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کاريکنيد

نيرويانتظامي
درچشممردم،مقتدر
عادلوهوشيارباشد

ناصر رئيسي فر در گفت وگو با رسالت:
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يادداشتيادداشت
تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري  

معجزهانقاباسامي
حميدرضا ترقي

بارها گفته ايم بعضي از عناصر انقابي از راه برگشتند؛ انقاب 
ريزش داشته است، دِل کساني بسته  به دنيا شد. صدر اسام هم 
همين جور بود؛ در صدر اسام هم يک عّده انقابيون اّوِل کار، 
بعد شدند دنياداراِن اواسط و اواخر عمر. بله، اين هست؛ اّما در 
کنار اين ريزش، چند برابر، ما رويش داريم؛ رويش انقاب؛ معجزه  
انقاب اين است. بعد از چهل سال شما مي بينيد جوان مؤمن 
مسلمان که نه امام را ديده است، نه انقاب را ديده است، نه 

دوران دفاع مقّدس را ديده است، نه آن حماسه ها را از نزديک ديده، اّما امروز باروحيه ي 
انقابي، مثل همان جواِن اّوِل انقاب -مثل همت و خرازي و بزرگاني از اين قبيل- مي رود 
وسط ميدان و باعاقه، بااحساس مسئوليت، با شجاعت تمام در مقابل دشمن مي ايستد. 
اينکه من مي گويم جوان هاي مؤمِن امروز، ازلحاظ انگيزه از جوان اّول انقاب اگر جلوتر 
نباشند عقب تر نيستند، يعني اين. اين ها رويش هاي انقاب اند. اين معجزه  انقاب است، 
اين معجزه ي نظام جمهوري اسامي است که مي تواند همان روحيه هاي پُرتاش و قوي 

و فوادين را بازآفريني کند به شکل همين شهداي امروز شما؛
مقام معظم رهبري در جمع خانواده شهدا97/9/21

از راه برگشته ها
 نهضت اسامي ايران مانند هر نهضت انقابي پيروزمند يک جنبش ارتجاعي نيز به دنبال 
دارد ؛ زيرا در هر انقابي بايد چشم انتظار بازگشت طلبان بود. به اين دليل که در هر 
انقاب حقيقي ، تحول در نيروي اجتماعي يعني انسان ها روي مي دهد و هرگونه تغيير و 
تحول بر تحول اخاقي و رفتار مردم مبتني مي شود و لذا نيروي اجتماعي تربيت شده و 
تحول پذيرفته  به عنوان ضامن اجرا و ادامه فرآيند انقاب تلقي مي شود.ازآنجاکه تحول 
اعتقادي و اخاقي در انسان ها امري نسبي نه کامل  است ؛ بنابراين تحول اساسي اعتقادي 
و اخاقي در افراد به کمال نمي رسد ؛ درنتيجه بعضي افراد تحول نمي پذيرند و بعضي 
تحولشان به کمال نمي رسد و ناقص است ؛ و بعضي تحول اوليه شان از روي فرصت طلبي 

و ظاهري بوده ودردل تحول نپذيرفته اند ؛ 
براين اساس تحول ناپذيران در جبهه  دشمني با انقاب قرار مي گيرند و برگشته هاي 
فرصت طلب يا منافق نيز در مسير طي فرآيند انقاب از انقاب جداشده و به دشمن 

مي پيوندند.
مقام معظم رهبري درسخنان فوق الذکر به ريزش هاي صدر اسام اشاره مي کنند که يک 
عده از انقابيون اول انقاب بعد شدند دنياداران اواسط و اواخر عمر. طلحه ها و زبيرها 

و...از اين قبيل هستند .
 پيامبر به همين دليل بر حيات دين و ملتش چندان نگراني از دشمن خارجي نداشت،
بلکه از منافقيني که حکومت و قدرت سياسي کشور را در اختيار بگيرند بيمناک بود و 

مي فرمود:)لست اخاف علي امتي غوغاء تقتلهم واعدوا يجتاحهم،
ولکني اخاف علي امتي ائمه المضلين ان اطاعوهم فتنوهم وان عصوهم قتلوهم( نهج 

الفصاحه 472
برملت خويش از آشوبي که آنان را به خون بکشد نگران نيستم و نه از دشمني که بر 
ميهنشان بتازد؛ بلکه بر ملت خويش از پيشوايان گمراه گري بيمناکم که اگر از آنان فرمان 

برند ايشان را به کفرمي گروانند و اگر از فرمان آنان سرپيچي کنند، مي کشندشان.
 ريزش هاي انقاب اسامي مثل ريزش هاي صدر اسام هم فردي است و هم جرياني .

جريان هاي ؛ مجاهدين خلق ، فدائيان خلق،فرقان و....اگرچه در مقابله با رژيم شاه همراه 
انقاب بودند ولي پس از پيروزي و تعيين نوع نظام سياسي جايگزين از راه انقاب برگشته 

و بعضاً در برابر انقاب قرار گرفتند.
در صدر اسام هم جريان هاي .اموي و خوارج و ناکثين و مارقين و قاسطين و... از انقاب 

پيامبر جدا شدند.
ابوبرزه اسلمي مي گويد : منفورترين موجودات زنده در نظر پيامبر خدا )ص( بني اميه و 

بني حنيفه و قبيله ثقيف بودند .
آن حضرت حکم بن العاص و مزوان بن حکم  را لعنت کرد و درباره هريک از آن دو 

فرمود: واي بر ملت من از دست اين و فرزندان اين ) کنزالعمال40/6(
افرادي مانند :شريعتمداري –امير انتظام- قطب زاده – بني صدر-سامتي-مهاجراني – سروش 
– اشکوري-شيخ علي تهراني- موسوي –کروبي – خاتمي و....ريزش هاي انقاب اند که امروز در 

خدمت اهداف و برنامه هاي دشمن قرارگرفته اند و با آرمان هاي نظام فاصله گرفته اند .
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استماكاموالدولتي
توسطدولخارجي؟!

غامرضا انبارلويي  
در سنوات اخير سلسله مصوباتي مربوط به صدور مجوز 
توسط دولت به دول خارجي براي احداث يا خريد محل 
سفارتخانه داده شده است که مصوبه زير اولين آن نبوده 

و گويا آخرين هم نخواهد بود.
پيشنهاد  به  در جلسه 97/9/21  هيئت وزيران 
 96/9/27 مورخ   732/561/4756611 شماره 
وزارت امور خارجه و به استناد ماده 5 آيين نامه 

استماك اتباع خارجي مصوب 1328 تصويب كرد:
وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات ازم را براي استماك پاك 
توسط  تهران   11 بخش  در  واقع  اصلي  هفتاد  از  فرعي  ثبتي 2296 
دولت آذربايجان به عنوان سفارت آن كشور به شرط عمل متقابل و با 
رعايت هم زماني اقدامات طرف مقابل در تثبيت مالكيت اماك دولت 
جمهوري اسامي ايران و بهبود وضعيت آن ها و همچنين پيش بيني 
تدابير ازم براي اطمينان خاطر از تبديل وضعيت اماك ايران در كشور 

آذربايجان انجام دهد.)1(
بر اين مصوبه  ومصوبات مشابه ايرادات مالي و محاسباتي و حقوقي زير وارد است:

1- استناد مصوبه  به يک آيين نامه  70 سال پيش است درحالي که مجلس در 
سال گذشته طي يک ماده واحده 537 قانون مصوب قديمي را از تاريخ 1310/1/1 

تا 1328/12/29 با عنوان طرح الغاء برخي از قوانين لغو کرده است.
فلذا  بديهي است مقررات آيين نامه هاي  صادره در اين مقطع  زماني هم تابع 
اين لغو بوده است و مقررات منسوخ شده تلقي مي شود که استناد مصوبه به آن 

فاقد اعتبار و محمل قانوني است.
2- ملک در شرف استماک سفارت جمهوري آذربايجان با توجه به شماره پاک 
ثبتي و اطاعات مندرج در پيشنهاد وزير امور خارجه به نظر مي رسد اموال دولت 
محسوب مي شود پس هرگونه فروش عين يا واگذاري حق استفاده از آن تابع 

قانون است نه آيين نامه دولت 70 سال پيش يا مقررات منسوخ شده!
3- کدام قانون؟ مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومي مصوب سال 66 
که در اين قانون وزارتخانه ها حق واگذاري اموال در اختيار خود را به ديگر 

وزارتخانه ها دارند نه به دول خارجي. )2(
با  را  دولت  اموال  فروش  حق  وزارتخانه ها  عمومي  محاسبات  قانون  در   -4
مصوبه دولت دارند اما وجوه حاصل از فروش يا اجاره  به حساب خزانه داري 

کل واريز شود. )3(
نه اينکه عين ملک به مالک خارجي اعطا يا حق استفاده از آن واگذار شود.

5- اگر ملک مورد اشاره  در مصوبه دولت اموال مازاد بر نياز وزارت امور خارجه 
است مي بايستي وفق ترتيب مقرر در ماده 115 قانون محاسبات عمومي عمل 
شود و نهايتاً در صورت فروش، بهاي آن به حساب درآمد عمومي منظور شود 
نه اينکه با شرط و شروط يا اماواگرهايي با اموال دولت در کشور خارجي تحت 

عنوان تهاتر عمل گردد.
6- وزارت امور خارجه مي تواند با مصوبه  هيئت وزيران حق استفاده از اموال مازاد 
بر احتياج خود را به صورت موقت نه دائمي به نهادهاي عمومي غيردولتي دهد)4( 

نه اينکه به سفارتخانه يک کشور خارجي ولو 99 ساله  واگذار کند.
بايد  دولتي  اجرائيات در حوزه دستگاه هاي  و  اقدامات  7- ختم کام؛ همه 
نه مقررات منسوخ شده  و  باشد  قانون  از  يا مقررات منبعث  قانون  به موجب 
هفتادسال پيش. فراموش نکنيم 40 سال از حيات جمهوري اسامي مي گذرد 
استناد به مقررات 70 سال پيش آن هم در شرايطي که مجلس کليه قوانين 
 و مقررات مصوب 1310/1/1 تا 1328/12/29 را ملغي کرده است استنادي 
با وجه است خصوصاً اينکه در همان مقررات منسوخ شده مورداشاره هم جوازي 

براي انتقال اموال دولت به سفارتخانه دول خارجي وجود ندارد.
پي نوشت ها:

)1( تصويب نامه شماره 124654 مورخ 97/9/24
)2( ماده 110 قانون محاسبات عمومي
)3( ماده 113 قانون محاسبات عمومي

)4( ماده 120 قانون محاسبات عمومي 
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»مخاطببايدها«گمنشود
مسعود پيرهادي

 1-اصل کام، صريح و س��اده است. 
براي بي تدبيري و بي کفايتي مسئولين،  
 هي��چ توجيهي مس��موع نيس��ت . 
 مسئولين دولت ها، اصولگرا باشند يا 
 اصاح طلب، هيچ يک حق ندارند بگويند
» ما مي خواهيم کار کنيم اما نمي گذارند«. 
به ويژه مسئوان دولت فعلي که اغلب شان 40 سال در 
 مصادر امور بوده اند و اوضاع و احوال و شرايط و نارسايي ها 
را مي دانند. اگر وضعيت کش��ور و نوع مش��کات آن را  
نمي دانسته اند که البته بعيد است چنين چيزي باشد، 
مس��ئولند چون ندانسته بار امانت سنگيني را به دوش 
 گرفته ان��د که توانش را نداش��ته اند و اگ��ر وضعيت را
مي دانسته اند و مسئوليت پذيرفته اند، ديگر حق ندارند 
بگويند » ديگران نمي گذارند« يا فشار خارجي را بهانه 

کنند يا توجيهات ديگر بتراشند . 
2-متاسفانه در دولت و بسياري از دستگاه ها اظهارات و 
موضع گيري ها، مسئوانه نيست. وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامي از مجلس کارت زرد مي گيرد، اما رئيس جمهور 
 در واکن��ش به آن، بحث بودجه فرهنگي دس��تگاه هاي
غير دولتي را به رخ مي کشد و مي گويد: » چقدر از بودجه 
فرهنگي در اختيار وزارت ارشاد است و چقدر در اختيار 
دس��تگاه هاي ديگر«. در جاي ديگر،  رئيس جمهور در 
 واکنش به پايين بودن شاخص نشاط اجتماعي مي گويد:
» بگذاريد مردم نشاط داشته باشند. چطور هرچه گريه 
 کنند حال اس��ت اما يک ذره بخندند، حرام اس��ت؟« 
مثال ها از اين دست فراوان است و پاسخ همه اين موارد 
همان بند اول است. به فرض که اصا وزارت ارشاد سهم 
کمي از تشکيات و بودجه فرهنگي کشور داشته  باشد که 
البته اين موضوع محل مناقشه است، اما به فرض صحت 
اي��ن ادعا، آيا آقاي رئيس جمهور و وزير مربوطه اين را 
نمي دانسته اند؟ اگر نمي دانسته اند چرا ندانسته  وارد گود 
کار و مسئوليت شده اند و اگر مي دانسته اند و اين شرايط 
را قبول نداشته اند چرا مسئوليت پذيرفته اند. آيا غير از 
اين است که سکوت ديروزشان  مصلحت ديروزشان بوده 

و موضع امروزشان به اقتضاي امروزشان؟
3-بايد سخن را کوتاه کرد. هر مسئولي در هر کجاي کشور ، 
بداند دقيقا در همان لحظه اي که از ادبيات کهنه و ناکارآمدي 
 چون » نمي گذارند«، » پيش��ينيان خراب کرده اند«،

»فشار مي آوردند «و ... استفاده مي کند،
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رضا پديدار در گفت وگو با رسالت:

دونرخيشدنسوختبهمعناي
تنگنظرياقتصادياست

وزير صنعت خبر داد:
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فرياد
استعفايماکرون

توسطجليقهزردها

عليرضا بيگي:

روحاني
مقصراصليکاهش
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گزارش رسالت از ميزان نشاط اجتماعی در جامعه ايران؛

 دولت با شعار
نمي تواند نشاط ايجاد کند

خيلي ها با عينک بدبيني به ماجرا نگاه مي کنند و با تمام توان به 
دنبال القاء اين باورند که »ما نشاط اجتماعي نداريم و مردمي افسرده 
و نااميديم«. حتي براي صدق گفتارشان به نتايج مؤسسات بين المللي 
همچون موسسه نظرسنجي گالوپ، نشريه فوربس و گزارش توسعه 
انساني سازمان ملل استناد مي کنند اما اين گونه نيست، وضعيت ما 
اگرچه نگران کننده است اما نااميدکننده هم نيست.شايد شما هم به 
اين فکر کرده ايد که  اي کاش مغازه اي وجود داشت و مي توانستيم نشاط 
اجتماعي را بخريم اما واقعيت اين است که خيلي چيزها خريدني 
نيست و بايد در ايه هاي بيروني و دروني جامعه ريشه بدواند. درست 
مثل ريشه هاي يک درخت. نشاط  اجتماعي يک شبه حاصل نمي شود 
و يک شبه هم از ميان نمي رود. سلسله رفتارها، گفتارها و عملکرد 
مسئوان در اين گستره اهميت باايي دارد. بياييد به صورت مسئله 
نشاط اجتماعي واقعي تر بنگريم. يعني عينک بدبيني را از چشم هايمان 

برداريم. ما هم مثل مردم هر جامعه ديگري گريه مي کنيم و مي خنديم. 
شاديم و غمگينيم و گاهي از اعمال سياست هاي نادرست دولت هايمان 
قامتمان  از سياست گذاري ها،  برخي  بار  زير  و  آزرده خاطر مي شويم 
رتبه بندي هاي جهاني وضعيت چندان  در  اما چرا  خميده مي شود. 
مطلوبي نداريم؟ سيد حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران 
اجتماعي ايران معتقد است: »تنها چيزي که در حال حاضر دغدغه 
مسئوان نيست، حوزه اجتماعي بوده و اين حوزه در ايران هميشه از 
يک بيماري مزمن رنج برده است.پرداختن به موضوعات اجتماعي و قرار 
گرفتن آن ها در حاشيه سياست گذاري ها، نشان دهنده ضعف عملکرد 
از  برخي مسئوان  اما  است  اجتماعي در حال تخريب  است. حوزه 
رسيدگي به مشکات اين حوزه هراس دارند به طوري که اين حوزه را 
به ايه برداري نيازمند کرده است  و اين مسائل باعث شده، شادي و 

ادامه در صفحه 2نشاط در جامعه تعريف مشخصي نداشته باشد.

آگهي مزايده
 )نوبت دوم(

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز در نظر دارد 35 دستگاه خودرو دولتي را از طريق مزايده عمومي توسط 
مراكز مجاز واجد شرايط براساس قوانين و مقررات اسقاط نمايد.

1-تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 80/000/000 ريال بايد از نوع ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه 
نقد به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه به شماره حساب )2173126002004( در وجه اداره كل آموزش و پرورش 

استان البرز باشد.
2- مهلت دريافت اسناد از اداره كل: روز سه شنبه مورخ 97/10/04 لغايت آخرين وقت اداري روز يكشنبه مورخ 97/10/09
3- مهلت تحويل اسناد به اداره كل: روز دوشنبه مورخ 97/10/10 لغايت آخرين وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/10/20

محل دريافت اسناد مناقصه: از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir بايد انجام شود.
4- زمان و مكان گشايش پيشنهادها: زمان و مكان گشايش پيشنهادها و نيز ساير شر ايط و توضيحات و مشخصات 

فني در اسناد مزايده قيد مي گردد.
توجه: كليه مراحل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir بايد انجام شود.

تلفن تماس: 02632563219 و 02632510404
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/10/2
تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/10/3

خ ش: 97/10/2شناسه آگهي325523

آگهي تجديد مناقصه عمومي )نوبت اول(
 شهرداري قم در نظر دارد  پروژه هاي ذيل را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.

هزينه خريداسناد)ريال(مبلغ ضمانتنامه)ريال(مدت اجرامبناي برآورد فهرست بهاء1397برآورداوليه)ريال(عنوان پروژه

تکميل احداث ساختمان مشارکت مردمي پسماند خدمات 
6154,000,0002،000،000 ماهابنيه و تأسيسات برقي و مکانيکي3,066,817,621شهري منطقه يک

8304,000,0002،000،000 ماهابنيه و تأسيسات برقي و مکانيکي6,077,339,774احداث روشنايي بوستان هاي جديد اإحداث

5201,000,0002،000،000 ماهابنيه4,013,137,730پياده رو سازي بلوار کلهري
شرايط: 

مبلغ هزينه خريد اسناد مناقصه مي بايست به شماره حساب 4092994607 بانك ملت به نام شهرداري قم واريز گردد)هزينه خريد اسناد مناقصه غيرقابل 
استرداد مي باشد(

ارائه گواهينامه صاحيت از سازمان  برنامه و بودجه كشور 
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
ساير اطاعات و جزئيات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.

حداكثر مهلت خريد اسناد مناقصه و ارائه پاكات پيشنهاد قيمت تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم  مي باشد.
مبلغ پيشنهادي مي بايست از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت اك و مهر شده تسليم گردد.

پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت و با قيد قبولي و بدون قيد و شرط ، امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه نمايند.عدم انجام اين 
مهم از جانب هر يك از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرايند مناقصه مي گردد

طبق شرايط خصوصي پيوست اسناد، پروژه هاي فوق داراي  تعديل مي باشد.
طبق شرايط خصوصي پيوست اسناد، پروژه هاي فوق فاقد  پيش پرداخت مي باشد.

هزينه درج آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
هماهنگي  قم-اداره  عمراني شهرداري  و  فني  دوم-معاونت  -طبقه   B بلوك  مركز-   موسي صدر-ساختمان  شهرداري  امام  بلوار  قم-  اسناد:  توزيع   محل 

و برنامه ريزي امور عمراني-شماره تماس :025-36104585
- محل تحويل پاكات:  قم- بلوار امام موسي صدر-ساختمان  شهرداري مركز-بلوك A -طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه

نوبت اول :97/10/3
نوبت دوم:97/10/4

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري قم
www.Qom.ir



»

رهبر معظم انقاب اسامي:
کاريکنيد

نيرويانتظامي
درچشممردم،مقتدر
عادلوهوشيارباشد

سياسي دو شنبه 3 دي 21397
16 ربيع الثاني 1440-24 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9391

حضرت آيت اه خامنه اي در ديدار فرماندهان و مسئوان نيروي انتظامي 
انتظامي در چشم مردم مقتدر، عادل و  نيروي  فرمودند: کاري کنيد که 
هوشيار باشد.به گزارش فارس، حضرت آيت اه خامنه اي رهبر معظم انقاب 
اسامي ظهر ديروز در ديدار فرماندهان و مسئوان نيروي انتظامي با تشکر 
از تاشهاي حافظان نظم و امنيت، اين نيرو را در معرض نگاه و قضاوت 
عمومي دانستند و تأکيد کردند: بايد به نحوي عمل کنيد که برداشت مردم 
از نيروي انتظامي يک نيروي مقتدر، عادل و هوشيار باشد.فرمانده کل قوا، 
ازمه رسيدن نيروي انتظامي به جايگاهي در تراز انقاب و نظام اسامي را 
پيشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: بخشهاي مختلف نيروي انتظامي از 
جمله کانتري ها، پاسگاهها و گشت هاي انتظامي در پيش چشم مردم قرار 

دارد و قضاوت درباره عملکرد نيروي انتظامي به مجموعه نيروهاي مسلح و 
نظام اسامي تعميم پيدا مي کند.ايشان با اشاره به پيشرفت هاي خوب نيروي 
انتظامي از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان در مراکز انتظامي نسبت به 
گذشته، بر لزوم استمرار پيشرفت ها تأکيد کردند و افزودند: عملکرد نيروي 
انتظامي بايد عاقانه، مدبرانه و براي مردم کامًا اطمينان بخش و اعتمادآفرين 
باشد.پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، سردار اشتري فرمانده نيروي 
انتظامي گفت: سربازان جان برکف ملت ايران در نيروي انتظامي با روحيه 
انقابي، مديريت جهادي، تفکر بسيجي و با عزم و اراده راسخ براي حفظ 
امنيت و آرامش کشور و پاسداري از ارزشها تاش کرده و حافظان جان و 

مال و ناموس مردم و اقتدار نظام جمهوري اسامي هستند.

ادامه از صفحه اول
رويش هاي انقاب

 اّما در کنار اين ريزش، چند برابر، ما رويش داريم؛ رويش انقاب؛ معجزه  
انقاب اين است. بعد از چهل سال شما مي بينيد جوان مؤمن مسلمان 
که نه امام را ديده است، نه انقاب را ديده است، نه دوران دفاع مقّدس 
را ديده است، نه آن حماسه ها را از نزديک ديده، اّما امروز باروحيه ي 
انقابي، مثل همان جواِن اّوِل انقاب -مثل همت و خرازي و بزرگاني 
با  مسئوليت،  بااحساس  باعاقه،  و  ميدان  وسط  مي رود  قبيل-  اين  از 
 شجاعت تمام در مقابل دشمن مي ايستد. اينکه من مي گويم جوان هاي 
مؤمِن امروز، ازلحاظ انگيزه از جوان اّول انقاب اگر جلوتر نباشند عقب تر 
نيستند، يعني اين. اين ها رويش هاي انقاب اند. اين معجزه  انقاب است، 
اين معجزه  نظام جمهوري اسامي است که مي تواند همان روحيه هاي 
پُرتاش و قوي و فوادين را بازآفريني کند به شکل همين شهداي امروز 

شما.  مقام معظم رهبري 97/9/21-
تربيت نيروهاي تراز انقاب اسامي،رسالت حوزه و دانشگاه و بسيج است ، 
اين مراکز بايد با انتقال ارزش هاي اسامي و انقابي به نسل جديد موجب 
رويش نيروهاي تراز انقاب اسامي گرديده و نياز آينده کشور به چنين 

مديراني را فراهم سازند .
انقاب اسامي درزمينه هاي مختلف توانسته است زمينه رويش نسل 
جديد را در رشته هاي مختلف فراهم سازد که مي توان به نمونه هاي زير 

از نگاه مقام معظم رهبري اشاره کرد:
مدافعين حرم

همين شهيد عزيزي که اخيراً به شهادت رسيد -شهيد ُحَججي- يک 
جوان از همين جوان هاي امروز است، او هم يک جواني است در سّن 
2۵ سالگي؛ يعني همين اينترنت و همين کانال هاي اجتماعي و همين 
روزنه هاي اغواگر صوتي و تصويري و همه جوره ، اين جوان را هم احاطه 
کرده، مثل هزاران جوان ديگري که احاطه کرده، اّما او اين جوري از آب 
درمي آيد. خداي متعال امروز البّته شهيد ُحَججي را مثل يک حّجتي در 
مقابل چشم همه گرفت اّما زيادند کساني که اين احساس، اين انگيزه، 
اين ايمان در آن ها وجود دارد. اين رويش هاي جديد انقابي و اسامي را 

نبايد دسِتکم گرفت.1396 مقام معظم رهبري

راهپيمايان 22 بهمن
يک بيست و دّوم بهمن را داريم، يک روز قدس را داريم و هرکدام يک معنايي 
دارد، يک هدفي دارد؛ مردم اين معنا را خوب درک مي کنند و با توّجه به آن 
معنا وارد ميدان مي شوند. حاا در ميدان چه  کساني هستند؟ اين خيلي نکته  
مهمي است. شما در شهر تبريز يا در شهرهاي ديگر يا اينجا در تهران، اين 
جمعيت عظيمي را که دارند حرکت مي کنند يک نگاهي بکنيد؛ اکثر اين ها 
37 سال عمرشان نيست -عمر انقاب 37 سال، 3۸ سال است- يعني اّول 
انقاب را نديده اند، امام را نديده اند، دوران دفاع مقّدس را نديده اند، دوران 
تلخ و سياه اختناق زمان طاغوت را نديده اند اّما مي آيند؛ با همان هيجان، 
با همان احساس، با همان معرفت، با همان روشنفکري و روشن بيني در 
خيابان ها مشت گره مي کنند و شعار مي دهند و فرياد مي زنند؛ معنايش 
چيست؟ معنايش اين است که انقاب زنده است؛ معنايش اين است که انقاب 
روينده است، بالنده است، اين ها رويش هاي جديد انقاب اند؛ اين نسل سّوم 
و چهارم انقاب است که دارد مي آيد و در مقابل دشمن مي ايستد و حرف 

قاطع خودش را مي زند. اين خيلي مهم است.139۵/11/27 
اساتيد جوان ومومن

امروز ماده ها هزار نفر استاد مؤمن در عرصه  کارهاي دانشگاهي داريم؛ 
استادان مؤمن، آن هايي که واقعاً به انقاب پايبندند و معتقدند از بُن دندان؛ 
اين چيز کمي نيست، چيز کوچکي نيست، اين ها را انقاب تربيت کرده 
است. اين همه جوان مؤمِن نويسنده، هنرمند، عالم، فّناور، مبلّغ، سخنور؛ در 
عرصه هاي گوناگون، در مسائل داخلي در مسائل خارجي. اين ها رويش هاي 
انقاب اند، رويش هاي سرسبز و آماده؛ اين خيلي باارزش است. بنابراين، اگر 
ما به وظايفمان درزمينه  انقاب عمل کنيم، معناي اين، ماندگاري افزايش 

اين رويش ها و انبوه شدن اين رويش ها است.139۴/1۰/19
دانشجويان دانشگاه امام حسين)ع(

سازندگان آينده  کشور و آينده  اين تمدن و درواقع آينده ي جهان، شما 
جوان هاي امروزيد. بخشي از مجموعه  روبه رشد رويش ها در نظام جمهوري 
اسامي در اين بخش يعني در دانشگاه امام حسين  تحقق پيدا مي کند. 
در هر جا هستيد؛ چه آن هايي که در اين دانشگاه اند، و چه همه  جوان ها 
در هر نقطه اي از کشور که احساس تعهد مي کنند، مي توانند نقش آفرين 

باشند.1393/۰2/31

دانشمندان جوان هسته اي 
به  انقاب  ارزش هاي  انتقال  اين مدت،  ما در  قّوت  نقاط  از  يکي ديگر 
نسل دوم و سوم بود. امروز شما جوان ها را نگاه مي کنيد، مي بينيد اين 
ارزش ها را دريافت کرده اند. همين شهيد عزيز اخير ما، مصطفي احمدي 
روشن - شهيدي که شهادتش دل ما را سوزاند - يا آن شهيد جوان قبلي، 
شهيد رضايي نژاد، که اوايل امسال به شهادت رسيد، اين ها دو تا جوان، 
دانشمند، سي ودو سه ساله بودند؛ امام را درک نکردند، جنگ را درک 
نکردند، دوران انقاب را درک نکردند، اما اين جور با شجاعت، باشهامت 
درس مي خوانند، تحصيات مي کنند، مقامات عالي را طي مي کنند؛ مي دانند 
و مي فهمند هم که مورد تهديدند، اما مي روند؛ اين خيلي مهم است، اين 
ارزش است؛ اين ارزش هاي انقاب است در نسل سوم. احمدي روشن و 
رضايي نژاد و امثال اين ها نسل سوم انقاب اند. همين حرکت عظيم اين 
جوان ها که بعد از شهادت احمدي روشن اعام کردند ما حاضريم بياييم 
کارکنيم، خيلي مهم است؛ اين ها را نبايد دستکم گرفت. يکي از نقاط 
قّوت و مثبت ما همين است که اين ارزش ها به نسل هاي دوم و سوم 
منتقل شد. البته ريزش داشته ايم، توبه کار از انقاب و پشيمان از انقاب 
داشته ايم، اما رويش هاي ما بيشتر از ريزش هاي ما بوده است. نيروهاي 
فرسوده ريزش پيدا کردند، اما نيروهاي جوان و با طراوت باا آمدند و 

رويش پيدا کردند.139۰/11/1۴
دانشمندان موشکي – دانشمندان نانو و بيوتکنولوژي –دانشمندان پزشکي 
و داروسازي-قاريان و حافظان قرآن کريم و....همگي رويش هاي انقاب 

اسامي  در حوزه نيروي انساني هستند.
 اين ها مايه  افتخارند، اين ها ستون هاي اين انقاب و اين کشورند؛ جوان هاي 
شما هستند که اين کشور را نگه داشته اند، جوان هاي شما؛ اين خون هاي 
پاِک برزمين ريخته  هستند که مانع شده اند که مستکبرين عالم، آمريکاي 
جنايتکار، مثل دوران طاغوت بر اين کشور مسلط بشود؛ اين ها نگذاشتند، 
جوان هاي شما نگذاشتند. اگر اين شهادت ها نبود، اگر اين شجاعت ها نبود، 
اگر اين صبرهاي پدر و مادرها و همسرها نبود، معلوم نبود وضع کشور 
چگونه مي شد، معلوم نبود اين کشور بتواند در مقابل اين جبهه مستکبر 
ايستادگي کند. ايستادگي کرديم چون اين کشور جوان هايي مثل شما 

داشت؛ و همچنان جوان ها هستند؛ ملّت هم قدر اين ها را مي داند.

