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مثمر ثمر نبود

يادداشتيادداشت
در فتنه 88

طاهره نيارکي
نقش بي بديل زنان مسلمان در مقاومت و جهادشان از آغاز 
انقاب اسامي تا آستانه چهل سالگي انقاب بر کسي پوشيده 
آنان  اکثريت  افزايي  بصيرت  و   رشد  علي رغم  ليکن  نيست. 
برخي از زنان ابزار دست شيطان بزرگ شده و به ستيزه جويي 

مقابل نظام پرداختند.
در طول تاريخ زنان بي رحم و خونريز و مفسد کم نبوده اند. 
از همسر لوط تا هند جگرخوار و فسادهاي فرح ديبا و اشرف 

ملعون که شرح جنايات و مفاسد آنان مثنوي هفتاد من کاغذ است. ظلم و جنايت 
و خيانت، جنسيت نمي شناسد، اما با وجود فطرت عاطفي بانوان اگر با هواي نفس 
بر اين بُعد وجودي خود پانهند مي توانند خطرناک تر از مردان باشند، چون با ظاهر 
ترحم انگيز و حق به جانب عوام فريب در تحريک افراد ناآگاه و شوراندن آنان به سمت 

مقاصد خود موفق ترند.
 مهد عليا )مادر ناصرالدين شاه( تحت تاثير دسيسه هاي انگليس، حکم قتل امير  
کبيررا از شاه گرفت. در دوران دکتر مصدق زني بدکاره موسوم به پري بلنده در 
بازگرداندن  رکاب شعبان بي مخ نقش موثري در تهييج مردم و سقوط مصدق و 
شاه ايفا نمود. شايد نسل جوان نام فرخ رو پارسا نخستين زن نماينده شوراي ملي 
 و نخستين زن وزير دوران پهلوي را کمتر شنيده باشند. دست هاي پشت پرده ي 
طراح سناريوها يکي است. پري بلنده با اوباش و اراذل همدست شده، ديگر بر صندل 
شيک وزارت و آراسته، هردو به جان و مال فرهنگ ملت ضربه مي زنند تا دوران 

کنوني که ماجرا به گونه اي ديگر رقم مي خورد.
موضوع زنان سوژه سياسي شده و هر روز به بهانه اي به جريان سازي فرهنگي،سياسي 
عليه نظام اسامي مي پردازند. سازمان منافقين با ترفندهاي خاص خود و ژست مبارزه 
با استکبار، نيروي زيادي از دختران را جذب نموده و به نام ميليشيا به ترور مردم و ائمه 
جمعه دست مي زند. مريم قجر ) رجوي( و هنجارشکني هاي او، دختران از خانه فراري 
را تا اردوگاه اشرف فرماندهي مي کند. در دوران اصاحات افکار حاکم بر معاونت زنان 
به سياه نمايي اوضاع بانوان در جامعه مي پردازد. شيرين عبادي کانون مدافعان حقوق 
بشر را تاسيس مي کند، عوامل دشمن  مبارزه با حجاب، حقوق بشر، مخالفت با قوانين 
شرع و ترسيم بهشت زنان در غرب، سنگري وسيع براي جذب بانوان فريب خورده عليه 

انقاب تدارک ديده و از ميان غرب زد ها يارگيري مي کنند. 
فريبا داوودي مهاجر، فعال اصاح طلب دولت اصاحات اظهار مي کند: الگوي من 
دستيابي زنان و مردان به حقوق برابر و اصل حقوق بشر است. الگوهاي ديني کاربرد 
ندارد. ايشان در فتنه  88 فعاليت گسترده اي عليه نظام نموده و در برابر دوربين در 
خارج از کشور کشف حجاب کرد. بي دليل نبود که دولت هلند در پايان دوره خاتمي 

10 ميليون يورو به جنبش زنان کمک کرد.
در فضاي انتخاباتي سال 88 زنان به عنوان شاه کليدي براي راي آوري کانديداي 
خود به ايفاي نقش هاي متفاوت پرداختند. از بازيگران زن تا خبرنگاران خارج نشين 
با  داشت  عبادي  با شيرين  مستقيم  ارتباط  همواره  که  رهنورد  خانم  و سياسيون. 
تقليد از روساي جمهور آمريکا در سبک رفتاري بي سابقه دست در دست موسوي با 
ژست هاي مختلف و مصاحبه با شبکه ها خارجي چنان اظهارات غرب پسند مي کند 
که فارين پاليسي )نشريه شوراي روابط خارجي آمريکا او را به عنوان روشنفکرترين 
زن جهان انتخاب مي کند(، اما در جريان فتنه  88 طرح استدالي عاميانه و بي منطق 
و خاله زنکي مبني بر داماد لرستان و اصل و نسب تبريزي خود خط بطاني بر اين 
ادعا مي کشد. استفاده ابزاري از ساير زنان نظير ندا آقاسلطان و شايعه ي قتل ترانه 
موسوي در تحريک احساسات افراد فريب خورده کار را به جايي رساند که عفت مرعشي 
درخواست ريختن مردم به خيابان ها نمود و دخترش آتش بيار فعال در معرکه شد. 
اينان به همراه همدستان اشباه الرجال شيريني انتخابات رابه کام مردم تلخ و زمينه 

افزايش تحريم ها را فراهم کردند.
مدافعان قابي حقوق زنان جوري وانمود مي کنند که گويا ظلم در تاريخ بشر هميشه 
از سوي مردان صورت گرفته،  گرچه زنان شرور در تاريخ تعدادشان کمتر از مردان 
است، اما نقش موثري در شعله ور نمودن احساسات بازي خورده ها دارند. شرين عبادي 
فعال لندن نشين مدافع حقوق کودک تا کنون جمله اي در دفاع از کودکان يمني که 
از گرسنگي جان باخته اند نگفته اما از تعطيلي صنايع هسته اي ايران ابراز خشنودي 
الََة الَْحَطب  در نقش هاي عملياتي و گوناگون  مي کند.در فتنه  سال 88  آيه   اْمَرأَتُُه َحَمّ

زنان فتنه گر به وضوح ترجمه شد.

جرم اصلي سران فتنه 
محمدکاظم انبارلويي

 9 سال است از گردوغبار بنشسته بر حوادث 
انتخابات  دوره  دهمين  تلخ  رويدادهاي   و 
رياست جمهوري مي گذرد. کساني که دستي از 
دور به آتش فتنه داشتند گرمي و حرارت آن را  
حس نمي کنند و کساني که معرکه گردان اصلي 
آن در داخل و خارج بودند خوب مي دانستند کجا 

را  هدف قرار دادند.
اينکه سران فتنه  را وابسته به اجانب يا بازي خورده آنها بدانيم در 
اصل و فرع جرائم آنها فرقي نمي کند. چون فهرست جرائم آنها نشان 
مي دهد عمًا پا در ميدان محاربه  با مردم و نظام گذاشته  بودند و اهل 

»بغي« به حساب مي آمدند.
اما جرم اصلي آنها چه بود؟ جرم اصلي آنها ايجاد شکاف بين مردم و 
نظام بود. نظامي که با صدها  هزار شهيد و جانباز و آزاده و نظامي با 
ميليون ها انسان بصير و شجاع  و فهيم را در عرصه سياسي در عالي ترين 

درجه اقتدار و امنيت ملي بود به چالش کشيدند.
با بي سابقه ترين سطح مشارکت مردم که   انتخابات سال 88 را  آنها 
پايه و اساس امنيت و اقتدار ملي بود بي هيچ سند و مدرکي مخدوش 
که  مردمي  و  مردم  کنار  در  که  را  نظامي  تصوير  آنها  دادند.  جلوه 
پشتيبان نظام با جان و مال و ناموس خود بودند مشوه نشان دادند. آنها  
انسجام اسامي و اتحاد ملي را به آتش کشيدند تا عقده هاي حسادت 
و قدرت طلبي و فزون طلبي خود را ارضا کنند. آنان به دروغ مي گفتند 
که  التزام عملي به اسام و نظام و انقاب دارند. قول و فعل و تقرير 
 بيانيه هاي آنان نشان داد به چيزي جز » تغلب« با اسم رمز آشوب 

»تقلب« فکر نمي کردند.
سند گويا و مشهود اين ادعا شعارهاي ساختارشکنانه آنها در تجمعات 
و اردوکشي خياباني بود که فيلم و صدا و عکس زنده  آنها مرتب از 
بلندگوها و بوق هاي خارجي به ويژه راديو بي بي سي و راديو آمريکا 
و ديگر رسانه هاي اهريمني دشمن طي 8 ماه سال 88 ديده و شنيده 
مي شد. اصل شعارها و فرياد آنها متوجه رقيب انتخاباتي نبود، آنها اصل 
نظام وجمهوريت و اساميت  نظام را با دو شعار کليدي هدف قرار دادند، 

بي پروا و بدون پرده پوشي در اجتماعات خود مطرح  مي کردند؛
-  مرگ بر اصل وايت فقيه 

-  انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است
دو شعار کليدي آنها براي هدف قرار دادن اقتدار و امنيت ملي بود و 
شکاف بين مردم و نظام را با اين دو شعار فرياد مي زدند. نصايح رهبري 
در خطبه هاي نوراني نماز جمعه  و ديدارهاي مکرر با آنان و اعضاي 
ستاد آنها و نيز گفت وگوهاي پشت پرده دلسوزان سياسي با سران فتنه 
کارگر نيفتاد. آنها همچنان سوار بر شتر فتنه با سرعت مي تاختند  و 
 هيچ منطق عقلي و حقوقي را برنمي تافتند و هنوز هم برخي پس از 

9 سال برنمي تابند و دشمنان نظام را از خود نااميد نکرده اند.
 سران فتنه در عاشوراي 88 با همه توان خود به ميدان آمدند و بر 
 هرچه به عنوان شعائر الهي عاشورا بود تاختند  و آتش زدند و همان 
دوشعار شيطاني را تکرار کردند، اما به نتيجه نرسيدند چون مردم دست 
 آنها را خوانده بودند و حاضر نشدند بيش از اين اقتدار و امنيت ملي 
به خطر افتد. لذا قيام تاريخي و به ياد ماندني 9 دي به طور خودجوش 
با عالي ترين صحنه هاي حماسي به وقوع پيوست و در صف اول اين قيام 
کساني حضور يافتند که برخي از آنان در انتخابات به آنها راي داده بودند. 
قيام تاريخي 9 دي شکاف بين نظام و مردم را پر کرد و دشمنان اسام 

و انقاب بار ديگر مردم را در کنار نظام و پشتيبان نظام ديدند.
شعارها و فريادها و قطعنامه تاريخي مردم در قيام حماسي 9 دي ديدني 
و خواندني است و در تاريخ انقاب به عنوان يک نقطه عطف در بيدارگري 
و بصيرت مثال زدني ملت ثبت شده است. بازخواني آن توسط احزاب 

و نخبگان سياسي جلوي بازتوليد » فتنه« را مي گيرد.
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ضرورت بازشناسي عناصر فتنه
محمود فرشيدي

حوادث اخير فرانسه به روشني ثابت 
کرد که مدعيان دموکراسي با مخالفان 
خود شديدترين برخوردها را دارند و با 
شناسايي تمام کساني که کوچکترين 
ارتباطي با مخالفان داشته اند، همگي را 
به شدت مجازات و سرکوب مي نمايند، 
اما نظام اسامي در برخورد با مخالفان به حداقل هاي 
ضروري و دانه درشت ها اکتفا مي کند، چراکه هدفش 
حداکثر تاش براي هدايت انسان ها و فرصت دادن به 
خطاکاران است تا شايد دست از خيانت و تخريب و 
توطئه بردارند. شاهد اين واقعيت عملکرد نظام اسامي 
در برخورد با عموم خطاکاران و قانون شکنان بخصوص 
مخالفان نظام و براندازان و فتنه گران طي چهل سال 
گذشته است.کما اينکه در هر يک از توطئه ها و فتنه ها 
مي توان رد پاي کساني را سراغ گرفت که در توطئه هاي 
قبلي نيز به نوعي دست داشته اند و از فرصتي که نظام 
اسامي براي توبه به آنان داده و بسياري از آنان را از سر 
اغماض تحت تعقيب و مجازات قرار نداده بود، سوءاستفاده 
کردند. به عنوان آخرين نمونه بايد به فتنه نهم دي ماه 
اشاره کرد که بازماندگان ضدانقاب، منافقين، فتنه تير 
78، فتنه سيدمهدي هاشمي و... در آن نقش فعال ايفا 

نمودند و با توطئه دشمن همصدا شدند.
لذا از تجربيات سال هاي گذشته بايد اين درس را آموخت 
که ازمه پيشگيري از شکل گيري فتنه هاي آينده، رصد 
تحرکات سياسي پيدا و پنهان اينگونه عوامل فتنه هاي 
گذشته و به طور خاص فتنه نهم دي ماه مي باشد و ازجمله 
تحرکات آنان در شرايط کنوني، جوسازي و تبليغات براي 
رفع حصر و زمينه سازي براي ورود سردمداران فتنه به 
صحنه سياسي کشور مي باشد و با نامه نگاري و سخنراني 
و اشک تمساح ريختن مي کوشند به افکار عمومي اين 
مطالبه گري را القاء نمايند. البته تجربه نشان داده است که 
هدف واقعي آنان دلسوزي براي سردمداران فتنه نيست، 
زيرا هرگاه زمينه اي در جهت ايجاد تخفيف مجازات براي 
آن سردمداران فراهم مي شود، همين مدعيان مطالبه گر، 
اوضاع را برهم مي زنند و مانع ايجاد مي کنند بلکه هدفشان 
مظلوم نمايي و گسترش موج انتظار در جامعه براي رفع 
حصر و موانع است تا در نهايت با ايجاد نارضايتي به 
دليل برآورده نشدن آن انتظارات، اين موج را به نفع 

اهداف سياسي خويش مصادره نمايند.

سرمقاله

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:3536 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
نوبت دوم

وم
ت د

نوب هموطن گرامي : حفظ حريم خطوط لوله انتقال گاز، حفظ سرمايه هاي ملي و مردمي است.

 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

 صفحه2 صفحه3 صفحه10

 صفحه4

مديرعامل اسبق بانك صادرات در گفت و گو با رسالت:

سود روز شمار، قدرت وام دهي 
بانک ها را افزايش مي دهد

 مرتضي عزتي در گفت و گو با رسالت: سود روزشمار، اثرات تورمي 
نقدينگي را کاهش مي دهد

وزير رفاه خبرداد:

 آغاز تحويل سبد حمايتي
 به بازنشستگان

تأمين اجتماعي

معاون علمي آستان قدس رضوي:

آستان قدس رضوي 
شهرک علم و فناوري 

تأسيس مي کند

حداد عادل:

آمريکا با اعمال 
تحريم ها مي خواهد از 
ملت ايران انتقام بگيرد

 نهمين سالگردگزارش تحليلي رسالت از روزي که فتنه،  ُمهر باطل خورد
9 دي

در ۲۲ خرداد 88 ، دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور 
چهار کانديدا يعني محمود احمدي نژاد، محسن رضايي، مهدي 

کروبي و ميرحسين موسوي برگزار مي شود.
 40 ميليون برگ راي به صندوق ها ريخته مي شود و يکي از بااترين 
نصاب هاي مشارکت سياسي در دنيا به نام ايرانيان ثبت مي شود. 
نتيجه انتخابات پيروزي رئيس جمهور مستقر با کسب ۶۳ درصد آرا 
را نشان مي دهد پس از احمدي نژاد، موسوي با ۳۳ درصد رضايي با 

۲ درصد و کروبي با يک درصد در جايگاه هاي بعدي قرار مي گيرند، 
يک درصد باقيمانده هم مربوط به آراي باطل است.

از همان ابتداي اعام نتايج و حتي قبل از آن ستادهاي سه نامزد 
رقيب و به ويژه ستادهاي موسوي و کروبي ساز مخالف و آشوب 
را کوک مي کنند. براي اولين بار در تاريخ ۳0 ساله انقاب اسامي 
آرا  از  انتخاباتي معرفي مي کند و کميته صيانت  نامزد رنگ  يک 

ادامه در صفحه 2شکل مي گيرد.



»

آيت اه نوري همداني: 
 خروج آمريکايي ها 

از سوريه،پيروزي براي 
جامعه اسامي است 

سيا سي يك شنبه 9 دي 21397
22 ربيع الثاني 1440-30 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9396

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: خروج آمريکايي ها از سوريه پيروزي براي جامعه 
اسامي است .به گزارش خبرنگار خبرگزاري حوزه، آيت اه حسين نوري همداني در 
ديدار گروهي از دانشجويان لبناني دانشکده دفاعي حاج عماد مغنيه، بر همفکري و 
همراهي با نخبگان کشورهاي اسامي براي رفع مشکات جامعه اسامي تأکيد کرد.
وي با اشاره به اينکه در لبنان مردم  و روحانيون مبارز، متدين، اسامي و پيرو مباني 
ديني و وايت فقيه و انقابي وجود دارند و اين مردم با ساير ملل ديگر فرق دارند، 
افزود: هم اکنون جامعه نيازمند افرادي است که مردم را به دينداري، امر به معروف 
و نهي ازمنکر دعوت کنند و اين بيان نوراني قرآن کريم است و همه مسلمانان را به 
اين امر خطير دعوت مي کند.وي با بيان اينکه کساني که در راه تحصيل علم و دانش 
گام بردارند، داراي جايگاه باايي در پيشگاه خداي متعال مي باشند، اظهار داشت: 

مهمتر از همه معرفت به مباني ديني و الهي و عمل و پياده کردن آن در جامعه 
است. آيت اه نوري همداني با تاکيد بر اينکه اهل علم کساني هستند که مردم را به 
دينداري، جهاد و مقابله با دشمنان دعوت مي کنند و از اين لحاظ وظيفه سنگيني 
بر عهده دارند گفت: امام صادق)ع( فرمودند» عالمان دين ما کساني هستند که در 
مقابل ظلم ساکت نمي نشينند و اين خود فضيلتي بزرگ است«.وي با بيان اينکه 
اکنون شاهد اتفاقات بسيار خوبي در منطقه مانندخروج آمريکا و همپيمانان آنها در 
سوريه و عراق هستيم و اين نشانه پيروزي براي جامعه اسامي است افزود: اکنون روز 
به روز شاهد بيداري، تحول و پيشرفت انقاب و نظام جمهوري اسامي بعد از امام 
 راحل در منطقه هستيم و مردمي که  درفرانسه جليقه زرد پوشيدند اعام کردند که 

دنباله روي اهداف انقاب ايران مي باشند.

خبر
در نامه توکلي به هيئت رئيسه مجلس تاکيد شد:

نماينده خاطي را مجازات و 
اصاحات را از خود آغاز کنيد

رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت در نامه اي به رئيس و اعضاي 
هيئت رئيسه مجلس خواستار مجازات نماينده سراوان به دليل اهانت و هتاکي 
به کارمند گمرک حين انجام وظيفه شد و گره زدن اين اتفاق را به مسائل قومي 
و مذهبي، اقدامي ضد امنيتي و مغاير با وحدت ملي دانست.به گزارش ايرنا، در نامه 
احمد توکلي به رئيس و اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي آمده است: 
طبق ماده 23 قانون آيين نامه داخلي مجلس، »رئيس مجلس و ساير اعضاي هيئت 
رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين آيين نامه در برابر مجلس مسئوليت 
مشترک دارند.« و بند 11 ماده 22 يکي از وظايف هيئترئيسه را » حفظ شأن 
و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان« مقرر 
 مي کند. همچنين در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391
ذيل مبحث پنجم قانون آيين نامه داخلي مجلس، به عنوان جزئي از آيين نامه 
آمده است، اجراي صحيح قانون نظارت نيز بر عهده شماست.  اين نامه ادامه 
داده است: بي شک ماجراي رفتار زشت و مجرمانه آقاي محمد باسط درازهي 
نماينده مردم محترم سراوان با کارمندان و شهروندان در تاريخ 26 آذرماه، و 
مهم تر از آن، رفتارهاي بعدي وي آسيب جدي به شأن و منزلت و اقتدار مجلس 
وارد کرده است و محتاج رسيدگي عادانه و قاطعانه است که در حيطه وظايف 
شما قرار دارد. غرض از تصديع يادآوري و مطالبه انجام اين تکليف است. »َفَذِکْر 
إِْن نََفَعِت الِذْکَري« اين نامه افزوده است: در پي پخش فيلم اهانت زشت نماينده 
سراوان به کارمند گمرک و شهروندي ديگر، »ديده بان شفافيت و عدالت« پس 
از بررسي حادثه به نتايج زير رسيد: اين نماينده، امتيازطلبانه و طلبکارانه رفتار 
کرده است و نه  تنها به کارمند گمرک و شهروند ديگري اهانت کرده؛ بلکه به 
مردم نيز توهين روا داشته است. ولي برخورد کارمند گمرک متضمن اهانت نبوده 
و صرفاً به نحو عملي امتيازطلبي نماينده را رد کرده است. واکنش شهروندي 
که نماينده را پس از فحاشي به بيرون هدايت مي کند، واکنش غيرتمندانه 
فردي است که برخورد زشت نماينده را در شأن مجلس نمي داند و به زبان 
عاميانه آن را تقبيح مي کند.  نامه ادامه داده است: نماينده بعداً مدعي مي شود 
که فيلم با تباني تهيه و تقطيع شده است. هيئت رئيسه ساعاتي از جلسه روز 
بعد را غيررسمي مي کند تا موضوع بحث شود. اين نماينده و معدودي ديگر 
سعي مي کنند مجلس را بر وزير، رئيس و کارمند گمرک بشورانند. نماينده در 
يک پيام ويدئويي مدعي مي شود به دليل بلوچ بودن و سني بودن با وي چنين 
برخوردي شده است و بدين ترتيب به تفرقه افکني قومي و مذهبي دست مي زند. 
از قضا کارمند گمرک از برادران اهل سنت شمال کشور است.  اين نامه يادآور 
شد: دکتر دژپسند برابر فشار تعدادي از نمايندگان براي عزل رئيس گمرک و 
کارمندش مقاومت مي کند و چندين نماينده شامل نماينده سراوان او را تهديد 
به استيضاح مي کنند ولي وزير زير بار نمي رود. دو سه روزي که مي گذرد هر 
نماينده اي که اظهارنظر مي کند نماينده سراوان را محکوم يا ااقل مامت مي کند يا 
 ااقل او را هم مامت مي کنند و کار را خاف شأن نمايندگي مي شمرند. ديده بان 
شفافيت و عدالت با تاکيد براينکه رفتار اين نماينده از سر پرتوقعي و طلبکاري 
بوده و فحاشي با اداي کلمات زشت و رکيک مصداق بارز »رفتار خاف شأن 
نمايندگي« است، اعام داشت: اين رفتار در بند »ب« ماده )2( قانون نظارت 
بر رفتار نمايندگان، تخلف و مستحق مجازات شناخته شده است. خاف شأن 
بودن در تبصره )1( ماده )2(، رفتاري تعيين شده است که نوعاً نمايندگان آن 
را خاف شأن بدانند. بي شک اين تعريف بر رفتار غيراخاقي اين نماينده صدق 
مي کند؛ چراکه اکثريت قاطع نمايندگان به درجات مختلف آن را تقبيح کرده اند.  
اين نامه اظهار داشت: رفتار نماينده مذکور مصداق جرم توهين نيز هست که اگر 
کارمند گمرک شکايت کند، کار اين نماينده سخت مي شود. چون جرم توهين 
شاکي خصوصي مي خواهد رسيدگي به اين وجه رفتار موکول به شکايت کارمند 
مزبور است. ديده بان شفافيت و عدالت به شائبه سرقت علمي يکي از مقاات اين 
نماينده اشاره مي کند و خطاب به »علي اريجاني« و اعضاي محترم هيئت رئيسه 
تاکيد دارد: هيات عالي نظارت نمي تواند بر اين همه آسيبي که نماينده مزبور به 
آبروي مجلس زده است و کارش به نقض امنيت ملي نيز کشيده، چشم ببندد و 
موظف است با بررسي دقيق، مجازات وي را تعيين و به طور شفاف اجرا و اعام 

کند و براي امور کيفري به مقام قضائي معرفي نمايد.

خبر
رضايي:

 رهبري در مورد رياست مجمع
تصميم مي گيرند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: رهبري در مورد رياست مجمع 
تصميم مي گيرند.به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محسن رضايي در 
حاشيه مراسم يادبود مرحوم آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره انتصاب رئيس جديد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد که درباره رياست مجمع رهبر معظم 

انقاب بايد تصميم بگيرند.

حجت ااسام ذوالنور:
 حضور مردم پشت سر رهبري

کمر فتنه را شکست
نماينده مردم قم در مجلس گفت: حضور مردم پشت سر رهبري کمر فتنه 
را شکست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، حجت ااسام مجتبي ذوالنور 
در جمع طاب شهرستان هاي زرند و کوهبنان در تحليل حماسه بزرگ 
نهم دي ماه سال ۸۸ اظهار داشت: حقيقتا يوم اه نهم دي نقطه عطفي 
در تاريخ و عامل مؤثري در حيات مجدد انقاب اسامي بود.وي نهم دي 
ماه سال ۸۸ را مدافع اصلي براندازي نظام ارزيابي کرد و افزود: بدون شک 
 فتنه ۸۸ يک حادثه مربوط به انتخابات نبود، بلکه ماه ها و سال ها براي آن 
برنامه ريزي دقيقي صورت گرفته بود و مقدمات زيادي داشت.ذوالنور تأکيد 
کرد: عوامل زيادي در پيدايش اين فتنه نقش داشت که از جمله آن ها اعتماد 
به بيگانگان و عدم توجه به تمهيدات طواني مدت دشمنان براي اين فتنه 
بود، چراکه مي دانيد 1۴ ماه قبل از انتخابات سران جريان هاي ضد انقاب با 
نيرو هاي جاسوسي و اطاعاتي آمريکا برنامه ريزي کردند.وي با بيان اين که 
دروغ و تقلب دو راهبرد جريان ضد انقاب در جريان اين ديدار ها بود، گفت: 
جريان هاي داخلي نيز هماهنگ با جريان خارج نشين ضد انقاب حرکت 
کرد، از آن جايي که سرمايه ملي با دو مسئله اعتماد مردم به حکومت و 
اعتبار نظام در ديدگاه مردم رابطه علت و معلولي دارد اين جريان تمام تاش 
خود را به کار گرفت تا سرمايه ملي ما را از بين ببرد.وي ابراز داشت: در فتنه 
۸۸ برخي خواص بدون شک ستون خيمه ضد انقاب شدند و برخي نيز با 
سکوت خود خيانت بزرگي به نظام و انقاب اسامي کردند، چراکه اثر اين 
سکوت کاشتن بذر بي اعتمادي و ترديد در دل مردم و زمينه ساز دروغ و 
جنايات دشمنان بود.نماينده مردم قم در مجلس با اشاره به دليل منکوب 
شدن فتنه ۸۸ يادآور شد: دو دليل اصلي در اين مسئله وجود داشت، يکي 
داشتن رهبري بزرگ و خردمند که يک تنه ايستاد و جور خيانت و سکوت 
خواص را کشيد و نگذاشت تا جبهه انقاب مغلوب شود و دوم حضور مردم 

در پشت سر رهبري بود که اين مسئله را در نهم دي ديديم.

آگهي مناقصه عمومي
 واگذاري بخشي از خدمات عمومي )نظارتي، فني و مهندسي، نگهباني و ساير موارد خدماتي(

 در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه
مرحله دوم - نوبت اول

شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 590ش/ش مورخ 97/7/15 شوراي اسامي محترم شهر واگذاري بخشي از خدمات عمومي )امور نظارتي، امور فني و مهندسي، امور نگهباني و ساير 
موارد خدماتي( در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه خود را به شرح ذيل در سال 1398-1397 به مدت يك سال تمام شمسي از طريق مناقصه عمومي به شركتها و پيمانكاران مجرب و 
واجدالشرايط و داراي صاحيت از اداره كار و امور اجتماعي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد 
مناقصه، تا تاريخ 97/10/26 روز چهارشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مركزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند. ضمنا 
اطاعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفكس 37217728-041 واحد 

امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصه ذيل مي باشد.

1- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه 

مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

4- رعايت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي كليه  شركت كنندگان الزامي مي باشد.
5- كليه كسورات قانوني غير از ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
خ ش: 97/10/9 تاريخ انتشار: 97/10/9 

آگهي مزايده عمومي
مديريت و بهره برداري از جايگاه CNG شهروند شماره 1

)واگذاري به صورت اجاره جهت بهره برداري(
مرحله اول - نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 627/ش/ش مورخ 97/8/21 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد آگهي مزايده عمومي مديريت 
و بهره برداري از جايگاه CNG شهروند شماره 1 واقع در روبروي دانشگاه پيام نور مراغه را با شرايط مندرج در ذيل از طريق برگزاري مزايده 
عمومي )مزايده کتبي( به شرکتهاي مجرب و واجدالشرايط ازم و داراي گواهي تاييديه از شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان و يا 
کشور مي باشند به صورت اجاره جهت بهره برداري واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي محترم واجدالشرايط دعوت مي شود از تاريخ انتشار 
آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/10/19 روز چهارشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در 
خيابان قدس - شهرداري مرکزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده 
فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس: HTTP:.//IETS.MPORG.IR قابل دسترسي مي باشد و شماره 

تلفكس 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شرکتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده ذيل مي باشد.

1- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مزايده مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر 

يك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

4- کليه کسورات قانوني اعم از )بيمه و ماليات( و غيره بر عهده پيمانكار مي باشد.
5- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتي الزامي مي باشد.

6- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
خ ش: 97/10/9 تاريخ انتشار: 97/10/9 

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي 
نوبت اول

شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد تامين مصالح پوشش خارجي )لفاف پيچي گرم(لوله هاي فوادي به قطر 900 ميليمتر را با شرايط ذيل  از طريق مناقصه عمومي 
يك مرحله اي  به پيمانكار واجد صاحيت واگذار نمايد .

 لذا از شرکتهاي داراي صاحيت ازم دعوت مي شود از تاريخ درج  اين آگهي حداکثر تا مورخ  97/10/18  ضمن اعام آمادگي کتبي ، جهت دريافت اسناد ارزيابي کيفي و اسناد 
مناقصه به سامانه الكترونيكي تدارکات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند .

