک سخنراني  ماکرون  که  است  ذکر  به  ازم 
اکثر خواسته هاي معترضان را پذيرفت و از اقدامات فوري و 
جدي براي تامين خواسته هاي آنها خبر داد. اين سخنراني 
از اهميت ويژه اي برخوردار بود زيرا اولين سخنراني مستقيم 
رئيس جمهور در يک ماهه اخير ) پس از تظاهرات يک ماهه 

جليقه زردها( محسوب مي شد. 
بيشتر  کاهش  :"با  کرد  عنوان  خصوص  اين  در  ماکرون   
هزينه  کنترل  با  و  ممکن  زمان  ترين  سريع  در  ها  ماليات 
اقتصادي  و فوريتهاي موجود  هاي عمومي،به خواسته هاي 

پاسخ مي دهيم. "
طرح  لغو  و  کارگران  آمد   بردر  ماليات  کاهش  روند  تسريع 
افزايش ماليات براي بازنشستگان از ديگر وعده هاي ماکرون 
شود.   مي  محسوب  فرانسوي  شهروندان  و  معترضين   به 
اضافه  بر  ماليات  که   است  کرده  تاکيد  ماکرون  همچنين 
فراتر  ابتداي  سال 2019 ميادي حذف مي شود.  از  کاري 
جديد  برنامه  بر  بنا  که   است  داده  وعده  ماکرون  آن،  از 
دريافت  يورو  هزار    2 از  کمتر  که  بازنشستگاني   ،  دولت  
اين  ندارند.  ماليات  پرداخت  به  نياز  ديگر  کنند   مي 
هم  برخي  که  است  گرفته  حالي صورت  در  ها  نشيني   عقب 
با  وي  موافقت  انتظار  نيز  فرانسه  جمهور  رئيس  هاي  حزبي 

اين موارد را نداشتند. 
عقب نشيني ماکرون در برابر جليقه زردها ، هنوز منتج به پايان 
اعتراضات نشده است. برخورد خشونت آميز پليس فرانسه با 
معترضين و دستگيري بيش از دو هزار نفر از جليقه زردها، فضاي 
 سلبي و سختي را بر فرانسه حاکم کرده است. پيش بيني مي شود 
که در آينده اي نزديک، شاهد برپايي اعتراضاتي گسترده در 

اين خصوص و در مناطق مختلف فرانسه باشيم. 
رئيس جمهور فرانسه وعده داده است که از روشها و ابزارهاي 
مختلف و متنوعي براي بازگرداندن آرامش به کشورش استفاده 
فرانسه  در  عمومي  نظر مي رسد خشم  به  اين حال  با  کند. 
که ناشي از افزايش هزينه هاي عمومي و اعمال سياستهاي 
اقتصادي و رفاهي  سخت گيرانه و سلبي  ماکرون در حوزه 

مي باشد، همچنان فروکش نکرده است. 
واقعيت امر اين است که سومين عقب نشيني ماکرون در برابر جليقه 
زردها را بايد نماد و نشانه اي از افول کامل قدرت رئيس جمهور 
فعلي فرانسه در کاخ اليزه دانست. بدون شک ماکرون ديگر قادر به 
اعمال اصاحات اقتصادي مدنظر خود در فرانسه نخواهد بود و همين 
مسئله، رهبري وي در اتحاديه اروپا و منطقه يورو را نيز تحت تاثير 
خود قرار خواهد داد. از سوي ديگر، همين مسئله منجر به افزايش 
قدرت مانور مخالفان سياسي ماکرون در بربر وي خواهد شد. مطابق 
آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته در کشور فرانسه، پس از وقوع 
اعتراضات عمومي در فرانسه ، محبوبيت ماکرون به حدود 20 درصد 
تنزل پيدا کرده است. اين يکي از بدترين نتايجي است که روساي 
جمهور فرانسه در طول دهه هاي اخير در نظرسنجي هاي عمومي، آن 
 هم تنها 18 ماه پس از حضور در قدرت کسب کرده اند. پيش بيني 
مي شود که اين روند کاهشي در هفته هاي آينده نيز تحت تاثير 

جو عمومي در فرانسه ادامه پيدا کند. 
از اصاحات  اينکه علي رغم عقب نشيني ماکرون  در نهايت 
در  اخير  يکماهه  بحرانهاي  تبعات  و  عواقب  خود،  اقتصادي 
اليزه  کاخ  در  همراهانش  و  وي  گريبانگير  همچنان  فرانسه 
سياسي  و  اقتصادي  هاي  هزينه  موضوع  همين  بود.  خواهد 
پيش روي ماکرون را به صورت تصاعدي افزايش خواهد داد. 
بي دليل نيست که بسياري از تحليلگران مسائل اروپا، تاريخ 
مصرف سياسي رئيس جمهور جوان فرانسه را پس از رخدادهاي 

اخير در اين کشور عما تمام شده دانسته اند!

نماينده سابق آمريکا در سازمان ملل با انتقاد از عملکرد پاکستان در زمينه 
مبارزه با تروريسم گفت که بدون اصاح موضع پاکستان در اين راستا نبايد 

يک دار ديگر هم به اين کشور کمک کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاکستان، »نيکي هيلي« نماينده 
 سابق آمريکا در سازمان ملل طي اظهاراتي گفت که با وجود اعطاي کمک هاي 
 مالي به پاکستان در جهت مبارزه با تروريسم اين کشور براي تروريست ها 

پايگاه هاي امن ايجاد کرده است.
هيلي در ادامه گفت که در صورت عدم اصاح و تغيير رويه پاکستان نبايد 
حتي يک دار هم به اين کشور داد.وي افزود: ما نبايد به کشورهايي که 

در کار آمريکا سنگ اندازي مي کنند و قصد ندارند متحد ما شوند، کمک 
مالي کنيم؛ آمريکا نگاه استراتژيکي به متحدان خود دارد.

هيلي همچنين گفت که آمريکا با چشمان بسته به کشورهاي ديگر کمک 
مالي مي کند و نمونه واضح آن پاکستان است که با وجود دريافت ميلياردها 
دار براي تروريست ها پايگاه امن فراهم مي کند؛ تروريست هايي که دست 

به کشتار نظاميان آمريکايي در اين کشور مي زنند!
وي در ادامه گفت که پاکستان براي اصاح خود از ميلياردها داري که 
پيش از اين از آمريکا دريافت کرده است، استفاده کند؛  اين رقم مقدار 

کمي نبوده است.

پايان تحصيات كارشناسي آقاي علي ايزدي به شماره ملي 4859845951 رشته مهندسي  گواهي موقت 
از درجه  و  گرديده  مفقود  بروجرد  ياسين  غيرانتفاعي  دانشگاه  از  فارغ  التحصيل  راهسازي  گرايش  عمران 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت دوكابين مزدا مدل 1379 به شماره انتظامي 15-997الف14 و شماره موتور 343966 و شماره 
شاسي 7920D00817 به نام سازمان اداره كل زندان هاي استان آذربايجان شرقي به شماره ثبت 2010102 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 114F0012487 برگ سبز )شناسنامه( وانت پيكان مدل 91 به شماره انتظامي 797ب62- ايران 28 و شماره موتور

و شماره شاسي 284697 به نام مجيد ولي الهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  و شماره  ايران 28  انتظامي 828ب27-  به شماره  پارس خاكستري مدل 1396  پژو  ماشين  كارت 
124K1013253 و شماره شاسي NAAN21VE8HH754134 به نام علي سياوشي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب يوسف احمدي مالك پژو 206 هاچ بك مدل 1387 به شماره انتظامي 632ط15- ايران 18 و شماره 
موتور 14187015617 و شماره شاسي NAAP03ED58J012740 به علت فقدان برگ فروش كمپاني و كارت 
خودرو 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 پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب زينب خالوئي مالك پژو 405 مدل 49 نقره اي و شماره موتور 124K0605868 و شماره شاسي 
NAAM11CAVFR502404  به علت فقدان برگ فروش كمپاني 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 پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب داود ظفري مالك خودرو پژو 405 به شماره شاسي NAAM01CA8EK636025 و شماره بدنه و 
موتور 124K0382150 به علت فقدان اسناد فروش 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 پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند پايانه حمل و نقل به شماره 2302110 كاميون كمپرسي بنز به شماره انتظامي 766ع41- ايران 

68 و شماره موتور 10050837 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي فاطمه اسامي گياني به شماره 9717051005 رشته علوم تربيتي دانشگاه الزهرا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند كمپاني، برگ سند خودرو پژو پارس مدل 1383 به رنگ بژ متاليك و شماره انتظامي ايران 
زاهدي  محمد  مالكيت  به   82880890 شاسي  شماره  و   12482040777 موتور  شماره  و  13-221م37 

مزرعه شوري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
در  و  بنچاق  بيمه نامه،  كارت،  مالكيت،  سند  سبز،  برگ  كمپاني،  سند  سند،  اصل  از  اعم  مالكيت  اسناد  كليه 
مجموع تسلسل اسناد خودرو سواري پژو تيپ 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1388 به شماره انتظامي 
225د45- ايران 28 متعلق به سيدحميد شيخ ااسامي و شماره ملي 3979843335 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري پيكان به شماره پام 423م24- ايران 24 مدل 
1383 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 1183083310 و شماره شاسي 83456021 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو روآ دوگانه سوز مدل 1386 به رنگ نوك مدادي و شماره موتور 11686017391 

و شماره شاسي 61334074 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند خودروي وانت تويوتا هايلوكس مدل 1984 به رنگ جگري و شماره انتظامي 387د57- ايران 65 و 
شماره موتور 087942 و شماره شاسي 031173 به نام صغري شفيعي نسب به ش ش 236 صادره از سيرجان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروي سواري سمند مدل 1390 به شماره انتظامي 61-494د93 و شماره 
شاسي 006228 و شماره موتور 12490253432 به مالكيت سونيا عزيزي فرزند خليل مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ 132 مدل 1388 به شماره انتظامي 10-476ب42 و 
شماره شاسي S1422288083166 و شماره موتور 2965315 به مالكيت سيدجميل حسيني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت ليفان 820 مدل 96 رنگ سفيد ش ش ايران 75-985س37 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت ماشين خودرو سمند LXEF7 دوگانه سوز مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره 
 NAACJ1JE2GF329857 147 و شماره شاسيH0232442 پاك ايران 91-856ج72 و شماره موتور

به نام علي ايراندوست مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب سيدجميل حسيني مالك خودرو سواري پرايد تيپ 132 به شماره شهرباني 10-476ب42 و شماره 
بدنه S1422288083166 و شماره موتور 2965315 به علت فقدان اسناد فروش 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 پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند اينجانب مصطفي نعمتي به شماره كارت 2212802 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب علي زارعي فرزند اسداه به شماره شناسنامه 3720356698 و شماره دانشجويي 94121107002 

صادره از موسسه آموزش عالي توسعه دانش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه زنبورداري و دفترچه عضويت زنبورداري به شماره عضويت 409 تاريخ صدور 95/11/13 متعلق 
به حسين كريمي نام پدر خسرو به شماره شناسنامه 625 و مدرك ديپلم مهارتي رشته زراعت غات كد 
رشته 6231 فارغ التحصيل سال 95/11/28 هنرستان كاردانش شهيد منتظري و مهر شركت تعاوني منابع 
طبيعي كشاورزي شهرستان آبيك به شماره ثبت 974 تاريخ ثبت 96/1/5 و اسناد ثبت شده شركت تعاوني 
منابع طبيعي كشاورزي آبخيزداري شهرستان آبيك به شناسه ملي 14006677230 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه به شماره 56980 به نام آقاي اكبر روزبياني صادره از مركز امور مشاوران حقوقي وكا و كارشناسان 

رسمي دادگستري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( و سند فروش كارخانه وانت پيكان به شماره شاسي 12170607 و شماره 

موتور 11285004528 و پاك 485ط89- ايران 12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني و بنچاق پرايد صبا مدل 1384 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پاك ايران 68-

557د63 و شماره موتور 01356346 و شماره شاسي S1412284702030 به نام فاطمه خاكي جوان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب حسن ساراني فرزند علي خان به شماره دفترچه كشاورزي 151 تاريخ 
صدور دفترچه 1389/8/29 واقع در روستاي آق قميش - صوفي آباد شهرستان گاليكش مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 LF489Q150800181 برگ سبز خودرو ليفان 820 مدل 1396 به شماره پاك ايران 38-294ن89 و شماره موتور
از درجه  و  بهنام سياري فرزند خلف مفقود گرديده  نام  به   NAKNH4629HB104387 و شماره شاسي

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو 405 مدل 1397 به رنگ خاكستري متاليك و شماره پاك ايران 68-412ط61 و شماره موتور 
مفقود  دربرزي  حسيني  سيدجعفر  نام  به   NAAM01CE7JK376739 شاسي  شماره  و   124K1221520

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 206 به رنگ نقره اي متاليك مدل 82 و شماره موتور 54468636 و شماره 

شاسي IN82628452 و شماره پاك  23-976ج65 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 206 به شماره موتور 163B0142687 و شماره 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   82 ايران  353ق36-  انتظامي  شماره  و   NAAP41FE6FJ256960 شاسي 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند به شماره 2222773 متعلق به كاميون كمپرسي ولوو مدل 64 به شماره انتظامي 243ع94- 

ايران 62 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 206 به شماره انتظامي 246و76- ايران 44 و شماره 