خبر
عليرضابيگي:

روحاني،مقصراصليکاهش
ارزشپولملياست

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسامي گفت: رئيس جمهور 
مقصر اصلي از دست رفتن ارزش پول ملي است از اين رو آدرس 

غلط ندهد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد عليرضابيگي در نطق ميان دستور 
جلسه علني با اشاره به تاش دولت براي حل مشکات، گفت: 
در بودجه 97، 6۵ هزار ميليارد تومان براي اشتغال جوانان در 
اختيار دولت قرار گرفته بود اما بنابر گزارش ديوان محاسبات در 
خصوص عملکرد ۸ ماهه دستگاه هاي اجرايي، صرفاً ۵۰۰۰ ميليارد 
تومان يعني کمتر از 1۰ درصد اين منبع براي اشتغال تخصيص 
يافته است. همچنين مجلس مجوز برداشت 1/۵ ميليارد داري از 
منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي 
و عشايري را داده بود اما متأسفانه دولت توجهي به اين مسئله 
نکرده است و انتظار مردم اين است که حداقل شغلي داشته باشند 

اما فريادرسي پيدا نمي کنند.
وي ادامه داد: مبناي قانوني پرداخت 2۰۰ هزار تومان به افراد 
با درآمدهاي کمتر از سه ميليون تومان چيست، در کدام بند از 
قانون بودجه سال 97 در اين باره به دولت مجوز داده شده، اين 
پول از کجا آمده و آيا مردم مي توانند براي اين پول در ماه هاي 

آتي حسابي باز کنند؟
 

ابوترابي خبر داد؛ 
نامهنمايندگانبهرئيسجمهور

دربارهاهليتخريدارانشرکتهاي
بزرگدولتي

نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسامي از نامه نمايندگان 
به رئيس جمهور در رابطه با لزوم بررسي اهليت خريداران شرکت هاي 

دولتي براساس اصل ۴۴ قانون اساسي خبر داد.
شوراي  مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماينده  ابوترابي  ابوالفضل 
اسامي در گفت وگو با فارس،گفت:نمايندگان در نامه اي خطاب 
به رئيس جمهور نکاتي را در رابطه با شرکت ها و بنگاه هاي در 

حال واگذاري طبق اصل ۴۴ قانون اساسي اعام داشتند. 
در  دولت  دقت  خواستار  نمايندگان  نامه  اين  در  افزود:  وي 
خصوص اهليت کساني که اين شرکت ها را خريداري مي کنند 
شده اند.نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسامي اظهار 
که  کساني  اهليت  که  شدند  اين  خواستار  نمايندگان  داشت: 
آ نها  به   ۴۴ اصل  براساس  دولتي  بزرگ  بنگاه هاي  و  شرکت ها 
واگذار مي شود، مورد توجه قرار گيرد و در رابطه با واگذاري هايي 
که پيش از اين و بدون در نظر گرفتن اهليت خريداران انجام 
براساس ماده 23۴ آيين نامه داخلي  شده تقاضاي بررسي آن 
مجلس و معرفي کساني که در اين رابطه کوتاهي کرده اند به 

قوه قضائيه شده اند. 

رئيس سازمان بسيج اساتيد: 
اگرشوراينگهباننبود،کاربه

بي چاقوکشيوتيراندازيوکليقلا
عليهمردمميکشيد

رئيس سازمان بسيج اساتيد تاکيد کرد: شوراي نگهبان اگر نبود با 
اين مديريِت ضعيِف مجلس کار به چاقوکشي و تيراندازي وکاي 
قّابي عليه مردم مي کشيد،مثل وکيل همسوي زيباکام در مجلس 
ششم که هفت تيرکشي مي کرد!به گزارش فارس، مجتبي زارعي 
رئيس سازمان بسيج اساتيد کشور تاکيد کرد:شوراي نگهبان اگر 
نبود با اين مديريِت ضعيِف  مجلس کار به  چاقوکشي و تيراندازي 
وکاي قّابي عليه مردم مي کشيد!زارعي در اين رابطه طي توئيتي 
تاکيد کرد:با نظارت شوراي نگهبان برخي راهيافتگان به خانه ملّت 
هّتاک مي شوند! شوراي نگهبان اگر نبود با اين مديريِت ضعيِف  
مجلس کار به  چاقوکشي و تيراندازي وکاي قّابي عليه مردم 
که  مجلس ششم  در   زيباکام  همسوي  وکيل  مثل  مي کشيد؛ 

هفت تيرکشي مي کرد!

کاهش۲۴هزارميلياردتومانيدرآمد
نفتيدولتدراصلحيهايحهبودجه۹۸

سقف اعتبارات ايحه بودجه 9۸ بعد از تغييرات اعمال شده در 
به  توماني  ميليارد  27 هزار  با کاهش  بودجه  و  برنامه  سازمان 

۴۰6 هزار ميليارد تومان رسيد.
به گزارش تسنيم، در ايحه نهايي بودجه سال 9۸ سقف اعتبارات 
در حالي ۴۰6 هزار ميليارد تومان لحاظ شده که 1۵ آذر ماه 
در نسخه اوليه اين ايحه، سقف اعتبارات حدود ۴33/7  هزار 

ميليارد تومان بوده است. 
به اين ترتيب سقف اعتبارات و هزينه هاي بودجه با کاهش 27 
اين اساس در ايحه  هزار ميليارد توماني مواجه شده است.بر 
تومان،  ميليارد  و گمرکي 1۵7هزار  مالياتي  نهايي، درآمدهاي 
درآمدهاي نفتي 1۴9هزار ميليارد و سهم فروش اوراق نيز حدود 

۵۰ هزار ميليارد تومان است.
در قسمت هزينه ها نيز، هزينه هاي جاري 213 هزار ميليارد 
تومان، اعتبارات عمراني حدود 62 و اعتبارات مربوط به سامت 
نزديک به 12 هزار ميليارد تومان مي باشد.کاهش ناگهاني ۵ تا 
1۵ درصدي بودجه برخي دستگاهها؛ تکاپو براي جبران سهم 
از  رقم حاصل  اين  از  پيش  توسعه  ميلياردي صندوق  2۸هزار 
فروش اوراق ۵2 هزار ميليارد تومان بوده که ۵۰ هزار ميليارد 
واگذاري  از  درآمد حاصل  است. همچنين  يافته  تومان کاهش 
دارايي هاي سرمايه اي)فروش نفت و فرآورده هاي نفتي( حدود 
173 هزار ميليارد تومان بوده که به 1۴9هزار ميليارد تومان)با 

افت 1۴ درصدي( کاهش يافته است.
تومان  ميليارد  هزار   2۴ حدود  نفتي  درآمد  ترتيب  اين  به   
نفت  فروش  آينده  سال  است،  است.گفتني  يافته   کاهش 
و هر دار  ۵۴ دار  نرخ  با  روز،  در هر  اي  بشکه  ميليون   1/۵

۵7۰۰ تومان لحاظ شده است.

»مخاطببايدها«گمنشود
ادامه از صفحه اول

 اتفاقاً در همان لحظه است که يا بي اطاعي و يا بي صداقتي خود 
را به رخ مي کشد. 

بي اطاعي از آن جهت که احتماا شرايط کار و مسئوليت و انبوه 
مشکات را نمي دانسته اند و بي صداقتي از آن جهت که مي دانسته 
اند ولي مي خواسته اند به هر قيمتي مسئول شوند و امروز که 

مورد سوال و مطالبه اند، بهانه مي تراشند. 
 ۴-با کمال تاسف،  هنوز و در ششمين سال عمر دولت مشاهده 
مي شود که برخي مسئولين دولتي، نوک پيکان اتهام را به سمت 
ديگران مي گيرند، از کاستي هاي گذشته سخن مي گويند و يا به 
جاي عملکردشان و آنچه شده، از آرزوهايشان و آنچه بايد بشود، 
سخن مي گويند. مخاطب بايد ها خود شماييد. شخص رئيس جمهور 
محترم، معاون اول، معاونين رئيس جمهور و وزرا، مخاطب بايد ها 

هستند و بايد پاسخگو باشند. 

خبر
بختيار در نطق ميان دستور: 

فساددرحوزهاقتصاد،بليجانکشور
شدهاست

عضو کميسيون انرژي مجلس، با بيان اينکه فساد در حوزه اقتصاد باي 
جان کشور شده است، گفت: هم اکنون مشاهده مي کنيم مديري پس از 
محکوميت و زندان مجدداً مديرعامل يک شرکت ديگر شده در حالي که 
زماني مي توانيم در مقابله با فساد موفق شويم که هيچ خط قرمزي براي 
مقابله با آن نداشته باشيم.به گزارش فا رس به نقل از خانه ملت،علي بختيار  
در نشست  علني  مجلس شوراي اسامي در نطق ميان دستور خود، 
گفت: رهبري حکيم و فرزانه انقاب فرمودند مجلس شوراي اسامي يک 
مرکز اساسي و تعيين کننده براي انقاب است و همه سر رشته هاي امور 
به مجلس شوراي اسامي برمي گردد. نماينده مردم گلپايگان و خوانسار 
در مجلس شوراي اسامي ، خطاب به نمايندگان مجلس و ملت ايران 
ادامه داد: مستحضريد با هدف پاسخگويي به مطالبات مردم و ارتباط 
چند سويه بين مردم و مسئوان  حدود 3 ماه است فراکسيون پاسخگو 
تشکيل شده است در اين مدت پرسش هايي از سوي مردم و افکار عمومي 
مطرح شده است اعم از اينکه آيا  نمايندگان طبق ماده 1۸۴ قانون اساسي 

به سهولت در تمامي مسائل کشور اظهارنظر مي کنند؟  
 

فاحت پيشه:
بررسيسايرابعادشکايتبرجاميايران
دردادگاهاههدوسالطولميکشد

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: دادگاه 
اهه بر اساس تصميم خود حکمي را مبني بر تعليق برخي اقدامات 
تحريمي عليه ايران در خصوص غذا، دارو و کشاورزي صادر کرد.حشمت اه 
فاحت پيشه در گفت وگو با ميزان، با اشاره به شکايت برجامي ايران در 
دادگاه اهه و حکم اين دادگاه به نفع ايران، گفت: دادگاه اهه بر اساس 
تصميم خود حکمي را مبني بر تعليق برخي اقدامات تحريمي عليه ايران 
در خصوص غذا، دارو و کشاورزي صادر کرد.رئيس کميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس بيان داشت: بدون شک مابقي مسائل، يعني 
بروز محتواي دعوي در اين پرونده ممکن است تا دو سال هم به طول 
بينجامد؛ البته ايران هم نسبت به اين مسئله اعتراض داشت که دادگاه 
عنوان کرد بايد کل اين حکم را طبق عهدنامه مودت بررسي کند.وي 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا بر اساس حکم اين دادگاه، احقاق 
حقي براي ايران صورت خواهد گرفت يا خير، تصريح کرد: به لحاظ 
حقوقي اين موضوع راهکار خوبي بود که مورد پيگيري قرار گرفت اما 
بنده معتقدم راهکار مناسبات ايران و آمريکا سياسي است و نه حقوقي؛ 

چرا که راهکار حقوقي بيشتر براي اثبات حق دنبال مي شود.

ماني عقيلي
ادامه از صفحه اول

 درحالي که شادي به معناي احساس پويايي و نشاط 
است و ايران در اين زمينه رتبه 11۵ را در دنيا دارد 
که اين آمار نشان دهنده عدم وجود شادي در بين 

مردم است.«
ناو بر اين مسئله تأکيد مي کند که »حوزه اجتماعي را 
بايد از حوزه سياسي جدا کرد و اين امر نيازمند وجود 
انسان هاي خاق و مسئوليت پذير است.« اما در مقابل 
رئيس جمهور، نگرش صرفاً سياسي و انتخاباتي به حوزه 
نشاط اجتماعي داشته و عنوان مي کند: »بگذاريد مردم 
نشاط داشته باشند، اگر يک ذره مردم نشاط داشته 
باشند، ناراحت مي شويم، چطور هرچه گريه کنند، 
حال است؛ اما يک ذره بخندند حرام است؟ بگذاريد 
نشاط  بدون  باشند،  داشته  نشاط  و جوانان  جامعه 
نمي شود به آينده فکر کرد و سامت جسم و روح بدون 
نشاط امکان پذير نيست. مردم را مأيوس نکنيد، دروغ 
نگوييد، مردم را نسبت به آينده کشور و نظام مأيوس 

نکنيد، ما آينده خوبي خواهيم داشت.«
اين سخنان در شرايطي مطرح مي شود که اتفاقاً نوک 
پيکان بي نشاطي ها متوجه مسئوان است. شعارها و 
 وعده هاي غيرعملياتي، ويران کردن اقتصاد و سياست زدگي

در تصميم گيري ها ازجمله مصاديق قابل ذکر در اين 
زمينه است. 

عوامل زمينه ساز نشاط اجتماعي متعددند؛ از شايسته سااري، 
امنيت شغلي تا احساس امنيت اجتماعي و وضعيت 
اقتصادي. اگر اين عوامل در جامعه حاکم باشد، ميزان 
مشارکت اجتماعي و مسئوليت پذيري در ميان مردم 
بيشتر مي شود، در غير اين صورت افراد با جامعه خويش 
احساس بيگانگي کرده و در ورطه نااميدي گرفتار 
مي شوند. اين مسائل با ميزان عملکرد سازنده مسئوان 
ارتباطي سازنده و دوسويه دارد. به عبارت ديگر فرمول 

جادويي نشاط اجتماعي در دستان دولت است. 
مصطفي فروتن براي تحليل واقع بينانه از بي عملي 
مسئوان و سهم آن در بروز و ظهور بي نشاطي ها ابتدا 
به تعريفي از آن پرداخته و به خبرنگار رسالت مي گويد: 
»نشاط اجتماعي يک نماد و فرآيند از رضايت دروني 
ارکان جامعه است و افراد از طريق اين درگاه ها حال 
خوب خودشان را به بيرون منعکس مي کنند. اين رضايت 
دروني باعث تبلور پيشرفت در ارکان مختلف جامعه 
مي شود يعني انرژي و پتانسيلي که از مسير اين نشاط 
اجتماعي حاصل مي شود باعث پيشرفت در ساختارها 
و ابعاد و ارکان مختلف يک جامعه خواهد شد. قطعاً  
نشاط اجتماعي با شادماني تفاوت داشته و با نمادهاي 
خوشحالي متفاوت است. خنده نشانه شادي و خوشحالي 
است اما ضرورتاً کسي که مي خندد بانشاط نيست و 
طبعاً کسي هم که بانشاط است، لزوما نمي خندد. 

 

نشاط يک حس دروني است که از عزت نفس فردي و 
اجتماعي سرچشمه مي گيرد. از خوش بيني آموخته شده 
و چيزهاي شبيه به اين که باعث مي شود افراد حس 
پويايي و تعالي را به امثال ديگري منتقل کنند و 

اين يک نمايه دروني است.« 

وي در ادامه توضيح مي دهد: »براي اينکه بدانيم ايران 
داراي نشاط اجتماعي هست يا نيست بايد جايگاهمان 
را مورد تحليل قرار دهيم. در سنوات اخير از بين 1۵7 
کشور در جهان، داراي رتبه 1۰۵ تا 1۰6 بوديم و 
امروز رتبه مان 11۴ تا 11۵ در منابع مختلف قيدشده 
که در سازمان جهاني بهداشت، ايران را در چنين 
جايگاهي نشان مي دهند ولي در حقيقت زياد وضعيت 
جالبي نداريم. اين سؤال براي همه ما هست که اين 
اتفاق از کجا سرچشمه مي گيرد، رشد شهرنشيني و 
مهاجرت هاي مهندسي نشده و استفاده غير کارشناسي 
از فناوري ها و شبکه هاي اجتماعي در شکل گيري و 
تداوم اين روند سهم داشته است. وقتي که در ارتباط 
با رشد شهرنشيني و مهاجرت هاي مهندسي نشده 
صحبت مي کنيم يعني تداخل فرهنگ هاي مختلف 
به نوعي مي تواند اثرات معکوسي روي هم بگذارد و ابعاد 
چند فرهنگي و بين فرهنگي به نوعي با تضادهايي که به 
وجود مي آورد، باعث مي شود افراد در يک بازه زماني 
احساس بهتري داشته باشند، اما در درازمدت اين تضاد 
بين زيرساخت ها و ابعاد مختلف کار را خراب مي کند. 
 از سوي ديگر وقتي مي گوييم استفاده غير کارشناسي 
از فناوري ها يعني اينکه به تعداد نفراتي که در يک 
خانواده حضور دارند، جزيره وجود دارد و هرکسي با اين 
شبکه هاي اجتماعي سرگرم است و دارد با يک تلفن 
همراه براي خودش دنياي مستقلي درست مي کند. 
مورد ديگري که مي توانم در اين زمينه اشاره بکنم، 
موقعيت  وقتي که  است.  شغلي  فرصت هاي  کاهش 
به گونه اي مي شود که تقاضا زياد مي شود، طبعاً بين 
تقاضا و عرضه رابطه مستقيمي وجود ندارد و گاهي 
افزايش تقاضا باعث پايين آمدن عرضه مي شود و وقتي 
اين اتفاق مي افتد بالطبع رانت و باندهاي گروهي کار 
خود را آغاز مي کنند. آن رانت خواري ها و باندبازي ها 
و  مي رود  باا  جناحي  و  گروهي  پارتي بازي هاي  و 
عامل ديگري که مي شود به آن اشاره کرد، خروج از 

چرخه شايسته سااري و درواقع نشستن رابطه سااري 
به جاي شايسته سااري است، از اين قضيه نتيجه اي جز 
افسردگي و اختاات خلقي و تهديد و تقليل سامت 

رواني در عرصه جامعه حاصل نمي شود.«
پژوهشگران اجتماعي معتقدند؛ محصول تمام موارد 
مورداشاره، نااميدي است. نااميدي بزرگ ترين تهديدي 
است که مي تواند جوامع بشري را تهديد کند. وقتي 
فضا به اينجا مي کشد که به تعبيري فرصت رشد 
برابر مهيا نباشد و اين امر نااميدي را در جامعه شکل 
مي دهد، بي عدالتي و تاريکي مهم ترين دليلي مي شود 

که بحث نشاط اجتماعي را تهديد مي کند. 
فروتن تأکيد مي کند: جامعه اي داراي سامت رواني 
است که به افراد فرصت رشد برابر بدهد. وقتي اين 
بي عدالتي و تضاد اتفاق مي افتد که به دنبال آسايش و 
آرامشيم. وقتي فرصت هاي زندگي سالم از منظر رواني 
و اقتصادي و رشد برابر و امکانات وجود ندارد، مشخصاً 
نااميدي توليد مي کند و اين نااميدي در حقيقت فرد 

را به سوي تفريحات غيرفعال سوق مي دهد.«
يافته هاي جديد پژوهشگران و رفتارشناسان گوياي آن 
است که ازجمله تفريحات بسيار شايع در کشور ما، 
پاساژگردي است و از سوي ديگر در بين ما ايراني ها 
رستوران رفتن يا تمسخرهاي اجتماعي هم به يک 
تفريح غيرفعال تبديل شده و هر اتفاقي که مي افتد 
تبديل به طنزهاي اجتماعي مي شود؛ از زلزله و آتش 
گرفتن ساختمان ها تا ماجراهاي فوت و تولد و حوادث 
ديگر و در بازه زماني بسيار کوتاه به هجو و طنز و 
تمسخر تبديل خواهد شد، بي ترديد اين ها از تبعات 
مواد  از  استفاده  از  و حتي درصدي  است  نااميدي 
مخدر نشاط آور به دنبال همين تفريحات غيرفعال 

حادث شده است. 
مصطفي فروتن با تکيه بر همين يافته هاي تازه تأکيد 
مي کند: »ما بايد بدانيم چه چيزي باعث شده حال 
يک جامعه خوب نباشد. بحث طاق، کاهبرداري، 

اعتياد، دزدي هاي خرد و کان و تجاوز و قتل ها و 
پرونده هاي ممتد و متوالي قضائي، به طورکلي فضا را 
تا جايي که غيرقابل باور است، تخريب مي کند و هرچه 
ميزان اين مسائل بيشتر باشد، يعني به همان ميزان 
جامعه داراي نشاط نيست. من همواره مي خواهم بحث 
نااميدي اجتماعي را در برابر نشاط اجتماعي تعريف 
کنم. شما وقتي درجايي قرار گرفتيد که احساس 
خوبي داريد، فردايي روشن را تصور مي کنيد.« او با 
ذکر مثالي سخنانش را اين گونه ادامه مي دهد: وقتي 
درباره ملکي صحبت مي کنيد که متعلق به شماست 
و مشخصاً از تمام ابعاد و ارکانش استفاده مي کنيد. 
حس بهتري داريد اما وقتي شما متوجه مي شويد 
که اين خانه براي شما نبوده، رفتارهايتان به شکلي 
ديگر بروز و ظهور مي يابد. نمود بارز اين مسئله را در 
نوسان قيمت دار و طا و هزينه هاي جاري زندگي 
مي بينيم. من پرونده هاي زيادي دراين باره داشته ام. 
مثًا فرد خانه اش را فروخته و هرچه در توان داشته 
هزينه کرده تا بتواند دار و سکه بخرد و اين يکي از 
نمادهاي بحث نااميدي اجتماعي  است، اگرنه يک 
کارمند، مهندس و پزشک و غيره چرا بايد ضرورتاً 
به  نسبت  برود. چون  و سکه  دنبال خريد دار  به 
از  نااميد هستند و يکسري  اقتصادي  سياست هاي 
افراد سودجو و کاهبردار و رانت خوار هم تکليفشان 
مشخص است اين ها در تمام جوامع بوده و هستند 
افرادي صحبت  داريم درباره  ما  اما  بود.  و خواهند 
مي کنيم که به صورت ساده زندگي مي کنند و جزء 
نبايد  آحاد جامعه هستند، مثًا يک کارمند ساده 

دنبال اين مسائل باشد.«
وقتي روي سلسله مسائل اقتصادي و هجوم مردم براي 
خريد دار تمرکز مي کنيد، تازه متوجه مي شويد که 
اين رفتار يکي از مؤلفه هاي اصلي و تخصصي نااميدي 
اجتماعي است، افراد اميدي ندارند به اينکه دولت 
بتواند براي آن ها کاري بکند براي همين خودشان 

آستين باا مي زنند و به مسائل اين چنيني ورود پيدا 
مي کنند و متأسفانه ضررهاي هنگفتي را متحمل 

مي شوند. 
فروتن مي گويد: »افرادي را مي شناسم که بعد از پايين 
آمدن نرخ دار سکته کردند و جان خود را از دست 
دادند. حتي پرونده اي داشتم که فرد 7۵۰ ميليون تومان 
منزل خود را فروخت و دار 1۸ هزار و صدتوماني خريد 
و در همان بازه زماني سه هفته اي که نرخ ارز در حال 
 پايين آمدن بود، دارهايش را به قيمت ۴۰۰ ميليون 
فروخت و در همان موقع منزلي که فروخته بود به 
بااي يک ميليارد رسيد. اين آدم سکته کرد و اکنون 
با نااميدي مفرط و يک جنگ بسيار بزرگ در جمع 

اعضاي خانواده اش زندگي مي کند.«
بي ترديد از برآيند همه اين مسائل مي توانيم اين گونه 
نتيجه گيري کنيم که معمواً مؤلفه هاي مؤثر در نشاط 
اجتماعي شامل سياست گذاري هاي کان  مديران 
ارشد کشوري، اقتصاد و شغل است و اين سه گانه اي 
که درباره آن صحبت مي کنيم، مثلثي است که نشاط 
اجتماعي را تعريف مي کند. اما چرا اقتصاد و شغل از 
هم تفکيک مي شوند؟ فروتن دراين باره پاسخ مي دهد: 
»به خاطر اينکه ما گاهي ممکن است پول و منابع 
مالي داشته باشيم اما شغل مناسبي نداشته باشيم 
و وقتي يک استمرار در فعل فيزيکي مثبت وجود 
نداشته باشد، از يکجايي به بعد کار خراب مي شود. 
در منابع ديگري بحث نشاط اجتماعي را به اختيار 
هم تعبير کرده اند يعني افرادي که احساس مي کنند 
اختياري در تصميم گيري دارند و اين به عنوان يک 

عامل نشاط اجتماعي قلمداد مي شود.«
او با طرح اين پرسش که آيا نشاط اجتماعي فايده اي 
هم دارد عنوان مي کند: »قطع به يقين دارد. جامعه اي 
پويا را تصور کنيد. جامعه اي که در آن همبستگي ملي 
وجود دارد و افراد همدل و يک صدا نسبت به برون رفت 
از بحران ها باهم همکاري مي کنند. جامعه اي را تصور 
کنيد که وقتي حادثه اي پيش مي آيد تمامي آحاد 
جامعه درکنار مسئوانشان قرار مي گيرند. حس بقا 
و تعامل سامت محور براي رونق اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي را تصور کنيد که از فوايد نشاط اجتماعي 
ارکان چنين مسئله اي  و  ابعاد  وقتي  است و طبعاً 
وقتي  و  مي رود  باا  اميدواري  باشد،  داشته  وجود 
اساساً اميدواري در کاري وجود داشته باشد يعني 
سامت رواني وجود دارد. هرچقدر سامت روان فرد 
بااتر باشد، سازگاري او بامهارت هاي حل مسئله اش 
بااتر، منطقي تر و درست تر مي شود و طبعاً اين مسائل 
پرهيز از خشونت را به دنبال دارد و ما درنهايت شاهد 
جامعه اي رو به رشد و فعال و پويا هستيم و چنين 
جامعه اي بسيار مي درخشد و اين يعني حالش خوب 
است و چرخش مي چرخد. درعين حال بحث رضايت 
از زندگي و عزت نفس هم از مجموعه فوايد نشاط 

اجتماعي تعريف مي شود. 
اميدواريم دست اندرکاران براي برون رفت از بحران 
نااميدي و رسيدن به بحث نشاط اجتماعي کاري 

بکنند.« 

گزارش رسالت از ميزان نشاط اجتماعی در جامعه ايران؛

دولت با شعار، نمي تواند نشاط ايجاد کند

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري  

معجزهانقلباسلمي

محمدي: 
بايددليلحضورنمايندهسراوان

درگمرکاعلمشود
دانشجويان  اسامي  هاي  انجمن  اتحاديه  مرکزي  شوراي  عضو 
مستقل با بيان اينکه دليل حضور نماينده سراوان در گمرک نياز 
به دليلي قانع کننده دارد، گفت: بايد دليل حضور نماينده سراوان 

در گمرک اعام شود.محمدرضا محمدي عضو شوراي مرکزي 
اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي 
سراسر کشور در گفت وگو با فارس، با اشاره به رفتار حاشيه ساز 
نماينده سراوان گفت: در روز هاي اخير گمانه زني هاي بسياري در 
مورد دليل حضور نماينده سراوان در مجلس به گوش مي رسد و 
سوااتي در اين مورد در افکار عمومي ايجاد شده است.وي افزود: 
اين اقدام جناب درازهي، نماينده سراوان، همان قدر که موجب 
سرافکندگي و شرمندگي مردم سراوان بود، موجب شرمندگي 

تمام مردم ايران هم بود و تا حدود بسياري شان مجلس شوراي 
اسامي را از بين برد.وي ادامه داد: اين نماينده هتاک، عاوه بر 
اينکه رفتاري زشت و زننده در گمرک از خود نشان داد و نمادي 
از ناکارآمدي و خودخواهي از خود برجاي گذاشت، پس از انتشار 
کليپ شرم آورش به توجيه اين رفتار خود پرداخت و سعي کرد 
براي نجات خودش حادثه را وارونه روايت کند و به دروغ مدعي 
شد که دليل فحاشي هايش اين بوده که کارمند گمرک به قوم 

بلوچ و اهل تسنن توهين کرده است .



»

وايتي:
 پيروزي هاي 
ارزشمندي در برابر 
 صهيونيست ها 
بوجود آمده است

3سيا سي دو شنبه 3 دي 1397
16 ربيع الثاني 1440-24 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9391

حبيبي:
مواضع وزارت خارجه، ناظر به تحوات غرب نيست

دبيرکل حزب موتلفه با بيان اينکه دستگاه ديپلماسي 
نبايد از رصد رسيدگي به تحوات غرب غايب باشد، 
گفت: مواضع وزارت خارجه در حد لزوم ناظر به اين 
تحوات نيست. به گزارش مهر، محمدنبي حبيبي 
دبيرکل حزب موتلفه اسامي در پايان نشست دبيران 
حزب متبوعش با اشاره به خروج آمريکا از سوريه، 
افغانستان و يمن گفت: صداي شکستن استخوان هاي 
آمريکا و رژيم صهيونيستي در منطقه مي آيد. هرچند 
ممکن است اعام خروج آمريکا از منطقه يک فريب 
براي افزايش جيب بري بيشتر از گاوهاي شيرده منطقه 
باشد اما همين اعام هم نشانه پيروزي بزرگ مقاومت 
در منطقه است. وقتي رژيم صهيونيستي در نبرد اخير 
حماس تنها دو روز مقاومت مي کند و سپس تسليم 
مي شود، حکايت از نوعي فروپاشي و اضمحال دارد.
دبير کل حزب موتلفه اسامي گفت: ظاهراً ترامپ ديگر 
نمي خواهد هزينه اي که درآمدي بر آن در منطقه متصور 
نيست بر بودجه آمريکا تحميل کند. او اگر راست گفته 
باشد که مي خواهد منطقه را ترک کند اين مي تواند تنها 
تصميم درست کاخ سفيد باشد.حبيبي با بيان اينکه 
ظاهراً آمريکايي ها به عربستان گفته اند کودک کشي 

 

و نسل کشي در يمن و حمله به يک کشور فقير فخري 
براي آنها نيست، اظهار داشت: سران رياض اين را 
نمي فهمند، با آنکه در مذاکرات استکهلم مذاکرات 
صلح دارد به نتيجه مي رسد اما بمباران هاي وحشيانه 
در يمن هنوز پايان نيافته است.دبير کل حزب موتلفه 
اسامي ادامه داد: بعد از اتمام جنگ در يمن وظيفه 
سازمان ملل و يا ساير سازمان هاي ذيربط اين است 

که عربستان را مجبور به پرداخت غرامت هاي جنگ 
يمن کند.حبيبي گفت: انشااه انصاراه پيروز نبرد 
يمن است و دشمن مجبور است آنها را به رسميت 
بشناسد و برسر ميز مذاکرات با آنها بنشيند.دبير کل 
حزب موتلفه اسامي با اشاره به فروپاشي اتحاديه 
سبز  قاره  در  زردها  جليقه  جنبش  ظهور  و  اروپا 
 گفت: حوادثي که در فرانسه و ديگر کشورهاي اروپا

 مي گذرد مسائل ساده اي نيست. خبر از يک تاش و 
به هم ريختگي دارد. جليقه زردها حتي به برکناري 
ماکرون هم رضايت نمي دهند.وي افزود: جليقه زردها 
روي روابط مناسبات ظالمانه سرمايه داران حرف دارند 
و حاضر نيستند حکومت آنها تنها منافع سرمايه داران را 
 صيانت کند و سهم مردم از زندگي باتوم و گاز اشک آور 
تحرکات  ايدئولوژيک  جنبه  باشد.  آهنين  مشت  و 
فعلي در اروپا از جنبه صنفي آن به مراتب بيشتر 
است.حبيبي با اظهار تاسف از سکوت وزارت خارجه 
در مورد تحوات دنياي غرب گفت: وزارت خارجه 
نبايد از رصد رسيدگي به تحوات غرب غايب باشد؛ 
مواضع وزارت خارجه در حد لزوم ناظر به اين تحوات 
نيست.دبيرکل حزب موتلفه اسامي ادامه داد: ما بايد 
پيروزي مقاومت در منطقه را که ايران سهم عمده اي در 
آن داشته جشن بگيريم و از دستاوردهاي آن صيانت 
کنيم. همچنين نسبت به نقض حقوق بشر در اروپا 
و سرکوب مردم فرانسه موضع جدي داشته باشيم.
وي با اشاره به زادروز حضرت مسيح نيز گفت: پاپ و 
سران کليسا نسبت به ستمي که به مردم  مستضعف 

مي شود، ساکت هستند. 

