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شمخاني:
ايران تا پيروزي کامل 

 جريان مقاومت
درکنار آنها خواهد بود

آيت اه نوري همداني:
 مردم ولي نعمت
 و صاحبان واقعي
انقاب هستند

يادداشتيادداشت
نوکر يا بازي خورده اجانب؟

سيد مسعود علوي
بيش از 100 نشانه و سند مشهود وجود دارد که بيگانگان به ويژه 
آمريکا، رژيم صهيونيستي و دولت مکار انگليس در آشوب هاي هشت 
ماه اول سال 88 به بهانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري نقش 
 داشتند. اشاره به تک تک اين نشانه ها در اين مختصر نمي گنجد، 
اما اشاره به برخي از آنها، به شرح زير، مي تواند رونمايي از چنين 

فضاحتي باشد؛
1- اوباما بارها حمايت خود را از سران فتنه اعام کرد )19 شهريور 

88(. هياري کلينتون وزير وقت خارجه آمريکا نيز در مصاحبه با بي بي سي )3 آبان 90( 
اعتراف کرد؛ آمريکا اقدامات پنهاني فراواني در حمايت از سبزها انجام داده که نمي تواند 

آن را بگويد. آمريکا هر حمايتي که از دستش برمي آمد، انجام داد.
2- جان بولتون نماينده آمريکا در سازمان ملل در زمان اوباما و مشاور امنيتي کنوني 
ترامپ که با منافقين رابطه تنگاتنگ داشته، در 16 مي 2007 صريحاً مي گويد؛ اکنون 
شاهد تاش هاي آمريکا در تهران براي دامن زدن به يک انقاب رنگي هدايت شده از 

سوي سازمان سيا هستيم.
3- اعترافات حسين رسام تحليلگر ارشد بخش سياسي سفارت انگليس در دادگاه، هيچ 
ترديدي باقي نمي گذارد که سفارت انگليس نقش مهمي در آشوب هاي سال 88 داشت 

و از نزديک با مرتبطين سران فتنه ارتباط داشته است.
4- نتانياهو در اوج فتنه 88 گفت: »اصاح طلبان بزرگ ترين سرمايه اسرائيل هستند و 
آنها به نمايندگي از ما با رژيم اسامي ايران مي جنگند.« وزير خارجه وقت فرانسه که 
امروز هم در همين سمت در دولت فرانسه است و گرفتار جنبش جليقه زردها و مشغول 
سرکوب آنهاست، در اوج فتنه 88 گفت: »آنها که در ايران دست به تظاهرات زده اند، بدانند 
تنها نيستند و مورد حمايت دولت فرانسه هستند.« خانم کلوتيد رايس فرانسوي نيز که در 

آشوب ها دستگير شد، در اين زمينه در دادگاه اعترافات شگفت انگيزي کرد.
5- انگليسي ها اشتياق زيادي در راه ايجاد يک براندازي نرم با طعم انقاب رنگي نشان 
دادند! با راه اندازي بي بي سي فارسي، 6 ماه قبل از انتخابات، و با تمرکز روي گزارش هاي 
ويژه، جمعي از روزنامه نگاران فعال در رسانه هاي اصاح طلب را جذب کرد و يک رونمايي 
از جيره خواران خود در اين روزنامه ها را بي پرده نشان داد. وزير ارشاد دولت اصاحات 

نيز ستاره برنامه هاي بي بي سي شد.
 6- بنياد سوروس با ميليون ها دار سرمايه گذاري، در خدمت فتنه گران بود. شرح دخالت هاي 
آمريکا را کيان تاجبخش که مشاور سوروس در تهران بود، صريحاً در دادگاه بيان کرد. 
او از ارتباطات خود و بنياد با سعيد حجاريان و تاجزاده و عطريانفر و امثال اينها سخن 

گفت.
7- نفوذ منافقين در ستاد انتخاباتي موسوي و کروبي و ربط آنها با سرويس هاي موساد و 
سيا، از جمله نمونه هاي نوکري يا بازي خوردگي در مقابل اجانب بود. به عنوان نمونه در 
ستاد انتخاباتي موسوي حضور اردشير امير ارجمند که عضو رسمي منافقين و مرتبط با سيا 

بود، و نيز رضا خادمي با نام مستعار حبيب در ستاد کروبي را مي توان ذکر کرد.
اي کاش دستگاه قضائي به محاکمات علني ادامه مي داد و اين رسوايي تاريخي و ابدي 
براي اهل فتنه و سران فتنه بيشتر مستند مي شد. اما همان چند روز اول محاکمات علني، 

پرده برداري از نوکري يا بازي خوردگي سران فتنه را واتاب داد.
ادامه در صفحه3

روزي براي هميشه!
حسن کربايي

چند وقت پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
سال 88 روزنامه وزين و انقابي کيهان در قالب 
از سناريويي ضدايراني و  گزارشي مستند پرده 
کرد.  بهت زده  را  همگان  و  برداشت  ضدانقابي 
از  پيش  روز  دو  دقيقاً  آن  فشرده  که  گزارشي 

برگزاري انتخابات منتشر شد.
در آن گزارش، به صراحت قيد شد که جمعي از 
ايادي استکبار و ضدانقاب تابلودار يا پنهان، با حمايت برخي دولت ها و 
سرويس هاي جاسوسي غربي و غيرغربي، پس از پايان انتخابات رياست 
جمهوري، برنامه اي براي آشوب دارند.  به اين شکل و شمايل که؛ اينان، 
در صورت پيروزي ميرحسين موسوي - نامزد مدعيان اصاح طلبي و مورد 
حمايت ضدانقاب خارج نشين، به بهانه پيروزي و در صورت شکست 
او هم با پوشش »اعتراض به تقلب« به خيابان ها خواهند آمد تا با ايجاد 
و دامن زدن به شورش، نظام را تا مرز سرنگوني يا باج دهي به دشمنان 

داخلي و خارجي به پيش ببرند.
شکست موسوي بهانه تقلب را به ميان آورد. آنچه که به عنوان رمز 
آشوب از آن اسم برده شد و محور اصلي انقاب هاي رنگي - مانند غائله 

گرجستان و ... ـ جهان بود.
طرفداران و به ظاهر هواداران نامزد شکست خورده، با هوچي گري چند چهره 
سياسي نفوذ کرده در داخل نظام ديني، آتش تنور فتنه را برافروختند و 
نزديک به هشت ماه، آشوب و ياغي گري را در خيابان هاي تهران و چند 

شهر ديگر به راه انداختند.
در اين غائله افکني که موجب شادي و احياي سياسي عناصر واخورده و 
گروهک هاي مطرود و رسانه هاي معاند با ايران و نظام ديني شده بود، 
20 نفر از مدافعان امنيت کشور به شهادت رسيدند. مردم سااري ديني 
ايران، در نظر برخي از ناظران بيروني ناآگاه، دچار خدشه شد. ظرفيت کل 
نظام نيز که بايد هشت ماه صرف اصاح و پيشرفت امور کشور و خدمت 

به مردم شود، درگير خاموش کردن شعله هاي فتنه شد.
در نهايت با خلق حماسه حضور مردم در راهپيمايي نهم دي 1388، 
ايرانيان  افتخارات  دفتر  به  ديگري  زرين  برگ  و  کور شد  فتنه  چشم 

افزوده شد.
نهم دي ثابت کرد که چون سال هاي حيات نهضت انقاب اسامي و نيز 
مانند روزهاي دفاع مقدس، هر جا که مردم به ياري انقاب و کشورشان 
برخاسته اند، پيروزي قطعي است و دشمن هر چند از حيث عده و ُعده 
قابل اعتناست اما، در برابر سيل تعهد انقابي و خشم شعله ور و بصيرت 

سياسي مردمي رو به هزيمت مي رود.
نهم دي ضمن يادآوري خطر جدي نفوذ، عناصر نفوذي در داخل نظام 
ديني را شناساند و رسوا کرد. در واقع بخش کاني از عناصر دستگاه هاي 
اّطاعاتي و امنيتي بيگانه افشا شدند و شبکه هاي سازماندهي شده، از 

هم پاشيدند.
بخشي از ظرفيت ضدانقابيون کشور، پي به ماهيت فتنه گران بردند و راه 
خود را جدا کردند و دانستند و باور کردند که دشمنان جمهوري اسامي 
همانا دشمنان امنيت و استقال مردم ايران هستند. نظام ديني نيز دگرباره 
نيروهاي وفادار خود را شناخت و شاخصي چون موضع گيري عليه فتنه به 
مقياس ها و الگوهاي روشن اندازه گيري مدعيان انقابي گري افزوده شد. 
کليت مردم ايران نيز حاا با مرور خاطرات تلخ سال 88 و البته خاطره 
ماندگار و با حاوت نهم دي، به خاطر سپردند که همواره بايد هوشيار بود 

و دشمن داخلي و خارجي را دستکم و در خواب تصور ننمود. 
اين روزها برخي در تاش هستند تا از ارزش نهم دي بکاهند. اين حرکت 
نيز خود مصداق فتنه گري است؛ چه از جانب خواص باشد و چه از ناحيه 

دشمنان تابلودار داخلي و خارجي!
ديروز برگزاري شکوهمند مراسم 9 دي در تهران و شهرستان هاي سراسر 
کشور نشان داد مردم پاي بصيرت و ميثاق خود با نظام و رهبري ايستاده اند 

و اجازه بازتوليد فتنه را نمي دهند.

انقابي که هر روز تکرار مي شود
محسن پيرهادی

1- در دي ماه 57 و درست يک ماه 
 پيش از انقاب شکوهمند اسامي، 
امام خميني )ره( پنج نفر يعني شهيد 
بهشتي، شهيد مطهري، شهيد باهنر، 
مرحوم هاشمي رفسنجاني و مرحوم 
موسوي اردبيلي را به عضويت در شوراي 
انقاب منصوب کردند. غير از اين سه نفر اول که همه در 
صدر انقاب به شهادت رسيدند، آقايان هاشمي و موسوي 

اردبيلي هم  در دي و آذر95 دار فاني را وداع گفتند.
پس از انقاب اسامي، امام 10  نفر ديگر از جمله مقام 
معظم رهبري را به شوراي انقاب اضافه کردند که برخي 
از آنان، به دليل انتقال به دولت يا دايل ديگر جابه جا 
شدند. در مجموع 23 نفر به عضويت شوراي انقاب 
درآمده اند که از اين تعداد، تنها 8 نفر در قيد حياتند. از 
آن هشت نفر هم تنها دو يا سه نفر، همچنان در جامعه 

فعالند و برونداد سياسي و اجتماعي دارند.
2-در چند سال گذشته، بزرگاني که از ميان ما رفتند کم 
نيستند، آقاي هاشمي شاهرودي، آقاي هاشمي رفسنجاني، 
آقاي مهدوي کني و بسياري از بزرگان ديگر. اما انقاب اسامي 
 نه تنها تضعيف نشده بلکه حتما مستحکم تر هم شده است 
 اگر چه خسارتي که کشور و انقاب با از دست دادن استوانه ها

و عمودهاي خيمه ديده کم نيست، اما مهم آن است که 
از گذشته  بلکه پرچم آن   تنها زمين نخورده  نه   خيمه 

افراشته تر هم هست. اين يعني انقاب زاينده است.
3-تقريباً 40 روز مانده  به جشن 40 سالگي انقاب، 
خوب است بينديشيم که انقاب چگونه با اين همه مانع 
و چالش، از جنگ خارجي گرفته تا فتنه انگيزي داخلي 
بلکه  پابرجاست،  نه تنها  اقتصادي، همچنان   و تحريم 
روز به روز بالنده تر و ريشه دارتر هم مي شود. از قضا هر 
کجا هم که گزندي به کشور رسيده، نتيجه دور شدن از 

ارزش ها و اصول اوليه همان انقاب اسامي است.
4- انقاب اسامي، تنها يک رخداد سياسي و مربوط به 
بهمن 57 و محدود به اوراق تاريخ نيست. انقاب اسامي، 
امروز است، انقاب فرداست و هر روز در حال تکرار شدن 
است. انقاب اسامي تابلوي بزرگ و تمام نمايي از همه 
ارزش ها و زيبايي هاست. انقاب، حماسه شهداي غواص 
کرباي 4 است، شهامت شهيد حججي است، مظلوميت 
شهداي علمي و صابت يک ملت است. ملتي که به خدا 
تکيه کرده و به واسطه پايمردي بر صراط حق، نه خوف 

دارد و نه اندوهگين مي شود.

سرمقاله
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محمود جامساز در گفت و گو با رسالت: 

 فقط دو  تا  سه دهک
بايد مشمول دريافت  يارانه شوند

نماينده پارلمان سوريه در گفت و گو با رسالت:

عقب نشيني ترامپ 
نشانه شکست پروژه 

آمريکايي بود 

چالش هاي 
 ترامپ 

در کاخ سفيد

بهمن آرمان در گفت و گو با رسالت:

صندوق توسعه ملي 
حياط خلوت 
دولت هاست

گزارش رسالت از چالش خانواده ها براي تهيه جهيزيه؛

عروس هاي بي جهاز
 به نظر مي رسد طلسم قيمت هاي نجومي قرار نيست به اين زودي ها
ــده، برخي خانواده ها مراسم عروسي  ــکند و اين موضوع باعث ش بش
برگزار نکنند و فقط اقام اساسي را تهيه نمايند که آن هم رقم کمي 
نيست. همين دو سال پيش بود که برخي خانواده ها براي تهيه جهيزيه 
ــا در حال حاضر اين رقم به  ــل 40 ميليون هزينه مي کردند ام  حداق

80 تا 90 ميليون رسيده است.  
ــاده ترين جهيزيه هم دختر و پسر خود  ــايد قديم ها والدين با س  ش
ــي خانه بخت مي کردند و حرفي هم در آن نبود، اما اين روزها  را راه
چشم و هم چشمي، مصرف گرايي و تغيير سبک زندگي، باعث شده 
 ماشين ظرفشويي، غذاساز و رنده برقي جزء اقام واجب جهيزيه باشند. 
ــرايط فعلي، تهيه جزئي ترين و چه بسا واجب ترين  به هر روي در ش

وسايل زندگي هم دشوار شده است. 
خبرگزاري مهر قيمت برخي از اين اقام را مطابق نرخ هاي بازار 

ــاق گاز ايراني: از 2ميليون تا  ــت: »اج  امين حضور ارائه کرده اس
ــون و 700هزار تومان، يخچال و فريزر ايراني: از 2ميليون  5 ميلي
ــان، جاروبرقي ايراني: از ــا 25 ميليون توم ــزار تومان ت  و 500 ه
580 هزار تومان تا 4ميليون و 980هزار تومان، ماشين لباسشويي 
ايراني: از 900هزار تومان تا 11ميليون تومان، ماکروفر ايراني: از 
ــان تا 4ميليون و 800 هزار تومان و  ــون و 200هزار توم يک ميلي
ــت: اجاق گاز خارجي: از 4 تا  ــرح اس نرخ اقام خارجي به اين ش
ــان، يخچال خارجي: از 12ميليون تا 28 ميليون  13ميليون توم
ــزار تومان تا  ــان، جاروبرقي خارجي: از 900 ه ــزار توم  و 800ه
ــي: از 5 ميليون و ــويي خارج ــين لباسش  4 ميليون تومان، ماش

 500 هزار تومان تا 15ميليون تومان، ماکروفر خارجي: از 2ميليون 
ــان و تلويزيون خارجي: از ــان تا 16ميليون و 590 هزار توم  توم

ادامه در صفحه10 3 ميليون تا 20 ميليون تومان.«

آگهي مناقصه عمومي پروژه هاي شهرداري باقرشهر 
 نوبت اول

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/2/967  مورخه 97/10/02 شوراي محترم اسامي باقرشهر 
در نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از اشخاص 
حقيقي و حقوقي دعوت مي شود با در دست داشتن رتبه جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت دريافت 
اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در 
شهرري جاده قديم تهران - قم مراجعه يا با تلفن 55203710 داخلي 324 تماس حاصل نمايند. به اين پروژه 
هيچگونه تعليق، تعديل، ضريب منطقه اي و مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت. بديهي است شهرداري در رد 
يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي باشد. مهلت دريافت اسناد از 
شرکت کنندگان تا پايان وقت اداري 97/10/29 و اسناد در مورخه 97/10/30 در کميسيون معامات مفتوح 

مي گردد. هزينه خريد اسناد 1/000/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17

خ ش: 97/10/10

 فراخوان سرمايه گذاري در بهره برداري
B.O.T و ساخت بيلبوردهاي تبليغاتي در محدوده سطح شهر به روش 

شهرداري فاضل آباد در نظر دارد به استناد مجوز جلسه شماره 133 مورخ 97/09/14 شوراي اسامي شهر فاضل آباد، ساخت، نصب و بهره برداري بيلبوردهاي 
تبليغاتي سطح شهر را از طريق فراخوان به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذيل از تاريخ 97/10/10 الي 97/10/23 جهت اخذ اسناد شخصا و يا از 
طريق معرفي نماينده و ارائه رسيد واريز مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 0104470391007 )درآمد( نزد بانك ملي به نام شهرداري فاضل آباد به آدرس 

خيابان اصلي روبروي گلزار شهداء تلفن تماس 01734261444 مراجعه نماييد.
1( مبلغ برآورد هزينه طراحي، ساخت و نصب 2 عدد بيلبورد تبليغاتي به عنوان تعهد سرمايه گذار »حجم سرمايه گذاري« به مبلغ 1/167/525/136 ريال 

مي باشد.
2( مبلغ تضمين شرکت در فراخوان 120/000/000 ريال مي باشد که بايد به صورت نقد به حساب شماره 0105056335009 )سپرده( نزد بانك ملي به نام 

شهرداري فاضل آباد واريز و يا به صورت ضمانتنامه بانكي سه ماهه و قابل تمديد به مدت حداقل سه ماهه ديگر به نفع شهرداري توديع گردد.
3( محدوده مكان مورد نظر جهت ساخت بيلبوردهاي تبليغاتي، پيوست اسناد فراخوان مي باشد.

4( آخرين مهلت تحويل پيشنهادات ساعت 14:30 روز يكشنبه مورخ 97/10/23 در محل دبيرخانه شهرداري فاضل آباد واقع در خيابان اصلي روبروي 
گلزار شهداء تلفن تماس 01734261444 مي باشد.

5( به پيشنهادهاي ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.
6( تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 97/10/24 واقع در خيابان اصلي روبروي گلزار شهداء - شهرداري فاضل آباد خواهد بود.

7( پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده فراخوان خواهد بود.
9( شرکت در فراخوان و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري خواهد بود.

10( هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
11( شرکت کنندگان در مناقصه بايستي داراي توان فني و مالي خود را ضميمه پيشنهاد قيمت نمايند. )مجوز کانون آگهي و تبليغات از مراجع ذيصاح - 

رزومه و سابقه هاي اجرايي و قراردادهاي قبلي - امكانات،  تجهيزات، ماشين آات مربوطه، توان مالي و...(
12( اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد داراي تاييدهاي ازمه از اداره فرهنگ و ارشاد اسامي باشند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17

منصور خسروي - شهردار فاضل آبادخ ش: 97/10/10

استانداري تهران
شهرداري باقرشهر

رتبهمبلغ سپرده شركت در مناقصهبرآورد ريالينام پروژهرديف

راه و باند50/000/000 ريال1/000/000/000پروژه فاز دو زيرسازي و جدولگذاري خيابان هاي سطح شهر1

شهردار باقرشهر - عليرضا ناصري پور

آگهي مزايده شماره 97/4 

شرح در صفحه 2م الف 3612

نوبت اول
مزايده شماره 100971022000008 سامانه تدارکات الكترونيكي دولت)ستاد(
فروش 335 قلم شامل انواع آهن آات،لوازم اداري وتجهيزات مخابراتي 

خارج ازرده واسقاط

نوبت اول

با حكم رهبر معظم انقاب؛

 آيت اه آملي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت
و عضو فقهاي شوراي نگهبان شد

 صفحه 2 صفحه4

 محمد طحان پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران: لوازم خانگي يك ريال هم ارزان نمي شود
 حبيب اه انصاري، دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي: مواد اوليه با ارز گران ثبت شده است



»

حبيبي:
قوه قضائيه نسبت به 

فتنه هاي اطاعاتي و 
امنيتي هوشيارتر باشد

سيا سي دو شنبه 10 دي 21397
23 ربيع الثاني 1440-31 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9397

دبير ستاد حقوق بشر:
ماهيت فتنه سال ۸۸ يک کودتاي تمام عيار عليه جمهوري اسامي ايران بود

دبير ستاد حقوق بشر گفت: ماهيت فتنه سال ۸۸ يک کودتاي تمام عيار 
عليه جمهوري اسامي ايران بود.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضائي 
خبرگزاري ميزان، محمدجواد اريجاني، در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دي 
در جمع مردم بوشهر ضمن گراميداشت يوم اه ۹ دي گفت: ماهيت فتنه 
سال ۸۸ يک کودتاي تمام عيار عليه جمهوري اسامي ايران بود. حاا که 
از آن زمان گذشته است معلوم مي شود که بسياري براي سرنگوني جمهوري 
اسامي اقدامات مختلفي داشته اند و اکنون معلوم شده است که توطئه شان 
به جايي نرسيده است.وي بيان کرد: دشمن بزرگ ملت ايران و البته دشمن 
 انسانيت يعني آمريکا و هم پيمانانش با  صهيونيست ها و با همکاري ضد انقاب 
و منافقين همه دست به دست هم داده اند و در داخل سوار بر جريان منحرفي 
شده اند که مي خواستند جمهوري اسامي را به شکست بکشانند. در اين 
خصوص همه مقدمات يک انقاب رنگين آماده شده بود و هدفشان آن بود 
که به بهانه انتخابات پاي مردم را به خيابان بکشانند و با شعار راي من کو؟ 
مي خواستند حکومت را سرنگون کنند.اريجاني اضافه کرد: در واقع شعار 
آنها دموکراسي بود و با اينکه صندوق راي نماد دموکراسي است، اما آن ها 
به جاي اينکه دموکراسي را از صندوق راي بيرون بياورند قصد داشتند در 
خيابان ها آشوب کنند که البته اين توطئه شکست خورد و خسارت هاي 
زيادي به بار آورد.وي با بيان اينکه امروز جمهوري اسامي ايران يک حيثيت 
ام القرايي دارد يعني پيروزي و شکست آن به پاي اسام نوشته مي شود اين 
شأن يک شأن بي نظير است که با مجاهدت هاي ملت ايران به دست آمده 

است افزود: مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف فرمودند که از اين حادثه 
بايد هم درس و هم عبرت بگيريم که شامل درس گرفتن براي پيشرفت و 
حرکت به سمت جلو و عبرت براي مشخص شدن علل حوادث ها مي شود.
اريجاني خاطرنشان کرد: حال سوال اين است که چرا اين توطئه بزرگ 
شکست خورد. جواب اين سوال را تحليلگران غربي داده اند. رئيس جمهور 
وقت آمريکا درباره اين موضوع مي گويد ما براي کشاندن مردم به خيابان ها 
بسيار سرمايه گذاري کرده بوديم. فرانسه و انگليس و اسرائيل هم همين 
موضوع را عنوان مي کنند و البته خواص بي بصيرت داخلي هم مي گفتند 
که کار نظام تمام است. دشمن در تحليل هايشان به اين نتيجه رسيدند که 
سه دليل وجود دارد که اين توطئه بزرگ شکست خورده است. اول اينکه 
رهبر ايران فردي بسيار شجاع است، در ايران رهبر معظم انقاب در مقابل 
توطئه ها سينه سپر کرده اند و با حضور در نماز جمعه موضوعات را براي 
مردم تبيين کردند.وي افزود: دومين دليل شکست توطئه آن ها عملکرد 
خوب دستگاه هاي امنيتي و قضائي مثل سپاه، بوده است که با عناصر فتنه 
به خوبي و با قاطعيت برخورد کردند. البته در اين توطئه دستور رهبر معظم 
انقاب اين بود که مراعات شود وگرنه آن ها مي فهميدند که توانمندي هاي ما 
بسيار بيشتر از اين است.اريجاني افزود: سومين دليل که منجر به شکست 
توطئه دشمنان شد بصيرت مردم است. آن ها در تحليل هايشان فهميدند که 
مردم ايران داراي سنسور هاي قوي هستند و زماني که فهميدند شعار ها دروغ 
است بافاصله مسيرشان را از دشمنان جدا کردند.وي بيان کرد: مطمئن 

باشيد که اگر يک پنجم يا يک دهم فتنه سال ۸۸ ايران در آمريکا يا فرانسه 
رخ مي داد به طور صد در صد حکومت آن ها سرنگون مي شد. چون اين 
کشور ها اين سه ويژگي مذکور را ندارند. مثا در ماجراي ۱۱ سپتامبر اولين 
کسي که فرار کرد جورج بوش پسر بود که در حدود ۹ ساعت در آسمان ها 
مي چرخيد و جرات نداشتند هواپيماي او را بر زمين بنشانند.دبير ستاد 
حقوق بشر خاطرنشان کرد: حتي نيرو هاي انتظامي و امنيتي آن ها آمدند 
زندان گوانتانامو را تاسيس کردند و حتي براي شکنجه کردن زندانيان از 
کنگره مجوز گرفتند. هنوز مردم آمريکا نمي دانند که ماجراي ۱۱ سپتامبر 
کار القاعده يا اسرائيل يا CIA يا جاي ديگر بوده است.وي گفت: ولي امر 
مسلمين فرمودند که فتنه تمام نمي شود و شايد سال بعد هم ادامه داشته 
باشد. بصيرت ساح ما در مقابل تهاجمات است و اين را بايد عبرتي قرار 
داد براي آيندگان خود. اينکه دشمنان ما عليه ما توطئه کنند کار عجيبي 
نيست، اما نبايد دشمن شناسي را فراموش کنيم. اينکه عده اي در داخل 
مي گويند که با شعار مرگ بر آمريکا آن ها از دست ما عصباني مي شوند و با ما 
دشمني مي کنند يعني نداشتن بصيرت و نشناختن درست دشمن. اين شعار 
گذشته از واقعيتي که دارد شعاري است که ميدان نفوذش زياد است يعني 
 توانسته است دشمنان را عصباني کند.اريجاني عنوان کرد: دشمن شناسي 
يک توهم نيست، چون ما دشمن را براساس عملکرد او مي سنجيم دشمني 
که از هر فرصتي براي ضربه زدن به ما استفاده مي کند ابلهانه است که 

او را دستکم بگيريم.

دبيرکل حزب موتلفه اسامي گفت: قوه قضائيه نسبت به فتنه هاي اطاعاتي و امنيتي هوشيارتر 
باشد.به گزارش خبرگزاري مهر، محمدنبي حبيبي در پايان نشست دبيران حزب موتلفه اسامي 
با تجليل از حماسه ۹ دي مردم در سال ۸۸ و زنده نگه داشتن آن طي ۹ سال گذشته، گفت: 
همان طور که رهبر معظم انقاب فرمودند؛ »حماسه ۹ دي، ملت ايران را در برابر فتنه هاي بعدي 
واکسينه کرد« و لذا بزرگداشت همه ساله اين حماسه نه تنها مردم را به ياد فجايع فتنه گران 
و خسارت  فراوان آنها به کشور مي اندازد بلکه بازخواني آثار آن فتنه مشخص مي کند که نقش 
فتنه گران در پديد آمدن شرايط سخت اقتصادي امروز براي مردم کشور چقدر عميق و خائنانه 
بوده است.وي ادامه داد: دستگاه قضائي با توجه به مسئوليتي که در پيشگيري از جرائم دارد، 
ازم است مراقبت و هوشياري خود را نسبت به فتنه هاي اطاعاتي و امنيتي بيشتر کند.وي با 
اشاره به سخنان رئيس جمهور در جلسه ارائه ايحه بودجه۹۸ به مجلس گفت: رئيس قوه مجريه 

به جاي افشاگري و گايه از دستگاه هاي اجرايي در مورد گرانفروشي، ازم است با آنها برخورد 
کند.حبيبي با تشکر از اقدام قوه قضائيه در خصوص اعدام مفسدين اقتصادي، افزود: مفسدين 
اقتصادي معلول هستند و بايد ساختارهاي سلطان پرور و علت هايي که موجب ميدان يافتن اين 
مفاسد مي شوند را شناخت و با آنها برخورد کرد تا ريشه فشاد کنده شود.وي با اشاره به ورود 
مخفيانه، غيرقانوني و ذليانه ترامپ به عراق گفت: جاي تعجب است که رئيس جمهور کشوري 
مثل آمريکا به جاي حفظ شأن  رئيس جمهوري به کارهاي »آرسن لوپني« مبادرت مي کند.وي، 
مسابقه کشورهاي عربي براي بازگشايي سفارتخانه هاي خود در سوريه را نشانه شکست ائتاف 
غربي، عربي و عبري عليه سوريه در برابر مقاومت اسامي دانست و افزود: اسرائيل غاصب در 
مجامع بين المللي محکوم و در داخل دچار بحران شديد سياسي است و دل بستن اعراب به اين 

رژيم در شرايط خزان صهيونيستي اشتباهي نابخشودني از سوي امت اسامي است.

با حکم رهبر معظم انقاب اسامي؛
 آيت اه آملي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت

و عضو فقهاي شوراي نگهبان شد
رهبر معظم انقاب اسامي در حکمي آيت اه 
آملي اريجاني را به عنوان رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان 
منصوب کردند. متن حکم رهبر انقاب اسامي 

به اين شرح است:
بسم اه الرحمن الرحيم

آيت اه جناب آقاي حاج شيخ صادق آملي 
اريجاني دامت توفيقاته

با توجه به نقش بي بديل مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس 
جمهوري اسامي و با عنايت به ارتحال عالم 
مجاهد آيت اه هاشمي شاهرودي رحمة اه عليه 
و ضرورت سامان يابي هر چه سريعتر ارکان 
مجمع، جنابعالي را به رياست آن مجمع مهم 
و تأثيرگذار و نيز به عضويت فقهاي شوراي 

مي کنم.همان طور  منصوب  نگهبان  محترم 
که پيش از اين در حکم دوره ي جديد آمده 
است، مجمع در اين دوره عهده دار مسئوليت 
مهم و اساسي تغييرات در ساختار و محتواي 
آن نهاد مؤثر و مهم نيز مي باشد که با توجه 
در  جنابعالي  ارزشمند  و  برجسته  سابقه   به 
شوراي نگهبان و مديريت پر تاش و عالمانه 
و مخلصانه بر قوه قضائيه، اميد مي رود با حضور 
فعال و عالمانه اعضاي محترم مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و ايفاي نقش مؤثر دبيرخانه و 
دبير محترم در انجام وظايف خود تحت نظارت 
و اشراف رياست مجمع، مسئوليت هاي محوله 
در اين دوره در کمال اتقان و به بهترين وجه 

به انجام برسد.
با عنايت به اهميت مسئوليت ها در مجمع و شوراي 

نگهبان انتظار مي رود در فرصت زماني مناسب، 
با تنسيق امور در قوه قضائيه، در مسئوليت هاي 
خطير يادشده ُمَتمّحض گرديد. از خداوند متعال 
توفيق وافر و کمک همه جانبه اش را براي آن 

جناب و همکاران مسئلت مي کنم.
والسام عليکم و رحمة اه
سّيد علي خامنه اي
۹ دي ۹۷

خبر
اريجاني: تمکين نکردن به قانون از 

دايل به وجود آمدن فتنه ۸۸ بود
آمدن  به وجود  دايل  از  قانون  به  نکردن  تمکين  گفت:  مجلس  رئيس 
فتنه ۸۸ بود.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، علي اريجاني در سخنان پيش از دستور جلسه علني روز يک شنبه 
مجلس با گراميداشت يوم اه ۹ دي، اظهار کرد: ۹ دي از آن جهت در 
تاريخ ايران جاي گرفت که قدرت حضور ملت را در بر دارد. قدرتي که 
با صابت چالش ها را از بين برد و شرايط را روشن و تثبيت کرد و به 
اغواگري ها و شيطنت هاي بيگانگان سيلي محکم زد.وي افزود: پس از 
کشمکش چندماهه ملت بزرگ ايران در ۹ دي اراده خود را جايگزين 
رفتارهاي ماجراجويانه داخلي و خارجي کرد و همين موضوع جمهوري 
اسامي ايران را در چهل سال انقاب را از بحران نجات داده است.رئيس 
مجلس با بيان اينکه اصل پيروزي انقاب اسامي و برچيده شدن بساط 
ديکتاتوري پهلوي ، حضور يکپارچه ملت، ماجراجويي بني صدر، ترورهاي 
مکرر منافقين با صحنه گرداني ملت همه شگردهايي که براي يأس ملت 
آفريده شده بود، يکباره از بين رفت و توان مجدد به مسير انقاب بخشيد.
اريجاني با تأکيد براينکه در جنگ تحميلي هم آنچه باعث يأس دشمن 
شد که با پشتوانه برخي کشورهاي بي شرافت منطقه و حمايت قدرت  هاي 
بزرگ مخصوصاً آمريکا جنگ را عليه ملت ايران تحميل کردند، حضور 
مردم  خصوصاً جوانان و ايجاد فضاي شورانگيز مجاهدت بسيجي بود.وي 
اضافه کرد: بعد از کشمکش هاي بني صدر عليه رهبران حزب جمهوري 
اسامي و مسئوان نظام و درگيري هاي امنيتي گروهک منافقين آن هم 
در فضاي جنگ تحميلي به سرزمين ايران و فضاي تبليغاتي شديد عليه 
انقاب حضور ملت در صحنه سياسي و جبهه ها معجزه اي عظيم خلق کرد.
اريجاني با بيان اينکه نهم دي ماه از سنخ چنين رويدادي بود، اظهار کرد: 
اين حماسه غبارآلودگي فضاي سياسي را از بين برد وکشمکش هاي داخلي 
را پايان داد.رئيس مجلس با تأکيد براينکه يکي از دايل مهم چالش هاي 
فتنه ۸۸ عدم توجه به قانون و تمکين آن بود، گفت: اينکه در همه نظام هاي 
جاافتاده اصل را بر قانون پذيري مي گذارند، و پاي آن مي ايستند که عبور 
از اين مقوله هزينه هاي سنگين براي منافع ملي و امنيت ملي کشور 
خواهدداشت و اين درس بزرگي براي نسل امروز و فرداست که بدانند با 

تخلف هاي کوچک از قانون هم بايد مبارزه جدي داشت.