موتور 13084021017 و شماره شاسي 10825216 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت و برگ سبز سواري سمند LX مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 21-435ل69 و 
شماره موتور 12488199532 و شماره شاسي NAAC91CC2AF822517 به نام قدرت اله نوروزپور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و برگ كمپاني سواري پژو آردي مدل 1382 به رنگ يشمي و شماره پاك ايران 68-314ج64 
و شماره موتور 22368222084 و شماره شاسي 0082123648 به نام محمود هاشمي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند وسيله نقليه )برگ سبز( و برگ كمپاني كاميون بنز مدل 1978 به شماره انتظامي 51-344ع47 و شماره 
موتور 142087 و شماره شاسي 14447411 به مالكيت جمال رحيمي فرزند مجيد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 3312
اينجانب عبدالرحيم قلي پور كالمرزي مالك خودرو پژو پارس به شماره بدنه 19352971 و شماره موتور 
12485050668 و شماره پاك 72-721ط85 به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز خودرو، تقاضاي 
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت 

مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
به رنگ سفيد روغني و  پيكان 1600 مدل 1380  بهزاد شمسي فرزند محمد مالك خودرو سواري  اينجانب 
شماره شاسي )بدنه( 80453700 و شماره موتور 11128042206 و شماره پاك ايران 81-672ب23 به 
علت فقدان اسناد فروش و شناسنامه مالكيت تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع 
در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
سواري  دستگاه  يك  رانندگي(  و  راهنمايي  )سند  مالكيت  شناسنامه  اصل  و  بنچاق  مدارك  و  اسناد  كليه 
پژو 405 جي ال ايكس مدل 1379 به رنگ سبز يشمي و شماره موتور 22527904706 و شماره شاسي 
79306424 و شماره انتظامي 13-833م55 به نام مهدي جعفري ولداني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سمند LX مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي ايران 53-
964ج54 و شماره موتور 12487158893 و شماره شاسي NAAC91CC89F170515 به مالكيت فرزاد 

كهكشان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب سعيد الهياري فرزند بهرام به شماره دانشجويي 963858079 دانشجوي رشته 
اعتبار  از درجه  و  نور واحد سراوان مفقود گرديده  پيام  راهنمايي و مشاوره در مقطع كارشناسي دانشگاه 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 206 و شماره موتور 163B0142687 و شماره 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   82 ايران  353ق36-  انتظامي  شماره  و   NAAP41FE6FJ256960 شاسي 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند به شماره 2222773 متعلق به كاميون كمپرسي ولوو مدل 64 به شماره انتظامي 243ع94- 

ايران 62 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 206 به شماره انتظامي 246و76- ايران 44 و شماره 

موتور 13084021017 و شماره شاسي 10825216 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( و كارت پاك خودرو وانت شخصي تويوتا استاوت 2000 مدل 1983 به شماره پاك 
889س24- ايران 95 و شماره موتور 2137316 و شماره شاسي 055278 به رنگ سفيد به نام هان محمد 

دهواري خاص مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت تويوتا استاوت 2000 مدل 1985 به شماره پاك 178س43- ايران 95 و 
شماره موتور 5R2237483 و شماره شاسي RK110619783 به رنگ آبي به نام عبدالرحمان اسكاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح يك لول گلوله زني كاليبر 7/92 به شماره ساح 7155 مدل گلنگدني به شماره سريال كارت 
1440087 ساخت آلمان به نام عباسعلي منصور بستاني فرزند حسن به شماره ملي 3670152539 متولد 

1347 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو 405 مدل 1389 و شماره موتور 12489010281 
و شماره شاسي NAAM01CA1AE207821 و شماره انتظامي 945ج85- ايران 85 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  و شماره  آلبالوئي روغني مدل 1387  به رنگ   K119 برگ سبز خودرو كاميون كمپرسي كاويان
819ع75- ايران 85 و شماره موتور 69474814 و شماره شاسي NA5K1192C8S772010 به نام نعيم 

بادپا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب سميه ميرمقدم به شماره دانشجويي 952111024 رشته پرستاري از دانشكده پرستاري 

مامايي زاهدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري كار شورولت بليزر مدل 1977 به شماره انتظامي 355س52- ايران 95 و 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  به رنگ قرمز روغني   213196 213196 و شماره شاسي  شماره موتور 

ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو پارس مدل 1396 به شماره انتظامي 41-671ج54 و شماره موتور 124K1009491 و شماره 

شاسي 818345 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت و برگ سبز سواري سمند LX مدل 1382 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 21-435ل69 و 
شماره موتور 12488199532 و شماره شاسي NAAC91CC2AF822517 به نام قدرت اله نوروزپور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و برگ كمپاني سواري پژو آردي مدل 1388 به رنگ يشمي و شماره پاك ايران 68-314ج64 
و شماره موتور 22368222084 و شماره شاسي 082123648 به نام محمود هاشمي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محمود رحماني مالك خودرو سمند به شماره شاسي NAACJ1JW8GF314772 و شماره موتور 
لذا  است.  نموده  را  اسناد مذكور  المثني  رونوشت  تقاضاي  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   147H0202674
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز )شناسنامه( و كارت خودرو سمند مدل 1390 به شماره انتظامي 173ن38- ايران 66 و شماره 
موتور 12490131983 و شماره شاسي 755787 به نام ولي كياني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه( و برگ كمپاني و كارت خودرو پژو 405سفيدرنگ به شماره انتظامي 765ب43- ايران 
28 و شماره موتور 12489162749 و شماره شاسي 213994 به نام معصومه سلگي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو وانت تويوتا 2000 به رنگ قرمز روغني مدل 1983 به ش پاك 95-525ص14 و شماره 
موتور  5R2139859 و ش شاسي RK110600315 به نام اسلم رئيسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز و كارت شناسايي خودرو سواري پژو 405 مدل 94 به شماره پاك انتظامي 564ق73- ايران 16 
و شماره موتور 124K0755633 و شماره شاسي NAAM11VE0FK736077 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب هومن هادي مالك سمند به شماره موتور 147H0007370 و شماره شاسي CF514656 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.
شماره  و   164B0087163 موتور  شماره  به  پارس  پژو  مالك  كاشاني نژاد  سادات  زهره  اينجانب 
المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   GH721828 شاسي 
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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 CK367094 اينجانب معصومه گداغي مالك پژو 405 به شماره موتور 13991006643 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 امير خدادادي ارهنگ مالك وانت پيكان به شماره موتور 11490098500 و شماره شاسي 
اسناد  المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   CG326593
روز  ده  دارد ظرف  مورد خودروي مذكور  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  مذكور 
شهرك  كرج   - تهران  مخصوص  جاده   14 كيلومتر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  حقوقي  دفتر  به 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 172B0028982 و شماره موتور HJ250343 اينجانب بهاره خاشي مالك پژو 206 به 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.
 EH131769 124 و شماره شاسيK0452604 اينجانب محمود فرحكيان مالك پژو پارس 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.
اينجانب علي اكبر مهربان مالك پژو 405 به شماره موتور 12483173881 و شماره شاسي 83341348 
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 محمدعلي شيشه گر مالك سمند تاكسي به شماره موتور 147H0283082 و شماره شاسي 
اسناد  المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به    HF276776
روز  ده  دارد ظرف  مورد خودروي مذكور  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  مذكور 
شهرك  كرج   - تهران  مخصوص  جاده   14 كيلومتر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  حقوقي  دفتر  به 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شها دولتي مالك سمند به شماره موتور 12488086835 و شماره شاسي 9F804200 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 سيدمحمدباقر علوي طالقاني مالك پژو 405 به شماره موتور 12485131270 و شماره شاسي 
24233550 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.

 HH813398 124 و شماره شاسيK0995725 اينجانب مرتضي ميرزايي مالك پژو پارس 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.
 9E744119 اينجانب سميرا صديقي مالك پژو پارس به شماره موتور 12487174647 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.
 GK306322 124 و شماره شاسيK0810086 اينجانب هدي حيدري مالك پژو پارس 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.
اينجانب راضيه سادات حسيني دنگاني مالك پژو 206 به شماره شاسي AJ232691 و شماره انتظامي 
المثني   تقاضاي رونوشت  ايران 12 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور  817هـ73- 
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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
انتظامي  اينجانب اميررضا خطيري نژاد فرد مالك پژو پارس به شماره شاسي 81805608 و شماره 
المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   11 ايران  567ط96- 
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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شماره  و   147H0333261 موتور  شماره  به  سمندتاكسي  مالك  فطيرخوراني   محمدرضا  اينجانب 
المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   HF232518 شاسي 
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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو پرايد سبز متاليك مدل 1380به شماره شهرباني 544س46- ايران 
18 و شماره شاسي S1412280751207 و شماره موتور M13/287440 به نام آقاي مصطفي ميكائيلي 

فرزند هوشنگ به كد ملي 3790061603 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

خبر

خبر

روزنامه صهيونيستي اذعان کرد؛
نگراني صهيونيست ها از افزايش 

عمليات هاي مقاومتي در کرانه باختري
يک روزنامه صهيونيستي اذعان کرد که فرماندهان و مقامات ارشد رژيم 
صهيونيستي به شدت نگران تشديد تنش و درگيري با فلسطينيان در 
کرانه باختري هستند.به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه صهيونيستي 
»هاآرتص« اذعان کرد که فرماندهان و مقامات ارشد رژيم صهيونيستي 
به شدت نگران تشديد تنش و درگيري با فلسطينيان در کرانه باختري 
هستند.اين روزنامه افزود که مقامات ارشد ارتش صهيونيستي مي گويند 
که تمايل فلسطينيان به انجام عمليات هاي مقاومتي در کرانه باختري 
طي ماه هاي اخير به طرز قابل توجهي افزايش يافته است و امسال 
عمليات هاي تيراندازي به سمت صهيونيست ها افزايش قابل ماحظه اي 
 داشته است.در ۶ ماه نخست سال جاري، هفت عمليات تيراندازي در رام اه 
و قدس به وقوع پيوسته است و از ماه سپتامبر گذشته ده ها عمليات 
صورت گرفته است.هاآرتص به نقل از فرمانده منطقه مرکزي ارتش 
رژيم صهيونيستي بيان کرد که تعداد عمليات هاي مقاومتي افزايش 

چشمگيري داشته است.

 سازمان ملل: ۱۰ ميليون يمني 
نياز شديد به کمک غذايي دارند

معاون دبيرکل سازمان ملل در امور انساني اعام کرد که 10 ميليون 
يمني سال آينده نياز شديد به غذا خواهند داشت.به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از العالم، »مارک لوکوک« معاون دبير کل سازمان ملل در 
امور انساني در يک کنفرانس خبري اعام کرد: وضعيت انساني و غذايي 
در يمن به شدت رو به وخامت است و ما نياز به کمک مالي براي مقابله 
با اين وضعيت داريم. 10 ميليون يمني سال آينده نياز شديد به غذا 
خواهند داشت.وي افزود: سازمان ملل متحد قصد دارد تا سال آينده 
براي 1۵ ميليون يمني کمک هاي غذايي فراهم کند.لوکوک اضافه کرد: 
آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد فوريه سال آينده ميادي 
يک کنفرانس بين المللي در ژنو با هدف جمع آوري کمک هاي مالي 
جهاني براي مردم يمن برگزار خواهد کرد.معاون دبيرکل سازمان ملل 
در امور انساني همچنين گفت: در سال آينده نياز به چهار ميليارد دار 
کمک مالي براي تامين کمک هاي غذايي مردم يمن خواهيم داشت.

لوکوک پيش تر نيز تاکيد کرده بود که يمن شاهد بزرگترين بحران 
انساني جهان است که در سال 2019 تشديد خواهد شد.

توسط آمريکا انجام شد؛
بازداشت رهبران مذهبي و فعاان 

حامي مهاجران در مرز مکزيک
نيروهاي امنيتي آمريکا رهبران گروه هاي مذهبي و فعااني را که در 
حمايت از مهاجران در مرز مکزيک تجمع کرده بودند بازداشت کردند.به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،  صدها تن از رهبران مذهبي و 
فعاان حقوق بشري در حمايت از پناهجوياني که در حمايت از مهاجران  
در مرزهاي جنوبي اين کشور با مکزيک تجمع کرده بودند از سوي 
نيروهاي امنيتي آمريکا بازداشت شدند.روزنامه »نيويورک ديلي نيوز« 
نيز گزارش داده که ۳2 نفر از رهبران مذهبي در جريان تظاهرات در 
مرز مکزيک بازداشت شدند.اين تظاهرات در گذرگاه مرزي »سن ديگو« 
آمريکا و »تيجوانا« در مکزيک برگزار شد.اقدام آمريکا در جلوگيري از 
ورود مهاجران به اين کشور از مرز مکزيک، مشکات زيادي بوجود آورده 
است. در ماه هاي گذشته جدا کردن کودکان از والدين و نگهداري آنها 
در قفس از سوي نيروهاي مرزباني آمريکا، انتقادت زيادي را متوجه 

واشنگتن کرده بود.

