
روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM

 شنبه24آذر1397 7ربيع الثاني 1440 15 دسامبر 2018 سال سي و سوم  12صفحه  شماره9383   تك شماره5000ريال
صفحه 9 صفحه3

شريعتمداري:
 تابستان داغ ايران
 به اروپاي شعله ور
تبديل شده است

 رابرت اسميت 
در گفت و گو با رسالت مطرح کرد:

 احتمال 
 تشديد منازعه ترامپ
با اعضاي اروپايي ناتو 

يادداشتيادداشت

آقاي رئيس جمهور لطفا عصباني نشويد
محمود فرشيدي

حتي اگر بپذيريم در دوراني كه توافق برجام انجام شد، تعهد 
و قول اتحاديه اروپا و آمريكا قابل اعتماد و تكيه  بود، اينك 
كه آمريكا از برجام خارج  و درگير مسائل داخلي خويش 
شده است و اتحاديه اروپا در حال تاش است و فرانسه و 
برخي كشورهاي ديگر اروپا درگير جنبش ضد سرمايه داري 
شده اند. در اين شرايط چه ضرورتي دارد كه رئيس جمهور 
محترم همچنان از آن پيمان خدشه دار تا آنجا دفاع كند كه 

منجر به  توهين و تحقير هموطنان منتقد برجام خود گردد و حتي با عصبانيت به 
آنان بگويد: »اي كاش از اسام چيزي مي فهميدي«.

حال آن كه از موجوديت گروه مخالف برجام، ما نيز مانند ديگر كشورهاي دموكراتيك 
مي توانستيم به عنوان اهرم فشار عليه دشمنان و اتحاديه اروپا بهره برداري كنيم. 
ضمن آنكه همواره بايد مراقب باشيم كه مبادا در صحنه كشمكش ها و رقابت هاي 
سياسي داخلي تا آنجا پيش برويم كه براي شكست دادن رقيب خود، در جبهه 
دشمن قرار بگيريم و در ازاي زيرپا گذاشتن منافع ملي، به پيروزي سياسي دست 
پيدا كنيم زيرا ضعف هاي احتمالي در مديريت اجرايي امور كشور،  به تدريج مورد 
گذشت مردم قرار خواهد گرفت اما  اعتماد و تكيه به بيگانه و خدشه وارد آوردن به 
منافع ملي را هيچ ملتي فراموش نخواهد كرد و به همين دليل ملت ايران فراموش 
نخواهد كرد كه  همصدا با دشمنان، وزير امورخارجه ايران نيز اتهام پولشويي را 
مورد تائيد قرار داد. در هر صورت از دو حال خارج نيست يا آن چنان كه آقاي 
اوضاع  و  مردم شده  زندگاني  در  برجام موجب گشايش  رئيس جمهور مي گويند 
اقتصادي آنان نسبت به  قبل بهتر شده است كه در اين حالت انتقادات عده اي به 
برجام تأثيري ندارد و گوش مردم به آن بدهكار نخواهد بود يا آنكه برجام و برخي 
از ديگر برنامه هاي آقاي روحاني،  نه تنها آنچنان كه ايشان طي سال هاي گذشته 
وعده داده بودند بار مشكات اقتصادي مردم را كاهش نداده است بلكه فشارهاي 
اقتصادي بي سابقه اي را بر اقشار جامعه، خصوصاً اقشار محروم وارد ساخته  است 
كه در اين صورت به نظر مي رسد دفاع از برنامه هايي كه موجب رنجش خاطر مردم 
شده است، خاف انصاف باشد و بايد متواضعانه اشكاات را پذيرفت و مسائل را 

صادقانه با مردم درميان گذاشت.
البته واقعيت آن است كه  مردم پنج سال به وعده هاي اميدوار كننده آقاي روحاني 
آن  مثبت  پيامدهاي  انتظار  به  اشتياق  و  با شور  و  بستند  برجام دل  به خصوص 
نشستند اما آنچه كه امروز هر كس در وضعيت اقتصادي خود مشاهده مي كند دقيقا 
برخاف آن انتظارات است و بي ترديد براساس گزارش ها و آمارهايي كه دستگاه هاي 
 مسئول در زمينه گراني و تورم و بيكاري به آقاي رئيس جمهور مي دهند، ايشان نيز 
كم و بيش از مشكاتي كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند، آگاه شده اند و 
خصوصاً ديدارهاي رو در روي ايشان در سفر به استان ها و با دانشجويان ، فرصت هايي 
فراهم مي آورد تا حقايق جامعه و درد و دل مردم بي واسطه تر و صريح تر به ايشان 
منتقل شود و اگر برخي خواص و اطرافيان تحليل هايي خوشبينانه از شرايط اقتصادي 

مردم به ايشان ارائه مي دهند يقيناً اغراض و نيت هاي سوئي دارند.
اگر آقاي رئيس جمهور اين تحليل را قبول ندارند مي توانند توسط گروه هاي مورد اعتماد 
خود از مردم سوال كنند كه آيا انتظارات شما از برجام برآورده شده است يا خير؟! و 
اگر اين انتظارات برآورده نشده است كه به نظر نگارنده چنين است چرا آقاي روحاني 
توقع دارند كه مردم برداشت ايشان از CFT وضرورت تصويب آن را بپذيرند و نگران 
نباشند كه مبادا اين قانون هم مانند برجام نتيجه معكوس بدهد و اوضاع اقتصادي 
جامعه را دشوارتر كند. عاوه بر آن شرطي كردن موضوع كه نتيجه عدم تصويب يك 
قانون،  گراني خواهد بود و بنابراين از مردم بپرسيد كه گراني را مي خواهيد يا ارزاني 
را،  به نظر نمي آيد استدالي منطقي باشد و حتي مي توان گفت كه از مفهوم آن تهديد 
نمايندگان مجلس و مردم را نيز مي توان استنباط كرد و اگر اين سياق جاري و ساري 
شود هر مسئولي مي تواند علت ضعف ها و كاستي هاي مديريت خويش در گذشته و 
آينده را عدم پذيرش شرط و شروط  و پيشنهادهاي خود قلمداد نمايد.واقعيت ديگر 
آن است كه امروز جامعه براي عبور از اين مرحله دشوار اقتصادي و تحمل فشارهاي 
تحريم اقتصادي آمريكا، بيش از هر زمان ديگر نياز به وحدت دارد و دعوت هاي 
رئيس جمهور در ماه هاي اخير به وحدت نيز گواه اين ضرورت است و مردم فداكار و 

بصير ما نيز با توجه به همين واقعيت مشكات را تحمل مي كنند.
ادامه در صفحه 2

اصلي ترين خطاي ماكرون چه بود؟
حنيف غفاري 

معترضين فرانسوي همچنان به اعتراضات خياباني 
گسترده خود عليه سياستهاي اقتصادي و اجتماعي 
حاكم بر كاخ اليزه ادامه مي دهند. امانوئل ماكرون 
رئيس جمهور جوان فرانسه تاكنون سه بار در 
مقابل معترضين عقب نشيني كرده است، او در 
گام اول افزايش ماليات بر سوخت را به صورت 
موقت تعليق كرد، سپس در گام بعدي به صورت 
كامل آن را از بين برده و از رديف بودجه سال آينده فرانسه حذف كرد 
و در گام سوم نيز ماكرون وعده داد ماليات بر در آمدبازنشستگاني 
كه تا دو هزار يورو در ماه مستمري دارند را حذف كرده و حداقل 
حقوق را افزايش دهد. با اين حال جليقه زردها اين اصاحات را 
ناكافي دانسته و  بر استمرار  اعتراضات خود تاكيد دارند. به راستي 

چه اتفاقي در فرانسه رخ داده است ؟
بدون شك  سال گذشته و زماني كه 64 درصد از آراي عمومي 
انتخابات فرانسه ) در دور دوم( به سود ماكرون به گردش در آمد، 
كمتر كسي تصور مي كرد كه رئيس جمهور فرانسه به نماد ناكارآمدي 
در كشورش تبديل شود. شايد حتي بدبين ترين افراد به ماكرون نيز 
تصور نمي كردند كه پس از 18 ماه از سركارآمدن رئيس جمهور 
جديد فرانسه، محبوبيت وي به حدود 25 درصد تنزل پيدا كرده و 
آشوب و اعتراض سرتاسر پاريس و ديگر شهرهاي اين كشور را فرا 
گيرد.بدون شك اصلي ترين خطاي محاسباتي ماكرون، تلقي نادرست 

از راي 64 درصدي شهروندان فرانسوي به وي بود!
ماكرون در سال گذشته توانست با چهره اي نسبتا مستقل، در انتخابات 
رياست جمهوري حضور پيدا كند. حذف دو حزب سنتي فرانسه، يعني 
حزب جمهوريخواه و حزب سوسياليست از عرصه رقابتهاي انتخابات و 
ناكامي نامزدهاي آنها در راهيابي به دور دوم انتخابات ، شوک سختي 
به جريانات ميانه رو در اين كشور وارد ساخت. از سوي ديگر، مارين 
لوپن رهبر جبهه ملي فرانسه براي نخستين بار در طول تاريخ تاسيس 
اين جبهه، توانست به دور نهايي رقابتهاي انتخاباتي راه پيدا كند و در 
مقابل ماكرون قرار گيرد. ماكرون كه با وعده هاي اقتصادي و اعمال 
اصاحات زيربنايي در كشورش و منطقه يورو بر سر كار آمده بود، 
در دور نهايي انتخابات توانست اكثريت آرا را به خود اختصاص داده 

و با اختافي زياد بر رقيب خود غلبه پيدا كند.
با اين حال ماكرون به طور كلي فراموش كرده بود كه بخش مهمي 
از آراي وي محصول تبليغات احزاب سنتي فرانسه عليه لوپن و 
حمايت طرفداران اين احزاب بازمانده از قدرت بوده است! ماكرون 
با يك محاسبه حداقلي مي توانست دريابد كه بخش مهمي از آراي 
وي، محصول ترس شهروندان فرانسوي از راهيابي لوپن به كاخ اليزه 
بوده است. ماكرون ، همه آراي ريخته شده به حساب خود را به 
منزله "راي ايجابي شهروندان" به خود تلقي كرد و بر پايه همين 
محاسبه نادرست و خطرناک نيز دست به اعمال اصاحات بنيادين 
در حوزه اقتصاد زد. اين اصاحات بنيادين، بدون توجه به "اقناع افكار 
عمومي" صورت گرفت و عواقب و تبعات سختي براي رئيس جمهور 
فرانسه به همراه داشت. بديهي است كه در فضاي به وجود آمده 
عليه كاخ اليزه، جريانهايي مانند جبهه ملي فرانسه و حتي جريان 
چپ افراطي نيز دست به يارگيري هاي اجتماعي و سياسي خاص 
خود مي زنند. در هر حال، مسبب اصلي بحرانهاي به وجود آمده در 
فرانسه، كسي جز رئيس جمهور اين كشور نيست! رئيس جمهوري 
كه اگر بتواند تا سال 2022 در قدرت باقي بماند، در انتخابات آن 
سال سرنوشتي بهتر از ساركوزي و اواند ) دو رئيس جمهور پيشين 

كشورش( نخواهد داشت.

ادامه در صفحه2

سخني با وزير امور خارجه
محسن پير هادي-مدير مسئول

محمد جواد ظريف روز گذشته در كنگره 
حزب ندا گفته است:»در همه عوامل قدرت 
ظاهري، همسايه هاي ما از ما جلوترند و يكي 
 عضو ناتو هست و يكي از آن ها بمب هسته اي 
دارد«.چند سال پيش هم او در دانشگاه 
تهران و در جمع دانشجويان گفته بود:»آيا 
فكر كرديد آمريكا كه مي تواند با يك بمب تمام سيستم دفاعي 
ما را از كار بيندازد، از سيستم دفاعي ما مي ترسد؟« ظريف در 
هر دو مورد، از موضع دلسوزي اظهار نظر كرده و محور اصلي 

و كانون قدرت كشور را، مردم دانسته است.
در اين رابطه چند نكته بايد گفت:

اواً اين كه مهم ترين پشتوانه قدرت كشور، مردمند كامًا 
درست است، اما اظهار اين نكته نبايد به گونه اي باشد كه 
توان نظامي كشور تضعيف شود. وزير محترم امور خارجه بايد 
توجه داشته باشد كه او به واسطه جايگاهش، از نفوذ كام 
باايي برخوردار است و نبايد طوري سخن بگويد كه اين كام 
امير المومنين)ع( به ذهن متبادر شود كه »كلمة حق يراد بها 
الباطل«. دشمنان ما هم از قدرت مردمي و مولفه هاي قدرت 
نرم ما مي ترسند، هم از قدرت سخت و توان نظامي ما و البته 

كه اين رهنمود قرآن است.
ثانياً مهم تر از آنكه اين تحليل، چه پيامي براي داخل دارد، 
پيام غلطي است كه به دشمنان ارسال مي كند و طمع دشمن 
را نسبت به كشور بر مي انگيزاند.اثر اين پيام بسيار روشن 
است و از كسي با سوابق وزير محترم امور خارجه بعيد است 
 كه به آن واقف نباشد. هرچه نيروهاي مسلح رزمايش برگزار 
مي كنند و نمايش قدرت مي دهند، برخي مسئولين باز هم 
بي توجهند.حتي همان زمان مقام معظم رهبري از فرماندهان 
نظامي خواسته بودند براي مسئوان كشور، فرصتي فراهم آورند 

كه از دستاورد هاي نظامي بازديد كنند.
ثالثاً، همه اين ها به كنار، توان نظامي كشور را هرچقدر 
برخي از مسئوان خودمان قبول ندارند، دشمنان طعمش 
را چشيده اند.6سال است كه آمريكا و اسرائيل و انگليس 
و فرانسه و بسياري از كشورهاي عربي منطقه، به دنبال 
سرنگون كردن دولت قانوني سوريه اند، اما نتوانسته اند و 
دليل مشخص است.توان نظامي و امنيتي ما را سربازان 
خسته و مجروح اسرائيلي، در حال بازگشت از جنگ 33روزه 
چشيده اند، يا تفنگداران دريايي متجاوز آمريكا، همچنين 
ايران  آبي  حريم  به  كه  انگليس  دريايي  نيروي  سربازان 

تجاورز كرده اند و ده ها مورد ديگر.
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اروپا يک وعده تحقق يافته 
نداشته است
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به نماز جمعه تهران بازگشت

پيش خطبه انقابي
نوراني:

 غذاي ۹ ميليون نفر 
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 در جهان 

تمام شده است

گزارش رسالت از مهاجرت نخبگان؛

اقتصاد، عامل اصلي 
فرار مغزها

در دو دهه گذشته بسياري از دانشجويان نخبه بعد از مقطع كارشناسي 
براي ادامه تحصيات تكميلي خود به كشورهاي پيشرفته صنعتي 
مهاجرت مي كنند و بخش قابل توجهي از آنها هرگز به ايران برنمي گردند. 
روند مهاجرت بي بازگشت نخبگان يا به اصطاح فرار مغزها از ايران 
از اواسط دهه ٧0 شيب صعودي داشته و بخش اعظم آن مربوط به 
دانشجويان است. شايد در سال هايي اين روند كم شده، اما متاسفانه 
تاكنون برنامه دقيقي براي جذب سرمايه انساني و بازگشت نخبگان 

به ايران به كار گرفته نشده است.

خروج بهترين هاي دانشجويي به عنوان فرار مغزها
 دكتر فروهر فرزانه استاد تمام دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف 
در گفت و گو با رسالت با اشاره اي به وضعيت فرار مغزها در ساير كشورها گفت: 
فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان موضوعي است كه تقريبا تمام كشورهاي در حال 
توسعه و حتي بعضا كشورهاي توسعه يافته وجود دارد و منحصر به ايران نيست. 
به طور اخص دو كشور چين و هند به شدت نخبه و مهاجر فرست هستند. 
كشورهاي پاكستان، بنگادش و نيجريه نيز از اين قاعده مستثني نيستند و 

ادامه در صفحه10آمارهاي باايي را به خود اختصاص داده اند. 

 استاد دانشگاه صنعتي شريف: دانشجويان مهاجر از برترين هاي دانشجويي کشور هستند
 قائم مقام سابق بنياد ملي نخبگان: تا وقتي شايسته سااري نباشد مهاجرت نخبگان طبيعي است

 آگهي دعوت به ارزيابي کيفي
 )فراخوان عمومي دوم( تجديد مناقصه شماره :96-20-58

نوبت اول 
شرکت راه آهن جمهوری اسامی ايران  در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به 
ارزيابی کيفی تامين کنندگان واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به نشاني 
www.setadiran.ir به شرح زير اقدام نمايد . مناقصه گران موظفند براي شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسايت مذکور و 
دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند.ازم به ذکراست کليه مراحل برگزاري مناقصه ازفراخوان ارزيابي کيفي تاانتخاب 

برنده ازطريق سايت مزبور انجام مي گردد.    
1. شرح مختصر موضوع مناقصه: خريد  8 دستگاه سرورهای پردازشی ساختمان مرکزی راه آهن 

2. مدت ومحل انجام قرارداد:  مدت قرارداد بمدت يك ماه بوده و محل تحويل ادارات ستادی راه آهن ميباشد.
3. مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی  :  حداکثر تا ساعت 15/30روز دو شنبه مورخ 97/9/26
4. مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي :  حداکثر تا ساعت 15/30روزسه شنبه  مورخ 97/10/11

5. فراخوان ارزيابی کيفی فوق از طريق پايگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطاع رساني مي گردد.
شايان ذکراست دريافت اسناد صرفاً ميبايست ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت) ستاد( صورت پذيرد.    

6. ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار ميبايست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نيز قابل تمديد باشد.
7. ارائه گواهينامه رتبه 1 در زمينه » توليد و ارائه رايانه های غير Main Frame » الزامی ميباشد.

8.  قيمتها متناسب با کاای ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
9. پس از ارزيابی کيفی ، ازتامين کنندگان واجد شرايط که حداقل امتياز ازم را کسب نموده باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آمد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/26

م الف 3318 دت 97/9/26 

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
روشنايي فضاي سبز بلوار قائم حد فاصل ميدان نيروي دريايي تا بلوار قاآني 

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: روشنايي فضاي سبز بلوار قائم حد فاصل 
ميدان نيروي دريايي تا بلوار قاآني( به شماره 200975674000028 را از طريق سامانه تدارکات  الکترونيکي دولت 
برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شدو 
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  تاريخ 97/9/24 مي باشد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18:00 روز دوشنبه تاريخ 97/10/3
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاريخ 97/10/13

زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 18:00 روز شنبه تاريخ 97/10/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

الف: آدرس سيرجان ميدان انقاب شهرداري مرکزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/1

خ ش 97/9/24

وزارت راه وشهرسازي 
  شرکت راه آهن جمهوری اسامی ايران 

)سهامي خاص(

اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سیرجان 
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سردارحاجيزاده:
 تحريم هيچگاه

  برداشته 
نخواهد شد

سيا سي  شنبه 24 آذر 21397
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آيتاهصديقي:
برجام را دوباره با FATF تجربه نکنيد

امام جمعه موقت تهران گفت: برجام را دوباره با FATF تجربه 
نکنيد.به گزارش خبرنگار مهر، آيت اه کاظم صديقي در خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تهران اظهار کرد: در دانشگاه ها و مدارس 
نفوذي هايي وجود دارند که اعتقادات جوانان را بمباران مي کنند.

وي گفت: برخي در کشور حريص هستند و اگر کل مملکت را 
هم بخورند سير نمي شوند يعني حقوق هاي نجومي هم براي آنها 
کافي نيست بلکه مي خواهند تمام خزائن کشور را براي خود و 
خاندانشان داشته باشند.وي با بيان اينکه امروز در جامعه فرهنگ 
ازدواج جوانان در  ترويج مي شود، گفت: عدم  برهنگي  و  غرب 
باارفتن فحشا، تنگ نظري ها و پرخاشگري ها تاثير جدي دارد، 
بنابراين مسئولين و متمکنين جامعه بايد براي تحقق اين مهم 
تاش کنند.صديقي با اشاره به ديدار خانواده شهدا با رهبر معظم 
انقاب، اظهار کرد: طبق سخنان مقام معظم رهبري عده اي از اول 
انقاب منتظر سقوط نظام هستند و ليبرال ها، غرب گراها، سکوارها، 
اومانيست ها و غير معتقدين به دين مرتب مي گويند که اين نظام 
نفس هاي آخر خود را مي کشد. اين عده امروز که اوضاع اقتصادي 
با سوء مديريت و انتظار از بيگانگان، که بيايند مشکات ما را حل 
کنند، نابسامان شده است مي گويند شهيدان حيف شدند و اگر 
آينده را مي دانستند به جبهه نمي رفتند.وي افزود: حضور مدافعان 
حرم در جبهه هاي مقاومت و انسجام بسيج کشورهاي مقاومت و 

تشکيل سد آهنيني که شاخ آمريکا و قدرت هاي بزرگ را شکاند 
دليل روشني است که انقاب طراوت خود را دارد و اگر شهيدان 
ديروز، امروز بودند در کنار همين شهيدان قرار داشتند. اين دليل 
استحکام انقاب اسامي ماست. دشمن هميشه مي خواست اين 
نظام وايي و توحيدي را با اسلحه کفر و تکفير درهم بشکند.

صديقي در ادامه با بيان اينکه قضيه برجام يک تجربه بود و ما 
فرصت ها را به بهانه برجام از دست داديم، گفت: عده اي گفتند 
تا برجام حل نشود حتي آب خوردن ما هم تامين نخواهد شد و 
وعده داده بودند که در روز اجراي برجام همه تحريم ها لغو مي شود 
و ما ايراني بي تحريم را تجربه مي کنيم.امام جمعه موقت تهران 
گفت: آنها وعده ارزاني و رفاه داده بودند درحالي که شما مقايسه 
کنيد ببينيد در آن روزها قيمت ها چگونه بود و بعد از برجام چه 
اتفاقي افتاد؟ قيمت ها ۵۰ تا ۷۰ درصد افزايش يافته است. امروز 
ضعفاي جامعه ما را ايمان و وايت نگاه داشته است واا ديديد 
که در فرانسه چه اتفاقي رخ داد. شورش سراسري فرانسه که مهد 
آزادي و ليبرال دموکراسي است به بن بست رسيده است در حالي 
که آنها نقشه کشيده بودند که ايران تابستان داغي را تجربه کند.
وي تصريح کرد: ان شاءاه در ۲۲ بهمن خواهيم ديد که ملت 
همچنان در صحنه حاضر است و شجاعانه و با روحيه انقابي 
مرگ بر آمريکا مي گويد و با حضور در جشن چهلمين سال انقاب 

مايه بهت دشمنان و خشنودي قلب امام زمان خواهند شد.وي 
تصريح کرد: من به مسئولين محترم توصيه مي کنم، برجام را 
دوباره با FATF تجربه نکنيد، مومن از يک سوراخ دو بار گزيده 
نمي شود. FATF مايه خودتحريمي است. اگر امروز مي توانيم 
تحريم هاي ظالمانه دشمن را دور بزنيم، با FATF اشراف اطاعاتي 
دشمن بر منابع مالي و بانکي خود را باز مي گذاريد. اين خاف 
آيه قرآن و خاف قانون اساسي و خاف رهنمود رهبري است 
که فرمودند اين نقشه ها را در اتاق فکر استکبار طراحي مي شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر مي خواهيد مبارزه پولشويي 
داشته باشيد قانون داخلي وضع کنيد.صديقي تاکيد کرد: يکي از 
مقامات وزارت خزانه داري آمريکا در سخناني تصريح کرده است 
که ما اگر بخواهيم مردم ايران را کنترل و شرايط را براي ايران 
سخت کنيم به اجراي کامل FATF توسط ايران نياز است. آنها 
خودشان تاکيد مي کنند که FATF مانند برجام مايه تنگناي 
بيشتر مي شود.وي ادامه داد: اين چه شعاري است که اگر زندگي 
ارزان مي خواهيد بايد FATF اجرا شود. اين شعارها را قبا هم 
داديد و روزگار مردم را سياه و گرفتارشان کرديد. به جاي اميد 
بستن به بيگانه به ملت خود اعتماد کنيد و به جوانان کشور و 
نيروهاي انقابي مسئوليت بدهيد و براي استفاده از ظرفيت هاي 

داخلي و اجراي اقتصاد مقاومتي اهتمام جدي بورزيد.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه گفت: تحريم هيچگاه برداشته نخواهد شد.به گزارش گروه سياسي 
خبرگزاري ميزان، سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده در ديدار جمعي از برگزيدگان آزمون 
سراسري سال ۹۷ و نخبگان دانشگاهي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي واامقام، از آنان به 
عنوان نخبگان و برگزيدگان جامعه که در راه حفظ و اعتاي اسام و انقاب اسامي و امنيت و 
آسايش ملت ايران از جان گذشتگي کردند ياد و اظهار داشت: انقاب اسامي ثمره مجاهدت و 
رشادت هاي جوانان غيور ايران اسامي است که با جانفشاني هاي بسيار، اين امانت امروز به ما سپرده 
شده است و ما نيز بايد رسالتي که بر دوش داريم را به بهترين نحو انجام دهيم.وي افزود: نسل اول 
انقاب ايثارگرانه به تکليف خود عمل کردند و با پشت سر گذاشتن چالش هاي مختلف، آزادي و 
استقال را براي ملت ايران به ارمغان آوردند؛ جوانان و نخبگان جامعه نيز بايد ادامه دهنده اين راه 
و مسير عزت بخش بوده و همه ما بايد تاش کنيم تا ايران اسامي را از گزند توطئه هاي دشمنان 

واکسينه کرده و به نقطه قابل اتکايي در تمامي عرصه ها برسانيم.حاجي زاده با بيان اينکه تحريم هاي 
دشمنان هيچگاه برداشته نخواهد شد و بايد آن ها را بي خاصيت کنيم، گفت: همانگونه که در 
 حوزه تسليحاتي به ويژه در عرصه موشکي به رغم تحريم هاي شديد توانستيم با تاش شبانه روزي 
تحريم ها را به فرصت مبدل و آنان را بي خاصيت کنيم در حوزه هاي اقتصادي نيز بايد با عمل 
تکليف مدارانه و هدفمند به اين مهم دست يابيم.فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در ادامه با بيان 
اينکه سرريز دستاورد ها و فعاليت هاي نظامي در بخش هاي غير نظامي قابل استفاده است، اظهار 
داشت: به فضل الهي امروز در لبه تکنولوژي در عرصه هاي موشکي، پهپاد، رادار و... قرارداريم؛ اين 
توانمندي ها با اخاص و پشتکارجوانان غيور ايران اسامي در سايه ايمان و اتکا به خدا به دست 
آمده است؛ امروز در حوزه موشکي دشمنان اراده اي ندارند و به مدد باور، توان و پتانسيل داخلي 

خودکفا هستيم که مي بايست به ساير حوزه ها نيز تعميم يابد.

عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي گفت: رهبري 
نبايد پاسخگوي وظايف بر زمين مانده مسئولين 
باشد.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، 
حسن رحيم پورازغدي در سخنان پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تهران با بيان اينکه رهبري را 
پاسخگوي کارکرد چند ميليون کارمند، کارگزار و 
حکومت در سه قوه نکنيم، اظهار داشت: ازم است 
کارگزاران به نماز جمعه بيايند، رهبري بايد پاسخگوي 
اختيارات و وظايف خودش و نه پاسخگوي وظايف 
زمين مانده تک تک هزاران و ده ها هزار و صدها هزار 
مسئول در حوزه هاي مختلف، باشد، آنها خودشان 
بايد پاسخگو باشند.وي ادامه داد: نماز جمعه اي که 
دهه به دهه مخاطبانش را نتواند تجديد کند، چه 
کمي و کيفي و با جامعه نتواند جوان شود، آن نماز 
جمعه نيست، اين نماز جمعه  نيست که در متن 
مشکات و مطالبات و بدهي هاي اجتماعي نباشد؛ 
نماز جمعه اي ها نبايد به تريبون تکرار مکررات و 
کلي گويي هاي بي فايده و کم فايده تبديل شوند، 
بعضي از نماز جمعه هاي ما اين طور هستند و 
بعضي نيستند، بين دو قرائت از نماز جمعه مراقب 
باشيم که سراغ کدام طرف مي رويم.وي با تأکيد بر 

اينکه نماز جمعه محل طرح مشکات اجتماعي با 
راه حلي اسامي و انقابي است، اظهار داشت: نبايد 
بگذاريم کارگر بيکاري که قرباني اقتصاد برجامي 
 شده، بي جواب بماند، پناهگاهش بايد نماز جمعه 
باشد.ويا اضافه کرد: خدمات مديريت هاي حکومتي، 
خدمات حوزه و دانشگاه و هم صدماتي که اينها با 
کوتاهي هايشان وارد کردند، همه بايد در نماز جمعه 
شفاف مطرح شود، البته بايد به صورت منطقي و 
اخاقي باشد.رحيم پورازغدي با بيان اينکه حوزه، 
دانشگاه و مديريت ها همه بايد شجاع و مسئوليت پذير 
باشند و هر کدام تقصيرها و قصورهاي خودشان 
را بپذيرند، افزود: حکومت بايد شفاف باشد.وي 
تأکيد کرد: رهبري در درس و بحث هاي اخير خود 
اعام کردند که تابع منطق اميرالمؤمنين هستيم، 
تمام نهادهاي حکومت در سه قوه و نهادهايي که 
به طور خاص منصوب رهبري هستند، به لحاظ 

اقتصادي و مديريتي، کاما شفاف و مسئوليت پذير 
باشند و بگويند که چقدر پول و قدرت و اختيارات 
دست شان است؛ بگوييد که چه مسئوليتي براي 
شوراي  کرده ايد؟عضو  چه  و  شده  تعريف  شما 
عالي انقاب فرهنگي، يکي از نهادهاي پاسخگو 
را، شوراي عالي انقاب فرهنگي دانست و اظهار 
داشت: اين شورا هم بايد پاسخگو باشد، در رأس 
آن که رئيس شورا و رئيس جمهور قرار دارد، بايد 
پاسخگوي عملکرد آن باشد؛ البته دبيرخانه شورا 
و اعضاي حقوقي بايد پاسخگوي مسئوليت ها و 
اختياراتي که دارند باشند، اعضاي حقيقي هم بايد 
پاسخگوي مواضعي که گرفته اند و مواضعي که 
بايد مي گرفتند و نگرفتند هم بايد باشند، همه ما 
بايد پاسخگو باشيم.وي با بيان اينکه اسنادي در 
شورا داشتيم که تصويب شده که بعضي از آنها 
براي اينکه به جمع بندي و تصويب نهايي برسد، 

3۰ يا 4۰ جلسه طول کشيده است، گفت: يعني 
نزديک به يک سال اين مصوبات طول کشيده 
است، اما در مقام اجرا، رئيس جمهور آن را براي 
اجرا، اباغ و امضا نکرده است و اصا دستور اجرا 
نمي دهد، حتي براي برخي مصوبات، يک جلسه 
اجرايي تشکيل نمي دهند، بيش از 1۵ مصوبه مهم، 
همين اآن در دفتر رئيس جمهور موجود است که 
وي اصا نه جواب مي دهد و نه حتي آنها را رد 
مي کند، اين هم خاف قانون است.عضو شوراي عالي 
انقاب فرهنگي تصريح کرد: هيچ رئيس جمهوري 
در هيچ دوره اي حق ندارد، مصوبات شورا را امضا، 
کند،  امضا  که  دارد  وظيفه  نکند،  اجرا  و   اباغ 
نه اينکه ماه ها در دفتر تعطيل کند به اين بهانه که 
دارد کار مشاوره اي روي آن انجام مي دهد، اصا 
بعد از تصويب مصوبه اي در شوراي عالي انقاب 
فرهنگي، هيچ کس ديگري حق ندارد نظر دهد، 
بايد اجرا شود، اگر کسي حرفي دارد، اعم از رؤساي 
قوا، معاونين، وزرا و وکا، مهم ترين مؤثرترين افراد 
در شورا هستند، همان جا حرف هايشان را بزنند، 
چکش کاري کنند، وقتي تصويب شده، معني ندارد 

که اجرا نکنند.

