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آيت اه جوادي آملي:
شرط انقابي ماندن حوزه 
توجه به مباني و احاديث 

اهل بيت )ع( است

آيت اه خاتمي:
 شور حسيني و کربايي

  در 9 دی 
به داد انقاب رسيد

يادداشتيادداشت

خبر

چرا نظام جامع اطاعاتي راه اندازي نمي شود؟
احمدرضا هدايتي

اين روزها يکي از سواات مهمي که افکار عمومي جامعه را به خود 
اين است که چرا نظام جامع اطاعاتي راه اندازي   مشغول کرده، 
نمي شود تا مشکاتي مانند؛ نظارت بر نحوه توزيع سکه و ارز دولتي، 
ساماندهي واردات و صادرات، فرار مالياتي، جلوگيري از پرداخت 
حقوق هاي نجومي، پرداخت وام هاي کان بانکي، يا هدفمندسازي 

يارانه ها و حذف دهک هاي باا از دريافت يارانه برطرف شود.
به نظر مي رسد همانند موضوع وام هاي کان بانکي که افشاي آن 

مي توانست و هم اکنون نيز مي تواند به رسوايي عاملين پرداخت اين وام هاي بي ضابطه و برخورد 
با کساني که احتمااً به دليل رابطه فاميلي، دريافت رشوه يا حق السهم از وام گيرندگان و يا 
مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي آنها، از شکايت و طرح موضوع در محاکم قضائي اجتناب 
کرده اند، راه اندازي نظام جامع اطاعاتي نيز نگراني هاي مشابهي را براي برخي از دست اندرکاران 

دستگاه ها و ايضاً صاحبان پنهان و آشکار قدرت و ثروت به همراه دارد.
قطعاً شناسايي و قطع يارانه دهک هاي بااي جامعه، کمترين تأثيري بر زندگي و شرايط 
اقتصادي کساني که از مراکز مختلف دولتي ارتزاق مي کنند و حقوق هاي نجومي مي گيرند و 
يا کساني که به شکل غيرقانوني و نامشروع و يا حتي کامًا قانوني درآمدهاي کان به جيب 
مي زنند و از پرداخت ماليات خود فرار مي کنند، نخواهد داشت، اما راه اندازي اين سامانه 
اقتصادي مورد فعاليت هاي  از  با ميزان درآمدشان  رابطه  افراد در  اين  از  بسياري   تکليف 

اشاره را روشن خواهد ساخت.
از همين رو گفته مي شود طرح راه اندازي سامانه جامع اطاعاتي در برخي از امور از جمله در 
زمينه ميزان تبادات بانکي و تجاري، اعام ميزان دارايي مسئولين و يا اعام ميزان حقوق 
دريافتي مديران، از ديرباز با سنگ اندازي برخي از صاحبان ثروت و قدرت و افراد نفوذي در 

دولت  مواجه بوده است. 
اميد است که اين مسئله صحت نداشته باشد، اما بي ترديد همان گونه که رهبر معظم انقاب 
اسامي بارها به اَشکال مختلف متذکر شده اند، بهترين راه تکذيب اين شايعات تسريع در 
راه اندازي اين سامانه و نيز  اجراي طرح هايي مانند طرح هدفمندسازي يارانه ها و حذف 
دهک هاي بااي جامعه، راه اندازي سامانه اعام ميزان حقوق دريافتي مديران، اجراي طرح 
جامع شفافيت مالي، اجراي طرح تشديد مبارزه با فساد و ساير طرح هاي مشابهي است که 

بعضاً به رغم گذشت چندسال از اباغ آنها، همچنان بر زمين مانده اند.

محسن پيرهادي:
 تبديل تحريم ها به فرصت 

نيازمند ريسک پذيري منطقي است
نيازمند  فرصت  به  تحريم ها  تبديل  گفت:  اسامي  ايران  عدالت  و  پيشرفت  جمعيت  دبيرکل 
ريسک پذيري منطقي است.محسن پيرهادي در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، درباره چگونگي تبديل تهديدها و تحريم ها به فرصت گفت: تهديد به ذات خودش 
هميشه تهديد است، اما براي اينکه به فرصت تبديلش کنيم بايد با در نظر گرفتن محدوديت ها، 
استعدادهاي درون کشور را کشف و به منصه ظهور برسانيم و اينکه توانايي خلق فرصت هاي 
جديد را با وجود محدوديت ها داشته باشيم.وي با بيان اينکه مسئوان بايد فضايي را ايجاد کنند 
تا نسل جوان امکان فعاليت داشته باشد، تصريح کرد: نسل جوان بايد بتواند طرحي نو ارائه دهد 
و حرکت کند، بنابراين با اين پيش شرط مي توانيم تهديدات را به فرصت تبديل کنيم.دبيرکل 
جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسامي با اشاره به اين موضوع که تبديل تحريم ها به فرصت ها 
در حد شعار باقي مانده است، تصريح کرد: اين موضوع به خستگي دولتمردان ما مرتبط است و 
براي ايجاد فرصت از دل تحريم ها، بايد مسئوان از خستگي فاصله بگيرند و خودشان به ميدان 
عمل وارد شوند و از ظرفيت هاي بااي نسل جوانان استفاده کنند، اما متأسفانه امروز در فضاي 
عمومي کشور چنين چيزي مشاهده نمي شود. بنابراين اگر مسئوان بخواهند با موتور خاموش 
زندگي کنند و به حيات خودشان ادامه دهند و برنامه اي براي اداره کشور در دوران تحريم ها 
نداشته باشند، قطعاً تحريم ها، تهديدات و محدوديت ها به کشورمان فشار مي آورند.پيرهادي افزايش 
ريسک پذيري مسئوان را يکي ديگر از ضرورت هاي عبور از شرايط تحريم و تبديل آن به فرصت 
عنوان کرد و گفت: متأسفانه ميانگين سن اعضاي کابينه دولت بااست و به همين دليل قدرت 
ريسک پذيري پاييني دارند و اينکه خودباوري منطقي نزد مسئوان بايد وجود داشته باشد و در 
اينجا بايد از ظرفيت جواناني که قدرت ريسک پذيري و تحرک باايي برخوردارند استفاده کرد، لذا 

چاره اي نداريم جز اينکه به جوانان اعتماد کنيم.

فتنه تغلب!
حسن کربايي

قيام تاريخي 9 دي سال 88 يک نقطه عطف و 
به يادماندني در مقاومت ملت ايران است. قيام 
حماسي 9 دي يک رکورد سنگين در بلوغ سياسي 
و نمايش بصيرت مردم ايران است. ملت فهيم و 
انقابي ايران در اين روز دماغ آمريکا را به خاک 
ماليدند و نوکران و فريب خوردگان داخلي استکبار 

جهاني را به خاک مذلت نشاندند.
درست 10 سال قبل از اين، ملت ايران در قيام تاريخي 23 تير 78 همين 
رکورد را در شکست نبرد نرم دولت آمريکا عليه موجوديت انقاب اسامي 
به جاي گذاشتند و به سربازگيري دشمن از اردوگاه انقاب پايان دادند.

بازخواني اين دو حماسه براي جلوگيري از بازتوليد فتنه سوم در ادامه 
نبرد نرم آمريکا عليه انقاب اسامي ضروري است.

از يک ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88 ،اردوکشي خياباني 
يک ضلع از اضاع رقابت و دادن شعارهاي ساختارشکنانه نشان مي داد 
انتخابات بهانه اي است براي "تسويه حساب" سياسي با انقاب!  دست 
آمريکا و رژيم صهيونيستي و دولت مکار انگليس براي مداخله در امور 

داخلي ايران را به خوبي مي شد از طريق بوق هاي آنان ديد.
نفوذ دشمن در برخي ستادها از اباي برخي اظهارات و اطاعيه ها را 

هرکسي که با الفباي انقاب آشنا بود حس مي کرد.
"تقلب" کلمه رمز آشوب بود که زمزمه آن قبل از انتخابات هم شنيده 
مي شد. در اولين ساعات روز برگزاري انتخابات اعام شد اگر موسوي 
راي نياورد بريزيد خيابان ها! اين را بي بي سي از قول همسر يکي از 
مقامات اعام کرد و در آخرين ساعات برگزاري انتخابات قبل از شمارش 
آرا و حتي قبل از پايان راي گيري يکي از سران فتنه با برگزاري يک 
مصاحبه خود را پيروز انتخابات اعام کرد! آنها نه منتظر اظهارنظر 
نهادهاي قانوني کشور در اعام نتايج انتخابات شدند و نه حاضر بودند 

ادعاي تقلب در يک فرايند قانوني رسيدگي شود.
و اين مهم نشان مي داد که آنان از اول، آشوب، شورش و بااخره محاربه 

با اصل نظام را در دستور کار دارند. 
نمونه شناسي شعارهاي ساختارشکنانه فتنه گران نشان داد آنها از اتاق 
فکري دستور مي گيرند که کمر به هدم و نابودي انقاب بسته است.

سران فتنه، عاشوراي 88 را روز تير خاص به انقاب، اسام و نظام 
قرار دادند و با سر دادن شعارهايي نظير "مرگ بر اصل وايت فقيه" و 
"انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است" به ميدان رويارويي با نظام 

مقدس جمهوري اسامي آمدند.
رهبري حکيم و فرزانه انقاب اسامي با آرامش و طمانينه اين بحران 
را مديريت کردند، به گونه اي که مردم در قيام تاريخي 9 دي تکليف 

سران فتنه و آشوب نبرد نرم دشمن را يکسره کردند.
مردم با آمدن به ميدان و با لعن و نفرين بر سران فتنه خواستار مجازات 
الهي براي آنان شدند و با روشنگري، سر فتنه را از بدنه آن جدا کردند. 
اين فريادها در روز 9 دي، سران فتنه را رسوا کرد و کساني که به 
نمايندگي از نتانياهو و ديگر اوباش جهاني در خيابان هاي تهران آشوب 

مي کردند را به دست قانون سپرد.
مديريت جهادي و انقابي رهبر معظم انقاب اسامي در دومين نبرد 
نرم آمريکا عليه ملت مظلوم ايران را مي توان يکي از فصول افتخارآميز 

حفظ امنيت و اقتدار ملي دانست.
راه  سر  از  را  بزرگي  خطر  خامنه اي   امام  العظمي  آيت اه  حضرت 
با حمايت  که  کساني  کردند.  دفع  نظام  "اساميت"  و  "جمهوريت" 

اجانب مي خواستند به بهانه تقلب "غلبه" کنند، قبول نداشتند که 
ميزان راي ملت است. آنها قبول نداشتند که صندوق هاي راي و آراء 
ملت سرنوشت انتخابات را روشن مي کنند. آنها براي رسيدن به اهداف 

شومشان راه خشونت و محاربه را انتخاب کردند.
آنها اهل بغي بودند و قطعا خداوند در دنيا و آخرت انتقام ملت را  از 

آنان خواهد گرفت و در اين ترديدي نيست.

 از بازگشت زهيرها و حرها
تا عملکرد يزيديان

مسعود پيرهادي - سردبير
هشتم و نهم دي ماه در تاريخ جمهوري 
اسامي ثبت شد. ايامي که آخرين بازماندگاني 
بايد سوار کشتي نجات مي شدند و  که 
تا آن روز متحيرانه صحنه را مي ديدند، 
صف خود را از فتنه گران، به مدد اباعبداه 
عليه السام جدا کردند. کشتي نجات حرکت 
کرد و عده اي سوار نشدند و به هاکت رسيدند؛ همان ها که 
توهين کنندگان به عزاي اباعبداه را خداجو ناميدند و صف 
خود را علي رغم تاکيد چندباره رهبر انقاب، از دشمن، جدا 
نکردند. آري »من اتاکم نجي و من لم يأتکم هلک«. صحنه 
عادي نبود، غبارآلود و مرموز بود و تنها کساني مي توانستند 
زير بيرق حق بايستند که اهل بصيرت و صبر بودند »اا و ا 
يحمل هذا العلم اا اهل البصر و الصبر«در آن ايام بود که مرد 
از نامرد معلوم شد و قدر و اندازه افراد، در اين تحوات سخت، 
معين شد همانگونه که اميرمؤمنان فرمود فِي تََقُلِّب ااَْْحَواِل، 

َجاِل  ُعلِم َجَواِهِر الِرّ
تقلب را بهانه کرده بودند براي تغلب عليه حکومتي که با قدرت 
برآمده از انتخاب مردم سال ها ريشه دوانده بود و اينگونه مرتکب 
گناهان نابخشودني شدند. رهبر فرزانه انقاب در مراسم بيست 
و پنجمين سالروز رحلت حضرت امام خميني )ره(، فتنه تغلب 
را اينگونه تبيين فرمودند: "هيچ قدرت و غلبه اي در مکتب امام 
که از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نيست. 
در نظام اسامي قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار 
معنا دارد، اما اقتداِر برخاسته  از اختيار مردم و انتخاب مردم؛ 
آن اقتداري که ناشي از زور و غلبه و ساح باشد، در اسام و 
در شريعِت اسامي و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتي که 
از انتخاب مردم به وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، کسي 
نبايستي سينه سپر بکند، در مقابل او کسي نبايد قهر و غلبه اي 
 به کار ببرد که اگر يک چنين کاري کرد، اسم کار او فتنه است".
در اين فتنه، افراد باسابقه، زمين خوردند و از قضا هم به دشمن 
 سواري دادند و هم دوشيده شدند تا آنجا که نماينده دشمن ترين 
دشمنان ايران و سرمايه آنان قلمداد شدند. بيانيه ها و اجتماعات، 
يکي پس از ديگري کار را براي مفتون هاي اوليه و فتنه گران 
ثانويه سخت کرد؛ موج سواري دشمن و تحريکات و تحرکات 
عناصر داخلي و اذناب آنها کار را به جايي رساند که در روز 
عاشورا چونان يزيديان، هلهله کنان، به توهين و تمسخر پرداختند. 
شايد بتوان گفت آنجا ديگر فتنه اي در کار نبود؛ پرده ها کنار 
اشتباها در ميدان  و زهيرها که  غبارها نشست، حرها  رفت، 
حق نبودند يا در صف مقابل ايستاده بودند به خيل حسينيان 
با  را  پيوند خود  با غيرتي حيدري  امت حسيني  و  پيوستند 

وايت، محکم تر کرد.

سرمقاله
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در گفت و گوي رسالت با نمايندگان مجلس مطرح شد؛

چرا در بودجه 9۸ وام ازدواج 
افزايش نيافت؟

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهري کشور:

 تاکسيرانان 
 بيمه تکميلي

مي شوند

محمدجواد اريجاني:

 برجام 
مرده است

محسن پيرهادي:
تبديل تحريم ها 

به فرصت، نيازمند 
 ريسک پذيري
منطقي است

گزارش رسالت از بی توجهی به وضعيت کارتن خواب ها؛

زمستان برای کارتن خواب ها سردتر است
هنوز هوا ناجوانمردانه سرد نشده اما زمستان از راه آمده. بايد فکري کرد براي 
آنهايي که سرپناهي ندارند و کارتن، لحاف و تشک شان است. صبح تا شب توي 
سطل هاي زباله دنبال غذا مي گردند و جايي که بتوان درآن خوابيد. کوچه 
پس کوچه اي، کنار اتوباني، زير پلي ... وقتي آسمان خسيس مي شود و يک 
قطره باران و برف نمي بارد، بخت يار کارتن خواب هاست وگرنه بايد دنبال 
سرپناه درست و حسابي باشند مثا گرمخانه و جايي که سقفي دارد به غير 
از آسمان. اما هر چه باشد براي از مابهتران يا همان ها که نامشان مسئول 
و سياستگذار است مهم اين است که زمستان با همه سرماي سياهش زود 
سپري شود تا خبر مرگ آنان در رسانه ها درج نشود و رو سياهي اش براي 
زغال نماند! کارتن خواب ها در زمره طردشدگان اجتماعي قرار دارند، اگر طرد 
نشده بودند به خيابان پناه نمي آوردند. مثل روز روشن است که نداشتن شغل، 
 نبود حمايت هاي دولتي و نابرابري و بي عدالتي برجمعيت کارتن خواب ها 
 افزوده و همچنان مي افزايد. البته اين را بايد در نظر داشت که موضوع 
بي خانماني تنها مختص جغرافياي ايران نيست و همه کشورهاي جهان حتي 
جوامع توسعه يافته هم با اين مسئله روبه رو هستند. اما براي اينکه بدانيم اين 
 پديده نوظهور از چه زماني در کشور ما مطرح شده بايد به روايت رسانه ها 

از  شماري  مرگ  از  پس   1382 سال  از  شود  مي  گفته  کنيم.   استناد 
کارتن خواب ها در تهران و انتشار تصاويري دردناک از وضعيت آنان در 
خبرگزاري ايسنا، اين پديده به رسميت شناخته شد و تازه شصت برخي از 
مسئوان خبردار شد که اين مسئله حاد اجتماعي در کشور ما وجود دارد اما 
به رغم بازتاب هاي متعدد رسانه اي و آگاهي مسئوان بازهم نظاره گر  بهبود 
 وضعيت آنان نبوده ايم و حتي برخي افراد، کارتن خوابها را نامهربانانه در شمار 
اين نوع نگرش حاصل  اند، بي ترديد  ژن هاي ضعيف جامعه قرار داده 
بي اقدامي است. مسئوان ما هربار به جاي حل مسئله به دنبال پاک 
کردن صورت مسئله بوده اند و همين دو سال پيش بود که شهيندخت 
مواوردي، معاون پيشين رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، از پروژه 
عقيم سازي زنان کارتن خواب سخن گفت و بزرگمهر حسين پور، 
کاريکاتوريست و کارگردان انيميشين بسيار ساده انگارانه و با لحني 
غيردردمندانه مطرح کرد: »به جاي احساسات خرج کردن هايي که 
راه را به ناکجا مي کشاند، به جاي حرف هاي سطحي و بدون دانش... 

ادامه در صفحه10بايد فکري بکر کرد. 

آگهي مناقصه عمومي شهرداري باقرشهر
 )نوبت اول(

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/1/11076 مورخه 97/4/7 شوراي محترم اسامي باقرشهر در 
نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از اشخاص 
حقيقي و حقوقي دعوت مي شود با در دست داشتن رتبه جديد راه و باند گريد )حداقل4( سازمان مديريت 
و برنامه ريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي تجديد نوبت دوم به امور 
مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران-قم مراجعه يا با تلفن 55203710 داخلي 324 
تماس حاصل نمايند. نحوه پرداخت 50% مبلغ پروژه نقدي و 50% به صورت غيرنقدي و واگذاري اماك 
به صورت مزايده مي باشد. بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي 
برعهده برنده مناقصه مي باشد. مهلت دريافت اسناد از شرکت کنندگان تا پايان وقت اداري 97/10/29 و 

اسناد در مورخه 97/10/30 در کميسيون معامات مفتوح مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/15

 آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي
 همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( يك مرحله اي- نوبت دوم

ارتقاء سيستم زيرساخت مخابراتي و الكترونيك بنادر آبادان، چوئبده و اروندكنار
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( )ارتقا سيستم زيرساخت مخابراتي 
و الكترونيك بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار( به شماره )200970139600002( را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه 
تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/5 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 روز شنبه تاريخ 97/10/15

مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 16 روز شنبه تاريخ 97/10/29
زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 11 روز يكشنبه تاريخ 97/10/30

تاريخ برگزاري جلسه پرسش و پاسخ: ساعت 11 روز شنبه تاريخ 97/10/22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف: 

آدرس: آبادان خيابان امام خميني )ره( و تلفن 06153244000
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش »ثبت نام/پروفايل تامين کننده/
مناقصه گر« موجود است.

مديريت بنادر و دريانوردي آبادانتاريخ انتشار: 97/10/8

P.M.O
اداره بنادر و دريانوردي 

آبادان

مبلغ سپرده شرکت در برآورد ريالينام پروژه رديف 
مناقصه 

هزينه خريد اسناد رتبه 

2/000/000 ريالراه و باند 1/500/000/000 ريال 30/000/000/000 ريالتكميل پل روگذر چپ گرد کمربندي شرقي1

شهردار باقرشهر- عليرضا ناصري پور
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سرلشکر جعفري:
فتنه اقتصادي، سياسي و 

فرهنگي دشمن بزرگ تر از 
جنگ سخت است

سيا سي شنبه 8 دي 21397
21 ربيع الثاني 1440-29 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9395

صفارهرندي:

فتنه گران اعتراف کردند، سال ۸۸ اصل نظام نشانه بود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فتنه گران اعتراف کردند 
سال ۸۸ اصل نظام نشانه بود.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري 
تسنيم، محمدحسين صفارهرندي، در سخنراني پيش از خطبه هاي 
اين هفته نمازجمعه تهران اظهار داشت: "9 دي" روز تافي و جبران 
بود. جبران آن اتفاق تلخي که روز عاشورا در تهران رخ داده بود و 
اگر جبران نمي شد لکه تاريکي بر پيشاني اين شهر وايي خودنمايي 
مي کرد.وي افزود: جريان خبيث فتنه گر مي دانست که مردم عزادار 
امام حسين)ع( در حسينيه ها تجمع دارند، خيابان را براي خود 
 جوانگاه مناسبي فرض کرد گرچه با حضور نيروهاي وفادار به 
امام حسين)ع(، انقاب و جان نثاران وايت، آلودگي که ساعتي در 
برخي خيابان ها به وجود آمده بود، پاک شد. در آن روز عزاداران 
دانشگاه تهران در پيشاني و خط مقدم اين مواجهه، کاري کردند 
که دشمن پاسخ خود را دريافت کرد.عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با بيان اينکه حماسه 9 دي پاسخي دندان شکن به اين رفتارها 
بود، تصريح کرد: براي مردمي که در 9 دي، حماسه حضور آفريدند، 
مهم تر از هر چيز شرکت در تصويري بود که روز قيامت در محضر 
خدا، اولياءاه و حضرت فاطمه)س( آنها را به عنوان مدافعان اعتقادات 
و اهل بيت نشان دهد.صفارهرندي در همين زمينه تأکيد کرد: اين 
جدي ترين دليل حضور جانانه مردم در اين حماسه بود که قابل قياس 

با تجمع ها و راهپيمايي هاي اين کشور از ابتداي انقاب نيست. اگر 
 بخواهيم عظمت و ابعاد 9 دي را با آن راهپيمايي مقايسه کنيم حماسه 
9 دي از اين لحاظ فقط قابل قياس با عاشوراي سال 57 است. اگر 
تجمع عاشوراي 57 پشتوانه اي براي 30 سال حضور انقابي نظام 
جمهوري اسامي شد، 9 دي سرمايه و ذخيره اي براي انقاب اسامي 
که سالها با آن بيمه شده است.وي ادامه داد: در روزهايي که فتنه 
هر روز به شکلي رخ مي نمود و اعتقادات مردم را نشانه و شعارهاي 
انقاب را مخدوش مي کرد، فتنه گران پنجه به چهره نوراني امام)ره( 
و رهبري کشيدند. مرتکب هر رذالتي شدند. ظاهر قضيه اين بود 
که در انتخابات تقلب صورت گرفته ولي خودشان بعدها گفتند اين 
مسئله بهانه و نظام نشانه بود. به نظرات و فرمايشات مقام معظم 
رهبري که مي نگريم، مي بينيم ايشان از ابتدا رد پا و نقشه اينها را 
مي ديدند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: بعد از 
9 دي، تدريجا با جلوه هاي عريان تري از حضور منافقاني که خود 
را پشت شعارهاي ظاهر فريب پنهان کرده بودند، آشنا شديم. شعار 
ضديت با اصل اسام، انقاب و امام)ره( را سردادند و در ماه رمضان 
تعمد به روزه خواري کردند. در گذشته مي گفتند مي خواهيم اسام 
ناب را احيا کنيم. اين حرف را زدند اما با همه شعائر امام درگير 
شده بودند و چهره واقعي خود را نشان دادند.وي افزود: روزي که 

عده اي تصاوير امام)ره(  را پاره کردند و شعار مرگ بر اصل وايت 
فقيه و "نه غزه نه لبنان" سر دادند، به جاي اينکه آنان را از جمع 
خود بيرون کنند به آنها مومنان و خداپرستان گفتند و اين افراد را 
بيمه کردند. در حالي که خود را شاگرد و مدافع امام)ره( مي دانستند 
ولي با دشمن امام)ره(  مرزبندي نمي کردند.صفارهرندي در بخش 
ديگري از سخنان خود اظهار داشت: من در جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت به مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم ما شما را به سوابق 
همراهي با امام)ره( مي شناختيم اما چطور امروز فردي که کينه هاي 
انباشته اش نسبت به امام)ره( برما شده، به امام فحاشي مي کند و او 
را جاد معرفي مي کند، حاشيه نشين مجمع شده و به عنوان مشاور 
در خدمت رئيس مجمع است. چه شده که کنار شما مي نشيند. 
او )آقاي هاشمي رفسنجاني( از من تشکر کرد و علت اين کار را 
توجيه کرد. ما گفتيم آن فرد ديگر نباشد.وي اضافه کرد: امام)ره( 
از ديدگاه آنها جاد شده بودند و جريان نفاق جايگاه مظلوم را پيدا 
کرده بودند. مقام معظم رهبري وقتي مي  ديدند افرادي سعي خود 
را صرف مواجه با اصحاب فتنه در داخل کشور مي کردند، فرمودند 
اينها رأس فتنه نيستند بلکه رأس فتنه بيرون کشور است. اينها 
کوچکتر از آنند که بتوانند چنين کاري کنند و بازي خوردند. البته 

بازي خوردن آنها چيزي از گناه آنها کم نمي کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامي گفت: فتنه اقتصادي، سياسي و فرهنگي دشمن 
بزرگ تر از جنگ سخت است.به گزارش خبرنگار امنيتي و دفاعي گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلي جعفري در مراسم بزرگداشت شهيد سردار حميد 
تقوي فر با اشاره به اينکه رهبر انقاب يادواره هاي شهدا را ادامه حرکت جهادي شهيدان 
معرفي مي کنند، تصريح کرد: تکرار نام شهيدان در جامعه از بيانات ضروري در نزد مقام 
معظم رهبري است و دغدغه امروز ما بايد ماندگاري آثار شهادت در کشور باشد.وي شکست 
استکبار علي رغم دشمني و ايجاد نقش عليه مردم ايران را نشانه خون شهدا دانست و 
بيان کرد: حرکت به سمت آرمان ها و عدم توقف و اميد به آينده حيات معنوي جامعه 
بوده و مسئله امروز کشور نيز همين مورد است، بايد گفت چه کساني در ايران از اين 
روحيه و اهداف شهدا برخوردارند.وي با بيان اينکه وضع و سطح عمومي زندگي در ايران 

از بسياري از کشورهاي منطقه بااتر است، اظهار کرد: اقتدار آمريکا در جهان رو به افول 
بوده و بسياري از سياست مداران و تحليل گران آمريکا به قدرت ايران در منطقه اذعان 
دارند و آمريکايي ها حتي جرات بيان گزينه نظامي روي ميز است را هم ندارند.جعفري 
در طرح اين پرسش که عده اي سؤال مي کنند که مبارزه و مقاومت تا کي ادامه خواهد 
داشت، گفت: به فرموده امام خميني)ره( تا زماني که آمريکا بر اساس خوي استکباري 
عمل کند و اين ويژگي ها در اين دولت هست، مقاومت ادامه خواهد يافت.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامي با تأکيد بر اينکه فتنه اقتصادي، سياسي و فرهنگي دشمن 
بزرگ تر از جنگ سخت است، ادامه داد: جوهره انقاب اسامي اين بوده که زير بار ظلم 
نرفتيم و مردم جهان را نيز به عدم ظلم پذيري دعوت کرده ايم. خيلي از فرانسوي ها اظهار 

کردند که حرکت اعتراضي خود را از انقاب ايران درس گرفته ايم.

مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضائيه گفت: برجام مرده است.به گزارش 
حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، محمدجواد اريجاني در قسمت شصت و 
سوم برنامه »بدون توقف« در پاسخ به اين که اگر همين مذاکرات برجام 
را از همان اول انقاب انجام مي داديم تا امروز وضعيت بهتري داشتيم 
گفت: برجام يک مذاکره سياسي است که ظرف حدودا 5 سال يک بخش 
کوچکي از آن انجام شد، اما مذاکرات از قبل هم وجود داشت. دعوا سر اين 
بود که غربي ها ديدند که ما در فناوري هاي خاصي پيشرفت پيدا کرديم 
و احساس خطر کردند چراکه ما يک اسوه از استقال در منطقه هستيم. 
يعني هر چيزي کم داشته باشيم کسي درباره استقال ما حرفي ندارد و 
همه مي دانند که ما نوچه هيچ کشوري نيستيم. آمدند و تعرضات عظيمي 
عليه ما راه انداختند.وي ادامه داد: تحريم ها هم مانند دزدي است و با 
جنگ هيچ فرقي ندارد و در واقع تجاوز به حقوق ملت ماست. اين تجاوز 
مي بايست دفع شود و دفع اين دو قسمت دارد که يک قسمت آن مقاومت 
خودمان است که آثار تحريم ها را مانند جنگ کم کنيم و يک قسمت هم 
بايد در ميدان باشد. آقاي دکتر روحاني يک روشي در دفع اينها داشت. 
من مخالف برجام و مخالف مذاکرات هسته اي نيستم اما اشکال حرفه اي به 
اين کار دارم. ما مي بايست مذاکره کنيم.دبير ستاد حقوق بشر با بيان اينکه 
کسي برجام را نخوانده است عنوان کرد: در حال حاضر برجام ديگر بحث 
موافقت و مخالفت ندارد و چيزي است که بر زمين افتاده است. برجام چهار 
اشکال مهلک دارد. يکي از بدبختي هاي برجام اين است که فردي آن را 
نمي خواند و در آن بسته است. نسخه فارسي آن هم وجود داشت اما چه 
کساني که مخالف بوند و چه موافقان يا حوصله نداشتند بخوانند يا اگر هم 
مي خواندند آن را نمي فهميدند. متن برجام بسيار سياسي است و کساني 
که آن را نوشته اند بسيار نامرد بوده اند و ما بايد همه آنها را مي خوانديم.وي 
افزود: پيش فرض هاي اين مذاکره نادرست بود يعني آقاي روحاني گفتند 
که چرخ هاي سانتريفيوژ بچرخد اما تناسب معکوس گذاشتند. به نظر 
رئيس جمهور اگر کمي چرخ هاي سانتريفيوژ را شل کنيم چرخه اقتصاد 

مي چرخد و به نظر من اين نظر کاما اشتباه بود. يا اينکه اگر ما عمل نکنيم 
به ما حمله مي شود که اين هم نادرست بود.اريجاني استراتژي دفع تجاوز 
را ازمه برجام دانست و گفت: دوم استراتژي برد برد بود که در مذاکرات 
ديپلماتيک بسيار هم معروف است اما مرتبط با جايي است که طرفين براي 
منافع خود يک درجه اي از مشورت را قائل هستند، يعني ما دو نفر سر يک 
موضوع اختاف نظر داريم و من معتقدم او يک حقي دارد و او هم معتقد 
است من هم حقي دارم و با هم برد برد کار  کنيم. اما در مورد برجام اصا 
برد برد نيست يعني دزد آمده در خانه ما و لوازم را جمع کرده و مي برد و 
ما مي گوييم فريزر مال تو يخچال مال من و اين که برد برد نيست. ما بايد 
استراتژي دفع تجاوز داشته باشيم و اين اشکال مهم برجام است.وي ادامه 
داد: يکي ديگر تکنيک بينگ بنگ است يعني همه يا هيچ، يعني يکباره 
کار را تمام کنيم. اين تکنيک بسياري جاها موثر است اما به شرطي که 
اعتماد وجود داشته باشد. ما با کسي که هيچ اعتمادي به او نداريم بايد يک 
قدم کوچک برداريم که قابل برگشت باشد و اگر او قدم بعدي را برداشت 
ما قدم بعدمان را دو برابر برمي داريم نه اينکه ما تا آخر خط برويم و منتظر 
باشيم جناب اوباما حرکتي کند.مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضائيه با 
اعتقاد بر اينکه ما ديگر هيچ تعهدي به برجام نداريم بيان کرد: ما در برجام 
دو انديکاتور داشتيم. انديکاتور اول اين است که ما بايد نفت خودمان را 
در حد سهميه مان به راحتي بتوانيم بفروشيم و دو اين که بايد سيستم 
بانکي به ما اجازه بدهد اين پول نفت را هرجور مي خواهيم مصرف کنيم و 
اين دو اصًا شرط مذاکرات ما در برجام بود و انجام نشد.وي افزود: حاا ما 
اولين کاري که مي توانيم انجام دهيم اين است که نبايد تعهد برجامي را بر 
دوش خود نگه داريم نه اين که خارج بشويم از برجام. دنيا نبايد تصور کنند 
که ما مسئول هستيم تمام قدم ها را برداريم و آن ها هم هروقت دلشان 
خواست هرکاري انجام دهند. ما امروز هيچ تعهد بين المللي نداريم. هفت 
بند از برجام مربوط به آمريکاست و اگر شما هفت بند از يک قراردادي را 
برداريد ديگر آن قرارداد اعتبار ندارد. لذا ما بايد در اين مذاکرات کارشناسانه 

عمل کنيم نه تنها سياسي.اريجاني درباره  تحريم ورود برندهاي خارجي 
به ايران اظهار داشت: امروز هم براي ورود برند به ايران هيچ مشکلي وجود 
ندارد و غربي ها دلشان لک زده که محصوات خود را به ايران بفرستند. 
ما مشکلي در توليد برند نداريم و با اين نيروهاي فرهيخته و متخصصي که 
داريم تقريبا هرچيزي که بخواهيم را مي توانيم توليد کنيم. اان هم دار 
بدهيم برندها مي آيند اما اشکال ما همين بود که تا پول پيدا کرديم برندها 
را آورديم و فکر نمي کرديم که اين پول عقبه ندارد.دبير ستاد حقوق بشر 
در پاسخ به اين سوال که چه ضمانتي وجود دارد برجام حقوق بشري انجام 
نشود گفت: برجام هسته اي ضربه اي به توانمندي هسته اي ما وارد کرد 
اما ما حتما اين را ريکاوري مي کنيم و نبايد تصور اين باشد که حرکت 
علمي ما در حوزه انرژي هسته اي مي ميرد. ما قبا هم در دولت سابق اين 
را ديديم که متوقف شد و دوباره شروع شد. امريکا نه تنها از برجام خارج 
شد بلکه ديگران را هم از برجام خارج کرد و ساختار اين قرارداد طوري بود 
که نقش کليدي را امريکا بازي مي کرد. اولين کار ما اين است که مسئله 
برجام و کار اروپا را از ذهن مان بيرون کنيم و اين کار همه مسئوان کشور 
است.اريجاني با  پاسخ به سوال در برجام بمانيم يا خارج شويم، بيان کرد: 
ما اگرچه ممکن است به برجام عمل کنيم اما بايد اعام کنيم که هيچ تعهد 
قانوني به برجام نداريم و ديگر اين که در برجام 1۸ مورد هست که با برجام 
 تضادي ندارد و ما بايد اين ها را بافاصله عملياتي کنيم. ديگر اينکه بايد 
بازرسي هايي که مبتني بر پروتکل الحاقي است را نپذيريم. لذا ديگر محدوديت 
در بازرسي هاست. يعني کلي کارهاي جالب است که به دنيا نشان مي دهد 
 که ما تعهد قانوني نداريم اما داريم کار مي کنيم تا ببينيم شما چقدر راه 
مي آييد. دولت اميد دارد به اين که اروپا 60-70 درصد از تعهدات خود را 
انجام دهد و من بر خاف دولت اعتقاد دارم که اين غلط است.وي خاطرنشان 
کرد: برجام يک قرارداد مرده است اما مسئله بين المللي است و گزينه هاي 
ما بسيار بيشتر، پيچيده تر و دقيق تر از ساده خارج شدن از برجام است.ما 

اصا از برجام خارج هستيم.