رئيس جمهور فرانسه وضعيت اضطراري 
اقتصادي اعام کرد

امانوئل ماکرون در اولين سخنراني عمومي خود پس از آغاز اعتراضات ضمن 
عقب نشيني  کامل از مواضعش، وضعيت اضطراري اقتصادي در اين کشور اعام 
کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه 
در اولين سخنراني عمومي خود پس از آغاز اعتراضات جليقه زردها ضمن اعام 
وضعيت اضطراري اقتصادي در اين کشور، افراد با درآمد کمتر از 2 هزار يورو 
در ماه را از پرداخت ماليات معاف کرد.ماکرون خطاب به مردم اين کشور پس 
از چند هفته اعتراضات خياباني گفت: خشم و اعتراض، حمله به ماموران پليس 
را توجيه نمي کند و اعمال خشونت آميز مطلقا ممنوع است. خشونت را قبول 
ندارم، اما حاضرم به حرف معترضان گوش دهم. من وابسته به مردم هستم و 
به هيچ حزب و گروهي وابستگي ندارم.امانوئل ماکرون افزود: از دولت و پارلمان 
مي خواهم براي افزايش دستمزد ها و کاهش ماليات اقدام کنند.رئيس جمهور 
فرانسه گفت: بايد سياست اشتغال زايي و مناسب سازي درآمد ها را در پيش 
بگيريم.رئيس جمهور فرانسه در سخنراني 1۳ دقيقه اي ضبط شده خود در 
عقب نشيني کامل، ۴ اقدام فوري را خطاب به مردم فرانسه ايراد کرد تا بتواند 
خشم معترضان به سياست هاي سرمايه داري را فروبنشاند.او با بيان اينکه ما 
مي خواهيم آشتي ملي برقرار کنيم، افزود: مشکات ما ريشه در ۴0 سال اخير 
دارد، اما در طول دو سال گذشته ظهور پيدا کرده است که بايد با همدلي آن ها 
را رفع کنيم.او گفت ماليات بر ثروت را دوباره برقرار نمي کند و با کاهبرداري 

مالياتي مبارزه خواهد کرد.

ادامه مخالفت لوپن با ماکرون 
رهبر جبهه ملي فرانسه همچنان بر مخالفت مطلق با سياستهاي اقتصادي و 
اجتماعي  امانوئل ماکرون رئيس جمهور اين کشور تاکيد دارد. فرانسه از اواسط 
ماه نوامبر در واکنش به طرح دولت امانوئل ماکرون براي افزايش ماليات سوخت 
صحنه اعتراضات شديدي بوده است. اعتراضاتي که همچنان در آستانه فرا رسيدن 
سال نو ميادي از سوي جليقه زردها ادامه دارد. در اين ميان، عقب نشيني اخير 
ماکرون از سياستهاي اقتصادي و مالياتي کاخ اليزه نيز نتوانسته است منجر به 
رضايت رقيب اصلي ماکرون از وي شود!ازم به ذکر است که رئيس جمهور فرانسه 
ضمن موافقت با کاهش ماليات بر در آمد بازنشستگان و متعاقبا افزايش حداقل 
دستمزد، در برابر جنبش موسوم به جليقه زردها عقب نشيني کرد. در اين ميان، 
بسياري از شهروندان فرانسوي و خصوصا طرفداران جريانهاي ملي گرا در اروپا،در 
انتظار موضع گيري مارين لوپن در قبال اظهارات ) عقب نشيني ( ماکرون بودند. 
اين انتظار چندان به طول نينجاميد! به گزارش اسپوتنيک،مارين لوپن رهبر 
حزب راست افراطي فرانسه از اقدام امانوئل ماکرون در اذعان به اشتباهاتش 
در سياست گذاري هاي مالياتي استقبال کرده اما خاطر نشان کرد که او تمايلي 
به پذيرفتن "نواقص مسير سياسي خود" ندارد و اين امتيازات را به عنوان يک 

"عقب نشيني تاکتيکي" داده است.

طرح عقيق بانک انصار با سقف ۱۰ميليارد ريال 
درحال اجراست

طرح تسهياتي عقيق بانک انصار با سقف 10ميليارد ريال و اقساط 100ماهه درحال 
اجراست و مشتريان بانک،صاحبان کسب وکار و عموم مردم مي توانند براساس عقد 
مرابحه از آن استفاده کنند.به گزارش اداره کل روابط عمومي وتبليغات، اشخاص 
حقيقي وحقوقي مي توانند به منظور بهره مندي از اين طرح نسبت به افتتاح سپرده 
قرض الحسنه جاري بدون دسته چک اقدام نمايند و بانک نيز به منظور قدرداني از 
دارندگان اين نوع حساب ها خود را مکلف به درنظرگرفتن امتياز تسهيات براي 
مشتريان مي داند.اين گزارش مي افزايد نرخ سود تسهيات از 8 الي 18درصد 
براساس توافق با مشتريان تعيين مي شود،جهت اطاع بيشتر با شماره 09۶۳00 

مرکز خدمات مشتريان تماس و يا به شعب سراسر کشور مراجعه فرماييد. 

رئيس موسسه فرهنگي اکو مطرح کرد؛ 
 نقش آفريني موزه بانک ملي ايران 

در استراتژي هاي فرهنگي کشور
رئيس موسسه فرهنگي اکو با تاکيد بر اينکه موزه ها همواره مهم ترين ميراث دار مشترک 
فرهنگي ميان کشورهاي عضو اکو هستند، گفت: جايگاه بانک ملي ايران در توسعه کشور و 
نقش آفريني موزه اين بانک در استراتژي هاي فرهنگي کشور و تدوين چشم اندازهاي آينده 
بسيار ويژه است.محمدمهدي مظاهري در گفت و گو با روابط عمومي بانک ملي ايران با بيان 
اينکه مستندسازي و آثار فرهنگي به نمايش درآمده عرصه اقتصاد در موزه بانک ملي ايران 
قابل تعمق است، افزود: اسکناس و سکه هاي به نمايش درآمده در موزه بانک ملي ايران به 
عنوان کااي فرهنگي درواقع تاريخچه يک ملت و تمدن ايراني را عرضه مي کنند.وي تصريح 
کرد: موسسه فرهنگي اکو با ظرفيت ها و قابليت هاي بالقوه مي تواند براي رسيدن به روابط 
و مناسبات اقتصادي و فرهنگي کشورها يک فرصت باشد و اميد مي رود از اين ظرفيت در 
 جهت تدوين راهبردهاي افزايش مراودات فرهنگي و هنري با ديگر کشورها بهره برداري 
ازم صورت گيرد.مظاهري ادامه داد: موزه بانک ملي ايران عاوه بر آثار موزه اي غني و تامل 
 برانگيز، از معماري زيبا و ارزشمندي نيز برخوردار است و بدين جهت در رديف موزه هاي 
خاص کشور قرار دارد.رئيس موسسه فرهنگي اکو خاطر نشان کرد: مستندات تاريخ بانکداري 

در موزه بانک ملي ايران قابل توجه و جالب است.
 

 فردا؛آغاز به کار بيست و پنجمين نمايشگاه 
بين المللي چاپ و بسته بندي

بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آات وابسته که 
يکي از بزرگترين رويداد نمايشگاهي حوزه صنعت چاپ در منطقه خاورميانه محسوب 
 مي شود،فردا در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گشايش مي يابد و ده ها 
شرکت داخلي و خارجي جديدترين توليدات و خدمات خودشان را در معرض ديد 
عاقمندان قرار مي دهند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني بيست و پنجمين 
نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي؛مراسم گشايش اين نمايشگاه صبح فردا با 
حضور مقامات وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، اتاق اصناف 
ايران و روساي اتحاديه ها و انجمن هاي مرتبط برگزار مي شود.در بيست و پنجمين 
نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي بيش از ۴۴۵ شرکت کننده داخلي و خارجي 
از جمهوري اسامي ايران و 12 کشور خارجي حضور دارند.احمد ابوالحسني رئيس ستاد 
برگزاري اين نمايشگاه امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه با بيان اين مطلب گفت: 
در اين نمايشگاه ۴00 شرکت داخلي از جمهوري اسامي ايران و ۴۵ شرکت خارجي 
از کشورهاي ايتاليا، سوئد، آلمان، فرانسه، چين، ترکيه و کره جنوبي حضور و مشارکت 
دارند و نوين ترين توليدات و خدمات خودشان را ارائه مي کنند.وي افزود: شرکت هاي 
داخلي و خارجي حاضر در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و 
 ماشين آات وابسته ؛جديدترين و نوين ترين دستگاههاي چاپ،دستگاه هاي بسته بندي،
دستگاه ها و تجهيزات کد گذاري، دستگاه هاي پلمپ صادراتي و کااها و اجناس 
مخصوص بسته هاي داخلي و صادراتي را به نمايش مي گذارند.رئيس ستاد برگزاري 
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي اضافه کرد: اين شرکت ها 
همچنين روش هاي نوين بسته بندي کاا براي جذب مخاطبان و بازارهاي صادراتي 

را نيز به نمايش مي گذارند.



»

جاويدنيا:
بسياري ازعلما، اساتيد 
ودانشجويان خواهان 
 فيلترينگ اينستاگرام 

هستند
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سرپرست جديد معاونت امورفضاي مجازي دادستاني کل کشورگفت: بسياري ازعلما واساتيد 
دانشگاه ودانشجويان هر کدام با استدال خود خواهان فيلترينگ اينستاگرام هستند.جواد جاويدنيا 
در گفت وگو با ايسنا، درپاسخ به سوالي مبني براينکه اينکه چندي پيش صحبت هايي مبني 
براحتمال فيلترينگ اينستاگرام مطرح شده بود. آيا قراراست اين شبکه اجتماعي فيلتر شود؟ 
گفت: اينستاگرام بايد چند سال پيش فيلترمي شد. متأسفانه ميزان جرائمي که دربسترجرم 
خيزاينستاگرام به وجود آمده وهرروز روبه رشد است را مي توان به عنوان يک فاجعه نام برد 
وخانواده هاي زيادي درگيرآسيب هاي آن شده وازاين مسئله گايه مند هستند.جاويدنيا افزود: 
بسياري ازعلما واساتيد دانشگاه ودانشجويان هرکدام با استدال خود خواهان فيلترينگ اين 
نرم افزارهستند. حتي برخي تمام مسئوان فضاي مجازي کشور را که هرکدام به نحوي دراين 
فضا نقش دارند به خاطرعدم جلوگيري وبرخورد با اين پديده مسئول گمراهي تک تک افراد 

جامعه وبه ويژه کودکان ونوجوانان مي دانند وبي غيرت خطاب مي کنند وحق هم دارند.وي تاکيد 
کرد: من به عنوان مسئول نظام اسامي برصندلي خود تکيه داده ام ومي بينم که چه فجايعي 
دراين شبکه درحال وقوع است واقدامي که مي توانم انجام دهم را انجام ندهم وبه جاي وظايف 
شرعي وقانوني ماحظات سياسي را بهانه کنم آيا خداوند متعال وشهدا ازمن خواهند پذيرفت؟ 
اگرواقعا چنين است بايد مسئوليتم را رها کنم ودرخانه بنشينم تا حداقل پاسخي داشته باشم 
که مسئول نبودم.وي تاکيد کرد: مقامات نظام بارها و بارها وضعيت نامطلوب اين فضا واينکه 
اين فضا به قتلگاه جوانان تبديل شده است را گوشزد کرده اند. آيا من با ادعاي وايتمداري 
وسربازوايت بودن رواست که بي تفاوت باشم و بهانه هاي مختلف بياورم؟ سرپرست جديد 
معاونت امورفضاي مجازي دادستاني کل کشور افزود: قوه قضائيه دراين خصوص تذکرات ازم 

را داده است وبنا دارد محکم واستوارپيگيراجراي قانون درهمه زمينه ها باشد.

خبر
عضو شوراي شهر تهران:

۲۵۰ مديرارشد، مشاور و قائم مقام 
درشهرداري تهران حذف مي شوند

خزانه دارشوراي شهرتهران با اشاره به حذف۲۵۰ پست سازماني اعم ازمديران 
ارشد، مشاوران و قائم مقام ها گفت: طرح اين موضوع دردستورکارقراردارد 
 واميدواريم هرچه زودتر درصحن شورا به تصويب برسد.به گزارش تسنيم ، 
ادغام  به  تهران  شهرداري  الزام  طرح  به  اشاره  با  رسولي  حسن  سيد 
يا  يا جانشين  قائم مقام  و کاهش حوزه هاي معاونت وحذف پست هاي 
مشاوردرتمامي واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ها وشرکت هاي تابعه 
اظهارکرد: نوبت بررسي اين طرح درصحن علني شورا احتمااً يک شنبه 
هفته آينده خواهد بود واين درحالي است که طي16 الي17 ماه اخيربا 
تصويربرداري ازشهرداري تهران با توجه به گزارش تغييروتحولي که نجفي 
شهرداروقت تهران ارائه دادند، درکميسيون برنامه و بودجه شورا به تصويري 
ازشرايط جاري و ساري نظام مديريت شهري رسيديم.وي تصريح کرد: 
ساماندهي زيرمجموعه هاي شهرداري شامل دو بخش سازمان ها، شرکت ها 
ومؤسسات وابسته به شهرداري و ساختار سازماني خود شهرداري ومناطق 
ونواحي است ويکي ازچالش هاي مهم شهرداري پايتخت نامناسب بودن 
ساختارسازماني با شرح وظايف و مأموريت ها است ودرچنين شرايطي 
ازلحاظ تجربه فني، نظام گردش کار به دليل بزرگي بيش ازحد سازمان با 

کندي مواجه شده است.