خبر
بخشايشاردستاني:

دولت نگاه به شرق را در مناسبات 
جهاني اولويت قرار دهد

عضو سابق کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: دولت نگاه به شرق را در 
مناسبات جهاني اولويت قرار دهد.احمد بخشايش اردستاني در گفت و گو با 
خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره ارتباط دادن سرنوشت 
کشور به تصويب CFT گفت: از دولت و مسئوان انتظار مي رود که واقع بينانه 
به مسائل نگاه کنند و ببينند که انتظارات مردم از دولت چيست.وي با بيان 
اينکه انتظارات مردم از دولت در مرحله اول مبارزه با فساد و رانت خواري است 
که بزرگترين مشکات را براي کشور به بار آورده است تصريح کرد: انتظار 
بعدي مردم از دولت، سريع تر کردن چرخ توسعه اقتصادي کشور با تکيه 
بر درآمدهاي غيرنفتي است و اينکه دولت بايد به مرور زمان وابستگي هاي 
اقتصاد را به نفت کاهش دهد.بخشايش اردستاني ادامه داد: همچنين بايد 
دولت در شرايطي که ميان اعضاي اتحاديه اروپا، اختاف نظر شديد در مورد 
تجارت با ايران وجود دارد و نمي توانند به راحتي در برابر فشارهاي آمريکا، 
تصميم واحد بگيرند، بهتر است سياست هاي ديگر را در عرصه روابط بين الملل 
پيگيري کند، به عنوان مثال نگاه به شرق را تقويت کند و با رقباي تجاري 
آمريکا وارد تعامل بيشتر شويم و اينکه دولت نبايد خيلي به موضوعاتي مثل 
SPV اميدوار باشد و نبايد با پيوستن به لوايحي مانند CFT کنترل خطوط 

تجاري را به طور کامل تحت نظر دشمن قرار داد.

وکيلي:
 روحاني محصول حمايت 

اصاح طلبان بود
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: روحاني محصول حمايت جريان اصاح طلبي 
است.محمدعلي وکيلي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم 
در پاسخ به سؤالي درباره اظهارنظر اخير سعيد حجاريان که گفته  "ما با 
روحاني ائتافي نکرديم"، گفت: شايد منظور آقاي حجاريان اين است که 
در  يک جريان  افزود:  نکرديم.وي  گفتماني  ائتاف  ولي  کرديم  حمايت 
انتخابات آن زمان وجود داشت و آن هم جريان اصاح طلبي بود و آقاي 
روحاني هم محصول حمايت جريان اصاح طلبي است.عضو فراکسيون اميد 
مجلس درباره اينکه حجاريان بيان کرده روحاني به خيلي از وعده هاي 
خود عمل نکرد، اظهار داشت: حتماً همين طور است و آقاي روحاني در 
انتخابات و به خصوص در دور دوم خيلي به مردم وعده داد اما در مقياس 
با وعده هايش عقب است اما اان اشکالي که ماها داريم، اشکال به حوزه 
کارآمدي است. کارآمدي دولت در مقياس انتظارات ملت، کارآمد پاييني 

است و کارآمدي در تأمين معاش مردم پايين است.

ابوطالبي:
بااتر از ليست سياه FATF ليستي نيست

مشاور رئيس جمهور گفت: بااتر از ليست سياه FATF ليستي نيست.به 
گزارش ايسنا، حميد ابوطالبي در صفحه توئيتر خود با اشاره به رايزني ها بر 
سر تصويب و تکميل لوايح چهارگانه دولت مرتبط با FATF ضمن انتشار 
تصاويري از رونوشت بيانيه هاي مرتبط با ايران در سايت اين گروه مالي 
 بين المللي نوشت: با تاش حاميان و کوشش مخالفان، "مبارزه با پولشويي " 
امروز به موضوعي ملي  تبديل شده  است. اما همه فراموش کرده اند که دقيقا 
در زماني که پولشويي تکذيب مي شد، ايران در پاييز  13۸۶ در ليست 
"هشدار"، در مهرماه 13۸۷ به عنوان "خطر جدي" با "تقويت اقدامات 

بازدارنده" و در تيرماه 13۸۸ در ليست سياه "اقدامات مقابله جويانه موثر" 
قرار گرفت.وي ادامه داد: آنگاه که ضرورت مبارزه با پولشويي به رسميت 
شناخته شد، در تيرماه 13۹۵ از ليسِت سياه تنها دو کشور ايران  و کره 

شمالي، اقدامات مقابله جويانه موثر با ايران تعليق شد.

 

 

آقاي رئيس جمهور لطفا عصباني نشويد
ادامهازصفحهاول

به اميد آن که  مسئوان به دور از کشمکش هاي سياسي، با فعاليت هاي 
جهادي براي کاهش آام آنان تاش نمايند و روشن است که مسئوان 
عالي رتبه  کشور بيش از ديگران موظفند منادي پيام وحدت باشند تا 
مبادا از قله هاي قدرت و سياست امواج تفرقه به جامعه صادر شود و 

موجب تحريک و تشتت و اختافات گردد.
کام آخر آنکه اگر در سال 13۹۲، واژه هاي دعوت به »مذاکره  با نظام 
سلطه جهاني« و »آگاهي از زبان دنيا«، بارقه هاي اميدي در برخي افراد 
جامعه پديد آورد اينک عهدشکني هاي سردمداران نظام سلطه، مردم 
ايران را به ستوه آورده است و احساس مي کنند در برخي گفت وگوها و 
تعهدات بين المللي، عدم پايبندي بيگانگان به تعهداتشان و انعطاف بيش 
از حد برخي مسئوان به غيرت ملي ايرانيان خدشه وارد ساخته است 
لذا مردم  انقابي ايران انتظار دارند رؤساي قوا بخصوص رئيس جمهور 
محترم و دولت آنچنان که برازنده اين ملت انقابي است با اقدامات 
انقابي در عرصه  با موضع گيري هاي  و مديريت  جهادي در داخل و 

بين المللي، درصدد جبران مافات برآيند.
به عنوان مثال وقتي رئيس جمهور فرانسه از آشوبگران و بمب گذاران ايراني 
حمايت مي کند، چه دليلي دارد که وزير امور خارجه ايران به جاي آنکه  
از مطالبات عدالت خواهانه تظاهرات کنندگان ضد سرمايه داري فرانسه 
دفاع نمايد، آنان را دعوت به پايبندي به قانون سرمايه داران مي کند 
يا چه  دليلي دارد که وزارت خارجه ما از وزير خارجه بي ادب انگليس 
براي سفر به ايران دعوت به عمل آورده و به او اجازه اظهارنظر در امور 

داخلي کشورمان را بدهد؟!

سخني با وزير امور خارجه
ادامهازصفحهاول

آن کشورهاي همسايه ما که عضو ناتو هستند يا شريک نظامي و تجاري 
آمريکا، همان هايي هستند که رئيس جمهور آمريکا از آن ها به گاو شيرده 
 تعبير مي کند.که بايد دوشيده شوند، همان ها که سياستمدار آمريکايي 
همه  نباشند،  متحده  اياات  حمايت  تحت  هفته  يک  اگر  گويد  مي 

مجبورند فارسي حرف بزنند.
 آن کشور همسايه ما که بمب هسته اي دارد در 1۰ سال گذشته چندين 
دولت در آن سقوط کرده، کودتا در آن رخ داده و رئيس جمهور ترور 

شده است و خاصه هرچه بوده، امنيت نبوده است.
در مسائل اينچنيني، همواره بايد از مواضع اقتدار سخن گفت، اين اصل 
اول روابط بين الملل است، همچون مقام معظم رهبري که مي گويند:»ما 
در برابر تهديد، تهديد مي کنيم«،» اگر ما در بحرين دخالت مي کرديم 
وضع آن اين چنين نبود«يا » اگر غلطي از اسرائيل سربزند، جمهوري 

اسامي؛ تل آويو و حيفا را با خاك يکسان خواهد کرد«.

آگهي فراخوان عمومي 
نوبت دوم

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

دبيرخانهتسليمورسيددريافتنمايند.)تلفنتماس:7-36242525داخليـ366-364(
تاريخانتشارنوبتاول97/9/17
تاريخانتشارنوبتدوم97/9/24

دهقان ـ شهردار ورامين خش97/9/17

فراخوان تجديد مناقصه عمومي دومرحله اي 
 نوبت دوم

شرکتآبوفاضابروستايياستانکرماندرنظرداردمناقصهعموميدومرحلهاي»توسعهوبازسازيشبكهآبآشاميدنيروستاهاي
شهرستانهايجنوبي)تجديد3(«بهشمارهمناقصه200971235000046راازطريقسامانهتدارکاتالكترونيكيدولتبرگزارنمايد.)کليه
مراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاکتهاازطريقدرگاهسامانهتدارکاتالكترونيكي
دولت)ستاد(بهآدرس:www.setadiran.irانجامخواهدشدوازماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدر

سايتمذکورودريافتگواهيامضايالكترونيكيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.(
-رشته:آب

-پايه:1،2،3،4،5
-تضمينشرکتدرمناقصه:)فرآيندارجاعکار(:ضمانتنامهبانكي

-مبلغتضمينشرکتدرمناقصه)فرآيندارجاعکار(:2/070/000/000ريال
تاريخانتشارمناقصهدرسامانهتاريخ97/9/21ميباشد.

مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت14روزشنبهتاريخ97/10/1
مهلتزمانيارائهپيشنهاد:ساعت14روزيكشنبهتاريخ97/10/16

زمانبازگشاييپاکتها:ساعت8/30صبحروزسهشنبهتاريخ97/10/18
-مبلغبرآورد:41/294/438/476ريالبراساسفهرستبهاء97ميباشد

اطاعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطاعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهايالف:کرمان-خيابانهزارو
يكشب-نبشکوچه21-شرکتآبوفاضابروستايياستانکرمان-ادارهقراردادها.تلفن:32473983-6

اطاعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:مرکزتماسدفترثبتنام:021-41934
توضيحات:

ورودپيشنهاددهندگانبامعرفينامهبهکميسيونمجازميباشد.
سايرموارددراسنادمناقصهدرجگرديدهاست.

تبعيتازدستورالعملايمنيوداشتنگواهيايمنيالزامياست.
کليهپاکاتبايستيازطريقسامانهبارگذاريوپاکتالفعاوهبرسامانهبهصورتفيزيكي)اكومهرشده(نيزبايدارائهشود.

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/21
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/24

شركت آب و فاضاب روستايي كرمانخش:97/9/21

شركت آب و فاضاب روستايي 
استان كرمان

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك  مرحله اي انتخاب پيمانکار 
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(
شرکتآبمنطقهايکرماندرنظرداردتجديدمناقصهعموميانتخابپيمانكارانجامخدماتحفاظتاز
اموال،تاسيسات،تجهيزاتوساختمانهايدفترمرکزيوسدهاوتاسيساتآبيشرکتمنطقهايکرمان
درسطحاستانبهشماره4-22/الف/97راازطريقسامانهتدارکاتالكترونيكيدولتبرگزارنمايد.کليه
مراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاکتهاازطريق
درگاهسامانهتدارکاتالكترونيكيدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوازم
استمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهيامضاي

الكترونيكيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاريخانتشارمناقصهدرسامانه97/9/24ميباشد.
مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت10مورخ97/9/28

مهلتزمانيارائهپيشنهاد:ساعت10روزشنبهمورخ97/10/08
زمانبازگشاييپاکتها:ساعت10:10روزشنبهمورخ97/10/08

اطاعاتتماسدستگاهمناقصهگرجهتدريافتاطاعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهآدرس:کرمان،خيابان
پاسداران،شرکتآبمنطقهايکرمان،ساختمانشمارهدو،دفترقراردادهاوتلفن034-32224482

وارائهپاکتهايالفبهآدرس:کرمان،خيابانپاسداران،شرکتآبمنطقهايکرمان،ساختمانشمارهيك،
طبقهدوم،دبيرخانهمحرمانهدفترحراست.ضرورتداردحداکثر48ساعتقبلازتاريخبازگشاييپاکات

مداركدرسامانهبارگذاريشوند.
اطاعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:مرکزتماس:021-41934

دفترثبتنام:88969737و85193768
تاريخانتشارنوبتاول:97/9/21
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/24

خش:97/9/21
روابط عمومي شركت آب منطقه اي كرمانشناسهآگهي314991

شركت آب منطقه اي 
كرمان

نوبتدوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان 

حسنرحيمپورازغديبهنمازجمعهتهرانبازگشت

پيش خطبه انقابي
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اتهام بزند
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قنادباشي در گفت وگو با رسالت:

اروپا يک وعده تحقق يافته نداشته است
6 ماهي است که آمريکا از معاهده برجام خارج 
شده و اروپا به حفظ برجام اصرار دارد اما با وجود 
تحريم هاي آمريکا عليه ايران حاضر نيستند با 
ايران رابطه تجاري، اقتصادي يا... داشته باشند، 
بزرگ ترين سوالي که اين روزها ذهن کارشناسان 
و مسئوان را درگير کرده اين است که اروپا با 
سوابق سياه و بدعهدي هاي مکرر آيا حاضر به 

تحقق وعده هايش هست ياخير.
فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا ۱۹ آذر از اجرايي شدن سازوکار مالي موسوم به 

SPV تا پايان سال ميادي جاري خبر داد.
اين احتمال بيشتر است که اين وعده هم مانند 
بپيوندد و طومار  به خاطره ها  ديگر وعده ها 
بدعهدي شان را طويل تر کند، سابقه  بد اروپايي ها 
باعث شده اين تفکر پر رنگ تر شود که اين وعده 
هم براي اتاف وقت و زمان خريدن براي نگه 

داشتن ايران در برجام بي ثمر باشد.
و  کارشناس مسائل سياسي  قنادباشي،  جعفر 
 خاورميانه در رابطه با اين موضوع در گفت و گو 
با رسالت گفت: درمورد وعده هاي اروپا، ما طوماري 
از وعده هاي تحقق نيافته داريم، به خصوص 6 سال 
گذشته آن ها وعده هايي را مطرح کردند اما در 

مرحله عمل هيچ کدام از آن ها عملي نشد.
وي با بيان اين که با چنين شرايطي نمي شود 
براي حرف موگريني اعتبار قائل شد، افزود: خانم 
موگريني هم همواره مثبت صحبت کرده ولي 
هيچگاه يک مصداق کار عملي شده که تحقق 
پيدا کرده باشد به عنوان برگي يا سندي مبني 
بر اين که يک اميدواري نسبت به وعده هاي تازه 
ايجاد کند ارائه نکردند، لذا در چنين شرايطي 
با توجه به اين وعده هاي بدون عمل نمي شود 
براي حرف ايشان اعتبار قائل شد و اين وعده را 

هم معتبر دانست.
قنادباشي با اشاره به اين که اروپايي ها خودشان 
غرق در مشکات اقتصادي هستند، تاکيد کرد: 
اکنون خانم موگريني از دولت هايي سخن مي گويد 
که آن ها خودشان غرق در مشکات اقتصادي 
هستند، به طور مثال دولت فرانسه که يکي از 

دولت هاي قدرتمند اروپا است درحال حاضر در  
وضعيت اضطراري سياسي و اقتصادي است.

اين کارشناس در ادامه اميدواري به اروپا را مانند 
اميدواري به کسي که درحال غرق شدن است 
دانست و گفت: اين يعني اميدواري به کسي که 
درحال غرق شدن است و اميدواري به چنين 
شايد  است،  محاسبه اي  اشتباه  يک  موضوعي 
موگريني هم خبر نداشته باشد که وضعيت اروپا 
به گونه اي نيست که بتواند در حل مشکات ما 

نقش ايفا کند.
قناد باشي با بيان اين که در گفته هاي اروپايي ها 
اعتماد به نفس ازم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در 
 اروپا متاسفانه وراي آنچه که در گفت و گوهايشان 
بيان مي شود اعتماد به نفس ازم وجود ندارد درواقع 
اروپايي ها اشخاصي در قدرت سياسي هستند 
که نسبت به آمريکايي ها وفادارند و تحت تاثير 
تبليغات صهيونيستي قرار گرفته اند، سرکردگان 
يا سراني که به قدرت و توانمندي هاي موجود 

در اروپا هم حتي متکي نيستند .
وي افزود: از طرفي هم متوجه نيستند زماني 
که آمريکا آن ها را تهديد مي کند يک مشت 
حرف هاي تو خالي است و آمريکا ضعيف تر 

از آني است که بتواند بسياري از تهديدهاي 
خودش را عملي کند، به هر ترتيب آنچه که 
موگريني يا ديگران مي گويند در مورد اينکه 
اروپا وعده هايش را عملي مي کند بسياري از 
هستند  معتقد  خارجي  و  ايراني  کارشناسان 
نخواهد  پيدا  عملي  جنبه  ها  وعده  اين  که 
کرد و حتي خود خانم موگريني هم اميدوار 

به تحقق وعده ها نيست.
جعفر قنادباشي با بيان اين که با اميدواري به 
برجام فرصت عملي کردن توانايي هاي داخل 
گرفته شد، گفت: به خصوص که آن ها اکنون 
در قضيه برجام بيش از دو سال است که وقت 
ما را گرفتند و فرصت و وقت کشي کردند و 
اجازه  مثبت  انداز  چشم  و  اميدواري  ايجاد  با 
به  ما  اقتصادي  از بخش هاي  ندادند بسياري 
قدرت داخلي خودشان متوسل شوند و به جاي 
اميدواري به خارج کشور به توانمندي هاي داخلي 

اميدوار باشند.
اين کارشناس با تاکيد بر اين که در اين شرايط 
اروپايي ها  وعده هاي  به  بودن  متکي  به  نيازي 
نيست، بيان داشت: البته اروپا بخشي از اقتصاد 
جهان را در اختيار دارد، کشورهاي قدرتمندي 

شرقي  کشورهاي  و  ژاپن  روسيه،  چين،  مثل 
توانمندي هاي بسياري دارند و در اين شرايط 
هيچ نيازي نيست به وعده هاي اروپايي ها در 
اين شرايط متکي باشيم به خصوص که مردم 
 ما اين نگراني را هم دارند که پشت اين وعده ها 
فريب و خدعه اي براي منفعل کردن اقتصاد ما 

وجود داشته باشد.
قنادباشي با بيان اينکه اگر برجام يا هر معاهده اي 
براي ما سودمند نباشد بايد از آن خارج شويم و 
خروج از برجام بدون سود يک گام خردمندانه 
است، تاکيد کرد: طبيعي  است که اگر احساس 
کنيم که در برجام يا هر معاهده  اي براي ما مضر 
و زيان آور است و به جاي فايده موجب توقف و 
فلج شدن دستگاه هاي ما مي شود، خروج از آن 
يک گام هوشمندانه و عاقانه است، باقي ماندن 
در معاهده اي که چيزي جز ضرر براي ما ندارد 

يک امر غيرکارشناسي است.
وي با تاکيد بر اين که ما در مورد برجام از کسي 
دستور نمي گيريم و وعده هاي اروپا هميشه مانع 
از پيشرفت داخلي ما بوده، ابراز کرد: بايد منافع 
ملي و منافع مردم را سرلوحه حرکت خودمان قرار 
دهيم و عقربه قطب نماي حرکت ما بايد به طرف 
 حرکت در مسير منافع ملي مان باشد، وعده هاي 
نما  قطب  بر  منفي  تاثير  همواره   اروپايي ها 
از  بسياري  و  است  داشته  ما  گيري  جهت  و 
کارشناسان نظرشان اين است اگر ما احساس 
يا  نيست  برجام چيزي جز وقت کشي  کنيم 
اروپا با وجود مخالفت هايي که با آمريکا دارد 
به هر دليلي خواهان اتاف وقت هستند، بايد 

از آن خارج شويم.
قنادباشي در پايان با اشاره به اين که پرونده سياه 
اروپا ما را ترغيب مي کند به وعده هاي آن ها اميدوار 
 نباشيم، گفت: اروپايي ها پرونده سياهي از همکاري هاي 
زياد با آمريکا عليه ايران دارند و همچنين پرونده 
تاريکي از همکاري با رژيم صهيونيستي و دشمنان 
منطقه عليه ايران دارند، اين سوابق داراي شواهد 
روشني  است تا ما را ترغيب مي کند که به اروپايي ها 

اميدوار نباشيم.

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه گفت:  روحاني عادت کرده به منتقدانش اتهام بزند.حميدرضا ترقي 
در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم، در واکنش به اظهارات اخير رئيس جمهور گفت: متأسفانه دولت 
آقاي روحاني عادت کرده است که براي توجيه اقدامات خود، اتهاماتي را متوجه منتقدان و رقباي 
سابق بکند.وي افزود: از جمله اين اتهام زني ها مي توان به رقابت هاي انتخاباتي گذشته اشاره کرد که 
آقاي روحاني براي تخريب رقيب، مدعي شد که اگر رقيب آنها به قدرت برسد، خيابان ها را ديوارکشي 
مي کند و نرخ دار افزايش چندهزار توماني پيدا خواهد کرد.وي گفت: اظهارات رئيس جمهور مبني 
بر اختاف قيمت تمام شده کااها در صورت عدم تصويب لوايح مرتبط با FATF در حالي که 
مسئوان وزارت خارجه پيش از اين اعام کردند که هيچ تضميني وجود ندارد که با عضويت در 
کارگروه اقدام ويژه مالي موسوم به FATF گشايش اقتصادي خاصي براي کشور به وجود بيايد.وي 
با بيان اينکه پس از برجام اعتماد مردم نسبت به کنوانسيون ها و قراردادهاي بين المللي از دست 

رفته است، تأکيد کرد: تجربه عضويت در کنوانسيون هايي چون CFT به خوبي ثابت کرده است که 
نه تنها اين کنوانسيون ها تأثير مثبتي بر اقتصاد کشور نداشته بلکه کشورهاي سلطه گر قادر خواهند 
بود از تعهدات ما ذيل اين کنوانسيون ها در راستاي اعمال فشار به ايران استفاده کنند.ترقي همچنين 
در واکنش به اظهارات رئيس جمهور که گفته بود »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 اسام را مي فهميديد!« گفت: 
اکثر کساني که در مخالفت با  لوايح مرتبط با FATF  اظهارنظر کرده اند اتفاقاً از جمله کارشناسان 
حوزه ديني و اقتصادي هستند.وي افزود: از اظهارات آقاي روحاني اين گونه برداشت مي شود که ايشان 
احساس مي کند تنها کسي است که اسام را مي شناسد و هيچ اسام شناس ديگري در مجلس،  

شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور ندارد.

خبر
شريعتمداري:

تابستان داغ ايران به اروپاي شعله ور 
تبديل شده است

مدير مسئول روزنامه کيهان گفت: تابستان داغ ايران به اروپاي شعله ور 
تبديل شده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، حسين شريعتمداري در 
همايش 40 سالگي انقاب اسامي، با اشاره به دستاوردهاي انقاب اسامي 
گفت: ايران در روزگاري از خود هيچ چيزي نداشت اما امروز به برکت 
انقاب اسامي شاهد هستيم که توانسته ايم عقبه هاي استراتژيک آمريکا 
در منطقه را تحت اختيار بگيريم.وي ادامه داد: ما امروز در يمن، لبنان، 
سوريه و افغانستان حضور داريم و ديگر مسائل منطقه را با ديدگاه برون 
 مرزي نمي نگريم، بلکه مسائل منطقه را مسئله اي داخلي تلقي مي کنيم.

شريعتمداري با اشاره به منزوي شدن رژيم غاصب صهيونيستي در منطقه 
ابراز کرد: اين رژيم ادعاي نيل تا فرات داشت، اما امروز مجبور است در 
اطراف خودش ديواري حايل بکشد تا کسي آن ها را نابود نکند.مدير مسئول 
روزنامه کيهان با بيان اين که ما امروز در اوج قرار داريم، اظهار داشت: اگر 
 ما در اوج قرار نداشتيم، اين اندازه دشمني با شتاب روز افزون عليه مان 
انقاب اسامي در هيچ کجاي جهان شناخته  از  نبود؛ قبل  در جريان 
شده نبوديم و هيچ قدرتي با ما کاري نداشت، اما امروز آوازه قدرت ما در 
همه جاي جهان پيچيده و هيچ اتفاقي بدون اجازه جمهوري اسامي در 
منطقه رخ نمي دهد.وي با تأکيد بر اين که امروز دشمن به دنبال اين 
است که اجازه ندهد ما متوجه جايگاه ويژه خود شويم، خاطرنشان کرد: 
دشمن با اين کار مي خواهد ما از قدرت ها و دستاوردهاي خود غافل 
شده و ندانيم در کدام نقطه قرار داريم تا به ما القا کند در اقليت هستيم و 
با استفاده از اين زمينه پرچم خود را برافراشته کند، بر اين اساس ما نبايد 
 اجازه دهيم اين توهم به وجود آيد که در اقليت قرار داريم و نظرات مان 
شنيده نخواهد شد.شريعتمداري با اشاره به اين که دشمن با استفاده از 
تبليغات رسانه اي قصد دارد ما را در اقليت نشان دهد، بيان کرد: اگر 
ما نظرات و اعتقادات خود را بيان نکنيم، اين توهم پديد مي آيد که ما 
 در اقليت قرار داريم و همين کار زمينه سوء استفاده دشمن را به وجود 
مي آورد؛ ما نبايد منتظر بمانيم که ۹ دي و 22 بهمن فرار برسد تا جوش 
و خروش خود را نشان دهيم، بلکه هر لحظه در پي آن باشيم که قدرت 
خود را ظاهر کنيم. وي تأکيد کرد: اگر امروز کسي به عمد يا به خطا مهر 
شيطان بزرگ را از پيشاني آمريکا برداشت و مهر »کدخدا« را جايگزين آن 
کرد، بايد بسيار احتياط و مراقبت کنيم، زيرا شيطان دشمن هميشگي ما 
است، اگر چه نامش را تغيير دهند؛ نبايد به غرب گرايان خرده گرفت، زيرا 
مرعوب و خودباخته اند، اما وظيفه ما اين است که در اين زمينه مطالبات 
خود را پررنگ تر کنيم و اجازه ندهيم عرصه ها و ميادين مختلف را از ما 
سلب کنند؛ امروز ما در اوج قرار داريم، زيرا همه ادعاهاي دشمنان عليه 
ايران تحقق پيدا نکرده است، به عنوان مثال اروپا از »تابستان داغ ايران« 
دم مي زد، اما اين موضوع نه تنها تحقق پيدا نکرده، بلکه »تابستان داغ 

ايران« به »اروپاي شعله ور« تبديل شده است.

صادقي خرازي: نقدهاي جدي به دولت داريم
دبيرکل حزب نداي ايرانيان اظهار کرد: نقدهاي جدي به دولت داريم.به 
گزارش خبرنگار مهر، صادق خرازي در چهارمين کنگره سراسري حزب 
نداي ايرانيان گفت: امروز کشور ما در شرايط خاصي است و نقدهاي جدي 
به عملکرد دولت وجود دارد و اين در کنار بي تدبيري هاي مديريتي و 
ما  گفت:  ماست.وي  جامعه  امروز  هاي  واقعيت  از  خارجي  هاي  تحريم 
انتظارات فراواني از دولت و مسئولين داريم اما هرگز حاضر نيستيم روي 
ديوار کساني که ديوار بدبختي و جمود کشور را رقم زدند امضا کنيم و 
به رغم مشکات زيادي که در کشور وجود دارد، مسئوان و کنشگران 
سياسي هوشمندانه تجربه سال ۸4 را تکرار نخواهند کرد.خرازي افزود: 
انتظارات ما از دولتمردان جدي است و اصاحات هميشه زنده است چرا 
که توسعه سياسي و اجتماعي، انطباق دين و دولت و پيشرفت و توسعه 

کشور را در درون گفتمان خود جاي داده است.