 شمخاني: ايران تا پيروزي کامل 
جريان مقاومت در کنار آنها خواهد بود

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: ايران تا پيروزي کامل جريان مقاومت 
در کنار آنها خواهد بود.به گزارش خبرگزاري مهر، دريابان علي شمخاني 
در ديدار »زياد الَنخالَه« دبيرکل جنبش جهاد اسامي فلسطين بر حمايت 
مستمر از آرمان مقاومت فلسطين به عنوان يکي از اصول بنيادين سياست 
خارجي جمهوري اسامي ايران تأکيد کرد و گفت: از بدو شکل گيري 
جمهوري اسامي ايران همواره در کنار مردم مقاوم و مظلوم فلسطين 
بوده ايم و اين مسير برگرفته از اعتقادات ديني و باورهاي انساني ماست و 
تا پيروزي کامل جريان مقاومت ادامه خواهد داشت.وي با اشاره به حمايت 
آشکار و پنهان برخي کشورهاي عربي از طرح استعماري آمريکا تحت عنوان 
»معامله قرن« افزود: اجراي اين طرح ضربه اي بزرگ بر پيکره فلسطين بوده 
و گروه هاي مقاومت و ملت هاي بيدار منطقه مانع از تحقق اين نيت شوم 
خواهند شد.دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطر نشان کرد: متأسفانه جنايات 
بسيار بزرگي که عليه مردم فلسطين در جريان است با تبليغات گسترده 
رسانه هاي صهيونيستي، تحت الشعاع وحشي گري گروه هاي تکفيري قرار 
گرفته که اين ظلمي مضاعف بر آرمان فلسطين است.نماينده مقام معظم 
رهبري در شوراي عالي امنيت ملي همچنين راهپيمايي هاي بازگشت را 
نقطه عطفي در تداوم حرکت هاي مردمي جريان مقاومت دانست و گفت: 
مردم فلسطين حاضر به دست کشيدن از وطن و سرزمين خود نيستند و 
امروز طرفداران منطق دموکراسي در آزمون حمايت از اين خواست عمومي 

در برابر اشغالگران قرار دارند. 

خبر
سردار سامي:

فتنه ۸۸ عامل اصلي و زمينه ساز تحريم ها بود
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامي، فتنه ۸۸ را عامل اصلي 
و زمينه ساز تحريم ها عليه ايران معرفي کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي 
و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، سردار حسين سامي در مراسم يو م  اه 
۹ دي که در ميدان امام حسين )ع( تهران برگزار شد، گفت: امروز يوم اه 
نهم دي ماه است و در تاريخ هر ملت و کشوري مقاطع و روزهايي وجود 
دارند که آن ملت در اوج شکوه و عظمت خود تاريخ جديدي مي سازد.وي 
با بيان اينکه مردم در يوم اه نهم دي چهره زيبايي از شکوه ملت ايران را 
نشان دادند، افزود: ملت ايران از تاريخ درس گرفته بود و خوب مي دانست 
تنها بگذارد عاشورا دوباره تکرار مي شود و دوباره  را  اگر ولي فقيه خود 
حادثه ۲۸ مرداد تکرار مي شود، بنابراين همه تجربيات خود را به ميدان 
آورد و هويت ساز نهم دي ماه شد.سامي ادامه داد: ملت ايران به قوت رهبر 
حکيمش، نشان داد اگر پشتيبان وايت باشد، تهديدات و تحريم ها خنثي 
مي شوند و پيروز حقيقي ملت ايران خواهد بود.وي با اشاره به اينکه هرگز 
اماممان را تنها نخواهيم گذاشت و پشتيبان رهبر معظم انقاب خواهيم 
ماند، گفت: ملت ايران توانست همه زخم هاي ناشي از اين فتنه را التيام 
بخشد و دوباره اوج بگيرد و نيز رهبر انقاب بزرگترين نقش را در هدايت 
امت و خنثي کردن توطئه ها داشتند و خداوند به رهبرمان شرح صدر عنايت 
فرمود.سامي ادامه داد: فتنه عامل اصلي و زمينه ساز تحريم ها بود. ديگر 
گزينه نظامي، گزينه مورد نظر دشمنان نيست، زيرا ايران امروز به قدرتي 
در هوا و دريا دست يافته که مي تواند آمريکا و متحدان آن را زمين گير کند.
وي افزود: آمريکا امروز به زوال سياسي و زوال اقتصادي رسيده است و اين 
يک واقعيت است و بيشترين زوال، زوال عقل استراتژيک و تفکر در ميان 
رهبران آمريکاست و همچنين جبهه استکبار در کل به هم ريخته است 
و آن ها عکس تعهدات خود مجبور هستند عمل کنند و خودشان برجام 
را امضا مي کنند و بعد از آن خارج مي شوند يا هفت تريليون دار هزينه 
مي کنند تا در منطقه بمانند اما اينجا را ترک مي کنند که اين نشان دهنده 

زوال عقل استراتژيک آن هاست.

 رئيس شوراي مرکزي و دبيرکل حزب 
مؤتلفه اسامي انتخاب شدند

اسداه بادامچيان به عنوان رئيس شوراي مرکزي و محمدنبي حبيبي به عنوان 
دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي انتخاب شدند.به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا اعضاي شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسامي در جلسه اي با اکثريت 
آراء »اسداه بادامچيان« را به سمت رئيس و »سيد مصطفي ميرسليم« را به 
عنوان نايب رئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسامي انتخاب کردند.همچنين 
»محمدنبي حبيبي« با راي اعضاي شوراي مرکزي  در سمت دبيرکلي حزب 

مؤتلفه اسامي ابقا شد.

 فراخوان نوبت دوم مناقصه عمومي
 همزمان با ارزيابي کيفي ) فشرده ( يک مرحله اي

 خريد 15 دستگاه سرور مدلDL380-G10   و
DL580-G10 5 دستگاه سرور مدل

 DL380-G10 قوه قضائيه در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي ) فشرده ( تأمين 15 دستگاه سرور مدل
از طريق  را  به شماره)200۹۷4813000008(   DL580-G10 به شماره )200۹۷481300000۹( و 5 دستگاه سرور مدل
 سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد( به آدرس 
   انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 
گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ۹۷/10/8 

مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 08:30روز چهارشنبه  تاريخ ۹۷/10/12

مهلت زماني ارسال پيشنهاد  : ساعت  10 صبح  روزشنبه تاريخ۹۷/10/22
زمان پازگشايي پاکتها : ساعت  10  صبح روزيکشنبه  تاريخ ۹۷/10/23

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف :
آدرس :  تهران، بلوار کشاورز،نبش خيابان حجاب، کوچه يکم ساختمان ستاد مرکزي قوه قضائيه

تلفن:42131115
دت: ۹۷/10/10

م الف 352۷
اداره کل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه

آگهي مزايده شماره 97/4 
مزايده شماره 100971022000008 سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد(

فروش 335 قلم شامل انواع آهن آات،لوازم اداري وتجهيزات مخابراتي خارج ازرده واسقاط
وتجهيزات  اداري  آات،لوازم  آهن  انواع  شامل  قلم  دارد335  نظر  در  زيرساخت  ارتباطات  شرکت 
ازطريق  را  و16کردان  و13و14خليج   انبارهاي 8  مجتمع  در  مستقر  واسقاط  ازرده  خارج  مخابراتي 
مزايده عمومي با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد( بفروش برساند. عاقمندان 
به شرکت درمزايده مي بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي امضاء الکترونيکي)توکن( با شماره هاي 
 دفترثبت نام88۹6۹۷3۷ و851۹3۷68 ومرکزتماس41۹34 تماس حاصل نمايندويا به آدرس اينترنتي 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
"• زمان ومحل دريافت اسناد مزايده:منحصراً ازساعت10:00روزسه شنبه مورخ۹۷/10/11 تا ساعت1۹:00روز

 سه شنبه مورخ۹۷/10/18 به صورت الکترونيکي ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد( 
مي باشد.

• مبلغ فروش اسنادمزايده: بهاءفروش اسنادمزايده 600/000 ريال )ششصد هزارريال( با احتساب ماليات 
برارزش افزوده مي باشد که بايدتوسط مزايده گر ازطريق سامانه مذکور پرداخت گردد.

• نحوه بازديدازاقام:مهلت رويت ازاقام ازساعت08:30روزچهارشنبه مورخ ۹۷/10/12 تا ساعت16:30روزچهارشنبه 
مورخ۹۷/10/1۹ مي باشدکه مزايده گران پس ازدريافت اسنادمزايده ازطريق سامانه فوق با دردست 
داشتن رسيدپرداخت هزينه شرکت درمزايده، به نشاني: تهران،خيابان دکترشريعتي،نرسيده به پل 
سيدخندان،ساختمان مرکزي شرکت ارتباطات زيرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگويي، اطاق فروش 
فرد  براي  درانبارها  تردد  به صدورمجوز  نسبت  تا  مراجعه  معامات  کميسيون  امورهماهنگي   اسناد 

شرکت کننده ويك نفرهمراه جهت رويت اقام موردمزايده اقدام گردد. 
• زمان و مهلت ثبت پيشنهادها: مزايده گران مي بايست اصل ضمانتنامه واسناد مزايده را تاساعت16:00روزشنبه 
معامات(تحويل  کميسيون  امورهماهنگي  اسناد  الذکر)واحدفروش  فوق  نشاني  به  مورخ۹۷/10/2۹ 
نموده وپيشنهادقيمت خودرا تاساعت16:00همان روز )روزشنبه مورخ۹۷/10/2۹( در سامانه تدارکات 

الکترونيکي دولت ثبت نمايند.
کار550/000/000  مبلغ تضمين شرکت درفرآيندارجاع  کارمزايده:  تضمين شرکت درفرآيندارجاع   •
ريال)پانصدوپنجاه ميليون ريال( مي باشدکه جهت شرکت درمزايده کليه شرکت کنندگان مي بايست 
مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکي)مطابق نمونه پيوست شرايط مزايده( معتبربا اعتبار اوليه3ماه 
ازتاريخ صدور و قابل تمديدبراي يك دوره سه ماهه ديگرو غيرقابل انتقال،غيرقابل برگشت وغيرمشروط 
وباقيدشماره وموضوع مزايده به نام شرکت ارتباطات زيرساخت تهيه وتصويرآن را درسامانه تدارکات 
تحويل  فوق  آدرس  به  مزايده  اسناد  کليه  بهمراه  را  اصل ضمانتنامه  و  بارگذاري  دولت  الکترونيکي 

نمايند.
• بازگشايي پاکات مزايده : زمان بازگشايي پاکات مزايده ساعت ۹ صبح روزدوشنبه مورخ۹۷/11/01 درمحل 
 امورهماهنگي کميسيون معامات واقع درطبقه15ساختمان مرکزي شرکت ارتباطات زيرساخت اطاق150۹
مي باشد.ضمناً مزايده گران جهت کسب اطاعات بيشترمي توانند به سايت WWW.TIC.IR مراجعه ويا 

با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/10/11

دت: ۹۷/10/11
م الف 3612

شرکت ارتباطات زيرساخت

نوبت اول

 آگهي تجديد مناقصه سازمان سيما، منظر 
و فضاي سبز شهري سيرجان - نوبت اول

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند 3 مصوبه شماره 14 شوراي سازمان در نظر دارد عمليات تنظيف، 
نگهداري، تخليه و باز کردن مجراي سرويس بهداشتي پارکهاي سطح شهر و مسجد جامع را از طريق مناقصه عمومي براساس 
شرايط ذيل و مندرج در اسناد مناقصه به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي خدماتي داراي مجوز از اداره 
کل و امور اجتماعي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداکثر به مدت 10 روز 
جهت خريد اسناد مناقصه به امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري مراجعه نمايند.

شرايط شرکت در مناقصه
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 10۷/088/000 ريال که مي بايست به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر و يا رسيد پرداختي به 

حساب 0105۹38186001 به نام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري نزد بانك ملي ارسال گردد.
2- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3- به پيشنهادات مخدوش و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد 

شد.
5- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مي باشد.

6- آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ ۹۷/10/2۹ مي باشد.
۷- تاريخ بازگشايي پاکات مورخ ۹۷/10/30 ساعت ۹ مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/10/1۷

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجانخ ش: ۹۷/10/10

نوبت دوم
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سرلشکر باقري:
 سفر ترامپ 
 به عراق 
خفت بار بود
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حسيني:
خيانت هاي فتنه گران هيچ گاه از ذهن ملت ايران پاک نخواهد شد

دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران اسامي گفت: خيانت هاي فتنه گران 
هيچ گاه از ذهن ملت ايران پاک نخواهد شد. سيد محمد حسيني در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با بيان اينکه ريشه فتنه سال ۸۸ 
در خارج از کشور طراحي و به دست عناصر داخلي در داخل کشور 
انجام شد، گفت: در فتنه ۸۸ عده اي دانسته و يا ندانسته و يا از روي 
غفلت و ساده لوحي در زمين دشمن بازي کردند.وي افزود: برخي نيز 
با خيانتي که انجام دادند به حيثيت، اعتماد و اقتصاد کشور لطمه زده 
و خساراتي را به کشور وارد آوردند و زمينه تحريم ها را مهيا کردند.
وي با بيان اينکه عده اي در فتنه ۸۸ بازيچه دشمن قرار گرفتند، ابراز 
کرد: کساني که در فتنه ۸۸ نقش آفرين بودند دقيقا همان روشي را 
در کشور اجرا کردند که دشمنان در برخي کشور ها مانند اوکراين، 
گرجستان و قرقيزستان اجرا کرده بودند و آن روشي است که به 
انقاب هاي رنگين و يا مخملي معروف است.حسيني ادامه داد: آنان 
از همان روش براندازي نرم و فروپاشي از درون استفاده کرده و با 
حمايت مالي، رسانه اي و تبليغاتي آمريکا بحث تقلب در انتخابات 
را مطرح و دقيقا همان رفتار هايي را تکرار کردند که در انقاب هاي 
رنگي انجام شده بود، حتي حمايت برخي نهاد ها از انقاب هاي رنگي 
مانند حمايت بنياد سوروس نيز در فتنه ۸۸ ايران مشهود بود.وي 
اضافه کرد: آنان تصور مي کردند مي توانند تحواتي را که در برخي 
کشور هاي آسياي ميانه به نفع خود ايجاد کردند در ايران نيز انجام 

دهند در حالي که ايران با آن کشور ها تفاوت هاي اساسي داشت براي 
همين نتوانستد در فتنه ۸۸ راه به جايي ببرند و شکست خوردند.

دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران اسامي با بيان اينکه دشمنان در 
فتنه ۸۸ با ابزار هاي مختلف رسانه اي و تبليغاتي مانند فضاي مجازي 
و شبکه هاي فارسي زبان به آتش فتنه دامن مي زدند تا به اهداف 
خود دست يابند، گفت: دشمنان در فتنه ۸۸ خواستار استقرار دولتي 
متمايل و موافق با غرب بودند که با عنايت الهي به خواسته خود 
نرسيدند.حسيني با تاکيد براينکه فتنه گران و حاميان آگاه و غافل 
آنان به هيچ وجه صاحيت پذيرفتن مسئوليت هاي خطير جمهوري 
اسامي ايران را ندارند، ابراز کرد: متاسفانه شاهد هستيم برخي افراد 
که در آن دوران بازداشت شده بودند امروز در مجلس شوراي اسامي 
و يا در دولت داراي جايگاه و مسئوليتي هستند؛ اينان اعتقاد راسخ 
به نظام اسامي و حاکميت وايت فقيه ندارند.وي نافرماني و قانون 
گريزي را از خصوصيات مهم فتنه گران بيان کرد و گفت: فتنه ۸۸ 
آسيب هاي جدي به کشور وارد کرد.دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران 
اسامي القاي ناکارآمدي نظام و افزايش نارضايتي مردم را از اقدامات 
حاميان فتنه گران در مسئوليت ها و پست هاي کشور در 6 سال اخير 
دانست و اظهار داشت: مردم بايد مراقب باشند و به کارگيري نيرو هاي 
وفادار به نظام، متعهد و کساني که منافع ملي را مقدم بر منافع غرب 
و آمريکا مي دانند در مسند و جايگاه مسئوليت را جزء مطالبات 

اساسي خود قرار دهند، در غير اين صورت ممکن است آسيب هاي 
فراوان و زيان هاي جبران ناپذيري به کشور وارد آيد.حسيني با بيان 
اينکه حضور مردم در حماسه ۹ دي مشتي بر دهان عامان فتنه 
بود، ابراز کرد: جمهوري اسامي ايران هميشه در معرض هجمه ها 
و تهديدات دشمن بوده و به طور قطع در آينده نيز طراحي هايي 
عليه ايران انجام خواهد شد؛ بنابراين حضور گسترده مردم و برپايي 
با شکوه مراسم ۹ دي بسيار حائز اهميت است تا با مرور فتنه ۸۸ 
از توطئه هاي ديگر دشمنان پيشگيري شود و مردم اجازه ندهند 
ماهيت جريان هاي سياسي به فراموشي سپرده شود.دبيرکل کانون 
دانشگاهيان ايران اسامي ادامه داد: مردم نبايد خبط و خطا هايي را 
که عناصر فتنه در سال ۸۸ انجام دادند از حافظه تاريخي خودشان 
پاک کنند و اينطور نباشد کساني که بدهکار اين انقاب هستند و 
به نظام و ملت آسيب وارد کردند مدعي و طلبکار شوند و بخواهند 
نظامي را که با رأفت با آنها برخورد کرده زير سوال ببرند.حسيني 
اضافه کرد: ما ديديم در ترکيه با هزاران نفر از مسئوان، قضات، 
انجام يک  يا کارکنان رده هاي مختلف که درصدد  دانشگاهيان و 
کودتا بودند چگونه برخورد شد بنابراين اگر نظام اسامي با عناصر 
فتنه با رافت و عطوفت برخورد کرده نبايد شاهد آن باشد که اين 
افراد جسارت را افزون کرده و ضعفها، ايرادات و اشکااتي که خود 

داشتند را متوجه اصل نظام و رهبري نظام کنند.

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: سفر ترامپ به عراق خفت بار بود.به گزارش خبرنگار دفاعي 
خبرگزاري تسنيم، سرلشکر محمد باقري در نهمين جشنواره مالک اشتر نيروهاي مسلح، با بيان 
اينکه ملت بزرگ ايران در روز ۹ دي نشان داد که چگونه با اوج بصيرت و وقت شناسي در هنگامي 
که انقاب به حضور آنها نياز دارد به صحنه مي آيد و آتش فتنه را خاموش مي کند گفت: فتنه گران 
ظلم بزرگي به اين نظام کردند و سعي داشتند مطابق خواست دشمنان مردم را به نظام اسامي 
بدبين کنند و در جهت منويات دشمن کشور را به آتش بکشند.وي با اشاره به پيروزي هاي اخير 
جبهه مقاومت عنوان کرد: امروز مسئله سوريه جلوي چشم ماست و تفکر ايجاد تروريست تکفيري 
و گروه هايي مانند داعش برخاسته از سازمان هاي اطاعاتي غربي و اذناب منطقه اي آنهاست.باقري 
ادامه داد: آنها هشت سال پيش داعش را ايجاد و به جان ملت و دولت سوريه انداختند و در بسياري 
از مقاطع که داعش در محاصره قرار مي گرفت آمريکايي ها به طور مستقيم به کمک آنها آمده و با 

بالگرد آنها را نجات داده و محموله هاي لجستيکي براي آنها حمل مي کردند. عاوه بر آن آمريکايي ها 
بدون کسب اجازه از دولت و ملت سوريه در اين کشور حضور مستقيم پيدا کرده و بخشي از سوريه 
را مورد تجاوز و تصرف قرار دادند و عده اي از مردم اين کشور را به تجزيه سوريه تشويق کردند.
باقري با اشاره به سفر اخير رئيس جمهور آمريکا به عراق، گفت: رئيس جمهور امريکا که خود را 
قدرتمندترين فرد روي زمين مي داند به شکلي خفت بار وارد عراق مي شود و هنگام ورود هواپيما 
دستور مي دهد چراغ ها را خاموش کرده و پرده ها را بکشند زيرا همسرش ترسيده است و در يک 
پايگاه نظامي خارج از بغداد فرود مي آيد. اما در همان روز دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور ما در 
سفري از پيش اعام شده وارد افغانستان که بسيار ناامن تر از عراق است، مي شود و چندين ديدار 
رسمي انجام مي دهد. اين نمايانگر تفاوت در نظام و جبهه حق و باطل است. ما امروز فرصت نداريم 

که حتي فهرست شکست هاي آمريکا در منطقه را سرشماري کنيم.

آيت اه کعبي:
مشکات معيشتي محصول مديريت جريان فتنه است

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تأکيد کرد: 
مشکات معيشتي محصول مديريت جريان فتنه است.

 آيت اه عباس کعبي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، 
با گراميداشت سالگرد حماسه ۹ دي گفت: ۹ دي نشانه 
حضور غيرتمندانه ملت در صحنه دفاع از اسام و انقاب و 
نشانه بصيرت مردم در شناخت دشمن و حضور در صحنه 
در جهت مقابله با دشمن است.وي افزود: حماسه ۹ دي 
نشانه انسجام ملي در دفاع از گفتمان انقاب اسامي 
و وايتمداري مردم ايران است، ۹ دي روز هوشياري 
براي مقابله با فتنه هاي جديد دشمن است، فتنه به 
دنبال دو قطب کردن جامعه بود و نبايد فتنه ۸۸ را نزاع 
بين چپ و راست و گروه هاي سياسي ديد.عضو جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين که فتنه ۸۸ يک 
حرکت براندازانه بود، اظهار داشت: جريان فتنه تاش 
کرد که خود را بازسازي کند و از طريق نفوذ در ايه 
هاي مديريتي از رهگذر فرصتي که نظام و ملت براي 
انسجام و وحدت قرار مي دهند تاش کردند که خود 

را بازسازي کنند و در ايه مديريتي کشور حضور فعالي 
داشته باشند.وي ادامه داد: تجربه برجام و اين که از حق 
مسلم ملت ايران در برجام عقب نشيني شده نتيجه 
تفکر جريان تکنوکرات و جرياني است که دلبسته به 
کدخدا هستند که عقبه هاي آنان را بايد در فتنه ۸۸ 
جست وجو کرد، بايد بگوييم اين که تحريم ها بعد از 
برجام نه تنها کمتر نشده بلکه بيشتر شده دنباله هاي 
مديريت فتنه گران است.کعبي با بيان اين که فتنه 
گران حامي يک جريان مديريتي در کشور هستند، 
ابراز داشت: امروز فتنه گران تاش مي کنند خودشان 
را بازسازي کنند، بايد فتنه هاي جديد را بشناسيم و با 
آن مقابله کنيم، در حال حاضر جريان فتنه و جرياني 
که با عقبه فتنه در ايه هاي مديريتي کشور نفوذ 
پيدا کرده بايد پاسخگوي وضعيت موجود معيشتي 
جامعه باشند.وي با بيان اينکه اين جريان ها به جاي 
 ادعا و گزافه گويي بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند
 مشکات معيشتي موجود محصول مديريت افرادي 

 است که حامي فتنه گران محسوب مي شوند و با حمايت 
فتنه گران سر کار آمدند خاطرنشان کرد: متأسفانه 
کساني که امروز بايد پاسخگوي وضعيت فعلي باشند 
مدعي شده اند، در ۹ دي و 40 سالگي انقاب، عبرت از 
تجربه برجام بايد پلي براي اصاح اوضاع معيشتي مردم 
باشد.وي اضافه کرد: هرجا موفقيتي وجود دارد نشانه 

هدايت هاي رهبر معظم انقاب، حضور ملت ايران در 
 صحنه و مقاومت است، ملت ايران اين راه پر پيچ و خم 
را جلو رفته و مي داند اگر ايستادگي نشود نمي توانيم 
به قله برسيم، هزينه عقب نشيني بسيار بيشتر از هزينه 
مقاومت است، اين درسي است که بايد از ۹ دي و مقابله 

با فتنه گران بگيريم.

خبر
سردار نقدي:

 اقتصاد برجامي نمي تواند 
کشور را شکوفا کند

معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران گفت: اقتصاد برجامي نمي تواند 
کشور را شکوفا کند.به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا نقدي در مراسم 
گراميداشت ۹ دي در حرم علي بن مهزيار در اهواز تاکيد کرد: تنها روزي 
مي توانيم تمام مشکات را از پيش رو برداريم و از اين راه برنده خارج شويم 
و اقتصاد را سامان دهيم که به راه انقاب برگرديم. به خود باوري و قطع اميد 
از بيگانه و قطع اميد از مذاکره با بيگانه برسيم. وقتي به مسير انقابي گري 
خودمان برگرديم که به جاي چشم داشتن به مذاکره به ظرفيت هاي خود 
اعتماد داشته باشيم. يقين داشته باشيد جهشي رخ مي دهد که پيشرفت هاي 
اعجاب انگيزي که در طول 40 سال انقاب ديده ايم در برابرش هيچ باشد.وي 
تصريح کرد: فتنه امروز مي خواهد ما را از مسير انقاب خارج کرده و به مسير 
سازش بازگردند تا در برابر آمريکا تسليم شويم. در هيچ کتاب اقتصادي نوشته 
نشده که مسير سياسي و ديپلماتيک مي تواند اقتصاد ملتي را شکوفا کند. 
استفاده از ظرفيت هاي داخلي است که اين کار را انجام مي دهد. از دولت و 
مجلس بايد چنين انتظاري داشته باشيم. اقتصاد برجامي نمي تواند معيشت 
مردم را حل کند. اقتصاد برجامي نيز نمي تواند کشور را شکوفا کند. هرچه 
از مذاکره و... تجربه کرده ايم ديگر بس است. بايد به مسير انقاب برگرديم، 

راه فقط همين است.  

نوکر يا بازي خورده اجانب؟!
ادامه از صفحه اول

حرص و طمع براي دستيابي به قدرت چشم سران فتنه را کامًا کور کرد 
و آنها داغ ننگ وابستگي به اجانب را پذيرفتند تا به قدرت برسند، اما نشد. 
هر چه بزرگان کشور آنها را نصيحت کردند که از بيگانگان تبري بجويند 
و بگويند حساب اعتراض ما به نتايج انتخابات و حساب دشمني آمريکا و 
رژيم صهيونيستي و انگليس مکار جداست، نتيجه اي نداشت. از سنگ صدا 

درمي آمد اما از اين جماعت نگون بخت صداي تبري درنيامد.
دشمن، سران فتنه را پا به پا از شعار عليه برخي مقامات تا شعار »نه غزه، 
نه لبنان« و از آنجا به شعار »مرگ بر اصل وايت فقيه« و شعار »انتخابات 
بهانه است، اصل نظام نشانه است« هدايت کرد. آنها به همين هم قناعت 
نکردند. روز عاشوراي ۸۸ به شعائر الهي محرم و عاشورا حمله کردند و به 
حمله به هيئت هاي مذهبي و آتش زدن مسجد رسيدند، اما باز هم سران 
 فتنه بيدار نشده و متوجه نشدند که آتش اين آشوب از گور آمريکايي ها 
و ديگر اجانب زبانه مي کشد. آنها چشم و گوش و حواس خود را به روي 
همه چيز بسته و حاضر نيستند هيچ حقيقتي را بپذيرند. آنها هنوز در خيمه 
فتنه هستند و حاضر نيستند بيرون بيايند. آنها پا در مسير بي بازگشت 
محاربه با مردم و نظام گذاشته و حاضر نبودند از آن برگردند. لعنت و نفرين 

خدا بر دشمنان ملت ايران باد.
هر کس که الفباي انقاب را مي شناسد و هر کس که کمترين بصيرت 
و هوشياري را دارا باشد، مي فهمد سال ۸۸ يک مرکز امپرياليستي در 
خارج از کشور، حرف هاي خود را از زبان  موسوي و کروبي مي زد و اينها 
تنها نقش بلندگو را بازي مي کردند. آنها مي خواستند از پشت، خنجر به 
ملت بزنند اما ملت با بصيرت و هوشياري و زمان شناسي در قيام تاريخي 
و حماسي ۹ دي با فريادهاي فتنه کوب، پوزه آمريکا و منافقين را به خاک 

ماليدند و به مداخات بيگانگان در امور داخلي ايران پايان دادند.
امروز ۹ سال از آن فتنه وطن فروشي و اجنبي پرستي مي گذرد. مردم 
عليه  تهديدات  آن  پاسخ  بزرگ  اجتماعات  و  راهپيمايي  در  ما  سرافراز 
استقال و امنيت ملي را مجدداً دادند. آمريکا براي سال آينده خود را 
جهت نبرد نرم ديگري آماده مي کند. بايد از فتنه ۸۸ تجربه آموخت و 
آمريکا را در رسيدن به اهداف شومش ناکام گذاشت. تجربه اي که ملت 
آموخته، فضايي به وجود آمده که ديگر کسي جرأت وطن فروشي و اجنبي 

پرستي پيدا نخواهد کرد.

خبر
آيت اه نوري همداني:

مردم ولي نعمت و صاحبان واقعي 
انقاب هستند

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: مردم ولي نعمت و صاحبان واقعي انقاب 
هستند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان آيت اه حسين نوري همداني 
 در جمع اقشار مختلف مردم از حضور حماسي مردم در مراسم گراميداشت 
۹ دي، قدرداني کرد و گفت: حضور مردم متدين نشان از بصيرت و هوشياري آنان 
نسبت به فتنه ها است.وي با بيان اينکه فتنه گران در فتنه ۸۸، دنبال تغيير نظام 
و ضربه زدن به اصل وايت فقيه بودند گفت: مردم در روز ۹ دي به ميدان آمدند 
و ثابت کردند هميشه با انقاب و وايت هستند و نگذاشتند فتنه گران به اهداف 

خود برسند. وي گفت: مردم ولي نعمت و صاحبان واقعي انقاب هستند.

نائيني:
دشمن با برجسته سازي مشکات اقتصادي 
در صدد شکل گيري فتنه جديدي است

مشاور فرمانده سپاه پاسداران گفت: دشمن با برجسته سازي مشکات اقتصادي در 
صدد شکل گيري فتنه جديدي است.به گزارش ايرنا، علي محمد نائيني در همايش 
گراميداشت نهم دي ماه در جمع مردم ايام اظهار داشت: سران فتنه با حمايت 
ايادي استکبار جهاني با بهانه تقلب در انتخابات و ايجاد انحراف در افکار عمومي 
در صدد ساقط کردن جمهوري اسامي بودند.وي افزود: اين برنامه براندازانه يک 
سال قبل از انتخابات تدوين شد و در بحبوحه تبليغات هاي رسمي و غيررسمي 
سران فتنه با ايجاد محافل و نشست هاي تبليغاتي بر روي گزينه تقلب و ناسالم 
بودن انتخابات توافق نظر داشتند و از ظهر روز انتخابات که هنوز راي گيري به 
اتمام نرسيده بود اين شائبه را در سطح وسيعي از جامعه نشر و باعث تهييج افکار 
عمومي و حاميان خود شدند.نائيني يادآور شد: از روز بعد انتخابات فراخوان ها و 
ناامني هاي خياباني را شروع و به مرور اهداف و نيات خود را نشان دادند و در اصل 
باورها و اعتقادات ملي و ديني مردم را مورد آماج قرار دادند.وي افزود: دشمن از 
دسيسه چيني عليه انقاب اسامي دست بر نداشته و اکنون نيز با ايجاد جنگ نرم 
رواني و رسانه اي و اقتصادي در صدد ايجاد آشوب در ايران است.وي با بيان اينکه 
هدف دشمنان دور ساختن ايران از راهبردهاي هسته اي، دفاعي، موشکي و کم 
 کردن نفوذ کشور در منطقه است، گفت: آنها در صدد ايجاد کشوري دست نشانده 
و وابسته در ايران هستند.مشاور فرمانده سپاه پاسداران با بيان اينکه دشمن 
اکنون مردم را آماج حمات تخريبي خود قرار داده، اظهار داشت: اکنون با ايجاد 
جنگ رواني مترصد جداکردن افکار عمومي از انقاب هستند.نائيني با اعام اينکه 
دشمن دو هدف را دنبال مي کند، تاکيد کرد: ايجاد تصويري منفي از انقاب 
و دستاوردهاي نظام به مردم از طريق رسانه هاي خود و برجسته سازي و سياه 
نمايي مشکات اقتصادي جامعه براي مردم و تطهير رژيم منحط پهلوي از اهداف 

استکبار عليه ايران اسامي است. 