محمدجواد اريجاني:
 برجام مرده است

آيت  اه مکارم شيرازي:
ولنگاري فرهنگي نگران کننده است

استاد برجسته درس حوزه علميه قم گفت: ولنگاري 
فرهنگي نگران کننده است. به گزارش خبرنگار 
خبرگزاري رسا، آيت  اه ناصر مکارم شيرازي در 
ديدار رئيس مجلس شوراي اسامي، با اشاره به 
وحدت  تقويت  و  حفظ  کشور،  حساس  شرايط 
در جامعه را يک اصل مهم و حياتي عنوان کرد.

اگر شرايط فعلي کشور را درک  تاکيد کرد:  وي 
 نکنيم و وحدت به هم بخورد همه لطمه مي بينند، 
اصاح طلب و اصولگرا هم ندارد؛ همه بايد مشکات کشور 
را مد نظر داشته باشند.وي با اشاره به مشکل گراني ها 
در کشور، بخشي از اين مشکل را ناشي از بي انصافي 
برخي از کسبه و تجار عنوان و تصريح کرد: عده اي 
که باا رفتن ارز را عامل گراني اجناس و محصوات 
خود مي دانستند اکنون با پايين آمدن قيمت ارز و 
دار حاضر نيستند قيمت ها را پايين بياورند.وي در 
بخش ديگري از سخنان خود از پرداختن زودهنگام 
برخي از سياسيون به مسائل انتخاباتي انتقاد کرد و 

گفت: اين عده بايد شرايط حساس کشور را درک 
کنند و بدانند ما گرفتاري هاي مهم تري داريم.استاد 
برجسته درس حوزه علميه قم همچنين ساماندهي 
فضاي مجازي را يک اصل مهم خواند و بيان داشت: 
بايد به طور جدي به فکر اصاح اين فضا بود؛ اگر 
فضاي مجازي يله و رها باشد بسياري از تدبيرها را 
مي توانند به هم بزنند.وي ادامه داد: متاسفانه درباره 
فضاي مجازي چندان دل سوزانده نمي شود و اين 
مسئله مي تواند منشا اتفاقات بسياري باشد،.فضاي 
مجازي به گونه اي شده که آثارش در همه مسائل 
نمايان مي شود.آيت اه مکارم شيرازي با انتقاد 
از ولنگاري در عرصه فرهنگي، بي برنامگي در اين 
عرصه را باعث نگراني دلسوزان نظام و کشور دانست 

و خواستار توجه جدي به اين موضوع شد.
وي همچنين مشکات اقتصادي و معيشتي را از ديگر 
نگراني هاي موجود در کشور برشمرد و اضافه کرد: 
موضوع گراني ها مردم را آزار مي دهد، برخي از مردم 

 در تامين مايحتاج اوليه خود دچار مشکل هستند؛ 
از اين رو بايد در بودجه سال آينده براي مشکل گراني ها 
و معيشت مردم فکري شود.آيت اه مکارم شيرازي 
کند بودن روند رسيدگي به پرونده هاي قضائي را 
از ديگر مشکات موجود در کشور دانست و تاکيد 
کرد: فرآيند طواني رسيدگي به پرونده هاي قضائي 

به گونه اي است که برخي از مردم از مراجعه به قوه 
قضائيه و پيگيري شکايت خود صرفنظر مي کنند.

وي يکي ديگر از مشکات موجود را وجود برخي 
اجرايي  براي  درباره وجود دست هايي  سوءظن ها 
کردن سند 2030 در آموزش و پرورش و جانشين 

کردن فرهنگ غربي ذکر کرد.

يادداشت

خبر

سفر به سرزمين زخمي 
حشمت اه فاحت پيشه 

اولين سفرم به عراق، چند ماه پس از سقوط صدام حسين در قالب 
اولين هيئت رسمي سياسي جمهوري اسامي ايران به سرزمين 
با همين  مقاله اي  زمان سر  آن  در  و  گرفت  بين النهرين صورت 
 عنوان در روزنامه رسالت نوشتم که در آن ضمن گزارش سفر،

اما و اگرهاي توام با ترس و اميد نسبت به آينده اين سرزمين مظلوم 
را مطرح کرده بودم.

 اين بار مي خواهم گزارش سفرم را با تيتر»سفر به سرزمين زخمي«
عراقي  ميليون  از يک  بيش  تا کنون  زمان  آن  از  بنويسم. چون 
کشته شده اند، وجب به وجب ديوارهاي عراق عکس شهداي جنگ 
با داعش است و تاريخ  نزديک که همسايگي قبايل مختلف اين 
 کشور، تسويه حساب هاي خونين است. مشهور است که خانواده هاي 
عراقي، به ويژه زنان، کودکان و مادران، وقتي فرزندانشان را جلوي 
ديدگان شان به اسارت مي برند، هيچ اعتراضي نمي کنند. به اين 
وضعيت عادت کرده اند بخشي از آنها اگر توان مالي داشته باشند 
بافاصله براي خريد جان فرزندانشان تاش مي کنند. اما اين بخش 
در جامعه محروم عراقي کم تعداداند، بخش دوم جامعه، منتظر 
بازگشت جنازه فرزندان خود مي مانند و يا خبري که همان معنا را 
داشته باشد و سرانجام گروه سوم که راه انتقام را در پيش مي گيرند 
و بايد منتظر بود که اين بار کدام بخش از جوانان عراقي از ادامه 

حيات محروم مي شوند.
 اگر ايران نبود، عراق تا ساليان طواني در چرخش خون گرفتار بود. 
مردم عراق به خوبي اين واقعيت را فهميده اند. هرچند که هرازگاه 
بخشي از واقعيت در پوشش تبليغات و پول کثيف دشمنان برادري 
ايران و عراق پنهان مي شود و تحرکاتي عليه اين رابطه شکل مي گيرد. 
ولي سفر ننگ آميز ترامپ و مانيا به عراق نشان داد که مردم، 

آمريکا و متحدان آن را عامل بدبختي خود مي دانند.
 واقعيت اين است که در دنياي امروز، کشوري غير از ايران، حامي 
براي مان  قرابت هايش  که  همسايه اي  قبال  در  ما  نيست.   عراق 
اينکه  از  بايد قبل  بي بديل است مسئوليت داريم. به ويژه آن که 
داعشي ديگر به اين سرزمين تحميل شود در سامان امور کمک 
کنيم. بازديد ما نشان داد هرجاي عراق که امکان تبادل و توسعه 
فراهم شده، امنيت پايدار شده است. به همين دليل اعضاي کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي از مسير زميني خسروي- بغداد سفر 
عتبات عاليات را برنامه ريزي کردند. مسير سنتي و رسمي ميان 
دو کشور که تقريبا زندگي تمام مردمان شيعه - سني و کرد اين 
مسير به آمد و شد زائران حسيني )ع( وابسته است آقاي الخالدي 
خسروي  بين  ما  استان)استان  ديالي  استان  سنت  اهل  نماينده 
ايران و بغداد( به من گفت: افتخار تاريخي خانواده ما اين است 
که يک شبستان چند هزار متري را فقط براي پذيرايي از زائران 
ايراني عتبات عاليات احداث کرده ايم و دلتنگ مهمانان هم ايل و 
تبار خود از آن سوي مرز هستيم. الخالدي از عشيره خالدي ايل 
بزرگ کلهر است که رگه هاي آن از استان همدان،کرمانشاه و ايام 
شروع شده و تا قلب بغداد با اسامي و عشيره هاي مختلفي همچون 
فيلي، خالدي، سياسيا، ايواني زرگوش و غيره گسترده يافته است. 
در اين مسير چندين برادر، عموزاده و ... را ديديم که در دو طرف 
مرز مسئوليت داشتند يکي در ايران کارهاي هيئت اعزامي را براي 
ورود به عراق انجام مي داد و برادرش در آن سمت مرز به عنوان 
تبعه عراق بخشي از کارهاي هيئت در آن سمت مرز را برعهده 
داشت و چه بسيار افرادي که با فاميل خود در ايران شرکت هاي 
مشترک اقتصادي و تجاري تاسيس کرده بودند. برخاف 10 سال 
گذشته، اثري از کااهاي ايراني در عراق وجود ندارد و در کربا و 
نجف نيز رقابت نابرابري در حال شکل گيري است که شرکتها  و 

تجار ايراني بازندگان محتوم آن خواهند بود.
 تداوم تعلل در احداث و اتصال خطوط راه آهن ايران به خسروي و 
بغداد در غرب و شلمچه در جنوب، نامي غير از خيانت ندارد. چرا از 
رقم 300 ميليارد توماني اعتبار سفر مقام معظم رهبري به راه آهن 
غرب کشور، فقط 2۸ ميليارد تومان پرداخت شد.مگر قانون نمي گويد 

که اعتبارات سفر رهبري بايد صد در صد تخصيص يابد.
نفر  دو  زمان  همين  در  که  مي گيرد  صورت  درحالي  ظلم  اين   
از  تومان  220و190ميليارد  مقام،  ترتيب  به  دولت  مسئوان  از 
اعتبارات راه آهن هاي کشور را براي کشاندن ريل به در خانه هاي 
خودشان اختصاص دادند از زمان خروج ترامپ از برجام، ميزان 
اروپا، با   سرانجام  بي  هاي  مذاکره  به  يافته  اختصاص   زمان 

چند صد برابر دقايق اختصاص يافته به استفاده از فرصت هاي طايي 
عراق بوده است. اما جالب است بدانيم که در همين مدت فقط 
 افزايش حدود 50 درصدي صادرات غيرنفتي به کشور عراق، همه 
مانع سازي هاي ترامپ مقابل تجارت خارجي ايران را پاسخ گفته 
است هنوز در بدنه برخي ادارات عراقي، بعثي ها به وظيفه سنتي 
خود در جلوگيري از احياي روابط برادري و حسن همجواري ايران 
و عراق تاش مي کنند. دقت کنيم در تصميم گيري در دام تقابلي 
آنها براي اين رابطه گرفتار نشويم. مدافعان حرم، سرداران و سربازان 
گمنام سپاه قدس با خون خود چرخه خونين عراق را متوقف کردند 
وگرنه تا 10 سال آينده به جاي يک ميليون نفر گذشته، بيش از 10 
ميليون عراقي ديگر کشته مي شد. نگذاريم اين فرصت هاي طايي 
با دل مشغولي به مأموريت هاي لوکس و بي نتيجه و گرفتاري در 

تشريفات پروتکلي از دست برود.
 خدا را شاکرم که بعد از گذشت 6 ماه از مسئوليتم در کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي اولين سفر خارجي ام را به کشوري 
انجام دادم که به آن و به واسطه اش ملت ايران دين داريم در دو 
کنسولگري کشورمان در کربا و نجف يادبودي را با اين عنوان به 
يادگار گذاشتم که اين هيئت بي تکلف ترين، هيئتي از مجلس است  
که فقط با يک هدف از مسير زخم ديده به خسروي- کربا- نجف، 
مأموريت خود را انجام داد. مأموريت بازگشايي مرزي که حداقل 
دو ميليون انسان عاشق ائمه اطهار را خوشنود مي کند. مردماني 
که خود امنيت مسير را تامين خواهند کرد و اجازه نخواهند داد 
 بيش از اين خون و برادر کشي در دو کشور مترقي جهان اسام

) ايران و عراق( حاکم شود.

کوچکي نژاد:
 دولت حقوق هاي نجومي را 

حذف کند
عضو کميسيون آموزش و پرورش مجلس گفت: دولت حقوق هاي 
نجومي را حذف کند.جبار کوچکي نژاد در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، با بيان اينکه زمان تقديم بودجه 
ازسوي آقاي رئيس جمهور به مجلس تفاسيري مبني بر اينکه آموزش 
و پرورش گران اداره مي شود مطرح شد و بعد هم معاون ايشان 
مطلبي را با همين مضامين مطرح کرد که به عنوان يک معلم از 

شنيدن آن تعجب کردم.
وي گفت: گمان مي کنم شرايط سني آقايان باعث فراموشيشان شده 
است، در حالي که مردم از آنان انتظار دارند قانون را مدام مرور کنند. 
در قانون اساسي اصول 3 و 30 و همچنين در قانون برنامه، هر جا 
خريد خدمات قيد شده است، آموزش و پرورش را استثنا کرده اند.

نماينده مردم رشت در مجلس تأکيد کرد: با وجود اينکه چندين 
ميليون از هزينه هاي مدارس غيردولتي را خانواده ها تقبل مي کنند، 
باز هم مشکل مالي وجود دارد؛ چطور دولت ادعا مي کند 3 ميليون 
سرانه هر نفر اضافي است؟! نکند مي خواهند همان اندک مبلغي که 
به فرهنگيان مي پردازند را هم کم کنند!وي با بيان اينکه به دولت 
پيشنهاد مي کنيم اگر بودجه کم داريد حقوق هاي نجومي را حذف 
کنيد چرا که تعليم و تربيت شوخي بردار نيست گفت: آماده ام در 
يک مناظره تلويزيوني با رئيس جمهور اثبات کنم که دولت قضاوت 

درستي از آموزش و پرورش ندارند.

زمزمه

خبر

فتنه شايد از رفيقان بوده باشد

مهدي جهاندار 
فتنه شايد روزگاري اهل ايمان بوده باشد

آه اين ابليس شايد روزي انسان بوده باشد
فتنه شايد در لباس ميش، گرگي تيز دندان

در لباسي تازه شايد فتنه چوپان بوده باشد
فتنه شايد کنج پستوي کسي اي کتابي

فتنه ازم نيست حتماً در خيابان بوده باشد
فتنه شايد در صف صفين مي جنگيده روزي

فتنه شايد در زمان شاه، زندان بوده باشد!
فتنه شايد با امام از کودکي همسايه بوده

يا که در طياره  پاريس_تهران بوده باشد
فتنه شايد تابي از زلف پريشان نگاري

فتنه شايد خوابي از آن چشم فّتان بوده باشد
فتنه شايد اينکه دارد شعر مي خواند برايت؛

وا مصيبت! فتنه شايد از رفيقان بوده باشد
ذّره اي بر دامن اسام ننشيند غباري

نامسلماني اگر همنام سلمان بوده باشد
دوره ي فتنه است آري، مي شناسد فتنه ها را

آنکه در اين کربا عباس دوران بوده باشد
فتنه خشک و تر نمي داند خدايا وقت رفتن

کاشکي دستم به دامان شهيدان بوده باشد

آيت اه جوادي آملي:
شرط انقابي ماندن حوزه، توجه به 
مباني و احاديث اهل بيت )ع( است

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم شرط انقابي ماندن حوزه 
را توجه به احاديث اهل بيت)ع( دانست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
رسا، حضرت آيت اه عبداه جوادي آملي در درس اخاق هفتگي خود، 
به تفسير حکمت 50 نهج الباغه پرداخت و گفت: عقل، عدل و ادب 
به قلوب مردم سکينه و آرامش مي بخشد؛ ادب به معنا چگونه سخن 
گفتن و رفتار کردن نيست، بلکه به اين معنا است که شخص به بيراهه 
نرود.وي با اشاره به حکمت 51 نهج الباغه و بيان اين که سهو و خطا 
همه ما را به جز انبيا و اوصياي الهي تهديد مي کند، اظهار داشت: انسان 
همواره در معرض خطا و غفلت است، اما مي تواند با تاش و کوشش 
کم تر دچار خطا شده و از مسير منحرف نشود.آيت اه جوادي آملي 
خاطرنشان کرد: خداوند راه توبه را براي انسان ها قرار داده است تا خطا 
و غفلت خود را از اين طريق جبران کنند؛ کار خطا و گناه بااخره تأثير 
خود را بر زندگي انسان خواهد گذاشت و ما بايد قبل از اين که خطاها 
زمينه رسوايي مان را فراهم سازد، توبه کنيم.مفسر برجسته قرآن کريم 
با بيان اين که هيچ گناهي در دنيا غيرقابل بخشش نيست، ابراز کرد: 
نظام هستي، نظام تغيير و تبديل است و ما بايد »سيئات« خود را به 
»حسنات« تبديل کنيم، زيرا به محض رخت بربستن از دار فاني ديگر 
فرصتي براي جبران گناهان وجود نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر منزلگاه 
آخرت، دار »حساب« است و در آن »عمل« راه ندارد.وي افزود: توبه 
همانند کودي است که پاي درخت ريخته مي شود و آن درخت نيز 
از آن پس ميوه هاي شيرين توليد مي کند؛ ما بايد با توبه کردن بوي 
بد گناهان خود را از بين ببريم تا مورد رسوايي قرار نگيريم.آيت اه 
جوادي آملي با اشاره به اين که توبه حقيقي به معناي انقاب روحي، 
فکري و عملي است، عنوان کرد: غسل توبه و روبه قبله بودن از مقدمات 
توبه کردن است، اما ازمه پذيرفته شدن آن اراده قوي، پشيماني از 
گذشته و جزم به ترک گناه در آينده است.استاد برجسته درس خارج 
حوزه علميه قم در ادامه شرط انقابي ماندن حوزه را توجه به مباني و 
احاديث اهل بيت)ع( دانست و تأکيد کرد: حوزه وقتي انقابي مي ماند 
که کتب ارزشمندي همچون صحيفه سجاديه و نهج الباغه جزء کتب 

درسي آن قرار گيرد.

در قم مقدس برگزار شد؛
 بزرگداشت آيت اه شاهرودي

 از سوي دفتر رهبر انقاب
دفتر  سوي  از  هاشمي شاهرودي  آيت اه  مرحوم  بزرگداشت  مراسم 
رهبر معظم انقاب در قم برگزار شد.به گزارش خبرنگار حوزه معارف 
اسامي گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري آنا، مراسم بزرگداشت آيت اه 
هاشمي شاهرودي از سوي دفتر رهبر معظم انقاب با حضور حجت ااسام 
والمسلمين محمدي گلپايگاني، مراجع تقليد، علما، شخصيت هاي مختلف 
از مسئوان کشوري و لشکري در مسجد اعظم قم برگزار شد.در اين 
مراسم آيات عظام مکارم شيرازي، نوري همداني، جوادي آملي، سبحاني، 
شبيري زنجاني و علوي گرگاني حضور داشتند.همچنين از سوي رئيس 
جمهور و هيئت دولت حجت ااسام والمسلمين سيدمحمود علوي وزير 
اطاعات، سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسامي و محسن 

رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور يافتند.
برپايه اين گزارش همچنين مراسم ترحيم و بزرگداشت فقيه عاليقدر 
حضرت آيت اه هاشمي شاهرودي رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام صبح روز پنج شنبه از سوي رهبر معظم انقاب اسامي و با حضور 
ايشان، در حسينيه امام خميني)ره( آغاز شد.در اين مراسم که اعضاي 
خانواده و بستگان آيت اه هاشمي شاهرودي، رؤساي قواي سه گانه، 
علما و روحانيون، مسئوان کشوري و لشکري، شخصيت ها، سفرا و 
مهمانان خارجي و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، قاريان، آياتي 
از کام اه مجيد را تاوت کردند و ذاکران اهل بيت )عليهم السام( به 
مداحي پرداختند.حجت ااسام کاظم صديقي هم در اين مراسم در 
سخناني، نزول هدايت الهي را لطف دائمي پروردگار بر بندگان خود 
دانست و با اشاره به نقش مهم علماي دين در اين مسير، گفت: آيت اه 
هاشمي شاهرودي از جمله فقيهان بزرگ و برجسته اي بود که با وجود قرار 
داشتن در قله هاي علم و معرفت، هيچ گاه از عمل به تکاليف اجتماعي 
و انقابي خود غافل نشد و با وايتمداري کامل تا آخرين لحظه مفتخر 

به خدمت گزاري مردم و به نظام اسامي بود.

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي
 همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( يك مرحله اي- نوبت دوم

تهيه و نصب گيت كنترل تردد فردي و سيستم تشخيص چهره بنادر آبادان، چوئبده و اروندكنار
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( تهيه و نصب گيت کنترل تردد فردي و سيستم 
تشخيص چهره بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار به شماره )200970139600001( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و 

دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار منقاصه در سامانه تاريخ 97/10/5 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 روز شنبه تاريخ 97/10/15

مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 16 روز شنبه تاريخ 97/10/29
زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 10 روز يکشنبه تاريخ 97/10/30

تاريخ برگزاري جلسه پرسش و پاسخ: ساعت 10 روز شنبه تاريخ 97/10/22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف: 

آدرس: آبادان خيابان امام خميني )ره( و تلفن 06153244000
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش »ثبت نام/پروفايل تامين کننده/مناقصه گر« موجود 
است.

مديريت بنادر و دريانوردي آبادانتاريخ انتشار: 97/10/8

P.M.O
اداره بنادر و دريانوردي 
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ايزدي:
 اروپا روابط 
 تجاري خود با 
 آمريکا را قرباني ارتباط
 با ايران نمي کند
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آيت اه خاتمي:

شور حسيني و کربايي در9 دي به داد انقاب رسيد
خطيب نماز جمعه تهران گفت: شور حسيني و کربايي در9 دي 
به داد انقاب رسيد.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
آيت اه سيد احمد خاتمي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران 
درباره خودشيفتگي سياسي اظهار کرد: نخستين بعد خودشيفتگي اين 
است که فردي تحليل خود را بهترين تحليل بداند و کس ديگري را 
قبول نداشته باشد. حضرت علي)ع( مي فرمايند چنين فردي بي راهه 
خواهد رفت.وي با بيان اينکه راه مقابله با اين خودشيفتگي سياسي 
اين است که تحليل ديگران را هم بشنويم و نظر را در معرض 
مشورت بگذاريم،  تصريح کرد: اميرمؤمنان مي فرمايند کسي که از 
نظر ديگران استقبال کند، خطاي نظر خود را مي فهمد و در صراط 
مستقيم قرار خواهد گرفت.امام جمعه موقت تهران کم تحملي و 
بي تحملي را عاملي براي خودشيفتگي عنوان کرد و گفت: کسي 
که وارد عرصه سياست مي شود بايد تحملش زياد باشد. متأسفانه 
ظرفيت بعضي سياسيون ما به اندازه ته استکان هم نيست. خاتمي 
نوع سوم خودشيفتگي سياسي را باندسااري و حزب سااري دانست 
و اظهار کرد: متأسفانه اکثر گروه ها دچار اين بيماري هستند. به 
 اين معنا که هر کسي عضو حزب من است، بهتر مي فهمد.وي 
کرد:  تصريح  و  خواند  تفکري  چنين  مقابل  را  سااري  شايسته 
اميرمؤمنان در اين زمينه مي فرمايند هرکس شايستگي دارد جا دارد 

که مسئوليت به او داده شود.خاتمي در ادامه درباره گرامي داشت 
9 دي اظهار کرد: مقام معظم رهبري نام حرکت ارزشمند مردم 
را حماسه ناميدند. حماسه يعني کار افتخارآفرين و شجاعانه که 
با مهارت انجام مي شود و انصافاً اين تعريف براي حرکت 9 دي 
صادق است.وي با بيان اينکه حماسه 9 دي بيعت با وايت بود ، 
تصريح کرد: قرآن يکي از جلوه هاي مؤمنان را حضور آنان در صحنه 
مي داند. لذا مردم ايران اين حماسه را در 9 دي داشتند.خطيب نماز 
جمعه تهران به بصيرت مردم در 9 دي اشاره کرد و گفت: در سال 
۸۸ دو اردوگاه شکل گرفت، يکي جبهه سلطنت طلبان، آمريکا 
و منافقين و همه واداده ها در اين اردوگاه بودند و در طرف مقابل 
شما مردم، بسيجيان بوديد که نشان داديد از خواص امتيد. خاتمي 
با تأکيد براينکه 9 دي از جنس عاشورا بود، خاطرنشان کرد: فتنه 
گران روز عاشورا با عزاداران حسيني برخورد کردند و مردم اين 
را برنتافتند. لذا شور حسيني و کربايي به داد انقاب رسيد.وي 
به فتنه گران هشدار داد و گفت: بدانيد حماسه 9 دي قابل تکرار 
است.وي با اشاره به قضاياي فرانسه تصريح کرد: فروپاشي در هيئت 
حاکمه آمريکا و زير پا گذاشتن تمام ارزش هاي انساني، ترامپ در 
۷۰۰ روز رياست جمهوري به اذعان خودشان هفت هزار دروغ گفته 
است؛ معناي اين حوادث اين است که ليبرال دموکراسي غرب در 

شيب سقوط است و همانطور که سوسيال دموکراسي شرق فرو 
ريخت،  صداي شکستن استخوان هاي ليبرال دموکراسي غرب هم 
به گوش مي رسد.خطيب نماز جمعه تهران به خروج نظامي هاي 
آمريکا از سوريه هم اشاره  و بيان کرد: ترديدي نيست که اين 
جلوه شکست آمريکا در منطقه است و خودشان هم اين واقعيت 
را قبول دارند. آناني که تا ديروز مي گفتند بشار اسد نه، امروز به 
صراحت مي گويند دست از اين شعار برداشتيم و کشورهايي که 
همراه آمريکا سفارتخانه هايشان را در سوريه تعطيل کرده بودند،  
بار ديگر سفارتخانه هاي خود را در دمشق باز مي کنند. معناي اين 
حرکات اين است که مقاومت جواب مي دهد.خاتمي درباره سفر 
مخفيانه ترامپ به عراق خاطرنشان کرد: ترامپ در تاريکي شب با 
هواپيمايي که چراغش خاموش است چهار ساعت در پايگاه نظامي 
عين ااسد توقف مي کند و مي رود. رئيس جمهور آمريکا در اين زمينه 
اعترافي دارد که مي گويد: »غم انگيز است،  ناچاري با کمال خفت به 
خاور ميانه سفر کني و هرکاري انجام دهي که سالم به آنجا برسي! 
هفت تريليون دار در خاور ميانه هزينه کرديم ناچاريم مخفيانه به 
آنجا سفر کنيم.  دوبار قرار بود سفر کنم اما خبر درز کرد و سفر 
لغو شد« اين اعتراف ترامپ به دنياي عجز و خفت و اعتراف به 

حقانيت شعار مرگ بر آمريکاست.

کارشناس مسائل بين الملل گفت: اروپا روابط تجاري خود با آمريکا را قرباني ارتباط با ايران 
نمي کند.فواد ايزدي در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعام مکانيزم مالي ويژه از 
سوي اروپا تا پايان سال ميادي جاري، اظهار داشت: ما نبايد چندان به طرف اروپايي اميدوار 
باشيم چرا که از نظر آنها چه مکانيزم مالي ويژه جهت تداوم همکاري با ايران ارائه شود چه 
نشود، چه به ايران امتياز بدهند يا ندهند ايران در برجام خواهد ماند.وي با بيان اينکه تا 
زماني که اين ذهنيت بين اروپايي ها در خصوص ايران وجود داشته باشد، اين وضعيت هم 
 ادامه خواهد داشت و آنها خود را ملزم به ارائه امتيازي بيشتر و يا رفتاري بهتر نسبت به ايران 
نمي بينند تصريح کرد: اروپايي ها در بسياري از حوزه ها هم فکر و همسو با آمريکايي ها هستند 
و طبعاً اگر آنها مجبور به انتخاب ميان ايران و آمريکا شوند، انتخاب آنها آمريکا است و البته 
اين انتخاب آنها ده ها سال پيش صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.وي با بيان اينکه قرار 

بود چند هفته پس از خروج آمريکا از برجام اروپايي ها مکانيزم مالي ويژه را تهيه و مراحل 
اجرايي آن را آغاز کنند، افزود: امروز پس از گذشت هشت ماه از زمان خروج آمريکا از برجام، 
اروپايي ها وعده آغاز اجرايي شدن اين مکانيسم را تا پايان سال ميادي جاري مي دهند و اين 
موضوع به دليل آن است که آنها خروج ايران از برجام را جدي تلقي نمي کنند.ايزدي با بيان 
اينکه امروز موضوعي به نام اتحاديه اروپا به معناي واقعي کلمه آن نداريم چرا که هر يک از 
کشورهاي اروپايي در حوزه هاي مختلف با يکديگر رقابت دارند، افزود: يکي از حوزه هاي رقابتي 
ميان کشورهاي اروپايي، تاش براي بهبود هرچه بهتر روابط دوجانبه آن کشورها با اين دولت 
امريکاست.وي افزود: از آنجا که هدف اصلي در ميان کشورهاي اروپايي بهبود روابط تجاري 
با آمريکاست بنابراين موضوع ايران از اهميت باايي براي آنها برخوردار نيست و هيچ کدام 

حاضر نيستند که روابط تجاري خود با را آمريکا قرباني ارتباط با ايران کنند.

حجت ااسام خرسند:
به وعده هاي توخالي دشمن اعتماد نکنيم

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسامي گفت: به 
وعده هاي توخالي دشمن اعتماد نکنيم.حجت ااسام 
محمد خرسند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، 
با اشاره به اين که طرفداران مذاکره با آمريکا به دو 
دسته تقسيم مي شوند، گفت: اين افراد يا مزدور و يا 
مرعوب آمريکا هستند؛ مزدوران براي اين کار اجير شده 
و نقش نفوذي دشمن را ايفا مي کنند، اما عده ديگر از 
ابهت ظاهري دشمن مي هراسند.وي با بيان آيه شريفه 
ِبَع  »َو لَْن تَْرضي َعْنَک الَْيُهوُد َو اَ الَنّصاري َحَتّي تََتّ
ِملََّتُهْم« اظهار داشت: امروز بايد بدانيم که خواسته هاي 

 

آمريکا حد يقف ندارد که بگوييم اگر خواسته هايشان 
بر  تحريم  از  دست  و  شده  راضي  کنيم  تأمين   را 
مي دارند، بلکه هر چه عقب نشيني کنيم آن ها بيشتر 
پيشروي خواهند کرد.خرسند با اشاره به اين که شعار 
مذاکره سر دادن با اصل وطن دوستي در تعارض است، 
خاطرنشان کرد: در جريان برجام مشاهده کرديم که 
تيم مذاکره کننده در برابر خواسته هاي دشمن کوتاه 

آمدند و در زمينه هسته اي خسارات فراواني متحمل 
شديم، اما آمريکا به همان مقدار بسنده نکرد و برجام 
را زير پا گذاشت و امروز هم مسئله موشکي را مطرح 
مي کند؛ حال اگر برد موشکي خود را کاهش دهيم، 
باز هم بحث هاي ديگري را مطرح خواهد کرد، زيرا 
درگيري نظام جمهوري اسامي با آمريکا بر سر مسائل 
مبنايي است.امام جمعه کازرون با تأکيد بر اين که آمريکا 
به هيچ کدام از تعهدات خود پايبند نيست، ابراز کرد: 
آمريکا در هر کجاي عالم که معاهده اي را امضا کرده 
است، پا روي آن گذاشته و حاضر نيست به تعهدات 
خود عمل کند؛ به عنوان مثال ترکيه عضو ناتو و هم 
پيمان غربي هاست، اما مشاهده مي کنيم که آمريکا 
به هيچ کدام از تعهداتش در قبال اين کشور پاسخگو 
نيست، بر اين اساس نبايد انتظار داشت که با ما رفتار 
خوبي داشته باشد.وي با بيان اين که »مقاومت« بهترين 
راهبرد حل مشکات کشور است، گفت: با دقت در 
تاريخ انقاب اسامي درمي يابيم که هر کجا مقاومت 

کرديم به پيروزي دست يافتيم، اما هر کجا سياست 
را در پيش گرفتيم، خسارت  و گفت وگو  مذاکره 
ديديم؛ راهبرد مقاومت دستاوردهاي دفاعي را براي 
ما به ارمغان آورده و سبب ترس و بيم دشمن شده 
است.خرسند به تأکيدات رهبر معظم انقاب در زمينه 
توجه به اقتصاد مقاومتي و عدم وابستگي به بيگانگان 

اشاره و بيان کرد: ما نبايد به وعده هاي توخالي دشمن 
اعتماد کنيم؛ نبايد عده اي در کشور منتظر باشند تا 
نسيمي از سوي اروپا بوزد و مشکات کشور را حل 
کند، زيرا اروپا هم پيمان آمريکا است و در معاهدات 
و معامات نمي تواند از کشور ما طرفداري کند، بلکه 

اروپا تنها به دنبال وقت کشي است.

خبر
منتجب  نيا:

نام و شاکله حزب جديد منشعب از 
اعتماد ملي به زودي اعام مي شود

قائم مقام سابق حزب اعتماد ملي از تشکيل و ايجاد ساختار جديد 
منشعب شده از اين حزب خبر داد.

حجت ااسام رسول منتجب نيا در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب 
گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره ايجاد تشکيات و حزب جديد 
توسط وي، اظهار کرد: اين موضوع صحت دارد و تشکيات جديد 

فارغ از حزب اعتماد ملي و منشعب از آن ايجاد شده است.
وي افزود: نامي براي اين حزب جديد انتخاب نشده است و کارهاي 
تشکياتي آن در حال انجام بوده و به زودي شاکله اصلي حزب جديد 

اعام و رسانه اي خواهد شد.

رئيس مجلس:
 گروه هاي سياسي براي حل 
مشکات کشور متحد شوند

براي  سياسي  گروه هاي  گفت:  اسامي  شوراي  مجلس   رئيس 
حل مشکات کشور متحد شوند.