خبر
کريمي  اصفهاني:

"FATF مشکل گراني هاي کشور را 

حل نمي کند
دبيرکل جامعه انجمن اسامي اصناف و بازار گفت: FATF مشکل گراني هاي 
کشور را حل نمي کند.احمد کريمي اصفهاني در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
دولت گروه سياسي خبرگزاري آنا، در رابطه با صحبت هاي رئيس جمهور در 
مورد اينکه با پذيرفتن FATF ارزاني براي کشور ايجاد مي شود، اظهار کرد: اين 
مطلب که رئيس جمهور عنوان مي کنند که با پذيرفتن اين پيمان کشور دچار 
ارزاني مي شود، صحيح نيست.وي با بيان اينکه در برجام نيز همين وعده ها به 
مردم داده شده بود، افزود: در چند ماه گذشته موضوع FAFT که در کشور 
مطرح نبود بلکه اشتباهاتي که دولت در عرصه مديريتي در بازار ارز و سکه 
صورت داد سبب نوعي گراني براي کااهاي مصرفي مردم شد.وي ادامه داد: 
پذيرفتن FAFT شايد بخشي از مشکات اقتصادي کشور را در مورد پولي و 
بانکي برطرف کند ولي نمي تواند عمده معضات را حل کند و اشتباه زيادي 
مرتکب شويم که تمام اطاعات خود در زمينه اقتصاد را به دشمنان ارائه کنيم.
کريمي  اصفهاني با اشاره به اينکه دشمن در برجام نشان داد که تعهدي ندارد 
و هر زمان بدعهدي مي کند، گفت: بحران در مسائل اقتصادي را نمي توان با 
مذاکره يا پيوستن به نهادي برطرف کرد بلکه بايد مديريت کارآمد در زمينه 

اقتصادي صورت بگيرد.

شفيعي:
اجراي SPV به اعتبار اروپا گره خورده است

کارشناس مسائل بين الملل گفت: اجراي SPV به اعتبار اروپا گره خورده است.
نوذر شفيعي در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص زمان تعيين شده براي 
 اجرايي کردن ساز و کار مالي ويژه از سوي اروپا و اينکه تا چه اندازه مي توان 
به اين مکانيسم اميدوار بود، اظهار داشت: ما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم 
که ساز و کار مالي که اروپا در نظر دارد تا جهت ادامه همکاري هاي خود با 
ايران عملياتي کند بايد از جنبه تبليغاتي به سمت عملياتي شدن برود و البته 
 امروز شاهد هستيم که لزوم اجرايي شدن آن را اروپايي ها هم درک کردند 
چراکه در غير اين صورت به آبروي اروپا لطمه وارد مي شود.وي گفت: اروپايي ها 
هم مي دانند که مسئله برجام و ساز و کار مالي با اعتبار و حيثيت آنها گره خورده 
و لذا اين بار فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا شخصاً اعام 
کرده که مکانيسم مالي موسوم به spv تا پايان سال جاري ميادي اجرايي 
خواهد شد و بنابراين به نظر مي آيد که اين بار اروپايي ها در انجام اين مسئله 
جدي هستند. شفيعي ادامه داد: سياست خارجي مطلوب آن است که تک بُعدي 
نباشد بلکه همه سويي باشد، يعني بتوان با مناطق مختلف جهان ارتباطات 
ازم و مناسب را براي تامين منافع ملي برقرار کرد. ممکن است برخي کشورها 
وزن بيشتري داشته باشند اما نبايد همه تخم مرغ ها را در سبد يک کشور يا 

يک منطقه از جهان گذاشت.

كميسيون معامات شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

آگهي مناقصه عمومي )فراخوان ارزيابي كيفي(
به صورت دومرحله اي )97/19( - نوبت دوم

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 الكترونيكي 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 الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

مهلت بررسي، تكميل 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 الكترونيكي 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

آگهي مناقصه عمومي 
نوبت دوم

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/01/6557 مورخه 97/12/28 شوراي اسامي شهر از نسبت به تراش 
و روکش آسفالت خيابان هاي اصلي شهر اقدام نمايد. متقاضيان پيشنهاد مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري 
تلفن  www.gharchak.ir شماره  به سايت  براي مطالعه  يا  قراردادها  امور  واحد  به  مناقصه  اسناد  97/10/11 جهت دريافت 

02136151580 الي 4 ـ تماس حاصل نمايند.
1- موضوع مناقصه: روکش و تراش آسفالت معابر اصلي شهر 

2- مبلغ برآورد اوليه 4/963/747/689 ريال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 250/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي 
يا وجه نقد جهت واريز به حساب 0105978385003 به نام سپرده اشخاص شهرداري مي باشد.

3- تحويل و تسليم اسناد از تاريخ 97/9/17 تا پايان وقت اداري 97/10/11 است. 
4- محل تحويل اسناد دبيرخانه شهرداري قرچك و مدت قرارداد 4 ماه مي باشد.

5- تشكيل کميسيون عالي معامات شهرداري قرچك و بازگشايي پاکت هاي پيشنهادي در روز سه شنبه مورخه 97/10/11 راس 
ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداري مي باشد.

6- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
7- به پيشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
9- ساير اطاعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/24 

كميسيون معامات محسن خرمي شريف ـ شهردار قرچك خ ش 97/9/17 
شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران 

آگهي مناقصه عمومي )بصورت دو مرحله اي( 
 )97/18( نوبت اول

شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شرکت دولتي( در نظر دارد نسبت به خريد 86 )هشتادو شش( 
دستگاه الكتروپمپ شناور مورد نياز روستاهاي واقع در سطح استان را از محل اعتبارات عمراني و از طريق 
مناقصه عمومي و بصورت دو مرحله اي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر گرفتن شرايط 

ذيل از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir اقدام نمايند.
1- محل تحويل الكتروپمپ ها انبار مرکزي شرکت واقع در روستاي غني آباد شهرستان ري مي باشد. 

2- هزينه بيمه، بارگيري، حمل و نقل و تخليه بعهده فروشنده مي باشد. 
3- مشخصات فني الكتروپمپ ها مي بايست براساس استاندارد ISO 9906 باشد.

4- پيش نويس قرارداد خريد کاا بپيوست ارائه مي گردد. 
5- شرکت کنندگان در مناقصه مي بايست خود توليد کننده الكتروپمپ يا نماينده فروش يكي از توليدکنندگان 

باشند. 
6- هزينه هاي تست الكتروپمپ جهت تامين نظر کميته فني و بازرگاني بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

7- کليه محصوات مي بايست داراي 1 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش باشند. 
8- داراي تاييديه فني از شرکت مهندسي تجهيزات صنعت آب و برق ايران )بازرس فني(

9- مدت قرارداد 6 )شش( ماه مي باشد. 
10- هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

شرکت به پيشنهادات مشروط، مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي که شرايط 
مناقصه در آنها رعايت نشده باشد ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود. 

ازم به ذکر اينكه بعلت دو مرحله اي بودن مناقصه، ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاکت ب بصورت 
الكترونيكي جهت ارزيابي کميته فني و بازرگاني الزامي بوده و ازتاييد شدگان بصورت کتبي قبل از بازگشايي 
پاکات مالي )ج( دعوت بعمل مي آيد. فروشندگان واجد شرايط تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 

جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/15 بصورت الكترونيكي 

مي باشد. 
مهلت  تحويل اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شرکت در مناقصه بصورت فيزيكي )دستي( حداکثر 
تا ساعت 14 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 97/10/17 به آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار کشاورز - 
 خيابان برادران شهيد عبداله زاده - بين کوچه زيبا و سرآباداني - پاك 31 - طبقه سوم کميسيون معامات 

مي باشد. 
زمان بازگشايي پاکتهاي مالي )ج( تاييد شدگان توسط کميته فني و بازرگاني ساعت 9 صبح روز دوشنبه 

مورخ 1397/10/24 و بصورت الكترونيكي مي باشد. 
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 757/585/697 ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي مي باشد. در 
صورت واريز نقدي بحساب جاري اين شرکت بشماره 4001102207143418 نزد بانك مرکزي قابل واريز از 

طريق بانك ملي مي باشد. 
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/26

خ ت 97/9/24

 وضعيت اروپا طوري نيست که قادر به حل مشکات ما باشد
 اروپا مثل کسي  است که در حال غرق شدن است



»

کسري غفوري: 
 سومين خط توليد 

 گروه ملي فواد 
 تا پايان هفته جاري 
وارد مدار مي شود

اقتصادي  شنبه 24 آذر 41397
7 ربيع الثاني 1440-15 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9383

وزير نفت درباره تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندي 
يا  بنزين  سهميه بندي  براي  تصميمي  هنوز  گفت: 
تغيير قيمت بنزين در دولت گرفته نشده است.وي 
از مفقودشدن ۱۰ميليون کارت هوشمند سوخت خبر 
داد و گفت:تاکنون مراجعه هايي به صورت مستقيم يا از 
طريق گوشي هاي همراه هوشمند و عادي براي دريافت 
کارت هوشمند سوخت داشته ايم، تأکيد مي کنم که 
اين موضوع جدي است و مردم بايد مراجعه و ثبت نام 
کنند.به گزارش تسنيم ،بيژن زنگنه وزير نفت در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما درباره منافع 
معافيت ايران نسبت به مستثني شدن از توافق کاهش 
توليد نفت در نشست ۱75 وزيران نفت و انرژي اوپک 
و پنجمين نشست وزارتي مشترک اوپک و غيراوپک 
بسيار  نشست  اوپک،   ۱75 نشست  گفت:  وين  در 
سختي بود که دو روز به طول انجاميد. اعضاي اوپک 
روز ۱5 آذرماه يک نشست هفت ساعته داشتند. قرار 

بود روز پنجشنبه به تهران بازگردم، اما نشست ۱75 
وزيران نفت و انرژي اوپک تمام نشد و جز مقداري 
دعواهاي طواني به هيچ نتيجه اي نرسيد. نشست 
روز بعد )جمعه، ۱6 آذرماه( هم حدود 6 ساعت طول 
کشيد که بيشترين بخش آن دعوا بود، اما سرانجام به 
نتيجه رسيديم.وي افزود: بيشترين مسئله اي که بايد 
راجع به اين نشست بگويم اين است که اين جلسه 

زير فشارهاي شديد آمريکا بود. 

وزير نفت: 
 هنوز تصميمي براي سهميه بندي يا تغيير قيمت بنزين

در دولت گرفته نشده است

رئيس مرکز تحقيقات و مسکن و شهرسازي با بيان 
 اينکه بعد از افزايش قيمت ها فواد و ميلگردهاي 
غير استاندارد در ساخت و سازها استفاده بيشتري 
مي شود، گفت: سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص 
استفاده از فواد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي 
ورود کرده و آن را بررسي کند.به گزارش خبرگزاري 
فارس، محمد شکرچي زاده در نهمين کنفرانس ملي 
و سومين کنفرانس بين المللي سازه با بيان اينکه تعداد 

زلزله هاي کشور نسبت به گذشته به دايل زمين شناسي 
به طرز قابل توجهي افزايش يافته است، گفت: اين 
رشد تعداد زلزله ها در منطقه کرمانشاه بيشتر مشاهده 
مي شود چرا که به دليل خميدگي زاگرس منطقه اي 
خاص احتمال وقوع زلزله هاي با قدرت بيش از 6 
ريشتر در اين منطقه وجود دارد.شکرچي زاده افزود: 
در حال حاضر يکي از نگراني هاي ما وجود فواد و 
ميلگردهاي غير استاندارد بعد از افزايش قيمت ها 
بوده است چرا که اين مصالح غير استاندارد تأثير 
به سزايي در پايين آمدن کيفيت و عمر ساخت و 
سازها خواهد بود و بايد به طور جدي به اين موضوع 
بپردازيم.رئيس مرکز تحقيقات و مسکن و شهرسازي 
از دغدغه هاي ما در وزارت راه و  ادامه داد: يکي 
 شهرسازي ارتقاء کيفيت ساخت و ساز است پس براي 
باا بردن کيفيت ساخت و سازها بايد به استانداردهاي 

نهاده هاي ساختماني توجه ويژه اي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي:
 فواد و ميلگردهاي غير استاندارد در ساخت و سازها 

استفاده مي شود

رئيس اتاق بازرگاني ايران:
شرايط  امروز کشور جسارت تصميم هاي سخت و بزرگ مي خواهد

رئيس اتاق ايران با بيان اينکه تصميم هاي خلق الساعه 
در اقتصاد مانع اصاحات اقتصادي کشور شده،گفت:امروز 
کشور نيازمند افرادي است که جسارت تصميم هاي 
بزرگ و سخت را در عرصه هاي اقتصادي داشته باشند.به 
گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگاني ايران، غامحسين 
شافعي در ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد 
بهبود محيط کسب در مشهد با اشاره به مشکات 
پيش روي اقتصاد کشور گفت:به طور حتم مشکاتي 
که فعاان اقتصادي با آن دست به گريبان هستند، 
تماماً از تحريم ها تأثير نمي پذيرد و مشکات کهنه، 
مسائل بنيادين و دمل هاي متورمي در حوزه اقتصاد 
داريم که تحريم ها عاملي بوده تا با سرعت بيشتري 
خود را نشان بدهند و در اصطاح سر باز کنند.او با 
انتقاد از بي توجهي ها به توان بخش مولد کشور،يادآور 
شد:بايد اذعان کنيم که درحال حاضر عمده فرصت ها 
و سياست هاي تشويقي مانند کاهش نرخ تسهيات، 
معافيت مالياتي و مشوق هاي ديگري از اين دست،در 
کشور ما به کارهاي دالي، واسطه گري مالي و امور 
غيرمولد تعلق مي گيرد. اگر فردي سرمايه اي داشته 
باشد ترجيح مي دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش 

را بگيرد و حتي از ماليات نيز معاف است اما اگر اين 
پول را بخش مولد سرمايه گذاري کند،سرنوشتش چه 
خواهد بود؟شافعي ادامه داد:مؤسسات مالي و اعتباري 
که در برهه اي سودهاي کان مي دادند، وقتي دچار 
بحران شدند همه حاکميت دست به دست هم دادند 
و تاش کردند تا کسري پول اين مؤسسات تأمين 
شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر يک 

توليدکننده اي که سال ها با صداقت تاش کرده، دچار 
برنيايد،  از عهده پرداخت هزينه ها  مشکلي بشود و 
اخطار، جريمه، محکوميت و حتي زندان در انتظار 
اوست و کسي هم حالش را نمي پرسد. اگر اين روشمان 
را تغيير ندهيم، حتي اگر هزار اقدام اصاحي ديگر 
نيز اعمال نماييم، باز هم به جايي نمي رسيم.رئيس 
اتاق ايران با ذکر اين سؤال که درايران منبع خلق 

ثروت کجاست؟عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم 
کارهاي مولد يا امور مبتني بر نوآوري نيست و باز 
فعاليت هاي واسطه گري و دالي نقش اول را در اين 
عرصه دارند و تا اين تغيير نکند و بنيان اقتصاد ما بر 
يک پايه اصولي بنا نشود؛ همه تاش هاي ما در موعد 
خود به ثمر نمي رسد.وي عنوان کرد: ماليات و يا بهره 
 بانکي در واقع ابزاري براي رسيدن به اهداف اقتصادي 
به شمار مي آيند اما ما هدف را گم کرده و اين ابزارها 
را به جاي هدف نشانده ايم.شافعي قانون بهبود مستمر 
محيط کسب وکار را يکي از قوانين مترقي کشور دانست 
و با ابراز تأسف نسبت به اجراي محدود اين قانون افزود: 
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد که کمتر 
از ۱۰ درصد اين قانون به اجرا درآمده اما از نظر من 
به عنوان فعال بخش خصوصي، آنچه به استناد اين 
قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسيار کمتر از 
آن درصدي است که گفته مي شود.شافعي گفت: پنج 
کشوري که اقدام مشابه ايران در زمينه تصويب قانون 
بهبود فضاي کسب وکار انجام داده بودند، طي سال هاي 
اخير موفق شدند فضاي کسب وکار خود را بهبود بخشند 

اما ايران از اين گردونه عقب مانده است.

مديرعامل گروه ملي صنعتي فواد ايران با اشاره به اينکه سومين خط توليد گروه ملي 
تا پايان اين هفته وارد مدار مي شود، گفت:هيچ رقيب و مافيايي توان مقابله و يا ايجاد 
مانع براي ادامه توليد دراين گروه فوادي را ندارد.به گزارش،ايرنا،کسري غفوري با تاکيد 
براينکه هم اکنون تنها يک ماه از حقوق کارگران گروه ملي عقب افتاده افزود:تاکنون 
مبلغي بالغ بر 2۱۰ ميليارد ريال بابت دو ماه از حقوق معوقه کارگران پرداخت شده 
است.وي با تاييد خبر ورود مواد اوليه به ميزان 9 هزار تن به ارزش 3۰۰ ميليارد ريال 
به شرکت گروه ملي صنعتي فواد ايران، بيان کرد: درقراردادي که با شرکت فواد 
خوزستان منعقد شده اين ميزان مواد اوليه از سه شنبه هفته جاري به اين واحد صنعتي 
تحويل شد.مديرعامل گروه ملي صنعتي فواد ايران ادامه داد: در هفته جاري خط توليد 
ميلگرد گروه ملي وارد مدار مي شود و از بين خطوط پنچ گانه، سه خط فعاليت خواهند 

داشت.غفوري افزود: به منظور تداوم توليد و فعاليت خطوط، از محل فروش محصوات 
 به خريد مواد اوليه از شرکت فواد خوزستان ادامه خواهيم داد.وي مبلغ مورد نياز براي 
اندازي دوباره ديگر خطوط کارخانه را منوط به تامين هفت هزار ميليارد ريال  راه 
نقدينگي دانست و يادآور شد: با توجه به توانايي که گروه ملي در زمينه توليد محصوات 
 فوادي دارد در آينده ديگر فازهاي کارخانه وارد مدار خواهند شد و از اين بابت کارگران 
مي توانند اطمينان خاطر داشته باشند.مديرعامل گروه ملي صنعتي فواد ايران در پاسخ 
به سوال خبرنگار ايرنا مبني بر اينکه گفته مي شود مافيا اجازه نمي دهد که گروه ملي 
به توليد بپردازد، گفت: طبيعي است که در هر فعاليت اقتصادي و تجازي رقبايي وجود 
داشته باشند اما به طور قطع چيزي به اسم مافيا و يا ديگر رقبا اين توان را ندارند که 

در مقابل گروه ملي قد علم کنند و يا مانع توليد شوند.

 چگونه تجارت کارت خود را
در کمتر از يك دقيقه مسدود کنيم؟

همراه بانک تجارت در کنار چندين روش ديگر، به عنوان ساده ترين راه، 
امکان مسدود کردن تجارت کارت را براي مشتريان فراهم کرده است. 
حادثه خبر نمي دهد و ممکن است بنا به دايلي همچون مفقودي و يا 
سرقت، کارت بانکي مان را از دست بدهيم. بنابراين روش هاي مسدود کردن 
فوري کارت بانکي از مسائلي است که همواره کاربران خدمات بانکي بايد 
با آن آشنا باشند. بانک تجارت براي مسدود کردن تجارت کارت چندين 
مسير مختلف را پيش بيني کرده تا مشتريان بتوانند در کمترين زمان 
نسبت به مسدود کردن کارت خود اقدام کنند.ساده ترين و در دسترس 
ترين راه براي مسدود کردن تجارت کارت، همراه بانک جديد اين بانک 
است. مشتري براي اين کار در کمترين زمان مي تواند با ورود به همراه 
بانک تجارت، کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و با انتخاب گزينه 
جزئيات، وارد بخش مسدودي حساب شده و با وارد کردن رمز همراه 
بانک، به سرعت نسبت به مسدودي کارت اقدام کند.روش دوم، مرکز 
ارتباط مشتريان بانک تجارت با شماره ۱554 است. پس از تماس با اين 
شماره مشتري با انتخاب کليد شماره يک و ورود اطاعات درخواستي 
نسبت به انتخاب کليد شماره چهار اقدام و با وارد کردن اطاعات حساب 
و مشخصات فردي، کارت خود را مسدود مي کند و در صورت بروز 
هرگونه مشکل در مراحل انجام اين فرآيند، با انتخاب کليد شماره دو با 
 کارشناسان اين مرکز ارتباط گرفته تا راهنمايي هاي ازم براي مسدود سازي 
حساب را دريافت دارند.اينترنت بانک روش سومي است که بانک تجارت 

براي مسدودساختن تجارت کار فراهم کرده است..

 اطاعيه مهم بانك ملي ايران 
در خصوص گروه ملي فواد

بانک ملي ايران با صدور اطاعيه اي برحمايت همه جانبه اين بانک از 
 گروه ملي صنعتي فواد ايران)اهواز( تا راه اندازي کامل اين کارخانه ،

افزايش بهره وري و سودآوري آن و نيز تامين حقوق حقه کارگران 
شريف آن تاکيد کرد. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،متن 
کامل اين اطاعيه به اين شرح است: بانک ملي ايران تاش ها و زحمات 
کارگران زحمتکش در اقصي نقاط کشور به ويژه در گروه ملي صنعتي 
فواد ايران را ارج نهاده و از مساعي موثر آنان در بازگشت اين کارخانه 
عظيم به چرخه توليدقدرداني و تشکر مي نمايد.اين بانک براساس وظيفه 
ذاتي خود وبه ويژه در راستاي تعهدات قانوني و ميهني خويش نسبت 
به کارگران عزيز اين گروه و مردم شريف استان خوزستان، به منظور 
راه اندازي و افزايش توليد اين کارخانه و پرداخت حقوق معوقه کارگران 
شريف آن با تخصيص مبالغ قابل توجهي در قالب تسهيات بانکي نقش 
اثرگذار خويش را به خوبي ايفا کرده و در همين راستا همچنان در کنار 
مديران متعهد اين کارخانه و همدوش کارگران زحمتکش آن بوده و با 
کمک هاي خود ياريگر اين کارخانه براي راه اندازي خطوط ديگر توليد 

و صادرات محصوات و تامين حقوق حقه کارگران خواهد بود.

 تغيير سقف برداشت کارتي
در درگاه هاي الکترونيك بانك سپه

بر اساس تأکيد بانک مرکزي مبني بر کنترل سقف مبالغ تراکنش انتقال کارتي 
)اعم از شتابي و داخلي( و تراکنش خريد، سقف برداشت کارتي درگاه هاي 
الکترونيک بانک سپه تغيير کرد.به گزارش پايگاه اطاع رساني بانک سپه 
سقف عمومي تراکنش انتقال وجه شتابي و غيرشتابي )داخلي( کارتي در هر 
درگاه الکترونيک، اعم از عابربانک، اينترنت بانک و همراه بانک به جز کارت 
خوان شعبه اي براي هر کارت در شبانه روز، مبلغ سي ميليون ريال است 
و سقف عمومي تراکنش انتقال وجه شتابي و غيرشتابي کارتي براي پايانه 
کارت خوان شعبه اي براي هر کارت در هر شبانه روز، با شرط احراز هويت 

عيني و حضوري، مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال تعيين شد.

خبر
خسروي:

ساخت و ساز، راه حل رونق مسکن 
در کشور است

رئيس اتحاديه مشاوران اماک استان تهران گقت: راه حل اصلي براي رونق 
بازار مسکن افزايش ساخت و ساز در کشور است.مصطفي قلي خسروي 
 در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداو سيما گفت: در 
9 ماه امسال ،يک درصد تعداد معامات و ۱8 درصد مبايعه نامه ها افزايش 
 داشته است و در بخش اجاره شاهد کاهش ۱6 درصدي معامات بوديم .

وي با اشاره به اينکه دولت بايد با عرضه بيشتر بدنبال ثبات قيمت ها 
باشد افزود:در تهران برخاف ساير استان ها تعداد معامات 22 درصد 
کاهش داشته است اين درحاليست که 85درصد مصالح ساختماني در 
داخل توليد مي شود و نبايد افزايش زيادي داشته باشد و بايد کنترل 
کنيم.رئيس اتحاديه مشاوران اماک استان تهران با توجه به رکود خريد و 
فروش گفت:به مردم پيشنهاد مي کنم که هر کس نياز به خانه دارد اقدام 
به خريد کند .خسروي تصريح کرد: ماليات بر خانه هاي خالي براي تعادل 
برقرار کردن بازار مسکن،به نوعي دور زدن قانون است و راهکار مناسبي 
براي اين بازار نيست و بايد ساخت و ساز را در کشور افزايش دهيم تا 

جلوي تورم و افسار گسيخته در اين بخش را بگيريم . 

رئيس کل بانک مرکزي:
مردم در دام سفته بازي داان ارز نيفتند

رئيس کل بانک مرکزي در پيامي نوشت: روند تعديل تدريجي قيمت ارز 
در مسير واقعي شدن ادامه دارد.به گزارش تسنيم ، عبدالناصر همتي رئيس 
کل بانک مرکزي با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود با بيان اينکه 
آنچه امروز در بازار ارز شاهد آن هستيم روند طبيعي تعديل تدريجي قيمت 
ارز در مسير واقعي شدن آن است افزود: بانک مرکزي به دور از هيجانات 
غير ضرور و با تدبير ازم بازار را مديريت و هدايت مي کند.وي در ادامه به 
عوامل ايجاد تعادل در بازار ارز اشاره کرده و گفت: اقدامات بانک مرکزي در 
تامين و تسهيل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالين بازار و نيز گشايش 
تدريجي کانال هاي مالي با کشورهاي هشتگانه و اتحاديه اروپا ثبات ازم 
در بازار ارز در مسير هدف تعيين شده را به وجود خواهد آورد.همتي با 
تاکيد بر اينکه بازار ارز در کنترل بانک مرکزي است و نحوه دخالت در 
بازار ارز بخشي از برنامه مديريت بازار است به مردم هشدار داده است که با 
 توجه به ريسک بازار مراقبت ازم را داشته باشند و در دام نوسان گيري و 

سفته بازي داان ارز قرار نگيرند.

نوراني:
  غذاي ۹ ميليون نفر در ايران 

دور ريخته مي شود
رئيس انجمن ارگانيک ايران گفت: فائو اعام کرده است که 3۰ تا 35 درصد 
محصوات کشاورزي ايران تبديل به ضايعات مي شود که اين رقم معادل 
غذاي 9 ميليون نفر است و در صورتي که تکنولوژي در اين بخش باا رود 
عاوه بر افزايش توليد مي توان آن را در بازارهاي خارجي و داخلي عرضه کرد.
براساس آمار سال گذشته فائو محصوات کشاورزي ايران سالم ترين محصوات 
در آسيا است.به گزارش تسنيم،رضا نوراني رئيس انجمن ارگانيک ايران در 
افتتاحيه يازدهمين جشنواره محصوات ارگانيک تهران اظهار کرد: براي 
ساماندهي و رهگيري محصوات ارگانيک توليدشده در کشور کد ۱8رقمي به 
اين محصوات اعطا شده تا مصرف کنندگان با جست وجوي اين کد در سايت 
انجمن ارگانيک بتوانند از اصالت اين محصوات مطلع شوند.وي همچنين 
خبر از ايجاد تعاوني ارگانيک در کشور داد و گفت: اين تعاوني که در سازمان 
تعاون روستايي کشور ثبت شده است وظيفه دارد که محصوات ارگانيک 

توليدشده کشاورزان را به دست مصرف کنندگان نهايي برساند.

خبر
 پيش بيني احمد توکلي از وضعيت 

تورم در سال آينده
نماينده پيشين مجلس شوراي اسامي گفت: در سال بعد از بحران، مقدار 
تورم بيش از سال بحران است، زيرا آثار آن با وقفه منتقل خواهد شد،در 
نتيجه ممکن است ما با تورم بزرگتري در سال آينده روبه رو شويم.احمد 
توکلي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقدامات دولت براي بهبود وضعيت 
اقتصادي کشور اظهار کرد: دولت در اين زمينه تاش بسياري انجام داده،اما 
اينکه آيا فايده داشته يا خير جاي بحث دارد.وي افزود:دولت از 2۰ فروردين 
ماه که فاجعه ارزي رخ داد، تاش کرد تا به کارها سرو سامان بدهد.گرچه من 
سياست اتخاذي دولت در اين زمينه را قبول ندارم و فکر مي کنم به نتيجه 
نخواهد رسيد. يکي از ضررهايي که ما کرديم اين بوده که طول دوره بحران 
ما زياد شده است. کشورهاي پيشرفته اي که بحران ارزي پيدا مي کنند، دولت 
آن ها تاش مي کند تا به سرعت آن را رفع کند اما در کشور ما اين مسئله 
طواني شد.وي ادامه داد: تا آخر آبان ماه ميزان تورم 36 درصد بوده است، 
اما براي فقرا که بيشترين پول خود را صرف غذا مي کنند، تورم در بخش 

خوراکي 55/9 درصد است.
 

ابراهيم بهادراني: 
 بورس کاا موجب رشد توليد و تنظيم 

قيمت بازار شده است
مشاور عالي رئيس اتاق تهران معتقد است که ايجاد رفتار بازاري در اقتصاد به 
همراه شفافيت در دادوستدها از خدمات اصلي بورس کاا طي اين سال ها بوده 
است که همين عامل، زمينه واقعي شدن قيمت کااها، رونق و رشد توليد و 
تنظيم بازار را فراهم کرد. ابراهيم بهادراني در گفت و گو با کااخبرعنوان کرد: 
با مقايسه سابقه راه اندازي بورس هاي کاايي معتبر دنيا با بورس کااي ايران و 
نگاهي به کارکردهاي زياد اين بورس در اقتصادها، متوجه مي شويم که اين بازار 
 مدرن مسير طواني در پيش دارد؛ در اين ميان بورس کاا در همين سال هاي 
فعاليتش، اتفاق هاي مثبت و ارزشمندي براي اقتصاد رقم زده است. مشاور 
عالي رئيس اتاق تهران گفت: ايجاد رفتار بازاري در اقتصاد به همراه شفافيت 
در دادوستدها از خدمات اصلي بورس کاا طي اين سالها بوده است که همين 
عامل، زمينه واقعي شدن قيمت کااها، رونق و رشد توليد و تنظيم بازار را فراهم 
کرد.بهادراني معتقد است، بايد بپذيريم اقتصاد ايران برخاف ديگر کشورها يک 
اقتصاد طبيعي نيست و هميشه با مشکات خاصي دست و پنجه نرم کرده 
است، به طوري که در شرايط مختلف شاهد نوعي از حاکميت بحران در کشور 
بوده ايم، به همين دليل بعضا فرمول هايي را در مکانيسم بازار تعريف کرديم اما 
با وجود همه اين سختي ها، بورس کاا اقدامات موثري انجام داده و به خوبي 
به وظايف خود عمل کرده است. نکته حائز اهميت در مقطع کنوني، اصلي ترين 
هدف بورس يعني ايجاد شفافيت اقتصادي در کشور است که خوشبختانه اين 

اتفاق به واسطه بورس، تا حدود زيادي محقق شده است.

