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رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار 
دبيرکل جهاد اسامی فلسطين:

تشکیل حکومت فلسطینی 
 در تل آویو 

محقق خواهد شد

 دعوت 
 آیت اه جوادي آملي
 از نخبگان علمي
براي بازگشت به کشور

يادداشتيادداشت
تبلور دوباره بحران امنیت در اروپا

حنيف غفاري
انتشار اخبار مربوط به خنثي سازي يک حمله تروريستي در سوئد،شوک 
امنيتي  سختي را به اتحاديه اروپا وارد ساخته است. اين موضوع، به خودي 
خود نشان مي دهد که حتي کشورهاي داراي ساختار دولت رفاه و امن 
ترين کشورهاي اروپا نيز از بحران هاي امنيتي در قاره سبز مصون نيستند. 
دادستان کل سوئد اعام کرد، نيروهاي امنيتي يک عمليات تروريستي 
را خنثي کرده  و اعضاي آن را بازداشت کرده اند که با خود مقاديري 
مواد شيميايي به همراه داشتند.چنانچه دادستاني استکهلم عنوان کرده 

است، سه تن از مظنونان مقاديري مواد شيميايي و تجهيزات ديگر با خود داشتند و با هدف کشتار 
يا آسيب رساندن به اشخاص اين مواد را انبار کرده اند. به راستي چه اتفاقاتي در اروپا در حال رخ 
دادن است ؟آيا وقوع بحران هاي امنيتي در کشورهاي مختلف اروپايي مصدر و ريشه اي دروني دارد 
يا بيروني؟ به عبارت بهتر، سياستها و رفتارهاي مقامات اروپايي به چه ميزان در تبلور بحران امنيت 
در قاره سبز موثر بوده است ؟در اين خصوص نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي از کنار آنها 
گذشت:نخست اينکه تحريکات صورت گرفته از سوي کاخ سفيد ، جهت وقوع بحران هاي امنيتي مزمن 
 در اروپا و بخصوص جوامع چند فرهنگي مانند سوئد غير قابل انکار است.  سوئد يکي از اصلي ترين 
مصاديق جوامع چند فرهنگي در اروپا محسوب مي شود. در جريان وقوع بحران مهاجرت که از سال 
2۰۱۵ ميادي تشديد شد، سوئد نقش آفريني پررنگي در پذيرش مهاجرين داشت. اين مسئله براي 
ترامپ که اساسا خواستار افزايش قدرت مانور گروه هاي ضد مهاجرت و ملي گرا در اروپاست، بسيار 
گران تمام شده است. در اين ميان، ترامپ و همراهانش به اين نتيجه رسيده اند که اصلي ترين راه براي 
 مقابله با اين روند، حمايت غير مستقيم از وقوع بحران هاي امنيتي در سوئد است. وقوع بحران هاي 
امنيتي در سوئد منجر به تقويت جريان راست افراطي و حزب دموکراتيک سوئد به رهبري جيمي 
آکسون و همراهانش خواهد شد. نبايد فراموش کرد که حزب دموکراتيک سوئد، هم اکنون سومين 
حزب قدرتمند در پارلمان اين کشور است. اين در حالي است که در دهه گذشته، اساسا نشاني از 
اين حزب در پارلمان سوئد )RIKSDAG( وجود نداشت.نکته دوم اينکه وقوع بحران هاي امنيتي 
در اروپا را بايد در پيوستگي با ساير بحران هاي موجود در اين مجموعه تعريف کرد .به طور کلي 
طي سال هاي اخير، اتحاديه اروپا به کلکسيون و مجموعه اي از بحران هاي مزمن امنيتي، سياسي 
و اقتصادي تبديل شده است. وقوع بحران هاي دامنه دار و گسترده در قاره سبز  منجر به ايجاد 
وضعيتي نابسامان در اين منطقه شده است. به نظر مي رسد تز "همگرايي براي پيشرفت" جاي خود 
را به آنتي تز "همگرايي در مسير پسرفت" داده است!در چنين شرايطي "بحران امنيت" به عنوان 
بحراني مزمن، دامنه دار و خطرناک حيات و موجوديت اروپاي واحد را تهديد مي کند. "امنيت" هم 
اکنون حکم يک حلقه مفقوده در اتحاديه اروپا را دارد." بحران امنيت" موضوعي است که اروپاي 
واحد امروز آن را به شدت لمس مي کند. سياست هاي امنيتي مشترک در اروپا نه تنها منجر به 
بهبود اوضاع امنيتي در مرزهاي شنگن و ديگر مرزهاي اروپايي نشده است، بلکه به نقطه آسيب 
اطاعاتي و امنيتي در اين مجموعه تبديل شده است.سياست هاي امنيتي  مداخله جويانه تروييکاي 
اروپايي) آلمان، انگليس و فرانسه(  در ديگر نقاط جهان، به اين روند دامن زده است. تبعيت اين 
کشورها از سياست هاي امنيتي آمريکا ) که اتفاقا خواسته دولت فعلي آن نابودي امنيتي اروپاي واحد 
 است( در شکل گيري اين روند موثر بوده است.  در نهايت اينکه  "امنيت" به عنوان حداقلي  ترين 
نيازي که شهروندان اروپايي آن را در زندگي روزمره فردي و اجتماعي خود بايد حس کنند، اين 
روزها به حلقه مفقوده و معمايي تبديل شده است که کمتر کسي قدرت تجزيه و تحليل آن را دارد. 
در اين ميان سياست هاي امنيتي جاري و گذشته در اروپاي واحد در شکل گيري بحران امنيت در 

اين مجموعه دخيل بوده است.

 رهگیري یك درصد بودجه عمومي 
در دو سال

غامرضا انبارلويي
ايام، ايام بودجه است. همه اذهان متوجه اعداد و 
ارقام آن است در حالي که اين اعداد و ارقام با چند 
درصدي افزايش تکرار مکررات سنوات قبل است و 
آنچه در مورد "بودجه" مغفول مانده، "برنامه" است، 
چراکه بودجه هر سال برشي يکساله از برنامه پنج ساله 
است. فلذا مهمتر از اعداد و ارقام بودجه و تصويب 

بودجه، رهگيري احکام برنامه اي آن است.
آگاهان به مسائل مالي و محاسباتي مي دانند که دولت تمايلي به ارائه 
برنامه ششم توسعه نداشت، بلکه طالب ارائه و تصويب احکام دائمي 
برنامه هاي توسعه کشور بود. مجلس در سال 9۵ قانون احکام دائمي 
برنامه ها را تصويب کرد. سخن در اين مقال آن است، آيا دولت به ماهو 
کليه دستگاه هاي اجرايي التزام عملي به احکام آمره و تکاليف مقرر در 

آن دارد يا نه؟!
توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي به اين پرسش است:

۱- در قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور تکاليف متعددي را 
مقنن براي اجرا در دستگاه ها وضع کرده است که اغلب آنها اکنون بااجرا 
مانده است. يکي از آن تکاليف اين بود که قانونگذار کليه دستگاه هاي 
اجرايي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري را که از بودجه 
عمومي استفاده مي کنند را مکلف کرد تا يک درصد اعتبارات هزينه اي 
خود را به استثناي فصول ۱ و 4 و 6 طي قراردادي با صدا و سيما صرف 

توليد برنامه جهت فرهنگ سازي نمايد.)۱(
 2- اکنون دو سال از تصويب قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه و ۱۰ ماه 
از سال مالي 97 مي گذرد. سخن اين است آيا دستگاه هاي اجرايي اين 
قانون را در سال 96 که سپري شد و در سال 97 که حدود دو ماه به 

اتمام آن مانده است، اجرا کرده اند؟
3- اگر اجرا کرده اند، چرا نماد و نمود آن در برنامه هاي صدا و سيما 
مشهود نيست. اگر اجرا نکرده اند، تخلف از حکم آمره قانون کرده اند و 
بايد معلوم شود اعتبار يک درصدي مذکور را در کدام مورد غيرمعين 

هزينه کرده اند. چرا آن را برگشت به خزانه نکرده اند؟
مصرف اعتبار در غير مورد معين جرم است)2( آيا با اين تخلف با وصف 

مجرمانه، ديوان محاسبات برخورد کرده است؟ 
4- عدم برگشت اعتبار مصرف نشده به خزانه در حکم تصرف غيرقانوني 
در وجوه دولت است)3( آيا عالي ترين محکمه مالي و محاسباتي کشور 
ماموريت خود را در ورود به اين تخلفات در سال 96 و 97 عمل کرده 

است. اگر نکرده چرا؟ اگر کرده،  نتيجه آن چيست؟
۵- اطاق واژه "کليه دستگاه هاي اجرايي" در قانون نشان آن است که 
عاوه بر دستگاه هايي با بودجه متمرکز، در دستگاه هاي اجرايي مشمول 
بودجه استاني هم اين حکم جاري است. آيا در گستره 3۱ استان کشور 
اين يک درصد مقرر در قانون تقويم شده و با ادارات کل صدا و سيماي 
استان ها قرارداد، مطمح نظر مقنن منعقد شده است؟ اگر شده، مبلغ 

تقويمي هر استان چقدر است و آثارش چيست و اگر نشده، چرا؟
6- ختم کام،  سال 9۵ و 96 گذشت. سال 97 هم که ۱۰ ماه آن سپري 

شده است. پس اجراي حکم بر زمين مانده مقنن چه مي شود؟
فراموش نکنيم ديوان محاسبات کشور به عنوان يک دستگاه نظارتي 
عالي ترين مرجع مالي و محاسباتي کشور است. بايد با هرگونه تخلف 
مالي در دستگاه هاي اجرايي و وفق قانون برخورد و متخلف را مجازات 
کند. ديوان جاي نصيحت و پند و اندرز نيست، بلکه ماموريت دارد با 
رسيدگي از صفر تا ۱۰۰مسائل مالي مرتبط با بودجه در قالب گزارش 

تفريغ وفق ماده ۱۰4 قانون محاسبات عمومي عمل نمايد.
پي نوشت ها:

۱- بند ج ماده 37 قانون احکام دائمي
2- ماده ۵98 قانون مجازات هاي عمومي

3- مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي

ادامه در صفحه3

ملت باید بداند!
محمدکاظم انبارلويي

تسليم  هنگام  به   رئيس  جمهور 
بودجه 98 به مجلس مطالب مهمي را 
مطرح فرمودند که بايد به دقت  مورد 
واکاوي قرار گيرد. روزنامه ايران، ارگان 
دولت با تيتر اول زير به استقبال سخنان 

رئيس  جمهور رفت و نوشت:
روحاني: ملت بايد بداند 

زير تيترهاي اين تيتر درشت  به شرح زير است:
-  چه کسي و براي چه بودجه مي گيرد؟

-  کدام بنگاه ها ماليات نمي دهند؟ 
-  حرکت هاي مخفي بودجه آشکار شود

-  هر که درآمد بيشتري دارد، ماليات بيشتري بدهد 
-  ثروت هاي فراواني که در دستگاه ها حبس شده اند 

رها شوند 
ژورناليستي،  و  جاذبه  پر  و  خوب  مطالب  اين  از  غير 

رئيس جمهور نيز فرمودند: 
 - بودجه  ما بايد شفاف باشد تا جلوي رانت و فساد 

را بگيريم
 - مردم پس از ارائه بودجه بايد حرف بزنند، نقد کنند

-  تمام داده هاي ما بايد در اختيار مردم قرار بگيرد
و  بودجه ريزي  سال   ۵ از  پس  خوب  حرف هاي  اين 
بودجه نويسي در دولت آقاي روحاني چه فايده اي دارد؟ 
آيا وي به حرف مردم در مورد بودجه گوش مي کند؟ 
آيا به حرف اقتصاددانان و خبرگان و نخبگان و فعاان 
اقتصادي گوش مي کند؟ آيا او به حرف منتقدين مشفق 

توجه مي کند؟
رئيس جمهور وفق اصل ۱26 قانون اساسي مسئوليت 
امور برنامه و بودجه و امور اداري استخدامي کشور  را 
مستقيماً بر عهده دارد. بايد ديد در اين ۵ سال با برنامه 
چه کرده است؟ بودجه را چگونه  اجرا کرده و نيز در امور 
اداري و استخدامي کشور چه کارنامه اي باقي گذاشته 
است؟ اگر از آخر شروع کنيم حقوق هاي نجومي رکورد 
خوبي از عملکرد وي را در امور اداري و استخدامي واتاب 
نمي دهد. گزارش عملکرد بودجه و نيز گزارش تفريغ 
 هم تصوير درستي از اجراي برنامه  و بودجه  در اين 

۵ سال به دست نمي دهد.
حال ببينيم با اين پيشينه او در بودجه  نويسي سال هاي 
قبل، بودجه سال 98 با توجه به اين انذار چگونه بسته 

شده است.

سرمقاله
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محسن بيگلري در گفت و گو با رسالت:

 یارانه کم درآمدها
سال آینده افزایش نمي یابد

ظريف:

 دولت انگلیس
چاره اي جز پرداخت 
طلب مردم ایران ندارد

از طرف رهبر معظم انقاب؛ 
 حجت ااسام 

 حاج علی اکبری  
 امام جمعه موقت

 تهران شد

 روحاني: 

تعریف از دولت 
مستحب و واجب 

است!

صنعت»مظلوم« پوشاکگزارش رسالت از بايی که قاچاق بر سر صنعت پوشاک کشور می آورد
ساله  صد  معضل  بزرگترين  نفتي  اقتصاد  يا  محور  نفت  اقتصاد 
کشور بوده و بعد از انقاب و شکوفا شدن بسياري از زمينه هاي 
علمي، هنوز اقتصاد ايران نتوانسته وابستگي خود را به نفت قطع 
کند. رهبر معظم انقاب و بسياري از دلسوزان کشور در سال هاي 
اند که تنها راه نجات کشور  اخير، مدام بر اين نکته تاکيد کرده 
گذاري  و سرمايه  نفتي  اقتصاد  از  بيکاري، خارج شدن   از معضل 
بيشتر بر روي صنايعي است که ارزش افزوده باا دارند. صنعت پوشاک 
يکي از آن صنعت هايي است که دنيا براي اشتغالزايي و ارزش افزوده 
بيشتر بر روي آن تمرکز کرده ولي در ايران جايگاه اين صنعت آن 

گونه که بايد باشد نيست.
نظير  صنايعي  بر  دولت ها  طرف  از  زيادي  تمرکز  انقاب  از   بعد 
تجهيزات  و  داروسازي  خودروسازي،  سازي،  ساختمان  راه سازي، 
پزشکي، صنايع الکترونيک و صنايع ديگر ايجاد شد ولي هيچ گاه بر 

روي صنعت پوشاک کشور، تمرکز جدي نشد.

حال اينکه صنعت پوشاک به مانند صنعت ساختمان سازي وابسته 
به صنايع مختلفي است و مي تواند بسياري از صنعت هاي ديگر نظير 
صنعت نساجي را احيا کند. نکته قابل تامل اين است که جامعه هنوز 
قدرت اين صنعت را باور نکرده و اين صنعت از دانشگاه هاي خاق 
 و دانشجوياني که با انگيزه فراوان در صف ورود به اين صنعت باشند 
بي بهره است، به عبارت ديگر جوانان در ۱۵ سال پيش بر روي رفتن به 
 رشته هاي مهندسي به عنوان رشته هاي داراي بازار کار سرمايه گذاري 
کرده بودند و امروز بر روي رشته هاي پزشکي، اما هيچ گاه دانشگاه هاي 

معتبر نتوانستند رشته هايي براي توليد پوشاک ايجاد  کنند.
ويژگي ديگر منحصر به فرد صنعت پوشاک نسبت به صنايع ديگر 
اين است که اين صنعت مي تواند در سه سطح کوچک، متوسط 
دستگاه  با  توليدکننده  از  يعني  باشد،  فعال  کشور  در  بزرگ  و 
 کوچک در يک زيرپله تا يک کارخانه با سوله هاي بزرگ توليد، 

ادامه در صفحه 10مي توانند اين صنعت را شامل شود.

آگهي مزايده شماره 97/4 

شرح در صفحه 2م الف 3612

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

خارج ازرده واسقاط

 آگهي تجديد مزايده عمومي
 شهرداري باقرشهر

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/2/835 مورخه 97/09/14 شوراي محترم اسامي شهر 
در نظر دارد اجاره 2 دستگاه کانکس جهت فروش ميوه و تره بار را از طريق مزايده به مدت يك سال 
به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود جهت شرکت در مزايده 
فوق از تاريخ درج آگهي تجديد مزايده به مدت 10 روز به امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در 
جاده قديم تهران قم - بعد از پاايشگاه روبروي شهر سنگ طبقه دوم امور مالي مراجعه يا جهت 
کسب اطاعات بيشتر با شماره 55203710 داخلي 324 تماس حاصل نماييد. تاريخ مهلت تحويل 
اسناد به دبيرخانه شهرداري 97/10/22 و اسناد مورخه 97/10/23 در کميسيون مفتوح مي گردد. 

هزينه خريد اسناد 500/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/11
خ ش: 97/10/11

فراخوان مناقصه عمومي 
يك مرحله اي به طريق توام )فشرده( - نوبت اول

شرکت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومي به طريق توام )فشرده( "پروژه عمليات تکميلي خط 
انتقال آب از سد زيردان تا ابتداي شبکه آبياري پيرسهراب" را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران داراي گواهينامه صاحيت رتبه بندي صادره از 
سوي سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل پايه 4 در رشته آب داراي ظرفيت کاري و ريالي مجاز در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ضمنا تامين مالي پروژه از محل اعتبارات دولتي )وجه رايج( و يا اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/16 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19 روز- تاريخ 97/10/22

مهلت زماني ارائه پيشنهاد )ارزيابي و مناقصه(: تا ساعت 8 مورخ 97/11/8
زمان بازگشايي پاکتهاي ارزيابي: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/8

زمان بازگشايي پاکتهاي مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/10
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس زاهدان خيابان 

دانشگاه، دانشگاه 39 کد پستي 9816843141 دفتر حراست و امور محرمانه شرکت و تلفن 054-33429410-20
اطاعات تماس سامانه ستاديران جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 021-41934 دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

خ ش: 97/10/11
روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستانم الف: 1967

شركت سهامي آب منطقه اي 
سيستان و بلوچستان

تجديد مزايده

سپرده شركت در مزايدهمبلغ كارشناسي اجاره يك ماهموضوعرديف

18/000/000 ريال30/000/000 ريالكانكس ميوه و تره بار ميدان فاتحي 48 متر + 24 متر انباري1

6/000/000 ريال10/000/000 ريالكانكس ميوه و تره بار جعفرآباد )كوي ارغوان( 24 متر + 6 متر انباري2

عليرضا ناصري پور - شهردار باقرشهر



»

رئيس مجلس:
 اتصال مترو به 

 شهر هاي اقماري 
 غرب تهران، يک 

ضرورت است

سيا سي سه شنبه 11 دي 21397
24 ربيع الثاني 1440-اول ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9398

صادق خرازي: آمريکايي ها آرزوي همکاري با نيروي قدس ايران را دارند
ايران در سازمان ملل گفت: آمريکايي ها آرزوي  سفير پيشين 
همکاري با نيروهاي قدس ايران را دارند.به گزارش ايسنا، سيد 
صادق خرازي در برنامه تلويزيوني »اين.جا«  با محوريت بررسي 
خروج آمريکا از سوريه، منطق منطقه اي در خصوص تحوات 
منطقه خاورميانه و عملکرد بازيگر منطقه اي اظهار داشت: تصميم 
جديدي که اياات متحده آمريکا و يا بهتر بگويم ترامپ و تيم 
مخفي او گرفته است جهان را با معادات جديد و منطقه را با 
معادات پيچيده اي روبه رو کرده است.وي افزود: اين استراتژي 
 ۲۰۱۹ سال  در  متحده  اياات  در  استراتژي  مهم ترين  جديد 
خواهد بود؛ چرا که اجرا و برنامه هاي آن حجم سنگين فشار 
را در آغاز سال ۲۰۱۹ هم در منطقه و هم در اياات متحده 
آمريکا خواهد گذاشت. وي افزود:  آنچه تاکنون برداشت ما بوده 
است آن هم براساس اطاعات موجود در اياات متحده آمريکا 
موافقان و مخالفان جدي نسبت به اين استراتژي جديد وجود 
دارد. از هر دو حزب حاکم در اياات متحده و مقامات سياسي و 
امنيتي و يا شخصيت هايي که در سياست خارجه اياات متحده 
نقش دارند به صورت جدي مخالفت هاي جدي دارند و سردرگم 

برخي شخصيت هاي  هم  طرفي  از  کرد:  اضافه  هستند.خرازي 
سياسي که در کنگره و سنا هستند از اين استراتژي جديد دفاع 
مي کنند. جالب است که يکي از تندروترين چهره هاي سياسي، 
امنيتي و نظامي اياات متحده آمريکا يعني آقاي متيس که از 
سردمداران مهار ايران و برنامه هاي بازدارنده براي ايران است با 
افزود: از طرف ديگر هم برخي  پروژه مذکور مخالف است.وي 
همفکران و شخصيت هاي دانشگاهي افرادي در مراکز پژوهشي 
را مي بينيم که اين استراتژي اياات متحده را استراتژي بسيار 
مهمي قلمداد کرده اند.خرازي همچنين خاطرنشان کرد: در داخل 
اياات متحده آمريکا در منطقه و ميان هم پيمانان اين اياات در 
ناتو ما با پژواک هاي مثبت و منفي روبه رو هستيم و بايد صبر 
کرد و ديد که پشت اين تفکر و اين فکر بيشتر چه کسي است.

وي افزود:  البته ايران با يک خويشتنداري معادله را پيچيده تر 
کرده و برداشت من اين است برخي چهره هايي که در سياست 
خارجي آمريکا اخيراً مات شده اند متأثر از اين سياست بوده اند.

وي در مورد تيم مخفي ترامپ و استراتژي اياات متحده آمريکا 
گفت: البته اين برنامه ديگر مخفي نيست چرا که همه مي دانند 

اما معلوم است که در يک جايي اين فکر و انديشه پخته و در 
اختيار ترامپ گذاشته شده است. شخص رئيس جمهور اياات 
متحده بيشتر از اينکه متفکر و صاحب فکر باشد مجري است. 
يعني يک سياستي را به او اباغ مي کنند که در شوراي امنيت 
ملي اين اياات و کاخ سفيد و در موارد ديگر معمواً ارزيابي و 
اباغ مي شود.خرازي در همين رابطه خاطرنشان کرد: آنچه ما 
امروز در اياات متحده با آن مواجه هستيم معلوم است که هيچ 
کدام از اين مسيرها را طي نکرده است. جالب است که براساس 
آخرين اطاعاتي که جمهوري اسامي و کارشناسان و مسئوان 
سياست خارجي ما دارند معتقدند مخالفت هاي جدي در وزارت 
خارجه اياات متحده بوده است و يکي از مخالفان جدي اين 
طرح آقاي بولتون مشاور امنيت ملي اياات متحده است.وي با 
اشاره به حضور سه هزار نيروي آمريکايي در سوريه بيان کرد: 
آمريکايي ها نيروهاي بسياري در عراق و افغانستان دارند. ضرباتي 
که اينها داشته و دوگانگي هايي که در سياست و عملکردشان 
دارند مأمور اين سياست ها دوگانگي ها و پارادوکس هاي جدي را 

به همراه خواهد داشت.