مشاور رهبر انقاب در امور بين الملل گفت: در نتيجه مقاومت ملت فلسطين 
پيروزي هاي ارزشمندي در برابر صهيونيست ها و حاميان آنان به وجود آمده که 
بايد درس براي آنان باشد تا هوس تجاوز نکنند.به گزارش مهر، علي اکبر وايتي 
با محمود الزهار وزير خارجه سابق فلسطين، از رهبران برجسته حماس، عضو 
دفتر سياسي و رئيس پارلماني حماس ديدار و در خصوص آخرين تحوات بحث 
و تبادل نظر کرد.وايتي با اشاره به ضرورت ايستادگي و حمايت از آرمان هاي 
فلسطين و قدس شريف و تبريک پيروزي هاي به دست آمده گفت: در نتيجه 
 مقاومت و ايستادگي ملت فلسطين پيروزي هاي ارزشمندي در برابر صهيونيست ها 
و حاميان آنان به وجود آمده که بايد درس بزرگي براي آنان باشد تا هوس تجاوز 
نکنند. وايتي در ادامه افزود: تنها راه نجات در برابر زياده خواهي ها و توطئه هاي 

صهيونيست ها و دشمنان ، مقاومت و ايستادگي است و آنچه روشن است اين 
که محور مقاومت هر روز گسترده تر و قويتر مي شود.وي در ادامه تصريح کرد: 
اين پيروزي ها و مبارزه و مقابله عليرغم امکانات محدود و اندک، قدرت اسام را 
به نمايش مي گذارد و بايد اين مسير ادامه يابد. وايتي با اشاره به اينکه برخي 
از کشورهاي عربي نه فقط ناظر هستند بلکه کمک هم مي کنند، گفت: اين ها 
از جاي ديگري سياست هاي خود را دريافت مي کنند و هيچ حمايتي از مردم 
فلسطين نمي کنند و بي ترديد شما در مسيري که در مقاومت و مبارزه انتخاب 
کرده ايد حتما به پيروزي نهايي دست خواهيد يافت و جمهوري اسامي ايران 
نيز همواره در کنار آرمان هاي فلسطين ايستادگي و حمايت کرده است چرا که 

معتقديم مسئله اصلي اسام، فلسطين است.

سردار بالي:
عمق استراتژيک نظام با انجام رزمايش هاي نظامي توسعه مي يابد

هوايي پدافند  قرارگاه  هماهنگ کننده   معاون 
 خاتم اانبياء)ص( گفت: عمق استراتژيک جمهوري اسامي 
ايران با انجام رزمايش هاي نظامي افزايش پيدا مي کند 
و اهميت حياتي دارد.سردار علي بالي در گفت وگو با 
اعظم )ص(  پيامبر  رزمايش  برگزاري  تأثير  آنا،درباره 
۱۲ بر افزايش توان بازدارندگي کشور و توسعه عمق 
استراتژيک نظام گفت: هر کشوري در جهان براي 
تقويت و محک قدرت دفاعي خودش سلسله اقداماتي 
مانند انجام رزمايش هاي نظامي و انعقاد قراردادهاي 
دفاعي انجام مي دهد، بنابراين جمهوري اسامي ايران 
به عنوان بخشي از نظام جهاني از اين قاعده مستثني 
نيست و اين رزمايش ها بخشي از استراتژي دفاعي 
محسوب مي شوند.وي وجود برخي تبليغات رسانه اي 
از سوي دشمنان براي تهديد نشان دادن اين مانور 
نظامي را يک برنامه ريزي پوچ توصيف کرد و افزود: 
از آنجايي که بايد هميشه در اوج آمادگي باشيم، 
براي رفتار نظامي خودمان هيچ احتياجي به سنجش 

نظرهاي ديگران که با آمادگي ما مخالف هستند، 
نداريم، زيرا اين تدبيري است که براي افزايش آمادگي 
اتخاذ کرديم و آن را هميشه مدنظر داريم و هرگز 
شرايط مختلف نمي تواند بر اين تدبير اثر منفي و 
مأيوس کننده بگذارد بلکه شرايط بايد تابعي از آمادگي 
ما باشد.معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم اانبياء )ص( در ادامه با بيان اينکه نمي توانيم 
منتظر بمانيم تا وضعيت منطقه ملتهب شود سپس 
اقدام هايي نظير برگزاري رزمايش هاي نظامي را انجام 
دهيم، تصريح کرد: هميشه بايد آماده باشيم و زمان 
بايد خودش را با ما تطبيق دهد، در غيراين صورت 
براي برگزاري رزمايش ها، هميشه بايد منتظر وقوع 
حوادث منطقه اي باشيم.بالي با اشاره به اين موضوع 
که دکترين دفاعي جمهوري اسامي ايران هميشه 
اولويت را به توسعه آمادگي دفاعي اختصاص مي دهد، 
گفت: هميشه بايد اين آمادگي را حفظ  کنيم و نبايد 
براي ما فرقي داشته باشد که ناوها و نيروهاي آمريکايي 

و ساير کشورهاي خارجي در منطقه خاورميانه حضور 
دارند و يا خير و يا اينکه سربازان کشورهاي مستکبر 
از سوريه و افغانستان خارج مي شوند و يا به حضور 
خود ادامه خواهند داد.وي ادامه داد: هيچکدام از 
آن ها ماک عمل ما نيست و سياست هاي دفاعي 
نظام از رفتار خارجي کشورها و درخواست هاي آن ها 

تبعيت نمي کند، زيرا اصولي را در سياست دفاعي 
ترسيم کرده ايم و براي حفظ آمادگي دفاعي از آن ها 
پيروي مي کنيم و نيز حاشيه هايي که ديگر کشورهاي 
متخاصم براي ما ايجاد مي کنند فقط جنبه ُکند کردن 
مسير آمادگي دفاعي کشور را دارد و نبايد هرگز به 

آن ها توجه داشت.

خبر
نامه ۵۵ نماينده مجلس به قوه قضائيه:

 تخلفات زيادی در واگذاري 
شركت ها انجام شده است

واگذاري  زيادی در  تخلفات  نمايندگان مجلس درباره  از  جمعي 
شرکت هاي دولتي، به قوه قضائيه نامه  نوشتند.به گزارش فارس،  
55 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسامي به رئيس قوه قضاييه 
نامه اي درباره خصوصي سازي تخلفات متنابه در واگذاري شرکت هاي 
دولتي نامه اي نوشتند.متن کامل نامه 55 نماينده مجلس به رئيس 
قوه قضائيه بدين شرح است: به عرض مي رساند در مدت تصدي آقاي 
عبداه پورحسيني به سمت رياست سازمان خصوصي سازي، تخلفات 
متنابهي در واگذاري شرکت هاي دولتي انجام شده و پرونده هاي قضائي 
عليه ايشان در دادگستري تشکيل شده است.واگذاري شرکت هاي 
آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال، ماشين سازي تبريز، ريخته گري 
تبريز، ايران اير تور، آلومينيوم سازي اراک، کشت و صنعت مغان، 
پتروشيمي کرمانشاه، نيشکر هفت تپه و سيلوها، بخشي از واگذاري هاي 
پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشي از آنها به صراحت قانون 
اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي نقض شده و به روشني 
اموال ملت مورد تضييع قرار گرفته است.هرچند ما نمايندگان بر 
اصل اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون ذيربط 
تأکيد داريم اما فروش اموال ملت به ثمن بخس و انتخاب خريداران 
فاقد اهليت که بعضي از آنها به دليل تخلفات متعدد و ارتکاب جرايم 
در بازداشت بوده اند و نيز چشم پوشي سازمان خصوصي سازي نسبت 
به عدم انجام تعهدات خريداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نيز به 
تعطيلي کشاندن برخي از بنگاه ها و بسترسازي براي ايجاد اعتراضات 
کارگري با اهداف سياست هاي کلي اصل ۴۴ و قانون مربوط به آنها 

در تضادي آشکار است.
 

معاون اول رئيس جمهور:
كااهاي انباشته شده دربنادر بايد به سرعت 

تعيين تکليف و ترخيص شوند
معاون اول رئيس جمهور هدف دشمنان از اعمال تحريم را ايجاد 
اخال در جريان واردات کاا به کشور ارزيابي کرد و گفت: دشمنان 
مي خواهند با ايجاد اختال در مسير تجارت خارجي، کشور را با مشکل 
 روبه رو کند.به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور 
در جلسه بررسي مسائل گمرکي کشور با اشاره به اهميت جلوگيري از 
رسوب و انباشت کاا در بنادر، گمرکات و انبارهاي متعلق به سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليکي، بر سازماندهي ازم به منظور 
تسهيل در روند ترخيص کاا و تامين نيازهاي اساسي کشور در مقطع 
حساس کنوني تاکيد کرد.معاون اول رئيس جمهور هدف دشمنان 
ملت ايران از اعمال تحريم را ايجاد اخال در جريان واردات کاا 
به کشور ارزيابي کرد و اظهار داشت: دشمنان مي خواهند با ايجاد 
اختال در مسير تجارت خارجي، کشور را در تامين کااهاي مورد نياز 
مردم با مشکل روبه رو کرده و در نتيجه کشور را با ناآرامي و بي ثباتي 
 مواجه کنند.جهانگيري افزود: دولت نيز در مقابل، برنامه ريزي هاي 
ازم را انجام داده است و در جلسات متعدد نظير جلسات ستاد 
مقابله با تحريم و جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا، تصميمات مناسبي اتخاذ شده است تا جريان واردات کاا تحت 
هر شرايطي انجام شود و کااهاي مورد نياز در اختيار مردم کشور 
قرار گيرد.معاون اول رئيس جمهور به سفر اخير خود به استان 
هرمزگان و بازديد از بندر شهيد رجايي و گمرک بندر عباس اشاره 
و تصريح کرد: بايد با هماهنگي همه دستگاهها و رفع برخي مقررات 
زائد و دست و پا گير از رسوب کااها و مايحتاج کشور در گمرکات 
کشور جلوگيري شده و به سرعت درباره اين کااها تعيين تکليف 

و مراحل ترخيص آن انجام شود.

خبر
عضو کارگزاران:

 اشتباه بزرگ اصاح طلبان 
حمايت از روحاني بود

عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران با اشاره به اظهارات اخير رئيس دفتر 
رئيس جمهور که گفته بود روحاني در انتخابات با گروهي ائتاف نکرد، گفت: 
اصاح طلبان در جريان انتخابات سال ۹۶ مرتکب اشتباه بزرگي شدند که 
بدون هيچ قيد و شرطي از آقاي روحاني حمايت کردند.علي محمد نمازي، 
در گفت وگو با تسنيم،در واکنش به اظهارات اخير محمود واعظي که گفته 
 بود " اينکه ما در سال ۹۶ با گروهي نشسته باشيم و با هم چيزي را به  عنوان 
ائتاف امضا کرده باشيم  خير، نه در سال ۹۲ اين کار را کرده ايم و نه در 
سال ۹۶" گفت: اصاح طلبان در جريان انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ 
مرتکب اشتباه بزرگي شدند که بدون هيچ قيد و شرطي از آقاي روحاني 
حمايت کردند. نمازي تصريح کرد: اگر منظور آقاي واعظي که گفته است با 
هيچ گروه و حزب سياسي در انتخابات ائتاف نداشته اند، ائتاف اصاح طلبان  
با حزب اعتدال و توسعه بوده که به طور کلي حزب متبوع ايشان در ميان 
احزاب شناخته شده، جايگاهي ندارد که اصاح طلبان بخواهند با آن ائتاف 
داشته باشند.عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران خاطرنشان کرد:  اين آقاي 
واعظي بود که در ماه  هاي نزديک به انتخابات سال ۹۶، تکاپوي زيادي براي 

جلب رضايت اصاح طلبان براي حمايت از آقاي روحاني داشت.
 

حدادعادل:
 به دنبال وحدت راهبردي

نيروهاي انقابي هستيم
عضو هيئت رئيسه جبهه مردمي نيروهاي انقاب، گفت: به دنبال وحدت راهبردي 
نيروهاي انقابي هستيم. سعي ما تامين اين وحدت است و گام هايي هم برداشته 
شده و اين وحدت دور از دسترس نيست.به گزارش خبرنگار مهر، غامعلي حدادعادل 
در نشست ماهانه جامعه اسامي مهندسين، گفت: مهندس باهنر اشاره به حوادث 
 دي ماه کردند و من مي خواهم به بخش ديگري اشاره کنم. موضوع مهم تر در 
 دي ماه فرار شاه در آن سال هاست. امروز که در مورد آن دوران فکر مي کنم 
مي بينم که واقعاً امام کار بسيار بزرگي کردند. نبايد امام را از ياد ببريم. عشق 
رهبري به امام هم فراوان است. رهبري ذوب در امام هستند.وي افزود: امام يک 
سنت حکومتي ۲5۰۰ ساله به قول خودشان را شکست. حال اين حکومت مورد 
تاييد قدرت ها جهان نيز هست. امام تنها قلم داشت و يک اتاق کوچک. حال شما 
ببينيد اين انسان با همين دست هاي خالي آن حکومت ظلم را ساقط کرد. امروز 
که حکومت در دست مسلمانان است به تعبيري، کم مي آوريم. حال روحيه خودمان 
را با امام مقايسه مي کنيم. آن روز امام با دست خالي شوراي انقاب تعيين کرد. 
اين را نبايد دستکم گرفت. اين کار، هم رديف عمل حضرت موسي است. همچنين 

اتفاقي در دوران ما افتاده است و بايد به آن توجه کرد.

آگهي مناقصه عمومي 
) فراخوان ارزيابي كيفي(

بصورت دو مرحله اي
)97/22 (

شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران ) شرکت دولتي( در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه تكميل و راه اندازي مخزن بتني ۵00 متر 
مكعبي – اجراي خط انتقال بطول 408 متر با لوله پلي اتيلن به قطر 200 ميليمتر – ديوارکشي و احداث ساختمان تاسيسات 12 مترمربع  - تهيه 
و نصب شيرآات واحداث حوضچه هاي تاسيسات آب آشاميدني روستاي صالح آباد – ارغش آباد ) مجتمع روستايي کوثر- مارد( از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملي،  تملك دارائيهاي سرمايه اي، ارزش افزوده و اسناد خزانه اسامي، از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت 

) ستاد( با توجه به  شرايط مندرج در اسناد ارزيابي کيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز: ۵ رشته آب و دارا بودن گواهينامه تاييد صاحيت ايمني )HSE( ازسوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي 

ميباشد.
برآورد پايه: 2/7۵1/837/876 ريال مي باشد.

لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 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 دوشنبه  مورخ 1397/10/24 براساس شرايط مندرج در اسناد ، صرفا 
از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت ميباشد.

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

ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/3
خ ت 97/10/1

آگهي مناقصه عمومي 
) فراخوان ارزيابي كيفي(

بصورت دو مرحله اي
)97/24 (

شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شرکت دولتي( در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه اجراي خط انتقال آب با لوله پلي اتيلن به قطر 
110 ميليمتر با فشار کاري 16 و 10اتمسفر به طول 4000 متر )خريد لوله 1000 متر و اجرا 4000 متر(، تهيه و نصب شيرآات و احداث حوضچه هاي 
مرتبط در روستاهاي مهاباد و فرح آباد 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 در اسناد ارزيابي کيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز: ۵ رشته آب مي باشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صاحيت ايمني )HSE( از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

الزامي مي باشد.
برآورد پايه: 3/2۵0/00۵/894 ريال مي باشد.

لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 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 سه شنبه مورخ 1397/10/2۵ 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: 97/10/3
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/۵

خ ت: 97/10/3

نوبت دوم

نوبت اول

كميسيون معامات
شركت آب و فاضاب روستايي 
استان تهران 

كميسيون معامات
شركت آب و فاضاب روستايي 
استان تهران 

آگهي مناقصه 
 نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي پروژه تكميل نماي پايانه مسافربري را براساس فهرست بهاء ابنيه سال 97 از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجدالشرايط که داراي حداقل رتبه ۵ ساختمان و ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رئيس جمهور باشد واگذار نمايد. لذا از کليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 )ده( 

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

1. سپرده شرکت در مناقصه 416/۵00/000 ريال )چهارصد و شانزده ميليون و پانصد هزار ريال( مي باشد که بايستي به صورت واريز 
به حساب 3100003361004 بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه 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.
۵. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.

6. تاريخ تحويل پاکات 97/10/20 مي باشد.
7. تاريخ بازگشايي پاکات 97/10/23 ساعت 18 مي باشد.

8. برآورد اوليه به مبلغ 8/328/873/488 ريال مي باشد.
 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/3
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/10

خ ش: 97/10/3

آگهي مناقصه عمومي
سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري مارد در نظر دارد به استناد مجوز اخذشده از پنجاه و ششمين صورتجلسه شوراي سازمان به شماره 
293۵/س ف د/97 مورخ 97/09/19 حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه مارليك، مارد و سرآسياب را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شرکت در مناقصه:

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- کليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه و کسب اطاعات بيشتر از تاريخ 97/10/04 
لغايت 97/10/14 از ساعت 9 لغايت 14:30 به امور قراردادهاي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري مارد مراجعه و از تاريخ 97/10/10 لغايت 
97/10/20 تا ساعت 13 پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه سازمان نمايند. زمان گشايش پيشنهادها روز پنجشنبه ساعت 13:30 مورخ 

97/10/20 مي باشد.
4- هزينه آگهي و کارشناسي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۵- متقاضيان جهت اخذ اسناد مناقصه بايد مبلغ 1/۵00/000 ريال به حساب درآمد سازمان پارکها و فضاي سبز به شماره 100790943483 
واريز و به همراه با کارت شناسايي به امور قراردادها مراجعه نمايند.

6- سازمان در رد و قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
7- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/3
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/10

خ ش: 97/10/3

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

استانداري تهران
شهرداري مارد

سازمان پاركها و فضاي سبز

نوبت اول

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي 
اسامي شهر سيرجان

توضيحاتمبلغ سپرده شركت در مناقصهمبلغ پايهنوع مناقصهموضوعرديف
سپرده الزاما بايد نقدي به حساب سازمان 650/000/000 ريال7/394/893/224 ريالمناقصه عموميحفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه مارد1

واريز شود و مدت قرارداد يك سال مي باشد
سپرده الزاما بايد نقدي به حساب سازمان 500/000/000 ريال5/075/079/528 ريالمناقصه عموميحفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه سرآسياب2

واريز شود و مدت قرارداد يك سال مي باشد
سپرده الزاما بايد نقدي به حساب سازمان 650/000/000 ريال7/072/179/600 ريالمناقصه عموميحفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه مارليك3

واريز شود و مدت قرارداد يك سال مي باشد

بهنام جباري - مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري



»

شافعي:
قانون جامع شفافيت 
 گمشده نظام اداري 

و اقتصادي است

اقتصادي دو شنبه 3 دي 41397
16 ربيع الثاني 1440-24 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9391

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: قانون جامع شفافيت، گمشده نظام 
اداري و اقتصادي است که با تصويب آن مي توان قدم هاي بعدي را در زمينه شفافيت برداشت.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛غامحسين شافعي با اشاره به اقدام دولت مبني بر تهيه ايحه 
جامع شفافيت که قرار است پس از تصويب در هيئت وزيران در اختيار نمايندگان مجلس قرار 
گيرد، افزود: ايجاد شفافيت در صحنه اقتصادي، موجب تقويت توليد و توقف واسطه گري هاي 
مالي در کشور مي شود.وي، تاش براي ايجاد شفافيت را اقدامي ستودني توصيف کرد و گفت: 
شفافيت از کمبود هاي جدي کشور در همه حوزه ها از جمله بخش هاي اداري و اقتصادي 
است؛ بنابراين ازم است در اين بخش کار جدي انجام شود.شافعي اضافه کرد: براي باا بردن 
سطح اطمينان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پيش بيني کردن اقتصاد که از جمله نياز هاي 
سرمايه گذاري به شمار مي آيد، شفافيت نقش بسزايي دارد.وي افزود: ايجاد شفافيت موجب 

مي شود رانت جويي و واسطه گري هاي مالي کم رنگ شده و توليد جايگاه اصلي خود را پيدا 
کند. در چنين شرايطي هم دولت به اهداف توسعه اي خود مي رسد و هم درآمد هاي بادآورده 
که عامل بازدارنده توليد است، از بين مي رود.رئيس اتاق ايران در پاسخ به اين سوال که وضعيت 
شفافيت امروز کشور ناشي از خاء قانوني است يا اجرايي نشدن قوانين موجود، گفت: به نظر 
مي رسد هردو مسئله وجود دارد. بخش هايي از اقتصاد به دليل نبود قانون دچار ابهام هستند 
و بخش هايي هم به دليل بي توجهي به قوانين موجود دچار مشکل شده اند.به اعتقاد شافعي 
يکي از گرفتاري هاي امروز کشور، قانون گريزي آن هم از سوي مجريان و دستگاه هاي مسئول 
است. فرار از اجراي قانون ضايعه اي بزرگ براي فعاليت بخش خصوصي و امنيت اقتصادي 
کشور به شمار مي آيد. زماني که خود دولت به عنوان مجري قوانين و مقررات، قانون را زير پا 

مي گذارد چگونه مي توان انتظار داشت، مردم براي آن احترامي قائل باشند.

 رشد 6/2 برابري خدمات ارز بازرگاني
 بانک ملي ايران

خدمات ارز بازرگاني ارائه شده توسط بانک ملي ايران در هشت ماه ابتداي سال 
جاري 2/6 برابر رشد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، مجموع خدمات 
ارز بازرگاني اين بانک در بخش گشايش هاي اعتبارات، بروات اسنادي و حواله هاي 
ارزي صادره بابت واردات کاا در هشت ماه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر تعداد 2/2برابر و از نظر حجم 2/6 برابر رشد داشته است.در اين مدت، 
تعداد دو هزار و 703 فقره حواله وارده و صادره ارزي با حجم 604 ميليون دار 
کارسازي شده است.همچنين در زمينه ساير خدمات ارزي نيز جذب سپرده هاي 

ارزي شعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/1 برابر رشد داشته است.

رئيس دانشگاه خاتم:
 وجود مبناي علمي براي مدل ها 

اجتناب ناپذير است
مراسم افتتاحيه پنجمين دوره کنفرانس گروه مهندسان مالي و بيم سنجي ايران، 
در تاريخ 2 دي در محل دانشگاه خاتم و با حضور جمعي از فعاان عرصه مالي 
و بانکي، استادان و پژوهشگران برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، 
در اين مراسم دکتر مجيد قاسمي رئيس دانشگاه خاتم ضمن اشاره به مقام وااي 
پروفسور حسابي و نگاه عميق ايشان به انواع علوم گفت: رابطه بين استاد و دانشجو 
بايد يک رابطه کامًا دوستانه، متعامل و متقابل باشد. ما نظريه هاي اقتصادي بسياري 
داريم که در نتيجه رابطه استاد و دانشجو تبيين و همه گير شده اند. وي ادامه داد: 
ما دانشجويان و فارغ التحصيان نخبه و خوبي داريم، اما در همان رشته هايي که 
اين عزيزان فارغ التحصيل شده اند مشاغل خالي بسياري هم وجود دارد. علت اين 
ناهماهنگي اين است که حوزه دانشگاهي ما نمي تواند باعث ايجاد مهارت شود.
وي در ادامه ضمن تأکيد بر اهميت علم فلسفه به عنوان علم پايه افزود: بايد توجه 
داشته باشيم که در اقتصاد نبايد به طور مطلق نگاه کمي و مقداري داشته باشيم. اين 
بزرگ ترين اشتباه يک متخصص است و هميشه جواب نمي دهد. هر مدلي بايد مبناي 
تئوري و نظري داشته باشد. حتي در بحث هاي مالي هم مبناي نظري بسيار مهم 
است. در هر مدلي رابطه  بين تابع و متغير بايد يک مبناي علمي داشته باشد.دکتر 
قاسمي همچنين در خصوص تعريف و حوزه هاي مهندسي مالي، انواع رويکردهاي 
مدل سازي، لزوم توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مالي و بانکي، لزوم 
 انجام پژوهش هاي دانشگاهي در زمينه علوم مالي با همکاري پژوهشگران اقتصادي 
و ... صحبت کرد.گفتني است کنفرانس گروه مهندسان مالي و بيم سنجي ايران از يکم 
تا چهارم دي ماه در محل دانشگاه خاتم و با تشکيل کارگاه هاي مهمي با موضوعاتي 
از قبيل تعامل رياضيات مالي و بخش انرژي، مباني يادگيري ماشيني در مالي و 
بيمه، آشنايي با سامانه معامات الگوريتمي، کمي سازي ريسک اعتباري با يادگيري 

ماشيني و عميق، فين تک و آينده خدمات مالي برگزار مي شود.

 پرداخت سود سهامداران شرکت 
کشت و دام قيام اصفهان

پرداخت سود سهامداران شرکت کشت و دام قيام اصفهان در شعب بانک سينا 
آغاز شد.به گزارش روابط عمومي بانک سينا، سهامداران شرکت کشت و دام قيام 
اصفهان با همراه داشتن مدارک هويتي معتبر و مراجعه به شعب بانک سينا در 
سراسر کشور مي توانند نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمايند. پيشتر نيز 
سود سهام شرکت هاي توسعه خدمات دريايي و بندري سينا، فواد کاوه جنوب 
کيش، شير و گوشت زاگرس، پاکديس، توليد برق عسلويه مپنا و شرکت دارويي 
کي بي سي از سوي اين بانک پرداخت شده بود.بانک سينا سال هاست که در بازار 
سرمايه فعاليت دارد و در اين راستا عاوه بر قرار گرفتن در بين شرکت هاي فعال 
بورس، نسبت به ارائه خدمات به شرکت هاي بورسي به ويژه در حوزه خدمات 
 بانکداري الکترونيک و نيز واريز سود سهامداران شرکت ها اقدام مي نمايد.قابليت ها 
و زيرساخت هاي مطلوب ايجاد شده در بانک سينا، ظرفيت مناسبي را در اختيار 
شرکت هاي فعال و توانمند قرار داده است و بانک سينا آمادگي ازم را جهت ارائه 

خدمات در اين زمينه دارد.

گفت و گو
ناصر رئيسي فر در گفت وگو با رسالت:

روزانه 10 ميليون ليتر فرآورده 
سوخت قاچاق مي شود

حداقل  گفت:  کشور  سوخت  جايگاه هاي  کارفرمايان  کانون   رئيس 
8 تا 10 ميليون ليتر فرآورده سوخت روزانه در کشور ما قاچاق مي شود و به 
آن طرف مرز مي رود اما درعين حال دونرخي شدن سوخت باعث شکل گيري 

فساد و ناهنجاري مي شود. 
ناصر رئيسي فر درباره سخنان رئيس جمهور مبني بر دونرخي شدن سوخت، 
اظهار کرد: نتوانستم هيچ برداشتي از سخنان رئيس جمهور  داشته باشم. 
مطرح  دونرخي شدن سوخت  با  رابطه  در  را  نامفهومي  ايشان سخنان 
کردند اما بنده از سال 85 که بنا شد، سوخت سهميه بندي و دونرخي 
شود، جزء مخالفين سرسخت اين قضيه بودم. دونرخي شدن جز فساد 
متأسفانه  ندارد.  ثمره اي  هيچ  قاچاقچيان  کار  تسهيل  و  ناهنجاري   و 
برنامه ريزان و سياست گذاران ما پيامدهاي اين امر را مطالعه نکرده و از 

سوابق گذشته چنين اقدامي بي اطاع اند. 
وي ادامه داد: سال ها پيش با اين اتفاق فساد به وجود آمد چون خيلي ها 
سهميه خود را مي فروختند و هنوز که هنوز است اين فساد تداوم دارد و 
عوارض آن موجود است. من مخالف دونرخي شدن سوخت هستم چون 
در  برخي  دارد.  به همراه  لحاظ خدمت رساني  به  را  مشکات عديده اي 
پشت پرده، اين مسئله را القاء کرده اند که ما نرخ بنزين را افزايش نداده ايم 
چون اگر افزايش پيدا کند تورم و قيمت ها رشد پيدا مي کند درحالي که 
در  دارد.  انتخاباتي  کارکرد  معمواً  که  است  سناريوهاي سياسي  اين ها 
حال حاضر بدون افزايش قيمت بنزين شاهد تورم و رشد افسارگسيخته 

قيمت ها هستيم. 
رئيسي فر تصريح کرد: بنزين کاايي سرمايه اي نيست و خيلي از مسئوان 
هم به اين امر اشاره دارند که بنزين کاايي مصرفي است. کااي سرمايه اي ما 
نفت بوده و متعلق به نسل هاي آينده است و چون بنزين يک کااي مصرفي 
است هرکس بايد به فراخور نياز خودش آن را مصرف کرده و هزينه اش 
را بپردازد و اگر نيازش را برآورده نکنيم، مسائل انحرافي يعني قاچاق را 
به دنبال دارد لذا قيمت بنزين بر اساس ضوابط و موقعيت اجتماعي بايد 

منطقي و حتي شناور شود.
رئيس کانون کارفرمايان جايگاه هاي سوخت کشور  يادآور شد: نرخ بنزين 
تابعي است از قيمت نفت و از طرف ديگر بايد به اين سمت حرکت کنيم 
که صرفاً بنزين در پاايشگاه ها توليد نکنيم، نفت مشتقات فراواني دارد 
که مي تواند ارزش افزوده داشته و اشتغال آفريني کند. در اين مسير بايد 
به بخش خصوصي اعتماد کنيم تا مشتقات نفت، پاايش شده و باارزش 
افزوده به فروش برسانند. اگر قرار است براي بهينه سازي و مديريت مصرف 
اقدامي انجام دهند، راه هاي بسيار ساده و علمي وجود دارد بنابراين نياز 
به دونرخي کردن آن نيست. دونرخي کردن سوخت به مثابه باز کردن 
مغازه در کنار جايگاه هاست، درست مشابه ارز فروشي سر چهارراه ها و 

اين روش بسيار بد است. 
وي بيان کرد: امروز کشورهاي دنيا در حال فاصله گرفتن از سوخت هاي 
فسيلي هستند، بهتر است به دنبال توليد خودروهايي با مصرف سوخت 
پايين باشيم. از سوي ديگر 25 تا 26 درصد از سوخت ما در ترافيک ها به 
هدر رود. مضاف بر اينکه هوا را هم آلوده مي کند. در جامعه ما طرح هاي 
از ساير کشورهاي منطقه هم  بايد  البته  تعريف نشده،  هندسي درستي 
الگوبرداري کنيم به عنوان مثال ترکيه به صورت سنجيده، قيمت حامل هاي 
انرژي را افزايش داد و با مردمش صادقانه صحبت کرد و گفت مابه التفاوت 
پرداختي ها را به کشاورزي اختصاص مي دهيم و در اين زمينه به خودکفايي 
رسيدند و حتي 2 تا 3 ميليون شغل ايجاد کردند. رئيس کانون کارفرمايان 
جايگاه هاي سوخت کشور  افزود: کشورهايي مثل پاکستان و افغانستان 
هم قيمت سوختشان بااست و به همين علت مردم مجبورند سوخت 
خود را مديريت کنند. در کشور ما حداقل روزي 8 تا 10 ميليون ليتر 
فرآورده سوخت قاچاق مي شود و به آن طرف مرز مي رود زيرا ما هيچ وقت 
عادت نکرده ايم که يک بيماري را به صورت کامل معالجه کنيم و همواره 

دنبال مسکن بوديم. 