مزايده فروش اموال و اماک تمليکي و مازاد بر نياز بانک سپه 
واقع در مديريت شعب منطقه کرمان به شماره97-9

)نوبت دوم( 
بانک سپه در نظر دارد اموال و اماک تمليکي و مازاد بر نياز خود را واقع در مديريت شعب منطقه کرمان را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند لذا متقاضيان مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر، بازديد از اماک، دريافت شرايط 

مزايده و تسليم پيشنهادات خود به مديريت شعب منطقه کرمان به نشاني: کرمان –خيابان شريعتي نرسيده به قدمگاه طبقه اول دايره پشتيباني وساختمان مراجعه نمايند.
نحوه فروش: نقد يا نقد واقساط

توضيحات و شرايط:
جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 200/000ريال به حساب جاري طايي شماره 1261800098605 به نام اداره کل حسابداري مالي و بودجه )قابل پرداخت در کليه شعب بانک سپه سراسر کشور( الزامي است.

مزايده گران مي بايست معادل 5% از قيمت پايه کارشناسي مندرج در آگهي را بعنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب جاري شماره 241/40 به نام اداره کل حسابداري مالي و بودجه نزد شعبه نگين سپه کد 2200 واريز و اصل فيش واريزي را به 
همراه قيمت پيشنهادي در پاکت دربسته تحويل نمايند.

مهلت دريافت اسناد:از روز يکشنبه مورخ1397/10/09لغايت پايان وقت اداري )ساعت12/30( روزپنجشنبه مورخ1397/10/13مي باشد .
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات:از روزشنبه مورخ 97/10/15 لغايت پايان وقت اداري)ساعت 13/30( روزيکشنبه مورخ1397/10/16مي باشد. 

بازگشايي پاکت هاي پيشنهادي: ساعت9صبح روزسه شنبه مورخ1397/10/18درساختمان ادارات مرکزي بانک سپه به نشاني عنوان شده در صدر آگهي انجام خواهد شد.

ف 
عرصه نوع کاربريشماره پاک ثبتيآدرسردي

 قيمت پايه کارشناسي اعيان )مترمربع()مترمربع(
توضيحاتنحوه فروشوضعيت ملک)ريال(

کرمان- سيرجان منطقه ويژ اقتصادي محل سابق شعبه 1
منطقه ويژه

1148فرعي از6518 اصلي واقع 
در بخش37کرمان

تجاري 
پس ازکسر 10درصد 982/21964/1ومسکوني

نقد / نقد و اقساطتخليه10/580/391/000
با عنايت به اينکه ملک داراي سند رسمي مالکيت 

به نام بانک نمي باشد وبانک هيچ گونه مسئوليتي در 
اين خصوص ندارد لذا اين ملک بر اساس مبايعه نامه 

تنظيم وبا وضعيت موجود به فروش مي رسد

2
کرمان –رفسنجان جاده اصلي رفسنجان کرمان شهرک 

صنعتي شماره يک –بلوار اصلي –پاک 9-شرکت 
فراورده هاي غذايي مرواريد رفسنجان

79فرعي مفروز ومجزي شده از 
يک فرعي از 2093 اصلي بخش 

9کرمان
صنعتي 

اين کارخانه بهمراه اموال ،لوازم آزمايشگاهي وبا وضع نقد واقساطتخليه33545/57252/8568/733/967/112)کارخانه(
موجود به فروش مي رسد

کرمان-کهنوج خيابان شهيد ميثم –خيابان ياسر- ياسر 3
نقد/نقد واقساطتخليهپس از کسر 10 درصد675/000/000-----228مسکوني2039 فرعي از 3اصلي2

اعياني با عنايت به اينکه ساختمان داراي ترک خوردگي 
مي باشد وبه علت عدم استحکام کافي قابل سکونت 
نمي باشد لذا اعياني ملک قابل ارزيابي نمي باشد 

کرمان – بردسير خيابان شريعتي طبقه زيرزمين پاساژ 4
طا-پاک14

11فرعي از15 اصلي واقع در 
اين ملک طبق قانون تملک آپارتمان ها حق استفاده از نقد / نقد و اقساطتخليهپس از کسر 10 درصد 16/7556/110/000قدر السهمتجاريبخش 20کرمان

مشترکات را به قدر الحصه دارد

کرمان – زرند خيابان شهيد چمران کوچه شماره 4 5
پاک 10جنب بازار

5914 اصلي واقع در بخش 13 
نقد / نقد و اقساطتخليهپس از کسر10درصد750534/296/600/000تجاريکرمان

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 51/5 سهم آن 
متعلق به بانک سپه است بنابر اين ملک با شرايط و وضع 
موجود به فروش مي رسد وارزش گذاري بر اساس سهم 

متعلق به بانک مي باشد

کرمان –بلوار فردوسي نبش کوچه شماره 10مجتمع 6
روژان طبقه سوم )واحد شمال شرق(

4فرعي از2003 اصلي بخش 
نقد/نقد واقساط____پس از کسر 10درصد 63/7585/142/499قدر السهمتجاري3کرمان

متصرف دارد –قابل ذکر است از مقدار 96 سهم موجود 
31سهم و975هزارم سهم آن متعلق به بانک سپه مي باشد 
بنا بر اين ملک با شرايط و وضع موجود بفروش مي رسد 

قيمت گذاري بر اساس سهم متعلق به بانک مي باشد

کرمان –بلوار فردوسي نبش کوچه شماره 10مجتمع 7
روژان طبقه سوم )واحد شمال غرب(

5فرعي از2003 اصلي بخش 
پس از کسر 10درصد 62/15قدر السهمتجاري3کرمان

نقد/نقد واقساطتخليه1/677/600/000

 کرمان-رفسنجان روستاي عبداله آباد خيابان 8
 کارگاهي2189 اصلي بخش 9کرمانشهيد مطهري ترمينال ضبط پسته شمس کشت

پس از کسر 10درصد 19862/1921776)ضبط پسته(
نقد/نقد واقساطتخليه15/480/000/000

کرمان – بلوار جمهوري اسامي چهارراه فرهنگيان 9
روبروي هتل پارس

247الي 249 فرعي از2843 
پس از کسر 10درصد 1299814059تجاري اصلي واقع در بخش 3کرمان

نقد / نقد و اقساطتخليه551/023/830/000

بانک سپه  -  مديريت شعب منطقه کرمانتاريخ چاپ :97/10/10
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خبر
نماينده مجلس خبر داد؛

افشايپشتپردهارزانفروشي
چهارشرکتبزرگدولتي

 يک نماينده مجلس شوراي اسامي با افشاي جزئيات واگذاري برخي 
از شرکت هاي بزرگ گفت: چالش اصلي خصوصي سازي در ايران اهليت 
است.به گزارش تسنيم ،داريوش اسماعيلي با نام بردن برخي شرکت هاي 
بزرگي چون ماشين سازي تبريز، نيشکر هفت تپه، آلومينيوم المهدي،هپکو 
و پاايشگاه کرمانشاه و جزئيات واگذاري اين شرکت ها گفت: 55 نماينده 
مجلس شوراي اسامي اخيراً از رئيس قوه قضائيه خواستند براي بررسي روند 
اين واگذاري ها و تخلفات، کميته ويژه اي تشکيل شود.او گفت: شرکت هاي 
از  چون  هستند  اصلي  چالش  غيردولتي  عمومي  نهادهاي  و  خصولتي 
 يک طرف دولتي نيستند از طرفي هم مجمعي که تعيين کننده اعضاي 
هيئت مديره شرکت هاي خصولتي هستند، دولت است در نتيجه مديرعامل 
اين شرکت ها نگران بيان شرکت نيست و در اين شرکت ها شفافيتي هم 
وجود ندارد.او با بيان اينکه جدي ترين مشکل خصوصي سازي نيز نداشتن 
اهليت است، افزود:نااهل بودن يعني افرادي که شرکت ها به آنها واگذار 
شده است،اهليت ازم را ندارند.اسماعيلي در ادامه گفت: اگر بنا باشد يک 
واحد توليدي خصوصي سازي شود به مفهوم اين است که واحد به وسيله 
بخش خصوصي ادامه کار دهد و گسترش پيدا کند که اگر اين گونه نباشد 
و کارخانه توليدي به سمت نابودي برود، يعني دولت مال فروشي کرده است.
او ابراز کرد: قرار بود پول واگذاري شرکت هاي بزرگ توسعه اي مثل ايميدرو 

و ايدرو به بخش توسعه اي واريز شود که نشد. 

قائم مقام مديرعامل راه آهن: 
جديصورتبهآهنراهساختار

اصاحميشود
 قائم مقام مديرعامل راه آهن با بيان اينکه اصاح ساختار راه آهن به 
صورت جدي دنبال مي شود گفت: تمايلي به ورود در حوزه ساخت 
اما  داريم،  بهره برداري  در  زيادي  کارهاي  چون  نداريم،  خط  آهن 
ممکن است در پروژه اي به ما تکليف شود که در بخش ساخت نظير 
خط آهن رشت - آستارا وارد شويم.وي افزود:قلم داراي ارزش  معنوي 
باايي است و خداوند نيز در قرآن کريم به قلم قسم ياد کرده است، 
بنابراين مطلوب است که اين قلم در مصاديقي براي خدمت به جامعه 
به کار گرفته شود. به گزارش خبرنگار ما،حسين عاشوري با تأکيد بر 
اينکه ضرورت دارد جامعه از طريق رسانه از دولت ها مطالبه گري کند، 
گفت: قطعا بايد به موضوعاتي نظير اينکه چرا راه آهن به تناسب نياز 
جامعه توسعه نيافته است و يا در صد سال اخير توسعه يافتگي راه آهن 
مطلوب نبوده است پرداخت؟ قائم مقام مديرعامل راه آهن با بيان اينکه 
توسعه حمل ونقل ريلي به نوعي خدمت به  جامعه  است، گفت: مصرف 
سوخت در حمل ونقل ريلي يک هفتم حمل و نقل جاده اي است زماني 
که حرف از اقتصاد مقاومتي و کاهش مصرف سوخت مي شود، بايد به 
ريل توجه ويژه داشت.  وي يادآور شد: در همه برنامه هاي باادستي 
توسعه، به توسعه حمل ونقل ريلي به عنوان حمل ونقل ايمن و سبز 
اشاره مي شود اما زماني که صحبت از تخصيص منابع مي شود توجه 
اين  بايد در  اين بخش صورت نمي گيرد که اصحاب قلم  به  جدي 
حوزه به کمک راه آهن بيايند تا تصميم گيران کشور توجه واقعي به 
حوزه ريلي داشته باشند.عاشوري ادامه داد: حمل ونقل ريلي 5۰ برابر 
ايمن تر از جاده است و هر چه بار و مسافر از جاده به سمت ريل سوق 
قائم مقام  مي يابد.  کاهش  رانندگي  سوانح  جان باختگان  تعداد  يابد 
مديرعامل راه آهن ادامه داد: در سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد تا سال 
۱۴۰۴ شمسي ۲5 هزار کيلومتر خط آهن در کشور داشته باشيم در 
حالي که امروز ۱۲ هزار کيلومتر خط ريلي داريم و دستيابي به اين 

هدف تا پايان سال ۱۴۰۴ بسيار مشکل است.

آگهي مزايده شماره 97-3
دستگاه مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان 

نوع مزايده :  عمومي يک مرحله اي
موضوع مزايده : فروش حدود 30 تن انواع سيم و ضايعات مسي  اسقاط

زمان , مهلت و نحوه دريافت اسناد مزايده :
متقاضيان مي توانند ازتاريخ 1397/10/12 لغايت 1397/09/18 به سامانه الکترونيکي تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت 

اسناد مناقصه اقدام نمايند
اطاعات تماس مزايده گزار :

تلفن  31137337-054  و 31137340 فکس 31137050-054  پيام كوتاه 09307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونيک

مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده : ضمانتنامه بانکي يا واريز مبلغ  780,000,000 ريال به حساب جاري103403815002 بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام 
ساير در آمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

مهلت ارايه پيشنهاد قيمت و تحويل اصل پاكات : پيشنهاددهندگان مي بايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الکترونيکي دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه 
مورخ 1397/11/02 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاكات اک و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شركت 
آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. ازم بذكر تمامي فرايند مزايده از 

طريق سامانه تداركات دولت صورت مي پذيرد. 
تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پيشنهادات ارائه شده در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 در سالن كنفرانس شركت توزيع نيروي برق سيستان و 

بلوچستان گشايش خواهد شد.
در ضمن شركت كنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تداركات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت امضاء 

الکترونيکي اقدام نمايند جهت اطاعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با تلفنهاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
مركز تماس41934-021     مركز ثبت نام : 889۶9737 -021و 021-851937۶8

مدت قرارداد : يکماه  
ازم بذكر است بازديد از كااهاي موضوع مزايده الزامي است 

ضمنا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر به سايت معامات توانير به نشانيTender.tavanir.org.ir يا سايت شركت توزيع نيروي برق سيستان 
و بلوچستان به نشاني www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند. بديهي است اين شركت در رد يا قبول 

پيشنهادات مختار است .
» ساير اطاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است «.  

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
خ ش: 97/10/10 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11 

آگهي مناقصه 
 نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي پروژه تکميل نماي پايانه مسافربري را براساس فهرست بهاء ابنيه سال 97 از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجدالشرايط 
كه داراي حداقل رتبه 5 ساختمان و ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور باشد واگذار نمايد. لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل 

مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 )ده( روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه:

1. سپرده شركت در مناقصه 41۶/500/000 ريال )چهارصد و شانزده ميليون و پانصد هزار ريال( مي باشد كه بايستي به صورت واريز به حساب 31000033۶1004 
بانک ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر به نام شركت باشد.

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

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

۶. تاريخ تحويل پاكات 97/10/20 مي باشد.
7. تاريخ بازگشايي پاكات 97/10/23 ساعت 18 مي باشد.

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

خ ش: 97/10/3

آگهي مناقصه عمومي
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري مارد در نظر دارد به استناد مجوز اخذشده از پنجاه و ششمين صورتجلسه شوراي سازمان به شماره 
2935/س ف د/97 مورخ 97/09/19 حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه مارليک، مارد و سرآسياب را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 

پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در مناقصه:

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

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

5- متقاضيان جهت اخذ اسناد مناقصه بايد مبلغ 1/500/000 ريال به حساب درآمد سازمان پاركها و فضاي سبز به شماره 100790943483 
واريز و به همراه با كارت شناسايي به امور قراردادها مراجعه نمايند.

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

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

خ ش: 97/10/3

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

استانداري تهران
شهرداري مارد

سازمان پاركها و فضاي سبز

نوبت دوم

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي 
اسامي شهر سيرجان

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

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

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

واريز شود و مدت قرارداد يك سال مي باشد

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

امور تدارکات و قراردادها
شرکت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

نوبت اول
شركت توزيع نيروي برق 

سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي شماره 19/97/ش - نوبت اول
 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات اجراي

 خط انتقال و شبكه توزيع آب فاز توسعه شهرك صنعتي ليا
1- شركت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره )200971085000019( را از طريق سامانه تداركات الکترونيکي 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاي مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه 

تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 97/10/10 ساعت 15 مي باشد.

3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/10/17
4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز پنجشنبه 97/10/27

5- آخرين مهلت تسليم فيزيکي ضمانتنامه به كارفرما: ساعت 10 روز شنبه 97/10/29
۶- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 97/10/29

7- اطاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها:
شركت شهرک هاي صنعتي استان قزوين واقع در قزوين بلوار آيت ا... شهيد بهشتي، روبروي بوستان دهخدا، شماره 1۶۶، تلفن تماس: 33354590-

 www.qazviniec.ir 028، سايت اينترنتي
8- مبلغ برآورد: 12/891/۶۶9/۶99 ريال است كه براساس فهرست بها و اقام مقطوع سال 1397 محاسبه گرديده است.

تبصره: تامين اعتبار اين پروژه واگذاري اسناد خزانه اسامي از محل منابع عمومي و يا منابع داخلي به تشخيص كارفرما تامين خواهد گرديد.
9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  ۶45/000/000 ريال مي باشد.

10- مدت قرارداد: ۶ ماه
11- محل اجراي پروژه:

شهرک صنعتي ليا واقع در كيلومتر 14 جاده قزوين به بوئين زهرا
11- شرايط شركت كنندگان:

شخص حقوقي داراي رتبه حداقل 5 آب دارا بودن حداقل يک سابقه كار قابل قياس به ميزان 70% )به لحاظ حجمي و يا ريالي( همراه با ضمانتنامه 
و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحويل كه پيمانکار مي بايستي راسا با دستگاه هاي اجرايي )طبق تعريف ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري( در 

طي مدت 5 سال گذشته منعقد نموده باشد.
تبصره: پيمانکاران داراي سابقه همکاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي )پيوست اسناد مناقصه( از كارفرما مي توانند در مناقصه 

شركت نمايند. بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صاحيت ازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11

روابط عمومي شرکت شهرك هاي صنعتي استان قزوينخ ش: 97/10/10

شركت شهرك هاي صنعتي 
استان قزوين

حانيه مسجودي
قبول کردن ايرادات بودجه ۹۸ نياز به آگاهي و دليل دارد، يکي از بزرگ 
ترين ايرادات وارد بر ايحه بودجه ۹۸ درخواست دولت براي جبران 

کسري حقوق بازنشستگان از صندوق توسعه ملي ست.
اما سوال اين است که صندوق توسعه ملي چه کارکردي دارد و چرا برداشت 
از آن براي جبران کسري بودجه دولت به ضرر اقتصاد است. بهمن آرمان، 
کارشناس مسائل اقتصادي و نماينده پيشين وزارت امور اقتصاد و دارايي 
در هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در گفت و گو با خبرنگار رسالت گفت: 
حساب ذخيره ارزي که بعدها تبديل به صندوق توسعه ملي شد، نه طبق 
 تصميم دولت اصاحات، بلکه بر اثر تغييراتي که نمايندگان مجلس در برنامه 
5 ساله سوم اعمال کردند، به وجود آمد تا نفت به عنوان ثروت ملي 
از  اقتصادي کشور به کار گرفته شود و برداشت  در راستاي توسعه 
نياز  مورد  ارز  تامين  براي  و  ارزي  به صورت  فقط  هم  اين صندوق 
واردات تکنولوژي و ماشين آات صنعتي و توليدي باشد. البته دولت 
که  صورتي  در  هم  آن  5۰درصد،  سقف  تا  حداکثر  که  داشت  حق 
درآمدهاي پيش بيني شده ناشي از فروش نفت خام در ۶ ماهه نخست 
مابقي صرف  و  کند  برداشت  اين حساب  از  نکند،  پيدا  تحقق   سال 
سرمايه گذاري هاي مولد شود. اما متاسفانه در همان زمان هم حساب 
ذخيره ارزي به حياط خلوت دولت تبديل شده بود، به طوري که ديديم 
برپايه مطالعاتي که در مرکز پژوهش هاي مجلس انجام شد، دولت بيش 
از حد قانوني، يعني تقريبا ۸۲ درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را 
براي تامين هزينه هاي جاري خود يا مسايل عمراني مورد استفاده قرار 
داده بود. اين موضوع براي قبل از اين که دولت آقاي احمدي نژاد سرکار 
بيايد يعني دولت هفتم و هشتم است.ولي در زمان بررسي ايحه برنامه 
پنج ساله چهارم اقتصادي، اين موضوع در هيئت دولت مطرح شد و با 
مخالفت شديد آقاي نوبخش، رئيس کل بانک مرکزي روبه رو شد تا 
اينکه بعدها در مجلس تصميم گرفته شد که اين حساب از کنترل بانک 
مرکزي خارج شود و حياط خلوت دولت ها نباشد و به شکل صندوقي 
شبيه به صندوق هايي که در اکثر کشورهاي صادر کننده نفت وجود 
دارد مثل کويت، عربستان سعودي، قطر امارات و غيره دربيايد يا مانند 
صندوق سرمايه گذاري نروژ که در آن کل درآمد ناشي از صادرات نفت 
و گاز وارد صندوقي خاص شده و وارد بودجه دولتي نمي شود.بنا به دليل 
پيش گفته، اين صندوق تغيير ماهيت داد تا کنترل بيشتري بر آن صورت 

گيرد ولي پس از آن بنابر صاح ديد مقام معظم رهبري، برداشت از آن 
براي موارد خاصي توسط دولت امکان پذير شد.۲ موردش را به طور 
کامل به ياد دارم، يکي برداشت ۸ ميليارد دار از صندوق توسعه ملي 
براي مهار آب هاي مرزي که اين ۸ ميليارد دار تبديل به ريال شد و 
تا به حال با مشکل مالي روبه رو نشده چرا که از نظر استراتژيک و ملي 
براي ايران مهم بود. دومين بار هم به دستور رهبري، يک و نيم ميليارد 
دار براي طرح 55۰ هزار هکتاري زمين هاي کشاورزي خوزستان و 
استان ايام اجازه برداشت داده شد.علي رغم برداشت هاي غير قانوني 
 دولت، با تاش هاي صورت گرفته تا پايان آبان سال ۱۳۸۶، مبلغ 
 ۷/۹ ميليارد دار به سرمايه گذاري هاي مولد اختصاص پيدا کرد و 
 صدها هزار شغل مستقيم وغير مستقيم در کشور ايجاد شد. اما در دولت هاي 
نهم و دهم، اين فرايند متوقف شد و دولت يازدهم زماني که بر سر کار 

آمد، اعام کرد که موجودي حساب ذخيره ارزي صفر است.
در موارد ديگري هم براي رقم هاي کمتر، فکر مي کنم براي واردات 
دارو اجازه برداشت داده شده است. اما اين طرحي که دولت در ايحه 
بودجه سال ۹۸ آورده کار بسيار خطرناکي است.بهمن آرمان تاکيد 
کرد: از دوجهت اين کار خطر آفرين است؛ اين که وابستگي ما را به 
درآمدهاي نفتي بسيار زياد افزايش مي دهد و دوم اين که کار غير قانوني 
است. يعني دولت اگر بخواهد اساس نامه صندوق توسعه ملي را در نظر 
بگيرد، اين پيشنهاد به طور واضح خاف قانون است، زيرا در قانون آمده 
که ساانه ۲ درصد به سهم واريزي صندوق توسعه ملي افزايش پيدا 
کند يعني از ۳۱ درصد سال جاري، در سال ۹۸ بايستي ۳۳ درصد 
شود.البته يک بار ديگر هم در گذشته دولت يا مجلس چنين کاري را 
کرد که سهم صندوق توسعه ملي را از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت 
خام به ۲۰ درصد کاهش داد اما در مجلس شوراي اسامي نمايندگان 
دوباره آن را از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد فعلي افزايش دادند و طبق 
آن چيزي که در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي کشور، آمده 
ساانه بايستي دو درصد به اين رقم اضافه شود.اما حال اين که به دليل 
مشکات ناشي از تحريم ها چنين تصميمي گرفته شده مايه نگراني 
است و مي تواند تبديل ارز به ريال را موجب افزايش پايه پولي کند و 
اگر ضريب تکاثري پول را در ايران حدود ۳ در نظر بگيريم، تورم بسيار 
سنگيني را متوجه کشور خواهد کرد. ضمن اين که نه تنها مغاير با قانون، 
بلکه مغاير با قوانين علم اقتصاد است. زيرا اقتصادهاي امروز جهان بر 
مبناي تقويت طرف عرضه هستند نه طرف تقاضا.يعني اگر اين پول به 
ريال تبديل شود و ريال هم به عنوان اضافه حقوق به بازنشستگان و 
مستمري بگيران پرداخت شود، در ابتدا ممکن است مانند يک مسکن 
عمل کند، اما در نهايت به تورم لجام گسيخته اي تبديل خواهد شد 

که کار را براي دولت بعدي بسيار دشوار خواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اين کار نه به صاح اقتصاد کشور، نه 
مردم و نه به صاح نظام سياسي حاکم بر کشور است. اگر تصويب 
مي شد که مبلغي برداشت شود و با آن کارهاي زيربنايي انجام گيرد 
مانند همان کاري که در گذشته با حکم حکومتي رهبري، ۹ و نيم 
ميليارد دار را براي کارهاي عمراني پرداخت کرديم، مشخص بود که 
هم مي توانست نرخ بيکاري را کاهش دهد و هم باعث افزايش سرمايه 
گذاري و افزايش رشد اقتصادي شود، ولي اين پيشنهادي که دولت 
داده کار بسيار خطرناک و دردسر سازي در آينده خواهد بود و اميدوار 
هستم که نمايندگان مجلس به چنين پيشنهادي راي ندهند و همانند 
گذشته برداشت از اين حساب با تاييد مقام معظم رهبري يا شوراي 
امنيت ملي باشد و در مواقع ضروري و اضطراري اين کار صورت گيرد.

نه اين که يک چک سفيد در اختيار دولت گذاشته شود.

يک اقتصاددان گفت: فقط دو تا سه دهک بايد مشمول دريافت يارانه 
شوند و در عين حال با توجه به کاهش مداوم ارزش پول از زمان اجراي 
 هدفمندي يارانه ها که ناشي از افزايش تورم سال به سال بود، مبلغ 

۴5 هزار تومان يارانه ارزش واقعي خود را از دست داده است.
همان  از  اقتصادي  کارشناسان  کرد:  اظهار  جامساز  محمود 
نحوه  به  شود،  اجرا  ها  يارانه  هدفمندي  قانون  بود  قرار  که  ابتدا 
ها  يارانه  تامين  از  هدف  اينکه  براي  کردند،  اعتراض  آن   اجراي 
عدالت اجتماعي ذکر شده بود اما توزيع مساوي يارانه ها ميان تمام 
اقشار اين مسئله عدالت اجتماعي را زيرسوال برد و کمکي به برقراري 
عدالت نکرد. در همان زمان برخي از طريق شناسنامه هاي متوفيان هم 

يارانه دريافت مي کردند و فساد گسترده اي اتفاق افتاد.
وي بيان کرد: تقسيم درآمد هدفمندي يارانه ها به صورت مساوي 
اصولي نبود. ضمن اينکه پرداخت يارانه ها سه هدف عمده را دنبال 
مي کرد، اول پرداخت5۰ درصد آن براي عموم، دوم پرداخت ۳۰ درصد 
آن به شرکت هاي مولد بخش خصوصي و سوم پرداخت ۲۰ درصد به 
هزينه هاي اضطراري دولت، اما هيچ مشخص نبود که اين هزينه ها 

چه مواردي را در بر مي گيرد. 
افزايش  يارانه ها  التفاوت پرداخت  اقتصاددان تصريح کرد: مابه  اين 
پيدا کرد چون باا بردن قيمت انرژي باعث افزايش هزينه کارخانه ها 
و بنگاه هاي مولد شد. به همين علت ۳۰ درصد را پرداخت کردند تا 
اين افزايش جبران شود، اما متاسفانه به اين صورت رفتار نشد و تقريبا 
۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه به تمام افراد پرداخت و بخشي از محل 
ديگري تامين شد، چون آن مابه التفاوت فروش انرژي به ۴۲ هزار 

ميليارد تومان نمي رسيد. 
جامساز ادامه داد: شرکت هاي توليدي يارانه اي دريافت نکرده و از دو جهت 
متضرر شدند. يکي از اين جهت که به هر حال هزينه انرژي افزايش پيدا 
کرده بود و از سوي ديگر يارانه ها بر روي سطح عمومي قيمت ها اثر تورمي 
 داشت و قيمت هاي نسبي را باا برده بود و ثانيا وقتي اين اتفاق افتاد، قيمت

نهاده هاي توليدي هم به تبع آن باا رفت. بنابراين هم از لحاظ افزايش 
نهاده هاي توليد و هم از لحاظ افزايش قيمت انرژي هزينه هاي تمام 
شده باا رفت و رقابت پذيري توليدکنندگان در بازار مخصوصا با ورود 
کااهاي چيني با مشکل مضاعف روبه رو شد و بسياري از آنها مجبور 

شدند پايين تر از ظرفيت خود کار کنند. 
 وي تاکيد کرد: باتوجه به کاهش مداوم ارزش پول از زمان اجراي يارانه ها 
که ناشي از افزايش تورم سال به سال بود، ۴5 هزار تومان ارزش واقعي 
خودش را از دست داد. در حال حاضر اين ۴5 هزار تومان يارانه دردي از 
 طبقه متوسط و يا کارگر که حقوقي کمتر از يک ميليون تومان دارد، دوا 
نمي کند. بنابراين بايد تغييرات کلي در ساختار پرداخت يارانه داده 
شود. اوا کشورهاي مترقي يارانه را به صورت نقدي پرداخت نمي 
کنند يا اگر هم پرداخت کنند به تدريج از ميزانش کم مي کنند و 
آنچه که به پرداخت يارانه اختصاص داده مي شود، بايد به تدريج در 

توليد سرمايه گذاري شود.
اين اقتصاددان يادآور شد: دولت بايد بانک اطاعاتي بسيار قوي داشته 
باشد و از آن طريق بتواند افراد فقير را از غني تشخيص بدهد. اينکه 
مي گويند هرکس يک اتومبيل دارد جزء طبقه فقير نيست، استدال 
بسيار معيوبي است چون بسياري از افراد با قرض اتومبيلي خريداري 
کرده و به وسيله آن هزينه زندگي شان را تامين مي کنند. وزارت 
دارايي براي تهيه بانک اطاعاتي بايد از يک روش صحيح و علمي 
استفاده کند. وقتي اين بانک اطاعاتي را نداريم، تشخيص بين فقير 

و غني بسيار مشکل است.

وي افزود: رئيس جمهور وقتي سرکار آمد بايد قانون بودجه را اجرا مي 
کرد چون نمي توانست از قانون عدول کند و به همين علت پرداخت 
يارانه را ادامه داد اما باتوجه به اينکه يارانه، اثر سوء خودش را نشان 
داده بود، روحاني تصميم گرفت از مردم بخواهد به صورت داوطلبانه 
از دريافت يارانه خودداري کنند، اما مردم همکاري نکردند و شايد ۲ 

ميليون نفر بودند که انصراف دادند. 
وي ادامه داد: در حال حاضر هم که قدرت خريد در يک سال اخير به 
شدت پايين آمده و حتي قدرت خريد به يک سوم رسيده، دولت تدابيري 
انديشيده تا به افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي و سازمان ۱5 
خرداد مبالغ بيشتري پرداخت شود، اما تمام اقشار ضعيف، تحت پوشش 
اين سازمان ها نيستند. از سوي ديگر در اينجا حذف دهک هاي پردرآمد 
هم مطرح است و اعتقادم بر اين است که فقط دو تا سه دهک بايد 
مشمول دريافت يارانه شوند. اين اقتصاددان گفت: انتخاب اين دهک ها 
بايد براساس ضوابط و مشخصه هاي علمي و بانک اطاعاتي باشد. البته 
اين بانک به اين زودي امکان تشکيل ندارد. متاسفانه ما تصميمات را 
زودهنگام مي گيريم اما خيلي دير اجرا مي کنيم، اين خاصيت ديوان 
 سااري دولتي ماست.جامساز با بيان اينکه تغيير در نظام يارانه اي يکي از 
چالش هاي بزرگ دولت است که بايد با درايت خاصي انجام شود، 
هاي  روش  با  غني  از  را  فقير  بتوانند  ها  اين  وقتي  کرد:   تصريح 
نوين علمي تشخيص بدهند، دست دولت باز مي شود تا بخشي از 
يارانه ها را پرداخت نکند و در عين حال يارانه دهک هاي ضعيف 
را افزايش داده و بخش عمده آن را صرف اعتاي توليد کند، اما نه 
اينکه به توليدکننده پول بدهد. همان طور که مي دانيد توليدکننده 
بخش خصوصي معطل تن خواه گردان است. تن خواه گردان بايد از 
طريق بانک تامين شود چون سيستم ما بانک محور است.به گفته 
هايشان  سرمايه  چون  هستند  سرمايه  از  تهي  اغلب  ها  بانک   وي، 
دارند،  زيادي  معوق  مطالبات  کرده،  توزيع  ناسالم  طريق  به  را 
اند  گرفته  پول  تومان  ميليارد  هزاران  ها  بانک  از  اندکي   افراد 
بتواند  نکرده که  پيدا  را  اين  و دولت هنوز قدرت  برنمي گردانند  و 
پول ها را برگرداند. ضمن اينکه بانک ها به بانک مرکزي هم بدهي 
خيلي زيادي دارند. با وجود اينکه بانک هاي ما ۶ برابر بيشتر از بانک 
مرکزي خلق پول داشته اند اما براي اعطاي اعتبار به بخش خصوصي 

در تنگنا هستند.