رئيس مجلس گفت: اتصال مترو به شهر هاي اقماري غرب تهران يک ضرورت است.به گزارش 
گروه سياسي خبرگزاري ميزان، علي اريجاني در گردهمايي اقوام غرب استان تهران که با 
رويکرد چالش ها و فرصت هاي مناطق مهاجرپذير برگزار شد، احداث خط مترو براي شهريار، 
شهرقدس و مارد را يک ضرورت حياتي برشمرد و عنوان کرد: اين موضوع را قطعاً به شوراي 
شهر و شهردار تهران منتقل خواهم کرد، چرا که مقدار زيادي از زمينه اشتغال براي مردم اين 
منطقه مربوط به شهر تهران است و مترو يک امر معقول براي منطقه به شمار مي آيد.اريجاني 
از اينکه بيمارستان هاي اين منطقه با سرعت در حال ساخت است، ابراز خرسندي کرد و يادآور 
شد: بايد قبول کرد که سه شهر شهريار، مارد و شهرقدس روز به روز به دليل مهاجرپذير بودن 
در حال گسترش هستند، لذا بايد به تناسب اين جمعيت امکانات در اين منطقه نيز ارتقاء پيدا 
کند.وي يادآور شد: اولين مسئله اي که در اين جلسه جلوه دارد، حضور بخش ها و اقوام مختلف 

است که يک نوع همزيستي صميمانه در کنار يکديگر را نمايان مي کند. اين مسئله در بسياري 
از کشور ها وجود ندارد و منجر به نزاع و ايجاد روحيات جدايي طلبانه مي شود.رئيس مجلس با 
طرح اين سوال که چطور اين روحيه جدايي طلبانه وجود ندارد، گفت: در اوايل انقاب به دليل 
اينکه اطاعات نادرستي از وضعيت اقوام ايراني به آن سوي مرز ها مي رسيد، برخي در اين زمينه 
سرمايه گذاري هاي زيادي کردند و حتي با بهره گيري از گروهک هاي خارجي تاش به ايجاد تفرقه 
بين اقوام کردند، ولي هيچ گاه به نتيجه نرسيد.اريجاني با تأکيد بر اينکه همه اقوام درون کشور 
به ريشه ايراني خود افتخار مي کنند، تصريح کرد: ُکرد يک قوم بزرگ تاريخي است، ولي خود را 
همواره ايراني مي داند. اين مسئله همچنين براي سيستاني ها، بلوچ ها، ترک ها و عرب ها نيز وجود 
دارد.وي يادآور شد: دشمنان خارجي هيچ وقت نتوانستند قومي را از ايران در طول تاريخ جدا 

کنند و اين مسئله به غناي فرهنگي قوميت هاي مختلف ايراني بازمي گردد.

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دبيرکل جهاد اسامي فلسطين:

تشکيل حکومت فلسطيني در تل آويو 
محقق خواهد شد

حضرت آيت اه خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
دبيرکل  الَنخاله  زياد  آقاي  ديدار  در  ديروز  صبح 
جهاد اسامي فلسطين و هيئت همراه تأکيد کردند: 
 فلسطين با قدرت خواهد ماند و به لطف الهي در آينده 
نه چندان دور، پيروزي نهايي ملت فلسطين محقق 
خواهد شد. حضرت آيت اه خامنه اي با اشاره به 
يک معادله روشن در قضيه فلسطين گفتند: براساس 
اين معادله اگر مقاومت کنيد پيروز خواهيد بود و اگر 
مقاومت نکنيد پيروزي نخواهيد داشت اما به فضل 
الهي، مردم فلسطين در مبارزه با رژيم صهيونيستي 
تاکنون مقاومت کرده و پيروز بوده اند. رهبر انقاب 
اسامي افزودند: پيروزي مردم فلسطين در سالهاي 
اخير، به معناي توانايي تشکيل حکومت در تل آويو 
نبوده است که البته اين موضوع نيز به فضل پروردگار 
محقق خواهد شد، بلکه پيروزي اصلي اين بوده است 
که رژيم صهيونيستي که ارتش هاي عربي نتوانستند آن 
را شکست دهند، به وسيله مردم فلسطين و گروه هاي 
مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهي پيروزي هاي 

 بزرگ تري نيز خواهيد داشت. حضرت آيت اه خامنه اي 
خاطرنشان کردند: رژيم صهيونيستي که در دو جنگ 
قبلي با گروه هاي مقاومت، در برهه اي بعد از ۲۲ روز 
و در برهه اي ديگر بعد از ۸ روز درخواست آتش بس 
کرد، در آخرين درگيري، بعد از ۴۸ ساعت خواستار 
آتش بس  شد و اين، يعني به زانو درآمدن رژيم 
غاصب صهيونيستي.رهبر انقاب اسامي، اين اتفاقات 
را بسيار مهم و از الطاف الهي بر شمردند و تأکيد کردند: 
علت پيروزي هاي مستمر ملت فلسطين در سالهاي 
اخير، ايستادگي و مقاومت بوده است، در آينده و تا 
زماني که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و 
زوال رژيم صهيونيستي ادامه خواهد داشت. حضرت 
آيت اه خامنه اي با اشاره به فشارهاي سنگين جبهه 
استکبار به جمهوري اسامي ايران گفتند: اين فشارها 
هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظيفه الهي، ديني و 
عقاني خود در حمايت از فلسطين منصرف شويم.
از سخنان  انقاب اسامي در بخش ديگري  رهبر 
خود با تمجيد از مقاومت و مبارزات جهاد اسامي 

رمضان  دکتر  آقاي  زودتر  هرچه  شفاي  فلسطين، 
عبداه دبير کل سابق جهاد اسامي را از خداوند 

متعال مسألت کردند.
در اين ديدار آقاي زياد الَنخاله دبيرکل جهاد اسامي 
فلسطين نيز ضمن ارائه گزارشي از آخرين تحوات 
فلسطين اشغالي و توانايي ها و آمادگي هاي بااي 
با وجود همه  غزه  مردم  مقاومت گفت:  گروههاي 
فشارها، در مقابل رژيم صهيونيستي و طرح موسوم 
به »معامله قرن« ايستاده اند که نمونه بارز آن استمرار 

تظاهرات هفتگي »جمعه بازگشت« است.
وي همچنين به پيروزي اخير مقاومت اسامي فلسطين 
در مقابل رژيم صهيونيستي و درخواست اين رژيم 
براي آتش بس بعد از ۴۸ ساعت، اشاره کرد و افزود: 
امروز توانايي ها و قدرت مقاومت اسامي فلسطين 
بيش از هر زمان ديگر است، به گونه اي که اگر جنگي 
هاي  شهرک  و  شهرها  همه  و  آويو  تل  دهد،   رخ 
رژيم صهيونيستي در تيررس هزاران موشک مقاومت 

قرار خواهند داشت.

خبر
سردار سليماني:

کرباي ۴ عمليات اصلي بود
بود. اصلي  عمليات   ۴ کرباي  گفت:  پاسداران  سپاه  قدس  نيروي  فرمانده 

آنا،   خبرگزاري  سياسي  گروه  دفاعي  و  امنيتي  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خورشيد  حاا  برنامه  با  تلفني  تماس  در  سليماني  قاسم  سرلشکر  سردار 
 درباره برخي مطالب درباره عمليات کرباي ۴ اظهار کرد: عمليات کرباي ۴ 
عمليات اصلي رزمندگان اسام بود، نه فرعي. مثل عمليات رمضان، والفجر 
 ،۴ کرباي  عمليات  اجراي  اينکه  بيان  با  بود.وي  ناموفق  که   مقدماتي 
تصميم شخصي فردي نبوده است و با تصميم جمعي انجام شد، افزود: عمليات 
کرباي 5 پيچيده تر از عمليات کرباي ۴ انجام شد و دشمن بعد از اين عمليات 
فريب خورد و پيروزي بزرگي را به دست آورديم و خود را به نزديک بصره رسانديم.

فرمانده نيروي قدس سپاه با تأکيد بر اينکه دشمن فکر مي کرد که عمليات کرباي 
۴، عمليات فرعي بوده و عمليات اصلي ما کرباي 5 بوده است، اضافه کرد: از ديد 
ما عمليات کرباي ۴ اصلي بود ولي دشمن بعد از کرباي 5 فکر کرد که اين 
 عمليات اصلي بوده است.سليماني با اشاره به اينکه دشمن وقتي ديد ما کرباي 5 
را انجام داديم و دچار غافلگيري شديد شد، گفت: هشت سال دفاع مقدس 
مردمي، معنوي و بي نظيرترين جنگ تاريخ بوده و هيچ جهادي به پاکي جهاد 
ما نيست. نمي توان تصميم گيري جنگ را براي لغو يک عمليات بر مبناي 
آقاي  اينکه  بيان  با  نداد.وي  انجام  فهميده  را  عمليات  دشمن  اينکه  تصور 
محسن رضايي حق بزرگي به گردن همه ما دارند و وي طراح عمليات هاي 
بزرگي بوده، ادامه داد: بعضي ها شماتت مي کنند که عمليات لو رفت، چرا 
آقاي رضايي دستور حمله داد؟ اين دستور، دستور شخصي نبود و جمعي 

تصميم گيرنده براي جنگ بودند.

از طرف رهبر معظم انقاب؛
 حجت ااسام  حاج علي اکبري 

امام جمعه موقت تهران شد
حجت ااسام شيخ محمدجواد حاج علي اکبري از طرف رهبر معظم انقاب 
اسامي به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. به گزارش ايسنا، ستاد نماز 
 جمعه تهران اعام کرد: حجت ااسام شيخ محمدجواد حاج علي اکبري از طرف 
رهبر معظم انقاب اسامي به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب 
امامت حجت ااسام  به  اين هفته تهران )۱۴ دي ۹7(  شد.نماز جمعه 

حاج علي اکبري در مصاي امام خميني)ره( اقامه خواهد شد.

رضايي:
کرباي ۴ از ابتدا،عمليات فريب نبود

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: کرباي ۴ از ابتدا عمليات فريب 
نبود.به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضايي در برنامه »حاا خورشيد« 
گفت: عمليات کرباي ۴، عمليات فريب نبود بلکه تبديل به فريب شد، 
اما اگر يک عمليات ديگري در طول جنگ انجام مي داديم که دشمن را 
در جايي ديگر فريب دهيم، اين بايد جز محاسن جنگ باشد و نبايد مورد 
انتقاد باشد.وي تصريح کرد: عمليات کرباي ۴، عملياتي بود براي عبور 
از اروند و اين را تبديل به عمليات فريب کرديم.وي در توضيح به مجري 
برنامه که به روش هاي متعدد عمليات فريب در دنيا اشاره کرد، پاسخ داد: 
 دو نوع عمليات فريب وجود دارد. اميدوارم جنگي نشود و صحبت هايي 
در  و  هستيد  اي  رزمنده  انسان  که  است  مشخص  کنيد  مي  شما  که 
عمليات بعدي شما را اعزام مي کنيم.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تأکيد کرد: در عمليات کرباي ۸ پيش از اجراي عمليات، يک عمليات 
فريب انجام داديم. در حالي که يک نوع از عمليات فريب وجود دارد که 
کامًا جدي است و درگيري صورت مي گيرد و تعدادي کشته و مجروح 

 

مي شوند مابقي عقب نشيني مي کنند و دشمن گمان مي کند که پيروز 
شده و در دام آنها قرار مي گيرد.وي تصريح کرد: آن تعدادي که در عمليات 

فريب کشته مي شوند، اجر بسيار باايي دارند.

خبر
طي اطاعيه اي اعام شد؛

وزارت اطاعات شبکه مفسدان اقتصادي 
ارز دولتي را منهدم کرد

وزارت اطاعات در اطاعيه اي از انهدام شبکه مفسدان اقتصادي ارز دولتي خبر 
داد.به گزارش خبرگزاري مهر، سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان کردستان 
با هوشياري و اقدامات به هنگام، پيچيده و گسترده اطاعاتي شبکه اي از مفسدان 
اقتصادي و سوءاستفاده کنندگان ارز دولتي را شناسايي، منهدم و ۱۱ نفر از 
عناصر اصلي آن را دستگير کردند.اين اطاعيه مي افزايد: در شرايط حساس 
اقتصادي و لزوم برنامه ريزي دقيق در استفاده از ذخاير ارزي، اين شبکه معادل 
۴ هزار و 7۰۰ ميليارد تومان ارز دولتي را به بهانه واردات کااهاي ضروري مردم 
از کشور خارج و در برخي از کشورها سرمايه گذاري کرده اند که با هوشياري 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در دام افتادند.اين شبکه ارز مورد اشاره را با 
استفاده از کارت هاي بازرگاني شرکت هاي صوري و با جعل پيش فاکتور براي 
 ثبت سفارش واردات کااهاي ضروري و همچنين با پرداخت رشوه از بانک هاي 
مختلف دريافت کرده است و با عدم انجام تعهدات ارزي و استفاده از ترفندهاي 
مختلف، مانع از اجراي اقدامات قانوني بانک ها در پيگيري اعتبارات ارزي شدند.  
در اين اطاعيه آمده است: وزارت اطاعات به عموم مردم شريف ايران توصيه 
مي کند موارد سوء استفاده مالي به ويژه درحوزه ارز دولتي را از طريق تلفن ۱۱۳ 
به ادارات کل اطاعات استان خود اطاع دهند تا با اقدام به موقع از گسترش 

آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگيري شود.

روحاني: تعريف از دولت مستحب و واجب است!
رئيس جمهور گفت: تعريف از دولت واجب است! به گزارش خبرنگار مهر، حجت ااسام 
حسن روحاني در نشست با وزير و مديران ارشد وزارت نيرو اظهار کرد: آب و برق 
امنيت خاطر و آرامش مردم را بوجود مي آورد.وي اظهار داشت: برجام يکي از 
خيرات دولت يازدهم است که خيرات آن براي هميشه مي ماند. مثل کار خيري 
است که پايان ندارد. يکي از کارهاي خير دولت يازدهم برجام است و اين دولت 
اقدامات زيادي انجام داده است.روحاني اظهارداشت: طرح تحول سامت، احياي 
درياچه اروميه، انتقال آب، برق، گاز به روستاها، افزايش توليد در ميادين مشترک 
گازي با قطر، ايجاد پنج هزار کيلومتر راه آهن از اقدامات مهم دولت يازدهم است.
رئيس جمهور ادامه داد: چرا شما يکي را فقط چسبيده ايد، متاسفانه رسانه هاي 
ما حرف نمي زنند. صدا و سيما هم فکر مي کند تعريف از دولت مکروه است، 
در حالي که مستحب و واجب است.وي با تاکيد براي اينکه بايد به مردم گزارش 
دهيم که دولت چه اقداماتي انجام داده است، گفت: در توليد گندم، گاز و گازوئيل 
به خودکفايي رسيده ايم و در توليد بنزين به زودي خودکفا خواهيم شد.روحاني 
اظهارداشت: پيش از اين نيازمند به خريد گاز بوديم. يکي از کشورهاي همسايه 
به ۹ برابر قيمت گاز را در زمستان، سال هاي پيش به دولت قبل فروخت. سال 
گذشته همان کشور انتقال گاز را قطع کرد، ما اعتنا نکرديم و خودشان مجبور 

شدند مجدداً وصل کنند. اين اثر خودکفايي است.

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 الكترونيكي دولت)ستاد( بفروش برساند. عاقمندان 
به شرکت درمزايده مي بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي امضاء الكترونيكي)توکن( با شماره هاي 
 دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمايندويا به آدرس اينترنتي 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
"• زمان ومحل دريافت اسناد مزايده:منحصراً ازساعت10:00روزسه شنبه مورخ97/10/11 تا ساعت19:00روز

 سه شنبه مورخ97/10/18 به صورت الكترونيكي ازطريق سامانه تدارکات الكترونيكي 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 97/10/12 تا ساعت16:30روزچهارشنبه 
مورخ97/10/19 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 همكف،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  مورخ97/10/29 
نموده وپيشنهادقيمت خودرا تاساعت16:00همان روز )روزشنبه مورخ97/10/29( در سامانه تدارکات 

الكترونيكي 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 بانكي)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  الكترونيكي 

نمايند.
• بازگشايي پاکات مزايده : زمان بازگشايي پاکات مزايده ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ97/11/01 درمحل 
 امورهماهنگي کميسيون معامات واقع درطبقه15ساختمان مرکزي شرکت ارتباطات زيرساخت اطاق1509
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: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11

دت: 97/10/11
م الف 3612

شرکت ارتباطات زيرساخت

نوبت دوم

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

 خط انتقال و شبکه توزيع آب فاز توسعه شهرك صنعتي ليا
1- شرکت شهرك هاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره )200971085000019( را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاي مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاکات از طريق درگاه سامانه 

تدارکات الكترونيكي 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 فيزيكي ضمانتنامه به کارفرما: ساعت 10 روز شنبه 97/10/29
6- زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 97/10/29

7- اطاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
شرکت شهرك هاي صنعتي استان قزوين واقع در قزوين بلوار آيت ا... شهيد بهشتي، روبروي بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 33354590-

 www.qazviniec.ir 028، سايت اينترنتي
8- مبلغ برآورد: 12/891/669/699 ريال است که 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 کارفرما تامين خواهد گرديد.
9- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:  645/000/000 ريال مي باشد.

10- مدت قرارداد: 6 ماه
11- محل اجراي پروژه:

شهرك صنعتي ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين به بوئين زهرا
11- شرايط شرکت کنندگان:

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

طي مدت 5 سال گذشته منعقد نموده باشد.
تبصره: پيمانكاران داراي سابقه همكاري با اين شرکت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي )پيوست اسناد مناقصه( از کارفرما مي توانند در مناقصه 

شرکت نمايند. بديهي است عدم کسب امتياز مذکور به منزله عدم صاحيت ازم مناقصه گر جهت شرکت 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

جناب آقاي محمد کوليوند
مديريت محترم فروشگاه ملت شهرجديد هشتگرد

بدينوسيله از زحمات بي شائبه حضرتعالي در راستاي ارائه خدمات 
بسيار ارزشمند در اين شهر  تقدير کرده و از خداوند منان براي شما 

موفقيت روز افزون را خواستاريم.
محمود حسيني و جمعي از اهالي لرستان مقيم در شهرجديد هشتگرد خ ش: 97/10/11
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باهنر:مردمسااريدينيدرغيبتچندحزبقدرتمند،تهديدميشود
دبيرکل جامعه اسامي مهندسين گفت: مردم سااري ديني در غيبت چند 
حزب قدرتمند، تهديد مي شود.محمدرضا باهنر در گفت وگويي با ايرنا با 
تاکيد بر اينکه حزب هم منافع و هم هزينه دارد، گفت: حزب هم بايد از 
شخصيت و نظم برخوردار باشد و هم پاسخگو و برنامه محورعمل کند. 
مشاهده مي کنيم در انتخابات مجلس 12 هزار نفر ثبت نام مي کنند و همه 
به دنبال کسب راي هستند و جالب تر اينکه 90 درصد ثبت نام کنندگان 
نمي دانند مجلس چه اختياراتي دارد، اين مشکات درغيبت نظام حزبي 
پديد مي آيد. وي در خصوص عدم توجه به تحزب افزود: درغيبت چند 
حزب قدرتمند و شناسنامه دار مردم سااري ديني تهديد مي شود. من 
نگران آينده مردم سااري ديني هستم و به طور قاطع معتقدم بدون تحزب 
به سرمنزل مقصود نخواهيم رسيد. از دوستان ما در گذشته تصورشان 
اين بود که با راي مردم مي توانند در مقابل نظام بايستند، منظور ما از 
تحزب و تشکيات، در چارچوب نظام است. در مجلس ششم يک عده 
در مقابل نظام تحصن کردند. سپاه، ارتش، نيروهاي نظامي و امنيتي 
ارکان حاکميت هستند نبايد در مقابل اين ارکان ايستاد.وي با تاکيد 
بر اينکه حزب بايد چارچوب  مند باشد، اظهار داشت: اگر همين احزاب 
را هم نداشته باشيم واقعا نگران مردم سااري ديني هستم. در کشور 
ما 200 الي 250 حزب از وزارت کشور مجوز گرفته اند، 80 درصد آنها 
فقط کاغذي در جيب يک آقا يا خانم است، آن 20 درصد هم در زمان 
انتخابات ائتاف انجام مي دهند که به يک صندوق راي برسند و از آن 

خروجي بگيرند، اما حزبي که خودش را مأمور کادرسازي و جمع کردن 
مطالبات مردم بداند نداريم.وي در خصوص انتخابات سال 98 مجلس 
شوراي اسامي و 1400 رياست  جمهوري، گفت: زماني که به انتخاباتي 
نزديک مي شويم بايد وقت و انرژي عمده خود را صرف وحدت داخلي 
کنيم و اين اشکال است. در هر جناحي يک طيف تندرو و يک طيف 
معتدل وجود دارد. يک جناح اصولگرا و يک جناح اصاح طلب داريم و 
به جاي احزاب اين دو مفهوم با هم رقابت مي کنند. باهنر افزود: اينکه 
شرايط اصولگرايان نسبت به سال هاي 92 و 96 بهتر يا بدتر مي شود، 
به نظر من تغيير آنچناني در احزاب و ائتاف اصولگرايي رخ نمي دهد، 
ما در سال 92 به دليل نداشتن حزب چهار کانديداي رياست جمهوري 
داشتيم، هر کدام بين 12 تا 13 درصد راي آوردند ولي در سال 96 
کانديداي اصولگرا 40 درصد راي آورد، دوستان مي گفتند ما شکست 
 خورديم، ولي من پاسخ دادم شکست نخورديم و نسبت به سال 92 
رو به جلو حرکت کرده ايم.وي ادامه داد: دوستان اصولگراي ما مي گويند 
اگر يک يا حسين بگوييم در سال 1400 راي ما به 60 درصد مي رسد، 
لذا از نظر روحي شرايط خوبي داريم، ولي اينکه در سال 98 و 1400 
بايد  انقابي رخ بدهد و پيشرفت آنچناني بکنيم، اين گونه نيست و 
معقول و تحليل محور عمل کنيم.دبيرکل جامعه اسامي مهندسين به 
اهداف و کارنامه چهل ساله جمهوري اسامي در رسيدن به اين اهداف 
پرداخت و افزود: رسيدن به اهداف انقاب يکي از ايده ها و آرزوهاي 

من است و بسيار خوب است در دهه فجر امسال بتوانيم کارنامه عالمانه 
و عادانه اي از عملکرد جمهوري اسامي ارائه بدهيم و در اين زمينه 
افراط و تفريط نکنيم. نه مسائل را بپوشانيم و نه سياه نمايي کنيم و 
بخش هاي پر و خالي ليوان را ببينيم. 68 درصد جمعيت کشور پس از 
انقاب به دنيا آمدند و 60 درصد هم امام )ره( و دفاع مقدس را درک 
نکرده اند.وي يادآور شد: اين طبيعي است که از ما بپرسند انقاب براي 
ما چه کرده است و اگر انقاب نبود چه مي شد؟ بايد گفت کارهاي 
زيادي انجام شده و برخي کارها هم انجام نشده است. سوال ديگري که 
مطرح مي کنند اين است که مي گويند دنيا در حال پيشرفت است و 
به شکل طبيعي ما پيشرفت  مي کرديم، چون در اين چهل سال همه 
کشورها با پيشرفت علم و فناوري حرکتي رو به جلو داشته اند. اين از 
جمله پرسش هاي نسل سوم و چهارم انقاب از ما است و بايد به آن 
پاسخ هاي قانع کننده اي بدهيم.وي ادامه داد: اينکه در اين چهل سال 
ما هم مانند ساير کشورها پيشرفت کرده ايم، بايد گفت يک سري از 
شاخص ها چون تورم، رکود، توسعه انساني، بهداشت، دانشگاه و آموزش 
و غيره در دنيا وجود دارد که پيش از انقاب از آخر پانزدهم بوديم، 
يعني رتبه ما 170- 150 بود، ولي مدعي هستيم امروز در بسياري از 
اين شاخص ها زير بيست هستيم. اين آمارها توسط مراکز جهاني چون 
بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، يونيسف، يونيدو، سازمان ملل و 

مراکز تحقيقاتي منتشر مي شود.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم از نخبگان علمي ايراني خارج کشور جهت بازگشت 
به کشور دعوت کرد.به گزارش خبرگزاري رسا، آيت اه عبداه جوادي آملي در ديدار جمعي از 
نخبگان علمي و دانشگاهي کشور، حادثه دلخراش دانشگاه علوم و تحقيقات تهران را تسليت 
گفت و افزود: ارتحال دانشجويان دانشگاه آزاد را تسليت عرض مي کنيم و اميدواريم ارواح پاک 
آنها با اولياء الهي محشور باشد.وي در توصيه اي به نخبگان علمي کشور ابراز داشت: شما عزيزان، 
آنچه در مسير علم و عمل به دست آورده ايد، بدون افراط و تفريط در مسير پرورش و ترقي 
خود قرار دهيد و همواره شاکر باشيد و تاش کنيد هم خود و هم جامعه را به مقصد برسانيد.
آيت اه جوادي آملي تصريح کرد: قرآن و عترت براي تعالي، پنج مرحله را به ما نشان دادند و از 
ما خواستند در اين پنج مرحله گام بگذاريم تا خود و جامعه را دريابيم؛ اول، معرفت؛ يعني خود 
را بشناسيم که از کجا آمده ايم و به کجا خواهيم رفت، دوم، حرکت؛ يعني از خودخواهي، منيت 

و غرور و ديگر رذائل به ترک آنها هجرت کنيم، سوم، سرعت گرفتن در مسير تعالي، چون اين 
مسير وسيع و باز است و در آن برخورد و تزاحمي وجود ندارد، چهارم، سبقت گرفتن؛ اين سبقت 
گرفتن نظير سبقت در امور دنيايي نيست که فخر کاذب بياورد به اين دليل که شخص مي فهمد 
 از جانب خدا و در مسير خداست. وي ادامه داد: پنجمين مرحله که مهمترين مرحله است، 
امام المتقين شدن است؛ يعني الگوي خوبان جامعه باشيم و مورد قبول و پذيرش آنها باشيم، اين 
مرحله نشانه اين است که چهار مرحله قبلي را نيز به درستي پيموده ايم. آيت اه جوادي آملي از 
نخبگان علمي ايراني خارج کشور جهت بازگشت به کشور دعوت کرد و بيان داشت: اگر با اين 
نخبگان علمي خارج از کشور ارتباط داريد از آنها بخواهيد که به کشور بازگردند و در اين سرزمين 
تاش و کوشش کنند و در خدمت کشورهايي که کارخانه هاي اسلحه سازي آنها سه شيفت در 

حال کار است نباشند، به کشور خود برگردند و براي استقال اين کشور بکوشند.