خبر
وزير صنعت خبرداد؛

 اعام قيمت خودرو تا هفته آينده
وزير صنعت گفت: با قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار قيمت جديد خودروهاي 
پرفروش تا هفته آينده اعام خواهد شد.به گزارش تسنيم ،رضا رحماني در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: خودروسازان موظفند خودروهايي 
که با قيمت قطعي فروخته اند با همان قيمت واگذار کنند.وي با اشاره به مصوبه 
فروش خودرو بر اساس حاشيه بازار گفت: هدف اصلي از اين مصوبه پايين آوردن 
قيمت خودرو در بازار است.رحماني افزود: شرط اينگونه فروش خودرو افزايش 
 توليد و عرضه آنهاست.وزير صنعت گفت: دو خودروساز اصلي کشور تنها مجوز 
پيش فروش 30 درصد از ظرفيت توليدشان را دريافت کرده اند.رحماني افزود: دو 
علت اصلي بدقولي خودروسازان در عمل به تعهداتشان مشکات ورود قطعات از 
خارج و کاهش توليد خودرو بود.وي با اشاره به بازار 70 هزار ميليارد توماني خودرو 
در کشور گفت: 500 هزار نفر در 2 هزار واحد صنعتي قطعه ساز در 15 استان 
کشور در اين صنعت مشغول به کار هستند.رحماني افزود: چند ماه پيش توليد 
خودرو در کشور به شدت کاهش يافته بود و در وضعيت خطرناکي بوديم اما اکنون 
روند نزولي توليد خودرو کاهش يافته و شاهد افزايش توليد هستيم.وي با اشاره به 
وجود 13 هزار خودروي وارداتي در گمرک گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته 
با دستگاه قضائي اين خودروها به زودي ترخيص مي شود و به دست خريداران و 
مصرف کنندگان خواهد رسيد.رحماني افزود: تأثير کاهش نرخ ارز در آينده خودش 
را نشان خواهد داد.وي گفت: هيچ دليلي براي افزايش قيمت کااهاي اساسي که با 

نرخ 4 هزار و 200 توماني دار به کشور وارد مي شوند وجود ندارد. 

فاضلي:
 66 هزار حلقه چاه غيرمجاز 

مسدود شده است
دبير اجرايي طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني با تاکيد بر اينکه 
از زمان شروع طرح تعادل بخشي در سال 84 تاکنون بيش از 66 هزار حلقه 
چاه غيرمجاز مسدود شده است، گفت: حدود 67 درصد از چاه هاي ياد شده 
طي چهار سال اخير پر شده است.به گزارش خبرگزاري صداو سيما؛ عبداه 
فاضلي در گفت وگو با پايگاه اطاع رساني وزارت نيرو )پاون(، با اشاره به اينکه 
تعداد چاه هاي غيرمجاز کشور به حدود 320 هزار حلقه رسيده است، گفت: 
از زمان شروع طرح تعادل بخشي در سال 84 که اين برنامه رديف اعتباري 
دريافت کرده است تاکنون بيش از 66 هزار حلقه چاه غيرمجاز مسدود 
شده است که از اين تعداد حدود 44 هزار حلقه در طي چهار سال اخير با 
اجراي طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني کشور پر شده است.

وي برنامه کوتاه مدت وزارت نيرو در اين بخش را تعادل بخشي آبخوان هاي 
کشور دانست و افزود: تا پايان برنامه ششم توسعه درصدديم افت موجود 
در آبخوان هاي کشور را تثبيت کنيم و در مرحله بعد 6 ميليارد مترمکعب 
اثر برداشت بيش از حد به آبخوان هاي  کسري مخزني را که ساليانه در 
کشور تحميل شده، جبران کنيم.دبير اجرايي طرح احيا و تعادل بخشي 
 آب هاي زيرزميني با تاکيد بر اينکه کسري مخزن فعلي آبخوان هاي کشور به 
بايد در فرايند  130 ميليارد مترمکعب رسيده است، گفت: براين اساس 
15 سال بعد از برنامه ششم توسعه بتوانيم اين منابع را جبران کرده و احيا 

آبخوان ها را به دنبال داشته باشيم.  

مجيد روستا:
 منابع مالي ساخت 100 هزار مسکن 

در بافت هاي فرسوده تامين نشد
بيان اين که 85 درصد  با  ايران  بازآفريني شهري  عضو هيئت مديره شرکت 
شهرداري هاي کشور در پرداخت حقوق پرسنل خود ناتوان هستند، گفت: هنوز 
منابع مالي ساخت 100 هزار مسکن در بافت  هاي فرسوده تامين نشده است.

به گزارش تسنيم ،مجيد روستا در اولين دوره ملي آموزش بازآفريني شهري 
با بيان اين که بازسازي ساانه 270 محله کار يک سال نيست، اظهار  پايدار 
کرد:رويکرد محات شهري از ابعاد مختلفي مانند کالبدي، محيط زيستي، مسکن 
و... برخوردار است و نبايد اين گونه تصور کنيم مي توانيم اين مسائل را طي يک 
سال حل کنيم.وي با بيان اين که اگر بخواهيم به تمام ابعاد بازآفريني شهري 
توجه کنيم در يک سال شدني نيست، افزود: ساخت ساانه 100 هزار واحد 
با توجه به نوع بافت هد ف گذاري خوبي است البته به اين شرط که تسهيات 
مورد نياز آن و ابزارهاي قانوني موجود باشد، ضمن اين که بتوانيم از ظرفيت 
توسعه گران در اين بخش استفاده کنيم.وي ادامه داد:  قرار شده 2150 ميليارد 
تومان از محل صندوق توسعه ملي براي ساخت اين ميزان واحد مسکوني در 
بافت هاي فرسوده کارسازي شود. بر اين اساس اين مبلغ به عنوان وجوه اداره 
شده در اختبار بانک هاي عامل قرار مي گيرد و درکانشهرها 50 ميليون تومان و 
درساير شهرها 40 ميليون تومان وام به متقاضيان پرداخت مي شود.عضو هيئت 
مديره شرکت بازآفريني شهرهاي ايران با اشاره به اينکه دولت قصد مداخله 
 مستقيم در فرآيند بازافريني شهري را ندارد و هدف ما استفاده از سرمايه هاي

مردمي و بخش خصوصي در اين زمينه است، اظهار کرد: در تهران 3200 هکتار 
بافت فرسوده داريم که 270 هزار واحد مسکوني در اين بافت ها قرار دارد و با 

مشکات متعددي مواجه هستند. 

رئيس کميسيون عمران مجلس: 
بنياد مستضعفان موانع اجراي پروژه 

پاسکو را به کميسيون عمران اطاع دهد
رئيس کميسيون عمران گفت: بنياد مستضعفان موانع موجود در مسير اجراي پروژه 
پاسکو را به کميسيون عمران اطاع دهد و کميسيون عمران به عنوان دستگاه 
ناظر موانع را رفع خواهد کرد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد 
مستضعفان، جمعي از نمايندگان کميسيون عمران مجلس به منظور آگاهي از 
روند احداث ساختمان پاسکوي جديد با همراهي رئيس بنياد مستضعفان از محل 
پروژه بازديد کردند.مهندس خواجه دلوئي نماينده بنياد مستضعفان در اين بازديد 
با اشاره به برخي موانع موجود در راه بازسازي ساختمان پاسکو تاکيد کرد بنياد 
مستضعفان به وعده بازسازي دو ساله ساختمان پس از صدور پروانه وفادار است.
رضايي کوچي رئيس کميسيون عمران ضمن بازديد از پروژه در جمع خبرنگاران 
گفت: با گذشت دو سال از حادثه پاسکو اين پروژه بايد شرايط متفاوتي مي داشت 
پروژه در حد خاکبرداري اوليه انجام شده است. اختاف نظر بر سر نقشه است و 
مهمترين مشکل عدم هماهنگي ميان دستگاه هاي مسئول است.وي افزود: امروز 
تصميم گرفتيم مبناي تصميم گيري براي اين پروژه کميسيون ماده 5 شهرداري 
تهران باشد. شوراي عالي شهرسازي روي اين مصوبه نظراتي را داشته است که ما 
درخواست کرديم مبنا همان کميسيون ماده 5 باشد و بنياد مستضعفان براساس 
مصوبه ماده 5 نقشه را کامل کند و حداکثر تا دو سال آينده ساختمان تکميل و 
در اختيار مردم قرار گيرد.کوچي در ادامه تاکيد کرد: بنياد مستضعفان قول داده 
است که پروژه تا مهر سال ۹۹ به پايان برسد و هر مانعي در مسير اجراي پروژه 
وجود دارد کميسيون عمران به عنوان دستگاه ناظر موانع را رفع مي نمايد و از 
بنياد خواستيم تمام موانع را به کميسيون عمران اعام نمايد. رئيس کميسيون 
عمران مجلس در خصوص زمان صدور پروانه پاسکو گفت: قرار شد پس از ارائه 

نقشه حداکثر تا 2 ماه آينده پروانه ساختمان  پاسکو صادر شود.

آگهي مزايده
آگهي مزايده پاك ثبتي موضوع پرونده اجرايي كاسه 9301807

مقدار دو سهم مشاع از 24 سهم عرصه و اعيان از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 47/07 مترمربع که مقدار 1/38 مترمربع آن بالكن است 
قطعه 2 تفكيكي به پاك ثبتي 187402 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 41628 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 7 تهران با حدود و مشخصات آپارتمان 
شماا ديوار و پنجره است به طول 3/61 متر به فضاي کوچه 8 متري شرقا ديواريست به طول 10/36 متر به درز انقطاع مورد  تفكيك که ماوراء آن قطعه 468 تفكيكي 
قرار دارد جنوبا در دو قسمت اول نرده و ديوار و بالكن بطول 1/25 متر به فضاي حياط مشاعي دوم ديوار و پنجره است بطول 4/61 متر به فضاي حياط مشاعي بطول غربا 
در پنج قسمت که قسمتهاي دوم و چهارم آن شمالي است اول ديواريست به طول 3/86 متر به درز انقطاع مورد تفكيك که ماوراء آن قطعه 470 تفكيكي قرار دارد دوم 
ديواريست بطول 1/55 متر به راه پله و آسانسور مشاعي سوم ديواريست بطول 1/55 متر به راه پله و آسانسور مشاعي چهارم ديواريست بطول 0/70 متر به راه پله و 
آسانسور مشاعي پنجم درب و ديوار است بطول 4/95 متر به راه پله و آسانسور مشاعي کف با سقف طبقه يك اشتراکي است و سقف با کف طبقه سه اشتراکي است. ذيل 
ثبت 516392 صفحه 134 دفتر 3226 اماك به نشاني تهران - خ پيروزي - خ جعفر نژاد - ك جهانشاهي - پاك 63 واحد 2 سهم اارث آقاي سعيد غفوري کفاش مديون 
پرونده کاسه 9301807 که در قبال قسمتي از بدهي وي بازداشت و طبق صورتجلسه مورخ 96/12/5 مامور محترم اجراء در ملك مذکور خواهر بدهكار ساکن مي باشد و 
برابر نظريه مورخ 97/6/25 کارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي ملك عبارت است از: يك دستگاه آپارتمان مسكوني که در طبقه دوم از يك ساختمان پنج طبقه 
قرار گرفته طبقات شامل 1- طبقه همكف جهت راه پله و انباريها و پارکينگ 2- طبقات اول و دوم و سوم هرکدام شامل يك واحد مسكوني ابي و راه پله است - مجموع 
واحدهاي مسكوني ساختمان 4 واحد مي باشد آپارتمان مذکور داراي يك خواب، حمام، پذيرايي، آشپزخانه و سرويس بهداشتي است. کفپوش پذيرايي و آشپزخانه و 
خواب سراميك50 در 50 لعابي پوشش ديوارها گچ رنگ آميزي سقف پذيرايي و خوابها ساده و سقف آشپزخانه کناف کاري و نور مخفي - کف سرويس بهداشتي و حمام 
سراميك و ديوار آنها کاشي، آشپزخانه داراي کابينت MDF و ديوار آن کاشي ايراني، درب ورودي واحد HDF مامينه و دربهاي داخلي HDF معمولي رنگ آميزي شده 
پنجره ها فلزي با شيشه تك جداره سيستم سرمايش کولر آبي و سيستم گرمايش پكيج ديواري نصب شده در بالكن به همراه رادياتور آلومينيومي است. واحد مذکور 
داراي انشعاب برق 32 آمپر تك فاز اختصاصي و انشعاب گاز و آب مشترك مي باشد آپارتمان فاقد انباري و پارکينگ مي باشد. اسكلت ساختمان فلزي سقفها تيرچه و 
بلوك نماي ساختمان سنگ درب ورودي ساختمان فلزي کف پله ها و ديوار پله سنگ است ساختمان داراي آسانسور شش نفره و داراي برق 32 آمپر سه فاز براي مصارف 
عمومي و قدمت ملك پنج سال مي باشد به مبلغ 275/000/000 ريال )دويست و هفتاد و پنج ميليون ريال( ارزيابي گرديده از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 
97/10/24 در محل ميدان ونك خ حقاني چهارراه جهان کودك ساختمان معاونت اجراي اداره کل ثبت استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده نقدا يا چك تضميني بانك 
ملي به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 275/000/000 ريال شروع و به بااترين قيمت که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد و هزينه هاي قانوني طبق مقررات وصول 
مي گردد. بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي که 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 ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده 

روز اداري بعد ازتعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 97/10/3

د ت: 97/10/3
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران - علي نژاد م الف 19131

آگهي مزايده
آگهي مزايده اموال منقول مربوط به پرونده اجرايي كاسه 

9701776
برابر صورت جلسه بازداشت اموال منقول مورخ 97/9/5 مامور اجراء اموالي بشرح ذيل 
متعلق به مرحوم باقر منجمي بدهكار پرونده اجرايي کاسه 9701776 در قبال بدهي وي 
بازداشت و برابر نظر کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي گرديده است 1* فرش ماشيني 
9 متري )2/5*3/5 متر( کرم رنگ شاهكار مشهد به ارزش پنج ميليون ريال )5/000/000 
ريال( *2* يكدستگاه يخچال فريزر سامسونگ درب باا و پائين داراي آبسردکن برنگ 
سفيد مدل RT640DMEW سريال 0DN94DBH800206 ساخت تايلند به ارزش 
KORGPA900 ساخت  ارگ  يكدستگاه  ريال( *3*   30/000/000( ريال  ميليون  سي 
با پايه به ارزش سي و پنج ميليون ريال )35/000/000 ريال( *4* يك دستگاه  چين 
سينما خانگي بعاوه چهار باند مربوطه استوانه اي ساخت چين مدل HTF456 سريال 
OAYZ14MH700739Y1000 وات به ارزش نه ميليون ريال )9/000/000 ريال( *5* ميز 
تلويزيون چوبي مشكي 2 طبقه پهنا 120 سانتي متر به ارزش سي ميليون ريال )30/000/000 
ريال( *6* يك دستگاه سنتور فاح 9 خرك داراي سيم هاي زرد و سفيد دوگل يك ميز 
 LED با کيف مربوطه به ارزش )20/000/000 ريال( 7- يكدستگاه تلويزيون سامسونگ
فول HD مدل UA48K6920AW سريال AAVR39JH803113R به ارزش پانزده 
ميليون ريال )15/000/000 ريال( مجموع 7 رديف جمعا به مبلغ 117/000/000 ريال )يكصد 
و هفده ميليون ريال(  در روز يكشنبه مورخ 97/10/23 از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر 
در تهران سعادت آباد خيابان عامه جنوبي کوچه 24 شرقي پاك 29 واحد يك منزل 
مسكوني آقاي مازيار مشعشعي )حافظ اموال( از طريق مزايده نقدا به فروش مي رسد و 
مزايده از مبلغ 117/000/000 ريال )يكصد و هفده ميليون ريال( شروع و به بااترين قيمت 
که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد و فروش بصورت نقد و يا چك تضمين شده 
بانكي ملي خواهد بود. و هزينه هاي قانوني برابر مقررات وصول ميگردد ضمنا چنانچه 
تاريخ مزايده مصادف باتعطيل رسمي غيرمترقبه گردد روز بعد ازتعطيلي جلسه مزايده 

در همان مكان و زمان تشكيل خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 97/10/3

د ت: 97/10/3
م الف: 19127

آگهي دعوت سهامداران شركت گروه 
 پزشكي عرفان غرب سهامي خاص 

ثبت شده به شماره 79058 و شناسه ملي 
10101238759 جهت تشكيل مجمع 

عمومي عادي ساليانه
آنها  قانوني  نمايندگان  يا  و  از کليه صاحبان سهام  بدينوسيله 
که  ساليانه  عادي  عمومي  مجمع  در جلسه  تا  مي شود  دعوت 
در ساعت 16 پنجشنبه مورخه 97/10/13 در نشاني: تهران - 
 سعادت آباد - بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري - خيابان شهيد 
رياضي بخشايش - خيابان هفدهم غربي - پاك 54 - ساختمان 
به  بين"  "تهران  رستوران   -  9 طبقه   - عرفان  اداري   تجاري 
22131981تشكيل  تلفن:  شماره  و   1998883690 پستي  کد 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش بازرس و هيات مديره درخصوص تصويب ترازنامه 
و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به پايان شهريور 1397

2- انتخاب اعضاي هيات مديره
3-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

4- بحث و بررسي پيرامون مسائل جاري شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ت: 97/10/3 هيات مديرهرئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي - علي نژاد

عضو کميسيون انرژي اتاق ايران و کارشناس 
در  دوگانه سوخت  قيمت  گفت:  انرژي  حوزه 
شرايط حاضر اصًا کار درستي نيست و اين 
امر به معناي تنگ نظري اقتصادي است. اين 
قاچاق  علت  که  باشيد  داشته  نظر  در  هم  را 
مصرف  و  توزيع  به نظام  ما  کشور  در  سوخت 

غلط بازمي گردد. 
رضا پديدار در واکنش به چراغ سبز رئيس جمهور 
در  کرد:  اظهار  سوخت،  شدن  دونرخي  براي 
شرايط فعلي دونرخي شدن سوخت امکان پذير 
و  راداريم  گاز  و  نفت  غني  منابع  ما  نيست. 
کشوري هستيم که اين امکان براي ما وجود 
کنيم.  استفاده  درست  خود  منابع  از  تا  دارد 
گاهي کشوري چنين ظرفيتي ندارد پس بايد به 
سمت همين سياست ها حرکت کند. بنابراين ما 
براي مديريت مصرف بايد فرهنگ سازي کرده و 
با اصاح زيرساخت ها، سوخت را باقيمت مناسب 

در اختيار مردم قرار دهيم.
وي ادامه داد: مطبوعات و رسانه هاي ما به صورت 
غيرحرفه اي و غير کارشناسي به جاي اينکه بحث 
بهينه سازي و مصرف صحيح انرژي را مطرح 
کرده و در جامعه ساختار سازي بکنند تا مردم 
به سمت مصرف درست سوق پيدا کنند، فقط 
به دنبال مانور روي اين مسئله هستند که نرخ 
بنزين و ميزان سهميه چقدر باشد و براي دونرخي 
کردن چه رقمي در نظر گرفته شود. به اين امر 
تنگ نظري اقتصادي مي گويند بنابراين دونرخي 

شدن همين مفهوم تنگ نظري را دارد. 
به گفته وي ما اولين کشوري هستيم که منابع 

گاز جهان و سومين کشوري که منابع نفت جهان 
راداريم به همين خاطر است که مي گويم بايد 
سازمان دهي  و  بگذاريم  کنار  را  تنگ نظري ها 
و بهينه سازي را دنبال کنيم. رسالت دولت و 
وظيفه اش اين است که زيرساخت ها را درست 
کند. وقتي که اين اتفاق افتاد، قيمت هم بايد 
بر اساس قيمت مناسب و تمام شده توليد باشد 
و به عنوان رفاه اجتماعي در اختيار مردم قرار 
گيرد.  عضو کميسيون انرژي اتاق ايران بابيان 
اينکه خيلي ها پايين بودن نرخ بنزين نسبت به 
کشورهاي منطقه را باعث افزايش قاچاق مي دانند، 
افزود: من اين را قبول ندارم. در کشور ما نظام 
توزيع و مصرفمان غلط است. فکر مي کنيد چرا 
قاچاق مي شود براي اينکه روزنه هاي توزيع درآمد 

بسته شده و مردم به دنبال منفذ کسب درآمد 
مي گردند. حاا اگر اين راه ها درست تنظيم شود، 
نمي تواند اتفاق ديگري بيفتد يعني اين امر عارضه 
اجتماعي است. عارضه اجتماعي را نمي توان با 
آن  کردن  نرخي  چند  و  بنزين  سهميه بندي 
حل کنيم. اول بايد اين عارضه ها را شناسايي و 
فرهنگ سازي کرد و زيرساخت هاي ازم را براي 
اصاح به وجود آورد و بعد در مکانيزم توليد و 

توزيع و مصرف تعادل به وجود بياوريم. 
پديدار با مؤثر دانستن سياست کارت سوخت عنوان 
کرد: ما از اين طريق مي توانيم به مصرف کننده 
نهايي انرژي و سوخت برسانيم از سوي ديگر در 
چهار استان مرزي ما، شرکت پاايش و پخش 
بيش ازحد  که  کارت هايي  نفتي  فرآورده هاي 

متعارف سوخت دريافت مي کنند را غيرفعال 
کرده و از چرخه خارج مي کند و يک نفر هم 
نيست بگويد چرا کارت من را غيرفعال کردي 
براي اينکه ميانگين مصرف سوخت يک اتومبيل 
در اتحاديه اروپا يک و سه دهم ليتر در روز است 
نوزده ميليون  ايران 2/7 دهم است. ما  و در 
خودروداريم که ضربدر 2/7 دهم ليتر بنزين 
شود، به عنوان مثال 55 ليتر بنزين در روز خواهد 
شد.  عضو کميسيون انرژي اتاق ايران ادامه 
داد: ما در حال حاضر ۹0 ميليون ليتر بنزين 
مي سوزانيم. براي اينکه خودروهايمان استاندارد 
نيست و برخي هم از اين طريق قاچاق مي کنند. 
براي اينکه ما شاهد عدم تعادل کسب درآمد 
و هزينه هستيم و برخي به دنبال جبران آن 
هستند. البته سود طلبي هم در اين امر دخيل 
توليد،  و  بهينه مصرف  توزيع  با  بايد  و  است 
به  را  بتوانيم  سوخت  تا  ساختار سازي کرد 

دست مصرف کننده نهايي برسانيم. 
وي تصريح کرد: قيمت دوگانه سوخت در شرايط 
حاضر اصاً کار درستي نيست. ابتدا بايد محاسبه 
کنيم که يک اتومبيل در روز و در ماه چقدر 
مصرف دارد وقتي اين ساماندهي صورت بگيرد 
و توزيع متعادل شود. آن وقت ديگر نيازي نداريم 
که بنزين وارد کنيم و حتي روزانه مي توانيم 
باشيم و  ليتر صرفه جويي داشته  20 ميليون 
اين 20 ميليون ليتر را صادر هم بکنيم، با اين 
اقدام تمام قيمت پول بنزين مان هم درمي آيد. 
ولي همان طور که اشاره کردم اين امر نيازمند 

مديريت بهينه است.

مشاور وزير اسبق صمت گفت: بايد شرايطي مهيا شود تا بورس کاا طي چند سال آينده،سمت 
و سوي توليد را تعيين کند، با توجه به تسهيل فضاي کسب و کار،ميزبان بازيگران جديد 
باشد و با سرعت بيشتر به کاهش هزينه ها در توليد و مبادات معنا بخشد.محمود دودانگه 
در گفت وگو با تسنيم به روند شکل گيري بورس کاا در کشور و اهميت جايگاه اين بورس 
در اقتصاد پرداخت و با اشاره به اهداف ترسيم شده براي بورس کاا در اقتصاد ملي گفت:با 
راه اندازي بورس فلزات و کشاورزي در سال هاي 82 و 83 و ادغام اين دو بورس در سال 86، 
بورس کااي ايران تاسيس شد تا شرايط فعاليت هاي توليدي در کشور به نسبت اوضاع نابسامان 
گذشته بهتر شود.معاون وزير بازرگاني دولت نهم اظهار کرد: به منظور بررسي عملکرد بورس 

کاا طي 11 سال اخير، ازم است در گام نخست به اين موضوع توجه کنيم که اين ساختار با 
چه اهدافي ايجاد شد و پس از آن به وضعيت فعلي اقتصاد و بورس کاا بپردازيم تا مشخص 
شود فاصله امروز اين ساختار با آرمان ها و ايده آل هايي که براي بورس کاا تعريف شده به 
چه ميزان است.مشاور وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بورس کاا بازاري براي 
عرضه کننده و متقاضي است تا بتوانند به صورت منصفانه، قيمت مناسب و واقعي بازار را 
شناخته و نسبت به تبادل کاا اقدام کنند. اين روند در ساختار سنتي با عوامل دخيل زيادي 
روبه رو مي شد که انصافا به واسطه بورس کاا، بحث عرضه و تقاضا و نحوه کشف قيمت 

کااها در شرايط کنوني قابل قياس با سال هاي قبل از تاسيس اين بورس نيست.

دودانگه خبر داد؛
 سه ماموريت 

 بورس کاا 
در اقتصاد

رضا پديدار در گفت وگو با رسالت:

دو نرخي شدن سوخت به معناي تنگ نظري اقتصادي است



»

هنيه: 
 مرحله جديد 
 به زوال اشغالگران 
منجر خواهد شد
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مشاور امنيت ملي اسبق آمريکا با انتشار پيامي استعفاي 
نماينده اين کشور در ائتاف ضد داعش را عاملي براي 

ثابت شدن بي کفايتي »دونالد ترامپ« دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر، »بن رودز« که در زمان 
رياست جمهوري باراک اوباما مشاور امنيت ملي وي 
بود، در واکنش به استعفاي »برت مک گورک« نماينده 
آمريکا در ائتاف ضد داعش، در توئيتر نوشت: مضاف 
بر اين حقيقت که برت مک گورک بيش از هر شخص 
ديگري در شکل گيري ائتاف ضد داعش نقش داشت 
بايد به اين حقيقت اشاره کنم که شما »ترامپ« حتي 
اين را درک نکرديد که چگونه نماينده تان در ائتاف 
بي کفايت،  کرد شما يک شخص  ثابت  داعش  ضد 

خطرناک و خودشيفته هستيد.
برت  آمريکا،  دولت  داخلي  تحوات  آخرين   در 
مک گورک به دليل مخالفت باسياست هاي نظامي ترامپ 

در خصوص سوريه، از سمت خود کناره گيري کرد.

در واکنش به اين تحوات اما دونالد ترامپ رئيس جمهوري 
آمريکا با دفاع از سياست خارجي که در قبال سوريه 
استعفاي  از  تحقيرآميز  لحني  با  است،  اتخاذ کرده 
نماينده ويژه کاخ سفيد در ائتاف به اصطاح مبارزه 
با داعش انتقاد کرد.»برت مک گورک« دومين مقام 
نظامي بعد از جيمز ماتيس وزير دفاع آمريکا است که 
در اعتراض به تصميم ناگهاني ترامپ مبني بر خروج 

نظاميان اين کشور از سوريه، استعفا مي دهد.

بن رودز؛ مک گورک ثابت کرد ترامپ تا چه اندازه 
بي کفايت و خطرناک است

رئيس جمهور آمريکا در حساب کاربري اش در توئيتر 
به استعفاي فرستاده ويژه آمريکا در ائتاف اصطاحاً 
ضد داعش واکنش نشان داد و ادعا کرد که او را 
نمي شناسد.به گزارش خبرگزاري تسنيم ، »دونالد 
ترامپ«، رئيس جمهور آمريکا بامداد يک شنبه به 
استعفاي »برت مک گورک«، فرستاده ويژه دولت 
اين کشور در ائتاف اصطاحاً ضد داعش واکنش 
نشان داد. او نوشت که مک گورک توسط »باراک 

اوباما«، رئيس جمهور سابق آمريکا منصوب شده و 
او را نمي شناسد.ترامپ نوشت: »برت مک گورک که 
من نمي شناسمش توسط رئيس جمهور اوباما در سال 
2015 منصوب شد. قرار بود فوريه پستش را ترک 
کند، ولي قبل از آن استعفا کرد.  رسانه هاي جعلي 
مي خواهند از اين کاه کوه بسازند«.برت مک گورک 
روز گذشته )شنبه( در اعتراض به تصميم ترامپ 
براي خارج کردن نظاميان آمريکا از سوريه تصميم 
گرفت از سمتش کناره گيري کند. پيش از او »جيمز 
ماتيس«، وزير دفاع آمريکا اعام کرده بود قصد 
دارد سمتش را ترک کند.دولت آمريکا چهارشنبه 
هفته گذشته اعام کرد قصد دارد طبق تصميم 
ترامپ نظاميان اين کشور را از سوريه خارج کند. 
اين تصميم در حالي اعام شده که دولت ترکيه 
در تدارک حمله به نيروهاي ُکرد هم پيمان آمريکا 

در شمال سوريه است.