بهمن آرمان در گفت و گو با رسالت: 

صندوق توسعه ملي، حياط خلوت دولت هاست
محمود جامساز در گفت و گو با رسالت: 

فقط دو  تا  سه دهك بايد مشمول دريافت  يارانه شوند
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بازديد مديرعامل 
شرکت ملي مناطق 

 نفتخيز جنوب 
 از اجراي دو پروژه 

در مسجدسليمان

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در سفر به شهر مسجدسليمان ضمن 
 ديدار و گفت وگو با مديران و روساي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، 
از 2 پروژه ي عام المنفعه  اين شرکت نيز بازديد کرد .به گزارش روابط عمومي 
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، مهندس احمد محمدي در ابتدا با 
حضور در منطقه تمبي از پروژه  احداث پارک تفريحي که در کنار نخستين کارخانه 
برق حرارتي خاورميانه و ايران توسط اين شرکت احداث شده و با نصب تجهيزات 
و تأسيسات مربوطه در آستانه افتتاح قرار دارد بازديد کرد .وي در اين بازديد از 
روند خدمت رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با اجراي چنين 
پروژه هايي که موجب افزايش روحيه نشاط و شادابي جامعه و همچنين تقويت 

انگيزش و ماندگاري نيروي انساني مي شود ابراز رضايت کرد و بر اجراي چنين 
 پروژه هايي تأکيد کرد .نخستين بيمارستان خاورميانه و ايران و بازديد از بخش هاي 
مختلف آن مقصد بعدي مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در سفر به 
مسجدسليمان بود .مهندس محمدي طي اين بازديد از بخش اطفال بيمارستان 
 امام خميني )ره( صنعت نفت که توسط مديريت خدمات شرکت بهره برداري 
 نفت و گاز مسجدسليمان به طور کامل مرمت و بازسازي شده است بازديد نمود .
وي با اشاره به نقش و جايگاه بهداشت و درمان در ارائه خدمات مستمر و پايدار 
به کارکنان گفت : نبود پزشکان متخصص  يا امکانات شايسته پزشکي در کنار 
فرسودگي سازه مراکز درماني علل مراجعه کارکنان به مرکز استان جهت بهره 

مندي از کوچکترين خدمات بهداشتي و درماني است .

شهرستان

خبر
رئيس اتاق بازرگاني البرز اعام کرد:

آمادگي البرز در گرفتن سهمي از 
بازارهاي بين المللي غذاي حال آلمان

کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس اتاق بازرگاني البرز در نشست مشترک هيئت تجاري کشور 
آلمان با فعاان اقتصادي استان البرز که در اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و کشاورزي البرز برگزار شد، اظهار کرد: اين استان آمادگي 
دارد براي گرفتن سهمي از بازارهاي بين الملي غذاي حال با کشور 
آلمان همکاري کند.به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني البرز، رحيم 
بنا موايي افزود: به تجارت از دست رفته حال در اروپا اشاره کرد و 
يادآور شد: با توجه به رشد صنعت فعال ايران در حوزه غذاي حال 
درصدد ايجاد بازار فروش محصوات صنعت غذاي حال در آلمان 
هستيم.وي  با بيان اينکه اميدواريم بستر ايجاد روابط اقتصادي بين 
کشور آلمان و ايران بيش از گذشته فراهم و ميسر شود، اظهار کرد: 
استان البرز به واسطه ظرفيت هاي علمي و تخصصي از دانش فني 
خوبي برخوردار است لذا با تکيه بر اين توانمندي ها زمينه توسعه 
صادرات و تجارت بين دو کشور ايران از جمله استان البرز و آلمان 
 فراهم خواهد شد.وي   گفت: در سايه امنيت و با تکيه بر توانمندي هاي 
متقاضي  خارجي  گذاران  سرمايه  از  مختلف،  ابعاد  در  البرز  استان 

استقبال خواهيم کرد.

همزمان با فرارسيدن فصل سرما:
منطقه9 ميزبان مرغ هاي ماهيخوار 

مهاجر شد
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

بوستان المهدي واقع در ميدان آزادي، به عنوان يکي از بوستان هاي شاخص 
و زيباي ورودي غربي پايتخت مي باشد که به تازگي پذيراي پرندگان 
مهاجر و مرغ هاي ماهيخوار بوده است.به گزارش " پايگاه خبري مياد 
رسالت " و به نقل ازروابط عمومي شهرداري منطقه 9، درياچه مصنوعي در 
بوستان المهدي )عج( به دليل ايروبي و کاهش عمق آب درياچه، زيستگاه 
مناسبي براي پرندگان مهاجري است که در فصول سرد سال از مناطق 
شمالي همچون سيبري به جنوب مهاجرت مي کنند. اين درياچه به يک 
اکوسيستم مصنوعي براي اين مرغ هاي مهاجر تبديل شده است که با 
پرواز آنها به منطقه 9، صحنه اي زيبا و خيره کننده اي را براي چشم هاي 
خسته رهگذران در حوالي ميدان آزادي ايجاد کرده است.به گفته مدير 
انجمن زيست محيطي شهر سبز، اين مرغ هاي ماهيخوار از لجنزار هاي 
اين درياچه تغذيه مي کنند و در صورتي که شرايط زيستي و برقراري 
امنيت را براي اين پرندگان مهاجر و بومي فراهم کرد، مي توان آنها را در 

اين منطقه ماندگار کرده و به حفظ بقاي آنها کمک کرد.

سرپرست اداره ميراث فرهنگي دامغان:
 مرمت مسجدتاريخانه دامغان 

آغازگرديد 
دامغان-خبرنگاررسالت:

   سرپرست اداره ميراث فرهنگي دامغان گفت: کارمرمت  مسجد 
تاريخانه  دامغان که از قديمي ترين مسجدهاي ايران است وساخت 
آن به اواسط قرن دوم هجري و اواخر حکومت بني اميه و اوايل حکومت 
عباسي مي رسدآغازشد.مهدي قاسمي افزود: مرمت اين بناي تاريخي با 
اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون ريال از محل اعتبارهاي ملي و استاني 
آغاز شده است.وي افزود: اصاح و کف سازي، نورپردازي داخلي و نماي 
بيروني، پشت بندها و استحکام بخشي ديوارها در حال انجام است.

قاسمي تصريح کرد: اين اقدام ها در راستاي حفظ، نگهداري و احياي 
مسجد تاريخانه انجام مي شود. وي بناهاي تاريخي را هويت و نشان 
هر شهر دانست و گفت: آثار تاريخي بايد به صورت مداوم مرمت و 
نگهداري شوند تا گنجينه اي براي نسل هاي آينده باشند. سرپرست 
اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصريح کرد: اين 
شهرستان داراي ظرفيت باايي در گردشگري است که بايد تاش 
کنيم تا با مرمت و معرفي هر چه بهتر آثار تاريخي، اين صنعت را در 
دامغان تقويت کنيم.شهرستان دامغان داراي بيش از 2 هزار بنا و اثر 
تاريخي است که تاکنون 500 اثر شناسايي و از اين تعداد 126 اثر در 

فهرست آثار فرهنگي ملي ثبت شده است.

شهردار کرج اعام کرد: 
جذب 9۴ درصدي درآمد در آذرماه 

کرج-خبرنگاررسالت:
شهردار کرج از جذب 9۴ درصدي درآمد نقدي و تهاتري شهرداري در آذر 
ماه سال جاري خبر داد.  به گزارش پايگاه خبري مديريت شهري کرج، 
علي اصغر کمالي زاده در صد و يازدهمين جلسه رسمي شوراي شهر 
کرج، افزود: شهرداري کرج در آذرماه  رکورد درآمد را شکست. شهردار 
کرج کل درآمد نقد و تهاتر آذر را حدود 1۳۳ ميليارد تومان عنوان 
کرد و گفت: شهرداري کرج موفق شد در آذر ماه ۷5 ميليارد و ۷00 
ميليون تومان به صورت نقد و 6۷ ميليارد و 200 ميليارد تومان به 
صورت تهاتري جذب داشته باشد.  به گفته کمالي زاده؛ جذب درآمد 
شهرداري در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 66 
درصد رشد داشته است.وي اظهار کرد: تاش مي کنيم با برنامه ريزي 
مناسب شاهد جذب درآمد صد در صدي  شهرداري کرج باشيم.شهردار 
کرج در بخش ديگري به پرداخت عيدي پرسنل اشاره کرد و افزود: 

ساير مطالبات پرسنل به زودي پرداخت مي شود.

مدارس غير انتفاعي سيستان و بلوچستان 
متولي ندارد 

زاهدان-خبرنگاررسالت:
درحالي که برابر گزارش مديران مدارس دولتي در سيستان و بلوچستان 
 کيفيت آموزش در مدارس دولتي به مراتب بهتر و مفيدتر از مدارس 
غير انتفاعي است اما هر سال بر تعداد مدارس غير دولتي افزوده مي شود و 
هيچکس مکان تاسيس اين مدارس و نحوه انتخاب معلم و نتايج به دست 
آمده در پايان سال تحصيلي را کنترل نمي کند. گزارش خبرنگار ما حاکي 
است در اين مدارس کمترين حقوق به کارکنان و مدرسان پرداخت مي شود 
همچنين هزينه ها براي سيستم گرمايشي و سرمايشي بسيار ضعيف است 
و مسئولين آموزش و پرورش کنترلي در نصب سيستم هاي سرمايشي 
و گرمايشي استاندارد ندارند که نتيجه اش فوت چهار کودک در حادثه 

آتش سوزي در يک مدرسه پيش دبستاني است .

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
هتل ها شاکله توسعه گردشگري 

هستند
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان مرکزي، مديرکل گفت:  »هتلداران استان خدمات 
ارائه مي دهند و از حيث خدماتدهي  مطلوبي را به گردشگران 
توسعه گردشگري  براي  اما  به سر مي برند  در وضعيت مناسبي 
و رضايتمندي توريست مي بايست با برنامه ريزي و برنامه باوري 
حرکت کرد و از هر گردشگر در هتل ها به عنوان يک فرصت و 

مبلغ براي استان بهره مند شد.«
عليرضا ايزدي افزود: » حفظ شانيت و جايگاه هتل ها يک اصل در 
گردشگري است چراکه هر گردشگر، مقدار زيادي از تصور، امنيت، 
رفاه و خدماتي را که با خود به عنوان يک مبلغ به استان هاي ديگر 
مي برد از هتل ها مي گيرد و آن را تسري مي بخشد از اين رو اجراي 
برنامه هاي کيفي کوتاه و بلند مدت در راستاي خدمات، تبليغات و 
تورهاي منسجم يک اصل اساسي در اين حوزه است.«او در ادامه 
با اشاره به دور شدن از فضاي شعارزدگي گفت: » متاسفانه بيش 
از اجرا، به شعار دادن دلخوش کرده ايم در حالي که اين شعار ها 
نه تنها مشکلي را مرتفع نمي کنند بلکه باعث فرار سرمايه گذار و 
گردشگر نيز مي شود. براي بزرگ شدن در حوزه گردشگري بايد 

بزرگ فکر کرد نه اينکه شعار بزرگ داد.«

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
براي نخستين بار نقشه برداري کامل 

 و طرح جامع مرمت بازار اراک 
تهيه مي شود

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان مرکزي، مديرکل در مهرماه 9۷ با اعام اين خبر 
گفت: » مجموعه 1۴ هکتاري بازار تاريخي اراک به واسطه عظمت 
ساختاري و شکوه تاريخي، برنامه اي اساسي و جامع را براي مرمت 
و احيا مي طلبد زيرا نمي توان با برنامه هاي منفرد و مقطعي، 
اميدي به حفظ اصولي اين مجموعه داشت.«عليرضا ايزدي افزود: 
» هرگونه اظهار نظري در خصوص مرمت و احيا بازار بدون اطاع 
از وضعيت موجود، کمبودها، موانع و از همه مهمتر نقشه مجموعه، 
شعاري بيش نيست چراکه در خصوص وضعيت و شرايطي اظهار 
نظر کرده ايم  يا اقدامات اجرايي صورت داده ايم که اساسا نسبت 
به آن کم اطاعيم. بازار محل آزمون و خطا نيست زيرا نه توان 
خطاهاي اجرايي را دارد و نه شرايط کم توجهي را.«او در ادامه با 
 اشاره به پيشرفت ۷0 درصدي نقشه برداري بازار گفت: » پيش بيني 
ما اين است که تا اواسط بهمن ماه نقشه برداري اين مجموعه به 
پايان رسد تا اولين نقشه به روز و با مشخصات کامل بازار تهيه شود. 
همچنين پوشش بام بازار با کليه عوارض و به ويژه شيب بندي ها 

در اين نقشه برداري تعيين و مشخص مي شود.«

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان خبرداد:
سرمايه گذاري دو هزار ميليارد ريالي 

آب منطقه اي استان گلستان در 
اجراي طرح هاي آبرساني 

گرگان-خبرنگاررسالت:
سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد ريالي آب منطقه اي استان گلستان 
با کمک بخش خصوصي در اجراي طرح هاي آبرساني .با شروع 
روند کاهشي اعتبارات عمراني از سال 9۳ تاکنون، استفاده از ساير 
منابع اعتباري و سرمايه گذاري در حوزه تامين آب شرب در دستور 

کار شرکت آب منطقه اي گلستان قرار گرفته است.
 مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان گفت: شرکت آب منطقه اي 
استان گلستان طي سال هاي اخير تاش کرده است از محل ساير منابع 
 و سرمايه گذاري بخش خصوصي، بخشي از تامين منابع طرح هاي 
مهم عمراني و از جمله آبرساني را انجام دهد. به گزارش روابط 
عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، مهندس علي نظري اظهار 
 کرد: در اين راستا تا کنون بالغ بر ۳  هزار ميليارد سرمايه گذاري 
به  نرماب  از سد  انتقال آب  اجراي خطوط  پروژه-  قالب سه  در 
شهرهاي گنبد و مينودشت- اجراي تصفيه خانه سدنرماب )جهت 
تامين آب شرب شهرها و روستاهاي شرق استان( و اجراي تصفيه 
يا طي کردن مراحل عقد  اجرا  خانه آب شرب گرگان در حال 

قرارداد مي باشد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبرداد:
افزايش۲9 درصدي برخورد با باند هاي 

قاچاق کاا و ارز در استان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:

 فرمانده انتظامي استان اصفهان از تشکيل  بيش از ۳ هزار پرونده 
در حوزه مبارزه با قاچاق کاا و ارز و افزايش29 درصدي برخورد 
با باند ها در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت : ارزش ريالي کااي 
قاچاق مکشوفه بالغ بر 9۴۸ ميليارد ريال بوده و 6۸0 وسيله نقليه 
حامل کااي قاچاق توقيف شده است.سردارمهدي معصوم بيگي با 
اشاره به اجراي طرح عملياتي مرصاد 21 در حوزه استاني و تمرکز 
آن در حوزه مواد مخدر، سرقت وکشف بوده است ، اظهار کرد: 
در نتيجه اجراي اين طرح در مدت 10 روز بيش از 1100 کيلو 
مواد مخدر کشف و 2۴ خودرو توقيف شد و حدود ۳00 قاچاقچي 
دستگير شدند.وي همچنين با اشاره به اين که در قاچاق کاا هم 
توفيق خوبي داشتيم ، اذعان کرد: در اين طرح ۸۸ نفر قاچاقچي 
کاا دستگير شدند و ارزش ريالي قاچاق کشف شده نزديک به 6 
ميليارد تومان بود و 55 دستگاه هم توقيف شد.فرمانده انتظامي 
استان اصفهان در باره طرح ابتکاري جليقه ايربگ دار براي راکبان 
موتورسيکلت که در اتاق هاي انديشه ورزي انتظامي استان طراحي 
شده و در مرحله نهايي شدن است، گفت : اين طرح نشان دهنده 
وجود ظرفيت هاي خوبي در کشور براي حل مسائل است واميدواريم 
به توليد انبوه برسد ، چون استفاده از آن مي تواند تلفات راکبان 

موتورسيکلت را کاهش دهد.

 رسيدگي به تخلفات 11 شرکت حمل و نقل 
کااي عمومي جاده اي استان قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين به منظور رسيدگي به 
تخلفات 11 شرکت حمل و نقل کااي عمومي جاده اي استان قزوين، جلسه کميسيون ماده 
12 اين استان برگزار شد. در اين جلسه که با حضور افشين پيرنون مديرکل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان قزوين، معاون حمل و نقل، روساي ادارات حقوقي، حمل و نقل کاا، 
ايمني و ترافيک و رئيس انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل کااي جاده اي استان برگزار 
شد، به تخلفات 11 شرکت در بخش حمل و نقل کاا رسيدگي و و احکام مربوطه صادر شد. 
پيرنون در اين جلسه با اشاره به اين که عمده تخلفات شرکت هاي حمل و نقل کاا شامل 
رعايت نکردن مقررات و ضوابط تاسيس و بهره برداري و فعاليت شرکت، استفاده نکردن از 
ناوگان ملکي، دريافت کميسيون مازاد، پرداخت نکردن کرايه راننده و رعايت نکردن نوبت 
اعام بار بود، تصريح کرد: همچنين با بررسي هاي انجام شده توسط اين اداره کل، يک شرکت  
حمل و نقل کااي جاده اي استان به دليل رعايت نکردن قوانين و مقررات و تخلفات مربوط 

به ناوگان ملکي به مدت يک ماه تعطيل شد. 

احداث اولين سينماي غرب اصفهان و باغ 
بستني در منطقه 11 شهر اصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان از احداث باغ بستني و اولين سينماي غرب اصفهان 
در آينده خبر داد. حميد اشرفي در نشست خبري به ويژگي هاي منطقه 11 شهرداري 
در شمال غربي اصفهان با مساحت 11۴0 هکتار و داراي 11۷ هکتار بافت فرسوده 
 واقدامات صورت گرفته در اين منطقه اشاره کرد و گفت : پياده راه سازي خيابان ابوذر ، 
آزاد سازي روغن نباتي ناز، تغيير کاربري زميني به مساحت ۴0 هزار متر مربع به 
منظور احداث مانژ اسب سواري از جمله طرح هاي اين منطقه است.وي در خصوص 
 محور گردشگري رهنان تصريح کرد:اين محور با تاقي ۴محله به محل درب ميدان 
مي رسد که حمام و مسجد تاريخي رهنان ، زورخانه ذوالفقار و هنرسراي مهتاب از جمله 
مکان هاي تاريخي و فرهنگي اين محور به شمار مي رود.مدير منطقه 11 شهرداري 
اصفهان با بيان اينکه با احياي حمام رهنان به محور گردشگري رهنان هويت بخشي 
و جاذبه گردشگري شناخته مي شود،عنوان کرد:در برنامه بازسازي اين حمام احياي 

حوضچه نمک،حوضچه لجن و حوضچه رايحه و ماهي انجام مي گيرد.

  نجات مرد ۴0 ساله با سرعت عمل موتورانس 
و تاش اورژانس نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
 رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي نيشابور از احياي موفق مرد ۴0 ساله  
توسط پرسنل اورژانس 115 نيشابور خبر داد.دکتر قاسم مشارموحد افزود: به دنبال 
تماس با مرکز ارتباطات اورژانس 115 مبني بر کاهش هوشياري مردي ۴0 ساله با 
توجه به ترافيک مسير، سريعا موتورانس و آمبوانس پايگاه چهار شهري به محل 
اعزام شدند.وي ادامه داد: با سرعت عمل اورژانس موتوري و رسيدن سريع به محل 
و بررسي وضعيت بيمار، عائمي مبني بر وجود نبض و تنفس دريافت نشد. بافاصله 
اقدامات درماني ازم و احياي قلبي ريوي پايه آغاز شد، با رسيدن آمبوانس و ادامه 
آقايان رضا  اورژانس 115  پيشرفته،  توسط پرسنل  به صورت  قلبي ريوي  احياي 
گرمابي، رضا رحماني و جابر پارسازاده، بيمار مجدد به زندگي بازگشت.متخصص 
با  و  يافت  انتقال  بيمارستان حکيم  به  مراقبت  تحت  مددجو  افزود:  اورژانس  طب 
اينک در  و هم  است  پايدار شده  بيمار  پرستاران شيفت وضعيت  و  پزشک  تاش 

بخش مراقبت هاي ويژه بستري است.

فرماندار کهگيلويه مطرح کرد:
 رسانه ها مشاوران خوبي براي مسئوان

 هستند
دهدشت-خبرنگاررسالت:

فرماندار کهگيلويه با اشاره به نقش مهم رسانه ها 
در آگاهي بخشي و شفاف سازي گفت: مديران 
مي توانند از رسانه ها به عنوان مشاور براي برطرف 
کردن مشکات حوزه کاري خود استفاده کنند.

اصحاب  با  خبري  نشست  در  نيکبخت  جعفر 
رسانه با اشاره به اينکه از رسانه ها به عنوان رکن 
چهارم دموکراسي ياد مي شود ، اظهار داشت: 
 بايد مسئوان از ظرفيت اطاع رساني رسانه ها 
براي خدمات رساني بهتر به مردم و برطرف کردن 
 مشکات استفاده کنند.وي با بيان اينکه قلم رسانه ها 
سياست، اقتصاد و فرهنگ را جهت مي دهد، 
گفت: آگاهي بخشي و روشنفکري از اهداف اصلي 
رسانه هاست.نيکبخت مشکات جامعه خبرنگاران 
را اشتغال، بيمه و مسکن دانست و گفت: بايد برنامه 
ريزي ازم براي برطرف شدن مشکات رسانه ها 

بصورت کلي از سوي مسئوان کشوري انجام شود.
وي يکي از سياست هاي اصلي فرمانداري را اجراي 
طرح هاي اشتغال زا دانست و گفت: راه اندازي 
 بنگاه هاي کوچک و زودبازده براي اشتغال زايي 
در اولويت خواهد بود. فرماندار کهگيلويه بيان کرد: 
با برنامه ريزي هاي انجام شده در طول هفته از 
روستاهاي محروم در بخش هاي مختلف بازديد 

خواهد شد.

با اخذ مجوز از شوراي اقتصاد:
 36 پروژه با استفاده از تسهيات بانک سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي اجرا مي شود 

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان: 
۴۲ ميليون ليتر نفت سفيد در سطح روستا هاي کردستان تامين و ذخيره سازي شد

رئيس شوراي اسامي شهرستان قدس:
فناوران  و نخبگان برتر به عنوان  ارزشمندترين سرمايه هاي انساني شهر هستند

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه اي گلستان خبر داد:
پيشرفت فيزيکي 55 درصدي زهکشي اراضي اولويت دار گلستان

رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس»عادل سليماني« مدير دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار 
شرکت سهامي برق منطقه اي گيان با اعام اين مطلب گفت: با 
استفاده از تسهيات بانک سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي 
اجراي ۳6 پروژه که به مبلغ 1۴1 ميليون يورو مي باشد تعداد زيادي 
از پروژه هاي زيربنايي شبکه انتقال و فوق توزيع استان به اجرا در 
خواهند آمد. بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته با اخذ تسهيات 

مذکور، در بخش 2۳0 کيلوولت درخصوص احداث پستهاي رودبنه، 
ديلمان و سيادتي و توسعه پستهاي عضدي، اکان، لوشان و همچنين 
خريد يک دستگاه پست سيار اقدام خواهد شدوي افزود: در سطح 
ولتاژ 1۳2 کيلوولت، توسعه پست هاي رستم آباد و منجيل و در 
سطح ولتاژ 6۳ کيلوولت احداث 6 پست جديد به همراه توسعه 
هاي  پست  بر  عاوه  آمد.  خواهد  در  اجرا  به  موجود  پست   10 
مذکور، منابع مالي مورد نياز براي اجراي  9 پروژه خط جهت تقويت 

شبکه تامين برق استان به طول تقريبي 2۸5 کيلومتر ، تامين 
 خواهد شدسليماني گفت: با توسعه شبکه، استفاده از سيستم هاي 
ارتباطي وکنترلي مدرن به منظور  بهره برداري مناسب از شبکه 
اهميت بيشتري خواهد يافت و احداث مرکز ديسپاچينگ فوق 
توزيع گيان و احداث 5۴0 کيلومتر فيبر نوري جهت برقراري 
ارتباط مناسب با پست هاي استان از ديگر برنامه هايي است که 

پس از اخذ تسهيات مد نظر اجرايي خواهد شد . 

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان در 
کميته مقابله با بحران که در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه کردستان برگزار شد، گفت: از ابتداي ارديبهشت ماه امسال 
تاکنون بيش از ۴2 ميليون ليتر نفت سفيد در سطح روستاهاي استان 
تامين و ذخيره سازي شده است که سهم روستاهاي صعب العبور از 

اين ميزان 2۳ ميليون ليتر بوده است.فريدون ياسمي بر آمادگي 
هر چه بيشتر واحدهاي عملياتي ستاد و نواحي بويژه نواحي مرزي 
براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در فصل سرما تاکيد کرد 
و افزود: در سال جاري در مجموع ۴۸ ميليون ليتر نفت سفيد براي 
نمايندگي هاي روستايي و شهري استان کردستان ارسال شده است 
و همچنين تاکنون 55 ميليون ليتر نفت گاز به اين نيروگاه تحويل و 

در نهايت ذخيره سازي شده است وي بااشاره به اينکه  تامين سوخت 
نيروگاه سيکل ترکيبي سنندج به عنوان يکي از مهمترين منابع تامين 
انرژي استان مي باشد اظهارداشت: با توجه به اهميت اين نيروگاه، 
ذخيره سازي مطلوبي در مخازن آن انجام شده است و روزانه نيز با 
تردد نفتکش هاي جاده پيما و تامين از طريق خط لوله بيش از ۳/5 

ميليون ليتر نفتگاز به اين نيروگاه ارسال  مي شود.

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت: 
حسين چناقچي  با بيان اينکه  شهرستان قدس داراي پتانسيل هاي 
بالقوه و بالفعل  ارزشمندي است، گفت: فناوران  و نخبگان برتر به 
عنوان سرمايه هاي انساني شهر هستند.حسين چناقچي  رئيس 
شوراي اسامي شهرستان قدس در همايش تجليل از  نخبگان و 
فنا وران برتر شهرستان افزود: پژوهشگران و فناوران  و نخبگان برتر 
به عنوان سرمايه هاي انساني  و  بزرگ ترين سرمايه هاي جوامع 

محسوب مي شوند.وي در ادامه  با اشاره به سخنان  مقام معظم 
رهبري  که " هوش و استعداد، همت ،کار ،تاش  و پيگيري و 
مداومت تحسين برانگيز از جمله عوامل موفقيت است که هر کس 
حائز اين ويژگي ها باشد مي توان عنوان نخبه را بر آن نهاد،  بنابراين 
ازم است انسان همواره اين ويژگي ها را در خود تقويت کند. رئيس 
شوراي اسامي شهرستان قدس  با اشاره به  وجود فناوران برتر در 
حوزه هاي مختلف در اين شهرستان تصريح کرد: بي شک  با وجود  

پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل  اين شهرستان  بهره گيري  از اين افراد  
در  سطوح مختلف  نقش موثري  در  توسعه پايدار  شهرستان دارد.

چناقچي عنوان کرد:  ازمه موفقيت در اين امر  و اجرايي شدن 
برنامه هاي توسعه محورانه  تدوين سياست و نظارت بر حسن اجرا 
توسط   همه مسئولين مرتبط است  بويژه در سالي که توسط مقام 
معظم رهبري تحت عنوان توليد و اشتغال نامگذاري شده ، توجه به 

اين مهم  نمود و عينيت بيشتري دارد.

گرگان-خبرنگاررسالت:
شرکت آب منطقه اي گلستان مطالعات زهکشي 
اراضي  از  را در سطح ۴50 هزار هکتار  اراضي 
استان در سال 1۳90 آغاز نموده که در نتيجه 
آن،  2۸0 هزار هکتار از اراضي داراي مشکات 
زهکشي شناخته شد. مطابق مصوبات تحقق اقتصاد 
مقاومتي استان، 52 هزار هکتار از اراضي فوق 

در دستور کار زهکشي اين شرکت قرار گرفت.  
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي 
گلستان، بخش وسيعي از اراضي فوق، به دليل 
اقليم نيمه خشک، نوع بافت خاک، شيب کم و 
با  نداشته که  قابل قبولي  امکان کشت  شوري 
اجراي زهکشي قابليت بهبود کشت و افزايش 
توليد دارد.در جريان سفر آذرماه )1۳9۳( دولت 

با تصويب اجراي طرح  تدبير و اميد به استان 
زهکشي در سطح 22 هزار هکتار از اراضي مذکور 
بارقه اميد در دل کشاورزان عموما کم درآمد چهار 
شهرستان مرزي و محروم گنبد کاووس، ترکمن، 
گميشان و آق قا ايجاد گرديد.به گفته معاون 
طرح و توسعه  شرکت آب منطقه اي گلستان: با 
تخصيص اعتبارات مناسب در سال هاي 95 و96 

اين شرکت با انتخاب پيمانکاران درقالب دو اولويت 
10 و 12هزار هکتاري، عمليات اجرايي را آغاز 
نمود.که عمليات زهکشي در سطح 10 هزار هکتار 
از اين اراضي به اتمام رسيده است . بخش 12 هزار 
هکتاري آن نيز که در دو شهرستان بندرترکمن 
و آق قا واقع است درحال انجام بوده و پيشرفت 

فيزيکي آن بالغ بر 20 درصد مي باشد.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کردستان:
بهره مندي از امکانات اکران فيلم و سينما از مطالبات 

بحق هنرمندان  کردستان است

مديرکل امور روستايي استانداري اردبيل خبر داد:
ايجاد چهار هزار فرصت شغلي در قالب اجراي طرح 

اشتغال پايدار روستايي در اردبيل 
اردبيل--خبرنگاررسالت:

مديرکل امور روستايي استانداري اردبيل گفت: 
۴160 فرصت شغلي در قالب اجراي طرح اشتغال 
پايدار روستايي در اردبيل ايجاد شده است.آرام حليم 
در جلسه کارگروه استاني پيش بيني و پيشگيري 
از گسترش بافت هاي ناکارآمد و سکونتگاه هاي 
غيررسمي در اردبيل اظهار داشت: اجراي طرح 
عنوان  به  استان  در  روستايي  پايدار  اشتغال 
يک اولويت اساسي مطرح بوده و تمام تاش و 
جديت ما بر اين است که بتوانيم اشتغالزايي 
مناسبي را در مناطق محروم و روستايي شاهد 
باشيم.وي از بازخورد طرح هاي خرد و کوچک 
اشتغالزايي در روستاهاي استان خبر داد و بيان 

کرد: اجراي اين طرح در روستاها به بهترين 
شکل ممکن خود را نشان داده و هم اکنون نيز 
عمده اهداف ما به اجراي طرح هاي کوچک است 
تا بتوانيم اشتغالزايي در استان را به سطح قابل 
قبول برسانيم.مديرکل امور روستايي استانداري 
اشتغال  ايجاد  با هدف  کرد:  تصريح  اردبيل  
پايدار روستايي 12 هزار ميليارد تومان در سطح 
کشور در نظر گرفته شده که سهم استان در 
رونق توليد و اشتغال در اين زمينه موثر واقع 
خواهد شد و با توجه به اين که 12۴ ميليارد 
تومان سهم استان است ۴160  فرصت شغلي 
در قالب اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي 

در اردبيل ايجاد شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل:
ارزش صادرات استان اردبيل به مرز ۸0 ميليون دار 

رسيد
اردبيل--خبرنگاررسالت:

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبيل گفت: در هشت ماهه امسال ۸0 ميليون 
دار صادرات در استان اردبيل داشته ايم که ۳2 
ميليون دار از آن مربوط به صادرات صنعتي 
حوزه  اين  در  قبولي  قابل  رقم  اين  که  است 
است.سيدحامد عاملي در نشست مطالبه گري 
دانشجويي اردبيل اظهار داشت: در هشت ماهه 
نخست امسال ۸0 ميليون دار صادرات در استان 
اردبيل داشته ايم که ۳2 ميليون دار از آن مربوط 
به صادرات صنعتي است که اين رقم قابل قبولي 
در اين حوزه است.وي بيان کرد: خوشبختانه در 
چندين سال اخير کارخانجات بخش خصوصي 

در استان اردبيل رو به رشد هستند که تمامي 
اين موارد در رشد و توسعه صادرات صنعتي 
نقش اساسي داشته و در حال حاضر براي تحقق 
اهداف مورد نظر به دنبال جذب سرمايه گذار 
بخش خارجي هستيم تا بتوانيم رشد و شکوفايي 
صنايع استان را رقم بزنيم.رئيس سازمان صمت 
استان اردبيل گفت: در آينده اي نزديک صنايع 
بسته بندي در زمينه ميوه و سبزيجات منجمد 
در اردبيل راه اندازي مي شود و به دنبال توسعه 
صنايع تبديلي و تکميلي در استان هستيم و 
نياز است تمامي برنامه ها را با نياز بازار و روز 
به جلو پيش ببريم و با رفع مشکات موجود 

به اهداف خود دست يابيم.
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سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان 
گفت: بهره مندي از امکانات اکران فيلم و سينما 
عاقه  و  فعاان  بحق  مطالبات  از  استان  در 
مندان اين حوزه است. به گزارش روابط عمومي 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان، 
جال قلعه شاخاني در ديدار با معاونت توسعه 
 مديريت و برنامه ريزي سازمان سينمايي خواستار 

بهره مندي هنرمندان و فعاان حوزه سينما و 
توليد فيلم استان از سالن اکران و نمايش فيلم 
 شد و اظهار کرد: تاش مي کنيم شهرستاني هايي 
که فاقد سالن سينما هستند در آينده نزديک 

از اين امکانات بهره مند شوند. 
وي با بيان اينکه استان کردستان ظرفيت هاي 
خوبي در حوزه توليد فيلم و سينما دارد،اظهارداشت: 
توليد آثار قابل توجه در حوزه فيلم کوتاه در استان 
و کسب موفقيت هاي هنرمندان اين حوزه در 
 سطح ملي و بين المللي نشان از پتانسيل هاي 
اين عرصه در استان است.قلعه شاخاني با تاکيد 
بر تجهيز شهرهاي فاقد سالن سينما  به امکانات 
سينمايي  تصريح کرد: با حمايت هاي سازمان 
سينمايي و مشارکت سازمان هاي فرهنگي و 
بخش خصوصي مي تواند تا حدودي نيازهاي 

اين حوزه را مرتفع کرد.