1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
2- شرح مختصر عمليات : تامين مصالح پوشش خارجي )لفاف پيچي گرم(لوله هاي فوادي به قطر 900 ميليمتر

3- محل اجراي پروژه : استان هرمزگان
4- مشاور: شرکت مهندسين مشاور ار

5- مدت زمان اجراي کار  : 1 ماه
6- صاحيت هاي مورد نياز  : شرکت ها و کارگاه هاي توليدي داراي مجوز از سازمان هاي ذيربط 

7- برآورد هزينه اجرا کار : براساس قيمت پيشنهادي فروشنده
8- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ900.000.000 ريال است که بايد به صورت  ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد ، همراه با ساير اسناد مناقصه در پاکت "الف" به دستگاه 
مناقصه گزار تسليم شود. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عاوه بر آن ضمانت نامه هاي 

بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در اسناد مناقصه تنظيم شود. 
9- تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزيابي کيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ 5.000.000 به حساب تمرکز وجوه درآمدي نزد 
بانك مرکزي به شماره 4001101704018461 به نام شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سامانه ياد شده از تاريخ درج اين آگهي و حداکثر تا 

مورخ 97/10/18  نسبت به خريد و دريافت اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
10- تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي کيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه، ضروري است ضمن بارگزاري 
تصوير کليه مدارك در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/11/1 ، اسناد مربوط را تكميل و در پاکت اك و مهر شده به دبيرخانه محرمانه 

اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحويل و رسيد دريافت دارند.
11- تاريخ بازگشايي پيشنهادات :  پيشنهادات واصله پس از ارزيابي کيفي مناقصه گران رأس ساعت 10 صبح مورخ 97/11/3  بازگشايي خواهد شد. حضور يك نفر نماينده از طرف 
هر يك از پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پيشنهادهاي قيمت آزاد است. ) تمامي فرآيند برگزاري مناقصه ، از قبيل افتتاح پاکات ، تعيين برنده و عقد 

قرارداد از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت صورت مي پذيرد.(
12- محل تأمين اعتبار : اعتبارات  عمراني 

www.setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : 13-  سايت هاي منتشر کننده آگهي
14-  به پيشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و يا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي که پس از مهلت مقرر 

ارسال شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
15- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/9
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

واگذاري بخشي از خدمات عمومي )امور نظارتي، امور فني و مهندسي، امور نگهباني و ساير موارد خدماتي( در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز عنوان مناقصهرديف
شهرداري مراغه

9/601/363/296 ريالمبلغ كل مناقصه1
27 نفرتعداد نيروي انساني مورد نياز2
1 سال تمام هجري شمسيمدت اجراي پروژه3
حوزه معاونت خدمات شهريمحل اجراي پروژه4
امور قراردادهاي شهرداري + سايت ملي مناقصات كل كشورمحل توزيع اسناد مناقصه5
از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روززمان توزيع اسناد6
480/070/000 ريالميزان سپرده7
1- ضماتنامه بانكي 2- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سپرده 20011155606701 بانك مهر ايراننحوه تسليم سپرده8
صاحيت از اداره كار و امور اجتماعيصاحيت9
دبيرخانه شهرداري مركزي مراغهمحل تحويل اسناد10

شهردار مراغه - احمدي

5% سپرده شركت در مزايده به ريالمدت واگذاري به صورت اجاره:سهم پايه شهرداري:مورد مزايده واگذاري به صورت اجاره:رديف

مزايده عمومي واگذاري به صورت اجاره جهت مديريت و بهره برداري از 1
جايگاه CNG شهروند شماره 1 واقع در روبروي دانشگاه پيام نور مراغه

30% سهم شهرداري از فروش گاز 
طبيعي بعد از كسر بهاء اداره گاز

250/000/000 ريال1 سال

شهردار مراغه - احمدي

روابــط عمـومــي
شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

شركت سهامي آب منطقه اي 
هرمزگان

معاون علمي آستان قدس رضوي:

آستان قدس رضوي، شهرک علم و فناوري تاسيس مي كند
معاون علمي آستان قدس رضوي گفت: آستان قدس 
به  کند.  مي  تاسيس  فناوري  و  علم  شهرک  رضوي، 
گزارش روزنامه خبرنگار ما، مهدي نژاد نوري  در نشست 
محمد  آل  عالم  نوآوري  و  علم  شهرک  احداث  خبري 
صلي اه عليه و آله، ضمن گرامي داشت نهم دي ماه، روز 
بصيرت ملت، به ارائه برنامه هاي پيش رو جهت احداث 
مشهد  در  محمد)ص(  آل  عالم  فناوري  و  علم  شهرک 
توسط  را که  ملي  بزرگ  پروژه  اين  و  پرداخت  مقدس 
آستان قدس رضوي و با همکاري بخش هاي مختلف 
 خصوصي احداث و راه اندازي خواهد شد را تشريح کرد.
معاون علمي آستان قدس رضوي گفت: دانشگاه علوم اسامي 
رضوي و دانشگاه بين المللي امام رضا)ع( و بنياد پژوهش هاي 
اسامي سه مرکز فعال علمي هستند که کشور از خدمات 
آن ها بهره مي برد. تاش اين مجموعه ها بر آن است که 
در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي و همچنين محروميت 
زدايي، از ظرفيت ها هر چه بيشتر استفاده شود، لذا در 
شرايط فعلي بهترين راه، ايجاد کسب و کار مناسب براي 
 جامعه و رفتن به سمت طرح هاي دانش بنيان مي باشد.
نوآوري  و  علم  شهرک  نگاهي،  چنين  با  افزود:  وي 
عالم آل محمد احداث و راه اندازي مي شود. از جمله 
به  پرورش  و  آموزش  در  تحول  شهرک،  اين  اهداف 
 شکل هدفمند با تکيه بر علوم و احاديث رضوي است.
مهدي نژاد نوري افزود: ما فکر مي کنيم آموزه ها و دانش 
حضرت رضا)ع( بايد دستمايه اصلي امور اين شهرک قرار 
گيرد. اين شهرک سعي دارد تا صفت امام هشتم يعني 
عالم آل محمد بودن حضرت را بيش از پيش نمايان کند 

 تا بتواند تاثيرات تمدني آن را نيز به منصه ظهور برساند. 
مهدي نژاد نوري بيان کرد: بحث توسعه علمي و استفاده از 
علم در آستان قدس رضوي يک امر ازم و حياتي است. با 
نگاه به آينده و ضرورت هاي پيش رو و همچنين تحواتي 
که جوامع خواهند داشت، چه در سطح ملي و چه در 
سطح منطقه اي و بين المللي ما بايد خود را براي آينده 
آماده کنيم، چرا که در آينده بيشترين تاثيرگذاري را علم 
خواهد داشت و بايد از امروز طراحي کنيم تا در زمان 
محدود تحت فشار قرار نگيريم و هزينه سنگين نپردازيم و 
 با استقبال از آينده در شکل گيري درست آن دخيل باشيم.

وي در ادامه گفت: تبديل سرمايه راکد به سرمايه مولد با 
استفاده از شرکت هاي دانش بنيان ممکن است. در همين 
راستا مي خواهيم با استفاده از موقوفات متعدد رضوي 
 اين سرمايه هاي راکد را به بهترين شکل استفاده کنيم.

معاون علمي آستان قدس رضوي ادامه داد: اين شهرک در 
 منطقه سيدي خراسان رضوي در وسعت 500 هکتار که
90 هکتار آن در طرح جامع شهر مشهد بنا شده و امکان گسترش 

و ساخت و ساز نيز در آن وجود دارد؛ روز سه شنبه 11 دي 
 ماه توسط توليت آستان قدس رضوي کلنگ زده خواهد شد.

وي افزود: ان شاءاه دو سوله داخل شهرک که در جهت تامين سوغات 
 مورد نياز زائران با محصوات و اجناس ايراني است، مستقر مي شود.

معاون علمي آستان قدس رضوي بيان کرد: انتظار داريم 
پس از 3 سال اولين بهره برداري صورت بگيرد و افق تکميل 
 اين مجموعه، حدود 15 سال در نظر گرفته شده است.

معاون علمي آستان قدس رضوي مهمترين اهداف اين 
مجموعه را به اين شرح اعام کرد: تحول در آموزش و 
پژوهش هدفمند و حرکت به سمت کارآفريني و اشتغال 
دانش بنيان با تکيه بر علوم و فرهنگ رضوي، افزايش اشتغال 
مفيد دانش آموختگان دانشگاهي و ايجاد فضاي مناسب کار 
براي افراد خاق و مبتکر، توسعه ظرفيت و زيرساخت ها 
براي پاسخگويي به متقاضيان با نگاه به آينده، شتاب بخشي 
به پيشرفت علمي به معناي واقعي و کسب سرآمدي علمي 
در منطقه و جهان مبتني بر چشم انداز و الگوي اسامي 
ايراني پيشرفت، سرمايه گذاري در مسيري که دستاورد 
و بهره فراوان خواهد داشت و قدرت رقابت ما را ارتقاء 
 خواهد داد، توجه به زيرساخت هاي فرهنگي و ارزش هاي

بنيادي در طراحي و پياده سازي شهرک با نگاه تمدني و 
شبکه سازي ظرفيت هاي موجود با ظرفيت هاي تاسيسي 
 بصورت هدفمند و به عنوان يک کارکرد مهم و هدايت گر.

تأکيد کرد: اين ظرفيت به هيچ وجه رقيب هيچ ظرفيت 
و مجموعه ديگري در منطقه و کشور نيست، بلکه يک 
تغيير ظرفيت و کارکرد است و ما به دنبال مرجع کردن 

اين مجموعه در عرصه هاي مختلف کشور هستيم.

ادامه از صفحه اول
 در پايان روز راي گيري و در حالي که حتي نتايج 
اوليه هم اعام نشده، يک نامزد اعام پيروزي 
از  بعضي  حتي  و  خارجي  رسانه هاي   مي کند. 
موسوي  پيروزي  بر  دائماً   داخلي  هاي  رسانه 
تاکيد مي کنند و برخي از منابع نامعلومي که تا 
 قبل از انتخابات، نظرسنجي هايي با ادعاي راي

روز  از  براي موسوي مي ساختند  ميليوني   30
انتخابات و فرداي آن ، همان جعليات را اين بار 
به عنوان خبر و نتيجه واقعي انتخابات منتشر 
مي کنند حتي  نامه اي جعلي از وزير کشور وقت 
خطاب به مقام معظم رهبري منتشر مي شود. که در 
آن نتايج واقعي انتخابات اعام شده که در آن راي 
موسوي 19 ميليون و راي احمدي نژاد 5 ميليون 
است! نامه اي که شبکه هاي اجتماعي و به ويژه 
فيس بوک هم به شدت در دست به دست شدن 
 مطالب و تصاوير جعلي آن تاثيرگذارند. درست 
تلويزيوني شبکه   ۸۸ انتخابات  از  قبل  ماه   6 

بي بي سي فارسي تاسيس شده و وزير وقت خارجه 
با  علت همزماني  به  توئيتر خواسته  از   آمريکا 
انتخابات ايران اصاحات و به روز رساني را به 
بعد موکول کند تا بتواند در دسترس معترضين 
باشد. نامزد شکست خورده انتخابات طي بازه 
و  بيانيه صادر مي کند  ده ها  ماهه  زماني چند 
ضمن دعوت به اردوکشي خياباني اعام مي کند 
که اسير اين صحنه آرايي خطرناک نخواهد شد و 
کف خواسته هايش ابطال انتخابات است. نهادهاي 
قانوني براي رفع شبهات تمام همت خود را صرف 
مي کنند و هر کجا هر صندوقي که بازشماري 
مي شود هيچ مغايرتي پيدا نمي شود. به  مرور در 
 جلسات محفلي برخي از مدعيان تقلب زمزمه هايي 
شنيده مي شود که تقلب آن هم در يازده ميليون 

بيانيه هاي موسوي هم  و  نيست  اساسا شدني 
به تدريج از ابطال انتخابات به سمت دعوت به 

اسام رحماني و تغيير در مباني مي رود.
جريان فتنه در 25 خرداد، 26 خرداد، 2۷ خرداد، 
30 خرداد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و روز 
عاشورا تجمع اعتراضي برگزار مي کند با اين 
گذرد،  مي  تجمع  اولين  از  هرچه  که  توضيح 
تعداد شرکت کنندگان به تدريج ريزش کرده اما 
 شعارها راديکال تر و آشوب ها تندتر مي شود. 

جماعت مدعي تقلب» قدس را  قدرت در دست 
سبز ها  تعبير مي کند« و در روز برپا داشتن 
مسئله فلسطين، شعار نه غزه نه لبنان سر مي دهد. 
جماعتي که 13 آبان را که روز ملي استکبار 
ستيزي است به محملي براي همنوايي با استکبار 
تبديل مي کند تا جايي که رئيس وقت رژيم  
صهيونيستي آنان را بزرگترين سرمايه اسرائيل 

در ايران مي داند.
اين وضعيت ادامه پيدا مي کند تا عاشوراي ۸۸ 

فرا مي رسد در ساعات مياني روز تا غروب عاشورا 
درست در زماني که اغلب مردم در مساجد و هيئات 
مشغول عزاداري هستند، عده اي با اعام قبلي به 
خيابان ها مي آيند، شعار مي دهند، سوت و کف 
مي زنند و پرچم عزا به آتش مي کشند ميرحسين 
موسوي که تا اينجا راه خود را از فتنه گران جدا 
نکرده، در موضعه اي باورنکردني هتاکان عاشورا 
را ملت خداجو مي خواند و به مخالفانش که 
عزاداران حسيني باشند، مي تازد. اين بار ديگر 
قضيه متفاوت است، موجي از ناراحتي عموم ملت 
را فرا مي گيرد و مردمي که تا به آن روز بسياري 
از فتنه گري ها را تحمل کرده بودند، به خشم 
درمي آورد و تنها سه روز پس از عاشورا در 9 
دي يکي از بزرگ ترين، حماسي ترين و مردمي 
ترين تجمعات تاريخ انقاب اسامي در تهران و 
 ساير شهرها شکل مي گيرد. کشتي نجات حسين 
عليه السام آنچنان سريع است که با گذشت کمتر 
از ۷2 ساعت تومار فتنه در هم پيچيده مي شود 

و فتنه تغلب رسما مهر باطل مي خورد.
9 دي روز بزرگي است، همان قدر که يادآور به 
پا داشتن ارزش ها و مباني ديني و عاشورايي 
است. روز ايستادن بر جمهوريت، راي مردم و 
دموکراسي است از همين روست که 9 دي در 
ماندگار  و  متمايز  روزي  اسامي،  ايران  تاريخ 
است. در کام رهبري تعابير عجيبي »همچون 
روز فراموش نشدني«، »روز افشاي اهداف پليد 
دشمن«، »روز نمايان شدن دست خدا«،، »روز 
نمايان شدن روح حسيني« و »روز کاري غير 
متعارف و غير معمولي« در وصف 9 دي ذکر 
شده است. 9 دي روز گشايش فصل تازه اي 
 از بصيرت براي ملت ايران است، در يک کام 

9 دي يوم اه است.

گزارش تحليلي رسالت از روزي که فتنه، ُمهر باطل خورد

نهمين سالگرد 9 دي 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
فتنه گران در سال ۸۸ قصد باج گيري 

از مردم و نظام را داشتند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فتنه گران در سال ۸۸ قصد 
باج گيري از مردم و نظام را داشتند.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، حسين مظفر در مراسم بزرگداشت يوم اه 9 دي در 
مسجد اميرالمؤمنين )ع( شهرک مرزداران اظهار کرد: انقاب ايران معجزه 
قرن بود و در زماني که فرهنگ ليبراليسم و کمونيسم در غرب و شرق 
جهان حضور داشتند، انقاب اسامي در اين بين رخ نمايي کرد.وي با بيان 

اينکه انقاب اسامي با نام معنويت و رهبري امام خميني )ره( به پيروزي 
رسيد، گفت: انقاب اسامي توانست با سرعت جاي خود را در جهان باز 
کند و ايران که در گذشته داراي نقاط تاريکي بود به کعبه انسان هاي آزاده 
تبديل شد.وي با تأکيد بر اينکه انقاب اسامي ابهت استکبار را فروريخت 
و به جهانيان نشان داد که مي توان در مقابل زورگويان ايستاد، افزود: دشمن 
از هيچ موضع خصمانه اي عليه ملت ايران کوتاهي نکرد و با مقاومت و به 
عطر شهدا و خون آن ها انقاب اسامي بالنده شد.وي با اشاره به اينکه 
جنايت ها عليه انقاب و مردم ايران ثمره اي براي ستمگران نداشت، عنوان 
کرد: در طول ۴0 سال گذشته انقاب اسامي در مقابل جنگ و فتنه پيروز 
شد و از قله هاي مشکات عبور کرد و فتنه سال ۸۸ بسيار گسترده بود و 
تمام شياطين عليه انقاب اسامي ايران بسيج شدند.مظفر با بيان اينکه 

اعتراضات و منازعه و تقلب انتخابات سال ۸۸ بهانه اي بيش نبود، بيان کرد: 
تقلب در انتخابات جمهوري اسامي کامًا بعيد است و فتنه گران نيز شعار 
دادند که انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه است.وي با انتقاد از تحليل 
غلط برخي که مي گويند، نسل جديد از انقاب اسامي بريده اند و مردم در 
فشار اقتصادي ديگر از جمهوري اسامي حمايت نمي کنند، خاطرنشان کرد: 
اين تحليل غلط منافقين بود که ديگر ملت ايران از انقاب خسته شده اند 
و استکبار هم با ۷0 اتاق فکر بسيج شد تا بتواند، نظام را سقوط دهند.وي 
با اشاره به اينکه عده اي از خائنان در اتاق فکر آمريکا حضور داشتند و عليه 
ايران برنامه ريزي کرد، تصريح کردند: رهبر انقاب در ابتدا به فتنه گران 
براي بازگشت به دامن ملت مهلت دادند، ولي فتنه گران قصد باج گيري از 

جمهوري اسامي را داشتند.
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حسيني:
فتنه گران همواره به دنبال تضعيف نظام و رهبري هستند

عضو شوراي مرکزي جمنا تأکيد کرد: فتنه گران همواره به دنبال تضعيف 
نظام و رهبري هستند.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، سيد محمد حسيني در نشست تبيين و بررسي حماسه 
يوم اه ۹ دي گفت: در فتنه ۸۸ غربي ها و آمريکايي ها در پي تغيير 
حاکميت جمهوري اسامي ايران بودند و اين اقدام آنها برگرفته از 
تجربه اي بود که در انقاب هاي رنگين مانند گرجستان تکرار شده بود 
و براي اين کار به چند ابزار متوسل شدند. اولين ابزار حمايت هاي مالي 
بود. حمايت بنياد سوروس از فتنه گران و ارائه آموزش هاي حرفه اي به 
مخالفان مثل تصرف اماکن دولتي، زيرا اين اقدامات، اقدام خودجوشي 
نبود، پس فتنه گران از قبل آموزش ديده بودند و ديگر اينکه غربي ها 
و به ويژه آمريکا با طراحي و برنامه ريزي که داشتند فکر مي کردند 
که اگر در تهران آشوب شود و فضاي تهران را ملتهب کنند، خواهند 
توانست کل ايران را تصرف کنند زيرا تهران پايتخت است.وي افزود: 
اما با گذشت زمان اين حرکت دچار ريزش شد و مردم درنهايت به 
ماهيت واقعي فتنه گران پي بردند و راه خود را از فتنه گران جدا کردند 
که درنهايت بي حرمتي فتنه گران در روز عاشورا به مقدسات شيعه 
باعث شد تا کاسه صبر مردم لبريز شود و در ۹ دي وارد خيابان شده 
و به قاعده پايان دهند.عضو شوراي مرکزي جمنا به موضوع روحيه 
بيگانه ستيزي در بين مردم ايران به عنوان يکي از عوامل مهم در دفع 
فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: موضوع روحيه بيگانه ستيزي در ايران 

هميشه مطرح بوده است و مردم ايران تجربه خوبي از اين موضوع و 
از ورود کشورهاي غربي يا شرقي به ايران ندارند و خاطره خوشي هم 
از وابستگي دولت هاي زمان طاغوت يا پيش از آن در ذهن ندارند و 
همين روحيه استکبارستيزي و بيگانه ستيزي مردم باعث شد تا فتنه 
۸۸ خنثي شود و دشمن نتواند پروژه هاي خود را پيش ببرد. در کنار 
روحيه بيگانه ستيزي ضروري است به نقش محوري و کليدي رهبر 
معظم انقاب اسامي ايران اشاره کرد زيرا ايشان با نقش مهمي که 
در دفع فتنه ۸۸ ايفا کردند، تمام پروژه هاي دشمن خنثي شد. عامل 
سومي که نگذاشت دشمنان در پيشبرد اهدافشان موفق باشند، قدرت 
نظام در بسيج مردمي است زيرا حضور هميشگي مردم براي نظام 
يک امتياز بوده و يکي از ويژگي هاي نظام ما نسبت به ساير نظام هاي 
جهان اين است که حاکميت در ايران از قدرت بسيج کنندگي باايي 
برخوردار است، چيزي که در ساير کشورها وجود ندارد و اين موضوع 
در دفع فتنه ۸۸ به عنوان عامل سوم تأثيرگذار بوده است.حسيني با 
اشاره به اين موضوع که امروز مردم ديگر رغبتي به سلطنت طلبان 
و افرادي مانند مريم رجوي و منافقان ندارند، گفت: در ايران مردم 
به راحتي مي توانند رئيس جمهور و نمايندگان مجلس را انتخاب کنند، 
چيزي که در گذشته در ايران وجود نداشت. پس نيازي نبود که در 
اينکه  يا  و  فتنه گران آشوب سازي و هنجارشکني کنند  سال ۸۸ 
پروژه براندازي نظام را پيگيري کنند. لذا حماسه ۹ دي نشان دهنده 

بصيرت مردم بود و دليل اينکه رهبري مدام تأکيد مي کنند بايد اين 
روز زنده نگه داشته شده و به فراموشي سپرده نشود به اين دليل است 
که مردم ماهيت فتنه گران و براندازان نظام را بشناسند.وي درباره 
ضرورت پرداختن به حماسه ۹ دي گفت: نقش قدرت هاي غربي در 
فتنه ۸۸ بر هيچ کس پوشيده نيست و آن ها حتي به طور علني اعام 
کردند که از اين تظاهرات حمايت مي کنند اما در مقابل، نظام با وجود 
اينکه فتنه گران و سران آن ها به دنبال براندازي و تضعيف حاکميت 

بودند، با رأفت با آن ها برخورد کرد. 
زيرا اگر به کودتاي ترکيه نگاه کنيد، مي بينيد که دولت چه رفتاري 
با کودتاچيان داشت اما در کشورمان در ماجراي فتنه ۸۸ افرادي که 
به دنبال تضعيف نظام و تضعيف جايگاه رهبري بودند، نظام با آن ها 
رفتار خوبي داشت و رأفت اسامي را شامل حال آن ها کرد.حسيني 
تصريح کرد: افرادي که در فتنه ۸۸ به دنبال تضعيف نظام و تضعيف 
جايگاه رهبري بودند، امروز هم همين پروژه را دنبال مي کنند. مثًا 
اصاح طلبان تندرو در فعاليت هاي دانشگاهي خود عليه نظام تبليغ 
مي کنند و يا اينکه در ميان مردم با تبليغاتي که انجام مي دهند، 
مي خواهند تمامي مشکات اقتصادي و مشکات موجود کشور و 
همچنين ضعف ها و کاستي هايي که دولت در مديريت کان کشور 
دارد را بر گردن رهبري انداخته و آن را متوجه رهبري کنند. پس 

امروز هم فتنه گران اين پروژه را دنبال مي کنند.

نماينده رهبر معظم انقاب در شوراي عالي امنيت ملي گفت: امنيت در ايران مثال زدني 
است.به گزارش خبرنگار دفاعي ايرنا، سعيد جليلي در حاشيه همايش 40 سال توطئه 
و 40 سال مقاومت در جمع خبرنگاران گفت: قدرت و امنيت جمهوري اسامي ايران 
ناشي از آرمان هاي انقاب و آموزه هاي اسام است.وي همچنين در سخنراني خود در 
اين همايش اظهار داشت: اين که قدرت هاي بزرگ  جهان پشت ميز  مذاکره مي نشينند 
و صرفا به خاطر سانتريفيوژها نبودند، زيرا آنها خودشان چندين هزار کاهک هسته اي 
دارند.وي افزود: آنها نگران اين هستند که هر جا صحنه رويارويي به وجود مي آيد اراده 
ملت ايران در مقابل تمام قدرت هاي جهان مي ايستد و در نهايت پيروز مي شود.عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که دشمن در دفاع مقدس فهميد که مبارزه از 
جنس سخت افزار براي آن نتيجه اي ندارد، تصريح کرد: دشمن فهميده است که ضعف 

آن در سخت افزار و فشارهاي فرهنگي و سياسي نيست، آن چيزي که رمز موفقيت هاي 
جمهوري اسامي بود، نرم افزار انقاب بود که دشمن از فهم آن عاجر است.جليلي با 
تاکيد بر اينکه جنگ هاي رژيم صهيونيستي تا پيش از تفکر انقابي همواره با پيروزي 
هاي آن همراه بود اما پس از تشکيل تفکر انقابي شکست هاي پي در پي آن آغاز شد 
افزود: دشمن مي خواهد اسام و ايران هراسي در جهان ايجاد کند و مردم را از انقاب 
اسامي بترساند اما بعد از گذشت 40 سال اعتقادات و باورهاي مردم به تجربه تبديل و 
درخت انقاب براي رويارويي با مشکات تنومند شده است.وي با بيان اينکه امنيت در 
ايران مثال زدني است گفت: دشمن عاوه بر راهبردهاي عيان همچون تغيير، براندازي و 
مهار را دنبال کند به دنبال آن هستند که موفقيت ها را بپوشانند. متاسفانه کساني نيز در 

داخل اين مسير را دنبال مي کنند و موفقيت هاي 40 ساله انقاب را انکار مي کنند.

آيت اه حيدري:
مشکات امروز نتيجه نفوذ فتنه گران در سيستم اجرايي 

کشور است
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري 
گفت: مشکات امروز نتيجه نفوذ فتنه گران در سيستم 
اجرايي کشور است.آيت اه محسن حيدري در گفتگو با 
خبرنگار خبرگزاري رسا، با اشاره به اينکه فتنه ۸۸ نتيجه 
اعمال منافقان، سلطنت طلبان و ضدانقاب هاي داخلي 
با حمايت گسترده غربي ها به ويژه آمريکا بود، گفت: 
در ابتداي اين فتنه شاهد بوديم که دامنه اغتشاشات 
به شمال تهران محدود مي شد، اما با گذشت چند 
روز دشمن سعي مي کرد تا دامنه اغتشاشات و قتنه 
انگيزي ها را به ساير شهرستان هاي کشور نيز تسري 
دهد.وي با اشاره به اين که قصد دشمن از راه اندازي 
فتنه ۸۸ به چالش کشيدن امنيت ملي کشور بود، 
اظهار داشت: اوج ناامني ها و هتاکي ها در اين فتنه 
در روز عاشوراي سال ۸۸ که همزمان با ششم دي 
ماه بود همراه شد و شاهد بوديم که فتنه گران نسبت 
به مراسم عاشوراي حسيني و عزاداران بي احترامي 

و هتاکي کردند.حيدري با بيان اين که هتاکي فتنه 
گران نسبت به مراسم عاشوراي حسيني و عزاداران 
اهل بيت)ع( چهره پليد آن ها را بدون روتوش نشان 
داد، ابراز کرد: ملت با مشاهده هتاکي ها و چهره پليد 
فتنه گران ديگر سکوت را جايز ندانستند و با همه 
ظرفيت ها به ميدان آمده و با فتنه گران و جريان هتاک 
نسبت به رهبر معظم انقاب، مقدسات ديني و مذهبي، 
وايت فقيه و نظام جمهوري اسامي مقابله کردند.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري 
حماسه نهم دي را جلوه اي از حضور حماسي، بي نظير 
و همه جانبه ملت بصير ايران دانست و خاطرنشان 
کرد: چشم فتنه ۸۸ با حضور حماسي و آگاهانه مردم 
در نهم دي کور شد و امت به رهبري امام و ولي فقيه 
دوران ريشه فتنه را خشکانيدند.وي با تأکيد بر اين 
که حماسه نهم دي امنيت ملي کشور را تأمين کرد، 
عنوان داشت: دشمنان داخلي و خارجي با مشاهده 

حضور تماشايي و پرقدرت مردم در ۹ دي به يأس 
کامل رسيدند؛ همچنين حضور بي نظير مردم در 22 
بهمن سال ۸۸ نيز تير نهايي را به تابوت فتنه زد و 

فتنه ۸۸ به گورستان تاريخ پيوست.
بقاياي  از  برخي  اين که هنوز هم  بيان  با  حيدري 
دارند،  نظام حضور  در  نفوذي  به صورت  فتنه ۸۸ 

تصريح کرد: نبايد از فتنه گران غافل شد، زيرا اين 
افراد هنوز هم در برخي سيستم هاي اجرايي کشور 
حضور دارند و بسياري از مشکات، کارشکني ها و 
ناامني هايي که امروزه در کشور مشاهده مي شود 
به صورت مستقيم يا غير مستقيم به همين عوامل 

فتنه گر و نفوذي بازمي گردد.

خبر
حدادعادل:

آمريکا با اعمال تحريم ها مي خواهد 
از ملت ايران انتقام بگيرد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: آمريکا با اعمال تحريم ها مي خواهد 
از ملت ايران انتقام بگيرد.غامعلي حدادعادل در گفتگو با خبرنگار حوزه 
احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص 
تاثيرات منفي وقايع سال ۸۸ بر اقتصاد ايران و تشديد تحريم ها در سال 
جاري از سوي ايادي استکبار گفت: بعد از اينکه دشمن از برنامه هايي که 
قبل از نهم دي داشت، نااميد شد و حضور مردم را مشاهده کرد به اعمال 
تحريم ها متوسل شد.وي ادامه داد: اعمال تحريم ها به دليل اين بود که 
دشمن انتقام خود را از ملتي که براي استقال خود مقابل آمريکا قيام 
کرد، بگيرد و مردم هم به خوبي به اين مسئله اشراف دارند و استقامت 
مي کنند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاش هاي دشمنان در 
وقايع سال ۸۸ براي تخريب فرهنگي جمهوري اسامي ايران اشاره و اظهار 
کرد: آن ها چه قبل و چه بعد از نهم دي ماه در صدد تخريب مباني فرهنگي 

انقاب اسامي بوده و هستند.