با  ديدار  در  اريجاني  علي  رسا،  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش   به 
آيت اه مکارم شيرازي گزارش کوتاهي درباره وضعيت اقتصادي 
کشور، شرايط منطقه و کنترل بازار ارز ارائه کرد.وي با اشاره به 
شرايط حساس کشور، حفظ وحدت و لزوم همگرايي احزاب، گروه هاي 
سياسي و جناح ها را متذکر شد و بر لزوم همدل شدن همگان 

جهت حل مشکات اصلي کشور و مردم تاکيد کرد.
اريجاني با اشاره به شرايط و موقعيت ويژه مذهبي، ديني و فرهنگي 
شهر مقدس قم، احداث فرودگاه در استان را مهم عنوان کرد و از 
حل شدن برخي موانع مهم در مسير اجراي اين طرح خبر داد.رئيس 
مجلس با اشاره به وجود برخي اختاف نظرها در دولت و حتي در 
استان براي احداث فرودگاه در قم، گفت: برخي از عقب افتادگي ها 
در مسير اجراي پروژه به همين دليل بود و برخي نيز دايل ديگري 

داشت که خوشبتخانه در حال رفع شدن است.

فرمانده نيروي زميني ارتش:
ارتش با اقتدار از مرزهاي شرقي 

حفاظت مي کند
فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: ارتش 

با اقتدار از مرزهاي شرقي حفاظت مي کند.
با  ايرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حيدري  کيومرث  سرتيپ  امير 
بيان اينکه نيروهاي ارتش در مرزهاي مشترک با کشور افغانستان 
استقرار پيدا کرده اند گفت: اين استقرار در راستاي ايجاد امنيت 
از مرزها  اين قسمت  امنيت مضاعف در  تولد  به دنبال  و  بيشتر 

صورت گرفته است.
فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه با تاکيد بر اينکه تمام مرزهاي 
کشور در امنيت کامل هستند، گفت: هيچ تهديدي از جانب مرزها 
جمهوري اسامي ايران را تهديدي نمي کند.حيدري گفت: حضور 
اين  تهديدي در  به معني وجود  ارتش در مرزهاي غربي  نيروهاي 
مرزها نيست.وي با اشاره به اينکه براساس قانون، ارتش مسئوليت 
حفاظت از مرزها را بر عهده دارد، اظهار داشت: براي انجام دادن 

صحيح اين ماموريت، حضوري فعال در مرزها داريم.
فرمانده نيروي زميني ارتش تاکيد کرد: نيروهاي ارتش جمهوري 
اسامي ايران تحت فرماندهي فرمانده معظم کل قوا در آمادگي 

کامل هستند.

خبر
در آينده نزديک؛

 رزمايش هاي مشترک دريايي 
ايران و روسيه اجرا مي شود

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: در آينده نزديک رزمايش هاي مشترک 
دريايي ايران و روسيه اجرا مي شود.امير دريادار حسين خانزادي در گفت وگو 
با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، پيرامون احتمال برگزاري رزمايش 
مشترک دريايي ايران و روسيه در آينده اظهار کرد: رزمايش هاي مشترک 
ميان ايران و روسيه، قطعا ما را به يک سطح بااتري از همکاري در دريا 
در سطوح راهبردي، تاکتيکي و عملياتي خواهد رساند.وي افزود: قطعا 
رزمايش هاي امداد و نجات، رزمايش هاي تاکتيکي و رزمايش هاي مقابله با 
دزدي دريايي ميان نيروهاي دريايي ايران و روسيه برنامه ريزي و در آينده 

نزديک اجرا خواهد شد.

آيت اه توکل:
 اعطاي پست کليدي به فتنه گران

اشتباه محض است
نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري گفت: اعطاي پست کليدي به 
فتنه گران اشتباه محض است.آيت اه سيد رحيم توکل در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاري رسا، با بيان اينکه فتنه ۸۸ از پيش طراحي شده بود و تبعات آن هنوز 
هم در کشور جاري است، گفت: اگر بخواهيم فتنه ها را فراموش کرده و نسبت 
به منافقان و نقشه هاي دشمن غافل باشيم، بدون ترديد دشمن بيشتر پيشروي 
 خواهد کرد.وي با بيان اين که دشمنان به دنبال غافل سازي ملت ايران از فتنه ها 
 هستند، اظهار داشت: دشمن مي خواهد با ايجاد غفلت در جامعه، طرح ها و برنامه هاي 
فتنه انگيز ديگر خود را در کشور پياده کند، بنابراين اگر ملت با بصيرت بوده و 
حماسه آفريني ها را به ياد داشته باشد، دشمن از رسيدن به اهداف شوم خود 
نااميد خواهد شد.توکل با تأکيد بر اين که ملت بيدار ضربه نمي خورد، ابراز داشت: 
نهم دي بهترين فرصت براي شناخت دشمن، فتنه ها و دست هاي پشت پرده 
بوده و راه مقابله با جريان هاي ضد انقاب را نشان مي دهد، بر اين اساس احياي 
سالروز نهم دي به مثابه احياي غيرت انقابي مردم ايران است.نماينده مردم 
مازندران در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که دشمن با راه اندازي فتنه ۸۸ 
 به دنبال براندازي نظام جمهوري اسامي بود، خاطرنشان کرد: اگر حماسه نهم دي 
وجود نداشت، دشمن به اهداف پليد خود دست پيدا مي کرد و افراد صالح، عادل 
و حق مدار کنار رفته و افراد پست و ظالم روي کار مي آمدند.وي با اشاره به 
تبعات و خطرات حضور فتنه گران در مسئوليت هاي کشور تأکيد کرد: وقتي 
 اين نوع افراد در کشور مسئوليت داشته باشند بديهي است که همواره به دنبال 
فتنه انگيزي هستند، بنابراين اينگونه افراد بايد شناسايي شده، از پست هاي کليدي 
کنار گذاشته شوند و اگر هم چنانچه اظهار ندامت کردند، با آن ها برخورد نشود، 

اما اعطاي پست هاي کليدي به اين افراد اشتباه محض است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  
نوبت اول شرکت تعاوني مسكن بازارچه 

مهاباد ماد
به شماره ثبت: 1149 شناسه 

ملي: 10862122270 
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
1397/10/22 در محل احداث آپارتمانهاي 384 واحدي مسكن بازارچه 
واقع در کوي مكريان تشكيل مي گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم 
دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 
آئين نامه نحوه  تشكيل مجامع عمومي در 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 عضوي مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر حق سه راي با 
وکالت و هر شخص غير عضو تنها يک راي با وکالت داشته باشد. توضيحا 
اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يک روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا 
يک روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت 
تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تائيد گردد و در غير اين صورت 
وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تائيد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شرکت تعاوني مربوط به 
ماده 6 اساسنامه 

هيات مديره شرکت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد
رئيس هيات مديره: محمد توصيفيان 
نايب رئيس هيات مديره: علي بهنام 
منشي هيات مديره: کامران خضري اقدم

عضو اصلي هيات مديره: عبدالناصر بدرنيا 
عضو اصلي هيات مديره: عبدالقادر چاوشيني 
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اجاره پارکينگ خودرو 
مجاور صياد شيرازي و ساقدوش

فوق العاده استثنائي
زمين باير به مساحت 9000 مترمربع 
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آگهي دعوت
جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده  نوبت دوم شرکت تعاوني مصرف 
فرهنگيان آران و بيدگل راس ساعت 15 عصر روز شنبه مورخ 1397/10/22 
در محل سالن پذيرايي فرهنگيان واقع در خيابان جمهوري مجتمع اداري 

تاار و رستوران فرهنگيان تشكيل خواهد گرديد.
يا دفترچه  با در دست داشتن کارت  از کليه اعضاء دعوت مي شود  لذا 
عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانده و يا وکاي 

خود را کتبا معرفي نمايند.
دستور جلسه:

1- تغيير آدرس پستي شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان آران و بيدگل 
تعاوني مصرف  اداري-شرکت  خيابان جمهوري-مجتمع  بيدگل  و  آران 

فرهنگيان کدپستي 8741663391
تاريخ انتشار: 97/10/8

آگهي تاسيس انجمن صنفي کارفرمايي
وارد کنندگان دام، کشتارگاهها و 

صنايع بسته بندي گوشت قرمز استان 
سيستان و بلوچستان

به موجب مدارك تسليمي از سوي انجمن صنفي کارفرمايي وارد کنندگان 
بندي گوشت قرمز استان سيستان و  دام، کشتارگاهها و صنايع بسته 
از اعضاي اصلي و علي البدل هيات  بلوچستان اسامي و سمت هر يک 
مديره که از تاريخ 97/9/25 به مدت 3 سال و بازرسان از تاريخ فوق به 

مدت يكسال انتخاب شده اند بشرح زير مي باشد:
1- رئيس: ناصر علي بون 

2- نائب رئيس: سيداحمد طباطبايي
3- خزانه دار: لعل محمد بلوچزهي

4- دبير: حسين سعادتي پور
5- اعضاي اصلي: نظيراحمد دانشمند، محمدحسن اه ديني، مرتضي 

طيبي، ولي محمد ريگي
6- اعضاي علي البدل هيات مديره: محمود معلم و عيسي شهرکي

7- بازرس اصلي: احمد نارويي
8- بازرس علي البدل: سيدطاهر دائمي

ضمنا مطابق ماده 22 اساسنامه اسناد و اوراق مالي و بهادار با امضاي رئيس 
يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.

تاريخ انتشار: 97/10/8

هيات مديره 

مهرداد جهانديده
مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

نظر به اينكه در اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي 3174-1397 مورخ 97/9/25 تصرفات آقاي 
ملک محمد شنبه به ش.ش 5049 صادره از اهواز فرزند عبدالحسين  داراي 
کدملي شماره 1750543745 شماره نسبت نسبت به يكباب ساختمان به 
مساحت 380 مترمربع در قسمتي از ششدانگ پاك 1988 در بخش 2 
اهواز اخبار خروجي بنام اراضي شرکت پاداد منجر به صدور راي گرديده 
برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت 
اطاع عموم آگهي مي گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالكيت 
ايشان اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را مستقيمًا  به اداره ثبت اسناد و اماك اهواز تسليم 
و رسيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تقديم  گواهي  و  تقديم  قضايي  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسليم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهي است در صورت 
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور 

سند مالكيت خواهد نمود.
م الف 5/2497

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/8
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/24

آگهي فقدان سند مالكيت
نسبت به ششدانگ يک دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 64/32 
مترمربع به پاك 31196 فرعي از 23121 يک اصلي واقع در تاکستان بخش 
8 قزوين ذيل 97809 ثبت صفحه 15 دفتر جلد 452 سند مالكيت به شماره 
مسلسل 588904 بنام آقاي حسين ايراندوست صادر و تسليم گرديده 
است. سپس تمامي آن برابر سند رهني شماره 25611 مورخ 91/1/28 
دفترخانه 54 تاکستان در قبال مبلغ 217302504 ريال به مدت 12 سال 
در رهن بانک مسكن شعبه مرکزي 1442 تاکستان مي باشد و مازاد آن 
هم برابر نامه شماره 9700045 مورخ 97/3/29 اجراي ثبت تاکستان در 
قبال مبلغ 1425200000 ريال بابت اصل طلب و نيم عشر متعلقه به دولت 
در قيد بازداشت مي باشد. توضيح اينكه انباري قطعه 4 به مساحت 7/5 
مترمربع واقع در زيرزمين اول متعلق به آپارتمان مذکور مي باشد و خانم 
فريبا نوروزي طبق وکالت نامه شماره 33365 مورخ 94/3/16 دفترخانه 
54 تاکستان به مقدار سه دانگ از طرف مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت 
شهود مدعي فقدان سند مالكيت به علت جابجايي منزل مفقود گرديده 
است و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني را نموده است عليهذا مراتب 
به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اعام مي دارد تا چنانچه هر کسي 
نسبت به ملک مذکور حق و ادعايي دارد يا مدعي وجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز مي تواند با ارائه 
مدارك و يا اصل سند مالكيت اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايد 
در غيراينصورت پس از گذشت مهلت مقرر مطابق مقررات ثبت به صدور 

سند مالكيت المثني و تسليم آن به مالک اقدام مي گردد . 
تاريخ انتشار: 97/10/8

نصرت اله-كفيل اداره ثبت اسناد و 
اماك ناحيه دو اهواز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و 13 
آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آراي صادره هيات حل اختاف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 

و اماك شهرستان دورود بشرح ذيل:
رسيدگي و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراي ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطاع مالكين و ساير صاحبان حقوق در روزنامه کثيراانتشار 
و محلي آگهي انتشار و عاوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر اولين آگهي و در روستاها 
از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
اماك شهرستان دورود تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به مراجع قضايي ذيصاح اقدام و گواهي تقديم دادخواست تحويل ثبت 
اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موکول به ارائه حكم نهايي ميباشد در 
غير اين صورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و پس از 
انقضاي مدت مذکور و يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا 
براساس مدلول راي وفق مقررات صادر خواهد شد.در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود.
پرونده کاسه 1397114425005000102 و راي شماره 139760325005002072 
مورخه 97/9/21 به تقاضاي آقاي حسن عبدي پور فرزند غام نسبت به 
ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 158/15 مترمربع مفروز و مجزا 
شده از پاك 1- فرعي از  118 اصلي واقع در بخش 4 شهرستان دورود 

خروجي از مالكيت علي پيامني فرزند غريب 
م الف 379

تاريخ انتشار نوبت اول:97/10/8
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/24

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش 
سرمايه شرکت تهيه و توليد کاسپين 

بتون زنگان )سهامي خاص(
باطاع کليه سهامداران شرکت تهيه و توليد کاسپين بتون زنگان )سهامي 
خاص( ثبت شده به شماره 8433 و شناسه ملي 10460117846 مي رساند 
که با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 97/9/8 و تفويض 
اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره نظر به اينكه مقرر 
است سرمايه شرکت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 10/000/000/000 ريال 
منقسم به 1/000/000 سهم 10/000 ريالي با نام عادي از محل تبديل مطالبات 
نقدي حال شده سهامداران از شرکت، افزايش يابد. لذا از کليه سهامداران 
محترم شرکت درخواست مي شود از تاريخ نشر آگهي به مدت 60 روز از 
حق تقدم خود استفاده نموده و در صورت داشتن هرگونه مستندي که 
طبق مفاد 185 و 187 قانون تجارت منجر به صدور سهام از طريق مطالبات 
حال شده اعضا گردد به هيات مديره و بازرسين شرکت ارائه تا اقدام قانوني 
به عمل آيد. بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر، هيات مديره مي تواند 
با توجه به اعتبار حاصله از تفويض اختيار مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
97/9/8 نسبت به افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده اعضا طبق 
مستندات قانوني، اقدامات ازم را به عمل آورده و سهام باقيمانده را به 

ساير متقاضيان واگذار نمايد.
م الف 1062

تاريخ انتشار: 97/10/8

مصطفي امان اله بهاروندي-رئيس 
اداره ثبت اسناد و اماك دورود

رئيس اداره ثبت اسناد و اماك تاكستان هيات مديره شركت 
مسعود رحماني

اهداي
خون

اهداي
زندگي

 بازديد مديرعامل موسسه فرهنگي 
موزه هاي بنياد از موزه بانک ملي ايران

ناصر حميدي خواه مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه فرهنگي موزه هاي بنياد از 
موزه بانک ملي ايران بازديد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،وي دراين بازديد 
ضمن تقدير از اقدام ارزشمند بانک ملي ايران براي جمع آوري مجموعه اي از آثار تاريخي 
گفت: حضور در اين مکان و ديدن روحيه تاش و عشق دست اندرکاران، کاما محسوس 
و قابل ستايش بود. اميدوارم موفقيت  روزافزون اين موزه، براي نسل هاي جوياي دانش و 
علم مثمر ثمر باشد.دراين ديدار برگزاري نمايشگاه هاي مشترک درآينده نزديک ،مورد 

بررسي کارشناسي قرار گرفت و طرفين بر گسترش تعامات متقابل تاکيد کردند. 

اطاعيه پست بانک ايران درخصوص خبر 
منتشره کاهبرداري در کرج

با توجه به انتشار خبري به نقل از دادستان محترم استان البرز با موضوع "دستگيري 
کارمند پست بانک در کرج" به اطاع مي رساند؛ فرد دستگير شده هيچ گونه رابطه 
استخدامي با اين بانک نداشته و کارمند بانک نمي باشد. فرد متخلف خارج از سيستم 
بانک و با جعل اوراق دولتي نسبت به اخذ وجوهي از مردم اقدام نموده و تخلف 
نامبرده توسط واحدهاي نظارتي بانک کشف و مورد پيگيري و فرد خاطي نيز با 

هماهنگي مقام قضائي بازداشت شده است.  



»

 سخنگوي کميسيون 
اقتصادي مجلس:

 از معامات خارج بورس 
آمار دقيقي وجود ندارد

اقتصادي شنبه 8 دي 41397
21 ربيع الثاني 1440-29 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9395

در حالي که نماينده مردم بندرعباس در مجلس مي گويد 
قرارداد واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال لغو شده و 
قرار است اين شرکت مجددا واگذار  شود، پوري حسيني 
گفته اين واگذاري ابطال نشده است و پابرجا بوده و سهام 
همچنان به نام خريدار است.به گزارش تسنيم،درماه پاياني 
سال 93 بود که مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال 
واگذار شد که البته از همان ماه هاي ابتدايي تعدادي از 
نمايندگان و کارشناسان همانند احمد توکلي، نماينده 
مجلس نهم بارها متذکر شدند که نحوه اين واگذاري 
صحيح نبوده و خريدار اهليت نداشته است.هرچند پرونده 
اين واگذاري درمجلس دهم نيز پر سرو صدا بود و بارها 
از وزراي اقتصاد،سازمان خصوصي سازي و رئيس جمهور 
درباره واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال سوال شد.در 
همين رابطه احمد مرادي، نماينده مردم بندرعباس، قشم، 
ابوموسي، حاجي آباد و خمير در مجلس به خانه ملت گفته 
که هفته گذشته اعام شد قرارداد واگذاري آلومينيوم 

المهدي و هرمزال لغو شده و قرار است اين شرکت در 
مناقصه اي جديد به فروش برسد و به وزير اقتصاد نيز 
گوشزد شده که اشتباه واگذاري گذشته بار ديگر تکرار 
نشود.به گفته اين عضو کميسيون انرژي مجلس خريدار 
شرکت آلومينيوم المهدي و هرمزال به سازمان تامين 
اجتماعي، ايميدرو، سازمان خصوصي سازي و سازمان امور 
مالياتي بدهکار بوده و هزينه سنگيني بر دوش دولت، 

مردم و بيت المال بر جاي گذاشته است.

مرادي نماينده مجلس: 
واگذاري المهدي و هرمزال فسخ شده است

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: سازمان استاندارد 
در صدد است تا ورود هر گونه کااهاي دپو شده به بازار 
با نظارت و بازرسي اين سازمان انجام شود.به گزارش 
مهر،نيره پيروزبخت در ديدار با جمشيد قسوريان جهرمي، 
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي 
در سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به عزم دولت 
بر تعيين تکليف کااهاي انباشته شده دربنادر اظهار 
داشت:اين جلسه براي هماهنگي و تسريع در تعيين تکليف 

کااهايي که در سازمان اموال تمليکي دپو شده انجام 
شد.پيروز بخت با بيان اينکه بخشي از واردات به لحاظ 
قوانين گمرکي از جمله عدم اخذ گواهي ترخيص کاا، 
به سازمان اموال تمليکي منتقل مي شود،گفت:سازمان 
 استاندارد در صدد است تا ورود هر گونه کااهاي دپو شده 
به بازار با نظارت و بازرسي اين سازمان انجام شود.وي 
با اشاره به تفاهمنامه اي که پيشتر بين دو سازمان 
منعقد شده است،افزود:با توجه به شرايط موجود در 
حوزه تجارت و نياز به تسهيل تجارت، اين تفاهمنامه 
براي کاربرد صحيح و دقيق تر، نيازمند بازنگري است.

جمشيد قسوريان جهرمي نيز دراين نشست در مورد 
فروش اموال تمليکي با نظارت سازمان ملي استاندارد 
ايران ، تصريح کرد: با توجه به دستور صريح دولت مبني 
بر فروش اموال تمليکي که در برخي موارد مستقيم به 
 دست مصرف کننده مي رسد،ما به تمام موارد قانوني توجه 

مي کنيم و با تعامل در صدد رفع موانع هستيم.

رئيس سازمان ملي استاندارد:
فروش اموال تمليکي با نظارت سازمان ملي استاندارد صورت مي گيرد

وزير راه و شهرسازي خبر داد:
 امضاي قرارداد تکميل زيرساخت مسکن مهر با قرارگاه خاتم اانبياء

وزير راه و شهرسازي با اعام اين که وظيفه دولت 
ساخت مسکن نيست از ساخت 9۰۰ هزار واحد 
گفت:  و  داد  خبر   99 سال  پايان  تا  مسکوني 
قراردادهاي تکميل زيرساخت هاي مسکن مهر با 
 قرارگاه خاتم اانبياء امضا شد.به گزارش تسنيم ،

محمد اسامي در نشست بررسي مسائل مربوط 
به مسکن مهر پرديس اظهار کرد: هيچ شأني جز 
خدمتگزاري به مردم نداريم. اساس حرکت اين 
 است که بتوانيم تا سرحد امکان براي خانه دار کردن 
مردم تسهيل گري کنيم.وي با بيان اين که وظيفه 
دولت توليد مسکن نيست، افزود: دولت وظيفه 
دارد زمينه خانه دار کردن مردم را فراهم کند و 
اين اطمينان را در درون حاکميت ايجاد کند 
مي شود. انجام  پايدار  مسکن  توليد  جريان  و 

با تاکيد بر اينکه عرضه  وزير راه و شهرسازي 
و تقاضا بايد تناسب داشته باشد تصريح کرد: 
بحث مربوط به تامين مسکن اقشار کم درآمد 
بايستي با سياست هاي مستمر پايش شود.اسامي 
با يادآوري اينکه مشکات متنوعي در بحث مسکن 
مهر وجود داشت که در هفته اول حضورم آنها را 

شناسايي کرديم بيان کرد: براي همه پروژه هاي 
مشکل دار مسکن مهر تصميم گيري کرده ايم و 
اقدامات ازم در تسريع روند تکميل آنها در حال 
انجام است.وي با اشاره به برنامه ساخت 2۰۰ 
هزار واحد مسکوني در شهرهاي جديد اظهار 
کرد: ايجاد شهرهاي جديد از اوايل انقاب در 
دستور کار بوده و مقرر بود حدود 6۰ شهر جديد 

در کشور ساخته شود. ايجاد اين شهرها کمک 
مهار  دولتي  اراضي  به  تا دست اندازي  مي کند 
شده و از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري 
به عمل آيد.وزير راه و شهرسازي در پاسخ به 
درخواست يکي از نمايندگان مجلس )موسوي( 
براي اعطاي مجوزهاي خاص جهت برخورد با 
پيمانکاران متخلف گفت: براي اين کار نياز به 

مجوز خاصي ندارد. پيمانکاران توسط کارفرما 
گرفتار شده و بايد با نگاه مسلماني هر دو طرف 
را ببينيم.اسامي با اشاره به اينکه به مردم اعام 
مي کنم با کفايت مسکن مهر را دنبال خواهيم 
کرد، تصريح کرد: قرارداد متروي پرديس، قرارداد 
درستي است که بايد اجرا شود. از همين اان بايد 
به اين سمت برويم و نبايد بارگذاري جمعيتي 
بيشتري در پرديس انجام شود.وي همچنين در 
جمع خبرنگاران با يادآوري اينکه شهر پرديس، 
شهر اقماري با جمعيت حدود 5۰ هزار واحد براي 
آن پيش بيني شده است، گفت: اين در حالي بود 
که در طرح مسکن مهر بارگذاري بيشتري حدود 
8۰ هزار واحد در اين شهر انجام شود.وزير راه 
و شهرسازي با اشاره به اينکه طي دو ماه اخير 
سعي کرديم مسائل را به طور دقيق شناسايي و 
راه حل هايي براي آنها پيدا کنيم تصريح کرد: تقويت 
مديريت و حل و فصل مسائل پيمانکاران جزء راه 
حل هايي بوده که اجرايي شده است ضمن اينکه 
در بحث تکميل تاسيسات زيربنايي قراردادهايي 

با قرارگاه خاتم امضا شده است.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه شفافيت در معامات بورس 
کاا مي تواند از وقوع بسياري از رويدادهاي منفي از جمله افزايش کاذب قيمت 
محصوات پيشگيري کند، گفت: بازار کااهاي اساسي و واسطه اي، نيازمند 
نظارت دقيق است که آن بخش از معامات که در بورس انجام مي شود، شفاف 
بوده اما از ساير دادوستدهاي خارج بورس آمار دقيقي وجود ندارد.زهرا سعيدي 
در گفت وگو با سنا با اشاره به اهميت بورس کاا در تنظيم بازار هاي مختلف، 
گفت:با توجه به شرايطي که اين روزها  در بازارهاي مختلف شاهد آن هستيم 
و قيمت ها در برخي از کااها به صورت غير منطقي افزايش يافته به طور يقين 
گسترش دايره عرضه کااها در بورس کاا مي تواند تاثير بسزايي در ساماندهي 
و کنترل بازار داشته باشد.سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 

افزود:متاسفانه در حال حاضر با پديده چسبندگي قيمت ها مواجه هستيم به 
طوري که با وجود کاهش نرخ دار همچنان قيمت کااها در بازار صعودي است و 
اين موضوع نگران کننده است.وي ادامه داد: هنوز فروشندگان به ثبات نرخ ارز در 
بازار اعتماد ندارند و بايد دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه اقدامات ازم را انجام 
دهند.سعيدي بيان اينکه تنظيم واقعي قيمت ها در بازار نيازمند نظارت هاي قوي 
و مستمر است، اظهار داشت: وقتي محصوات در بورس کاا عرضه مي شوند در 
واقع دادوستدها به صورت شفاف و به دور از دخالت ها انجام مي گيرد که به اين 
ترتيب مي توان از وقوع بسياري از رويدادهاي منفي در بازارها پيشگيري کرد.وي 
افزود: بورس کاا از ظرفيت بسيار خوبي براي تنظيم و ساماندهي بازار برخوردار 

است و مي تواند به تنظيم آشفتگي هاي کنوني در بازار کمک کند.

 بازديدسرزده عضو هيئت مديره 
از چند شعبه

خاتوني عضو هيئت مديره و معاون فناوري اطاعات و شبکه ارتباطات 
به صورت سرزده از شعبه هاي سعادت آباد ، قلهک،کاهدوز،اقدسيه 
و جهان کودک در تهران بازديد کرد.وي دراين بازديدها خواستار 
معرفي و استفاده هرچه بيشتر از دستاوردهاي انفورماتيکي بانک 
شده و براهميت جلب رضايت مشتريان و تسريع در ارائه خدمات 
بانکي و جذب و حفظ منابع تاکيد کرد.دراين ديدارها، پيشنهادهايي 
توسط همکاران و مشتريان گرامي مطرح شد که جهت بررسي 
اين  است.براساس  قرارگرفته  کار  در دستور  برداري ازم  بهره  و 
گزارش،به دستور عضو هيت مديره ، جلسات هفتگي هم انديشي 
باحضور مسئوان ادارات امور شعب پنج گانه تهران به منظور تبادل 
نظر،بررسي موضوعات و مسائل فيمابين و اتخاذ راهکارهاي مناسب 

برگزار خواهد شد.

 دريافت تسهيات ارزان قيمت 
با طرح کوشان بانک اقتصادنوين

بانک اقتصادنوين باهدف افزايش قدرت خريد و حفظ سرمايه و 
پس انداز مشتريان و کمک به رونق و شکوفايي چرخه اقتصادي 
را معرفي کرد.به گزارش روابط عمومي  کشور، طرح "کوشان" 
را  خوبي  فرصت  کوشان  تسهياتي  طرح  اقتصادنوين،  بانک 
براي سپرده گذاران حقيقي و حقوقي اين بانک فراهم کرده تا 
مبلغ سپرده  تا 8۰ درصد  بتوانند ضمن دريافت سود سپرده، 
خود، بدون نياز به ضامن و در کمترين زمان ممکن تسهيات 
در  تسهيات  کارمزد  يا  سود  نرخ  کنند.  دريافت  قيمت  ارزان 
طرح کوشان متغير بوده و به نسبت نرخ سود سپرده دريافتي 
توسط مشتري بابت سپرده توديع شده و دوره زماني بازپرداخت 
تسهيات بين چهار تا 18 درصد تعيين شده است.خريد محل 
کار، خريد خودرو، تأمين سرمايه در گردش، بهسازي و تجهيز 
ملک )محل کار/ مسکوني(، خريد کاا، ابزار کار و لوازم يدکي و 
خريد کاا هاي مصرفي بادوام از جمله مواردي است که مشتريان 
"کوشان"  تسهيات طرح  از  آن  انجام  براي  مي توانند  ارجمند 
بانک اقتصادنوين با شرايط بازپرداخت انتخابي بهره مند شوند.

مشتريان ارجمند مي توانند براي کسب اطاعات بيشتر در رابطه 
با اين طرح به شعب بانک اقتصادنوين در سراسر کشور مراجعه 
يا با کارشناسان مرکز 24 ساعته ارتباط با مشتريان اين بانک 

به شماره 48۰31۰۰۰-۰21 تماس حاصل کنند. 

مديرعامل انجمن آلزايمر ايران مطرح کرد: 
حمايت بانک پارسيان از فعاليت هاي 

خيريه انجمن آلزايمر ايران
مديرعامل انجمن آلزايمر ايران گفت: بانک پارسيان کمک بسيار 
خوبي به انجمن آلزايمر ايران و فعاليت هاي خيريه اين نهاد مدني 
تکميل و  پارسيان در  بانک  افزود:  داشته است.معصومه صالحي 
تجهيز ساختمان )پروژه( مرکز درماني و توانبخشي ويژه بيماران 
آلزايمرکمک ميلياردي داشته است که با کمک اين بانک و مردم 
 هزينه ساخت ساختمان انجمن آلزايمر ايران تامين شد.وي درگفت وگو 
با ايلنا، با بيان اينکه تجربه همکاري بانک پارسيان با انجمن آلزايمر، 
در  و خصوصي  دولتي  بخش  تعامل  از  وموفقي  درخشان  نمونه 
با تاش هاي   : مسئوليت هاي اجتماعي است، خاطر نشان کرد 
دکتر ايازي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت، ما به بانک پارسيان 
معرفي شديم و اين بانک به عنوان بزرگترين بانک خصوصي کشور، 

کمک بسيار خوبي به انجمن کرد.

خبر
معاون وزير راه و شهرسازي:

 عمليات اجرايي متروي پرديس 
سال آينده آغاز مي شود

معاون وزير راه و شهرسازي از آغاز ساخت متروي پرديس از سال آينده خبر 
داد و گفت: بر اساس تبصره 8 ايحه بودجه 98، منابع حاصل از فروش اعياني 
مسکن مهر براي تکميل پروژه هاي اين طرح هزينه مي شود.به گزارش تسنيم 
،حبيب اه طاهرخاني در نشست بررسي مسائل و مشکات مسکن مهر پرديس 
با حضور محمد اسامي وزير راه و شهرسازي اظهار کرد: مسئوليت اصلي ما در 
شهرهاي جديد شکل دادن به توسعه شهري، ساماندهي و مديريت شهرک سازي 
در کشور است.وي با بيان اينکه در حال حاضر اولويت اول ما اتمام مسکن مهر 
است که با حمايت هاي وزير راه و شهرسازي نويد بخش بروز اتفاقات خوبي 
است تصريح کرد: در تبصره هاي يک و 8، ايحه بودجه 98، نکات بسيار 
مهمي که مد نظر وزير راه و شهرسازي بود براي اتمام پروژه هاي مسکن مهر 
آمده است.مدير عامل شرکت عمران شهرهاي جديد، ادامه داد: يکي از اين 
نکات، افزايش سرمايه بانک مسکن است که از محل آن ما مي توانيم براي 
مسکن مهر استقراض کنيم ضمن اينکه اين اختيار به ما داده خواهد شد تا 
بتوانيم اراضي خود را در رهن بانک ها و موسسات قرار داده و مسکن مهر را 
به اتمام برسانيم.طاهرخاني با اشاره به اينکه همچنين امکان هزينه کرد از 
منابع داخلي براي محوطه سازي و آماده سازي پروژه هاي مسکن مهر فراهم 
خواهد شد، يادآور شد: در تبصره 8 ايحه بودجه 98، منابع مالي حاصل 
از فروش اعياني مسکن مهر به حساب شرکت عمران شهرهاي جديد واريز 
شده که از آن براي تکميل مسکن مهر استفاده خواهيم کرد. وي با اشاره به 
اينکه در سال 91، ظرفيت 8۰ هزار واحد مسکن مهر در شهر جديد براي 
28۰ هزار جمعيت بارگذاري شد، تصريح کرد: بسياري از شهرهاي ما در 

يک دوره 2۰۰ ساله به اين جمعيت مي رسند. 

نايب رئيس کميسيون عمران مجلس:
 ۴۰ درصد بنگاه هاي اماک

کد رهگيري ندارند 
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس عامل گراني مسکن و اجاره بها را  عدم 
نظارت فائق دولت بر ساخت و سازها دانست و گفت: بخش قابل  توجهي از 
بنگاه هاي معاماتي حدود 3۰ الي 4۰ درصد از آنها فاقد  کد رهگيري هستند 
 و بدون درد سر معامله مي کنند که اين خود نيز به نحوي در به هم ريختگي

بازار مسکن اثرگذار است.سيد احسن علوي در گفت وگو با تسنيم ،درباره 
طرح مجلس براي حل معضل فراگير مسکن در کشور اظهار کرد: ما حصل 
چندين نشست مشترک نمايندگان مجلس با مسئوان وزارت راه شهرسازي 
در دوره وزير سابق راه و شهرسازي اين شد که مهم ترين نياز در حوزه 
مسکن، ارائه طرح جامع مسکن است تا براي برنامه ريزي تعداد مسکن  هاي 
موجود و صاحبانش و ميزان تقاضايي که در بازار وجود دارد مشخص شود 
و بر اساس آن بدانيم  کجا هستيم و با يک برنامه زمانبندي شده  مشخص 
شود برنامه ما براي توسعه در اين زمينه چيست اما متأسفانه از زمان وزارت 
آقاي آخوندي تا کنون علي رغم پيگيري هاي فراوان هرگز اين نقشه آماده 
و ارائه نشد.وي با بيان اينکه در زمان وزارت عباس آخوندي عرضه مسکن 
به شدت کاهش يافت و شاهد رکود در زمينه مسکن بوديم گفت: همين 
مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همين سبب عرضه مسکن چه 
در زمينه فروش و چه در زمينه اجاره به شدت کاهش پيدا کرد وبه همين 
سبب شاهد افزايش قيمتها بوديم.وي با تصريح بر اينکه نياز مسکن به شدت 
در کشور احساس مي شود گفت: اکنون 12 ميليون پسر و دختر در  آستانه 
ازدواج داريم، بيش از دو ميليون واحد بافت فرسوده  وجود دارد که بايد هر 
چه سريعتر بازسازي شود بنابراين هر ساله حداقل نياز به ساخت 1 ميليون 
مسکن در کشور وجود دارد اما به جهت رکودي که در زمينه ساخت مسکن 
وجود داشته اکنون نياز به ساخت 5 ميليون واحد مسکوني در کشور احساس 

مي شود که رکود اين چند ساله جبران شود.