»



»

 نماينده پارلمان سوريه 
در گفت و گو با رسالت:

 عقب نشيني ترامپ 
 نشانه شکست 
پروژه آمريکايي بود 
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يک کارشناس مسائل خاورميانه گفت: خاندان 
آل سعود در يک منجاب کامل سياسي گرفتار 
کارشناس مسائل  است. محمد ساجدي  شده 
دانشجو  خبرگزاري  با  گفت وگو  در  خاورميانه 
 در خصوص تغيير وزير خارجه عربستان گفت:

۴ سال قبل زماني که سعود الفيصل وزير خارجه 
عربستان از اين وزارتخانه خلع شد با مقامات 
ايراني تماس گرفت و گفت: عربستان مي خواهد 
به يمن حمله کند شما هر کاري که مي توانيد 
انجام دهيد.وي ادامه داد: بن سلمان در همان 
سال ها وارد يمن شد و اان ۴ سال است که 
عربستان در يمن گير افتاده است و چالش هاي 
مقامات سعودي به اين ختم نمي شود آن ها نخست 
وزير لبنان را در رياض حبس خانگي کردند که 
 بعد با وساطت رئيس جمهور فرانسه آزاد شد 
نيز به هم  را  با قطر  از سوي ديگر رابطه خود 

زدند و با ترک ها نيز بر سر شکست داعش در 
سوريه روابط شان تيره و تار شد.اين کارشناس 
مسائل خاورميانه با اشاره به اينکه چالش هاي 
عربستان به همين جا ختم نمي شد گفت: آن ها با 
عراق نيز به دليل نفوذ ايران در اين کشور روابط 
خود را به هم زدند و سناريوي آخر چالش ملک 
سلمان، خاشقجي بود که تيرخاص سعودي ها 

به خودشان محسوب مي شود. 

ساجدي:
عربستان در يک منجاب کامل سياسي گرفتار شده است

 

روزنامه 'چاينا ديلي' پرشمارگان ترين نشريه 
چين نوشت آمريکا بايد به پليس بازي خود در 
جهان پايان دهد و در اين زمينه مغلطه بازي 
 نکند.به گزارش ايرنا چاينا ديلي نوشت اما به نظر 
مي رسد آمريکا بر خاف آنچه اين روزها در 
بوق و کرنا کرده است هرگز به پليس بازي هاي 
 خود در جهان پايان نخواهد داد بلکه رهيافت ها 

و شيوه هايش را تغيير مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: آمريکا ديگر نمي خواهد 
مستقيما پليس دنيا باشد بلکه اين کشور در 
تاش است تا در نقش فرمانده پليس عمل کرده 
و همچنان نفوذ فزاينده اي در هر منطقه از دنيا 

از جمله در خاورميانه داشته باشد.
چاينا ديلي مي افزايد دونالد ترامپ رئيس جمهوري 
آمريکا اگرچه مي گويد دو هزار نيروي نظامي 
اين کشور از سوريه خارج مي شوند اما فعا 
که زمانبندي مشخصي براي آن تعيين نشده 
 است و اصا معلوم نيست اين کار چقدر به طول 
مي انجامد. اين نشريه ادامه مي دهد برفرض که 
چنين کاري هم صورت گيرد اين طور نيست 
که اين کشور خاورميانه را رها کرده باشد بلکه 
مخارج  تنها  مي خواهد  راهبردهاي جديد  با 
امنيتي و نظامي اش را کاهش دهد و ديگران 

را به جاي خود بگمارد.

چاينا ديلي: 
آمريکا به پليس بازي خود در جهان پايان دهد

آيا مرکل واقعا رهبر اروپاست؟
مرکل  انگا  از  متوالي  سال  هشتمين  براي  فوربس  مجله   اخيرا 
صدر اعظم به عنوان قدرتمندترين زن جهان نام برده است. همچنين 
اين نشريه معتقد است که مرکل در عمل رهبر اروپاي واحد است. 
سوال اصلي اينجاست که آيا واقعا صدر اعظم آلمان را مي توان رهبر 
اروپاي واحد خواند؟ در اين خصوص نکاتي وجود دارد که نمي توان 
به سادگي از کنار آن گذشت.به گزارش آنا، تصميم اشتباه مرکل براي 
حضور در راس هرم قدرت در برلين، عما وي را به سياستمداري 
آسيب پذير در آلمان و اروپا تبديل کرد. حتي بسياري  از اعضاي حزب 
 دموکرات مسيحي معتقد بودند که تصميم مرکل براي تصدي گري 
پست صدارت اعظمي کشورش، آن هم براي چهارمين دوره متوالي 
خطايي بزرگ بوده است. نخستين نتيجه اين تصميم احساسي مرکل 
خود را در انتخابات سراسري سال 2017 آلمان نشان داد. جايي که 
حزب دموکرات مسيحي بدترين نتايج ممکن را کسب کرد و مرکل 
ناچار شد مدت زيادي را صرف تشکيل دولتي ائتافي و ضعيف 
کند. مرکل در گام اول تصميم گرفت ائتاف موسوم به جاماييکا را 
با احزاب سوسيال مسيحي، دموکرات هاي آزاد و حزب سبز شکل 
دهد اما به دنبال شکستن مذاکرات، تشکيل چنين ئتافي با شکست 
مواجه شد. در نتيجه، مرکل تصميم گرفت بار ديگر با حزب سوسيال 
دموکرات )اصلي ترين رقيب سنتي خود ( ائتاف کند. نتيجه شکل 
گيري اين ائتاف ، تشکيل دولتي ضعيف بوده است: دولتي که در 
درون آلمان نيز از محبوبيتي حداقلي برخوردار است و قدرت تنظيم 

مناسبات و معادات جاري در اروپاي واحد و منطقه يورو را نيز ندارد. 
فراتر از آن، متعاقب شکست حزب دموکرات مسيحي ) حزب متبوع 
مرکل( در دو انتخابات ايالتي در بايرن و هسن، صدر اعظم سرزمين 
ژرمنها تصميم گرفت تصميم نهايي و قطعي خود را براي کناره گيري 
از قدرت اعام کند. بر اين اساس، مرکل عنوان کرده است که تا 
پايان سال 2021 ميادي و با اتمام چهارمين دوره صدارت اعظمي 
خود، از قدرت کناره گيري خواهد کرد. بنابراين، اطاق نام "رهبر 
اروپا" به صدر اعظم آلمان، نوعي خطاي محاسباتي عامدانه يا غير 
عامدانه از سوي مجله فوربس بوده است! در شرايطي که محبوبيت 
مرکل در جامعه آلمان به شدت کاهش يافته و اکثريت قريب به 
اتفاق شهروندان اروپايي نيز سلطه برلين بر معادات اقتصادي و 
اجتماعي خود را نمي پذيرند، اساسا اروپاي واحد داراي رهبري 
مقتدر ، آن هم مرکل، نيست. در اين ميان نکته ديگري نيز وجود 
دارد که بايد نسبت به آن توجه داشت. اينکه مطابق ادعاي نشريه 
فوربس،يکي از مؤلفه هاي انتخاب مرکل به عنوان قدرتمندترين زن 
جهان عزم وي براي مواجهه با دونالد ترامپ  بوده است! اين ادعا 
در حالي مطرح مي شود که در جريان رقابت هاي انتخابات سراسري 
آلمان در سال گذشته، سوسيال دموکرات ها و مارتين شولتز نامزد 
آنها براي احراز پست صدارت اعظمي ، مرکل را نسبت به ناتواني 
در مواجهه با خواسته هاي ترامپ و عدم قاطعيت در ايستادگي 
برابر وي محکوم کردند. نه تنها مرکل در قبال اصرار ترامپ  در 

مبني بر افزايش هزينه هاي دفاعي آلمان در ناتو واکنشي منفعانه 
 داشت، بلکه در برابر اقدام کاخ سفيد مبني بر وضع تعرفه هاي 
وارداتي بر فواد و آلومينيوم اروپا نيز واکنشي قاطعانه نشان نداد. 
از اين رو مرکل به جاي آنکه نماد مواجهه با ترامپ باشد، عما 
نماد انفعال در برابر اياات متحده آمريکاست. موضوعي که خود 
صدر اعظم آلمان نيز نسبت به آن واقف است!اين موضوع در قبال 
نتوانست  وي  کند.  مي  صدق  نيز  مرکل  مهاجرتي  سياست هاي 
سياست هاي مهاجرتي مدنظر خود را به عنوان يک سياست جمعي 
به برخي اعضاي اتحاديه اروپا ديکته کند. ضمن آنکه اجراي اقدامات 
رياضتي و منفعانه در حوزه اقتصادي اروپا نيز به پاشنه آشيل قدرت 
مرکل در قاره سبز تبديل شده است. بسياري از شهروندان و حتي 
سياستمداران اروپايي ديگر حاضر به اجراي اين سياستها و اقدامات 
نبوده و آن را به عنوان ميراث شوم مرکل براي اروپاي واحد مورد 
تجزيه و تحليل قرار مي دهند. در چنين شرايطي اعام دوباره نام 
مرکل به عنوان رهبر اروپا از سوي نشريه فوربس جاي بسي تامل 
دارد.به عبارت بهتر، با تجميع مولفه هاي رهبري اقتصادي و سياسي 
اروپا متوجه مي شويم که کنترل و هدايت بسياري از اين مولفه ها 
از دست مرکل و حزب دموکرات مسيحي آلمان خارج شده است. 
بي دليل نبود  که مرکل ديگر حاضر به رهبري حزب متبوع خود 
نيز نشد و آنگرت کرامپ کارن باوئر به عنوان جايگزين وي در حزب 

دموکرات مسيحي انتخاب شد!

نماينده پارلمان سوريه تاکيد کرد : عقب نشيني ترامپ از سوريه، نشانه شکست 
پروژه آمريکايي بود. "محمد ماهر موقع" در گفت و گو با رسالت اظهار داشت :

""عقب نشيني دولت ترامپ از سوريه از ابعاد مختلفي قابل تجزيه و تحليل است. اين 
عقب نشيني نشان دهنده شکست پروژه مشترک اياات متحده آمريکا و متحدان اروپايي 
آن در منطقه بوده است. آنها در صدد تجزيه منطقه و ايجاد منازعات پايدار مذهبي و 
قومي در آن بوده اند.با اين حال پيروزي هايي که در سوريه و متعاقب مقاومت ملت 
و ارتش اين کشور به وجود آمد، لوازم و اسباب اين پروژه خطرناک آمريکايي را در 
هم شکست. اين لوازم و ابزارها کاما مشخص بودند .آنها همان گروه هاي تروريستي 
و تکفيري از جمله داعش و جبهه النصره بودند. اين تروريست هاي وهابي- تکفيري از 
نقاط مختلف منطقه و جهان به سوريه آمده بودند تا اين پروژه خطرناک را پيش ببرند و 

در مقابل آرمان آزادي فلسطين و قدس شريف بايستند." نماينده پارلمان سوريه تصريح 
کرد :" نقش محور مقاومت در اين معادله غير قابل انکار است.از جمهوري اسامي ايران 
گرفته تا حزب اه و گروه هاي مقاومت عراقي در تحقق اين پيروزي بزرگ و شکست 
پروژه آمريکايي در منطقه نقش اساسي و مهمي ايفا کردند. آنها از دولت و ملت سوريه 
در مبارزه با تروريسم حمايت کردند. "وي در پايان تصريح کرد :"يکي ديگر از اهداف 
ترامپ در عقب نشيني ا ز سوريه، به مسائل داخلي اياات متحده باز مي گردد. مردم 
آمريکا و بسياري از گروه هاي داخل اين کشور با ورود به جنگ هاي خارجي و افزايش 
 هزينه هاي ناشي از جنگ مخالف هستند. در چنين شرايطي ترامپ سعي دارد با

اتخاذ چنين تصميماتي رضايت افکار عمومي آمريکا را جلب کرده و مانع از بروز خشم 
بيشتر آنها در خصوص دخالت در ديگر نقاط جهان شود."

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سميه مرادي قرمزچشمه فرزند محمدحسن ش ش 2650 صادره از تهران 
در مقطع کارشناسي رشته مهندسي کشاورزي صنايع غذايي دانشگاه آزاد ورامين پيشوا مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد ورامين 

پيشوا به آدرس تهران شهرستان پيشوا شهرك نقش جهان ارسال نمايند.
ابتدايي صادره از دانشگاه آزاد  ناپيوسته دبيري آموزش  پايان تحصيات کارشناسي  گواهينامه موقت 
اسامي واحد آزادشهر به نام اراز محمدعلي زاده به شماره 86/977 و تاريخ 85/8/7 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
پاك 36- به شماره   1379 سبز مدل  رنگ  پژو 1600 آردي  سبز( سواري  )برگ  مالكيت  شناسنامه 

269و88 و شماره موتور 22327913707 و شماره شاسي 0079714343 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي  باشد.

سند قطعي و برگ سبز وانت پيكان مدل 1385 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 32-412هـ27 و شماره 
موتور 11285018237 و شماره شاسي 22101366 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

کاميون کشنده  و کارت هوشمند  نام احمد حكمتي  به  به شماره 2037362  رانندگي  کارت هوشمند 
اسكانيا مدل 2014 به شماره پاك 364ع74 به شماره 2880148 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
و  روغني  مشكي  رنگ  به   1386 مدل  جي تي ايكس آي  تيپ  پرايد  سواري  خودرو  کارخانه اي  سند 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   S1412286183361 شاسي  شماره  و   2097818 موتور  شماره 

ساقط مي  باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدرضا اصغري زادگان فرزند محمود به شماره شناسنامه 551 صادره از 
دامغان به مقطع کارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي دامغان با شماره 930005610 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 
واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان 

کد پستي 39998-36716 اداره دانش آموختگان ارسال نماييد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مسعود امينيان فرزند محمدمهدي به شماره شناسنامه 3086 صادره از دامغان 
در مقطع کارشناسي رشته مهندسي کشاورزي علوم و صنايع غذايي صادره از واحد دانشگاهي دامغان به 
شماره 89/4696/فا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه 

آزاد اسامي واحد دامغان کد پستي 39998-36716 اداره دانش آموختگان ارسال نماييد.
برگ کمپاني پژو 206 تيپ 2 مدل 1385 به رنگ بژ متاليك و شماره پاك ايران 22-898هـ63 و 
شماره شاسي 10840807 و شماره موتور 13085016584 به نام رحمت صفا کوشوميا مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند فروش خودرو پاترول مدل 1371 به شماره پاك ايران 68-426ص39 و شماره موتور 009966 
و شماره شاسي 009956 به نام هوشنگ پيرهادي فرزند علي  کرم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
برگ کمپاني و بنچاق ام وي ام هاچ بك 315H مدل 1391به رنگ قهوه اي متاليك و شماره پاك ايران 
 NATFBAMD5A1002000 و شماره شاسي MVM477FJAA001949 38-514ط23 و شماره موتور

به نام دانيال سوري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز، برگ کمپاني و بنچاق پژو GLX405 مدل 1390 به رنگ نقره اي و شماره پاك ايران 77-

295ل87 و شماره شاسي 082383 و شماره موتور 12490045199 به نام اسرائيل صالحي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

کارت هوشمند باري به شماره 2934745 به نام حاتم عباس زاده شكرآب مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي  باشد.

سند خودرو وانت پيكان 1600 به رنگ سفيد شيري مدل 1387 و شماره موتور 11487049618 و شماره 
شاسي 800215 و شماره پاك 214-951س87 مربوط به فرهاد فكورزاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
پروانه دامداري کوچك روستايي به شماره 12701 و کد شناسايي 072420042705345 به نام فاطمه 

حسيني مفيدآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
دفترچه خدمات کشاورزي به شماره 209 به مساحت 5 هكتار واقع در روستاي دنگان به نام درويش 

هاشم پور دنگاني فرزند شعبان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ کمپاني موتورسيكلت هاتف 125 مدل 1390 به رنگ مشكي و شماره پاك ايران 321-76858 و 
شماره موتور 81224465 و شماره شاسي 9010649 به نام عليرضا زکي زاده قريه علي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند کمپاني اتومبيل سواري مزدا تيپ 323 )جي ال ايكس( مدل 1382 به رنگ مشكي متاليك 
و شماره موتور ZM571021 و شماره شاسي BGBASDZM811255 و شماره پاك انتظامي ايران 

34-677و33 به نام مالك نظام پاار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل کارت شناسايي سواري سيستم سايپا تيپ 
 NAS431100E5787083 111 مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره موتور 5146860 و شماره شاسيSE
و شماره پاك انتظامي ايران 24-667م65 و به نام منصور قنبرزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
برگ سبز مالك خودروي پژو هاچ بك به نام شراره خادمي به شماره پاك 10-845ط21 و شماره شاسي 
NAAP03EE0HJ093251 و شماره موتور 1822A0006728 مدل 1396 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
کارت هوشمند ماشين به شماره 2377734 مربوط به کاميون کمپرسي سيستم ولوو 10چرخ ان 12 به 
شماره انتظامي 91-419ع68 و شماره شاسي 9BVNOA1DOKE620107 و شماره موتور 058970 
به مالكيت ماجد خوش نظر فرزند محمود به شماره کارت ملي 3761411324 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل 1383 به رنگ سبز يشمي و شماره انتظامي 271د14- ايران 65 
و شماره موتور 00945465 به نام آقاي علي نجمي دولت آبادي به ش ش 19 فرزند يونس صادره از 

سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 82 رنگ سفيد ش ش ايران 65-477ج55 و ش م 627264 

و ش شاسي S1412282173817 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ابوالفضل جهانتيغ فرزند حسن به شماره شناسنامه 625 صادره از علي آباد 
کتول در مقطع کارشناسي رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسامي واحد شهميرزاد مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 

شهميرزاد ارسال نمايد.
مهر خاوران  تعاوني مرغداري  دامداري شرکت  بهره برداري  بهداشتي  پروانه  که  اطاع مي رساند  به 
اهواز با شماره ثبت 2140415101421 واقع در شهرستان اهواز بخش 9 از اصل 62 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شاسي  شماره  و   12491043414 موتور  شماره  به   1391 مدل  سفيد  رنگ  سمند  سواري  سبز  برگ 
NAACN1CM6CF2 به نام سيدمحمدباقر دهواري فرزند سيدذاکر به شماره شناسنامه 8009 کد ملي 

3701779554 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز کاميون ولوو به شماره انتظامي 25-335ع67 مدل 83 به شماره موتور 426452 و شماره 

شاسي YU2A4CEA34846984 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل 76 به شماره انتظامي 25-397ج57 و شماره موتور 11127679947 و 

شماره شاسي 76484294 به نام توحيد اکبري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

اصل سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره پاك 679م35- ايران 24 به رنگ سفيد 
 NAAM01CA8AE863143 روغني مدل 1389 و شماره موتور 12488346892 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( کاميونت سيستم نيسان تيپ 2400به رنگ آبي روغني مدل 1388 
و شماره موتور 523637 و شماره شاسي NAZPL140TIM230926  و شماره پاك انتظامي ايران 

24-543ن49 و به نام مالك مهدي نبوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 NAAA46AA2BG204116 برگ سبز پيكان وانت مدل 90 به شماره موتور 11490028595 و شماره شاسي
و شماره انتظامي 726س34- ايران 69 به نام اينجانب مجتبي سرگل زهي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب مجتبي سرگل زهي مالك خودرو پيكان وانت به شماره شاسي NAAA46AA2BG204116 و 
شماره موتور 11490028595 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.
اصل مجوز ساح شكاري تك لول ساچمه زني چخماقي کاليبر 12 ساخت ترکيه به شماره ساح 91960975 
به نام عطري سگوند خادمي فرزند غامرضا به شماره شناسنامه 1041 صادره از خرم آباد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 NAGPUPF23B2807227 سند کمپاني و سند مالكيت راهور کاپرا به شماره انتظامي 837ج16- ايران 66 و شماره شاسي

و شماره موتور SKB2177 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند کمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري هاچ بك ام وي ام 110 به شماره انتظامي 363ب84- 
ايران 10 و شماره موتور MVM371FBHG008872 و شماره شاسي NATEBAPMG1007999 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( و کارت شناسايي وانت مزدا تك کابين به شماره انتظامي 847ق97- ايران 

82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالك است.
برگ سبز )شناسنامه( سمند SE مدل 94 سفيد روغني به شماره انتظامي 365ب71- ايران 28 و شماره 
نام مجتبي سلگي مفقود گرديده و از درجه  به   EF237140 124 و شماره شاسيK0579089 موتور

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز )شناسنامه( و برگ کمپاني و برگ انتقالي وانت پيكان مدل 89 به شماره انتظامي 216ب23- ايران 
28 و شماره شاسي 218019 و شماره موتور 11489023777 به نام محمد بشردوست مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 FEA12944 سند کمپاني وانت مزدا نقره اي آبي مدل 1391 به شماره پاك ايران 43-619ن51 و شماره موتور

و شماره شاسي NAGP2PC11CA099959 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( کارت خودرو سمند LX مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 13-

169د23 و شماره موتور 14790033643 و شماره شاسي NAACJ1JCXCF051348 به مالكيت حسين 
محمدي کمال آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( کارت خودرو پرايد مدل 1383 به رنگ مشكي و شماره انتظامي 
ايران 53-947و39 و شماره موتور 00695249 و شماره شاسي S1412283230217 به مالكيت فريد 

ظريفي نيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
کليه اسناد و مدارك اصل سند کمپاني و سند راهنمايي و رانندگي )برگ سبز خودرو( يك دستگاه پژو پارس 
 NAAN11FC8EK676939 139 و شماره شاسيB0048982 مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره موتور TU5
و شماره انتظامي 13-747ن26 به نام جواد رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  به شماره کارت 2267776  اينجانب محمد رحيم لو  کارت هوشمند 
ساقط مي  باشد.

کارت هوشمند کاميون باري به شماره 1796471 و شماره پاك 27717- تهران ج مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز و کارت ماشين سواري پژو پارس مدل 97 به شماره شهرباني 118ج81- ايران 16 و شماره موتور 
181B0062392 به نام حسن غريب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز ماشين سواري پژو پارس مدل 94 به شماره شهرباني 791س93- ايران 84 به نام داود اکبري 
اصل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز پرايد سايپا 131 مدل 1392 به شماره انتظامي 41-667ج55 و شماره موتور 4995419 و 
شماره شاسي NAS411100D3621805 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز ماشين سواري پژو پارس مدل 93 به شماره شهرباني 736ق36- ايران 25 به نام قاسم ملك پور 
گلوجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

اينجانب قاسم ملك پور گلوجه مالك خودروي پژو پارس به شماره موتور 124K0546595 و شماره شاسي 
NAAN01CA5EH190515 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.
اينجانب محمدحسن قاضي محسني مالك وسيله نقليه وانت پيكان تيپ 1600OHV دوگانه سوز به رنگ 
سفيد مدل 1388 و شماره نيروي انتظامي 724ط23- ايران 69 و شماره موتور 11488001126 و 
المثني اسناد  تقاضاي رونوشت  شماره شاسي NAAA46AA49G063320 به علت فقدان برگ سبز 
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.
اينجانب سيدمصطفي مدني مالك سواري پژو به شماره شاسي )بدنه( NAAM31FE4GH021911 و شماره 
موتور 164B0054550 و شماره پاك 23-726ص67 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.
پروانه بهره برداري مرغداري فريبا گله بان به شماره 099301085100975 مورخه 93/9/24 صادره از 
سازمان نظام مهندسي کشاورزي و پروانه بهداشتي مرغداري فريبا گله بان به شماره 2140407101093 
مورخ 93/9/12 صادره از دامپزشكي استان خوزستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( وانت سيستم زامياد تيپ Z28ND-2500CC و به رنگ آبي روغني 
مدل 1390 و شماره موتور 80022257 و شماره شاسي NAZDL104TKA030568 و شماره پاك 
انتظامي ايران 24-644ع12 و به نام مالك اله بخش کياني شاوندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
شاسي  شماره  و   124K0764951 موتور  شماره  به   1395 مدل  سمند  سواري  خودرو  کمپاني  سند 
از درجه  و  مفقود گرديده  ايران 68-577ص52  انتظامي  NAACN1CWXFF743699 و شماره 

اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب خدانظر فرهمنديان مفقود  به  به شماره 3049032 متعلق  کارت هوشمند رانندگان حرفه اي 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصاحيه آگهي - فقدان کارت هوشمند منتشره در روزنامه رسالت مورخ 97/10/8 به شماره انتظامي 

584ع73- ايران 23 صحيح مي باشد.
کارت هوشمند رانندگان حرفه اي به شماره 2439487 متعلق به اينجانب علي نادري قشقايي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

کارت هوشمند رانندگان حرفه اي به شماره 1244889 متعلق به اينجانب عليرضا يونسي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

اصل سند فروش و برگ سبز کاميون کمپرسي بنز مدل 1386 به شماره انتظامي 178ع18- ايران 85 و شماره 
موتور 33593210102194 و شماره شاسي 37433316598650 به رنگ نارنجي روغني به نام موسي 

نتوزهي شاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند و فاکتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري کار نيسان پاترول 2 درب رنگ سفيد معمولي 
مدل 1372 به نام ربيع اه حجازي نوقابي به شماره پاك 65ص19- ايران 12 و شماره موتور 24015060 و 

شماره شاسي PNK15Z209774 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مجوز حمل ساح شكاري اينجانب عصاء بهرام زهي فرزند جان محمد به شماره ملي 3700490305 به مشخصات 
ساح يك لول ساچمه زني ته پر کاليبر 12 به شماره ساح C-14730 مدل کوسه ساخت روسيه صادره از ارتش 

جمهوري اسامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز )شناسنامه( خودرو وانت دوکابين سيستم کاپرا دوديفرانسيل مدل 1393 تيپ G3-BQ2023 به رنگ 
 NAG2PF22D814282 و شماره بدنه SLX5039 سفيد و شماره نيروي انتظامي 22-952م76 و شماره موتور

به مالكيت ولي جوادي فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1395 به شماره انتظامي 663س96- ايران 85 و شماره موتور 
124K0983157 و شماره شاسي NAAM01CE9GK438327 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري هاچ بك سيستم سايپا تيپ  111SEبه رنگ سفيد روغني مدل 1395 
و شماره موتور M13/5650928 و شماره شاسي NAS431100G5874501 و شماره پاك انتظامي ايران 

24-214د55 و به نام مالك مسعود چكي  نمدماان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز پيكان سواري تيپ 1600i سفيديخچالي رنگ روغني مدل 1374 به شماره شهرباني 232ب28- ايران 
28 و شماره موتور 1127442866 و شماره شاسي 74441690 به نام رمضان فتحي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز وانت پيكان تيپ 1600OHV سفيد شيري روغني مدل 1393 به شماره شهرباني 985هـ17- ايران 
88 و شماره موتور 118P0096203 و شماره شاسي NAAA36AA2EG639848 به نام دنيا سرتيپي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب ساسان شمس مالك وانت پيكان تيپ 1600i مدل 86 به شماره شهرباني 662ب45- ايران 28 و شماره 
موتور 11485013703 و شماره شاسي 31000094 به علت فقدان برگ فروش کمپاني 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.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم ام وي ام تيپ 550CVT مدل 1396 به شماره انتظامي ايران 37-868ص43 
و شماره موتور MVM484FCBDH007673 و شماره شاسي NATGCASL2H1007614 به نام گاله 

رسوليان فرزند مناف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. 3604
اينجانب جان بي بي محمدقاسمي مالك سمند به شماره موتور 32908215928 و شماره شاسي 82215573 
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 مهديون مالك وانت پيكان به شماره موتور 118P0024361 و شماره شاسي DG628389 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 سيدمهدي خطيبي خسروشاهي مالك کراس H30 به شماره موتور FA173B0002786 و شماره 
شاسي GX017609 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 عبداسام شهنواز مالك وانت پيكان به شماره موتور 11284036213 و شماره شاسي 12110760 
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 رضا عرب کري مالك رانا به شماره موتور GT146219 و شماره انتظامي 984ج83- ايران 66 
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.
 AJ105700 اينجانب محمد نظري ثمرين مالك پژو 206 به شماره موتور 14188072353 و شماره شاسي
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 فردين فرماني مالك پژو 206 به شماره موتور 172B0039394 و شماره شاسي JJ679111 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 احمد صدري مالك پژو 405 به شماره موتور 12488096189 و شماره شاسي 9E106837 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.
 9F180764 اينجانب مجتبي مجدي نسب مالك سمند به شماره موتور 12487237242 و شماره شاسي
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.
برگ سبز کاميون ولوو به شماره انتظامي 25-335ع67 مدل 83 به شماره موتور 426452 و شماره شاسي 

YV2A4CEA34T846984 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ اعام وضعيت )برگ سبز( خودروي سواري ساينا مدل 1397 به شماره موتور M15-8641716 و 
شماره شاسي NAS831100G5789643 و شماره انتظامي 35-763م64 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
اصل سند کمپاني کاميونت ون سيستم نيسان تيپ2400 مدل 1382 به رنگ آبي روغني و شماره موتور 
227548 و شماره شاسي D21611 و شماره پاك انتظامي ايران 34-862و19 به نام مالك نعمت اله 

حاجي وند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

نكته

خبر

چالش هاي ترامپ در کاخ سفيد 
بخش سياسي خارجي

ترس و وحشت ترامپ از اطرافيان و اعضاي دولت وي، موضوعي است 
 که تا کنون تلويحا يا حتي به صورت مستقيم به آن در رسانه هاي 
غربي اشاره شده است. همين مسئله سبب شده تا ترامپ بسياري از 
اعضاي کابينه خود را تغيير دهد . پيش فرض ترامپ اين است که 
اطرافيانش در حال توطئه عليه وي بوده و مغايرت رفتارها، گفتارها 
و سياست هاي آنها با سياست هاي اعام شده از سوي ترامپ، بخشي 
از اين توطئه است. اين پيش فرض سبب شده است تا وي حتي 
نسبت به کساني که بيش از اندازه در دولت وي سکوت مي کنند 
نيز مظنون شود! يکي از اين افراد مايک پنس معاون وي است. 
چندي پيش رسانه هاي غربي اذعان کردند که ترامپ نسبت به 
مايک پنس و رفتارهايش اطمينان زيادي ندارد و احتمال دارد 
در  يادداشتي  انتشار  کند.  برکنار  خود  معاونت  سمت  از  را  وي 
 روزنامه نيويورک تايمز ) در خصوص اوضاع آشفته دولت ترامپ(، 
به  نسبت  پيش  از  بيش  را  آمريکا  متحده  اياات  رئيس جمهور 
اطرافيانش بدبين ساخته است.موضوعي که تا مدتها به چالشي 

عميق در کاخ سفيد تبديل شد. 
اخيرا روزنامه نيويورک تايمز ، تحوات دو سال اخير در دولت ترامپ 
را آرمش قبل از طوفان خوانده و مدعي شده که طي دو سال آينده 
) سالهاي 2019 و 2020 ميادي( شاهد وقوع بحران هاي سختي 
در کاخ سفيد خواهيم بود. موضوعي که مي تواند آينده سياسي 
ترامپ را تحت تاثير خود قرار دهد. نيويورک تايمز در قسمتي از 

اين تحليل مي نويسد :
" طي دو سال اخير، دونالد ترامپ در منازعه  با  اعضاي کابينه 

خود بوده و اين باور  را ايجاد کرده که اطرافيانش را افرادي نادان  
 تشکيل داده اند. رئيس جمهور اياات متحده آمريکا عصباني است ،
زيرا اطرافيانش بسياري از خواسته هاي وي را منطقي ندانسته ودر 
برابر آنها مقاومت مي کنند. زماني که آنها مخالفت خود را با اين 
خواسته ها ابراز مي کنند، ترامپ نسبت به آنها مظنون مي شود. 
در حال  اعضاي دولت وي مخفيانه  مبادا  است که  وي هراسان 

تضعيف وي باشند. "
اين در حالي است که ترامپ يک بار صراحتا عنوان کرده است 
که خود به تنهايي قادر به اداره دولت است! خودشيفتگي ترامپ 
موضوعي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت. وي در 
انتخابات رياست جمهوري سال 2016 ميادي اياات متحده آمريکا 
نيز به سران حزب جمهوري خواه در خصوص نامزدي مستقل در 
 انتخابات هشدار داده بود. وي بارها عنوان کرده بود که خود به تنهايي 
مي تواند در انتخابات پيروز شود و نيازي به حمايت حزب جمهوري خواه 
ندارد.نکته قابل تامل اينکه وي پس از شکست جمهوري خواهان 
در انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان نيز اين شکست را 
بر گردن حزب جمهوري خواه انداخت  و مسئوليت آن را بر عهده 
نگرفت.واقعيت امر اين است که ترامپ نسبت به اطرافيان خود 
دچار نوعي فوبياي مزمن است. اين ترس طي دو سال باقي مانده از 
حضور وي در قدرت نمود بيشتري پيدا خواهد کرد. ترامپ نسبت به 
واکنش اطرفيان خود نسبت به مسائلي از قبيل گزارش بازرس مولر 
 و .... اطمينان ندارد. او معتقد است که اطرافيانش ممکن است در 
سخت ترن شرايط ممکن وي را تنها گذاشته يا مواضعي مخالف 
وي تخاذ کنند. اين در حالي است که به گفته نيويورک تايمز، 
مواردي مانند خروج نيروهاي نظامي آمريکا از سوريه، استعفاي 
جيمز متيس از سمت وزارت دفاع و تعطيلي دولت، بيش از پيش 
ترامپ را تضعيف کرده است. بي دليل نيست که نيويورک تايمز 
رخدادهاي اخير در اياات متحده آمريکا را به مثابه آرامش قبل 
از طوفان مورد تحليل قرار مي دهد. بديهي است که در آينده 
اي نزديک، ترامپ مواضع سرسختانه يا همان  سوء ظن خود را 
نسبت به برخي اعضاي کابينه و حتي نزديک ترين افراد به خود 

علني خواهد ساخت.