محمدجواد اريجاني:
معتقد به گفت وگوي سازنده با اروپايي ها هستيم

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: معتقد به 
گفت وگوي سازنده با اروپايي ها هستيم.به گزارش 
ايسنا، محمدجواد اريجاني در برنامه »بدون توقف« 
در خصوص حوادث سال 88 با بيان اينکه نبايد 
تصور کنيم که فتنه فقط يک بار اتفاق مي افتد، 
مسئله مهم اين است که بدانيم چرا اين اتفاق رخ 
داد. ريشه اين نوع اقدامات به سه عامل برمي گردد 
گفت: اين اتفاق در ابتدا از انحراف در تفکر ديني 
شروع مي شود، به نفاق در عمل سياسي کشانده 
مي شود و به شورش عليه نظام ختم مي شود.وي 
با تاکيد بر اينکه اين اتفاق در حال حاضر نيز 
توسط تفکر سکوار ليبرال اتفاق مي افتد و بهترين 
نيروهاي ما را با امکانات تبليغاتي و دسترسي به 
خاطرنشان  مي کنند  شکار  ديجيتال  تکنولوژي 
کرد: من مخالف اينترنت نيستم و طرفدار اين 
اين تکنولوژي  نبايد مقهور  تکنولوژي هستم و 
شويم بلکه بايد کنترل آن را در دست بگيريم.
وي تأکيد کرد: فتنه باز هم مي تواند اتفاق بيفتد 

و فقط هم مختص يک جناح خاص نيست. وقتي 
نفاق تا حدي جلو رفت، تبديل به بغي مي شود.

يکي از مهمانان برنامه در خصوص موضوع برجام 
و مذاکرات با اتحاديه اروپا سوال کرد که اريجاني 
پاسخ داد: اين موضوع چند نشانه دارد که يکي از 
آنها اين است که اتحاديه اروپا اعام کرده است ما 
بايد در ايران دفتري تأسيس کنيم که از وظايف اين 
دفتر در مصوبه پارلمان اروپا اين است که فروش 
کااهاي اروپايي را در ايران تسهيل کند. وي در 
پاسخ به سوال يکي ديگر از مهمانان در رابطه با 
تأسيس دفتر اتحاديه اروپا در ايران، اظهار کرد: 
من مخالف بخش اقتصادي آن هستم. اروپا نمي آيد 
در ايران سرمايه گذاري کند. اگر کااي خود را 
مي خواهد بفروشد، نيازي به تأسيس دفتر ندارد. 
در مورد موضوع حقوق بشر ما قويا در مقابل آن 
ايستاده ايم و نمي گذاريم اجرايي شود و اين نظر 
حکومت است.اريجاني با تاکيد بر اينکه ما معتقديم 
بايد گفت وگوي سازنده داشته باشيم که در اين 

مورد چند مانع مهم وجود دارد. از جمله اين که 
استاندارد دوگانه است و مانع ديگر خودبزرگ بيني 
غربي هاست. مسئله بعدي سياست بازي و دغل بازي 
سياسي است و کاري به حقوق بشر ندارد اضافه 
کرد: از همه مهم تر موضوع تروريسم است. معنا 
ندارد کشوري که ادعاي دفاع از حقوق بشر دارد، 
خود ميزبان تروريست ها باشد.وي تصريح کرد: 

اولين اقدام ما اين بود که مذاکرات اروپايي را در 
دايره خود آورده ايم و اعام کرديم اگر قرار است 
مذاکرات سازنده و مستمري داشته باشيم، بايد 
مواردي که گفتيم را برداريد.اريجاني گفت: نکته 
ديگر اين است که ما در مقابل فشار اروپايي ها 
قويا مي ايستيم و قوانين و اجراي احکام مان را به 

خاطر آنها کنار نمي گذاريم.

خبر
سرلشکر جعفري:

سوابق برجسته آيت اه آملي موجب 
پويايي مجمع تشخيص مي شود

فرمانده کل سپاه پاسداران تاکيد کرد: سوابق برجسته آيت اه آملي موجب 
پويايي مجمع تشخيص مي شود.به گزارش حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلي جعفري در پيامي انتصاب 
آيت اه صادق آملي اريجاني را به سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تبريک گفت.در اين پيام خطاب به آيت اه آملي اريجاني آمده است: 
انتصاب حضرت عالي را به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي 
مقام معظم رهبري حضرت آيت اه العظمي امام خامنه اي )مدظله العالي( 
که نشان از ُحسن اعتماد معظم له به آن فقيه وارسته و انقابي دارد تبريک 
عرض مي کنم.اين پيام مي افزايد: بي ترديد سوابق برجسته و درخشان در 
شوراي نگهبان، تجارب مديريتي ارزنده در قوه قضائيه و ظرفيت هاي ارزشمند 
علمي و فکري جناب عالي  منظومه مبارک و ارزشمندي است که ياري بخش 
آن جناب در تحقق انتظارات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و تحول و 
پويايي اين نهاد در پيشبرد اهداف واا و آرمان هاي متعالي انقاب اسامي 
خواهد بود. ان شاءاه. در پايان اين پيام آمده است: از قادر متعال دوام سامت 
و توفيقات روزافزون جناب عالي را در خدمت به نظام مقدس جمهوري 

اسامي مسئلت مي کنم.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم:
مجلس، زمينه هاي ايجاد فساد و رانت 

در کشور را از بين ببرد
جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاکيد کرد: مجلس زمينه هاي ايجاد 
فساد و رانت در کشور را از بين ببرد.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه اي خطاب به سران قوا ضمن 
بيان دغدغه هاي اقتصادي مردم و حمايت از اقشار جامعه تأکيد کرد: نظام 
مقدس جمهوري اسامي ايران به عنوان يکي از مردمي ترين حکومت هاي 
جهان توجه ويژه اي به معيشت مردم و تأمين رفاه و عدالت اجتماعي 
دارد. پيشرفت مادي مردم در کنار رشد فضيلت ها و معنويت ها از اهداف 
نظام اسامي است و حاکميت جامعه اسامي عميقاً پيگير و ساعي در 
تحقق اين مهم است. نگاهي به دستاورد هاي عظيم انقاب اسامي نيز 
نشان مي دهد که اين اهداف در برخي موارد تحقق صددرصدي داشته 
نامه  اين  ادامه  نيز در آستانه تحقق است.در  است و در برخي موارد 
تصريح شده است: در اين ميان برخي بي تدبيري ها در نحوه مديريت 
و سياست گذاري اجرايي، مشکات عمده اي را براي اقتصاد و معيشت 
مردم ايجاد کرده است. افزايش روزافزون و افسارگسيخته قيمت ها و 
بي توجهي به امر نظارت و تصحيح عملکرد ها، کشور را در مقابل تحريم ها 
آسيب پذير کرده است. شکل گيري بازار سياه و خاءهاي قانوني نيز براي 
متجاوزان به حقوق مردم فرصتي فراهم کرده است تا از اين ضعف ها 
سوءاستفاده کرده و بر التهاب بازار بيفزايند. حقيقت آن است که به موقع 
باور به جنگ اقتصادي، فرصت ها و ظرفيت هاي   عمل نکردن و عدم 
بي شماري را سوزانده است.در بخش ديگري از اين نامه جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم ضمن بيان دغدغه ها و تأکيد بر لزوم حمايت از مردم، 
بيان مي دارد: در شرايط پيچيده جنگ اقتصادي دشمن، مناسب است 
مجلس محترم با نظارت دقيق و موشکافانه بر قوانين، جهت تنظيم و 
تصحيح خاء هاي قانوني اقدام کند و زمينه هاي ايجاد فساد و رانت را با 
تدوين قوانين پايدار از ميان بردارد.در بخش ديگري از اين نامه تاکيد 
بايد  اميد مردم است،  شده است: قوه قضائيه پاسدار عدالت و چشم 
سرپنجه هاي عدالت گريبان مفسدان اقتصادي را بگيرد و ضمن برخورد 
قاطع با آن ها، روزنه هاي فساد در سيستم اقتصادي را شناسايي و مسدود 
کند. مبارزه با گران فروشي، احتکار و کم فروشي بخشي از فشار هاي مالي 
و معيشتي مردم را کاهش خواهد داد، و زمينه هاي ثبات قيمت ها و رشد 

اقتصادي را فراهم خواهد کرد.

آگهيمزايدهعموميبهشماره97/5582-نوبتاول
شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسامي شهر به شماره 5/96/1619ش مورخ 97/9/20 درخصوص اجاره غرفه هاي بازار روز فاز 2 )خليج 
فارس( از طريق مزايده عمومي به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت 10 روز كاري جهت 

دريافت اسناد به نشاني: كيلومتر 65 آزادراه تهران - قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهر جديد هشتگرد - تلفن تماس: 02644266400 امور قراردادها مراجعه نمايند.
1( مهلت فروش اسناد: از تاريخ 97/10/18 لغايت 97/10/29

2( مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري )14:30( روز يکشنبه مورخ 97/10/30- واحد حراست
3( زمان گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ 97/11/1

4( در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
5( شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6( هزينه درج آگهي و همچنين هزينه كارشناس رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده مي باشد.
7( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.

8( هزينه فروش اسناد 500/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/18

خ ش: 97/10/11

فراخوانمناقصهعمومييكمرحلهاي-نوبتاول
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

شماره مناقصه: 200970369900006
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان - بندر چابهار در نظر دارد بهره برداري و راهبري درمانگاه كوي بندر را از طريق سامانه 
تداركات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/10/13 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ چاپ دومين آگهي در روزنامه كثيراانتشار از روز پنجشنبه 97/10/13 لغايت ساعت 

15:30 روز شنبه 97/10/22
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: از تاريخ اتمام فروش اسناد روز يکشنبه مورخه 97/10/23 لغايت ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخه 97/11/2

مهلت بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 در محل اتاق كنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداره شماره يك بندر 
شهيد بهشتي

* اصل ضمانتنامه بانکي يا فيش نقدي واريزي به حساب سپرده شركت در مناقصه بايد تحويل دبيرخانه بندر شهيد بهشتي گردد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها

آدرس: چابهار - انتهاي خيابان شهيد ريگي - اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان بندر شهيد بهشتي - دبيرخانه 
ساختمان شماره يك

تلفن: 31283000-054 فاكس: 054-35321414
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 021-85193768-88969737
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/13
خ ش: 97/10/11

آگهيمناقصهعمومي)بهصورتدومرحلهاي(
)97/21( - نوبت اول

شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شركت دولتي( در نظر دارد نسبت به خريد 18200 متر لوله پلي اتيلن با 
اقطار 20-63-75-90-110-125-160 و 200 ميليمتر با فشار اسمي 10 و 16 اتمسفر جهت تامين آب آشاميدني روستاهاي 
سطح استان تهران از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي - تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني - اعتبارات بحران و 
از طريق مناقصه عمومي و به صورت دومرحله اي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر گرفتن شرايط ذيل 

از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايد.
1- محل تحويل لوله ها انبار مركزي شركت واقع در روستاي غني آباد شهرستان ري مي باشد.

2- هزينه بيمه، بارگيري، حمل و نقل و تخليه به عهده فروشنده مي باشد.
3- مشخصات فني مندرج در پيوست شماره 4 توسط كارشناسان/بازرس فني خريدار بررسي و در صورت لزوم در 

آزمايشگاه مرجع تست خواهد شد.
4- پيش نويس قرارداد خريد كاا به پيوست ارائه مي گردد.

5- فروشندگان در مناقصه مي بايست خود توليدكننده يا نماينده فروش يکي از توليدكنندگان باشند.
6- هزينه هاي انجام تست هاي موضوع رديف 8 بر عهده فروشنده مي باشد.

7- كليه لوله ها مي بايست داراي 1 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش باشند.
8- كارشناس/بازرس فني منتخب خريدار مجاز است در مرحله ارزيابي فني شركت كنندگان )فروشندگان( و در هر مرحله 

از توليد و همچنين در زمان تحويل كاا، نسبت به بررسي و انجام تست هاي مورد نياز )بازرسي فني( اقدام نمايد.
9- مدت قرارداد شش ماه و تعليق و تعديل تعلق نمي گيرد.

10- هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.
11- در صورت صاحديد خريدار، مبلغ حسن انجام كار تا پايان مدت گارانتي پرداخت نخواهد شد.

12- هزينه هاي اجرايي اياب و ذهاب، اسکان و حق الزحمه فرآيند بازرسي فني )مندرج در متن قرارداد خريد كاا( بر 
عهده فروشنده مي باشد.

13- توليدكننده بايستي وسايل و تجهيزات كاليبره شده معتبر براي انجام كليه آزمون هاي عملکردي را در كارخانه 
دارا و يا براي انجام اين موضوع با مراكز آزمايشگاهي معتبر قرارداد منعقد كرده باشد در غير اين صورت هزينه هاي 

انجام تست هاي مورد نياز بر عهده فروشنده مي باشد.
شركت به پيشنهادات مشروط، مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در 

آنها رعايت نشده باشد ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.
ازم به ذكر اين كه به علت دومرحله اي بودن مناقصه،  ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت ب به صورت الکترونيکي 
جهت ارزيابي كميته فني و بازرگاني الزامي بوده و از تاييدشدگان به صورت كتبي قبل از بازگشايي پاكات مالي )ج( 

دعوت به عمل مي آيد.
فروشندگان واجد شرايط تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 جهت دريافت الکترونيکي اسناد مناقصه 

به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه پاكتهاي الف - ب - ج تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/29 به صورت الکترونيکي 

مي باشد.
اصل ضمانتنامه يا فيش بانکي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيکي )دستي( حداكثر تا ساعت 14 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخ 1397/11/01 به آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - خيابان شهيد برادران عبداله زاده - بين 

كوچه زيبا و سرآباداني - پاك 31 - طبقه سوم - كميسيون معامات ارسال گردد.
بازرگاني ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ  و  تاييدشدگان توسط كميته فني  مالي )ج(  پاكتهاي  بازگشايي  زمان 

1397/11/09 و به صورت الکترونيکي مي باشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ 259/592/033 ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانکي مي باشد. در صورت واريز 
نقدي به حساب جاري 40011022207143418  بانك مركزي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي به نام شركت آب 

و فاضاب روستايي استان تهران انجام گيرد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12
خ ت: 97/10/11

 كميسيون معامات
 شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

5%سپردهشركتدرمزايده)ريال(مدتاجاره)سال(مساحت)مترمربع(مبلغپايهاجارهماهانه)ريال(موضوعرديف
12/000/00032214/400/000غرفهشماره1)اماك(1
20/000/00032224/000/000غرفهشماره2)لبنيات(2
15/000/00032218/000/000غرفهشماره3)پوشاك(3
23/000/00032227/600/000غرفهشماره4)قصابي(4
25/000/00032230/000/000غرفهشماره5)مرغفروشي(5
20/000/00032224/000/000غرفهشماره6)پاسكو(6
22/000/00032226/400/000غرفهشماره7)سوپرماركت(7
21/000/00032225/200/000غرفهشماره8)پروتئين(8
19/000/00032222/800/000غرفهشماره9)موادشوينده(9
16/000/00032219/200/000غرفهشماره10)خشكشويي(10
21/000/00032225/200/000غرفهشماره11)خشكبار(11
18/000/00032221/600/000غرفهشماره12)سبزيآماده(12
18/000/00032221/600/000غرفهشماره13)عطاري(13
25/000/00064230/000/000غرفهشماره14)نانوايي(14

اصغر آقائي - شهردار شهر جديد هشتگرد

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

ملت بايد بداند!
ادامه از صفحه اول

1- رئيس  جمهور محترم مي گويد  بايد ديد چه کسي و براي چه 
بودجه مي گيرد و کدام بنگاه ها ماليات نمي دهند؟

کافي است براي پيدا کردن پاسخ، به بند الف تبصره يک ماده واحده 
بودجه سال 98 يک نگاهي بيندازيم. شرکت ملي گاز به عنوان بزرگ 
ترين شرکت دولتي پس از شرکت ملي نفت معاف از ماليات شده 
است. در همين بند الف تبصره 1 شرکت ملي نفت و شرکت ملي 

گاز معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
حال آنکه ماده 11 قانون محاسبات عمومي سود شرکت هاي دولتي 

را درآمد عمومي مي شناسد و بايد به خزانه واريز شود.
2- گفته شده "بودجه بايد شفاف باشد، تمام داده ها بايد در اختيار مردم 
قرار گيرد،  بايد معلوم شود چه کسي و براي چه بودجه مي گيرد؟"

کافي است دوباره به همين بند الف تبصره يک ماده واحده بودجه 
توجه شود. عاوه بر اعداد و ارقام ياد شده در باا 14/5 درصد کل 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي و نيز 14/5 درصد صادرات گاز 
به عنوان پيش بيني هزينه هاي اين دو شرکت معظم در بودجه 98 

پذيرفته شده است.
بودجه در يک جمله يعني پيش بيني درآمد و برآورد هزينه، برآورد 
هزينه هاي اين دو شرکت معظم دولتي چه قدر است که اگر قيمت 
يک بشکه نفت 140 دار باشد همين هزينه پيش بيني مي شود، 
54 دار هم باشد باز هم همين 14/5 درصد سهم اين دو شرکت 
معظم اقتصادي است. آيا نام اين شفافيت است؟ آيا  مي شود گفت 

با اين 14/5 درصد چه کسي براي چه بودجه مي گيرد؟
آيا مي شود کسي در سازمان برنامه پاسخ دهد تقويم محاسباتي 
پيش بيني درآمد و برآورد هزينه مستند به تبصره يک ماده  واحده 
ايحه قانوني بودجه 98 در مورد اين دو شرکت معظم اقتصادي 
 چه قدر است و نيز پاسخ دهد پنج بند تبصره يک ماده واحده و 
به ويژه 5 جزء بند "هـ" اين تبصره  ماهيت برنامه اي دارد يا بودجه اي؟ 
اگر  برنامه ششم چيست؟ و  با  برنامه   دارد نسبت آن  اگر ماهيت 
مفاد تبصره يک ماده واحده در برنامه ششم توسعه آمده، ذکر آن 
در بودجه بي فايده است. اگر در برنامه ششم نيامده است، آيا ايام 
تصويب بودجه ايام تصويب برنامه هم هست؟ و اگر پاسخ همه اين 
بودجه اي  ماهيت  واحده  ماده  يک  تبصره  و  است  منفي  سواات 
 دارد، با اين درصدهاي ذکر شده در تبصره يک مي توان تصويري از 
100 درصد پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه ها در اين دو شرکت 

معظم اقتصادي به دست آورد. 
3- آنچه  گفته شد در مورد حساب و کتاب اين دو بنگاه بزرگ 
اقتصادي است. مردم اينها را مي دانند و مي گويند؛ شفافيت در آن 
ديده نمي شود. آيا  رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه ، وزير نفت 

و... هم اين عدم شفافيت را مي دانند؟



»

 عضو هيئت رئيسه 
کميسيون اقتصادي مجلس:

 بورس کاا، راهکاري 
 مناسب براي تنظيم 

کااهاي اساسي است

اقتصادي سه شنبه 11 دي 41397
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رئيس هيئت مديره سازمان ديده بان شفافيت و عدالت 
در نامه اي به وزير اقتصاد خواستار شد كه رئيس فعلي 
سازمان خصوصي سازي را عزل و از اعام جرم ديده بان 
عليه ايشان حمايت كنيد.به گزارش خبرگزاري فارس،احمد 
توكلي رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت 
طي نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار خلع 
يد فوري علي محمدي از مالکيت مجتمع آلومينيوم 
المهدي و هرمزال ، عزل پوري حسيني رئيس فعلي 

 سازمان خصوصي سازي و حمايت از اعام جرم ديده بان 
عليه وي شد.همچنين توكلي از دژپسند خواست تا علت 
فسخ قرارداد اين مجتمع به صورت صريح و مبسوط بيان 
شود و تمامي اموال فروخته شده اين مجتمع مشخص 
و از مالک پيشين مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال 
ستانده شود.نخست به نمايندگي از ديده بان شفافيت و 
عدالت، از جنابعالي تشکر مي كنم كه اعتراض به مهلت 
6 روزه براي واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال را 
پذيرفتيد و مهلت را تمديد كرديد. درستي اعتراض 
روشن بود. هر كس بخواهد يک خودروي دست دوم 
بخرد بيش از اينها وقت مي خواهد. چگونه مي شود 
براي واگذاري اين دو شركت كه بيش از 50 درصد 
آلومينيوم كشور را تأمين مي كنند 21 آذر فراخوان 
مشتري بدهند و 27 آذر پايان فرصت ارائه پيشنهاد 
باشد؟ ولي مشکل سازمان خصوصي سازي تنها اين 

موضوع نيست.