خبر
مرکز پژوهش هاي مجلس:

 حجم نقدينگي کشور سه برابرشده است
حجم نقدينگي از 5 هزارو 63هزارميليارد ريال درسال 92 به 16 هزار و ۷2۰ 
هزار ميليارد ريال در شهريور 9۷ رسيد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ مرکز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي در گزارشي با عنوان مديريت نقدينگي و 
مهار تورم آورده است؛ مشاهده کّميت و کيفيت رشد نقدينگي در سال هاي اخير 
و نوسانات بازار ارز و افزايش قيمت ها در ماه هاي اخير، اولويت مسئله مديريت 
نقدينگي در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار مي کند.حجم نقدينگي از 
ميليارد  به 16 هزار و ۷2۰ هزار  ريال درسال 92  5 هزارو 63 هزارميليارد 
ريال درشهريور 9۷ رسيد که بيش از 3 برابر شده است.براساس اين گزارش 
رشد نقدينگي در سال هاي پس از نيمه 1392 با سهم بااي شبه پول همراه 
بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طي دوره مذکور به حدود 15 درصد 
رسيده است.گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با بررسي عوامل مختلف براي 
جلوگيري از شوک تورمي )تخليه دفعي شکاف تورمي سال هاي اخير(، در سه 
محور خلق نقدينگي جديد، کنترل نقدينگي موجود و کاهش حجم نقدينگي 

پيشنهادهايي را ارائه داده است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد؛
 طرح جديد مجلس براي مقابله با 

رانت خواري در توزيع کااهاي اساسي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به رانت ۷۰ درصدي در توزيع کااهاي 
اساسي از طرح جديد مجلس براي تامين کاا به نرخ ارز دولتي خبر داد.به گزارش 
تسنيم ، محمدرضا پور ابراهيمي با اشاره به اينکه ارز 4 هزار و 2۰۰ توماني به 
کااهاي اساسي اختصاص پيدا مي کند اما روند افزايش قيمت اين کااها ادامه 
دارد، اظهار کرد: دولت در سال 9۷ ارز 4 هزار و 2۰۰ تومان به کااهاي اساسي 
اختصاص داده است اما قيمت کاا افزايش يافته است و اين سوال وجود دارد که 
آيا بايد همين روند در سال 98 براي کااهاي اساسي ادامه پيدا کند يا خير؟وي 
افزود: دولت بايد تعهد دهد که بر توزيع و قيمت کااي اساسي نظارت و کنترل 
دارد تا اين کااها با ارز دولتي در اختيار مردم قرار گيرد، اين وضعيت را در سال 
9۷ تجربه کرديم و  بنابراين تکرار همين وضعيت در سال 98 به صاح کشور 
نيست.وي تاکيد کرد: توافق شده است که کااهاي اساسي با ارز 4 هزار و 2۰۰ 
تومان به دست مردم برسد اما مردم اين کااها را با ارزش بااتر تهيه مي کنند، 
بنابراين بايد براي اين رويه در سال آينده تغييري ايجاد کرد.وي با اشاره به مابه 
التفاوتي کااهاي اساسي، بيان داشت: حدود 1۰۰ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت 
به کااهاي اساسي پرداخت مي شود، از اين ميزان حدود 2۰ تا 3۰ درصد به 
دست مردم مي رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت بايد تضمين دهد در نحوه 
نظارت و اعمال به گونه اي عمل مي کند که قيمت کااها باا نرود و متناسب 
با ارز دولتي به دست مردم برسد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به 
طرح مجلس براي تامين کااي اساسي، گفت: در مجلس روي طرح جديد کار 
مي کنيم دراين طرح مابه التفاوت نرخ کااهاي اساسي در قالب کارت اعتباري 
به دست مردم مي رسد به اين نحو که اگر قيمت برنج در بازار 8 هزا رتومان است 
اما بايد با دار 4 هزار توماني قيمت گذاري مي شد مردم بخشي از هزينه اين 

برنج را از کارت اعتباري پرداخت مي کنند.

وزير نيرو: 
صادرات برق به عراق تا زمان رفع نياز 
مردم اين کشور ادامه خواهد داشت

وزير نيرو گفت: براساس سند امضا شده بين ايران و عراق چارچوب يک همکاري 
بلندمدت در زمينه بازسازي صنعت برق عراق شکل گرفته است و اين توافق 
به عنوان يک روز تاريخي در صنعت برق اين کشور ثبت خواهد شد.به گزارش 
ايسنا، رضا اردکانيان در حاشيه مراسم امضاي سند يادداشت تفاهم همکاري هاي 
دو جانبه ميان وزارتخانه هاي نيرو و برق ايران و عراق، اظهار کرد: اين سفر 
منجر به امضاي توافقنامه اي شده است که روز 28 دسامبر سال 2۰18 را به 
عنوان يک روز تاريخي در صنعت برق عراق ثبت خواهد کرد.وي با اشاره به 
مذاکرات "فشرده و موثر" خود با مسئوان صنعت برق عراق، ادامه داد: براين 
اساس چارچوب يک همکاري بلندمدت را در زمينه بازسازي صنعت برق اين 
کشور بزرگ و مهم را در همسايگي خود بنا نهاديم و براساس توافقي که به 
عمل آمده است سعي خواهيم کرد تمامي دانش و تجربه موجود در شرکت ها 
و موسسات فعال جمهوري اسامي ايران را براي توسعه صنعت برق به عنوان 
يک بخش زيربنايي در جهت توسعه کشور عراق به کار بگيريم.اردکانيان تاکيد 
کرد: اين مهم شامل کاهش قابل ماحظه تلفات در شبکه برق عراق، توسعه 
و بازسازي نيروگاه هاي عراق، سيستم هاي مديريتي، آموزش نيروي انساني و... 
خواهد بود و تا زمان رفع نياز مردم عراق به انرژي، صادرات برق ما به اين کشور 
ادامه خواهد يافت.وزير نيرو با اشاره به اينکه اين توافق در چارچوب خواسته هاي 
رهبران دو کشور شکل گرفته است، گفت: اين مهم در جريان ديدار بنده با 
نخست وزير و رئيس جمهور عراق نيز مورد تاييد و تاکيد واقع شده است.وي 
ادامه داد: اميدواريم در آينده نزديک با پاسخ مثبتي که به دعوت اينجانب 
داده شده است وزير برق عراق و مسئوان صنعت برق اين کشور بازديدهاي 
برنامه ريزي شده اي را در ايران به عمل بياورند و برنامه تفصيلي عملياتي کردن 
اين توافق را به اتفاق مرور کنيم و قرارداد جديد صادرات برق به کشور عراق 

را هم به امضا برسانيم. 

نجات بخش  مطرح کرد:
 صرفه جويي 2/8 ميليون داري

در توليد دستگاه ايکس ري
مديرعامل يک شرکت دانش بنيان با بيان اينکه با توليد دستگاه تصويربرداري ايکس ري 
در شرايط تحريمي صرفه جويي 2/8 ميليون داري داريم، گفت:  برخي دستگاه ها 
و نهادها به دايلي مقابل دانش بومي سنگ اندازي مي کنند.نويد نجات بخش در 
گفت وگو                                                                                                                                                      با فارس، با اشاره به نقش دستگاه هاي تصويربرداري از کاميون هاي حمل 
کاا يا اسکنر )ايکس ري( د ر مبارزه با قاچاق کاا اظهار داشت:                                                                           يکي از نيازهاي ا مروز 
کشور د ر تجارت خارجي و مبادي رسمي به موضوع نظارت ها و کنترل بر کاا از 
طريق ايکس ري باز مي گردد. از سال 96 وارد اين موضوع شديم و قراردادي بر ا ي 
توليد دستگاه هاي ايکس ري با ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز منعقد شد.                                                                                                                                       مديرعام
ل شرکت بهيار صنعت سپاهان با بيان اين که ظر ف 8 ما ه ساخت دستگاه ايکس ري 
که بر لبه تکنو لو ژي روز دنيا حرکت مي کند، ر ا به پايان رسانديم، تصريح کرد: 
اين دستگاه ها منطبق با استانداردهاي روز بوده و عمده بخش هاي تشکيل دهنده 
آن توسط نيروهاي جوان با د ا نش بومي توليد مي شو د.و ي با اشاره به تأکيد مقام                                                                                                                                            
                                معظم رهبري د ر رابطه با مبارزه با قاچاق کاا و استفاده از دستگاه هاي ايکس ري 
ا فزود: دستگاهي که ساخته شده درصد بومي سازي باايي د ارد، قيمت ارزي اين 
دستگاه 3 ميليون دار و ميزان واردات قطعه ما کمتر از 15۰ هزار دار است.

نجات بخش با بيان اين که نرم افزار و سخت افزارهاي مربوط به ايکس ري توليد 
داخل است، گفت: ارديبهشت ما ه امسال اين دستگاه تحويل ستاد مبارزه با قاچاق 
شد و از آن زمان تاکنون هنوز مجوز استفاده از سوي سازمان انرژي اتمي د ا ده 
نشده است. بارها ر فت و آمد به اين سازمان داشتيم و اطاعات و استانداردهاي 

مربوطه ارائه شد، ا ما متأ سفا نه هنوز مجوز ندادند. 

با گذشت چند روز از تقديم ايحه بودجه به 
روز  به  روز  بودجه سال 98  ايرادات  مجلس، 
 مشهودتر مي شود. يکي از موضوعات بحث برانگيز 
وام  مبلغ  افزايش  عدم   ،98 سال  بودجه  در 

ازدواج است.
آمار ها نشان مي دهد وام ازدواج 3۰ ميليون توماني 
با بازپرداخت 1۰ ساله براي حدود يک ميليون 
و 2۰۰ هزار جوان در سال 98 نياز به 36 هزار 
ميليارد تومان منابع قرض الحسنه دارد. رئيس 
کميته اقتصاد مقاومتي مجلس در مورد منابع 
مورد نياز وام ازدواج گفته است طبق گزارش ها 
و بررسي هاي صورت گرفته منابع قرض الحسنه 
جديد در اختيار بانک ها براي سال آينده در 

مجموع 56 هزار ميليارد تومان است.
دليگاني،  زمينه، حسينعلي حاجي  در همين 
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسامي درمورد عدم افزايش مبلغ وام ازدواج در 
ايحه بودجه سال 98 در گفت وگو با رسالت 
گفت: دولت سال گذشته هم که مبلغ وام ازدواج 
افزايش يافت، مخالف بود و بيان مي کرد که منابع 
قرض الحسنه بانک ها به اين عدد نمي رسد که 

بتوانند اين ميزان وام را پرداخت کنند.
وي با بيان اين که در جلسه کميسيون برنامه و 
بودجه، بخشي از کليات بودجه سال 98 بررسي 
شد، افزود: در جلسه کميسيون به کليات بودجه 
پرداختيم و هنوز فرصت رسيدگي به جزئيات نشده 
است. نمايندگان بايد طي 1۰ روز پيشنهاداتشان 
را ارائه کنند و 15 روز هم کميسيون فرصت دارد 
به اين پيشنهادات رسيدگي کند . حاجي دليگاني 
با تاکيد بر اين که قيمت ها اکنون بيشتر از دو 
برابر و نيم افزايش داشته، بيان داشت: ضروري 
است که ميزان وام ازدواج را افزايش دهيم، چرا 
که اگر تا يک سال پيش با 2۰ ميليون تومان 
امکان تهيه جهيزيه وجود داشت، امروز قيمت 

بيشتر از دو برابر و نيم شده است.
وي ادامه داد: بنابراين بايستي تسهياتي که در 

اختيار مردم قرار مي گيرد افزايش پيدا کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين که 

ازدواج  وام  افزايش مبلغ  از  بعد  سال گذشته 
ديديم که بانک ها توان پرداخت دارند، گفت: 
اعتبارات  که  بود  معتقد  گذشته  سال  دولت 
بانک ها در حد افزايش مبلغ وام ازدواج نيست، 
ازدواج  وام  ملبغ  که  سال  چند  اين  طي  اما 
افزايش يافت ديديم که بانک ها توان پرداخت 
و منابع هم داشتند و در اجرا به مشکل خاصي 

برخورد نکردند.
وي در پايان با تاکيد بر اين که سعي در اصاح 
بودجه داريم، افزود: حتما در جلساتي که به 
جزئيات پرداخته خواهد شد، مسائل و ايرادات 
بودجه 98 را بررسي خواهيم کرد و طي 1۰ 
جلسه که از ديروز آغاز شد، سعي در اصاح 

بودجه خواهيم داشت.
عزت اه يوسفيان ما، نماينده ديگر مجلس و 
عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با 
رسالت در مورد اين موضوع گفت: فکر مي کنم 
دولت با توجه به امکانات بانک ها، مبلغ را افزايش 
نداده است. دولت گفته به طور مثال اگر مبلغ 

را به 5۰ ميليون افزايش بدهم مشکلي نيست و 
 براي من هم هزينه اي نخواهد بود، اما بانک ها 
مطمئنا از پس پرداخت اين عدد برنمي آيند و 

درعمل اين وام اجرا نخواهد شد.
اين که مجلس مصوبات بسياري  بيان  با  وي 
داشته که بانک ها عمل نکرده اند، خاطر نشان 
کرد: بانک ها به بسياري از مصوبات مجلس عمل 
نکرده اند و ضمانت اجرايي هم وجود ندارد. به 
طور مثال اجرا نکردن مصوبات مجلس حبس 
و جريمه ندارد، اما مجازات قانوني براي درست 
عمل نکردن بانک ها به وظايفشان وجود دارد 

که همان هم اجرا نمي شود.
وي ادامه داد: لذا دولت در حد مقدورات مبلغ 
وام را مشخص کرده که يعني بيش از اين در 
بودجه امکان افزايش نبوده است و اگر هم بدون 
توجه به منابع بانک ها افزايش مي داد بانک ها 

هم اجرا نمي کردند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اين 
تمام جزئيات ايحه  به  تلفيق  کميسيون  که 

بودجه 98 خواهد پرداخت، گفت: با اين حال 
کميسيون تلفيق مجلس به دنبال منابع مي رود 
و شايد منابعي پيدا کند که بتوان با جابه جايي 
اعتبارات، مبلغ وام را افزايش داد و مجلس هم 

به دنبال اين موضوع است.
يوسفيان ادامه داد: نکته اي هم وجود دارد و 
آن اين است که بانک ها اگر بخواهند مي توانند 
منابعشان را به وام ازدواج اختصاص دهند، اما 
وام ها را به جاهايي مي دهند که سود بيشتري 
به دست بياورند، با اين حال اگر منابعي براي 
افزايش وام ازدواج وجود داشته باشد کميسيون 

تلفيق بررسي خواهد کرد.
با بيان اين که  اين نماينده مجلس در پايان 
بودجه دولت وحي منزل نيست، گفت: زماني که 
بودجه به مجلس مي آيد، تمام بندها و تبصره ها 
بررسي مي شود و به طور حتم تغييراتي داده 
مي شود، به خصوص در مورد وام ازدواج، مجلس 
به دنبال منابع است و درصورت وجود اعتبار، 

مبلغ وام افزايش پيدا خواهد کرد.

در گفت و گوي رسالت با نمايندگان مجلس مطرح شد:

چرا در بودجه ۹۸ وام ازدواج افزايش نيافت؟

معاون وزير جهاد کشاورزي: 
 موافق عرضه کل گندم کشور 

در بورس کاا هستيم
معاون وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اين که اجراي سياست قيمت 
تضميني در بورس کاا از طرح هاي موفق بخش کشاورزي در چند سال 
اخير بوده است گفت: موافق عرضه تدريجي کل گندم کشور در بورس 
کاا هستيم.عباس کشاورز در گفت وگو با  تسنيم گفت: اجراي سياست 
قيمت تضميني ذرت و جو در بورس کاا هم به نفع توليدکننده و هم 
به نفع صاحبان صنعت دامداري و مرغداري و به طور کلي گروه هاي 
مصرف کننده بوده است؛ از اين رو موافق عرضه کل گندم کشور در بورس 
کاا هستيم که البته با توجه به حجم بااي آن، در بازه زماني 2،3 ساله به 
سود کشاورزان، توليد و دولت خواهد بود.معاون وزير جهاد کشاورزي افزود: 

نکته مهم اين است که شروع هر کاري به آساني امکان پذير نيست؛ اما اجراي 
سياست قيمت تضميني در بورس کاا از طرح هاي موفق بخش کشاورزي 
در چند سال اخير بوده است، به طوري که امروز دولت هيچ نگراني براي 
اجراي سياست خريد تضميني و ورود به بازار ذرت ندارد و پس از ذرت، 
شاهد اجراي اين طرح براي جو و موفقيت آن بوديم؛ از اين رو در مورد 
گندم هم عرضه پرحجم در بورس کاا آغاز شد، به طوري که واحدهاي 
صنفي صنعتي گندم موردنياز خود را از طريق بورس تامين مي کنند.وي 
با بيان اينکه در سال هاي آينده شاهد توسعه معامات کشاورزي در بورس 
خواهيم بود و در خصوص عرضه گندم در بورس نيز نگراني وجود ندارد، 
گفت: براي عرضه گندم توليدي کشور در بورس نگراني وجود ندارد؛اما به 
طور طبيعي نمي توان در شرايط فعلي همه 11 ميليون تن گندم کشور را 
روي تابلوي بورس برد.اين مقام مسئول تصريح کرد: از اين رو، برنامه اين 
است که حداقل کساني که فعاان واحدهاي صنفي و صنعتي هستند، 
مثل کارخانه هاي توليد ماکاروني و توليدکنندگان شيريني، بيسکوئيت 

و ساير توليدکنندگاني که براي توليد داخلي و صادرات خود به گندم و 
آرد نياز دارند، از بورس اقدام به خريد گندم کنند.وي افزود:ضمن اينکه 
توصيه مي شود گندم بر مبناي تقاضاي اين گروه ها و با خصوصياتي که 
اين واحدهاي توليدي مي خواهند، در بورس عرضه کنيم؛ چرا که گندم 
براي هر مصرفي شرايط و خصوصيات خاصي را مي خواهد.کشاورز تاکيد 
کرد:من معتقدم اگر گندم کل کشور طي دو سه سال آينده و به تدريج 
در بورس عرضه شود و دولت هم با اجراي اين سياست و براي عرضه کل 
گندم توليدي کشور در بورس موافقت کند، فشار بااي مالي ناشي از 
مداخات دولت در خريد گندم کاهش مي يابد.وي در ادامه تصريح کرد: 
وزارت کشاورزي کاما موافق عرضه کل گندم توليدي کشور به مرور در 
بورس است؛اما موضوع اينجاست که در حال حاضر سياست خريد تضميني 
براي گندم موردنياز براي مصارف نان اجتناب ناپذير است؛ولي اگر طي 
دو سه سال برنامه عرضه را اجرايي کنيم، شايد دولت هم در آينده گندم 

خود را از بورس خريداري کند.
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شهردار سنندج: 
عدم پرداخت حقوق و 

مزايا، مهم ترين مشکل 
پيش روي شهرداري 

است

 سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج در جلسه هم انديشي شهرداران و روساي شوراهاي اسامي 
با بيان اينکه ۷۰ درصد ساخت و ساخت  هاي  شهرهاي استان کردستان، 
غيرمجاز سنندج در زمين هاي قولنامه  اي صورت مي  گيرد، گفت: ادامه اين 
روند مشکات زيادي را در زمينه ساخت و سازهاي غيرمجاز ايجاد کرده و 
عاوه بر اين که ساختمان هاي غيرايمن و غيراستاندارد ساخته مي  شود، 
منابع و سرمايه ملي تلف شده و چهره شهر نيز مخدوش مي شود و با توجه 
به اينکه نياز به صدور پروانه ندارند درآمدي نيز از اين راه عايد شهرداري ها 
نمي شود.حشمت اه صيدي با اشاره به اينکه يکي از خواسته هاي شهرداران 

استان، اصاح سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده است،  افزود: سال 
۹۵ سهم شهرداري سنندج ۲۶ ميليارد تومان بود که سال گذشته اين مبلغ 
به ۲۰ ميليارد تومان کاهش يافت و با قانون جديد شهرهاي توسعه يافته و 
برخوردار بيشتر از سهم ارزش افزوده شهرداري ها بهره مي برند.وي با تأکيد 
بر اينکه درآمد ارزش افزوده سنندج در قياس با شهرهاي مشابه در کمترين 
ميزان است، اظهارداشت: شهرهاي ديگر چهار برابر سنندج، دريافت کرده  اند 
و اگر اين وضعيت در سال جاري نيز به همين شکل ادامه پيدا کند، شکاف 
طبقاتي عميق  تري ميان شهرهاي اين استان با شهرهاي ديگر استان هاي 

کشور شکل خواهد گرفت.

شهرستان

خبر
 جلسه بررسي بند )و( و تبصره )5( 
قانون بودجه در فرمانداري تالش 

برگزار گرديد
تالش – خبرنگار رسالت:

جلسه بررسي بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه به رياست سيدعيسي 
مهدوي فرماندار و با حضور دکتر موائي مدير کل امور اقتصاد و دارايي 
استان گيان، معاونين فرماندار، بخشداران، شهرداران، جمعي از روساي 

ادارات و پيمانکاران در سالن اجتماعات فرمانداري تالش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري تالش، فرماندار تالش گفت: دولت 
تدبير و اميد در رابطه با  موضوعات شهرداري ها و بحث هاي ديگر و 
مطالبات در بند )و( تبصره ۵ قانون بودجه سياست گذاري بسيار خوبي 
انجام داده است و حرکتي در جهت حل مشکات ايجاد کرده و بر 
همکاري شهرداري ها، پيمانکاران و ادارات براي تسريع روند استفاده 

از اين بند تأکيد نمودند.
در ادامه موائي مدير کل امور اقتصاد و دارايي استان گيان گفت: 
حدود 1۰ سال بود دولت ها به دنبال آن بودند که بند )و( تبصره ۵ 
مصوب کنند و موفق نمي شدند و پيمانکاران و فعاان اقتصادي از 
يك سمت به دولت بدهکار و از سوي ديگر درجايي طلبکار بودند و 
هيچ قانوني براي اين کار وجود نداشت چون با اصل ۵3 قانون اساسي 

مغايرت داشت.

فرماندار ساوجباغ:
80 درصد معابر شهري ساوجباغ 

مناسب سازي شد
 ساوجباغ-خبرنگاررسالت:

مديران با حضور فرماندار ساوجباغ سوار بر ويلچر شدند تا رمپي که 
در اداره خود ساختند فقط از سر تکليف نباشد و استاندارد ازم را 
داشته باشد .فرماندار ساوجباغ همراه با يك دستگاه ويلچر به صورت 
ناگهاني به چند اداره پر مخاطب رفت و از مديران آنها خواست تا سوار 

بر ويلچر از رمپ ساخته شده عبور کنند. 
پاليز گير گفت: ادارات تامين اجتماعي ، گاز ، شهرداري هشتگرد در 
ساخت رمپ استاندارد هاي ازم را رعايت کردند ولي مابقي ادارات ظرف 
يك هفته بايد به ترميم رمپ هاي ساخته شده بپردازند تا استاندارد 

ازم براي تردد را کسب کنند.

معاون سياسي و انتظامي فرمانداري قدس تصريح كرد:
آموزش اولين گام در کاهش 

آسيب هاي اجتماعي
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:

معاون سياسي و انتظامي فرمانداري شهرستان قدس گفت: آموزش 
اولين گام در کاهش آسيب هاي اجتماعي است واقدامات خوبي در 
آنان  توانمندي هاي  افزايش  براي  قدس  شهرستان  اموربانوان  حوزه 
افزود:  اينانلو  علي  است.  انجام شده  اجتماعي  آسيب هاي  و کاهش 
با  علمي  به صورت  دانشگاه  حوزه  موثر خصوصا  عناصر  از  استفاده 
واکاوي آسيب هاي اجتماعي، مي تواند ما را در مديريت شهرستان 
قدس و رسيدن به سطح رضايتمندي شهروندان کمك کند.وي با 
تاکيد براين نکته که در حوزه بانوان بايد همت مضاعفي داشته باشيم؛ 
تصريح کرد: اگر برنامه ها بر اساس اصول علمي دانشگاهي رصد شود، 

قطع يقين نتايج قابل قبولي به دست مي آيد.
به مناطق آسيب پذير و فرسوده شهرستان قدس  اشاره  با  اينانلو   
ازجمله، محمدآباد و شهرك عزيزي و مناطق حاشيه اي، افزود: به 
لحاظ اينکه نيمي از جامعه شهرستان قدس را بانوان تشکيل مي دهد، 
طرح هاي مطالعاتي دانشگاهيان ازآسيب هاي اجتماعي  وفرم هايي که 
در اختيار مردم قرار مي دهند، اطاعات دقيقي جمع آوري تا براساس 
آن، راهکارهاي علمي براي کاهش مشکات و مسائل  بانوان مناطق 

کم برخوردار برنامه ريزي وعملياتي شود.

 نمايشگاه عکس پيرامون در قم 
افتتاح شد

قم-خبرنگاررسالت:
نمايشگاه گروهي عکس "پيرامون" با ۵۴ عکس مستند رنگي و سياه 
و سفيد از 1۰ عکاس کشور  در نگارخانه فرهنگ قم افتتاح شد.به 
گروهي  نمايشگاه  قم،  استان  هنري  حوزه  عمومي  روابط  گزارش 
عکس "پيرامون" با ۵۴ عکس مستند رنگي و سياه و سفيد از 1۰ 
نمايشگاه  اين  افتتاح شد.  نگارخانه فرهنگ قم  عکاس کشور  در 
1۰ مجموعه عکس مستند از 1۰ عکاس؛ حميد سلطان آباديان، 
حجت عطايي، مهران مافي بردبار، سلماز درياني، سهيل زندآذر، 
اميرعلي  عزيزي،  بهمن  نوعي،  مينا  خادمي،  شيوا  وحيد،  عليرضا 
ميقاني با موضوعات زيست محيطي و جريانات اجتماعي را در بر 
مي گيرد. در نمايشگاه عکس پيرامون هر مجموعه عکس با توضيحات 
عکاس درباره مجموعه اش همراه  است. اين نمايشگاه تا ۸ دي ماه 

13۹۷ برقرار خواهد بود.

مامورنماها در کمين افراد ساده و 
زودباور!

نيشابور- خبرنگار رسالت:                
رئيس پليس فتاي خراسان رضوي از شگرد جديد مجرمان در نقش 
مامورنماها با مراجعه به شهروندان و لزوم هوشياري در اين رابطه خبر 
داد.سرهنگ جواد جهانشيري گفت: باتوجه به دريافت تماس هاي 
افرادي تحت عنوان  تلفني مردمي به پليس فتا مبني بر مراجعه 
مامور شرکت برق به خانه هاي آنها و درخواست ارائه کارت شناسايي 
از ساکنان و يادداشت شماره کارت ملي مشخص شد اين افراد شياد 
از طعمه هاي خود مبلغي به بهانه طرح ساماندهي کنتور برق دريافت 
مي کنند.وي افزود: کارشناسان پليس فتا پس از پيگيري ازم از 
حراست شرکت برق متوجه شدند افرادي که تحت اين عنوان به 

منازل شهروندان مراجعه مي کنند، مامورنما هستند.
رئيس پليس فتاي خراسان رضوي اظهار داشت: برابر اعام نمايندگان 
شرکت برق، شهروندان مي توانند براي پيشگيري از وقوع چنين 
موارد مجرمانه و تشخيص مامور اداره برق از مامورنماهاي قابي، 
پيامك کنند و  به سامانه 1۰۰۰۵111۲1  را  کد شناسايي مامور 
مامور  و چنانچه  تاييد  باشد هويتش  واقعي  مامور  که  در صورتي 

قابي باشد هويتش تاييد نخواهد شد.

نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسامي:
مطالبات داخلي نبايد ابزاري براي 

سوءاستفاده دشمنان باشد!
بناب- خبرنگاررسالت:  

 نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسامي ضمن تمجيد از 
زحمات و مقام شامخ رانندگان شهيد گفت: در زمان جنگ تحميلي 
رانندگان زحمات طاقت فرسايي را متحمل شدند!بر اساس اين 
از تاشگران عرصه  اعزازي در مراسم قدرداني  گزارش، ضياءاه 
و  راهداري  هفته  مناسبت  به  که  بناب  اي  جاده  نقل  و   حمل 
حمل و نقل جاده اي و با حضور مديرکل راهداري و حمل و نقل 
اينکه  بر  تأکيد  با  بود،  يافته  ترتيب  شرقي  آذربايجان  اي  جاده 
سوءاستفاده  براي  ابزاري  عنوان  به  نبايد  مردم  داخلي  مطالبات 
دشمنان باشد؛ اظهار کرد: رانندگان مشکات و مطالباتي داشتند 
ولي همواره دشمنان سعي کردند اين مشکل را بسيار بزرگ و 
غيرقابل حل جلوه دهند که با هوشياري بموقع خود رانندگان حل 
شد.وي تصريح کرد: در کشور بايد به مطالبات تمام صنوف قبل از 
برگزاري تجمع و اعتراض رسيدگي و به مطالبات قانوني آن ها توجه 
شود.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه مشکل 
اصلي امروز کشور به بحث هاي اقتصادي مربوط است؛ افزود: چرخ 

اقتصاد در کشور توسط همين رانندگان مي چرخد.

 اتمام فاز اول روشنايي مجموعه
 عطار نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيشابور 
از اتمام فاز اول روشنايي مجموعه عطار اين شهرستان خبر داد.
محمداسماعيل اعتمادي افزود: اين پروژه با هدف تامين روشنايي 
مجموعه عطار با اعتبار ۴۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات استاني 
انجام شد.وي اظهار کرد: تعداد 3۰ عدد پايه و چراغ پارکي مصوب 
شوراي فني ميراث فرهنگي خراسان رضوي در ضلع جنوبي باغ 

عطار نصب و به بهره برداري رسيد.
مورخ  در  به شماره 11۷3  عطار  مجموعه  کرد:  اضافه  اعتمادي 

۵۴/۹/1۸ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.

برگزاري دورهمي کتاب و 
کتابخواني در تاار شهر الوند

قزوين-خبرنگاررسالت:
چهل و دومين برنامه دورهمي شهرداري با موضوع کتاب و کتابخواني 

در تاار شهر الوند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري الوند؛در اين برنامه که  با حضور 
رضا گروسي فرماندار شهرستان البرز، محمود محمودخاني دادستان 
شهرستان البرز، رويا اسماعيلي مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان 
قزوين و ساير مسئولين شهرستان البرز برگزار شد، از سه کتاب 
به تأليف محمد رضا افشار و سعيد عاشقي رونمايي شد و باشگاه 
کتابخواني شهرستان البرز نيز افتتاح گرديد.حبيبي شاعر پيشکسوت 
و کامبيز جمشيدي خواننده مطرح الوندي از ديگر مهمانان اين 
برنامه بودند که با اجراهاي خود حاضرين را به شوق واداشتند.در 
پايان از فعاان حوزه کتاب و کتابخواني به ويژه برندگان مسابقه 

جشنواره رضوي و آداب روزه داري تجليل شد.

برگزاري دوره آموزشي 
فرهنگ سازي امنيتي در گاز گلستان

گرگان-خبرنگاررسالت:
به منظور آشنايي وارتقاء آگاهي ودانش ايمني  امنيتي وحراستي پرسنل 
در سازمان،دوره آموزشي فرهنگ سازي امنيتي با حضور مسئولين 
و کارکنان شرکت گاز استان گلستان برگزار گرديد.به گزارش روابط 
عمومي ،دراين دوره آموزشي که به مدت يك روز به طول انجاميد،دکتر 
يدا... کاني استاد دوره، اطاعات مبسوطي در رابطه با راهکارهاي 
پياده سازي امنيت،روشهاي مقابله با تهديدات و همچنين ديگرمباحث 
امنيتي مطرح نمودندکه مورد توجه مسئولين و کارکنان قرار گرفت. 
استاد دوره با بيان اينکه امنيت  هم به صورت نرم افزار و سخت افزار 
و هم با تفکر درست محقق مي شود اظهار داشت:شايسته است  احاد 
مردم بخصوص کارکنان دستگاههاي دولتي قبل از انجام هرکاري 
مباحث امنيتي وحراستي را مورد نظر قرار داده تا بتوان با هر گونه 

تهديد ،مقابله و از تبعات آن جلوگيري نمود.

شهردار اميريه دامغان:
 ۲۱طرح عمراني در شهراميريه 

درحال اجراست 
دامغان-خبرنگاررسالت:

 شهردار اميريه دامغان گفت:در حال حاضر ۲1 طرح عمراني با اعتبار 
۲۵ ميليارد ريال در شهر اميريه در حال اجرا است که درصورت 
تحقق بودجه پيشنهادي تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.
مهندس محمدعوض آباديان تصريح کرد: شهر اميريه حدود ۲۰ 
ميليارد ريال طرح در بخش سرمايه گذاري دارد که شامل مجتمع 
خدماتي و رفاهي، احداث پمپ بنزين و احداث باغ گل محمدي به 
مساحت 3/۵ هکتار است.وي افزود: شهر اميريه با توجه به موقعيت 
کشاورزي  در حوزه  شرايط خوبي  از  هوايي  و  آب  و  جغرافيايي 
برخوردار است.عوض آباديان گفت: در حريم شهر اميريه حدود 
يك هزار و ۴۰۰ هکتار باغ پسته وجود دارد که امسال بر اثر سرما 
و تگرگ ۶۰ تا 1۰۰ درصد خسارت ديد.به گفته عوض آباديان، 
وسعت محدوده خدمات امداد و نجات شهرداري اميريه چند صد 
برابر محدوده خدماتي شهري است.وي اضافه کرد: شهرداري اميريه 
در بخش مطالبات و ديون از ۲۰ ميليارد ريال طلب خود، مبلغ 
1۰ ميليارد ريال را در قالب اسناد خزانه درسال ۹۶ وصول کرد.
شهردار اميريه خاطر نشان کرد: کاشت چهار هکتار گل محمدي 
در اين شهر در دست اقدام است که تا پايان سال يك و نيم هکتار 

آن به بهره برداري مي رسد.