 واکنش ترامپ به استعفاي مک گورک؛
او را نمي شناسم

فرافکني به سبک کاخ اليزه  
وقتيداعشاسمرمزفرانسويهاميشود!

اظهارات اخير وزير دفاع فرانسه و ابراز نارضايتي شديد وي از خروج 
از  به سادگي  بتوان  که  نيست  موضوعي  از سوريه  آمريکايي  نيروهاي 

کنار آن گذشت. 
به گزارش بخش بين الملل آنا، فرانسوي ها که از سال 2011 ميادي تاکنون، 
در کسوت يکي از اصلي ترين حاميان گروه هاي تروريستي و تکفيري در 
سوريه و عراق مشغول به فعاليت هستند، هم اکنون نگران آثار و تبعات 
تکثير گروه هاي تروريستي و بازگشت شر آن ها به کشور خود هستند. 

دقيقه مانند اتفاقاتي که در سال 2016 ميادي رخ داد!
واکنش اخير فلورانس پارلي، وزير دفاع فرانسه نسبت  به تصميم اخير 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا براي خروج نيروهاي اين کشور از 

سوريه، در نوع خود قابل تأمل است :
" مأموريت ما در سوريه تمام نشده است.ما تحليل هايي که مي گويند 

داعش نابودشده را تاييد نمي کنيم و بر اين باوريم که اين مأموريت 
بايد انجام شود.تأکيد مي کنم که  هنوز به شکل کامل شکست نخورده 
است. گروه تروريستي داعش بايد در آخرين پايگاهشان در سوريه ازنظر 
نظامي شکست داده شوند. پاريس به تعهدات نظامي خود در سوريه 

پايبند مي ماند!"
در خصوص اظهارات وزير دفاع فرانسه نکاتي وجود دارد که نمي توان 
به سادگي از کنار آن ها گذشت. مهم ترين نکته در اين خصوص، به مشي 
کلي فرانسوي ها در قبال گروه هاي تروريستي و تکفيري در سوريه و عراق 

بازمي گردد. نه تنها فرانسوي ها برخاف ادعاي صورت گرفته، اقدامي در 
راستاي نابودي داعش در اين منطقه صورت نداده اند، بلکه هدف آن ها 
تمرکز تروريسم تکفيري در منطقه غرب آسيا بوده است. فرانسه نيز 
به مانند اياات متحده آمريکا، انگليس، عربستان سعودي و رژيم اشغالگر 
قدس در تشکيل و استمرار حيات شوم گروه تروريستي داعش نقش 

پررنگي ايفا کرده است.
فرانسوي ها نيز به مانند ديگر بازيگران نامبرده، درصدد ايجاد بحران هاي 
مزمن امنيتي در منطقه غرب آسيا ، در راستاي مداخله نظامي ، سياسي 
و اقتصادي در اين منطقه هستند. ازاين رو ادعاي مقامات کاخ اليزه مبني 
بر مقابله با داعش صحت ندارد. تقسيم بندي تروريسم به دودسته خوب 
و بد، نکته ديگري است که بايد به رصد و تحليل آن از  ديدگاه مقامات 

فرانسوي پرداخت. 
مسلماً “تروريسم” به هر شکل آن مذموم است ، اما مذموم تر از خود 
تروريسم، خط کشي ميان تروريست ها و تقسيم بندي آن ها بر اساس مکان 
و نحوه عمليات آن هاست. اصلي ترين و خون بارترين خطر غرب که عواقب 
و تبعات آن در جهان امروز قابل مشاهده است، تقسيم بندي تروريست ها 
به دودسته خوب و بد است. بر اين اساس اگر تروريست ها در محدوده 
جغرافيايي جهان اسام هرروزه دست به سر بريدن، آتش کشيدن انسان ها 
به صورت زنده، قرباني کردن آن ها به فجيع ترين نحو ممکن، بمب گذاري و 
اقداماتي از اين قبيل بپردازند ، مقامات رسمي آمريکا و برخي کشورهاي 

اروپايي ازجمله فرانسه نه تنها واکنشي از خود نشان نمي دهند، بلکه در 
پشت پرده چنين اقداماتي را تحسين کرده و از آن حمايت مي کنند. 
صادرات تسليحاتي کان فرانسه به عربستان سعودي در جريان جنگ 
يمن و ناآرامي هاي سوريه و عراق نشان دهنده همين موضوع است. مقامات 
فرانسوي ) اعم از مقامات دولت هاي سارکوزي، اواند و ماکرون( به خوبي 
 مي دانسته اند که اين ساح ها  به دست گروه تروريستي و تکفيري داعش 
جبهه النصره و ...خواهد رسيد. بااين حال فرانسوي ها در حال تکميل 
جورچين خونيني بودند که به همراه اياات متحده و رژيم صهيونيستي 

مشغول چينش آن بودند.
هم اکنون، درست درزماني که غرب چاره اي جز اعتراف نسبت به شکست 
کامل در سوريه ندارد، مقامات فرانسوي سخن از مقابله با داعش در 
سوريه! به ميان مي آورند. اين وقاحت از يک سو نشان دهنده بر هم ريختن 
معادات استراتژيک و حتي تاکتيکي ترسيم شده از سوي پاريس و از 
سوي ديگر، نشان دهنده چهره منافقانه فرانسوي ها در مواجهه با تحوات 
منطقه است. بدون شک، منظور فرانسوي ها از مقابله با داعش، همان " 
حمايت از داعش" است، هرچند که مقاماتي مانند وزارت دفاع فرانسه 
نمي توانند صراحتاً در اين خصوص سخني به ميان آورند. در اين ميان، 
"داعش" صرفاً اسم رمزي است که مقامات فرانسوي از آن به عنوان انتقال 

پيام هاي مشترک منطقه اي خود با آمريکا استفاده مي کنند. زمان زيادي 
است که تاريخ مصرف اين بازي به پايان رسيده است...

رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسامي فلسطين )حماس( برا ادامه مبارزه تا شکستن 
محاصره ظالمانه نوار غزه تأکيد کرد.اسماعيل هنيه رئيس دفتر سياسي حماس تأکيد 
کرد گروه هاي مقاومت تصميم مناسبي را براي پاسخ به حمات اشغالگران به غيرنظاميان 
بي دفاع در راهپيمايي بازگشت اتخاذ خواهند کرد.وي خاطرنشان کرد: همچنان به مبارزه 
خود براي درهم شکستن ديوار محاصره ادامه خواهيم داد.هنيه در اشاره به شهادت 
چند فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست در راهپيمايي اخير اظهار داشت: 
اشغالگران تمام ابزار سرکوب و کشتار را براي توقف راهپيمايي  بازگشت و از بين بردن 
مسئله فلسطين به کار گرفته اند، اما قدرت مردم ما هر جمعه قوي تر از جنايات دشمن 
مي شود.بر اساس گزارش پايگاه خبري شهاب، وي تصريح کرد: راهپيمايي هاي بازگشت 
مي گويد که محاصره بايد براي هميشه پايان يابد و خون مردم ما در کرانه باختري 

و نوار غزه هم مي گويد که ما در مقابل مرحله جديدي هستيم که به زوال و نابودي 
اشغالگران منتهي خواهد شد.از سوي ديگر جبهه مردمي براي آزادي فلسطين تأکيد 
کرد مقاومت هرگز نمي تواند در برابر تشديد تجاوزگري رژيم صهيونيستي دست بسته 
بماند.اين جبهه در بيانيه اي که شنبه  منتشر شد، تصريح کرد جنايت روز گذشته رژيم 
صهيونيستي در کشتن فلسطينيان شرکت کننده در جمعه وفاداري به رزمندگان شجاع 
مقاومت در کرانه باختري در نوار غزه، جنايت جديدي نيست.اين بيانيه آورده است 
مقاومت هرگز به اشغالگران اجازه تحميل معادله جديدي را که سوخت آن ريختن خون 
فلسطيني ها باشد، نخواهد داد و در خصوص خون شهدا که امانتي بر عهده گروه هاي 
مقاومت است، کوتاهي و سهل انگاري نخواهد کرد و اين مسئله مستلزم بررسي راه ها 

و ساز و کارهايي براي پاسخ به اين جنايت است.

مدركفارغالتحصيلياينجانبطيبسليمانيكمالآباديفرزندبهزادبهشمارهشناسنامه3240624176
صادرهازكرمانشاهدرمقطعكارشناسيپيوستهرشتهمهندسيمكانيكدرحرارتوسيااتصادره
ازواحددانشگاهيآزاداساميسنندجباشمارهثبت6309مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط
نشاني: به سنندج واحد اسامي آزاد دانشگاه به را مدرك اصل ميشود تقاضا يابنده از ميباشد.

كردستان،سنندج،سهراهادبدانشگاهآزاداساميسنندجارسالنمايد.
موتور شماره و 77984-618 انتظامي شماره به 1389 مدل ولگا موتورسيكلت سبز برگ
درجه از و گرديده مفقود NIZ***150C8901477 شاسي شماره و NIZ*390600954

اعتبارساقطميباشد.
شماره و NAAN11FE8HH058827 بدنه شماره به 1396 مدل پارس پژو اتومبيل سبز برگ
موتور181B0050561وشمارهپاك654د75-ايران23مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط

ميباشد.
شماره و NCA***32107212 موتور شماره به 89 مدل 125CDI نو توس موتورسيكلت پاك
درجه از و گرديده مفقود 0849151831 ملي شماره به اغليون علي نام به پاك13478-762

اعتبارساقطميباشد.
كارتهوشمندشماره2478017بهنامنعمتاهروشنفرزندغامهوابهكدملي0749410183

مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبز)سند(يكدستگاهخودروپرايدمدل1382تيپصبابهشمارهشهرباني537م57-ايران
78وشمارهموتور00455372وشمارهشاسيSL412282919335بهمالكيتآقايسعيدنژادباقر

باكدملي1463243881مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندوسيلهنقليه)برگسبز(خورويسواريلوگانL90مدل1395بهشمارهانتظامي17-224ل57
وشمارهشاسيNAPLSRALDG1275107وشمارهموتورK4MA690R144632بهناممصطفي

شيخانيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.3523
و انتظامي27-516ج28 شماره به مدل1393 زامياد وانت سبز(خودرو )برگ نقليه وسيله سند
شمارهشاسيNAZPL140BE0392230وشمارهموتور678662بهناماروجعليمحتشممفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.3524
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتموتورسيكلتكوير125مدل91رنگمشكيششايران62824-814

وشم41847وششاسي9103899مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
از و گرديده مفقود ايران65-876ي12 نقرهايشش رنگ 206مدل84 پژو بيمهنامه و كارت

درجهاعتبارساقطميباشد.
موتور شماره و 1392 مدل روغني قرمز رنگ به )ايتيام( ATM كشاورزي تراكتور سبز برگ
MT4A2W00307BوشمارهشاسيN3HKTAD2CDEN18200وشپاكايران45-284ك16

بهناممهرانقاسمينژادراينيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
به GLXI پرايد سواري فروش(خودروي )برگ مالكيت سند و سبز( )برگ مالكيت شناسنامه اصل
رنگسفيدروغنيمدل1388وشمارهموتور2898622وشمارهشاسيS141228961999وشماره
پاكايران81-851ب82بهناماسامخيريامامقيسيبهكدملي6299446579مفقودگرديده

وازدرجهاعتبارساقطميباشد.
RDمدل1381بهرنگسفيدوشماره اينجانبسيدمحمدتقويدهاقانيمالكخودروسواريپژو
شاسي)بدنه(81712411وشمارهموتور22328112734وشمارهپاكايران43-833ق12به
علتفقداناسنادفروشوبرگسبزوكارتماشينتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانموده
است.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفمدتدهروزبهدفترمنطقهاي
از بديهياستپس نمايد. ارتشكوچهآرشمراجعه اصفهانخيابان واقعدر ايرانخودرو شركت

انقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
برگسبزسواريپژوپارسمدل96بهرنگسفيدوشمارهانتظامي435و81-ايران43وشماره
موتور124K1078729وشمارهشاسي836789بهناممرضيهساداتبوذريمفقودگرديدهواز

درجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودرووانتپيكانمدل1390بهشمارهشاسيNAAA46AA9BG193924وشمارهموتور
11490013816وشمارهانتظاميايران78-395ط94بهمالكيتصادقشريفيراستهكناريبهكد

ملي2678007871مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
تركيه ساخت 12 كاليبر چخماقي تكلول ساح نوع 9141522 شماره به شكاري ساح حمل جواز
از و مفقودگرديده بهشمارهملي3760737161 فاطميفرزندسيدكشفالدين نجمالدين نام به

درجهاعتبارساقطميباشد.
كارتهوشمندفعاليتناوگانعموميبهشماره2733412مربوطبهكاميونكمپرسيآميكومدل
1390وشمارهانتظامي51-836ع68وشمارهشاسيNA2A3LLD6BA001874وشمارهموتور
1511A001074بهمالكيتمحمدكريملگزيفرزندمحمدرحيمبهشمارههاي3761538294مفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتزانتيامدل84بهرنگنقرهايوششايران45-215د55وشم

3013816وششاسي1512284130557مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصلسندكمپانيوبرگسبزخودروسواريسيستمپژوتيپجيالآي405مدل1383بهشماره
انتظامي37-843ص31وشمارهموتور12483164921وشمارهشاسي83303175بهنامحميرا

حسينيفرزندسيدعمرمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.3532
وشماره متاليك نقرهاي رنگ به پرايدصبامدل1385 سبزخودروسواري برگ مالكيت شناسنامه
انتظامي639ب39-ايران98وشمارهشاسيS1412285253948وشمارهموتور1672908به

ناماينجانبالياسنيازيفرزندمنصورمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
پاككاپوتتراكتورمسيفرگوسنبهرنگقرمزمدل285شمارهرديفبنگاه19005بهشمارهشاسي
E64B15482وشمارهموتورMFW10275Mسالساخت1365بهناماينجانبمسعودگودرزي

بهكدملي5579966997مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
شماره به 19005 بنگاه رديف شماره 285 مدل قرمز رنگ به فرگوسن مسي تراكتور كاپوت پاك
شاسيE64B15482وشمارهموتورMFW10275Mسالساخت1365بهناماينجانبانشاهمراد

اسفندياريسامان-اسداسفندياريمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
وشمارهپاك بهرنگسفيدشيريروغني 1600مدل1393 پيكان وانت برگكمپاني و برگسبز
NAAA36AA3EG656096118وشمارهشاسيP0073683ايران21-481و29وشمارهموتور

بهنامسعيدشيرفروشاقدممفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
ايران38- بهرنگسفيدمعموليوشمارهپاك پرايدجيتيايكسمدل1381 برگسبزسواري
محمدحسن نام به S1412281782929 شاسي شماره و 00318875 موتور شماره و 423ن81

جليلخانيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
چونآقايذوالفقارذلقيمالككاميونهوومدل2006بهشمارهانتظامي31-348ع78وشماره
شاسي56A080220وشمارهشاسي6030229887بهعلتفقدانسندتقاضايصدورسندالمثني
نمودهاست.لذاچنانچههرگونهادعاييدرموردخودرويمذكوروجودداردظرفمدت15روزاز
تاريخنشرآگهيبادردستداشتنمدارككافيبهدفترفروششركتايرانخودروديزلواقعدر

تهران،كيلومتر8جادهساوهمراجعهنمايند.
اينجانبمحمدرضانوريخبازيمالكخودروپژوسواريROAبهشمارهبدنه61302790وشماره
موتور11685039752وشمارهپاك44-241ق52بهعلتفقدانسندكمپانيوبرگسبزخودرو
تقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودروي
مذكورداردظرفدهروزبهدفترمنطقهايشركتايرانخودروواقعدركيلومتر5جادهساريبه
انقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرر از بديهياستپس نمايند. نكاجنبشركتشماليتمراجعه

اقدامخواهدشد.
147H0243130برگسبزسواريدنامدل1395بهشمارهانتظامي35-143ل26وشمارهموتور
وشمارهشاسيNAAW01HESGE419931بهناموجيههواسعيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبار

ساقطميباشد.

اصلسندكمپاني)سندمادر(وسندمالكيتخودرو)برگسبز(وبنچاقوكليهاسنادومداركمربوط
بهسواريپژوپارسمدل1380بهرنگمشكيمتاليكوشمارهانتظامي327ط98-ايران44و
شمارهموتور22828001847وشمارهشاسي80801705متعلقبهخانمفاطمهفريدياقدممفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودروجكمدل96بهشمارهانتظامي46-896ل41بهناممجيدترابيزادهبهشماره
گرديده مفقود NAKFH7328HB146603شمارهشاسي و HFC4GA31DH0011589 موتور

وازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودرووانتنيسانآبيمدل82بهشمارهپاك91-675ق46بهنامكريمخواجويوبه

شمارهموتور219174وشمارهشاسيD28021مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصلسندمالكيتازكارخانهوبرگسبزموتورسيكلتبهروتيپ125CDIبهرنگقرمزمدل1390وشماره
125A9089819***NAوشمارهشاسيCG125NBJA3165368پاك73266-753وشمارهموتور

متعلقبهآقايقاسمعليشبستانيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
نشانيملك به بابا فرزند ازوجي نامهوشمند به پروانهساختمانشماره8133مورخ78/12/12
كاردشتخيابانشهيدازوجيصادرهازشهرداريكاردشتمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط

ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزسواريپژو405مدل96بهرنگخاكستريوشمارهانتظامي141هـ36-
ايران53وشمارهموتور124K1050639وشمارهشاسي758671بهناممحمدامينكامرانيمفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزوبرگفروشوكارتخودرووانتآريسانمدل1397بهرنگسفيدروغنيوشمارهپاك
NAAB66PE5GV658219118وشمارهشاسيJ0023442ايران47-179د12وشمارهموتور

بهنامسيدجاليعقوبيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزسواريپرايدتيپسايپا141آيمدل1382بهرنگيشميمتاليكوشمارهموتور00479208
نامجوادكمانيمفقودگرديدهو به وشمارهشاسيS1482282101930وپاك57-873ج67

ازدرجهاعتبارساقطميباشد.
كليهمداركاعمازشناسنامهمالكيت،برگسبزوسندوفاكتورفروشكمپانيخودروسواريپيكان
موتور شماره و 98 ايران انتظامي863ج67- شماره و روغني سفيد رنگ به 1383 مدل 1600
ملي شماره به فرامرز فرزند گچي سيامك نام به 83415220 شاسي شماره و 11283024794

4490274882مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
و 39795 موتور شماره و گوجهاي رنگ به 1390 مدل 200 دايچي موتورسيكلت سبز برگ و سند
شمارهشاسي9010203وشمارهپاك565-35878مربوطبهمحمدكرمنسبمفقودگرديدهو

ازدرجهاعتبارساقطميباشد.
تنه شماره و 6377982 موتور شماره به 87 مدل CDI125 هرمز موتورسيكلت سبز برگ

NB5***1258765365مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبز)شناسنامهمالكيت(خودرويسواريسمندمدل1395بهشمارهانتظامي17-598ص47
رسولي ياور نام به 124K0858097 موتور شماره و NAAC91CE2GF095290 شاسي شماره و

يلقونآبادمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.3535
اينجانبياوررسولييلقونآبادمالكخودروسمندبهشمارهانتظامي17-598ص47وشمارهشاسي
تقاضاي اسنادفروش بهعلتفقدان 124K0858097وشمارهموتورNAAC91CE2GF095290
رونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكور
داردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمان

سمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.3534
سندمالكيت)برگسبز(خودرويكاميونايسوزومدل1384بهشمارهانتظامي847ب24-ايران
85وشمارهموتورNPR07PL374200وشمارهشاسيNAG085NPRF03309مفقودگرديده

وازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اينجانبحسنكيخافرزندعيسيبهشمارهملي2269736176بهشماره كارتهوشمندرانندگي

هوشمند1377666مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
كارتدانشجويياينجانبآرينالهاميبهشمارهدانشجويي9711302004رشتهشنواييشناسياز

دانشگاهعلومپزشكيزاهدانمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
كارتپاكوبرگگمركيوانتتويوتااستاوت2000مدل1983بهشمارهپاك762ع54-ايران
نام به بهرنگسبزيشميروغني RK11060393585وشمارهموتور2156176وشمارهشاسي

ياسينبلوچزهيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندوفاكتورفروشوسندمالكيت)برگسبز(وپاكتبدنهخودرووانتتويوتا2000مدل1984
بهشمارهپاك384س21-ايران95وشمارهموتور2180682وشمارهشاسي608487بهرنگ

زردروغنيبهنامخدابخشپياممفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
14-15-1/2140 شماره به سراوان واحد اسامي آزاد دانشگاه تحصيات پايان موقت گواهينامه
مورخه97/7/7اينجانبطاهرهسياهانيفرزندموابخشدارندهشمارهملي3701431337متولد
1368دررشتهآموزشوپرورشابتداييمقطعكارشناسيناپيوستهدرنظامآموزشيمعلمانمفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
دفترچهكشاورزيمتعلقبهاينجانبخانمحمدقربانيفرزنديارمحمدبهشمارهشناسنامه95تاريخ
صدوردفترچه1368/6/6مساحتزمين14هكتارديمواقعدرروستايكيارامشهرستانگاليكش

مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزكاميونتوننيسانبهرنگآبيروغنيمدل84وشمارهموتور277591وشمارهشاسي
اعتبار درجه از و گرديده مفقود منصوري ذهب نام به 14-444ب41 پاك شماره و D72851

ساقطميباشد.
1386 مدل كروس D4AE تيپ هيونداي فلزي باري ماشين 2075955 شماره به هوشمند كارت
بهرنگسفيدروغنيوشمارهموتور37912007338309وشمارهشاسي37911786009066و
شمارهپاكايران14-292ع57بهنامحكيمهليچيبهشمارهملي1988710596مفقودگرديده

وازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيت)برگسبز(خودروسواريپژو405بهرنگسفيدروغنيمدل1395
وشمارهموتور164B0067818وشمارهشاسيNAAM31FE2GR037390وشمارهپاكايران

69-788ب52بهنامآقاينادريگنمحمديمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
كليهمداركاعمازسندكارخانهوبرگسبزوبيمهنامهسواريچيرمنمدل86بهشمارهانتظامي
روحبش اينجانب به متعلق شاسي61003044 شماره و 26394 موتور شماره و 44-318ص71

مهربانيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيتخودروسوارينيسانتينامدل1392بهشمارهانتظامي10-618د86وشمارهموتور
837204AوشمارهشاسيNAPBBUJ32D1002804بهمالكيتهيمنعلوينيامفقودگرديدهو

ازدرجهاعتبارساقطميباشد.3536
برگسبزسواريپرايدبهرنگنقرهايمدل1386وشمارهپاكايران43-496ل94وشمارهموتور
2142988وشمارهشاسيS1412286385430مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.

اصلشناسنامهمالكيت)سندراهنماييورانندگيبرگسبز(خودرواتوبوسمانR07مدل1397
و 504275822427772 موتور شماره و ايران27-146ع36 انتظامي شماره و بنفش رنگ به
شمارهشاسيND9R390166EY11011بهمالكيتمحمدقامتيفرمفقودگرديدهوازدرجهاعتبار

ساقطميباشد.
اصلشناسنامهمالكيت)سندراهنماييورانندگيبرگسبز(خودرواتوبوسمانR07مدل1388
شماره و 50421104052113 موتور شماره و 19-151ع97 ايران انتظامي شماره و زرد رنگ به
شاسيND9R390053EY09025بهمالكيتمحسنباباييمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط

ميباشد.
6053326/M13برگسبزسواريپرايد111بهشمارهپاكانتظامي945م65-ايران88وشمارهموتور

وشمارهشاسيNAS431100J1010260مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.

206SDمدل95بهشمارهپاك كليهمدارك)برگسبز،سندكمپانيو...(خودرويسواريپژو
انتظامي369ي72-ايران99وشمارهموتور174B000426وشمارهشاسيGJ877349مفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيتراهور)برگسبز(سواريپرايدصبابهشمارهانتظامي268س69-ايران82مخدوش

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.مسئوليتضمانتكشفهرگونهفسادبهعهدهمالكاست.
اينجانبفرامرزنوائيمالكخودرويپژو206بهشمارهبدنه14805475وشمارهموتور13585000286
وشمارهپاك668ب11-ايران82بهعلتفقداناسنادفروشتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررا
نمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترمنطقهاي
شركتايرانخودروواقعدركيلومتر5جادهساريبهنكاجنبشركتشماليتمراجعهنمايند.بديهي

استپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبكمالصالحيمالكخودروسواريپژوروآبهشمارهشهرباني61-715ب71وشمارهبدنه
NAA B21AA49H307717وشمارهموتور11688005666بهعلتفقداناسنادفروشتقاضاي
رونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكور
داردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمانسمند

مراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
برگسبزوسندكمپانياتومبيلپرايدجيتيايكسآيمدل1383بهشمارهانتظامي873ط16-ايران
53وشمارهموتور00634694وشمارهشاسيS1412282181245بهنامعليرضاچقاديمفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
موتور شماره و ايران53 481ط19- انتظامي شماره به 1391 مدل 131 پرايد اتومبيل سبز برگ

4675185وشمارهشاسيS1412291118593مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبز،سنداتومبيلسواريتيبامدل93بهشمارهانتظامي976ج44-ايران34وشمارهموتور
8123655وشمارهشاسيNAS811100E5776217بهنامسيدفضلالهحسنينسبمفقودگرديده

وازدرجهاعتبارساقطميباشد.
بهشمارهشاسي35820730وشمارهموتور35523716و سندوبرگسبزرنجرورمدل1976
اعتبار درجه از و گرديده مفقود پسيان علي اينجانب نام به 59 ايران انتظامي963ج11- شماره

ساقطميباشد.
برگسبزخودروسواريپرايد131بهرنگسفيدروغنيمدل1394وشپاك95-879ق58و
شمارهموتورM135945130وششاسيNAS411100H1041181بهناممنصورحسننژادمفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
كارتهوشمندبهشماره2537150تريليفرازبهناممحمدغريبكوهيعليورديبهشمارهپاك

956ع58-ايران51كدملي3801823288مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اينجانبعباسافشاريانمالكپيكانبهشمارهموتور11283000367وشمارهشاسي83418744
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.
لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيشركتايران
خودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمندطبقهيك

مراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
شاسي شماره و 12488308417 موتور شماره به پارس پژو مالك تشنيزي احمدي بندر اينجانب
AE263990بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكور
رانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقي
شركتايرانخودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمند
طبقهيكمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.

اينجانبسيدفاخرعائيمالكپژو405وشمارهموتور12483050372وشمارهشاسي83022838
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.
لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيشركتايران
خودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمندطبقهيك

مراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
AK987090اينجانبرمضانعليفاحمالكپژو405بهشمارهموتور12488289456وشمارهشاسي
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.
لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيشركتايران
خودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمندطبقهيك

مراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
GK423501124وشمارهشاسيK0886754اينجانبسجادميمنتآباديمالكپژو405بهشمارهموتور
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.
لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيشركتايران
خودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمندطبقهيك

مراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
انتظامي شماره و AR645794 شاسي شماره به پارس پژو مالك صيقاني جمالي آئينه اينجانب
المثني رونوشت تقاضاي راهور مالكيت سند و فروش اسناد فقدان علت به 46 ايران 841س15-
داردظرفده ادعاييدرموردخودرويمذكور لذاچنانچههركس است. نموده را اسنادمذكور
روزبهدفترحقوقيشركتايرانخودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهرك
پيكانشهرساختمانسمندطبقهيكمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابط

مقرراقدامخواهدشد.
اينجانبمهردادفتاحيسنگجوييمالكپژوپارسبهشمارهموتور12489028688وشمارهشاسي
AR648191بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكور
رانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقي
شركتايرانخودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمند
طبقهيكمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.

CE220244اينجانبحميدسرلكمالكپژو405بهشمارهموتور12490238390وشمارهشاسي
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.
لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيشركتايران
خودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمندطبقهيك

مراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبمهديفيضآباديفراهانيمالكپژوروآبهشمارهموتور11687070438وشمارهشاسي
9H080631بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكور
بهدفتر ادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروز لذاچنانچههركس نمودهاست. را
پيكانشهر شهرك كرج تهران- مخصوص جاده 14 كيلومتر در واقع ايرانخودرو حقوقيشركت
ساختمانسمندطبقهيكمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرر

اقدامخواهدشد.
9J152626اينجانبغامرضانعمتپورمالكپژو206بهشمارهموتور13587006786وشمارهشاسي
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.
لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيشركتايران
خودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهرساختمانسمندطبقهيك

مراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبسميهبخشيمالكپژوپارسبهشمارهشاسي50352549وشمارهانتظامي311ن37-
ايران55بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكور
رانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفتر
حقوقيشركتايرانخودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهر
ساختمانسمندطبقهيكمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبقضوابطمقرر

اقدامخواهدشد.