نامه توکلي به وزير اقتصاد:
 رئيس سازمان خصوصي سازي را عزل کنيد

مديرعامل شركت مهندسي آبفا گفت: تا پايان سال به 
۸00 روستا با جمعيت بيش از 5۹0 هزار نفر آبرساني   
خواهد شد.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما،حميدرضا 
جانباز درنشست مديران وزارت نيرو و رئيس جمهور گفت: 
در تابستان امسال ۳۳۴ شهر تنش آبي داشت كه اين 
تعداد در سال ۹۳ حدود 550 شهر بود.وي افزود: در شهر 
تهران مصرف آب به ازاي هر نفر روزانه 250 ليتر است 
كه در مقايسه با كشور هاي اروپايي با مصرف 210 ليتر 
بااتر است با اين حال اين عدد براي شهر مشهد 157 و 
براي اصفهان 17۸ ليتر است.وي گفت: در مجموع ميزان 
مصرف آب در كشور ۳0 تا ۴0 درصد بيشتر از ميانگين 
جهاني است.وي افزود: براي سه سال آينده برنامه اي را 
تنظيم كرده ايم كه در مجموع 6۳ متر مکعب بر ثانيه 
افزايش توليد آب داشته باشيم ضمن اينکه ميزان مصرف 
نيز مديريت خواهد شد.جانباز گفت: حفر چاه ها، نمک 
زدايي، ارتقاي كيفيت آب و افزايش توان ذخيره سازي 

از جمله برنامه هايي است كه در دستور كار قرار گرفته 
است.وي با بيان اينکه برخي مناطق شرق كشور در 
 وضع بحراني قرار دارند افزود: 7۳ سامانه آب شيرين كن 
با ظرفيت ساانه 150 ميليون مترمکعب در كشور وجود 
دارد كه تا پايان امسال آب شيرين كن بندرعباس با 
ظرفيت 100 هزار مترمکعب را وارد مدار خواهيم كرد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضاب كشورگفت: 

بايد قيمت تمام شده آب كاهش يابد.

مديرعامل آبفاي کشور خبر داد؛
آبرساني به ۸۰۰  روستا تا پايان سال

 معاون وزير جهاد کشاورزي:
147هزارتنکااياساسيبرايتنظيمبازارتوزيعميشود

 بخش اقتصادي: مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ايران با بيان اين كه منابع مالي جديد براي كااهاي 
اساسي سال آينده تأمين شده است، گفت: آرامش 
در بازار كااهاي اساسي با اقدامات تأمين و توزيع 
برقرار شده و در سه ماه پاياني سال، 1۴7 هزار تن 
كاا شامل: برنج، روغن و شکر براي تنظيم بازار توزيع 
مي شود.وي در خصوص كيفيت نان افزود: در بخش 
كيفيت، نان توليدي نمره  قابل قبولي گرفته؛ به طوري 
كه در ارزيابي اخير از 2۸00 نمونه نان سنگک، نمره 
۸6/۹ به دست آمده و بربري ۸5 درصد مقبوليت و 
تافتون و لواش با ۸۳ درصد نمره  كيفي گرفته اند و 
در كل يک درصد كيفيت نسبت به آذر سال قبل 
افزايش يافته است.به گزارش خبرنگار ما؛ يزدان سيف 
درجمع خبرنگاران گفت: طي سال جاري ۳۸5 هزار 
تن دانه  روغني به ارزش 10 هزار و 500 ميليارد ريال 
خريداري و تمام وجه آن به حساب كشاورزان واريز 
شد و خريد تضميني اين محصول به اتمام رسيد و 
پروژه خريد در سال زراعي ۹6-۹7 پايان يافت.رئيس 
هيئت مديره شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: در 
خصوص كيفيت و سامت نان، طي تفاهمنامه اي  ما با 

بانک سپه، تسهيات تجهيز و نوسازي واحدهاي نانوايي 
براي هر واحد 150 ميليون ريال پيش بيني و اجرا شده 
و تا آبان سال جاري 151 ميليارد ريال تخصيص داده 
شده است.  وي همچنين با تمجيد از كيفيت آرد توليد 
شده در كشور گفت: با وجود تحريمها صنايع آرد ما 
تکنولوژي روز دنيا را دارند و محصوات خود را براين 
اساس توليد مي كنند.سيف افزود: يکي از موضوعاتي 

كه مسئولين از آن به عنوان شاخص ياد مي كنند 
كااهاي اساسي است؛ 20 ميليون تن كااي اساسي 
تامين و تدارک شده است كه ۸/5 ميليون تن آن نيز 
مصرف شده است و اكنون آرامش در بازار كااهاي 
اساسي وجود دارد.مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ايران گفت: يک ميليون و 700 هزارتن گندم از ابتداي 
سال تاكنون در بورس كاا عرضه شده كه به اندازه كل 

عرضه سال گذشته بوده است.سيف در خصوص خريد 
تضميني سال آينده نيز خاطر نشان كرد: از اواسط اين 
ماه فراخوان براي ارزيابي مراكز خريد داده مي شود تا 
مراكزي كه شرايط شركت بازرگاني دولتي ايران را 
دارند تعيين و براي خريد گندم معرفي شوند.معاون 
وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: تسهيل خريد تضميني 
و رفاه كشاورزان، كاهش هزينه هاي دولت در فرآيند 
خريد تضميني در بخش حمل و نقل و ذخيره سازي 
و ... ارتقاي كيفيت و تامين مناسب گردش مالي اين 
پروژه براي پرداخت پول كشاورزان در كوتاه ترين زمان 
در برنامه هاي خريد سال آتي ۹7-۹۸ پيش بيني شده 
است.مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: 
اميدوارم مدت زمان ۳6 روز ميانگين پرداخت پول 
گندم با تاش همکاران مجموعه و التفاتي كه دولت 
به توليد و كشاورزان دارد، حفظ يا ارتقا يابد.سيف 
از برگزاري جشنواره ملي تقدير از نمونه هاي بخش 
كشاورزي در روز سه شنبه، يازدهم دي ماه خبر داد و 
گفت: در جشنواره ملي تقدير از نمونه هاي كشاورزي 
از بخش بازرگاني هم يک مركز خريد نمونه، سيلودار 

نمونه و كارخانه آرد نمونه تقدير خواهد شد.  

عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد:يکي از راهکارهاي 
تنظيم بازار و ثبات در قيمت كااهاي اساسي استفاده بيشتر از بستر بورس 
كاا است؛ چرا كه خريدار و مصرف كننده در بورس در رقابتي برابر به دادوستد 
مي پردازند.به گزارش تسنيم،تقي كبيري در خصوص برگزاري نشست با وزراي 
اطاعات و صمت با محوريت تنظيم بازار كااهاي اساسي عنوان كرد كه در اين 
نشست به موضوع لزوم ارتقاي شفافيت در دادوستد كااها و استفاده بيشتر 
از ظرفيت هاي بورس كاا در ايجاد شفافيت در اقتصاد تاكيد شد.وي گفت: 
ارز، قيمت كااهاي  بازار  تاثير نوسانات قيمتي در  در ماه هاي گذشته تحت 
مختلف با تغيير قابل توجهي روبه رو شد و متاسفانه نرخ برخي از كااها در 
كشور به صورت نجومي باا رفت كه با وجود كاهش نرخ ارز در هفته هاي اخير 

همچنان شاهد روند صعودي قيمت ها هستيم كه اين امر باعث نگراني نمايندگان 
مجلس به ويژه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شده است.كبيري افزود: دليل 
عدم كاهش قيمت ها پس از افت بهاي ارز، نبود نظارت هاي موثر در خصوص 
قيمت گذاري كااهاي اساسي است. به همين دليل متاسفانه زماني كه قرار 
است افزايش نرخ داشته باشيم، اين رشد قيمت به راحتي و به سرعت انجام 
مي شود، اما در زمان برگشت قيمت ها به دليل عدم نظارت كارآمد، قيمت ها 
اصاح نمي شود.كبيري ادامه داد:در نبود اين نظارت دقيق و موثر شاهد آن 
هستيم كه وقتي قيمت ارز باا مي رود، قيمت همه كااها افزايش مي يابد؛ در 
حالي كه نبايد چنين اتفاقي بيفتد؛ چرا كه افزايش نرخ ارز بايد فقط كااهاي 

مرتبط را شامل شود نه همه كااها را.

خبر
نوبخت اعام کرد:

 پرداخت منابع حاصل از حذف
يارانه نقدي به نيازمندان

رئيس سازمان برنامه و بودجه، گفت:يک ريال از هر آنچه كه از 
يارانه نقدي حذف مي شود به تهران بازنمي گردد و براي پرداخت 
يارانه بيشتر به نيازمندان همان استان هزينه مي شود.به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت، با اشاره به 
اينکه در تقسيم بندي ۴07 هزار ميليارد توماني بزرگترين سهم 
در حد 110 هزار ميليارد تومان امور رفاه اجتماعي دارد كه بيمه 
تکميلي جانبازان در اين مقوله پيش بيني شده است، گفت: در 
امور سامت بالغ بر 22 هزار و 700 ميليارد تومان منابع براي آن 
در نظر گرفته شده است كه در 10 اموري كه براي تقسيم منابع 
وجود داشته پس از امور رفاه اجتماعي، آموزش و پژوهش، دفاع و 
امنيت، امور سامت قرار مي گيرد و رشد آن نسبت به سال گذشته 
حداقل 10 درصد است.رئيس سازمان برنامه  و بودجه با بيان اينکه 
براي عادانه توزيع شدن افزايش حقوق در سال آينده پيشنهاد 
تسهيم پلکاني مطرح مي شود، افزود: سال جاري بر همين اساس 
حقوق ها افزايش يافت اما آنچه كه از سوي دولت بايد براي افزايش 
حقوق ها ديده مي شد 20 درصد بوده كه حدود ۳۴ هزار ميليارد 
تومان است اما مجلس مي تواند درباره هر آنچه كه به عدالت نزديکتر 
بوده تصميم گيري كند.وي ادامه داد: طي سال هاي گذشته بيش از 
۴/5 ميليون خانوار از دريافت يارانه نقدي حذف شدند اما با توجه 
به مداركي كه ارائه كردند يارانه بخش بزرگي از آنها برقرار شد كه 
اين موضوع نشان مي دهد تصميم گيري در تهران كار دشواري بوده 
و اگر قرار است حذفي بر اساس عدالت انجام شود در استان ها در 

اين خصوص اقدام شود. 

 معاون وزير نيرو: 
 يارانه انرژي بايد قطع شده
و به کم مصرف ها داده شود

معاون وزير نيرو گفت: بايد كاري كنيم كه سوبسيد هاي داده شده به 
انرژي قطع شده و به كساني تعلق گيرد كه در مصرف انرژي با توجه به 
قيمت پايين آن در كشور ما صرفه جويي مي كنند.به گزارش خبرگزاري 
تسنيم ،  همايون حائري در نشست مشترک مديران ارشد وزارت نيرو با 
رئيس جمهور افزود: راندمان اين نيروگاه ها هم اكنون كمتر از ۳۸ درصد 
 است كه با برنامه ريزي هاي گسترده تا پايان اين دولت به بااي ۴0 درصد 
خواهد رسيد.وي همچنين تامين ۴ هزار مگاوات انرژي تجديد پذير، 
تک رقمي  شدن تلفات شبکه و سازگاري طرح هاي نيروگاهي و انرژي با 
محيط زيست و ارتقاي ايمني را از جمله برنامه هاي بخش برق اعام كرد 
و افزود: در تابستان گذشته از ظرفيت استانداري ها در مديريت مصرف 
انرژي استفاده كرديم  و نتايج خوبي حاصل شد كه تاش مي كنيم از 
اين ظرفيت بيش از گذشته استفاده كنيم.وي ارتقاي ديپلماسي برق 
است  دولت  توجه  مورد  كه  غربي  آسياي  كشور هاي  براي  انرژي  و 
را اولويت مهم وزارت نيرو در بخش برق عنوان كرد و گفت: عمق 
بخشي به روابط برقي با عراق، صادرات و سنکرون سازي شبکه هاي 
برق دو كشور، كاهش تلفات 50 درصدي شبکه برق عراق و رساندن 
خاموشي برق اين كشور به صفر بعد از سه سال از جمله مهم ترين 
برنامه هاي صدور خدمات به عراق است كه در قالب سبدي از خدمات 
عرضه خواهد شد.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: همکاري 
راهبردي با چين و روسيه و ارتقاي نقش آفريني با كشور هاي غرب 
آسيا و عضو اكو و همچنين تعامات راهبردي با تركيه و صادرات گاز 
در قبال واردات برق از اين كشور و همچنين پروتکل جابه جايي آزاد 
انرژي با اروپا براي ايجاد كارخانجات توليد برق در ايران و صادرات آن 

از جمله اولويت هاي ديگر بخش برق كشور است.

محسن بيگلري در گفت و گو با رسالت:
 يارانه کم درآمدها سال آينده

افزايش نمي يابد
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينکه 
باتوجه به تورم و تحريم موجود بايد رقم 
يارانه صد درصد افزايش يابد، گفت: فعا در 
 بودجه براي افزايش يارانه افراد كم درآمد 
چون  است  نگرفته  صورت  بيني  پيش 

منابع ازم وجود ندارد. 
محسن بيگلري درگفت وگو با رسالت  اظهار 
كرد: ما معتقديم كه حتما بايد يارانه اقشار 
ضعيف افزايش يابد چون در سال ۸۹ كه دار 
حدود هزار تومان بود، ۴5 هزار تومان يارانه پرداخت مي شد و امروز هم كه 
دار 12 هزار تومان است، بازهم همان ۴5 هزار تومان پرداخت مي شود. طبعا 
 اگر بخواهيم واقع گرايانه به مسئله نگاه كنيم، هر فرد حداقل بايد 520 هزار 

تومان يارانه دريافت كند اما منابع آن وجود ندارد.
وي ادامه داد: سال ۸۹ مردم با ۴5 هزار تومان يارانه، قدرت خريد بيشتري 
داشتند و مي توانستند كااهاي بيشتري خريداري كنند درحالي كه 
شرايط امروز فرق كرده است. متاسفانه تحريم ها فشار مضاعفي به اقتصاد 
ما وارد كرده و وضعيت بودجه خوب نيست. به نظر من باتوجه به تورم و 
تحريم موجود بايد رقم يارانه صد درصد افزايش يابد و حداقل صد هزار 

تومان باشد ولي براي تحقق اين امر بايد منابع تامين شود. 
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينکه فروش نفت كشور به حداقل ممکن 
رسيده و اين امر دست و بال دولت را بسته است، افزود: دولت تمايل دارد 
مردم در رفاه باشند اما شرايط امروز كشور با گذشته فرق دارد. برهمين 
 اساس فعا در بودجه سال آينده براي افزايش يارانه افراد كم درآمد 
پيش بيني صورت نگرفته است. مگر اينکه در كميسيون تلفيق مجلس 
در اين باره تصميم گيري شود، اما بازهم اميد چنداني براي افزايش 
يارانه دهک هاي كم درآمد وجود ندارد چون منابعي براي اين كار در 

اختيار نيست. 
بيگلري با اشاره به حذف يارانه دهک هاي پردرآمد تصريح كرد: حذف 
يارانه دهک هاي پردرآمد به استانداري ها واگذار شده و استانداري ها 
بايد آن سه دهک بااي درآمدي را حذف كنند و افرادي كه نسبت به 
اين امر اعتراض داشته باشند از طريق استانداري ها مي توانند براي 

برقراري مجدد اقدام كنند.
پيش از اين الياس نادران، نماينده سابق مجلس گفته بود: »دولت اين 
اختيار را دارد كه يارانه نقدي را افزايش دهد. اگر اين اقدام توسط دولت 
انجام نشود، در بودجه سال ۹۸ پيشنهاد مي شود كه رقم يارانه نقدي 

براي 5 دهک پايين جامعه به 150 هزار تومان افزايش يابد.«

آگهيمزايدهشماره97-3
دستگاه مزايده گزار : شرکت 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 تدارکات 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 کوتاه 09307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونيک

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

مهلت ارايه پيشنهاد قيمت و تحويل اصل پاکات : 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 پاکات اک و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شرکت 
آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. ازم بذکر تمامي فرايند مزايده از 

طريق سامانه تدارکات دولت صورت مي پذيرد. 
تاريخ  و محل بازگشايي  پاکات :  پيشنهادات ارائه شده در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 در سالن کنفرانس شرکت توزيع نيروي برق سيستان و 

بلوچستان گشايش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات 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.
مرکز تماس41934-021     مرکز ثبت نام : 889۶9737 -021و 021-851937۶8

مدت قرارداد : يکماه  
ازم بذکر است بازديد از کااهاي موضوع مزايده الزامي است 

ضمنا متقاضيان مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به سايت معامات توانير به نشانيTender.tavanir.org.ir يا سايت شرکت 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 شرکت 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 

فراخوانمناقصهعمومييكمرحلهاينوبتاول
اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان )ايرانشهر( در نظر دارد پروژه ذيل را:

به صورت مناقصه عمومي و براساس فهرست بهاي راهداري سال 1397 مي باشد را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 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 1397/10/13 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 8 صبح تاريخ 1397/10/13 الي 7 بعدازظهر تاريخ 97/10/13
آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 12 ظهر تاريخ 1397/10/29

زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 10 صبح تاريخ 1397/10/30
ضمنا پاکت الف به آدرس: استان سيستان و بلوچستان - شهر ايرانشهر - خيابان امام خميني)ره( - اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان 

سيستان و بلوچستان )ايرانشهر( - دبيرخانه اداره کل تحويل گردد.
کد پستي: 991۶9-131۶3
تلفن: 054-37220851-3

محل برگزاري جلسه مناقصه: دفتر مديريت اداره کل
اين مناقصه پيش پرداخت ندارد و مطالبات پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسامي پرداخت مي گردد.

پيمانکار بايد توان مالي ازم جهت پيشرفت فيزيکي پروژه، حداقل به ميزان 40 درصد را داشته باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/11

خ ش: 97/10/11

امور تدارکات و قراردادها
شرکت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

نوبت دوم
شرکتتوزيعنيرويبرق

سيستانوبلوچستان

حداقلپايهموردنياز)راه(مبلغتضمينشرکتدرمناقصه)ريال(مبلغبرآورداوليه)ريال(محلاجراموضوعپروژهرديف

عملياتاجرايياصاحواريانتکيلومتر160
محورايرانشهر-مهرستان

براساسبخشنامهشماره69432مورخ13/351/814/145670/000/000شهرستانايرانشهر
1394/4/30سازمانمديريتوبرنامهريزيکشور

موضوع:حداکثرظرفيتکاريمجازپيمانكاران

 روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي
 جنوب استان سيستان و بلوچستان )ايرانشهر(

" آگهياستعامارزيابيکيفي"

 اداره کل بنادر و دريانوردي
 استان سيستان و بلوچستان - نوبت اول

موضوع: استعام ارزيابي کيفي مزايده قرارداد اجاره و راهبري 
پايانه هاي بندر شهيد کانتري مربوط به اداره کل بنادر و 
دريانوردي استان سيستان و بلوچستان به منظور اجراي 
عمليات بندري در مورد کااهاي کانتينري و غيرکانتينري 
و جابجايي مسافر دريايي، با انجام سرمايه گذاري تکميلي 

توسط مستاجر
محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ درج دومين 
آگهي 97/10/13 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 
97/10/19 متقاضيان با مراجعه به دبيرخانه اداره بندر شهيد 
بهشتي واقع در چابهار و ارائه معرفي نامه و اصل فيش واريزي 
به مبلغ 700/000 ريال )هفتصد هزار ريال( به حساب سيبا 
217۶452۶01001 درآمد اداره کل و همچنين 9 درصد مبلغ 
مزبور )۶3/000 ريال( را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده 
خريد اسناد به حساب 217۶452۶10008 نزد بانک ملي 

ايران به نام ماليات و عوارض بندر اقدام نمايند.
* دريافت اسناد از سايت iets.mporg.ir نيز به صورت غيرحضوري 

و بدون پرداخت وجه نقد امکانپذير مي باشد.
محل و مهلت تسليم پاکت پيشنهادها: شرکت کنندگان بايد 
پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت 15:30 روز چهارشنبه 
مورخه 97/11/3 در پاکت هاي اک و مهرشده به دبيرخانه 

بندر شهيدبهشتي به آدرس ذيل تحويل نمايند.
پيشنهادهاي  پيشنهادها:  پاکت  بازگشايي  زمان  و  محل 
شرکت کنندگان راس ساعت 11 روز پنجشنبه مورخه 97/11/4 
در محل اتاق کنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري شماره 

1 بندر شهيد بهشتي مفتوح خواهد شد.
و  بنادر  اداره کل  استعام گزار: چابهار -  آدرس دستگاه 
دريانوردي استان سيستان و بلوچستان - تلفن: 31283000 

فاکس 054-35321414
ارائه پروانه فعاليت  شرايط شرکت کنندگان در استعام: 
فعاليت  پروانه  ارائه  يا  کاا"  بندري  پايانه هاي  "راهبري 

بندري  امور  اداره کل  توسط  صادره  بارگيري"  و  "تخليه 
سازمان بنادر و دريانوردي و ضمنا ارائه شناسه ملي و کد 

اقتصادي الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/13
 اداره کل بنادر و دريانورديخ ش: 97/10/11

 استان سيستان و بلوچستان

 تقدير وزارت آموزش و پرورش 
از مدرسه سازي بانک ملي ايران در کرمانشاه

در همايش تجليل از خيرين مدرسه ساز در زلزله استان كرمانشاه از اقدامات بانک ملي 
ايران با اهداي تنديس و لوح سپاس تقدير شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، در 
اين همايش كه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور، سيد محمد بطحايي وزير 
 آموزش و پرورش، معاونان وزير، نمايندگان مجلس، استاندار كرمانشاه و خيرين مدرسه ساز 
و با هدف تجليل از  سازمان هاي تاثيرگذار در زمينه تجهيز و نوسازي مدارس زلزله زده 
استان كرمانشاه در هتل ارم برگزار شد، اقدامات بانک ملي ايران براي احداث مدرسه در 
سر پل ذهاب و ثاث باباجاني مورد تقدير قرار گفت.در اين مراسم محمود خادميان رئيس 
صندوق پس انداز ملي ايران به نمايندگي از بانک ملي ايران تنديس و لوح تقدير اين 

همايش را دريافت كرد.

امضاي تفاهمنامه بين دانشگاه تهران و پست بانک 
ايران براي حمايت مالي از دانش بنيان ها

بانک  پست  و  تهران  دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  صندوق  ميان  تفاهمنامه اي  امضاي  با 
ايران،شركت هاي دانش بنيان مي توانند از ضمانت نامه اين صندوق براي دريافت تسهيات 
بهره مند شوند.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران،در راستاي حمايت هرچه بيشتر 
از شركت هاي دانش بنيان و فناور و فعاان حوزه استارت آپي كشور،تفاهمنامه اي ميان 
صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران و پست بانک ايران به امضا رسيد.بر اساس اين 
تفاهمنامه،شركت هاي دانش بنيان و فناور به ويژه شركت هاي فعال درحوزه ارتباطات و 
فناوري اطاعات كه متقاضي دريافت خدمات اعتباري وهمچنين تسهيات وام وجوه اداره 
شده وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات از طريق پست بانک ايران هستند مي توانند خدمت 
ضمانت نامه اي صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران را به صورت تسهيل شده به عنوان 

تضمين در دريافت خدمات،ارائه دهند.

طومار تشکر کارگران کرمانشاهي براي 
مديرعامل بانک ملت

جمعي از كارگران كارخانجات نساجي كرپ ناز كرمانشاه با در دست گرفتن پاكاردهايي،از 
دكتر بيگدلي مديرعامل بانک ملت و استاندار كرمانشاه قدرداني كردند.به گزارش روابط عمومي 
بانک ملت،نزديک به 70 نفر از كاركنان كارخانجات كرپ ناز با امضاي طوماري تشکرآميز بابت 
تحقق يکي از خواسته هاي جدي خود از سال هاي گذشته، از دكتر بيگدلي مدير عامل بانک 
ملت به عنوان سهامدار اين مجموعه و استاندار كرمانشاه و پيگيري هاي موثر آنان سپاسگزاري 
كردند.كارگران نساجي كرپ ناز با بيان اين نکته كه موضوع بهره مندي از قانون مشاغل سخت 
و زيان آور به يکي از دغدغه هاي جدي آنان در سال هاي گذشته تبديل و تحقق آن در 5 سال 
گذشته با مشکات فراواني روبه رو شده بود، افزودند: در مقام ايفاي وظيفه و حق شناسي بر 
خود ازم مي دانيم كه از مساعدت هاي مديرعامل بانک ملت براي صدور دستورات مقتضي در 
جهت رفع نگراني هاي كارگران زحمتکش اين مجموعه صنعتي،اعضاي هيئت مديره هلدينگ 
بهساز مشاركت هاي ملت، مديرعامل كارخانجات كرپ ناز و استاندار كرمانشاه قدرداني كنيم.