حاجي علي اكبري خبر داد:
فرسودگي۳۰ درصد بافت هاي 

نوسازي شده در تهران
رئيس سازمان پيشگيري ومديريت بحران شهرتهران با اشاره به اين که طبق 
مطالعات انجام شده۳۰ درصد ازبافت هاي نوسازي شده فرسوده است، گفت: 
عدم نظارت برساخت و سازباعث مي شود تا نوسازي صورت گرفته بي فايده 
باشد.به گزارش تسنيم به نقل از روابط عمومي واموربين الملل سازمان نوسازي 
شهرتهران، کاوه حاجي علي اکبري با بيان اين که فلسفه وضرورت مداخله 
دربافت هاي فرسوده با بحث زلزله درايران وتهران شروع مي شود، يادآورشد: 
با وجود اين که بازآفريني ونوسازي بافت هاي فرسوده وناکارآمد شهري ابعاد 
وجنبه هاي مختلفي دارد، اما تا به امروزشاخص هاي شناسايي واقدام در اين 
بافت ها متمرکزبرکاهش آسيب پذيري بوده است.وي ضمن اشاره به اين که 
بحث مقاوم سازي يکي ازخأ هايي است که درسال هاي گذشته احساس مي شد، 
عنوان کرد: تنها روشي که درحال حاضردربافت هاي فرسوده قابل تجويزاست، 
تخريب ونوسازي است چون ازروش هاي ديگر حمايت نمي شود وسياست هاي 
تشويقي براي آن وجود ندارد؛ لذا يکي ازحوزه هايي که سازمان نوسازي امسال 
به آن ورود پيدا کرد بررسي امکان سنجي مقاوم سازي ساختمان ها بود که 
ضروري است چارچوب همکاري مشترک وهماهنگي اين مبحث با سازمان 

پيشگيري ومديريت بحران نيزمورد بررسي قرارگرفته شود.

کشف بيش از۱۳ تن انواع مواد مخدر 
و روان گردان در يک هفته

معاون مقابله با عرضه وامور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدرازکشف 
بيش از1۳ تن انواع مواد مخدر و روان گردان درهفته اخيردرکشورخبرداد.
 به گزارش ايسنا، اسداه هادي نژاد گفت: مجموع کشفيات اين هفته 1۳ هزار 
6۸7 کيلوگرم است و نسبت به هفته گذشته که ۹۹۰۲ کيلوگرم بود ۳۸ 
را نشان مي دهد.  بيشترين حجم مواد مکشوفه مربوط  افزايش  درصد 
به ترياک به ميزان 1۲ هزار و ۳۹۹ کيلوگرم بوده است که ۹۰/6 درصد 
مجموع کشفيات را شامل مي شود.وي ادامه داد: ازاين ميزان۸۴۹ کيلوگرم 
حشيش،۲۴1 کيلوگرم هروئين،۳1 کيلوگرم مرفين،   ۲۴ کيلوگرم شيشه، 
1۹۲ ليترمواد پيش ساز، ۲6۸7 عدد قرص روانگردان و1۴۰ کيلوگرم ساير 
مواد کشف و ضبط شده است.هادي نژاد با بيان اينکه اين ميزان از کشفيات 
طي 116۲ فقره عمليات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفيات مواد 

مخدردراين دوره 11/۸ کيلوگرم به ازاي هرعمليات بوده است.

مسعودي فريد خبرداد:
 کاهش۱۱ درصدي سامتي دختران

به علت کم تحرکي
معاون اموراجتماعي سازمان بهزيستي کشورازکاهش11 درصدي سامتي 
دختران در1۵ سال گذشته به علت کم تحرکي خبرداد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، حبيب اه مسعودي فريد، با بيان اينکه اگرسياست کلي 
توانمندسازي را درکشورداشته باشيم، مدارس، مهد هاي کودک، خانواده وجامعه 
کمتردچارآسيب مي شوند، افزود: با اتخاذ يک برنامه کامل توانمندسازي، 
کمتردچارمعلوليت وآسيب خواهيم شد.مسعودي فريد با بيان اينکه خدمات 
نيزبا کيفيت بيشتري به افراد درمعرض آسيب ارائه مي شود، تصريح کرد: 
درزمينه خانواده مانند سايرکشور ها سيرتکاملي داشته ايم که اگر به آن 
توجه نشود، دچارآسيب هاي جدي تري مي شويم.وي با بيان اينکه به طور 
مثال درمدل هاي شهرسازي اگربه مقوله خانواده توجه نشود، دچارآسيب 
مي شويم، ادامه داد: فضا هايي که اکنون در آپارتمان ها ايجاد شده براي خانواده 
مناسب نيست، خانواده ها ترجيح مي دهند فرزندان کمتروتحرک کمتري 
داشته باشند، بنابراين درطراحي سياست هاي اجتماعي نگاه سيستماتيک 
بايد داشته باشيم.معاون امور اجتماعي بهزيستي کشور گفت: مطالعاتي 
که روي دختران انجام شده نشان مي دهد که ظرفيت حياتي و سامتي 
آن ها در 1۵ سال گذشته، 11 درصد کاهش يافته است.مسعودي فريد 
گفت: اين موضوع به دليل کمبود فضا و تحرک ازم است، اين موضوع در 
مورد پسران نيزهمين گونه است. اگربه اين مقوله ها توجه نکنيم، افزايش 
بيماري هاي غيرواگيررا نيزبه صورت فزاينده خواهيم داشت واين مسئله 

در مورد سالمندي نيز مصداق پيدا مي کند.

سردار مهري خبر داد:
کاهش ۶ درصدي جان باختگان 

حوادث رانندگي در شهرها
 رئيس پليس راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي ازکاهش6 درصدي جان باختگان 
حوادث رانندگي درمعابردرون شهري در 6 ماهه امسال خبرداد.به گزارش 
ايسنا، سردارتقي مهري دراختتاميه همايش تعالي رفتارسازماني، به چالش هاي 
پيش روي ماموران پليس راهوراشاره کرد وگفت: گاه زماني که خودرويي 
ازسوي ماموران متوقف مي شود، شهروندان ممکن است ناراحت شوند وازاين 
رفتارپليس آزردگي پيدا کنند، اما واقعيت اين است که ماموران ما براي حفظ 
جان سرنشينان آن خودرو نسبت به اعمال قانون وتوقف آن اقدام کرده اند. 
بنابراين بايد آگاهي شهروندان نيزنسبت به وظايف پليس افزايش يابد.مهري 
اضافه کرد: کما اينکه مواردي وجود داشته که حادثه اي رخ داده وعمده حوادث 
به دليل ارتکاب تخلفاتي بوده که ماموران ما بارها به خاطرآن دست به اعمال 
قانون مي زنند. بنابراين جريمه ومتوقف کردن خودروها اقدامي براي حفظ 
جان شهروندان وسامتي آنان است.مهري از کاهش6 درصدي جان باختگان 
تصادفات رانندگي درمعابردرون شهري نيزخبرداد وگفت: اين کاهش، نتيجه 
برگزاري همين دوره ها وافزايش آگاهي مردم است.رئيس پليس راهنمايي 
و رانندگي ناجا درپايان هدف اصلي ازبرگزاري چنين دوره هايي را افزايش 

رضايتمندي مردم نسبت به کارکنان پليس اعام کرد.

مدير عامل سازمان انتقال خون: 
 اکثراهدا کنندگان خون 

جوانان دوران جنگ هستند
مديرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به اينکه اکثراهدا کنندگان خون، 
جوانان دوران جنگ هستند،  گفت: درحال حاضرحدود6۰ درصد داروها، 
مشتق ازپاسماي ايراني توليد مي شوند.به گزارش فارس،  علي اکبرپورفتح اله 
درمراسم انعقاد تفاهمنامه همکاري بين معاونت فرهنگي ودانشجويي 
وزارت بهداشت وسازمان انتقال خون کشورگفت: مطالعه اي که روي 
سن اهداکنندگان خون انجام داديم نشان داده که اکثراهداکنندگان 
 امروزازجوانان دوران جنگ هستند. درآن دوران، ساانه شاهد افزايش

7 برابراي اهداء خون هستيم.وي افزود: آن حس همبستگي که در دوران 
جنگ ايجاد شده بود باعث به وجود آمدن نسلي از اهداکنندگان خون 
شد که برهمين اساس امروزحرفي براي گفتن درسطح جهان داريم. اگر 
دوميليون و۹۰۰ هزار اهداکننده خون درکشورداريم، اگر۲7 واحد اهداي 
خون به ازاي هزارنفرجمعيت داريم واگرتنها کشور درحال توسعه جهان 
هستيم که اهداي صد درصد داوطلبانه خون داريم، مديون همين نسل 
وآن دوران است.پورفتح اله گفت: چالش آينده کشورهم چالش سالمندي 
است. با افزايش سن جامعه، ازجمعيت اهداکننده خون کم مي شود چرا 
که افراد بااي6۰ سال عما اجازه اهداي خون ندارند. ازطرفي سالمندي 

مصرف خون و فرآورده هاي خوني را افزايش مي دهد. 

كازروني:
 ۶۰درصد مبتايان ايدز 

از بيماري خود بي اطاعند
رئيس اداره ايدزوبيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت ضمن تشريح برنامه 
با  گفت:  پنجم،  نيازدربرنامه  مورد  ايدزوهدف گذاري هاي  استراتژيک  چهارم 
توجه به اينکه6۰ درصد از مبتايان به »اچ آي وي« ازابتاي خود اطاعي 
ندارند، تقويت برنامه هايي مهم است که به افزايش بيماري يابي کمک کند.
دکترافسرکازروني درگفت وگوبا ايسنا، درباره برنامه چهارم استراتژيک ملي کنترل 
عفونت »اچ آي وي« گفت: تنها راه تحقق اين موضوع افزايش آگاهي افراد درباره 
اين بيماري است. ازم است افراد بدانند که »اچ آي وي« يک بيماري عفوني 
مزمن است وتشخيص زودهنگام وشروع سريع درمان منجربه کنترل بيماري 
مي شود؛ چرا که دراين بيماري، وقتي ويروس »اچ آي وي« وارد بدن شود، به 
طورمتوسط 1۰سال طول مي کشد تا ويروس سيستم ايمني را ضعيف وعائم 
بيماري ظهورکند. بنابراين شروع درمان، به ويروس اجازه تکثيروتضعيف سيستم 
ايمني را نمي دهد وبدين ترتيب ويروس قابليت انتقال به ديگران را هم نخواهد 
داشت.وي گفت: بنابراين افرادي که فکرمي کنند درمعرض ابتا به »اچ آي وي« 
قرارگرفته اند، مي توانند براي تست، آموزش ومشاوره به مراکزدرماني ومشاوره 
مراجعه کنند ودرصورت تشخيص ابتا، مراقبت ودرمان شروع مي شود. البته 

اين چرخه آزمايش، تشخيص تا درمان درمراکزما رايگان است.  

خبر

تاسيس شركت با مسئوليت محدود سفير آرمان تجارت عيدان درتاريخ 
1397/09/12 به شماره ثبت 66405 به شناسه ملي 14007980875 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده كه خاصه آن به شرح زير جهت اطاع 
عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :ارائه خدمات مربوط به بازرگاني و 
تجارت ،خريد و فروش،توزيع و توليد ، واردات و صادرات ،تاسيس كارخانه 
و تهيه مواد اوليه ،توليد ،صنايع بسته بندي مواد غذايي وخريد فروش و 
توزيع مواد روغني ، نفتي ، مواد ارايشي و بهداشتي و صنعتي و سلولزي 
، خدمات تزيينات ساختماني - تهيه مواد و مصالح ساختماني ،اعم از 
چوبي ،آجري، سنگي، بتني، فلزي، سيماني ، مجري گري و طراحي نما 
دكوراسيون داخلي و خارجي اجراي مصنوعات چوبي و ام دي اف ، پس 
ازاخذ مجوزهاي ازم ،خدمات پشتيباني قابل واگذاري به بخش خصوصي 
پس از اخذ مجوز ترخيص كاا از كليه گمركات كشور ،شركت در مزايده 
ها و مناقصه ها ،عقد قرارداد با كليه شركتهاي دولتي و غير دولتي ،اخذ 
تسهيات بانکي از كليه بانکها جهت شركت ،اخذ و اعطاي نمايندگي 
و شعب در سراسر كشور و خارج از كشور پس از اخذ مجوزهاي ازم 
و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي 
باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي : استان خراسان 
 ، رضوي ، شهرستان مشهد ، بخش مركزي ، شهر مشهد، بهارستان 
خيابان سپاه ، خيابان سپاه 25 )شهيد مزدوري 4( ، پاک 25 ، طبقه 
اول كدپستي 9163988157 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از 
مبلغ 1000000 ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي رعد 
العلواني به شماره فراگير 115844748 دارنده 500000 ريال سهم الشركه 
آقاي هاني خوجه نعمه به شماره فراگير 95118436 دارنده 500000 ريال 
سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي رعد العلواني به شماره فراگير 
115844748و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت 
مديرعامل به مدت نامحدود آقاي هاني خوجه نعمه به شماره فراگير 
95118436و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورموسسه از قبيل 
چک – سفته – بروات – قراردادها – عقود اسامي با امضاء رئيس هيئت 
مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه كثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شركت 
تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمي باشد. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )312950(

آگهي تغييرات شركت آتيه سازان آرامش نيرو آسا نيرو شركت سهامي 
خاص به شماره ثبت 52306 و شناسه ملي 14004355375 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - به موضوع فعاليت شركت موارد ذيل الحاق و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گرديد: )صدور كارتهاي تخفيف، موضوعات مربوط 
به تجارت الکترونيکي غير هرمي و غير شبکه اي پس از اخذ مجوزهاي 
ازم و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد .( اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )312940(