اجراي طرح بزرگ شبکه آبياري و زهکشي قره سو  
و زرين گل 

گرگان-خبرنگاررسالت:
شرکت آب منطقه اي گلستان به دنبال تامين مالي از روش هاي مختلف سرمايه گذاري و 
با پيگيري هاي زياد در اواسط سال گذشته مبلغ ۹۲/۲ ميليون يورو از بانك توسعه اسامي 
را براي اجراي طرح بزرگ شبکه آبياري و زهکشي قره سو و زرين گل اخذ نمود.به گزارش 
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، مدير عامل شرکت آب منطقه اي گلستان با 
اعام اين مطلب اظهار کرد: شرکت آب منطقه اي گلستان با اخذ تسهيات از بانك توسعه 
اسامي  به مبلغ ۹۲/۲ ميليون يورو به دنبال احياي اراضي محدوده طرح مي باشد. مهندس 
علي نظري افزود: از جمله اهداف اين طرح، افزايش راندمان آبياري، کاهش مصرف آب، 
افزايش توليد محصوات زراعي، ايجاد اشتغال و توسعه پايدار، بهبود سيستم هاي انتقال آب 
و احداث سازه هاي مربوط، ايجاد سيستم هاي تله متري سد و شبکه، اجراي مديريت يکپارچه 
منابع آب حوضه آبريز، جلوگيري از خسارات سياب و ايجاد تشکل هاي آب بران در محدوده 
طرح مي باشد.وي با بيان اينکه شرکت آب منطقه اي گلستان اين تسهيات را در قالب 
13 مولفه هزينه خواهد کرد، گفت: يکي از مولفه هاي اين تسهيات، پروژه اجرايي تکميل 
شبکه آبياري و زهکشي قره سو و زرين گل، احداث مرکز ملي آب و ساختمان توانمند سازي 

بانوان منطقه و اجراي نيروگاه برقابي است.

 سامانه نظارت همگاني )۱888(
 راه اندازي شد

کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره امور اجرايي سامانه 13۷ شهرداري کرج گفت: با راه اندازي سامانه نظارت 
همگاني)1۸۸۸(، شهروندان بر عملکرد مديريت شهري نظارت مي کنند. مجيد کوليوند 
در گفت وگو با پايگاه خبري مديريت شهري کرج، اظهار کرد: با راه اندازي اين سامانه، 
شهروندان مي توانند انتقادات، پيشنهادات، قدرداني و شکايات خود از پرسنل و واحدهاي 
شهرداري را به گوش مسئولين برسانند.وي ادامه داد: عاوه براين، صندوق صوتي 
سامانه 13۷ نيز راه اندازي شده و شهروندان مي توانند از طريق آن موارد مورد نظر 

خود را در سيستم ثبت کنند.
وي با اشاره به بخشي از خدمات سامانه 13۷ افزود: از طريق سامانه 13۷ شهروندان 
مي توانند شکايات و نقطه نظرات خود در خصوص وضعيت آسفالت، معابر، سيستم 
حمل و نقل عمومي، کيفيت فضاي سبز و ساير امور مربوط به خدمات شهري را 
اطاع رساني کنند.اين مسئول با اشاره به تفاوت سامانه نطارت همگاني با سامانه 13۷ 
توضيح داد: از طريق اين سامانه شهروندان مي توانند مشکات، انتقادات و پيشنهادات 
خود در خصوص عملکرد بدنه شهرداري از کيفيت خدمات رساني گرفته تا نحوه 

برخورد پرسنل را به اطاع مسئولين ذي ربط برسانند.

نشست هم انديشي مديرکل ميراث فرهنگي با 
اعضاي جامعه هتلداران استان مرکزي برگزار شد

اراك – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
مرکزي، مديرکل در آذرماه ۹۷ در اين نشست گفت: » هتلداران استان خدمات مطلوبي 
به سر  از حيث خدمات دهي در وضعيت مناسبي  و  ارائه مي دهند  به گردشگران  را 
مي برند اما براي توسعه گردشگري و رضايت مندي توريست مي بايست با برنامه ريزي و 
برنامه باوري حرکت کرد و از هر گردشگر در هتل ها به عنوان يك فرصت و مبلغ براي 
استان بهره مند شد.«عليرضا ايزدي افزود: » حفظ شانيت و جايگاه هتل ها يك اصل در 
گردشگري است چراکه هر گردشگر، مقدار زيادي از تصور، امنيت، رفاه و خدماتي را که 
با خود به عنوان يك مبلغ به استان هاي ديگر مي برد از هتل ها مي گيرد و آن را تسري 
مي بخشد از اين رو اجراي برنامه هاي کيفي کوتاه و بلند مدت در راستاي خدمات، تبليغات 
و تورهاي منسجم يك اصل اساسي در اين حوزه است.«او در ادامه با اشاره به دور شدن 
از فضاي شعارزدگي گفت: » متاسفانه بيش از اجرا، به شعار دادن دلخوش کرده ايم در 
حالي که اين شعار ها نه تنها مشکلي را مرتفع نمي کنند بلکه باعث فرار سرمايه گذار 
و گردشگر نيز مي شود. براي بزرگ شدن در حوزه گردشگري بايد بزرگ فکر کرد نه 

اينکه شعار بزرگ داد.«

آيت اه فاحتي در ديدار با مديركل منابع طبيعي گيان:
 جنگل ها در حال از بين رفتن است  بايد تمهيداتي

 در اين زمينه انديشيده شود
رشت-خبرنگاررسالت:

به گزارش دفتر نماينده ولي فقيه در گيان، آيت اه رسول 
فاحتي در ديدار با مديرکل منابع طبيعي گيان و دست 
اندرکاران گردهمايي مسئوان حوزه هاي نمايندگي ولي 
فقيه در منطقه3 ادارات کل سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري کشور با تاکيد براينکه حفاظت از محيط زيست 
يکي از دغدغه هاي استان است اظهار کرد: بيشترين 
آسيب ها توسط نيروهاي انساني به جنگل هاي گيان 
وارد مي شود و اين امر نيازمند توجه ويژه است.وي، 
توجه به مراکز تحقيقاتي در احياي منابع طبيعي به 
ويژه جنگل ها را مهم عنوان کرد و افزود: امروز حفظ 
محيط زيست از مسائل واجب محسوب مي شود زيرا 
حيات مادي انسان ها به آن گره خورده است.امام جمعه 
رشت با بيان اينکه اراضي گيان در حال تغيير کاربري 
است، تصريح کرد: هجوم بازنشستگان از استان هاي 
ديگر سبب تخريب منابع طبيعي استان شده است.

آيت اه فاحتي، خواستار فرهنگ سازي براي حفظ 
منابع طبيعي گيان شد و بيان کرد: امروز حفظ محيط 
زيست امري واجب محسوب مي شود زيرا حيات مادي 
انسان ها به آن گره خورده است.وي به وجود پسماند و 
شيرابه هاي حاصل از آن در منطقه سراوان رشت اشاره 
کرد و گفت: جمع آوري پسماند در محيط زيست سبب 
آسيب به حيوانات و گياهان در جنگل شده و کاستن 

از اين آلودگي ها ارزشمند است.

معاون آموزش و پژوهش جمعيت هال احمر  استان اصفهان تصريح كرد:
آموزش همگاني امداد و کمک هاي اوليه به 30 هزار نفر در استان اصفهان

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان:
تقويت تشکل هاي تعاون روستايي براي کسب موفقيت هاي آتي ضرورت  دارد

مدير مخابرات منطقه گيان:
تاش ما در جهت ارتقاء سرعت و کيفيت و ارائه خدمات به مشتريان است

در سفر دو روزه مديركل كميته امداد مطرح شد؛
حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد از 40 هزار خانوار نيازمند 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون آموزش و پژوهش جمعيت هال احمر  استان اصفهان 
از  نفر  هزار  بااي 3۰  امسال  همگاني  آموزش  بخش  در  گفت: 
افراد مختلف آموزش امداد و کمك هاي اوليه را فرا گرفتند که 
3 هزار نفر آنان از کارمندان دولت بودند.امير جاليان در نشست 
خبري با اشاره به شروع به کارمرکز آموزش هاي تخصصي امداد و 
نجات استان اصفهان از سال۸۹  به عنوان يکي از ۵ مرکز آموزش 

دوره هاي  ميزبان  اصفهان  مرکز  کرد:  اظهار  در کشور  تخصصي 
بين المللي، کشوري، منطقه اي و استاني است و در کنار آموزش ها 
به داوطلبان، به دنبال اجرايي و عملياتي کردن اين آموزش هاست 
وبا توجه به تاثير اين مرکز در مهارت، آموزش و بازآموزي آموزشي 
مي توان گفت اصفهان سردمدار مراکز آموزشي است.وي در بيان 
آموزش هاي امسال مرکز آموزش هاي تخصصي امداد و نجات استان 
عملياتي  مراکز  کاربران  آموزشي  دوره  نخستين  گفت:  اصفهان 

هماهنگ کننده کشور )DEC( با تلفن 111 در ارديبهشت ماه ، 
۹ دوره لجستيك با حضور ۴۸۰ نفر از رؤساي سازمان هاي مختلف 
و مسئوان انبارهاي شعب کشور و دوره جست وجو با سگ براي 
۸3 مربي سگ هاي جست وجو و نجات در کشور با همکاري ۶ نفر 
از مربيان بين المللي آلماني به مدت ۹ روز برگزار شد و بر همين 
اساس قرار است اين مرکز به عنوان مرکز آموزش تخصصي سگ هاي 

جست وجو و نجات شود.

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در ديدار با پرسنل 
ستادي سازمان تعاون روستايي استان کردستان بابيان اينکه اجراي 
مهندسي جديد در تعاون روستايي استان زمينه موفقيت اين شبکه 
را فراهم کرده است اظهار داشت: عملکرد سازمان و شبکه تعاون 
روستايي به عنوان بازوي فعال سازمان جهاد کشاورزي در پيشبرد 

سياست هاي اين سازمان در بخش کشاورزي بسيار مهم و تاثيرگذار 
است. به گزارش روابط عمومي سازمان  جهادکشاورزي استان 
کردستان، خالدجعفري افزود: يکي از مزيت هاي ارزشمند تعاون 
روستايي امانتداري شبکه تعاون روستايي است با توجه به اين 
درآمد و منفعت آنها براي شخص خاصي نيست و به بهره برداران 
بخش کشاورزي که اکثرا سهامداران شبکه تعاون روستايي هستند 

برمي گردد کاما مورد حمايت مديريت و مجموعه سازمان جهاد 
کشاورزي استان مي باشد. وي اظهارداشت: مديران فعلي مرکز و 
استاني سازمان تعاون روستايي و اعمال سياست هاي جديد که با 
اجراي مهندسي در تشکيات و برنامه هاي خود به تناسب روز بوده 
است در حال تحقق و با اعمال اين رويه مديريتي قطعا اثر بخشي 

آن در جوامع روستايي و کشاورزي بيشتر خواهد بود.

رشت-خبرنگاررسالت:
مدير مخابرات منطقه گيان با حضور در اداره مخابرات شهرستان تالش با 
نماينده مردم شهرستانهاي تالش ، رضوانشهر و ماسال ديدار و  گفت وگو 
کرد .مهندس آموئي با ارائه گزارشي از وضعيت مخابرات شهرستانهاي 
حوزه انتخابيه جناب مهندس شکري ، تالش را از شهرستانهاي پيشرو 
در ارائه خدمات و سرويس هاي مخابراتي به مردم منطقه دانست 
و افزود: همکاران ما در سراسر استان الخصوص شهرستان تالش با 

جديت تمام به طور شبانه روز در خدمت مشتريان عزيز و مردم شريف 
منطقه هستند و تاش ما بر اين است تا با ارتقاء سرعت و کيفيت در 
ارائه خدمات به مشتريان با کسب رضايت خدا و مشتريان ، در رديف 
استانهاي تراز اول کشور قرار گيريم.وي با اعام رضايت از همکاري 
متقابل دستگاههاي اجرايي شهرستان و مخابرات ، ابراز اميدواري کرد 
که با گسترش شبکه فيبرنوري در همه نقاط تالش ، شهر الکترونيك 
را عملياتي کنيم . مهندس شکري با ابراز رضايت از عملکرد مخابرات، 

روحيات مهندس آموئي  را ستودني دانست و اظهار داشت: مخابرات 
گيان به دور از هياهوي سياسي و رسانه اي ، کارهاي خود را به نحو 
مطلوبي پيگيري و هدف گذاري کرده است و من از عملکرد مخابرات 
در استان و شهرستانهاي تالش و تابعه رضايت دارم.در اين جلسه 
مقرر گرديد با همکاري ساير حوزه هاي ارتباطي ، مخابراتي و فناوري 
اطاعات، نسبت به گسترش شبکه هاي مخابراتي در حومه شهر و بعضي 

از روستاهاي فاقد ارتباط، بررسي و اقدام ازم صورت گيرد.

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: 
در حال حاضر بيش از ۴۰ هزار خانوار نيازمند از 
خدمات حمايتي اين نهاد بهره مند هستند. به 
گزارش سايت خبري کميته امداد،قباد مبشري 
بويراحمد  و  کهگيلويه  امداد  کميته  مديرکل 
در  اداره  هفت  از  دوروزه  و  فشرده  سفري  در 
شهرستان هاي کهگيلويه، بهمئي و لنده بازديد و 

با فرمانداران،ائمه جمعه،فرماندهان سپاه،همکاران 
امدادگر و۲۰ خانواده مددجو ديدار کرد. مبشري 
در ديدار با کارکنان کميته امداد ادارات دهدشت، 
تا  امدادگران خواست  از  لنده و بهمئي  سوق، 
با سعه صدر پاسخگوي مراجعه کنندگان باشند 
را در دستور کار  ارباب رجوع  تکريم  و همواره 
خود قرار دهند. وي امدادگران را دعوت کرد تا 
به دوراز نگاه سياسي، قومي، قبيله اي و طايفه اي 

به نيازمندان خدمت کنند و خدمت صادقانه و 
بي منت را سرلوحه کار خود قرار دهند. مبشري در 
ادامه با ائمه جمعه دهدشت، سوق و لنده ديدار 
کرد.مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
ائمه جمعه گفت: خدا را شاکريم  با  در ديدار 
نيازهاي  پاسخگوي  که در يك نهاد خدمتگزار 
هستيم.  جامعه  ضعيف  قشر  و  نيازمند  مردم 
قباد مبشري با يادآوري اينکه در حال حاضر 

از ۴۰ هزار خانوار تحت حمايت کميته  بيش 
امداد کهگيلويه و بويراحمد است، تصريح کرد: 
شهرستان کهگيلويه بيشترين تحت حمايتي ها 
را دارد و در طرح تبصره 1۴ هزار خانوار جديد 
از اين شهرستان به چرخه حمايتي کميته امداد 
وارد شدند و ما اميدواريم که براي کاهش فشار 
اقتصادي  روي اين خانواده هاي نيازمند خدمات 

مطلوبي به آن ها ارائه دهيم. 

استاندار سيستان و بلوچستان:
 دولت بايد به سيستان 
نگاه ويژه داشته باشد

در نشست مشترک مديران كشاورزي با رئيس اتاق سمنان:
 اجماع تشکل هاي کشاورزي ضروري است

سمنان-خبرنگاررسالت:
  نشست مشترك مديران کل جهاد کشاورزي 
وتعاون روستايي با رئيس اتاق سمنان برگزار 
شد. علي اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني 
،اقتصاد کشاورزي در استان سمنان را توانمند 
خواند و بيان داشت: توليدات کشاورزي در 
استان توانمندي خاص دارد، تا آنجا که صنايع 
وابسته به اين صنعت توانسته اند اثر گذاري 

مناسب در اين حوزه داشته  را باشند. 
رئيس اتاق سمنان ادامه داد:هر چه تشکل هاي  
و  واردات  مسير  باشند  کارآمدتر  کشاورزي 
تر  منسجم  کشاورزي  محصوات  صادرات 
خواهد شد. وي  نقش تشکل هاي کشاورزي 
کشاورزي  محصوات  بازرگاني  توسعه  در 

مرکز  کرد:  اضافه  و  دانست  مهم  بسيار  را  
تا  را دارد  اين آمادگي  اتاق سمنان  آموزش 
کارگاه آموزشي تخصصي کشاورزي  را براي 
بهره برداران کشاورزري برگزار نمايد.احسان 
عباسپور مدير کل تعاون روستايي استان در اين 
نشست مشترك گفت: شرکت تعاون روستايي 
تشکل هاي  مختلف کشاورزي را در مجموعه 
خود دارد ،عباسپور تصريح کرد: شرکت تعاون 
روستايي با محوريت کشاورزي قراردادي اين 
موضوع را به بهره بردان تبيين نموده است 
که محصوات کشاورزان پس از توليد مشکل 
فروش نخواهند داشت  وي ادامه داد: کشاورزي 
استراتژيك  براي  هشت محصول  قراردادي 

استان سمنان آغاز شده است.

مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل خبرداد:
فعاليت ۱00  واحد گاوداري صنعتي شيري در استان 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان 
اردبيل گفت: 1۰۰ واحد گاوداري صنعتي شيري 
در استان اردبيل فعاليت مي کنند. ولي سعادتي 
صنعتي  واحدهاي  از  تعدادي  از  بازديد  در 
دامداري استان اظهار کرد: اين استان داراي 
کشتارگاه هاي صنعتي و مدرن و کارخانه هاي 
متعدد توليد خوراك دام و کارخانه هاي لبني از 
توانمندي منحصر بفردي در سطح ملي برخوردار 
است.وي بيان کرد: 1۰3 واحد گاوداري صنعتي 
شيري به ظرفيت ۲۹ هزار و ۸۰۰ راس ، 3۷3 
واحد پرواربندي به ظرفيت ۵۵ هزار و ۵۰۰ 
راس و 11۴ واحد پرواربندي بره به ظرفيت 
۴۴ هزار و ۷۵ راس در استان فعال هستند.

مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان 
اهداف  تحقق  راستاي  در  داد:  ادامه  اردبيل 
اقتصاد مقاومتي و دستيابي به اشتغال پايدار 
در استان فعاليت هاي امور دام بر مبناي توسعه 
واحدهاي گاوداري صنعتي شيري و گوسفند 
و  فعال  واحد هاي غير  فعال سازي  و  داشتي 
نيمه فعال استوار است.سعادتي تصريح کرد: 
دامداري  مهم  مناطق  از  يکي  اردبيل  استان 
به  دامپروري کشور محسوب مي شود که  و 
 ، اردبيل  حاصلخيز  دشت  سه  داشتن  دليل 
مغان و مشگين شهر و وجود ۲ شرکت کشت 
و صنعت و دامپروري مغان و پارس پتانسيل 
قابل توجهي در توليد گوشت قرمز ، سفيد ، 

انواع لبنيات و فرآورده هاي دامي دارد.
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زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان 
در نشستي که با حضور وزير جهاد کشاورزي در 
زابل برگزارشد؛ اظهار داشت: دولت بايد به منطقه 
سيستان نگاه ويژه داشته باشد چرا که مردم سيستان 
پاسداري از مرزهاي کشور را بر عهده دارند و ازمه 
پاسداري از مرز تثبيت و نگه داشت جمعيت انساني 
در اين منطقه است. استاندار ابراز اميدواري کرد: 

اميدآفريني به مردم سيستان از برنامه ها و اهداف اين 
سفر باشد؛ چرا که با توجه به شرايط کنوني منطقه 
سيستان؛ بعضي گفتمان ها اميد را از مردم سلب مي 
کنند.موهبتي تصريح کرد: برنامه هاي توسعه اي و 
پروژه هاي مربوط به وزارت جهادکشاورزي از جمله 
آبرساني با لوله و  مالچ پاشي در سيستان با سرعت 
بيشتري دنبال شود.وي گفت: يکي از اين پروژه ها 
طرح بزرگ آبرساني با لوله به ۴۶ هزار هکتار از 
اراضي دشت سيستان است که دولت تاکنون ۹۰۰ 
ميليون دار در اين بخش هزينه کرده و بايد به بهره 
برداري مناسب برسد چرا که در حال حاضر عدم 
شفافيت نظام بهره برداري از آب موجب نارضايتي 
مردم شده است. رئيس شوراي حفاظت از منابع 
آب استان همچنين خواستار برنامه ريزي دولت 
براي تغيير الگوي کشت و استفاده از شيوه هاي 

نوين آبياري در اين منطقه شد.

»
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نيويورک تايمز:
  بن سلمان 
 عامل بي ثباتي 
خاورميانه است
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اشغال  خواستار  دموکرات  حزب  برجسته  سناتور 
وال استريت براي پايان طمع در آمريکا شد.به گزارش 
خبرگزاري آنا، سناتور برني سندرز در حساب کاربري 
خود در توئيتر با اشاره به تضاد طبقاتي موجود در 
اين کشور  اقتصادي  و  از ساختار سياسي  آمريکا 
انتقاد کرد.وي در توئيتر خود نوشت: پيشرفت واقعي 
اجتماعي در اين کشور به وجود نخواهد آمد مگر اينکه 
ما شجاعت به دست آوردن  )اشغال( وال استريت، 
شرکت هاي بيمه، شرکت هاي دارويي، مجتمع هاي 
نظامي، صنعت سوخت فسيلي، صنعت زندان و ساير 
نيروهايي را که حرص و طمع دارند داشته باشيم.به 
گزارش آنا، سناتور ايالت ورمونت بارها نظام طبقاتي 
آمريکا و شرکت هاي بزرگ اين کشور را مورد انتقاد 
قرار داده که بنا به ماحظات اقتصادي خود در حال 
نابود کردن جامعه آمريکايي هستند.برني سندرز 
که در انتخابات درون حزبي دموکرات ها با خيانت 

سوپردليگيت هاي حزب )افراد رده باا و تأثيرگذار( 
رقابت را به هياري کلينتون واگذار کرد، از حاميان 
قشر ضعيف آمريکا و منتقد شرکت هاي بزرگ است.
جنبش »آکيوپاي وال استريت« )اشغال وال استريت( 
که به جنبش ۹۹ درصدي معروف است، از حاميان 
برني سندرز است. نام وي به عنوان يکي از کانديداهاي 
مطرح براي انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ و رقابت 

با دونالد ترامپ مطرح است.

سناتور آمريکايي:
بايد وال استريت را اشغال کرد

طالبان در بيانيه اي به مناسبت سالگرد حمله 
افغانستان به آمريکا  نظامي شوروي سابق به 
هشدار داد، اگر خاک افغانستان را ترک نکند 
 ۱۹۸۰ دهه  در  شوروي  مشابه  سرنوشتي  به 

گرفتار خواهد شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه 
اين بيانيه در حالي منتشر شده که اخيرا دولت 
براي کاهش تعداد  برنامه هاي خود  از  آمريکا 

نظاميان اش در افغانستان خبر داد.
گروه شبه نظامي طالبان در اين بيانيه به مناسبت 
سي  و نهمين سالگرد حمله شوروي سابق به 
با  آمريکايي  نيروهاي  تصريح کرد:  افغانستان 
»خفت« روبه رو هستند و بايد »خيلي چيزها 
فرا  خود  سرد  جنگ  سابق  دشمن  تجربه  از 

بگيرند«.
نيروهاي شوروي سابق در سال ۱۹۸۹ بعد از يک 
دهه اشغالگري در افغانستان خاک اين کشور را 
ترک کردند که در پي اين اتفاق جنگ داخلي 
خونين در افغانستان به راه افتاد و طالبان ظهور 
پيدا کرد.ذبيح اه مجاهد سخنگوي طالبان در اين 
بيانيه که به سه زبان انگليسي، فارسي دري و 
فارسي پشتو منتشر شد، گفت: از شکست شوروي 
در افغانستان عبرت بگيريد و دست از آزمودن 

غيرت قبا ثابت شده افغان ها، برداريد.

طالبان خطاب به آمريکا:
 از سرنوشت شوروي عبرت بگير!

نيويورک تايمز: 
طوفان سياسي در آمريکا نزديک است

در  که  رويدادهايي  تمامي  نوشت  گزارشي  در  تايمز  نيويورک 
با  اول رياست جمهوري ترامپ روي داده در مقايسه  دو سال 
قبل  آرامش  است  ترامپ  و  آمريکا  روي  پيش  که  چيزي  آن 

طوفان است. 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين روزنامه آمريکايي به انزواي 
ترامپ در داخل و خارج از کشور اشاره کرده و نوشته است که 
رو خواهد  روبه  با چنان چالش هايي  ترامپ  آينده  در دو سال 
مانند يک دوره  از دولت وي  پرتنش گذشته  بود که دو سال 

آرام به نظر خواهد رسيد.
نيويورک تايمز در اين گزارش نوشت در دو سال گذشته، ترامپ 
که  کرده  ايجاد  را  اعتقاد  اين  و  بوده  خود  دولت  با  جنگ  در 
است،  عصباني  ترامپ  داده اند.  تشکيل  احمقان  را  اطرافيانش 
برابر خواسته هايش مقاومت مي کنند و  چون اطرافيان وي در 
انجام چيزي  براي  ترامپ مي گويند قدرتي  به  زماني که آن ها 
که مي خواهد ندارد آشفته مي شود و مظنون مي شود که مبادا 

آن ها مخفيانه در حال تضعيفش هستند.
اين روزنامه آمريکايي در ادامه گزارش خود نوشت: در حالي که 
رئيس جمهور يک بار اعام کرده "به تنهايي مي تواند سيستم را 
رو به راه کند"، اکنون به تنهايي در سيستمي قرار دارد که بيش 
از هر زمان ديگري شکست خورده به نظر مي آيد. تعطيلي دولت، 

رسوايي هاي اخير، بي ثباتي بازار سهام، خارج کردن نيروهاي 
آمريکايي از سوريه و استعفاي وزير دفاع متحد خود، اين احساس 
از  خطر  در  دولت  که  کرده  تقويت  ديگر  زمان  هر  از  بيش  را 
کنترل خارج شدن، قرار دارد. در حالي که رئيس جمهور آمريکا 
 در تاش براي يافتن مسيري رو به جلو است، مسير پيش رو 
بسيار خطرناک به نظر مي رسد. با توجه به پر سرو صدا بودن 
رويدادهايي که در دو سال نخست رياست جمهوري ترامپ روي 
 داده تمامي اين رويدادها در مقايسه با آن چيزي که در پيش رو 

است آرامش )قبل طوفان( است.
بر اساس گزارش نيويورک تايمز، کمتر از دو هفته ديگر نانسي 
خواهد  عهده  بر  را  آمريکا  نمايندگان  مجلس  رياست  پلوسي 
پيدا  را  قدرت  اين  نمايندگان  مجلس  دموکرات هاي  و  گرفت 
کمپين  ترامپ،  خانواده  تجاري  روابط  درباره  که  کرد  خواهند 
بازرسي  و  تحقيق  دولتش  و  وي  جمهوري  رياست  رقابت هاي 
کنند. پس از همه اين موارد، وي با نتايج گزارش رابرت مولر 
بازرس ويژه درباره ارتباط کمپين انتخابات رياست جمهوري با 
روسيه مواجه خواهد شد. پس از آن نيز، پلوسي ممکن است 
فشار  تحت  ترامپ  استيضاح  براي  از سوي همحزبي هاي خود 
قرار بگيرد و درگيري هايي ميان دموکرات ها و جمهوري خواهان 

درباره استيضاح روي خواهد داد.

نيويورک تايمز در گزارش خود به سخنان مايکل استيل مشاور 
سناتورهاي جمهوري خواه اشاره کرد که وي معتقد است هيچ 
چيزي از چالش هايي که طي دو سال آينده روي مي دهد شبيه 
رويدادهايي که طي دو سال گذشته اتفاق افتاده نخواهد بود و 
افزايش اين احساس که رئيس جمهور تحت محاصره دشمنان 
سياسي خود قرار خواهد گرفت اوضاع را وخيم تر خواهد کرد.

است.  شده  درگير  نيز  جمهوري خواهان  با  اخيرا  ترامپ  البته 
بيرون  براي  ترامپ  تصميم  با  را  خود  مخالفت  آشکارا  آن ها 
آوردن نيروهاي آمريکايي از سوريه و افغانستان ابراز داشته اند. 
جمهوري خواهان همچنين به شدت از رفتار واشنگتن با عربستان 
پس از قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار منتقدعربستان مخالفت 
مخالف  که  کابينه  از  دفاع  وزير  متيس  جيمز  خروج  کردند. 
سرگردان  رويکرد  و  بوده  سوريه  از  آمريکايي  نيروهاي  خروج 
ترامپ در قبال متحدان آمريکا نيز باعث ايجاد تزلزل در ميان 

جمهوري خواهان شده است.
اين روزنامه آمريکايي در پايان نوشت: روزهاي گذشته مملو از 
درگيري هايي بوده که بخش عمده اي از آن توسط رئيس جمهور 
ايجاد شده است. مشاوران بيشتري مسير خروج از کاخ سفيد را 
در پيش گرفته و اختافات به جاي آنکه کاهش يابند در حال 

افزايش هستند و هيچ نشانه اي از ايجاد آرامش وجود ندارد.

در يادداشتي به وليعهد سعودي حمله کرد و نوشت:  روزنامه 'نيويورک تايمز' 
محمد بن سلمان عامل بي ثباتي خاورميانه است به طوري که منافع عربستان 

و آمريکا را به صورت يکسان در اين منطقه تهديد مي کند.
 به گزارش ايرنا، »نيکاس کريستف« روز پنج شنبه مقاله اي تصريح کرد: آمريکا 
 بايد براي پايان يافتن جنگ يمن، از نفوذ خود عليه عربستان استفاده کند، اما به نظر 

مي رسد که واشنگتن با موضوع گرسنگي مردم يمن مماشات مي کند.
نويسنده نيويورک تايمز که به همراه هيئت سازمان ملل متحد پس از سفر به 
يمن، به عربستان رفته بود، در مورد وليعهد سعودي مي افزايد: بن سلمان يک 
شخصيت سرکوبگر و نابلد اقتصادي است اما با اين وجود، در ميان جوانان سعودي 
مقبوليت دارد. بسيار دشوار خواهد بود که خود را در يک کشور سراسر امنيتي 

ببيني و با شخصيت هايي مصاحبه کني و از آنان در مورد رهبرانشان بپرسي 
که جنگ در يمن را رهبري مي کنند و موجب گرسنگي کودکان و شکنجه زنان 
مي شوند.کريستف ادامه داد: در سفرم به عربستان با يک تاجر زن به نام »ناهد 
قطان« مصاحبه کردم، او به خاطر آن که زنان مي توانند در عربستان سعودي 
رانندگي کنند، قدردان وليعهد بود اما زماني که از او پرسيدم که زنان، شکنجه و 
زنداني مي شوند و آزادي ها در کشورش سرکوب مي شود، سکوت کرد.وي افزود: 
 در اين سفر مشاهده کردم بخش اعظم عربستاني ها بر اين باورند که بن سلمان 
بر  حال  عين  در  آنها  اما  بود  سعودي  منتقد  خاشقجي  جمال  قتل  مسئول 
کند،  ياري  را  آنها  بايد  واشنگتن  که  اين  و  آمريکا  با  عربستان  روابط  اهميت 

تأکيد دارند.

فرزند  انصاري محسني  مجيد  اينجانب  التحصيلي  فارغ  مدرک 
علي اصغر به شماره شناسنامه 60714 صادره از مشهد در مقطع 
كارشناسي رشته تحصيلي مهندسي نساجي تکنولوژي نساجي 
صادره از واحد دانشگاهي كاشان به شماره سريال 202445 و شماره 
ثبت سازمان دانشنامه قديم و تاريخ 78/1/31 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
-TIGG05 برگ سبز و كارت سوخت خودرو سواري هاچ بك تيپ
CVT به شماره موتور MVM484FTAG003145 و به شماره 

شاسي NATGBATLXG1002967 به شماره پاک 99 ايران 
نام آقاي اسماعيل خداشاهي مفقود  به  876 و 68 مدل 1395 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت برگ سبز خودروي وانت زامياد 
به رنگ آبي روشن- روغني مدل 1392 و به شماره موتور 652804 
و شماره شاسي NAZPL 140 BD 0366617 و شماره پاک ايران 
69-753 و 34 به نام ماريا ميرزاعلي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مفقودي مدارک-برگ سبز اتومبيل سواري پرايد 111 مدل 1397 
به شماره پاک ايران 22-341 س 58 و شماره موتور 6120642 و 
شماره شاسي 1026248J431100NAS سند خودرو، كارت خودرو 
و بيمه نامه خودرو به نام محسن خليلي، گواهي نامه، كارت ملي 
به شماره 4899922809 بنام حسن محمدي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. اين آگهي بنا به درخواست نامبرده 

منتشر مي گردد.
برگ سبز و كارت خودرو سواري بي ام و مدل 523 رنگ مشکي با 
پاک انتظامي 54-56-454 ايران و شماره موتور N52B25AF و 
شاسي WBRAFP310KBC621458 بنام اينجانب هادي دشتکي 
كدملي 4432434189 فرزند اصغر مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
سند مالکيت )برگ سبز( خودرو پي كي مدل 1383 رنگ كرم به 
 M13632434 شماره انتظامي ايران 67  141 ب 21 و شماره موتور
و شماره شاسي 2025986 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره 4171635 مربوط به كاميون 
ولوو به شماره انتظامي 584 ع 71 ايران 23 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت اتومبيل پرايد صبا مدل 1384 به شماره انتظامي 
227 ن 33 ايران 23 به شماره موتور 01283409 و شماره شاسي 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   S1412284644928

مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پارس TU5 به رنگ سفيد مدل 96 به شماره 
پاک 457ن 31-ايران 34 به شماره موتور 164B0141599 و شماره 
شاسي NAAN11FEXHH994545 بنام عبدالوهاب فصيحي 
فرزند حسنعلي ش.ش 11 كهگيلويه لنده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند اتومبيل MVM550 مدل 1396 به رنگ سفيد به شماره پاک 
 NATGCASL6H1006739 677 ن 28ايران 34 و شماره شاسي
و شماره موتور MVM484FCBDH006881 بنام علي عباسي 
نسب فرزند يداله ش.ش 370 بهبهان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت سامت اينجانب محسن چشم شب گرگيچ فرزند نظر به ش.م 

3580167065 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند مالك خودروي پژو آردي بنام عباس مظفري 
به شماره شاسي:  مدل 1378  به شماره پاک 57-824 ب45 
78715482 موتور 2232716007 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو جك سواري تيپ j 5HFC7180BTF به رنگ 
مشکي مدل 1393- به شماره پاک 72-474ط68 و به شماره موتور 
4G93DDAE011557 وشماره شاسي NAKNG7245EB111652 بنام 

رضا ابراهيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت خودروي سواري پژو 405 مدل 
موتور  شماره   85 716ص23-ايران  انتظامي  شماره  به   1383
12483181446 شماره شاسي 83304368 به رنگ نوک مدادي 

روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت و كارت خودروي وانت تويوتا 
2000 به شماره انتظامي 531ق15-ايران 95 شماره موتور 2110964 
شماره شاسي 1151246 به رنگ سفيد روغني بنام دوستين برم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز كاميون كشنده دانگ فنگ مدل 1390 به شماره انتظامي 
828 ع 88- ايران 44 شماره موتور 87794637 و شماره شاسي 
NADG4DY39BH606388 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
پژو 405 مدل  )برگ سبز( خودروي سواري  مالکيت  شناسنامه 
موتور  ايران 85 شماره  انتظامي 864 س22-  به شماره   1393
 NAAM01CA2EK634738 124 شماره شاسيK0363467
به رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 به مدل 
 124K0779206 1394 به رنگ خاكستري متاليك به شماره موتور
و به شماره شاسي NAAM01CE6FR232565 و به شماره پاک 
انتظامي ايران 14-351م 72 و بنام مالك جميل خرسان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت هوشمند فعاليت رانندگان حرفه اي متعلق به اينجانب 
مسعود احمدي منفرد فرزند صيدعلي به ش.م 4190162973 و 
به تاريخ تولد 1370/2/1 صادره از كوهدشت و به شماره هوشمند 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   97/9/6 تاريخ  در   2924139

ساقط مي باشد.
اينجانب مرتضي مطهري مالك خودروي سواري سمند ايکس 7 
مدل 1383 به رنگ نقره اي متاليك به شماره بدنه 83252050 
شماره موتور 12483151146 به شماره پاک 96-298 ب13 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودرو مذكور را 
نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف 10 
روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو ساري واقع در كيلومتر 5 جاده 
ساري به نکا جنب شركت شماليست مراجعه نمايند. بديهي است 

پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز وانت پيکان رنگ سفيد شيري مدل 1390 به شماره 
انتظامي 287 و 34- ايران 43 و شماره موتور 11490057461 و 
شماره شاسي 220932 به نام مرتضي حسن بيکي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره  رنگ سفيد  برگ سبز سواري سايپا 132 مدل 1390 
انتظامي 448 و 36- ايران 43 و شماره موتور 4436868 و شماره 
شاسي s3412290392192 به نام حسين رحيمي مفرد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نكته

خبر

سالي سخت براي ترامپ
بخش سياسي خارجي

برآيند شرايط موجود در آمريکا نشان مي دهد که سال آينده براي 
رئيس جمهور اين کشور بسيار سخت خواهد بود.