بر اساس اين قانون،كارگران مشمول مشاغل سخت و زيان آور مي توانند پس از 20 سال كار 
در محيط هاي صنعتي از فرصت قانوني بازنشستگي پيش از موعد بهره مند شوند.

 

 پيام تبريک مديرعامل بانک اقتصادنوين 
به مناسبت آغاز سال نو ميادي

عليرضا بلگوري مديرعامل بانک اقتصادنوين در پيامي فرا رسيدن مياد حضرت مسيح )ع( 
و آغاز سال 201۹ ميادي را تبريک گفت.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين در 
متن پيام عليرضا بلگوري آمده است: آغاز سال نو در بسياري از كشورهاي جهان همزمان 
با مياد پيامبري است از جنس صلح و انسان دوستي. از اين رو آغاز هر سال ميادي 
براي موحدان پاک انديش و رهروان طريق توحيد يادآور حرمت، مهرباني واخاق است.
اينجانب زادروز حضرت عيسي مسيح )ع( و آغاز سال 201۹ ميادي را به همه مشتريان 
و همکاران ارجمند مسيحي تبريک و تهنيت عرض نموده سالي سرشار از الطاف خداوندي 

را براي ايشان آرزو دارم.

گفت و گو
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مديرعامل شرکت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب عنوان کرد:

تزريق 4500 ميليارد 
تومان اعتبار براي 

توسعه مخازن نفتي 
مسجدسليمان

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
رونق اقتصادي ، توسعه ، اشتغال و اميد به شهر اولين ها و زادگاه نفت باز مي گردد. 
مدير عامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اولين سفر و بازديد خود از 
شرکت هاي بهره بردار تابع مناطق نفتخيز جنوب در مسجدسليمان ، زادگاه 
نفت حضور پيدا کرد .به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسليمان ، مهندس احمد محمدي که در اين بازديد از سوي مدير توليد، 
مدير مالي و رئيس روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب همراهي 
مي شد در ابتدا رهسپار کارخانه بهره برداري و نمک زدايي هفت شهيدان شد 
و از اين کارخانه بازديد کرد .وي سپس با حضور در ستاد شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسليمان با مديران و روساي اين شرکت ديدار و شنونده نظرات 

آنها در خصوص مسائل و مشکات در زادگاه نفت بود .اين مقام مسئول در 
حوزه صنعت نفت خوزستان ادامه داد : براي اين اقدام 4500 ميليارد تومان 
بودجه برآورد و پيش بيني شده که عاوه بر اهداف توسعه اي ميادين هدف 
بخشي از آن در قالب عمل به مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند براي توسعه 
و رونق روستاهاي حاشيه و اطراف تأسيسات جديد اختصاص يابد .مديرعامل 
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب همچنين با تأکيد بر تکريم و رسيدگي به 
مشکات نيروي انساني گفت : عقيده دارم نيروي انساني بزرگترين سرمايه و 
دارايي هر سازمان است و با استفاده از روش ها و راهکارهاي مختلف بايستي 
ضمن نگهداشت اين سرمايه بزرگ بر ايجاد انگيزه خدمت هر چه بيشتر در 

ميان پرسنل اقدام کنيم .

شهرستان

خبر
با مشارکت خيريه وفاق سبز علوي؛

14مورد جهيزيه به نوعروسان مددجوي  
کهگيلويه و بويراحمد اهدا شد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: 14 مورد کمک هزينه 
ازدواج و جهيزيه بااعتبار70 ميليون تومان با مشارکت مؤسسه خيريه 
وفاق سبز علوي به نوعروسان تحت حمايت اين نهاد اهداء شد. به گزارش 
سايت خبري کميته امداد، مراسم نمادين اهداء جهيزيه به نوعروسان 
تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد با مشارکت بنياد خيريه 
وفاق سبز علوي با حضور جمعي از مسئوان استاني  و شهرستاني در 
مدرسه وفاق سبز علوي برگزار شد.قباد مبشري، مديرکل کميته امداد 
کهگيلويه و بويراحمد در اين مراسم، با اشاره به اينکه يکي از مهم ترين 
برنامه هاي کميته امداد کمک به ازدواج مددجويان تحت حمايت است، 
گفت: به همين مناسبت و با مشارکت موسسه خيريه وفاق سبز علوي 
14 نفر از نوعروسان تحت حمايت اين نهاد به خانه بخت رفتند. وي 
اعتبار هزينه شده در زمينه اهداء جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت 
را 70 ميليون تومان اعام و بيان کرد: يکي از فعاليت هاي شاخص 
 کميته امداد به منظور ترويج سنت حسنه الهي و اشاعه فرهنگ ازدواج 
آسان بين جوانان را، اعطاي کمک هزينه خريد جهيزيه به نوعروسان 

تحت حمايت براي شروع زندگي مشترک است. 

پاييز طايي ذوب آهن اصفهان با ثبت 
رکورد توليد ماهانه چدن

اصفهان-خبرنگاررسالت:
حوزه معاونت بهره برداري ذوب آهن اصفهان با همکاري ساير بخش هاي 
شرکت ، توليد 225658  تن چدن را طي آذرماه )با دو کوره بلند( محقق 
نمودکه اين ميزان ، بهترين توليد ماهانه پس از توقف کوره بلند شماره يک 
در سال 94 به شمار مي رود. مهندس توائيان با اعام اين خبر گفت: حوزه 
معاونت بهره برداري در راستاي سياست هاي کارخانه و با تکيه بر دانش و 
تجربه پرسنل سختکوش خود، همواره سعي در تحقق اهداف توليد داشته 
است.وي افزود : حوزه معاونت بهره برداري باتوجه به شرايط سال هاي اخير 
که کوره بلند شماره يک متوقف بوده است و فقط کوره بلندهاي شماره 
2 و 3 در مدار توليد قرار دارند و همچنين باتوجه به محدوديت هاي اخير 
تأمين مواد اوليه مورد نياز، با افزايش سطح بهره وري و راندمان و با تاش 
و کوشش پرسنل سخت کوش نسبت به افزايش ميزان توليد اقدام نموده 
است. معاون بهره برداري شرکت تصريح کرد : در همين راستا اين حوزه 
بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد موفق به توليد 225658  تن چدن طي 
آذرماه )با دو کوره بلند( گرديدکه اين مقدار بهترين توليد ماهانه پس از 

توقف کوره بلند شماره يک در سال 94 مي باشد. 

 در دهه فجر هفت اقامتگاه بوم گردي 
به بهره برداري مي رسند

اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان مرکزي، مديرکل امروز شنبه يکم دي ماه 97 با اعام اين خبر 
گفت: » در گذشته 4 اقامتگاه بوم گردي در سطح استان به بهره برداري 
رسيده بود که با توجه به بيش از يکهزار روستاي استان، رقم قابل توجهي 
نيست از اين رو سرمايه گذاران در بخش احداث اين واحد ها با حمايت ها 
و پشتيباني هاي ويژه اداره کل ميراث فرهنگي در حوزه صدور مجوز و 
معرفي به صندوق کارآفريني اميد جهت دريافت تسهيات ارزان قيمت 
معرفي مي شوند.«عليرضا ايزدي افزود: » در حال حاضر قريب به 80 
درخواست احداث اقامتگاه در استان ثبت شده که اميدواريم اکثر آنها در 
سال آتي به بهره برداري رسند تا امکان اسکان گردشگران در اين واحدها 
به حدود هزار رسد.«او در ادامه با اشاره به دهه فجر گفت: » 70 اقامتگاه 
بوم گردي  استاندارد در اين دهه به بهره برداي مي رسند اما اين امکان نيز 
وجود دارد که اين تعداد افزايش يابند چراکه تعدادي اقامتگاه ديگر نيز در 
مراحل پاياني تجهيز قرار دارند که در صورت اتمام کار، به ليست پروژه هاي 

قابل بهره برداري اضافه خواهند شد.«

مديرکل ثبت احوال لرستان خبر داد:
رتبه 15 لرستان در شاخص جواني

خرم آباد- خبرنگاررسالت:
مديرکل ثبت احوال لرستان، رتبه اين استان در شاخص جواني را 15 
در کشور اعام کرد. مصطفي اماني پور  در کارگروه فرهنگي و اجتماعي 
لرستان در سخناني با بيان اينکه جمعيت استان يک ميليون و 813 
هزار و 883 نفر است، اظهار داشت: از اين تعداد 919 هزار و 588 نفر 
و معادل 50/7 درصد مرد و 894 هزار و 295 نفر و معادل 49/3 درصد 
زن هستند.وي با بيان اينکه از اين تعداد يک ميليون و 169 هزار و 780 
نفر جامعه شهري استان و 644 هزار و 103 نفر جامعه روستايي لرستان 
را تشکيل مي دهند، گفت: از سرشماري سال 95 تا آذر ماه 97، حدود 
53 هزار و 234 نفر به جمعيت استان اضافه شده است.مديرکل ثبت 
احوال لرستان با اشاره به اينکه جمعيت بين صفر تا 14 سال استان 
حدود 24/6 درصد است، گفت: همچنين جمعيت بين 15 تا 29 سال، 
26/2 درصد استان را تشکيل مي دهند، جمعيت 30 تا 64 سال، 43/2 
درصد و جمعيت 65 سال و بااتر از آن نيز 6 درصد جمعيت کل استان 

را به خود اختصاص داده است.

با حضور استاندار ايام؛
دو طرح درماني در ايام افتتاح شد

ايام -خبرنگاررسالت:
 دو طرح درماني با حضور استاندار ايام در بيمارستان شهيد مصطفي 
خميني)ره( ايام افتتاح شد. بخش اورژانس و آنکولوژي يا شيمي درماني 
بيمارستان شهيد مصطفي خميني)ره( شهر ايام با حضور قاسم سليماني 
دشتکي استاندار ايام و ديگر مسئوان استان افتتاح شد.همچنين  از اولين 
بالگرد BK117 و پنج دستگاه آمبوانس بنز تمليکي اورژانس استان ايام  
رونمايي شد.اين بالگرد بالغ بر 60 ميليارد تومان و هر دستگاه آمبوانس 
بيش از 800 ميليون تومان ارزش گذاري شده است.پيش از اين اورژانس 
هوايي استان داراي يک فروند بالگرد استيجاري بوده که که ازفروردين 96 
تاکنون مجموع 330 ماموريت هوايي را با موفقيت ثبت کرده است.اين 5 
دستگاه آمبوانس به پايگاه هاي چرداول، ايام، مهران، دهلران و آبدانان 
اختصاص داده مي شود. 10 شبکه بهداشت و درمان، 9 بيمارستان، 206 
خانه بهداشت، 39 پايگاه فوريت پزشکي و 63 مرکز بهداشتي درماني در 

ايام فعاليت دارند.

امام جمعه همدان:
اختافات در فضاي دوستانه مطرح و حل شود

همدان - خبرنگاررسالت:
امام جمعه همدان با بيان اينکه بايد اختافات در فضاي دوستانه مطرح و 
حل شود، گفت: مسئوان براي خدمت به مردم بايد در کنار هم باشند.

آيت اه غياث الدين طه محمدي  در جلسه با استاندار و ائمه جمعه استان 
همدان وحدت و همدلي را نياز امروز جامعه برشمرد و گفت: روحانيون 
نبايد اجازه دهند در جامعه تفرقه و اختاف ايجاد شود چراکه امروز پيش 
از هر زمان ديگري نيازمند آرامشيم.نماينده ولي فقيه در استان و امام 
جمعه همدان گفت: همه مسئوان براي خدمت به مردم بايد در کنار 
هم باشند و اگر اين وحدت و همدلي وجود داشته باشد خدمت رساني 
بيشتري به مردم انجام مي شود.آيت اه محمدي بابيان اينکه متاسفانه 
اخبار غير واقعي در فضاي مجازي زياد شده است و نبايد اجازه دهيم 
که اين موضوع در فضاي واقعي جامعه ديده شود، گفت: اگر بيشتر کنار 
هم باشيم دشمن نمي تواند به اهداف خود دست يابد.نماينده ولي فقيه 
در استان و امام جمعه همدان گفت: اختافات بايد در فضاي دوستانه 
مطرح شود و اجازه ندهيم ديگران از اين فضا سوء استفاده کنند چون 

در شرايط فعلي کشور، نيازمند وحدت و همدلي هستيم.

فرمانده سپاه ثاراه کرمان:
آمريکا همواره به دنبال راه اندازي 

فتنه جديد است
کرمان -خبرنگاررسالت:

 فرمانده سپاه ثاراه استان کرمان گفت: آمريکايي ها و عواملشان در 
منطقه و داخل کشور به دليل ترسي که از انقاب اسامي دارند هر 
روز يک فتنه در دستور کارشان قرار مي دهند. سردار غامعلي ابوحمزه  
تصريح کرد: يک چيزي حدود چهار فتنه در خال 30 سال گذشته 
داشته ايم؛ فتنه سال 87، فتنه سال 88، فتنه دي ماه سال 96 و 
حرکتهايي که امسال در دستور کار دشمن قرار دارد. دشمن در صدد 
است در فضاي مجازي به عناوين مختلف قشرهاي مختلف را فراخوان 
داده و به اعتصاب بکشاند و در مقابل نظام قرار دهند و به تعبير مقام 
معظم رهبري همچنان اين حرکت در دستور کارشان براي سال آينده 
هم قرار دارد.وي بيان داشت: مي طلبد شما خبرنگاران که در عرصه 
رسانه و اطاع رساني به مردم فعاليت داريد مراقب و مواظب باشيد و 
آگاهي، بصيرت و شناخت به مردم بدهيد و با شناختي که مردم با قلم 

شما پيدا مي کنند تحت تاثير القائات دشمن قرار نگيرند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه:
نظارت ها بر توزيع دارو در کرمانشاه 

تشديد مي شود
کرمانشاه-خبرنگاررسالت:

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از تشديد نظارت ها بر 
توزيع دارو براي مقابله با قاچاق خبر داد. قباد محمدي اظهار داشت: 
امروزه در برخي موارد شاهد خروج انواع دارو، شيرخشک هاي رژيمي و 
هورمون رشد از کشورمان به کشورهاي همسايه هستيم که توسط برخي 
از سوء استفاده کنندگان صورت مي گيرد. وي افزود: دارو يک کااي 
بسيار مهم و حياتي براي مردم است و معاونت غذا و دارو سختگيري هاي 
خود را در خصوص تخلفات مختلف در اين حوزه افزايش مي دهد و 
با شرکت هاي متخلف به شدت برخورد خواهد کرد. معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با اشاره به نقش مهم شرکت هاي توزيع 
در مقابله با قاچاق دارو به خارج از کشور بيان کرد: مواردي مشاهده 
شده است که دارو از يک شرکت توزيع بيرون رفته و در خارج از شبکه 
رسمي توزيع عرضه شده است که مي طلبد مديران و مسئوان فني 

شرکت هاي توزيع دقت و مراقبت بيشتري به خرج دهند.

 معاون دانشگاه علوم پزشکي بوشهر:
 چهار پروژه بهداشتي درماني 

در دشتستان افتتاح مي شود
بوشهر -خبرنگاررسالت:

 معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي بوشهر گفت: دهه 
فجر امسال چهار پروژه بهداشتي درماني در دشتستان افتتاح مي شود. 
ايرج بيژني  در بازديد از پروژه هاي مناطق بخش ارم اظهار داشت: از 
اجراي طرح تحول سامت تاکنون 16 پروژه عمراني در بخش هاي 
بهداشتي و درماني در بخش هاي ارم و بوشکان احداث که 10 پروژه 
به بهره برداري رسيده و 6 پروژه در حال احداث است.وي تصريح کرد: 
احداث اين پروژه ها از محل اعتبارات وزارت بهداشت و درمان و همچنين 
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر است.معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکي بوشهر از پروژه ساختمان جديد شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان دشتستان بازديد و از روند اجرايي آن ابراز رضايت مندي کرد 
و بر استاندارد بودن پروژه هاي عمراني تأکيد کرد.بيژني خاطرنشان کرد: 
همزمان با دهه مبارک فجر چهار پروژه عمراني در شهرستان دشتستان 
افتتاح و به بهره برداري مي رسد و همچنين مرکز خدمات جامع سامت 

رود فارياب نيز عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.

مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان مطرح کرد:
توسعه بندر شهيد رجايي براي 
تأثيرگذاري بيشتر در اقتصاد ملي

بندرعباس - خبرنگاررسالت:
مديرکل بنادر ودريانوردي هرمزگان گفت: با اتمام طرح هاي توسعه اي اين 
بندر، نقش تأثيرگذار بزرگترين بندرتجاري ايران در اقتصاد ملي و بين المللي 
افزايش مي يابد. اله مراد عفيفي پور پتانسيل هاي حوزه حمل و نقل دريايي 
با وجود بنادري همچون بندر شهيد رجايي را به عنوان نقاط قوت کشور در 
ابعاد ملي و بين المللي  دانست و اظهار داشت: اين ظرفيت ها در تعامل با 
ساير وجوه حمل و نقل مي تواند رشد و توسعه پايدار کشور در عرصه هاي 
صنعتي، فني و خدماتي را محقق نمايد.وي با بيان اينکه بيش از 82 درصد 
صادرات مواد معدني کشور از طريق بندر شهيد رجايي انجام مي شود، 
افزود:  در اسکله هاي فله و متفرقه اين بندر که 5000 متر را شامل مي 
شود، کااهاي مختلفي جابه جا مي شود که از جمله آن تخليه و بارگيري 
بيش از 20 ميليون تن مواد معدني است که خود چرخ اصلي شرکت هاي 

صادر کننده و معادن کشور را به گردش درمي آورد.

شاعران نيشابوري برگزيدگان هفدهمين همايش 
ادبي سوختگان وصل

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مسئول فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسامي نيشابور گفت: معصومه سادات شاکري و 
مليحه سادات قاضي شاعران نيشابوري برگزيدگان هفدهمين همايش ادبي سوختگان 
وصل تجليل شدند.رمضانعلي بيات اظهار کرد: هفدهمين همايش ادبي سوختگان وصل 
با عنوان "حماسه يمن" با تجليل از حماسه آفريني و مقاومت مردم مظلوم يمن توسط 
دفتر ادبيات و هنر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در تاار فردوسي دانشکده ادبيات 
دانشگاه تهران برگزار شد.وي افزود: بالغ بر 500 اثر که 350 اثر آن در حوزه شعر بود 
به همراه 150 داستان به دبيرخانه همايش ادبي سوختگان وصل ارسال شد. در بخش 
داستان 3 برگزيده و 7 نفر تقدير و همچنين در بخش شعر 21 نفر مورد مورد تجليل 
هيئت داوران قرار گرفت.مسئول فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسامي نيشابور اضافه 
کرد: سلسله همايش هاي "سوختگان وصل" از سال 1380 توسط دفتر ادبيات و هنر 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران برگزار شده و تاکنون به نکو داشت 
جانبازان شيميايي، شهداي تفحص، آزادگان، مفقودان دفاع مقدس، همسران جانبازان، 

شهداي دوران دفاع مقدس، شهداي  سوريه، فلسطين و يمن پرداخته   است.

 همايش پياده روي خانواده بزرگ مخابرات 
منطقه قزوين برگزار شد

 قزوين-خبرنگاررسالت:
همراه با ساير مخابرات مناطق در کشور پهناورمان ايران و در راستاي سياست هاي شرکت 
مخابرات ايران ، مخابرات منطقه قزوين اقدام به برگزاري پياده روي بزرگ خانوادگي با حضور 
مهندس مبادرثاني ، مديرمخابرات منطقه، معاونين، مديران و جمع کثيري از همکاران به همراه 
خانواده گرامي شان نمود . به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه قزوين ، به منظور ايجاد 
روحيه نشاط و شادابي و همچنين ايجاد انگيزه و قدرداني از فعاليت پرسنل تعداد 10 کارت 
هديه يک ميليون ريالي قرعه کشي گرديد، به 12 نفر از همکاراني که در مسابقات طناب کشي 
جهت آقايان و دارت جهت بانوان برگزار گرديد، وسايل ورزشي اهداء گرديد. به 70 نفر از فرزندان 
زير10 سال همکاران نيز قمقمه آب اهداء گرديد. در ادامه  اين همايش به 50 نفر از همکاراني 
که در طرح وصول مطالبات همکاري نموده بودند،کارت هدايايي اهداء گرديد.مهندس مبادرثاني 
ضمن تقدير و تشکر از خانواده همکاران و حمايت هاي بي دريغ آن ها  بيان نمود: اعتقاد ما بر 
اين است تقابل و ارتباط دوطرفه بين سازمان و کارکنان و خانواده روي احساس تعلق سازماني 
آنها تاثير مثبت و معناداري خواهد داشت. و امروز اينجا جمع شده ايم تا تقابل بين سازمان و 

همکاران را تجلي بخشيم.

  توصيه هاي آبفاي البرز براي جلوگيري 
از يخ زدگي کنتورهاي آب

کرج-خبرنگاررسالت:
آبفاي البرز براي پيشگيري از يخ زدگي کنتور وانشعابهاي آب دراين استان ،توصيه هايي 
به شهروندان ارائه کرد. با توجه به شروع فصل سرما و پيش بيني کاهش دماي 
اساس شهروندان  رود.برهمين  وانشعابهاي آب مي  يخ زدگي کنتور  احتمال  هوا 
ساکن دراين استان ضروري است اقدامهاي پيشگيرانه را که موثرترين روش براي 
جلوگيري از يخ زدگي وآسيب ديدگي کنتور ولوله هاي آب واحدهاي مسکوني و 
بعدي نشوند.روابط عمومي  تجاري است،انجام دهندتا دچار قطع آب ومشکات 
آبفاي البرز،از شهروندان خواست عاوه بر استفاده از خاک اره)که درکيسه ريخته 
شده(،پوشال پارچه،گوني،پشم شيشه و...درمحفظه ومحل استقرار کنتوروپوشاندن 
لوله هاي متصل به کنتور،تمامي لوله هاي رو کار اعم از فلزي وغير فلزي را که 
درمعرض هواي آزاد وسرماي محيط قراردارند،با عايق مناسب بپوشانند. شهروندان 
براي يخ زدايي از کنتورهايي که دچار يخ زدگي شده اند،به هيچ وجه آب داغ روي 
کنتور ولوله ها نريزند زيرا موجب ترکيدگي مي شود وبه جاي اين کار از کيسه  آب 

داغ،سشوار وحرارت غير مستقيم براي يخ زدايي استفاده شود.