حسينيان:
فرانسه در مبارزه با جمهوري اسامي 

از همه خبيث تر است
رئيس مرکز اسناد انقاب اسامي گفت: فرانسه در مبارزه با جمهوري 
اسامي از همه خبيث تر است.به گزارش ايسنا، حجت ااسام روح اه 
حسينيان در نشست شنبه هاي انقاب با ارائه آماري از فعاليت گروهک 
انقاب ۳0 گروه در جهت  ابتداي پيروزي  انقاب، گفت:  ابتداي  ها در 
تجزيه ايران فعاليت مي کردند و جالب اين بود که بعضي از آنها هم از 
سوي آمريکا، هم از سوي شوروي و هم از سوي برخي کشورهاي مسلمان 
حمايت مي شدند.وي بابيان اينکه آمريکايي ها چون ايران را ژاندارم بي 
مزد و مواجب خود در منطقه و نگهبان تنگه هرمز که محل صادرات نفت 
خليج فارس بود، مي دانستند، با انقاب اسامي مخالف بودند و جيمي 
کارتر با اينکه شعار حقوق بشر مي داد حامي پهلوي بود ادامه داد: روزنامه 
ها در ايران پيروز  هاي شوروي هم مي گفتند که ما اجازه نمي دهيم ماا
شوند و راديو مسکو نيز مي گفت انقاب اسامي، انقابي ارتجاعي است.
حسينيان تاکيد کرد: فرانسه از صدام در جنگ با ايران پشتيباني  نظامي 
مي کرد و اساساً فرانسوي ها در مبارزه با دين، اسام و جمهوري اسامي از 
همه قدرتها خبيث تر هستند.وي با يادآوري اينکه مقر گروهک هايي مانند 
»ااحوازيه« در اروپا قرار دارد، گفت: جمهوري اسامي، شجره ريشه داري 
است که طوفانها، آن را تکان داد اما از جا درنياورد و در عوض گروههاي 

تجزيه طلب را يا وادار به تسليم کرد يا فراري داد.

تا انتصاب رئيس جديد از سوي مقام معظم رهبري؛
نايب رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

رياست را به عهده خواهد داشت
آيت اه موحدي کرماني به عنوان نايب رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
معظم  مقام  سوي  از  جديد  رئيس  انتصاب  تا  را  مجمع  جلسات  نظام، 
رهبري، اداره خواهد کرد.حجت ااسام غامرضا مصباحي مقدم در گفتگو 
با ايسنا، در ارتباط با چگونگي اداره مجمع تشخيص مصلحت نظام پس 
از درگذشت آيت اه هاشمي شاهرودي و تا پيش از انتصاب رئيس جديد 
توسط مقام معظم رهبري اظهار کرد: مثل دوره قبل که پس از رحلت 
آيت اه هاشمي رفسنجاني، بر اساس قانون مجمع  نايب رئيس جلسات 
را اداره کرد اين دوره نيز نائب رئيس جلسات را تا مشخص شدن رئيس 
اداره مي کند.وي ادامه داد: آيت اه موحدي کرماني نايب رئييس مجمع 

تشخيص مصلحت نظام هستند.

خبر
ماموستا شيرزادي:

فتنه گران هرگز دست از دشمني برنمي دارند
امام جمعه مريوان گفت: فتنه گران هرگز دست از دشمني برنمي دارند.ماموستا 
مصطفي شيرزادي در گفتگو با خبرنگار تسنيم در مريوان اظهار داشت: سران 
فتنه در سال ۸۸ مشغول به فتنه گري، نوکري و تحقق اهداف پوشالي چندين ساله 
استکبار جهاني بودند اما خواب آشفته فتنه گران با هوشياري و بصيرت ملت ايران 
تعبير نشد.وي با بيان اينکه ۹ دي اوج بصيرت و مصداق بيداري و هوشياري مردم 
در برابر دشمن بود، گفت: ملت انقابي و هميشه در صحنه ايران در "۹ دي" سال 
۸۸ تمام نقشه هاي دشمنان را خنثي و بر آب کردند و ضمن تبعيت از وايت فقيه، 
پاسخ هاي دندان شکن به منافقان و فتنه گران دادند.امام جمعه مريوان با ذکر اينکه 
نيرنگ ها و دسيسه هاي فتنه گران در "۹ دي" خنثي شد، تصريح کرد: سران فتنه 
در سال ۸۸ مي خواستند مرام و اهداف شيطاني خود را پياده کنند اما غافل از 
اينکه پروردگار حافظ ملت و نظام جمهوري اسامي است و تمام مردم ايران در 
هر شرايطي پشتيبان و پاسدار نظام هستند.وي با اشاره به اينکه حماسه نهم دي 
هيچ گاه در تاريخ ايران فراموش نخواهد شد، افزود: استکبار جهاني و فتنه گران 
هرگز دست از دشمني با ايران برنمي دارند و هر بار نقشه جديد پياده مي کنند اما 
حضور و پشتيباني هميشگي مردم از نظام و رهبري، انقاب اسامي را از گزند 
دشمنان کينه توز مصون داشته و در صورت احساس نياز، ملت ايران آمادگي خلق 

هزاران حماسه ديگر همچون "۹ دي" را دارند. 

مدير انجمن نخبگان جهان اسام:
حماسه ۹ دي تصور از دست رفتن 

پايگاه مردمي نظام را از بين برد
مدير انجمن نخبگان جهان اسام گفت: حماسه ۹ دي تصور از دست رفتن پايگاه 
مردمي نظام را از بين برد.محمدحسن قديري ابيانه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري 
رسا، درباره لزوم گراميداشت حماسه بي نظير ۹ دي گفت: فتنه ۸۸ اين شائبه را 
در سطح جهاني ايجاد کرد که نظام اسامي پشتوانه مردمي خويش را از دست 
داده است.وي افزود: اين توهم و تصور غلط موجب اميدواري دشمن براي تشديد 
توطئه ها و تحريم ها توسط آنان شد و بخشي از مشکات امروز جامعه ناشي از اين 
توهمي است که ريشه آن در فتنه ۸۸ ايجاد شد.قديري ابيانه با يادآوري آن ايام، 
ابراز کرد: فتنه ۸۸ در حالي اتفاق افتاد که افراد معترض به کف خيابان ها آمده و 
با ادعاي تقلب به تظاهرات پرداختند، در اصل آنان فريب تبليغات دروغين جناح 
مدعي و تبليغات بيگانه را خورده بودند و باور داشتند که تقلبي صورت گرفته است 
در حالي که سران فتنه به مرور اعتراف کردند موضوع تقلب در انتخابات صحت 
نداشته است.وي با بيان اينکه حماسه ۹ دي حرکتي مردم و خودجوش بود، اظهار 
داشت: مردم ايران در ۹ دي به صورت خودجوش و سراسري در صحنه حاضر 
شدند و تصويري عظيم از حضور، اقتدار و حمايت از نظام را به نمايش گذاشتند 
و تصور از دست دادن پايگاه مردمي نظام را از بين بردند، توطئه هاي داخلي و 

خارجي را نقش بر آب کرده و فتنه گران را رسوا کردند.

آگهي مناقصه نوبت اول
شهرداري باروق در نظر دارد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1397 عمليات احداث پارك )جدول گذاري و ايجاد فضاي سبز 
و خريد ست ورزشي و روشنايي( شهر باروق را به شركت هاي واجد شرايط و داراي رتبه بندي راه باند پايه 5 از سازمان مديريت و برنامه ريزي 
مي باشند واگذار نمايد. تقاضا مي شود براي تحويل گرفتن مدارك مناقصه حداكثر تا تاريخ 97/10/19 به دفتر فني شهرداري باروق مراجعه 

نمايند.
شرايط:

1- مبناي قيمت براساس فهرست بهاي راه باند سال 1397 خواهد بود.)مينوس يا پلوس(
2- شهرداري هيچ گونه وجهي از بابت تعديل و مابه التفاوت قيمت مصالح پرداخت نخواهد نمود.

3- به پيشنهادهاي مبهم و قلم خورده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- شركت هاي شركت كننده در اين مناقصه بايستي توان مالي انجام پروژه را داشته باشند.

5- برآورد اوليه پيمان 4/250/000/000 ريال مي باشد.
6- پيمانكار شركت كننده توجه داشته باشد كه قيمت هاي پيشنهادي و مدارك مورد نياز در دو پاكت الف و ب قرار خواهند گرفت. پاكت الف 
شامل ضمانتنامه بانكي به مبلغ 212/500/000 ريال و يا واريز مبلغ اشاره شده به شماره حساب 3100002640006 حساب سپرده شهرداري 
باروق نزد بانك ملي شعبه خيابان شهدا مياندوآب و پاكت ب قيمت پيشنهادي پيشنهاددهنده مي باشد كه بايستي هر دو پاكت را در داخل 
پاكت ديگري گذاشته و تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 1397/10/20 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. بديهي 

است در صورت كامل نبودن پاكت الف و ب هيچ ترتيب اثر داده نخواهد شد.
قرائت پيشنهادات روز شنبه مورخه 1397/10/22 راس ساعت 10 صبح انجام خواهد شد.

7- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار بوده و برابر مقررات كسر خواهد شد.
8- در صورت انصراف برنده اول يا دوم ضمانتنامه بانكي و يا وجه واريزي به نفع صندوق شهرداري ضبط شده و با برنده سوم قرارداد منعقد 

خواهد شد.
9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

10- هزينه هاي انتشار آگهي به عهده پيمانكار مي باشد.
11- شهرداري باروق 25% مبلغ پيمان را مي تواند افزايش يا كاهش دهد.

تاريخ انتشار: 97/10/9
خ ش: 97/10/9

زاد اسكندر - شهردار باروق3586

من لم يشكرالمخلوق لم يشكر الخالق
جناب آقاي مهندسي محمدمهدي منصوري 

رياست محترم معادن كاريز شهر
از زحمات شما سرور محترم كه براي رفع معضات خانواده هاي شهدا و 
جانبازان تقبل فرموده ايد، كمال تشكر و قدرداني را داريم و از خداوند 

منان آرزوي توفيق روزافزون در تمام امور را خواهانيم.
 از طرف جمعي از خانواده هاي شهدا و جانبازان
 شهرستان ميامي و منطقه فرومد

آگهي دعوت از بستانكاران شركت كابل سازي 
 مهان )در حال تصفيه( 

با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 25298 
و شناسه ملي 10100707522 - نوبت اول

شركت مذكور طبق آگهي شماره 139730400901079673 مورخ 1397/07/24 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري منحل گرديده لذا در اجراي مقررات 
ماده 215 ايحه قانوني اصاح قسمتي از قانون تجارت بدينوسيله از كليه 
اشخاص حقيقي و حقوقي كه طلب يا ادعايي نسبت به شركت كابل سازي 
مهان )با مسئوليت محدود( در حال تصفيه دارند دعوت مي شود ظرف 
مدت يك سال از تاريخ اولين انتشار اين آگهي با در دست داشتن مدارك 
و مستندات طلب يا ادعاي خود به نشاني محل تصفيه: تهران - خيابان 
شهيد قدوسي - خيابان زارتشت - خيابان شهيد مهدي زماني - شماره 
12 - طبقه همكف - واحد 3، كد پستي 1639693815 مراجعه نمايند. 
بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد 
شد. اين آگهي مستند به ماده 215 ايحه اصاح قسمتي از قانون تجارت 3 
نوبت در روزنامه رسمي و 3 نوبت در روزنامه كثيراانتشار رسالت هر يك 
به فاصله يك ماه منتشر مي گردد و پس از انقضاي مهلت مذكور هيچگونه 

ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/9
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/9

تاريخ انتشار نوبت سوم: 97/12/9
خ ت: 97/10/9

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
و عادي فوق العاده مرحله دوم

بدينوسيله از اعضاي شركت خدماتي مشعل صفا اليگودرز سهامي خاص 
به شماره ثبت 735 و شناسه ملي 14000137000 دعوت مي شود كه در 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نقل و انتقال سهام( راس ساعت 9 صبح 
و مجمع عمومي فوق العاده )اصاح ماده اساسنامه كاهش/افزايش تعداد 
اعضاي هيات مديره( راس ساعت 11 و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
راس ساعت 13 روز 97/10/20 در محل شركت اليگودرز، كيلومتر 5 جاده 

اليگودرز به اصفهان تشكيل مي گردد، شركت نمايند.
دستورجلسه فوق العاده ساعت 9

نقل و انتقال سهام
دستورجلسه فوق العاده ساعت 11

اصاح ماده اساسنامه )كاهش/افزايش تعداد اعضاي هيات مديره(
دستورجلسه عادي به طور فوق العاده ساعت 13

انتخاب مديران
انتخاب بازرس

انتخاب روزنامه كثيراانتشار
انتخاب و تعيين سمت هيات مديره

تعيين وضعيت حق امضاء
ساير موارد

تاريخ انتشار: 97/10/9
خ ش: 97/10/9

آگهي دعوت سهامداران شركت خدمات توسعه 
كشاورزي آرياگشت گيلوان )سهامي خاص( ثبت 
شده به شماره 105 به شناسه ملي 10460009720
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدمات توسعه كشاورزي آرياگشت 
گيلوان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
كه در ساعت 10 صبح 1397/10/22 روز شنبه در محل شركت تشكيل 

مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب بازرسين
2- انتخاب مديران

تاريخ انتشار: 97/10/9
خ ش: 97/10/9

 آگهي دعوت از بستانكاران شركت مهان 
 )در حال تصفيه( با مسئوليت محدود

 ثبت شده به شماره 8176 و شناسه ملي 
10100355528 - نوبت اول

شركت مذكور طبق آگهي شماره 139730400901090163 مورخ 1397/08/23 
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري منحل گرديده لذا در اجراي 
مقررات ماده 215 ايحه قانوني اصاح قسمتي از قانون تجارت بدينوسيله 
از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه طلب يا ادعايي نسبت به شركت مهان 
)با مسئوليت محدود( در حال تصفيه دارند دعوت مي شود ظرف مدت 
يك سال از تاريخ اولين انتشار اين آگهي با در دست داشتن مدارك و 
مستندات طلب يا ادعاي خود به نشاني محل تصفيه: تهران - خيابان شهيد 
قدوسي - خيابان زارتشت - خيابان شهيد مهدي زماني - شماره 12- طبقه 
همكف - واحد 3، كد پستي 1639693815 مراجعه نمايند. بديهي است 
پس از انقضاي مدت مذكور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد. اين 
آگهي مستند به ماده 215 ايحه اصاح قسمتي از قانون تجارت 3 نوبت 
در روزنامه رسمي و 3 نوبت در روزنامه كثيراانتشار رسالت هر يك به 
فاصله يك ماه منتشر مي گردد و پس از انقضاي مهلت مذكور هيچگونه 

ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/9
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/9

تاريخ انتشار نوبت سوم: 97/12/9
خ ت: 97/10/9

آگهي مناقصه نوبت اول
شهرداري باروق در نظر دارد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1397 عمليات جدول گذاري و زيرسازي و آسفالت خيابان 
سربازان گمنام را به شركت هاي واجد شرايط و داراي رتبه بندي راه باند پايه 5 از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشند واگذار نمايد. تقاضا 

مي شود براي تحويل گرفتن مدارك مناقصه حداكثر تا تاريخ 97/10/19 به دفتر فني شهرداري باروق مراجعه نمايند.
شرايط:

1- مبناي قيمت براساس فهرست بهاي راه باند سال 1397 خواهد بود.)مينوس يا پلوس(
2- شهرداري هيچ گونه وجهي از بابت تعديل و مابه التفاوت قيمت مصالح پرداخت نخواهد نمود.

3- به پيشنهادهاي مبهم و قلم خورده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- شركت هاي شركت كننده در اين مناقصه بايستي توان مالي انجام پروژه را داشته باشند.

5- برآورد اوليه پيمان 4/500/000/000 ريال مي باشد.
6- پيمانكار شركت كننده توجه داشته باشد كه قيمت هاي پيشنهادي و مدارك مورد نياز در دو پاكت الف و ب قرار خواهند گرفت. پاكت الف 
شامل ضمانتنامه بانكي به مبلغ 225/000/000 ريال و يا واريز مبلغ اشاره شده به شماره حساب 3100002640006 حساب سپرده شهرداري 
باروق نزد بانك ملي شعبه خيابان شهدا مياندوآب و پاكت ب قيمت پيشنهادي پيشنهاددهنده مي باشد كه بايستي هر دو پاكت را در داخل 
پاكت ديگري گذاشته و تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 1397/10/20 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. بديهي 

است در صورت كامل نبودن پاكت الف و ب هيچ ترتيب اثر داده نخواهد شد.
قرائت پيشنهادات روز شنبه مورخه 1397/10/22 راس ساعت 10 صبح انجام خواهد شد.

7- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار بوده و برابر مقررات كسر خواهد شد.
8- در صورت انصراف برنده اول يا دوم ضمانتنامه بانكي و يا وجه واريزي به نفع صندوق شهرداري ضبط شده و با برنده سوم قرارداد منعقد 

خواهد شد.
9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

10- هزينه هاي انتشار آگهي به عهده پيمانكار مي باشد.
11- شهرداري باروق 25% مبلغ پيمان را مي تواند افزايش يا كاهش دهد.

تاريخ انتشار: 97/10/9
خ ش: 97/10/9

زاد اسكندر - شهردار باروق3585

رئيس هيات مديرههيات مديره شركت
 مدير تصفيه شركت مهان
  )با مسئوليت محدود(
مدير تصفيه شركت كابل سازي مهان حميد صادقي پور

)با مسئوليت محدود(



»

شافعي:
 دولت از 

 تصدي گري 
خارج شود

اقتصادي يك شنبه 9 دي 41397
22 ربيع الثاني 1440-30 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9396

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: دولت بايد تصدي گري ها را به بخش خصوصي واگذار کند.
غامحسين شافعي در گفت وگو با ايسنا، منطقه خراسان، گفت: در شرايط حال حاضر بيشترين 
تکيه دولت بر بودجه ۹۸ بايد به جاي رفتن به دنبال درآمد جديد، کاهش هزينه هاي کشور 
باشد و اين امر بزرگ ترين موضوعي است که در شرايط حال حاضر کشور با وجود تحريم ها 
احساس مي شود.وي با بيان اينکه دولت بايد هزينه هاي خود را کاهش دهد، اظهار کرد: دولت 
بايد تصدي گري ها را به بخش خصوصي واگذار کند و از اين بابت در تامين  بودجه کشور با 
روش درست به نقطه مطلوب دست پيدا کند. رئيس اتاق بازرگاني ايران در بخش ديگري از 
سخنانش در خصوص چالش هاي موجود بر سر راه قوانين بهبود فضاي کسب و کار، اظهار 
کرد: مهمترين مشکلي که وجود دارد اين است که ما اين قانون را داريم و تصويب شده اما 
آن را اجرايي نمي کنند.وي با بيان اينکه بزرگ ترين چالش بهبود فضاي کسب و کار، عدم 

اجرايي شدن آن است، ادامه داد: يعني مجري قانون که دولت است، قانون را خودش اجرا 
نمي کند و همه خواسته ما اين است که هر چه سريع تر اين قانون جدي گرفته شود.رئيس 
اتاق بازرگاني ايران بيان کرد: نظير اينگونه قوانين در کشورهاي توسعه يافته کم نيست، ما 
نيز بايد از اين قانون استقبال کنيم و به آن توجه ازم را داشته باشيم.او خاطرنشان کرد: 
اين قانون در کشورهاي توسعه يافته سبب شده که بهره برداري فراواني در توسعه اقتصادي 
کشورشان داشته باشند ولي ما متاسفانه بزرگ ترين مشکلي که داريم اين بوده که بسياري از 
قوانين خوب ما به مرحله اجرايي نمي رسد. وي با بيان اينکه تا زماني که قوانين در خصوص 
فضاي کسب و کار اجرا نشود و اين ديوان سااري وحشتناک در مسائل اقتصادي ما وجود 
داشته باشد، محيط کسب و کار نيز دچار فضاي مه آلودي مي شود، تصريح کرد: همچنين 

در جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي دچار مشکات عديده اي خواهيم شد.

تشريح الزامات روزهاي باقيمانده سال 
توسط عضو هيئت مديره بانک ملي ايران

عضو هيئت مديره بانک ملي ايران بر لزوم توجه مضاعف به وصول مطالبات 
معوق، بهداشت اعتباري و جذب منابع ارزان قيمت در مدت باقي مانده 
تا پايان سال جاري تاکيد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، 
محمود شايان در جمع روساي ادارات امور شعب منطقه دو کشور با بيان 
اين که امور بانک به هم افزايي همه کارکنان نياز دارد، فصل زمستان را 
براي بانک بسيار با اهميت خواند و اظهار کرد: از همه ظرفيت ها براي 
تجهيز منابع بانک بايد استفاده شود.وي با اشاره به اين که لزوم تامين 
منابع مورد نياز واحدهاي توليدي و سرمايه در گردش آنها در اين روزها 
بسيار پررنگ تر مي شود،  ادامه داد: با وجود همه محدوديت ها، منابع و 
مصارف بانک بايد طوري مديريت شود که منافع بانک، مشتريان و دولت 
محفوظ بماند.شايان همچنين تعيين تکليف پرونده هاي مطالبات معوق 
را از الزامات بانک خواند و افزود: گرچه مي توانيم از همه ظرفيت هاي 
قانوني بانک براي وصول اين مطالبات استفاده کنيم، اما منافع مهمتري 
مانند حفظ اشتغال و توليد نيز از ديد ما مغفول نمي ماند.معاون اعتباري 
و نظارت بر مصارف بانک ملي ايران، نياز امروز واحدهاي توليدي را سرمايه 
در گردش خواند و با تاکيد بر لزوم کاهش هزينه هاي غيرضروري بانک، 
گفت: کارمزد محوري و اعطاي تسهيات در قالب خريد دين از اقداماتي 

است که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.

شهردار کانشهر شيراز تصريح کرد:
 لزوم استفاده از ظرفيت هاي 

بانک شهر در خدمت رساني به گردشگران
شهردار کانشهر شيراز با اشاره به اهميت گسترش همکاري ها و 
افزايش تعامات با بانک شهر بر استفاده از ظرفيت هاي اين بانک در 
خدمت رساني به گردشگران تاکيد کرد.به گزارش مرکز ارتباطات و 
روابط عمومي،حيدر اسکندرپور با بيان اين مطلب اظهار کرد: اميدواريم 
با همکاري دوجانبه شهرداري شيراز و بانک شهر ، شاهد افزايش سطح 
دسترسي خدمات نوين شهري و الکترونيک بانکي به همشهريان 
اندازي  راه  به  اشاره  با  باشيم.اسکندرپور  اين شهر  گردشگران   و 
دستگاه صراف الکترونيک براي تسهيل در دريافت خدمات بانکي 
گردشگران خارجي افزود: تبديل پول گردشگران خارجي به پول 
داخلي کشور در قالب يک کارت شتابي، اقدام قابل توجهي است 
که از سوي بانک شهر صورت گرفته است.وي تصريح کرد: اين 
افزايش  در  زيادي  تاثير  بانکي،  عمليات  انجام  بر  عاوه  خدمت، 
ميزان گردشگران خارجي به شيراز به عنوان يک قطب گردشگري 

مذهبي، تاريخي، فرهنگي و ...داشته است. 

معاون مديرعامل بانک تجارت:
بانک تجارت پاسخگوي مشتريان است

امکانات تسهيل کننده در سيستم اتوماسيون اداري بانک تجارت 
با هدف تسريع در پاسخگويي به مشتريان ايجاد شد.علي کي اني 
معاون مدير عامل در امور نظارت بانک تجارت در گفت و گويي 
ارباب رجوع، پاسخ گويي و رسيدگي به  اينکه تکريم  با اشاره به 
درخواستهاي مشتريان از اولويت هاي اصلي بانک تجارت در حوزه 
بانکداري است، گفت: اين بانک در راستاي اجراي سياست ياد شده، 
با هدف تسهيل و تسريع در پاسخگويي به مشتريان، امکاناتي را 
به منظور ثبت لحظه اي درخواستها و دريافت کد پيگيري از طريق 
فعال سازي سامانه اي در سيستم اتوماسيون اداري براي رفاه حال 
مشتريان در نظر گرفته است. فعاليت اين سامانه به گونه اي است 
که مشتريان مي توانند درخواستهاي خود را به شعبه يا دبيرخانه 
مديريت شعب مناطق اعام و از فرآيند درخواست خود از طريق 

پيامک باخبر شوند.  

گفت و گو
مرتضي عزتي در گفت و گو با رسالت:

 سود روزشمار، اثرات تورمي 
نقدينگي را کاهش مي دهد

 عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران گفت: 
کم  پول  گردش  و سرعت  داده  کاهش  را  پول  سياليت  روزشمار،   سود 

مي شود. در نتيجه روي کاهش اثرات تورمي نقدينگي تاثير مي گذارد.
مرتضي عزتي اظهار کرد: وقتي که سود ماهانه براساس حداقل موجودي 
پرداخت مي شود، چند اثر دارد. آنهايي که پولشان را هر روز نياز دارند به 
سود کمتري دست پيدا مي کنند که ممکن است افراد کم درآمد يا پردرآمد 
باشند. شرکت ها و موسسات بسيار بزرگ که ماهانه پرداخت دارند و انتهاي 
ماه يکباره حساب هايشان خالي مي شود و در طول ماه مبالغ بسيار زيادي 
پول را جابه جا مي کنند، ممکن است از بابت اين مسئله متضرر شوند. افراد 

کم درآمد هم به همين صورت است. 
وي ادامه داد: عمده تغييرات درآمد، مربوط به افرادي است که درآمدهايشان 
خيلي بااست، منظورم شرکت ها و موسسات است. طبعا همه کساني که 
سپرده هاي کوتاه مدت دارند و با پولشان کار مي کنند، سودشان کاهش 
مي يابد. از طرف ديگر بانک ها هم يکي از ابزارهاي قابل رقابت با يکديگر 
را از دست مي دهند. اما ممکن است يک اثر مثبت براي بانک ها داشته 
باشد که سود کمتري پرداخت مي کنند و به همان نسبت هزينه هايشان 
کاهش مي يابد. اما مهمترين هدف اين طرح کاهش سياليت پول است 
يعني پول خيلي راحت جابه جا نمي شود و براي کسي که مي خواهد سريع 

پولش را جابه جا کند، اين امر هزينه دارد. 
عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران يادآور شد: 
کساني که با پولشان سفته بازي مي کنند و يا ممکن است پولشويي داشته 
باشند، هزينه اي متحمل مي شوند و از اين طريق مقداري از حجم سفته 
 بازي و پولشويي کاهش مي يابد. طبعا وقتي سياليت پول کاهش مي يابد 
سرعت گردش پول کم مي شود و در نتيجه روي کاهش اثرات تورمي نقدينگي 
تاثير مي گذارد. به گفته وي اين کاهش سياليت مي تواند به بازار، ثبات 
بيشتري بدهد و در عين حال تغييرات قيمت را کاهش دهد و شفافيت را 
بيشتر کرده و براي تعدد معامات و جابجايي ها هزينه ايجاد کند. کساني که 
 ممکن بود از فضاهاي ملتهب استفاده کنند، با هزينه بيشتري مواجه مي شوند. 
بنابراين انتظار مي رود مجموعه اقدامات سفته بازي و سوء استفاده از فضاي 
بازار کاهش يابد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است، پول ها 
از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهاي رانت ساز سرازير شود، عنوان 
کرد: آنهايي که در بانک ها پول ثابت دارند، هزينه هايشان تغييري نکرده 
و سودشان پرداخت مي شود اما آنهايي که مي خواهند سفته بازي کرده 
و از فرصت ها سوء استفاده کنند، حساب کار دستشان مي آيد. آن کسي 
که با پولش سفته بازي مي کند، بابت پولي که به دست آورده، يک ماه 
سودش را از دست مي دهد، بنابراين بايد مقايسه کند که آيا مي صرفد 
اين يک ماه سود بانکي اش را از دست بدهد يا خير. اين اقتصاددان افزود: 
البته نبايد انتظار داشت طرح سود روزشمار اثر شديدي روي اقتصاد بگذارد 
چون مجموع پولهايي که در اين فضا به صورت کوتاه مدت در حساب ها 
هست و از آن در جهت سفته بازي هم استفاده مي شود، نسبت به کل 
 نقدينگي حجم خيلي باايي نيست و همه اين ها هم از بازارهاي سفته بازي 
و رانت بازي و غيره خارج نمي شود، بلکه هزينه اي ايجاد مي شود و 
مقداري سفته بازي کاهش مي يابد.عزتي تاکيد کرد: اصا نبايد انتظار 
 معجزه داشت. اين امر از جمله سياست هايي است که کنار بقيه سياست ها 
اندکي تاثير مي گذارد و جلوي اثرات تورمي نقدينگي را مي گيرد. به نظر 
مي رسد بانک مرکزي، مجموعه سياست هايي را دستور کار دارد که اين 
طرح روزشمار، يکي از آنهاست و اگر قرار باشد بانک مرکزي صرفا به همين 

يک مورد اتکا کند، آنچنان تاثير عمده اي ندارد. 
عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران بيان 
کرد: طرح سود روزشمار از يک طرف هزينه بانک ها را کاهش مي دهد و 
از طرف ديگر ابزار سياستي بانک ها را از دستشان مي گيرد. از همين رو 

بانک ها از اين مسئله استقبال نمي کنند.

خبر
سيد مرتضي نبوي:

  تاش ها براي اصاح قانون ماليات 
مثمر ثمر نبود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه تاش ها براي اصاح 
ماليات بودن  مميزمحور  گفت:  است،  نبوده  مثمرثمر  ماليات   قانون 
فسادآور بوده و هرگز به نفع کشور نخواهد بود.به گزارش فارس،سيد 
مرتضي نبوي درجلسه شوراي مرکزي جامعه اسامي فرهنگيان ضمن 
تسليت و تعزيت درگذشت عالم رباني حضرت آيت اه هاشمي شاهرودي 
همچنين حادثه دردناک درگذشت تعدادي از دانشجويان دانشگاه آزاد 
اسامي گفت: در عصر مشروطيت، پيش قراوان نهضت به دنبال ايجاد 
نظام حقوقي سالم در کشور بودند که علي رغم اتفاقات ميمون در دوران 
انقاب اسامي هم اين خواسته محقق نشد.وي با تاکيد بر توسعه کشور 
از طريق قانون سااري، اظهار کرد: از اول انقاب تا امروز دو مشکل 
همچنان باقي است که يکي از آن دو نداشتن نظام حقوقي سالم است 
که حقوقي خصوصي، عمومي و بين الملل در ذيل آن تعريف مي شود و 
ديگري نظام سالم اداري است که امور مردم، در سايه آن روان و آسان 
اداري  نظام  تشريح  در  نظام  مي شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت 
به عنوان مثال به قانون ماليات پرداخت و گفت:در کشورهاي توسعه 
يافته دريافت ماليات موّدي محور است ولي در کشور ما مميز محور 
است و تاش هم براي اصاح قانون مربوطه و مقررات موجود مثمرثمر 
 نبوده است و طوري که مميز محور بودن ماليات، فسادآور بوده و هرگز 

به نفع کشور نخواهد بود.