آگهي مناقصه
 نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد نسبت به خريد دو دستگاه هواساز )اير واشر( اکونوپک cfm 40000 کاس 8 به انضمام متعلقات و دو 
دستگاه هواساز )اير واشر( اکونوپک cfm 10000 کاس 8 به انضمام متعلقات با پيمانكار واجد الشرايط که داراي مجوز از مراجع ذيصاح 
مي باشد از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از کليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 

ده )10( روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند. 
شرايط مناقصه:

1- سپرده شرکت در مناقصه 169/000/000 ريال )يكصد و شصت و نه ميليون ريال( مي باشد که بايستي به صورت واريز به حساب 
3100003361004 بانک ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به نام شرکت باشد.

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

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

6- تاريخ تحويل پاکات 97/10/4 مي باشد.
7- تاريخ بازگشايي پاکات 97/10/4 ساعت 18:00 مي باشد.

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

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي، تبديل وکيوم باتوم و تهيه
 واجراي ايزوگام )عايق رطوبتي( جهت مدارس سطح استان قزوين 

اداره کل نوسازي مدارس استان قزوين در نظر دارد براساس قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي مربوطه و در 
راستاي اجراي بند )هـ( تبصره )1( قانون بودجه سال 1397 موضوع اختصاص سهميه قير رايگان براي وزارت آموزش 
و پرورش )سازمان نوسازي مدارس کشور( ويژه مدارس، نسبت به تبديل وکيوم باتوم و تهيه و اجراي ايزوگام )عايق 
رطوبتي( جهت مدارس سطح استان قزوين داراي استاندارد ملي و طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و در قبال 
تحويل وکيوم باتوم جهت ايزوگام )عايق رطوبتي( مدارس استان از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام نمايد. 
لذا کليه کارخانجات، توليدکنندگان و شرکتهاي فعال واجد صاحيت در اين زمينه مي توانند از تاريخ  1397/9/24 
لغايت 1397/9/26 به سامانه تدارکات دولت الكترونيک دولت )www.setadiran.ir( مراجعه فرمايند. آخرين مهلت 
ارائه پيشنهاد تا ساعت 19 مورخ 1397/10/6 و تاريخ بازگشايي پاکات 1397/10/8 ساعت 8 صبح و مبلغ تضمين 

شرکت در مناقصه 135/000/000 ريال مي باشد. 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/25

خ ش 97/9/24

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

مبلغ تضمين شرکت مبلغ برآورد )ريال(محل اجرا موضوع مناقصه رديف 
در مناقصه

تاريخ بازگشايي 
پاکات 

مدت اجرا )ماه(

تبديل وکيوم باتوم و تهيه و اجراي 1
ايزوگام )عايق رطوبتي( سطح 

مدارس استان قزوين

3 ماه 1397/10/8 135/000/000 2/647/336/626سطح استان 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان قزوين 

آگهي مزايده اماک 
شهرداري کبودرآهنگ

)نوبت اول(
 شهرداري کبودرآهنگ در نظر دارد اماک تحت اختيار خود را از طريق 
مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از 
سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )Setadiran.ir( و با شماره مزايده  

200970599300002 به صورت الكترونيكي به فروش برساند.
تاريخ  مزايده:تا  اسناد  دريافت  مهلت  انتشار: 97/09/24     تاريخ 

97/10/12 ساعت 12:00     تاريخ بازديد: 97/10/01
مهلت ارسال پيشنهاد: 97/10/12 ساعت 14:00

تاريخ بازگشايي: 97/10/15
تاريخ اعام برنده: 97/10/16

شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده دستگاه اجرايي:
1ـ برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت 
مي باشد و کليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد و 
پرداخت تضمين شرکت در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و 
اطاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان 

پذير مي باشد.
2ـ کليه اماک و مستغات شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش 
در برد اعان عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب 

مي باشد.
3- عاقه مندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت 

گواهي الكترونيكي )توکن( با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934

سامانه  سايت  در  استانها،  ساير  نام  ثبت  دفاتر  تماس   )اطاعات 
)www.Setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است.(

4ـ در صورتيكه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5 - برنده دوم در صورتي اعام ميشود که  تفاوت مبلغ پيشنهادي 
وي با برنده اول کمتر از مبلغ سپرده باشد و برنده سوم نيز کسي 
است که مبلغ پيشنهادي وي با برنده دوم کمتر از مبلغ سپرده تفاوت 

داشته باشد .  
7 ـ شهرداري در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است. به 

پيشنهادات مخدوش، مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8 - پرداخت کليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه آگهي، کارشناسي 

و...  بعهده برنده مزايده مي باشد.
9 – برندگان مزايده بايد ظرف مدت يک هفته نسبت به انعقاد قرارداد، 
واريز وجه ، تسويه حساب و تحويل مغازه مورد معامله از شهرداري 

اقدام نمايند.
11 – برنده مزايده موظف است اجاره بهاي ساليانه سرقفلي مغازه مورد 

معامله را هر ساله طبق تعرفه شهرداري پرداخت نمايد.
13- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج 

است.
14- نوبت دوم آگهي روز سه شنبه 1397/10/02 چاپ خواهد شد.

تاريخ انتشار 97/9/24
امور مزايدات و مناقصات خ ش 97/9/24

شهرداري كبودرآهنگ

نوبت اول



«خبر

»
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 مدير کل راه و شهرسازي
 استان بوشهر:

دوهزارشغل در بافت 
 فرسوده شهرهاي 

اين استان ايجاد مي شود

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مدير کل راه و شهرسازي استان بوشهر با بيان اينکه ۱۳ محله بافت ناکارآمد در شهرهاي 
اين استان بازآفريني مي شود گفت: با اجراي اين پروژه ۲ هزار شغل جديد در بافت هاي 
ناکارآمد شهري استان بوشهر ايجاد مي شود. به گزارش اداره ارتباطات واطاع رساني راه 
وشهرسازي استان بوشهر، فرزاد رستمي در نشست ستاد بازآفريني محات هدف استان 
بوشهر با بيان اينکه ۲ هزار و 700 محله در کشور براي احياء و بازآفريني شناسايي و 
معرفي شده اظهارداشت: ساانه ۲70 محله براي بازآفريني وتوانمندسازي تعيين شده 
که سهميه استان بوشهر ۱۳ محله است.وي، از انعقاد تفاهمنامه راه وشهرسازي،سازمان 
برنامه وبودجه وصندوق توسعه ملي براي اجراي طرح بازآفريني محات فرسوده 
خبردادوبيان کرد: دراين راستايکهزارو 545 واحدمسکوني درمحات فرسوده شهرهاي 

استان بوشهربازسازي وساخته مي شود. مدير کل راه و شهرسازي استان بوشهربا بيان 
اينکه به ازاي ساخت هرواحدمسکوني 40 ميليون تومان تسهيات باسود 9 درصدپرداخت 
مي شودخاطرنشان کرد: براي اجراي طرح بازآفريني محات استان بوشهراعتبارات ازم 
پس ازاباغ به بانک هادرقالب تسهيات به متقاضيان پرداخت باسود 9 درصدمي شود.وي 
بيان کرد: قرار است عاوه بر پرداخت وام 40 ميليون توماني با سود 9 درصد، وام 70 
ميليون توماني هم با سود ۱8 درصد در ساخت واحدمسکوني درمحات ناکارآمدشهري 
پرداخت شود.  رستمي ساخت فرهنگسرا، مدرسه ، ديوار حفاظتي ، خانه محله، زمين 
ورزشي با چمن مصنوعي و فضاهاي ورزشي را از طرح هاي تدوين شده براي اجرا در 
محات فرسوده دانست و افزود: ۲94 ميليارد ريال براي بخش هاي روبنايي و زيرسازي 

و توانمند سازي محات فرسوده استان بوشهرمصوب شده است.

شهرستان

خبر
 تمديد گواهينامه هاي استاندارد

 گاز گلستان
گرگان-خبرنگاررسالت:

 مديرعامل شرکت گازاستان گلستان از  تمديد 8 گواهينامه   استاندارد 
دراين شرکت خبرداد.به گزارش روابط عمومي،مهندس رحيمي گفت: با 
توسعه روزافزون و سمت گيري سازمانها به سمت  استقرار سيستم هاي 
مديريتي نوين ، شرکت گاز استان گلستان در راستاي اهداف سازماني  
ضمن بهره گيري از سيستم هاي مديريتي  با رويکرد افزايش رضايتمندي 
ذينفغان ، حفظ محيط زيست و کاهش مخاطرات شغلي ،مديريت 
کربن و بهبود سيستم هاي  انرژي ،مديريت سيستم آموزش  به صورت 
فراگير طي سال هاي اخير اقدام به اخذ گواهينامه هاي سيستم مديريت 
يکپارچه نموده و با انجام اقدامات مرتبط و مميزي هاي گوناگون نسبت 
به تمديد گواهينامه هاي 8 استاندارد الزامي خبر داد.وي افزود: به 
منظور ارتقاي عملکرد و افزايش بهره ورِي استانداردهاي کسب شده، 
اين شرکت هرساله عاوه بر مميزي هاي مراقبتي، مميزي هاي داخلي 
را نيز با حضور کارشناسان داخلي ومشاوران بيروني صاحب صاحيت 
انجام مي دهد که در همين رابطه، طي سال جاري نيز عملکرد تمامي 
واحدهاي مورد نظر از طريق انجام مميزي  داخلي وخارجي به منظور 
انطباق رعايت الزامات سيستم مديريت کيفيت به نحو اثر بخش مورد 

بررسي قرار گرفت.

به همت مرکز توليد تئاتر کانون توليد شد؛
 سفر نمايش »لولوميا«
 به شهرهاي گيان 

رشت-خبرنگاررسالت:
نمايش »لولوميا«، کاري از مرکز تخصصي توليد تئاتر کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان گيان از ۱9 آذر تا ۳0 دي ۱۳97 در مراکز 
فرهنگي کانون و ديگر سالن هاي نمايش شهرهاي استان  روي صحنه  
مي رود. به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل کانون، 
شخصيت اصلي نمايش »لولو ميا« دختري است که از اختاف نظر و 
درگيري تکراري پدر و مادرش خسته شده و براي برطرف سازي اين 
مشکل، از پدر بزرگ و مادربزرگ خود تقاضاي کمک مي کند نقش آفريني 
پدربزرگ و مادربزرگ در اين نمايش کودک و نوجوان محور، زمينه ساز 
تربيتي است که  نکته هاي ظريف  رخدادهاي طنز، جذاب و حاوي 
درس هاي ارزشمندي براي مخاطب خود به ارمغان مي آورد. کارگرداني 
»لولوميا« که طي نيمه نخست سال جاري براي دانش آموزان مدارس، 
اعضاي مراکز فرهنگي هنري کانون و خانواده ها در شهر رشت روي 

صحنه  رفت را منيژه واحد قاضياني برعهده  دارد.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
 استارت آپ معرفي مفاخر استان

 برگزار مي شود
اراک – خبرنگار رسالت:

 استارت آپ معرفي مفاخر و مشاهير استان مرکزي با همکاري جهاد 
دانشگاهي برگزار مي شود.

 عليرضا ايزدي افزود: » بهره مندي از هر فرصت ناب در حوزه گردشگري نه 
تنها بي مهري و بي احترامي به بزرگان، آثار و ديدگاه هاي نياکانمان نيست 
 بلکه پاسداشت و به روز رساني جايگاه ايشان است که نه تنها مي تواند

ارزش افزوده اقتصادي ايجاد کند بلکه بزرگترين هدف سازمان ميراث 
فرهنگي کشور را جامه عمل پوشانده چراکه پاسداشت و حفظ تازگي 
ميراثمان در تمام ابعاد فردي و جمعي، بزرگترين هدف اين سازمان 
است.«او در ادامه گفت: » با در نظر داشتن جايگاه وااي مفاخر اين 
استان  و مشاهير  با هدف معرفي مفاخر  استارت آپ  اولين  استان، 
مرکزي با همکاري جهاد دانشگاهي استان برگزار خواهد شد تا از 
اين رهرو، پنجره اي جديد را به روي فرصت هاي اين استان گشاييم 
چراکه معتقديم ادامه مسير فعلي در استفاده از اين نعمت يگانه نه 
تنها مثبت نيست بلکه درگير شعارزدگي و به عملي خواهد شد از 
اين رو مناسب دانستيم که با بهره گيري از هنر، توان و به خصوص 
ايده هاي خاقانه اهل فرهنگ، علم و پژوهش، پيوندي جديد را بين 

فرهنگ و علم منعقد کنيم.«

با حضور رئيس دانشگاه شهيد بهشتي گشايش يافت:
هشتمين کنفرانس بين المللي 

آکوستيک در پرديس شهيد عباسپور
شميران – خبرنگار رسالت:

 ،)ISAV۲0۱8(  هشتمين کنفرانس بين المللي آکوستيک و ارتعاشات
در  بهشتي  شهيد  دانشگاه  رئيس  دکترسيدحسن صدوق  با حضور 
پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور گشايش يافت.به گزارش " باشگاه 
خبرنگاران دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي " و به نقل از روابط عمومي 
دانشگاه ، دکتر سيد حسن صدوق رئيس دانشگاه، دکتر نيک روش 
رئيس دانشکده مهندسي مکانيک و انرژي و دکتر يونسيان رئيس 
انجمن آکوستيک سخنرانان اين آيين بودند.در بخشي از اين مراسم، 
 MICHAEL  TAROUDAKIS پيام پروفسور مايکل تارداکيس
رئيس کميسيون بين المللي آکوستيک )ICA( به هشتمين کنفرانس 
بين المللي آکوستيک و ارتعاشات قرائت شد.  گفتني است هشتمين 
کنفرانس بين المللي آکوستيک و ارتعاشات با همکاري انجمن آکوستيک 
و ارتعاشات ايران و دانشکده مهندسي مکانيک و انرژي دانشگاه شهيد 
سال  آذرماه   ۱4 و   ۱۳ چهارشنبه  و  سه شنبه  روزهاي  در  بهشتي، 
دانشگاه  پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  ۱۳97، در محل 

شهيد بهشتي برگزارشد.

 استقبال و خريد کتاب توسط مردم 
از شانزدهمين نمايشگاه کتاب

شاهرود-خبرنگاررسالت:
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان شاهرود، استقبال و 
خريد کتاب توسط مردم از شانزدهمين نمايشگاه کتاب استان سمنان 
وهشتمين نمايشگاه کتاب شاهرود را بي سابقه خواند و گفت: هشت 
ميليارد و ۲00 ميليون ريال در اين نمايشگاه کتاب خريداري شده 
است. به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان 
شاهرود، رضامهديان گفت: از اين رقم چهار ميليارد و 787 ميليون 
ريال خريد نقدي و سه ميليارد و 4۱۲ ميليون ريال خريد با بن کتاب 
بوده است. وي افزود: حجم استقبال و خريد کتاب از نمايشگاه استاني 

شاهرود نسبت به نمايشگاه پانزدهم قريب دو برابر افزايش دارد.

دستگيري سارق حرفه اي با 10 فقره 
سرقت در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
جانشين فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري سارق 
حرفه اي اماکن خصوصي با ۱0 فقره سرقت در اين شهرستان خبر 
داد.سرهنگ محمدرضا عارفخاني گفت: در پي وقوع چند فقره 
سرقت از اماکن خصوصي در سطح شهر موضوع در دستور کار 
تيمي از ماموران کانتري ۱4 اين فرماندهي قرار گرفت.وي افزود: 
کارآگاهان دايره مبارزه با سرقت کانتري ۱4 با بررسي سرقت ها 
و با اشراف اطاعاتي به فردي سابقه دار مظنون و با جمع آوري 
ادله و مستندات کافي با هماهنگي مقام قضائي او را دستگير و در 
بازرسي از مخفيگاهش تعداد زيادي لوازم سرقتي شامل لوله هاي 
آلومينيومي، موتور کولر، باتري خودرو و ... را کشف کردند. جانشين 
فرمانده انتظامي نيشابور بيان کرد: متهم در تحقيقات فني و پليسي 
به ۱0 فقره سرقت از اماکن خصوصي اعتراف کرد.عارفخاني با اشاره 
به معرفي متهم و يک نفر مالخر اموال مسروقه به مراجع قضائي از 
همکاري شهروندان با پليس تقدير کرد و افزود: شماره تلفن مرکز 
فوريت هاي پليسي ۱۱0 به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي 

به تماس هاي شهروندان به صورت شبانه روزي است.

سالن فجر محمدشهر ميزبان مسابقات 
فوتسال ويژه نوجوانان البرزي

کرج-خبرنگاررسالت:
مسابقات فوتسال ويژه نوجوانان فعال در پايگاه هاي آسيب هاي 
اجتماعي به همت سازمان تبليغات اسامي استان برگزار شد . 
مديرکل تبليغات اسامي البرز گفت؛مسابقات فوتسال ويژه نوجوانان 
فعال در پايگاه هاي آسيب هاي اجتماعي البرز با حضور ۱0 تيم 
درمحمد شهر برگزار شد.مسعودي افزود:در اين مسابقات ۱0 تيم 
با داوري عابد عبد الهي و اسماعيلي به رقابت پرداختند که در 
نهايت تيم پايگاه اجتماعي اسام آباد، با مديريت حجت ااسام 
ابراهيمي،موفق به کسب رتبه اول و تيم پايگاه اخترآباد با مديريت 
حجت ااسام نيازي، موفق به کسب رتبه دوم شدند که با اهدا 
کاپ و هداياي نقدي از آنها قدرداني شد.در نهايت از تيم پايگاه 
تپه قشاق با مديريت حجت ااسام کاوياني ،به عنوان بهترين تيم 
از لحاظ اخاق و رفتار با اهدا جوايز نقدي قدرداني شد.پايگاه هاي 
بسيج البرز با مديريت يک روحاني ،با شناسايي نوجوانان ساکن 
درمناطق محروم و با جذب آن ها درپايگاه هاي اجتماعي به توانمند 

سازي نوجوانان مي پردازد.

بم ميزبان سريال خاک گرم شد
کرمان-خبرنگاررسالت:

مجموعه تلويزيوني "خاک گرم" به کارگرداني جواد ارشاد سرابي هم 
اکنون در شهر"بروات" شهرستان بم در حال ضبط سکانس هاي خانه 
شهربانو) معصومه آقاجاني( مي باشند. درخاصه داستان آن آمده 
است: طي انجام مراحل حفاري در ارگ قديم بم، باستان شناسان 
با کشف جديدي روبه رو مي شوند که به دليل حساسيت موضوع، 
از پروفسور برومند براي سرپرستي سايت دعوت مي شود که در 
خال آن، ماجراهاي بسياري اتفاق مي افتد. به گفته فريبا توکلي 
تهيه کننده اين سريال، گروه تا چهار روز آينده در اين لوکيشن 
مستقر خواهند بود و پس از آن به لوکيشن اقامتگاه بوم گردي شهر 
"سميرآميز" در شهرستان فهرج کرمان مي روند. معصومه آقاجاني، 

رحمان باقريان و ريحانه رضي بازيگراني هستند که  مقابل دوربين 
مي روند. توکلي از "محسن نبوي" به عنوان بازيگر جديد اين مجموعه 
نام برد و اظهار داشت: کار تصويربرداري از نيمه گذشته است و"ماني 

سنجري" تدوين همزمان را انجام مي دهد. 

 بهره مندي ۲۵۶0معلول ازخدمات 
توانبخشي بهزيستي درشهرستان دامغان

دامغان-خبرنگاررسالت:
  رئيس اداره بهزيستي شهرستان دامغان  گفت: ۲5۶0 معلول 
استفاده  بهزيستي  توانبخشي  ازخدمات  شهرستان  دراين 
مي کنند. محمودزحمتکش افزود:اين معلولين که شامل جسمي 
حرکتي،ذهني،بينايي،اعصاب وروان،شنوايي وگفتاروزبان مي باشند 
 ازخدمات توانبخشي چون حمايتهاي درماني،ويلچر،عصا، سمعک ،

وسايل مخصوص نابينايان،خدمات پزشکي،تسهيات اشتغالزايي 
کرد:درشهرستان  تصريح  درادامه  مندمي باشند. وي  وغيره...بهره 
دامغان 5 مرکزنگهداري وتوانبخشي معلولين وسالمندان روزانه 
وشبانه روزي مشغول خدمات رساني مي باشندکه يک مرکزحرفه 
آموزي معلولين ذهني پسران بااي ۱4 سال ويک مرکز حرفه آموزي 

دختران بااي ۱4 سال به ارائه خدمات مشغول هستند. 

دو کارگر معدن کروميت چاه يابو 
نيشابور نجات يافتند

نيشابور- خبرنگار رسالت:
شهرداري  ايمني  خدمات  و  نشاني  آتش  سازمان  مديرعامل 
نشاني،  آتش  عملياتي  نيروهاي  همکاري خوب  گفت:  نيشابور 
هال احمر و اورژانس در حادثه معدن کروميت واقع در روستاي 
کارگر حادثه ديده در عمق  دو  نجات جان  به  يابو منجر  چاه 
۱5 متري درون چاه اين معدن شد.سيدمهدي حسيني افزود: 
با اعام حادثه در درون چاه و مصدوم شدن دو کارگر، يک تيم 
از نجاتگران ايستگاه شماره يک به محل اعزام شدند.وي اظهار 
داشت: اين حادثه در حدود 45 کيلومتري نيشابور در منطقه اي 
کوهستاني و در معدن کروميت زماني رخ داده بود که در اثر 
شکستن قاب باابر روي چاه سطل آهني پر از سنگ به درون 
چاه سقوط کرده و دو کارگري که در داخل چاه بودند دچار 
آسيب شده بودند.مديرعامل سازمان آتش نشاني نيشابور ادامه 
داد: يکي از کارگران در اثر اصابت سنگ بر سرش دچار آسيب 
شده بود که با کمک کارگران توانسته بود با استفاده از باابر 
از چاه خارج شود ولي مصدوم دوم دچار شکستگي از ناحيه پا 
و تروماي کمر شده بود که جابه جايي وي بدون رعايت نکات 

ايمني حمل مصدوم و کمک هاي اوليه امکان پذير نبود.

تاکيد مديرعامل فواد مبارکه بر آماده سازي 
ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
 حميدرضا عظيميان مديرعامل شرکت فواد مبارکه،  با حضور در ورزشگاه نقش جهان بر 
روند آماده سازي اين ورزشگاه و مسيرهاي منتهي تا کيد کرد. وي پس از بازديد در نشستي 
با مسعود تابش مديرعامل باشگاه و محمد سلطان حسيني مديرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، ضمن پيگيري مشکات اين ورزشگاه، راهکارهاي واگذاري سريع و قانوني اين مجموعه 
از سوي شرکت توسعه و تجهيز اماکن ورزشي به شرکت فواد مبارکه را بررسي کرد. مديرعامل 
فواد مبارکه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايمنا در خصوص شرايط کنوني ورزشگاه 
نقش جهان اظهار کرد: احداث اين ورزشگاه يکي از آرزوهاي ديرينه مردم اصفهان بود. در 
سال هايي که من در شهرداري اصفهان بودم اين پروژه شروع شد و همه مسئوان از همان 
موقع دست به دست هم دادند تا حاا بتوانيم از بخشي از اين پروژه بزرگ بهره برداري کنيم. 
وي افزود: البته اقدامات زيادي بايد در جهت کامل کردن اين مجموعه صورت بگيرد تا نفرات 
بيشتري بتوانند از امکانات اين مجموعه استفاده کنند و ايمني اين مجموعه نيز تأمين شود. 
امروز تصميم گرفتيم براي واگذاري دولتي اين مجموعه به صورت قانوني تدابيري بينديشيم 

و ما نيز در شرکت فواد مبارکه امکانات مالي تکميل اين مکان را تأمين کنيم. 

نخستين  جشنواره کشت بادام کوهي در کاشان 
برگزار شد

کاشان -خبرنگاررسالت:
نخستين  جشنواره کشت بادام کوهي با شعار 'کاشان را سرسبز کنيم'،  با حضور 
جمعي از مسئوان کشوري و شهرستاني در برزک کاشان برگزار شد.معاون وزير جهاد 
کشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در حاشيه اين جشنواره 
به خبرنگاران گفت: عرصه هاي مرتعي کشور براي کشت بادام کوهي بسيار مستعد 
و قيمت بذر آن هم اکنون بين ۱۲0 تا ۱40 هزار ريال مي باشد.خليل آقايي با اشاره 
به امکان برداشت اين گونه پس از هفت سال افزود: اگر بادام کوهي فرآوري شود به 
۶00 تا 700 هزار ريال به فروش مي رسد.وي بيان کرد: بذر بادام کوهي اثر مثبتي 
براي حفاظت خاک، جلوگيري از روان آب و پوشش هاي گياهي دارد و با باران اندک 
هم مي تواند رشد کند.رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور اضافه کرد: 
سطح زير کشت اين گونه گياهي در کشور مشخص نيست اما به طور تقريبي ۱50 تا 
۲00 هزار هکتار مرتع زير کشت بادام کوهي داريم.وي در ادامه به تهيه نقشه کاداستر 
۱4 ميليون هکتار از مراتع و جنگل هاي کشور اشاره کرد و گفت: تا کنون براي ۳۲ 

ميليون هکتار از زمين هاي منابع طبيعي نقشه کاداستر تهيه شده است.

کميسيون نظارت برتشکل هاي صنفي، مهم ترين مرجع 
سياست گذاري  و برنامه ريزي  است

زاهدان-خبرنگاررسالت:
نادرميرشکاردرجلسه کميسيون نظارت برتشکلهاي صنفي استان که باحضوررئيس اتاق اصناف 
وتجارت  سازمان صنعت،معدن  درمحل  مرتبط  دولتي  دستگاههاي  ونمايندگان  مرکزاستان 
استان برگزارگرديد،بيان داشت : ازسوي اتحاديه بارفروشان،استفاده ازصندوقهاي مکانيزه فروش 
به جهت شفافيت مالي ) درقيمت وتناژ ( درميادين ميوه وتره بارپيگيري واجرايي شود .وي 
ادامه داد : کميسيون نظارت برتشکلهاي صنفي حامي اصناف استان است توليد درصورتي که 
اتحاديه صنفي قوانين رابه درستي وشفاف اجرانکندقطعاازطريق اين کميسيون برخوردقانوني 
باآنهاصورت مي پذيرد. ميرشکارافزود : باعنايت به اينکه تعدادي ازاتحاديه هاي صنفي طي ۶ 
انتخابات جهت  پايان خواهدرسيددراين جلسه مجوزبرگزاري  به  فعاليتشان  آينده دوره  ماه 
انتخاب اعضاءهيئت رئيسه وبازرسان اتحاديه صادرشد . وي ادامه داد : براساس قانون،اخذپول 
توسط اتحاديه هاي صنفي ازاعضابايدبه صورت الکترونيکي انجام پذيردکه درهمين ارتباط 
بيشتراتحاديه هاي صنفي استان فعال مي باشند دو استان سيستان وبلوچستان دراين زمينه 
درسطح کشورنسبت به سايراستانهاعملکردقابل توجهي داشته وبراساس مصوبه کميسيون نظارت 

سايراتحاديه هابايدازروش دريافت الکترونيکي استفاده نمايند.

مديرعامل شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد:
  1۵0 هزار خانوار در استان کهگيلويه و بويراحمد

 از نعمت گاز طبيعي برخوردارند 
ياسوج –خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد  
اين  از ۱50 هزار خانوار  بيش  اظهار داشت: 
از  نفر  هزار   500 از  بيش  با جمعيت  استان 
گاز طبيعي استفاده مي کنند. رحمان خادم 
مديرعامل شرکت گاز کهگيلويه و بويراحمد 
گفت: با توجه به سخت گذر بودن مسيرهاي 
گازرساني به روستاهاي سردسير با جنگل هاي 
انبوه و همينطور ضرورت حفظ منابع طبيعي 
)ملي( و محيط زيست اهميت گازرساني روستايي 
در استان را چند برابر کرده است. خادم تصريح 
از  تا قبل  کرد:  آمار روستاهاي گازدار شده 
۳ روستا  تنها  استان  اين  اسامي در  انقاب 
بوده است. وي اظهار داشت: عمليات گازرساني 
در استان از سال ۶۱ شروع و در سال ۶۳ با  
مديريت  از شبکه مذکور تحت  برداري  بهره 
استانهاي همجوار در بخش کوچکي از مناطق 
استان آغاز گرديد. خادم خاطر نشان کرد: در 

سال ۱۳77 با  توجه به نياز روزافزون به گاز 
طبيعي شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد 
خود  مستقل  فعاليت   79 سال  از  و  تأسيس 
را جهت ارائه خدمات مطلوب گازرساني آغاز 
شرکت  اکنون  هم  گفت:  مسئول  اين  کرد. 
گاز استان به طور مستقل مسئوليت ايجاد و 
توسعه تاسيسات گازرساني ، نگهداري و بهره 
برداري بهينه از آنها مطالعه، تحقق و پژوهش 
ارائه خدمات بهتر به مشتريان در  به منظور 

مناطق مختلف استان را به عهده دارد.