نكته

خبر

 فرياد استعفاي ماکرون 
توسط جليقه زردها 

بخش سياسي خارجي 
امانوئل ماکرون  از دولت فرانسه، به شدت  مطالبات جليقه زردها 
رئيس جمهور فرانسه را آزار مي دهد! ماکرون که در چهار گام نخست 
و اخيرا در برابر جليقه زردها عقب نشيني کرده بود، هم اکنون با 
گام  در  ماکرون  روبه روست!   آن ها  سوي  از  مطالبات جدي تري 
نخست افزايش ماليات بر قيمت سوخت را به حالت تعليق درآورد. 
در گام بعدي ماکرون فزايش ماليات بر سوخت را به صورت کامل لغو 
کرده و از بودجه سال آينده خارج کرد. در گام سوم رئيس جمهور 
از دو هزار يورو  بازنشستگاني که کمتر  بر درآمد  فرانسه ماليات 
حقوق مي گيرند را لغو کرد و در گام نهايي نيز از افزايش حداقل 
حقوق در کشورش خبر داد! اما اين بار جليقه زردها در ششمين 
شنبه اعتراضي خود مطالبه اي مطرح کرده اند که عمل کردن به 
آن از سوي ماکرون به منزله مرگ سياسي و حذف وي از معادات 
قلمداد مي شود.اين مطالبه چيزي جز  پاريس  اجرايي  و  سياسي 

"استعفاي ماکرون" نيست!
گروه هاي اعتراضي در فرانسه که تحرکات آن ها به ديگر نقاط اروپا نيز 
سرايت کرده است، اين روزها فعاانه درصدد برکنار کردن ماکرون از 
قدرت هستند. آن ها معتقدند که عقب نشيني هاي پي درپي رئيس جمهور 
فرانسه در اين خصوص کافي نيست و وي به دليل ايجاد وضعيت 
قرمز در کشورش و فراتر از آن، برخورد خشونت آميز با معترضين بايد 
از سمت خود استعفا دهد. ماکرون دريکي از مواضع خود از عملکرد 
پليس اين کشور در مواجهه با جليقه زردها تقدير کرد. مواضعي که 

بعدها براي رئيس جمهور فرانسه بسيار گران تمام شد. 
به  واحد  الگوي  ارائه يک  زردها در حال  هم اکنون جنبش جليقه 
اعتراضات حالت مدني  الگو نخست  اين  اروپاست: مطابق  اتحاديه 
خود را دارد و در صورت بروز خشونت از سوي پليس، تبديل به 
اعتراضات خشونت آميز مي شود. سپس اين اعتراضات تا عقب نشيني 
دولت هاي اروپايي بر سرپوش برنامه هاي رياضتي ادامه خواهد داشت. 
متعاقب عقب نشيني سياستمداران از اين موارد، نوبت به استعفاي خود 
سياستمداران مي رسد. ارائه اين الگو از سوي جليقه زردها فرانسه به 
ديگر کشورهاي اروپايي،نگراني مفرطي را در بين سران اين کشورها 
برانگيخته است، آن هم درحالي که بسياري از اعتراضات در ديگر نقاط 

اروپا و به تأثير از اعتراضات جليقه زردها آغازشده است. 
چنانکه بسياري از تحليلگران مسائل امنيتي در اروپا متفق القول 
در  سياسي  و  امنيتي  اقتصادي،  بحران هاي  ميان  پيوند  هستند، 
اروپاي واحد اجتناب ناپذير است. بر همين اساس، جنس اعتراضات 
جليقه زردها تنها اقتصادي نيست و امروز شاهد تغيير فاز آن به 
اعتراضات سياسي نيز هستيم. اين اعتراضات در آينده اي نزديک 
احتمااً  ازاين رو  واحد خواهد شد.  اروپاي  دفرمه شدن  به  منجر 
سران اروپايي از رئيس جمهور فرانسه خواهند خواست تا در برابر 
خواسته معترضين مبني بر استعفا از سمت خود مقاومت کند. به 
محسوب  قرمزي  از خطوط  يکي  ماکرون  استعفاي  بهتر،  عبارت 
اين در حالي  تأکيددارند.  آن  بر روي  اروپايي  مي شود که سران 
است که رئيس جمهور فرانسه از وضعيت خوبي در نزد شهروندان 
اعتراضات موجود،  استمرار  بر  نيست. عاوه  برخوردار  اين کشور 
نتايج نظرسنجي ها در فرانسه نشان مي دهد که محبوبيت ماکرون 
به حدود 22 درصد تنزل پيداکرده است. مخالفت حدود 80 درصد از 
شهروندان فرانسوي باسياست هاي ماکرون، مسير سختي را در برابر 
وي و براي بقاي حداقلي در قدرت ايجاد کرده است. رئيس جمهور 
فرانسه که به اميد ايجاد اصاحات اقتصادي در  منطقه يورو و به 
دست گرفتن  رهبري اروپاي واحد بر سرکار آمده بود، هم اکنون 
پس از حدود 19 ماه با بيشترين فشارها براي استعفاي خود از 
قدرت مواجه است. فشارهايي که کماکان بر کاخ اليزه و از سوي 

معترضين ادامه خواهد داشت. 

 ظريف: 
آن هايي که به حمايت صهيونيست ها و آمريکا 

دل بسته اند به جهان اسام بازگردند
الزهار گفت: اميدواريم برخي دولت هاي  ايران در ديدار  وزير خارجه 
اسامي که به حمايت صهيونيست ها و آمريکا دل بسته اند به جهان 
اسام بازگردند و بدانند صهيونيست ها دوست و شريک مطمئني براي 
هيچ کس نيستند. به گزارش فارس، »محمود الزهار« رئيس و ديگر اعضاي 
فراکسيون حماس در مجلس فلسطين با محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه جمهوري اسامي ايران ديدار و گفت وگو کردند.در اين ديدار 
آخرين تحوات فلسطين موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.وزير امور 
خارجه جمهوري اسامي ايران در اين ديدار بابيان اينکه جهان  اسام 
بايد به رغم برخي اختافات حول محور حمايت از فلسطين گرد هم 
آيند تا جلوي سوءاستفاده ها گرفته شود، افزود: متأسفانه امروز برخورد با 
مقاومت از درون جهان اسام صورت مي گيرد. اين فشارها بر همه کشورها 
و جريانات اسامي هم وجود دارد. ظريف تصريح کرد: حمايت از فلسطين 
يکي از سياست هاي مبنايي جمهوري اسامي است و اميدواريم برخي 
دولت هاي اسامي که به حمايت صهيونيست ها و آمريکا دل بسته اند به 
جهان اسام بازگردند و بدانند صهيونيست ها دوست و شريک مطمئني 
براي هيچ کس نيستند. محمود الزهار نيز در اين ديدار اظهار داشت: ايران 

از فلسطين »حمايت حقيقي« به عمل مي آورد.

وزير خارجه ترکيه: 
نتانياهو، قاتل خونسرد عصر مدرن است

وزير امورخارجه ترکيه ضمن انتقاد از اظهارات اخير نخست وزير اسرائيل، 
او را قاتل خونسرد عصر مدرن خطاب کرد.

به گزارش تسنيم به نقل از آناتولي، مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه 
ترکيه در واکنش به اظهارات اخير نخست وزير اسرائيل عليه رئيس جمهور 
ترکيه در توئيتر خود نوشت: نتانياهو کودکاني که در ساحل بازي مي کردند 
را بمباران مي کند. او قاتل خونسرد عصر مدرن و مسئول قتل هزاران 
فلسطيني بي گناه است.چاووش اوغلو افزود: اشغالگري که از لگدمال کردن 
انسان هايي که روي زمين خوابيده اند، ابايي ندارد ناراحت شده است. 

ترکيه هرگز دست از افشاي حقايق برنخواهد داشت.
وزير امور خارجه ترکيه اين پيام را به همراه تصاوير شهيد فادي ابوصالح 
و فوزي الجنيدي  نوجوان 16 ساله و نماد مقاومت فلسطين که از سوي 
شمار بسياري از سربازان اسرائيلي با چشمان بسته بازداشت شده است، 
منتشر کرد.نتانياهو گفته بود که اردوغان، فاتح قبرس شمالي و کسي 
که ارتشش در داخل و خارج از ترکيه زنان و کودکان را در روستاهاي 
ُکردنشين قتل عام مي کند، نمي تواند درباره اخاق به موعظه اسرائيل 

بپردازد.

هشدار بانک دي به مشتريان : 
مراقب حربه جديد سودجويان و 

کاهبرداران باشيد
در پي انتشار اخباري مبني بر اجاره حساب بانکي هم وطنان توسط برخي از کاهبرداران و 
سودجويان و مشاهده موارد مشکوک به پولشويي در نظام بانکي کشور، روابط عمومي بانک 
دي در راستاي صيانت از حقوق  مشتريان خود، اطاعيه اي به شرح ذيل منتشر نمود.نظر به 
اين که در هفته هاي اخير متعاقب اباغ بخشنامه اي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسامي 
ايران ، محدوديت هايي در سقف تراکنش به وسيله کارت ملي و عابر بانک ايجاد گرديده 
است، موضوع اجاره حساب بانکي هم وطنان در مقابل پرداخت اجاره بهاي ماهيانه به مهم 
ترين راهکار و ابزار داان براي سوء استفاده از شهروندان تبديل شده و داان ارزي خارج 
از کشور با انتشار فراخواني در شبکه هاي اجتماعي از افراد خواسته اند تا حساب بانکي و کد 
ملي  خود را در اختيار آن ها قرار داده و از اين طريق نسبت به جابه جايي و انتقال وجه با 
نام صاحبان حساب اقدام مي کنند  ضمن اين که هرگز به آنها اجاره اي پرداخت نمي گردد.

لذا نظر به اين که واگذاري ابزار برداشت از قبيل شماره حساب، کارت، رمز اينترنت بانک و 
تلفن بانک و ... بر اساس قوانين و مقررات به اشخاص ثالث ممنوع بوده و مسئوليت حقوقي و 
کيفري ناشي از هرگونه تراکنش حساب بانکي توسط غير، بر عهده صاحب حساب مي باشد 
از تمامي مشتريان درخواست مي گردد در حفظ و نگهداري اطاعات حساب شخصي خود،  

هوشياري ازم را معمول داشته  و مراقب فريب سوداگران و سودجويان باشند.

در همراه بانک جديد ملت به جاي ثبت 
شماره کارت از کارت عکس بگيريد!

نسخه جديد همراه بانک ملت با خدمات و امکانات جديد و رفع برخي ايرادات در نسخه 
پيشين، منتشر و در دسترس کاربران قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، استفاده 
از همراه بانک به دليل سهولت دسترسي به تلفن همراه، در حال افزايش است و در عين 
حال انتظارات مشتريان و کاربران آن نيز هر روز بيشتر مي شود.بر اين اساس نسخه جديد 
همراه بانک ملت )نسخه 1.1.8 اندرويد و 1.0.9iOS( با ارائه خدمات جديد و همچنين 
اعمال تغييرات در برخي از خدمات موجود در دسترس مشتريان قرار گرفته است.از جمله 
خدمات جديد سامانه همراه بانک و همراه پاس ملت مي توان به: امکان اسکن اطاعات 
 )OCR(کارت بانکي مبداء و مقصد با استفاده از دوربين تلفن همراه جهت کارت به کارت
اشاره کرد.در اين خدمت جالب و کاربردي، کاربر همراه بانک )همراه پاس( مي تواند در 
هنگام انتقال وجه کارت به کارت، بدون اينکه شماره کارت مبداء و مقصد را به صورت 
دستي وارد کند، با استفاده از دوربين تلفن همراه و عکسبرداري از دو کارت، شماره کارت 
را در گوشي خود ذخيره کند.امکان واريز وجه به 11 موسسه خيريه از جمله ستاد کمک به 
ديه زندانيان، سازمان توسعه و تجهيز مدارس، کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي 
کشور، جمعيت هال احمر، موسسه خيريه کهريزک و ..از ديگر خدمات جديد اين نسخه 

از همراه بانک ملت است.
 

معاون وزير اقتصاد خبر داد؛
رعايت ضوابط سود بانکي توسط بانک مسکن

رئيس مجمع عمومي بانک مسکن در سال 1۳96 ضمن بررسي گزارش عملکرد اين بانک، به 
دليل رعايت ضوابط سود سپرده هاي بانکي توسط بانک مسکن از مسئوان اين بانک تقدير و 
تشکر کرد.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا، عباس معمار نژاد معاون امور بانکي، 
 بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد به عنوان نماينده وزير اقتصاد در مجمع عمومي 
فوق العاده بانک مسکن به نکاتي در مورد گزارش عملکرد بانک مسکن اشاره کرد.نکته ديگري 
که معمار نژاد به آن اشاره کرد بحث تبديل بانک مسکن به بانک توسعه اي تخصصي است. 
نماينده وزير اقتصاد در مجمع بانک مسکن افزود: بانک مسکن يک بانک تخصصي است 
و اخيرا بحث توسعه اي تخصصي نيز مطرح شده است اما بايد به اين نکته توجه کرد که 
بانک هاي توسعه اي و تخصصي الزامات خاصي دارند. يکي از مهمترين الزاماتي که وجود 
دارد بحث اين است که منابع مورد نياز بانک توسعه اي نبايد از محل منابعي با هزينه باا و 
قيمت تمام شده باا، تامين مالي شود. بنابراين اگر بانک مسکن توسعه اي است دولت و يا 
بانک مرکزي بايد منابع مورد نياز را تامين کنند.عباس معمار نژاد به اين نکته اشاره کرد که 
در قوانين موجود، تعريفي به عنوان بانک توسعه اي وجود ندارد اما در ايحه هاي دوقلويي 

که به مجلس رفته اين تعريف گنجانده شده است.
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فرمانده نيروي انتظامي گفت: در آمد حاصل ازجرايم 
راهنمايي و رانندگي به خزانه دولت واريز مي شود 
وهيچ مبلغي در اين خصوص به حساب نيروي انتظامي 
سردارحسين  فارس،  گزارش  به  شود.  نمي  واريز 
اشتري فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه برگزاري 
گردهمايي سراسري فرماندهان، روسا و معاونان ناجا 
در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوالي در خصوص 
اخبار منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر جبران 
کسري بودجه ناجا با افزايش نرخ جرايم راهنمايي و 

رانندگي اظهارداشت: براساس مصوبه مجلس شوراي 
اسامي، هيئت وزيران و مطابق تورم، هر سه سال 
يکبار موضوع تعيين نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي 
زماني که  افزود: هر  اباغ مي شود.وي  و  بررسي 
هيئت وزيران نرخ مصوب را اعام کنند، موضوع 
اجرايي مي شود، اما با اين تفاسير و توضيحات بايد 
بگويم در آمد حاصل ازجرايم راهنمايي و رانندگي 
به خزانه دولت واريز مي شود و هيچ مبلغي از اين 
 موضوع به حساب نيروي انتظامي واريز نمي شود.اين 
 مقام عالي انتظامي يادآور شد: بودجه ونيازمندي هاي 
نيروي انتظامي ازطريق پيگيري دولت محقق مي شود 
که بايد بگويم موضوع کسري بودجه، بحث درستي 
است اما ارتباطي با افزايش نرخ جرايم رانندگي ندارد.
سردار اشتري تأکيد کرد: خواست وانتظار ما اين 
است که اساسا تخلفي صورت نگيرد که جريمه اي 
را درپي داشته باشد يا ازسوي همکاران ما اعمال 

قانون صورت پذيرد.

فرمانده ناجا: 
 درآمد حاصله ازجرايم راهنمايي و رانندگي 

به حساب ناجا واريز نمي شود
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با بيان 
اينکه ۸۰ درصد مرگ وميرهاي کشورقابل پيشگيري 
است به مشکات فعلي کشور در حوزه بيماري هاي 
قلبي و عروقي اشاره کرد وگفت: در سال ۹۶ بيش 
که  ثبت شده  ايران  در  مير  و  هزار مرگ  از ۳۸۰ 
غير  براثربيماري هاي  نفر  هزار   ۳۱۳ تعداد  اين  از 
واگير بوده که۸۲ درصد آن را تشکيل مي دهد.به 
گزارش ايسنا،  دکتر رضا ملک زاده درنوزدهمين 
 جشنواره پژوهشي ابوريحان بيروني با بيان اينکه حدود

۴۷ درصد مرگ وميرها درکشور زودرس بوده است، 
گفت: يعني۴۷ درصد مرگ ها زير۷۰ سال رخ داده 
و۲۲ درصد آن نيز زير۵۰ سال رخ داده که عمده آن 
به علت بيماري هاي قلبي و عروقي بوده است. وي 
کاهش اين آمار را چالش اصلي کشور براي آينده عنوان 
کرد وگفت:  براي کاهش اين آمار از فعاليت محققين 
ومراکز تحقيقاتي فعال در اين حوزه حمايت خواهيم 
کرد. معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با اشاره 

به بودجه ناچيز تخصيص يافته به حوزه پيشگيري و 
بيماري هاي غيرواگير عنوان کرد: ۳۰ درصد ايرانيان و 
نيمي از ايرانيان بااي۵۵ سال داراي فشارخون هستند 
که اکثرا از اين مسئله بي اطاع اند. بنابراين بايد در 
جهت آگاه سازي و افزايش سواد سامت جامعه در 
اين راستا اقدام شود.وي همچنين افزود: ۸۰ درصد 
مرگ و ميرهاي رخ داده در کشور قابل پيشگيري 
هستند که بايد با انجام پژوهش و اقدامات پيشگيرانه 

در اين راستا اقدام کنيم.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت:
 ۸۰ درصد مرگ وميرهاي کشور

قابل پيشگيري است

ابتکار: 
اختال ارتباطي درخانواده هاي ايراني روبه افزايش است

معاون رئيس جمهوردر امور زنان وبانوان با بيان اينکه اختال ارتباطي 
به عنوان يکي ازمعضات اصلي خانواده هاي ايراني روبه افزايش است، 
گفت: درحالي که بايد دريک خانواده ارتباطات قوي عاطفي و منطقي 
برقرار شود اما ميزان گفت وگوها درخانواده ها کاهش يافته است.به گزارش 
ايسنا، معصومه ابتکاردرنشست با احزاب سياسي که حول محورخانواده 
برگزارشد، با اشاره به شرايط اجتماعي واقتصادي کشوراظهارکرد: دولت 
هدفگذاري مهمي در بحث هاي اجتماعي دارد، گفت: توانبخشي خانواده 
به عنوان يک نهاد جامعه که رشد و نمو آحاد جامعه از اين نهاد است، 
جزو برنامه هاي دولت است. ابتکارعنوان کرد: بسياري از جوامع به اين 
نتيجه رسيده اند که اگر انسجام خانواده حفظ شود، انسجام اجتماعي 
نيز حفظ خواهد شد. بنابراين رسيدگي به موضوع هاي مرتبط با خانواده 
تنها در دستور کار ايران نيست بلکه در بسياري از نقاط ديگر نيز به 
آن توجه کرده اند.وي تصريح کرد: با توجه به تعاليم فرهنگي و ديني ما 
خانواده و حفظ رابطه به عنوان يک اصل شناخته مي شود اما اکنون با 
چالش هاي زيادي در اين زمينه مواجه هستيم. امروزخانواده درايران و 
دنيا با آسيب هاي زيادي مواجه است.معاون رئيس جمهور در امور زنان 
و خانواده گفت: طبعا مشکات اقتصادي و شرايط خاص کشور را انکار 
نمي کنيم؛ نياز به اشتغال وحل مشکات اقتصادي خانواده يکي ازمسائل 
اولويت دار خانواده ها است. ممکن است بسياري ازخانواده ها تحت تاثير 

قوانيني باشند که وضعيت خاصي را برخانواده تحميل کنند. همچنين 
ممکن است تحت تاثير فرهنگ يا خرده فرهنگ ها باشند.ابتکاربا بيان 
اينکه ممکن است اين آسيب ها خانواده ها را تحت تاثير قرار دهد، تصريح 
کرد: استان هاي زيادي وجود دارند که با آسيب هاي زيادي مواجه هستند.
وي بيان کرد: موضوع خانواده وآسيب هاي خانواده درسياست هاي اباغي 
مقام معظم رهبري وجود دارد. همچنين درماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم 
و سياست هاي رئيس جمهور به اين موضوع توجه شده است. عاوه بر 
اين، حاصل پژوهش ها مشخص کرده است که خانواده ايراني درمعرض 
يکسري آسيب ها قراردارد که بايد به اين آسيب ها توجه شود.معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه دولت براي هر کدام 
از آسيب ها راهکاري دارد، عنوان کرد: مطالعه مساله يابي در۳۱ استان 
کشور انجام شده است وتقريبا درهمه جا موضوع اختال ارتباطي به 
عنوان يکي ازمعضات اصلي خانواده مطرح شده است که اين مشکل 
روبه افزايش است.ابتکاربااشاره به کاهش  ميزان گفت وگو درخانواده ها 
 گفت: ميزان گفت وگو در خانواده از دو ساعت در ۱۰ سال پيش، به 
۲۰ دقيقه در حال حاضر رسيده است. همچنين تعداد کلماتي که بين 
 يک خانواده چهار نفره ايراني رد و بدل مي شود از۱۵۰۰ کلمه به کمتراز
۵۰۰ کلمه کاهش يافته است.وي بيان کرد: ممکن است عوامل مختلفي 
ازجمله مشکات اقتصادي و يا استفاده ازشبکه هاي اجتماعي در زمينه 

اختال ارتباطي تاثيرگذارباشند. درحال حاضر اعضاي خانواده کنار هم 
هستند اما ازطريق شبکه هاي اجتماعي با يکديگرارتباط برقرارمي کنند.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تصريح کرد: عدم داشتن 
ارتباط در حال آسيب وارد کردن به خانواده ها است؛ اين اختال ارتباطي 
به سوءتفاهم و عدم مفاهمه بين نسلي و احساس تنهايي منجر مي شود. 
همچنين اين مساله موجب مي شود به سالمندان بها داده نشود.ابتکار 
موضوع اختال ارتباطي را تنها مرتبط به ايران ندانست و گفت: بسياري 
از مطالعات نشان داده اند که اختال ارتباطي يک آسيب اصلي و جدي 
در خانواده ها محسوب مي شود.وي ادامه داد: از بين۱۰ مهارت اصلي 
زندگي که سازمان بهداشت جهاني مطرح کرده است، حدود چهار يا 
پنج مهارت از جمله مهارت شنيدن به مهارت ارتباطي برمي گردد. امروزه 
شنيدن، يک مهارت است زيرا ممکن است نتوانيم خوب بشنويم.معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: همچنين در دانشگاه هاروارد 
مطالعه اي از ۷۰۰ مرد انجام شده است، تا متوجه شوند که در انتها 
افرادي که موفق مي شوند ازچه خانواده هايي بوده اند. اين مطالعه تاکنون 
در حال انجام است اما مشخص شده است افراد موفق کساني هستند 
که روابط قوي خانوادگي و اجتماعي برقرار کرده اند و عنوان شده است 
که مهمترين عامل براي احساس خوشبختي، برقراري ارتباط قوي در 

خانواده و جامعه است.

بخش اجتماعي: وزيرکشور، گفت: تدوين سند سامت اجتماعي کارخوبي است که بايد 
انجام شود ونبايد نگران پيچيدگي وتنوع موضوعات باشيم، اما بايد درمسير اجرا، اصاحات 
ازم را انجام دهيم، تا درطول چهاريا پنج سال آينده، پروژه اي همه جانبه وفراگير را 
داشته باشيم. به گزارش خبرنگارما، به نقل ازپايگاه اطاع رساني وزارت کشور، عبدالرضا 
رحماني فضلي در نشست شوراي اجتماعي کشوربا اشاره به اينکه رابطه انسان با جامعه 
يعني در فضاي اجتماعي قرار گرفتن انسانها، گفت: منظور از قرار گرفتن انسان در فضاي 
اجتماعي، فعاليت انسان درمحيط است. اين عرصه البته الزاماتي دارد که با اشکال هاي 
جدي مواجه است، از جمله اينکه در فضاي اجتماعي ما، رويکرد راديو وتلويزيون اميدبخش 
باشد وبرنامه هاي صدا و سيما ايجاد اميد و انگيزه کنند و ترکيب خبرها، برنامه ها و نوع 
تحليل ها همگي درنقطه مقابل ايجاد يأس باشد.وي افزود: اين موضوع دربقيه حوزه ها 

و از جمله رقابت هاي سياسي نيزديده مي شود. ازجمله درانتخابات مجلس يا رياست 
جمهوري، رقبا براي پيروزي، انصاف وعدالت را زيرسوال مي برند وهرکس سعي درتخريب 
تأکيد  وکمبود  بدبختي  و  تحريم  به  صرفاً  اقتصادي،  فضاي  در  اينکه  يا  دارد  ديگران 

 

 مي شود.وزيرکشوراظهارکرد: درهمه فضاهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي نگراني هايي 
ايجاد مي شود وتشديد مي شود درحالي که افراد جامعه به دنبال زندگي باثبات و آرام 
هستند.وي افزود: بايد به گونه اي کارکنيم تا نهايتاً جامعه اي ازنظر روحي با ثبات، از 
نظرشخصيتي مستحکم، ازنظرفعاليتي اميدوار وازنظراعتقادي مؤمن داشته باشيم؛ چنين 
جامعه اي، جامعه اي پويا خواهد بود. جامعه اي که ما مدعي حرکت در مسير تحقق آن 
هستيم و ائمه و بزرگان ما به دنبال آن بوده اند، اما در عمل فاصله زيادي با اين جامعه 

داريم و شرايط اجتماعي و روزمرگي بر ما غلبه کرده است.

خبر
ارجاع پرونده تخلف دو برند معروف 

"اسنک  پف کرده" به دادسرا
سخنگوي سازمان غذا و دارو از ارجاع پرونده تخلف دو برند معروف اسنک هاي 

حجيم بر پايه ذرت به دستگاه قضائي خبرداد.
دکترکيانوش جهانپور پيش از اين از تخلف دوبرند معروف اسنک پف کرده 
دراستفاده از ذرت دام در توليد محصوات شان وبرخورد قانوني سازمان غذا 
و داروبا اين تخلف خبرداده بود.جهانپوربا اشاره به بررسي هاي سازمان غذا و 
دارو در اين زمينه، به ايسنا گفت: پس از بررسي هاي صورت گرفته و احراز 
تخلف انجام شده، پرونده اين دوشرکت جهت برخورد قانوني به دستگاه 
قضائي ارجاع شد. جهانپور تاکيد کرد: سايرشرکت ها و کارخانه هايي که به 
نوعي از ذرت به عنوان ماده اوليه استفاده مي کنند نيزطبق ضرب ااجل 
تعيين شده از سوي سازمان غذا و دارو مورد بازرسي فوق العاده قرارمي گيرند. 
اين بازرسي ها توسط معاونت هاي غذا ودارو سراسرکشوردرحال انجام است. 

گزارش نهايي اين بازرسي  فوق العاده نيز تا نيمه دي ماه منتشرمي شود.

حبس 3۰۰ زن ايراني به دليل بدهي مالي
هم اکنون حدود۳۰۰ زن ايراني با عنوان محکوميت هاي مالي در زندان هاي 
کشورهستند که ۲۰ درصد اين محبوسان تنها در استان فارس نگهداري 
مي شوند. به گزارش روابط عمومي ستاد ديه کشور، علي رغم تاش هاي 
اين نهاد مردمي در اولويت بخشي به مددجويان زن و برگزاري پويش هاي 
متعدد مردمي اما آماراين دسته از محبوسان نسبت به فروردين امسال 
با رشد ۲۵ درصدي تقريبا به ۳۰۰ زنداني رسيده است.فارغ از زندانيان 
بزهکار، تنها در استان فارس تعداد۶۰ مددجوي بدهکار و به ترتيب در 
استان هايي چون گيان و مازندران به ترتيب ۳۰ و ۲۵ محکوم مالي ناشي 
از جرايم غيرکاهبرداري تحمل حبس مي کنند.عدم مديريت صندوق هاي 
خانگي، عدم فروش البسه توليدي در کارگاه هاي خياطي و موضوع ضمانت 
از همکاران، بستگان و دوستان از جمله عناويني است که زنان اين سرزمين 
به دنبال آن روانه حبس شده و برخي از آن ها به علت سنگين بودن ميزان 
بدهي و صد البته عدم پشتوانه مالي ماه ها در بند باقي مي مانند.در فهرست 
نسوان زنداني قابل توجه است استان هاي چهارمحال و بختياري وسيستان و 
بلوچستان فاقد زنداني بوده و ندامتگاه هاي سطح استان  کردستان و قزوين 

تنها يک مددجوي زن دارند.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران اعام کرد:
 اختصاص ۲۵۰۰ ميليارد  تومان

اوراق مشارکت براي خطوط ۶ و ۷ مترو
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران گفت: درصحن علني شوراي 
شهر تهران مصوب شد۲۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت براي خطوط 
۶ و۷ مترو و۵۰۰ ميليارد تومان به اتوبوس راني اختصاص يابد.به گزارش 
فارس، محسن پورسيد آقايي د رباره انتشار سه هزارميليارد تومان اوراق 
 مشارکت اظهارداشت:  براساس مصوبه شوراي شهرتهران مقرر شد  پس 
ا ز بررسي هاي ازم ۳ هزارميليارد تومان اوراق مشارکت به فروش برسد که 
پيشنهاد ما ا ين  بو د که هزارميليارد تومان آ ن بر ا ي اتوبوس و دوهزارميليارد 
تومان آ ن د ربخش مترو هزينه شو د که ا ين پيشنهاد به تصويب نرسيد.
که  رساندند  تصويب  به  تهران  شهر  شوراي  اعضاي  بنابراين  گفت:  و ي 
۲۵۰۰ ميليارد تومان بر ا ي مترو و ۵۰۰ ميليارد تومان بر ا ي اتوبوسراني 
هزينه شو د.پورسيد آقايي د رپا سخ به پرسشي مبني براينکه چه تضميني 
بر ا ي اجراي ا ين اوراق مشارکت وجود د ارد، تصريح کرد: تضميني وجود 
ندارد که بتوانيم ا ين سه هزار ميليارد تومان را دريافت کنيم، ولي نهايت 
تاش ما ا ين ا ست که ا ز مجوزهاي قانوني حداکثر استفاده ر ا  ا نجام دهيم.
بر ا ي خطوط  اوراق منتشرشو د ۲۵۰۰ ميليارد تومان  ا گرا ين   وي گفت: 
 ۶ و ۷ مترو اختصاص خوا هد يافت و با  ۵۰۰ ميليارد تومان ديگرمي توانيم 

۳۰۰ اتوبوس خريداري کنيم.

خبر
رئيس کميته محيط زيست شوراي شهرتهران: 

وضعيت ناوگان اتوبوسراني مطلوب نيست
رئيس کميته محيط زيست وخدمات شهري شوراي شهرتهران تاکيد کرد: 
وضعيت ناوگان اتوبوسراني ازنظرفرسودگي به هيچ وجه درشرايط مطلوبي نيست 
وتا پايان امسال، بسياري از آنها به سن فرسودگي مي رسند.به گزارش فارس آرش 
حسيني مياني درجلسه صحن علني شوراي شهر تهران در هنگام بررسي مجوز 
انتشار۳۰ هزارميليارد ريال اوراق مالي اسامي براي اجراي طرح هاي حمل و 
نقل عمومي شهر تهران گفت: وضعيت ناوگان اتوبوسراني از نظر فرسودگي به 
هيچ وجه در وضعيت مطلوبي نيست و تا پايان امسال، بسياري از آنها به سن 
فرسودگي مي رسند.وي با بيان اينکه ۱۸ درصد آايندگي ذرات کمتر از ۲.۵ 
ميکرون از سوي اتوبوس هاي شرکت واحد توليد مي شود، اظهار داشت: با وجود 
اجرايي شدن طرح معاينه فني، ازم است نوسازي در اتوبوس هاي شرکت واحد 
انجام شود.مياني ادامه داد: مشکل ديگر، ون هاي حمل ونقل عمومي است که 
بسياري ازآنها به سن فرسودگي رسيده اند و شرکت هاي خودروسازي از نوسازي 
عقب نشيني کرده اند.وي افزود: اگر شهرداري يک سوم اين مبلغ اوراق را به 
نوسازي ناوگان اتوبوسراني و تاکسيراني اختصاص دهد ما حداقل اقدام ضروري 

براي کاهش آلودگي هوا و حفظ کيفيت خدمت رساني انجام داده ايم.