بر اساس ايحه بودجه ۹۸:
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات دولتي فقط 

3/5 درصد ماليات کشور را مي پردازند
براساس جزئيات ايحه بودجه سال آينده، شرکت ها، بانک ها و موسسات 
وابسته به دولت فقط ۳/۵ درصد از ماليا ت۱۵۳ هزار ميليارد توماني بودجه 
را تامين مي کنند.به گزارش فارس، طبق ايحه بودجه سال ۹۸، بودجه 
شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بالغ بر 
۱۲۷۴ هزار ميليارد تومان است که به همين ميزان نيز مصارف دارند. 
اساسا اين شرکت ها نقشي در تامين مستقيم منابع عمومي دولت در 
ايحه ندارند و هر آنچه دخل به دست مي آورند، صرف هزينه هاي خود 
مي کنند.البته در قبال سودي که دارند، بايد ماليات بدهند. براي سال 
آينده اين شرکت ها، بانک ها و موسسات وابسته به دولت بالغ بر ۵۴۲۴ 
ميليارد تومان ماليات خواهند داد. با اين حال اين ارقام پيش بيني بوده 
و قطعا تا عملکرد فاصله خواهد داشت.سهم ماليات شرکت هاي دولتي به 
کل بودجه آنها در ايحه بودجه ۹۸ تنها ۰/۴۲ درصد است. نکته ديگر 
اينکه سال آينده قرار است ۱۵۳ هزار ۵۷۴ ميليارد تومان ماليات اخذ 
شود که سهم ماليات شرکت ها به ماليات بالغ بر ۳/۵ درصد مي شود.

مسئله اينجاست که ميزان توليد ناخالص داخلي در سال ۹۶ بالغ بر 
يک ميليون و ۴۸۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده و بودجه ۸۰۰ هزار 
و ۵۰۲ ميليارد توماني شرکت هاي دولتي ثبت شد.اگر سهم شرکت هاي 
 دولتي را به ميزان توليد ناخالص داخلي در اين سال بگيريم، حدود 
۵۴ درصد سهم دارند.جالب آنکه اگر بخواهيم سهم ۵۴ درصدي شرکت ها 
در توليد ناخالص داخلي کشور را به سال آينده تعميم دهيم، حدود ۳/۵ 

درصد ماليات در کشور خواهد پرداخت. 

آقاي زنگنه شفاف سازي کند؛
 رشوه اي که در ايران داده شد 
متهمي که در فرانسه محکوم شد

به نظر مي رسد مسئولين ايراني در دولت، مجلس و قوه قضائيه به ويژه 
زنگنه وزير نفت، موضع قاطعي نسبت به موضوع رشوه خواري توتال 
در ايران و جريمه اين شرکت فرانسوي به خاطر پرداخت رشوه در 
جريان توسعه فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي در ايران نشان نمي دهند.

به گزارش تسنيم، اين موضوع )رشوه توتال به مسئوان ايراني در 
جريان توسعه پارس جنوبي( مربوط به توسعه فازهاي ۲ و ۳ پارس 
نمي شود،  مربوط   ۱۱ فاز  به  و  است  ميادي   ۹۷ سال  در  جنوبي 
پارس  گاز  و  نفت  شرکت  و  ايران  نفت  ملي  شرکت  حال  اين  با 
مستنداتي در اين زمينه در اختيار ندارند.اين عبارت،واکنش محمد 
مشکين فام مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به سؤالي در 
خصوص جزئيات رشوه جنجالي توتال به مسئوان ايراني در جريان 
گفته  به   که  پرونده اي  است،  جنوبي  پارس   ۳ و   ۲ فازهاي   توسعه 
اين مقام مسئول، مستنداتي از آن در اختيار شرکت ملي نفت ايران 
از  و شرکت نفت و گاز پارس نيست؛ اما دادگاهي در فرانسه پس 
شرکت  که  داشته  اختيار  در  خصوص  دراين  سال،مستنداتي   ۲۱
فرانسوي توتال را به خاطر آنچه رشوه خواري از مقامات خارجي در 
اعام شده، محکوم  ايران در ۱۹۹۷  قراردادهاي  به  پرونده مربوط 

به پرداخت جريمه کرد.

بنياد مستضعفان اعام کرد: 
واگذاري ۶۴۰۰ فقره سند اماک علوي 

به محرومان استان گيان 
بنياد مستضعفان بر اساس منويات مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي طرح 
محروميت زدايي و اهداي اسناد واگذاري اماک، تاکنون حدود ۶ هزار و چهارصد 
فقره سند را به واجدين شرايط در استان گيان واگذار کرده است.به گزارش 
مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد مستضعفان، اين بنياد تاکنون ۶۴۰۰ 
مورد از اراضي بنياد علوي به ابعاد ۲ ميليون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۳ مترمربع به 
ارزش ۲۶۲۱ ميليارد ريال در استان گيان واگذار کرده است.بنابراين گزارش، 
بنياد مستضعفان در راستاي حمايت از خانواده هاي داراي چند قلو، تاکنون 
کمک هزينه خريد ماهانه شيرخشک و پوشک را به ۱۱ خانوار داراي چند قلو 
به ارزش ۹۱۱ ميليون ريال پرداخت کرده است.همچنين کمک هزينه هاي 
معيشتي به ارزش ۵۰ ميليون ريال نيز به دو خانوار پرداخت مي شود.از آنجايي 
از مهمترين دغدغه هاي خانواده هاي داري  که تامين مسکن به عنوان يکي 
تاکنون ۱۴ مورد  استان گيان  بنياد مستضعفان  به شمار مي رود  قلو  چند 
وديعه مرمت و ساخت مسکن به ارزش ۴ ميليارد و ۳۲۰ ميليون ريال را به 
اين خانوار ها پرداخت کرده است؛ بنابراين گزارش طرح ملي حمايت از مادران 
باردار و شيرده بنياد علوي نيز هم زمان با سراسر کشور دراستان گيان درحال 
اجراست و تاکنون در اين استان ۴۱۲ خانوار تحت پوشش اين طرح قرار گرفته 
و به صورت ادواري سبد غذايي دريافت مي کنند.بنياد مستضعفان در راستاي 
ارتقاء فضاي ورزشي استان گيان نيز احداث ۷ مورد زمين چمن مصنوعي به 
ارزش يک ميليارد و ۵۰ ميليون ريال را در دستور کار قرار داده است.کمک به 
احداث دو باب مسجد به ارزش ۴۰۰ ميليون ريال و وقف عرصه يک باب مسجد 
جامع در شهرستان چابکسر به ارزش يک ميليارد و چهارصد ميليون ريال نيز 

از جمله اقدامات بنياد مستضعفان در استان گيان است.

ضرورت بازشناسي عناصر فتنه
ادامه از صفحه اول

هدف بعدي چه بسا سازماندهي فتنه اي ديگر باشد،  يعني تکرار همان خيانتي 
که مقصدش ايجاد شکاف بين مردم و نظام و پياده کردن الگوي انقاب هاي 
رنگي مورد نظر آمريکا بود.البته برخي از کساني که در شکل گيري فتنه ۸۸ 
نقش داشتند، پس از انتخابات دوره بعد بر مسندهاي قدرت تکيه زدند و 
صدالبته هيچگونه اعتراضي هم به صحت انتخاباتي که موجب پيروزي شان 
گشت، نکردند، اما اينک با گذشت چند سال از تصدي قدرت، طبيعي است 
که مردم کارنامه عملکرد اين مسئوان را مورد ارزيابي و ماک گزينش خود 
در انتخابات هاي آينده قرار مي دهند. بر همين اساس، يکي از مهم ترين اهداف 
مطالبه گران مور بحث هم فرار از پاسخگويي با تغيير صورت مسئله مي باشد، 
يعني به جاي آن که صادقانه علت بسياري از ناکارآمدي ها را ناتواني و ضعف 

مديريت خود بيان نمايند،  راه  حل مشکات کشور را در موضوعاتي ديگر 
ازجمله تغيير ساختار نظام يا رفع حصر و نظاير آن عنوان مي کنند.

به عنوان نمونه نظريه پرداز داخلي و مرد هزاردستان فتنه که سال هاست 
در جهت براندازي نرم نظام اسامي و حاکميت سکواريسم و دموکراسي 
غربي در کشور ما تاش مي کند،  اينک به جرات در جمع ياران خود بيان 
مي دارد که ساختارهاي کشور را قبول ندارد و بايد مدل هاي جديدي را تعريف 
کرد،  بايد اصل ساختار )بخوانيد وايت فقيه( را هدف قرار داد، زيرا براي بعد 
ضمانتي وجود ندارد و ديکتاتوري پيش مي آيد.همچنين نظريه پردازان داخلي 
فتنه که مشاهده مي کنند مديريت چندساله برخي عوامل وابسته به آنان 
فشارهاي اقتصادي کمرشکني بر مردم وارد ساخته و نارضايتي هاي مردم 
را به اوج رسانيده است، با برنامه ريزي براي انتخابات آينده، تاش مي کنند 
از مسئولين مورد حمايت خود در انتخابات گذشته تبري بجويند و مدعي 
شوند که هيچ نقشي در اداره امور کشور نداشته اند و مي گويند بايد عليه 

وضع موجود، موضع بگيريم ومجلس را متحول و فضاي کشور را در دست 
بگيريم.به طور کلي تجربه چهل سال گذشته نشان مي دهد که دشمنان 
و عناصر برانداز و مخالف با نظام اسامي، منافقانه عمل مي کنند يعني در 
پوشش شعارهاي خوش آب و رنگي نظير دموکراسي،  آزادي، اصاحات، حقوق 
زنان و نظاير آنها، اهداف براندازانه، قدرت طلبانه و سودجويانه خود را قبل از 
رسيدن به قدرت پنهان مي نمايند و همين مسئله تشخيص حق را از باطل 
دشوار مي سازد و زمينه گرايش عده اي ناآگاه به آنان و شکل گيري فتنه را 
فراهم مي نمايد. بنابراين، رسانه ها مسئوليت سنگيني در روشنگري جامعه 
دارند و بايد ريشه مشکات جامعه و نقش مديران غرب زده و منفعت طلب 
را در پيدايش اين مشکات، شفاف نمايند تا مردم همانند نهم دي ماه و 
ديگر لحظات حساس کشور، هوشيارانه و با بصيرت در صحنه حضور داشته 
باشند و نه تنها فتنه ها را خاموش کنند، بلکه مانع شکل گيري زمينه هاي 

فتنه و تحقق اهداف شوم دشمن شوند.

جرم اصلي سران فتنه 
ادامه از صفحه اول

سران فتنه هدم »جمهوريت« و »اساميت« نظام را هدف قرار 
داده بودند،  ملت نيز هدم فتنه سبز را در دستور کار قرار دادند و 

سرانجام ملت پيروز شد و قيام تاريخي ۹ دي، مهر تأييد اين پيروزي 
بود.امسال با مرور حوادث ۹ سال گذشته با مديريت بحران توسط 
رهبري، بر کسي پوشيده نيست در آستانه ۴۰ سالگي انقاب، مردم 
ايران در اوج امنيت و اقتدار ملي هستند و دشمنان نظام و انقاب 
در منطقه  و جهان چون بيد در حوزه اقتدار مي لرزند. آمريکا در 

حال خروج از منطقه  است و پيروزي هاي جبهه مقاومت هر روز 
ميخ تازه اي بر تابوت سلطه در غرب آسيا مي زند.امروز اين حقيقت 
عظيم را بيشتر درک مي کنيم که  ۹ دي تجلي قدرت خدا بود که 
با دشمن شناسي و وقت شناسي ملت ظهور پيدا کرد و يک روز به 

يادماندني در تاريخ  ملت ايران ثبت شد.

فرمانده قرارگاه خاتم  با بيان اينکه قرارگاه با احداث ۳۹۰۰ کيلومتر 
زيرسازي و روسازي راه آهن ، ۴۱ درصد به ظرفيت کشور در اين 
زمينه اضافه کرد، گفت: در بخش توليد بنزين، کل ظرفيت کشور 
روزانه ۶۸ ميليون ليتر بود  که قرارگاه روزانه ۳۷ ميليون ليتر معادل 
۵۴ درصد به اين رقم  اضافه کرد.به گزارش فارس،سعيد محمد ، 

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا)ص( مي گويد:  در اين بين 
رسانه ها که در آگاهي سازي مردم سهم بسزايي دارند و ياري رسان 
نظام و دولت ها هستند، خيلي خوب مي توانند در حوزه اطاع رساني 
فعاليت هاي سپاه براي مردم،  کمک کنند. فعاليت هاي مجموعه سپاه 
در حوزه سازندگي، که دست کمي از حوزه نظامي ندارد، مظلوم 

واقع شده است و اين در حالي است که فشارهاي استکبار جهاني 
هم عمدتاً در حوزه اقتصادي و سازندگي است. وي در باره نقش 
قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا در رفع مشکات اقتصادي کشورافزود: 
  سپاه چون پاسدار انقاب اسامي است بايد در حوزه سازندگي هم 

نقش خود را ايفا کند.

فرمانده قرارگاه خاتم اانبيا خبر داد: 
افزايش 5۴ درصدي ظرفيت توليد بنزين کشور

سيدبهاء الدين حسيني هاشمي در گفت و گو با 
خبرنگار رسالت، بخشي از اشکاات نظام بانکي را 
برشمرد و در ارتباط با سود روزشمار بانکي اظهار 
کرد: سپرده هاي کوتاه مدت منابعي هستند که 
دارنده آن برنامه سرمايه گذاري جدي و بلندمدت 
 براي آن ندارد، يا آن منابعي که براي سرمايه گذاري 
به عنوان  کفايت نمي کند و فرد مي خواهد 
پس انداز از آن استفاده کرده و سود کمي هم 
دريافت کند. اکثر مردم و آنهايي که حقوق بگير 
يا کارمند هستند، به سمت سپرده هاي کوتاه 
مدت گرايش دارند. در گذشته يعني سال ۸۰ 
به همين صورت بود و به عنوان مثال از سپرده 
کوتاه مدت سه ماهه سخن مي گفتند يعني 
پول بايد حداقل سه ماه در بانک مي ماند تا 
مشمول سود مي شد و بعد به حداقل مانده در 

بانک سود تعلق مي گرفت. 
بانک  مدت  اين  در  داد:  ادامه  اقتصاددان   اين 
مي توانست پول را جمع آوري و سرمايه پس 
انداز را تشکيل دهد و بعد به کساني که تقاضاي 
وام يا اعتبار دارند، واگذار کند و در عين حال به 
حداقل مانده در ماه سود داده مي شد. درحال 
حاضرهم شرايط به همين سمت تغيير کرده 
براي  حساب ها  مديريت  ديگر  سوي  از  است. 
 بانک ها هزينه دارد و بعد از سال ۸۰، بانک هاي 
هاي  بانک  با  بتوانند  اينکه  براي   خصوصي 
بزرگ و دولتي رقابت کرده و براي مشتري ايجاد 
انگيزه کنند، اعام کردند مي توانند سه درصد 

بيشتر و حتي سود روزشمار پرداخت کنند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات افزود: حتي مباحثي 
مطرح کردند مبني بر اينکه سود هرماه را اول 
ماه واريز مي کنند. برهمين اساس تخفيف هايي 
دادند تا منابع را از بانک هاي دولتي به بانک 
خصوصي بياورند. در مقابل بانک هاي دولتي 
ديدند که سپرده هايشان کم شده درحالي که 
برمبناي اين سپرده ها به مردم وام داده اند، به 
همين علت دچار مشکل عدم تعادل نقدينگي 
شدند. در نتيجه بانک هاي دولتي هم متاسفانه 
به اين رقابت ناسالم پرداخته و سود و امتيازات 

زياد براي سپرده ها قائل شدند.
وي تصريح کرد: در حال حاضر کار به جايي 
از  ها  بانک  پول  تمام شده  قيمت  که  رسيده 
قيمت بازده وام و يا پولشان بيشتر شده است. 
يعني بانک ها دچار زيان عملياتي شده اند و 
به همين علت به دنبال بنگاهداري رفته و از 
مسير خودشان در حال خارج شدن هستند. لذا 
سود روزشمار مي تواند دال ها و واسطه گرها را 
از منابع مجاني بانک ها معاف کند. شما تصور 
کنيد در بازاري مثل سکه، ارز و يا بورس، فرد يا 
 افراد صبح از حسابشان برداشت کرده و کاسبي 
واريز  حسابشان  به  دوباره  ظهر  و   مي کنند 
مي کنند درحالي که اين پول عما در اختيار 
بانک نبوده ولي بانک چون در آخر وقت موجودي 

داشته، به اين سپرده سود مي دهد. 
بانک به حداقل مانده  اگر  يادآور شد:  هاشمي 
 در اول ماه سود بدهد، آن کسي که در حسابش 
 ۱۰۰ واحد پول دارد و صبح از حسابش ۹۰ واحد برداشت 
مي کند، در طي آن ماه فقط روي آن ۱۰ واحد 
سود مي گيرد حتي اگر روي آن ۲۰۰ واحد هم 
گذاشته باشد. اين باعث مي شود آنهايي که منابع در 

گردش و نوسان را مي خواهند، حداقل سود بانکي 
را داشته باشند. لذا نمي شود هم از سود بانکي 
حداکثر استفاده را ببرند و هم از بازار. همان طور 
که اشاره کردم بانک ها عما پول در اختيارشان 

نبوده ولي به سپرده گذارها سود داده اند.
 اين  اقتصاددان تاکيد کرد:  فراد  منابعي را که 
حساب   يک  در  بزنند  دست  خواهند   نمي 
سپرده  پايداري  اين  بگذارند،  بلندمدت 
دريافت  بيشتري   سود   و  برد  مي  باا   را 
مي کنند. آن بخشي را هم که مي خواهند با آن 
کار کنند، در يک حساب کوتاه مدت قرار دهند. 
اين امر از دالي و سفته بازي و سوء استفاده از 
 منابع بانک ها جلوگيري کرده و هزينه بانک ها 
را کاهش داده و قدرت وام دهي آنها را افزايش 

مي دهد. 
داد:  ادامه  صادرات  بانک  اسبق  مديرعامل 
بانک  در  نفر  يک  وقتي  ديگر  طرف  از 
کاسبي  واحد   ۹۰ با  و  دارد  پول  واحد   ۱۰۰ 
 مي کند و ظهر آن را به حسابش برمي گرداند، ۹۰ واحد 
نقدينگي به بازار مي رود و چون در حساب بانک هم 
 منظور شده، بانک هم روي آن تسهيات مي دهد 

و  شده  نقدينگي  شدن  دوبرابر  باعث  اين  و 
افزايش تورم را به دنبال دارد لذا براي تعادل 
 بازار، ماندگاري سپرده ها، کاهش هزينه بانک ها 
راهکار  بازي، سود روزشمار  با سفته  مقابله  و 

معقولي است. 
وي با اشاره به اينکه خيلي ها مي گويند اين 
اقدام باعث خروج منابع از بانک ها و رانت سازي 
مي شود، گفت: سپرده ها از بانک خارج نمي شود 
بلکه نقل و انتقال بانکي انجام مي شود اما ممکن 
است منابع سيال تر شود چون يکي از دايل 
بانک مرکزي اين است که مي خواهد اين ورود 
و خروج پول به بانک را مديريت کرده تا کمتر 
خارج شده و زمان بيشتري در بانک بماند که 

به اين امر پايداري سپرده مي گويند. 
به گفته وي بسياري از افراد ممکن است براي 
بازارها دخالت  جبران سود خود در بانک، در 
بازار  از  چون  ها  خيلي  مقابل  در  اما   کنند، 
نمي توانند حداکثر سود را ببرند، براي اينکه 
بتوانند از منابع شان سودي بيشتري دريافت 
کنند، از ورود به بازار خودداري مي کنند. پيش 
بيني ما اين است که ميانگين خروج سپرده در 

اين سياست کمتر از قبل است. 
هاشمي يادآور شد: درحال حاضر نرخ سود کاهش 
پيدا نکرده و خيلي منطقي رفتار شده است. سود 
سپرده هاي بلندمدت حداکثر ۱۵ درصد بوده و 
بانک مرکزي اجازه داده تا ۲۰ درصد هم سپرده 
باز شود. کسي که مي خواهد از بانک سود بگيرد 
مي تواند منابع خود را در قالب سپرده بلندمدت 
قرار دهد و سود بيشتري دريافت کند. اکنون نرخ 
تورم ۱۸ درصد است و بانک دو درصد بااتر از 
تورم به سپرده گذاران بلندمدت سود مي دهد. 

در همه دنيا نيز همين گونه است. 
به گفته وي آنهايي که تاجر و کاسب هستند 
کاري به سود ندارند و آنهايي که بيکارند و دال 
و واسطه اند در اين بازارها به دنبال نوسان گيري 
هستند يعني از تفاوت قيمت صبح و ظهر سود 
ببرند که اين ها باعث اخال بازار شده  و با اقدام 

اخير جلوي اين ها گرفته مي شود.

مديرعامل اسبق بانک صادرات در گفت و گو با رسالت:

سودروزشمار،قدرتوامدهيبانکهاراافزايشميدهد

کاظمي اسفه:
 شفافيت، ثمره بورس کاا 
براي اقتصاد کشور است

عضو هيئت مديره کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران معتقد است که نگاهي 
به فعاليت ۱۱ ساله بورس کاا نشان مي دهد اين بازار نقش ارزشمندي 
در توجه و سوق دادن اقتصاد کشور به سمت شفافيت و برقراري مکانيزم 

عرضه و تقاضا در کشف قيمت کااها داشته است. مهدي کاظمي اسفه 
در گفت وگو با خبرگزاري ميزان گفت: در اقتصادهاي آزاد که حضور 
بخش خصوصي بيش از دولت نمايان است، کشف قيمت کااها و خدمات 
براساس عرضه و تقاضا صورت مي گيرد. بر اين اساس اعتقاد به کشف 
واقعي قيمت کااها و خدمات، از ملزومات اصلي رشد اقتصادي در هر 
کشوري است که در اين راستا بازار سرمايه به ويژه بورس کااي ايران و 
استفاده از مکانيزم و ابزارهاي آن مي تواند موثر باشد.عضو هيئت مديره 
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران افزود: بنابراين بايد اينگونه عنوان کرد 

که اگر مي خواهيم همانند ساير کشورها به توسعه اقتصادي برسيم بايد 
از دستوري بودن اقتصاد جلوگيري کرده و اجازه دهيم عرضه و تقاضا به 
کشف قيمت کااها و خدمات منجر شود.وي اضافه کرد: شايد به همين 
دليل و براي رسيدن به اين منظور است که در کشور ما نيز از سال ها پيش 
جهت مهيا شدن بسترهاي رقابتي در ميان صنايع، بازاري متشکل به نام 
 بورس کاا براي پايان دادن به نگرش دستوري بودن اقتصاد راه اندازي 
شد تا براساس آن توليدکنندگان و مصرف کنندگان کااها در فضايي 

شفاف و رقابتي به فعاليت بپردازند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: ميانگين قيمت 
کاا هاي اساسي با نبود نظارت ۷۰ درصد بيشتر از قيمت هاي 
ارز تخصيص يافته است.به گزارش فارس  محمد رضا 
پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در 
بخش خبري ۲۱ شبکه يک سيما با بيان اينکه حدود 
۱۴ ميليارد دار امسال و نيز سال آينده به کااهاي 
اساسي اختصاص يافته است افزود: قيمت اين کااها 
در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني تخصيص 
يافته نيست.پورابراهيمي گفت :  در نشستي که سه 
شنبه هفته گذشته اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس 

با وزير صنعت، معدن و تجارت و مسئوان دستگاه هاي 
نظارتي برگزار کردند راهکارهايي براي افزايش نظارت 
دولت بر قيمت کااهاي اساسي در نظر گرفته شد و اگر 
در کاهش اين کااها اتفاقي نيفتد نشان دهنده رانت در 
اقتصاد کشور است و استمرار اين مسئله به هيچ وجه 
نمي تواند ادامه يابد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي افزود:  اولويت نخست ما اين است که دولت بتواند 
با سياست هاي نظارتي و مديريت و تنظيم بازار قيمت 
کااهاي اساسي را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني 
قرار دهد اما در غير اين صورت پيشنهاد کميسيون 
بين  يارانه  التفاوت  اقتصادي مجلس تخصيص مابه 
قيمت ارز تخصيص يافته به کااهاي اساسي و قيمت اين 
 کااها در بازار است.پورابراهيمي گفت: حدود ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان منابع مابه التفاوت قيمت کااهاي اساسي 
بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني و قيمت اين کااها 
در بازار است.وي افزود: اين رقم معادل يک چهارم 
بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و بايد براي آن 

تصميم گيري شود.

پورابراهيمي عنوان کرد:
 گراني ۷۰ درصدي کاا ها در نبود نظارت

مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران  
با بيان اينکه بخش زيادي از ذخيره سازي ميوه 
شب عيد انجام شده و نگراني از ميوه شب عيد 
وجود ندارد، گفت: پيش بيني مي شود قيمت 
پرتقال در ايام عيد کمتر از ۴ هزار تومان و 
سيب به قيمت مناسب تري عرضه شود.حسين 
شيرزاد مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي 
ايران در گفت وگو با فارس،در پاسخ به اينکه 
شب عيد نزديک مي شود و مردم نگرانند که 
آيا ميوه شب عيد با قيمت مناسب دستشان 
مي رسد، گفت:مردم اصا نگران نباشند، کميته 
ملي تنظيم بازار کشور و کميته راهبردي ملي 
 تنظيم بازار ميوه عيد، ذخيره سازي ۴۰ هزار تن 
پرتقال و ۳۰ هزار تن سيب را مصوب کرده 
و قرار است ۲۰ درصد ذخيره سازي احتياطي 
هم براي سيب و پرتقال در نظر گرفته شود 
و در مجموع براي خريد ۱۰۰ هزار تن تأمين 
اعتبار شده است.وي با بيان اينکه هيچ نگراني 

براي تأمين ميوه شب عيد وجود ندارد، گفت: 
نزديک به ۲۰ هزار تن سيب به استان ها حمل 
و در سردخانه ها ذخيره شده و ۳۰ هزار تن 
پرتقال هم از سورتينگ داران خريداري شده 
است و هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد.

توان  و  ذخيره سازي  توان  داد:  ادامه  شيرزاد 
راهبري نيروهاي ما در استان ها و ارتباطات ما 
 با شبکه ها نشان مي دهد که امسال هيچ گونه 
نگراني از تأمين ميوه شب عيد وجود نخواهد 

داشت.

شيرزاد: 
نگراني از تأمين ميوه شب عيد نداريم



»

اردوغان: 
 با تجزيه سوريه 
مخالفيم
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 يک روزنامه آمريکايي گزارش داده عربستان سعودي 
براي جنگيدن  را  کودکان منطقه جنگ زده دارفور 
کنار شبه نظاميان هم پيمان با رياض در جنگ يمن 
به خدمت گرفته است.به گزارش خبرگزاري تسنيم ، 
منابع خبري به يک روزنامه آمريکايي گفته اند ائتاف 
را  دارفور  کودکان  عربستان سعودي  رهبري  تحت 
به ازاي پرداخت پول در جنگ يمن به خدمت گرفته 
است.نيويورک تايمز با اشاره به مورد نوجواني به نام 
»هيگر شومو احمد« نوشته جنگ داخلي در دارفور 
تمام اميدهاي او را به باد داده بود؛ مهاجمان، گله 
گاو خانواده را ربودند و سال ها جنگ باعث بي خانمان 
شدن والدين او شد.حدود سال 2016 بود که عربستان 
سعودي طناب نجاتي براي اين خانواده فرستاد: اگر 
کنار  يمن  در جنگ  آن طرف تر  مايل  هيگر 1200 
دار  هزار   10 او  به  مي جنگيد  عربستان  نيروهاي 
پرداخت مي شد. هيگر که در آن زمان 14 سال سن 
داشت نمي توانست يمن را روي نقشه پيدا کند، مادرش 

هراسان شد؛ چطور مي توانست اجازه دهد پسرش که 
از يک جنگ داخلي جان سالم به در برده بود وارد 
جنگ ديگري شود؟ اما نظر خانواده سرانجام به نظر 
مادر غالب شد.هيگر هفته گذشته چند سال بعد از 
آنکه 16سالگي اش به اتمام رسيد در مصاحبه اي با 
نيويورک تايمز در خارطوم گفت: »خانواده ها مي دانند 
تنها راهي که مي توانند زندگي شان را عوض کنند اين 
است که اجازه دهند پسرانشان به جنگ بپيوندند و 

برايشان پول بياورند«.

 نيويورک تايمز: عربستان سعودي کودکان دارفور را
در جنگ يمن به خدمت گرفته است

 

سفير اسبق ايران در چين گفت: توقعي که از سفير ايران 
در چين به عنوان کشوري که از وزن بااي سياسي 
و اقتصادي برخوردار است، بيشتر از ديگر سفرا در 
کشورهايي با درجات اهميت پايين تر است. جواد منصوري 
 سفير اسبق ايران در چين در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
در خصوص اهميت ويژه سفارت خانه هاي ايران در برخي 
کشورها از جمله چين و وظيفه سنگين سفراي ايران 
در قبال اين مسئله، اظهارداشت: در خصوص انتخاب 
سفير ايران براي چين در ماه هاي اخير، اتفاق غير 

منتظره اي که افتاد اين بود که سفير سابق ما آقاي 
همتي، پس از معرفي به عنوان سفير ايران در چين 
در آن کشور مستقر شد و حتي استوارنامه خود را هم 
تقديم مقامات چيني کرد اما با انتخاب وي به عنوان 
مديرکل بانک مرکزي، آقاي همتي به تهران فراخوانده 
شد و داستان متفاوتي ايجاد شد.وي گفت: انتظار اين 
بود که وزارت خارجه پس از اين موضوع در کمترين 
زمان ممکن نسبت به معرفي سفير جديد اقدام کند 
که اين امر محقق نشد و تا انتصاب آقاي کشاورز زاده 
به عنوان سفير جديد ايران در پکن، پنچ ماه زمان صرف 
شد. منصوري با بيان اينکه با توجه به تجربياتي که 
آقاي کشاورز زاده در بدنه وزارت خارجه دارد نسبت 
به برخي ديگر از افراد خارج از بدنه وزارت خانه مزيت 
بهتري دارد، تصريح کرد: اينکه شخصي در وزارت خارجه 
بوده و مناصب مختلفي را در حوزه مناطق مختلف 
جهان تجربه کرده باشد، مي تواند در برقراري روابط 

وي با طرف هاي خارجي موثر واقع شود.