مديرعامل آب منطقه اي هرمزگان:
هرمزگان خشک ترين سال ها را در نيم قرن اخير دارد

فرماندار بناب:
بهترين قشري که مي تواند در حل مشکات جامعه به مسئوان کمک کند قشر دانشجو است!

 نماينده وزارت امور خارجه در قزوين:
قزوين داراي زمينه هاي سرمايه گذاري بسيار زيادي است

با هدف معرفي مفاخر ادب فارسي؛
محفل ادبي شب نظامي گنجوي در سرخس برگزار شد

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان گفت:استان هرمزگان 
خشک ترين خشکسالي ها را در نيم قرن اخيرتجريه مي کند.
هرمزگان،  اي  منطقه  آب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
هوشنگ مايي در مراسم افتتاح طرح تامين آب بندرعباس 
آبرساني  اول  خط  نوسازي  طرح  و  ونيان  شميل  سدهاي  از 
بندرعباس از ميناب بااشاره به تشديد خشکسالي در دوسال 

سدهاي  به  آبي  ورودي  هيچ  ۲۱ماه  افزود:  اخيردرهرمزگان 
نداشته  ميناب  واستقال  بندرعباس  ونيان شهرستان  شميل 
ايم و خشک ترين سالها را در 50سال اخير داريم.وي اظهار 
مديريت  اما  دراستان،  آبي  بحراني  شرايط  رغم  علي  داشت: 
ميناب  هاي  حقابه  و  باغات  به  آسيب ها  کمترين  که  کرديم 
با  برگزاري جلسات مختلف  به  بااشاره  وارد شود. مايي  هم 
مسؤان کشوري واستاني براي مديريت بحران کم آبي استان، 

خاطرنشان کرد: با حمايت هاي مالي سازمان برنامه و بودجه 
استان، توانستيم برنامه ريزي منسجمي را دراين بخش داشته 
اشاره  با  هرمزگان  اي  منطقه  آب  شرکت  .مديرعامل  باشيم 
برون  جهت  ريزي  برنامه  درخصوص  نيرو  وزير  به تاکيدات 
رفت شهرها از چالش آبي تاافق ۱400 ؛ تصريح کرد: درهمين 
راستا برنامه هايي براي احداث آب شيرين کن هاومهار آب هاي 

سطحي درحال اجرا داريم.

بناب- خبرنگاررسالت:
 فرماندار بناب گفت: بهترين قشري که مي تواند در حل مشکات 
جامعه به مسئوان کمک کند قشر دانشجو است.بر اساس اين 
در  دانشجو  روز  گراميداشت  مراسم  در  رفيعي  امين  گزارش، 
مرکز  نور  پيام  دانشگاه  دانشجويان  و  کارکنان  اساتيد،  جمع 

بناب  اظهار کرد: روز دانشجو يادآور استکبارستيزي و عدالت 
طلبي است.وي با اشاره به لزوم تداوم فعاليت هاي دانشجويان 
در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي تصريح کرد: 
رخداد ۱۶ آذر نشان داد که دانشجويان مي توانند با کنکاش و 
ورود به مسائل رخدادهاي پيرامون خود جريان ساز شده و مسير 

درست حرکت را به ساير بخش هاي جامعه نشان دهند.رفيعي با 
 بيان اينکه مطالبات دانشجويي که مطرح شد، بيشتر مطالبات 
دانش آموزي بود؛ افزود: کشور ما گريبانگير مشکات عديده اي 
است و نمي توان آن را کتمان کرد و بايد با موشکافي در راستاي 

حل اين مشکات قدم برداشت.

قزوين-خبرنگاررسالت:  
ميريان، نماينده وزارت امور خارجه در قزوين، در نشست رايزنان 
اقتصادي برخي سفارتخانه هاي مقيم تهران با شهردار قزوين 
گفت: ارتباط مديريت شهري قزوين با کشورهاي خارجي مي تواند 
آينده روشني را پيش رو قرار دهد.به گزارش اداره روابط عمومي 
و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ ميريان تاکيد کرد:  از رايزنان 
اقتصادي دعوت مي کنم در استان حضور پيدا کنند تا بتوانيم 

قزوين  کرد:   تصريح  کنيم.وي  برقرار  اي  گسترده  ارتباطات 
داراي توانمندي ها و زمينه هاي سرمايه گذاري بسيار باايي 
است.نماينده وزارت امور خارجه در قزوين گفت: همانگونه که 
استقبال مي کنيم، سرمايه گذاران  از سرمايه گذاري خارجي 
توانمند ما نيز بايد در کشورهاي ديگر حضور پيدا کنند.محمدي، 
رئيس اداره تنظيم روابط اقتصادي استان هاي وزارت خارجه، در 
نشست مشترک رايزنان اقتصادي برخي سفارتخانه هاي مقيم 

تهران با مجموعه مديريت شهري قزوين گفت: هدف از برگزاري 
گردشگري  گذاري،  سرمايه  هاي  فرصت  معرفي  نشست  اين 
امور  و  عمومي  روابط  اداره  گزارش  است.به  قزوين  تاريخي   و 
بين الملل شهرداري قزوين؛ محمدي خاطرنشان کرد: سفرهاي 
قرار  امور خارجه  وزارت  کار  ها در دستور  استان  به  اقتصادي 
دارد که سفر به قزوين به عنوان اولين تجربه اين برنامه بود که 

مورد استقبال مديريت شهري قزوين قرار گرفت.

مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس انجمن زبان و ادبيات پارسي شرکت پاايش 
گاز شهيد هاشمي نژاد از برگزاري پنجمين محفل 
ادبي با هدف معرفي مشاهير فرهنگ و هنر ايران 
زمين خبرداد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد، امير وحيد حبيبي 

با اعام اين خبر افزود: در برنامه هاي گذشته 
اين انجمن محافل ادبي با معرفي حضرت حافظ، 
موانا، سعدي و فردوسي برگزار شده است که 
شاهد استقبال عاقه مندان به فرهنگ و هنر پارسي 
بوده ايم. وي تصريح کرد: اين انجمن هر ساله به 
معرفي يکي از مفاخر ادبي ايران مي پردازد که 

پنجمين محفل آن به معرفي حکيم نظامي گنجوي 
اختصاص يافت.حبيبي در ادامه هدف برگزاري 
گراميداشت حکيم نظامي گنجوي را شناساندن 
اين شاعر فرهيخته قرن ششم به ايرانيان در سراسر 
کشور عنوان و بيان کرد: کشورهاي همسايه در 
برهه هاي مختلفي درصدد هستند تا مفاخر نام 

آشناي ايراني را به نام خود ثبت نمايند از جمله 
دولت باکو که چند دهه درصدد مصادره نظامي 
گنجوي به نام شاعري ترک زبان و اهل کشور 
نظامي  حکيم  که  صورتي  در  است  آذربايجان 
گنجوي اصالتي تفرشي دارد و به گفته خود در 

روستايي به نام ) تا ( زاده شده است.

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان کردستان:
 دو مورد وقف جديد در کردستان 

ثبت شد 

مدير کل ميراث فرهنگي استان اردبيل:
تعطيات زمستاني مدارس، مطالبه جدي گردشگري 

اردبيل است
اردبيل-خبرنگاررسالت:

و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  کل  مدير 
تعطيات  گفت:  اردبيل  استان  گردشگري 
زمستاني مدارس مطالبه جدي ميراث فرهنگي 
به منظور رونق گردشگري در استان اردبيل 
جامعه  عمومي  مجمع  در  فاحي  است.نادر 
کرد:  اظهار  اردبيل  اقامتي  تاسيسات  صنفي 
موضوع تعطيات زمستاني مدارس هر چند 
مورد پذيرش مجلس قرار نگرفته اما مجددا 
از سوي سازمان ميراث فرهنگي مطرح شده 
است.وي افزود: با توجه به اهميت اين طرح 
به  ها  استان  زمستاني  گردشگري  رونق  در 
ويژه استان سردسير اردبيل، اين طرح مورد 

حمايت استان اردبيل بوده و قويا پيگير تصويب 
آن هستيم.مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان تاکيد کرد: يکي از 
سياست هاي اصلي اداره کل تحقق ماموريت 
زمستان بيدار يا گردشگري زمستاني اردبيل 
است و هر اقدامي که بتواند منجر به رونق 
شود  سال  دوم  نيمه  در  اردبيل  گردشگري 

مورد حمايت خواهد بود.
رونق  ضروريات  از  يکي  کرد:  بيان  فاحي 
سطح  در  ها  جاذبه  معرفي  نيز  گردشگري 
رود  مي  انتظار  و  است  المللي  بين  و  ملي 
فعاان حوزه گردشگري از جمله جامعه صنفي 

تاسيسات اقامتي ياريگر ما باشند.

فرمانده سپاه ناحيه ساوه:
اجاسيه شهداي کارگري استان مرکزي  به ميزباني  

ساوه برگزار خواهد شد 
ساوه-خبرنگاررسالت:

اجاسيه  گفت:  ساوه  ناحيه  سپاه  فرمانده 
شهداي کارگري استان مرکزي در ۱7بهمن 
برگزار  شهرستان  اين  ميزباني  به  امسال 
هماهنگي  نشست  در  رسولي  شد.  خواهد 
برگزاري کنگره ۶۲00شهيد استان مرکزي 
در سالن اجتماعات فرمانداري ساوه  افزود: 
برگزاري  براي  شهرستاني  امکانات   همه 

با شکوه اين کنگره بايد مهيا شود.
وي گفت: عاوه بر کنگره شهداي استان،  
اجاسيه شهداي کارگري نيز در روز هفدهم 
بهمن امسال به ميزباني اين شهرستان برگزار 
مي شود و چون ساوه به عنوان قطب کارگري 

استان محسوب مي شود،  کميته کارگري اين 
اجاسيه در اين شهرستان فعاليت خواهد 
داشت. فرمانده سپاه ساوه گفت: براي برگزاري 
 9 مرکزي،   استان  شهداي  کنگره  باشکوه 
اجاسيه به عنوان مقدمه تدارک ديده شده 
شمار  اينکه  دليل  به  افزود:  رسولي  است. 
شهداي کارگري و نيز جمعيت کارگران در 
شهرستان ساوه باا است،  به همين دليل 
اجاسيه کارگري شهدا به ميزباني شهرستان 
ساوه در بهمن امسال برگزار مي شود.وي 
کارگري  ۲۶5شهيد  مجموع  داد:از  ادامه 
به  متعلق  آنها  از  58نفر  مرکزي،   استان 

شهرستان ساوه هستند.
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سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان با اشاره به 
ثبت ۲ مورد وقف در استان واينکه اين وقف هاي 
جديد توسط واقفين و خيرين نيک انديش شهرستان 
مريوان و براي احداث مسجد انجام شده است، گفت: 
يک قطعه زمين مسکوني به مساحت ۶5 متر و 
ارزش ۳50 ميليون ريال از جمله وقف هاي جديد 
است که توسط واقف خيرانديش رحمان ابراهيمي 
وقف احداث مسجد در شهر مريوان شده است.به 
گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه 

کردستان حجت ااسام مصطفي نوروزي بابيان 
اينکه مورد ديگر نيز يک قطعه زمين به مساحت 
۲40 متر مربع و به ارزش يک ميليارد و ۲00 ميليون 
ريال که توسط اقبال پور رحيمي در شهرستان 
مريوان وقف شده است افزود : با ثبت اين دو مورد 
تعداد وقف هاي جديد در سال جاري به ۲4 مورد 
رسيده است. وي بااشاره به اينکه هشت مورد از 
وقف هاي امسال مربوط به شهرستان بانه، ۶ مورد 
مريوان، پنج مورد بيجار، سه مورد سقز و ۲ مورد 
نيز مربوط به شهرستان سنندج بوده است اظهار 
داشت: همچنين در اين مدت سه مورد از رقبات 
مربوط به مسجد روستاي ُگانه از توابع شهرستان 
مريوان به ارزش ۲ ميليارد و 500 ميليون ريال 
شناسايي شده است.حجت ااسام نوروزي تصريح  
کرد: اين رقبات شامل يک مغازه به ارزش ۳00 
ميليون ريال، يک قطعه باغ به ارزش ۲00 ميليون 
ريال و ۱07 اصله درخت به ارزش ۲ ميليارد ريال 

بوده است که شناسايي و ثبت شد.



»

ظريف: 
دوران قدر قدرتي 
 درجهان 
تمام شده است

9بين الملل  شنبه 24 آذر 1397
7 ربيع الثاني 1440-15 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9383

رئيس  جمهوري ترکيه اعام کرد: نزديک ترين افراد به 
بن سلمان در قتل خاشقجي دست داشتند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آناتولي، رجب طيب 
 اردوغان رئيس  جمهوري ترکيه در کنفرانس دادگستري  هاي 
کشورهاي ناظر و عضو سازمان همکاري اسامي در 
استانبول اعام کرد: شنود مکالمات کنسولگري سعودي 
در استانبول نشان داد که نزديک ترين افراد به وليعهد 
سعودي بيشترين نقش را در ترور خاشقجي برعهده 
داشته و فقط از دستورات او پيروي مي  کردند. به 
گزارش الجزيره، رئيس  جمهوري ترکيه در اين خصوص 
گفت: دادستان کل سعودي ترکيه را با ۵ چمدان پر از 
شکات ترک کرد؛ اين امر نشان مي دهد موضوعات 
مهم تري براي وي در مقايسه با موضوع مورد نگراني ما 
وجود دارد. رجب طيب اردوغان ادامه داد:  نمي توانيم 
حادثه قتل خاشقجي را به فراموشي بسپاريم. عامل 
اين قتل از نظر من مشخص است. نيکي هيلي سفير 

)مستعفي( آمريکا در سازمان ملل نيز چندي پيش 
درباره قتل خاشقجي به صراحت )از مقام سعودي( نام 
برد. محل وقوع قتل مشخص است، از مقاماتي که به 
ترکيه اعزام شده بودند پرسيديم که در ميان آن ۱۵ 
نفر عامل جنايت وجود دارد يا نه؟ شما مي  دانيد که 
اين شخص کيست و در خروج آن مهارت داريد. پاسخ 
دادند که در حال حاضر ۱۸ نفر بازداشت شده  اند و 

اين رقم را بعدا به ۲۲ نفر افزايش دادند.

 اردوغان: نزديک ترين افراد به بن سلمان 
در قتل خاشقجي دست داشتند

روسيه اعام کرده که حاکميت رژيم صهيونيستي بر 
بلندي هاي جوان را به رسميت نمي شناسد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنيک، 
»ماريا زاخارووا«، سخنگوي وزارت خارجه روسيه 
در ارتباط با موضع رسمي مسکو درباره بلندي هاي 
جوان سوريه که در حال حاضر در اشغال رژيم 
صهيونيستي است، گفت: مواضع مسکو درباره 
بلندي هاي جوان براساس قطعنامه ۴۹۷ شوراي 

امنيت در سال ۱۹۸۱ است و براين اساس روسيه 
همچنان قانوني را که پارلمان اسرائيل در سال 
۱۹۸۱ درمورد اعمال حاکميت بر جوان تصويب 

کرد، غيرقانوني به حساب مي آورد.
زاخارووا همچنين افزود: با توجه به تصريح قطعنامه 
سازمان ملل، هرگونه اقدامي براي تغيير وضعيت 
به منزله نقض مستقيم قطعنامه هاي  جوان 

سازمان ملل است.
سازمان ملل حاکميت رژيم صهيونيستي را بر 
بلندي هاي جوان به رسميت نمي شناسد اما 
چند ماه پيش »اسرائيل کاتز«، وزير اطاعات 
اين رژيم تاکيد کرد که اسرائيل در حال فشار به 
دولت ترامپ براي به رسميت شناختن حاکميت 
اسرائيل بر بلندي هاي جوان اشغالي است. او 
همچنين گفته بود که دولت ترامپ در چند ماه 

آينده با اين مساله موافقت خواهد کرد.

 روسيه: حاکميت اسرائيل بر بلندي هاي جوان را 
به رسميت نمي شناسيم

نقش سناي آمريکا در کشتار کودکان يمني

رمزگشايي از يک قطعنامه 
اخيرا مجلس سناي آمريکا پيش نويس قطعنامه 
يمن  به  متجاوز  ائتاف  از  نظامي  توقف حمايت 
را که عربستان سرکردگي آن را برعهده دارد، به 
تصويب رساند. مجلس سناي آمريکا اين قطعنامه 
مخالف  رأي   ۴۱ مقابل  در  موافق  رأي   ۵۶ با  را 

تصويب کرد.
به گزارش گروه بين الملل آنا ،اين قطعنامه از سوي 
سناتور برني سندرز ارائه شد. سندرز، اقدامات حمايتي 
اياات متحده آمريکا از جنگ يمن را مانعي بر سر 
راه ايجاد صلح پايدار در يمن دانسته بود. همچنين 
سناي آمريکا قطعنامه اي ديگر را به موضوع دخالت 
و مسئول دانستن محمد بن سلمان در مرگ جمال 
خاشقجي به تصويب رساند.  تصويب پيش نويس اين 
دو قطعنامه سبب شده است تا رسانه هاي آمريکايي 
از ايجاد دوگانه "سنا- کاخ سفيد" در اياات متحده 
آمريکا سخن گفته و اقدام اخير اکثريت مجلس سنا 
را گامي از سوي دموکراتها و جمهوري خواهان مخالف 
ترامپ عليه وي قلمداد کنند. اگرچه سناي آمريکا 
 پيش نويس اين قطعنامه را تصويب کرده است ،

اما به نظر مي رسد اين آمادگي فعا در مجلس 
نمايندگان آمريکا ) که ترکيب آن از ابتداي سال آينده 
ميادي تغيير مي کند ( وجود ندارد! از سوي ديگر، 
جمهوري خواهان مجلس نمايندگان اعام کرده اند 

که مانع از توقف کمک هاي تسليحاتي اياات متحده 
آمريکا به رژيم سعودي مي شوند. به عبارت بهتر، 
 مقامات حزب جمهوري خواه صراحتا اعام کرده اند 
که از کشتار مردم يمن حمايت مي کنند. اما سوال 
وقيحانه"  "حمايت  اين  آيا  که  اينجاست   اصلي 
يک تنه مختص به جمهوري خواهان کنگره است؟! 
آيا دموکراتها نقشي در کشتار و قتل عام مردم يمن 
در طول حدود ۴ سال اخير ايفا نکرده اند؟ در اين 
خصوص نکاتي وجود دارد که ازم است مورد توجه 

و تحليل قرار گيرد:
نخستين و مهم ترين نکته اينکه جنگ يمن در 
دوران رياست جمهوري باراک اوباما آغاز شد. در 
فروردين ماه سال ۱3۹۴،اين نبرد سخت و نابرابر با 
حمايت دموکراتهايي صورت گرفت که مدعي صلح و 
حمايت سنتي  از دکترين حقوق بشر! جيمي کارتر 
و ديگر سران حزب خود بودند. در آن زمان قرار 
بود عربستان سعودي در عرض دو هفته يمن را به 
تسخير خود در آورد و گروههاي مقاومت يمني را 

شکست دهد. با اين حال هم اکنون حدود ۴ سال 
از جنگ يمن سپري مي شود و محصول حضور 
محمد بن سلمان و مزدورانش در يمن چيزي جز 
شکست و تباهي براي آل سعود نبوده است. در 
دوراني که جنگ يمن آغاز شد، نه تنها بسياري از 
سناتورهاي دموکرات ) که امروز مخالف جنگ يمن 
هستند( در مخالفت با کشتار کودکان يمني سخني 
 به ميان نياوردند، بلکه بارها به طرق مستقيم و 

غير مستقيم از آن حمايت کردند.
نکته بعدي اينکه در دوران رياست جمهوري دونالد 
ترامپ، وي به همان مشي حمايتي دولت اوباما از 
جنگ افروزي در يمن ادامه داد. در اين ميان، برخي 
 خودسري هاي محمد بن سلمان و سرمايه گذاري 
سياسي بيش از اندازه ترامپ بر روي وليعهد خونريز 
سعودي سبب شد تا اکثر دموکراتها و برخي سناتورهاي 
آمريکايي مانند ليندسي گراهام روي وي حساسيت 
ويژه اي پيدا کنند. استمرار شکست عربستان در 
يمن و فرسايشي شدن اين جنگ و آگاهي افکار 

به جناياتي که عليه مردان،  عمومي دنيا نسبت 
زنان و کودکان يمني صورت گرفت نيز اين روند 
را تسريع کرد. ماجراي قتل جمال خاشقجي نيز 
اين خصوص  در  ديگري  کننده  تسريع  عامل  به 
پيش  چندي  که  بود  حالي  در  اين  شد.  تبديل 
 سناتورهاي پرادعاي آمريکايي در برابر بمباران اتوبوس 
دانش آموزان يمني که به شهادت دهها تن از آنها 

انجاميد سکوت کرده بودند. 
نکته پاياني اينکه مخالفت فعلي سناتورهاي آمريکايي 
با جنگ يمن ،ناشي از "صلح طلبي"! يا مخالفت آنها 
 با کليت اين جنگ نيست، بلکه معلول هزينه هاي 
سختي بوده که شکست در يمن بر گرده آنها تحميل 
کرده است. اين روند تا زمان استمرار جنگ در يمن 
ادامه دارد. همچنين  مخالفت سناتورهاي دموکرات 
و جمهوري خواه با حمايت ترامپ از بن سلمان نيز 
ناشي از تشديد مخالفت و تنفر افکار عمومي دنيا و 
متعاقبا آمريکا از وليعهد سعودي هاست. با اين حال 
بايد صراحتا به اين نکته اشاره کرد که سناتورهاي 
آمريکايي نه تنها با جنگ و خونريزي در منطقه 
غرب آسيا و جهان اسام مخالف نيستند، بلکه خود 
در طول ساليان اخير يکي از عوامل اصلي بروز اين 
جنايات بوده اند. قاعده اي که در خصوص جنگ 

يمن نيز صدق مي کند.

وزير امور خارجه گفت: نبايد همه نگاهمان را روي آمريکا متمرکز کنيم. خيال نکنيم هر اتفاقي 
در دنيا يک سرش در آمريکاست.به گزارش فارس محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در کنگره 
حزب نداي ايرانيان با بيان اينکه سياست خارجه حوزه منافع ملي است و حوزه منافع سياسي و 
جناحي نيست گفت: ايران کشور قدرتمند و تاثيرگزاري است و ما به لحاظ جغرافيايي و تاريخي 
همواره تاثيرگزار بوديم و خواهيم ماند و اين واقعيت نه تنها ۴0 سال بلکه در ۷هزار سال گذشته 
به اثبات رسيده است.وي با بيان اينکه مردم مبناي قدرت ايران هستند گفت: در همه عوامل 
قدرت ظاهري، همسايه هاي ما از ما جلوترند و يکي عضو ناتو هست و يکي از آنها بمب هسته 
اي دارد. کل بودجه دفاعي ايران براي هر فرد، در کل منطقه خاورميانه، به استثناي مصر پايين 
ترين است.ظريف ضمن اشاره به اينکه عربستان سال گذشته ۶۹ ميليارد دار هزينه خريد 
ساح کرده و جمهوري اسامي در حوزه دفاعي زير۱۶ ميليارد دار است تصريح کرد: پس چه 

چيزي جز  مردم ما را در منطقه قدرتمند کرده است؟ پس رعايت شان ايران يک ضرورت امنيت 
ملي است و ما مردم را به عنوان پشتوانه امنيت ملي نياز داريم و بدون مردم ما هيچ  هستيم.وي 
افزود: من، بعنوان مسلمان شرم مي کنم که درمورد همسايگان ما ليندزي گراهام مي گويد يک 
هفته حمايتمان را برداريم شما مجبوريد فارسي حرف بزنيد.ظريف با بيان اينکه مشکل ما اين 
است که از طيف هاي مختلف فکري مان و کساني که طرفدار تعامل با دنيا هستند تا کساني 
که به عنوان دلواپس شناخته مي شوند يک اشتباه دارند، گفت: آن اشتباه اينکه غرب را مرکز 
جهان مي بينند. دنياي امروز ما دنياي پساغربي است و يعني زماني در قرن ۱۶ يا ۱۷ هر اتفاق 
تاثيرگذار در غرب مي افتاد و دنيا معادل غرب بود.وي تاکيد کرد: دوران جديدي پيدا شد که 
هرچه در دنيا اتفاق افتاد غربي ها در آن تاثيرگذار اصلي بودند و هر اتفاقي در هرجايي دنيا در 

غرب طراحي شده بود پس ما عادت کرديم هر اتفاقي مي افتد از طرف غرب است.

به  متاليك  برنگ مشکي  پژو 206 مدل 1388  برگ سبز خودرو سواري  مالکيت  شناسنامه 
شماره انتظامي 492 ن 46 ايران 14 و شماره شاسي NAAP03ED99J042681 و شماره موتور 
14188002423 بنام اينجانب فرخنده زندي به شماره ملي 1755493789 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز و کارت ماشين سواري پرايد تيپ GTXI و مدل 1389 و سيستم پرايد به شماره موتور 
3395684 و به رنگ نقره اي - متاليك و شماره شناسايي S1412389431462 و شماره پاك 

ـ به نام آقاي نصرت اله سليماني مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط است.  ـ
برگ سبز و کارت موتور و سند کمپاني موتور سيکلت به شماره تنه 9030843 و شماره موتور 
12532037660  و شماره پاك 93912-498 مدل 1389 به رنگ مشکي به نام قربان علي 

خدابخشي مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط است. 
برگ سبز )سند مالکيت( خودرو سمند LX مدل 1396 رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران 
 NAAC91CEVHF157932 124 و شماره شاسيK1148620 67- 314 ج 64 و شماره موتور

به مالکيت اسماعيل جابري فرد دورکي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سند مالکيت سند فروش کمپاني کارت شناسايي و کارت سوخت مربوط به تراکتور فرگوسن 
به شماره انتظامي 59-876 ك 11 و شماره موتور LFW02217W و شماره شاسي J00404  به 

مالکيت عين اله حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
دفترچه خدمات کشاورزي به شماره 437 به مساحت 20 هکتار واقع در روستاي خرم آباد )خراب 

مسجد( به نام سيد يعقوب آل هاشم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مسعود امنيان فرزند محمدمهدي به شماره شناسنامه 3086 
صادره از دامغان در مقطع کارشناسي رشته مهندسي کشاورزي علوم و صنايع غذايي صادره 
از واحد دانشگاهي دامغان به شماره 89/4696/فا مفقود گرديده است فاقد اعتبار مي باشد از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار 
چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان کد پستي 36176-39998 

اداره دانش آموختگان ارسال نمايد. 
دفترچه تردد دستگاه ضربه اي داندو 800 با کد 9722 با شماره عنگ 988 مربوط به شرکت 
حفاري کتکن با مديريت علي اکبر عباسي فخر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است از 
يابنده تقاضا مي شود با شماره 32675544 تماس حاصل گردد يا به آدرس همدان بلوار شهرداري 
نرسيده به ميدان بيمه صندوق پستي 6515914481 شرکت آب منطقه همدان ارسال نمايند. 
سند کمپاني خودرو پژو 206 آريان مدل 1390 رنگ سفيد - روغني به شماره انتظامي ايران 
 NAAP41FD0BG331512 53- 341 ق 62 و شماره موتور 15090023320 و شماره شاسي

به مالکيت افسانه خاکباز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز سواري ريو مدل 1384 به شماره انتظامي 34-173 و 14 و شماره موتور 01001520 و 

شماره شاسي NAS61002251103203  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز خودروي سواري سمند مدل LXEF7 95 به شماره انتظامي 91-542 ج53 و به شماره 
موتور 147H0195160 و به شماره شاسي NAACJIJWXGF312103 به نام عسگر کريمي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز سواري پرايد 132SX مدل 1391 رنگ سفيد روغني شماره پاك 68 ايران 893 س 
14   شماره موتور 4727477  شماره شاسي  S5420091712875 به نام نيلوفر محمد ابراهيم 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
سند مالکيت و کارت شناسايي موتور سيکلت شهاب 125 سي سي به شماره انتظامي ايران 
539 – 97493 شماره موتور sm184693 و شماره تنه sm82350335 بنام اينجانب حسين 

شاه مرادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سند مالکيت )برگ سبز( موتور سيکلت بلوچ 150cc رنگ نقره اي مدل 1111 به شماره پاك 
822- 19455 به شماره موتور 162fmj1093775  و شماره تنه 150E9111467-NCT به نام 

ارسان ابراهيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
برگ سبز خودروي وانت دوکابين تويوتا هايلوکس مدل 1986 به شماره موتور 0603671 و 
شماره شاسي 0078524 به رنگ سفيد روغني به شماره پاك 534 ج 28- ايران 95 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
 46AA2BG204116 برگ سبز پيکان وانت مدل 90 به شماره موتور 11490028595 به شماره شاسي
به شماره انتظامي 726 س 34 ايران 49 بنام اينجانب مجتبي سرگل زهي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
 2 مساحت  به  محمد حسين  فرزند  اسماعيل سوسرائي  محمد  اينجانب  کشاورزي  دفترچه 
هکتار به شماره 13/108 واقع در روستاي دارکاته از توابع خان ببين مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
سند کمپاني سيتروئن زانتيا مدل 1382 به شماره انتظامي 41-754 ج 54 و شماره موتور 02004479 

و شماره شاسي S1512282108775 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سند کمپاني و برگ سبز و کارت موتورسيکلت احسان مدل 86 رنگ آبي به شماره انتظامي 
31955 اصفهان 14 و موتور 200746065 و تنه 8624958 به نام عباس دادايي يزدلي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
سند کمپاني و برگ سبز سواري سيتروئن C5 مدل 2007 رنگ کرم – بژ به شماره انتظامي 247 
س87- ايران 24 و موتور 1484549 و شاسي 76769640 به نام رضا بهبهاني مفقود گرديده 

و ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد. 
به  احمد  فرزند  حافظ  اصغر  علي  اينجانب  تحصيلي  -مدرك  تحصيلي  مدرك  فقدان  آگهي 
شماره شناسنامه 8189 صادره از تهران در مقطع کارشناسي رشته تحصيلي عمران صادره از 
واحد دانشگاهي کاشان به شماره سريال 1/7969-12 به شماره ثبت سازمان 761162570 و 
تاريخ ثبت 1376/10/20 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد کاشان به نشاني: کاشان – بلوار قطب راوندي – خيابان 

استادان – اداره امور فارغ التحصيان ارسال نماييد. 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فريبا بيات فرزند احمد به شماره شناسنامه 32100 صادره از 
تهران در مقطع کارشناسي رشته 32100 صادره از تهران در مقطع کارشناسي رشته امور گمرکي 
صادره از واحد دانشگاهي فيروزکوه با شماره 44186 مورخ 87/12/11 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد فيروزکوه 

به نشاني فيروزکوه – دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد. 
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ناکامي اقتصادي ترامپ در برابر پکن
بخش سياسي خارجي 

افزايش مازاد تجارت پکن به واشنگتن به 3۵/۵۵ ميليارد دار، شوک سختي 
است.  وارد ساخته  آمريکا  متحده  اياات  رئيس جمهور  ترامپ  دونالد  به  را 
اين آمار ، بيش از هر چيز به معناي شکست اياات متحده آمريکا در جنگ 
داده  گزارش  رويترز  خبرگزاري  شود.چنانچه  مي  محسوب  پکن  با  تجاري 
تجاري  مازاد  افزايش  در خصوص  را  آماري  اخير  چين  گمرک  اداره  است، 
آمار  اين  است.  منتشر کرده  آمريکا  متحده  اياات  با  تجارت  در  اين کشور 
به 3۵/۵۵  نوامبر  ماه  آمريکا، در  با  تجارت چين  مازاد  نشان مي دهد  که 
ميليارد دار فزايش پيدا کرده است. اين در حالي است که مازاد تجارت پکن 
نوامبر ميادي ) ماه گذشته ( حدود 3۲ ميليارد دار  به واشنگتن در ماه 
 بوده است. ثبت اين آمار براي فردي مانند دونالد ترامپ فاجعه بار به نظر 
مي رسد. نبايد فراموش کرد که ترامپ از ابتداي سال ۲0۱۷ ميادي تا کنون، 
هجمه شديدي را عليه "يوآن چين " و از آن مهم تر، عليه "صادرات کااهاي 
چيني" به اياات متحده آمريکا آغاز کرده است. بسياري از تحليلگران طرفدار 
اين موضوع، اين گونه استدال مي کردند که محصول چنين اقدامي مي تواند 
کاهش مازاد تجارت چين به آمريکا باشد. با اين حال آمار موجود چنين چيزي 

را نشان نمي دهد!
به طور کلي تراز تجاري )Balance of trade( به تفاوت بين ميزان و ارزش  
صادرات و واردات در طي يک دوره مشخص اطاق مي شود. بر اين اساس 
اگر صادرات بيشتر از واردات باشد، ميزان مثبت تحت عنوان "مازاد تجاري" 
مورد ارزيابي و ارائه و تحليل قرار مي گيرد. در غير اين صورت و اگر واردات 
از صادرات بيشتر باشد، با شاخصه اي تحت عنون "کسري تجاري" رو به رو 
خواهيم بود. از ابتداي سال ۲0۱۶ ميادي، دونالد ترامپ با استناد به پشتونه 
اي به نام "قدرت دار"، جنگ تجاري سختي را عليه چين و متعاقبا ديگر 
بازيگران بين المللي آغاز کرده است. با اين حال نتيجه اين جنگ اقتصادي 
نشان داده است که دار آمريکا بر خاف آنچه در ظاهر تصور مي شود، به 

شدت آسيب پذير است.
ميادي  نوامبر  ماه  تا  ژانويه  ماه  از  است،  داده  گزارش  رويترز  چنانچه 
است.اين  بوده  دار  ميليارد   ۲۹۴ حدود  آمريکا  و  چين  تجارت  مازاد 
ميادي(  سال ۲0۱۷  نوامبر  تا  ژانويه  از   ( ميادي  گذشته  در سال   ميزان 
حدود ۲۵۱ ميليارد دار بوده است. اين آمار نشان دهنده نتيجه معکوس سياستهاي 
اقتصادي دولت ترامپ عليه پکن است. ضمن آنکه چيني ها در مواجهه با اقدامات 
ترامپ، اقدامات مشابهي را در وضع تعرفه هاي تجاري عليه کااهاي آمريکايي 
صورت داده اند. پکن بر خاف کشورهاي اروپايي ) اتحاديه اروپا( که رويکرد 
منفعانه اي  در برابر اقدامات تجاري اياات متحده آمريکا داشته است، هيچ گاه 
در برابر هجمه هاي تجاري واشنگتن عليه خود عقب نشيني نکرده است.همين 
مسئله ترامپ را بر آن ساخته است تا مذاکراتي را با طرف چيني بر سر تعرفه ها 
صورت دهد. در آخرين دور از اين مذاکرات ، مقرر شد تا وضع تعرفه هاي گمرکي 
 آمريکا عليه کااهاي چيني، تا ابتداي سال ۲0۱۹ ميادي به تاخير بيفتد. اخيرا  
رئيس جمهور آمريکا در ديدار با همتاي چيني خود در بوئنوس آيرس، بر سر 
يک آتش بس اقتصادي سه ماهه  توافق کردند و قرار شد برنامه هاي افزايش 
تعرفه از ۱0 درصد به ۲۵ درصد بر روي کااهاي  چيني )به ارزش ۲00 ميليارد 
دار( تا ابتداي سال جديد ميادي به تعويق بيفتد.در هر حال، به نظر مي رسد 
چيني ها با اقدامات متقابل بتوانند کماکان در واردات کااهاي آمريکايي به کشور 
خود خلل ايجاد کنند. همين مسئله بار ديگر منجر به افزايش مازاد تجاري چين 
به آمريکا خواهد شد. بدون شک اين همان مسئله اي است که براي ترامپ و 

همراهانش حکم يک کابوس اقتصادي سخت را خواهد داشت!

جليقه زردها به انگلستان رسيدند
معترضان به سياست هاي نخست  وزير انگلستان دست به راهپيمايي زدند.به 
گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا از اسپوتنيک، معترضان به مذاکرات 
خروج انگلستان از اتحاديه اروپا با پوشيدن جليقه زرد، پل وست مينستر 
در لندن را مسدود کردند.صدها معترض با شعار »خروج هم اکنون« و 
»برگزيت بدون مذاکره« در خيابان هاي لندن راهپيمايي کردند. گروه 

»مبارزه براي سوسياليسم« اين راهپيمايي را ترتيب داده بود.

رابرت اسميت در گفت و گو با رسالت مطرح کرد:
احتمال تشديد منازعه ترامپ با اعضاي 

اروپايي ناتو 
 استاد  روابط بين الملل دانشگاه سانفرانسيسکو معتقد است که منازعه 
ترامپ با اعضاي پيمان آتانتيک شمالي دنباله دار است و در صورت 
ادامه رياست جمهوري ترامپ، اين منازعه تشديد خواهد شد. پروفسور 
رابرت اسميت در گفت و گو با رسالت اظهار داشت : " مقامات اروپايي 
ضمن رصد انتخابات رياست جمهوري سال ۲0۲0، به دنبال آن هستند 
تا فردي به غير از ترامپ در راس معادات سياسي اياات متحده حضور 
پيدا کند. آنها به دنبال آن هستند تا متعاقب انتخاب فردي به غير از 
ترامپ، هر آنچه به لحاظ امنيتي طي سالهاي اخير) از سال ۲0۱۶ تا 
کنون( اتفاق افتاده جبران شود. آنها حضور ترامپ در آمريکا را به مثابه 
نوعي انحراف سياسي قلمداد مي کنند." استاد دانشگاه سانفرانسيسکو 
در ادامه تاکيد کرد : " طرح ايده ارتش اروپايي از سوي رئيس جمهور 
فرانسه نيز به معناي حمايت اعضاي ناتو از اين ايده نيست. اين اظهارات 
ماکرون، به مثابه بيان موضع عليه کنشها و مواضع دونالد ترامپ است. 
بازيگران کوچک تر در ناتو، خصوصا بازيگراني که عضو سابق پيمان ورشو 
بوده اند همچنان ناتو را نسبت به هر ايده ديگري از جمله ارتش اروپايي 
ترجيح مي دهند.به نظر من، اگر ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
سال ۲0۲0 موفق نشود و براي بار ديگر انتخاب شود و در اين انتخابات 
شکست بخورد، اظهارات و واکنشهاي مقامات اروپايي در اين خصوص 
) تشکيل ارتش اروپايي( نيز پايان خواهد يافت. " وي در پايان تاکيد 
کرد: "با اين حال حضور دوباره ترامپ در کاخ سفيد به معناي استمرار 
منازعه اي دنباله دار ميان وي و اعضاي ناتو خواهد بود. در اين صورت، 
ايده هايي مانند تشکيل ارتش اروپايي از سوي اعضاي ناتو تقويت خواهد 
شد و اين به معناي نابودي پيمان آتانتيک شمالي خواهد بود. از اين رو 

نگراني هاي موجود در خصوص آينده ناتو کاما به جا است. " 

هشت کشور اروپايي در بيانيه اي 
خواستار اجراي کامل برجام شدند

نمايندگان ۸ کشور اروپايي قبل از آغاز نشست شوراي امنيت درباره 
اجراي قطعنامه ۲۲3۱ درباره ايران خواستار اجراي کامل و مؤثر توافق 
هسته اي برجام شدند.به گزارش  تسنيم ،نمايندگان ۸ کشور بلژيک، 
فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، لهستان و سوئد در بيانيه اي خواستار اجراي 
کامل و مؤثر برجام شدند.اين بيانيه با يادآور شدن پايبندي ايران به 
برجام تصريح کرده است: تا زماني که ايران تعهداتش را به طور کامل 
اجرا کند، اتحاديه اروپا به طور کامل اجراي آن را ادامه خواهد داد. وزراي 

خارجه اتحاديه اروپا بر اين  موضوع تأکيد کردند.

آگهی تغييرات شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان سهامی 
خاص به شماره ثبت 513 و شناسه ملی 10260318867 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: نام شرکت به کشت و دام زاينده رود گاب اصفهان 
سهامی خاص تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاری تيران و کرون )313403(

آگهی تغييرات شرکت ارزن دشت نيکو شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3378 و شناسه ملی 10100215065 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - به موضوع شرکت مرتع داری و آبخيزداری و مکانيزاسيون 
الحاق  ذيصاح  مراجع  از  ازم  مجوزهای  اخذ  از  پس  کشاورزی 
گرديد و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماك استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری کرج )315266(

آگهی تغييرات شرکت فواد زرين لنجان شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع  به  و شناسه ملی 10260138825  ثبت 791 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شرکت در شهرستان لنجان به بخش فوادشهر - دهستان خرم رود - 
روستا شهرك صنعتی فواد-محله شهرك فواد-کوچه صحرا-خيابان 
اصلی-پاك -0طبقه همکف- به کدپستی 8477147152 تغيير يافت. 
و  ها  ثبت شرکت  مرجع  اصفهان  استان  اماك  و  اسناد  ثبت  اداره کل 

موسسات غيرتجاری لنجان )313400(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود پرچمداران نسل هوشمند فرتاك درتاريخ 
1397/09/10 به شماره ثبت 35372 به شناسه ملی 14007975822 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع 
عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :طراحی توليد مونتاژ و نگهداری 
و پشتيبانی فنی و خريد و فروش و صادرات و واردات انواع تجهيزات و 
سيستم های ارتباطی شامل تلفن همراه و لوازم جانبی. خريد و فروش 
و صادرات و واردات کااهای مجاز بازرگانی . اخذ وام و تسهيات ريالی و 
ارزی از بانکهای داخلی و خارجی. ايجاد و اخذ و اعطای شعبه و نمايندگی 
از شرکت های داخلی و خارجی. شرکت در نمايشگاهها و مناقصات و 
مزايدات و عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان 
کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، نوروزآباد ، کوچه شهيد بدرلو ، کوچه 
فجر 3 ، پاك 5 ، طبقه اول کدپستی 3174646433 سرمايه شخصيت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدی ميزان سهم الشرکه 
هر يك از شرکا آقای رضا امينا حصاری به شماره ملی 0321647866 
دارنده 990000 ريال سهم الشرکه آقای حسين اميناحصاری به شماره 
ملی 0703448048 دارنده 10000 ريال سهم الشرکه مدير عامل آقای 
رضا امينا حصاری به شماره ملی 0321647866و به سمت مديرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و 
همچنين کليه نامه های عادی و اداری با امضاءمديرعامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
تعيين  اانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت  روزنامه کثير 
گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان البرز اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری کرج )315231(

آگهی تغييرات شرکت ارزن دشت نيکو شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3378 و شناسه ملی 10100215065 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - خانم مهين گودرزی با کد ملی 2391870868 
بسمت رئيس هئيت مديره و مدير عامل و آقای علی حيدری با 
کد ملی 0589939637 بسمت عضو هئيت مديره و خانم فروغ 
حسينی با کد ملی 2391701470 بسمت نايب رئيس هئيت مديره 
و آقای علی رضا حسينی با کد ملی 2391733720 بسمت عضو 
هئيت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند . - امضاء کليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چك و سفته و برات 
و قرار دادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضاء خانم 
مهين گودرزی و در غياب ايشان با امضاء آقای عليرضا حسينی 
با مهر شرکت معتبر می باشد . - خانم سونيا احمدی با کد ملی 
4011698547 بسمت بازرس اصلی و آقای وحيد آقايی با کد ملی 
0321891120 بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت يکسال 
مالی انتخاب گرديدند . اداره کل ثبت اسناد و اماك استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کرج )315273(

آگهی تغييرات شرکت بازرگانی فواد شهميرزاد سهامی خاص به شماره ثبت 
1111 و شناسه ملی 14005437215 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شرکت 
بانام  تماما عادی  به 300.000 سهم  از مبلغ 30.000.000.000 ريال منقسم 
100.000ريالی به مبلغ 40.000.000.000 ريال منقسم به 400.000 سهم تماما 
عادی بانام 100.000 ريالی که طی گواهی بانك ملت شعبه شهميرزاد به مورخ 
97/8/19 به شماره 201/6136 افزايش يافت و ماده مذکور در اساسنامه به 
شرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری مهدی شهر )315531(

آگهی تغييرات شرکت پيشرو انرژی ساعی شاهوار)سهامی 
خاص(به شماره ثبت 4522 و شناسه ملی 14006826681 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هيات مديره به 4 نفر 
افزايش يافت و ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصاح 
گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری شاهرود )315529(

آگهی تغييرات شرکت عقيق سازه گستر سهامی خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10480026829 ملی  شناسه  و   6423
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397/08/19 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
سرمايه شرکت از مبلغ 1.000.000.000 ريال به مبلغ 20.000.000.000 ريال 
به ارزش اسمی هر سهم  بانام عادی  8.000.000 سهم تماما  به  منقسم 
2.500 ريالی از محل مطالبات افزايش يافت و ماده مذکور در اساسنامه 
به شرح فوق اصاح گرديد اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سمنان )315530(

براي يازدهمين سال متوالي؛ 
بانک پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسري تقدير کرد

بانک پاسارگاد براي يازدهمين سال متوالي، از نفرات اول تا سوم آزمون سراسري، در ۵ 
رشته آزمايشي تقديرکرد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، در مراسمي که در تاريخ 
۲۱ آذر ۱3۹۷، با حضور آيت اه دکتر محقق داماد عضو فرهنگستان علوم، دکتر سهراب پور 
قائم مقام بنياد ملي نخبگان، اعضاي هيئت امنا و هيئت مؤسس دانشگاه خاتم، جمعي از 
و  سال ۹۷  سراسري  کنکور  برگزيده  نفرات  بانک پاسارگاد،  مديران  دانشگاه ها،  استادان 
سال هاي گذشته و خانواده  آنها در محل دانشگاه خاتم برگزار شد، از نفرات اول تا سوم 
کنکور سراسري تجليل شد.بر اساس اين خبر، بانک پاسارگاد ضمن اهداي ۲۵ هزار سهم 
بانک به نفرات اول، ۱۷ هزار و ۵00 سهم به نفرات دوم و ۱۲ هزار و ۵00 سهم به نفرات 
سوم، ماهيانه مبلغ ۶۶0 هزار تومان تا هر زمان که در داخل کشور ادامه تحصيل دهند، 
اين مراسم ضمن  اين عزيزان واريز خواهد کرد.آيت اه دکتر محقق داماد در  به حساب 
تبريک به ملت ايران به دليل آنکه در آينده از دانش نفرات برتر کنکور سراسري بهره مند 
خواهند شد، گفت: يک زماني بشر به فکر بودن و زندگي کردن بود ولي در قرن حاضر 
بشر فقط به فکر داشتن است. ما امروز در کشور خود، عالمان و دانشمندان بسياري داريم 
اما آيا با دانش و مديريت علمي مشکات را حل مي کنيم؟ آيا پذيرفته ايم که کشور به 
مديريت علمي نياز دارد؟ مديريت و اقتصاد هر دو علم هستند.وي با تأکيد بر بهره گيري 
از علم و تخصص ادامه داد: اگر دانشگاه هاي ما در صنعت پيشرفته باشند و در آنها علم به 
عرش برسد، اما در جامعه از اين علم نفع نبريم، اين علم چه مزيتي دارد؟ علم و دانشي 
مفيد است که به درد جامعه بخورد و مشکل مردم را حل کرده و باعث نفع انسان ها شود.
دکتر سهراب پور قائم مقام بنياد ملي نخبگان نيز با اشاره به تأسيس دانشگاه خاتم توسط 
بانک پاسارگاد گفت: دکتر قاسمي مديرعامل بانک پاسارگاد به عنوان يکي از شخصيت هاي 
تأثيرگذار که سال ها در سطوح باا مشاغلي را داشته اند، عاقه  خاصي به علم دارند و به 
اين جهت دانشگاه خاتم را ايجاد کردند. ايشان مي خواهند در ايران يک استن فورد بسازند 
و به  نظر من مي توانند.وي ادامه داد: بانک پاسارگاد به عنوان يک مؤسسه خصوصي بزرگ 
در کشور از لحاظ مسئوليت هاي اجتماعي اقدامات بزرگي انجام داده و در رأس اين امور 

فعاليت هاي علمي است که به ساخت دانشگاه خاتم منجر شده است.
عضو هيئت امناي دانشگاه خاتم در ادامه افزود: مسئله اشتغال، بعد از اتمام تحصيل مطرح 
است. دانشگاه هاي ما کارهاي مهمي در جهت حل مسائل و مشکات کشور انجام داده اند. 
به عنوان مثال جمعي از عزيزاني که از دانشگاه شريف فارغ التحصيل شدند، در داخل کشور 
شرکت هاي موفقي را تأسيس کرده اند. براي نمونه يکي از نرم افزارهاي مطرح بانکي را شرکت 
فناپ ساخته است. همين شرکت هاي دانش بنيان، يکي از اميدهاي ما در کشور هستند که 
برخي از آنها در زمينه هاي مختلف بسيار موفق هستند.وي در پايان ضمن اشاره به اقدامات 
مؤثر نخبگان در راستاي آباداني و سازندگي کشور تصريح کرد: ما به اين جوانان افتخار مي کنيم 
و به خانواده هاي ايشان تبريک مي گوييم.ارسان اميري عضو هيئت عامل بانک پاسارگاد نيز 
ضمن تبريک به جوانان نخبه و خانواده  هاي ايشان گفت: بانک پاسارگاد در آستانه  ورود به 
چهاردهمين سال فعاليت خود است. در اين سيزده سال، امروز يازدهمين بار است که از 
سرمايه هاي بي نظير اين کشور تقدير مي کند.   اين بانک  در ۱3 سال فعاليت، همواره سعي 
کرده است حرکت خود را به سوي تعالي و ايفاي نقش مؤثر ادامه دهد و اميدواريم که مشمول 
رحمت خداوند باشد.وي ادامه داد: بانک پاسارگاد در اين مدت، از هيچ، يک بنيان بزرگ و 
يک سرمايه  ملي ايجاد کرده است. مگر نه اينکه علم اقتصاد، علم بهره وري بهينه از حداقل 
منابع است؟ تجربه ي بانک پاسارگاد نشان داده است که از حداقل منابع، بهترين بهره وري ها 
در حوزه هاي اقتصاد، بانکداري، صنعت و ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي حاصل شده است. 
ياري گري دست دانشمندان، گرفتن بازوي پرتوان پهلوانان، توجه به هنر و فرهنگ در همه  
ابعاد، هيچ گاه در بانک پاسارگاد حتي کمرنگ نشده است.معاونت مديرعامل بانک پاسارگاد 
تأکيد کرد: تجربه  بانک پاسارگاد مي تواند به عنوان نمونه اي بارز در اين کشور براي بازگشت 
اعتماد به اقتصاد و بانکداري ايران باشد.وي در پايان خاطرنشان کرد: اقداماتي مانند آنچه 
بانک پاسارگاد انجام مي دهد، براي حمايت از نخبگان کفايت نمي کند. ضمن تبريک و آرزوي 
سامت و عاقبت به خيري براي همه  اين نخبگان، نگذاريم عشق به وطن در بچه هايمان 
کمرنگ هم شود. محمد استادمحمدي رتبه اول گروه رياضي در کنکور سراسري سال ۹۱ 
به نمايندگي از برگزيدگان کنکور سراسري سال هاي گذشته، از دکتر قاسمي مديرعامل 

بانک پاسارگاد به دليل حمايت هاي بدون چشمداشتي که از نخبگان دارند تشکر کرد.



اجتماعي  شنبه 24 آذر 101397
7 ربيع الثاني 1440-15 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9383

خبر
جانشين فرمانده ناجا خبر داد:

 نصب حدود دو هزار دوربين 
ثبت تخلفات در سطح جاده ها

جانشين فرمانده ناجا گفت: حدود ۲ هزار دوربين ثبت تخلف در جاده ها 
نصب شده است.به گزارش خبرنگار انتظامي گروه اجتماعي خبرگزاري 
آنا، سردار ايوب سليماني در حاشيه رزمايش طرح ترافيکي زمستاني ۹۷ 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جاده هاي کشور ۲ هزار دوربين ثبت 
تخلف وجود دارد و هرکجا دوربين وجود دارد کاهش تلفات داشته ايم.

وي گفت: اگر پايش تصويري و ردياب هاي الکترونيکي که در قانون آمده 
است، روي خودرو ها نصب شود و سامانه سپهتن را گسترش دهيم، شاهد 
کاهش تصادفات و تلفات جاده اي خواهيم بود.جانشين فرمانده ناجا در 
پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه بيش از ۵۰ درصد از کشته هاي تصادفات 
رانندگي در راه انتقال  يا بيمارستان فوت مي کنند، گفت: در اين خصوص 
در حال امضاي تفاهمنامه اورژانس و سازمان راهداري هستيم که مي تواند 
باعث کاهش تلفات شود.سليماني با اشاره به اينکه جاده هاي کوهستاني، 
برف گير و پرتردد داراي تصادفات بيشتري هستند، خاطرنشان کرد: نقاط 
حادثه خيز و پرتردد شناسايي و به سازمان راهداري اعام شده اند و اميدواريم 

مشکات اين نقاط هرچه سريعتر برطرف شود.

معاون درمان سازمان تامين اجتماعي خبر داد:
اجراي طرح خوش رويي در مراکز 

درماني تامين اجتماعي
معاون درمان سازمان تامين اجتماعي از ساخت ۵۲ مرکز درماني تامين 
اجتماعي در کشور خبر داد و گفت: طرح »خوش رويي« در مراکز درماني 
اين سازمان اجرا مي شود.به گزارش ايسنا مهدي درخشان در جمع مديران 
درمان تامين اجتماعي منطقه ۵ کشور در همدان، با تاکيد به اينکه برنامه 
اصلي سازمان تامين اجتماعي طي دو يا سه سال آينده روي چند محور 
خواهد بود، گفت: افزايش کيفيت خدمات در کنار افزايش کميت خدمات 
و نيز اجراي طرح بزرگ »خوش رويي« از اهداف مورد نظر است.وي با اشاره 
به اينکه در طرح »خوش رويي« تشويق همکاران به ارائه خدمات همراه با 
برخورد بسيار خوب توام با لبخند به بيماران و همراهان آنها مورد توجه 
است، افزود: اين طرح دستوري نيست و تاش شده از تمام همکاران ايده 
گرفته و همه در آن مشارکت داشته باشند.درخشان با بيان اينکه طرح 
»خوش رويي« طرح ابتکاري است که همکاران با اجراي دقيق آن تشويق 
خواهند شد، خاطرنشان کرد: اميدوارم عاوه بر افزايش کمي خدمات در 

بعد ارائه خدمات توام با لبخند بتوانيم سرآمد باشيم.

مونسان خبر داد:
 ممانعت از تصويب طرح هايي که 
به بافت هاي تاريخي آسيب مي زند

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تاکيد دارد که 
اين سازمان براي ممانعت از اجراي طرح هاي آسيب رسان به بافت هاي 
تاريخي تاش خواهد کرد.به گزارش ايسنا علي اصغر مونسان در حاشيه 
برپايي نمايشگاه گردشگري پارس در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه بخش 
تاريخي شهرها براي ما حائز اهميت است، خاطرنشان کرد: تاش مي کنيم 
از تصويب طرح هايي که موجب آسيب به بافت هاي تاريخي مي شود ممانعت 
کنيم.وي همچنين از بازگشت بيش از ۱۱ هزار لوح گلي سالم مربوط به 
باروي تخت جمشيد خبر داد و در اين باره گفت: اين الواح با رأي ديوانعالي 
آمريکا به کشور برمي گردد.وي با بيان اينکه اين تعداد الواح با مجوز وزارت 
خزانه داري آمريکا در مرحله اول ۱۷۸۴ لوح در حال بسته بندي و ارسال 
به ايران است از رشد ۵۸ درصدي ورود گردشگران خارجي در 6 ماهه اول 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

شركت تعاوني خدمات پشتيباني شيخ 
آباد ايرانيان )شماره ثبت 22646(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده نوبت اول 

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت تعاوني خدمات پشتيباني 
شيخ آباد ايرانيان كرج دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده كه با دستور جلسه، مكان و زمان مشخص شده به شرح 

ذيل برگزار ميگردد حضور بهم رسانند. 
زمان: روز شنبه مورخ 1397/10/29 ساعت 9 صبح

مكان كرج- آزادگان - خيابان شهيد مطهري - تاار همايش اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسامي استان البرز

يادآوري مي شود:  
1- در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق حضور و 
اعمال راي از سوي خود را به نماينده تام ااختيار خود واگذار نمايد. در اين 
صورت هيچكس نمي تواند نمايندگي بيش از سه عضو را بپذيرد و هر شخص 
غيرعضو تنها يك راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمايندگي 
مذكور با امضاي نماينده هيات مديره و بازرسان تعاوني كه مشخص شده 
است معتبرخواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد 
حداكثرظرف مدت 15 روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود با در 
دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در 
محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هويت طرفين عضويت متقاضي 
واهليت نماينده برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد و برگه 

ورود به مجمع براي نماينده صادرگردد. 
2- اعضايي كه تمايل به كانديداتوري هيات مديره را دارند درخواست 
تاريخ  از  را حداكثر ظرف مدت هفت روز  )فرم مشخصات( خود  كتبي 
انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي عادي با همراه داشتن مدارك ازم 
)كپي صفحات شناسنامه – مدرك تحصيلي – تخصصي و تجربي – برگ 
سهام خريد زمين – كارت ملي – كارت پايان خدمت )آقايان( – دو قطعه 

عكس( به دفتر تعاوني تحويل دهند. 
3- اين مجمع با نصف بعاوه يك اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن در 
صورت عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب 

نافذ و معتبر خواهد بود. 
4- حضور به موقع سهامداران درجلسه مذكور نشانه احترام به حقوق 
ديگر سهامداران مي باشد ضمنا داشتن كارت ملي و اصل برگ سهام 

براي حضور در جلسه مجمع الزامي مي باشد. 
دستور جلسه : 

1- طرح و تصويب صورتهاي مال منتهي به اسفند 1396
2- حسابرسي دوره هاي مالي سال 1381 لغايت پايان 1390 

و دوره هاي مالي سال 1391 لغايت پايان 1396
3- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/26

م الف 97/394

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساانه نوبت دوم بطور فوق العاده 

شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه 
يک تبريز

تاريخ انتشار: 97/09/24
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم بطور فوق العاده به شماره ثبت 9710 
به شناسنامه ملي10200156225 راس ساعت 10.30 صبح مورخ 97/10/7 
روز جمعه در سالن اجتماعات تربيت معلم تبريز واقع در ميدان دانشسرا 
برگزار مي شود اعضائيكه نمي توانند شخصا در مجمع عمومي حضور 
يابند مي توانند تا حداكثر مورخ 97/10/4 با حضور توام وكيل و موكل در 

دفتر شركت حضور يابند.
دستور جلسه:

1- گزارش هيئت مديره و بازرسان
2- طرح و اتخاذ تصميم و تصويب تراز مالي و بيان حساب سود و زيان 

سال 96
3- اتخاذ تصميم در مورد عضويت و يا لغو عضويت و تغيير تعداد اعضا 

سرمايه
4- تعيين خط و مشي آتي شركت و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت 

مديره
5- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل براي سال 

جاري
جهت حضور در مجمع ارائه كپي كارت ملي الزامي است.