کناره گيري جيمز متيس از سمت وزارت دفاع آمريکا از يک سو و ديگر 
رفتارهاي منحصربه فرد ترامپ در آستانه فرارسيدن سال نو ميادي، منجر 
به بروز مناقشات زيادي در اين کشور شده است. اين تنش ها در حالي 
تقويت مي شود که واشنگتن در حال گذار به سال ۲۰۱۹ ميادي است، 
سالي که در آن به سبب برگزاري رقابت هاي درون حزبي دموکرات ها و 
تشديد بحران هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در آمريکا، سال سختي 

براي رئيس جمهور جنجالي آمريکا محسوب مي شود.
ترامپ در چنين شرايطي سعي دارد با فرافکني و عادي جلوه دادن 
اوضاع، مانع از تمرکز افکار عمومي کشورش بر فضاي آشفته کاخ سفيد 
شود. هنوز مشخص نيست که ترامپ تا چه زماني قصد دارد به بازي 
توليد بحران هاي مقطعي براي اپوشاني بحران هاي عميق در آمريکا 
ادامه دهد، اما برخاف خواسته رئيس جمهور اين کشور، تاريخ مصرف 

اين بازي رو به پايان است.
طي روزهاي اخير عملکرد ترامپ به شدت زير ذره بين رسانه هاي آمريکايي 
قرار گرفته است. کار به  جايي رسيده است که مطابق آخرين نظرسنجي 
صورت گرفته از سوي فاکس نيوز )رسانه حامي ترامپ(، تنها ۳۹ درصد 
از شهروندان آمريکايي نسبت به انتخاب دوباره ترامپ در آوردگاه سياسي 
۲۰۲۰ اطمينان دارند و ۵۵ درصد با انتخاب دوباره وي مخالف هستند. 
درصورتي که اين آمار حفظ شود، شاهد بروز تنش هاي مزمني در بين 
سال هاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در کاخ سفيد خواهيم بود. اين در حالي است 
که اعضاي مجلس نمايندگان جديد متشکل از اکثريت دموکرات هاي 

مخالف ترامپ نيز به زودي در کنگره مستقر خواهند شد.
بسياري از رسانه هاي آمريکايي پيش بيني کرده اند که اقدامات و 
سياست هاي جنجالي ترامپ، اين کشور را با بحران هايي در زمينه هاي 
مختلف مواجه خواهد کرد. آنها معتقدند که اين بحران ها در حوزه هاي 
مختلف تبلور پيدا خواهد کرد و به نقطه آسيب آمريکا در عرصه 

داخلي و بين المللي تبديل خواهد شد.
روزنامه واشنگتن پست در يکي از گزارش هاي خود، به نمادهاي 
بحران سازي ترامپ در عرصه هاي مختلف اشاره کرده و شهروندان 
آمريکايي را بابت انتخاب وي به عنوان رئيس جمهور آمريکا مورد 
شماتت قرار داده است. در بخشي از اين مطلب آمده است: متعاقب 
منازعه بر سر تأمين هزينه ديوار مرزي بي فايده که دونالد ترامپ 
مدعي بود مکزيک پول آن را پرداخت خواهد کرد، دولت آمريکا 
تعطيل شده است. نوسانات بازارهاي مالي و آشفتگي هايي که در 
آنها به وجود آمده است نيز معلول رويکرد ترامپ و مشاوران وي 
است. استعفاي جيمز متيس زير دفاع آمريکا بر سر هوس جديد 

ترامپ نيز قدرت نظامي آمريکا را تقليل داده است.
در بخشي ديگر از اين مطلب، به وضعيت شاخص سهام در بازارهاي 
بورس آمريکا )کاهش شديد شاخص سهام در بورس( اشاره شده است. 
علي رغم اعام استيو منوچين وزير خزانه داري آمريکا مبني بر عادي 
شدن اوضاع، بار ديگر ارزش سهام در بازار آمريکا کاهش يافت. نکته 
حائز اهميت اينکه بسياري از تحليلگران و روزنامه نگاران آمريکايي 
معتقدند که اوضاع دولت آمريکا و رئيس جمهور اين کشور در سال 
آينده ميادي )سال ۲۰۱۹( تحت تأثير عوامل مختلفي بدتر خواهد شد. 
واشنگتن پست معتقد است، به زودي نتايج چند تحقيق مهم در آمريکا 
اعام مي شود که شامل تحقيقات رابرت مولر، بازرس ويژه تحقيقات در 
ارتباط با مداخله احتمالي روسيه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا 
است. ترامپ بدون شک از اين گزارش انتقاد خواهد کرد. درنتيجه به 

نظر مي رسد اوضاع بدتر شود.
در نهايت اينکه حضور ترامپ در رأس معادات سياسي و اجرايي آمريکا 
مولد نوعي بحران داخلي و بين المللي مزمن و دامنه دار اين کشور است. 
بحراني که تا ساليان دراز و حتي در صورت خروج ترامپ از قدرت 

گريبانگير کاخ سفيد خواهد شد.

بعد از امارات، بحرين نيز سفارتخانه اش 
در سوريه را بازگشايي کرد

وزارت خارجه بحرين اعام کرد که سفارتخانه اين کشور در سوريه 
فعاليت خود را از سرگرفته است.

 به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم ، وزارت خارجه بحرين، 
پنج شنبه شب با صدور بيانيه اي، ازسرگيري فعاليت هاي سفارتخانه اين 
کشور در سوريه را مورد تاييد قرار داد.در اين بيانيه، که در خبرگزاري 
رسمي بحرين) بنا( منتشر شده، از جمهوري عربي سوريه به نام »کشور 
برادر« ياد شده و آمده است سفارتخانه سوريه در بحرين نيز به فعاليت هاي 
خود ادامه مي دهد و سفرهاي هوايي بين دو کشور، بي وقفه انجام مي شود.
وزارت خارجه بحرين بر عاقه مندي منامه به ادامه روابط با سوريه و 
بر اهميت تقويت نقش کشورهاي عربي در حفظ استقال، حاکميت و 
تماميت ارضي سوريه تأکيد کرده و خواستار جلوگيري از دخالت هاي 
خارجي در امور سوريه شده است.عصر پنج شنبه نيز  وزارت خارجه 
امارات در بيانيه اي از آغاز به کار مجدد سفارت اين کشور در سوريه 
خبر داد و تصريح کرد که روابط اين دو کشور »به مسير طبيعي« خود 

بازگشته است.

روسيه: حضور ايران در سوريه تنها براي 
حفظ حاکميت آن است

نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امور خاورميانه تاکيد کرد که 
ايران در سوريه، به درخواست مقامات دمشق و براي  حضور نظامي 
حفظ استقال و تماميت ارضي اين کشور است و بعد از برقراري مجدد 

حاکميت سوريه، آنها اين کشور را ترک خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري »نووستي«، "ميخائيل 
و  خاورميانه  امور  در  روسيه  جمهور  رئيس  ويژه  نماينده  بوگدانوف" 
کشورهاي آفريقايي و معاون وزير امور خارجه اين کشور در مصاحبه 
با آژانس خبري بلومبرگ يادآور شد که علت حضور نظاميان ايراني در 
سوريه تنها حفظ حاکميت اين کشور است و بعد از برقراري مجدد 

تماميت ارضي، آنها سوريه را ترک خواهند کرد.   
اين ديپلمات روس در پاسخ به سوالي درباره حضور نظامي ايران در 
سوريه گفت: »روسيه اطمينان دارد که اگر استقال، حاکميت و تماميت 
ارضي سوريه برقرار شود، ايران ديگر دليلي براي باقي ماندن در اين 

کشور ندارد.«
به گفته وي، مقامات تهران و دمشق بارها اعام کرده اند که نيروهاي 
ايراني )برخاف نظاميان آمريکايي( تنها به درخواست دولت قانوني سوريه 
و براي کمک به نيروهاي دولتي در مبارزه با گروه هاي تروريستي در اين 
کشور حضور دارند. مقامات رسمي جمهوري اسامي نيز تاکيد کرده اند 

که قصد ايجاد پايگاه نظامي در خاک سوريه را ندارند.

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول
 )نوبت اول(

در پرونده اجرايي به شماره 950619 اموالي با مشخصات 
ذيل از محکوم عليه توقيف و قيمت آنها توسط كارشناس 
رسمي دادگستري ارزيابي و بشرح زير به مزايده گذاشته 

مي شود.
اموال توقيفي مورد مزايده عبارت است از:

ساختماني در يك طبقه با زيرزمين )قديمي ساز( داراي 
سند رسمي به  پاک ثبتي 412 فرعي از 35 اصلي در 
مالکيت آقاي بختيار حسين پور فاقد مستاجر به صورت 
نيمه اسکلت فلزي به مساحت 233/12 مترمربع واقع 
در نظرآباد، سيدجمال الدين، خ ميرزاي شيرازي، كوچه 

عارف 1 پاک 36 به ارزش 1/920/000/000 ريال 
اموال توقيفي با قيمت پايه به شرح فوق از طريق اجراي 
احکام مدني در مورخ 97/10/29 ساعت 11 در محل دفتر 
شعبه اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد 
به فروش خواهد رسيد.اشخاصي كه مايل به شركت در 
مزايده مي باشند مي توانند 5 روز قبل از روز معين مزايده 
اموالي را كه آگهي گرديده ماحظه نمايند مزايده از قيمت 
پايه كارشناسي شروع و به بااترين قيمت پيشنهادي 
فروخته خواهد شد. برنده مزايده بايد 10 درصد بها را 
في المجلس و الباقي را ظرف مهلت حداكثر يك ماه 

پرداخت نمايد.
تاريخ انتشار: 97/10/8

به  دادخواست  به شرح  كدملي 5979804714  با  خانم سکينه چاكري 
كه  داده  توضيح  چنين  نموده  درخواست  دادگاه  اين  از  كاسه 97/54 
شادروان سه شنبه چاكري با كدملي 3590787929 در تاريخ 88/7/23 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-متقاضي با مشخصات فوق همسر متوفي

2- يکشنبه چاكري به ش.م 3590799463
3-نصراه چاكري به ش.م 3590802545

4- رحم اه چاكري به ش.ش 1754
5- غام رضا چاكري به ش.ش 19 فرزندان ذكور متوفي

6- سميه چاكري به ش.ش 77
7- رحيمه چاكري به ش.م 3580118145 فرزندان اناث متوفي مرحوم 

ورثه ديگري ندارد.
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد.
اميرارسان خادمي

قاضي شوراي حل اختاف شهرستان دلگان 
م الف 396

تاريخ انتشار: 97/10/8

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد

با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛
 ۲۵ خانه بهداشت ساخته شده توسط بانک آينده در 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به بهره برداري رسيد

با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ۲۵ خانه بهداشت ساخته شده توسط 
بانک آينده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، افتتاح و به بهره برداري رسيد.بانک 
آينده، که پروژه هاي ساخت ۲۵ خانه بهداشت را با هدف کمک به تأمين آسايش خاطر 
هموطنان عزيز زلزله زده استان کرمانشاه، از حدود يک سال پيش آغاز کرده بود؛ آنان را 
با حضور جمعي از مردم منطقه، سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، اعضاي هيئت مديره بانک آينده و 
تعدادي از مسئوان استاني و محلي، در روز پنج شنبه ششم دي ماه سال ۱۳۹۷، افتتاح 
نموده و به بهره برداري رساند.در پي وقوع زلزله دلخراش در استان کرمانشاه در سال 
۱۳۹۶، بانک آينده، در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي، ساخت تعداد ۲۵ خانه 
بهداشت را در اين مناطق در دستور کار خود قرار داد که پس از گذشت حدود يک 
سال، اين پروژه ها، با موفقيت کامل، به اتمام رسيده و مورد بهره برداري قرار گرفتند.

تعداد ۴ خانه بهداشت در شهرستان جوانرود و در روستاهاي تابعه چشمه ميران، زيران، 
مزران و برده رش بازان، ۴ خانه بهداشت در بخش کوزران و در روستاهاي تابعه دايار، 
شيخ مصطفي، جعفرآباد و گلودره، ۱۷ خانه بهداشت نيز در شهرستان سرپل ذهاب 
و در روستاهاي تابعه کاشي تپه رش، کلينه، کوئيک عزيز، الياسي احمد، باني هوان، 
سر زل والي نظري، بزميرآباد، آب باريک، دارتوت، مشکنار، قره باغ اعظم، کلم کبود 
عليا، تپه داراب خان، ميل قادر عليا، امام عباس عليا، تايشه اي و کليه سفيد؛ ۲۵ خانه 
بهداشت احداث شده توسط بانک آينده در اين منطقه هستند.شايان ذکر است؛ عمليات 
اجراي اين پروژه ها از سوي بانک آينده، با پيگيري و هماهنگي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي و مساعدت استانداري و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، 
درماني استان کرمانشاه در سال گذشته آغاز و همزمان با آغاز چهلمين سالگرد پيروزي 

انقاب اسامي در مناطق تعيين شده، به بهره برداري رسيد. 

تهران درآستانه برگزاري مهم ترين رويداد 
نمايشگاهي صنعت در و پنجره 

شرکت هاي مختلف داخلي و خارجي، توليد کنندگان و دست اندرکاران صنعت در و پنجره از 
جاي جاي کشورمان و ديگر کشورهاي جهان خود را آماده مي کنند تا جديدترين توليدات و 
خدمات خود را در دهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته تهران به نمايش 
بگذارند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني دهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و 
صنايع وابسته:در اين نمايشگاه که از ۳ تا ۶ بهمن ماه در فضايي بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع و 
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود، بيش از ۳۵۰ شرکت داخلي 
و خارجي حضور و مشارکت دارند.فرهاد امينيان رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه گفت: 
نمايشگاه بين المللي در و پنجره از نخستين دوره برپايي آن در سال ۱۳۸۸تا به امروز از رشد 
صعودي بسيار مناسبي برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب شرکت ها و واحدهاي فعال در 
اين صنعت واقع شده است.امينيان افزود: به رغم رکود مزمني که در حوزه صنعت ساختمان 
حاکم شده و نيز شرايط اقتصادي ويژه ناشي از اعمال تحريمهاي خارجي، نوسانات نرخ ارز و 
ممنوعيت ورود کااهاي در و پنجره به کشور، استقبال بسيار خوبي از سوي فعاان صنعت در 
و پنجره کشور از نمايشگاه امسال به عمل آمده و نمايشگاه در فضاي بسيار گسترده اي برگزار 
مي شود.وي با بيان اينکه اين نمايشگاه از سوي شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي 
تهران برگزار مي شود،گفت: البته نبايد منکر اين موضوع شد که حضور شرکتهاي خارجي 
نسبت به سالهاي قبل کمتر شده است با اين وجود برپايي يک نمايشگاه صنعتي در شرايط 
فعلي در چنين سطحي ، حاکي از چشم انداز روشن و اميدوار کننده صنعت در و پنجره کشور 
محسوب مي شود و اين نمايشگاه تخصصي کماکان به عنوان نقطه اتکا و اميد فعاان و دست 
اندرکاران اين صنعت به شمار مي آيد.رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه اضافه کرد: دهمين 
 نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته به صورت تفکيک شده و در سالن هاي 
مجزا برگزار مي شود که شامل گروه هاي پروفيل يو پي وي سي، گروه در و پنجره يو پي وي 
سي، گروه ماشين آات و تجهيزات و گروه در و پنجره آلومينيومي است که هرکدام يک يا 
چند سالن مستقل را در اختيار دارند و مابقي گروه ها مانند يراق آات، شيشه پنجره، توري 
پنجره ، نشريات تخصصي و ساير حوزه هاي مرتبط جانمايي شده اند.امينيان گفت: مخاطبين 
انبوه سازان  بر مصرف کنندگان عام، عمدتاً شرکت هاي ساختماني،  نمايشگاه عاوه  اين 

 

مسکن و شهرک ها، مجتمع هاي مسکوني، اداري و تجاري، هتل ها، بيمارستان ها، مراکز 
آموزشي و ورزشي هستند.



»

ملکشاهي:
 ۲۰ زندان 

بايد به خارج از شهرها 
انتقال پيدا کند

اجتماعي شنبه 8 دي 101397
21 ربيع الثاني 1440-29 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9395

رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت: ۲۰ زندان بايد به خارج از 
شهرها انتقال پيدا کند.اللهيار ملکشاهي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني 
خبرگزاري تسنيم درباره منتفي شدن انتقال زندان ها به خارج از شهرها 
گفت: در بودجه سال 97 پيش بيني شده بود سازمان زندان ها و قوه قضائيه 
۲۰ زندان مهم که در داخل شهرها وجود دارد را به خارج از شهرها انتقال 
قوه قضائيه و سازمان  به  را  اجازه  اين  داد: حتي مجلس  ادامه  بدهد.وي 
زندان ها داده بود اگر با  مزايده اين زندان ها به فروش نرسيدند آنها را از 
طريق مذاکره واگذار کنند، ادامه داد: اجازه هاي وسيعي به مراکز ذي ربط 
در واگذاري زندان ها داده شده است تا هر چه سريعتر اين زندان ها از داخل 
شهر به بيرون انتقال پيدا کنند.وي با بيان اينکه اکثر زندان هايي که در داخل 

شهر قرار دارند در محل هاي خوبي هستند و به راحتي مي توان آنها را به 
فروش رساند، افزود: سازمان  زندان ها بايد از طريق مذاکره اين مکان ها را به 
ارگان هاي دولتي همچون شهرداري ها که خواهان آن هستند واگذار کند.

رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس تصريح کرد: حتي اين پيش بيني 
نيز در قانون انجام شده که يک صندوق تنخواه گردان در اختيار سازمان 
زندان ها قرار گيرد اگر زنداني فروخته شد و تا زماني که زندان جديد ساخته 
شود از آن براي اجاره مکان ديگري استفاده کنند.ملکشاهي با بيان اينکه 
تاکنون اقدام مناسبي براي انتقال زندان ها به خارج شهرها انجام نشده است، 
اضافه کرد: بايد هرچه سريعتر اين اتفاق رخ دهد تا برخي از مشکاتي که 

در اين زمينه وجود دارد برطرف شود.

خبر
مدير عامل سازمان تاکسيراني شهري کشور:
تاکسيرانان بيمه تکميلي مي شوند

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهري کشور، از به اجرا درآمدن 
بيمه تکميلي رانندگان تاکسي تا پايان سال خبر داد.به گزارش 
خبرگزاري مهر، مرتضي ضامني با بيان اينکه موضوع بيمه تکميلي 
درمان تاکسيرانان يکي از مسائلي بود که مدت ها مغفول مانده بود 
که با جديت در حال پيگيري آن هستيم، گفت: جلسات متعددي با 
مسئوان مربوط در حوزه بهداشت و درمان داشته ايم که اميدواريم 
بيمه  از  بتوانند  تاکسي  رانندگان  ارائه طرحي  با  و  پايان سال  تا 
تکميلي درمان استفاده کنند.وي ادامه داد: بيمه تأمين اجتماعي 
اين قشر نيز از مسائلي بود که متأسفانه چون در گذشته در قانون 
بودجه سنواتي کشور سرفصل مشخصي درباره بيمه تأمين اجتماعي 
رانندگان ديده نشده بود همواره با سازمان تأمين اجتماعي مبني 
بر اينکه دولت سهم خود را پرداخت نمي کند اختاف نظرهايي 
داشته ايم.ضامني افزود: با پيگيري هاي صورت گرفته در وزارت 
کشور و مجلس، بيمه تأمين اجتماعي تاکسيرانان در ايحه بودجه 
سال 9۸ قرار گرفت و از سال بعد ۵۰ درصد سهم دولت در بيمه 

رانندگان لحاظ خواهد شد.

معاون توانبخشي بهزيستي خبر داد:
افزايش حمايت هاي تحصيلي از دانش آموزان 

و دانشجويان معلول در سال ۹۸
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي از برنامه ريزي اين سازمان براي 
افزايش حمايت تحصيلي از دانش آموزان و دانشجويان معلول در 
سال 9۸ خبر داد.حسين نحوي نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اينکه سازمان بهزيستي از مهمترين سازمان هاي فعال در 
زمينه فقرزدايي گفت: اين سازمان طي سال هاي اخير گام موثري 
را در اين حوزه  برداشته است.وي تصريح کرد: در سال هاي گذشته 
سازمان بهزيستي حرکت رو به جلويي را داشته است و در اين زمينه 
دولت و مجلس نيز شرايط خوبي را براي فعاليت اين سازمان فراهم 
کرده  است.معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور ادامه داد: 
يکي از اقدامات صورت گرفته در سازمان بهزيستي افزايش اعتبارات 
سازمان بهزيستي است که بر اساس آخرين جلسات صورت گرفته 
اعتبارات سازمان بهزيستي در سال 9۸ افزايش خواهد يافت که در 
خصوص ميزان آن نيز بايد در انتظار جلسات نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي باشيم.وي با بيان اينکه در صورت تصويب افزايش 
پيدا  افزايش  بودجه و حمايت در بخش هاي مختلف  اعتبارات، 
مي کند همچنين به افزايش تعداد مراکز روزانه ارائه خدمات به 
معلوان در سال آينده اشاره کرد و گفت: در اين زمينه تعامل ما 
مراکز خصوصي بيش از گذشته خواهد شد.نحوي نژاد همچنين از 
برنامه ريزي سازمان براي افزايش حمايت تحصيلي از دانش آموزان 
و دانشجويان تحت پوشش در سال 9۸ خبر داد وگفت: معلوان در 

اولويت برنامه هاي حمايتي سازمان قرار دارند.

ضارب مأمور پليس راهور دستگير شد
راننده متخلف يک دستگاه خودروي سواري که مأمور پليس راهور 
را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، دستگير شد.به گزارش گروه 
اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، ساعت ۱۸ روز جمعه ۳۰ آذر 97 
در فلکه اول گلستان شهرستان بهارستان راننده متخلف يک دستگاه 
خودرو، مأمور پليس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داد.پس از 
اعمال قانون راننده متخلف پرايد توسط يکي از ماموران پليس راهور 
شهرستان بهارستان، راننده خودروي مذکور به صورت جنون آميز 
با اين مأمور درگير شد.فرد مجرم و خاطي بافاصله دستگير و پس 
از تشکيل پرونده تحويل مقام قضائي شهرستان مذکور شد؛ راننده 

مجرم هم اکنون در زندان است.

سردار کمالي خبر داد:
 محاسبه ۵۰ درصد از خدمت 

کارکنان دولت در مناطق عملياتي 
براي استفاده از معافيت سربازي

از  مسلح  نيرو هاي  کل  ستاد  سرباز  انساني  سرمايه  اداره  رئيس 
محاسبه ۵۰ درصد از خدمت کارکنان دولت در مناطق عملياتي 
خبر داد.سردار موسي کمالي در گفت وگو با خبرنگار حوزه نظام 
وظيفه گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص محاسبه 
خدمت کارکنان دولت در ۸ سال دفاع مقدس که در مناطق عملياتي 
 بوده اند اظهار کرد: محاسبه ۵۰ درصد از خدمت کارکنان دولت که در 
۸ سال دفاع مقدس در مناطق امنيتي خدمت کرده اند، براي استفاده 
از معافيت يا کسر خدمت حدود يک ماه پيش از سوي ستاد کل 
به سازمان امور استخدامي و سازمان مديريت اباغ شده است و 
آنها بايد آن را به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي اباغ کنند.وي 

گفت: ما پيگير هستيم تا اين قانون با سرعت اجرا شود.

رئيس جمعيت هال احمر:
تنها 1۰ درصد مردم از آموزش هاي 

امدادي برخوردارند
رئيس جمعيت هال احمر کشور گفت: تنها ۱۰ درصد مردم از 
آموزش هاي امدادي برخوردارند.به گزارش ايرنا، علي اصغر پيوندي 
در مراسم اختتاميه پيمايش کشوري مربيان جمعيت هال احمر 
در بم گفت: کشور ما بسيار پهناور و با اقليم زيبايش آبستن اتفافات 
و حوادث طبيعي است  و بايد آمادگي ازم را براي امدادرساني و 
مقابله با اينگونه حوادث داشته باشيم.وي با اشاره به اينکه زلزله 
بم در پنجم دي ماه ۸۲ اتفاقي تاريخي بود و ساليان زيادي طول 
مي کشد تا تالمات روحي و رواني آن از بين برود اظهار داشت: البته 
اين خود تجربه اي جديد بود که زمينه ساز تقويت زيرساختي اين 
نهاد کمک رسان شد. وي با بيان اينکه تنها ۱۰ درصد مردم از 
آموزش هاي امدادي برخوردارند تصريح کرد: همپاي امکانات موجود 
بايد آموزش را جدي بگيريم گرچه آموزش دير جواب مي دهد شايد 
توسعه آموزش عمومي کليد قفل کمک در بحران ها و حوادث در 

کنار تجهيزات هال احمر باشد.

انتقاد دبيرکل جمعيت مبارزه با 
 دخانيات از تخصيص ارز مبادله اي

به توتون و سيگار
دبيرکل جمعيت مبارزه با دخانيات گفت: تخصيص ارز مبادله اي 
به توتون و سيگار و موضوع خروج قهوه خانه ها از اماکن عمومي 
تاسف بار است.به گزارش ايسنا، مسجدي در سومين کنگره ملي 
دخانيات و سامت در بندرعباس به وضعيت تاسف بار کشيدن 
قليان در اماکن عمومي توسط نوجوانان و جوانان و بخصوص زنان 
و همچنين تخصيص ارز مبادله اي به توتون و سيگار اشاره کرد و 

چنين مباحثي را غيرقابل توجيه دانست.
وي از نمايندگان مجلس خواست که به استفساريه اين موضوع راي 
مثبت ندهند و به مباحث مطرح مبني بر تخصيص ارز مبادله اي 
به توتون و سيگار به صورت جدي توجه کنند.وي گفت: مبارزه 
با استعمال دخانيات بايد از مهدهاي کودک آغاز شود و اين روند 
را در دانشگاه ها نيز ادامه دهيم. در واقع آگاهي بخشي در سطوح 

مختلف آموزشي بايد پياده شود.

مرضيه صاحبي 
ادامه از صفحه اول

ناپذير  تلخ، سنگيني تحمل  اين روزگار  بايد در 
هستي را از کول و دوش بچه هايي که سرگردان، 
ضعيف... مريض و با کوله باري از مريضي و ژن 
هاي ضعيف وارد اين جهان مي شوند برداشت. بايد 
با توضيح ماجرا و محبت و آگاه سازي از سرنوشت 
اين کارتن خواب ها   بچه هايشان، عقيم سازي 
 و آشفتگان بي جا و مکان از توليد کارتن خواب هاي 
آينده جلو گيري کرد. بايد به اين انسان هايي که 
اينسان ، بدبخت... بي چاره و سرگردان در حال 

توليد مثل هستند... فرمان ايست داد.«
هنگامي که اين سخنان مطرح شد، حرفي از سند 
حقوق شهروندي به ميان نيامد و از قضا هيچ يک 
از آقايان مسئول نگفتند مطابق اين بند يا تبصره 
بايد به فکر راه چاره اي براي آنان بود. البته از همان 
ابتدا کارکرد انتخاباتي اين سند براي ما مشخص بود 
اما به هر روي شما را ارجاع مي دهيم به فصل دوم 
مهم ترين حقوق شهروندي، »حيات سامت زندگي 
شايسته بند۳-۲: بهره مندي از زندگي  شايسته 
از جمله خوراک،پوشاک،مسکن،آموزش ،بهداشت 
محسوب  شهروندان  حقوق  از  مناسب  درمان   و 
مي شود. بند ۳-۳از موظف بودن دستگاه هاي اجرايي 
براي افزايش سطح سامت عمومي، حفظ حقوق 
بنيادين حيات، شرايط مطلوب براي زندگي، کاهش 
ميزان مرگ و مير و چندين حقوق ديگرشهروندي 

صحبت به ميان آورده اند.«
به هر روي در همان برهه از زمان اين پرسش نزد 
جامعه شناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي مطرح 
شد که دولت چه کارهايي براي آنان انجام داده که 
 پس از عدم حصول نتيجه، تصميم گرفته پروژه 
عقيم سازي را به منظور توقف رشد کارتن خواب ها در 
دستور کار قرار دهد؟ پاسخ هيچ بود. دولت هيچ کاري 
انجام نداده. آمارها درباره شمار آنان متناقض است، 
گاهي از ۱4 تا ۱۵ هزار و گاه ۲۰ هزار کارتن خواب 
در تهران سخن گفته مي شود. نمي دانيم به کدام يک 
 از اين اعداد و ارقام مي شود، استناد کرد اما اين را 
مي دانيم که سامان سراهاي تهران فقط مي تواند 
براي ۵ هزار کارتن خواب گنجايش داشته باشد و 
اين مسئله تکليف باقي کارتن خواب ها را نامشخص 
مي سازد. وقتي هوا خيلي سرد مي شود، ديگر 

معادله مرگ آنان چندان پيچيده نيست. 
ظاهرا مدتي قبل دوکارتن خواب، سرماي هوا را تاب 
نياورده و در مقابل سامان سرايي در منطقه ۲۱، 
جان خود را از دست داده اند البته گفته مي شود، 
اين اتفاق به علت مصرف زياد مواد مخدر رخ داده 
اما اگر اين فرضيه هم درست باشد بايد به اين امر 
تصريح داشت که بسياري از کارتن خواب ها براي 
اينکه بتوانند زيرسقف آسمان، سرماي ناجوانمردانه را 
طاقت بياورند، در مصرف مواد مخدر زياده روي مي 
کنند پس همچنان صورت مسئله برسرجاي خود 
باقي است زيرا ازنظرگاه جامعه شناسان و کساني 
که دستي بر آتش رسيدگي به کارتن خواب ها 
دارند، موضوع به اين سادگي ها نيست. به چند 
دليل مهم، از جمله اينکه احداث گرمخانه همانند 
يک مسکن موقت عمل مي کند و بايد ريشه يابي 
کرد و پرسيد چرا هر سال برتعداد بي خانمان ها 

و بي سرپناهان افزوده مي شود؟ 
حبيب اه مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيستي کشور در اين بار گفته است: »عمده علت 
کارتن خوابي، اعتياد، فقر و بيکاري است. بسياري از 
افرادي که از شهرستان به تهران براي يافتن شغل و 
وضعيت اجتماعي  مناسب تر مهاجرت مي کنند، زماني که 

 موفق نمي شوند به سمت اعتياد کشيده شده و سرانجام 
کارتن خوابي، سرنوشت آنها مي شود. اختاات 
رواني شديد که منجر به طرد فرد از خانواده شده 
باشد نيز يکي از علل اصلي بي خانماني در کشور 

است.«
اما بعد از دانستن علت کارتن خوابي بايد بر اين 
امر تاکيد کرد که حتي اگر گرمخانه به تعداد کافي 
هم وجود داشته باشد بازهم در اصل ماجرا تغييري 
حاصل نمي شود و آن طور که مريم غام زاده، آسيب 
شناس اجتماعي به خبرگزاري مهر گفته، »برخي از 
کارتن خواب ها از آسيب ديدگان پر خطري هستند 
 که به دليل اعتياد باا خود تمايلي به حضور در 
گرمخانه ها ندارند و برخي از کارتن خوابها خود داوطلبانه 
به گرمخانه ها مراجعه مي کنند برخي ديگر نيز توسط 
گشت ها در محل هايي که قابل مشاهده است مانند زير 
 پل ها، کنار خيابان ها، پياده روها و ساير مکان هايي 
آوري  جمع  و  شناسايي  است  دسترس  در   که 
مي شود اما برخي از کارتن خوابها در مکان هايي 
مستقر مي شوند که دسترسي به آنها وجود ندارد 
مانند خانه هاي مخروبه و نيمه کاره و خودشان 

هيچ تمايلي به آمدن به گرمخانه ها ندارند.« 
کند:  عنوان مي   سعيد خراطها، جامعه شناس 
ها   گرمخانه  در  ها  خواب  کارتن  »ساماندهي 
را  ساماندهي  اصطاح  وقتي  است.  ُمسکن  يک 

 

را  گرمخانه  اسم  کنارش  در  و  بريم  مي  کار   به 
مي آوريم، معلوم است حداکثر به دنبال يک ُمسکن 
ها  خواب  کارتن  مسئله  که  حالي  در  رويم   مي 
حل نمي شود. چون اين ُمسکن شرايطي که منجر 

 

مي شود به اينکه افراد به خيابان کشيده شوند و شب 
 را در خيابان بگذرانند و کارتن خواب باشند را دوا 

نمي کند چون به علت ها مراجعه نمي شود.«
آمارها نشان مي دهد بالغ بر ۱۰۰ ميليون کارتن 
خواب در تمامي کشورهاي جهان زيست مي کنند 
که البته اين ميزان بسيار کمتر از آنچه که هست، 
تخمين زده شده زيرا اين آمار فقط در ايران حدود 
4۰ هزار نفر برآورد مي شود که همين رقم هم 
جاي بحث داشته و بيش از اين هاست بنابراين 
نمي توان با ناديده گرفتن کارتن خواب ها و يا بيان 
اظهارنظرهاي صرفا سياسي نظير اينکه ساماندهي 
و يا رسيدگي به آنان بارمالي براي نظام دارد، از 
زيربار اين مشکل شانه خالي کرد. اگر سياست 
زيربار  از  تدبيري هم چون شانه خالي کردن  و 
آمار  تعداد  بر  هرسال  بود،  کار  چاره   مشکات 
بي خانمان ها افزوده نمي شد. پس بايد چشمها 

را شست و جور ديگر ديد. 