منصوري:
توقعات از سفير ايران در چين بيش از ديگر سفرا است

عربستان و تغييرات جديد؛
 چرا »عادل الجبير« برکنار شد؟

ملک سلمان پادشاه عربستان تغييرات سياسي و امنيتي را در کابينه 
وزارتي اين کشور ايجاد کرد که در حوزه سياست خارجي عادل الجبير 
برکنار شد و جاي خود را به يک فرد تکنوکرات با رويکرد اقتصادي داد.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم ، عادل الجبير از 29 آوريل 
2015 سکان وزارت خارجه اين کشور را به عهده گرفت. البته  الجبير 
در  پست تشريفاتي جديدي با عنوان وزير مشاور در امور خارجي انجام 
وظيفه خواهد کرد. وي جانشين سعود الفيصل کارکشته ترين ديپلمات و 
وزير خارجه عربستان شده بود که حدود چهار دهه بر اين کرسي تکيه 
زد.برکناري عادل الجبير را نمي توان اقدامي غيرمنتظره تلقي کرد چرا که 
پيش از اين زمزمه هايي مبني بر برکناري وي وجود داشت و اخيراً هم 
در عرصه ديپلماتيک حضوري کم رنگ داشت و در واقع خالد بن سلمان 
برادر محمد بن سلمان سفير عربستان در واشنگتن سعي مي کرد که اين 
نقش را بيشتر ايفا کند و خأ عدم حضور وزير خارجه در عرصه سياسي 
را جبران کند و در بيشتر موضوعات منطقه ابراز نظر مي کرد.سکوت عادل 
الجبير در پرونده قتل خاشقجي روزنامه نگار منتقد سياست هاي بن سلمان 
به گزارش ها مبني بر برکناري وي قوت بخشيد. کسي که بيشترين فعاليت 
را در اظهارنظرهاي مطبوعاتي به ويژه در خصوص ايران و سوريه و بحران 
ميان عربستان و قطر از خود نشان مي داد، در پرونده خاشقجي که به 
يک بحران در سطح بين المللي براي اين کشور تبديل شده بود، سکوت 
پيشه کرد.شاه عربستان با اين تغييرات حامل دو پيام داخلي و خارجي 

است؛ پيام داخلي اين است که قصد دارد در عرصه داخلي اختافات بين 
شاهزادگان سعودي را بکاهد و تا حد امکان بتواند آن را مهار کند که 
به دليل يکه تازي محمد بن سلمان وليعهد به اوج خود رسيده بود. پيام 
خارجي آن، تاش عربستان براي ايجاد تغييرات يا به تعبيري ديگر تعديل 
سياست هاي منطقه اي اين کشور است که به دليل سياست هاي تهاجمي 
اين کشور، خسارت هاي جبران ناپذيري متوجه آل سعود کرده است.البته 
نبايد برکناري عادل الجبير را تنها به تحوات اخير اين کشور از جمله 
پرونده خاشقجي مرتبط دانست. قتل خاشقجي تغييرات در کابينه سعودي 
را تسريع بخشيد و البته ناکامي عربستان در يک سري از پرونده هاي منطقه 
باعث شد که پادشاه عربستان دست به اين تغييرات بزند که به موارد زير 
مي توان اشاره کرد.اولين موضوعي را که مي توان در اين امر دخيل دانست 
شکست عربستان در پرونده سوريه بود. عادل الجبير در همه مناسبت ها 
تأکيد مي کرد که بشار اسد يا از طريق فرايند سياسي يا با توسل به زور بايد 
برود ولي بعد از گذشت هفت سال از جنگ سوريه نه تنها نظام سوريه سقوط 
نکرد بلکه بيشتر اراضي اين کشور به جز ادلب در کنترل ارتش سوريه است 
و بيشتر کشورهاي عربي در صدد عادي سازي روابط خود با دمشق هستند 
و امارات و بحرين دو متحد عربستان سعودي نيز اخيراً سفارت خانه هاي 
خود در سوريه را بازگشايي کردند که بايد منتظر بازگشايي سفارتخانه هاي 
ديگر کشورهاي عربي در دمشق هم باشيم. بازگشت سوريه به اتحاديه عرب 
گام بعدي کشورهاي عربي در قبال سوريه است که با چراغ سبز عربستان 

سعودي صورت گرفته است.جنگ يمن نيز با وجود گذشت چهار سال 
هيچ دستاوردي براي عربستان سعودي به همراه نداشته است و اين کشور 
مجبور شد با پذيرش فرايند سياسي به ميز مذاکره با انصاراه برگردد و 
آن هدفي که پيش از اين براي اين حمله در نظر داشت يعني شکست 
انصاراه و بازگشت عبدربه منصور هادي به صنعا محقق نشد.بحران اين 
کشور با قطر نيز راه به جايي نبرد و نمود ديگري از شکست سياست هاي 
عربستان در عصر الجبير است. عربستان به همراه امارات، بحرين و مصر با 
محاصره دوحه نتوانستند سياست هاي خود بر اين کشور را ديکته کنند 
و در حال حاضر در صدد تغيير سياست هاي خود در قبال قطر هستند 
که دعوت شاه سعودي از امير قطر براي شرکت در اجاس اخير رياض را 
مي توان در اين راستا ارزيابي کرد.شکست سياست هاي منطقه اي عربستان 
در قبال ايران را نيز بايد به آن افزود. عادل الجبير در هر مناسبتي تاش 
مي کرد که ايران را دشمن اصلي کشورهاي عربي مطرح کند و ايران هراسي 
را در دستور کار خود قرار داده بود و روزي نبود که از ايران و سياست هاي 
ايران در منطقه انتقاد نکرده و ايران را به دخالت در امور کشورهاي عربي 
متهم نکند ولي در مقابل بيشتر کشورهاي عربي سعي کردند که خط مشي 
مستقلي را نسبت به سياست هاي عربستان در قبال ايران در پيش بگيرند 
که در اين زمينه مي توان به عمان و کويت و حتي قطر اشاره کرد که با 
عدم پيروي از سياست هاي عربستان در مناسبات خود با ايران روابط خود 

با تهران را گسترش دادند.

رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه با تاکيد بر خواست آنکارا براي پاکسازي 
منبج از »گروه هاي تروريستي«، اعام کرد کشورش مخالف تجزيه سوريه است.

به  گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه 
مليت چاپ ترکيه، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه در گفت وگو با خبرنگاران با 
تاکيد بر خواست آنکارا براي پاکسازي منبج از »گروه هاي تروريستي«، گفت: هدف ما آن 

است که گروه »ي پ گ« درس عبرت بگيرد. ما در اين باره کاما مصمم هستيم.
رئيس جمهور ترکيه افزود: ما تدابير ازم را اتخاذ کرده ايم و نيرو هاي مسلح ما نيز 
به فعاليت هايشان در منطقه ادامه مي دهند. وارد جزييات نخواهم شد، اما ما هرگونه 
گام ازم را در منطقه برداشته ايم.اردوغان با اشاره به گفت وگوي تلفني اخير خود با 

دونالد ترامپ تاکيد کرد: روابط و گفت وگو هاي ما با آمريکا و روسيه ادامه دارد.

او با بيان اينکه در خصوص منبج روندي وجود دارد که از زمان رياست جمهوري اوباما 
آغاز شد، گفت: متاسفانه باراک اوباما در اين روند هيچگاه به وعده هايي که به ما داده 
بود، پايبند نماند. اوباما به ما وعده داده بود که »ي پ گ« را از منبج خارج کند. 90 
درصد اهالي منبج را عرب ها تشکيل مي دهند. ما به رغم همه مسائل صبر کرديم و 

ترامپ نيز به ما گفت که مي توانيم در منبج اقدامات مشترکي انجام دهيم.
اردوغان ادامه داد: با واديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز درباره مسائلي مانند 
کمک هاي بشردوستانه به منبج بار ها گفت وگو کرديم. اين مناطق بي ترديد متعلق 
به سوريه است.وي در ادامه با تاکيد بر مخالفت ترکيه با تجزيه سوريه گفت: هدف 
ما خروج گروه هاي تروريستي از منبج است. پس از اخراج گروه هاي تروريستي از 

منبج کاري براي انجام دادن نمي ماند.

پروانه بهره برداري موسسه فيزيوتراپي اهورا واقع در دروازه شيراز شهر اصفهان به شماره هاي 624/457/ف/ت 
و تاريخ 91/10/16 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آناهيتا نيك راه فرزند اکبر به شماره شناسنامه 0014597861 صادره از تهران در مقطع 
کارشناسي رشته مهندسي ورزش صادره از واحد دانشگاهي علوم تحقيقات با شماره 159412323160 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم تحقيقات 

به نشاني تهران، انتهاي بزرگراه شهيد ستاري، ميدان دانشگاه، بلوار شهداي حصارك ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آاله گل بهاران فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 1030 صادره از اهواز در مقطع 
کارشناسي رشته مرمت و احياء بناهاي تاريخي صادره از واحد دانشگاهي همدان با شماره 2838819 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد همدان به 

نشاني همدان - حسن آباد دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري سيتروئن مدل 1386 نوك مدادي به شماره انتظامي 431ب22- ايران 78 و شماره شاسي 

S151228515340 و شماره موتور 626242 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه اتوبوسراني به نام آقاي غامعلي محمدي به شماره ملي 4590597586 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو نيسان به رنگ سفيد روغني مدل 1385 و شماره موتور 330899 و شماره شاسي J022340 و 
شماره پاك 31-496ب65 به نام عزيزاله مراديان )آرش مراديان( به کد ملي 6139575265 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محمداسماعيل خاموشي مالك وانت پيكان به شماره شاسي )بدنه( 12151112 و شماره موتور 11284074944 
و شماره پاك 23-145ص17 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو 
واقع در اصفهان خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو ساري سمند 1396LX In  به شماره انتظامي 59-442س28 و شماره موتور 147H0248007 و شماره 

شاسي NAACJ1JEXH260952 به مالكيت پوريا رستماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد 141 مدل 85 رنگ بژ ش ش ايران 65-836ب37 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 88 رنگ نقره اي به ش ش ايران 65-172ي93 و ش م 12488109641 

و ش شاسي 968073 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژوروآ مدل 1387 به رنگ نوك مدادي متاليك و شماره شاسي 61213552 و شماره 

موتور 11686053660 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو 206 مدل 1388 به رنگ خاکستري متاليك و شماره پاك 579د99- 
ايران 38 و شماره موتور 14187043036 و شماره شاسي NAAP03ED59J039020 مفقود گرديده و از درجه 

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

استادان - اداره امور فارغ  التحصيان ارسال نماييد.
برگ اعام وضعيت )برگ سبز( موتورسيكلت نامي CG125 مدل 1388 به شماره موتور NBEBE00995 و شماره تنه 
NBE***125B8807891  و شماره انتظامي 394-16342 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودروي وانت پيكان مدل 1388 به شماره موتور 11487099783 و شماره پاك 27-393ط73 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3587

کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 789ع47- ايران 79 و شماره کارت 3222553 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و کارت سواري چانگان مدل 96 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 219ج26- ايران 33 و شماره موتور 156599 
و شماره شاسي 1005156 به نام اميرحسين باقري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه حمل ساح شكاري از نوع تك لول ساچمه زني کاليبر 12 ساخت روسيه به شماره سريال 1697717 متعلق 
به اينجانب مجيد کاشاني فرزند محمد در مورخه 97/6/1 در شهرستان کاشان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند رسمي مادر و سند فروش خودرو کاميون کشنده دانگ فنگ مدل 91 به شماره پاك 25-922ع53 و شماره 
موتور ISLE3753087680202 و شماره شاسي NADG3DV23CH611795 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند رسمي مادر و فروش خودرو کاميون کشنده دانگ فنگ مدل 91 به شماره پاك 25-916ع53 و شماره موتور 
ISLE3753087689190 و شماره شاسي NADG3DV29CH611882 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو GLXI8 405/1 به رنگ خاکستري متاليك مدل 1387و 
شماره موتور 12487082983 و شماره شاسي NAAM01CA08E373256 و شماره پاك ايران 23-645د99 

به نام عليرضا کاظمي داراي کد ملي 5279526101 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کارت فعاليت حرفه اي رانندگان باري )هوشمند( به شماره 1900489 گواهينامه پايه دوم به نام اينجانب نريمان 
رفيعي بلداجي به شماره ملي 6299840218 و داراي شناسنامه شماره 149 صادره از گندمان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کارت فعاليت حرفه اي رانندگان باري )هوشمند( به شماره 1233566 گواهينامه پايه يكم به نام اينجانب 
اسماعيل سلطاني بلداجي به شماره کد ملي 6299834031 داراي شناسنامه شماره 11 صادره از بروجن مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه )برگ سبز( کارت ماشين سواري PK مدل 1383 به رنگ مشكي و شماره موتور M13-895899 و 
شماره شاسي 3035999 و شماره پاك 49-975ب14 به نام بيت اله موحدي فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اصل مجوز حمل اسلحه شكاري تك لول ساچمه زني مدل نيم خودکار کاليبر 12 به شماره اسلحه 105283 ساخت 
ترکيه به نام صادق مريدي فرزند جمعه به شماره کد ملي 1920103198 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 84 به رنگ سفيد و ش ش ايران 75-371س26 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اينجانب طليعه محمدزاده مالك خودرو سواري سمند ايكس 7 به شماره شهرباني 61-116م29 و شماره بدنه 
82223155 و شماره موتور 32908223916 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAM01CA5BK898810 اينجانب بيتا ثقفي رضائيه مالك پژو 405 به شماره انتظامي 17-422ص52 و شماره شاسي
و شماره موتور 12490037623 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع 
در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 3579
به رنگ  تيبا 2  تيپ  اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( و اصل کارت شناسايي سواري هاچ بك سيستم سايپا 
اطلسي متاليك مدل 1396 و شماره موتور M15/8379716 و شماره شاسي NAS821100H1076593 و 
شماره پاك انتظامي ايران 44-839ج17 و به نام مالك خليل عباس حويزاوي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به وسيله نقليه سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي مدل 1383 به رنگ 
سفيد شيري روغني و شماره نيروي انتظامي 711ط41- ايران 69 و شماره موتور 00685886 و شماره شاسي 

S1412283219496 متعلق به اينجانب سبزپري اسدخاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند و فاکتور فروش کمپاني خودرو سواري پرايد هاچ بك مدل 1375 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 
571ب91- ايران 98 و شماره موتور 00011975 و شماره شاسي S1442275125242 به نام محسن مهرابي فرزند 

محمدعلي به شماره ملي 4120130142 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سمند ايكس 7 مدل 1382به رنگ بژ و شماره انتظامي 877ي39- ايران 66 و شماره 
موتور 12482004233 به نام منصوره حسيني فرزند ميرتقي به شماره ملي 1376568225 صادره از تبريز مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي پرايد به شماره موتور 4051451 و شماره شاسي S1412290748514 و شماره انتظامي 

69-622س33 به نام زهرا درويش زند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 ZKC1501702215 به رنگ مشكي  مدل 1391 و شماره موتور CDI150 برگ سبز موتورسيكلت سيستم زمرد تيپ
و شماره تنه N2Z***150Z9109718 و شماره پاك 499-71382 به نام محمدمهدي داوري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري به شماره 31853 متعلق به شرکت تعاوني توليد قفسه هاي فلزي 2477 ياران اشترانكوه شهرستان 
اليگودرز به شماره ثبت 961 مورخه 1383/6/11 به شناسنامه ملي 10980025058 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز تراکتور آي تي ام مدل 1380 به شماره موتور 05311K و شماره شاسي TC91385 به رنگ قرمز و شماره 

پاك 45-178ك15 مربوط به صمد اله نژاد سهرابي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 MVM484FTAG012194 سند کمپاني خودرو سواري چري هاچ بك به رنگ سفيد روغني مدل 1395 و شماره موتور
و شماره شاسي NATGBATL4G1009168 و شماره پاك ايران 69-286ب86 به نام مهدي اسامي مقدم مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري سايپا 131SE به رنگ سفيد روغني مدل 1395 و شماره شاسي 
NAS411100G3609847 و شماره موتور M13/5707649 و شماره پاك ايران 69-895و67 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي  پژو 206 مدل 1388  مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري  شناسنامه 
NAAP03ED4AJ085670 و شماره موتور 14188050818 و شماره پاك ايران 10-469م13 به نام خانم 

صفورا پورداز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي وانت زامياد به رنگ آبي روشن روغني مدل 1392 و شماره 
موتور 652804 و شماره شاسي NAZPL140BD0366617 و شماره پاك ايران 69-753و34 به نام ماريا 

ميرزاعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي وانت مزدا مدل 1391 به رنگ آبي نفتي متاليك و شماره شاسي 
NAGP2PC11CA101757 و شماره موتور FEA20097 و شماره پاك ايران 69-181و41 به نام رضا ساراني راد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد..
مجوز حمل ساح 2 لول شماره مجوز حمل ساح 329598 متعلق به اينجانب محمد کمالي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سودابه جوادي اريجاني فرزند اسداه به شماره شناسنامه 2893 صادره از آمل 
در مقطع کارشناسي رشته صنايع غذايي صادره از واحد دانشگاهي آيت آله آملي با شماره 241003029 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود به آدرس آمل جاده قديم آمل به بابل - دانشگاه 

آزاد اسامي ارسال نمايد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو پارس به شماره انتظامي 651د53- ايران 82 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالك است.
سند کمپاني سواري پرايد به شماره انتظامي 127س79- ايران 84 و شماره موتور 2957166 و شماره شاسي 

S1412288268892 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت موتور پرواز بي کاچ مدل 94 به شماره شهرباني 79185- ايران 641 و شماره موتور 

218026 و شماره شاسي 9416290 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت پيكان تيپ 1600i به رنگ سفيد روغني مدل 1384 و شماره موتور 11284074507 و شماره شاسي 
12150448 و شماره پاك 23-632ص65 به نام محمدجعفر جمالي ش ش 113 محل صدور گلپايگان نام پدر 

حسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 90 به شماره انتظامي 91-613س58 و شماره موتور 12489338034 و شماره 
شاسي NAAM11CA5BR468019 به نام حميده کرامتي هدلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب حميده کرامتي هدلو مالك خودرو پژو 405 مدل 90 به رنگ نقره اي متاليك و شماره موتور 12489338034 و 
شماره شاسي NAAM11CA5BR468019 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو 

واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAP03EE3HJ068277 اينجانب رامين سهرابي اردهائي مالك خودرو سواري پژو 206 مدل 1396 به شماره بدنه
و شماره موتور 165A0101348 و شماره پاك ايران 69-283و73 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه اي ايران خودرو واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نماييد. بديهي 

است پس از مهلت مذکور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري MVMX33 رنگ آبي متاليك مدل 1393 و شماره موتور 
MVM484FAFD027975 و شماره شاسي NATGBAXK0D1027762 و داراي شماره پاك ايران 81-

845ب57 به نام کيهان فرهادي داراي کد ملي 4640121180 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 883ع36- ايران 79 و شماره کارت 4136132 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب احسان کاغذلو مالك خودروي سمند LXEF7 به شماره بدنه NAACR1HW2HF24477 و شماره موتور 
147H0266476 و شماره پاك 69-384ل37 به علت فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نماييد. بديهي است پس از مهلت 

مذکور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کليه مدارك )برگ سبز، سند کمپاني و...( خودروي سواري پيكان مدل 82 به شماره پاك انتظامي 757د57- ايران 

16 و شماره شاسي 82516496 و شماره موتور 11158297986 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند قطعي و برگ نقل و انتقال و برگ کمپاني اتومبيل پژو 206 مدل 1384 به شماره انتظامي 871ط17- 

ايران 53 و شماره شاسي 10817914 و شماره موتور 4653810 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پي کي مدل 1382 به شماره شاسي PSW68F1007041 و شماره موتور M11107799 و شماره 

انتظامي 756ي13- ايران 53 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1384 به شماره انتظامي 246ق13- ايران 69 
و شماره موتور 12484136822 و شماره شاسي 16223494 به رنگ نوك مدادي روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند تريلي کشنده چابهاري مدل 1384 به شماره انتظامي 11917- چابهار به شماره هوشمند 2503630 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودروي سواري پژو پارس مدل 1392 به شماره انتظامي 533ص24- ايران 85 و شماره موتور 
126K0003205 به شماره شاسي NAAA41DC9EH009448به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1396 به شماره انتظامي 223س89- ايران 85 
و شماره موتور 124K1134338 و شماره شاسي NAAM01CE2HK128036 به رنگ نقره اي متاليك به نام 

اميرحسين سنچولي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( کارت خودرو پرايد 131 مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 67-213د32 
و شماره موتور 4808062 و شماره شاسي NAS411100C1186348 به مالكيت عباس داودي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و وکالت کاري اتومبيل زانتيا مدل 1384 به شماره انتظامي 152د99- ايران 23 و شماره موتور 00501678 

و شماره شاسي S1512284127455 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت )برگ سبز( و کارت خودرو پژو GLI405 مدل 1384 به رنگ خاکستري نوك مدادي و شماره انتظامي 
ايران 43-478ن67 و شماره موتور 12484009972 و شماره شاسي 16202232 به مالكيت مهدي کريم زاده 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز(، کارت، بيمه نامه خودرو پرايد 131 مدل 1390 به رنگ زيتوني متاليك و شماره انتظامي 
ايران 53-982ب71 و شماره موتور 4285763 و شماره شاسي S1412290014939 به مالكيت علي يكتانسب 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( کارت خودرو وانت کاپرا مدل 1389 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 
53-211ص52 و شماره موتور FHY1832 و شماره شاسي NAGDPV2PF22I01652 به مالكيت ايمان مرادي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( کارت موتورسيكلت هدف 125 مدل 1383 به رنگ قرمز و شماره انتظامي 
ايران 624-67653 و شماره موتور 2984842 و شماره شاسي )تنه( 8303907 به مالكيت فروتن اقدسي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو ريو مدل 1387 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 13-869م68 و شماره 
موتور 1051921 و شماره شاسي NAS61002281154940 به مالكيت بتول ايراواني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني وانت پيكان به رنگ سفيد مدل 1384 و شماره پاك ايران 13-242د33 و شماره موتور 11284032419 

و شماره شاسي 12107749 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد به رنگ نوك مدادي مدل 1385 و شماره پاك ايران 73-171ص35 و شماره موتور 

01401729 و شماره شاسي S1412284746127 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( کارت خودرو وانت آريسان مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 53-927و77 
و شماره موتور 118J0015951 و شماره شاسي NAAB66PE9GV664086 به مالكيت مينا شريعتي کمال آبادي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل 88 رنگ سفيد به شماره شهرباني 144ي17- ايران 65 و شماره 

موتور 11488040439 و شماره شاسي 49G861254 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 883ع36- ايران 79 و شماره کارت 4136132 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب قاسم ميرزايي مالك خودرو پژو 405 مدل 1383 به شماره بدنه 83035889 و شماره موتور 12483078152 
و شماره پاك 131د13- ايران 23 به علت فقدان اسناد فروش  )سند کمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي 
شرکت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سمند سورن مدل 1387 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 13-512د68 و شماره 
موتور 12487116484 و شماره شاسي NAAC1CF79F406708 به مالكيت يداله علي محمدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( سند کمپاني پژو 405 جي ال ايكس آي به رنگ نقره اي مدل 1385 و شماره 
پاك انتظامي 822ن34- ايران 43 و شماره موتور 12485231071 و شماره شاسي 40310409 به نام اعظم 

نيك جو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني )سه برگ سفيد( موتورسيكلت شباب 125 به رنگ قرمز و شماره پاك انتظامي 96541- ايران 628 و 

شماره تنه 9300108 و شماره موتور 600618 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب احمد ميرزايي مشكله مالك پژو روآ به شماره موتور 11689001535 و شماره شاسي AH100992 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 

پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حكيمه داربستاني مالك سمند به شماره موتور 32908200945 و شماره شاسي 82200327 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب افسانه صمدي مجد مالك هايما S5 به شماره شاسي GQ717817 و شماره انتظامي 988ط32- ايران 22 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 

پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرهاد محمدي مالك پژو 405 به شماره موتور 12490060659 و شماره شاسي BE084756 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عليرضا الحاکي مالك پژو پارس به شماره موتور 22828114257 و شماره شاسي 81813915 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب غامرضا قديري مالك سمند به شماره موتور 12483057902 و شماره شاسي 83276583 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مرتضي احمدي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11490055579 و شماره شاسي BG219097 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد ملكي  آزاد مالك پژو پارس به شماره موتور 124K1211250 و شماره شاسي JH076112 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب منوچهر ونكي مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSM84659181 و شماره شاسي 83609572 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 

پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شيرعلي وکيلي نيا مالك پژو پارس به شماره شاسي 9K758385 و شماره انتظامي 184ج22- ايران 
55 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب هادي يگانه شهرستاني مالك وانت پيكان به شماره موتور 11285013676 و شماره شاسي 12179610 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع 
در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 NAAP03EE1GJ823893اينجانب سيده مهسا عظيمي  مالك خودرو پژو 206 تيپ 2 مدل 1395 بشماره شاسي
و شماره موتور 165A0059502  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هرکس ادعائي درمورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سهند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاء مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد .

نكته

خبر

وقتي انگليس مضحکه جهانيان مي شود 
بخش سياسي خارجي 

"برگزيت" همچنان به يک نقطه ابهام در معادات امنيتي، سياسي 
اجتماعي و اقتصادي در انگليس و اروپاي واحد تبديل شده است. 
منازعات در داخل انگليس بر سر برگزيت شدت گرفته و مخالفان 
خروج از اروپا درصدد برگزاري همه پرسي دوباره در  اين خصوص 
همچنان  انگليس  وزير  نخست  ترزامي  ديگر،  سوي  از  هستند. 
بروکسل  و  لندن  ميان  گرفته  توافق صورت  که  کند  اصرار مي 
بهترين توافق ممکن بوده و پارلمان بايد به آن راي مثبت دهد. 
پارلمان  منفي  راي  که  است  داده  انگليس هشدار  وزير  نخست 
را  برگزيت  بر سر  آمده  وجود  به  گرفته،کاف  توافق صورت  به 

پيچيده تر مي سازد. 
در آن سوي ميدان معادله تا حدود زيادي مشخص تر است! مقامات 
اروپايي اعام کرده اند که علي رغم برخي اظهار نظرها در انگليس 
در خصوص مذاکره دوباره بر سر برگزيت، اساسا مذاکره دوباره اي 
در ميان نخواهد بود و معضات به وجود آمده در داخل نگليس نيز 

ربطي به سران اروپايي ندارد. 
در يکي از اين اظهارات، آنگل مرکل صدر اعظم آلمان اعام کرده 
 است که اتحاديه اروپا در عين کمک به لندن براي خروج ساده تر 
از اروپاي واحد، مذاکره ديگري با دولت ترزا مي يا دولت بعدي 

انگليس بر سر برگزيت صورت نخواهد داد. 
انتخابات زودهنگام يا  مخالفان برگزيت معتقدند که برگزاري 
باز کند. جورج  را  اين گره کور  تواند  همه پرسي دوباره، مي 
آزربون وزير دارايي اسبق انگليس يکي از اين افراد است. وي 
معتقد است که در صورت ادامه روند فعلي، گره هاي کور موجود 
بر سرخروج انگليس از اروپا پيچيده تر مي شود. در اين ميان 
يا بايد دولت عوض شود يا تصميم شهروندان مبني بر خروج 
از اروپا! به نظر مي رسد سخنان آزربون نيز با توجه به مواضع 
طرف هاي اروپايي حالتي واقع بينانه ندارد. بعيد است که تغيير 
دولت در انگليس منتج به برگزاري مذاکرات دوباره با اروپا بر 

سر برگزيت شود. 
روزنامه گاردين در يکي از تازه ترين تحليل هاي خود در خصوص 
برگزيت، به نکات قابل تاملي اشاره کرده است. اين روزنامه معتقد 
است که فعل و انفعاات صورت گرفته بر سر خروج انگيس از اتحاديه 

اروپا، لندن را به مضحکه جهانيان تبديل کرده است. 
جان کامپفنر مدير سابق فدراسيون صنايع خاق انگليس  در يادداشتي 

که در گاردين به رشته تحرير در آورده است مي نويسد :
شما  خود  رسانه اي  و  تلويزيوني  هاي  برنامه  در  ها  ""آلماني 
ته خط  به  ديگر  شما  کنند.  مي  مسخره  را  انگليسي(  )مقامات 
رسيده ايد. انگليس به موضوع خنده و طنز در جهان تبديل شده 
 است. به جاي تمرکز بر همه پرسي اوليه، مدتهاست در سردرگمي 
به سر مي بريم.هم اکنون بين کساني که مي خواهند مدنيت و 
تبلور مدرنيته و فرهنگ سياسي ضعيف ما را در کشورمان نشان 
دهند شکاف و اختاف زيادي وجود دارد. مردم  قبا به انگليس به 
عنوان يکي از رهبران جهان در زمينه هاي نوين  نگاه مي کردند اما 
اکنون مسير تغيير کرده است و کشورهاي ديگر  درحال بازاريابي 

به عنوان مرکز جديد صنايع خاق هستند."
مشابه تحليل گاردين  را در ساير رسانه هاي انگليسي و اروپايي و 
خصوصا از سال 2016 )زمان برگزاري همه پرسي برگزيت( تاکنون 
مشاهده کرده ايم. شهروندان انگليسي تصور مي کردند که با گذشت 
زمان ، معادات خروج از اروپا شفاف تر مي شود اما اکنون، در آستانه 
ورود به سال 2019 ميادي شاهد پيچيده و مبهم تر شدن اين 
معادات هستيم. تقابل استداات دو گروه مخالف و موافق خروج 
از اروپا،آن هم در حالي که دو سال است همه پرسي برگزيت با 
پيروزي موافقان خروج از اروپا به پايان رسيده است،نشانه همين 
سردرگمي است. روندي که به نظر مي رسد در سال 2019 ميادي 

نيز تحت تاثير عوامل مختلف تشديد شود. 

اولين گروه از نيرو هاي آمريکايي 
سوريه را ترک کردند

خبرگزاري ترکيه اي آناتولي مدعي شد اولين گروه از نيروهاي آمريکايي 
خاک سوريه را ترک کردند.

به گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاري ترکيه اي 
آناتولي مدعي شد اولين گروه از نيروهاي آمريکايي خاک سوريه را به 
مقصد عراق ترک کردند.خبرگزاري آناتولي اعام کرد روز 28 دسامبر 
)جمعه هفتم دي ماه( دستکم 50 سرباز آمريکايي با اسلحه و مهمات 
از يک انبار در منطقه الحسکه در سوريه خارج شدند و با خودروهاي 
زرهي به سمت عراق رفتند.روز 19 دسامبر، دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريکا، تصميم واشنگتن را براي خارج کردن نيروهاي آمريکايي از سوريه 
اعام کرد. وي گفت آمريکا در ماموريت خود براي شکست دادن داعش 
به موفقيت رسيده است و اکنون زمان بازگشت نظاميان آمريکايي به 
کشورشان است.به گفته مقامات آمريکايي، خروج نيروهاي آمريکايي از 
سوريه 60 تا 100 روز طول خواهد کشيد.اين ادعاي خبرگزاري آناتولي 

تاکنون رد و يا تاييد نشده است.

انصاراه مرحله اول توافق سوئد را 
اجرا کرد

سخنگوي رسمي نيروهاي مسلح يمن از اجراي مرحله اول توافقي خبر داد که 
گروه هاي يمني در سوئد در خصوص الحديده به آن دست يافتند.به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از العالم، »يحيي سريع« سخنگوي رسمي نيروهاي مسلح 
يمن اعام کرد که ارتش و کميته هاي مردمي يمن از شب گذشته تاکنون اجراي 
مرحله اول توافق »سوئد« براي جابه جايي نيروها در بندر »الحديده« را آغاز 
کرده اند.وي تاکيد کرد : بر اساس توافق استکهلم و در راستاي اجراي دستورات 

سران، اجراي مرحله اول اين توافق آغاز شد.
اين مسئول يمني با اعام اينکه نيروهاي يمني در بندر الحديده بر اساس 
توافق مذکور، جابه جا شده اند توضيح داد: ما از کميته نظارت وابسته به سازمان 
انتظار داريم طرف مقابل را به اجراي تعهداتش در مرحله اول توافق  ملل 
يعني عقب نشيني از بخش شرقي شهر الحديده و بقيه بخش هاي حساس 
دبير  گوترش«  »آنتونيو  جاري  سال  آذرماه  کند.22  ملزم  توافق  اساس  بر 
کل سازمان ملل از توافق ميان گروههاي يمني در سوئد، در خصوص بندر 
الحديده و همچنين کاهش درگيري ها در شهر »تعز« خبر داد.طبق گزارش 
دفتر »مارتين گريفيتس« نماينده سازمان ملل متحد در يمن، طرفين در 

خصوص سه مسأله توافق کردند؛
رأس  و  الصليف  »الحديده،  بنادر  و  الحديده  شهر  خصوص  در  توافق   -1

عيسي«
2- ساز و کار اجراي توافق تبادل اسرا

۳- اعام توافق دو طرف در خصوص تعز

 تقدير از بانک اقتصادنوين در همايش 
تکريم خيرين مدرسه ساز زلزله کرمانشاه

همزمان با برگزاري همايش تکريم خيرين مدرسه ساز زلزله کرمانشاه، با اهداي تنديس ويژه 
اين همايش از بانک اقتصادنوين تقدير شد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين،در 
همايش تکريم خيرين مدرسه ساز زلزله کرماشاه که با حضور سيدمحمد بطحايي وزير 
 آموزش و پرورش، شماري از مديران ارشد کشوري و لشگري و جمعي از خيرين مدرسه  ساز 
با عنوان با هم مدارس کرمانشاه را ساختيم برگزار شد،از عليرضا بلگوري مديرعامل بانک 
اقتصادنوين و ساير افراد و سازمان هاي تاثيرگذار در بازسازي مدارس مناطق زلزله زده 
کرمانشاه تقدير شد.دراين همايش سيد محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش از ساخت 
160 واحد آموزشي در مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد و گفت: با همت بي منت 
خيرين مدرسه ساز توانستيم به جاي مدرسه تخريبي در زلزله سال گذشته کرمانشاه 
160 واحد آموزشي بسازيم.در ادامه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، ضمن قدرداني 
از خيرين مدرسه ساز، به مرور زلزله هاي رخ داده در چند سال اخير در کشور پرداخت 
و گفت:آخرين زلزله بزرگ رخ داده مربوط به استان کرمانشاه بود که در آن 19۳0 
روستا و 9 شهرستان تخريب شدند؛ ليکن علي رغم خسارات فراوان با هوشمندي مردم 
در پس لرزه ها، تعداد تلفات جاني اين زلزله کاهش يافت.همچنين رخشاني مهر رئيس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور با اشاره به احداث 160 مدرسه توسط 
خيرين مدرسه ساز پس از زلزله کرمانشاه اظهار داشت: از اين تعداد، 59 واحد مدرسه 
شهري و روستايي در مناطق مختلف کرمانشاه در مهر ماه امسال به بهره برداري رسيد 
و اگر احداث ساير مدارس تعهد شده در استان کرمانشاه پايان يابد، سرانه فضاي آموزشي 

در اين استان به 17/21 متر خواهد رسيد. 

 شعبه ارزي بانک صادرات ايران 
آماده خريد ارزهاي مردمي هستند

1۳5 شعبه از ۳22 شعبه ارزي بانک صادرات ايران در تهران و استان ها آماده خريد ارز 
از متقاضيان فروش هستند.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران،درحال حاضر 
۳22 شعبه اين بانک در سطح کشور به مشتريان خدمات متنوع ارزي ازجمله افتتاح و 
برداشت و واريز به حساب ارائه مي دهند.از اين تعداد، 1۳5 شعبه )42 شعبه در تهران و 
9۳شعبه در ساير استان ها( خدمات ديگري ازجمله خريد ارز از متقاضيان فروش،حواله هاي 
ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش بروات اسنادي را نيز به متقاضيان ارائه 
مي کنند.در همين حال شعب صرافي سپهر بانک صادرات ايران نيز خدمات خريد و 
فروش ارز را به متقاضيان ارائه مي  دهند. فهرست شعب منتخب براي خريد ارز به نرخ 
مصوب بانک مرکزي در لينک زير قابل دسترسي است. مشتريان محترم مي توانند جهت 

دريافت شعب مورد نظر، اينجا را کليک کنيد.

مهندس فاح فر عضو هيئت مديره خبرداد؛ 
مشارکت پست بانک ايران در تأمين مالي پروژه منطقه اي 

تصفيه خانه آتيه گياب به ارزش 28 ميليون يورو
احتشام فاح فر عضو هيئت مديره پست بانک ايران گفت: اين بانک درراستاي 
ايفاي مسئوليت اجتماعي و کمک به توسعه زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي 
کشور در تأمين مالي طرح تصفيه خانه آتيه گياب استان گيان به ارزش 28 
ميليون يورو مشارکت کرده است.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران: وي 
در بازديد از طرح مذکور ضمن اعام آمادگي مشارکت اين بانک در طرح هاي 
زيربنائي کشور بعنوان بانک عامل صندوق توسعه ملي و حامي مالي طرح هاي 
داراي توحيه اقتصادي در بخش هاي تعيين شده گفت: براساس توافقات حاصله 
مقرر است که حدود 69 درصد از هزينه هاي مالي ارزي پروژه مذکور توسط 
پست بانک تأمين شود و ۳1 درصد نيز سهم آورده شرکت است که تاکنون 7/7 
ميليون يورو از آن به طرح مذکور تخصيص و پرداخت شده است.فاح فر تصريح 
کرد: حدود 20 ميليون يورو نيز طي مراحل تعيين شده و براساس پيشرفت 
پروژه تأمين مي شود که خوشبختانه روند انجام آن به خوبي صورت مي پذيرد.

عضو هيئت مديره افزود: پست بانک آمادگي کامل براي مشارکت در تأمين مالي 
طرح هاي زيرساختي کشور را درراستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي خود دارد و 

تاش مي کند در اين خصوص گام هاي مؤثري بردارد. 
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نماينده مردم اصفهان درمجلس شوراي اسامي گفت: 
امروزمديران قادربه اجراي ۳۰۰ مأموريت قانون حجاب 
تسنيم، حجت ااسام  گزارش  به  نيستند.  وعفاف 
مسئوان  خودتحريمي  اينکه  بابيان  سالک  احمد 
داخلي کشور و بي بندوباري فرهنگي ازجمله مسائل 
و مباحث مهم کشور است که بايد دغدغه رسانه ها 
باشد، گفت: امروزمديران قادر به اجراي ۳۰۰ مأموريت 
قانون حجاب وعفاف نيستند، اين در حالي است که 
دستگاه ها شاهد آمار باا در زمينه مشکات ناشي 

از ولنگاري فرهنگي هستند. وي راجع به وضعيت 
 صنعت استان اصفهان گفت: ما دراستان اصفهان 
9 هزار و 2۰۰ واحد صنعتي داريم که بسياري ازآنها 
روبه تعطيلي هستند، در2 ماه، 25 هزارنفرتعديل نيرو 
داشتيم واين دغدغه اي جدي است.وي افزود: بيکاري 
در استان اصفهان ۳/5 درصد نسبت به ساير استان ها 
بيشتراست، همچنين گرفتارسرمايه گريزي هستيم 
انديشيد. راه چاره  اين مسائل  براي همه  بايد  که 

سالک درخصوص موضوع آب اصفهان نيزگفت: بحث 
اصلي ما درمسئله آب، اجراي قانون است، معتقديم 
دولت اراده اي براي حل مسئله ندارد در صورتي که 
قوانين زيادي در اين زمينه داريم. وي با اعام اينکه 
سد  پشت  آب  مترمکعب  ميليون   1۳7 هم اکنون 
زاينده رود است، گفت: ازعوامل استعفاي نمايندگان 
استان اصفهان اين بود که معتقد هستيم به جاي 
مي شود  انجام  گفتاردرماني  جدي،  حرکتي  انجام 

که مسئله را حل نمي کند.

سالک:  مديران قادر به اجراي۳۰۰ مأموريت قانون 
حجاب و عفاف نيستند 

کار  هزارکودک  يک  تاکنون  گفت:  شهردارتهران 
در1۸ مرکزدرماني شهر پايش سامت شده اند و 
اين درحالي است که روزانه 9۰ کودک کارپذيرش 
مي شوند. به گزارش فارس، پيروز حناچي در مراسم 
توديع و معارفه رئيس سازمان بهزيستي کشور، گفت: 
شهرداري تهران با بهزيستي اهداف مشترکي را دنبال 
مي کند که يکي ازآنها مناسب سازي فضاي شهري 
است.وي با اشاره به اينکه معلوان وجانبازان ناشي 
ازجنگ تحميلي وجود دارند که نياز به مناسب سازي 
شهر احساس مي شود، گفت:  علي رغم همه تاش ها، 
وضعيت مناسب سازي قابل قبول نيست. شهردارتهران 
گفت:  درحال حاضر5 درصد فضاي شهري مناسب سازي 
توان ياب،  به جمعيت  توجه  با  شده در حالي که 
به ۳5 درصد  بايد  وغيره  معلول  سالمند، کودک 
برسد. حناچي همچنين گفت: تاکنون يک هزارکودک 
کار پايش سامت شده که در1۸ مرکزتحت درمان 
 قرار گرفته اند، اين درحالي است که پذيرش روزانه 

5 کودک کارداريم که روزانه9۰ کودک کارمي شود. 
وي درجذب کمک خيرين ونهادهاي مدني، شرکاي 
اجتماعي براي جمع آوري، آموزش وتوانمندسازي 
کودکان کارتأکيد کرد. شهردارتهران همچنين گفت: 
درحال حاضر 1۶ هزار و 7۰۰ کارگر پاکبان در فضاي 
سبزمشغول به کارند که بايد مورد حمايت قراربگيرند 
ودراين رابطه مورد پايش سامت قرارگرفته، 2 هزار 
و5۰۰ بيمار شناسايي شده و به مراکزدرماني ارجاع 

داده شده اند. 

شهردار تهران عنوان کرد: 
پذيرش روزانه۹۰ کودک کار در پايتخت

رئيس سازمان مديريت بحران عنوان کرد:
45 ماه انتظاربراي تصويب قانون مديريت بحران درمجلس

رئيس سازمان مديريت بحران با اشاره به ايحه مديريت 
بحران درمجلس گفت: 45 ماه اين ايحه در مجلس 
شوراي اسامي مطرح است و درخواست و انتظار اين 
است که با توجه به اين همه حوادث که در کشور رخ 
مي دهد، اين موضوع به سرعت تعيين تکليف شود. 
اسماعيل نجار درگفت وگو با ايسنا، اظهارکرد: ايران 
کشور حادثه خيزي است و نياز به قانون و دستورالعمل 
محکم داريم تا همواره امکان مديريت حوادث وجود 
داشته باشد. وي افزود: بعد از زلزله بم و حضورمقام 
معظم رهبري در اين منطقه، سياست هاي اباغي از 
سوي ايشان، منجر به قانون تشکيل سازمان مديريت 
بحران کشور به صورت آزمايشي شد که مقررگرديد 
پنج سال اين اتفاق بيفتد که از سال ۸7 تا 92 بود و 
اين دوره به اتمام رسيد و ما فوري ايحه را براي يک 
سال تقديم دولت ومجلس کرديم که تمديد شد.به 
گفته نجار، به فوريت ايحه تقديم دولت و بعد در 
کميسيون هاي فرعي مطرح ودرنهايت اوايل سال94 
به مجلس ارسال شد ، کميسيون هاي مختلف اين 
موضوع را بررسي کردند و نظرات جمع بندي شد تا 

پايان مجلس دوره قبل قراربود درصحن علني مطرح 
شود که به دليل برنامه ششم توسعه ازدستورکارمجلس 
وقت خارج شد.معاون وزيرکشوربيان کرد: نمايندگان 
جديد به دليل اهميت موضوع اظهارداشتند ما نظرداريم 
ومجددا بايد بررسي کنيم که کاربه سه کميسيون 
واگذار شده بود وپيگيري ها انجام و ايحه نهايي شده 

و بارها دردستورکارصحن علني قرارگرفت وخارج شد 
را  وبنده علي رغم پيگيري هايي که داشتم، علت 
نمي دانم.وي افزود: 45 ماه اين مسئله مانده وقانون 
ايحه مديريت بحران کشوردرمجلس شوراي اسامي 
با  اين است که  وانتظار  مطرح است و درخواست 
 توجه به اين همه حوادث که درکشور رخ مي دهد، 

اين موضوع به سرعت تعيين تکليف شود. نجارهمچنين 
به ايحه بيمه حوادث اشاره کرد که آن را نيزهفت 
سال معطل تصويب خواند وتصريح کرد: سازوکاري 
درايحه دراين باره فراهم شد اما مجلس تغييراتي 
ودرنهايت  آمد  علني  باردرصحن  سه  تا  دو  و  داد 
تصويب شد وبه شوراي نگهبان رفت اما مدتهاست 
بين مجلس وشوراي نگهبان درمذاکره است وحدود 
رئيس سازمان  است.  معطل  که  است  هفت سال 
مديريت بحران کشوربا تاکيد بر اينکه با توجه به 
حوادث و اهميت موضوع درمديريت بحران بايد اين 
دو ايحه به سرعت تعيين تکليف شود تا همه تکليف 
 خود را بدانند، افزود: ازسوي ديگرمواد1۰ و12 نيز 
از يد قدرت ما خارج شده وفرآيند پيچيده اي است که 
کار را با مشکل بيشتري روبه رومي کند و اين فرآيند 
با روح حوادث سازگاري ندارد.نجارگفت: اميدواريم 
با توجه به حوادث کشور وبه ويژه زلزله ها، قدري 
توجه ويژه به موضوع بشود. زماني که حادثه اي رخ 
مي دهد مي گوييم دليل چي بود وچي شد؟ بايد 

اينها تعيين تکليف شود.

رئيس سازمان بازرسي کشور بابيان اينکه اختاف برسرطرح ترافيک ادامه دارد، گفت: نمايندگان 
ما درحال بررسي موضوع هستند بخصوص در رابطه با طرح ترافيک اختافاتي مطرح است. 
نيروي انتظامي در رابطه با نحوه ورود و خروج ازطرح زوج وفرد اختافاتي با شهرداري دارد 
که هنوزحل نشده است. ناصرسراج درگفت وگو با مهر، در واکنش به اين نکته که شهرداري 
تهران در رابطه با طرح ترافيک، وجوهي را جديدا مي گيرد، گفت: نيروي انتظامي اعام کرده 
که شهرداري حق اين کار را ندارد واين موضوع مخصوص ناجا و به طور ويژه راهنمايي و 
رانندگي است که آنها بايد ورود کنند. اين موضوع هم ازموضوع هاي اختافي است که نيازبه 
 زمان بيشتري دارد. مواردي که شهرداري اعام مي کند و وجوهي که به بحث عوارض اضافه 
مي کند خاف قانون اعام شده است.رئيس سازمان بازرسي کشوربا اعام ورود سازمان بازرسي 
به سفرهاي خارجي دولتي ها در پاسخ به اين سوال که آيا در رابطه با سفرهاي غيرضروري 

 مسئوان دولتي، سازمان بازرسي ورود کرده وتخلفي را اعام کرده است، گفت: هيئت پنج نفره اي 
دردولت موظف هستند بر اساس سياست هايي که دولت اعام مي کند، نسبت به اين موضوع 
 ورود ازم را داشته باشند. به عنوان مثال من مي خواهم به خارج ازکشوربروم بايد اين مسئله را 
در آن هيئت اعام کنم. آنها بررسي مي کنند که آيا بنده حائزشرايط اعام شده هستم يا 
خيراگرنبودم جلوي سفرگرفته مي شود. سراج همچنين بابيان اينکه باتوجه به اجراي قانون منع 
 به کارگيري بازنشستگان، حتي يک مورد فرد مشمول در ادارات دولتي نداريم، گفت:به برخي ها
به همه دستگاه ها  افزود:  داده شد.وي  مدارک  ارائه  فرصت  ابهاماتي مي شدند   که مشمول 
و مديران کتبا اباغ کرديم وآنها هم گزارش هاي خود را دراين رابطه ارسال مي کنند. ما هم 
پيگيراين موضوع هستيم مگرجايي که ابهام وجود داشته باشد براي اينکه حق کسي ضايع 

نشود، مقداري کوتاه مي آييم تا مسئله ابهام به طورکامل رفع شود.

خبر
رئيس پليس پايتخت اعام کرد:

توقيف۴۵۰ خودروي مزاحم تهراني ها 
رئيس پليس پايتخت از توقيف بيش از45۰ دستگاه خودرو متخلف درطرح 
ضربتي برخورد با مزاحمان شهروندان خبر داد.به گزارش مهر، سردار حسين 
رحيمي اظهارداشت: در پي تماس هاي مکررمبني بر ايجاد مزاحمت ازسوي 
تعدادي راننده و سرنشينان برخي از خودروها که درقالب دور دور وحرکات 
نمايشي، درمناطق مختلف شهر تهران موجب نارضايتي شهروندان شده 
بودند، بررسي موضوع دردستور کارپليس هاي تخصصي قرارگرفت.وي با 
اشاره به اينکه رانندگان اين خودروها به ويژه در مناطق شمالي تهران براي 
شهروندان ايجاد مزاحمت کردند، تصريح کرد: درپايش هاي اطاعاتي مشخص 
شد ترافيک سنگين شهري، حرکات مارپيچي، رانندگي حادثه ساز، آلودگي 
صوتي، سرعت غيرمجاز ومزاحمت براي شهروندان ازجمله تخلفاتي بود که 
زمينه نارضايتي را فراهم کرده است.سردار رحيمي گفت: دراين راستا طرح 
ضربتي برخورد با مزاحمان شهروندان در4۸ ساعت گذشته با مشارکت کليه 
پليس هاي تخصصي انجام وبيش از45۰ دستگاه ازاين نوع خودرو ها توقيف و 
 اعمال قانون شدند.رئيس پليس پايتخت با تاکيد براستمرار اين گونه طرح ها 
براي تامين امنيت عمومي، عنوان داشت: مرکز فوريت هاي پليسي11۰ 

آماده دريافت کليه شکايات ومطالبات انتظامي شهروندان است.

سليمي خبرداد:
 امدادرساني به چهار هزار نفر در
۱۵ استان متأثر از برف وکواک

 رئيس سازمان امداد ونجات جمعيت هال احمر از امدادرساني به بيش از4 هزار
نفردر15 استان متأثر ازبرف وکواک خبرداد.مرتضي سليمي رئيس سازمان 
امداد ونجات جمعيت هال احمر درگفت وگوبا باشگاه خبرنگاران جوان 
شرقي  آذربايجان  ازجمله  استان  گذشته15  ساعت  اظهارکرد: طي 4۸ 
وغربي، اردبيل، چهارمحال وبختياري، خوزستان، سمنان، زنجان، قزوين 
مازندران  لرستان،  گيان،  بويراحمد،  و  کهگيلويه  کرمانشاه،  کردستان، 
در امدادرساني  به  اشاره  با  بودند.وي  کواک  و  ازبرف  متأثر  همدان   و 

49 محورکوهستاني بيان کرد: دراين مدت به 4 هزارو4۳۰ نفر امدادرساني 
شده است و5۰ نفر نيزاسکان اضطراري دريافت کردند.رئيس سازمان امداد 
ونجات جمعيت هال احمر گفت: در اين مدت 1۰ نفر براي ادامه  روند 
درماني خود به مراکز درماني منتقل شدند و همچنين ۶ نفر نيز خدمات 

سرپايي دريافت کردند.

فراهاني عنوان کرد:
کسري بودجه پنج هزار ميليارد توماني 

شهرداري تهران در سال آينده
عضوکميسيون برنامه وبودجه شوراي شهرتهران گفت: بررسي هاي اوليه 
 نشان مي دهد که شهرداري تهران درسال آينده با کسري بودجه حداقل
5 هزارميليارد توماني مواجه خواهد شد برهمين اساس بودجه سال9۸ 
بايد با تاکيد برکاهش هزينه ومديريت مصارف بسته شود.مجيد فراهاني 
درگفت وگو با تسنيم ، اظهارداشت: درسال آينده با توجه به اثرات ناشي از 
تحريم هاي يک جانبه و ظالمانه عليه ملت ايران وتشديد رکود تورمي براساس 
پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول وبانک جهاني ما با رشد اقتصادي 
منفي مواجهه خواهيم شد.وي تصريح کرد: اين شرايط زمينه ساز آن خواهد 
شد که دولت وشهرداري ها با کسري بودجه غيرقابل انکاري مواجه شوند 
وبررسي هاي اوليه نشان مي دهد که شهرداري تهران درسال آينده با کسري 
بودجه حداقل 5 هزارميليارد توماني مواجه خواهد شد وبرهمين اساس بودجه 
سال آينده بايد با تاکيد برکاهش هزينه ومديريت مصارف براي کاهش هزينه 
ومديريت مصارف براي کاهش اثرات کسري بودجه تدوين شود ودرحقيقت 

شهرداري چاره اي ندارد جزآنکه بودجه اي انقباضي ارائه کند.

خبر
وزير رفاه خبرداد:

آغاز تحويل سبد حمايتي به  بازنشستگان 
تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي دربسته حمايتي  بازنشستگان  وزيرکارورفاه اجتماعي گفت: 
اقدام و  تأمين شد و اان درمرحله  قراردارند که منابع آن دردونوبت  دولت 
تا  بين 1۰۰  اظهارداشت:  شريعتمداري،  محمد  فارس،  گزارش  واريزاست.به 
۳۰۰ هزار تومان سبد کاايي ازخانواده يک نفره و چهار نفره به بااتر دراختيار 
اين قشرقرارگرفت وتقريباً کامل شده است.وي گفت: افرادي که تا حاا سبد 
کاا را دريافت نکرده اند با مراجعه به سازمان بهزيستي مشکل آنها حل وفصل 
خواهد شد.شريعتمداري گفت:در مرحله بعدي تحت سياست هاي جبراني دولت 
اين امکان را دراختيارکارمندان دولت قرارداد که در آموزش وپرورش سبدهاي 
کاايي تحويل داده شد آن هم متوسط همان2۰۰ هزار تومان بود.وي گفت: 
همچنين اکثراقشارکارمندان دولت کشوري و لشکري وبعد بازنشستگان کشوري 
ولشکري اختصاص پيدا کرد. وزيررفاه گفت: درمرحله سوم بازنشستگان تأمين 
اجتماعي بودند که منابع آن دردونوبت تأمين شد که اان درمرحله اقدام و 
واريز است.شريعتمداري گفت: بعد ازاين مرحله نوبت به بخشي ازجامعه مي رسد 
 که تحت پوشش يک نهاد ودستگاه مشخص نيستند و با درآمد ماهانه کمتر از

۳ ميليون تومان هستند.وي ادامه داد:از طريق بانک هاي اطاعاتي که در اختيارمان 
هست وهمچنين سازمان تأمين اجتماعي وازطريق پرداخت حق بيمه شوندگان 
اطاعات آنها در اين بخش ازجامعه شناسايي مي شود.شريعتمداري گفت:افرادي 
که سبد کاا دريافت نکرده اند مي توانند به همان مرکزخود مراجعه وسبد کااي 

خود را تحويل بگيرند.

سوادکوهي عنوان کرد: 
 کمبود۵۰ درصدي تخت هاي 

مراقبت  ويژه درکشور
با اشاره به اينکه د رحا ل حاضر7۸۰۰ تخت  رئيس انجمن مراقبت هاي ويژه 
مراقبت هاي ويژه د رکشوردا ريم، گفت: کمبود 5۰ درصدي د ر ا ين زمينه وجود 
د ارد وما سعي مي کنيم بهترين خدمات ر ا به مردم علي رغم مشکات وتحريم ها 
ارائه دهيم. به گزارش فارس، علي اميرسوادکوهي با  اشاره به اين که د رحا ل 
حاضر7۸۰۰ تخت مراقبت هاي ويژه د ر کشور دا ريم، گفت: د رحا ل حاضرکمبود 
5۰ درصدي د ر ا ين زمينه وجود د ارد که البته ا ين نسبت به کل تخت هاي داخل 
کشور ونه استاندارد کشورهايي همچون فرانسه ا ست. وي خاطرنشان کرد: رشته 
مراقبت هاي ويژه، رشته جواني ا ست که ا ز لحاظ علمي د ر ا ين حوزه د ر منطقه 
د ر رتبه دوم قرار دا ريم  و اميدواريم وزارت بهداشت کمک هاي بيشتري ر ا د ر 
ا ين زمينه ا نجام دهد تا موفقيت هاي بيشتري حاصل کنيم، البته تحريم ها و 
شرايط اقتصادي موجود وضعيت نامساعدي ر ا ايجاد کرده و لي ما سعي مي کنيم 

بهترين خدمات ر ا به مردم علي رغم ا ين مشکات ارائه دهيم.