شهردار سنندج:  
کمبود منابع مالي يکي از اصلي ترين مشکات 

شهرداري سنندج است
سنندج-خبرنگار رسالت:

شهردار سنندج در پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور 
جوانان اين استان که در استانداري کردستان برگزار 
شد،  گفت: شهرداري سنندج 9 ميليارد و 300 ميليون 
تومان بدهي دارد و و درآمد شهرداري تنها 50 درصد از 
حقوق پرسنل خود را مي تواند تامين کند. حشمت اه 
صيدي با بيان اينکه نيرو هاي شهرداري سنندج يکي از 
مظلوم ترين نيرو هاي استان هستند، افزود: کمبود منابع 
مالي يکي از اصلي ترين مشکات شهرداري سنندج 
است وميزان درآمد سرانه شهرداري سنندج کم بوده 
و ارزش افزوده دريافت شده توسط شهرداري سنندج 
يک چهارم شهر هاي بزرگ ايران است و با وجود چنين 
مشکاتي اين دستگاه اداره مي شود.وي بابيان اينکه 
استفاده از فضاي مجازي بستگي به فرهنگ فرد مصرف 
کننده دارد و گاهاً مشاهده مي شود که تخلفاتي در 
فضاي مجازي روي مي دهد، اظهارداشت: فضاي مجازي 

مي تواند فرصتي براي نقد مسئوان و گوشزد به فعاليت 
آنان باشد اما افرادي در قالب کانال هاي مجازي فقط 
به تخريب مديران مي پردازند و هدف ديگري ندارند. 
شهردارسنندج تصريح کرد: در بسياري از بخش ها با 
کثرت نيرو مواجه هستيم وکمبود نيرو هاي کيفي 
بسيار شهرداري را آزار مي دهد ولي شهرداري در حد 
توان خود جشنواره ها و مسابقات ورزشي را براي ايجاد 

شور و نشاط در جامعه برگزار مي کند.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسامي استان اردبيل خبر داد:
برگزاري هفدهمين دوره آزمون سراسري قرآن و عترت در استان اردبيل 

با حضور سرپرست شهرداري رشت و اعضاي شوراي اسامي شهر؛ 
رژه ۸0 دستگاه ناوگان اتوبوسراني شهرداري رشت برگزار شد

در 9 ماه اخير سال جاري صورت گرفت:
ايجاد 34 هزار متر شبکه آبياري در پارک ها و فضاهاي سبز شهر قدس

اردبيل--خبرنگاررسالت:
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسامي استان اردبيل گفت: هفدهمين 
اردبيل  در  رشته   18 در  عترت  و  قرآن  سراسري  آزمون  دوره 
برگزار مي شود. ناصر اسحاقي در نشست با خبرنگاران از برگزاري 
هفدهمين دوره آزمون سراسري قرآن و عترت در استان اردبيل 
در 18 رشته در استان خبر داد. وي به برگزاري اين آزمون در 
ترجمه،  و سيره معصومين،  زندگي  الکترونيکي سبک  3 رشته 

مفاهيم و روخواني قرآن کريم را نيز اشاره کرد و گفت: تمامي 
مراحل ثبت نام، آزمون و تحويل گواهي اين 3 رشته به صورت 
الکترونيکي و بدون نياز به حضور فيزيکي متقاضيان انجام خواهد 
شد. اسحاقي اضافه کرد: ثبت نام آزمون سراسري قرآن و عترت 
از 5 تا 30 دي ماه انجام خواهد گرفت و عاقه مندان مي توانند به 
صورت انفرادي ثبت نام کنند البته امکان ثبت نام گروهي و جمعي 
نيز در اين سامانه وجود دارد تا مؤسسات و کانون ها به راحتي ثبت 

نام خود را انجام دهند. 
اسحاقي از برگزاري مسابقه قرآني مدهامتان نيز خبر داد و افزود: 
اين دوره از مسابقات نيز از 5 بهمن ماه از سوي کانون هاي مساجد 
استان برگزار مي شود که در اين زمينه نيز بايد با تداوم همکاري 
و برنامه ريزي هاي اين مسابقات را به بهترين شکل ممکن برگزار 
کنيم و به تمامي اهداف خود در راستاي ترويج فرهنگ قرآني 

جامه عمل بپوشانيم. 

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش واحد خبر مديريت اجرايي ارتباط با رسانه هاي شهرداري 
رشت، به همت سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري 
رشت و به مناسبت هفته حمل و نقل، رژه 80 دستگاه ناوگان 
اتوبوسراني شهرداري رشت برگزار شدعلي بهارمست سرپرست 
اجرايي  مديريت  خبر  واحد  با  گو  و  گفت  در  رشت  شهرداري 
ارتباط با رسانه هاي شهرداري رشت ضمن تبريک و گراميداشت 
هفته حمل و نقل، اظهار داشت: نظر به اهميت تقويت و توسعه 

حمل و نقل عمومي و در راستاي تاکيدات و برنامه هاي موجود 
در طرح جامع ترافيک رشت، توجه ويژه به حمل و نقل عمومي 
در برنامه هاي شهرداري و شوراي اسامي رشت قرار دارد.وي افزود: 
در اين راستا براي توسعه حمل و نقل عمومي اقدامات ازم براي 
احداث خطوط تراموا با پيگيري هاي شهرداري،شوراي اسامي و 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسامي شهرستان رشت صورت 
گرفته و در مرحله اول قرارداد مطالعات و تهيه اسناد با مشاور 
مربوطه منعقد شد.بهارمست با اشاره به اينکه در خصوص تقويت 

ناوگان اتوبوسراني رشت اقدامات خوبي انجام شده است مطرح کرد: 
با خريداري 20 دستگاه اتوبوس و بازسازي اتوبوس هاي پيشين 
سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت اکنون 
تعداد اتوبوس هاي فعال در سطح شهر به 80 دستگاه اتوبوس رسيده 
و در کوتاه ترين زمان ممکن اين تعداد به يکصد دستگاه اتوبوس 
افزايش خواهد يافت.سرپرست شهرداري رشت در پايان از زحمات 
رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت، 

همکاران و رانندگان خدوم آن سازمان قدرداني کرد.

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
مسعود مختاري شهردار قدس، از ايجاد 34 هزار 
متر شبکه آبياري در پارک ها و فضاهاي سبز سطح 
شهر در 9 ماه اخير سال جاري خبر داد. مسعود 
مختاري شهردار قدس، با بيان اين که صرفه جويي 
در مصرف منابع آبي يکي از اصول توسعه فضاي 
سبز شهري است، گفت: سيستم آبياري قطره اي 

و لوله کشي شده در فضاهاي سبز شهري مي تواند 
با حفظ ذخاير آبي، نظم در آبرساني به درختان و 
جلوگيري از هدررفت منابع آبي سهم بسزايي در 
ارتقاي کيفي رشد درختان و توسعه فضاي سبز 
شهري داشته باشد.شهردار قدس افزود: در همين 
راستا در حرکتي پيشرو تاش گرديد زير ساخت هاي 
شبکه آبياري براي 34 هزار متر فضاي سبز شهري 

اين شهر تأمين گردد تا بتوانيم در فصول گرم سال 
که منابع آبي با کمبود مواجه مي شود عاوه بر 
مديريت صحيح در عمليات آبياري فضاهاي سبز 
سطح شهر، شاهد صرفه جويي قابل توجهي در 
هزينه هاي آبياري اين فضاها نيز باشيم. وي تصريح 
کرد: اين اقدامات شامل حفاري، لوله کشي و ايجاد 
شبکه آبياري فضاي سبز به طول تقريبي 29 هزار 

متر در بلوار هاي شهداي هسته اي، بلوار معلم، بلوار 
امام حسين)ع(، بلوار سي متري شورا، ميدان بهاران، 
فضاي سبز حاشيه استاديوم 25000نفري شهداي 
شهر قدس، خيابان صنعت دوم، خيابان صنعت يکم، 
بلوار شهيد همداني، خيابان مدافعان حرم، حاشيه 

امامزاده حضرتين و بلوار پادگان بوده است.

استاندار سيستان و بلوچستان:
 اسفندک يکي از مهم ترين مناطق استراتژيکي 

سيستان و بلوچستان است

 معاون آب منطقه اي سمنان خبر داد:
 ورود چهار ميليون متر مکعب رسوبات

 به مخزن سد دامغان
دامغان-خبرنگاررسالت:

معاون بهره برداري و تأمين منابع آبي شرکت آب 
منطقه اي سمنان خبرداد: 4ميليون مترمکعب 
رسوبات به مخزن سد دامغان نفوذ کرده است 
که در سفر اخير رئيس جمهور به استان سمنان 
14 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح 
اختصاص پيدا کرد و در موافقت نامه هاي سال 
پيدا خواهد  بودجه تخصيص  اين  98 و 99 
کرد. معاون بهره برداري و تامين منابع آبي 
ظرفيت  کرد:  اظهار  اي  منطقه  آب  شرکت 
متر  ميليون   21 ساانه  دامغان  سد  اصلي 
مکعب است و امکان تنظيم آب تا 30 ميليون 

وجود  سد  اين  در  نيز  سال  در  مکعب  متر 
اين  از  کرد:  اضافه  دارد.محمدرضا خاموشي 
ميزان، 11 ميليون متر مکعب به کشاورزي، 
4 ميليون متر مکعب به شرب و 3 ميليون 
پيدا  اختصاص  به محيط زيست  متر مکعب 
کرده است.معاون بهره برداري و تأمين منابع 
آبي شرکت آب منطقه اي سمنان ادامه داد: 
در حال حاضر با توجه به آورد کم رودخانه، 
خشکسالي و کاهش نزوات آسماني و همچنين 
برداشت بي رويه و مصرف بي رويه در باادست 
سد، حجم ذخيره در سد کمتر از 10 ميليون 

متر مکعب است.

رئيس اتاق بازرگاني فارس:
 فعالين اقتصادي نبايد هزينه اقدامات سياسي را

 پرداخت کنند
شيراز -خبرنگاررسالت:

 رئيس اتاق بازرگاني فارس گفت: هزينه اقدامات 
سياسي کشور را نبايد فعالين اقتصادي پرداخت 
کنند در حالي که تحريم ها فقط 10 درصد 
است.وي  اقتصاد  فعلي  مشکات  بروز  باعث 
افزود:  فارس  استان  صادرات  روز  مراسم  در 
با  فارس  صادرکنندگان  که  مي گويم  تبريک 
وجود همه مشکات حدود 1 ميليارد و 300 
ميليون دار کاا صادر کردند گرچه پتانسيل 
فارس بسيار بيشتر است.وي ادامه داد:  همه 
مشکات امروز ما در فارس ملي است و موضوع 
و چالش داخلي نداريم و امروز همه گروه هاي 

سياسي در فارس همدل و يکصدا براي موفقيت 
فارس  بازرگاني  اتاق  کنند.رئيس  مي  تاش 
از  ارزشتر  با  يادآور شد: در هيچ کجاي دنيا 
را  فشار  بيشترين  و  نداريم  اقتصادي  فعالين 
در کشور  روي همين گروه داريم.رازقي افزود: 
هر روز يک سلطان مشخص مي شود اما براي 
صادرکننده که راهي براي انتقال ارز ندارد و هر 
روز با مشکل مواجه شده،  چوب تهديد داريم  
که نتيجه نمي دهد.وي ادامه داد: نتيجه اين 
بزرگ  صادرکنندگان  که  است  اين  تهديدها 
يکبار  هاي  کارت  با  يا  ندهند   انجام  کاري 

مصرف صادرات انجام مي دهند.

مديرعامل شرکت گاز استان گلستان 
ازآغاز مميزي انرژي ساختمان هاي 

دولتي استان خبر داد
گرگان-خبرنگاررسالت:

 مهندس محمد رحيم رحيمي  از شروع مميزي انرژي ساختمانهاي 
دولتي استان گلستان خبرداد.

وي افزود:حسب  بخشنامه ارسالي معاون اول محترم رياست جمهوري 

به کليه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات وشرکتهاي دولتي،نهادهاي 
انقاب اسامي ، استانداري هاو فرمانداري ها  اين مميزي با تشکيل ستاد 
کنترل مصارف در شرکت گاز  برنامه ريزي شده و طي هماهنگي هاي 
به عمل آمده در اولين اقدام ساختمان استانداري و شرکت گاز در 
برنامه مميزي قرارگرفتند . رحيمي با اشاره به اينکه براساس اين 
بخشنامه دماي رفاه اتاقها وفضاهاي داخلي وبسته بين  21 -18 
درجه ودمادرراهروهاوفضاهاي عمومي سرپوشيده 18 درجه تعيين 
شده است گفت: کارشناسان ذيربط با حضور درمحل استانداري 
گلستان ميزان مصرف انرژي اين مجموعه را مورد ارزيابي و سنجش 

قرار دادند و ضمن کنترل دماي اتاقها وسالنها ، توصيه هاي ازم 
وراهکارهاي اجرايي  که منجر به کاهش مصرف گازطبيعي مي گردد 
را به آنها ارائه و بر اجراي مطلوب آنهانيزنظارت داشته باشند تا گام 
عملي موثري در جلوگيري از هدر رفت انرژي  برداشته شود.وي 
ادامه داد:اين طرح ادامه دارد و درمراحل بعدي نيز تاش داريم تا 
پايان سال تمامي ساختمانهاي ادارات دولتي و دستگاه اجرايي استان 
را مورد کنترل  و ارزيابي قرار داده و رسالت خود را به عنوان تامين 
کننده و حافظ انرژي پايدارگاز که 70 درصد سبد انرژي استان را 

پوشش مي دهد به نحو مطلوبي انجام دهيم.

5

زاهدان-خبرنگاررسالت:
اسفندک يکي از مهمترين مناطق استراتژيکي 
استان است که با برقراري امنيت و استفاده از 
ظرفيت هاي اقتصادي مي تواند موجبات توسعه 
شهرستان و کل استان را فراهم آورد.احمد علي 
موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان در آيين 
افتتاحيه بخش اسفندک از توابع شهرستان سراوان 
با حضور در جمع مردم ، معتمدين و مسئوان 

گفت: وجود امنيت در هر منطقه رشد اقتصادي 
را به دنبال دارد امنيت باعث ايجاد سرمايه و 
سرمايه گذاري مي شود که اين خود پيشرفت و 
توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت.استاندار 
با بيان اين مطلب که خداوند سرنوشت هيچ 
قومي را تغيير نخواهد داد مگر در صورت تاش 
خود مردم، افزود: توسعه اي در اين منطقه ايجاد 
نخواهد شد مگر به همت مردم خود منطقه و اگر 
مي خواهيم به سمت توسعه برويم و اثرگذار باشيم 
بايد شرايطي را فراهم آوريم که اسفندک محل 
مراجعه روستاهاي حوزه استحفاظي و مراجع 
ديگر روستا هاي اطراف باشد.احمد علي موهبتي 
همچنين اظهار داشت: توسعه در هيچ منطقه اتفاق 
نمي افتد مگر اينکه امنيت،بهداشت، مرز و اقتصاد 
در آن برقرار باشد و اين به جز مدد و ياري مردم 

منطقه حاصل نمي شود.

»



»

قاسمي:
  اروپا 
 مقابل فشار آمريکا 
توانايي کافي ندارد
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يک رسانه غربي اقدام به پيش بيني آينده »دونالد 
ترامپ« در سال ۲۰۱۹ کرده و عنوان داشته که 
سنا وي را از اين خطر نجات مي دهد.به گزارش 
خبرگزاري مهر، فايننشال تايمز  پيش بيني خود 
از آينده سياسي ترامپ را با يک سوال آغاز کرده 
و مي نويسد: آيا دموکرات ها تاشي براي استيضاح 
ترامپ خواهند داشت؟در پاسخ به اين پرسش آمده 
است: بله. نتايج تحقيقات »رابرت مولر« در اوايل 
سال ۲۰۱۹ منتشر مي شود. تحقيقاتي که در مورد 
رابطه ترامپ با روس ها براي هک کردن ارتباطات 
حزب دموکرات است و موجب عصبانيت اين حزب 
مي شود. »نانسي پلوسي« رئيس دموکرات مجلس 
مجلس  اين  در  ترامپ   استيضاح  با  نمايندگان 
موافقت مي کند اما استيضاح براي آنکه در سنا 
تائيد شود نياز به راي دو سوم نمايندگان دارد. 
البته با توجه به آنکه حزب جمهوري خواه اکثريت 

کرسي هاي سنا را در اختيار دارد بعيد است که 
سناتورهاي آمريکا به استيضاح ترامپ راي مثبت 
بدهند. اين موضوع در انتخابات ۲۰۲۰ تاثيرگذار 
خواهد بود. پيشتر يک منبع آگاه به شبکه خبري 
»سي ان ان« گفته »دونالد ترامپ«، رئيس جمهور 
آمريکا درباره اينکه نمايندگان دموکرات در مجلس 
نمايندگان ممکن است او را استيضاح کنند ابراز 

نگراني کرده است.

پيش بيني فايننشال تايمز
سنا، ترامپ را از استيضاح نجات مي دهد

 

 وزير خارجه با تأکيد بر اينکه دولت انگليس چاره اي 
 جز پرداخت طلب مردم ايران ندارد، گفت: انگليسي ها
4۰ سال است در بازپرداخت پول مردم ايران 
عقب افتادگي دارند و اين موضوع در مراحل 

قضائي است و به نتايج خوبي رسيديم.
دستگاه  رئيس  فارس،  خبرگزاي  گزارش  به 
انگليس بين  از  ايران  ديپلماسي درباره طلب 
4۰۰ تا 5۰۰ ميليون پوند و اينکه آيا اين بحث 

در دستورکار مذاکرات است؟ گفت: مذاکراتي 
را با انگليسي ها درباره پرداخت اين طلب که 
4۰ سال است در بازپرداخت و پس دادن پول 
مردم ايران عقب افتادگي دارند، پيگيري کرديم 
و در مراحل قضائي است و در مراحل قضائي به 

نتايج خوبي رسيديم.
ندارد جز  اي  انگليس چاره  دولت  وي گفت: 
اينکه طلب مردم ايران را پرداخت کند. ايران و 
انگليس در دهه ۱۹۷۰ ميادي قراردادي براي 
تحويل ۱5۰۰ تانک چيفتن و ۲5۰ خودروي 
زرهي به طرف ايراني امضا کردند. لندن، بعد از 
ماجراي انه جاسوسي آمريکا تحويل اين تانک ها 
 به ايران را متوقف کرد.ديوان داوري بين المللي 
به  را  نظامي  خدمات  بريتانيايي  شرکت  يک 
پرداخت 4۰۰ ميليون پوند به دولت ايران ملزم 

کرده است.

 ظريف: دولت انگليس چاره اي جز پرداخت 
طلب مردم ايران ندارد

بحران امنيت  به شمال اروپا رسيد 
 آمارهاي منتشر شده در کشور سوئد از يک سو و حوادثي مانند خنثي سازي 
حمات تروريستي در اين کشور ،حاکي از تبلور بحران امنيت در اين 
کشور مرفه اروپايي است. اخيرا شبکه  تلويزيوني ملي سوئد در گزارشي 

تصريح کرد :
"در سال ۲۰۱۸ ميادي ، بيش از ۸۰۰ ساح گرم توقيف شده است. 

همچنين نزديک به 3۰۰ نفر  در ارتباط با جرائم سنگين دستگير شده اند. 
اين آمار در سال گذشته 5۸ نفر بوده است."

آمارهاي ديگر نشان مي دهد در سال ۲۰۱۸ ميادي، ۱۲۹ نفر در جريان 
حادثه تيراندازي در سوئد زخمي و 44 نفر کشته شده اند. رقمي که 
نسبت به قبل بي سابقه بوده است. ماجرا به اين نقطه ختم نمي شود! 
اخيرا دادستان شهر استکهلم اعام کرد که يک حمله تروريستي ) حمله 

شيميايي( در سوئد توسط نيروهاي امنيتي خنثي شده است. 
افراد بازداشت شده  با خود مقاديري مواد شيميايي و تجهيزات نظامي 
ديگر  همراه داشتند.آنها چنين تجهيزاتي را با هدف کشتار شهروندان و 
افراد عادي انبار کرده بودند. مجموع اين موارد نشان مي دهد که بحران 
امنيت ديگر متعلق به مناطقي خاص از اروپا نبوده و حتي کشورهاي 
مرفه اروپايي را نيز در بر گرفته است.  هم اکنون، مخاطرات امنيتي 
زيادي متوجه جامعه سوئد است. به طور کلي، در آينده پژوهي مسائل 
سياسي و اجتماعي، هيچ احتمالي را نمي توان کنار گذاشت. اين قاعده 
در خصوص وضعيت جاري در جامعه سوئد نيز صدق مي کند. بايد اين 

حقيقت را پذيرفت که هم اکنون ضريب هشدارهاي امنيتي در شهرهايي 
مانند استکهلم، گوتنبرگ ، مالمو و حتي شهرهايي دانشجويي مانند اومئو 
و اوپساا بيش از گذشته افزايش پيدا کرده است. در حال حاضر امکان 
وقوع چالش هاي امنيتي در سوئد افزايش يافته است، چنانچه در ساير 
کشورهاي اروپايي نيز اين روند وجود دارد.افزايش سطح هشدارهاي امنيتي 
در سوئد، زمينه را براي يارگيري و فعاليت جريانهاي راست افراطي فراهم 
کرده است. اين خود خطر ديگري است که در کمين جامعه سوئد است 
زيرا جريان راست افراطي  سوئد خود مولد بحران هاي امنيتي زيادي در 
اين  کشور بوده است. وقوع بحرانهاي امنيتي در سوئد  همان هدفي است 

که جريان راست افراطي در سوئد  به دنبال آن هستند.
بحرانهايي که از سوي گروه هاي راست افراطي در انتظار سوئد است، 
بسيار جدي است. طي يک دهه اخير، عده اي از طرفداران جريان هاي 
نئونازيستي در سوئد و ديگر کشورهاي حوزه نورديک دستگير شده اند. 
در اين ميان خطر جريان راست افراطي از جريان هاي نئونازيستي بيشتر 
است، زيرا اين جريان، به دليل حضور در قدرت و صحنه سياسي، با 
امکانات و سرعت بيشتري دست به يارگيري در جامعه سوئد مي زند. 
اگرچه احزاب راست ميانه و سوسياليست در سوئد عليه جريان راست 
افراطي و حزب دموکراتيک متحد هستند، اما اين اتحاد کافي به نظر 
نمي رسد. جبهه راست افراطي در سوئد يک خطر امنيتي است نه يک 
جريان سياسي! بنابراين بايد به مثابه يک خطر امنيتي با اين جريان 

مواجهه کرد. 
نکته ديگر اينکه وقوع بحرانهاي امنيتي دنباله دار در سوئد، ساختار 
"دولت رفاه" در اين کشور را نيز با بحرانها و تضادهايي مواجه خواهد 

کرد. حزب سوسيال دموکرات، حزب ميانه رو و ديگر احزاب سوئدي 
 .... و  مرکزي  حزب  و  سبز  حزب  و  مسيحي  دموکرات  حزب  از  اعم 
جملگي نسبت به اين مسئله آگاه هستند که وقوع بحران هاي امنيتي 
 مزمن و دامنه دار در اين کشور، خطراتي را متوجه ساختار دولت رفاه 
مي کند.با اين حال جريان راست افراطي در سوئد از مدتها قبل به دنبال 
تضعيف دولت رفاه ) به سبک فعلي ( و اتخاذ رويکرد و نگاه پوپوليستي 
نسبت به آن مي باشد. همين مسئله مي تواند چالشهاي زيادي را در 
معادات اقتصادي و اجتماعي سوئد ايجاد کند. نبايد فراموش کرد که 
تسري بحرانهاي امنيتي به شمال اروپا ) که به صورت نسبي بحران 
اقتصادي را مديريت کرده اند ( ،پيام خطرناکي را براي سران کشورهاي 
سوئد و نروژ،دانمارک و فناند  به همراه دارد. در اين ميان، سه کشور 
 سوئد، دانمارک و فناند به  سبب عضويت در اتحاديه اروپا از ضريب 
آسيب پذيري امنيتي بيشتري برخوردار هستند، اين در حالي است که 
نروژ عضو اتحاديه اروپا نيست و بعضا سياستهاي امنيتي مستقل خود را 
دنبال مي کند. با اين حال ماجراي تيراندازي سال ۲۰۱۱ در نروژ توسط 
آندرس برويک و کشته شدن دهها نروژي ،نشان داد که اين کشور نيز  

از بحرانهاي امنيتي مصون نيست.