خ ش 97/9/24

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد ذمه(
آگهي مزايده اموال غيرمنقول )ذمه اي(

پرونده اجرائي كاسه 9700011 ششدانگ يك قطعه زمين به پاك ثبتي 
285 فرعي از 36 اصلي واقع در بخش پنج شهر زرين آباد به استناد قرارداد 
بانكي شماره 2319- 701- 7837886-1 مورخه 1392/9/6 دفترخانه 50 
زنجان كه ذيل ثبت 12140 صفحه 325 دفتر 120 به نام شركت سرمايه 
گذاري زنجان صادر و تسليم گرديده كه بنابر درخواست بستانكار بازداشت 
و محدود به حدود ذيل مي باشد عرصه به مساحت 4542 مترمربع در 
حال حاضر به صورت زمين كشاورزي با حصار كشي فنس گالوانيزه داراي 
پايه هاي فلزي از لوله گالوانيزه يك و يك چهارم اينچ از هر فاصله 3 متر 
و درب ورودي به طول 4 متر از قوطي به طول كلي 160 متر كه هيچ گونه 
عمليات خاكي طبق اسناد پيوستي انجام نشده است كه با در نظر گرفتن 
موقعيت محل و مكاني ملك ارزش كل ملك به مبلغ 2/390/000/000 ريال 
توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده پاك فوق از ساعت 9 الي 
12 رو دوشنبه مورخه 1397/10/10 در اداره ثبت اسناد واماك شهرستان 
ايجرود واقع در مجتمع ادارات از طرق مزايده به فروش مي رسد. مزايده 
از مبلغ 2/390/000/000 ريال شروع و به بااترين قيمت پيشنهادي نقدا 
فروخته مي شود. ازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد 
مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي وعوارض شهرداري و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل 
رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت ومكان مقرر 

برگزار خواهد شد. فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. 
تاريخ انتشار 97/9/24- 1027

خ ش 97/9/24

 هيئت مديره
 تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه يک تبريز

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
)نوبت دوم( شركت تعاوني عدالت 

شهرستان علي آبادكتول به شماره ثبت 
1096

به اطاع كليه سهامداران شركت تعاوني عدالت شهرستان علي آباد كتول 
به شماره ثبت 1096 مي رساند. جلسه مجمع عمومي عادي )نوبت دوم( اين 
تعاوني راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/10/6 در محل سالن 
اجتماعات مجمع امور صنفي شهرستان علي آباد  كتول واقع در خيابان 

امام رضا )ع( خيابان اصناف )فردوس 45( برگزار مي گردد. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس 
2- تصويب صورتهاي مالي سالهاي مالي منتهي به 30 مهر 1395 ، 30 متر 

1396 و 30 مهر 1397
3- تصويب بودجه پيشنهادي سال مالي منتهي به 30 مهر 1398

4- بستن حساب زيان شركت با سود انباشته سنوات سال قبل و سنوات 
آتي در صورت داشتن زيان 

5- انتخاب هيات مديره 
6- انتخاب بازرس 

7- تعيين حق الزحمه بازرس مربوط به دوره مالي 30 مهر 1396 و 30 مهر 
1397 و 30 مهر 1398 
تاريخ انتشار 97/9/24

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت دوم

شركت تعاوني اعتبار كاركنان 
استانداري  و فرمانداري اروميه به 

شماره ثبت 1888
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان استانداري و فرمانداري اروميه راس ساعت 
10 روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در محل نمازخانه استانداري تشكيل مي 

گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود. 
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آئين نامه نحوه 
تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد 
مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام 
ااختيار از ميان اعضاء يا غير اعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي 
مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت و هر شخص غيرعضو 
تنها يك راي با وكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي 
بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع 
بغير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره 
بررسي و تاييد گردد و در غير اينصورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع 

بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد. 
دستور جلسه: 

1- تغيير واصاح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح تصويب اساسنامه 
جديد منطبق با دستور ااعمل اجرايي تاسيس فعاليت و نظارت بر شركتهاي 

تعاوني اعتبار مصوب جلسه مورخ 96/3/9 شوراي پول و اعتبار 
1- تغيير و اصاح ماده 11 اساسنامه 
2- تغيير و اصاح ماده 6 اساسنامه 

تاريخ انتشار 97/9/24- 2958
خ ش 97/9/24

 هيات مديره – 
تعاوني اعتبار استانداري و فرمانداري اروميه 

 شركت تعاوني 
خدمات پشتيباني شيخ آباد ايرانيان 

هيات مديره شركت تعاوني عدالت 
شهرستان علي آباد كتول 

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه 
انجمن صنفي كارفرمايي شهربازي 

داران ايران )نوبت اول(
به استناد تبصره 2 - ماده 11 -  اساسنامه و مصوبه بند 1 - هشتمين 
جلسه سومين هيات مديره انجمن صنفي شهربازي داران ايران مجمع 
عمومي عادي ساليانه در روز يكشنبه مورخ 16 / 10 / 1397 ساعت 2 بعد 
از ظهر  )14( در محل سالن آمفي تئاتر پارك ارم به نشاني: كيلومتر 4 
تهران  - كرج، پارك ارم، ورودي شماره 2، پاركينگ شهربازي شماره 1، 

سالن آمفي تئاتر برگزار مي گردد. 
لذا بدينوسيله از كليه اعضاي محترم انجمن كه عضويت آنها در دبيرخانه 
انجمن تاييد و ثبت شده است دعوت مي گردد در تاريخ فوق در جلسه 

مجمع عمومي شركت نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملكرد هيات مديره و بازرسان
2- استماع گزارش مالي و تراز مالي انجمن منتهي به سال مالي و تصويب 

آن
3- انتخابات تكميلي هيات مديره )علي البدل(

4- انتخابات بازرسان )اصلي و علي البدل(
5- تعيين بودجه سال مالي

6- ساير مواردي كه در صاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد
تاريخ انتشار 97/9/24

خ ت 97/9/24

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت تعاوني مجتمع تجاري زيرك 

بوكان بشماره ثبت 260 و شناسه ملي 
10220016113 )نوبت سوم(

جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم( شركت تعاوني شماره 52 
مجتمع تجاري زيرك بوكان بشماره ثبت 260 در راس ساعت 10:00 صبح 
روز چهارشنبه مورخه 1397/10/5 در محل دفتر شركت تعاوني )واقع در 
سالن اجتماعات پاساژ زيرك( تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران واعضاء 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز 
و ساعت مقرر درمحل تعيين شده حضور بهم رسانند يا وكاي خود را طبق 
مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعاوني در صورتيكه 
حضور عضو در مجمع ميسر نباشد مي تواند حق راي خود را به موجب 
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضا واگذار نمايد 
كه در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر خود حداكثرسه راي با وكالت 
و هر شخص غير عضو تنها يك راي با وكالت داشته باشد وكالتنامه هاي 
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل 
مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط 
هيات مديره/بازرس بررسي و تاييد گردد. در غير اين صورت وكالتنامه 

بايستي به تاييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد. 
دستور جلسه: 

1- تصميم گيري درخصوص تغيير واصاح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد 
عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با قانون اصاح موادي از قانون 
بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسامي ايران مصوب مورخ 93/2/17 مجلس 

شوراي اسامي 
تاريخ انتشار 97/9/24- 3382

خ ش 97/9/24

هيات مديره

اعضاء هيات مديره شركت تعاوني 
مجتمع تجاري زيرك بوكان 

ادامه از صفحه اول
وي درباره آمار ايران در ميان کشورهاي مهاجر فرست 
افزود: اينکه ايران در ميان کشورهاي ياد شده و در 
ميان کشورهاي منطقه بيشترين آمار مهاجرت نخبگان 
را دارد مورد منازعه است. مطالعه جامع پژوهشکده 
سياست گذاري علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف 
در خصوص جا به جايي دانشجويان و تحصيلکردگان 
ايران را جزء بيست کشور نخست برتر مهاجر فرست 

نيست و در ايه هاي پايين تري قرار دارد.  
 دکتر فرزانه با نامطلوب خواندن آمارهاي فرار نخبگان 
اظهار داشت: از ميان فارغ التحصيان دانشگاهي چيزي 
حدود ۱۰ تا  ۱۲ هزار نفر در سال مهاجرت مي کنند. 
اين رقم چيزي در حدود نيم، يک و نيم درصد يا 
کمتر از دو درصد دانشجويان ورودي ساانه ايران يا 
فارغ التحصيان کارشناسي ايران را در برمي گيرد، 
اما  به هر حال عدد بزرگي است ولي جزء بدترين 

اعداد قلمداد نمي شود.
دکتر فروهر فرزانه استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف 
با توجه به آخرين آمارها درباره مهاجرت نخبگان 
گفت: براساس آخرين آمار در سال ۲۰۱۷ دوازده 
 هزار و ششصد نفر دانشجو از ايران مهاجرت کرده اند. 
اگر ساانه هشتصد هزار دانشجو در دانشگاه هاي 
کشور پذيرش شوند، در برابر دوازده هزار نفر مهاجر 
شايد رقم مهاجرت نخبگان چشمگير نباشد اما تعداد 
دانشجويان مهاجرت کرده جزء ايه برترين هاي 

دانشجويي کشور به شمار مي روند.
هاي  رشته  درخصوص  بيشتر  توضيح  با   وي 
مهاجر شونده افزود: بيشترين مهاجران از بين دانشجويان 
در رشته هاي علوم محض و مهندسي است، يعني از 
رشته هاي پزشکي و علوم انساني مهاجرت کمتري 
صورت مي گيرد. اغلب دانشجويان مهاجرت کرده 
خارج  ايران  از  که  هستند  کيفيتي  با   دانشجويان 
مي شوند. شايد بتوان گفت ايه دو درصدي که از 
کشور خارجي مي شوند جزء ايه هاي برتر دانشگاهي 

کشور هستند.
فرار  آمار  شريف  صنعتي  دانشگاه  تمام  استاد    
توضيح  و  خواند  کننده  نگران  را  ايران  در  مغزها 
داد: با نگاهي به آمارها اگر قبول کنيم يک و نيم 
درصد دانشجويان از ايران مهاجرت مي کنند، در 
کشور چين يک و هشت دهم درصد، از عربستان 
سعودي پنج و 6 دهم درصد و از ترکيه هفتاد و 
پنج صدم درصد مهاجرت مي کنند، به اين معنا 
که مهاجرت دانشجويان چيني و عربستاني از ما 
بيشتر و ترکيه از ما کمتر است، هر چند که نبايد 
آمار دانشجويان کشورهايي چون چين  و هند را 
با توجه به جمعيت آنها در نظر نگرفت. به هر حال 

آمار مهاجرت نخبگان ايراني نگران کننده است اما 
آنقدر فاجعه بار نيست.

آثار زيانبار اقتصادي فرار مغزها 
توصيف  فرآيندي  به عنوان  مي توان  را  مغزها  فرار 
به  مهاجرت  از طريق  مبدأ  آن کشور  در  که  کرد 
ساير کشورها، افراد تحصيلکرده و با استعداد خود را 
از دست مي دهد. اين روند مشکل و معضلي اساسي 
است، زيرا افراد متخصص و تحصيلکرده از کشور 
خارج مي شوند و تخصص خود را به اقتصاد کشورهاي 
ديگر اعطا مي کنند. کشور مبدأ پس از فقدان نيروي 
متخصص خود، از سختي هاي اقتصادي فراواني رنج 
خواهد برد، زيرا کساني که باقي مانده اند، احتماا 
دانش و تخصص ازم را براي ايجاد تغيير و بهبود 

شرايط جامعه ندارند.
از کشور  ايراني هاي خارج  از جمعيت  آمار دقيقي 
وجود ندارد اما  بخش وسيعي از آنها تحصيلکرده و 
متخصص هستند. ۷۰ درصد مهاجرت کنندگان به 
عنوان نخبگان از رتبه هاي برتر کنکور، المپيادي ها و 

مدال آوران علمي کشور به شمار مي روند.
اشتغال؛ عامل اصلي فرار مغزها 

پروفسور محمد علي زلفي گل عضو هيئت علمي 
دانشگاه بوعلي سيناي همدان و استاد تمام شيمي 

ايران  به اصلي ترين دليل فرار مغزها در  با اشاره 
گفت: مهمترين دليل فرار مغزها از کشور موضوع 
اشتغال است. با توجه به اينکه فارغ التحصيان مقاطع 
دکترا و کارشناسي ارشد در جايگاه مناسب شغلي 
قرار نمي گيرند و دانشجوياني از دانشگاه هاي برتر 
کشور هماند دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تهران 
هستند، چاره اي جز مهاجرت ندارند، بنابراين مجبور 
به مهاجرت به کشورهايي مي شوند که از تخصص 

آنها استفاده کنند. 
وي در اين باره افزود: ازم به ذکر است مهاجرت 
نخبگان از مقطع کارشناسي بيشتر از مقاطع ديگر است، 
به اين جهت که بعد از مقطع کارشناسي کشورهاي 
هدف، دانشجويان را مورد حمايت مالي خود قرار داده 

و موضوع اشتغال آنها بهتر حل مي شود. 
استاد شيمي دانشگاه بوعلي خاطر نشان شد: بي شک 
درصد مهاجران نخبگان ايراني به نسبت جمعيت 
دانشجويي کشور زياد است. بنده معتقدم اصلي ترين 
عامل مهاجرت نخبگان نگراني از موضوع اشتغال است. 
متاسفانه موضوع بيکاري در سالهاي اخير منجر به 

تشديد روند خروج مغزها از کشور شده است. 
استاد محمد علي زلفي گل استاد دانشگاه با اشاره 
به تبعات مهاجرت نخبگان از کشور گفت: مهاجرت 

نخبگان براي کشور تبعات و هزينه هاي بسياري 
از  به دنبال دارد. در يک کاس درس چهل نفره 
دبستان تا دبيرستان شايد دو يا سه نفر به مقطع 
دکترا برسند. با خروج يک دانشجوي دکترا از کشور 
کليه هزينه چهل دانش آموز در دوزاده سال تحصيلي 
به هدر مي رود و کشوري که مي تواند از تجارب و 
علم فرزندانش استفاده کند بي بهره  مانده و خالي 

از متخصصين مجرب مي شود. 
چرا نخبگان ايراني مهاجرت مي كنند؟

رفتارهاي مهاجرتي نخبگان موضوع پيچيده و چندايه اي 
است، نبايد آن را به چند علت محدود کرد. تا هنگامي 
که در جامعه مردم از امکانات و منابع يکساني برخوردار 
نباشند و شايسته سااري نباشد مهاجرت نخبگان 
طبيعي است. به عبارتي عدم تعادل ميان امکانات و 
منابع انساني موجب سرريز نيروي متخصص انساني 
به کشورهايي مي شوند که امکانات ويژه اي را در 

اختيار آنها قرار مي دهند.
مهاجرت نخبگان ايراني به دليل موضوعاتي چون عدم 
فرصت شغلي و بيکاري، عدم  حمايت مالي و معنوي 
از نيروهاي متخصص، سطح پايين درآمد استادان، 
نخبگان و اعضاي هيئت علمي، نارسايي هاي مالي و 
اداري، تبعيض اجتماعي و شکاف دستمزدها، عدم 

تناسب تخصص و درآمد، عدم شايسته سااري، نظام 
کهنه و ايستاي آموزشي و عدم امنيت و رضايت شغلي 

صورت مي گيرد.
دکتر فروهر فرزانه استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف 
با اشاره به کيفيت آموزش در ايران گفت: متاسفانه 
يا خوشبختانه کيفيت آموزش در رشته هاي علوم يا 
مهندسي در ايران به گونه اي است که دانشجويان نسبتا 
خوبي را پرورش مي دهد. کيفيت فارغ التحصيان 
دوره هاي کارشناسي علوم و مهندسي به گونه اي 
است که به سرعت جذب دانشگاه هاي غربي يا شرقي 

اعم از اروپا، ژاپن و سنگاپور مي شوند.
وي در اين باره افزود: اين به معناي آن نيست که 
از کل جهان است  بهتر  ايران  آموزش در  کيفيت 
اما در رشته هاي مهندسي علوم کيفيت خوبي در 
دانشگاهها حاکم است. در رشته هاي مرتبط با پزشکي 
و پيراپزشکي زمينه به گونه اي است که  ماندن در 
کشور و کار کردن به صاح آنهاست، ضمن اينکه 
نظام  با  بيگانه  نظام پزشکي کشورهاي  و  سيستم 
تحصيلي ما يکسان نيست از اين رو آنها نمي توانند 
استفاده  پزشکي  هاي  رشته  التحصيان  فارغ  از  
کنند. در رشته هاي علوم انساني ماهيت و کيفيت 
به گونه اي است که نسبت به مهندسي علوم امکان 
اما  دارند  دانشگاه هاي خارجي  جذب کمتري در 
اين موضوع به معناي آن نيست که تمام طيف هاي 
فارغ التحصيان فرصت اشتغال، پويايي، خاقيت و 

سازندگي را در ساير کشورها نداشته باشند.  
در کنار مشکات و عوامل دافعه در ايران، برخي جاذبه ها 
از جمله وجود فرصت شغلي مناسب، چشم انداز مطلوب 
اقتصادي، چشم انداز آينده امن و قابل پيش بيني و 
وجود  يافته  توسعه  کشورهاي  در  شايسته سااري 
دارد. جاذبه هاي کشورهاي توسعه يافته به افزايش 

اين روند دامن مي زند. 
دکتر محمد علي زلفي گل در پايان با اشاره به نياز 
کشور به حضور مديران جسور و توانمند در مناصب 
زواياي  از  دشمنان  که  اي  برهه  در  گفت:  دولتي 
مختلف به دنبال دست اندازي و تحميل فشارهاي 
مختلف بر ايران هستند؛ کشور نيازمند حضور مديران 
و مسئواني  است که جسارت جراحي قوانين موجود 
در کشور را داشته باشند. مديراني که با رسيدن به 
مسئوليت به دنبال راي آوري سالهاي آينده خود 
نباشند، مديراني که رفتارهاي پوپوليستي جايي در 
تصميم گيري هاي آنها نداشته باشد. اين زمان است 
که با توجه به قانون و عمل به آن مي توان مشکات 
کشور را حل کرد و زمينه را براي حضور نخبگان و 
بازگشت نخبگان به کشور براي آباداني و سازندگي 

ايران عزيز فراهم نمود.

گزارش رسالت از مهاجرت نخبگان؛

اقتصاد، عامل اصلي فرار مغزها

شهردار تهران:
تأمين غذاي سالم يکي از وظايف اصلي 

حاکميت هاست
شهردار تهران گفت: تأمين غذاي سالم يکي از وظايف اصلي حاکميت هاست.به گزارش 
خبرگزاري مهر، پيروز حناچي در مراسم افتتاح و بازديد از يازدهمين نمايشگاه ارگانيک 

تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که شهرداري براي تداوم پديده غذاي سالم 
و ارگانيک چه خواهد کرد، با اشاره به اينکه تامين محصوات غذايي سالم يکي از وظايف 
اصلي حاکميت هاست، گفت: موضوع محصوات ارگانيک چند دهه است که در دنيا مطرح 
شده و تاثيرات زيست محيطي ناشي از استفاده از سموم و آفات از دايل اصلي وجود اين 
محصوات است.وي ادامه داد: خوشبختانه در نمايشگاهي که دوستان ترتيب دادند مي بينيم 
با توجه به گواهي هايي که صادر مي شود، اگر اين محصوات کنترل کيفي ازم را از سر 
بگذرانند به اين معناست که حتي قابل عرضه به باقي کشورها نيز هستند. ما در شهرداري 

تهران و سازمان ميادين و ميوه وتره بار اين مسير را تعقيب خواهيم کرد چون هيچ موضوعي 
مهم تر از سامت شهروندان نيست.حناچي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين که چرا اين 
نمايشگاه دائمي نيست، تاکيد کرد: هدف اصلي از برگزاري نمايشگاه، اطاع رساني است که 
چنين محصواتي وجود دارند و اين نمايشگاه پيش از آنکه محل عرضه باشد، محل معرفي 
است.شهردار تهران گفت: ان شاءاه سازمان ميادين و ميوه  و تره بار اين موضوع را جدي تر از 
پيش تعقيب خواهد کرد. موضوع محصوات غذايي ارگانيک هم پديده نسبتا جديدي است 

و البته با توجه به چرخه غذايي موجود، توجه به آن نيز بسيار ضروري است.
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تيم فوتبال پرسپوليس درهفته پانزدهم ليگ برتر 
مقابل پارس جنوبي با درخشش علي عليپور به پيروزي 
رسيد تا پايان خوشي درنيم فصل اول داشته باشد. تيم 
هاي  پرسپوليس و پارس جنوبي ديروز در ورزشگاه 
آزادي به مصاف هم رفتند که اين مسابقه در نهايت 
با نتيجه ۳ بر يک به سود پرسپوليس به اتمام رسيد.

در اين بازي که در چارچوب هفته پانزدهم برگزار شد، 
علي عليپور 2 گل و اميد عاليشاه  براي پرسپوليس 

وسيف اللهي با ضربه پنالتي براي پارس جنوبي جم 
گلزني کردند.پرسپوليس بعد از اين سه گل هم دست 
نصيب  که  هايي  موقعيت  ولي  نداشت  بر  از حمله 
اين تيم شد با بي دقتي از دست رفت. تاش تيم 
البته  پارس هم براي جبران نتيجه ثمري نداشت. 
 پارس در دقيقه ۹۳ صاحب يک ضربه پنالتي شد که 
سيف اللهي آنرا تبديل به گل کرد تا بازي با نتيجه ۳ 
بر يک تمام شود. تيم فوتبال پرسپوليس با اين برد 
پرگل ۳۱ امتيازي شد ولي به دليل تفاضل گل کمتر 
به صدر جدول نرسيد و پديده صدرنشين و قهرمان 
نيم فصل تا امروز باقي ماند. با اين حال قهرماني پديده 
درنيم فصل هنوز قطعي نشده و بايد منتظر بازي امروز 
تيم سپاهان با تيم قعرنشين استقال خوزستان بود 
اگرسپاهان يک مساوي هم بگيرد به دليل تفاضل 
گل بهترش جاي پديده را درصدرمي گيرد وقهرمان 

نيم فصل خواهد شد.

 ليگ برتر؛
پرسپوليس با 3 گل به صدر جدول نرسيد

 سرمربي تيم استقال با بيان اينکه اين تيم بايد رنگ 
لباسش را عوض کند تا شانس بياورد، گفت: گلي که 
به تيم پديده زديم آفسايد نبود. شفر گفت: بازي بسيار 
سخت و خوبي بود. پديده تيم خوبي است. پديده هميشه 
 سه ،چهار موقعيت صد درصد گلزني در بازي هاي 
قبل داشت ولي موقعيت خاصي روي دروازه ما نداشت. 
وي افزود: گلي که ما زديم آفسايد نبود. ما در بازي هاي 
گذشته مثل سپاهان، پيکان، فواد هم همينطورامتيازازدست 
داديم. شايد ما شانس نداريم. شايد هم بايد لباسمان 
و کمک  داور  براي  آبي  رنگ  کنيم چون  را عوض 
داورخوب نيست. شايد از اين به بعد بايد سبز يا زرد 
بپوشيم. حدود ۹ امتياز را با همين اشتباهات ازدست 
داده ايم.شفرادامه داد: معموا راجع به داوري حرف 
نمي زنم ولي اان زمانش رسيده است. تيم من به اين 
صحبتم نياز دارد. ۹۰ دقيقه بازي کرديم و جنگيديم 
و يک گل زديم ولي درنهايت بازي مساوي شد.  ما 

درمجموع شانس نداريم. درآلمان رنگ شانس، رنگ 
سبزاست. شايد ما هم بايد رنگ تيم را عوض کنيم.

سرمربي استقال تاکيد کرد:  نيومايردوموقعيت گلزني 
را از دست داد. اينکه موقعيت هاي ديگرگل شد يا نه 
مهم نيست. مهم اين است که يک گل درست زديم 
که داورمردود کرد. مي خواستيم برنده باشيم که نشد. 
بازيکنانمان با صد درصد وجودشان تاش مي کنند ولي 

ما به شانس هم نياز داريم.

شفر:
داور باز هم از استقال 3 امتيازگرفت

  سرمربي تيم سپاهان ازديدارمقابل استقال خوزستان به عنوان يکي از دشوارترين 
بازي هاي زردپوشان ياد کرد.قلعه نويي   اظهار داشت: فکرمي کنم اين مسابقه 
يکي ازسخت ترين بازي هاي ما خواهد بود. بازيکنان بايد شرايط را درک کنند و 
از شرايط بازي قبل خارج شوند.وي ادامه داد: استقال خوزستان تيم خوبي است 
وبازيکنان اين تيم دوندگي زيادي دارند. اين باشگاه از مشکات مالي رنج مي برد. 
آنها دربازي مقابل تيم هاي بزرگي چون سپاهان با دوندگي که دارند، کارحريف را 
سخت مي کنند. اميدوارم سه امتياز اين بازي را کسب کنيم.وي گفت: ما امکانات 
خوب ومعقولي داريم که برخي تيم ها آن را ندارند. ما از لحاظ بودجه اي، تيم 
پنجم جدول هستيم. مثًا درفوتبال اسپانيا و با برنامه ها و بودجه هاي خاصي که 
دارند، کسي قول قهرماني نمي دهد. روزي که قرارداد بستيم، چشم انداز خوبي براي 

سپاهان ترسيم کرديم و نسبت به برنامه مان پيش مي رويم.سرمربي سپاهان درمورد 
اينکه چرا هافبک هاي طراحي چون جباري ونويدکيا درفوتبال ما کمترحضوردارند، 
اظهارداشت: اين موضوع را قبول دارم. اين يک استعداد ذاتي است وبايد استعدادها 
را شناسايي و سپس پرورش دهيم. فوتبال به سمتي رفته که اين نوع بازيکن 
به کارتيم نمي آيد و تيم ها کمتر با اين شيوه بازي مي کنند. نوع نگاه به فوتبال 
تغييرکرده است.قلعه نويي با بيان اينکه باشگاه ها کمتر به فوتبال پايه توجه مي کنند، 
تصريح کرد: به همين دليل است که استعدادها رشد نمي کنند، چون نگاه مديران 
به ورزش متفاوت است. برخي مي خواهند نامي ازفوتبال براي خود به وجود بياورند 
وبه همين خاطر است که مي گويم نگاه ها متفاوت است وتکليف مان روشن نيست. 

مجلس ودولت بايد تکليف را مشخص کنند.