ارتش سوريه کنترل سد »تشرين« را 
به دست گرفت

ارتش سوريه در چارچوب توافق با شبه نظاميان »نيروهاي دموکراتيک سوريه« 
)قسد(، کنترل سد استراتژيک تشرين در شمال استان حلب را به دست گرفت.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از اسپوتنيک، ارتش سوريه، عصر ديروز 
کنترل سد راهبردي تشرين را، که به روي رودخانه فرات در استان حلب واقع 
است بر اساس توافق صورت گرفته با شبه نظاميان قسد به دست گرفت.انتظار 
مي رود بندهاي توافق موسوم به »توافق منبج« ميان ارتش سوريه و قسد اعام 
شود.سد تشرين در حدود 33کيلومتري جنوب شهر منبج و در 115کيلومتري 
شرق شهر حلب واقع است. اين سد 80 کيلومتر از محور شمال با مرزهاي 
مشترک سوريه و ترکيه فاصله دارد.سد تشرين، که به روي رود فرات واقع است 
اهميتي راهبردي دارد و نقطه وصل استان هاي حلب و الرقه است و همچنين 
منبع مهم و اساسي براي توليد نيروي برق در استان حلب به شمار مي رود.اين 

سد در نوامبر 2015 از اشغال گروه تروريستي داعش خارج شد.

عطوان:
 ۲۰۱۹؛ سال پيروزي هاي بيشتر 

محور مقاومت خواهد بود 
عبدالباري عطوان اظهار داشت : سال جديد سال عزت و کرامت و سال 
خبرگزاري  گزارش  بود.به  خواهد  اسرائيل  طرح  با  مقابله  در  قهرماني 
صداوسيما؛ عبدالباري عطوان روزنامه نگار مشهور عرب و سردبير روزنامه 
راي اليوم در تحليل هفتگي خود که در پايگاه اينترنتي روزنامه راي اليوم 
منتشر مي شود، گفت: زمان تسلط دارهاي نفتي بر تصميمات جهان 
عرب پايان يافته است. سال جديد سال عزت و کرامت و سال قهرماني در 
مقابله با طرح اسرائيل خواهد بود.وي افزود: سال آينده ميادي را سال 
موفقيت ها و پيروزيها و شکست طرح هاي آمريکا در منطقه مي دانم. 
من سال آينده را سال بازگشت کرامت و عزت نفس مي دانم که آن را 
از دست داده بوديم. طرح آمريکا شکست  در طول چند سال گذشته 
خورد. دونالد ترامپ نيز شکست خورده و در حال فرار است و مي خواهد 
نيروهايش را از سوريه خارج کند. ترامپ نظاميان خود را از عراق هم 
خارج خواهد کرد. همه مسئوان و دستگاه هاي اطاعاتي آمريکا هم 
از عراق عقب نشيني خواهند کرد. ترامپ اعتراف کرد آمريکا هفت هزار 
ميليارد دار در خاورميانه هزينه کرد اما هيچ نتيجه اي به دست نياورد.
عطوان ادامه داد: اين هزاران ميليارد دار براي ويراني منطقه استفاده شد 
و اکنون رئيس جمهور آمريکا به شکست اين کشور اعتراف کرد. او دزدکي 
و مانند داستان موش و گربه به پايگاه نظامي آمريکا در عراق رفت. تصور 
کنيد آمريکا هفت هزار ميليارد دار در خاورميانه هزينه کرده است اما 
رئيس جمهور اين کشور نمي تواند حتي به بغداد سفر کند، پايتختي که 

او و ديگر مقامات آمريکا ادعا مي کردند آن را آزاد کرده اند.



»

شهرياري:
 سازمان برنامه وبودجه 

 نه برنامه دارد 
و نه بودجه
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رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس با بيان اينکه سازمان برنامه و بودجه نه برنامه دارد 
ونه بودجه، گفت: سازمان برنامه وبودجه، براساس شاخص ها عمل نمي کند وعملکرد آن براساس 
رانت وجناح بازي وسياسي کاري است. حسين علي شهرياري درگفت وگوبا باشگاه خبرنگاران 
جوان، درواکنش به برخي اظهارات نمايندگان مجلس درباره پرداخت بودجه هاي اضافي به 
حوزه سامت گفت: نمايندگان مجلس مختارهستند که نظرات خود را درباره بودجه اعام 
کنند، اما متاسفانه به نظرمي آيد درسال۹۸ با بودجه پيشنهادي دچار چالش هاي جدي درحوزه 
سامت شويم.وي ادامه داد: به عنوان مثال در رابطه با بيماران خاص که دوسال پيش بودجه 
اين بخش۲۶۰ ميليارد تومان بود اين رديف دربودجه۹۸ به۱۵۰ ميليارد تومان رسيده است 
درحالي که تعداد بيماري هاي خاص نسبت به گذشته افزايش پيدا کرده است. شهرياري با 
بيان اينکه حدود۵۰ بيماري داريم که بايد خاص محسوب شوند، گفت: منابع مورد نيازبيماران 

خاص وصعب العاج چيزي بيش ازهزارميليارد تومان است، اما رديف بودجه اي آن۱۵۰ ميليارد 
تومان تعيين شده است.وي به کاهش بودجه تعالي جمعيت درايحه سال۹۸ اشاره کرد 
وافزود: افزون براين بودجه بيماران پيوندي نيزبا وجود تصويب تعرفه ها در دولت کاهش داده 
شده است.وي تصريح کرد: سازمان برنامه وبودجه سازمان "و" است ونه برنامه دارد ونه بودجه 
وبراساس شاخص ها عمل نمي کند وعملکرد آن براساس رانت وجناح بازي وسياسي کاري است 
ونمونه هاي بسياري براي آن مي توان مثال زد.شهرياري با بيان اينکه سازمان برنامه وبودجه 
موضع سياسي با سامت مردم دارد، ادامه داد: منابعي که براي دانشگاه ها اختصاص مي يابد 
براساس شاخص ها نيست وکارکارشناسي دقيقي برروي آن انجام نمي شود.وي گفت: منابع 
آسيب هاي اجتماعي را دربخش بيمه همگاني گنجانده اند تا قابل رصد نباشد ومشخص نشود 

چه اتفاقي براي اين بودجه خواهد افتاد.

خبر
سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس:
 تعيين سيستم هاي غربالگري 

وظيفه سازمان بيمه سامت است
براساس  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کميسيون  سخنگوي 
انجام  سامت،  الکترونيکي  پرونده  اجراي  توسعه،  ششم  برنامه 
سطح بندي خدمات، تدوين راهنماهاي باليني، اجراي پزشکي 
خانواده و نظام ارجاع وظيفه وزارت بهداشت است و ارتباطي به 

سازمان بيمه سامت ندارد. 
 حيدرعلي عابدي در گفت وگو با خبرنگارما، گفت: تعيين سيستم هاي 
برسد  واقعي  نيازمند  به  خدمات سامت  اينکه  براي  غربالگري 
ادامه  مجلس  نماينده  اين  است.  سامت  بيمه  سازمان  وظيفه 
خريدار خدمات سامت  عنوان  به  تواند  مي  بيمه سامت  داد: 
ارائه دهنده خدمات مطرح  با  شروطي را درهنگام عقد قرارداد 
کند. عابدي درباره صندوق بيمه همگاني سامت نيز اظهار کرد: 
يکي ازمشکات در زمينه بيمه رايگان اين بود که اين بيمه به 
 علت رايگان بودن باعث شد که افراد ازسايرصندوق هاي بيمه اي 
به اين صندوق مهاجرت کنند. ازطرفي هم پوشاني هاي بيمه اي 
اتفاق افتاد، اما اين موضوع به دوره قبل و ابتداي اجراي طرح 
بيمه همگاني سامت مربوط است وارتباطي به دوره مديريتي 
اخيرندارد. همچنين درهمان زمان فرآيند به صورتي انجام شد 
که افراد غيرنيازمند بدون انجام آزمون وسع از اين بيمه استفاده 
شرايط  در  سامت  بيمه  سازمان  اينکه  بر  تاکيد  با  کردند.وي 
گفت:  برآمده،  بحرانها  از  عبور  ازپس  خوبي  به  فعلي  اقتصادي 
معتقدم موفق ترين مديريت سازمان بيمه سامت در دوره اخير 
ازتجربه هاي  با استفاده  اين سازمان  انجام شده است ومديران 
مديريتي خود آنهم درشرايط اقتصادي فعلي، توانسته اند بيمه 
سامت را به درستي هدايت کنند و ازبحران ها عبوردهند. سخنگوي 
کميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان خاطر نشان کرد: 
آنچه کميسيون بهداشت و درمان انتظار دارد اين است که هيچ 
 بيماري مورد غفلت قرار نگيرد. البته براي مديريت خدمات بيمه اي 
اولويت  مي توان سياست هايي براي مديريت منابع و در جهت 

بندي خدمات سامت اعمال کرد.  

 فتاح: 
 اعتبارات مددجويان امداد

مانند حقوق کارمندان افزايش يابد
ازدولت مي خواهيم  امام خميني )ره( گفت:  امداد  رئيس کميته 
همانطورکه حقوق کارمندان به درستي۲۰ درصد افزايش مي يابد 
اعتبارات مددجويان امداد هم به همين نسبت رشد داشته باشد.به 
گزارش تسنيم، سيدپرويزفتاح درگفت وگوبا برنامه تلويزيوني حاا 
خورشيد اظهارکرد: طي دوسال گذشته وتا آخرسال۹۶ ازطريق 
 خودکفايي وتوانمندسازي، جامعه تحت حمايت کميته امداد حدود
۱۵ درصد کاهش يافت و وظيفه اصلي ما همين است. معتقديم 
يارانه دادن به تنهايي کارگشا نيست واقدامات کميته امداد ازطريق 
توانمندسازي واستفاده از وام قرض الحسنه با قوت پيگيري مي شود.
وي تصريح کرد: در بودجه ۹۸ اعتبارات بسياري ازنهادها کاهش 
يافته اما بودجه کميته امداد تغييري نداشته است. اميدواريم و 
درستي به  کارمندان  حقوق  همانطورکه  مي خواهيم   ازدولت 

۲۰ درصد افزايش مي يابد، اعتبارات مددجويان امداد هم به همين 
نسبت رشد داشته باشد.به گفته فتاح رئيس جمهوربا درخواست 
کميته امداد يعني اختصاص دونوبت سبد کاا به مددجويان امداد 
وبهزيستي تا پايان سال موافقت کرده است واميدواريم اختصاص 

سبد کاا به مددجويان به زودي انجام شود.

خبر
سخنگوي وزارت کشور خبر داد:

 شرايط انتخاب شهرداران پس از 
20 سال تغيير کرد

 سخنگوي وزارت کشور ازتغييرآيين نامه اجرايي شرايط احرازتصدي سمت شهردار
توسط هيئت دولت خبرداد وگفت: اين آيين نامه به استانداران سراسرکشورجهت 
اجرا اباغ شد.به گزارش ايسنا، سيد سلمان ساماني با بيان اينکه شرايط جديد 
اين  در  افراد  تجربيات  به  ويژه  وتوجه  رويکرد تخصصي  با   انتخاب شهرداران 
کساني  جديد  نامه  آيين  اساس  بر  افزود:  است،  شده  بيني  پيش  نامه  آيين 
تابعيت  ازجمله  انتخاب کرد که داراي شرايطي  را مي توان به سمت شهردار 
انجام خدمت وظيفه  ايران، داشتن حداقل 3۰ سال سن،  اسامي  جمهوري 
به  اعتقاد  اعام  مردان،  براي  صلح  زمان  در  دائم  معافيت  داشتن  يا  عمومي 
کيفري  محکوميت  نداشتن  و  اساسي  وقانون  ايران  اسامي  جمهوري  مباني 
موثرباشند.وي تصريح کرد: درآيين نامه اجرايي جديد شروط عدم اعتياد به مواد 
 مخدرو روانگردان ودخانيات وداشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط 
پيش بيني شده است.ساماني با بيان اينکه شرايط سوابق اجرايي شهرداران به 
صورت مبسوط در۶ بند و7 تبصره تشريح شده است، گفت:سه سال سابقه مديريت 
پايه يا پنج سال سابقه کارشناسي درشهرداري براي شهرداري هاي شهرهاي تا۱۰ 
هزارنفرجمعيت، پنج سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري هاي شهرهاي با 
جمعيت۱۰ هزارتا۵۰ هزارنفر، پنج سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي 
شهرهاي با جمعيت۵۰ هزارتا۲۰۰ هزارنفر، هفت سال سابقه مديريت مياني براي 
شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت۲۰۰ هزارتا۵۰۰ هزارنفر، ۹ سال سابقه مديريت 
مياني براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت۵۰۰ هزارتا يک ميليون نفرجمعيت 
و ۹ سال سابقه مديريت ارشد براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بيش 

ازيک ميليون نفر جمعيت ازشروط تعيين شهرداران است.

ميرلوحي: طرح تفکيک از مبدا پسماند 
به کندي پيش مي رود

رئيس کميته اقتصاد وتنظيم مقررات شوراي اسامي شهرتهران با بيان اينکه 
طرح تفکيک ازمبدا پسماند به کندي پيش مي رود، گفت: تاخيردربرگزاري 
مزايده ها و وجود گلوگاه صاحيت پيمانکاران باعث خسارت جدي به درآمدهاي 
اين بخش شده است. به گزارش مهر، سيد محمود ميرلوحي در جلسه شورا 
گفت: کندي روند طرح تفکيک ازمبدا پسماند و تاخيردربرگزاري مزايده ها 
و وجود گلوگاه صاحيت پيمانکاران باعث خسارت جدي به درآمدهاي اين 
بخش شده است.وي ادامه داد: طبق گزارش هاي واصله شهرداري هاي مناطق 
مزايده  برگزاري  روند  مختلف  انواع  به  ۴و۶و۹و۱۰و۱۱و۱۴و۱۵و۱۶و۱7و۱۸ 
پسماند خشک وانعقاد قرارداد سال جاري را به کندي پيش برده ودرموعد مقرربه 
نتيجه نرسانده اند.مير لوحي افزود: شهرداري تهران مي بايست دستورات ازم 
را جهت حل وفصل و رفع موانع موجود را داده و در برگزاري مزايده ها وانعقاد 

قراردادهاي مذکورتسريع کند.

آگهيمجمععاديبهطورفوقالعاده
بدينوسيلهبنابهتصميمهياتمديرهتعاونيسلحشورانساواانزنجاندرنظراستجلسهايدرتاريخ

97/10/19روزچهارشنبهساعت10صبحدرمحلتاارشقايقواقعدرميدانارتشتشكيلگردد.
لذابهاستنادبند8مصوبهمجمععموميمورخه96/11/11)تصميمگيريبرايهرپروژهتوسطاعضاي
همانپروژه(ازكليهسهامدارانپروژهباندفرودگاهدعوتميگردددرتاريخوساعتتعيينشدهبراي
اتخاذتصميمبرايمواردمشروحهذيلدرجلسهمذكورحضوربههمرسانندوياوكايخودراباتوجهبه

ماده19آييننامهتشكيلمجامعازبيناعضاءوياخارجازاعضاءسهامدارمعرفينمايند.
دستورجلسه:

1-گزارشيازعملكردهياتمديرهوآخرينوضعيتپيشرفتپروژهباندفرودگاهقديم
2-گزارشيازقراردادمشاورهومشاركتدرساختباشركتدانشآبزنگان

3-اتخاذتصميمبرايادامهروندپروژه
4-طرحوتصويبپاداشهياتمديرهازبابتعملكردپروژهباندفرودگاه

تاريخانتشار:97/10/10
خش:97/10/10

آگهيدعوتسهامدارانشركتانديشهوعملزنجان
)سهاميخاص(بهشمارهثبت8975وشناسهملي10460123604

جهتتشكيلمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده
بدينوسيلهازكليهسهامدارانشركتدعوتميشودتادرجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهكه
درروزجمعهمورخ1397/10/21ساعت9صبحدرآدرس:استانزنجان،شهرستانطارم،بخشچورزق،
دهستانچورزق،روستاجزا،خيابان)جزا(،كوچه)محمدكرمي(،پاك187،منزلحاجحبيبمحمدي،

كدپستي4596116943تشكيلميگردد،حضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخابوتعيينسمتاعضايهياتمديرهومديرعامل
2-تعييندارندگانحقامضاء

3-انتخاببازرسين
4-انتخابروزنامهكثيراانتشار

5-تعيينپاداشهياتمديرهوبازرسين
6-سايرموارديكهدرصاحيتمجمعباشد

تاريخانتشار:97/10/10
خش:97/10/10

آگهيدعوتسهامدارانشركتحملونقل
آققابار)سهاميخاص(بهشمارهثبت35

وشناسهملي10700004841
آگهيدعوتسهامدارانشركتحملونقلآققابارسهاميخاصثبتشدهبهشماره35وشناسهملي

10700004841جهتتشكيلمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهوصورتجلسههياتمديره
بدينوسيلهازاكثريتسهامدارانشركتدعوتميشودتادرجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده
برايانتخابمديرانوبازرسينوانتخابروزنامهكثيراانتشاروصورتجلسههياتمديرهبرايتعيينسمت
مديرانودارندگانحقامضاءكهمورخ1397/10/25درآدرسشركتواقعدرگلستان،آققا،روبروي

شهركصنعتي،شركتحملونقلآققابارتشكيلميگرددحضوربههمراهرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخاباعضايهياتمديره
2-انتخاببازرسين

3-انتخابروزنامهكثيراانتشار
4-تعيينسمتمديران

5-تعييندارندگانحقامضا
تاريخانتشار:97/10/10

خش:97/10/10

آگهيمزايدهاموالغيرمنقول
جلسهمزايده

الف-
كارخانهشركتورشكستهتوليديخوراكداموطيورآهوانشامل:

1-دوبابسولهمتصلبههمبادهانهسيمتروطولبيستوهشتمتربهمساحت1680مترمربع
2-ساختماننگهبانيواداريبهمساحت140مترمربع

3-دوانبارمتصلبهضلعجنوبغربيبهمساحت60مترمربع
و برق و انشعابآب بهعاوه نرده و باحفاظ متر 2 ارتفاع به متر بهطول238 ديوارمحوطه -4

محوطهسازي
5-تاسيساتوتجهيزاتشاملدستگاهسختيگير،ديگبخار،كمپرسورباد،تانكرماسوتانكرسوخت،
سيلو،دستگاهاوگر،نوارنقاله،تابلوبرق،بانكخازن،تابلوفرمانكوچك،گردگيرباموتور،موتوربلوورو
ميكسر،باسكولدان،ميكسر،اوگرحملكنسانترهكلكتورتزريقماس،خردكن،موتور،گيربكس،باسكول
24تني،كلاين5رديفبهمبلغ5040000000ريالازمبهذكراستپاكهايثبتي135،142،133،

144،134و145كهاعيانيرويآنقرارگرفتهمتعلقبهبانكملتاست.
ب-

عرصهقطعات142،141،140،139،138،137،136،132،131،130،129،128،127بهمساحت
12141/6مترمربعازصورتمجلستفكيكيشماره59مورخ82/1/8بهمبلغ3020960000ريال

كهدراجرايعملياتتصفيهمطالباتازسويمديرتصفيهباوحدتماكازماده40قانونادارهتصفيه
امورورشكستگيازساعت9الي10روزپنجشنبهمورخ97/11/11بهآدرسدامغان،تقاطعخيابانباغ
جنتغربيوپرستار)محلهنو(ساختماننگينطبقهدومدفتروكالتمرشديزادهازطريقمزايدهنقدي
موردالفوببهصورتتوامانبهفروشميرسدمتقاضيانخريدميتوانندضمنبازديدازاماكو
ماشينآاتموضوعمزايدهازتاريخ97/10/11بهبعدودرموعدمقررباپرداخت10%قيمتپايهوتوديع
درحساب0108835463006بهنامتصفيهشركتهايگروهصدرالهينزدبانكمليمركزيدامغاندر
جلسهحاضرودرمزايدهشركتنمايندبااترينپيشنهادخريدبرندهمزايدهمحسوبميشودكهتاپايان
همانروزموظفبهارائهفيشپرداختيالباقيقيمتبهحسابفوقخواهدبوددرصورتعدماقدام
درزمانمقرردهدرصدشركتدرمزايدهبابتهزينههايصورتگرفتهجريمهوبهنفعشركتورشكسته
تملكميگرددوبهبرندهدومواگذارخواهدشدسپردهنفردومبعدازاتماممهلتنفراولونفرسومبعد

ازاتماممهلتنفردومعودتدادهخواهدشد.
پرداخت اسنادرسميازمااجرا مفاد اجرايي آييننامه ماده131 بند6 به استمستند بهذكر ازم
بدهيهايمربوطبهآب،برقوگازاعمازانشعابياحقاشتراكشهركصنعتيبدهيمالياتيوعوارض
شهرداريوغيرهتاتاريخمزايدهاعمازاينكهرقمقطعيآنمعلومشدهباشديانشدهباشدبهعهدهبرنده
مزايدهخواهدبود.هزينههاينقلوانتقالوهزينهآگهيوكارشناسينيزبهعهدهبرندهمزايدهخواهد
بود.پسازارائهفيشواريزيوتصفيهحسابكاملمديرتصفيهباارائهرسيدبهبرندهمزايدهاورابراي
تنظيمقراردادجايگزينشركتمزبوربهادارهشركتشهركهايصنعتياستانسمناندرراستاياقدامات

قانونيبرايدريافتسندمعرفيمينمايد.
تاريخانتشار:97/10/10

خش:97/10/10

برگسبزوكارتخودروپژو206تيپ5مدل1395بهشمارهشاسيNAAP13FE2GJ907393وشماره
باكدملي بهمالكيتآقايعليرضامحمدخاني موتور163BO284567شمارهشهرباني99-925ي87

5560248835مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.

سندمالكيتخودرويسواريپيكانمدل1360بهرنگسفيدوشمارهشاسي13105287وشمارهانتظامي
امير نام به بههمراهكارتخودرويهمينوسيله موتور01416006767 وشماره ايران99-896ن35
عبدالهيبخشفرزندرضابهشمارهملي0066440394وشمارهش3545صادرهازتهرانمفقودگرديده

وازدرجهاعتبارساقطميباشد.

 رئيس هيات مديره تعاوني سلحشوران ساواان 
 مهران سيف

هيات مديره شركت

رئيس هيات مديره شركت حمل و نقل آ ق قابار

دعوتنامهتشكيلمجمععموميعادي
بهطورفوقالعاده)نوبتدوم(
شركتتعاونياعتبارفرهنگيان

بنابهتصميمهياتمديرهشركتتعاونياعتبارفرهنگيانمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتدوم
درساعت15روزچهارشنبهمورخه97/10/26درخرمدرهخيابانامام)ره(جنبادارهآموزشوپرورش
شهرستانخرمدرهدرسالناجتماعاتهنرستاندخترانهسراجبرگزارميگردد.لذاازكليهاعضادعوت
ميشودجهتاتخاذتصميمنسبتبهموضوعاتذيلدراينمجمعحضوربههمرسانندياوكايخودرا
طبقماده19آييننامهنحوهتشكيلمجامععموميدرساعاتاداريبامراجعهبهمحلتعاونيواقعدر
دفترشركتبهآدرسخرمدرهخيابانامام)ره(جنبادارهآموزشوپرورششهرستانخرمدرهانتخاب

وجهتاتخاذتصميمنسبتبهدستورجلسهمطروحهذيلمعرفينمايند.
دستورجلسه:

1-تصميمگيريدرخصوصافزايشسرمايهشركت
2-تصميمگيريدرخصوصافزايشسرمايهشركتازمحلسودانباشتهسالهاي96-95وسپردهاعضا

3-دادنماموريتبههياتمديرهجهتثبتتغييرات
توضيحات

-تعدادآراءوكالتيهرعضوحداكثرسهرايوهرشخصغيرعضويكرايخواهدبود.
-برايورودبهجلسهبههمراهداشتنورقهسهامياگواهينامهموقتسهامياكارتعضويتويادفترچه

عضويتالزاميبودهوگرنهمانعازوروداعضابهمجمعخواهدشد.
تاريخانتشار:97/10/10

خش:97/10/10

آگهيدعوتمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده
)نوبتدوم(شركتتعاونيمسكنگلشهراروميه

شمارهثبت574
بنابهتصويبهياتمديرهجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده)نوبتدوم(شركتتعاونيمسكن
گلشهراروميهراسساعت15،روز:سهشنبه،مورخ:97/10/25،درمحل:اروميه-خيابانشهيدمدني
2-مسجدحاجابوطالبتشكيلميگردد.ازعمومسهامدارانواعضاءمحترمدعوتميشودجهتاتخاذ
تصميمراجعبهموضوعاتذيلدرروزوساعتمقرردرمحلتعيينشدهحضوربهمرسانندوياباتوجهبه
مفادماده19آييننامهنحوهتشكيلمجامععموميدرصورتيكهحضورعضويدرمجمعميسرنباشد،
ميتواندحقرايخودرابهموجبوكالتنامهبهعضوديگريانمايندهتامااختيارازمياناعضاءياغيراعضاء
واگذارنمايددراينصورتهرعضوميتواندعاوهبررايخودحداكثرحقسهرايباوكالتوهرشخص
غيرعضوتنهايكرايباوكالتداشتهباشد.توضيحااينكهوكالتنامههايعاديبايستييكروزبعدازانتشار
آگهيمذكورتايكروزقبلازتشكيلمجمعبهغيرازايامتعطيلدرمحلدفترشركتتنظيمشدهوتوسط
هياتمديرهبررسيوتاييدگرددودرغيراينصورتوكالتنامهرسميحضوردرمجمعبايستيبهتاييد

يكيازدفترخانههاياسنادرسميرسيدهباشد.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديرهوبازرسان
2-طرحوتصويبترازنامهوسايرصورتهايماليسال1396
3-طرحوتصويبگزارشتغييراتسرمايهسالمالي1396

4-طرحوتصويببودجهپيشنهاديهياتمديرهبرايهزينههايسالمالي1397
5-انتخابدونفربازرساصليودونفربازرسعليالبدلبهعلتاتماممدتماموريت

6-طرحوتصويبحقالزحمهبازرسانبرايسال1397
تاريخانتشار:97/10/10

خش:97/10/10
3601

آگهيدعوتمجمععموميبهطورفوقالعاده
نوبتاولشركتتعاونيشماره44تاكسينارنجي

شهرستانبوكانبهشمارهثبت241
بنابهتصويبهياتمديرهجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتدومشركتتعاونيشماره
44تاكسينارنجيشهرستانبوكانراسساعت3بعدازظهرروزپنجشنبهمورخه97/10/20درمحل
سالناجتماعاتكتابخانهعموميپاركملتتشكيلميگردد.ازعمومسهامدارانواعضاءمحترمدعوت
ميشودجهتاتخاذتصميمراجعبهموضوعاتذيلدرروزوساعتمقرردرمحلتعيينشدهحضوربهم
رسانندوياباتوجهبهمفادماده19آييننامهنحوهتشكيلمجامععموميدرصورتيكهحضورعضويدر
مجمعميسرنباشد،ميتواندحقرايخودرابهموجبوكالتنامهبهعضوديگريانمايندهتامااختياراز
مياناعضاءياغيراعضاءواگذارنمايددراينصورتهرعضوميتواندعاوهبررايخودحداكثرسهراي
باوكالتوهرشخصغيرعضوتنهايكرايباوكالتداشتهباشد.توضيحااينكهوكالتنامههايعاديبايستي
يكروزبعدازانتشارآگهيمذكورتايكروزقبلازتشكيلمجمعبهغيرازايامتعطيلدرمحلدفتر
شركتتنظيمشدهوتوسطهياتمديرهبررسيوتاييدگرددودرغيراينصورتوكالتنامهرسميحضور

درمجمعبايستيبهتاييديكيازدفترخانههاياسنادرسميرسيدهباشد.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديرهوبازرس
2-طرحوتصويببودجهپيشنهاديهياتمديرهبرايصرفهزينههايسال1397

3-مجوزاختياربههياتمديرهدرخصوصواگذاريتضمينماليبهسازمانتاميناجتماعيبهمنظور
اموراتكارگزاريازطريقاجارهسندرسمي

4-استماعوقرائتنتيجهگزارشحسابرسيازبدوتاسيستاكنون
5-طرحوتصويبآييننامهحقوقومزايايهياتمديرهومديرعامل

6-تصميمگيريدرموردقطعاتفرسودهواسقاطيلوازميدكيخودروموجوددرانبارشركت
7-تصميمگيرينسبتبهپرداختپاداشوحقالزحمهبازرسبرايسالمالي1397

تاريخانتشار:97/10/10
خش:97/10/10

3598

مدير تصفيه - دكتر مجتبي مشدئيهيات مديره شركت تعاوني مسكن گلشهر اروميه

هيات مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان

 مديرعامل قادري - رئيس هيات مديره عزيزي 
 نايب رئيس محمد شريفي

@villaye shomali1از کانال تلگرام ما ديدن کنيد
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وثيقه ملكي
پرداخت رد مال و جرايم
دادگاه هاي سراسر کشور