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت سوم( شركت تعاوني اعتبار كاركنان 

مركز تحقيقات توتون اروميه به شماره ثبت 197
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات توتون اروميه راس ساعت 
9/30 صبح روز شنبه مورخه 97/10/22 در محل نمازخانه مجتمع دخانيات 
اعضاء  و  از عموم سهامداران  آذربايجان غربي تشكيل مي  گردد.  استان 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در 
روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به 
مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که حضور 
عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار 
نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر سه راي 
باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيحا 
اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا 
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت 
تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرس/بازرسان بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با دستورالعمل جديد شوراي 
پول و اعتبار مصوب مورخ 96/3/9 و قانون اصاح موادي از قانون بخش 
تعاوني اقتصاد جمهوري اسامي ايران مصوب 93/2/17 مجلس شوراي 

اسامي
2- اصاح ماده 6 اساسنامه مبني بر اصاح آدرس قانوني شرکت تعاوني

تاريخ انتشار: 97/10/9
خ ش: 97/10/9
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آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم محمود 
دهباريزي فرزند ياسين و افشين سنگ تراش فرزند منوچهر و حسين 

صفايي راد فرزند مهدي
خواهان: بانك سينا شعبه خرمشهر با وکالت علي عابدي دادخواستي به 
طرفيت خوانده آقاي محمود دهباريزي و افشين سنگ تراش و حسين 
مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامني  محكوميت  به خواسته  صفايي  راد 
20/000/000 ريال بابت وام دريافتي به انضمام هزينه دادرسي و خسارت 
تاخير تاديه و حق الوکاله وکيل مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987052400415 شعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان 
خرمشهر ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/11/07 ساعت 10:30 تعيين که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل 
خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
تاريخ انتشار: 97/10/9

د ش: 97/10/9

 هيات مديره شركت تعاوني
 اعتبار كاركنان مركز تحقيقات توتون اروميه

 جهانگير وحيد وحدت - عزت رحيم دل ثاني 
 علي اصغر عليزاده ممقاني

 مسئول دفتر شعبه 4 شوراي حل اختاف
 شهرستان خرمشهر - نهاد احمدي زاده

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه صاحبان سهام شركت سنجش 
 سهام سيمان سبزوار )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 1668
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم دعوت به عمل مي  آيد در جلسه 
تاريخ  در  که  اين شرکت  ساليانه صاحبان سهام  عادي  عمومي  مجمع 
1397/10/20 در محل شرکت واقع در سبزوار محل قانوني تشكيل مي گردد 

شرکت فرمايند.
با  ساليانه  عادي  عمومي  مجمع  جلسه  صبح،   10:15 ساعت  الف( 

دستورجلسه:
1- تصويب صورتهاي مالي 1397/06/31

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

4- انتخاب حسابرس
5- ساير موارد که در صاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

سهامداران عزيز يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند جهت دريافت برگه 
ورود به جلسه در تاريخ 1397/10/19 سال جاري با ارائه کارت شناسايي 
و سند سهام به امور سهام شرکت واقع در سبزوار - خيابان مطهري - 
و  نمايند. ضمنا اشخاص )حقيقي  مطهري 10 ساختمان سيمان مراجعه 
حقوقي( که مايلند در سمت هيات مديره و بازرس شرکت کنند، تا پايان 
وقت اداري 1397/10/19 فرم مخصوص را از امور سهام واقع در آدرس 
بيشتر  اطاع  محترم جهت  نمايند. سهامداران  تكميل  و  دريافت  فوق 
يا در  نمايند  با شماره تلفن هاي )44022-051( تماس حاصل  مي توانند 

محل شرکت حضور يابند.
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9

شركت مجتمع كشاورزي و صنعتي 
 صالحين كاشان )سهامي خاص( 

ثبت شده به شماره 133454 تهران و 
شناسه ملي 10101767086

آگهي دعوت سهامداران به برگزاري 
مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله به اطاع کليه سهامداران شرکت مجتمع کشاورزي و صنعتي 
صالحين کاشان مي رساند که مجمع عمومي فوق العاده شرکت راس ساعت 8 
صبح روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 در محل شرکت واقع در کاشان، محله 
شهداي نوش آباد، کوچه ششم، خيابان مامحسن محتشمي، پاك 0، طبقه 
همكف، کد پستي 8715949816 برگزار مي شود. لذا از کليه سهامداران 

محترم دعوت مي نمايد که در جلسه فوق شرکت فرمايند.
دستورجلسه:

1- تغيير مرکز اصلي شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9

هيات مديره شركت سنجش 
سهام سيمان سبزوار

هيات مديره شركت مجتمع 
كشاورزي و صنعتي صالحين كاشان

 آگهي تغييرات شرکت توليدي ايده آل هنر سردشت سهامي خاص 
به شماره ثبت 341 شناسه ملي 10861823095

 1397/09/20 مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- شرکت در تاريخ فوق منحل اعام گرديد.
2- آقاي رحمن محمدي به شماره ملي 2889110095 به سمت مدير تصفيه 

به مدت دو سال انتخاب شد
3- آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه به نشاني سردشت دلتانچك، کوچه 
)گلها(، کوچه )کريميان( پاك 81، طبقه اول کد پستي 5961716769 

تعيين شد
با ثبت اين مستند تصميمات انحال انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق 
الكترونيك شخصيت حقوقي  مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان 

ثبت قابل دسترس مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9
3584

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده موسسه فرهنگي 

ورزشي ولي عصر بابل به شماره ثبت 
111 و شناسه ملي 10760027788

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده موسسه فرهنگي ورزشي 
راس  ملي 10760027788  و شناسه   111 ثبت  به شماره  بابل  ولي عصر 
ساعت 16 روز شنبه مورخ 1397/10/22 در محل قانوني موسسه تشكيل 

مي گردد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره به مجمع عمومي
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني

3- بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص عملكرد و صورتهاي مالي منتهي 
به 29 اسفندماه 1396

4- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل

6- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
7- ساير مواردي که در صاحيت مجمع عمومي باشد

تاريخ انتشار: 97/10/9
خ ش: 97/10/9

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل 
 مجمع عمومي فوق العاده شركت 

پژوهان آراشيد مكران منطقه آزاد چابهار 
)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 3361 

و شناسه ملي 14007711113
منطقه  مكران  آراشيد  پژوهان  شرکت  سهامداران  کليه  از  بدينوسيله 
آزاد چابهار )سهامي خاص( دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده که راس ساعت ده روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 در محل 
دفتر شرکت واقع در چابهار، شهرك ويايي نيلوفر 1 شبنم 1 دفتر شرکت 
پژوهان آراشيد مكران منطقه آزاد چابهار تشكيل مي گردد، حضور به هم 
رسانند. دستورجلسه: 1- تغيير مديرعامل و انتصاب مديرعامل جديد، 
تغيير سهامداران و هيات مديره و برنامه ريزي درخصوص عمليات اجرايي 

پروژه هاي در حال انجام شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9

اداره كل ثبت اسناد و اماك استان آذربايجان غربي
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري سردشت

هيات مديره

 شركت پژوهان آراشيد مكران
منطقه آزاد چابهار

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
موسسه فرهنگي ورزشي ولي عصربابل 

به شماره ثبت  111 و شناسه ملي 
10760027788

جلسه مجمع عمومي فوق العاده موسسه فرهنگي ورزشي ولي عصر بابل به 
شماره ثبت 111 و شناسه ملي 10760027788 راس ساعت 14 روز شنبه 

مورخ 1397/10/22 در محل قانوني موسسه تشكيل مي گردد.
دستورجلسه:

1- اصاح ماده 3 اساسنامه
2- اصاح ماده 4 اساسنامه
3- اصاح ماده 9 اساسنامه

4- ساير مواردي که در صاحيت مجمع عمومي باشد
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
 فرم شماره 3

 )اباغ راي كميته بدوي استاني(
احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي محمدحسين شفيعي 
کمال آباد در جلسه مورخ 1397/10/04 کميته بدوي مشاغل سخت و زيان آور 
استان قم مطرح و از مجموع 9 )نه( شغل مطرح شده 9 )نه( شغل مورد تاييد 

قرار گرفته است، جهت اقدامات بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
کارگر   - ارتباط(  ياران  )شرکت  کارگر  کارگر،  )ب(:  تاييدشده  مشاغل 
)شرکت ارتباط شهاب گستر( - تكنسين کابل 1، سيم بان، کارگر ساده 
)شرکت سار مهر گستر( - کارگر )آذر نور پيمان( - کارگر )نويد متاع 

جهان( - کارگر )صفا مهرگستر(
رونوشت:

1- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت 
استحضار و اقدام مقتضي برابر ماده 3 آيين نامه

2- شرکت/کارگاه: ياران ارتباط، ارتباط شهاب گستر، سار مهر گستر، آذر نور 
پيمان، نويد متاع جهان و صفا مهرگستر جهت اطاع و اقدام مقتضي

3- آقاي/خانم: محمدحسين شفيعي کمال آباد جهت اطاع
- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و 
زيان  آور ظرف 15 روز قابل تجديدنظرخواهي در کميته تجديدنظر مشاغل 
سخت و زيان آور مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي 
و ازم ااجرا شدن راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيات و 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص 
داخل کشور و ظرف 6 ماه از تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از کشور 

قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9

اصاحيه آگهي
آگهي اباغ دادخواست منتشره در روزنامه رسالت مورخه 1397/10/5 
پرونده 692/97 خواهان  اختاف شماره 6 حقوقي کاسه  شوراي حل 

خانم مهدالسادات طبيبيان صحيح مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/9

خ ش: 97/10/9

هيات مديره

ترك زاده آراني - مديريت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي شهرستان قم

شكوفه بهار نيايش
نظافت منزل

و راه پله
و سالمندان
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پيشکسوت فوتبال گفت: حتي اگر تيم ملي در جام 
ملتها قهرمان هم نشود، اما يقين دارم که با سربلندي 
به ايران باز خواهد گشت.ناصرعباسي  اظهار داشت: 
قواعد فوتبال ايران با بيشتر کشورهاي ديگر تفاوت 
دارد. درکشورما احساسات نقش مهمي در فوتبال 
دارد حتي نقش احساسات از مسائل فني هم خيلي 
جاها پررنگ ترمي شود.وي افزود: کي روش عاوه 
براين که بر مسائل فني تسلط فراواني دارد، احاطه 
خوبي هم بر مسائل احساسي دارد که اين براي او 
درايران يک برگ برنده است. اگر برانکو هم در فوتبال 
ايران موفق شده دقيقاً به همين دليل است. او هم به 
واسطه سالها حضوردرايران به اين نکته واقف است 
و به جز مسائل فني روي مسائل احساسي هم کار 
مي کند. پيشکسوت فوتبال بيان داشت: به نظر من 
تيم ملي در آسيا نتيجه مي گيرد. البته اين را بگويم 
از ديد من نتيجه گرفتن فقط قهرماني نيست. چون 

چند تيم براي قهرماني مي آيند که قراراست فقط 
يکي ازآنها قهرمان شود. به نظر من خوب نتيجه 
گرفتن اين است که مردم و هواداران ازعملکرد تيم 
ملي راضي باشند. عباسي گفت: به عنوان يک ايراني 
بزرگترين آرزوي فوتبالي ام اين است که تيم ايران 
قهرمان آسيا شود. اما منطقم مي گويد شانس چند 
کشورازجمله ژاپن، استراليا وکره جنوبي ازايران و 

ديگر تيم ها بيشتراست. 

عباسي:
تيم ملي  با سربلندي به ايران برمي گردد

سرمربي تيم ملي کاراته گفت: حضوردررويدادهاي سال 
۲۰۱۹ براي کسب سهميه المپيک اهميت باايي دارد 
وتاش ما رسيدن به هرسه سهميه ممکن است. هروي 
گفت: برگزاري ليگ براي ما اهميت باايي دارد. ازهمين 
رو تعامل بسيار خوبي با سازمان ليگ داريم، چرا که 
معتقديم حضور ملي پوشان روي تاتامي ليگ فوايد 
بسياري براي کاراته ايران دارد. وي ادامه داد: مبارزه 
ملي پوشان در ليگ برابر چهره هاي جوان مي تواند 

هم تجربه و انگيزه بسيار خوبي براي آينده سازان اين 
رشته است و هم براي کادر فني ارزيابي خوبي باشد 
از آنچه هستند و بايد باشند. بازخوردي که از شرايط 
کاراته کاها مي گيريم براي ادامه راه ما خيلي مفيد 
است.هروي افزود: از ابتداي سال جاري تاکنون اعضاي 
تيم ملي دائم درحال تمرين و مسابقه هستند و سال 
سختي را پشت سر گذاشته اند، سالي که هنوز رقابتهاي 
سوپر ليگ آن باقي مانده و سه مرحله از رقابتهاي ليگ 
جهاني کاراته را نيز پيش رو داريم که بايد براي حضوري 
موفق دراين تورنمنت ها تاش کنيم.سرمربي تيم ملي 
اظهار داشت: کاراته درهرسه وزن شرايط خوبي دارند، 
ولي براي قطعي کردن سهميه ها بايد رقابتهاي پيش 
رورا با جديت دنبال کنيم. هم ما وهم ملي پوشان 
 با آگاهي ازاهميت مسابقات دراردوها سخت تمرين 
مي کنيم تا با آمادگي خوبي دراين رقابتها شرکت کرده 

وبه امتيازات مهم آن برسيم. 

هروي:
کاراته براي سهميه المپيک خواهد جنگيد

 ازيکن پيشين تيم ملي گفت: انتظاري که مردم از تيم ملي براي قهرماني درآسيا دارند بحق 
است.صادق ورمزيار گفت:  تيم ما از نظر روحي و رواني بايد به شرايط ايده آل برسد. وقتي 
ما مقابل فلسطين به تساوي  دست پيدا مي کنيم، اين نشان مي دهد که از لحاظ روحي در 
شرايط خوبي نيستيم و کادر فني تيم ملي بايد تيم را براي شروع مسابقات، به آمادگي روحي و 
رواني رسانده و اين تزلزل را از بازيکنان تيم ملي بيرون کند. مطمئناً بازي هاي تدارکاتي بيشتر 
نقش مؤثري دراين خصوص خواهد داشت و اميدوارم کي روش بتواند پس از برگزاري دو ديدار 
تدارکاتي ديگر، به آنچه که مي خواهد دست پيدا کرده و نقاط ضعف خود را برطرف کند.وي 
افزود: بايد به مردم حق بدهيم. حدود ۸ سال است کي روش در تيم ملي ما حضور دارد. تمام 
تدارکاتي را که ازم داشته، نه به طور کامل اما نسبت به گذشته براي او فراهم شده است. در 
جام جهاني عملکرد خوبي داشته وحاا زمان آن است که بعد از ۴۳ سال، تيم ملي درجام ملت ها 

موفق باشد. مردم وقتي مي بينند اين سرمربي سال هاست در تيم ملي ما حضوردارد، هرآنچه 
را که خواسته انجام شده، حاا از او مي خواهند که تيم ملي را به قهرماني برساند.وي تصريح 
کرد: تيم هاي حاضر دراين تورنمنت به دنبال قهرماني هستند؛ کره، ژاپن و عربستان، تيم هايي 
هستند که نمي خواهند به سادگي قهرماني را ازدست بدهند. تيم ما هم شرايط خوبي دارد، از 
بازيکنان باتجربه اي که دراروپا بازي مي کنند، سود مي برد و حاا بايد ببينيم چه اتفاقي براي 
تيم ما درجام ملت ها رخ خواهد داد.ورمزيار گفت: دراين شرايط حساس مخالف اين انتقادات 
هستم. اين جنگ رواني تنها به ضرر تيم ملي  خواهد بود البته کي روش بايد قبول کند که بيش 
ازاندازه درگيراين مسائل شده و نبايد خود را وارد اين حاشيه ها کند.بازيکن پيشين تيم ملي 
تأکيد کرد: از مربيان داخلي و پيشکسوتان هم انتظار بيشتري مي رود که دراين زمان انتقادات 

را کمتر کرده وآرامش را به اردوي تيم ملي برسانند.

حاجرضايي:

  جام ملت ها با حضور مربيان نامدار، حساس و جذاب خواهد بود
 مربي پيشين تيم ملي گفت: براي قهرماني تيم ملي 
فوتبال درجام ملت هاي آسيا هيچ بايدي وجود ندارد.
اميرحاج رضايي درمورد اينکه برخي معتقدند ايران بايد 
در جام ملت ها قهرمان شود، گفت: درفوتبال بايدي 
وجود ندارد، يعني اين طور نيست که ما بايد در جام 
ملت ها قهرمان شويم. بايد کلمه ترکيبي است و فشار 
مي آورد. به اعتقاد من که بايدي براي قهرماني تيم ملي 
در جام ملت ها وجود ندارد. هر کسي هم در فوتبال 
است مي داند که ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد که 
افزود: ما تا زماني  مي تواند مثبت ومنفي باشد.وي 
که وارد مسابقات نشويم و حداقل مرحله گروهي را 
نبينيم نمي توانيم اظهارنظر دقيقي در مورد تيم هاي 
داشته  خودمان  ملي  تيم  و  ملت ها  جام  در  حاضر 
باشيم. حداقل بايد يکي دو بازي از تيم ها ببينيم، در 
مورد وضعيت آنها به يک جمع بندي برسيم و سپس 
اظهارنظر کنيم.مربي پيشين تيم ملي فوتبال کشورمان 
همچنين به روند برگزاري جام ملت هاي آسيا اشاره 
کرد و اظهار داشت: بعد از صعود از مرحله گروهي 
بازي هاي حذفي در پيش است و هر تيم با باخت 
در يک مسابقه بايد به خانه برگردد. به همين خاطر 

اين بحث ها در مورد تيم ملي که بايد قهرمان شويم 
يا نشويم درست نيست. اين بحث ها هميشه بوده و 
هست و در تمام دنيا هم وجود دارد که اتفاقاً جذاب 
است، اما در پايان تمامي مباحث هيچ گاه نمي توانيم 
با قاطعيت بگويم که کدام تيم قهرمان مي شود. ما 
فقط مي توانيم بگوييم اين چند تيم شانس قهرماني 

دارند، البته اين هم درحالي است که پاي غافلگيري هاي 
فوتبال در ميان نباشد.حاج رضايي در مورد مصدوميت 
تيم ملي تصريح کرد: درراه هر  بازيکنان  از  برخي 
تيمي مصدوميت ها و محروميت هايي وجود دارد، به 
خصوص دررده باشگاهي. اگرچه نبود بازيکنان اصلي 
روي عملکرد تيم تأثيرگذاراست، اما مربيان هم راهي 

ندارند و بايد ازبازيکن جايگزين استفاده کنند. درکل 
بازيکنان کليدي  اينکه تيم ها به دليل مصدوميت، 
را از دست مي دهند، طبيعي است وانتخاب بازيکن 
جايگزين اهميت زيادي دارد.وي دررابطه با حريفان 
تيم ملي تأکيد کرد: دررقابت هاي جام ملت ها هم 
تيم کوچکي وجود ندارد و نمي توان هيچ حريفي را 
دست کم گرفت. براي مثال نمي توانيم بگوييم يمن 
هيچ جايگاهي درفوتبال آسيا ندارد و کارآساني داريم 
بلکه بايد مقابل تيم هاي کوچک و بزرگ با تمام قدرت 
ظاهرشويم. کارشناس فوتبال گفت: به نظر من درغرب 
آسيا ايران، امارات، عراق و عربستان واز شرق آسيا 
هم ژاپن وکره جنوبي شانس قهرماني دارند. استراليا 
هم تيم خوبي است و جزء مدعيان اصلي قهرماني به 
شمار مي آيد. تيم هايي مثل عراق، امارات، ازبکستان 
و قطرهم هستند که مي توانند حرف هايي براي گفتن 
داشته باشند وما هيچ وقت مقابل اين تيم ها با اختاف 
برنده نبوده ايم. ازطرفي حضورمربياني مانند ليپي درچين 
وزاکه روني  فيليپين، کوپردرازبکستان  در  اريکسون 
حساس ترودر را  ملت ها  جام  بازي هاي   درامارات 

عين حال جذاب ترمي کند.

گوناگون

خبر
تمجيد از اقدام ستاره فوتبال

آذرنوش رئيس سازمان بسيج ورزشکاران با اشاره به اقدام اخيرمحمد 
صاح گفت: روحيه آزادي خواهي درجهان رو به گسترش است. محمد 
صاح ستاره مصري ليورپول، اين باشگاه را تهديد کرده در صورتي که 
سالزبورگ  تيم  اسرائيلي  بازيکن  زمستاني،  انتقاات  و  نقل  فصل  در 
اتريش را به خدمت بگيرند، آنفيلد را ترک خواهد کرد.اقدام اين بازيکن 
مسلمان با حمايت گسترده آزادي خواهان جهان روبه روشد و سازمان 
بسيج ورزشکاران نيزکه هرساله از ورزشکاراني که ازبه رسميت شناختن 
رژيم صهيونيستي سرباز مي زنند، تجليل به عمل مي آورد، اين اقدام 

ستاره مصري را ستود.

شماره يک، لژيونر مي شود
 عليرضا بيرانوند درجام جهاني يکي از بازيکنان موفق تيم ملي بود اما 
پس از اين رقابت ها ترجيح داد تا در نيم فصل اول در پرسپوليس بماند 
و از دروازه اين تيم درليگ قهرمانان آسيا حراست کند.با اتمام نيم فصل 
اول ليگ برتر و در فصل نقل و انتقاات زمستاني بيرانوند با پيشنهادهايي 
مواجه شده ولي ترجيح داده تا پس ازجام ملت هاي آسيا درباره آنها 
تصميم گيري کند. باشگاه پرسپوليس هم دراين ميان اعام کرده براي 

صدور رضايتنامه بيرانوند دو ميليون داردريافت مي کند.

 نگاه ويژه به تيم ملي اميد
مربي تيم فوتبال اميد گفت: فدراسيون نگاه ويژه اي به تيم اميد داشته و هر 
حمايتي ازم بوده ازاين تيم داشته است. بختياري زاده اظهارداشت: وضعيت 
دردو ماه اخير فوق العاده بوده و ما ۴ مسابقه بسيار خوب انجام داده ايم ، درهمان 

سطحي که مورد انتظارکادر فني بوده و با حريفان خوبي بازي کرديم. 

 نادري با پرسپوليس مي آيد
 محمد نادري مدافع پيشين تيم فوتبال تراکتورسازي که اين فصل به 
تيم کورتريک بلژيک پيوسته بود ديروز با حضور در باشگاه پرسپوليس 
و ديدار با ايرج عرب سرپرست اين باشگاه، قرارداد خود را با اين تيم 
امضا کرد.نادري در پست هاي دفاع چپ و دفاع وسط قابليت بازي کردن 

دارد وتا پايان فصل دراختيار تيم پرسپوليس خواهد بود.

دعوت از فرنگي کاران به اردو
اردوي تيم ملي کشتي فرنگي با نظرمحمد بنا و دعوت از ۴۴ کشتي گير 

درمحل خانه کشتي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزارمي شود.

دهقاني در آسيا طايي شد
 در نخستين روز از مسابقات قهرماني غرب آسيا که در سه رده سني نوجوانان 
جوانان و بزرگساان به ميزباني  بحرين برگزار مي شود، پيمان دهقاني 

وزنه بردار تيم نيروي زميني ارتش موفق به کسب سه مدال طا شد.

 مسلمي پور طايي پوش شد
 محمد مسلمي پور بازيکن تيم اميد ايران و سابق تراکتورسازي که 
درحال حاضر بازيکن آزاد محسوب مي شود با عقد قراردادي به مدت 

دو و نيم فصل به جمع طايي پوشان سپاهان پيوست.

 قلم قرمز روي نام قوچان نژاد
 برنامه جذب رضا قوچان نژاد براي پرسپوليس بيش از۱۰ ميليارد 
هزينه دربرخواهد داشت که پرداخت اين رقم از سوي پرسپوليس 

مقدور نيست واين انتقال منتفي است.

۳۶ آزادکار دعوت شدند
 اردوي آماده سازي تيم ملي کشتي آزاد از ۱۰ دي ماه با حضور ۳۶ کشتي گير 

در خانه کشتي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي شود.

جدايي صادقيان از عثمانلي
را دارد به صورت  پيام صادقيان که سابقه حضوردرپرسپوليس 
بازيکنان  از  از باشگاه عثمانلي ترکيه جدا شد.وي يکي  توافقي 
مطرح عثمانلي بود، اما اين بازيکن به خاطر شرايط نامساعد باشگاه 

ترکيه اي درخواست رضايتنامه کرد.

برگزاري دربي در تعطيات 
 شهرآورد هشتاد و نهم بين تيم هاي استقال و پرسپوليس در 
يکي از روزهاي هشتم يا نهم فروردين  برگزار خواهد شد. طبق 
برنامه تنظيمي سازمان ليگ فوتبال، نيم فصل دوم مسابقات ليگ 

باشگاه هاي ايران از روز ۱۴ بهمن آغاز مي شود.

 زندان در انتظار دوپينگي ها
 براساس اعام مقام هاي ورزشي چين، در صورتي که ورزشکاران 
با  کنند  استفاده  نيروزا  مواد  از  ميادي  آينده  اين کشورازسال 

مجازات کيفري و زندان روبه رو خواهند شد.

استارت شاگردان قطبي
بازيکنان فواد تمرينات خود را براي حضور درمرحله برگشت 
رقابت هاي ليگ برتر آغاز کردند.شاگردان قطبي پس ازاستراحت 
دو هفته اي ، بار ديگر گردهم آمدند تا دور جديد تمرينات خود 

را براي حضوري مقتدرانه در  ليگ برترآغاز کنند.

 بنگر به تيم کارون پيوست
محسن بنگر، مدافع پيشين تيم هاي پرسپوليس و سپاهان که در 
نيم فصل اول در پارس جنوبي جم توپ مي زد، با عقد قراردادي 
يک و نيم ساله به کارون اروند خرمشهر پيوست و به جمع شاگردان 

افاضلي در اين تيم ملحق شد.
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري استان 
آذربايجان  شرقي )سهامي عام( به شماره 

ثبت 20296 و شناسه ملي 10200258715 
براي سال مالي منتهي به 1397/06/31

بدينوسيلهازكليهصاحبانسهامشركتسرمايهگذارياستانآذربايجانشرقي
درجلسه تا مينمايد آناندعوت قانون نمايندگان يا و عام( )سهامي
مجمععموميعاديساليانهصاحبانسهامشركتسرمايهگذارياستان
آذربايجانشرقي)سهاميعام(برايسالماليمنتهيبه1397/06/31كه
راسساعت10صبحروزچهارشنبهمورخ1397/10/26درسالنكنفرانس
شركتبهنشانيتبريز-فلكهدانشگاه-برجبلور-طبقههفت-واحد

A،برگزارخواهدشد،حضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديرهدرخصوصعملكردسالماليمنتهيبه
1397/06/31

2-استماعگزارشحسابرسوبازرسقانونيشركتدرخصوصعملكرد
وصورتهايماليسالماليمنتهيبه1397/06/31

3-تصويبصورتهايماليشركتواتخاذتصميمنسبتبهتقسيمسود
سالماليمنتهيبه1397/06/31

4-انتخابحسابرسوبازرسقانونياصليوعليالبدلشركتبرايسال
ماليمنتهيبه1398/06/31وتعيينحقالزحمهايشان

5-تعيينروزنامهكثيراانتشارجهتدرجآگهيهايشركت
مالي برايسال مديره هيات غيرموظف اعضاي تعيينحقحضور -6

منتهيبه1398/06/31
به منتهي مالي سال براي كاركنان و مديره هيات پاداش تعيين -7

1397/06/31
8-سايرموارديكهبهموجبقانونتجارتتصميمگيريدرخصوصآن

درصاحيتمجمععموميعادياست.
شايانذكراستصورتهايماليسالماليمنتهيبه1397/06/31درمحل
دفترشركتجهتمطالعهسهامدارانموجودميباشد.ضمنابهموجب
ماده99قانونتجارتوماده21اساسنامه،سهامدارانيانمايندگانقانوني
محترمسهامدارانجهتحضوردرجلسهمجمععمومي،بايدباارائهاصل
مداركشاملكارتملي،شناسنامهومعرفينامهرسميومعتبر)ممهوربه
مهرشركتوامضاهايمجازبههمراهصورتجلسههياتمديرهمبنيبر
معرفينمايندهجهتشركتدرجلسهمجمععموميمذكور(يكساعت
قبلازشروعجلسهمجمععموميجهتدريافتكارتورودبهجلسهبه

آدرسمندرجدراينآگهيمراجعهنمايند.
تاريخانتشار:97/10/9

خش:97/10/9

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
و مجمع عمومي فوق العاده شركت 

صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر 
گندم و جو كشور )سهامي خاص( ثبت 
شده به شماره: 497388 شناسه ملي 

14006116775
بهاطاعكليهصاحبانسهامشركتصندوقحمايتازتوسعهصنعت
بذرگندموجوكشور)سهاميخاص(ميرساندكهجلسهمجمععمومي
عاديومجمععموميفوقالعادهشركتمذكوربهترتيبراسساعت
9و11صبحروزيكشنبهمورخ1397/10/23درمحلتهران-خيابان
طالقاني-ساختمانشماره2وزارتجهادكشاورزيسالناجتماعات

شهيدنعمتيجمبرگزارميگردد.
بدينوسيلهازنمايندگانقانونيصاحبانسهامدعوتبهعملميآيدبادر
دستداشتناصلمعرفينامهازتشكلبامهروامضاصاحبانامضامجاز

خوددرروزوساعتمقرردرمحلمذكورحضوربههمرسانند.
الف:دستوراتجلسهمجمععموميعادي

1(استماعگزارشهياتمديرهشركتدرخصوصعملكردشركت
2(بررسيوتصويباصاحيهبودجهسالماليمنتهيبهپايانآذرماه

سال1397
3(بررسيوتصويببودجهپيشنهاديهياتمديرهشركتبرايسال

ماليمنتهيبهپايانآذرماه1398
4(انتخاباتهياتمديره

ضمناگزارشاصاحيهبودجهوبودجهپيشنهاديسالآيندهوگزارش
صورتهايماليشركتوگزارشهياتمديرهوبازرسينجهتارائهبه

سهامدارانمحترمدردفترصندوقآمادهميباشد.
ب:دستوراتجلسهمجمععموميفوقالعاده

1(ارائهگزارشتوجيهيهياتمديرهدرخصوصلزومافزايشسرمايهو
گزارشبازرسيندرخصوصتاييدافزايشسرمايه

2(بررسيوتصويبافزايشسرمايه
3(اصاحمواد1و5و6اساسنامه)تغييرنامواصاحاهدافووظايف(

تاريخانتشار:97/10/9
خت:97/10/9

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به 
 طور فوق العاده نوبت دوم 

تعاوني مسكن فرهنگيان مشگين شهر
جلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتدومتعاونيمسكن
فرهنگيانمشگينشهردرساعت10صبحروزجمعهمورخه97/10/21در
محلنمازخانهبالحبشيبرگزارخواهدشد.لذاازكليهاعضايمحترم
تعاونيمسكندعوتميشودجهتانتخاببازرسينواتخاذتصميمات

ذيلدرجلسهحضوربههمرسانند.
دستوراتجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديره
2-انتخاببازرساناصليوعليالبدل

3-اتخاذتصميمدرموردنحوهواگذاريواجرايبند4مصوبهمجمع
مورخه95/11/17درخصوصپاداشهياتمديرهوبازرسان

تاريخانتشار:97/10/9
خش:97/10/9

رئيس هيات مديره

هيات مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان 
مشگين شهر

هيات مديره شركت سرمايه گذاري استان 
آذربايجان شرقي )سهامي عام(

به برگسبزخودرويوانتپيكان
و 1393 مدل شيري سفيد رنگ
شمارهموتور118P0086934وش
NAAA46AA9EG404401شاسي
وشانتظاميايران65-254س29
بهناماسمعيلمحمديسليمانيزاده
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط
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 کاهي:  نگاه شرقي، سرچشمه معنويت و نجات دهنده 
انسان امروز است

عضو هيئت علمي پژوهشکده مطالعات فرهنگي 
شرق درباره  ديدگاه  دو  تبيين  با  اجتماعي   و 
 گفت: براساس باور برخي از انديشمندان، شرق 
سرچشمه اصالت، معنويت و نجات دهنده انسان عصر 
حاضر است.به گزارش تسنيم،محمدرضا کاهي در 
ششمين شب علوم انساني عصر انديشه با موضوع 
پسا استعمارگرايي افزود: يکي از نقدهايي که بر 
مطالعات پسااستعماري مطرح مي شود اين است 
که موضوع اصلي بحث شان بررسي شرق و غرب  
از نگاه غربي است.وي افزود:از 150 سال پيش 
تاکنون، يعني از زمان ورود ايران به دوره مدرن، نگاه 
ما به درون جامعه دچار مشکاتي شده و خود را بر 
مبناي فقدان پيشرفت بازخواني مي کنيم. به عنوان 

مثال،مطرح مي شود که ايران هنوز مدرن نشده يا 
هنوز علوم اجتماعي نداريم، دانشگاه نداريم، اين 
سخن آنان تحليلي بر مبناي فقدان است.درواقع 
ناتواني در تحليل واقعيت موجود، تحليلگران را 

به بيان اين سخنان واداشته است.

آيت اه اراکي گفت: دولت بايد در پياده کردن فقه 
اجتماعي دخالت کند. اين رفتارسازي ها آنجايي 
تکاليف  از  است  اجتماعي  رفتارسازي هاي  که 
اه  مهر،آيت  گزارش  بود.به  خواهد  هم  دولت 
محسن اراکي  در جلسه بيست و سوم درس خارج 

فرهنگ گفت:فرهنگ يک نظام ارزشي است که 
همه فعاليت هاي ارادي انسان را در برمي گيرد 
مجموعه اي از داوري هاي ارزشِي به هم پيوسته 
و متکامل درباره کليه رفتارهاي انسانِي انسان که 
مجموعه ساختاري هماهنگ و واحدي را شکل 
رفتارهاي  خاستگاه  فرهنگ  سويي  مي دهند.از 
ارادي انسانِي فردي و اجتماعي است و لذا هرگونه 
تغيير در رفتارهاي فردي و اجتماعي، دگرگوني 
در نظام فرهنگي را مي طلبد و نيز هرگونه تغيير 
در نظام فرهنگي، دگرگوني در شيوه هاي رفتار 
انساني را به دنبال دارد به همين جهت بررسي 
 اين نظام اجتماعي از منظر فقه و معارف اهل بيت 

عليهم السام ضروري به نظر مي رسد.