 آگهي تغييرات شرکت تعاوني مصرف کارگران اداره راه و ترابري مياندوآب 
به شماره ثبت 255 و شناسه ملي 14003266730 به استناد صورتجلسه 
: 1- آقاي  اتخاذ شد  هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل 
صادق رشيدي با کد ملي 2972429151 به سمت رئيس هيات مديره و 
آقاي حسن خان احمدي با کد ملي 5079490047 به سمت نائب رئيس 
هيات مديره و آقاي حبيب اله حضرت زاده با کد ملي 2971677184 به 
سمت منشي هيئت مديره و آقايان رسول اندي باکدملي 2970583380 
و حسين مراديان با کدملي 0068392362 بعنوان اعضاي اصلي هيات 
مديره براي مدت سه سال انتخاب شدند. 2- آقاي نادرزراعت با کد ملي 
2971508560 به سمت مدير عامل )خارج ازاعضا هيات مديره(شرکت 
براي مدت سه سال انتخاب شد . 3- کليه قراردادها و اسناد رسمي و 
تعهد آور بانکي از قبيل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاي آقاي 
صادق رشيدي رئيس هيات مديره باتفاق امضاي آقاي نادرزراعت مدير 
عامل و مهر شرکت داراي اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاي 
آقاي نادرزراعت مدير عامل و در صورت لزوم آقاي صادق رشيدي رئيس 
هيات مديره و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
غيرتجاري  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  مرجع  غربي  آذربايجان  استان 

مياندوآب )316999( 

ترابري  و  راه  اداره  کارگران  تعاوني مصرف  تغييرات شرکت  آگهي   
مياندوآب به شماره ثبت 255 و شناسه ملي 14003266730 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/07/28 
مالي سال  وسايرصورتهاي  ترازنامه   -1  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
بشماره  الهويرديزاده  امين   -2 . 1396-95-94-93 تصويب شدند 
ملي2971814084 به سمت بازرس اصلي تعاوني و الهام درنگيان بشماره 
ملي 2971877698 به سمت بازرس علي البدل تعاوني براي مدت يک 
سال مالي انتخاب شدند . 3- صادق رشيدي بشماره ملي 2972429151 
و حسن خان احمدي بشماره ملي 5079490047 و حسين مراديان 
بشماره ملي 0068392362 و رسول اندي بشماره ملي 2970583380 
و حبيب اله حضرت زاده بشماره ملي 2971677184 بسمت اعضاي 
اصلي هيئت مديره و شاپورمطلبي بشماره ملي 2970137178 و اکبر 
سوگندي بشماره ملي 2971852210 بسمت اعضاي علي البدل هيئت 
مديره بمدت سه سال انتخاب شدند . 4- روزنامه رسالت بعنوان روزنامه 
کثيراانتشار جهت چاپ آگهي هاي قانوني شرکت انتخاب گرديد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مياندوآب )316998( 

 آگهي تغييرات موسسه مشاوره حقوقي و وکالت فتح اله آقاخاني 
هاروني غير تجاري به شماره ثبت 711 و شناسه ملي 14005820053 
به استناد صورتجلسه درخواست مدير موسسه حقوقي )موضوع ماده 
187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1397/09/01 منضم به نامه شماره 
46906 /20 / ث مورخ 1397/04/28 رئيس مرکز امور مشاوران 
اتخاذ  ذيل  قضائيه تصميمات  قوه  کارشناسان  و  ، وکاء  حقوقي 
شد : طبق پروانه وکالت صادره به شماره 187/47382 / م/ پ 
مورخ 1397/06/18 مرکز امور مشاوران پروانه وکالت از پايه 2 به 
پايه يک تغيير يافت . آقاي فتح اله آقاخاني هاروني به کد ملي 
4622180847 به سمت مدير موسسه براي مدت نامحدود انتخاب 
گرديد . مدت موسسه از دو سال به مدت نا محدود تغيير و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدين نحو اصاح گرديد . کليه اوراق و اسناد 
مالي تعهد آور با امضاي مدير موسسه و مهر موسسه معتبر مي باشد 
. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد )316956( 

 آگهي تغييرات شرکت آبادسازان مهرگان گستر سبان 
و  ثبت 14076  به شماره  با مسئوليت محدود  شرکت 
شناسه ملي 14007819160 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
- نشاني دفتر مرکزي شرکت آبادسازان مهرگان گستر 
سبان از اردبيل، محله يوسف آباد ، بلوار بعثت ، ميدان 
بعثت،ساختمان طلوعي، طبقه چهارم، واحد 11 کدپستي 
5618648475 به اين نشاني انتقال خواهد يافت و بدين 
ترتيب ماده مربوطه در اساسنامه اصاح مي گردد: استان 
اردبيل ، شهرستان اردبيل ، بخش مرکزي ، شهر اردبيل، 
شهرک سبان فاز2 ، کوچه شهيد حضرتقلي عقلمندي 
، طبقه سوم کدپستي:  ، قطعه 3216  ، خيابان جامي 
5619854137 - اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
غيرتجاري  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  اردبيل 

اردبيل )316795( 

 آگهي تغييرات شرکت جهان آراي نائين شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملي 14005938524 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/04 
شهرام مؤمني به کد ملي 1141052423 به سمت رييس 
هيات مديره و مديرعامل و شرکت آرافن نائين سهامي 
خاص به شناسه ملي 10260029143 به نمايندگي محمدعلي 
مفيدي نائيني به شماره ملي 1249457203 به سمت 
نايب رييس هيات مديره و شهره تاجمير رياحي به کد 
ملي 1284888150 سمت عضو هيات مديره براي مدت 
يک سال مالي انتخاب گرديدند.کليه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکي و ساير نامه هاي اداري با امضاء شهرام مؤمني 
به عنوان مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. مدير عامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري نايين )316617( 

 آگهي تغييرات شرکت جهان آراي نائين شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملي 14005938524 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 
1397/04/04 شهرام مؤمني به کد ملي 1141052423 و شرکت 
آرافن نائين سهامي خاص به شناسه ملي 10260029143 
به  به کد ملي 1284888150  و شهره تاجمير رياحي 
عنوان اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب 
 1249825148 ملي  کد  اکبري  محمدرضا  گرديدند. 
نائيني کدملي  بازرس اصلي و زهرا مطهري  به سمت 
براي مدت  البدل  بازرس علي  1240024983به سمت 
يکسال انتخاب گرديدند. روزنامه کثير اانتشار رسالت 
براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري نايين )316616(
رونوشت آگهي حصروراثت

خانم خديجه نصيري فرزند رستمعلي داراي ش ش 1440 به شرح دادخواست تقديمي 
از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
رستمعلي نصيري به شناسنامه شماره 23 در تاريخ 1388/11/6 در اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1ـ نامبرده با مشخصات فوق الذکر 

2- فريده نصيري فرزند رستمعلي به ش ش 1604 دختران متوفي 
3- غضنفر نصيري فرزند رستمعلي ش ش 1937 

4- مظفر نصيري فرزند رستمعلي ش ش 1441 پسران متوفي 
5- ام کلثوم ملک پور فرزند خانعلي به ش ش 1936 همسر متوفي 

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد 
تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي 

ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شالي – دبير حوزه اول شوراي حل اختاف شهرستان خرم دره 

تاريخ انتشار 97/9/24

پورشيب:

 با هزينه شخصي به دنبال سهميه المپيک هستيم
سرگروه تيم ملي کاراته گفت: ماراتن کسب سهميه 
المپيک آغاز شده و در صورتي که مسئوان وزارت 
ورزش ازاين رشته حمايت نکنند با مشکات عديده اي 
مواجه خواهيم شد.ذبيح اه پورشيب اظهار داشت: شايد 
کسي به اين موضوع توجه ندارد که ازرقابتهاي کاراته وان 
آلمان امتياز تمام مسابقات از سوي فدراسيون جهاني 
دررنکنيگ المپيکي ثبت مي شود و همين موضوع 
کاررا دو چندان سخت مي کند. از آن زمان تا کنون 
۵ تورنمنت برگزار شده در حاليکه فدراسيون کاراته 
فقط تيم ملي را به مسابقات جهاني اعزام کرده است. 
وي ادامه داد: دو تورنمنت شيلي و ژاپن را از دست 
داديم، در رقابتهاي آلمان با هزينه شخصي شرکت 
کرديم و فدراسيون فقط هزينه بليت هواپيما را پرداخت 
کرد. براي شرکت دررقابتهاي چين نيز که از صفر تا 
صد خودمان هزينه کرديم. فدراسيون حتي کارثبت 
نام من را هم براي مسابقات چين انجام نداد. اگر قرار 
به کسب سهميه المپيک باشد چرا بايد ورزشکاران 
از پس اندازخود هزينه کنند؟ پس نقش فدراسيون، 
کميته ملي المپيک و وزارت ورزش دراين بين چه 
را  کاراته  پوشان  ملي  صداي  کسي  چرا  شود؟   مي 

نمي شنود؟سرگروه تيم ملي خاطرنشان کرد: ورزشکار 
بايد تمام تمرکز خود را براي تمرين و کسب مدال در 
رقابتهاي مختلف قرار دهد، اينکه بخواهيم دغدغه مالي 
براي کسب سهميه را هم به آن اضافه کنيم، بعيد است 
 نتيجه ازم حاصل شود. اان تمام کشورها و کاراته کاهاي 

مطرح درهمه رقابتها حضوري فعال دارند آن وقت من 
و دوستانم در تيم ملي بايد به دنبال پول باشيم که به 
مسابقات بعدي برويم. پورشيب افزود: فرصت هاي کسب 
سهميه يکي بعد از ديگري از راه مي رسد و فدراسيون 
 کاراته بايد بودجه ازم را براي حضوردراين تورنمنت ها 

تامين کند تا ملي پوشان بدون مشکل دراردوها تمرين 
کرده و با آمادگي باا در اين مسابقات شرکت کنند. 
سال 2۰۱۹ براي کاراته بسياراهميت دارد. از سرپرست 
فدراسيون مي خواهيم که از تمام تجربه و توان خود 
در اين خصوص استفاده کند. وي ادامه داد: به آشوري 
براي قبول اين مسئوليت تبريک مي گويم. او سالها 
با سمت هاي مختلف در فدراسيون فعاليت کرده وبه 
خوبي با درد قهرمانان و مشکات اين رشته آشنايي 
دارد. وي توانايي زيادي براي هموار کردن راه سخت 
کسب سهميه دارد. البته سرپرست فدراسيون به تنهايي 
نمي تواند کاري از پيش ببرد، همه اهالي کاراته و 
مسئوان ورزش  بايد کمک کنند تا بتوانيم سهميه 
هاي ممکن را بدست آوريم.دارنده نشان برنز جهان 
درخصوص مسابقات چين هم گفت: اين رقابتها به 
فاصله اندکي بعد از مسابقات قهرماني جهان برگزار 
شد. اغلب قهرمانان صاحب نام دنيا حضور داشتند و 
مبارزات با کيفيتي را شاهد بوديم. در وزن من هر 
سه نفري که در کنار من از سکوي قهرماني جهان 
کسب  به  موفق  من  که  داشتند  رفتند، حضور  باا 

مدال طا شدم.

گوناگون

خبر
پيام کي روش به اهالي فوتبال

سرمربي تيم ملي درپيامي گفت: بنده به شخصه هميشه شجاعت و شهامت 
دوستان همکار خود را تحسين مي کنم.به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال  
کي روش در پيامي شجاعت و شهامت همکارانش را تحسين کرد. متن پيام به 
اين شرح است:فوتبال بازي نقطه نظرهاست و ما خانواده فوتبال ياد مي گيريم 
که دراين بازي، با مخالفتها در کمال احترام و هماهنگي موافق باشيم.بنده به 
شخصه هميشه شجاعت و شهامت دوستان همکار خود را تحسين مي کنم، زماني 
که آنها براي اصول و ارزشهايي که از منافع فوتبال حفاظت مي کند، برمي خيزند 
و مي جنگند. براي مثال: علي پروين، علي دايي، امير قلعه نويي، وينفرد شفر، 
جواد نکونام، يحيي گل محمدي، حسين کاني، مهدي مهدوي کيا و وحيد 
هاشميان.عذرخواهي بنده را پذيرا باشيد چنانچه اسمي که مي بايست دراين 

ليست از شجاعت و شخصيت واا وجود مي داشت و نام نبردم.

در انتظارتصميم وزير ورزش
سه  کناررفتن  به  اشاره  با  پرسپوليس،  باشگاه  مديره  هيئت  رئيس   
عنوان  به  عرب  فعا  گفت:  باشگاه  اين  مديره  هيات  نفرازچهار عضو 
مديردرباشگاه فعاليت مي کند تا وزير ورزش تصميم ازم را درمورد 
هيئت مديره بگيرد. کاشاني با اشاره به تغييرات به وجود آمده اظهار 
داشت: هميشه تغييرات درهرارگاني مي تواند مفيد باشد، ما هم به اين 
تغييرات به ديد مثبت نگاه مي کنيم و اميدواريم که دوران شکوفايي 
 باشگاه را شاهد باشيم.وي افزود: چند سالي است که بحث خصوصي سازي 
مطرح مي شود. بايد به سمتي برويم که ديگر اين قوانين دولتي درمواقع 
حساس متوجه باشگاه پرسپوليس نشود.وي در مورد انتخاب عرب به 
عنوان سرپرست جديد باشگاه گفت: عرب از مديران با سابقه وزارت 
ورزش است که چندين ماه با گرشاسبي در باشگاه پرسپوليس کارکرد. 
اميدواريم که او بتواند براي باشگاه مفيد و کارآمد باشد چرا که اوازجمله 

افراد توانمند باشگاه پرسپوليس است.

ورزش اول همچنان در انتظار
به رغم درخواست مکرر روساي هيئت هاي کشتي استانها به عنوان اکثريت 
اعضاي مجمع، هنوز خبري از تعيين و اعام زمان انتخابات ازسوي 
وزارت ورزش نيست. درحالي که گفته مي شد زمان برگزاري مجمع 
 فدراسيون کشتي تا پايان دوران سه ماهه سرپرستي حميد بني تميم
بني تميم روبه  اما دوران سرپرستي  تعيين مي شود،  در فدراسيون 
پايان و هنوز خبري از تصميم وزارت ورزش نشده است. کشتي ايران 
درحالي منتظر نگاه ويژه و جدي وزارت ورزش درخصوص برگزاري 
مجمع عمومي است که سال آينده رويدادهاي مهمي از جمله رقابتهاي 
قهرماني آسيا و جهان و همچنين گزينشي کسب سهميه المپيک 2۰2۰ 

توکيو را پيش رو دارد.

 جهانبخش به چلسي مي رسد
 تيم فوتبال برايتون درحالي خود را آماده ديدارحساس با چلسي 
درهفته هفدهم ليگ برتر انگليس مي کند که  هيوتون، سرمربي 
اين تيم خبر داد عليرضا جهانبخش ريکاوري خود را با موفقيت به 

پايان رسانده و براي تقابل با چلسي شرايط بازي را دارد.

صعود تکواندوکاران ايران 
هادي پور و مرداني به عنوان دو تکواندوکار ايران توانستند با کسب 
پيروزي مقابل حريفان خود، به نيمه نهايي دومين دوره رقابت هاي 
گرنداسلم صعود کنند.هدايت تکواندوکاران ايران دراين رقابت ها 
را نعمت خليفه به عنوان سرمربي برعهده دارد و نمايندگان ايران 
مصاف  به  امروز  بايد  خود  نيمه نهايي  ديدارهاي  برگزاري  براي 

حريفان بروند.

وزنه برداران آمريکا مي آيند 
رئيس هيئت وزنه برداري خوزستان ازحضور پنج وزنه بردارآمريکا درجام 
فجر خبر داد. چهارمين دوره جام فجرازدهم اسفند دراهواز برگزار مي شود 
 و چون اين مسابقات گزينشي المپيک 2۰2۰ نيز هست انتظارمي رود 
استقبال خوبي ازاين رقابتها شود. براين اساس قريشي گفت: آمريکا 

اعام کرده با پنج وزنه بردار در اين مسابقات شرکت مي کند.

عذرخواهي از هواداران آبي
کمک داورديدار استقال و پديده  به خاطر اشتباهي که مرتکب 
شد، عذرخواهي کرد. شاهين درباره صحنه گل استقال در بازي 
با پديده  که آن را آفسايد اعام کرد، اظهار داشت: دراين صحنه 
اشتباه کردم، اما اين اشتباه عمدي نبود و سهوي بود. صحنه سختي 
بود ودريک لحظه تصميم گرفتم.وي افزود: به خاطراشتباهي که 
مرتکب شدم، ازهواداران تيم استقال عذرخواهي مي کنم. داورهم 

مثل بازيکن اشتباه مي کند اما اشتباهات داوران عمدي نيست.

سايپا در آبادان مغلوب شد
تيم سايپا درآخرين ديدار خود در نيم فصل اول ليگ برتر برابرنفت 
آبادان شکست خورد. تيم فوتبال سايپا  در چارچوب هفته پانزدهم 
ليگ برتر درآبادان ميهمان تيم نفت بود که اين مسابقه در نهايت 

با نتيجه 2 بر يک به سود نفت به اتمام رسيد.

 جام کشتي در خانه ماند
پنجمين دوره رقابت هاي کشتي آزاد جام باشگاه هاي جهان در 

بابل و با حضور دو تيم ايراني و 6 تيم خارجي برگزار شد.
قهرماني  عنوان  به  بابل  رازي  بيمه  تيم  ها  رقابت  اين  درپايان 
دست يافت و تيم هاي ترکيه و پاس ستارگان ساري به ترتيب 

دوم و سوم شدند.

 تراکتور در خانه شکست خورد
تيم فواد دراولين مسابقه خود تحت هدايت افشين قطبي توانست 
مقابل تراکتورسازي به پيروزي برسد. دريکي ازمسابقات هفته پانزدهم 
ديروز، تيم تراکتورسازي در تبريز ميزبان فواد بود که اين مسابقه 

در نهايت با نتيجه 2 بر يک به سود فواد به پايان رسيد.
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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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/2
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

تور لحظه آخرتور لحظه آخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

استانبول -آانيا- سواحل مديترانه - تور اروپا
گرجستان - مالزي - سنگاپور - امارات

ارمنستان - جنوب شرق آسيا - پوکت - آنکارا
ويزا شنگن - ويزا کانادا

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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فرصت طايي 
با يك تير دونشان همزمان بزنيد 

 هم صاحب کسب و کار فعال با درآمد مناسب شويد
 هم صاحب اقامت انگلستان شويد 

سرقفلي شيريني سراي خوشنام ايراني

 در قلب منطقه ايرانيان لندن 
با کليه تجهيزات، امکانات و اجناس موجود

 همراه با آموزش وگذار مي شود. 
راهنمايي جهت مراحل اداري 

قيمت فوق العاده مناسب 
تماس از طريق واتس آپ يا شماره تلفن: 

00447586205896
iran-sweet.2018@gmail.com ايميل
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كانون اطاعات ملكي ملكپرداز
شعبه قيطريه )پارياب(

از جوانان فعال و باانگيزه دعوت به همکاري مي کند 
مشاور حرفه اي و مبتدي 

پورسانت باا، آگهي متنوع و نامحدود
لوکيشن عالي 

)آموزش تخصصي رايگان وهمزمان باکار(
عليرضا حسام 09121858119- 02172451

97مهرداد فرماني 09125019879
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وزير آموزش و پرورش جزئيات جديد اجراي طرح رتبه بندي معلمان را 
اعام کرد و گفت: چهار رتبه در اين طرح تعريف شده است.سيد محمد 
بطحائي در گفت و  گو با ايسنا اظهار کرد: يکي از مسائلي که از ديرباز در 
آموزش و پرورش مورد توجه بوده رتبه بندي معلمان است.وي افزود: به 
عنوان عضوي از دولت در فراز و فرودهاي بودجه اي دولت قرار داشته ام 
و به محدوديت هاي مالي دولت و تهديداتي که بودجه ما در سال آينده 
و شخص  دولت  حال  اين  با  کرده ام.  پيدا  اشراف  است  مواجه  آن   با 
رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بوجه اهتمام زيادي دارند تا اعتباري 
را براي رتبه بندي معلمان در بودجه سال آينده بگنجانند. از رئيس جمهور 
و سازمان برنامه و بودجه که چنين مسيري را گشودند، قدرداني مي کنم.

وزير آموزش و پرورش با اعام اين خبر که براي رتبه بندي در ايحه بودجه 
پيشنهاي دولت به مجلس دقيقا ۲۰۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده 
است، اظهارکرد: چندي پيش ايحه پيشنهادي ما براي اجراي رتبه بندي 
معلمان به دولت ارسال شد، حسب رويه ها در کميسيون اجتماعي مورد 
بررسي قرار گرفت و در نهايت در 6 ماده به تصويب رسيد و اکنون در 
نوبت کار هيئت دولت قراردارد و اميد است در جلسات آتي بررسي و 
قبل از نهايي شدن بودجه، مصوب و به مجلس ارسال شود.بطحائي ادامه 
داد: در واقع دولت ايحه را به مجلس مي فرستد و پس از تصويب در 
مجلس، آيين نامه اي را تهيه مي کند و اجراي طرح رتبه بندي معلمان آغاز 
مي شود.وي با اشاره به اينکه در يکي از جداول بودجه، اعتبار رتبه بندي 

در رديفي مستقل پيش بيني شده است، درباره ميزان افزايش حقوق 
فرهنگيان پس از اجراي رتبه بندي گفت: هدف اصلي طرح رتبه بندي 
معلمان، افزايش حقوق نيست بلکه ارتقاي شايستگي هاست، منتها يکي 
از آثار اجراي رتبه بندي اصاح نظام پرداخت هاست.وزير آموزش و پرورش 
در پايان اظهارکرد: در طرح رتبه بندي معلمان، چهار رتبه و براي احراز 
هر رتبه معيارهايي را تعريف مي کنيم که بر اساس آن سطح شايستگي 
معلمان تعيين و متناسب با آن رتبه، افزايش فوق العاده شغلي منظور 
خواهد شد. پس آثار اجراي رتبه بندي در گام اول، بهبود کيفيت نظام 
آموزش و پرورش و نيروي انساني و در گام دوم، بهبود نظام پرداخت ها 

براي معلمان خواهد بود.

بطحائي تشريح کرد:
ميزان افزايش حقوق فرهنگيان پس از اجراي طرح  رتبه بندي معلمان

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM
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صاحب امتياز: بنياد رسالتامانتداري و راستگويي موجب توسعه رزق و روزي مي شود.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
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معاون نيروي انساني وظيفه عمومي ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: سريال ها تصوير 
 واقعي از خدمت سربازي ارائه کنند.سردار موسي کمالي درباره ساخت فيلم و سريال هايي 
در تلويزيون با موضوع سرباز و سربازي و انتقادهايي که به اين آثار وجود دارد به 
خبرنگار مهر گفت: ما به برخي از اين سريال ها انتقاد داريم چون برخي از آنها سرباز 
را فردي ساده نشان مي دهند که از ضعف برخوردار است.وي ادامه داد: در حال حاضر 
حدود ۴۰ درصد از سربازان ما تحصيات تکميلي دارند و آموزش ها و مهارت هايي 
را ياد مي گيرند که با آنچه که در صداوسيما نمايش داده مي شود تفاوت دارد. ما 
براي نمايش چنين شخصيتي از سرباز انتقاد داريم و گاهي نامه نگاري هم مي کنيم و 
اميدوارم مجموعه در دست ساخت »سرباز« اين نکات را رعايت کند.کمالي درباره نمايش 
اتفاقات يک بعدي و سفارشي از سربازي در سريال ها عنوان کرد: عده اي از روي عمد 

يا ناآگاهي به سربازي انتقاد دارند در حالي که سربازان ما همين اان در مرزها از حريم 
کشور دفاع مي کنند و به اين نقش ها کمتر پرداخته مي شود. طبعا سربازي مشکات 
و سختي هايي هم دارد مثا حقوقي که سربازان مي گيرند يا خوراکي که به آنها تعلق 
مي گيرد هنوز مشکاتي دارد و اتفاقا ما هم نمي خواهيم اوضاع آنقدر گل و بلبل نشان 
داده شود که مردمي که مسائل را مي دانند بگويند سريال ها از واقعيت دور است اما 
درخواست ما اين است که هم واقعيت ها نمايش داده شود.وي اظهار کرد: ما در مراکز 
نيروهاي مسلح تدابيري انديشيده ايم تا سربازي که مهارت دارد بتواند از تخصص هاي 
خود در اين مراکز استفاده کند و اگر هم اين مهارت را ندارد در کارگاه هايي که وجود 
دارد اين مهارت ها آموزش داده شود و با صحبت هايي که با عوامل سريال »سرباز« به 

کارگرداني هادي مقدم دوست داشتيم نيز روي اين ويژگي تاکيد کرديم.

سردار موسي کمالي:
 سريال ها تصوير واقعي

  از خدمت سربازي
 ارائه کنند

تسنيم/ عرفان سامان فر

دنياي زيباي پرندگان
پرندگان بخش مهمي از تنوع زيستي را تشکيل 
مي دهند. تنوع گونه اي پرندگان، مهاجرت طواني، 
رفتارهاي اجتماعي خيره کننده و پرواز با شکوه 
آنها، جاذبه مشاهده، تعمق و مطالعه روي پرندگان 
را صد چندان نموده است و روز به روز بر تعداد 
مشتاقان پرندگان و دوستداران پرنده شناسي 
گونه اي سرگرمي  افزوده مي شود.پرنده نگري 
است که مربوط به مشاهده و بررسي پرندگان 
در طبيعت مي شود. پرنده نگري بخشي از فعاليت 
 بوم گردي )اکوتوريسم( به شمار مي آيد. در ايران روز 

۲۵ آبان براي اين روز اختصاص يافته است.

خبر

خبر
در بيست  و سومين دوره برگزاري؛

 اتاق تاريک روح اه حجازي
 بهترين فيلم جشنواره کراا  هند شد

بيست و سومين دوره جشنواره فيلم »کراا« با اهداي جايزه بهترين فيلم به 
»اتاق تاريک« ساخته روح اه حجازي به کار خود خاتمه داد.به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از سايت جشنواره، بيست و سومين دوره جشنواره فيلم »کراا« 
با اهداي جايزه بهترين فيلم به »اتاق تاريک« ساخته روح اه حجازي به کار 
خود خاتمه داد.در اين دوره، جايزه بهترين کارگرداني جشنواره به ليخو خوزه 
پاليسري کارگردان هندي براي فيلم »Ee.Ma.Yau« رسيد.نشان ويژه هيئت 
داوران جشنواره را نيز فيلم »سکوت« ساخته بئاتريز سيگنر از آن خود کرد.

رياست هيئت داوران بخش بين الملل اين دوره جشنواره فيلم »کراا« را مجيد 
مجيدي کارگردان ايراني بر عهده داشت.
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   اذان ظهر:11:59 
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شنبه 97/9/24

يک شنبه 97/9/25

خاموشي:
اوقاف، بخش هايي از مسابقات قرآني 

را برون سپاري مي کند
از  بخش هايي  اوقاف  گفت:  خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئيس 
مسابقات قرآني را برون سپاري مي کند.به گزارش گروه فرهنگ و 
هنر خبرگزاري آنا حجت ااسام سيد مهدي خاموشي در نخستين 
جلسه سي و ششمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم گفت: از 
کاهش تصدي گري سازمان در امر مسابقات و برون سپاري بخش هايي 
از مسابقات، تحت نظر مجموعه سازمان؛ استقبال و حمايت مي کنيم.
به  مسابقات  برگزاري  مسئوان  توجه  و  نظر  دقت  خواستار  وي 
مطالبات مقام معظم رهبري در خصوص قرآن و مسابقات بين المللي 

قرآن کريم شد.
وي با بيان اينکه بايد از ظرفيت رسانه ها در مسابقات به بهترين نحو 
ممکن استفاده شود و در اين خصوص بايد به ظرفيت رسانه هاي 
بين المللي اسامي توجه ويژه داشته باشيم، تأکيد کرد: ازم است 
از ظرفيت افراد و گروه هاي تأثيرگذار در کشورهاي اسامي براي 
مسابقات بين المللي قرآن کريم استفاده کنيم تا بتوانيم از تمامي 
کشورهاي اسامي در مسابقات قرآن، شرکت کننده داشته باشيم.

به دليل استقبال و درخواست متقاضيان؛
 ثبت نام در مجموعه هنرپيشه

 تمديد شد
ثبت نام در مجموعه »هنرپيشه« به دليل استقبال و درخواست 
متقاضيان عاقه مند به بازيگري تمديد شد.به گزارش گروه فرهنگي 
خبرگزاري ميزان، ثبت نام در مجموعه »هنرپيشه« به دليل استقبال 
و درخواست متقاضيان عاقه مند به بازيگري، تا ۳۰ آذر ماه تمديد 
شد.تاريخ فراخوان شرکت در مجموعه »هنرپيشه« به کارگرداني 
بيژن ميرباقري و تهيه کنندگي محمد مهدي عسکرپور، در ابتدا 
تا ۲۰ آذر ماه اعام شده بود که به دليل استقبال عاقه مندان، تا 

۳۰ آذر تمديد شد.

رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور خبر داد:
اختصاص يکهزار ميليارد تومان براي 

تکميل مدارس خيرساز نيمه تمام
رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور از اختصاص يکهزار ميليارد تومان 
براي تکميل مدارس خيرساز نيمه تمام خبر داد.به گزارش ايسنا، مهراله 
رخشاني مهر در حاشيه بازديد از مدارس فرسوده شهرستان شهربابک با 
بيان اينکه براي نخستين بار در کشور رديف اعتباري خيرين ۱۱۰ درصد 
افزايش تخصيص اعتبار گرفته است گفت: با برنامه ريزي که در سازمان 
اتمام  اولويت هاي اصلي ما  از  انجام داديم، يکي  نوسازي مدارس کشور 
پروژه هاي نيمه تمام است.وي افزود: پروژه نيمه تمام زيادي در کشور داريم  
که از پيشرفت فيزيکي ۲۰ درصد تا ۹۵ درصد برخوردارند که براي تکميل 

آنها اولويت بندي کرده ايم.
وي تاکيد کرد: رديف هاي خيرين مدرسه ساز براي ما مهمتر است و 
دولت موظف است که براي تکميل پروژه ها اقدام کند که اتفاقات خوبي 
اظهار  کشور  مدارس  نوسازي  سازمان  است.رئيس  افتاده   ۹۷ سال  در 
کرد: براي اولين بار در کشور امسال رديف اعتباري خيرين ۱۱۰ درصد 
تخصيص اعتبار گرفته است و  حدود ۴۵۰ ميليارد تومان بابت پروژه هاي 
نيمه تمام خيرساز تامين اعتبار شده به استان ها اباغ شده است و اين 
به مجلس تحويل شد حدود هزار  بودجه سال ۹۸ که  عدد در ايحه 
ميليارد تومان شد؛ يعني رشد حدود بيش از ۲ برابري ايحه سال ۹۸ 

نسبت به قانون بودجه ۹۷.

ره نماي طريق
   گناهي انجام مي دهم که نمي توانم آن را ترك 
کنم. نمازهايم را سر وقت مي خوانم، قرآن را 
ختم مي کنم، متوسل به چهارده معصوم شده ام، 
اما تاکنون هيچ فايده اي نداشته است و هربار 
که توبه مي کنم توبه ام را مي شکنم. اخيراً به 
بيماري شيء پرستي )فتيشيسم( مبتا شده ام 
که روان پزشك هم نتوانسته مرا درمان نمايد. آن 
قدر شيطان مرا در مسير گناه قرارداد که مدتي 
از روي جهل، براي خداوند شريك قائل شدم. 

از اين همه گناهان، چگونه توبه کنم؟
ان  شاء اه همه  مشکات را خدا برطرف مي فرمايد. براي حل مشکل گناه ، ازم 
است که آدم اين کارها را گناه بداند که شما مي دانيد. در مرحله بعد ازم است 
که انسان بخواهد گناه را ترك نمايد که شما مي خواهيد. در اين مرحله ديگر 
به مدد و عنايت خداي متعال نياز داريد که براي به دست آوردن اين عنايت، 
بايد بکوشيد. اما گويا شما نااميد شده ايد و اين بسيار بد است؛ بلکه از گناهتان 
نيز بدتر است. همان گونه که در گذشته  عمل کرد ه ايد، نمازتان را اول وقت 
بخوانيد و عاوه بر آن سعي در صحت آن داشته باشيد؛ يعني تقليدتان درست 
باشد؛ وضو، غسل و قرائت نمازتان را تصحيح کنيد و همچنين مسائل نماز را 
ياد بگيريد. نماز صحيح و اول وقت مي تواند زندگي آدم را تغيير دهد؛ البته اگر 
آدم معتاد به گناهي شده باشد،  اصاح کار برايش مقداري مشکل خواهد بود. 
در ضمن شما يک مجلس موعظه پيدا کنيد و موعظه بشنويد. در هر صورت اگر 
نماز اول وقت و توسل پيگيري شود،  مي تواند به فضل خداي متعال از بروز گناه 
جلوگيري کند. از ميدان جنگ با گناه، هيچ گاه و به هيچ وجه فرار نکنيد. اين يک 
جنگ واقعي است. تازمان غلبه  و پيروزي بر گناه بايد آن را ادامه داد. گفته ايد به 
بيماري فتيشيسم گرفتار شده ايد؛ اين يک خيال و يک وسوسه  شيطان است. به 
آن هيچ اعتنايي نکنيد. » براي خدا شريک قائل شده ام« يعني چه؟! آيا شما يک 
شيء را در برابر خودتان گذاشته و براي او نماز خوانده ايد؟! اينکه  ممکن نيست؛ 

پس اين حرف خيال  اندر خيال است و هيچ پايه و اساسي ندارد.