0912462321797
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معصومه آقا محمدي: آموزش شهروندان، ضامن ايمنی شهر است 
به همت مرکز فني حرفه اي شهرستان نظرآباد، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري نظرآباد کارگاه آموزشي علت يابي حريق و بررسي صحنه جرم توسط 
کارشناس ارشد آتش نشاني و با حضور اعضاي  شوراي اسامي شهر نظرآباد برگزار 
شد. خانم  دکتر آقا محمدي رئيس کميسيون آموزش ، پژوهش، ورزش و جوانان 
در اين کارگاه بيان داشتند: ايراني ها نه تنها در کشور بلکه در جهان دروازه هاي 
علم را در نورديده اند و ما به جرات مي توانيم بگوييم در تمام عرصه هاي علمي 
رتبه هاي اول را کسب کرده ايم و در زمينه آتش نشاني نيز بايد مسير علمي و 
آکادميک را در پيش بگيريم.  اين عضو شوراي اسامي  شهر نظرآباد افزود :تا کنون 
چندين همايش علمي و تخصصي در موضوعات مختلف آتش نشاني برگزار شده که 

نشان دهنده ديدگاه علمي مديريت شهري شهر نظرآباد مي باشد. 
دکتر آقا محمدي در خصوص اهميت آموزش و شعار پيشگيري بهتر از درمان  است، 
بيان داشتند :  با شعار پيشگيري بهتر از درمان اقدام به برگزاري کارگاه هاي آموزشي 
در تمام مقاطع سني حتي مهد کودک ها کرده تا سطح دانش شهروندان را در خصوص 
ايمني ارتقا دهيم. تاکنون مانورهاي متفاوتي در سطح شهرستان برگزار شده است. 
در حال حاضر  به عنوان ميزبان،  آمادگي خود را براي برگزاري همايش هاي علمي و 
تخصصي و اجراي مانور هاي مشترک با شهرهاي همجوار اعام مي کنيم. اين عضو 
شوراي شهر نظرآباد در پايان سخنان خود از شهردار  ، معاونت خدمات شهرداري ، 
رئيس مرکز فني حرفه اي  ، مسئول آتش نشاني شهر نظرآباد و تمامي دست اندرکاران 

براي برگزاري اين کارگاه آموزشي تشکر و قدرداني کرد.
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بهار مزين پارس
انجام امور نظافتي

اماکن و ادارات با تضمين
65830032

09123365714
09125248753

اهداي
خون
اهداي
زندگي

ادامه از صفحه اول
اين اقام تازه بخشي از مهمترين و اساسي ترين 
کااهاي جهيزيه را در برمي گيرد. اگر بخواهيم نرخ 
پرده و ظرف و ظروف و لوازم آرايشي و لباس عروس 
و داماد را هم محاسبه کنيم، آنگاه قيمت ها سربه 
فلک مي کشد. در اين بين وام ازدواج ۱۰ ميليون 
توماني طنز تلخي خواهد بود که تنها مي توان با آن 

حداکثر هزينه دو قلم از کااها را پوشش داد. 
برخي از زوجين در گفت و گو با خبرنگار رسالت 
بر اين مسئله تاکيد مي کنند که وقتي نرخ دار 
باا رفت، در انتظار کاهش نرخ ماندند و در واقع 
از خريد کاا دست کشيدند. درحال حاضر نرخ 
اما اجناس افت قيمت نداشته  پايين آمده،  دار 
 و آنها يا مجبورند دوران نامزدي شان را طواني تر 
و  عروسي  مراسم  بدون  اينکه  يا  و  کنند  سپري 
خود  مشترک  زندگي  جهيزيه،  اقام  جزئي ترين 

را تشکيل دهند.
احمد که دو سال پيش مراسم نامزدي دخترش 
امروز  فکر  موقع  »آن  گويد:  مي  کرده  برگزار  را 
براي خريد جهيزيه  زودتر  بايد  و  بودم  نکرده  را 
 دست به کار مي شدم. اان هم باتکليف هستم 
نمي دانم بخرم يا نخرم. کل پس اندازم ۵۰ ميليون 
تومان است. دو دختر دم بخت ديگر هم دارم. با 
يک حقوق بازنشستگي نمي توان از عهده رسم و 
رسومات جشن عروسي برآمد. باور کنيد هرشب 

کابوس گراني مي بينم.«
صفورا هم از اينکه نمي تواند براي جهيزيه دخترش 
سنگ تمام بگذارد، ناراحت است. مي گويد: در عرض 
چندماه قيمت ها چند برابر شده. با يک زندگي 
کارمندي نمي توان با جهيزيه آبرومند دختر را 
به خانه بخت فرستاد. مجبورم تمام بازارها را زير 
پا بگذارم تا در نهايت ارزان ترين جنس را بخرم. 
خداي من شاهد است آدم مصرف گرا و اهل چشم 
و هم چشمي نيستم. همين سه سال پيش براي 
دختر بزرگم ۱۰ ميليون جهيزيه خريدم. آن هم 
فقط اقام ضروري ولي براي دومين دخترم پول 
همين اقام ضروري را هم ندارم بدهم. اان دو تکه 
جنس بخرم، مي شود ۲۰ ميليون تومان. از کجا 

 بياورم؟ نازنين هم که تازه تشکيل خانواده داده به ما 
بدون  امسال  تيرماه  همسرم  و  »من  گويد:  مي 
جشن عروسي و خريد جهيزيه آنچناني زندگي 
مشترکمان را آغاز کرديم و  از همان موقع بيشتر 
از پنج نفر نمي توانيم مهمان دعوت کنيم، چون 
نيست  آنقدر  منزل مان  لوازم  و  ظروف  و  ظرف 
که بتوانيم از تعداد بيشتري پذيرايي کنيم. فقط 
و  پهن کرديم  داريم که داخل خانه  يک فرش 
اتاقمان بدون فرش است. حتي اجاق گازم دست 
دوم است. به جرأت مي توانم بگويم به سختي 
زندگي مي کنيم. همسرم 7۰ ميليون پس انداز 
 داشت که ما ۴۰ ميليون را براي رهن يک خانه 
۶۰ متري پرداخت کرديم.«محمد طحان پور، رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران هم بر گراني 
 کااها تاکيد کرده و مي گويد: »با توجه به افزايش 
۲/۵ برابري قيمت کااها، قدرت خريد مردم پايين 
آمده و قيمتها بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش 
داشته است. حتي اگر قيمت دار به پنج هزار 
ارزان  هم  ريال  يک  خانگي  لوازم  برسد،   تومان 
نمي شود؛ زيرا واردکنندگان ادعا مي کنند که کااها 
را با دار ۱۰ هزار توماني وارد و توليدکنندگان 

هم مي گويند که مواد اوليه را تا ۶ ماه با دار 
۱۲ هزار تومان خريد و انبار کرده اند.«حبيب اه 
انصاري، دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي هم 
نظراتي مشابه طحان پور ارائه داده و تاکيد مي 
کند: »با روند کاهشي قيمت ارز، توليدکنندگان 
لوازم خانگي نيز تمايل به کاهش قيمت ها دارند، 
اما متأسفانه بخشي از مواد اوليه آنها با ارز گران 
ثبت سفارش شده که اين امر کاهش قيمت ها را 
براي توليدکنندگان سخت مي کند. توليدکنندگان 
از اوايل سال جاري درخواست افزايش قيمت ها را 
 مطرح و در نهايت مجوز افزايش۹/۶درصدي قيمت ها 
را دريافت کردند، اما اين مجوز متناسب با افزايش 
هزينه ها، کمبود نقدينگي و کاهش حجم توليد نبود.  
به همين دليل اوايل شهريور ماه امسال قيمت لوازم 
خانگي آزاد شد.«باورش آسان نيست اما به هرحال 
نرخ ارز پايين آمده، اما هنوز قيمت ها بااست 
به سر  باتکليفي محض  در  هاي جوان  زوج   و 
مي برند و نمي توانند به خانه بخت بروند. نرخ لوازم 
خانگي تصاعدي باا رفته  و خانواده ها از خريد 
ساده ترين اقام جهيزيه عاجزند و فروشندگان 
هم درباره موج گراني ها، همان فلسفه مشهور 

خريد مواد اوليه با ارز گران، تحريم و بي ثباتي 
بازار را مطرح مي کنند. يکي از فروشندگان لوازم 
 خانگي در اين باره به ما مي گويد: »بعضي ها فکر 
مي کنند همين که قيمت ارز پايين آمده ديگر 
همه چيز تمام است. قرار نيست با اين اتفاق شق 
القمر شود. ضمن اينکه ما هم نبايد ضرر کنيم، آن 
هم در شرايطي که هنوز هيچ چيز مشخص نيست 
و هرلحظه ممکن است دوباره شاهد گراني ارز و 
غيره باشيم.«يکي ديگر از فروشندگان هم عنوان 
وابسته  واردات  به  لوازم خانگي  »بازار  مي کند: 
است و در حال حاضر ما نمي توانيم کاايي وارد 
کنيم. ضمن اينکه بخشي از مواد اوليه توليدات 
داخل هم وابسته به نرخ دار بوده و وارداتي است. 
از طرفي نرخ دار، تازه مدتي است کاهش پيدا 
کرده و خيلي از اقام توليدي مربوط به زماني 
است که نرخ ارز گران شده بود و اگر اين افزايش 
قيمت بر روي محصوات اعمال نشود، ورشکسته 

مي شويم.«
به نظر مي رسد قصه پرغصه گراني ها همچنان 
ادامه داشته باشد و اين شرايط زندگي را حداقل 

براي عروس و دامادها سخت تر مي کند.

گزارش رسالت از چالش خانواده ها براي تهيه جهيزيه؛

عروسهايبيجهاز
صديقه رمضاني
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زادمهر:
 به تيم ملي
 خوشبين هستم
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مديرعامل باشگاه استقال گفت: درنظر داريم بازيکناني 
در نيم فصل دوم به استقال اضافه کنيم که اثرگذاربوده 
 وبتوانند بر قدرت اين تيم اضافه کنند. فتحي افزود: 
در حال مذاکره با چند مهاجم طراز اول و در سطح 
باشگاه بزرگي چون استقال هستيم. اميدوارم مذاکراتمان 
به زودي به نتيجه نهايي برسد . تمام تاش و سعي ما 
جذب بازيکن توانمند واثرگذاراست که بنابر نظرات 
سرمربي بتوانيم حضوربسيار قدرتمندانه اي درليگ 
قهرمانان آسيا و همين طورنيم فصل دوم داشته 
باشيم. وي تاکيد کرد: طبق پيشنهاد شفر و با توجه 
به مکاتباتي که با فدراسيون فوتبال آلمان داشتيم، 
يک مربي جوان با تحصيات آکادميک وهمين طور 
رزومه مناسب را انتخاب کرده و به زودي به جمع ما 
اضافه خواهد شد که قطعا با نظر سرمربي از وجود اين 
مربي درآکادمي باشگاه و نظارت بر تيمهاي پايه  هم 
استفاده خواهيم کرد. فتحي درخاتمه گفت: ازهمه 

هواداران و عاشقان استقال تشکرمي کنم و اميدوارم 
با صبر و شکيبايي منتظر حضور بسيارقدرتمند ما 
درادامه راه باشند. من از لطف وحمايت اين عزيزان 
درنيم فصل گذشته تشکر مي کنم . همينطور از تمامي 
بازيکنان استقال که واقعا با درک مشکات باشگاه 
به ويژه مشکات مالي که همه باشگاه ها از جمله 
ما درگيرآن هستيم، موقعيت ما را درک مي کنند، 

تشکر و سپاس ويژه دارم.

 فتحي:
 استقال در نيم فصل، قدرتمند خواهد شد

پيشکسوت فوتبال گفت: کارتيم ملي براي قهرماني 
درآسيا ساده نيست، اما باتوجه به توانمندي بازيکنان 
و کادر فني، به تحقق اين آرزو اميدوارهستيم.کارگرجم 
نزديک  به هم  تيم ها در آسيا  فاصله  اظهار داشت: 
به فوتبال  شده و به طور کلي فاصله فوتبال آسيا 
تيم  جهان هم کم شده است. درحال حاضر چند 
آسيايي مي توانند در دنيا هم عرض اندام کنند وما 
اين موضوع را درجام جهاني هم ديديم.وي افزود: به 

همين دليل کيفيت مسابقات جام ملتها بسيار باا رفته و 
 رقابت براي قهرماني فشرده شده است. اان هيچ تيمي 
به راحتي نمي تواند دراين مسابقات قهرمان شود چون 
فاصله تيم هاي مدعي با يکديگر زياد نيست.ملي پوش 
سابق ادامه داد: تيم ملي ايران که يکي ازقطب هاي 
آسيا است، ازهمان تيم هايي است که شانس زيادي 
براي قهرماني دراين مسابقات دارد، اما تحقق اين رويا 
چندان هم ساده نيست.کارگرجم اظهار داشت: ايران 
ژاپن، کره، عربستان و استراليا تيم هايي هستند که 
بيشترازديگران براي فتح اين تورنمنت اميد دارند، اما 
درعين حال ازبرخي تيم هاي ديگرهم نبايد به راحتي 
عبورکرد. به اعتقاد من تيم هايي مثل عراق، قطروامارات 
هم خيلي کم شانس وکم اميد نيستند. وي گفت: با 
همه اين اوصاف بايد بگويم چشم اميد يک ملت به 
قهرماني اين تيم دوخته شده است و ما اميدواريم که 

اين رويا با تاش ملي پوشان مان محقق شود. 

کارگرجم:
اميدواريم رؤياي ملي پوشان محقق شود

پيشکسوت فوتبال معتقد است عراق مهم ترين حريف ما درآسياست زيرا پيروزي 
برابراين تيم و اول شدن درگروه کارما را براي ادامه مسابقات ساده ترمي کند.محمد 
زادمهراظهار کرد: برنامه اي که کي روش براي تيم ملي ريخته، بسيار دقيق و جامع 
بود و سازمان ليگ و فدراسيون ازبرنامه او به شدت حمايت کردند.وي ادامه داد: 
خوبي اين مسابقات و تيم ملي ما اين است که ليگ تازه به پايان نيم فصل رسيده و 
بازيکنان ما آماده هستند. البته اردوهاي پيش از اين مسابقات و بازي هاي دوستانه 
مي تواند هماهنگي بازيکنان را بيشتر کند که باعث مي شود تيم ما از همان ابتدا 
غافلگيرنشود. البته من هم اميدوارم که تيم ملي عملکرد خوبي در جام ملت ها 
داشته باشد و بتواند مقام قهرماني را به دست بياورد.زادمهردرباره توقع مردم از 
تيم ملي تصريح کرد: کي روش هشت سال هدايت تيم ملي را برعهده داشته و 

اکنون تمام نقاط ضعف و قدرت تيم ملي را مي داند و حاا مردم فقط توقع قهرماني 
دارند و کي روش چاره اي جزاين ندارد. شايد امکانات ما درحد رقيبان نباشد اما 
فکرنمي کنم مردم چيزي به جز اول شدن را از سرمربي بپذيرند. وي درباره ليست 
 تيم ملي هم گفت: به هرحال اين سليقه مربي است و بايد به نظرش احترام گذاشت .

پيشسکوت فوتبال کشور درباره اختاف کي روش وبرانکوهم گفت: اکنون وقت 
 حمايت ازتيم ملي است زيرا تيم ما در شرايط خاصي قرار دارد اما من برانکو

را به خوبي مي شناسم و با خصوصيات اخاقي اش کاما آشنايي دارم. اگراختافي 
هست، مشکل از برانکو نيست و ايراد کار، جاي ديگراست.وي درباره پيش بيني اش از 
نتيجه تيم ملي عنوان کرد: من به اين تيم خوش بين هستم. فکر مي کنم مي توانيم 

براي چهارمين بار قهرمان آسيا شويم زيرا قدرتش را داريم.

 سلطاني فر:
فساد مطرح شده در ورزش را قبول ندارم

 وزير ورزش گفت:  فساد درورزش را قبول ندارد ونبايد 
آن را بزرگ کرد. سلطاني فردر نشست کميسيون فرهنگي، 
تربيت بدني و ورزش با گراميداشت سالروز حماسه 
9 دي  روز ملي بصيرت و ميثاق امت با وايت اظهار 
داشت: ازهرزاويه اي که بنگريم کارنامه ورزش در چهل 
سال بعد از پيروزي انقاب شکوهمند اسامي کارنامه 
بسيار موفقي بوده است ودراين مدت با همت همه 
مسئوان، مديران، دست اندرکاران ورزش ومسئوان 
فدراسيون ها و امورورزش سازمان ها و نهادها رشد، 
توسعه و تحول بسيار چشمگيري درورزش بوجود آمده 
است.وي حضور بانوان در ورزشگاه ها را حق آنها دانست 
و تصريح کرد: در طي يک سال اخير موفق شديم با 
پيگيري و هماهنگي ها درچند نوبت حضور بانوان در 
ورزشگاه ها را دررويدادهاي بين المللي فراهم کنيم 
واين حضور توأم با ماحظات فرهنگي و شرعي بوده 
است ومن اعام مي کنم کليه زيرساخت ها از ورودي 
مجزا تا امکانات ديگر و شرايط  فرهنگي و شرعي  
براي حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم است. حضور 
بانوان در طي يکسال اخير در ورزشگاه از جمله هنگام 
برگزاري بازي هاي ايران در جام جهاني که تصاوير 

بازي ها در ورزشگاه آزادي پخش شد، همچنين بازي 
ايران با بوليوي و بازي برگشت فينال ليگ قهرمانان 
آسيا بسيارمثبت بود.سلطاني فر خاطرنشان کرد: از جهت 
رشد و توسعه ارزش هاي اخاقي و پهلواني موفقيت هاي 
با   خوبي داشتيم. از طرفي ورزشکاران ما درمواجه 
رژيم صهيونيستي هيچگاه آنها را به رسميت نمي شناسند 
و در مجموع همه دست اندرکاران و دلسوزان ورزش 

تاش کردند تا پيشرفت هاي خوبي داشته باشيم، اما 
آنچه مسلم است بايد به لحاظ محتوايي عميق و وسيع تر 
کارکنيم و نگاه ما به مقوله فرهنگ کاربردي ترباشد.

وزير ورزش تصريح کرد: فساد در ورزش که بعضي 
اوقات مطرح مي شود را، قبول ندارم و معتقدم نبايد 
اين موضوع را بزرگ کرد. آنچه مسلم است ورزش 
عرصه بسيار مهم و تأثيرگذاردرجامعه است که بايد 

روي آن سرمايه گذاري کنيم. واقعيت اين است هيچ 
عرصه اي همچون ورزش با برد تيم ملي  در جام جهاني 
يا موفقيت وزنه بردار و پيروزي کشتي گير باعث شادي 
و نشاط اجتماعي بيش از50 ميليون نفر نمي شود. 
در ورزش وحدت ملي بوجود مي آيد وعکس آن نيز 
صادق است و با يک شکست مردم احساس شکست 
بازي هاي آسيايي در  مي کنند.سلطاني فر گفت: در 
بين 45 کشور با 62 مدال بيشترين مدال را در بين 
بازي هاي آسيايي بعد از پيروزي انقاب گرفتيم و حتي 
در بازي هاي پاراآسيايي نيز بعد از دو دوره  چهارمي 
ايران در جايگاه سوم قرار گرفت و  يک حماسه ورزشي 
تاريخي قابل توجه به ارمغان آورد.سلطاني فر رشد ورزش 
بانوان را درمقايسه با سال هاي قبل ازانقاب بسيار 
قابل توجه دانست وخاطرنشان کرد: قبل از انقاب 
 بانوان درهفت رشته دررويدادهاي بين المللي شرکت 
مي کردند، اما اکنون در49 رشته مجوز حضور بانوان 
در ميادين بين المللي را داريم و بعد ازتک مدال بانوي 
تکواندوکاردرالمپيک اميدواريم درالمپيک 2020 شاهد 
حضور تعداد بيشتري از بانوان شايسته ورزش ايران 

بر روي سکوي المپيک باشيم.

گوناگون

نكته

خبر

توپ آشتي در زمين منتقدان
کي روش اعام کرد براي آرامش و موفقيت تيم ملي ازم است بزرگاني مانند 
علي پروين، امير قلعه نويي، جواد نکونام، مهدي مهدوي کيا، علي کريمي، کريم 
باقري، علي دايي و فرهاد مجيدي در کنار تيم ملي باشند تا ثابت کنيم همه با 
هم هستيم. کي روش به خوبي مي داند که فوتبال ايران پس از نمايش قابل 
قبول در دو دوره متوالي جام جهاني و حضور تيم پرسپوليس درفينال ليگ 
قهرمانان آسيا، بار ديگر به يکي از مهمترين مدعيان فتح جام ملت هاي آسيا 
تبديل شده و برخي از کارشناسان  معتبرقاره کهن، از ايران به عنوان مدعي 
اصلي قهرماني ياد مي کنند.اوبهترازهر فرد ديگري به اين واقعيت آگاه است 
که تزريق روحيه مثبت و يکدستي جامعه براي حمايت از تيم ملي مي تواند 
نقش مهمي درعملکرد کادر فني و بازيکنان داشته باشد لذا به اين خاطر است 
که مرد پرتغالي فوتبال ايران با حرفه اي گري خاص توپ آشتي را در زمين 
پيام  اين  برخي  دارد.هرچند که  ازآنان  وانتظارپاسخ مثبت  انداخته   منتقدان 
کي روش براي منتقدان را نوعي حرفه اي گري درراستاي جذب هوادار قلمداد 
مي کنند اما واقعيت امر اين است که درشرايط کنوني پاسخ به فراخوان مرد 
پرتغالي ضرورتي انکارناپذير براي فوتبال ايران به شمار مي رود؛ ضرورتي که 
نبايد تحت تاثير برخي از رفتارهاي کي روش قرارگيرد.لذا پيشکسوتان فوتبال 
اگرقراراست منافع ملي را بر برخي روياهاي فردي ترجيح دهند بايد بپذيرند 
براساس قاعده اهم و مهم برخي منافع فردي را به پاي فوتبال ذبح کنند؛ ذبحي 
که هدف نهايي آن اجابت خواسته فوتبال دوستان يعني قهرماني تيم ملي ايران 

درقاره کهن و پايان چهار دهه حسرت مي باشد.

صالحي اميري:
اخاق در ورزش، اولويت است

رئيس کميته ملي المپيک با بيان اينکه ساختار مديريت ورزش، فرهنگي 
است، تاکيد کرد که براي کار فرهنگي بايد برنامه استراتژيکِ  ۱0 ساله داشته 
باشيم.صالحي اميري اظهار داشت: اگر بپذيريم که فرهنگ به مثابه رود جاري 
 است و همه کساني که تشنه هستند در مسير آن سيراب مي شوند، آنگاه 
مي توانيم تحليل بهتري از فرهنگ داشته باشيم.وي تاکيد کرد: براي تحقق 
برسيم   محتوا  به  و  بگيريم  فاصله  شکل  از  بايد  ورزش   در  فرهنگي   کار 
چراکه در کار فرهنگي نبايد انتزاعي با ورزش ديده شود و دراين عرصه همه 
عوامل از مربي و ورزشکار تا داور و مدير همه بايد تصوير فرهنگي ارائه دهند.

وي تصريح کرد: ورزشکاران اگردرزمين ازاخاق دورشوند اين بي اخاقي به 
جامعه و تماشاگران هم سرايت مي کند که خوشبختانه اکنون بسيارکمتر 
از گذشته شاهد اين اتفاقات هستيم.صالحي اميري تصريح کرد: برنامه ريزي 
 فرهنگي براي دانش آموزان باعث خواهد شد در آينده شاهد تربيت جوان 
با اخاق و حضور موثر او درجامعه باشيم.اگر دنبال اخاق محوري، خضوع و 

خشوع در عرصه ورزش هستيم بايد کار فرهنگي انجام دهيم.

دعوت از نامداران فوتبال  
فدراسيون فوتبال قصد دارد به صورت جداگانه دعوت نامه هايي 
را براي علي پروين، مهدي مهدوي کيا، علي کريمي، علي دايي و 
برخي پيشکسوتان ديگرارسال کند تا آنها با حضوردرامارات ازتيم 

ملي حمايت کنند.

افتتاح پيست اسکي ديزين  
بزرگترين پيست هاي  از  بين المللي ديزين يکي   پيست اسکي 
 اسکي کشورمان امروز با حضور سلطاني فر وزير ورزش ، کريمي 
مدير عامل شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي و افتخاري 

رييس فدراسيون اسکي افتتاح مي شود.

 نساجي با آذري استارت زد
 تمرينات تيم فوتبال نساجي استارت خورد تا نماينده مازندران 
آماده حضور در نيم فصل دوم ليگ برتر شود.علي آذري دراوايل 
فصل گذشته دستيار پاشازاده بود که با حضور نکونام از نساجي 
را در  تمرينات نساجي  نکونام وي ديروز  با رفتن  اما  جدا شد، 

تهران استارت زد.

 جپاروف به استقال نمي آيد
از  يکي  که  ازبکستان  ملي  تيم  پيشين  بازيکن  سرورجپاروف   
گزينه هاي استقال براي حضور در جمع آبي پوشان بود با يک 
براي  برتر  درليگ  تا حضورش  رسيد  توافق  به  ازبکستاني   تيم 

نيم فصل دوم منتفي شود.

برانکو يک جلسه محروم شد
تيم فوتبال پرسپوليس درآغاز نيم فصل دوم ليگ برتر، برانکو را 
به دليل اعتراض به داوري روي نيمکت خود نخواهد داشت.به اين 
ترتيب، پرسپوليس دراولين بازي نيم فصل عاوه برکاميابي نيا و ترابي 

که محروم هستند، برانکورا هم روي نيمکت نخواهد داشت.

سبقت مسي از رونالدو
پاياني  روزهاي  به  اروپا  فوتبالي  تقويم  نزديک شدن  با  همزمان 
را   20۱8 سال  نسخه  بارسلونا  ستاره  فوق  مسي  ليونل   خود، 
به عنوان برترين گلزن اروپا پيچيد.مسي فصل را با 5۱ گل به 
پايان رساند، اين درحالي است که رونالدو ستاره تيم يوونتوس 
با دو گل کمتر يعني با 49 گل آخرين رقابت را به رقيب ديرينه 

آرژانتيني خود واگذارکرد.

ميزباني آزادي از بانوان 
ديدار دوستانه تيم ملي فوتبال بانوان ايران و روسيه در ورزشگاه 
آزادي برگزار مي شود. تيم بانوان که خود را براي حضور درمرحله 
ورزشگاه  در  مي کند  آماده  توکيو  المپيک 2020  انتخابي  دوم 
آزادي در يک بازي دوستانه ميزبان تيم ملي فوتبال بانوان روسيه 
خواهد بود. اين بازي درحالي برگزار مي شود که تيم ملي بانوان 
ايران براي اولين بار بعد از انقاب اسامي قراراست در ورزشگاه 
آزادي بازي کند.دراين ديدارکه با پيگيري فدراسيون فوتبال و با 
همکاري وزارت ورزش  برگزار مي شود، تنها بانوان مي توانند با 

حضور در ورزشگاه تماشاگر بازي باشند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وكالت در دعاوي: حقوقي، كيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چک و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   549
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

 وكالت 
تخصص ماست

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

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869
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تور لحظه آخرتور لحظه آخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

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

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

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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آگهي تغييرات شرکت خدماتي ومكانيزاسيون کشاورزي گستر 
ملي  و شناسه   651 ثبت  به شماره  سقز شرکت سهامي خاص 
10610038275 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1397/06/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيأت 
مديره از 4 نفر به 3 نفرکاهش يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح 
گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري سقز )331999(

آگهي تغييرات شرکت خدماتي ومكانيزاسيون کشاورزي گستر 
ملي  و شناسه   651 ثبت  به شماره  سقز شرکت سهامي خاص 
10610038275 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1397/06/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند: 
به  ملي 3762082073  به شماره  دوزخدره  کرمي  هاله  خانم 
سمت مديرعامل و عضو هئيت مديره خانم گلچين حيدري به 
شماره ملي 3760797830 به سمت رئيس هئيت مديره آقاي 
محمد کرمي دوزخدره به شماره ملي 3760062164 به سمت نائب 
رئيس هئيت مديره - آقاي بهزاد خضري به شماره 3762041172 
به سمت بازرس اصلي و آقاي سيد محسن هدايتي به شماره ملي 
3762038279 به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال 
مالي انتخاب شدند. امضاء کليه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبيل چک، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسامي و اوراق 
عادي و اداري با امضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي 
باشد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري سقز )332000(

آگهي تغييرات شرکت سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب شرکت سهامي 
استناد  به  ملي 10660118319  و شناسه  ثبت 11826  به شماره  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/09/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1( صورت هاي مالي شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زيان 
سال مالي منتهي به 1397/06/31 به تصويب رسيد. 2(موسسه حسابرسي 
تدبيرگران مستقل به شناسه ملي 10100523846 به عنوان بازرس اصلي 
و موسسه حسابرسي و خدمات مالي آتيه انديش نمودگر به شناسه ملي 
10103297965 به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال انتخاب شد. 
3(روزنامه کثيراانتشار رسالت براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد 
. 4(- شرکت گروه سرمايه گذاري مسكن )سهامي عام( به شناسه ملي 
10101236571 - شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن )سهامي 
خاص( به شناسه ملي 10103071763 - شرکت بازرگاني سرمايه گذاري 
مسكن )سهامي خاص( به شناسه ملي 10103043208 بعنوان اعضاي هيأت 
مديره شرکت براي مدت دو سال به شرح ذيل تعيين گرديدند: اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري کرمانشاه )332748(

آگهي تغييرات شرکت آبادگران پايه گستر غرب شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 9667 و شناسه ملي 10820094225 
 1397/08/09 مورخ  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
: 1 - سمت اعضا هيات مديره  اتخاذ شد  تصميمات ذيل 
به قرار ذيل تعيين گرديد : خانم سهيا زارعي به کدملي 
3871472301رييس هيئت مديره - خانم نسرين کاه چي 
به کدملي 3871353094نايب رييس هيئت مديره - خانم 
کتايون مهدياني به کدملي 0061462608عضوهيئت مديره 
ومديرعامل -2 حق امضا مجاز در کليه موارد اعم از چک 
وسفته وبرات واوراق واسناد تعهداور بانكي ونامه هاي اداري 
برعهده مديرعامل يا رئيس هيئت مديره )منفردا(که با مهر 
شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان 

)333434(

آگهي تغييرات شرکت کيميا دانه زاگرس بروجن سهامي خاص 
به شماره ثبت 3052 و شناسه ملي 14006363398 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/09/14 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاي حسين مرادمند به کدملي 5110570681 
، آقاي ابوالقاسم بازياري به کدملي 4650404398 و خانم 
مريم حسين پور به کدملي 1282714074 به سمت اعضاي 
اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند . آقاي 
بهنام مشيري به کد ملي 1282368842 و ليا مرادمند به کد 
ملي 1286988284 به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي 
البدل شرکت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. روزنامه 
کثير اانتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعيين 
استان چهارمحال  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره کل   . گرديد 
غيرتجاري  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  مرجع  وبختياري 

بروجن )333229(

آگهي تغييرات شرکت کيميا دانه زاگرس بروجن سهامي 
خاص به شماره ثبت 3052 و شناسه ملي 14006363398 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي حسين مرادمند به 
کدملي 5110570681 به سمت مدير عامل و عضو هيئت 
مديره آقاي ابوالقاسم بازياري به کدملي 4650404398 
به سمت رئيس هيئت مديره خانم مريم حسين پور 
به کدملي 1282714074 به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . کليه اوراق 
و اسناد مالي و تعهد آور بانكي از قبيل چک سفته بروات 
و قراردادها با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
و مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان چهارمحال وبختياري مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري بروجن )333228(
آگهي تغييرات شرکت آبادگران پايه گستر غرب شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 9667 و شناسه ملي 10820094225 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هيئت 
مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند: خانم 
کتايون مهدياني به شماره ملي 0061462608 و خانم سهيا 
زارعي به شماره ملي 3871472301 و خانم نسرين کاه 
چي به شماره ملي 3871353094 2 - آقاي محمد مومني 
ازندرياني به شماره ملي 3874495752 به عنوان بازرس 
علي البدل ، آقاي افشين خيري به شماره ملي 3732090051 
به عنوان بازرس اصلي براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
-3 تراز مالي سودوزيان شرکت درسال مالي گذشته مورد 
تصويب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان 

)333435(

بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت كار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

و كااي تجاري و اداري
 با بسته بندي و بيمه
)شهر و شهرستان(

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از كشور
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در مراسم بزرگداشت پنجمين سالگرد ارتحال عارف فرزانه، 
دانشمند مجاهد و ياور صديق انقاب، مرحوم استاد سيد 
علي اکبر پرورش)رض(، حجت ااسام و المسلمين دکتر 
احمد عابدي استاد حوزه علميه و دانشگاه و رئيس سابق 

دانشگاه علوم و معارف قرآني به سخنراني پرداخت.
وي اظهارداشت: مجموعه کتابي تحت عنوان کتاب هاي 
مقدس به چاپ رسيده که برخي از مردم دنيا هر کدام 
از آن ها را کتاب آسماني مي پندارند، در مجموع مردم 
دنيا ۵۰ جلد کتاب را کتاب مقدس به حساب مي آورند 
که يونسکو اولين کتاب را قرآن قرار داده است زيرا کسي 
که کمترين آشنايي داشته باشد مي داند که قرآن با هيچ 
کتابي قابل مقايسه نيست لذا طبيعي است که پيروان 

کتاب هاي ديگر، قرآن را اسطوره بنامند.
وي افزود: اولين و مهمترين شرط براي استفاده از قرآن 
طهارت دل است و قرآن فرموده »ا يمسه اا المطهرون« 
يعني دست ناپاک به قرآن زده نشود اما کسي که طهارت 
فکر نداشته باشد هم فکرش به قرآن نمي رسد لذا ترجمه و 
تفسير فراوان براي قرآن نوشته شده اما امام راحل مي فرمود 

قرآن در روز قيامت بکر وارد محشر مي شود.
حجت ااسام و المسلمين دکتر عابدي ادامه داد: ۷۰۰ 
تفسير از شيعه و ۷۰۰ تفسير از هل تسنن و در مجموع 
۱۴۰۰ تفسير از قرآن نوشته شده است اما باز هم قرآن 
بکر وارد روز محشر مي شود و فکر کسي به قرآن نرسيده 
و برخي به ظاهر قرآن و برخي به قرائت آن و برخي به 

بخشي از ويژگي هاي آن بسنده کرده اند.
وي گفت: عامه عسکري رضوان اه روزي به من فرمود 
به نظر شما بهترين تفسير قرآن کدام است؟ من گفتم 
شما بايد بگوييد و نام تفسيري را بردم اما اگر کسي تفسير 
طنطاوي را ببيند در نگاه اول گمان مي کند کتاب فيزيک 
يا شيمي است و برخي تفسير ادبي و برخي تاريخي از قرآن 
نوشته اند اما کساني که به جنبه تربيت و مايه هدايت 
انسان بودن قرآن پرداخته باشد خيلي کم است که استاد 

پرورش به اين ويژگي پرداخته اند.
پاکي نفس، ويژگي مشترک عامه طباطبايي و استاد 

پرورش است
وي گفت: شايد نتوان استاد پرورش را با عامه طباطبايي 
مقايسه کرد اما هر دو ويژگي هاي مشترکي دارند؛ نخست 

اينکه جنبه پاکي نفس در هر دو بزرگوار بوده است.