سخنگوي وزارت خارجه کشورمان مي گويد در ماجراي ايجاد سازوکار ويژه مالي و 
حفظ برجام »در عمل کشورهاي اروپايي نشان دادند که در مقابل فشار آمريکا توانايي 
کافي ندارند.به گزارش خبرگزاري تسنيم ، بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه 
کشورمان در کنفرانس خبري روز گذشته خود در خصوص عدم آغازبه کار سازوکار 
ويژه مالي اروپا موسوم به SPV گفت: مدتي است مذاکرات ايران و سه کشور، 4+۱ 
و اروپا در جريان است. بنا به خواست اين کشورها و عاقه مندي که به حفظ برجام 
وجود داشت، قرار شد مذاکرات بين آنها و ايران برگزار شود. آن هم در دوراني که 
آمريکا تحريم هاي يک جانبه خود را بازگردانده است.به گفته بهرام قاسمي، پيچيدگي 
ايجاد چنين سازوکاري، و ديگري فشار زياد و قلدرمآبانه آمريکا بر کشورهاي اروپايي 
باعث شد که اين موضوع زمانبر شود و مذاکرات به طول بينجامد. اراده سياسي اروپا 

و اتحاديه اروپا مشهود بود، اما  در عمل کشورهاي اروپايي نشان دادند که در مقابل 
فشار آمريکا توانايي کافي ندارند. ما هنوز اين موضوع را دنبال مي کنيم و اميدواريم 
که اروپا بتواند در اين آزمون جديدتر از هويت و استقال خودش در مقابل آمريکا 
دفاع کند.سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان تأکيد کرد که »اگر اروپا نتواند 
در اين برهه خاص و آزمون موضوع را به سرانجام برساند، بايد منتظر عواقب فشار 
آمريکا بر خود باشد«.بهرام قاسمي افزود: ما به طور صددرصدي به سازوکار ويژه 
مالي )SPV( دل نبستيم و سرنوشت خود را به آن گره نزده ايم. ما از همان ابتدا با 
بسياري از کشورها براي همکاري در زمينه هاي مختلف از جمله اقامي مانند دارو 
وارد گفت وگو شديم، اما بنا به ماحظاتي جزئيات را اعام نمي کنيم. آنچه براي ما 

مهم است، تأمين منافع مردم و کشور است.

مدرك دانشنامه اينجانب راحله صفائيان بروجني دانش آموخته رشته كارداني مامائي به 
شماره سريال 0240933 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا 
مي گردد مدرك مفقود را به آدرس شهركرد دانشگاه آزاد اسامي اداره فارغ التحصيان 

ارسال گردد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمد جباري فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 23812 
صادره از مرند در مقطع كارشناسي رشته مهندسي عمران صادره از واحد دانشگاهي خوي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد خوي به نشاني آذربايجان غربي، شهرستان خوي، دانشگاه آزاد 

اسامي واحد خوي ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب منصور مكري فرزند محمد به شماره شناسنامه 1226 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي فيروزكوه با شماره 
44815 مورخ 87/12/14 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد فيروزكوه به نشاني فيروزكوه - دانشگاه 

آزاد اسامي ارسال نمايد.
كارت دانشجويي خانم ازهار جالي زاده با كد ملي 2500514455 و شماره دانشجويي 

9717051009 دانشگاه آزاد الزهرا)س( مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره 444 به مساحت 6 هكتار واقع در واغوز به نام ابراهيم 

مسگري فرزند حسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره 580 به مساحت 1/5 هكتار واقع در روستاي سركاته به 

نام مريم تيمور سركاته فرزند محمدعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره 81 به مساحت 5/25 هكتار واقع در روستاي سركاته به نام 

محمدصادق روشن فكر فرزند محمدنبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 )HOWO( كاميون كشنده هوو )اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز
2006ZZ4257S3241V)6*4( رنگ آبي معمولي به شماره موتور 10730397 و شماره شاسي 
XGA072971 و داراي شماره پاك ايران 71-874ع37 به نام سميه سيفي فرزند حمزه قلي 

به كد ملي 4650669286 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 405 مدل 1388 به شماره پاك 862ج28- 
ايران 95 و شماره شاسي 121364 و شماره موتور 12488188759 به نام بي بي نور نارويي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري سيستم سايپا تيپ 131SL به رنگ سفيد 
روغني مدل 1391 و شماره موتور 4597853 و شماره شاسي S1412291104974 و شماره 
پاك انتظامي ايران 24- 478د95 و به نام مالك روح اله زلقي شاه آبادي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري سيستم پرايد تيپ )جي ال ايكس آي( به رنگ 
 S1412285763007 اطلسي متاليك مدل 1385 و شماره موتور 1434695 و شماره شاسي
و شماره پاك انتظامي ايران 24-322د34 و به نام مالك ديمي پيوست مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
به اطاع مي رساند كه پروانه بهداشتي بهره برداري دامداري شركت تعاوني مرغداري مهر 
خاوران اهواز با شماره ثبت 26077 و كد شناسايي 2140415101421 واقع در شهرستان اهواز 

بخش 9 از اصل 62 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
ـ55- ايران  كليه اسناد خودرو پژو پارس اعم از برگ سبز، بنچاق، كارت به شماره انتظامي 182ه

99 و شماره موتور 12490149365 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني و بنچاق پرايد تيپ دي ام هاچ بك مدل 1387 به رنگ مشكي روغني و 
 S1442286191435 شماره پاك ايران 38-935س41 و شماره موتور 2265632 و شماره شاسي

به نام عليرضا اصغري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب معصومه شهسواري فرزند حكمت اله به شماره شناسنامه 2171 
صادره از كرج در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي 
علوم و تحقيقات با شماره 39442 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم و تحقيقات به نشاني 

تهران - م پونك - حصارك ارسال نمايد.
اينجانب ويان اصاني اسلمرز فرزند ستار مالك خودروي سواري پژو پارس ئي ال ايكس 
مدل 1384 به شماره انتظامي 51-281د77 و شماره شاسي 11303030 و شماره موتور 
12684001950 به علت فقدان اسناد فروش )برگ كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده 
قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب  عطااه مرادپور فرزند محمد مالك خودرو سواري پژو آردي آي 1600 مدل 1384 به 
شماره انتظامي 16-133ب56 و شماره شاسي 13490058 و شماره موتور 11784087499 
به علت فقدان اسناد فروش )برگ كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
بدينوسيله اعام مي گردد برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 94 به رنگ سفيد وبه شماره 
موتور 5302789 و شماره شاسي NAS411100E3577313 و به شماره پاك 73-512م45 
به نام محمدرضا خيرخواهي فرزند امين به شماره ملي 5150233447 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ PARSTU5 مدل 1397 به رنگ سفيد روغني و 
و شماره   NAAN11FE5JH946540 و شماره شاسي  181B0079202 موتور شماره 
پاك ايران 33-742هـ63 به نام علي زين العابديني مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
برگ سبز و كارت ماشين وانت پيكان مدل 1386 تيپ )OHV1600( به رنگ 19001 - سفيد 
شيري و شماره موتور 11486033391 و شماره شاسي 31008874 به نام آقاي مهران خاكپور 
و شماره بدنه )31008874( و شماره پاك ايران 28- 912د59 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1382 به شماره شهرباني ايران 53-564ق25 و شماره 
شاسي S1412282951718 و شماره موتور 489399 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي  باشد.
برگ سبز موتورسيكلت دنده اي تيپ 150 رنگ مشكي مدل 1393 و شماره موتور+801376+ و 
شماره بدنه 9302208-150+ و شماره پاك 22237- ايران 695 به نام عبدالعلي احمدي بابادي 

متولد 59/1/1 كد ملي 2001700474 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل كارت شناسايي و اصل بيمه نامه 
 124K0330587 به رنگ سفيد روغني مدل 1393 و شماره موتور LX اتومبيل سواري سمند
و شماره شاسي NAAC91CC9EF651156 و شماره پاك انتظامي ايران 24-569د95 و به 

نام مالك محمدحسين بابائي نخودكار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودرو سواري رانا مدل 1394 به رنگ خاكستري و شماره انتظامي 829ب96- 
ايران 75 و شماره موتور 163B0167298 به نام مليحه دولت آبادي نژاد متولد 1369 به 
شماره ملي 3060104662 فرزند دادا... صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل 1387 به شماره انتظامي 17-484ب48 و شماره موتور 
11127862138 و شماره شاسي 78464440 به مالكيت عليرضا شكاري وندائي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. 3627
چون آقاي شاعباس سوري مالك كاميون كشنده بنز مدل 1386 به شماره انتظامي 518ع78- 
ايران 31 و شماره  شاسي NAB9440325B020309  و شماره موتور 45793700068201 
به علت فقدان سند تقاضاي صدور سند المثني نموده است. لذا چنانچه هر گونه ادعايي در 
مورد خودروي مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن 
مدارك كافي به دفتر فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع در تهران، كيلومتر 8 جاده 

ساوه مراجعه نمايند.
برگ سبز و بنچاق پيكان مدل 1383 به شماره پاك ايران 46-562س13 و شماره موتور 
اعتبار ساقط  از درجه  و  11283043086 و شماره شاسي 83426427 مفقود گرديده 

مي  باشد.
سند و برگ سبز موتورسيكلت انرژي تيپ CDI125 به شماره موتور NRG91331219 و شماره 
تنه 125E9103984**N1K به رنگ مشكي مدل 1391 و شماره پاك 566-27592 به نام 
جمشيد قائم مقامي به شماره شناسنامه 2375 و شماره ملي 1881011151 فرزند محمدسلطان 

صادره از شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند ماشين سواري پژو روآ به رنگ نوك مدادي متاليك مدل 1386 و شماره پاك انتظامي 
ايران 14-983ج84 و شماره موتور 11686070380 و شماره شاسي 1N61216473 به نام 

مهرزاد روشن پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب سجاد ابول تختي مالك خودرو سواري پژو پارس مدل 1391 به رنگ سفيد روغني 
و شماره نيروي انتظامي 191ب98- ايران 69 وبه شماره موتور 12490288402 و به شماره 
بدنه CK344992 به علت فقدان برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي 
ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد. بديهي 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 79-286ع26 و شماره كارت 4102402 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد 111 مدل 1394 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 
99-463ق16 و شماره موتور 5469336 و شماره شاسي NAS431100F5841724 به مالكيت 

محمدرضا بهمني آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد 131 مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 
53-215د82 و شماره موتور M13/5652723 و شماره شاسي NAS411100G1266090 به 

مالكيت فاطمه ذاكريان آذرخواراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو پارس مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 
 NAAN01CA1EH108599 124 و شماره شاسيK0368862 67-373د29 و شماره موتور

به مالكيت تكتم چابكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز تراكتور كشاورزي اي تي ام تيپ 285 مدل 1390 به شماره پاك 752ك11- 
ايران 85 و شماره موتور 1FW08202X و شماره شاسي 109035به رنگ قرمز روغني به نام 

يعقوب صوري زهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پرايد 132 به رنگ سفيد روغني مدل 1391 و شماره 
 S5420091704536 پاك 772ج68- ايران 95 و شماره موتور 4633667 و شماره شاسي

به نام زهرا حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري كار نيسان پاترول 2 درب رنگ 
سفيد معمولي مدل 1372 به شماره پاك 651ص19- ايران 12 و شماره موتور 24015060 و 
شماره شاسي PNK15Z209774 به نام ربيع اه حجازي نوقابي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه بهره برداري شستشو و دانه بندي شن و ماسه توليد انبوه به نام عبدالخاق آلبا - مجيد 
آلبا - - عابدين آلبا به نشاني سراوان جاده قديم سراوان كيلومتر 25 به شماره پروانه 
بهره برداري 114/4520 مورخ 1391/3/6 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودروي پيكان وانت مدل 1390 به شماره انتظامي 845ل22- 
 NAAA36AA3CG262420 ايران 95 و شماره موتور 11490070157 و شماره شاسي

به رنگ سفيد شيري روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز اتوبوس بياباني اسكانيا مدل 1392 به شماره انتظامي 733ع24- 
ايران 78 و شماره موتور 8183905 و شماره شاسي NC0CB13B6D3699584 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 517ب78- ايران 
85 و شماره موتور 12485000318 و شماره شاسي 14290422 به رنگ نقره اي متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز ساح شكاري ساچمه اي دولول مدل كوسه كاليبر 12 به شماره بدنه 11110303 به 
نام محسن سعادتمند تاريخ 97/9/15 و كاسه پرونده 2039 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني موتورسيكلت اترك CDI125 به رنگ 
موتور NEA*1055860 *و  و شماره  به شماره 38956-619  و  مدل 1389  نقره اي 
شماره تنه NEA***125A921076 به نام محمد كارخيزان خوزاني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني سواري پژو پارس 1600CC مدل 1390 به 
رنگ سفيد روغني و شماره پاك 283س99- ايران 23 و شماره موتور 13490002834 
و شماره شاسي NAAN51FA1CK232921 به نام تيمور عابديني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني سواري پرايد 132 به رنگ سفيد روغني مدل 1388 
 S1422288088211 و شماره پاك 551ژ51- ايران 13 و شماره موتور 3001023 و شماره شاسي

به نام تيمور عابديني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني وانت پيكان 1600i به رنگ سفيد روغني 
ايران 53 و شماره موتور 11284041381 و  مدل 1384 و شماره پاك 639ص28- 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  رضازادگان  حامد  نام  به  شماره شاسي 12117156 

ساقط مي باشد.
اينجانب عادله سادات موسوي لفوت مالك پژو 206 به شماره موتور 167B0015147 و 
شماره شاسي GJ789551 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
مورد  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  مذكور  اسناد  المثني  رونوشت 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مجتبي كرمي مالك ميني بوس 309 به شماره موتور 038611 و شماره شاسي 
400888 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
مزبور طبق ضوابط مقرر  از مهلت  بديهي است پس  نمايد.  ساختمان سمند مراجعه 

اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد رنجبر مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0475642 و شماره شاسي 
EH140329 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
مزبور طبق ضوابط مقرر  از مهلت  بديهي است پس  نمايد.  ساختمان سمند مراجعه 

اقدام خواهد شد.
اينجانب اه ويردي محمدي مالك تندر 90 به شماره شاسي 91073270 و شماره انتظامي 
672د28- ايران 66 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
مورد خودروي  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  اسناد مذكور  المثني 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
و شماره  موتور 13386015685  به شماره  پژو 206  مالك  قزلباش  اينجانب حسين 
شاسي 22608041 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
مورد خودروي  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  اسناد مذكور  المثني 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
دانشنامه پايان تحصيات دوره كارداني خانم مريم شاه حسيني داراي شماره ملي 4960045302رشته 

نقشه كشي معماري_ معماري مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
 FA173B0002786 به شماره موتور H30 اينجانب سيدمهدي ختائي خسروشاهي مالك كراس
و شماره شاسي GX017609 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
مورد  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  مذكور  اسناد  المثني  رونوشت 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نكته

خبر

سياستمداري که ديگر قدرت ندارد 
بخش سياسي خارجي

آنگا  از  کماکان  "فوربس"  مانند  غربي  نشريات  برخي  اگرچه 
جهان  زن  قدرتمندترين  و  واحد  اروپاي  رهبر  عنوان  به  مرکل 
ياد مي کنند، اما شواهد و مستندات موجود نشان مي دهد که 
صدر عظم آلمان عما به پايان خط رسيده است! مرکل پس از 
شکست حزب دموکرات مسيحي در دو انتخابات ايالتي در بايرن 
و هسن اعام کرد که در سال ۲۰۲۱ )زمان پايان چهارمين دوره 
صدارت اعظمي خود( از قدرت کناره گيري خواهد کرد. همچنين 
کارن باوئر به عنون جايگزين مرکل در حزب دموکرات مسيحي 

انتخاب شده است. 
از مدتها قبل به سياستمداري  واقعيت امر اين است که مرکل 
ناکام در اروپا تبديل شده است. مطابق نظرسنجي هايي که حدود 
آلمان در  انتخابات سراسري   از برگزاري  دو سال پيش و قبل 
سال ۲۰۱۷ ميادي منتشر شد،حمايت  مرکل از سياست هاي 
رياضتي در کشورهاي اروپايي، ضمن تشديد موج آلمان ستيزي، 
کرده  مبدل  اروپا  مردم  نزد  سياستمدار  منفورترين  به  را  وي 
ايتاليا و اسپانيا، آنگا مرکل صدر اعظم  اکثر مردم يونان،  بود. 
 آلمان را عامل تحميل سياست هاي رياضتي در کشورهاي شان 
مي دانند. اين نفرت رفته رفته به موجي از احساسات آلمان ستيزي 
مبدل شده بود.روندي که تاکنون نيز ادامه دارد. صدر اعظم سرزمين 
ژرمنها در انتخابات سراسري سال ۲۰۱۷ بدترين شوک ممکن 
و ضعيف ترين  بدترين  مسيحي  دموکرات  کرد.حزب  دريافت   را 
در  شد  ناچار  مرکل  که  جايي  تا  کرد،  کسب  را  ممکن   نتايج 
گام نخست با احزب سبز و ليبرال دموکرات براي تشکيل دولت 
ائتافي وارد مذاکره شود. پس از ناکامي مرکل در تشکيل ائتاف 
با اين احزاب، وي ناچار شد بار ديگر با اصلي ترين حزب رقيب 
خود يعني حزب سوسيال دموکرات براي تشکيل دولت ائتاف 
بسيار  دولتي  گيري  شکل  ائتاف،  اين  خروجي  و  نتيجه  کند. 

ضعيف در آلمان بوده است. 
امروز مرکل نه تنها ديگر رهبر اروپاي واحد نيست، بلکه قدرت 
تسلط خود بر معادات سياسي و اقتصادي در آلمان را از دست 
داده است. محبوبيت حزب دموکرت مسيحي ) حزب متبوع مرکل( 
و متعاقبا محبوبيت صدر اعظم آلمان به پايين ترين ميزان طي 
سالهاي اخير رسيده و در مقابل، احزابي مانند حزب جايگزيني 
براي آلمان و حزب سبز توانسته اند در نظرسنجي ها اقبال عمومي 

نسبت به خود را افزايش دهند. 
چنانکه  اشاره شد،شهروندان آلماني بارها در انتخابات هاي مختلف 
ايالتي يا نظرسنجي هاي متعدد نارضايتي خود را از حزب دموکرات 
مسيحي اعام کرده اند.بخش عمده اين نارضايتي ها مربوط به 
ناتواني در مديريت بحران اقتصادي است .واقعيت امر اين است 
که بحران مالي در آلمان مهار نشده و حتي در سطح عمومي از 
.بحران بيکاري در سرتاسر آلمان  ميزان آن کاسته نشده است 
حس مي شود .اين در حالي است که شهروندان آلماني نيز مانند 
شهروندان ساير کشورهاي اروپايي حاضر به پرداخت هزينه هاي 
کان بابت اجراي طرح رياضت اقتصادي مرکل نيستند.به عبارت 
بهتر حتي مرکل در ميان شهروندان آلماني پايگاهي براي توجيه 
و اقناع طرح رياضت اقتصادي خود ندارد .شهروندان آلماني از 
اندک نرخ  ناراضي هستند و اعام آمار کاهش  وضعيت موجود 
بيکاري در اين کشور نمي تواند منجر به کاهش آام اقتصادي 
اين شهروندان شود.اين نارضايتي در هر يک از اياات آلمان شکل 
مخصوص به خود را دارد .در هر حال، چه در سطح داخلي و چه 
در سطح بين المللي ، امروز کمتر کسي از مرکل به عنوان رهبر 
کل اروپا ياد مي کند! موضوعي که نه تنها از سوي شهروندان 
قاره سبز، بلکه از سوي اکثر سياستمداران محافظه کار و سوسيال 

دموکرات نيز قابل قبول نمي باشد.

نبيل رجب به پنج سال حبس محکوم شد
دادگاه عالي بحرين حکم حبس فعال حقوق بشري اين کشور را تأييد 

کرد.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا از الميادين، دادگاه عالي بحرين 
از تأييد حکم  حبس »نبيل رجب« خبر داد.پيش تر دادگاه بحرين »نبيل 
رجب« را به اتهام پيام هايش در توئيتر که موجب اخال در امنيت اين 

کشور شده بود، به پنج سال زندان محکوم کرده بود.
به گزارش آنا، بحرين از ۱4 فوريه ۲۰۱۱ )۲5 بهمن ۱3۸۹( صحنه 
خيزش مردمي عليه رژيم آل خليفه است. مخالفان بحريني با برپايي 
اعتراضات مسالمت آميز خواستار آزادي، برقراري عدالت و رفع تبعيض 
و روي کار آمدن نظامي منتخب در اين کشور هستند.رژيم بحرين 
همچنين با هم دستي برخي از کشورهاي عربي همچون عربستان و 
امارات به سرکوب جنبش مردم بحرين مي پردازد و فعاان مدني و 
سياسي را به حبس هاي طواني    مدت محکوم يا آنان را از حق تابعيت 

محروم مي کند.

 شيخ حسينه براي سومين بار
نخست وزير بنگادش مي شود

با قطعي شدن پيروزي حزب حاکم بنگادش در انتخابات پارلماني، »شيخ 
حسينه« براي بار سوم نخست وزير اين کشور مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، بنا به نتايج حاصل از آراء 
شمرده شده، حزب »عوامي ليگ« به رهبري »شيخ حسينه« با کسب 

بيش از ۱5۱ کرسي، در اين انتخابات پيروز شده است.
به  مجموع  در  دولت  حامي  احزاب  شده،  اعام  نتايج  به  استناد   با 
۱۹۱ کرسي دست يافته و ائتاف ضد دولت تنها 5 کرسي از مجموع 
35۰ کرسي پارلمان را به دست آورده است.ائتاف ضد دولت به رهبري 
حزب ملي گراي بنگادش، نتايج اعام شده را نپذيرفته و از کميسيون 
نظارتي خواسته است که راي به ابطال انتخابات بدهد. »کمال حسين« 
رهبر ائتاف مذکور در همين ارتباط به خبرنگاران گفت: ما خواستار 
برگزاري انتخاباتي جديد در اولين فرصت ممکن تحت نظارت دولتي 
بي طرف هستيم.بنگادش در هفته هاي اخير صحنه اعتراضات گسترده 
و بازداشت مخالفان از سوي پليس بوده است. احزاب مخالف دولت 
بنگادش معتقدند موج دستگيري ها پس از هشتم نوامبر، زمان دعوت 
به انتخابات سراسري در اين کشور با هدف ايجاد فضاي رعب و وحشت 
صورت گرفته است.حزب ناسيوناليست بنگادش، بي ان پي، مهمترين 
اتهام فساد  اپوزيسيون که خالده ضيا، رهبر آن به  حزب ملي گراي 
به ۱۰ سال زندان محکوم شده با انتقاد از رويه در پيش گرفته شده 
از  بيش  اعام کرده است که  براي سرکوب مخالفان   از سوي دولت 

هفت هزار تن از دستگيرشدگان از فعاان اين حزب بوده اند.