آگهي انتقالي شركت زيتون بناي صدرا سهامي خاص به شماره ثبت 9504 
و شناسه ملي 10340098058 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1397/06/05 وآگهي مکانيزه 139730414444001812اداره 
از  اصلي شركت  ثبت شركتها وموسسات غير تجاري شهركرد مركز 
شهرستان شهركرد به شهرستان فارسان شهر جونقان-بلوار كشاورز-
به كدپستي  كوچه شهامت-خيابان آزادي-پاک -95طبقه همکف- 
اين مرجع تحت شماره 1497ثبت  در  و  يافت  انتقال   8867135791
گرديدوجهت اطاع عموم آگهي مي گردد. اداره كل ثبت اسناد و اماک 
استان چهارمحال وبختياري مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 

فارسان )314945(

آگهي تغييرات شركت رهبنا سهامي خاص به شماره ثبت 2534 و شناسه 
ملي 10220059171 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
العاده مورخ 1397/09/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و عمليات 
مالي سال 96 تصويب گرديد . 2- موسسه حسابرسي و خدمات مديريت 
بهداد حساب آريا بشماره ثبت 30888 و شناسه ملي 10320849506 
بعنوان حسابرس و بازرس اصلي و خانم مريم آبين كدملي 2740233698 
 -3 . انتخاب شدند  بمدت يکسال  البدل شركت  بازرس علي  بعنوان 
روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد . اداره كل ثبت 
اسناد و اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري اروميه )315045(

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

نظر به اينکه در اجراي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي برابر راي 1652-1397 مورخ 97/7/1 تصرفات خانم/ آقاي 
عبدحزباوي شناسنامه 2597 صادره از شادگان فرزند مهودر داراي كدملي 
شماره 1898878331 نسبت به يک باب ساختمان به مساحت 238 مترمربع 
در قسمتي از شش دانگ پاک 2690/23 در بخش 2 اهواز اخبار خروجي 

به نام ناديا خزامي زاده منجر به صدوراي گرديده 
برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطاع 
عموم آگهي مي گردد تا هر كس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکيت ايشان 
اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را مستقيما به اداره ثبت اسناد و اماک اهواز تسليم و رسيد 
دريافت نمايند و معترض مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائي تقديم و گواهي تقديم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم وصول 
اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکيت 

خواهد نمود. 
تاريخ انتشار 97/9/5

تاريخ انتشار 97/9/21 ـ م الف 5/2182
نصرت اله ـ كفيل اداره ثبت اسناد 
و اماك ناحيه دو اهواز

هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
 ثبتي و اراضي و ساختمانهاي

 فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760329012002592 مورخه 97/8/28 هيات اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضي آقاي مهران باقري فرزند محمود  به ش.ش 115 محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
م الف 877

تاريخ انتشار نوبت اول:97/9/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/21

حسن رامه
رئيس ثبت اسناد و اماك

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره 139760301078001238 مورخ 97/8/7 
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک يافت آباد تهران تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضي خانم ثريا علي محمدي برزليقي فرزند عشقعلي به 
شماره شناسنامه 6 صادره از تركمانچاي در ششدانگ يک 
قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 150 مترمربع 
در قسمتي از پاک 1729 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پاک 1633 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش 12 تهران 
خريداري از مالک رسمي آقاي غضنفر فاح پور محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
غامرضا غضنفري - رئيس ثبت اسناد و اماک يافت آباد 
تهران

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/21

م الف: 18193 د ت: 97/9/6 

پرداخت فوري سرمايه
پزشكان بدون وثيقه تا 800ميليون

دارندگان سند مسكوني تا 80% ارزش ملك
دارندگان خودرو تا 50% ارزش خودرو

 09121257966-66431282-66575720

 نماينده ولي  فقيه درامورحج و زيارت وضعيت اعزام هاي 
عتبات را راضي کننده ندانست وتصريح کرد: زائران 
ايراني بايد با عزت به اين سفربروند وازرفاه وآسايش ازم 
برخوردارباشند.به گزارش مهر، حجت ااسام سيد علي 
قاضي عسکر درجمع کارکنان سازمان حج وزيارت وبعثه 
مقام معظم رهبري، با اشاره به اينکه درسال هاي گذشته 
هرسال حدود۸6 هزار حاجي، صدها هزارعمره گزار، دوميليون 
زائراربعين ونزديک به يک ميليون زائرعتبات عاليات داشته 

ايم واگرسفرسوريه هم راه بيفتد، زائران حرم حضرت 
زينب هم به آن اضافه خواهند شد، گفت: سازمان حج 
وزيارت وبعثه رهبري ازبيشترين ظرفيت براي برنامه ريزي 
سفرمعنوي اين جمعيت انبوه برخوردارند وبايد درجهت 
هرچه بهتراداره شدن آنها وجلب رضايت زائران بيشترين 
 تاش را به عمل آورند.وي درادامه وضعيت اعزام هاي 
عتبات را راضي کننده ندانست ودرعين حال تصريح 
کرد: زائران ايراني بايد با عزت به اين سفربروند وازرفاه 
وآسايش ازم برخوردارباشند.نماينده ولي فقيه درامورحج 
وزيارت رسيدگي به شکايات مردمي را موجب دلگرمي 
زائران دانست وپيشنهاد کرد ازظرفيت وتوانمندي۲۵۰۰ 
دفترخدمات زيارتي درکشوربراي سازماندهي سفرحدود 
دوميليون عراقي که ساانه به ايران سفرمي کنند، استفاده 
شود.وي گفت: طرح تعالي حج به عنوان سند باادستي 
تهيه شده و مي تواند براي رونق بخشيدن وايجاد تحول 

دراين حوزه مورد استفاده قرارگيرد.

سرپرست حجاج ايراني:
وضعيت اعزام هاي عتبات عاليات راضي کننده نيست

رئيس کميته امداد گفت: منبع اصلي اعتبارات ما ازتبصره 
1۴ بودجه، 7هزارميليارد تومان بود که امسال نيزتخصيص 
داده شد که البته عنوان مي شد شايد موقتي باشد اما 
خوشبختانه درنامه رئيس جمهوردستورثبت قطعي هفت 
هزارميليارد تومان براي سال۹۸ نيزصادرشده است که 
اين موضوع اتفاق خوبي بود. سيد پرويزفتاح درگفت و  گوبا 
مهر، با اشاره به تصويب بودجه سال۹۸ دردولت افزود: 
دولت درتخصيص بودجه امداد درسال۹7 همکاري 
بسيارخوبي داشت اما تنظيم بودجه سال۹۸ مطابق با 
انتظارات ما نبود.وي ادامه داد: درهمين راستا با توجه 
به تورم سال جاري وفشارمضاعف براقشارمختلف به ويژه 
مددجويان تحت حمايت امداد وهمچنين پيشنهاد دولت 
براي افزايش۲۰ درصدي حقوق کارمندان، معتقديم 
اعتبارات کميته امداد براي سال آينده بايد متناسب 
با نرخ تورم افزايش يابد وهمين ميزان افزايش براي 
مددجويان پيش بيني شود.فتاح تاکيد کرد: درهمين 

راستا طي نامه اي به رئيس جمهور درخواست اصاح 
رديف بودجه کميته امداد درايحه پيشنهاد سال۹۸ 
با توجه به نرخ تورم را مطرح کرديم انتظارما اين بود 
که به اندازه تورم بودجه افزايش پيدا کند اما با توجه 
به شرايط سازمان هدفمندي و با توجه به حامل هاي 
انرژي که قراراست امسال اضافه نشود، دولت اعتبارات 
ما را براساس درخواستمان که متناسب با تورم بود، 

افزايش نداده است.

فتاح خبرداد:
تثبيت بودجه هفت هزار ميلياردي کميته امداد

دادستان تهران خبرداد:
احضار1700 نفر و ممنوع الخروجي540 نفردر پرونده هاي شعب ويژه

دادستان تهران با بيان اينکه احکام ۴۸ نفر از محکومان 
ارزي اجرا شده است، گفت: در راستاي رسيدگي به 
پرونده هاي اقتصادي از1۹ تيرماه تا کنون اقدامات 
دراين  است،  شده  انجام  ويژه  درشعب  گسترده اي 
مدت17۰۰ نفراحضارشده، براي ۴۲6 نفرقراربازداشت 
صادرشده که درحال حاضر1۳۳ متهم دربازداشت 
به سرمي برند.به گزارش فارس، جعفري دولت آبادي 
درنشست شوراي معاونان دادستاني تهران ودادستان هاي 
شهرستان هاي تابعه با اشاره به تبليغات منفي رسانه  اي 
در رابطه با پرونده هاي کان اقتصادي وادعاي اين که به 
پرونده دانه درشت ها رسيدگي نشده است، گفت: از1۹ 
تيرماه تا کنون اقدامات گسترده اي درشعب ويژه انجام 
شده است، دراين مدت17۰۰ نفراحضارشده، براي۴۲6 
حاضر1۳۳  درحال  که  شده  صادر  نفرقراربازداشت 
متهم دربازداشت به سرمي برند، ۵۴۰ نفرممنوع الخروج 
فقره  و همچنين7۳  نفرممنوع المعامله شده  و1۳6 
کيفرخواست  اقتصادي  درپرونده هاي   کيفرخواست 
کيفرخواست ها  اين  موجب  وبه  است  صادرگرديده 
براي۲۰۰ نفرازمتهمان شعب ويژه تقاضاي مجازات 
شده است. اين حجم اقدام قضائي نتيجه همکاري 

دادسراي تهران وضابطين است. وي گفت: درپرونده هاي 
پتروشيمي، سکه وپرونده هاي ارزي نتايج مناسبي 
حاصل شده است. دريکي ازپرونده هاي پتروشيمي 
واخيرا  کشيد  طول  سال  پنج  آن  به  رسيدگي  که 
است،  شده  ارسال  دادگاه  به  صدورکيفرخواست   با 
1۵ نفرمتهم تحت تعقيب قرارگرفته وميزان رد مال 
آن که ناشي ازعدم تحويل ارزهاي صادراتي به مراجع 
ذي صاح است، بالغ برسه ميليارد يورواست. جعفري 

دولت آبادي ادعاي افرادي که معتقدند ديواربي اعتمادي 
ميان مردم وقوه قضائيه باا است، را جفا به دستگاه 
قضائي دانست وافزود: اگرقوه قضائيه به فسادهاي اخير 
ورود پيدا نمي کرد، مشکات بيشترمي شد زيرا يکي از 
اقدامات و برنامه هاي دشمن اين بود که جمهوري اسامي 
ومسئوان آن را را به فساد متهم نمايد، بنابراين ما بايد 
اين مسيرسخت را ادامه دهيم ومبارزه با فساد را تشديد 
کنيم. وي فضاسازي هاي صورت گرفته درداخل وخارج 

ازکشوردررابطه با رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي را 
مويد اقدامات موثر قوه قضائيه عنوان کرد وبيان داشت: 
مردم بيش ازگذشته احساس مي کنند. قوه قضائيه 
درمبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است.دادستان تهران 
افزود: ظرف اين چندماه، حکم دومفسد اقتصادي اجرا 
شده و حکم يک محکوم ديگردرديوانعالي کشورتاييد 
شده است. همچنين احکام ۴۸ نفرازمحکومان ارزي 
اجرا شده ومتهمان در زندان تحمل حبس مي کنند.

جعفري دولت آبادي با هشداربه اخالگران درنظام 
اقتصادي گفت: قوه قضائيه دررسيدگي  به پرونده هاي 
اقتصادي خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعيت 
به پرونده ها رسيدگي مي کند.دادستان تهران درادامه 
سرقت مقرون به آزار را يکي ازجرائمي دانست که مردم 
ازآن رنج مي برند وازسرپرستان دادسراها و دادستان هاي 
شهرستانهاي استان تهران خواست که بربحث مبارزه 
با سرقت متمرکزشوند.جعفري دولت آبادي افزايش 
آمارجرائمي همچون سرقت هاي خرد را ناشي ازبرخي 
مشکات اقتصادي واجتماعي دانست وتاکيد کرد که 
نبايد سارقاني که با چاقو، اسلحه، اسيد پاشي وساح 

سرد سرقت مي کنند آزاد شوند.



»

 ياوري:
 پول،هيچ تيمي را 
قهرمان نمي کند
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 سرمربي تيم فوتبال پديده خراسان گفت: بازيکنان ما 
براي بازي با استقال انگيزه زيادي دارند و هدف مان 
دراين مسابقه، ارائه يک بازي تماشاگرپسند همراه با 
کسب نتيجه است.يحيي گل محمدي درباره وضعيت 
فعلي تيمش بعد از شکست برابر سپاهان و تساوي 
خانگي با ماشين سازي گفت: تيم ما شرايط خوبي 
دارد و درهمين دو بازي هم از لحاظ فني نمايش 
خوبي داشتيم. ما بايد دراين دو مسابقه بيشترامتياز 
مي گرفتيم، ولي متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. البته 
در بازي با ماشين سازي جدا از اينکه کامًا مستحق 
برد بوديم، بايد بگويم که از سوي داوربازي به شدت 
اذيت شديم و سوت هايي که زده شد اعصاب و تمرکز 
بازيکنان را به هم ريخت.وي يادآورشد: درفوتبال هميشه 
برد و باخت يا مساوي وجود دارد و نمي توان هميشه 
ما مستحق  برنده شود.  تيم  يک  که  داشت  توقع 
اين بوديم که بيشترامتيازبگيريم، ولي حاا بايد به 

آينده و بازي با استقال فکر کنيم. ما مي خواهيم تا 
پايان فصل در بين تيم هاي بااي جدول باشيم به 
همين دليل بايد خوب نتيجه بگيريم.گل محمدي با 
اشاره به بازي حساس تيمش برابراستقال تصريح 
دارد.  را  بازي سختي هاي خاص خودش  کرد: هر 
استقال در اين هفته ها نتايج خوبي گرفته ودراين 
بازي هم به دنبال برد است ولي ما هم به دنبال 

پيروزي هستيم. 