در اين ميانه برخي هم کاسه داغ تر از آش شده و مدعي 
هستند که چون کارتن خواب ها به انواع بيماري هاي 
مسري و عفوني مانند ايدز، هپاتيت و سل مبتايند 
پس بايد سياست عقيم سازي را اجرا و دنبال کرد 
 زيرا اغلب کشورهاي توسعه يافته به اين کار دست

مي زنند. اين اظهارنظرها هم در نوع خود تامل برانگيز 
است زيرا همان طور که پيش از اين مطرح شد، 
علت العلل رواج کارتن خوابي در کشور ما بيکاري 
و فقرست و تا هنگامي که اين چرخه معيوب در 
سيستم سياستگذاري ما حاکميت داشته باشد، نمي 
توان با اقداماتي نظير عقيم سازي جلوي بحران 
را گرفت. حتي به فرض هم که اين اقدام انجام 
بشود، بازهم بايد شاهد افزايش کارتن خواب ها و بي 
خانمان هاي جديد باشيم چون باتوجه به عدم چاره 
انديشي براي ايجاد اشتغال واقعي و درمان بيماري 
مزمن اقتصاد، فقر همچنان توليد خواهد شد و در 
 اندک زماني بسياري از افراد متعلق به دهک هاي 
پايين و مياني جامعه، سرپناه شان سقف آسمان 
خواهد بود و در دل خيابان زيست مي کنند! پس 
بهتر است از سياست بازي و سياست زدگي دست 
برداشت. بعضي مسائل شوخي بردار نيستند. رشد و 
توليد بي خانماني به معناي از دست دادن سرمايه 
انساني و کاهش بهره وري هرچه بيشتر در اقتصاد 
خواهد بود. هرچند به دنبال تحليل هاي اقتصادي 
اين ماجرا نيستيم اما اين را بايد بدانيم که اگر امروز 

کاري براي آنها نکنيم فردا خيلي دير است. 
خيريه  جمعيت  مديرعامل  زاده،  ديلمي   عباس 
 »تولد دوباره« معتقد است: »در جوامعي که سيستم هاي 
رفاه اجتماعي، کمرنگ تر است و دهک هاي پايين 
مورد حمايت اجتماعي قرار نمي گيرند، مسئله کارتن 
خوابي هم جدي تر و بيشتر است. در جوامع توسعه يافته 
 هم کارتن خوابي وجود دارد، اما دو مدل برنامه براي 
بي خانمان ها اجرا مي شود و کارتن خواب ها در اين 
کشورها طرد نشده و به حاشيه شهر نمي روند، از 
 طرفي شهرداري و دولت با در اختيار قرار دادن سرپناه، 
وعده هاي غذايي ساده و حتي کارهاي دست پايين در 
محل هاي خاص از اين افراد حمايت مي کنند.«

 اميرمحمود حريرچي در قامت جامعه شناس به ما مي گويد: 
جهان  کشورهاي  اغلب  در  ها  خواب  کارتن   «
قالب  در  آنها  توانمندسازي  و  هستند  الکليست 
يک پروسه طواني و آينده نگرانه انجام مي شود. 
به عنوان مثال در کانادا و شهر ونکوور دولت به 
حق  گذارد.  مي  احترام  آنها  شهروندي  حقوق 
کسب  هاي  دوره  يا  و  پرداخت  را  شان  بيکاري 
 مهارت برگزار مي کند. حتي آنها در محيط هايي 

برخوردار  هايي  معافيت  از  کنند،  مي  کار   که 
مي شوند. از سوي ديگر چون دولت در امر کمک رساني 
 و حمايت به آنها پيشگام است، خيريه ها نيز دست به کار 
مي شوند. شهرداري کشورهاي توسعه يافته داراي 
واحد قوي مددکاري اجتماعي بوده و تحت نظر ان 
 جي او و خيريه ها به کارتن خواب ها کمک مي کنند. 
چون مي بينند که دولت هم خودش را کنار نکشيده 
است. به لحاظ بهداشت و درمان و مسائل تغذيه 
اي و سرپناه حمايت هاي ويژه صورت مي گيرد 
و حتي مردم عادي هم به تبعيت از دولت مشتاق 

رسيدگي و حمايت کردن از آنها هستند.«
او مي افزايد: »در کشور ما فعاليت داوطلبانه وجود 
ندارد. بررسي ها نشان مي دهد ايراني ها ۲ دقيقه 
در روز فعاليت داوطلبانه انجام مي دهند. البته مردم 
ما به تبعيت از دولت، رغبتي براي حمايت ندارند 
درحالي که مردم سايرکشورهاي جهان به شدت 
راغب هستند که به فرياد همنوعانشان برسند. اگر 
مسئوان ما به حقوق شهروندي معتقد باشند آن 
وقت مردم هم احساس تکليف مي کنند. مسئله 
اين است که حتي همين سند حقوق شهروندي 
هم رعايت نمي شود و انگار رونمايي از آن به نوعي 
تکاليف  و  حقوق  ايحه  بود.  افکارعمومي  فريب 
شهروندي بايد بتواند برابري را برقرار کند. اان 
مسئوان ما زندگي شيک و لوکس خودشان را 
دارند بعد دم از رفع فقر و بيکاري و رعايت حقوق 
 شهروندي مي زنند. درحالي که خودشان هم مي دانند 
اينگونه اسناد اعتبار قانوني ندارد. در حال حاضر نه 
مسئوان و نه نمايندگان مجلس بين مردم نيستند 

و نمي دانند دردشان چيست.«
 او در ادامه تاکيد مي کند: »اگر گفته مي شود علت 
کارتن خوابي؛ فقر و بيکاري و اعتياد است، سوال 
اينجاست که علت گرايش افراد به بيکاري و فقر 
و اعتياد چيست؟ چرا اين مثلث بايد در جامعه ما 
ابعاد گسترده اي داشته باشد؟ اگر فرد کار ندارد 
يعني مورد حمايت قرار نگرفته که مهارتي کسب 
کند. اينجا حقوق مردم مطرح است که اسمش 
به  وقتي  اند حقوق شهروندي. طبعا  را گذاشته 
اين حقوق توجه نشود، مسئولين ما خيلي راحت 
صورت مسئله را پاک مي کنند و اين ها وقتي 
مي بينند فرد معتاد شده و بيکار است و گوشه 
خيابان افتاده و به اصطاح کارتن خواب شده، پيش 
خودشان مي گويند همين که هست درحالي که 
تمام آدم هاي اين کشور مثل بسياري از کشورهاي 
جهان، حق و حقوقي دارند. يعني سردمداران و 
مسئولين دولتي نسبت به مردم ديني دارند که 

بايد ادا کنند و بايد کساني که به هر دليلي دچار 
هاي  حمايت  زيرچتر  را  اند  شده  مشکل   اين 
خويش قرار داده و به سياست توانمندسازي و اصل 

پيشگيري توجه کنند.«
اين جامعه شناس براين مسئله تصريح مي کند 
انجام گرفته براي کارتن خواب  که حداکثر کار 
اين  از  آنها  که  درحالي  است،  گرمخانه  ايجاد 
وقت  هيچ  ما  مسئولين  اند.  فراري  ها  گرمخانه 
نپرسيده اند که چرا آنها حاضرند شب را در خيابان 
 باشند اما به گرمخانه پناه نياورند. اين مکان ها 
براي بي خانمان ها و کارتن خواب ها مثل پادگان و 
زندان است. فقط يک توالت عمومي وجود دارد که در 
 آن را 6 بعدازظهر مي بندند چون مي گويند اين ها 
توي توالت مواد مخدر مصرف مي کنند به همين 
علت فرد کارتن خواب ترجيح مي دهد روي همان 
کارتن بخوابد ولي به گرمخانه نرود. ما بي خانمان ها 
را به عنوان معلولين اجتماعي مي شناسيم اما به حال 
خود رهايشان کرده ايم و اساسا به فکر توانمندسازي 
 آنها نيستيم. درحالي که هر معلول اجتماعي فرياد 
مي زند من ناتوانم، توانمندم کنيد و به دادم برسيد 
پس بايد به دادش برسيم. حتي در گرمخانه هايي هم 
که ايجاد کرده اند، کمکي به اين ها نمي شود و حتي 
غذا هم نمي دهند. ببخشيد که اين اصطاح را مطرح 
مي کنم اما متاسفانه آقايان مسئول ما اين ها را به 
شکل انگل جامعه مي بينند. درحالي که اين ها ثمره 
 بي برنامگي و عدم پيشگيري مسئوان هستند. تفکر 
 محروميت زدايي دربين دست اندرکاران ديده نمي شود 
و فقط به دنبال سياست هايي نظير عقيم سازي 

هستند تا اساسا صورت مسئله را پاک کنند.
حريرچي با اشاره به اينکه ان جي اوهايي مثل خانه 
 خورشيد تاش خود را مي کنند تا از کارتن خواب ها 
حمايت نمايند اما اين اقدام مثل لگه گيري است، 
مي افزايد: »بايد از ريشه اي به اين قضيه پرداخت. 
مسئوليت اين اقدام برعهده دولت است که محروميت 
زدايي را دنبال کند تا کار به اينجا نکشد. آسيب 
ديدگان اجتماعي، قربانيان جامعه هستند. قرباني 
شرايط موجودند و آن وقت مسئوان ما با افتخار 
اسامي دهان پرکن و شيک نظير ساماندهي کارتن 
 خواب ها و يا ساماندهي معتادان متجاهر را انتخاب 
مي کنند اما در عمل بايد از اين آقايان پرسيد چرا 
وضعيت به اينجا کشيده که شما بخواهيد ساماندهي 
انجام دهيد؟ پرسش ديگر اين است که آيا اين 
ساماندهي اثربخش بوده و يا صرفا براي زيبايي 
چهره شهر اقدام به سانسور يا حذف آنها کرده 
ايد؟ اين مسائل ناشي از نگرش مسئولين مملکتي 
است. ما بايد قبول کنيم که افراد اين جامعه که 
حاا به هر دليلي کارتن خوابند، مثل من و شما و 
ديگري، حق حيات دارند. مني که به عنوان وزير 
و وکيل مسئوليت دارم چقدر در ايفاي نقش خود 

کوتاهي کرده ام؟«
 وي مي گويد: »مدتي قبل به ميدان هرندي رفتم و 
اين ها زيرنايلون زندگي مي کردند و چون وجودشان 
براي همسايه ها مزاحمت ايجاد مي کرد از طبقات 
 بااي ساختمان ها روي سر آنها آب جوش مي ريختند 
و يا چادرهاي پاستيکي يا نايلوني شان را آتش 
مي زدند. ظاهرا مدتها پيش يکي از مسئولين بااي 
مملکتي در حد معاون رئيس جمهور هم به اينجا 
براي بازديد آمده و گفته با ديدن وضعيت کارتن 
خواب ها، چندشب خوابم نبرده درحالي که نخوابيدن 
مسئوان ما اهميتي ندارد، مهم اين است که براي 
کارتن خواب ها کاري بکنند. قطعا توانمندسازي 
اين معلولين اجتماعي پروسه اي زمان دار است 

اما بايد در اين مسير حرکت کرد. 

گزارش رسالت از بی توجهی به وضعيت کارتن خواب ها؛

زمستان برای کارتن خواب ها سردتر است

افزايش  گفت:  کشور  اجتماعي  امور  سازمان  رئيس 
آسيب هاي اجتماعي دور از انتظار نيست.به گزارش ايرنا 
تقي رستم وندي در نشست کارگروه تخصصي اجتماعي 
استانداري بوشهر گفت: تحوات ايجاد شده در بخش 
اقتصادي به طور يقين حوزه اجتماعي را نيز تحت تاثير 
قرار مي دهد و بايد متوليان اين بخش با حساسيت 
بيشتري در بحث امور اجتماعي ورود کنند. وي افزود: 
 همواره اين نگراني و دغدغه نسبت به افزايش آسيب هاي 
اجتماعي باتوجه به افزايش مشکات اقتصادي وجود دارد که بايد متوليان امر با برنامه ريزي ويژه از 
اين مسئله پيشگيري کنند.وي با اشاره به تحوات جهاني در بخش هاي مختلف تاکيد کرد: ايران 
 بخشي از اين جهان است و به تبع آن مصون از اين تحوات نيست به همين دليل اجراي طرح هاي 
ويژه در برابر کنترل آسيب هاي اجتماعي ضروري است.وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقاب در کنترل 
 آسيب هاي اجتماعي اضافه کرد: برهمين اساس همه دستگاه هاي ذيربط با طراحي اقدام هاي فوق العاده 
با خاقيت و ابتکار بايد جلو پيشرفت آسيب هاي اجتماعي را بگيرند. وي با بيان اينکه افزايش آسيب هاي 
اجتماعي دور از انتظار نيست گفت: خطر گستردگي آسيب هاي اجتماعي جدي است و اقدام ما بايد 
در گلوگاه ها باشد.رستم وندي با اشاره به اجراي طرح نظام مراقبت دانش آموزان )نماد( گفت: اين 
طرح از جمله طرح هاي راهبردي، بلندمدت و بادوام است که با توجه به فراگيري و پوشش جمعيتي 
وسيع با قدرت اجرا شود.وي افزود: طرح نماد در معاونت تربيت  بدني آموزش و پرورش دنبال مي  شود 
و داراي پنج ويژگي عمده است و مي تواند يکي از طرح هاي فوق العاده و موفق باشد. به گفته وي، طرح 
نماد با توجه به عمق اثربخشي که دارد به خوبي از بروز آسيب هاي اجتماعي جلوگيري مي کند و ابعاد 
 پيشگيرانه امدادي و صيانتي در آن ديده شده است.وي با اشاره به آسيب پذيري محله هاي حاشيه نشين 

يادآورشد: همه اقدام هاي اصاحي بايد به اين محله ها سوق داده شود.

رئيس سازمان امور اجتماعي کشور:
افزايش آسيب هاي اجتماعي دور از انتظار نيست

رئيس شوراي اسامي شهر تهران گفت: غفلت از 
توسعه شمالي خط 4 مترو ناشي از ناهماهنگي در 
شهرداري است.به گزارش خبرگزاري مهر، محسن 
هاشمي در جريان سلسله بازديدهاي سرزده روزهاي 
پنج شنبه از پروژه هاي شهري، از وضعيت پروژه 
با  وي  کرد.  بازديد  تهران  مترو   4 خط  توسعه 
 بيان اينکه بازديد هاي سرزده به اين دليل انجام 
مي گيرد که مقامات و مسئولين شهري را درگير 
بازديد نکند، گفت: در اين بازديد پروژه توسعه شمال غربي خط 4 مترو مورد بررسي ميداني قرار 
گرفت که طولي در حدود 4 کيلومتر داشته و ۳ ايستگاه را در خود جاي داده است.وي با تاکيد بر 
اينکه اين پروژه از مهمترين پروژه هاي مترو است که با توجه به وسعت عمل خطوط 6 و 7 مترو 
تهران به نظر مي رسد که مورد غفلت قرار گرفته است تصريح کرد: با انجام اين پروژه، خط 4 مترو 
مي تواند بخش مهمي از منطقه ۵ را خدمت رساني کند و همچنين از فشار ترافيکي شريان هاي 
غربي شرقي همچون بزرگراه همت و بزرگراه حکيم بکاهد.وي با تاکيد بر اينکه اتمام اين پروژه به 
لحاظ مالي مشکلي ندارد و تامين آن از شيوه ايجاد و سرمايه گذاري در مجتمع هاي ايستگاهي 
برنامه ريزي شده است افزود: در سال ۸9 که من مدير عامل مترو بودم با آقاي سعيدي کيا به 
عنوان رئيس بنياد مسکن و مديرعامل شرکت سامان محيط، قراردادي در همين خصوص منعقد 
شد که بر اساس آن قرار شد تا مجتمع ايستگاهي در اکباتان با عنوان افق و در جهت توسعه و 
سرمايه گذاري در اين خط ايجاد شود. رئيس شوراي اسامي شهر تهران ادامه داد: بر اساس اين 
قرار داد، شهردار منطقه براي زمين بنياد مسکن مجوز ازم را صادر کرد و اعتبارات آن تامين شد؛ 
اما متاسفانه به دليل کج فهمي در خود شهرداري منطقه ۵ و در بخش اداري و اجرايي اين منطقه 

اين کار خوب، متوقف شد و هنوز هم مشکل حل نشده است.

رئيس شوراي شهر تهران:
غفلت از توسعه شمالي خط ۴ مترو ناشي از ناهماهنگي در شهرداري است

از  بهزيستي کشور  امور اجتماعي سازمان  معاون 
حذف بخاري غيراستاندار در مهدهاي کودک در 
اين موضوع طي  سراسر کشور خبر داد و گفت: 
بخشنامه اي به تمام مهدهاي کودک مجوزدار اباغ 
شده است.حبيب اه مسعودي فريد در گفت وگو با 
خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم با اشاره به اينکه 
هم اکنون ۱7 هزار مهد کودک، مجوز فعاليت خود 
را از سازمان بهزيستي کشور دريافت کرده اند، اظهار 
کرد: از اين تعداد، 7 هزار و ۵۰۰ مهد، روستا مهد بوده،  يک هزار و ۲۰۰ مهد در حاشيه شهرها 
فعاليت مي کنند و مابقي مهد کودک هاي شهري هستند.وي با اشاره به بازرسي هاي مستمر سازمان 
بهزيستي از مهدهاي کودک در سراسر کشور گفت: در اين زمينه بازديدهاي دوره اي و فصلي انجام 
مي شود و با مهدهايي که بر خاف مقررات و ضوابط سازمان بهزيستي عمل کنند برخورد مي شود.
مسعودي فريد همچنين به پلمب مهدهاي متخلف اشاره کرد و گفت: اين فرايند بر اساس چارچوب 
و پس از اخطارهاي کتبي انجام مي شود که مواردي نيز در اين بخش در طول سال انجام مي شود.
وي همچنين به حمايت هاي سازمان بهزيستي از روستاه مهدها و مهدهاي حاشيه اي اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر کار توزيع يک وعده غذاي گرم در روستا مهدهاي شهرهاي محروم  در حال 
انجام است و به دنبال اين هستيم که اين برنامه را در ساير استان هاي کشور توسعه دهيم.معاون 
امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور همچنين به اباغ بخشنامه اين سازمان به تمام مهدهاي 
سراسر کشور بخصوص مهدها در استان هاي محروم و حاشيه اي با عنوان ممنوعيت استفاده از 
بخاري هاي غيراستاندارد اشاره کرد و گفت: اين بخشنامه چند روز پيش اباغ شد و مهدها موظف 
به انجام آن هستند.مسعودي فريد افزود: در اين بخشنامه تاکيد شده که به هيچ عنوان از بخاري هاي 

غيراستاندارد و حتي اامکان از بخاري هاي نفتي در مهدها استفاده نشود.

معاون امور اجتماعي بهزيستي خبر داد:
حذف بخاري  غير استاندارد در مهدهاي کودک
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اوليايي:
 واگذاري مطلق

  استقال 
عقاني نيست
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 سرمربي تيم فوتبال ليورپول به شاگردانش هشدار داد 
در بازي امشب بايد مراقب ضدحمات آرسنال باشند. 
يورگن کلوپ که تيم تحت هدايتش دررقابت هاي فصل 
جاري ليگ برترانگليس صدرنشين و تنها تيم بدون 
شکست اين مسابقات است، درآستانه ديدار حساس 
خانگي شاگردانش مقابل آرسنال درهفته بيستم 
ليگ برترگفت: آرسنال درمقطع کنوني شرايط خوبي 
دارد. آنها تيمي شگفت انگيزوسرمربي فوق العاده اي 
دارند، بنابراين شکست آنها واقعاً دشواراست.وي 
با آرسنال، بازي کامًا متفاوتي  ادامه داد: تقابل 
است. اگربه مانند بازي نيوکاسل اجازه ضدحمله 
به آرسنالي ها بدهيم، من فکرنمي کنم که شانسي 
براي پيروزي دراين بازي داشته باشيم، چون آنها 
رو  ازاين  هستند،  قدرتمند  واقعاً  در ضدحمات 
بايد دربسياري موارد پيشرفت کنيم. سرمربي تيم 
ليورپول گفت: درسوي ديگر اما ما تا کنون 51 

امتياز کسب کرده ايم که اين باورنکردني است. ما 
نيم فصل اول را بدون شکست به پايان برديم که 
اين حس واقعاً خوبي را به ما مي دهد.تيم فوتبال 
ليورپول که از فصل 93-1992 تا به امروز موفق 
به کسب عنوان قهرماني درليگ برترانگليس نشده، 
پس از بازي با آرسنال در روزپنج شنبه 13 دي 
بايد دربازي حساس ديگري در ورزشگاه اتحاد به 

مصاف تيم فوتبال منچسترسيتي برود.

کلوپ:
اميدوارم ليورپول از سد آرسنال عبورکند

سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي گفت:اميدواريم بتوانيم 
بازي هاي المپيک 2۰2۰ توکيو را با آبرو تمام کنيم، 
مي توانيم براي چهار سال آينده از نيروي جوان در بدنه 
کادر فني استفاده کنيم و ميدان را براي جوانان خالي 
کنيم چرا که بعيد است من ديگر توان و نيروي ازم 
را براي ۴ سال ديگرداشته باشم. محمد بنا درحاشيه 
رقابتهاي انتخابي تيم ملي گفت: بسياري از نفرات 
خوب ما در مرحله نخست انتخابي تيم ملي حضور 

ندارند واين مسابقات هر چند زياد در سطح باا نبود 
اما از شور و هيجان خوبي برخوردار بود. به غير از 
نفرات اصلي، ساير داشته هاي ما همين کشتي گيران 
هستند که درمرحله نخست حضور يافتند. وي در 
خصوص قرار نگرفتن رقابت هاي کشتي فرنگي جام 
تختي در سيستم رنکينگ اتحاديه جهاني، تصريح 
کرد: اين خواسته ما از سرپرست فدراسيون کشتي 
بود تا بتوانيم از تعداد نفرات بيشتري دراين تورنمنت 
استفاده کنيم، چرا که هم اکنون با مشکات زيادي 
براي اعزام به تورنمنت هاي بين المللي روبه رو هستيم 
و اکنون مي توانيم درهر وزن چند نماينده در جام 
تختي داشته باشيم. سرمربي تيم ملي  در خصوص 
تيم هاي خارجي حاضر در جام جهان پهلوان تختي 
روسيه،  تيم هاي خوبي همچون  اميدوارم   گفت: 
جمهوري آذربايجان و ترکيه به ايران بيايند تا بتوانيم 

رقابت خوبي داشته باشيم. 

محمدبنا:
هدف اصلي، حضورآبرومند در المپيک است

مديرعامل پيشين باشگاه استقال گفت: اطاع رساني هاي اشتباه باعث شده تا برخي تصور کنند 
بنده قصد خريد باشگاه را دارم که اين مطلب را تکذيب مي کنم. اوليايي اظهار داشت: برخي 
از دوستان نزديک به وزير دروزارت ورزش شيطنت کرده و اينطرف و آنطرف مي گويند بنده با 
بزرگان استقال اختاف دارم که اين موضوع را قويا تکذيب مي کنم. بنده در بين بزرگان تاريخ 
باشگاه استقال نقش نخ تسبيح را دارم وحلقه اتصال همه بزرگان اين باشگاه و مديران سابق 
هستم. با همه اين عزيزان هم ارتباط دارم وجلساتي را برگزارمي کنم.وي افزود: بنده قصد خريد 
استقال را ندارم. اصا با حقوق بازنشستگي توان چنين کاري را ندارم. اما هر فردي که به عنوان 
پيشکسوت، مربي، هوادار يا هر فرد ديگري که به اين تيم عاقه دارد مي تواند در قالب يک 
تعاوني يا شرکت سهامي عام درمالکيت اين باشگاه سهيم باشد.وي ادامه داد: اداره باشگاه هاي 
بزرگ به صورت تعاوني در دنيا مسبوق به سابقه است و بسياري از باشگاه هاي خارجي به همين 

شيوه اداره مي شوند. آنها داراي يک مجمع متشکل ازسهامدارانش هستند که اين مجمع هيئت 
مديره را انتخاب مي کند وهيئت مديره هم درکنارتعيين سياستهاي باشگاه، مديرعامل را جهت 
اموراجرايي انتخاب مي کنند. اان هم با تشکيل يک تعاوني اين امکان فراهم مي شود که همه 
عاقه مندان استقال درمالکيت آن و تصميم سازي هاي کانش دخيل شوند. وي اظهار داشت: 
باشگاه داري به شکل دولتي خاف قانون است و با اين وضعيت اقتصادي هم باشگاه داري به 
صورت خصوصي، عقاني نيست. لذا بهترين و منطقي ترين شيوه باشگاه داري به صورت تعاوني 
يا تشکيل شرکت سهامي است که چيزي مابين دولتي و خصوصي است.اوليايي گفت: برخي ها 
هم مي خواهند اقدام ما را با اقدام علي پروين در پرسپوليس مقايسه کنند که صراحتا اعام 
مي دارم به طورکلي شيوه ما با شيوه شرکت پرسپوليس تفاوت دارد . چرا که آنها يک شرکت 

تجاري هستند اما ما مي خواهيم شرکت سهامي عام ايجاد کنيم.

کيروش:

ملي پوشان سرشار از اميد و اعتماد به نفس هستند 
سرمربي تيم ملي فوتبال گفت: کساني که از ليست اصلي 
خط خورده اند کنارما هستند وجدا ازما نخواهند بود. 
کي روش در خصوص شرايط تيم ملي گفت: دردرجه 
اول مي خواهم تشکر کنم به خاطر پيام هاي تبريکي 
که به مناسبت سال نو ميادي دريافت کردم وبه همين 
خاطر ازتمام مردم ايران تشکرمي کنم که مرا مورد 
لطف قراردادند.وي افزود: ازامروزرسما ماجراجويي خود 
را آغاز کرده ايم و با جديت تاش مي کنيم و آماده 
مسابقات جام ملت هاي آسيا مي شويم.وي گفت: در 
ابتدا مي خواهم مراتب تحسين و تبريک خود را از 
تمام بازيکنان تيم ملي اعام کنم، خصوصا آنهايي که 
در کنارما بودند. بعضي اوقات مربي بودن به هيچ عنوان 
کارراحتي نيست و آدم آرزو مي کند کاش آن روز 
نمي رسيد چون مجبورمي شويد تصميماتي بگيريد 
که سخت است، اما مطمئنا آن تعداد بازيکنان هم به 
خودشان افتخارمي کنند و ما به هيچ عنوان ازهم جدا 
نيستيم و درکنارهم خواهيم بود.کي روش تصريح کرد: 
متاسفانه شکي نداريم که موج مصدوميت هايي که ما 
با آن مواجه بوديم من را مجبور کرد برخي نظراتم را 
تغيير و خودم را با شرايط موجود تطبيق بدهم. البته 

اطمينان کامل دارم تصميماتي که گرفته ام به طور 
کامل درست است، نه تنها براي بازيکناني که در تيم 
ملي حضور دارند بلکه براي بازيکناني که جايگزين 
نفرات مصدوم هستند تاثير زيادي در عملکردشان 
خواهد داشت.سرمربي تيم ملي تأکيد کرد: هنوز با 
مصدوميت ها مواجه هستيم )اشاره به جهانبخش(. 
او دريک هفته آتي جداگانه تمرين خواهد کرد و بعد 
بازيکنان ملحق خواهد  به ديگر  برابر قطر  ديدار  از 

شد.کي روش  گفت: قلي زاده يکي از بازيکنان خوب 
ازاومراقبت  ما  داراست.  آينده  جوانان  از  که  ماست 
خواهيم کرد. اميدوارم باشگاه او هم از وي مراقبت 
کرده، زيرا او يکي ازبازيکنان خوب وجوان ايران است.
سرمربي تيم ملي در پاسخ به اين پرسش که چقدر 
تجربه جام جهاني مي تواند به ما درتورنمنت ملت هاي 
آسيا کمک کند؟ افزود: تجربه بسيار مهم است ولي 
توانايي استفاده ازتجربه، بسيارمهم تراست. 1۰ روز تا 

اولين بازي فاصله داريم. بنابراين نتيجه مي گيريم زمان 
بيشتري براي آماده سازي در اختيار نداريم؛ ازاين چند 
روز باقي مانده، تنها ۶ جلسه تمرين جدي براي ما باقي 
خواهد ماند.کي روش تصريح کرد: ما بايد از تجربيات 
گذشته و کارهايي که کرده ايم، استفاده کنيم، طراوت 
تازه اي به تمرينات تکنيکي بدهيم و يک مرورگذرا داشته 
باشيم تا بتوانيم به سطح آمادگي کامل برسيم و براي 

بازي با يمن آمادگي کامل داشته باشيم.
وي  تأکيد کرد: ما سرشارازاميد و اعتماد به نفس 
هستيم. مسابقات جام ملت هاي آسيا بسيارسخت است 
و به همين دليل تيم ملي ايران نتوانسته در۴۰ سال 
گذشته به قهرماني دست پيدا کند و حتي نتوانسته 
به فينال راه پيدا کند.سرمربي تيم ملي اظهار داشت: 
متأسفانه برخي ها تظاهر مي کنند و مي خواهند اثبات 
را  ما  کار  ومي خواهند  است  راحت  کارما  که  کنند 
مثل خوردن کيک تشبيه کنند. ما در۸ سال گذشته 
پيشرفت چشمگيري داشتيم، شانس خوبي هم کسب 
کرديم ولي متأسفانه بعضي کارشناسان فکرمي کنند 
براي اينکه آنها خوشحال شوند، تمام تيم ها دست 

روي دست گذاشته وخوابيده اند.

گوناگون

نكته

خبر

کي روش نگران جاسوس ها!
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران نگران درز هرگونه اخباري ازاردوي تيم 
ملي درقطر است.شاگردان کي روش در حالي آخرين نکات تاکتيکي 
را در دوحه  پيگيري مي کنند که سرمربي تيم ملي  توجه ويژه اي به 
مخفي نگه داشتن تمرينات تاکتيکي خود دارد.تمرينات ملي پوشان 
عاوه براينکه در محوطه اي که با پارچه هاي مشکي پوشيده شده است 
برگزار مي شود نظارت ويژه مسئوان فدراسيون را نيز به همراه دارد. 
 اين افراد درطول اين مدت به طورمستمر سرتاسر محوطه را گشت 
مي زنند تا مبادا شخصي غيرازعوامل تيم ملي نظاره گرتمرينات باشند.
با اين حال کي روش همچنان نگران جاسوسي از تمرينات تيم ملي 
است تا مبادا رقيبان ايران در جام ملت هاي آسيا بتوانند تاکتيک هاي 
اين تيم را برداشته و از آن استفاده کنند. ازاين رو قرار است منطقه 
حفاظتي تمرينات تيم ملي بيشتر از روزهاي قبل مورد بازرسي قرار 
بگيرد تا دغدغه هاي کي روش براي افشا نشدن برنامه هاي آماده سازي 

اش در اطراف اردوي تيمش به حداقل برسد.

اتحاد ملي در اردوي ايران 
 کي روش ازمدت ها پيش برنامه اي براي سورپرايزکردن بازيکنان تيم 
ملي درنظرگرفته و در اردوي قطر با قراردادن عکس کودکي بازيکنان 
تصاوير  اين  قراردادن  و  بازيکنان  دراتاق  آنها  فعلي  ملي وعکس  تيم 
روي تخت بازيکنان همه آنها را تحت تاثيرقرارداد. بازيکنان تيم ملي 
بعد ازاقدام کي روش واکنش هاي خيلي مثبتي به اين موضوع داشته 
وازسرمربي تيم ملي تشکرکردند. آنها درطول برگزاري تمرينات رابطه 
صميمانه اي با سرمربي تيم ملي برقرارکردند واين اقدام سرمربي تيم 

ملي را اتحاد ملي لقب دادند.

پرسپوليس همچنان در انتظار!
 باشگاه پرسپوليس براي دريافت پاداش نايب قهرماني اش درليگ قهرمانان 
آسيا به دليل مشکات انتقال ارزبه کشور، با مشکاتي مواجه شده است. 
با اين حال پرسپوليسي ها پس از برگزاري ديدار فينال چند بار دراين 
خصوص با نامه نگاري و تماس هاي تلفني با کنفدراسيون فوتبال آسيا 
سعي دررفع اين مشکل داشته اند. اما هنوز اين پاداش از سوي کنفدراسيون 
فوتبال آسيا پرداخت نشده است.با اين حال باشگاه پرسپوليس همچنان 
ازطريق  را  قهرماني اش  نايب  پاداش  بتواند  تا  است  پيگيراين مشکل 

قانوني دريافت کند. 
مشکلي که فدراسيون فوتبال هم براي دريافت پاداش هاي خود از فيفا 

دچار آن شده و به دنبال راهي براي انتقال اين پول است.