اين استاد حوزه و دانشگاه افزود: عامه معموا غروب ها 
نيم تا يک ساعت قبل از مغرب از همين جا مشرف به حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( مي شد و در مسير همواه در 
حال نماز و عبادت بود و وقتي حرکت مي کرد آدم مي گفت 
گويا جسم وي اينجا و روحش جاي ديگري است و بسيار 
به مردم احترام مي گذاشت به گونه اي که اگر خردسال 
هفت ساله اي به بيت وي مي آمد با وجود کهولت سن و 

بيماري، تمام قد جلوي پاي آن بلند مي شد.
حاکم  پرورش  استاد  نوشته هاي  بر  اخاق  روح 

 است
وي تصريح کرد: وقتي نوشته هاي عامه را مطالعه مي 
کنيم تاثير آن بر جسم و جان را متوجه مي شويم و اين 
برعکس نوشته هايي است که آدم مي خواند اما جنبه 

اخاقي در آن مشاهده نمي کند.
وي گفت: از نوشته هاي عامه پاکي، معنويت و اخاق 
با قلم و نيت پاکي  انسان احساس مي کند  بارد و  مي 
نوشته شده و تفسيري تاليف کردند که حدود ۶۰ سال 
از تدوين آن گذشته اما با کتابي قابل مقايسه نيست و 
شايد بي نظير باشد و تفاسيري که پس از عامه نوشته 
شده و همه رشته هاي علوم قرآني که در دانشگاه ها و 
حوزه تاسيس شده و همه کارهايي که در حال انجام است 

همه مديون تفسير الميزان عامه است و ايشان پايه گذار 
کارهاي قرآني شد و به غير از اينکه تاثيرگذار در مطرح 
کردن قرآن بود در واقع يک چهره اخاقي بود.رئيس سابق 
دانشگاه علوم و معارف اسامي اظهارکرد: استاد پرورش هم 
 از کتاب هاي عامه طباطبايي بهره برد و همه کتاب هاي 

وي اخاقي است.

الميزان  تفسير  اصلي  موضوع  که  هرچند  گفت:  وي 
 اخاق نيست اما وقتي کتاب را مطالعه مي کنيم متوجه 
مي شويم که نويسنده با چه سوز وگدازي مطالب را به 
رشته تحرير درآورده است و زماني که از جنگ هاي صليبي 
مي نويسد که برخي مي خواستند مسيحيان را به جنگ 

با مسلمانان ترغيب کنند دقت مي کند که مبادا ذره اي 
از جاده انصاف خارج شود.وي ادامه داد: توجه به اخاق 
در آثار، گفته ها و نوشته هاي مرحوم پرورش هم مانند 

آثار عامه طباطبايي موج مي زند.
حجت ااسام والمسلمين عابدي گفت: در آيه ۳۱ سوره 
انسان »و سقاهم ربهم شرابا طهورا« و در حديثي از امام 

صادق نقل شده است »اي يطهرکم عن کل شيء سوي اه 
اذا ا طاهر من تدنس بشيء من ااکوان اا اه« هيچ چيزي 
پاک تر از خدا نيست و به بهشتيان هم وقتي به بهشت 
مي روند شرابي داده مي شود که آنان را از غير خدا پاک 
مي کند لذا در تفسير الميزان هم طبق اين آيه و روايت 
آمده که گاهي شخصي فکر گناه مي کند آيا فکر گناه، 
گناه است؟ و در آخر نتيجه مي گيرد »تخفوه يحاسبکم به 
اه« يعني همين که خداوند محاسبه مي کند پس برخي 
از فکرهاي گناه هم، گناه هست لذا عامه اي که فکر گناه 
را هم گناه مي داند در الميزان و حاشيه کفايه در چند 
جا تذکر مي دهد کسي که فکر گناه کند نمي تواند قرآن 
را بفهمد و آن چه به ذهنش مي آيد حقيقت کام خدا 
نيست و گاهي بحثي را مطرح مي کند که کام خدا را در 

الفاظ جست وجو نکنيد نشان از پاکي وي دارد.
 وي افزود: آقاي پرورش هم در تفسير قرآن و سخنراني ها 
و درس هايي که در موضوع قرآن داشته وقتي درسي را 
مطرح مي کند که انسان چگونه مي تواند به محضر قرآن 
وارد شود اولين بحثي که مطرح مي کند پاکي و طهارت 
دل است و۲۵ عامل را بيان مي کند و مي گويد کسي 
که مي خواهد به محضر قرآن وارد شود در وهله نخست 
بايد دلش از اين ها پاک باشد و قلبي که فکر گناه کند 
نمي تواند قرآن را ترجمه و تفسير کند.وي تاکيد کرد: 

اين وجه مشترک عامه طباطبايي و استاد پرورش است 
که شاگرد عامه حساب مي شود و نشان مي دهد که 
از الميزان بهره برده و با آثار عامه طباطبايي و شهيد 
مطهري آشنا بوده و اين ها در سخنراني ها و نوشته هاي 

استاد پرورش وجود دارد.
اين استاد حوزه علميه بيان کرد: مطالب استاد پرورش 
جدا از بحث علمي، تاريخي، فلسفي و عرفاني، اخاقي و 
جلسات وي هم معنوي و اخاقي بوده است و اسم جلسه 
قرآن يا جلسات تربيتي داشته اما در واقع روح حاکم بر 
همه گفته ها و نوشته هاي استاد پرورش جنبه طهارت 

نفس، اخاق، معنويت و پاکي دارد.
وي گفت: جنبه ديگر در آثار ايشان اين است که با آثار عرفا 
و فاسفه به خوبي آشنا بوده است؛ بخصوص قبل از انقاب 
که عده اي تفکرات مادي و ليبراليسم يا افکار ضد خدا و 
 الحادي داشتند در آن شرايط آقاي پرورش کتاب هايي 

نوشته و به بيان سخنراني مي پرداخته است.
خدامحوري در آثار استاد پرورش موج مي زند

وي افزود: يک روح حاکم گرايش به خدا و خدا محوري 
در آثار ايشان است اين که معنويتي پشت عالم ماده وجود 
دارد و ناپيدايي است که دخيل و دست اندرکار همه عالم 
است و اين در همه آثار آقاي پرورش موج مي زند و همه 
جا بيان مي کند که دست غيبي گاهي به اسم دعا در 
صحيفه سجاديه در همه جهان کار مي کند و اين که 
بدن ظاهري است و روح حاکم بر آن است که همه کاره 
است و اين جهان ظاهري مادي است و آن ناپيدايي دارد 
که ملکوت است و ظاهري که ما مي بينيم و فرشته هاي 

ناپيدا که دخيل در امورات عالم است.
دکتر عابدي اظهارداشت: نکته ديگري که استاد پرورش 
خيلي به آن توجه دارد، توجه به کلمات و نکات نغز بزرگان 
است که در آثار علماي اخاق و عرفا آمده و از معاشرت 

با آنان در آثار استاد منعکس شده است.
وي اظهارداشت: يک جامعيتي در آثار آقاي پرورش وجود 
دارد که پيشنهاد مي کنم کتاب هاي آموزنده ايشان را به 
عنوان يک کتاب اخاقي مطالعه کنيد که براي هر قشري 
اعم از عالم، غيرعالم، دانشجو، طلبه و مردم عادي مفيد 
است.وي در پايان گفت: از کساني که آثار آقاي پرورش 
را احيا مي کنند تشکر مي کنم ان شاءاه که خداوند به 

همه آنان اجر عنايت کند.

حجت ااسام و المسلمين دکتر احمد عابدي در همايش بزرگداشت مرحوم استاد پرورش در دار القرآن عامه طباطبايي: 

پاکي نفس، ويژگي مشترک عامه طباطبايي و استاد پرورش است
 تاليفات استاد پرورش 

توسط آيت اه مقتدايي رونمايي شد
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 آيت اه استادي و آيت 
اه 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 علما، 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.
دراين مراسم کليپي از رهبر معظم انقاب در توصيف اخاق و رفتار استاد 
پرورش پخش شد و نکات قابل توجهي از علما و بزرگاني همچون آيت اه 
سبحاني  وآقاي قرائتي و ديگر بزرگان در وصف وي پخش شد و سپس 
العظمي نوري همداني به همايش  پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت اه 
بزرگداشت استاد سيد علي اکبر پرورش توسط مرتضي نجفي قدسي مدير 
عامه طباطبايي قرائت شد.در ادامه اين مراسم آيت اه مرتضي مقتدايي 
عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه، حجت ااسام و المسلمين احمد 
عابدي، سردار صفوي و آيت اه واعظ موسوي دبير انجمن علمي ارتباطات 
و تبليغ حوزه علميه و محمد نبي حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسامي از 
مجموعه کتاب هاي استاد پرورش شامل جلوه هايي از عاشورا، در انتظار 
ظهور، نگرشي به نظام خانواده در اسام، فرصتي براي خودسازي و راهيابي 
به ملکوت قرآن از آثار استاد پرورش و همچنين چاپ جديد کتاب "خاطراتي 
از استاد پرورش" به قلم مرتضي نجفي قدسي به همراه آلبوم تصاويري از 
ايشان رونمايي شد.همچنين لوح تقديري توسط آيت اه مقتدايي تقديم 
حجت ااسام اسدي شد که سخنراني هاي استاد پرورش را از روي نوارها 
پياده کردند و منابع و ماخذ را استخراج کردند.همچنين لوح تقديري از 
سوي ستاد بزرگداشت استاد پرورش به آقاي مرتضي نجفي قدسي مدير 
دارالقرآن عامه طباطبايي به سبب تاليف کتاب خاطراتي از استاد پرورش 

توسط آيت اه مقتدايي تقديم شد.

سردار رحيم صفوي:

 استاد پرورش از راه خدا و 
خدمتگزاري به مردم خارج نشد

استاد پرورش در انديشه و تفکر به خاطر محشور بودن با روحانيت و علمايي 
همچون عامه بهشتي و شهيد مطهري و عامه محمد تقي جعفري در انديشه 
و تفکر در کتاب هايي که نوشته است دچار اعوجاج و کجي نشد. استاد پرورش 
حتي مقابل دشمن خود از دايره انصاف و عدالت خارج نشد. سردار سيد يحيي 
رحيم صفوي از شاگران استاد پرورش و فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستيار 
و مشاور عالي مقام معظم رهبري در امور مربوط به نيروهاي مسلح، در مراسم 
بزرگداشت پنجمين سالگرد ارتحال عارف فرزانه، مرحوم استاد سيد علي اکبر 
پرورش)رض( به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: صميمانه از طرف خانواده استاد 
از حضور تمام  استاد و دارالقرآن عامه طباطبايي  بزرگداشت  پرورش و ستاد 
بزرگواران و اساتيد حوزه علميه قم و کساني که تشريف آوردند قدرداني و تشکر 
مي کنم واز جناب آقاي مرتضي نجفي قدسي که قبول زحمت کردند تا پنجمين 
سالگرد استاد پرورش در اين مکان برگزار شود تشکر مي کنم. وي با بيان اينکه 

دومين باري است که در اين مکان مي آيم و جذبه مرحوم عامه را با تمام وجودم 
احساس مي کنم، اظهارداشت: از رحلت استاد پرورش پنج سال گذشت و ۲۲ 
بهمن امسال ملت بزرگ ايران چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي را جشن 
مي گيرند. وي افزود: اين چهار دهه پس از انقاب اسامي، مشکات و سختي 
هايي داشت و هم انسان هاي موثر و شخصيت هاي پيرو امام و رهبري در اين 
۴۰ سال فراز و فرودهايي داشتند و اين موج همچنان ادامه دارد. سردار صفوي 
ادامه داد: بنده به عنوان شاگر استاد پرورش و در سن ۶۶ سالگي که نمي دانم 
چرا خداوند مرا قبول به شهادت نکرد اما اظهار مي کنم که هيچ گاه از مردن در 
راه خدا نترسيدم اما همواره در جبهه ها مي خواندم »و افوض امري الي اه انه 
بصير بالعباد« ما سر و جان را به ميدان آوريم از تير و ترکش هم نمي ترسيديم 
اما نمي دانم چرا شهادت نصيب ما نشد اما از خداوند مي خواهم که عاقبت اين 

بنده حقير و همه شما را ختم به خير کند.
استاد پرورش از راه خدا و خدمتگزاري به مردم خارج نشد

وي با بيان اينکه من از دوران دبيرستان شاگرد استاد پرورش بودم و در اين مدت 
دائم خدمت استاد پرورش مي رسيدم، گفت: استاد پرورش از جمله ياوران امام و 
رهبري و از جمله خدمتگزاران اين مردم بود که از خصوصيات ويژه و منحصر به 
فرد برخوردار بود؛ او از صراط مستقيم، صراط خدمت گذاري به مردم و از صراط 
مرجعيت و روحانيت و در راه خدا بودن خارج نشد. وي با بيان تشريح انديشه، 

تفکر و اخاق و رفتار و عملکرد استاد پرورش گفت: در انديشه و تفکر به خاطر 
محشور بودن با روحانيت و استفاده از آثار علمايي همچون عامه طباطبايي، 
شهيد بهشتي و شهيد مطهري و عامه محمد تقي جعفري در انديشه و تفکر 
در کتاب هايي که نوشته است دچار اعوجاج و کجي نشد. دستيار و مشاور عالي 
مقام معظم رهبري تاکيد کرد: کتاب هاي استاد پرورش را مطالعه کنيد زيرا از 
حضرت مهدي)عج( سخن گفتن و نوشتن و تاليف تفسير قرآن کار سختي است 
بخصوص اينکه ايشان در سياست وارد شد و مناصب سياسي و حکومتي گرفت 
اما در پست و مقام و منصب سياسي که مناصب قدرت است دچار غرور و تکبر 
نشد و دوم اينکه از خط امام و خدمتگزاري به مردم جدا نشد.وي تاکيد کرد: در 
جاهايي سياست با ديانت و اخاق فاصله مي گيرد و جمع کردن قدرت و سياست 
بسيار دشوار است و من به عنوان فردي که سال ها فرمانده سپاه بودم مي گويم 
که هر کس قدرت را در دست گيرد و دچار غرور نشود اقدام مهمي را انجام داده 
است. وي گفت: استاد پرورش زماني که وزير آموزش وپرورش بود در واقع مانند 
يک معلم سال ۴۶ برخورد مي کرد و قدرت آن را نگرفت بلکه او قدرت را گرفت 
زيرا با قرآن محشور و اهل گريه و دعاي ندبه و کميل بود و بسيار زيبا مي خواند 
و مي گريست. سردار صفوي ادامه داد: زماني هم که به منزل ايشان مي رفتيم با 
پذيرايي خوب و شوخي و خواندن شعرهاي زيبا ما را مي خنداند و خستگي را از 
 تن ما خارج مي کرد و وي بسيار خوش مشرب و اهل شوخي بود اما شوخي هاي 

آن هم در چارچوب اسام و عرف و اخاق بود.
استاد پرورش حتي مقابل دشمن خود از دايره انصاف و عدالت خارج نشد

وي گفت: با وجود اينکه استاد پرورش با بني صدر درگير بود اما در اخاق و رفتار 
واقعا خوب عمل مي کرد و انصاف را رعايت مي کرد و بسيار منطقي، با شجاعت 
و قاطعيت در مقابل اشتباه هاي بني صدر مي ايستاد و زمان عزل بني صدر در 
مجلس شوراي اسامي مقام معظم رهبري و ايشان صحبت کردند و واقعا پيشنهاد 
مي کنم که صحبت هاي هر دو بزرگوار را که در ۲۴ آذرماه سال ۶۰ بيان کردند 

را بخوانيد که از دايره انصاف و عدالت خارج نشدند. وي گفت: استاد پرورش از 
نظر عملکرد هم يک انسان مطلوب قرآن و اسام بود و واقعا با تمام وجود خدمت 
مي کرد و متن صحبت هاي ايشان در مجلس خبرگان که تدوين قانون اساسي 
انجام مي شد راجع به وايت فقيه و سپاه پاسداران موجود و شايسته مطالعه 
است.سردار با بيان اينکه استاد پرورش در مجالس اول و دوم با صبر و حوصله 
عمل کرد، گفت: ايشان در تعيين شوراي عالي سپاه پاسداران نقش داشت که در 
آن افراد نسبتا خوبي بر اساس تقوا و فکر و علم بودند و در شوراي فرماندهي از ۶ 
نفر، ۵ نفر تحصيات دانشگاهي داشتيم و نخستين کارت هايي که چاپ کرديم به 
امضاي دو آيت اه در اصفهان )آيت اه خادمي رحمت اه عليه و آيت اه طاهري( 
رسيد زيرا مي خواستيم سپاه در خط روحانيت باشد و ما هم منافق و مجاهد خلق 
نشويم بايد اسام را از امثال شهيد مطهري و شهيد بهشتي گرفت نه اينکه از 
امثال دکتر شريعتي ياد بگيريم.وي گفت: ايران اول انقاب ۳۶ ميليون جمعيت 
داشت و ۴۵ ميليون پس از انقاب به دنيا آمدند که متفاوت از نسل اول هستند؛ 
من در دانشگاه درس مي دهم و مي بينم که الگوهاي ديگري در ذهن جوانان 
ما شکل گرفته است لذا از جوانان مي خواهم که کتاب خاطرات استاد پرورش را 
بخوانند و بينند که يک فرد به عنوان وزير توانست چگونه عمل کند و در جنگ 
با شجاعت عمل کند زيرا جنگ شجاعت مي خواهد استاد پرورش هم فرد بسيار 

شجاعي بود و از مردن آن هم بوسيله تير و ترکش نمي ترسيد.

سعيد کماني:

سريال شهيد حججي در مرحله نگارش است
سعيد کماني تهيه کننده آخرين وضعيت ساخت سريال 
شهيد حججي و انتخاب کارگردان و بازيگر را تشريح 
گروه  با  در گفت وگو  کننده  تهيه  کماني  کرد.سعيد 
فرهنگي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سريال 
شهيد حججي گفت:سريال شهيد حججي در مرحله 
نگارش است.وي با اشاره به تغيير مديريت در گروه فيلم 
و سريال سيما فيلم و حضور غامرضا الماسي افزود: ما 
سيناپسي از سريال را به آقاي الماسي نشان داده ايم 
که نظرشان را اعام کنند تا ما نگارش را ادامه بدهيم.

اين تهيه کننده بيان کرد: اين سريال درباره زندگي 
شخصي شهيد حججي نيست و بيشتر به فرماندهي 
وي و مسائل آن ها در سوريه مي پردازد بنابراين تمام 
داستان در سوريه روايت شده و در همان جا تصويربرداري 
مي شود.وي با بيان اينکه بخش هايي از اين سريال به 

درگيري با داعش مي پردازد،گفت: اين روز ها مقدمات 
کار در سوريه در حال انجام است.کماني در خصوص 
انتخاب بازيگر و کارگردان گفت: چند نفر به عنوان بازيگر 
نقش شهيد حججي خودشان را معرفي کرده اند اما 
هنوز کارگرداني براي اين سريال انتخاب نکرده ايم و تا 

انتخاب کارگردان ، معرفي بازيگر قطعي نيست.

ابوالقاسم طالبي  به برنامه علي ضيا آمد و گفت وگوي 
پرتيتر و جنجالي داشت.به گزارش حوزه راديو و 
تلويزيون گروه فرهنگي باشگاه خبرنگاران جوان، 
سيدعلي ضيا  در برنامه »فرمول يک« به مناسبت 
سالروز حماسه ۹ دي ميزبان ابوالقاسم طالبي 
فيلمساز کشورمان بود.طالبي در ابتدا با بيان اينکه 

چند شب پيش تلويزيون بودم، اما آن برنامه را 
کمتر کسي ديد، در پاسخ به اينکه قبول داريد 
طا«  »قاده هاي  کارگردان  عنوان  به  را  شما 
مي شناسند، اظهار کرد: خوب است که آدم به 
پاسخ  در  کارگردان  اين  بشود.  اثرش شناخته 
به اين سوال ضيا مبني بر اينکه آيا بازيگر هاي 
فيلمتان از بازي در »قاده هاي طا« پشيمان 
شدند، تاکيد کرد: من نشنيدم کسي گفته باشد از 
بازي در فيلم من پشيمان است. يک نفر از خارج 
به بازيگر من زنگ مي زند و مي گويد چرا اين را 
بازي کردي؟ مي گويد من بازيگرم و بازي کردم. 
يک تفکر فاشيستي هست که مي گويد چرا در 
کاري که ما دوست نداشتيم بازي کردي، برخي ها 

تک تک سلول هايشان فاشيست است. 

طالبي در برنامه فرمول يك:
نشنيدم کسي بگويد از بازي در قاده هاي طا پشيمان است

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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از هنرمندان و اصحاب قلم فعال  تبليغات اسامي در ديدار جمعي  رئيس سازمان 
 در مبارزه با فتنه گفت: پاي حق ايستادن سخت است و مي دانم که اهالي سينما در 
سال ۸۸ بيشترين هزينه را دادند.به گزارش مهر،حجت ااسام والمسلمين قمي در اين 
ديدار گفت: در ماجراي فتنه ۸۸ هرکسي به گونه اي هزينه داد و اهالي سينما به نسبت 
ديگران هزينه هاي بيشتري دادند. فيلمي مانند »قاده هاي طا« با شجاعت بسيار توليد 
شد در صورتي که سازندگان مي دانستند پس از ساخت و اکران با مشکات بسياري 
مواجه مي شوند. وظيفه سازمان تبليغات اسامي حمايت از هنرمنداني است که براي 

انقاب هزينه داده اند. وي اضافه کرد: بايد با زبان هنر مفاهيم را مطرح کرد. ما بايد 
اسامي را که مرحوم امام خميني)ره( دوباره به جهانيان معرفي کرد و اکنون نيز مقام 
معظم رهبري آن را تبليغ مي کند، پيگيري کنيم ولو آنکه به بسياري بربخورد. آوردن 
سير حمايتي مردمي پشت آثار هنري کار مهم ماست.رئيس سازمان تبليغات اسامي 
همچنين بر لزوم تبليغ صحيح دين با ابزارهاي جديد تاکيد کرد و گفت: بعضي از مردم 
ما ممکن است زيست فکري متفاوتي داشته باشند اما هميشه پاي انقاب خود ايستاده اند 

و ما بايد بتوانيم افق هاي فکري آنها را به افق خودمان نزديک کنيم.

 حجت ااسام قمي در ديدار 
با جمعي از هنرمندان:

 پاي حق ايستادن 
هزينه دارد

خبرگزاري هاي فارس و مهر

  پتك جمهوريت 
بر سر فتنه 

پس از 9 سال ديروز ملت ايران به خيابان ها 
ريختند و پتك جمهوريت را بر سرفتنه 
کوفتند فريادهاي مرگ بر فتنه گر در سراسر 
ايران طنين افكن شد تا آمريكا ديگر به 
فكر نبرد نرم با جمهوري اسامي نيفتد. 
عكس ها 4 صحنه از حضور مردم در تهران 
اصفهان، همدان و قم در گراميداشت يوم اه 

9 دي را نشان مي دهد.

خبر
معاون وزير آموزش و پرورش اعام کرد:

  افزايش سهميه هاي جذب نيرو
در دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي

را  نيرو  جذب  سهميه هاي  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون 
دهيم. مي  افزايش  رجايي  شهيد  دانشگاه  و  فرهنگيان  دانشگاه   در 

به گزارش فارس، علي الهيار ترکمن معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
وزير آموزش و پرورش اظهار کرد: فعاليت هاي خوبي در ستاد همکاري هاي 
حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش انجام مي شود و يکي از فعاليت هاي 
اصلي در راستاي کيفيت آموزشي دانش آموزان در اين بخش ارائه مي شود.
وي با بيان اينکه  يکي از رسالت هاي مهم ستاد همکاري هاي حوزه و آموزش 
و پرورش، تقويت اهداف ارزشي در بين دانش آموزان است، تصريح کرد: 
بهبود فعاليت هاي پرورشي دانش آموزان مي تواند تاثيرگذار باشد، يعني هر 
چقدر اين بخش تقويت شود، مي توانيم اهداف ارزشي را در بين دانش آموزان 
ارتقاء دهيم و به اهداف کان آموزش و پرورش دست يابيم.الهيار ترکمن 
بيان کرد: بر اين اساس مجموعه معاونت توسعه و مديريت و پشتيباني 
دربازديد از دبيرخانه  ستاد همکاري ها از نزديک با فعاليت ها آشنا شدند 
و مسائل و مشکات را بررسي کرده و اميدواريم تعاملي بهتر از گذشته را 

با اين ستاد داشته باشيم.

در دومين نشست آموزش بينش وايي مطرح شد:
هر قدر نسبت به جامعه احساس 

مسئوليت داريد، همان قدر مسلمانيد
حجت ااسام فخريان در دومين نشست آموزش بينش وايي که با محوريت 
خوانش کتاب »طرح کلي انديشه اسامي در قرآن« برگزار مي شود گفت: 
مسلمان بودن و مسئول بودن ازم و ملزوم هم هستند.به گزارش مهر، 
دومين نشست »آموزش بينش وايي«، با محوريت کتاب »طرح کلي انديشه 
اسامي در قرآن« ديروز در سالن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانشگاه تهران برگزار شد.اين سلسله جلسات با تدريس حجت ااسام و 
المسلمين فخريان برگزار مي شود و هدف از برگزاري آن تدريس کتاب 
اول طرح تبيين منظومه فکري رهبر انقاب است و ضمن آن مخاطبان 
اين جلسه با چيستي و چرايي طرح تبيين آشنا خواهند شد.وي اظهار 
کرد: يک انسان اسامي و عالِم مسلمان کسي است که وارد ميدان مي شود 
و سعي مي کند غريق را بگيرد و نجات دهد. عالم اسامي ترسي ندارد و 
زره مناسب در برابر آسيب ها را بر تن کرده است و فعاانه به ميدان عمل 
وارد مي شود.  حجت ااسام فخريان با بيان اينکه زره مناسب در مقابل 
آسيب گناه، »تقوا« است، اظهار کرد: مهمترين دليلي که ما بعد از پيامبر، 
امام ازم داريم و بعد از امام نياز به ولي فقيه داريم  اين است که کارکرد 

وايت، رام کردن نفس انسان و ارتقاي او به مرحله تقوا است.

 سيار:  شعر انقاب هرگز 
تافته جدا بافته نبوده است

محمدمهدي سيار با اشاره به ويژگي هاي شعر انقاب، آن را دغدغه مند و 
همراه مردم خواند و گفت: هرگز شعر انقاب تافته جدا بافته از کليت ادبيات 
فارسي نبوده است. انقاب اسامي ادامه طبيعي حرکت مردم است، شعر 
انقاب هم چنين بود. به گزارش تسنيم،محمدمهدي سيار با اشاره به جايگاه 
شعر در ميان ايرانيان گفت: شعر زماني رسانه اول ما ايراني ها بود. بعد از آمدن 
رسانه مدرن، شايد رقابتي بين اين دو رخ داد، اما اين رقابت کم کم به تعاملي 
منجر شد که ژانرهايي از شعر به عنوان شعر رسانه اي مطرح شد. شعر امروز 
به رسانه نياز دارد، همانطور که رسانه به ادبيات.وي افزود: انقاب اسامي 
در پي عبور دادن انسان از ظاهر به باطن بود. اين انقاب را هيچ زباني مانند 
زبان شعر نمي تواند توصيف کند؛ به همين دليل شعر از همان ابتدا حرف 

دل مردم را زد. ذات انقاب اسامي روحي شاعرانه دارد.

ره نماي طريق

خبر

 اگر هنگامي که مثًا در صف نانوايي 
هستيم وشخصي جلوي ما آمد در حالي 
که نوبت او نبود، چه کنيم؟ آيا چيزي 
نگوييم و در دلمان بگوييم اشكال ندارد؟ 
يا اينكه اين کار و کارهايي از اين قبيل 
نوعي ظلم به حساب مي آيد و با توجه 
به آنكه ما نبايد زير بار ظلم برويم بايد 

به هر نحوي با آن ها مقابله کنيم؟
نوبت  از  مثال خارج  عنوان  به  که  شخصي 

نان مي گيرد ظلم مي کند. اگر فقط به شما ظلم کرده،  مي توانيد او را 
ببخشيد؛ اما اگر داخل صف شده، چون ظلم عمومي و اجتماعي انجام 
داده است،  اعتراض کنيد. در دل اعتراض کردن خوب است، ولي اگر 

خطري براي شما ندارد، بايد به زبان اعتراض کنيد.

 پروانه معصومي: 
 کار جنگي را رد نمي کنم

بازيگر سينما و تلويزيون با اشاره به اينکه بينندگان سريال هاي تلويزيوني 
در  کمتر  تازه  قصه  نيستند،  قصه ها جذاب  مي کنم  فکر  گفت:  کم شده، 
تلويزيون روايت مي شود؛ چرا که مردم به دنبال قصه ها و موقعيت هاي تازه 
هستند.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا، پروانه معصومي 
را پس از مدتها با مجموعه »مينو« در تلويزيون مي بينيم. در قالب مادري 
که جنگ، زندگي خانوادگي او را دستخوش تغيير و تلخي مي کند. او مثل 
هميشه بازي باورپذير و بدون اغراقي دارد و حضورش در کنار "محمود 
پاک نيت" تصويرگر نسلي است که اين روزها کمتر در تلويزيون مي توان 
سراغشان را گرفت. معصومي معتقد است عنصري که باعث جذب مخاطب 
براي اين سريال شده، قصه تازه و مضمون عاشقانه آن است. وي گفت : 
کار جنگي را رد نمي کنم »مينو« يک مثلث عاشقانه جذاب است که در 

بستر جنگ روايت مي شود. 

تاکيد وزير ارشاد بر ضرورت روزآمدي 
سامانه صدور مجوزها

وزارتخانه  اين  مشاوران  و  مديران  معاونان،  با  نشستي  در   وزيرارشاد 
)و حضور مديران کل استان ها به صورت ويدئو کنفرانس( گفت: هر 
چقدر با يکديگر گفت وگوهاي سازماني داشته باشيم به انسجام دروني 
در پيشبرد اهداف وزارتخانه مي رسيم.به گزارش خبرگزاري فارس، 
سيدعباس صالحي درنشست با معاونان و مديران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي با تاکيد بر اين مطلب افزود: حضور مديران کل فرهنگ  ارشاد 
اسامي استان ها به صورت ويدئو کنفرانس نيز در اين نشست منجر به 
کاهش هزينه هاي زماني و مالي مي شود و مي توان از طريق فناوري 

به گفت و گوهاي بيشتري در زمينه حل مسائل پرداخت.
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