معاون وزير بهداشت: 
بيمه ها موظف به خريد خدمت 

راهبردي از طريق نظام ارجاع هستند
معاون وزير بهداشت با تاکيد براينکه بيمه ها بايد به سمت خريد راهبري برمبناي 
بار زيادي  ازآنجايي که  ارجاع حرکت کنند، گفت:  الکترونيک ازطريق نظام 
ازخدمات سطح يک بر دوش پزشکان عمومي است مي توان اين اقدام را از اين 
گروه آغاز کرد.به گزارش فارس، عليرضا رئيسي با تاکيد بر اينکه براساس قانون 
برنامه ششم بيمه ها و وزارت بهداشت مکلف هستند که خريد خدمت راهبردي 
را از طريق نظام ارجاع و پزشک خانواده انجام دهند، بيان کرد: در حال حاضر 
اين اقدام در سطح مراکز دولتي روستاها و شهرها در حال انجام است و تنها 
بخش خصوصي بايد به اين قانون بپيوندد به نحوي که خدمات ارائه شده را 
ثبت الکترونيک کند و براساس آن خريد خدمت را انجام دهد.وي افزود: در 
حال حاضر براساس برنامه ششم و برنامه ريزي صورت گرفته بر اين موضوع 
تاکيد شده است که بيمه ها بايد به سمت خريد راهبري بر مبناي الکترونيک 
حرکت کنند. از آنجايي که بار زيادي از خدمات سطح يک بر دوش پزشکان 
عمومي است مي توان اين اقدام را از اين گروه آغاز کرد و بعد به کل گروه هاي 
پزشکي تسري داد.معاون بهداشت وزير بهداشت گفت: در صورتي که اين اقدامات 
مرحله به مرحله انجام شود مي توان اميدوار بود که اجراي پزشک خانواده به 
طور فراگيرتري در کشور اجرا شود.رئيسي ادامه داد: شوراي عالي بيمه موظف 
است که استانداردهاي خريد راهبردي از طريق نظام ارجاع را حداقل در سطح 

يک تعريف کند و به کل کشور اباغ شود. 

مديرعامل بيمه سامت مطرح کرد:
کسري بودجه پنج هزارميلياردي

مدير عامل بيمه سامت گفت: تاکنون حدود ۵ هزار ميليارد تومان نسبت به 
آنچه نياز داشتيم و بر اساس نظرات کارشناسي  سازمان برنامه و بودجه کسري 
خواهيم داشت. آنچه ما به سازمان برنامه و بودجه اعام کرديم هفت هزار 
ميليارد تومان کسري است.  آخرين جايي که بايد به دنبال اعمال محدوديت 
مالي باشيم، سازمان بيمه سامت است. به گزارش فارس، طاهرموهبتي درباره 
مبلغ۵۰۰ ميليون يورو نيز بيان کرد: هنوزمبلغ۵۰۰ ميليون يورو به حساب 
سازمان بيمه سامت واريزنشده و به محض واريزمبلغ به حساب اين سازمان، 
به علت انجام فرآيندهاي بانکي ظرف يک هفته تا ۱۰ روز بدهي ها پرداخت 
مي شود.وي گفت: در شوراي عالي سران سه قوه در زمينه عدم وجود نقدينگي 
در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي نگراني وجود داشت و اين مبلغ براي پرداخت 
اين بدهي ها از صندوق توسعه ملي درنظرگرفته شد و مورد موافقت مقام معظم 
رهبري نيز قرارگرفت.مديرعامل سازمان بيمه سامت ادامه داد: بر اساس مصوبه 
معادل ريالي اين مبلغ براي پرداخت بدهي سازمان بيمه سامت بابت محصوات 
دارويي، تجهيزات پزشکي توليد داخل وخدمات درماني تخصيص مي يابد. اين 
مبلغ فقط چهار هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان مي شود و اين درحالي است که بدهي 
سازمان بيمه سامت حدود هشت هزار ميليارد تومان است.موهبتي ادامه داد: 
روز گذشته سازمان برنامه و بودجه دستور داد که مبلغ دو هزار و ۶۴۰ ميليارد 
تومان به حساب سازمان بيمه سامت واريز شود. اميدواريم قسمت بعدي اين 

مبلغ نيز به سرعت در اختيار سازمان بيمه سامت قراربگيرد. 

۶۵ درصد ايراني ها يا اضافه وزن دارند يا چاقند
مديرکل دفترمديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت گفت: ۵۵ درصد 
بزرگساان درکشور فعاليت بدني ناکافي دارند و۶۵ درصد افراد جامعه داراي چاقي 
 يا اضافه وزن هستند. به گزارش ايسنا، دکترافشين استوار درجلسه هم انديشي 
برنامه توسعه فعاليت بدني درکشورگفت: فعاليت فيزيکي ناکافي يعني نداشتن 
حداقل۱۵۰ دقيقه فعاليت بدني در طول هفته که متاسفانه ۵۵ درصد افراد جامعه 
فاقد اين فعاليت هستند که اين  وضعيت در زنان به مراتب شديدتر از مردان 
است؛  يعني ۶۵ درصد از زنان و۴۵ درصد ازمردان فعاليت کافي بدني ندارند.وي 
با اشاره به اينکه ۲۳ درصد از جمعيت بزرگسال کشور چاق هستند و افزايش 
وزن و چاقي با هم در ۶۵ درصد کل جمعيت کشور شايع است، افزود: ريشه 
 عدم فعاليت بدني به کودکي و نوجواني بازمي گردد و متاسفانه حدود ۲۰ درصد 
از کودکان و نوجوانان کشور هم فعاليت فيزيکي ناکافي دارند.مديرکل دفتر 
مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت، عوامل اين معضل را عمدتا در 
حوزه هاي غيرمرتبط با حوزه سامت اعم از آموزش کم يا ناصحيح، شهرسازي و 
توسعه شهري، خدمات اجتماعي، ورزش هاي همگاني و سطح زندگي در شهرها 
و روستاها دانست و گفت: ۳۰ تا ۴۰ سال پيش ۷۰ درصد مردم در روستاها 
زندگي مي کردند ولي هم اکنون ۲۵ درصد جمعيت کشور روستانشين هستند 
و جوان هاي روستايي هم به شهرها مهاجرت کرده اند. بنابراين آمار عدم فعاليت 

بدني در شهر و روستا چندان تفاوتي با هم ندارد.

 واکنش سخنگوي دولت اصاحات 
به بليت۱۰ هزارتوماني مترو

عضو شوراي شهر معتقد است که قيمت واقعي بليت مترو ۱۰ هزار تومان است 
و مردم بايد هزينه زندگي در تهران را پرداخت کنند. سخنگوي دولت اصاحات 
در واکنش به اين سخنان گفت: شما برويد به اصاح ساختار بپردازيد. به گزارش 
فارس، محمود ميرلوحي عضو شوراي اسامي شهر تهران اعام کرده است، 
کساني که مي خواهند در تهران زندگي کنند بايد هزينه اش را پرداخت کنند. 
قيمت واقعي بليت مترو ۱۰ هزار تومان است. بعد از اين سخنان کاربران در 
فضاي مجازي واکنش هاي مختلفي نشان دادند اما عبداه رمضان زاده سخنگوي 
دولت اصاحات در واکنش به اظهارات اين عضو شوراي شهر گفت به جاي 
سخن گفتن از بليت ۱۰ هزار توماني مترو به اصاح ساختار شهرداري بپردازيد 

و شهرداري را هوشمند و چااک کنيد.

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

موضوع  دوم  هيات   ۹۷/۹/۲۱ شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۳۰۰۱۰۰۱مورخ  راي  برابر 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضي خانم هاجر 
فيروزي فرزند غامحسين به ش.ش ۲۱۱ صادره از رابر در ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت ۴۲۱/۹۵ مترمربع قسمتي از پاک ۳۰۰۲ فرعي از ۱۲- اصلي قطعه يک 
بخش ۴۳ کرمان واقع در رابر خيابان موردوئيه کوچه شهيد ارسان درتاج واگذاري 
از مالک رسمي آقاي سيدخليل ميرسيدي  مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود و در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۰/۳

تاريخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۰/۲۴
م الف ۲۷۵

محمدمحسن قزويني-رئيس ثبت اسناد و اماک
ــــــــــــــــــــــــ

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۳۰۰۱۰۴۶ مورخ ۹۷/۱۰/۲ هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضي آقاي محمد ساجقه 
رابر فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲۹۰ صادره از رابر در ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت ۱۲۷/۷۰ مترمربع قسمتي از پاک ۲۴ فرعي از ۱ اصلي قطعه يک بخش 
۴۲ کرمان واقع در رابر محله کشکوئيه کوچه روبروي مسجد آخر کوچه خريداري 
از مالک رسمي آقاي احمد ساجقه مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/۳

تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۹۷/۱۰/۲۴- م الف ۲۷۳
محمدمحسن قزويني ـ رئيس ثبت اسناد و اماک 

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود نو انديشان فن آوازه آسو درتاريخ 
1397/09/24 به شماره ثبت 1512 به شناسه ملي 14008005930 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع 
عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :تهيه و توليد و توزيع و پخش 
انواع کيف و کفش و صنايع دستي دکوري و تزئيني خريد و فروش و 
صادرات و واردات کااهاي مجاز بازرگاني و انجام امور بازاريابي مجاز 
اخذ وام و تسهيات ريالي و ارزي از بانکهاي داخلي و خارجي ايجاد و 
اخذ و اعطاي شعبه و نمايندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي شرکت 
در نمايشگاهها و مناقصات و مزايدات و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان 
بوشهر ، شهرستان گناوه ، بخش مرکزي ، شهر بندرگناوه، بتون ، بلوار 
شهيد چمران ، کوچه ))شهيدي(( ، کوچه ))معيني(( ، پاک 0 ، طبقه 
همکف کدپستي 7531674195 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت 
است از مبلغ 1000000 ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا 
آقاي امين رستمي به شماره ملي 3530046337 دارنده 500000 ريال 
سهم الشرکه خانم زهرا غامي به شماره ملي 3530194751 دارنده 
500000 ريال سهم الشرکه مدير عامل آقاي امين رستمي به شماره 
ملي 3530046337و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامي و همچنين کليه نامه هاي 
عادي و اداري باامضاء مديرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثير اانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع 
فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري گناوه )326206(

آگهي تغييرات شرکت کيميا طلوع خوزستان سهامي خاص 
به شماره ثبت 3008 و شناسه ملي 14006191310 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/09/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت مديره 
جاويد  گرديدند:  انتخاب  ذيل  قرار  به  دو سال  مدت  براي 
کيومرثي باکدملي 5279985260 - اميد کيومرثي باکدملي 
5270019833 - شيرين کيومرثي باکدملي 5270045427 
روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. احسان 
آقاجري به شماره ملي 5279974080 به عنوان بازرس علي 
البدل و شهره بوالحسني لرکي به شماره ملي 5279641162 
به عنوان بازرس اصلي براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري اميديه )325996(

آگهي تغييرات شرکت کيميا طلوع خوزستان سهامي خاص 
به شماره ثبت 3008 و شناسه ملي 14006191310 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/04 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : سمت اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل تعيين 
به   5279985260 ملي  با شماره  کيومرثي  جاويد  گرديد: 
سمت مدير عامل- اميد کيومرثي با شماره ملي5270019833 
به سمت رئيس هيأت مديره - شيرين کيومرثي با شماره 
ملي5270045427 به سمت نائب رئيس هيأت مديره. حق 
و  قراردادها  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کليه  امضاي 
عقود اسامي و نامه هاي اداري با امضاء مديرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

اميديه )325998(

آگهي تغييرات شرکت پارس علم سورين سهامي خاص به شماره ثبت 
1651 و شناسه ملي 10860084370 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/07/03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موضوع تامين 
سرويس اياب و ذهاب کارکنان شرکت ها ، موسسات خصوصي و دولتي و 
راهبري خودروهاي سبک و سنگين ) کًا با اخذ مجوز از مراجع ذيصاح 
( به موضوعات قبلي شرکت اضافه گردد و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق 
اصاح گرديد . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري اميديه )325993(

 مجمع عمومي عادي
 شركت باشگاه دانش

از کليه اعضاي محترم شرکت باشگاه دانش به شماره ثبت 592 دعوت 
مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي روز جمعه مورخه 97/10/14 راس 
ساعت 6 عصر در تاار امپراتور حضور به همراه رسانند و يا نماينده قانوني 

خود را جهت شرکت در جلسه معرفي نمايند.
بازرسان و هيات  انتخاب  دستورجلسه: 1- گزارش عملکرد شرکت 2- 

مديره
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ش: 97/10/3
هيات مديره باشگاه دانش - جعفري3528

آگهي دعوت سهامداران شركت گروه 
 پزشكي عرفان غرب سهامي خاص

  ثبت شده به شماره 79058 و
  شناسه ملي 10101238759 

جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
بدينوسيله از کليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 18 روز پنجشنبه مورخه 
بلوار  و  بين چهارراه سرو   - تهران -  سعادت آباد  نشاني:  در   97/10/13
شهرداري - خيابان شهيد رياضي بخشايش - خيابان هفدهم غربي - پاک 
54 - ساختمان تجاري اداري عرفان - طبقه 9 - رستوران "تهران بين" 
به کد پستي 1998883690 و شماره تلفن: 22131981تشکيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- اصاح پاره اي از مواد اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ت: 97/10/3

اطاعيه انحال )نوبت اول(
بدينوسيله به اطاع کليه سهامداران، غرماء و ذينفعان شرکت به آوران 
دادنامه  برابر  مي رساند   3047 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامي  گنجينه 
9609974411101003 مورخه 1396/10/27 صادره از شعبه محترم يازدهم 
دادگاه حقوقي شهرستان اروميه، شرکت مذکور از تاريخ 1396/10/27 حکم 
به انحال شرکت مذکور صادر شده است و مراتب در روزنامه رسمي به 
شماره 21482 صفحه 102 به چاپ رسيده است. فلذا ازم است طلبکاران 
امور تصفيه  و ذينفعان شرکت اسناد و مدارک مثبته خود را در جهت 
منتخب دادگاه )آقاي فاروق حاجي باپير( به دفتر ايشان تحويل و رسيد 

اخذ نمايند.
شايان ذکر است درخواستهاي خارج از ضوابط بااثر و مسئوليت آن با 

غرماي مربوطه خواهد بود.
اروميه، خيابان  مدير تصفيه: فاروق حاجي با پير 09144391517 آدرس: 
سرداران، نرسيده به ميدان نه پله، روبروي موسسه جهانگردي قوي سفيد 

- ساختمان نازين طبقه دوم، واحد اول
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ش: 97/10/3
3529

هيات مديره

ناظر تصفيه: آقاي ولي زينالپور 09141604107
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ذوالفقارنسب:
 ازتيم اول آسيا
انتظار داريم
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مثبت  با  ايران  اميد  فوتبال  ملي  تيم  مدير   
ارزيابي کردن شرايط اين تيم گفت: ديدارهاي 
تدارکاتي تاثير خوبي در روند حرکتي بازيکنان 
ايجاد کرده است.حميد استيلي اظهار داشت: 
مسابقات  انجام  با  آسيايي  هاي  بازي  از  پس 
 تدارکاتي برابرعمان و سوريه توانستيم برنامه هاي 
کنيم.استيلي  دنبال  خوبي  به  را  فني  کادر 
باعث  تدارکاتي  ديدارهاي  اينکه  به  اشاره  با 
حريف  سوريه  گفت:  شود،  مي  تيم  پيشرفت 
بسيار خوبي بود که درجزيره کيش دوبار مقابل 
تا  رويم  مي  اردن  به  حاا  و  قرارگرفتيم  آنها 
چهارمين بازي تدارکاتي را انجام دهيم. اردن 
که  است  قدرتمندي  هاي  تيم  از  يکي   هم 
باشد.  ايران  تيم  براي  خوبي  حريف  مي تواند 
بازي در زمين اين تيم فرصت خوبي است تا 
کادر فني آمادگي بازيکنان را در شرايط مختلف 
مورد ارزيابي قرار دهد.مدير تيم ملي فوتبال 

اميد، گفت: برنامه هاي آماده سازي تيم اميد 
همچنان با جديت و البته با حمايت فدراسيون 
فوتبال دنبال خواهد شد و تاش مي کنيم تا با 
آمادگي کامل جهت حضوردرمرحله اول بازي ها 
مقدماتي المپيک 2020 آماده شويم. مرحله نخست 
 مقدماتي بازي هاي المپيک توکيو، فروردين سال 
تيم  و  شود  مي  برگزار  ايران  ميزباني  به   ٩٨
فوتبال اميد کشورمان در گروه سوم به مصاف 

عراق، يمن و ترکمنستان خواهد رفت.

 استيلي:
اميدها در راه المپيك نياز به محك دارند 

تيم هاي  اين که  اگربه  بيان  با  فوتبال  پيشکسوت 
فکرمي کنم  نگيرد،  صورت  ازم  توجه  خوزستان 
که استقال ، نفت مسجد سليمان ونفت آبادان 
از کانديداهاي سقوط خواهند بود، گفت: فوتبال 
خوزستان دچارمديريت غيرصحيح شده است وهمين 
باعث شده که به پتانسيل موجود دراستان توجه 
از  اظهارکرد: خوزستان پس  بختياري زاده  نشود. 
سال ها با چهار تيم وارد ليگ برترشد که اين مهم 
ضمن اين که موجي ازشادي را دربين مردم استان 

به راه انداخت، باعث شد تا استان هايي که ميلياردها 
درليگ  نماينده اي  ونتوانند  کردند  هزينه  تومان 
برترداشته باشند ، ولي متاسفانه مسووان ورزش 
و فوتبال خوزستان به اين مهم اهميت ندادند.وي 
ادامه داد: استان هايي هستند که حاضرند ميلياردها 
شايد  و  يک  و  دو  درليگ  تا  کنند  هزينه  تومان 
ليگ برتر نماينده داشته باشند ولي خوزستان مهد 
فوتبال ايران چهارتيم درليگ دارد که اين نشان از 
پتانسيل فوتبال خوزستان است ولي بازهم متاسفانه 
با مديريت هاي غيرصحيح و حضورافراد اضافي باعث 
شده که به اين مهم اهيمت داده نشود. وي گفت: 
متاسفانه نتيجه اين مديريت غيرصحيح اين شد که 
در تمام نيم فصل اول طرفداران روزهاي خوشي را 
نبينند وحتي بيشترتيم ها درهفته هاي متوالي بازنده 
مسابقات بودند و همين نيز باعث شد که ويسي 
بومي مربيان  عنوان  به  زود  پورموسوي خيلي   و 

 جايگاه خود را ازدست بدهند .

بختياري زاده: 
متاسفانه مهد فوتبال کشور، مديريت ندارد

کارشناس فوتبال گفت: تيم ملي هم قهرمان و هم سوم آسيا شده وهيچ  رؤيايي براي 
حضوردرنيمه نهايي جام ملت هاي آسيا ندارد. ذوالفقارنسب اظهار داشت: دراردوي قطر 
تمرينات تيم ملي برگزار مي شود و قراراست دو بازي دوستانه تيم ملي هم بدون حضور 
تماشاگربرگزار شود و بايد براي سنجيدن کيفيت تيم ملي تا اولين بازي ايران مقابل يمن 
منتظر ماند. وي ادامه داد: بازيکنان تيم ملي اکثرا همان نفرات حاضردرجام جهاني هستند 
و تغييرات کمي درتيم ملي داريم. تيم هاي کره و ژاپن پيش ازجام جهاني جوانگرايي 
کردند و با توجه به اينکه جام ملت ها با فاصله کمي بعد از جام جهاني برگزار مي شود 
بهترين استفاده را ازجوانگرايي شان درجام ملت ها مي برند.ذوالفقارنسب عنوان کرد: تيم 
ملي با استراتژي خاص و نفرات مشخص، تمرين و در جام ملت ها شرکت مي کند و 
جوانگرايي نداشته و با بازيکناني که سابقه حضور در جام ملت ها و جام جهاني را دارند 

دراين رقابت ها شرکت مي کنيم. ذوالفقارنسب درباره صحبت هاي اخيرکي روش مبني بر 
اينکه رؤياي ايران حضوردر نيمه نهايي جام ملت ها است، گفت: ايران هميشه به عنوان 
يکي از شانس هاي قهرماني درجام ملت هاي آسيا مطرح است و ما با مربي ايراني هم 
قهرمان آسيا و هم سوم آسيا شديم و رؤيايي براي حضوردرنيمه نهايي نداريم. مربي سابق 
تيم ملي عنوان کرد: کي روش مي خواهد جاده را هموارکند تا درصورتي که درجام ملت ها 
تيم ملي نتيجه نگرفت کارخود را توجيه کند، هيچ تيمي از پيش برنده نيست. وي درباره 
اين موضوع که انتظار چه نتيجه اي بايد از تيم ملي در جام ملت ها داشته باشيم، گفت: 
تيم ملي ٨ سال است که دررنکينگ تيم اول آسياست و با توجه  به عملکرد تيم ملي در 
جام جهاني وهمچنين اين موضوع که ايران به عنوان تيم اول آسيا پا به مسابقات جام 

ملت ها مي گذارد، قهرماني ايران دوراز دسترس نيست. 

 کي روش:

 با اعتماد به نفس باا درجام ملت ها خواهيم جنگيد 
ازحمايت هاي همه جانبه  فوتبال  تيم ملي  سرمربي 
مسئوان قطري براي برگزاري اردوي تيم ملي تشکر 
کرد و گفت: روياي تيم ملي حضوردرنيمه نهايي جام 
ملت هاي آسياست. کي روش بيان کرد: رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا براي ما مهم است و جا دارد ابتدا 
از شرايط خوب اردو در قطر صحبت کنم. از مسئوان 
قطري سپاسگزارم که اين کمپ را دراختيار تيم ملي  
ايران قرار دادند. درواقع اگر حمايت همه جانبه آنها و 
همکاري آنها نبود، ما اين اردورا نداشتيم و درکشور 
خودمان کارهاي تمريني مان را دنبال مي کرديم.وي 
ايده ها و  به  افزود: يک ذهنيت بسيار شفاف راجع 
خواسته هاي خودمان داريم ولي متأسفانه به دليل 
يکسري از مصدوميت ها و اتفاقاتي که براي بازيکنان 
رخ داده، آنها از شرايط ايده آل خود دورهستند،اما 
ببينيم  تا  ماند  تا آخرين لحظه منتظر خواهيم  ما 
بازيکنان مي توانند ريکاوري کامل را انجام دهند و به 
شرايط ايده آل خود بازگردند يا خير. کي روش ادامه 
داد: تمام بازيکنان بسيار خوب و با تمرکز باا تمرين 
مي کنند و صادقانه مي جنگند تا در ليست نهايي تيم 
ملي حضور داشته باشند. تورنمنت بسيار طواني و 

سنگيني در پيش داريم و بايد بازيکنان را براي هفت 
بازي آماده کنيم. وي افزود: همه مي دانند فوتبال يک 
اتفاق ساده نيست. در فوتبال هيچ چيزي راحت به 
دست نمي آيد به خصوص براي تيم ملي فوتبال ايران 
که نه تنها بايد حواسمان به اتفاقات درون زمين باشد، 
بلکه اتفاقات بيرون از زمين نيز به هيچ عنوان براي 
ما سهل وآسان نخواهد بود.سرمربي تيم ملي گفت: 

ما بسيار فروتنانه به رقابت هاي جام ملت هاي آسيا 
ورود خواهيم کرد، اعتماد به نفس باايي داشته و به 
توانايي هايي که به عنوان يک تيم مي توانيم از خود 
نشان دهيم، ايمان داريم. با اين اعتماد به نفس و تعهد 
تيمي، به جام ملت ها ورود خواهيم کرد.وي ادامه داد: 
درحال حاضر تمام تمرکز برروي بازي نخست مقابل 
يمن است، اين بازي پراهميت ترين بازي خواهد بود 

و بعد از آن به بازي هاي ديگر فکر خواهيم کرد. آرزو 
و رؤياي ايران، حضور درجمع چهار تيم نهايي است 
واميدواريم اين اتفاق رخ بدهد.سرمربي تيم ملي اظهار 
داشت: به نظر من، سه تيم مورد عاقه قاره يعني 
کره جنوبي، ژاپن و استراليا کانديداي حضوردرجمع 
چهارتيم هستند که هم از نظر نتيجه و هم از نظر 
غير  به  دارند.  بسيار خوبي  فوتبالي، گذشته   ِسبقه  
ازسه تيم گفته شده، ساير تيم ها براي يک جايگاه 
باقي مانده درجمع چهار تيم نهايي خواهند جنگيد. 
قطر  عربستان،  ازبکستان،  ايران،  مانند  کشورهايي 
چين، امارات و ساير کشورها، همه براي يک جايگاه 
باقي مانده خواهند جنگيد.کي روش گفت: به عنوان 
يک تيم بايد تمام تمرکز خود را به کار بگيريم و 
براي هميشه، مشکاتي که درون  يکبار  مخصوصاً 
تيم داريم را حل کنيم چرا که هم اکنون نيز مشکات 
بسيار جدي وجود دارد که درحال دست و پنجه نرم 
کردن با آن هستيم. وي گفت: اين مشکات دروني 
بايد يکباربراي هميشه ازطرف رئيس فدراسيون، با 
يک نگاه صادقانه، تعهد ومطرح کردن مطالب صحيح 

ازطرف همه برطرف شود.

گوناگون

نكته

خبر

فوتبال؛ درقلمرو قلب ها
و پوسيده  نه  و  مي گنجند  درزمان  نه  که  است  اسطوره هايي  مانند   فوتبال 

تاريخ مصرف گذشته مي شوند، بلکه به مثابه زباني مشترک دوستي ها را به هم 
 پيوند مي دهد و بهانه اي براي شاد بودن است.فوتبال ترنم دلنشيني از يگانه سازي 
است که با آواِز خوش، به سوي قلمرو قلب ها پرمي کشد. سره را ازناسره جدا 
مي کند تا سينه ها ماامال ازشوروعشق وهيجان در معنا و مفهومي واحد با 
يکديگر و براي يکديگر سخن بگويند.درزندگي يکي از تعاريف بديهي درمورد 
شادي، کسب موفقيت و پيروزي است. من موفق شدم پس اان خوشحالم. 
دراين ترديدي نيست که پس ازهرموفقيتي افراد احساس رضايت و خشنودي مي 
کنند، اما عده زيادي تنها در صورتي که به اهداف خويش دست يابند خوشحال 
خواهند بود و عده کمي از پيمودن مسيراين هدف راضي وخوشحال خواهند بود. 
درواقع اين مقوله درمورد فوتبال که اشاعه نابي اززندگي نيز مي باشد، صدق مي 
کند.فوتبال را دوست داريد چون اين حس غريزي است. وقتي توپي توي خيابان 
جلوي پايتان قل بخورد، شوتش مي کنيد، چون دوست داشتن فوتبال درست 
مثل عاشق شدن است. نمي دانيد چطور در برابرش مقاومت کنيد. فوتبال براي 
هرکسي مي تواند بازنمود تصويري اززندگي اش باشد. قوانين آن و داور بازي 
به منزله قدرت برتري است که مي بايست از آن پيروي کرد و شي گرد همان 
 تقديري است که انسان همواره به دنبال اوست. وهمه اينها در قالب شکست ها 
نويسنده  آلبرکامو،  که  نبود  دليل  بي  سان  مي شود.بدين  عيان  پيروزي ها  و 
 وفيلسوف شهير فرانسوي يکي از دو راه نجات خويش درزندگي را در فوتبال 
مي ديد.در زندگي هرآنچه که درمورد انسان و تعهدات اخاقي مي دانم مرهون 

و مديون فوتبال هستم.

اميدواري شماره يك تيم ملي
دروازه بان تيم ملي فوتبال کشورمان درمصاحبه با سايت کنفدراسيون 
اظهارداشت:  و  گفت  خودش  زندگي  سخت  شرايط  از  آسيا  فوتبال 
واقعا  اظهارداشت:   بيرانوند  ادامه دهم.  روند خوبم  به  بتوانم  اميدوارم 
سختي هاي زيادي کشيده ام اان اينجا هستم و بعد ازاين همه سختي 
توانستم به بزرگترين رويداد جهاني درروسيه برسم و بازي کنم و با 
بزرگترين بازيکنان دنيا روبه رو بشوم. فکر مي کنم اين مزد تمام زحماتي 

است که کشيده ام بود. 

مريدي در فواد مي ماند
باشگاه فواد با جدايي سينا مريدي ازاين تيم مخالفت کرده و قصد 
ندارد رضايت نامه  اين بازيکن را صادر کند. مريدي يکي از بازيکناني 
است که درچند وقت اخيردرمورد پيوستن او به پرسپوليس بحث هاي 

زيادي مطرح شده است.

طاي المپيك به نواب رسيد!
مثبت اعام شدن تست دوپينگ وزنه برداراوکرايني باعث شد تا نواب 
نصيرشال با يک پله صعود به عنوان قهرمان المپيک 20۱2 معرفي شود. 
پس از اينکه کميته بين المللي المپيک، تست دوپينگ وزنه برداران در 
المپيک  لندن را براي چندمين بار مورد بررسي قرارداد چهار وزنه بردار 

مرد و يک وزنه بردار زن با تست مثبت دوپينگ همراه شدند.

جدايي بنگر از پارس جنوبي 
مسووان  برتراز  ليگ  اول  فصل  نيم  پايان  از  بنگربعد   محسن 
پارس جنوبي درخواست جدايي کرد که بعد از جلسه با مديران 

باشگاه و موافقت مهدي تارتار قراردادش را فسخ کرد.

عزت اللهي به اردو پيوست
 سعيد عزت اللهي، هافبک مصدوم تيم ملي وارد دوحه شد تا به 
اردوي تيم ملي ملحق شود.تيم ملي فوتبال ايران براي برگزاري 
اردوي آماده سازي پيش از جام ملت هاي آسيا در دوحه به سر مي برد 

و قرار است امروز در ديداري تدارکاتي به مصاف فلسطين برود.

رستمي درتايلند وزنه مي زند
با توجه به اعزام هشت وزنه بردار به مسابقات جهاني و چهارنفر به 
قطر کاپ، کيانوش رستمي تنها وزنه بردار ايراني شرکت کننده درجام 
پادشاهي تايلند خواهد بود. براساس قوانين جديد، وزنه برداراني که 
مي خواهند مجوز حضور در المپيک را دريافت کنند، بايد پيش 

ازاين رقابت ها در6 ميدان گزينشي وزنه بزنند.

بانوان کاراته کا به پاريس مي روند
فدراسيون کاراته ازاعزام پنج کاراته کا به رقابت هاي ليگ جهاني 
درفرانسه خبرداد.طبق برنامه ريزي، بانوان اردونشين پس از طي 
چند مرحله اردو عازم ليگ جهاني فرانسه که پنج  بهمن در پاريس 

برگزارمي شود، خواهند شد.

 قوچان نژاد در راه پرسپوليس
باشگاه پرسپوليس مذاکرات خوبي با مهاجم پيشين تيم ملي  داشته 
است. برانکو بعد از اينکه از جذب مهاجم خارجي براي تيمش به 
خاطر مشکات مالي باشگاه  منصرف شد، خواهان رضا قوچان نژاد 
شده است و احتمال اينکه اين بازيکن به زودي به جمع شاگردان 

برانکو اضافه شود، زياد است. 