 گل محمدي: 
با انگيزه زياد از سد استقال عبور مي کنيم

  

مهاجم تيم سايپا تأکيد کرد که براي موفقيت درتيم 
پرسپوليس حرف هاي سرمربي فعلي اش، علي دايي را 
از ياد نخواهد برد.مهدي ترابي گفت: خوشبختانه تيم 
ما ازلحاظ روحي شرايط خوبي دارد و بازي با نفت 
درجام حذفي را هم با برد پشت سر گذاشتيم. واقعاً 
بازي سختي بود. شکست دادن نفت درآبادان اصاً کار 
راحتي نيست. واميدوارم سايپا به فينال برسد.وي در 
خصوص دوگلي که برابر نفت به ثمررساند، تصريح کرد: 

خوشحالم که دو گل زدم. کيفيت خوب زمين چمن هم 
به من کمک کرد تا دو گل بزنم. مطمئناً اگردرزمين 
چمن ورزشگاه دستگردي اين شوت ها را مي زدم توپ 
به جاي اينکه وارد دروازه شود، درآسمان به کاغ ها 
برخورد مي کرد!ترابي که قراراست بعد از بازي با نفت 
درليگ برتر، راهي پرسپوليس شود، دراين خصوص 
خاطرنشان کرد: تمام تمرکز من روي بازي با نفت است 
واميدوارم که آخرين بازي ليگ برتررا با برد پشت سر 
بگذاريم تا من هم با خاطره اي خوب سايپا را ترک کنم. 
من درباشگاه سايپا رشد کردم. بايد از مجموعه باشگاه 
و آنهايي که به من کمک کردند، تشکرکنم.وي راجع به 
اينکه دايي درمورد حضورش درپرسپوليس چه توصيه اي 
به اوکرده است، اظهارداشت: وقتي پرسپوليس خواهان 
جذب من شد، دايي موافقت کرد و به من گفت که 
مي توانم درپرسپوليس پيشرفت کنم. اوحرف هايي زد 

که قطعاً به دردم مي خورد. 

ترابي:
با توصيه دايي در پرسپوليس پيشرفت مي کنم

کارشناس فوتبال گفت: تيم ها در بازي هاي ليگ هجدهم از تاکتيک ازم برخوردار 
نيستند. سال گذشته بازي ها با کيفيت بهتري برگزارمي شد. محمود ياوري گفت: بازي هاي 
امسال نسبت به گذشته درسطح پايين تري درحال برگزاري است. معتقدم تيم ها در 
بازي هاي ليگ هجدهم از تاکتيک ازم برخوردارنيستند. تيم ها براي رسيدن به نتيجه 
با ضدحمات يا پرتاب اوت و ضربات ايستگاهي به گل مي رسند و بعد ازگل به دفاع 
مي پردازند. سال گذشته بازي ها با کيفيت بهتري برگزارمي شد.وي ادامه داد: استقال 
مقابل سپيدرود عملکرد بسيار خوبي از خود به نمايش گذاشت. روزهاي خوبي براي 
شفر پيش بيني مي شود. درنيم فصل نخست هنوز قهرمان ليگ مشخص نيست واين 
نشان مي دهد که نيم فصل دوم تيم ها براي رسيدن به عنوان قهرماني کاربسيارسختي 
با اشاره به اينکه در نيم فصل دوم تيم هايي همانند  درپيش خواهند داشت.ياوري 

تراکتور، ذوب آهن، فواد و استقال به اوج آمادگي مي رسند، افزود: درنيم فصل دوم 
تعداد مدعيان قهرماني بيشترمي شود. فواد با هدايت قطبي به شرايط خوبي مي رسد 
اگرتفکرات اين مربي همانند گذشته پاسخگو باشد مي توان فواد را مدعي معرفي کرد.
ياوري با تاکيد براينکه مسائل مالي درتيم ها بسيارتاثيرگذاراست، اضافه کرد: اگرمشکات 
مالي پديده برطرف شود اين تيم مي تواند از مدعيان باقي بماند اما تيمي همانند تراکتور 
که هزينه هاي بسياري انجام داده بايد اين هزينه ها را با گرفتن نتيجه پاسخ بدهد زيرا 
پول خرج کردن نمي تواند تيمي را قهرمان کند.ياوري گفت: سرخپوشان نيازدارند که 
يک مهاجم جذب کنند تا با کمک بازيکنان موردنظر بتوانند درحمات و دفاع بهتر از 
قبل شوند. پرسپوليس نيم فصل دوم درشرايط بسيار بهتري قرارمي گيرد ومي تواند 

از سد حريفان خود عبورکند.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده - نوبت اول

تحقيقات  مصرف  تعاوني  شركت  محترم  اعضاي  اطاع  به  بدينوسيله 
كشاورزي صفي آباد دزفول مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده نوبت اول در روز شنبه مورخ 1397/10/22 راس ساعت 11 در 
محل نمازخانه مركز تحقيقات صفي آباد دزفول تشكيل مي گردد. از كليه 
اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور 

حضور به هم رسانند.
تذكرات:

1- اعضايي كه مايلند كانديد هيات مديره و بازرسان شوند از تاريخ انتشار اين 
آگهي دعوت به مدت 7 روز فرصت دارند درخواست كانديداتوري خود را به 

دفتر شركت تحويل و فرم كانديداتوري را تكميل و رسيد اخذ نمايند.
2- با توجه به ماده 26 اساسنامه اعضايي كه نمي توانند در جلسه مجمع 
عمومي حضور يابند مي توانند به همراه نماينده تام ااختيار خود از تاريخ 
1397/09/22 لغايت 1397/10/20 به دفتر شركت جهت اعطاي نمايندگي 
مراجعه نمايند. )تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر دو راي و هر شخص 

غيرعضوتنها يك راي خواهد بود(.
3- با توجه به ماده 27 اساسنامه تصميماتي كه در مجمع با رعايت مقررات 
اتخاذ مي گردد براي اعضا اعم از حاضر و غايب و موافق و مخالف نافذ و 

معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش عملكرد هيات مديره در سال 1396
2- قرائت گزارش عملكرد بازرسان در سال 1396

3- گزارش تغييرات اعضا و سرمايه
4- طرح و تصويب تراز و صورتهاي مالي مربوط به سال 1396

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
6- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره

7- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل جهت سال مالي 1397
8- طرح و تصويب آيين  نامه نحوه برگزاري مجامع عمومي )موضوع تبصره 

3 ماده 33 قانون بخش تعاون(
9- طرح و تصويب اصاحيه آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي )موضوع 

تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون(
10- طرح و تصويب آيين نامه حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره

حقوق  و  اختيارات  حدود  و  وظايف  آيين نامه  تصويب  و  طرح   -11
مديرعامل

12- طرح و تصويب آيين نامه اداري و استخدامي
13- طرح و تصويب آيين نامه مالي و معاماتي

14- تفويض اختيار به هيات مديره و مديرعامل شركت جهت اخذ تسهيات 
اعتباري

تاريخ انتشار: 97/9/21
خ ش: 97/9/21

آگهي تبديل سهام شركت صنايع غذايي 
 مهرانه خراسان )سهامي خاص(

 نوبت اول به شماره ثبت: 38019 و 
شناسه ملي: 10380536497

به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/01 درخصوص 
تبديل 999975 سهم بي نام به بانام، به اطاع كليه دارندگان سهام بي نام 
شركت صنايع غذايي مهرانه خراسان )سهامي خاص( مي رساند ظرف مدت 
6 ماه از تاريخ اين آگهي جهت تحويل برگه سهام بي نام خود و تبديل آن 
به سهام بانام به آدرس: مشهد بلوار سجاد بهارستان 2 پاك 4 ساختمان 

بارثاوا طبقه سوم مراجعه نمايند.
بديهي است كه پس از انقضاء مدت مذكور كليه سهام بي نام شركت باطل 

شده تلقي مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/9/21

خ ش: 97/9/21

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت تعاوني مصرف اسامي 

كشاورزي رفسنجان )شماره ثبت 160( 
- نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني مصرف اسامي كشاورزي رفسنجان 
دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي شركت كه راس 
ساعت 15:30 روز پنجشنبه مورخ 97/10/6 در محل رفسنجان - خيابان 
شهيد بهشتي - خيابان شهيد پورمحمدي - دفتر مركزي شركت تعاوني 

تشكيل مي گردد حضور يابند.
دستوركار جلسه:

1- تصويب فروش زمين و ساختمان مركزي شركت تعاوني واقع در خيابان 
شهيد پورمحمدي رفسنجان از طريق مزايده

2- تصويب فروش زمين شركت تعاوني واقع در بزرگراه آيت اه هاشمي 
رفسنجاني، روبروي دفتر مركزي دانشگاه وليعصر )مشهور به زمين ايران گاز( 

از طريق مزايده
3- تصويب و تصميم گيري درخصوص مبلغ حاصل از فروش ساختمان و 

زمين ها و نحوه ادامه كار شركت
4- انتخاب روزنامه اصلي و علي البدل جهت درج آگهي هاي شركت

5- تصويب فروش اثاثيه مازاد شركت از طريق مزايده
ضمنا اعضايي كه به هر دليل قادر به حضور در جلسه مجمع عمومي فوق 
نمي باشند و قصد دادن وكالت را دارند بايستي حداكثر تا 24 ساعت قبل 
از مجمع عمومي مذكور به همراه وكيل مورد نظر به محل دفتر شركت 
تعاوني مراجعه و فرم وكالت را تكميل و دريافت نمايند. ازم به ذكر است 
به غير از وكالتنامه هاي فوق الذكر و رسمي، وكالتنامه ديگري پذيرفته 
نيست و هر عضو حداكثر وكالت سه عضو را مي تواند بپذيرد و هر شخص 
غيرعضو تنها وكالت يك عضو را مي تواند بپذيرد. ضمنا هنگام ورود به 

جلسه، دفتر سهامداري و كارت ملي الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/21

خ ش: 97/9/21

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت دانش مان اينترنت اشياء 

سهامي خاص ثبت شده به شماره 505978 
تهران به شناسه ملي 14006583541

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت مي گردد در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده كه در روز يكشنبه تاريخ 97/10/02 ساعت 10 صبح در 
آدرس قانوني شركت خيابان كارگر شمالي، خيابان شهيد ابطحي غربي 

)20(، پاك 119 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

اصاح ماده 2 اساسنامه - افزايش )الحاق( به موضوع اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/21

خ ت: 97/9/21

هيات مديره شركت تعاوني مصرف اسامي 
كشاورزي رفسنجان

فرزاد ابراهيمي - رئيس هيات مديره  هيات مديره شركت تعاوني مصرفهيات مديره شركت
 تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول

 آذري: 

نقش متوليان فوتبال در فضاي لجام گسيخته كجاست؟
مديرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: مديران و متوليان 
فوتبال فقط به فکر بحث بازنشستگي هستند و 
مسابقات فوتبال و نظارت دقيق برآن رها شده 
است.سعيد آذري اظهار داشت: فوتبال شرايط 
بدي پيدا کرده است به جاي آنکه مثل تمام دنيا 
درفوتبال باعث همگرايي و نزديکي دوستي مردم 
شويم شرايطي را پيش آورده ايم که همه عليه 
يکديگر شده اند. هواداران پرسپوليس به هواداران 
سپاهان بد و بيراه مي گويند وهواداران سپاهان عليه 
هواداران پرسپوليس شده اند؛ هواداران استقال 
به ذوب آهني ها و هوادارانشان بد مي گويند و ... 
نبايد شاهد اين همه درهم ريختگي وآشفتگي 
درفوتبال باشيم. فلسفه وجودي فوتبال دوستي 
و نزديکي آدم ها به يکديگر است اما در فوتبال 
ايران به جاي همگرايي دچارواگرايي شده ايم و 
همه عليه يکديگر موضع مي گيرند وازفلسفه فوتبال 
دورشده ايم. وي تصريح کرد: فضايي مشمئز کننده 
درفوتبال حاکم شده که اين مسئله به خاطر عدم 
مديريت صحيح در تنظيم مسابقات و چينش 
داوران است که همه هواداران تيم ها روبه روي 

يکديگرقرار مي گيرند. درست است که روح فوتبال 
طرفدار تيم خودي است اما حساسيت هاي نابجايي 
به هواداران منتقل شده است اگراين رويه ادامه 
داشته باشد تبعات اجتماعي وحشتناکي را در 
فوتبال شاهد خواهيم بود.آذري با اشاره به نقش 
فوتبال  متوليان  و  مديران  منفعانه  و  کمرنگ 
عنوان کرد: متوليان فوتبال ايران کجا هستند 

رئيس کميته داوران کجا پنهان شده  است؟ رئيس 
سازمان ليگ کجاست؟ مديران فدراسيون فوتبال 
کجا هستند؟ نقش آنها دراين به هم ريختگي 
فوتبال کجاست؟ متوليان اصلي فوتبال پيدايشان 
نيست و شاهد يک آشوب و بي نظمي درفوتبال 
کشورهستيم. بايد فضاي ورزشگاه ها کنترل شود، 
دربرنامه ريزي مسابقات نظارت دقيقي را اعمال کنيم 