آقاي گل در السد قطر ماند
مهاجم تيم فوتبال السد قطر دراين تيم ماندني شد. بونجاح که در 
ليگ قهرمانان آسيا موفق شد با تيم السد عنوان آقاي گلي  را به 
 دست بياورد، مورد توجه چند تيم اروپايي از جمله ليدزيونايتد ،

مارسي  و لسترسيتي قرارداشت.

نادري سرخپوش مي شود
 مدافع پيشين تراکتورسازي قرارداد خود را با پرسپوليس امضا 
مي کند. محمد نادري مدافع تيم کورتريک بلژيک که در ليست 
 خريد برانکو براي حضوردرپرسپوليس قرارداشت فردا به تهران 

مي آيد تا قرارداد خود را با اين تيم امضا کند. 

سردار به بازي ها مي رسد
از قرارمعلوم مصدوميت سردار آزمون جدي نيست و اين بازيکن 
حتي مي تواند درآخرين ديدار دوستانه شاگردان کي روش قبل 
از جام ملت ها مقابل قطر نيز به ميدان برود تا خيال کي روش را 

بابت وضعيت خود راحت کند. 

مربي کوبايي در راه تهران
 رئيس فدراسيون مشتزني گفت: سالگادو مربي کوبايي به زودي 
براي هدايت تيم هاي پايه مشتزني کشورمان به ايران مي آيد. 
ثوري افزود: با اين مربي نام آشنا به توافق رسيده ايم و او براي 
هدايت تيم هاي پايه مشتزني وارد ايران خواهد شد تا کار خود 

را آغاز کند.

 پورموسوي مربي جوانان شد
 با اعام شکوري، سرپرست دبيرکلي فدراسيون فوتبال، اکبرپورموسوي 
 به عنوان سرمربي جديد تيم فوتبال جوانان ايران انتخاب شد و 

به زودي تمرينات اين تيم را زيرنظر خواهد گرفت.

تبريک برانکو به مودريچ 
 برانکو سرمربي تيم پرسپوليس، که اين روزها در تعطيات نيم 
 فصل نخست ليگ برتر به کرواسي سفر کرده با  مودريچ ديدارو
انتخابش به عنوان بهترين ورزشکارسال 2۰1۸ را تبريک گفت.

مسي:
دمبله بهترين جهان مي شود

ابرستاره بارسلونا ازهم تيمي جوان وفرانسوي خود به عنوان پديده 
يادکرد.مسي گفت:درزمين دمبله يک پديده است.او شرايط استثنايي 
دارد.او همه شرايط رسيدن به اوج موفقيت را دارد.او بي ترديد يکي 

از بهترين هاي جهان مي تواند باشد.

نفت به دنبال جذب منشا 
 سرمربي پرتغالي تيم نفت آبادان درصدد تقويت تيمش درخط 
حمله است. برهمين اساس منشا، مهاجم پرسپوليس در ليست 
باشگاه  با  مذاکره  در  هم  نفت  باشگاه   قراردارد،  خريد سرجيو 

پرسپوليس خواهان جذب منشا شده است.
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تقيديزجبهشمارهملي0941431339عضوهيئتمديرهو
رئيسهيئتمديرهبهصورتنامحدود-2خانممريمافرازه
بهشمارهملي0942112555عضوهيئتمديرهونائبرئيس
هيئتمديرهبهصورتنامحدود-3خانمسانازسلماسيان
بهشمارهملي0945175957عضوهيئتمديرهبهصورت
نامحدود-4آقايحامدبرازندهبهشمارهملي3255971561
عضوهيئتمديرهومديرعاملبهصورتنامحدودکليهي
اسنادواوراقبهاداروتعهدآورشرکتازقبيلچک,سفته
,برواتوقراردادهاوعقوداساميباامضايرئيسهيئتمديره
بههمراهمهرشرکتمعتبرميباشدادارهکلثبتاسنادو
اماکاستانخراسانرضويادارهثبتشرکتهاوموسسات

غيرتجاريمشهد)331085(
آگهيتغييراتشرکتاعتبارکارکنانشرکتآبوفاضابمشهد
شرکتتعاونيبهشمارهثبت11399وشناسهملي10380271040
بهاستنادصورتجلسهمجمععموميعاديبطورفوقالعادهمورخ
1397/04/16ونامهشماره137224مورخ97/7/11ادارهتعاونکار
ورفاهاجتماعيمشهدتصميماتذيلاتخاذشد:1-صورتهاي
ماليسال96بهتصويبمجمعرسيد2-جوادرفيعنژادکدملي
0931384524،محمدجوادطلوعحيدريانکدملي0940479771،
کامبيزنوروزيکدملي0942312902،مسعودانصافيتبريزيکد
ملي0779502825،جعفرشيرزادکدملي0630139342بهعنوان
اعضاياصليهياتمديرهومحمديوسفشهابيپورکدملي:
1063021022ومحموداکبريانکدملي:0938480421بعنوان
اعضايعليالبدلهياتمديرهبرايمدت3سالانتخابگرديدند
3-آقايعلياصغرخرمدلکدملي:0944084141بعنوانبازرس
اصليوآقايسيدرضاملکزادهکدملي:5749557261بعنوان
بازرسعليالبدلبرايمدتيکسالماليانتخابشدندادارهکل
ثبتاسنادواماکاستانخراسانرضويادارهثبتشرکتها

وموسساتغيرتجاريمشهد)331084(

آگهيتغييراتموسسهصندوققرضالحسنهقائمکويکارگران
موسسهغيرتجاريبهشمارهثبت1005وشناسهملي10380111426
بهاستنادصورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ1397/04/14
ونامهشماره1058مورخ1397/08/01سازماناقتصادياسامي
ايرانتصميماتذيلاتخاذشد:-سرمايهصندوقازمبلغ40000000
بهمبلغ500000000ريالافزايشيافتومادهمربوطهدراساسنامه
بهشرحمذکوراصاحگرديد.ادارهکلثبتاسنادواماکاستان
خراسانرضويادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاريمشهد

)331081(
آگهيتغييراتشرکتاعتبارکارکنانشرکتآبوفاضاب
ملي شناسه و 11399 ثبت شماره به تعاوني شرکت مشهد
مورخ مديره هيئت صورتجلسه استناد به 10380271040
1397/05/02ونامهشماره137224مورخ97/7/11ادارهتعاون
کارورفاهاجتماعيمشهدتصميماتذيلاتخاذشد:-1جوادرفيع
نژاد0931384524بهسمترئيسهياتمديره2-محمدجواد
طلوعحيدريانمشهديدو0940479771بهسمتنايبرئيس
3-جعفرشيرزاد0630139342منشيهياتمديره-4مسعود
انصافيتبريزي0779502825بهسمتعضوهياتمديرهانتخاب
شدند-آقايکامبيزنوروزي0942312902بهسمتمديرعامل
شرکتبرايمدت3سالانتخابگرديد-کليهاسنادواوراق
بهاداروتعهدآورشرکتازقبيلچک،سفته،بروات،قراردادهاو
عقوداساميباامضاءثابتکامبيزنوروزيمديرعاملومتغيرآقاي
جوادرفيعنژادرئيسهياتمديرهيامحمدجوادطلوعحيدريان
مشهديدوبهسمتنايبرئيسهمراهبامهرشرکتمعتبرمي
باشد.ادارهکلثبتاسنادواماکاستانخراسانرضوياداره

ثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاريمشهد)331082(
آگهيتغييراتشرکتکارگرانهتلهمامشهددوشرکتتعاونيبهشماره
ثبت12189وشناسهملي10380278810بهاستنادصورتجلسهمجمع
عموميعاديساليانهمورخ1395/03/20ونامهشماره92158مورخ
95/5/23ادارهکلتعاونکارورفاهاجتماعيتصميماتذيلاتخاذشد
:-صورتهايماليسالهاي1391تا1394بتصويبرسيد.-آقايعلينسيم
باکدملي0932156932بهسمتبازرساصليوآقايمحمدرضاسهيلي
باکدملي0941815315بهسمتبازرسعليالبدلبرايسالمالي1395
انتخابگرديدند.ادارهکلثبتاسنادواماکاستانخراسانرضوياداره

ثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاريمشهد)331083(
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وکالت در دعاوي: حقوقي، کيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چک و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   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.

 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
09124593869
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باستــان بـار

تورلحظهآخرتورلحظهآخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

استانبول-آانيا-سواحلمديترانه-توراروپا
گرجستان-مالزي-سنگاپور-امارات

ارمنستان-جنوبشرقآسيا-پوکت-آنکارا
ويزاشنگن-ويزاکانادا

زميني-هوايي

)فروشتورهاينوروزيآغازشد(مرداسگشت88773310
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مدرك تحصيلي اينجانب عباس جبري فرزند عبدالعلي به شماره 
شناسنامه 140 صادره از خميني شهر در مقطع كارشناسي رشته 
معماري صادره از واحد دانشگاهي نجف آباد با شماره 39450 
مورخ 91/10/18 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد نجف آباد ارسال نمايد.



روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

صاحب امتياز: بنياد رسالتكسي كه منَكر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده اى است ميان زندگان.
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

نوسازي  از  اسامي  آزاد  دانشگاه  امناي  رئيس هيئت  فرهنگي  مشاور 
ناوگان حمل و نقل دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي خبر داد.به گزارش 
خبرنگار دانشگاه خبرگزاري تسنيم، حميدرضا مقدم فر در حاشيه مراسم 
يادبود جانباختگان حادثه واژگوني اتوبوس دانشجويان دانشگاه آزاد واحد 
علوم تحقيقات در جمع خبرنگاران گفت: اين حادثه واقعا دلخراش بود 
به گونه اي که هم براي رهبر معظم انقاب مايه تاسف و ناراحتي بود و 
هم براي کل ملت ايران.وي افزود: اينکه بعد از اين حوادث بايد چه کرد 
 حتما بايد از اين حوادث عبرت گرفت و مسئولين امر بايد دست به دست 

جامعه  گفت:  نشود.مقدم فر  تکرار  حوادثي  چنين  ديگر  تا  بدهند  هم 
دانشجويي کشور و اساتيد کشور بايد با خانواده هاي داغديده اين حادثه 
ابراز همدردي کنند چرا که مصدومان اين حادثه و خانواده هاي آنها که 
هم اکنون در بيمارستان هستند احتياج به اين همدردي دارند.مشاور 
فرهنگي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد اسامي با اشاره به بررسي هاي 
انجام شده براي مشخص شدن علت بروز حادثه گفت: مسئوان دانشگاه 
آزاد و قوه قضائيه در تاشند تا علت واقعي حادثه مشخص شود که اين 
امر نياز به تامل و صبر دارد تا به شکل تخصصي وضعيت مورد بررسي 

قرار گيرد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين قول را مي دهيد که ديگر 
در ناوگان فرسوده در دانشگاه آزاد براي حمل و نقل دانشجويان استفاده 
نشود، گفت: آقاي طهرانچي دستور داده اند که به هيچ سرويس فرسوده اي 
ديگر مجوز فعاليت در دانشگاه آزاد داده نشود و هم اکنون در تاشند تا 
سرويس هاي جديدي براي حمل و نقل دانشجويان دانشگاه آزاد تعبيه 
شود.مقدم فر تاکيد کرد: نه فقط دانشگاه آزاد بله تمام دانشگاه هاي کشور 
بايد از اين حادثه عبرت بگيرند و بدانند که دانشجويان حاضر در دانشگاه ها 

امانت هايي در دست مسئوان آن دانشگاه ها هستند.

مقدم فر:
ناوگان حمل و نقل دانشجويان دانشگاه آزاد نوسازي مي شود

 

تسنيم/محمدحسنزاده

يادبود جان باختگان 
حادثه دانشگاه آزاد

 مراسم يادبود جان باختگان حادثه دانشگاه آزاد 
عصر پنج شنبه ۵ آذر با حضور دکتر علي اکبر 
وايتي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد 
اسامي، دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس 
دانشگاه آزاد اسامي، دکتر حميدرضا مقدم 
فر مشاور فرهنگي رئيس هيئت امناي 
دانشگاه آزاد اسامي و جمعي از مسئولين 
و مردم در مسجد نور وايت واحد تهران 

مرکزي دانشگاه آزاد برگزار شد.

گزارش
  نمايشگاه مرگ لوكس 

مصطفي دميرچي و انتقاد به دنياي معاصر 

نمايشگاه آثار مصطفي دميرچي با عنوان "مرگ لوکس"  در گالري هتل 
اسپيناس پااس برگزار شد؛نمايشگاهي که نگاهي انتقادي به موضوع ميل 
به لوکس گرايي دارد.به گزارش روابط عمومي اين نمايشگاه، 27 اثر در 
ابعاد مختلف تحت عنوان مجموعه "مرگ لوکس" از مصطفي دميرچي 
در گالري هتل اسپيناس پااس به نمايش درآمد. در اين مجموعه آثار 
فيگورهايي اکسپرسيونيسمي ارائه شد که اغلب به صورت تک رنگ و با 
تکنيک رنگ هاي صنعتي خلق شده اند. آثاري که ميل به جاودانگي را در 
قالب لوکس گرايي به نمايش گذاشته اند.مصطفي دميرچي درباره اين مجموعه 
آثار گفت: در فرهنگ ايراني همواره موضوع مرگ يکي از پرقدرت ترين 
مسائلي است که مي توان از کهن الگوهاي ايراني آن را دريافت. فرهنگ 
سوگ در زبان ادبيات، موسيقي، هنرهاي نمايشي و تجسمي بازمانده از 
تاريخ گذشته ايران حضوري جدي دارد. بر همين اساس من موضوع مرگ 
را براي مجموعه جديد آثارم انتخاب کردم. البته اين مسئله تنها موضوع 
اين مجموعه نيست، زيرا رويکرد اين آثار نوعي انتقاد به دنياي معاصر و 

موضوع لوکس گرايي را نيز در خود مستتر دارد.
او درباره تکنيک آثار مجموعه "مرگ لوکس" توضيح داد: به نقاشي با متريال هاي 
جديد و دست ساز بسيار اعتقاد دارم و در نمايشگاه قبلي ام نيز از رنگ هاي 
ارگانيک استفاده کردم. در مجموعه "مرگ لوکس" به خاطر نوع بيانگرايي 
که از رنگ مي خواستم، به استفاده از رنگ هاي صنعتي روي آوردم و از رنگ 
اتومبيل پورشه استفاده کردم؛ رنگي که خود بيانگر موضوع لوکس بودن 
است. البته از موادي مانند پودر سنگ، صمغ، ورق طا و... نيز در ساخت 
و ساز اين آثار بهره برده ام.دميرچي درباره آثار تک رنگ خود که بيشتر به 
رنگ سياه هستند اشاره کرد و گفت: مرگ، نور ندارد، پس رنگ هم ندارد. 
به همين دليل تمام آثار اين مجموعه سياه هستند. اگر هم در پس زمينه آثار 
اندکي رنگ ديده مي شود، نشانه رنگ هايي است که از زندگي پرسوناژها آمده 
است. در هر تابلو پرسوناژ مشخصي وجود دارد که من زندگي آنها را پيگيري 
کرده و به المان هايي در زندگي آنان رسيده ام و بر اساس آنها نقاشي کردم. 
آنچه بر سطح اين تابلوهاي نقش برجسته ديده مي شود مانند فسيلي است 
که از آن افراد باقي مانده و به همين دليل از پودر سنگ استفاده کردم تا 
بتوانم جنس فسيل را بازسازي کنم.او درباره نحوه انتخاب اين شخصيت ها 
گفت: موضوع نمايشگاه قبلي من "آفرينش" بود و بعد از آن به مرگ رسيدم 
و درگير کهن الگوها شده و با فلسفه هاي ديگر آشنا شدم. هر اتفاق بر اساس 
تاثيري که مي گذارد، طول عمر زندگي و مردگي پيدا مي کند. به عنوان 
مثال شخصي مانند موانا چند دهه زندگي کرده و چند سده عمر مردگي 
اوست. من در زمان تصوير کردن چنين شخصيتي مجموع عمر زندگي و 
مردگي او را در نظر دارم چون اين افراد براي ما تمام نشده اند و با مرگ آنها 
هم زندگي کرده ايم. همه پرسوناژهاي حاضر در اين آثار افرادي هستند که 
زندگي يا مرگ تاثيرگذار داشته يا سرنوشت هاي خاصي داشته اند، اما اسم 
آنها در کنار آثار نوشته نشده و من تنها تاثيرات آنها را در آثارم وارد کرده ام.

دميرچي افزود: در اين مجموعه برخوردي متفاوت با نقاشي دارم و الزاما به 
دنبال اين نبودم که جامعه هنري اين آثار را ببيند، بلکه جامعه گسترده تري 
از مخاطبان را مد نظر داشتم و نمايش آثار در يک هتل نيز به جذب بيشتر 
مخاطبان کمک مي کند. البته به خاطر نوع نگرشي که به مسئله لوکس بودن 
اين آثار داشتم، اين مجموعه را در يک هتل به نمايش گذاشتم تا موضوع، 

تکنيک و عرضه اين آثار از يک روند برخوردار باشد.

ره نماي طريق

خبر

 بعضي از مراجع تقليد قائل به دو نوع 
موسيقي حال و حرام هستند. با توجه به  
اين نظر، آيا موسيقي هاي حال، بازهم 
تأثير سوئي بر روح و روان انسان دارد؟ 
آيا باعث سلب توفيق انسان از عبادات 

يا کارهاي نيك مي شود؟
باشيم   داشته  وحرام  حال  موسيقي  اگر 
بيهوده  و  لغو  عملي  بازهم  موسيقي حال 
است؛ يعني نه بهره  دنيايي دارد و نه بهره  

آخرتي. عمل لغو هم ناگزير تأثير سوء بر روح انسان خواهد داشت و 
مي تواند تا اندازه اي موجب سلب توفيق از انسان شود. البته اگر وجه  
معقولي براي شنيدن آن وجود داشته باشد، ديگر لغو نبوده و ممکن 

است سود هم داشته باشد.

بطحايي: وسايل گرمايشي 150 هزار 
كاس درس ايمن نيست

وزير آموزش و پرورش گفت: وسايل گرمايشي 150 هزار کاس درس 
ايمن نيست.به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ايرنا، سيد محمد بطحايي 
در همايش تکريم خيرين مدرسه ساز زلزله کرمانشاه گفت: دولت  تاش 
بسيار کرده تا فضاي آموزشي ازم و مناسب را براي بچه ها فراهم کند اما 
همچنان مدارس مشکات زيادي دارند و بچه ها به دليل وجود فضاي ناايمن 
نمي توانند امکانات ازم را براي تمرين زندگي در اختيار داشته باشند. وي 
با بيان اينکه 30 درصد مدارس ما اکنون نياز به مقاوم سازي و تخريب 
و بازسازي دارد اما 12 سال پيش اين عدد 70 درصد بود، ادامه داد: اگر 
مساعدت شما خيرين نباشد نمي توانيم براي حل مشکل مدارس فرسوده 
کاري کنيم و نمي توانيم تنها به بودجه دولتي تکيه کنيم. بطحايي در ادامه 
به حادثه آتش سوزي اخير مدرسه زاهدان اشاره کرد و با بيان اينکه وسايل 
گرمايشي 150 هزار کاس درس ايمن نيست گفت: وجود يک بخاري و 
فضاي آموزشي غيرايمن باعث شد که چهار نوگل را از دست بدهيم البته 
اين مدرسه فاقد مجوز بوده و بدون اجازه آموزش و پرورش داير شده بود 
اما همه ما بايد نسبت به اين مسائل احساس مسئوليت کنيم.وي ادامه 
داد: با وجود مشکات دولت، در 7 ماه اول امسال نه تنها اعتبارات عمراني 
آموزش و پرورش به طور کامل تخصيص يافت بلکه 13 درصد هم بيشتر 
بود و نشان از آن دارد که دولت به مشکات توجه دارد اما محدوديت ها 
اجازه نمي دهد که اين مسائل حل شود. بطحايي با اشاره به اينکه البته 
همه اين مشکات به امکانات بر نمي گردد و روش هاي مديريتي هم بايد 
اصاح شود، گفت: در اين رابطه دوره جديدي براي مديران مدارس با 
عنوان »مراقبت از سامت و بهداشت دانش آموزان« در نظر گرفته شده 
که تمامي مديران موظف به گذراندن آن هستند و هر کس در اين دوره 

شرکت نکند امکان استمرار خدمت در اين پست را نخواهد داشت.

شركتسهاميپشتيبانياموردامكشور

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/71 - نوبت دوم
1- مناقصه گزار: شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور - نمايندگي استان البرز به شناسه ملي 14002771736 و شماره اقتصادي 411113673771 به نشاني: 

کرج - بعد از پل هوايي حصارك - ابتداي جاده قزلحصار - روبروي ميثم يك
مناقصه  به شماره  دولت  الكترونيكي  تدارکات  سامانه  طريق  از  سبز  فضاي  امور  نظافت،  دبيرخانه،  پذيرايي،  امور خدمات،  واگذاري  مناقصه:  موضوع   -2

200971014000143
شماره  شناسه  کد  با   IR900100004001039806370۵64 شماره  حساب  به  نقد  وجه  واريزي  فيش  اصل  کار:  ارجاع  فرآيند  در  شرکت  تضمين  نوع   -3
9۵0203981100000000000000000037 بانك مرکزي تمرکز وجوه سپرده قابل واريز در کليه شعب بانك ها يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصه گزار )کليه بانك ها 
به جز بانك سرمايه و ايران زمين( و يا اوراق مشارکت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 

مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف اك و مهرشده تا ساعت 1۵ روز چهارشنبه مورخه 1397/10/19 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار:

2۵0/000/000 ريال )دويست و پنجاه ميليون ريال( به نام شرکت پشتيباني امور دام استان البرز
۵- زمان دريافت اسناد،  تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-۵- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 19 روز يكشنبه مورخ 1397/10/09 مي باشد.
2-۵- مهلت ارائه پيشنهاد از سامانه ستاد: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 مي باشد.

3-۵- زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/10/20 واقع در نشاني مناقصه گزار
 IR310100004001039804006087 6- خريد اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ ۵00/000 ريال )غيرقابل استرداد به شماره حساب شبا
با کد شناسه شماره 332039881203900900000000000037 به صورت پايا به خزانه بانك مرکزي از طريق سامانه ستاد( در زمان مهلت خريد اسناد )رديف ۵-1 

آگهي( به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- کليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه 1397/10/6 مي باشد.
8- ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/8

خ ت: 97/10/6

وزارت جهاد كشاورزي

سرپرستيشركتپشتيبانيامورداماستانالبرز

آگهي مناقصه شماره)) 200971004000055 (( در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

)تجديد مناقصه شماره 97-155 (
بر اساس ماده 13 قانون برگزاري مناقصات عمليات اجرايي پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار ميگردد:         
 دستگاه مناقصه گزار: شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشاني تهران - بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان 

فريد افشار - نبش بلوار آرش
شرح پروژه: عمليات اجرايي باند دوم محور ازنا - شازند در محدوده استحفاظي استان مركزي حد فاصل كيلومتر 000+0 الي 355+40 با مدت 

اجراي كار 36 ماه

 سير مراحل دريافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه: صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس

 

 http://www.setadiran.ir و دريافت اسناد از سامانه مذكور تا ساعت 16 مورخ 1397/10/18 ميسر خواهد بود.
ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتيباني سامانه : 41934 
محل تحويل پاكت شركت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 

حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1397/10/29 و تاريخ جلسه مناقصه ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/10/30 مي باشد. مدت اعتبار 
پيشنهادات 3 ماه از تاريخ فوق و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد مي باشد.

برآورد: براساس فهرست بهاي پايه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 به مبلغ  745 ميليارد ريال ميباشد.

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار -14/000/000/000 ريال تعيين ميگردد. 

مهندسين مشاور پروژه: ره پي طرح ) تلفن  18 -  88728917 (
ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  نيز قابل دسترسي است. 

م الف:3۵36 آگهي نوبت دوم :  1397/10/09  آگهي نوبت اول :  1397/10/08 

جمهوري اسامي ايران
وزارت راه وشهرسازي

شركت  مادرتخصصي ساخت 
 و توسعه زير بناهاي 

حمل و نقل كشور
نوبتاول

هموطنگرامي:حفظحريمخطوطلولهانتقالگاز،حفظسرمايههايمليومردمياست.

 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي 
به شماره مناقصه  88970008 با كد فراخوان :3/185/967

موضوع مناقصه: خدمات تهيه و تامين 90 دستگاه انواع خودروهاي سبک استيجاري با راننده در اختيار منطقه ده عمليات انتقال گاز 
 شركت انتقال گاز ايران - منطقه ده عمليات انتقال گاز در نظر دارد عمليات مذكور را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي پس از ارزيابي كيفي 

مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :
1-نوع فراخوان: آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي  همراه با ارزيابي كيفي مناقصه گران 

  2-نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و اسناد استعام ارزيابي كيفي: استان بوشهر- بوشهر –بلوار رئيسعلي دلواري -خيابان شهيد عاشوري – 
 روبروي درمانگاه فرهنگيان – صندوق پستي 3555- ستاد منطقه ده عمليات شركت انتقال گاز- طبقه سوم – امور پيمانها - تلفن امور پيمانها: 33334579-077  نمابر امور پيمانها  :

 31665171-077 نمابر دبيرخانه : 077-33334573 
3-زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و اسناد استعام ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران از دستگاه مناقصه گزار : از روز انتشار آگهي نوبت اول روز شنبه  مورخ 1397/10/08  تا پايان وقت اداري

 روز شنبه مورخ 1397/10/15
4-برآورد تقريبي  اوليه مناقصه :   80/590/109/869 ريال

تا ساعت 10 روز يكشنبه  مورخ  :  حداكثر  به دستگاه مناقصه گزار  پيشنهاد مالي ) قيمت (مناقصه گران  5- آخرين مهلت تسليم اسناد مناقصه و اسناد استعام ارزيابي كيفي و  
1397/10/30

6-مدت اعتبار پيشنهادات: 3 ماه و قابل تمديد براي يک دوره 3 ماهه ديگر از طرف دستگاه مناقصه گزار
7-اسناد مناقصه و اسناد استعام ارزيابي كيفي مناقصه گران به طور همزمان با ساير اسناد مناقصه  به مناقصه گران تحويل و به طور همزمان از مناقصه گران دريافت خواهد گرديد .

8-مدت و محل اجرا كار :  365 روز تقويم  شمسي – محدوده منطقه ده عمليات انتقال گاز در استانهاي بوشهر ، فارس ، خوزستان و هرمزگان و حسب نياز در ساير نقاط كشور
9-تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار   به صورت ثابت مطابق آئين نامه تضمين معامات دولتي و به مبلغ 3/111/802/197 ريال به نام 
منطقه ده عمليات انتقال گاز -  شركت انتقال گاز ايران  جهت ارايه به دستگاه مناقصه گزار بصورت يک يا تركيبي از تضمين¬هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ(، )ح( 

ماده 4 آيين نامه تضمين معامات دولتي مي¬باشد.
10-زمان و محل گشايش پاكات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 در سالن جلسات منطقه ده عمليات انتقال گاز - واقع  در بوشهر – بلوار رئيسعلي دلواري  

- خيابان عاشوري- روبروي درمانگاه فرهنگيان– ساختمان مركزي منطقه ده عمليات انتقال گاز 
 11- گواهينامه صاحيت مناقصه گر : ارائه گواهي صاحيت معتبر در زمينه حمل و نقل از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه گواهي معتبر از وزارت تعاون ، كار و 

رفاه اجتماعي مبني بر تأييد صاحيت ايمني پيمانكار
جهت كسب اطاعات بيشترمتقاضيان مي توانند به سايت  ir.www.nigc-dist10 و www.shana.ir و يا www.iets.mporg.irمراجعه و يا با شماره تلفن33334579- 077 امور 

پيمانها تماس حاصل نمايند . 
آگهي نوبت دوم :  1397/10/09 آگهي نوبت اول :  1397/10/08 

روابط عمومي منطقه ده عمليات انتقال گازشماره مجوز: 1397.5071

شماره939۵  سال سي و سوم 21 ربيع الثاني 1440 29 دسامبر 2018  شنبه 8 دي1397

   اذان ظهر:12:06 
   اذان مغرب:17:20

   اذان صبح:  5:44
   طلوع آفتاب:  7:14

شنبه 97/10/8

يك شنبه 97/10/9

مدير کل مديريت بحران استان البرز اظهار داشت: با توجه 
به اينکه انجام مانور ضريب هوشياري توانمندي و سرعت در 

عمليات را باا خواهد برد.
مهدي مهرور افزود: در همين راستا اداره کل مديريت 
بحران به مناسبت روز ايمني در برابر باياي طبيعي در 
چندين نقطه استان همزمان مانورهاي زيادي در حال 
انجام است که باعث ميشود سازمان ها و نهادها از قبل 
امکانات، تجهيزات و لوازم خود را فراهم کنند. مهرور گفت: 
با اجراي اين مانورها در زمان وقوع بحران، گروه امداد و 
دستگاههاي خدمات رسان چون چندين بار اين سناريو 
را تمرين کرده اند با کمال آرامش، خونسردي و بدون 
هيجان زدگي به خوبي وارد عمل شده تا بحران را برطرف 
کنند.  وي افزود: طي چند سالي که مانور بحران برگزار 
کرده ايم مشخص شده دستگاهها در زمان بحران واقعي 
با سرعت و جديت اقدام کرده و توانسته اند بحران را به 

خوبي برطرف کنند.
مدير کل مديريت بحران استان البرز اظهار داشت: نردبان 
بلند مرتبه دغدغه ما براي اين شهر بود که اميدواريم با 

تدابير شهرداري اين موضوع مرتفع گردد.
مهرور به حوزه هاي مهم پيش بيني و پيشگيري و آموزش 
اشاره کرد و گفت: امسال 700 هزار نفر در سطح  استان 
آموزش ديده اند و طرح هاي مختلفي نيز با نهادهايي 

همچون آموزش و پرورش اجرا شده است.
 شهردار شهر جديد هشتگرد نيز در اين مانور  گفت: اين 

شهر بلند ترين ساختمان شهري استان البرز را دارد و براي 
ايمني و سامت شهروندان نردبان بلند براي اطفا حريق 
 و نجات در ساختمان هاي بلند تامين اعتبار و خريداري 
مي شود . مهندس آقايي  در ادامه با اشاره به اينکه در 
اين شهر ساختمان هاي بااي 10 طبقه به نسبت ديگر 
شهرهاي استان بيشتر است اظهار داشت: متاسفانه با وجود 
ساختمانهاي بلند مرتبه نردبان هيدروليکي بااي 55 متر براي 
حوادث در اين شهر وجودندارد. اصغرآقايي گفت: شهرداري 
با تامين اعتبار نردبان هيدروليکي که از مهمترين عوامل 
ايمني شهروندان مي باشد را به زودي خريداري خواهد 
نمود. وي با اشاره به تامين آب آشاميدني و ساخت فضاي 
تصفيه خانه اين شهر، نويد تبديل شهرجديد هشتگرد به 
شهر سبز را داد. آقايي به توسعه پايدار شهر با افتتاح خط 
مترو اشاره کرد و گفت: با تردد خط طالقان نيز نويدهاي 

خوبي را در آينده براي اين شهر در پيش رو داريم.
شهردار شهرجديد هشتگرد در خصوص اجراي مانورها 
و تکرار آن توسط نيروهاي امدادي تاکيد کرد و خواستار 

تزريق تجهيزات به اين شهر شد.
عليرضا اخاقي معاون امور عمراني فرمانداري ساوجباغ نيز 
با اشاره به اقدامات خوبي که در اين هفته انجام شده اظهار 
داشت:  با توجه به اينکه ساوجباغ طيفي از بحران هاي 
مختلف را شامل مي شود تاش کرده ايم اجراي مانور را 
در سطح شهرها و روستاها داشته باشيم تا ستاد بحران 

آمادگي ازم را در مواقع بحران داشته باشند.

مانور امداد و نجات شهر جديد هشتگرد در راستاي باا بردن ضريب امنيت، توان سنجي 
آمادگي نيروهاي واحد ايمني و آتش نشاني، گاز، برق، اورژانس، پليس و... برگزار شد

وزير علوم:
تفاوت  جنسيتي در جذب هيئت علمي مطرح نيست

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: تفاوت  جنسيتي در جذب هيئت 
علمي هرگز مطرح نيست.به گزارش ايرنا، منصور غامي در نشست 
مشاوران زنان و خانواده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي با اشاره به 
اهميت حضور زنان در کشور گفت: امروزه شرايط به گونه اي است که 
زنان نقش هاي بسياري را در فعاليت هاي اجتماعي ايفا مي کنند عاوه 
بر آن، به دليل نگاه سنتي موجود در جامعه، انجام کارهاي منزل نيز 
از بانوان انتظار مي رود. وي با بيان اينکه باتوجه به ظرفيت و کارکرد 
آموزش عالي، جمعيت قابل توجهي از آن را بانوان تشکيل مي دهند، 
افزود: اکنون در بسياري از رشته ها آمار دانشجويان دختر بيش از پسران 

است و به طور کلي اکنون حدود 50 درصد از جمعيت دانشجويان را 
دختران تشکيل مي دهند. غامي با بيان اينکه به دايل مختلف امکان 
ايجاد نسبت تساوي بين زنان و مردان در حوزه استادان و کارمندان 
فراهم نبود، اظهار داشت: با توجه به اينکه سابقه به کار گيري بانوان در 
عضويت هيئت علمي به دوران بعد از انقاب بازمي گردد، لذا از گذشته 
يک جريان کندي از خروجي بانوان در حوزه تحصيات تکميلي وجود 
داشت، بنابراين اين روال طبيعي از گذشته تاکنون اجتناب ناپذير است. 
وزير علوم با اشاره به روند جذب استادان شايسته زن در دانشگاه ها بيان 
کرد: اين روند بايد به همين شکل و با حفظ رويکردها و استراتژي هاي 

مناسب نيروي انساني پيش رود زيرا ظرفيت هاي آن وجود دارد. غامي 
تصريح کرد: در حوزه کارمندي نيز به دليل خاص بودن نوع کار، نسبت 
زنان کمتر از آقايان است و تحصيات بانوان در حوزه کارمندي نيز 
عموماً کارشناسي و به ندرت کارشناسي ارشد است. وي با بيان اينکه 
هيچ دستورالعمل و ماده قانوني مبني بر تفاوت بانوان و آقايان وجود 
ندارد، اظهار داشت: آنچه بيش از هر چيز مورد توجه قرار دارد، نبوِد 
تبعيض در دانشگاه هاست و چنانچه مواردي از آن ماحظه شد بايد 
ابتدا آن را آسيب شناسي و سپس حل کرد و وزارت علوم نيز از اين 

امر استقبال مي کند.