هشدارکارشناسان واليبال 
چند سالي است ليگ برترواليبال پيش از نوروز تمام مي شود و 
بازيکنان دعوت شده به اردوي تيم ملي، پس از مدتي استراحت به 
تمرينات ملحق مي شوند تا خود را براي شرکت دررقابت هاي ملي 
آماده کنند. به اين ترتيب واليبال درمقايسه با کشورهاي صاحب نام، 
کوتاه ترين ليگ و بلندترين دوره تمرينات تيم ملي را دارد. با اين 
وجود هميشه تيم ملي ايران مسابقات را بد شروع مي کند و هميشه 
هم توجيه مربيان و بازيکنان اين است که تيم به هماهنگي نرسيده 
که  هشدارمي دهند  است  سال  چند  واليبال  کارشناسان   است. 
کم بودن تعداد مسابقات باشگاهي درايران و کوتاه بودن دوره 

برگزاري ليگ، به تيم ملي هم آسيب مي زند.
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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، ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   5497
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

اهداي 
خون

اهداي
زندگي

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 - آنكارا
ويزا شنگن - ويزا کانادا

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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 وكالت 
تخصص ماست

موسسه حقوقي مريم اسماعيلي
مشاوره و وكالت در دعاوي حقوقي، كيفري، خانواده

طاق، مهريه، نفقه، چك، سفته
مواد مخدر، ملكي، تخليه

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593815
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول 

شركت تعاوني مسكن زرين غزال 
آذربايجان غربي به شماره ثبت 6889

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي راس ساعت 10 
صبح روز چهارشنبه مورخه 97/11/03 در اروميه: مجتمع خاقاني واقع در 
 B بلوار استاد شهريار - خيابان دانشگر، روبروي زيباشهر، طبقه اول، بلوك
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 آيين نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند 
حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار 
از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند 
عاوه بر راي خود حداکثر سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك 
راي باوکالت داشته باشد. توضيحا اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك 
روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از 
ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط بازرسان بررسي و 
تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي 

به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- انتخاب 5 نفر عضو اصلي هيات مديره و دو نفر هيات مديره علي البدل 

به علت اتمام ماموريت هيات مديره
3- انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل به علت اتمام 

مدت ماموريت
ضمنا کليه کانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسان شرکت 
انتشار آگهي مذکور  تاريخ  از  تا ظرف مدت هفت روز  بايستي حداکثر 
مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شرکت واقع در اروميه: بلوار 
 B استاد شهريار، خيابان دانشگر، مجتمع بزرگ خاقاني، طبقه اول، بلوك

تحويل شرکت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل: اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي، کپي آخرين مدرك 
تحصيلي و حكم کارگزيني، تكميل فرم کانديداي عضويت در سمت هيات 

مديره و بازرس شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ش: 97/10/3
3495
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باستــان بـار

 آگهي دعوت سهامداران 
شركت سهامي خاص اروم ليزر چشم 
به شماره ثبت 7871 و شناسه ملي 
10220120026جهت تشكيل مجمع 

عمومي فوق العاده
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سهامي خاص اروم ليزر چشم 
به شماره ثبت 7871 دعوت مي شود که در ساعت 20 شب روز يكشنبه 
مورخ 97/10/16 در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در آدرس شرکت 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
الف( دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1( انحال
2( انتخاب مدير تصفيه
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ش: 97/10/3
هيات مديره شركت اروم ليزر چشم3532

 آگهي دعوت سهامداران 
 شركت بيمارستان پزشكان 

)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 
82493 و شناسه ملي 10101271240 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از کليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که در ساعت 16 روز جمعه مورخه 
97/10/14 در نشاني: بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري - خيابان شهيد 
رياضي بخشايش - خيابان هفدهم غربي - پاك 54 - ساختمان تجاري 
اداري عرفان - طبقه 9 - رستوران "تهران بين" به کد پستي 1998883690 

و شماره تلفن: 22131981تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش بازرس و هيات مديره درخصوص تصويب ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي منتهي به پايان شهريور 1397

2- انتخاب اعضاي هيات مديره
3-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

4- بحث و بررسي پيرامون مسائل جاري شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/3

هيات مديرهخ ت: 97/10/3

هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
زرين غزال آذربايجان غربي

اطاعيه
 برگزاري مجمع عمومي عادي
 تعاوني مسكن ايثار فيروزكوه

به اطاع اعضاي محترم تعاوني مسكن ايثار مي رساند اين تعاوني در نظر 
دارد طبق زمان و مكان ذيل اقدام به برگزاري مجمع عمومي نمايد.

دستورکار مجمع:
1- ارائه گزارش توسط تعاوني

2- بررسي مسائل و مشكات اعضاي محترم
3- اخراج اعضاء طبق اساسنامه و قانون

4- تصميم گيري درخصوص افزايش قيمت
توجه:

1- حضور کليه اعضاء در مجمع با ارائه کارت شناسايي و يا وکالت محضري 
جهت مشخص شدن هويت فرد به عنوان عضو تعاوني مي باشد.

2- با توجه به اينكه برخي از اعضاي محترم هيچگونه آدرس پستي در 
پرونده تعاوني نداشته و همچنين مشارکت مالي ندارند لذا اين آگهي به 

منزله آخرين اخطار به جهت اخراج اين اعضاء مي باشد.
مكان: زينبيه، شهرك وليعصر فيروزکوه

زمان: چهارشنبه 97/10/19 ساعت 14
تاريخ انتشار: 97/10/3

خ ش: 97/10/3

تصحيح
در آگهي مزايده  )نوبت اول( اداره کل آموزش و پرورش استان البرز که 
در صفحه اول مورخ 97/10/2 روزنامه رسالت درج گرديده بند يك مبلغ 
80/000/000 ريال و در بند 3 محل دريافت اسناد مناقصه: از طريق سامانه 
تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir بايد انجام شود و بند 
آخر سطر توجه: کليه مراحل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادها از طريق 
سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir بايد انجام شود. 

صحيح مي باشد که بدينوسيله اصاح مي گردد.

تعاوني مسكن ايثار
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شفيعي سروستاني:
منتظر واقعي بودن،کار هر مدعي نيست

مديرمسئول موسسه موعود گفت: منتظر واقعي 
شهيد است حتي زماني که زنده است و نفس 
مدعي  هر  کار  بودن،  واقعي  مي کشد.منتظر 
با  همزمان  مهر،  خبرنگار  گزارش  نيست.به 
نشست جنگ جهاني جمعيت، اسماعيل شفيعي 
به مناسب چهاردهمين سالگرد  سروستاني  
برگزاري سلسله نشست هاي مهدوي در جمع 
موعوديان در خصوص موضوعات مطرح شده 
آثار  و  نشست ها  در  اخير  مهروموم هاي  طي 

موعود سخنراني کرد.
اسماعيل شفيعي سروستاني  گفت: از مهروموم ها 
پيش يک ايراد به موسسه موعود و بنده وارد 
مي شود که چرا موسسه موعود به موضوع امام 
زمان )عج( کمتر مي پردازد و عمده مطالبش 
 با محوريت اجتماعي و سياسي و غرب شناسي

و ... است؟ جواب خاصه اين سؤال اين است 
که موسسه موعود، مهدويت را جزء پرداختن 
به همين موضوعات تعريف نمي کند. چراکه راز 
بروز اين همه فجايع که جوامع را مبتا کرده 
از پيوستن به صف منتظران  است و آن ها را 
وا داشته همين است و راه برگشت به قبيله 

منتظران را نيز آگاهي اين باها مي داند.

استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي گفت: با 
توليد علم نافع، ايجاد پتنت و توليدات داخلي خوب 
که ما را خودکفا مي کند بايد در درون مشکاتمان را 
حل کنيم و اين قدر نيازمند به خارج نباشيم.به گزارش 
خبرنگار مهر، دکتر سيد محمود طباطبايي در مراسم 
نوزدهمين جشنواره ابوريحان بيروني دانشگاه علوم 
پزشکي شهيد بهشتي با اشاره به نزديکي روزهاي 

پيروزي انقاب اسامي گفت: ممکن است افرادي 
که آن روزها نبودند لذت اين روزهاي شکوهمند را 
کامًا درک نکنند اما بايد سر شکر به جا آوريم که 
اين روزها با فداکاري هاي بسيار به دست آمده است.

يادآور  استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 
شد: ما براي ايجاد بعضي از رشته هاي تخصصي چه 
سختي هايي کشيديم. وي گفت: علم بدون پژوهش 
علم نيست. مأموريت تمام پيامبران و مصلحان روزگار 
از ابتداي خلقت بشر براي علم و دانايي بشر است و 
هر چه مي کشيم حتي در قرن ۲۱ از جهل انسان ها 
است.وي  اضافه کرد: دين اسام بيش از هر مکتب 
ديگري به علم و انسانيت توجه کرده است. من و شما 
در دانشگاه با بودجه مردم زحمتکش و باغيرت مأمور 
آموزش و پژوهش جوانان هستيم. اين بودجه بسيار 

سخت به دست مي آيد و بايد قدردان باشيم.

يک استاد پيشکسوت:
توليد علم نافع، مشکات کشور را حل مي کند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

بدتريِن مردم کسى است که پي جوى عيب هاى مردم و نابيناى عيب هاى 
خويش باشد.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
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
WWW.RESALAT-NEWS.COM :نشاني اينترنت
چاپ:گلريز     تلفن:66795442

بابک موانا بازيگر نمايش جديد »مردان باا ده، زنان پايين ده« گفت: متأسفانه 
چراغ نمايش هاي سياه بازي در ايران کم سو شده است؛ درحالي که  نمايش هاي 
سياه بازي ريشه هاي عميقي در فرهنگ ما دارد.بابک موانا بازيگر نمايش 
سياه بازي »مردان باا ده، زنان پايين ده« به خبرنگار  فارس گفت: اين نمايش 
يک کمدي موزيکال است که با استفاده از موسيقي هاي فولکلور و تخت حوضي 

به صحنه مي رود.وي در ادامه افزود: نماش سياه بازي در سال هاي اخير قدري 
کمرنگ تر شده و اان محدود به تک اجراها در برخي سالن ها شده است و 
به طور تخصصي برخي اجراهاي تاار سنگلج را به خود اختصاص مي دهد. اين 
کار در بطن خود خيلي حرف هاي اجتماعي ـ سياسي و دغدغه هاي مردم را 

بيان مي کند و در فضاي موزيکال و شادي آور سال ها قدمت دارد.

بازيگر مردان باا ده، زنان پايين ده:

چراغ سياه بازي در ايران 
کم سو شده است

ميزان/ مهدي محبي پور

سفره اي به وسعت دريا
شمال است و خزرش؛ خزر است و صيادانش؛ 
صياداني که ماهيگيري ميراث هزار ساله 
پدرانشان است؛ از آب نان مي گيرند با 
سفره اي به وسعت تورهايشان؛ اين خوان 
پر نعمت تنها قوت مردمان دريا دل نيست، 
چه بسيار مرغان ماهي خوار و پليکان هايي 
که همسفره صيادان مي شوند؛ قسم به 
و  است  آسمان  آيينه  که  دريايي  دريا، 
تصوير بخشندگي آن باايي. چهار تصور 
از تاش صيادان مازندراني را در کسب 

روزي حال مي بينيد . 

گفتوگو
 مريم نشيبا، گوينده پيشکسوت راديو:

 جشنواره راديو، فرصت مناسبي
براي افزايش صميميت هاست

مريم نشيبا در سال 56 فعاليت و همکاري خود 
با راديو را آغاز کرد.وي از جمله افرادي است که 
عاوه بر فعاليت در راديو ، دبير آموزش و پرورش 
 نيز بوده است.او از سال 69 تا کنون برنامه معروف  
»شب بخير کوچولو« را اجرا مي کند که خاطرات 
زيادي از اين برنامه ميان عاقه مندان به راديو وجود 

دارد.افزايش دانش و داشتن عاقه، ابزار مهم عاقه مندان گويندگي است. به 
گزارش روابط عمومي معاونت صدا،مريم نشيبا درباره جايگاه راديووهمچنين 
آينده اين رسانه گفت: نمي توانم پيش بيني مشخصي ازآينده راديوداشته 
باشم. زيرابه طورکلي ازرسانه هاي نوين مانندتلفنهاي همراه هوشمندفاصله 
دارم وبه يک تلفن همراه ساده بسنده کرده ام.اماباتوجه به اينکه اين 
رسانه خاصيت فزاينده تصويرسازي ذهني رادرمخاطب ايجادمي کند،قيمت 
بسيارکمتري نسبت به سايررسانه هاداردوهمچنين به راحتي قابل دسترس 
است،نمي توان پاياني براي آن درنظرگرفت.نشيبا در خصوص خاطرات تلخ و 
شيرين آميخته با راديو گفت: وقتي خانم معصومه ذباح که به مدت بيست 
سال نويسنده برنامه شب بخير کوچولو بود و متاسفانه در اثر عارضه بيماري 
به رحمت خدا رفت، براي من خاطره بسيار دردناکي را به جا گذاشت.زيرا 
او نه تنهاعاشقانه به کار و فعاليت خود ادامه مي داد بلکه مادري نمونه و 
 دبيربرجسته اي نيز بود.شيرين ترين اتفاق کاري بنده نيز در همان سال هاي 
اوليه فعاليتم و زماني روي داد که قصد خواندن خبر ساعت ۱6 را داشتم .به 
محض ورود به استوديو و در حالي که استرس فراواني داشتم ، آقاي بهروز 
رضوي را ديدم که پشت ميکروفن قرار داشتند به بنده گفتند شما کي 
هستيد ! و همان لحظه بنده را به هموطنان معرفي کردند.آن لحظه شيرين 
ترين اتفاق کاري ام بود. اين پيشکسوت راديو درباره عاقه مندان  به حرفه 
گويندگي و مخاطبان راديو گفت: توصيه بنده به عاقه مندان اين است که 
حتما نسبت به افزايش توان و قدرت فن بيان خود به نحوه شايسته اي  توجه 
داشته باشند.سامت جسم،دانش کافي و بسيار باا در زمينه هاي مختلف 
و از همه مهمتر عاقه فراوان به اين کار مهمترين توصيه بنده به اين افراد 
است. مخاطبان ما هميشه عاشق صداقت هستند . به همين خاطر بايد با 
آنها همگام و همکام باشيم تا بر اساس خواسته هاي منطقي و بحقي که 
دارند  برنامه هاي مناسب را توليد کنيم.يقينا اين روند ارتباط دو سويه را 
به بهترين حالت ممکن ارتقا مي دهد.مقاات علمي ارائه شده در اولويت 
مديران باشدنشيبادررابطه بابرگزاري جشنواره بين المللي راديوگفت:نفس 
جشنواره راديو که با توجه ويژه ازجانب مسئوان ومديران همراه است، 
 مي تواندسازنده باشد.يعني اگرهمه عوامل از صدابرداران تاتهيه کنندگان 
به فعاليت خود توجه کنند،کاردرجهت مستقيم انجام مي شود.بنده معتقدم 
جشنواره بين المللي راديو به گونه اي بايد مطرح شود که درطول سال،همه 
بخش هاي راديو را مورد بررسي قراردهد و اصا خود را به مدت زمان يا آثار 
مشخصي محدود نکند.زيرا جشنواره بين المللي راديو،گردهمايي بسياربزرگي 
است که نيازمند صرف زمان بيشتراست.همچنين نبايدموضوعات رادرجشنواره 
محدودکردوتمام فعاليتهايي که درطول سال انجام مي شود بايد در تراز 
مشخصي بررسي شود.وي درخصوص حضوربرنامه سازان کشورهاي خارجي 
در جشنواره بين المللي راديوگفت:به علت اينکه برنامه سازان ساير کشورها 
مدت زمان بسيار محدودي در زمان برگزاري جشنواره راديو حضور دارند،شايد 
زمان کافي براي استفاده ازهمه نقطه نظرات آنهاميسرنشده وتعامل فني 
وتکنيکي ميان آنها و برنامه سازان خودمان به حدکافي محقق نشود.اما 
با اين حال حضورآنها در ايران منجر به آن مي شودکه بافرهنگ و مردم 
مابيشترآشناشوند. وي درباره فضاي حاکم بر جشنواره بين المللي راديو 
 گفت: بايد در راستاي نحوه برگزاري جشنواره،فضاي صميمي گسترده تري 
ايجادشودتا مسئولين وبرنامه سازان بيش  از هر زمان ديگري به هم نزديک 
وازنظرات هم مطلع شوند.حتي درجشنواره راديو و براي افزايش حس 
صميميت، ازافرادشاغل در بخش هاي مختلف راديو گرفته تامخاطباني 

که عاقه وافري به اين رسانه دارندنيزدعوت شود.

رهنمايطريق

خبر

  برخي از هم کاسي هايم، کارها و رفتار 
معلم مان را به قصد خنده، تقليد مي کنند. 
آيا اين کار گناه است؟ در صورت گناه 

بودن، تمسخر است يا غيبت؟
غيبت يا تمسخر بودن اين کار به قصد آن ها 
بستگي دارد. آنچه دوستانتان انجام مي دهند، 
اگر صرفاً تقليد است و نه به قصد تمسخر، 
اين تقليد، به قصد  اگر  اما  گناهي ندارد؛ 
تمسخر انجام شود.،  با آنکه گناه دارد،  ولي 

باز هم غيبت محسوب نمي شود.

 اسفندماه؛ آغاز پيش توليد 
فوق ليسانسه ها

 پيش توليد مجموعه تلويزيوني »فوق ليسانسه ها« به کارگرداني سروش صحت 
و تهيه کنندگي رضا جودي از اسفندماه سال جاري شروع مي شود.به گزارش 
سيما فيلم؛ مجموعه »ليسانسه ها« به کارگرداني سروش صحت در دو فاز )60 
قسمتي( به تهيه کنندگي رضا جودي ساخته شد که از شبکه سه به نمايش 
درآمد. به دليل استقبال و ارتباط مخاطب با اين اثر تلويزيوني قرارداد نگارش 
فصل دوم اين مجموعه نيز به سفارش گروه فيلم و سريال شبکه سه منعقد شد. 
پيش توليد فصل دوم مجموعه تلويزيوني »ليسانسه ها« با عنوان »فوق ليسانسه ها« 
از اسفندماه سال جاري آغاز مي شود. تمامي بازيگران فصل گذشته اين مجموعه 
در اين  فصل نيز حضور دارند و همچنين با اضافه شدن چند شخصيت به داستان، 

بازيگران جديدي براي بازي در »فوق ليسانسه ها« انتخاب مي شوند.

صحن حضرت زهرا )س( به عنوان 
بزرگ ترين پروژه عمراني جهان اسام 

در آستانه بهره برداري
"صحن حضرت زهرا )س(" در کنار حرم حضرت اميرالمؤمنين)ع( در 

نجف اشرف به عنوان بزرگ ترين پروژه عمراني جهان اسام در آستانه 
بهره برداري است .به گزارش  باشگاه خبرنگاران پويا؛ طرح توسعه حرم 
مطهر علوي مزين به نام صحن و شبستان حضرت زهرا )س( باهمت 
عوامل اجرايي ستاد بازسازي عتبات عاليات، پيشرفت چشمگيري داشته و 
 آخرين مراحل اجرايي را سپري مي کند.احداث صحن حضرت زهرا )س( 
از اوايل سال ۱390 به همت ستاد بازسازي عتبات به منظور توسعه حرم 
اميرالمؤمنين )ع( آغاز شد؛ اين طرح از دو بخش زيارتي و غير زيارتي 
بازسازي عتبات نجف  تشکيل شده است.عليرضا فداکار؛ رئيس ستاد 
اشرف دراين باره گفت: آوازه پروژه صحن حضرت زهرا )س( نه تنها در 

منطقه و جهان اسام بلکه در دنيا طنين انداز شده است.
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)آگهي مزايده دو مرحله اي(
اداره کل ورزش و جوانان استان قم در نظر دارد در راستاي شيوه نامه اجرايي ماده )5( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
)2(. اماکن ورزشي به شرح جدول ذيل را ازطريق مزايده به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند از روز يکشنبه 1397/10/2 
به مدت )5( روز کاري تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 1397/10/6 جهت دريافت پاکات اسناد و مدارك شرکت در مزايده به دفتر پيشخوان خدمات دولت به 
نشاني قم، خيابان بلوار محمدامين )ص(، فلکه ايرانمرينوس به سمت پل انقاب، جنب کارواش شهر ) تلفن: 32900010( مراجعه نمايند. و مدارك تکميل شده 
را به مدت )10( روز کاري تا پايان وقت اداري روز سه شنبه  97/10/18 تحويل اين اداره کل نمايند. ضمنا تاريخ بازگشايي پاکات روز چهارشنبه 1397/10/19 

ساعت 10 صبح در اين  اداره کل ميباشد. 
 www.ghomsport.ir فرم آگهي شرکت در مزايده عاوه بر چاپ در روزنامه کثيراانتشار ، از طريق سايت اداره کل ورزش و جوانان به آدرس الکترونيکي

قابل دريافت مي باشد.

شرايط عمومي شرکت در مزايده :
1- داشتن حداقل 25 سال تمام براي اشخاص حقيقي

2- داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم براي اشخاص حقيقي
3- دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت براي متولدين 1338 به بعد 

4- عدم سوء پيشينه  کيفري موثر و تأييد صاحيتهاي فردي متقاضي از سوي واحد حراست 
5- الزام و اعتقاد به نظام جمهوري اسامي ايران وقانون اساسي و تابعيت ايران

شرايط اختصاصي شرکت  در مزايده :
1- داشتن صاحيت فني وتخصصي: ) داشتن سوابق ورزشي ، باشگاه هاي ورزشي رسمي داراي مجوز، بازنشستگان سازمان تربيت بدني، فارغ التحصيان رشته 

تربيت بدني، تعاوني هاي فعال ورزشي، هيئت ها و فدراسيونهاي ورزشي(
2- داشتن دسته چک معتبر، ارائه گردشکار بانکي 3 ماهه اخير حساب شرکت کننده در مزايده و ارائه  12 فقره چک بابت اجاره بهاي ساليانه مکان مورد 

اجاره.
3- پيشنهاد دهنده نبايد مشمول قانون منع مداخله  کارکنان دولت ) اعم از رسمي، پيماني وقراردادي و ... ( در معامات دولتي باشد.

4- اداره کل ورزش و جوانان در قبول يا رد يا هر يک از پيشنهادها: وفق قوانين و مقررات مختار است.
5- طبق جزء ) 5( بند ) الف ( ماده  )14( قانون برگزاري مزايدات اعتبار پيشنهاد قيمت برنده مزايده  حداکثر تا 10 روز کاري پس از اباغ ميباشد که برنده بايد با 
سپردن تضمين بانکي انجام تعهدات براي استخر وزمين فوتبال حداقل 40% قيمت ساانه و براي سالن هاي ورزشي حداقل 25% قيمت ساليانه مبادرت به  انعقاد 

قرارداد نمايد در غير اينصورت نسبت به ضبط سپرده اقدام خواهد شد .
6- ارائه بيمه نامه مسئوليت مدني ، آتش سوزي و حوادث مکان مورد مزايده با بااترين نرخ فوت، نقص عضو و حوادث در ماه هاي حرام جهت انعقاد قرارداد 

الزامي است.
7- متقاضي ميتواند حداکثر دومکان را اجاره  نمايد.

8- اخذ  مجوز فعاليت ورزشي از اداره کل ورزش و جوانان استان قم و ارائه کد کارگاهي از مراجع ذيربط جهت انعقاد قرارداد الزامي است.
9- در جلسه بازگشايي پاکت ها چنانچه مدارك مندرج در پاکت )ب( کامل نباشد پيشنهاد نامبرده مردود اعام ميگردد.

10- متقاضي شرکت در مزايده ملزم به امضاء کليه اوراق دريافتي ميباشد، در صورت عدم رعايت، پيشنهاد ايشان مردود اعام ميگردد. ضمنا تعداد شرکت 
کنندگان در مزايده جهت بازگشايي پاکتها بايد حداقل 2 نفر باشد) شرکت کننده در مزايده ميتواند در جلسه بازگشايي حضور بهم رساند.(

11- برنده مزايده ) مستاجر( مکلف است نسبت به نگهداري و بهره برداري صحيح از تاسيسات و تجهيزات فني از قبيل موتور خانه ،  سيستم گرمايش و سرمايش، 
تصفيه خانه اقدام و تجهيزات و تاسيسات فوق را از پايان قرارداد وفق صورتجلسه اي به ادارات کل مسترد نمايد، در غير اينصورت پس از اخطارکتبي ، عاوه 
بر جبران خسارات وارده به تاسيسات ، جريمه اي معادل يک ماه  اجاره در حساب بدهکاري مستاجر لحاظ ميگردد.  ) برنده مزايده حق تغييرکاربري رشته 

ورزشي مکان مورد مزايده را ندارد(
12- ازم به ذکر است در دو مرحله انجام ميشود ، ابتدا پاکات ) الف (  و ) ب( باز ميشود ودر صورت داشتن شرايط ازم وکسب امتياز براساس ارزيابي کميته 

فني وبازرگاني، پاکات )ج( باز و برنده مزايده اعام ميگردد 
13- مستاجر مکلف شد نرخ خدمات ورزشي مصوب را که توسط موجر اباغ ميشود در طول مدت قرارداد جهت اطاع عمومي در دفتر ومحل مورد اجاره نصب 

و رعايت نمايد، همچنين نصب پروانه فعاليت در دفتر محل مورد اجاره الزامي است.
14- طبق ماده 12 شيوه نامه اجرايي ماده )5( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(، مستاجرين مي بايست در راستاي 
جلوگيري از وقفه در فعاليتها وبرنامه هاي مورد نياز هيئت هاي ورزشي و حمايت از سياستهاي اباغي و تقويت ورزش قهرماني، همگاني و ورزش بانوان نسبت 

به  واگذاري تعداد جلسات مورد نياز هيئت هاي تخصصي مربوطه  وفق قوانين و مقررات با تاييد ادارات کل اقدام نمايند.
15- هر يک از مستاجرين سالن،  زمين چمن و استخر موجود در مجموعه هاي ورزشي مکلفند به منظور تامين امنيت، حفظ و حراست از اموال اماکن موجود در 

هر مجموعه  ورزشي، نسبت به گماردن يک نفر نيروي نگهبان اقدام نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/3
د ش 97/10/1

شناسه آگهي 323365

آدرس توضيحات مبلغ تضمين شركت در مزايده ) ريال (قيمت پايه ساليانه ) ريال(قيت پايه) ريال(نام مكان *

قم – نيروگاه – مجموعه ورزشي جواداائمه 270/000/0003/240/000/000162/000/000استخر حجاب1

قم – پرديسان- مجموعه ورزشي شهداي مدافع  حرم 55/000/000660/000/00033/000/000سالن نارنج 2

قم – نيروگاه – شيخ آباد، 16 متري ولي عصر، كوچه 32/000/000384/000/00019/200/00064سالن فتح 3

قم – پرديسان – مجموعه ورزشي شهداي مدافع  حرم 13/000/000156/000/0007/800/000چمن مصنوعي پرديسان4

اداره كل ورزش و جوانان استان قم 
دبيرخانه ماده )5( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2(
محل مهر و امضاء پيشنهادهنده

نوبت دوم

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي )فشرده( 
T-ACS100-97-9-17 به شماره

UPS 10KVA موضوع: خريد، نصب و راه اندازي 7 دستگاه
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد نسبت به خريد، نصب و راه اندازي 7 دستگاه UPS10KVA از طريق مناقصه 
عمومي دومرحله اي )فشرده( اقدام نمايد. در صورت تمايل به دريافت اسناد مناقصه بصورت حضوري با پرداخت مبلغ 300/000 
ريال )سيصد هزار ريال( از طريق دستگاه کارت خوان )POS( مستقر در اداره درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران 

به آدرس زير مراجعه فرمايند:
اداره کل تدارکات و تامين   – – ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران  – بلوار معراج  – فرودگاه مهرآباد  تهران 

تجهيزات – اداره امور مناقصات و قراردادها. تلفن: 61023954
در صورت نياز به دريافت اسناد بصورت غيرحضوري از طريق پايگاه ملي مناقصات http//iets.mporg.ir اقدام نمايند.

موضوع فراخوان مناقصه عموميشماره فراخوان عموميرديف
1T-ACS100-97-9-17UPS 10 KVA خريد، نصب و راه اندازي 7 دستگاه

مهلت خريد و دريافت اسناد حضوري تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/10/10 مي باشد.
مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز يکشنبه مورخ 97/10/30 مي باشد.

تاريخ انتشار 97/10/3
د ش 97/10/3

م الف 3471
اداره كل تداركات و تامين تجهيزات
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

 شركت فرودگاهها 
و ناوبري هوايي ايران

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي
شماره: 38/97/5 - نوبت اول

اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب در نظر دارد بنا بر آيين  نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي کيفي مناقصه گران واجد شرايط و 
داراي صاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: توسعه سرويس بهداشتي ايستگاه زنجان
2- مناقصه گزار: اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب

3- آدرس: زنجان - انتهاي خيابان سعدي جنوبي - ساختمان اداري - اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب
4- دستگاه نظارت: گروه نظارت ساختمان و تاسيسات

5- مدت و محل انجام: 6 ماه - اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب )ايستگاه زنجان(
6- ميزان تضمين انجام تعهد: معادل پنج درصد مبلغ کل قرارداد پس از انتخاب برنده مناقصه

7- مهلت دريافت اسناد ارزيابي کيفي: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/10/11
8- مهلت تحويل )عودت( اسناد تکميل شده: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

9- شرکت کنندگاني که داراي حداقل رتبه 5 ابنيه يا تاسيسات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند حق شرکت در مناقصه را خواهند 
داشت.

10- دريافت اسناد ارزيابي کيفي از طريق سايت www.setadiran.ir مي باشد.
کليه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سايت فوق و اعام شناسه کاربري خود در اسناد ارزيابي کيفي مي باشند.

11- برآورد هزينه اجراي کار: 4/461/465/698 ريال براساس فهرست بهاي سال 97 ابنيه
12- هزينه چاپ آگهي روزنامه و سايت ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد.

13- مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در فرآيند ارجاع کار سه ماه بوده و اين مدت براي سه ماه ديگر بنا به درخواست کتبي کارفرما قابل تمديد مي باشد.
14- بخشنامه شماره 51605/26-97/01/27 ديوان محاسبات کشور درخصوص خريد کااي ايراني:

- خريد کااي خارجي که مشابه توليد داخلي دارد توسط پيمانکار ممنوع است.
- قيمت ها متناسب با کااي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.

15- شرکت کنندگان بايستي کليه اسناد و مدارك مربوط را از طريق سايت www.setadiran.ir ارسال و اصل مدارك، ممهور به مهر و امضاي شرکت به صورت 
فيزيکي به دبيرخانه امور اداري اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب تحويل گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/3
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

خ ش: 97/10/3
اداره كل راه آهن منطقه شمالغربم الف 1056