اما متاسفانه اکنون همه ورزش و فوتبال ما پرشده 
ازبحث بازنشستگي ها، همه کارها رها شده است،  
مسئوليت اين آقايان مگر ايجاد نظم و انضباط و 
نظارت برعملکرد و برگزاري مسابقات نيست؟ با 
اين شرايط بايد منتظريک فاجعه درفوتبال بود، 
هيچ نظارت و کنترلي بر فضاي مسابقات وجود 
ندارد. حوادثي که درورزشگاه رقم مي خورد ممکن 
است يک فاجعه جبران ناپذيررا رقم بزند. وي تاکيد 
کرد: با اشتباه يک داوروکمک داورکه الفاظي بين 
تماشاگران رد و بدل مي شود که به هيچ عنوان 
شايسته نيست نقش متوليان فوتبال دراين فضاي 
لجام گسيخته کجاست؟ اينکه فقط مديران فوتبال 
ما را از تعليق بترسانند خوب نيست بايد مديران 
تا لحظه آخروظايفشان را به خوبي انجام دهند، 
فوتبال چه گناهي کرده اند  تيم هاي  هواداران 
اکنون  که دچار چنين سوء مديريتي هستند. 
هرهفته 50- 40 هزارتماشاگر درورزشگاه ها جمع 
مي شوند و به جاي اينکه از فضاي فوتبال لذت 
ببرند به يکديگر فحاشي مي کنند. آقايان مدير 

کجا تشريف داريد؟

گوناگون

نكته

خبر

ماقات محرمانه شفر با فرهاد 
درحالي که تيم استقال با کسب سه پيروزي متوالي توانسته خود را به 
جمع تيم هاي بااي جدول برساند، برخي اتفاقات پشت پرده حاشيه هاي 
جديدي را براي اين تيم ايجاد خواهد کرد. از رفتار سرمربي آلماني 
استقال دريک سال گذشته، تشخيص اين موضوع آسان بود که اوموافق 
حضور فرهاد مجيدي درکنار خود به عنوان دستيار نيست. حتي وقتي  
فتحي در ابتداي حضورش در استقال با شفر درباره حضور مجيدي 
روي نيمکت صحبت کرد، سرمربي به شدت مخالف بود و انگار گزينه 
آنها مجتبي جباري بود.اما حدود يک ماه قبل مجيدي با وساطت يک 
ايجنت نه چندان خوشنام با ساشا، فرزند سرمربي استقال ديدارکرد. 
خبراين نشست، رسانه اي نشد و چند روز بعد شخص شفردريک ماقات 

محرمانه روبه روي مجيدي نشست!
درباره اقدام فرهاد براي ارتباط با فرزند شفر مي توان انتقادهايي را مطرح 
کرد. مثا اينکه او با ادعاي فوتبال پاک چطور حاضر شده با وساطت 
ايجنتي کارخود را پيش ببرد که عملکرد پرحرف و حديثي در فوتبال 
ايران داشته و بازيکنان خارجي بي کيفيتي را دراين سالها به استقال 
آورده است.شنيده مي شود اين ايجنت ايراني با شرمن، ايجنت خارجي 
و نزديک به شفر رابطه نزديکي دارد واين روزها درمحافل مختلف وعده 
بستن استقال درفصل بعد با حضور مجيدي روي نيمکت استقال را 
مي دهد وخبربدتر اينکه يکي از بازيکنان جوان ومستعد استقال هم 
گرفتاراين جريان است.آيا شأن و جايگاه مجيدي با چنين ابي هايي 
براي نزديکي به نيمکت استقال زير سوال نمي رود؟ سوال عجيب تر؛ 
چطورفرزند شفر از دوستي با مجتبي جباري و پژمان منتظري به سمت 

فرهاد چرخيده است؟ چه عامل مهمي دراين ميان اثرگذار بوده؟!

اظهارات سکاندار ورزش
وزير ورزش گفت: با توجه به الزام قانوني که داريم به زودي تکليف 
اظهارداشت:   سلطاني فر  کنيم.  مي  روشن  را  پرسپوليس  مديرعامل 
قيمت گذاري هاي استقال و پرسپوليس درفضاي مجازي صحيح 
نيست. واگذاري استقال و پرسپوليس بعد از تصويب در کميسيون 
و  است  بررسي درهيئت دولت  درنوبت  اقتصادي دولت  و  تخصصي 
بعد از تصويب سازمان خصوصي سازي ارزش گذاري خواهد کرد.وي 
به هيچ  انجام شده  گفت: قيمت گذاري هايي که درفضاي مجازي 
وجه صحت ندارد و سازمان خصوصي سازي پس از تصويب اين طرح 
 درهيئت دولت به عنوان نهاد تخصصي اين امر و با توجه به دارايي ها 
ازآن  پس  و  کرد  خواهد  قيمت گذاري  را  آنها  باشگاه  دو  امکانات  و 
مراحل ديگر طي خواهد شد. بناي ما اين است که صد در صد سهام 

اين دو باشگاه واگذارشود.

پرسپوليس در جمع نامزدها
محبوب ترين   معرفي  براي  اروپايي  نشريه  يک  نظرسنجي  در 
چشم  به  هم  پرسپوليس  نام  دنيا،  فوتبال  باشگاهي  تيم هاي 
مي خورد.عاوه بر پرسپوليس، نام تيمهاي آژاکس، رئال مادريد، 
بايرن  ميان،  دورتموند،  منچستريونايتد،  ليورپول،  يوونتوس، 
مونيخ، چلسي و همچنين تيم هايي از آمريکاي جنوبي و آفريقا 
ديده مي شود با اين حال پرسپوليس تنها تيم آسيايي است که 

دراين نظرسنجي قراردارد.

بازگشت رحيمي به کشتي 
حسن رحيمي آزادکار تيم ملي که چهار مدال طا، نقره و برنز 
جهان و برنز بازي هاي المپيک را درکارنامه دارد با حضور در 
پنجمين دوره جام باشگاههاي جهان، پس از دو سال دوري و در 

وزن جديد به دنياي کشتي بازخواهد گشت.

گلزن ملي پوش در پايان راه
مسئوان باشگاه الغرافه درحال مذاکره با مهاجم جوان الرجاء مراکش 
هستند تا او را جايگزين طارمي کنند.مهدي طارمي مهاجم ايراني 
الغرافه که دراين فصل بازي هاي انتقادآميزي را انجام داده است، 

به روزهاي پاياني در اين تيم نزديک مي شود.

 جالي از پيکان جدا شد
 سرمربي تيم فوتبال پيکان به صورت توافقي ازاين تيم جدا شد 
به  جديدي  سرمربي  با  برتر  ليگ  دوم  درنيم فصل  پيکاني ها  تا 
ميدان بروند.ازمهدي تارتار، جواد نکونام و حسين فرکي به عنوان 

گزينه هاي جانشيني جالي ياد مي شود .

بيرانوند به بازي مي رسد
 بيرانوند دروازه بان ملي پوش تيم پرسپوليس در اواخر تمرين 
کرد.اين  ترک  را  تمرين  زمين  لنگان  و  شد  مصدوم  تيم  اين 
درحالي است که بعد از معاينات پزشکي مشکل خاصي براي 
بيرانوند پيش نيامده و  مشکلي براي همراهي تيمش در بازي 

با پارس جم ندارد.

مرزبان:
فوتبال بدون هوادار معنا ندارد

سرمربي تيم نفت گفت: بايد به هواداران احترام گذاشت چرا 
از  ندارد.مرزبان  پيش  که فوتبال بدون هواداران هيچ معني 
ديدار مقابل ذوب آهن افزود: اين بازي براي ما فوق العاده سخت 
است، اين تيم براي احياي شرايط خودش وارد ميدان خواهد 
شد؛ اگرما با يک امتيازاصفهان را ترک کنيم قطعاً خوشحال 

خواهيم بود.

 احضار سرمربي سپاهان
سرمربي تيم سپاهان به دليل مصاحبه عليه داور بازي اين تيم 
مقابل پرسپوليس ومسئوان تيم حريف به کميته اخاق احضار 
شد.قلعه نويي درصحبت هاي خود  فغاني داور مسابقه را قلدرخان 

فوتبال ناميده بود.
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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
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

اهداي 
خون

اهداي
زندگي

شروع تمام موفقيت ها خواستن است
استخدام مشاور اماك در ميرداماد
در محيطي دوستانه و بدون حاشيه

كميسيون از 40 تا 60 درصد
تسويه آگهي بعد از عقد قرارداد

فايلينگ قوي و شخصي
97ملكي 09365555030
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بااترين خريدار خودروهاي 
تصادفي

در هر وضعيتي حتي با 
بيمه بدنه

در سراسر كشور
)داود رضايي( 

0912422381597
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 از مشاورين اماك فعال و معتبر در تهران 
جهت همكاري دعوت به عمل مي آيد
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مومني در افتتاح جشنواره جوان سوره:
 زرويي، شاعري صميمي و مسلط بر ادبيات بود

رئيس حوزه هنري در افتتاحيه جشنواره شعر و داستان 
»جوان سوره« با ياد کردن ازمرحوم ابوالفضل زرويي 
نصرآباد گفت: صميميت در برخورد اجتماعي و تسلط بر 
ادبيات دو ويژگي برجسته اي بود که زرويي نصرآباد را 
ميان مخاطبانش محبوب مي کرد.به گزارش خبرگزاري 
فارس،  محسن مومني شريف رئيس حوزه هنري عنوان 
کرد: خوشحاليم که شانزدهمين جشنواره جوان سوره 
در گيان برگزار مي شود و اين جشنواره تا اين سن 
رسيده است. اين جشنواره ابتدا از همدان شروع شد 
از ۱۵ سال حاا به گيان رسيده است. در  و بعد 
روزگار ما از عالمان رباني و دانشمندان بزرگي نظير 
آيت اه بهجت که همچون خورشيدي هستند که از 
سمت گيان تابيده اند. از شخصيت هاي برجسته در 
تاريخ اين شهر گرفته تا مدافعان حرمي که در روزگار 

کنوني ما از اين استان درخشيده اند و ياد همه شان 
را گرامي مي داريم.وي با اشاره به اهميت پرداختن 
به ادبيات انقاب به مناسبت چهل سالگي پيروزي 
آن عنوان کرد: در چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي و چهل سالگي حوزه هنري هستيم که در 

آذر ۵۷ تشکيل شد.

رئيس مرکز مطالعات فقهي تعليم و تربيت گفت: دخالت 
بيش از اندازه در حيطه اختيار مدرسه، مدير و معلم، از 
مشق شب گرفته تا برنامه امتحاني به معني به گوشه 
راندن مدرسه، تحميل فشار و سلب اختيار از متوليان 
امور آموزشي و تربيتي مدرسه است.حجت ااسام 
والمسلمين محي الدين بهرام محمديان رئيس مرکز 

مطالعات فقهي تعليم و تربيت در گفت وگو با  فارس 
اظهار کرد: بايد در برخورد با ايحه بودجه سال ۱۳۹۸، 
ميزان تعهد، عاقه مندي و مسئوليت شناسي دولت و 
مجلس را در برابر تعليم و تربيت، معلم و دانش آموز 
 مورد سنجش قرار داد؛ چرا که بودجه ريزي امسال

) براي سال ۹۸(، سنجه آينده نگري و پايبندي به 
عملياتي کردن سند تحول بنيادين است وي ادامه 
داد: بايد تهديدهاي روزانه وزارت آموزش و پرورش به 
استيضاح را تبديل به تدبير ساانه در برنامه و بودجه 
وزارت آموزش و پرورش کرد.حجت ااسام والمسلمين 
محمديان تصريح کرد: کساني که دستگاه تعليم و تربيت 
را به کناره هاي پرتگاه سياسي مي رانند، از سياست جز 
تخريب نمي دانند و از آموزش و پرورش جز مدرسه اي 

که در آن درس خوانده اند، نمي شناسند.

رئيس مرکز مطالعات فقهي تعليم و تربيت  مطرح کرد:
دخالت بيش از اندازه در حيطه اختيارات مدرسه

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صاحب امتياز: بنياد رسالتاهل زمين مورد رحمت الهي هستند، مادامي که خوف از گناه داشته باشند.
مدير مسئول: محسن پيرهادي
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خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1
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يا همان نمايش هاي  ايران در دوره قبل »تئاتر آزاد«  اگر دستاورد مديريت فرهنگي 
کمدي سخيف بود، مديران فرهنگي جديد »تئاتر اکچري« را پديد آوردند. باقي مانده 
جريان تئاتر آزاد به رغم گذشت پنج سال از پايان کار دولت قبل، هنوز هم وجود دارد و 
ظاهرا حاا نوبت تئاتر اکچري است که به فهرست گرفتاري هاي فرهنگي کشور اضافه 
شود. البته يک تفاوت ظريف بين پديد آمدن دو جريان »تئاتر آزاد« و »تئاتر اکچري« 
در دو دوره مديريت فرهنگي وجود دارد و آن هم اينکه تئاتر آزاد اساسا در ايران مسئله 

بي سابقه اي نبود و نمايش هاي روحوضي و اله زاري و... نمونه هاي قديمي تر همين جريان 
بودند.  مديران فرهنگي قبل نتوانستند از رستاخيز يک ابتذال فرهنگي جلوگيري کنند 
ولي مديران فرهنگي جديد از آنها هم پيش تر رفته و چيزي که وجود نداشت را خلق 
کرده اند. تئاتر اکچري به شدت شبهه پولشويي را ايجاد مي کند و معلوم نيست که آيا 
تمام هزينه هاي توليدش توسط بليت فروشي در گيشه تامين مي شود يا زد و بندهايي 

در پشت پرده وجود دارد؟ 

 سونامي تئاترهاي
 ۲۵۰ هزارتوماني

خبرگزاري مهر 

احترام به حق اعتراض 
در پاريس

معترضان فرانسوي موسوم به جليقه زردها 
طبق وعده قبلي خود براي چهارمين بار 
به خيابان هاي پاريس آمدند و درگيري 
هاي شديدي ميان آنها و نيروهاي پليس 
در گرفت.پليس در سرکوب مردم هرچه 
 در توان داشت انجام داد.تصاوير نشان 
مي دهد دولت فرانسه چقدر به اصل احترام 
به »حق اعتراض« معتقد است و آن را به 
 رسميت مي شناسد. تاکنون در  شورش هاي 
فرانسه پنج نفر کشته، هزاران نفر دستگير 

و صدها نفر مجروح شدند.