آيت اه اراکي:
عملي کردن فقه اجتماعي، تکليف دولت است

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM

اصفهان
13
-3

تبريز
2

-4

قم
11
-1

مشهد
8

-1

امام حسين )ع(:

اوقات شرعي

تهران
8
0

نمايه

صاحب امتياز: بنياد رسالتبيم از خدا ، کليِد هر حکمت است و اخاص، ستون هر عبادت.
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

کارگردان سينما و تلويزيون معتقد است هنرمندان وظيفه زدودن غبار از چهره مفاخر 
کشور را دارند و بايد به آن ها اجازه واکاوي در شخصيت اين بزرگان ملي داده شود.به 
گزارش تسنيم، کنگره ملي اميرکبير قرار است بهمن ماه توسط سازمان اوقاف و امور 
خيريه برگزار شود که دبير علمي آن حجت ااسام ميرلوحي است. مسعود آب پرور 
کارگردان سينما و تلويزيون در خصوص اين کنگره و اين شخصيت بزرگ تاريخي اظهار 
کرد: شايسته است در راستاي معرفي مفاخر و چهره هاي ملي به نسل آينده، چهره 
اين بزرگان را بر اساس واقعيت نمايش دهيم؛ زيرا در عصر حاضر جوانان و نوجوانان ما 

بيشتر نظاره گر اسطوره ها و شخصيت هاي بيگانه هستند که در همين راستا بايد براي 
افزايش غرور ملي در ميان جوانان به نمايش چهره هاي بزرگ تاريخي کشور بپردازيم.
وي در ادامه افزود: تا زماني که اسطوره ها و شخصيت هاي بلندپايه ايران را به عنوان 
چهره نافذ تاريخي و فرهنگي به جوانان معرفي نکنيم، انتظار الگو قرار گرفتن اين 
شخصيت هاي ملي براي جوانان امري بيهوده است و از اين رو اين کنگره مي تواند براي 
نسل جوان بسيار اثربخش باشد.اين کارگردان سينما درباره زندگي اميرکبير بيان کرد: 

اميرکبير به عنوان يک منورالفکر قرباني تاريکي افکار زمانه خود شد.

 مسعود آب پرور: 

 به هنرمندان جوان 
اجازه واکاوي شخصيت 

بزرگان ملي را بدهيم

تسنيم/  عرفان سامان فر

بندر تنگ سيستان و بلوچستان
بندر تنگ بخش کوچکي است در شهر چابهار 
 که به دليل تاقي کوير و دريا در اين منطقه 
 جذابيت هاي ويژه اي به وجود آمده که جلوه 
بي نظيري را به اين روستا بخشيده است. شهرستان 
کنارک که در جنوب شرقي ايران و در سواحل زيباي 
درياي عمان قرار گرفته است، از ديرباز با اسکله 
 صيادي بزرگ و فعالش ياد مي شود. جاذبه هاي 
طبيعي بکر و بي نظيري در اين بخش کوچک بندري 
وجود دارد دل هر گردشگري را مي برد.سواحل 
 شني و ماسه اي و صخره اي وجود درخت  هاي

انجير معابد و تپه هاي گل افشان از جاذبه هاي 
اين بندر بي نظير است.

خبر
 انتشار سه کتاب درباره نقش 
رهبر انقاب و مهار فتنه ۸۸

مهار  در  انقاب  رهبر  نقش  درباره  اسناد  مرکز  مطالعاتي  بسته 
فتنه 88، حادثه  وقوع  تسنيم،  به گزارش  فتنه 88 منتشر شد. 
خيره کننده و باشکوه انتخابات 40 ميليوني رياست جمهوري دهم 
را به کام مردم ايران تلخ کرد و حدود 8 ماه، کشور را درگير خود 
کرد. در کنار حجم عظيم بمباران رسانه اي، انواع ترفندهاي تخريبي 
به کار گرفته شد و خسارت هاي فراواني به ملت ايران تحميل شد. 
در چنين شرايط غبارآلودي هشدارهاي به موقع و راهگشاي رهبر 
بزرگوار انقاب، مسير درست را يادآور شد و توطئه زهرآگين دشمن 

را ناکام گذاشت.

افشاني: 
 رسالتي فرهنگي در قبال 
جامعه عکاسي ايران داريم

دبير پنجمين جشنواره عکس نورنگار گفت: هدف از برگزاري اين 
جشنواره صرفا جمع آوري عکس نيست بلکه رسالتي فرهنگي در 
قبال جامعه عکاسي ايران داريم.به گزارش تسنيم، دبير پنجمين 
جشنواره عکس نورنگار در آستانه برگزاري مراسم اختتاميه اين 
جشنواره از دايل تاکيد بر ارسال مجموعه عکس، استيتمنت نويسي 
جزئيات مراسم اختتاميه و راه اندازي دبيرخانه دائمي جشنواره 
نورنگار سخن گفت.افشاني در تشريح ويژگي هاي پنجمين دوره 
جشنواره نورنگار گفت: تغيير عمده اي که امسال نسبت به دوره هاي 
قبلي جشنواره داشتيم اين بوده که در اين دوره شرکت در بخش 
اصلي را منوط به ارسال مجموعه عکس کرديم؛ اين اتفاق به ندرت 
در جشنواره هاي ديگر رخ مي دهد چراکه براي يک عکاس، تهيه 
مجموعه عکس،کار مشکل تري نسبت به تک عکس است و دقت و 

ممارست بيشتري را از او مي طلبد. 

 معاون وزير ارشاد: 
روح اامين با عشق تمام تجربه ورزي مي کند

معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي در حاشيه افتتاح نمايشگاه 
نقاشي »الحق مع علي« گفت: »روح اامين« با عشِق تمام، تجربه ورزي مي کند 
و روند پيشرفت او در آثارش هويدا است.به گزارش تسنيم، سيد مجتبي 
حسيني  در حاشيه افتتاح نمايشگاه نقاشي »الحق مع علي« روند پيشرفت 
روح اامين  گفت:  و  دانست  توجه  قابل  را  نقاشي حسن روح اامين  آثار 
هنرمند جوان و توانايي است که طي سال هايي که آثارش به منصه ظهور 
رسيده،  هر سال توفيقات بيشتري داشته و روند پيشرفت او در آثارش 
هويدا است. اين نمايشگاه هم در ادامه نمايشگاه هاي گذشته او، نشان 
مي دهد که اين هنرمند با عشق تام و تمام، مشغول کار کردن، تجربه 

ورزيدن و پيشرفت است.

  اهداي اسناد شهيد مطهري 
به سازمان اسناد و کتابخانه ملي

اسناد و کتاب هاي شهيد مطهري به سازمان اسناد و  کتابخانه ملي 
اهدا شد.به گزارش تسنيم، خانواده شهيد مرتضي مطهري با حضور 
در سازمان اسناد و کتابخانه ملي، با اشرف بروجردي، رئيس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملي، ديدار و گفت و گو کردند.در اين ديدار مقرر 
شد اسناد، کتب و دست نويس هاي شهيد آيت اه شهيد مرتضي 
مطهري به سازمان اسناد و کتابخانه ملي اهدا شود تا پس از مرمت 

در آرشيو نگهداري شود.

ره نماي طريق

خبر

 من مشغول تحصيل علوم ديني هستم 
و معمواً موسيقي گوش مي کنم؛ البته تنها 
موسيقي هايي که به نظر خودم مخصوص 
مجالس لهو و لعب نيست. سوال من اين 
است که آيا انسان نبايد موسيقي گوش 
دهد؟ موسيقي چه اثراتي بر انسان دارد؟ 
آيا من مسلمان که الگويم مرد بزرگي چون 
حضرت امام راحل است، نبايد موسيقي 
گوش بدهم؟ آيا اين صحبت درست است 

که » اگر کسي استاد اخاق نداشته باشد، هاك مي شود«؟
انسان مؤمن نبايد موسيقي گوش بدهد. حضرت امام )ره( موسيقي مطرب 
را به طور مطلق حرام مي دانسته اند. ايشان در کتاب چهل حديث خود 
از استاد بزرگوارشان نقل مي کنند که موسيقي، اراده را سست مي کند. 
اگر الگوي شما حضرت امام است، نبايد به موسيقي گوش کنيد. ضمناً 
چون شما طلبه هستيد، خيلي بااتر از اينها بايد فکر کنيد و مسئله 

شما بايد مطالب بااتري باشد.
توصيه اول و آخر يک طلبه، ترك گناه است و فقط با اين روش ممکن 
است طلبه به جايي برسد و موفق و مفيد باشد؛ وگرنه کسي خواهد 
بود که تحصياتي دارد و براساس تحصيات خودش کاري را انتخاب 
مي کند. در واقع او، يک کاسب بيشتر نيست، فرضاً مهندس عمران 
مهندسي  دفتر  يک  در  هم  بعد  و  مي خواند  عمران  مهندسي  درس 
کاري را به عهده مي گيرد و هيچ لزومي هم ندارد که با تقوي باشد، به 
نامحرم نگاه نکند و ....؛ اما چنين وضعي براي طلبه فرض ندارد و طلبه 
تا پاکدامن نباشد، نمي تواند طلبه واقعي باشد. راه جز اين نيست که يا 
بايد اين مسير را رها کند و به کار ديگري روي بياورد. در مورد سوال 
دوم بايد بگويم که البته انسان، بدون معلم هاك خواهد شد. آدم در 
همه زمينه ها معلم مي خواهد؛ هر جا معلم داشته باشد، راهش نزديک 
و راحت مي شود و صحيح خواهد بود. مطلب اصلي اين است که: » در 

خانه اگر کس است، يک حرف بس است.«

پس از سانحه واژگوني اتوبوس؛
ناوگان جديد حمل و نقل در واحد 

علوم و تحقيقات آغاز به کار کرد
صبح ديروز در محل دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم و تحقيقات ناوگان 
با هدف  مهر،  کار کرد.به گزارش خبرنگار  به  آغاز  اتوبوسراني   جديد 
خدمت رساني  بهتر به دانشجويان صبح امروز در محل دانشگاه آزاد 
اسامي واحد علوم و تحقيقات ناوگان جديد اتوبوسراني آغاز به کار کرد.
به گزارش مهر، روز سه شنبه 4 دي ماه يک اتوبوس حامل دانشجويان 
واحد علوم و تحقيقات در اين دانشگاه واژگون شد و اين حادثه منجر 

به فوت 10 دانشجو و مصدوم شدن ۲8 دانشجو ديگر شد.
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استاد پرورش يکي از استوانه هاي انقاب اسامي به شمار 
مي رفت که به فرموده رهبر معظم انقاب اسامي بخش 
اعظم عمر با برکت خود را در خدمت اسام و ارزش هاي 
متعالي دين گذراند. به گزارش ستاد خبري دارالقرآن عامه 
طباطبايي؛ مراسم بزرگداشت پنجمين سالگرد ارتحال 
عارف فرزانه، دانشمند مجاهد و ياور صديق انقاب، مرحوم 
استاد سيد علي اکبر پرورش)رض( با حضور حضرات آيات 
استادي و مقتدايي از اعضاي شوراي عالي حوزه هاي 
علميه، نمايندگان بيوت مراجع عظام تقليد، آيت اه دکتر 
احمد عابدي از مدرسين حوزه، آيت اه بنيادي دبير 
مجمع عمومي جامعه مدرسين، آيت اه واعظ موسوي 
دبير انجمن علمي ارتباطات و تبليغ حوزه، محمدنبي 
حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسامي و جمعي از علماء، 
فضا و انديشمندان، شاگردان و همرزمان دفاع مقدس، 
مسئوان و خدمتگزاران و ارادتمندان آن معلم دلسوز و 
مربي عرصه تعليم و تربيت، در بيت شريف مفسر کبير 
قرآن، شامگاه جمعه هفتم دي ماه پس از اقامه نماز مغرب 

و عشاء در بيت عامه طباطبايي برگزار شد.
مدير دارالقرآن عامه طباطبايي در اين مراسم اظهارداشت: 
مرحوم استاد پرورش يکي از استوانه هاي انقاب اسامي 
به شمار مي رفت که به فرموده رهبر معظم انقاب اسامي 
 بخش اعظم عمر با برکت خود را در خدمت اسام و ارزش هاي 
متعالي دين گذرانيد و لهجه صادق و دل با اخاص و 
خلق نيک را به ترويج و تحکيم انقاب و نظام اسامي 
گماشت. رهبر معظم انقاب از مرحوم استاد پرورش به 

عنوان ياور صديق انقاب نام بردند که تاش هاي مبارزاتي 
در دوران طاغوت را به خدمات ارزنده و مسئوليت هاي 
سنگين خود در قوه مجريه و قوه مقننه و شوراي عالي 
دفاع در دوران جمهوري اسامي پيوند داد و با همه توان 

به کشور و ملت خود خدمت کرد.
مرتضي نجفي قدسي گفت: مرحوم استاد پرورش در نزد 
مراجع عظام تقليد و علماء و بزرگان جايگاه بلندي دارد و 
هريک در توصيف اين شخصيت برجسته فرازهاي مهمي 

بيان داشته اند که بسيار قابل تامل است.
وي با اشاره به تعابيري که بزرگان در مورد استاد پرورش 
به کار بردند، افزود: به فرموده حضرت آيت اه جوادي 
آملي)دامت برکاته( "حيات و ممات براي امثال استاد 
پرورش يکسان است، چرا که فرموده اند: "العلماء باقون 
مابقي الدهر" و استاد پرورش با خدماتي که به جامعه 
علمي و ديني و بخصوص پرورش شاگردان و جوانان 

شايسته انجام دادند هرگز نمي ميرد.
نجفي قدسي گفت: شايد استاد پرورش سخنراني نداشتند 
که نام عامه طباطبايي را در آن بيان نکنند زيرا ايشان از 
تفسير عامه بسيار استفاده برده بودند و البته ايشان به 
من گفته بودند که تاکنون ۳0 دوره تفسير قرآن را مطالعه 

کرده اند که يکي از آن ها تفسير الميزان است.
وي بيان کرد: استاد پرورش بر قرآن و نهج الباغه اشراف 
 خوبي داشت، تا حدي که بسياري از فرازهاي قرآن و 
نهج الباغه را حفظ بودند و در عرصه سخنوري به نحوي 
پيشتاز بودند که پيش از انقاب و در دوراني که حتي به 

۳0 سالگي نرسيده بودند بنا به دعوت آيت اه مفتح در 
مسجد قبا و در محضر بزرگاني چون شهيد آيت اه بهشتي 

و شهيد آيت اه مطهري سخنراني مي کردند.
وي با بيان اينکه استاد پرورش يکي از ستاره هاي 
درخشاني بود که در پرتو انقاب اسامي طلوع کرد، 
گفت: ابعاد وجودي شخصيت ايشان ايجاب مي کند 
که ما هر سال مراسم بزرگداشت بگيريم که يادشان 
فراموش نشود و نسل جديد نيز بداند که ما چه افراد 
با فضيلت و بزرگي در انقاب اسامي داشتيم که همه 
اينها ستاره هايي بودند که در کنار خورشيد خميني 
کبير درخشيدند و هم اکنون براي نسل جوان مي توانند 
الگو و نمونه باشند. مديردارالقرآن عامه طباطبايي با 
اشاره به بيماري ناگهاني استاد پرورش گفت: ايشان 
عازم سفر حج بود که ناگهان ناراحتي قلبي بر وي 
عارض شد و من قبل از عمل در بيمارستان خدمت 
ايشان رفتم و عرض کردم شما که عازم سفر حج بوديد، 
را چه کار  و حج  بستري شديد  بيمارستان   چه شد 
مي کنيد؟ که در پاسخ جمله اي زيبا گفتند »گر 
مانديم ببينيم کوي دوست، گر رفتيم بيينيم روي 
دوست« که همه اش دوست و ياد خداست، چه بماند 
و چه برود همه به سمت خداست و اين ويژگي استاد 

پرورش در همه حال بود.
وي با اشاره به خاطره سفر به مشهد با استاد پرورش 
 گفت: استاد پرورش وقتي به حرم حضرت رضا)ع( مشرف 
مي شدند آنقدر خالصانه ابتداي ورودي حرم که اذن 

دخول مي خوانند توقف مي کرد و مدتي طواني، شايد 
يک ساعت اشک مي ريخت و پس از اين بکاء شديد 
وارد حرم مي شد و زيارت امين اه مي خواند و در پايان 
زيارت ديدم به کنار ديواري که نزديک ضريح است رفته 
و دست به ديوار گذاشته و با نهايت تذلل و تضرع چند 

بيتي از اشعار حافظ را زمزمه مي کند:
» گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس

زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس
قصر فردوس به پاداش عمل مي بخشند

ما که رنديم وگدا دير مغان ما را بس
بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

کاين اشارت ز جهان گذران ما را بس
يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
از در خويش خدايا به بهشتم مفرست

که سر کوي تو از کون و مکان ما را بس«

وي گفت: استاد پرورش حرم امام رضا)ع( را بهشت 
واقعي مي دانست و عاشق اهل بيت)س( بود و به زيارات 

اهميت بسياري مي داد.
 مدير دارالقرآن عامه طباطبايي در ادامه اين مراسم 
به بيان خاطره اي از آيت اه مهدوي کني پرداخت 
و اظهارداشت: روزي محضر آيت اه مهدوي کني 
 بودم که به من فرمودند من به آقاي پرورش غبطه 
مي خورم زيرا شاگردان بزرگي تربيت کردند، اما من به 
ايشان عرض کردم شما هم که دانشگاه امام صادق)ع( 
را تاسيس کرده ايد شاگردان زيادي تربيت شده اند، 
اما ايشان باز فرمودند شاگردان استاد پرورش جزو 
فرماندهان جنگ و جبهه هستند و من هنگامي که 
ديدم سردار رحيم صفوي در تلويزيون مي گويد من 
شاگرد استاد پرورش هستم، به ايشان غبطه خوردم 
و شهادت  براي جهاد  ايشان چنين شاگرداني  که 

تربيت کرده است.

آيت اه مقتدايي در مراسم گرامی داشت استاد پرورش:
استاد پرورش ملجاء و پناهگاهي براي مردم بود

اهل معروف در دنيا کساني هستند که کار خير 
مي کنند و مشکات مردم را برطرف مي کنند 
آنان در روز قيامت و در روز وانفساي محشر هم 
اهل معروف هستند و مي توانند رفع گرفتاري 

از ديگران در محشر داشته باشند.
به گزارش ستاد خبري دارالقرآن عامه طباطبايي؛  
آيت اه مرتضي مقتدايي در مراسم بزرگداشت 
پنجمين سالگرد ارتحال عارف فرزانه، دانشمند 
استاد  انقاب، مرحوم  ياور صديق  و  مجاهد 
 سيد علي اکبر پرورش)رض( اظهارداشت: تشکر 
مي کنم از ستاد محترم که پنجمين سالگرد 
و  مهذب  استاد  انقابي،  عارف  يک  رحلت 
 يک فرد مومن و متعهد جناب آقاي پرورش

اميدواريم  کردند؛  برپا  را  عليه  اه  رضوان   
برکات اين جلسه امشب به روح مطهر آن عارف بزرگوار برسد و موجب خوشحالي آن عزيز 
باشد انشاءاه.اين عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه در وصف فضائل استاد پرورش يک 
جمله و يک روايت بيان کرد و گفت: ايشان با آن روش و اخاق و متانت و برخوردهاي 
خوب و متواضعانه اي که داشتند نزد همه مسئوان از مقام معظم رهبري گرفته تا رده 

هاي پايين احترام ويژه اي داشتند.
وي ادامه داد: آقاي پرورش نسبت به تذکرات بزرگان، به سرعت ترتيب اثر مي دادند 
و اين اخاق باعث شده بود که افراد در دستگاه هاي مختلف به وي متوسل مي شدند 
و ايشان با کمال سهل و آساني مي پذيرفتند و توصيه و سفارش مي کردند و سفارش 

ايشان موثر بود.
باز  با روي  و  بود  براي مردم شده  پناهگاهي  و  ملجاء  پرورش  آقاي  اظهارداشت:    وي 
مردم را مي پذيرفت؛ من در بسياري از موارد حاضر و ناظر بودم و در دستگاه قضائي يا 
 شوراي عالي قضائي يا دادستاني کل و ديوان عالي که بودم سفارشاتي از آقاي پرورش 
 مي رسيد و ما انجام وظيفه مي کرديم لذا وي ملجايي براي مومنان و رفع گرفتاري هاي 
مردم بود.آيت اه مقتدايي به فضيلت اين عمل در روايات اهل بيت اشاره کرد و گفت: 
حضرت  روزي  که  کند  مي  نقل  عسکري)ع(  حسن  امام  اصحاب  از  جعفر  هاشم  ابي 
فرمود:  »ان في الجنه لبابا يقال له المعروف و ا يدخله اا اهل المعروف« يه اين معنا 
که »بهشت يک دري دارد که اسم آن باب المعروف است و وارد نمي شود کسي از اين 
در به بهشت مگر اينکه خودش جزء اهل معروف باشد«وي گفت: وقتي اين کام را از 
امام حسن عسکري)ع( شنيدم اظهار نکردم اما در دل خوشحال شدم زيرا خودم مي 
دانستم که پناهگاه مردم هستم و مردم به واسطه من به حاجاتشان مي رسند؛ در اين 
هنگام امام نگاهي به من کردند و حديث نفس من را متوجه شدند و گفتند درست فکر 
کردي همين گونه است تو اهل معروفي و اين کار را ادامه بده و نکند که ترك کني 
به  المعروف في ااخره«  اهل  الدنيا هم  المعروف في  اهل  ان  و  اضافه کردند:»  امام  و 
اين معنا که آن هايي که در دنيا شناخته شدند به اين که اهل معروف هستند و براي 
حوائج مردم واسطه مي شوند و پناهي براي مردم هستند، در قيامت هم اهل معروف 
هستند، خداوند ان شاءاه تو را از اهل معروف قرار دهد.وي اظهارداشت: اهل معروف در 
دنيا کساني هستند که کار خير مي کنند و مشکات مردم را برطرف مي کنند آنان در 
روز قيامت و در روز وانفساي محشر هم اهل معروف هستند و مي توانند رفع گرفتار از 

ديگران در محشر داشته باشند.
وي بيان کرد: در روايت ديگر آمده در قيامت خداوند به اين افراد مي فرمايد شما گناهانتان 
بخشيده و آمرزيده شده، تو هستي و اعمال صالحت، برو و اعمال صالحت را ميان کساني 
که دوست داري و هم اکنون در محشر گرفتار و نيازي دارند تا وارد بهشت شوند تقسيم 
کن.آيت اه مقتدايي گفت: در روايتي ديگر هست که اين فرد حتي در جهنم مي رود 
و آتش برايش خاموش مي شود و وي را اذيت نمي کند و برخي افرادي که در دنيا با 
هم خويشي و نسبت و آشنايي داشته اند از اعمال صالحي که دارد و خودش نياز ندارد 

به آنان مي دهد و مي تواند تعداد زيادي را از جهنم خارج کند.
وي تاکيد کرد: يکي از مصاديق اين روايت آقاي پرورش بود که خدمتگزار و پناهگاهي 
از امام حسن عسکري)ع(، مرحوم  براي مردم بود و اميدوارم که به برکت اين روايت 

پرورش که اهل معروف در دنيا بود، اهل معروف در آخرت هم بشود.
ايشان در  به احترام  اين جمعي که  آقاي پرورش،  پايان دعا کرد که ان شاءاه  وي در 
 اين مراسم بزرگداشت شرکت کردند را هم شفاعت کند و به آبروي امام زمان)عج( و 
اهل بيت)ع( در اين شب جمعه فيضي از اين مجلس را واصل روح وي بفرمايد و روحش عالي 
است متعالي بفرمايد و به آبروي امام زمان)عج( و به برکت اين مجلس از گناهان ما درگذرد 

و ما را به اعمال بدمان مواخذه نکند و طول عمر به رهبر انقاب عنايت بفرمايد.

پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت اه العظمي نوري همداني به همايش بزرگداشت استاد سيد علي اکبر پرورش؛

استاد پرورش عمر با برکت خود را به ترويج اسام گذرانيد
"برگزاري مجالس بزرگداشت براي چنين شخصيت هايي 
که اسوه و نمونه بودند، بسيار کار ازم و ارزشمندي 
است و نسل جديد ما بايد بدانند چه انسان هاي بزرگي 
در اين انقاب عظيم نقش داشته اند و سيره عملي 
آنان براي کساني که دوران انقاب و دفاع مقدس 

را نديده اند، الگو قرار بگيرد"
متن پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت اه العظمي 
نوري همداني)دامت برکاته( به همايش بزرگداشت 
استاد سيد علي اکبر پرورش)رض( که شامگاه جمعه 
هفتم دي ماه توسط مرتضي نجفي قدسي مدير 
دارالقرآن عامه طباطبائي در اين همايش قرائت 

شد ، به اين شرح است :
بسم اه الرحمن الرحيم

َمن َکاَن يُِريُد الِْعَزَة َفلِلَِه الِْعَزُة َجِميًعا  إِلَْيِه يَْصَعُد الَْکلُِم 
الَطِيُب َوالَْعَمُل الَصالُِح يَْرَفُعُه -فاطر، آيه10

يعني کسي که خواهان عزت است و مي خواهد در 
بين مردم و جامعه عزتمند باشد بايد اين مهم را 
از خدا بخواهد چرا که همه عزت از آن خداست و 
سخنان پاکيزه به سوي او صعود مي کند و عمل 

صالح را رفعت مي بخشد و باا مي رود.
سخن از استاد پرورش گفتن، به منزله سخن گفتن از 
دوران انقاب و مبارزه با رژيم ستمشاهي، سخن گفتن 
از تاش صادقانه پس از انقاب اسامي و خدمتگزاري 
به مردم در عرصه هاي گوناگون، سخن گفتن از تعليم 
و تعلم و تربيت و تزکيه نفس، سخن گفتن از علم 

و فضل و انديشه، سخن گفتن از جهاد و شهادت 
و سخن گفتن از يک انسان صالح پروردگار که در 

تمامي دورانها و عرصه ها خوش درخشيد.
او بر عهد و پيمان الهي خويش با پروردگار استوار 
و  از مسير حق طلبي خارج نشد  ماند و هيچ گاه 
قانون  در مجلس خبرگان  و  نکرد  پيدا  اعوجاجي 
اساسي نيز از مدافعان جدي وايت فقيه بود که 
پرداخت. جايگاه  اين  تبيين  به  روشن  اي  ادله  با 
او به حق يکي از استوانه هاي انقاب اسامي و از 
انقاب  جمله ستارگاني بود که در کنار خورشيد 

 يعني رهبر کبير انقاب حضرت امام خميني)رض( 
مي درخشيدند و پرتو افکني مي کردند.

او انسان فرهيخته اي بود که با تسلط به منابع اصيل 
اسامي مخصوصا آشنايي با تفاسير قرآن و نهج الباغه 
و مطالعات عميق در علوم اسامي، به زيور علم و 
دانش آراسته بود و با بيان بسيار زيبا و دلنشيني 
که داشت، همواره به عنوان يک خطيب برجسته به 
 تبليغ دين و تربيت جوانان همت داشت.سخنراني هاي 
ايشان که بحمداه توسط فضاء محترم حوزه از 
نوارها پياده شده و کتاب هاي ارزشمندي در بحث 

عاشورا و امام حسين)ع( و بيان معارف قرآن و عترت 
را شامل است، بيانگر شاّن علمي ايشان و براي طاب 

و دانشجويان بسيار سودمند و مفيد است.
 پيام رهبري معظم انقاب حضرت آيت اه خامنه اي
)مدظله العالي( در پي درگذشت جناب آقاي پرورش 

بسيار مهم و بيانگر شخصيت جامع ايشان بود.
رهبري معظم در اين پيام از ايشان به عنوان ياور صديق 
انقاب نام بردند و تاکيد فرمودند که مرحوم آقاي سيد 
علي اکبر پرورش )رحمت اه عليه( چهره محترم و 
اثرگذاري بود که بخش اعظم عمر با برکت خود را 
در خدمت اسام و ارزش هاي متعالي دين گذرانيد و 
لهجه صادق و دل با اخاص و خلق نيک را به ترويج 

و تحکيم انقاب و نظام اسامي گماشت.
مرحوم آقاي پرورش از جهات متعددي شخصيت و 
شايستگي خودشان را ظاهر کردند،  هم شخصيت 
انقابي، هم شخصيت فرهنگي و هم شخصيت سياسي 
و از همان موقعي که صداي حضرت امام)رضوان اه 
عليه( براي انقاب بلند شد، جزءکساني بودکه قدم 
به ميدان انقاب گذاشت و جزء "والسابقون السابقون 

اولئک المقربون " محسوب مي شود.
هنگامي که بنده در جريان سخنراني 19 دي در سال 
56 به خلخال و پس از آن به سقز تبعيد شدم يکي از 
کساني که چندين بار به ديدن ما آمدند جناب آقاي 
پرورش بود و با اينکه مي دانست ماقات ما در آن 
شرايط تبعيد که زير نظر ساواك شاه بوديم، ممکن 

بود براي ايشان خطرات زيادي داشته باشد، مع ذالک 
در آن غربت به ديدار ما مي آمدند و سعي داشتند که 

به ما در آن شرايط سخت روحيه بدهند.
بنده ايشان را در عرصه سياسي بسيار با تدبير مي ديدم 
که مواضع صحيح و اصولي و در خط صحيح انقاب 
داشتند و در عرصه تعليم و تربيت نيز چون انسان با 
اخاصي بود، توفيقات بسيار خوبي داشت و توانست 
شاگردان زيادي را تربيت کند بطوري که بسياري از 

آنها فرماندهان عرصه جهاد و شهادت هستند.
 برگزاري مجالس بزرگداشت براي چنين شخصيت هايي 
که اسوه و نمونه بودند، بسيار کار ازم و ارزشمندي 
است و نسل جديد ما بايد بدانند چه انسان هاي بزرگي 
در اين انقاب عظيم نقش داشته اند و سيره عملي 
آنان براي کساني که دوران انقاب و دفاع مقدس 

را نديده اند، الگو قرار بگيرد.
از ستاد بزرگداشت استاد پرورش، از فرماندهان معظم 
دفاع مقدس و دارالقرآن عامه طباطبايي)رض( که 
نسبت به برپايي اين همايش ارزشمند تاش وافر 
داشتند، صميمانه تقدير و تشکر دارم و دوام توفيقات 
آنان را در ادامه راه نهضت اسامي ملت ايران که 
موجب بيداري ملت هاي مسلمان و تشکيل جبهه 
مقاومت در برابر مستکبران شده است را از درگاه 

الهي مسئلت دارم.
حسين نوري همداني
1397/10/7

مدير دارالقرآن عامه طباطبايي: 

استاد پرورش يکي از استوانه هاي انقاب اسامي است