تماشا
نقد نمايش پادشاه مي ميرد، نوشته اوژن يونسکو 
و سر انجام مرگ است که در مي زند 

سيد علي تدين صدوقي 
کارگردان؛ محمد فاتحي

يونسکو نمايشنامه " پادشاه مي ميرد" را در زماني که  در بستربيماري 
بود نوشت ؛ او درباره نمايشنامه اش  در ياداشت هايش مي گويد ." 
مرگ شرايط غير قابل قبول زندگي است و من بخصوص از مرگ 

است که با دهشت مي پرسم، چرا ؟ 
بايد گفت شايد بيماري او دراثناي نوشتن و انتخاب موضوع  وتم 
اصلي نمايشنامه پادشاه مي ميرد يعني " مرگ " چندان بي تاثير 
 نبوده است .مرگ انسان )مرگ بشريت است(. مرگ تنها مقوله اي 
است که از آن راه فراري نيست. و در اين نمايشنامه مرگ به سراغ  
يک پادشاه مي آِيد. پادشاه شخصي است که نماينده قدرت روي 
زمين است. فردي است که همه چيز دارد و نگاه همه به اوست، 
حتي در زمان مرگش. مرگ و سقوط اين فرد به طور کلي تاثيرگذار 
است. مردن پادشاه، مردن يک قلمرو پادشاهي است و اين شاه 
از  اوست که  تمام حاکميت و قدرت  نيست که فقط مي ميرد، 
 بين مي رود. تم اصلي نمايشنامه هم حول محور مرگ است که 
مي چرخد، مرگ در خانه پادشاه را زده است و پادشاه مي خواهد 
با قدرتش آن را هم تسخير کند ولي نمي تواند و به اجبار دعوت 

مرگ را قبول مي کند.
نمايش درتک پرده تا انتها به پيش مي رود . زمان ومکان خاصي 
ندارد و کل ماجرا در يک ساعت ونيم اتفاق مي افتد يعني به پادشاه 
خبر مي دهند که تا يک ساعت ونيم ديگر خواهد مرد وپادشاه 
دست به کار مي شود که حتي مرگ را نيز مسخر خود سازد؛ اما 
اين ممکن نيست . او کماکان دست از دستور دادن وخود خواهي 
و جاه طلبي هايش بر نمي دارد ؛ اما اين بار مرگ است که او را در 
مي ربايد و پيروز ميدان است . حتي عشق همسر دوم  شاه نيز 

نمي تواند  او را نجات دهد . 
 ما درسيماي شخصيت پردازي يونسکو مي توانيم همه زورمداران و 
زورمندان و ديکتاتورها و فاشيست هاي  تاريخ را ببينيم  مستبدين 
 وجنايتکاراني  چون هيتلر ، موسوليني ، فرانکو،استالين ، موسي چومبه ، 
قذافي ، صدام حسين ، کاليگوا ، چنگيز خان مغول ، اسکندرمقدوني 
و... همه کساني که در طول تاريخ گذشته ومعاصر نامشان به عنوان 
ديکتاتور وفاشيست وخون ريز ومتجاوز وجنايتکاروضد بشر و...ثبت 
شده است .بايد گفت پادشاه مي ميرد به نوعي يک نمايشنامه ابزورد 
يا عبث نماست  . يونسکو نيزخود اين اثررا درژانرتئاتر پوچي يا همان 
ابزورد دسته بندي مي کند . به ديگر سخن موقعيتي که او ساخته 
ابزورد است .به پادشاهي که قدرت دردست اوست وبه ظاهر سالم 
است وهيچ نشاني از مرگ وبيماري دراو مشاهد نمي شود به يکباره 
خبر مي دهند که تا  " يک ساعت ونيم ديگر" خواهد مرد . اين به 
اندازه کافي موقعيتي دهشتناک وابزورد است .  هرچند ازنظر يونسکو 
تئاتر پوچي ، " پوچي اي است که ما در جهان شاهد آن هستيم ، 
پوچي درواقع تظاهر کمبود و ناتواني و محدود بودن ادراک ماست . 
"پادشاه هرکاري مي کند تا زنده بماند ؛ اما نمي تواند به مرگ دستور 
دهد وآن را تحت سيطره خويش درآورد پس به ناچار تسليم مرگ 
مي شود .او حاضر است همه چيزش را بدهد تا زنده بماند وهمچنان 
پادشاه باشد ؛ او جز پادشاهي وفرمان دادن کار ديگري بلد نيست 
.پادشاهي را حق خود مي داند . حقي که از سوي کشيشان ودانشمندان 
و ... بخشي از مردم که ديگر حاا نمي خواهندش به او داده شده ؛ 
اما همه اين حرف ها وبهانه ها در برابر مرگ هيچ است ودر نهايت 
او حاا که چاره اي جز تسليم نمي بيند  مرگ در مي زند "    ""

برسرمردم  سنگينش  سايه  نيز  ازمرگ  پس  همچنان  خواهد  مي 
وکشورش باشد . مي گويد مرافراموش نکنيد . مجسمه هاي مرا همه 

جا بزنيد. فقط عکس بزرگ من بايد درهمه جاه نصب شود .
ادامه در صفحه 2

ره نماي طريق

خبر

در محضر  نماز  اقامه   اخاقي  نظر  از   
خداوند در حالي که فقط زيرپوش معمولي 

يا رکابي به تن داريم چگونه است؟ 
دستورات ديني يك پوشش کامل را در 
حال نماز- حتي به همراه عبا و عمامه و 
 تحت الحنك – از جهت اخاقي دستور 
مي دهند؛ پس کسي که مي  خواهد به  استحباب 
برسد يا جهات اخاقي را مراعات کند بايد 

با پوشش کامل نماز بخواند.
 فرض بفرماييد که من در مدتي طواني 

گناهي را انجام داده ام و بارها نيز توبه کرده ام و توبه خود را 
شکسته ام و براي مرتبه  چندم به اين نتيجه مي رسم که اين کار 
بد است و دوباره توبه مي کنم. از طرفي دوستي دارم که او هم 
به همين گناه مبتا است. چه زماني مي توانم او را امر به معروف 
و نهي از منکر کنم؟ آيا بايد ابتدا از اصاح خود مطمئن شوم و 

سپس او را امر به معروف نمايم؟
امر به معروف و نهي از منکر، واجبي در کنار واجبات ديگر است. اگر من 
واجبات ديگر را ) به هر دليل مانند ناداني يا هواپرستي( عمل نمي کنم ولي 
مي توانم امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهم، ازم و واجب است 
که از انجام آن کوتاهي نکنيم؛ يعني مبتا بودن يا نبودن شرط وجوب 
امر به معروف و نهي از منکر نيست. دوستي بود که روزه نمي گرفت و 
گمان مي کرد که چون گرسنه مي شود، نبايد روزه بگيرد. اما زکات فطره 
را به دقت مي داد؛ البته درست است که قبولي اين ها به هم ربط دارد، 
اما وجوبشان به هم مربوط نيست که من بگويم چون من گناه مي کنم 
پس نهي از منکر نکنم؛ البته ممکن است خود آن نهي از منکر، توفيق 

ترک گناه را براي انسان به ارمغان بياورد.

سکوت وزير ارشاد در مقابل نمايش 
همجنس گرايي در سالن هاي تهران!

رسالت هنر نمايش، انتقال معنا و مفهوم موضوعاتي مناسب و تاثيرگذار به مردم 
و خصوصا خانواده هاست، اما اين هنر در سال هاي اخير در مسير نامناسبي گام 
برمي دارد.به گزارش خبرنگار حوزه تئاتر  گروه فرهنگي باشگاه خبرنگاران جوان، 
اين نمايش با اقتباس از يکي از نمايشنامه  هاي خارجي تنسي ويليامز در حال 
اجراست؛ نمايشي که از ابتدا منتظر اجراي تميز و حرفه اي هستي و تصور مي کني 
که اين بار ديگر موسيقي و سلبريتي در کار نيست، اما به يکباره با ديالوگ هايي 
مواجه مي شويم که از رختخواب و اتاق خواب بيرون نمي آيد. موضوع ديگر در 
اين نمايش، ابهام ارتباط نامناسب بين دو دوست است؛ بنابر اين گزارش موضوع 
نمايش درباره  »بريک« جواني الکلي است که به خاطر خودکشي بهترين دوست 
و همبازيش در فوتبال احساس گناه دارد، احساس گناهي که تا آخر نمايش در 
پرده ابهام است که بريک چرا آنقدر با دوستش رابطه  صميمي دارد و »مگي« 

همسر »بريک« هم به خاطر اين ابهام از شوهرش رنج مي کشد.
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فراخوان تجديد مناقصه عمومي دومرحله اي 
 نوبت اول

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله اي »توسعه و بازسازي شبکه آب آشاميدني روستاهاي 
شهرستان هاي جنوبي )تجديد 3(« به شماره مناقصه 200971235000046 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. )کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها 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.(
- رشته: آب

- پايه: 5، 4، 3، 2، 1
- تضمين شرکت در مناقصه: )فرآيند ارجاع کار(: ضمانتنامه بانکي

-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(: 2/070/000/000 ريال
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/21 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز شنبه تاريخ 97/10/1
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز يکشنبه تاريخ 97/10/16

زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/10/18
- مبلغ برآورد: 41/294/438/476 ريال براساس فهرست بهاء 97 مي باشد

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف: کرمان - خيابان هزار و 
يکشب - نبش کوچه 21- شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان - اداره قراردادها. تلفن: 32473983-6

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس دفتر ثبت نام: 021-41934
توضيحات:

ورود پيشنهاددهندگان با معرفينامه به کميسيون مجاز مي باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تبعيت از دستورالعمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکت الف عاوه بر سامانه به صورت فيزيکي )اك و مهرشده( نيز بايد ارائه شود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/24

شركت آب و فاضاب روستايي كرمانخ ش: 97/9/21 

شركت آب و فاضاب روستايي 
استان كرمان

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك  مرحله اي انتخاب پيمانكار 
انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات، تجهيزات و 

 ساختمان هاي دفتر مركزي و سدها و تاسيسات آبي 
شركت آب منطقه اي كرمان در سطح استان )فرآيند 4-22/الف/97(

شرکت آب منطقه اي کرمان در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي انتخاب پيمانکار انجام خدمات حفاظت از 
اموال، تاسيسات، تجهيزات و ساختمان هاي دفتر مرکزي و سدها و تاسيسات آبي شرکت منطقه اي کرمان 
در سطح استان به شماره 4-22/الف/97 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها 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. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/9/24 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 10 مورخ 97/9/28

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/10/08
زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 10:10 روز شنبه مورخ 97/10/08

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خيابان 
پاسداران، شرکت آب منطقه اي کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482

و ارائه پاکتهاي الف به آدرس: کرمان، خيابان پاسداران، شرکت آب منطقه اي کرمان، ساختمان شماره يك، 
طبقه دوم، دبيرخانه محرمانه دفتر حراست. ضرورت دارد حداکثر 48 ساعت قبل از تاريخ بازگشايي پاکات 

مدارك در سامانه بارگذاري شوند.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس:  021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/24
خ ش: 97/9/21

روابط عمومي شركت آب منطقه اي كرمانشناسه آگهي 314991

شركت آب منطقه اي 
كرمان

نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده - نوبت اول
بدينوسيله به اطاع اعضاي محترم شرکت تعاوني مصرف تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول مي رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول در 
روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 راس ساعت 10 در محل نمازخانه مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول تشکيل مي گردد. از کليه اعضاي محترم 

تعاوني تقاضا مي شود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
تذکرات:

1- با توجه به ماده 26 اساسنامه اعضايي که نمي توانند در جلسه مجمع عمومي حضور يابند مي توانند به همراه نماينده تام ااختيار خود از تاريخ 
و هر شخص  راي  وکالتي هر عضو حداکثر دو  آراء  )تعداد  نمايند.  مراجعه  نمايندگي  اعطاي  به دفتر شرکت جهت  لغايت 1397/10/3   1397/09/22

غيرعضوتنها يك راي خواهد بود(.
2- با توجه به ماده 27 اساسنامه تصميماتي که در مجمع با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد براي اعضا اعم از حاضر و غايب و موافق و مخالف نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستورجلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاوني منطبق با آخرين اصاحيه قانون بخش تعاون
2- تصميم گيري درخصوص تغيير آدرس دفتر مرکزي شرکت )اصاح ماده 6 اساسنامه(

تاريخ انتشار: 97/9/21
خ ش: 97/9/21

هيات مديره شركت تعاوني 
مصرف تحقيقات كشاورزي 
صفي آباد دزفول