 بازديد مديرعامل بانک تجارت
 از شعب جزيره کيش

رضا دولت آبادي مديرعامل بانک تجارت از معاونت مقيم کيش، واحد ارزي و تمامي 
شعب بانک تجارت و معاونت مقيم و شعب بانک ملت به نمايندگي از بيگدلي 
مديرعامل اين بانک بازديد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک تجارت، دولت آبادي 
در بازديد از شعب کيش و در گفت وگو با کارکنان بانک تجارت در اين شعب با 
اشاره به موقعيت اقتصادي جزيره کيش و فرصت هاي موجود در اين جزيره بر 
ضرورت تاش براي افزايش مبادات اقتصادي و خدمات بانکي و مالي اين جزيره 
مهم کشور تاکيد کرد.مديرعامل بانک تجارت همچنين به نمايندگي از بيگدلي 
مديرعامل بانک ملت، با پرسنل معاونت مقيم کيش و شعبه بانک ملت ديدار کرد.
وي در گفت وگو با کارکنان بانک ملت در اين جزيره بر ضرورت هم افزايي بين 
اين دو بانک و تاش براي ايجاد رضايتمندي در گردشگران جزيره از طريق به 

اشتراک گذاري تجارب دو بانک تجارت و ملت تاکيد کرد.
دولت آبادي همچنين افزود: دو بانک تجارت و ملت از طريق شبکه شعب و خدمات 
متنوع خود در مناطق مهم اقتصادي و گردشگري از جمله کيش مي توانند حضوري 
نيازهاي  رفع  براي  توسعه همکاري ها  با  و  توريسم داشته  تاثيرگذار در صنعت 

شهروندان و گردشگران اين مناطق تاثيرگذار باشند.

  راه اندازي گيميفيکيشن بانک رفاه 
تحت عنوان رفاه شهر

بانک رفاه به عنوان اولين ارائه دهنده گيميفيکيشن بانکي کشور و در راستاي تداوم 
روند رو به رشد توسعه خدمات الکترونيک، گيميفيکشن "رفاه شهر" را راه اندازي 
کرد.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، گيميفيکيشن "رفاه شهر" يک بازي 
موبايلي است که از طريق آن تمامي اشخاص حقيقي عاوه بر بازي مي توانند از مزايايي 
همچون راه اندازي کسب و کار مورد عاقه خود در محيط بازي به طور مجازي، کسب 
 امتياز با انجام تراکنش هاي بانکي )مانند خريد شارژ، پرداخت قبض و ...( و بهره گيري 
از تخفيف هاي فروشگاه هاي معتبر اطراف محل زندگي با دريافت کد تخفيف در 
بازي بهره مند شوند.پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي بانک رفاه هم مي توانند با 
استفاده از اين بازي نسبت به معرفي کسب و کار خود و ارائه تخفيف هاي ويژه به 
کاربران بازي اقدام و به کسب و کارشان رونق بخشند.در حال حاضر نسخه اندرويد 
 www.refah-bank.ir/refah-shahr بازي از طريق پورتال بانک رفاه به نشاني
در دسترس است و کاربر پس از نصب نرم افزار بازي روي تلفن همراه هوشمند خود، 
مي تواند به آساني وارد فضاي بازي شده و بر اساس "متن راهنماي" تعبيه شده در 

محيط بازي، مراحل مختلف آن را طي کند.

توسط شركت سرمايه گذاري مسكن گيان صورت گرفت؛
آغاز عمليات اجرايي پروژه مسکوني در رشت

شرکت سرمايه گذاري مسکن گيان در راستاي سياست کان بانک مسکن براي 
اجراي پروژه هاي مسکوني ويژه اقشار ميان درآمد، عمليات اجرايي پروژه مسکوني 
 باران رشت با ۲۷۰ واحد را آغاز کرده است.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن

- هيبنا، شرکت سرمايه گذاري مسکن يکي از انبوه سازان بزرگ در صنعت ساختمان 
محسوب مي شود که تا کنون پروژه هاي بسياري را با کاربري هاي مختلف در سطح 
 کشور اجرا کرده است.با توجه به تمرکز دولت بر توسعه فرهنگ رژيم پس انداز
اقشار  از  منظور حمايت  به  تسهيات مسکن  متنوع  ارائه طرح هاي  و    مسکن 
ميان درآمدي جامعه، اين شرکت نيز در سبد پروژه هاي خود احداث پروژه هاي 
مسکوني براي دهک هاي مياني را در دستور کار خود قرار داد و اجراي اين پروژه ها 
را در سبد خود توسعه داده است.بر اين اساس در بين هشت سياست مهم گروه 
سرمايه گذاري مسکن، بر افزايش سهم پروژه هاي ويژه دهک هاي ميان درآمدي و 
بافت فرسوده در پرتفوي پروژه ها نيز تاکيد شده است.در همين زمينه سهم عمده 
پروژه هاي مسکوني گروه سرمايه گذاري مسکن، ساخت واحدهاي مسکوني با 
رعايت الگوي مصرف و واحدهاي ميان متراژ است که بيشترين نياز جامعه را به خود 
اختصاص مي دهد. با همين رويکرد نيز قرار است در اين فرآيند ۷5 درصد از سبد 

پروژه ها به ساخت مسکن براي دهک  هاي ميان  درآمدي اختصاص پيدا کند.



»

زدا:
دو ميليون و۶۰۰ هزار 
بازنشسته بسته حمايتي 

نقدي مي گيرند
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24 ربيع الثاني 1440-اول ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9398

سرپرست سازمان تأمين اجتماعي از واريز بسته حمايتي نقدي براي دو ميليون و ۶۰۰ هزار 
بازنشسته و مستمري بگير اين سازمان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، 
محمدحسن زدا گفت: بسته حمايتي پول نقد است که به حساب بازنشستگان و مستمري بگيران 
تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي که حقوق زير 3 ميليون تومان مي گيرند واريز مي شود. 
وي افزود: مبلغ اين بسته 2۰۰ هزار تومان است که پرداخت آن از طريق رسانه ها و يا پيامک 
بانک به آنها اطاع رساني مي شود. زدا گفت: دريافت کنندگان بسته حمايتي 3 گروه هستند 
که شامل بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان هستند که کار واريز به حساب آنها آغاز 
شده است و تا پايان  دوشنبه  1۰ دي به حساب تمام مستمري بگيراني که زير 3 ميليون تومان 
دريافتي دارند واريز  شده است. سرپرست سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: اگر اين مبلغ به 
حساب بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي واريز نشد، مي توانند با شماره 

142۰ تماس بگيرند و پيگيري کنند. زدا گفت: سعي داريم تا پايان سال 2 مرحله ديگر اين 
بسته را به حساب مستمري بگيران واريز کنيم. وي افزود: با توجه به زمان بر بودن تهيه کاا 
و عرضه آن براي نخستين بار قرار شد بسته حمايتي به صورت نقدي پرداخت شود و احتمال 
اينکه در دفعات بعد کاا در اختيار افراد واجد شرايط  قرار بگيرد وجود دارد.زدا در خصوص 
بسته حمايتي بيمه شدگان و کارگران نيز گفت: بسته حمايتي کارگران را هم در دستور کار 
داريم . اين گروهها داراي همپوشاني هستند و از آن جايي که ممکن است بيمه شدگان از 
طريق سيستم هاي ديگر اين کمک را دريافت کرده باشند، همپوشاني هارا مشخص کرده ايم 
و از مجموع بيمه شدگان ۶ ميليون و 5۰۰ هزار نفر از آنها که دريافتي زير سه ميليون تومان 
در ماه دارند و تاکنون اين کمک را دريافت نکرده اند، مشمول اين بسته هستند و در صورتي 

که تامين اعتبار شود به اين افراد بسته حمايتي تعلق مي گيرد.

خبر
فرمانده انتظامي پايتخت:

 پليس بيش از هزار فراخوان 
ضد انقاب را بر باد داد

فرمانده انتظامي پايتخت گفت: در 9 ماه اخير ضد انقاب شبانه روز 
فراخوان داد و  بيش از هزار مورد فراخوان آنها با اقدامات پيشدستانه 
و اشراف اطاعاتي پليس ناکام ماند. به گزارش فارس، سردار حسين 
رحيمي در همايش عمومي فرماندهان، رؤسا و مديران فرماندهي 
اين  اظهار داشت:  و  اشاره  به 932 تجمع  بزرگ  تهران  انتظامي 
بدون  و  با درايت، سعه صدر و طمانينه مديريت شده  تجمعات 
اينکه هيچ گونه مشکلي ايجاد شود، برطرف شد. فرمانده انتظامي 
پايتخت گفت: اين تجمعات را پليس هدايت کرد چرا که بسياري 
از آنها در مورد مسائلي بود که افرادي مسئوليت پذيرفته بودند و 
نتوانسته بودند خواسته هاي مردم را پاسخگو باشند، يعني عده اي را 
به کار گرفته بودند و 8-7 ماه حقوق نداده بودند و باعث شدند که 
تجمع رخ دهد. سردار رحيمي به تاش ضد انقاب که در 9 ماهه 
اخير به صورت شبانه روزي فراخوان داده و هزار و ۶ مورد فراخوان 
را اعام کرده بود پرداخت و تصريح کرد: تمام فراخوان ها با انجام 

اقدامات پيشدستانه و اشراف اطاعاتي پليس ناکام ماند.

وزير بهداشت خداحافظي کرد
بهداشت  وزارت  معاونان  جلسه  در  ديروز  صبح  بهداشت  وزير 
سعيد  فارس،  گزارش  به  کرد.  خداحافظي  خود  همکاران  از 
ديروز  از ظهر  پيش  نيز  بودجه  و  برنامه  معاون سازمان  نمکي 
هفته  زاده  قاضي  است.  يافته  بهداشت حضور  وزارت  در ستاد 
گذشته استعفاي خودش را تحويل هيئت دولت داد، روز گذشته 
موثق  منابع  از  موضوع  اين  پي،  در  پي  تکذيب هاي  علي رغم 
مورد تاييد قرار گرفت. موضوع اصلي اختاف بودجه اي دولت و 
اين وزارتخانه مطرح شده است. ازم به ذکر است؛ هنوز رسما 
استعفاي قاضي زاده پذيرفته نشده و خبرها از رايزني دولتي ها 

در اين باره حکايت دارد.

خريد خدمت سربازي از ايحه 
بودجه سال ۹۸ حذف شد

برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح  عضو کميسيون 
خريد سربازي در ايحه بودجه 98 حذف شد، ضمن آن که درآمد 
حاصل از صدور انواع کارت معافيت دائم نسبت به امسال تغييري 
نکرده است. به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، 
مهرداد بائوج اهوتي با اشاره به جزئيات ايحه بودجه سال 98 
اظهار کرد: در ايحه بودجه سال آينده جريمه ريالي مشموان 
غايب خدمت سربازي ديده نشده است و اين مقررات تا پايان سال 
97 اجرايي مي شود. وي ادامه داد: خريد خدمت سربازي نوعي 
بي عدالتي بوده است و قانون مربوطه اين باب را باز کرده بود که 
افراد چند وقتي به خدمت سربازي نروند و سپس با پرداخت پول 
از زير بار رفتن به سرباز شانه خالي کنند.نماينده مردم لنگرود 
با تاکيد بر تبعيض آميز بودن  در مجلس دهم شوراي اسامي 
پرداخت  با  ديگر  سوي  از  داشت:  بيان  سربازي،  خدمت  خريد 
جريمه غيبت سربازي، خدمت سربازي براي طبقات پايين جامعه 
شده بود، چرا که آن ها توان خريد خدمت را نداشتند.وي گفت: 
 طبقات ثروتمند جامعه بعد از تفريح در خارج از کشور، با پرداخت 
5۰ ميليون از رفتن به سربازي معاف مي شدند، اما جوانان طبقه 
پايين جامعه مجبور به رفتن به سربازي بودند، اعتقاد دارم خريد 
خدمت سربازي بي عدالتي بود که دولت در ايحه بودجه سال 

98 آن را حذف کرده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده نوبت 

اول شركت تعاوني مسكن 
بازارچه مهاباد ماد

به شماره ثبت: 1149 شناسه ملي: 10862122270
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول شركت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد راس ساعت 11/30 
صبح روز شنبه مورخ 1397/11/3 در محل احداث آپارتمان هاي 
384 واحدي مسكن بازارچه واقع در كوي مكريان تشكيل مي گردد. 
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم 
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده 
حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، 
مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده 
تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت 
هر عضوي مي تواند عاوه بر راي خود حداكثرحق سه راي باوكالت 
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا 
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر 
شركت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير 
اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي 

از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1( استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2( طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1393 و 

1394 و 1395 و 1396
3( طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي 

مالي سال 1397
4( اتخاذ تصميم درخصوص انجام حسابرسي از عملكرد سالهاي 1393 

و 1394 و 1395 و 1396 با تامين هزينه هاي مربوطه
5( طرح و تصويب آيين نامه حدود و وظايف و اختيارات و حقوق 

و مزاياي مديرعامل
6( طرح و تصويب نحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 

33 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسامي ايران
7( طرح و تصويب آئين نامه دستورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و 
حق حضور در جلسات هيات مديره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون 

اصاح مواردي از بخش تعاون
8( انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به 

علت اتمام مدت ماموريت
9( انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و سه نفر عضو علي البدل 

هيات مديره به علت اتمام مدت ماموريت آنان
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت هاي هيات مديره و بازرسي 
بايستي حداكثر تا ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور 
مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در استان 
آذربايجان غربي - شهرستان مهاباد - بخش مركزي - شهر مهاباد 
- باغ اسماعيل آقا - كوچه بهار 3 - كوچه بهار 4 - پاك 1 - طبقه 
همكف - تحويل شركت نموده و رسيد دريافت دارند. مدارك شامل: 
كپي شناسنامه - كپي كارت ملي - كپي كارت پايان خدمت - كپي 
آخرين مدرك تحصيلي - گواهي عضويت در تعاوني ويژه داوطلبان 
تصدي سمت هيات مديره، اخذ گواهي عدم سوء پيشينه كيفري، تكميل 

فرم كانديداتوري سمت هاي هيات مديره و بازرسي
تاريخ انتشار: 97/10/11

خ ش: 97/10/11
هيات مديره شركت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد مادم الف: 3629

رئيس هيات مديره: محمد توصيفيان - نايب رئيس هيات مديره: 
علي بهنام - منشي هيات مديره: كامران خضري اقدم
عضو  اصلي هيات مديره: عبدالناصر بدرنيا - عضو اصلي هيات 
مديره: عبدالقادر چاوشيني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده شركت 
صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و 

جو كشور )سهامي خاص( ثبت شده به شماره: 
497388 شناسه ملي: 14006116775

به اطاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر 
گندم و جو كشور )سهامي خاص( مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده شركت مذكور به ترتيب راس 
ساعت 9 و 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 در محل تهران - خيابان 
وليعصر بااتر از ميدان وليعصر - ساختمان مركزي سازمان تعاوني روستايي 

سالن اجتماعات برگزار مي گردد.
بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آيد با 
در دست داشتن اصل معرفينامه از تشكل با مهر امضا صاحبان امضا مجاز 

خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
الف: دستورات جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

1( استماع گزارش هيات مديره شركت درخصوص عملكرد شركت
2( بررسي و تصويب اصاحيه بودجه سال مالي منتهي به پايان آذرماه 

سال 1397
3( بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره شركت براي سال 

مالي منتهي به پايان آذرماه 1398
4( انتخابات هيات مديره

ضمنا گزارش اصاحيه بودجه و بودجه پيشنهادي سال آينده و گزارش 
هيات مديره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق 

آماده مي باشد.
ج: دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده

1( اصاح مواد 1 و 3 و 5 و6 اساسنامه )تغيير نام و آدرس و اصاح اهداف 
و وظايف(

تاريخ انتشار: 97/10/11
رئيس هيات مديرهخ ت: 97/10/11

آگهي دعوت از شركا جهت تشكيل 
مجامع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( و 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
)نوبت دوم( در شركت ويدا زرين فام با 

مسئوليت محدود
بدينوسيله به اطاع كليه شركا و نمايندگان قانوني ايشان مي رساند به 
دليل عدم حدنصاب جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه در ساعت 
9 صبح مورخ 1397/10/09 و جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
كه در ساعت 10 صبح مورخ 1397/10/09 جلسات مجمع عمومي فوق العاده 
و جلسه مجمع  كه در ساعت 9 صبح مورخ 1397/10/23  )نوبت دوم( 
عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت دوم( كه در ساعت 10 صبح مورخ 
1397/10/23 تمديد گرديد و از كليه شركا و نمايندگان قانوني ايشان 
دعوت مي شود كه جلسات فوق كه در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوق العاده

1- كاهش تعداد اعضاء هيات مديره
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده

1- انتخاب مديران
تاريخ انتشار: 97/10/11

خ ش: 97/10/11

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم فرشته مسعوديان به استناد 2 برگ استشهاد محلي كه به امضا شهود و به گواهي 
دفترخانه شماره 4 دامغان رسيده مدعي مي باشد كه سند مالكيت ششدانگ پاك 18 
فرعي مفروز و مجزي شده از 8 فرعي از 638 اصلي به علت جابجايي مفقود و مالك 
درخواست صدور سند مالكيت المثني را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين  نامه 
قانون ثبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود اصل اسناد مالكيت مذكور نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت 
20 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم و رسيد دريافت 
نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد واا پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي 
و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/10/11

د ش: 97/10/11

رئيس هيات مديره

 مهدي جديدي 
 سرپرست ثبت اسناد و اماك شهرستان دامغان

آگهي دعوت سهامداران شركت ايمن روش 
پويا سهامي خاص به شماره ثبت 32983 و 

شناسه ملي 10380481850
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي ساليانه در ساعت 8:30 صبح و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
در ساعت 9:30 مورخ 97/10/23 در آدرس بلوار فرهنگ، نبش فرهنگ 
36، پاك 120 واحد 3 كد پستي 9188959637 تلفن 05138930285 

تشكيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/10/11

32983 خ ش: 97/10/11 

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش 
سرمايه در شركتهاي سهامي خاص

آگهي حق تقدم شركت فرش نخ ابريشم مياندوآب سهامي خاص ثبت شده به 
شماره 1130 و شناسه ملي 10861966206 به اطاع كليه سهامداران شركت 
فرش نخ ابريشم مياندوآب سهامي خاص ثبت شده به شماره 1130 مي رساند 
كه با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/10/8  و تفويض اختيار 
عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره، نظر به اينكه مقرر است سرمايه 
شركت از مبلغ 13/500/000/000 ريال به مبلغ 33/500/000/000 ريال منقسم 
به 3/350/000 سهم 10/000 ريالي بانام از طريق آورده نقدي افزايش يابد از 
كليه سهامداران محترم شركت درخواست مي شود از تاريخ نشر اين آگهي به 
مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خريد سهام جديد استفاده نمايند و 
مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري شماره 011094096900 شركت نزد 
بانك ملي شعبه مركزي مياندوآب واريز فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در 
مياندوآب شهرك صنعتي بااتر از بلوار شماره يك - كد پستي 5974147437 
تسليم نمايد. ضمنا هر يك از سهامدار نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم 
در افزايش سرمايه دارد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر هيات مديره 

مي تواند سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار: 97/10/11

م الف: 3626 خ ش: 97/10/11 

هيات مديره

 هيات مديره شركت
 فرش نخ ابريشم مياندوآب

معاوضه
انواع فلزات ساختماني

و صنعتي
با اماك و مستغات

با هر نوع كاربري
داخل و خارج از كشور

97)حقيقي( 09122713450
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كفسابي و ساب انواع سنگها
نماشويي، نظافت كلي 

ساختمان
با قيمت مناسب - تهران و 

شهرستان
09194201972
0910927672997
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ادامه از صفحه اول
پاک بودن اين صنعت نسبت به صنايعي که 
توليد  فراوان  محيطي  زيست  هاي   آلودگي 
 مي کنند نکته حائز اهميتي است. دولت هاي 
باعث  آب  منابع  غلط  مديريت  با  مختلف  
اند  شده  کشور  در  آب  بسيار  رفت   هدر 
و کشور را با بحران آب روبه رو کرده اند. حال 
آنکه صنعت پوشاک نياز به آب چنداني نداشته 
و مي تواند از اين نظر نيز ارزش افزوده بسياري 

براي کشور داشته باشد.
فعاان صنف پوشاك چه مي گويند؟

اعضاي صنف پوشاک از حمايت نکردن دولت 
از اين صنعت بسيار ناراحتند. توليدکنندگان 
اين صنف بارها گفته اند دولت به عنوان پدر 
بايد چشم يکساني به صنايع داشته باشد، زيرا 
تمام صنايع باعث اشتغالزايي و توليد ثروت براي 
کشور مي شود. اما دولت به عنوان پدر صنايع 
به صنعت پوشاک مانند فرزندي ناتني نگاه مي 
کند ولي برخي از صنايع مانند خودروسازي را 
 فرزند تني دانسته و تمام و کمال از آنها حمايت 
مي کند.يکي از دغدغه هاي بزرگ توليدکنندگان 
صنعت پوشاک، واردات بي رويه کااي قاچاق 
است. جالب اينجاست که بدانيد برندهاي مختلفي 
که در بسياري از فروشگاه هاي اکچري در 
شهر تهران فعال است، قاچاق بوده و با توجه به 
اخطارهاي متعدد وزارت صنعت مبني بر قانوني 
وارد کردن اين کااها، برندهاي مشهور آديداس، 
نايکي، زارا و نزديک به 27 برند ديگر حاضر 
نشدند تا به امروز به صورت رسمي و قانوني 
اجناس خود را به کشور وارد کنند، زيرا مبارزه با 
 قاچاق پوشاک را در ايران بسيار ضعيف ديده اند. 
اما گويا اين بار با گذشته متفاوت بوده و ستاد 
اين  به  ويژه  به صورت  کاا  قاچاق  با  مبارزه 

پرونده وارد شده است.
عزم جدي ستاد مبارزه با قاچاق كاا

ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز، خبر »برخورد 
جدي با موارد محرز در پوشاک قاچاق« را بر 
روي سايت خود قرار داد و ابتداي دي ماه را 
زمان جمع آوري کامل اجناس قاچاق از بازار و 

پلمب واحد هاي متخلف اعام کرد.
در اطاعيه ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز آمده 
است: »با عنايت به پايان يافتن مهلت چند ماهه 
اخير براي جمع آوري و عدم عرضه  پوشاک 
خارجي فاقد شناسه کاا در سطح عرضه، بر 
اساس دستوالعمل ماده )7( آيين نامه اجرايي 
ارز و  کاا  قاچاق  با  مبارزه  قانون   )13(  ماده 

مطابق دستور العمل »نحوه صدور گواهي فعاليت 
نمايندگان و شعب شرکت هاي خارجي عرضه 
دي ماه  ابتداي  از  ايران«،  در  پوشاک  کننده 
سال1397 عرضه پوشاک در واحد هاي تجاري 

عرضه کننده پوشاک خارجي فاقد نمايندگي 
رسمي ممنوع است.

 بديهي است مطابق قانون از اين تاريخ نسبت به 
جمع آوري کامل و پلمب واحد هاي متخلف، 
از طريق نهاد هاي متولي اقدام جدي صورت 

مي پذيرد«.
بهرام شهرياري نايب رئيس اتحاديه پوشاک در 
گفت و گو با رسالت درباره آخرين وضعيت برخورد 
با فروشگاه هاي عرضه کننده برندهاي علني 
 قاچاق گفت: اخطارهاي جدي به 15۰ فروشگاه 
 عرضه کننده برندهاي قاچاق داده شده و اين فروشگاه ها 
 تا 8 دي فرصت داشته اند که کااي قاچاق را جمع آوري 
کنند. متاسفانه عده اي از توزيع کنندگان صنف 
پوشاک در حال ابي با مراکز قانوني بوده تا ستاد 
مبارزه با قاچاق کاا از اين تصميم خود کوتاه 
بيايد، اما ستاد با پافشاري بر وظيفه خود مصمم 

است با اين فروشگاه ها برخورد کند. 
به گفته شهرياري، 15۰ فروشگاه وجود دارند که 
حدود 3۰ برند قاچاق را عرضه مي کنند. حربه 
متخلفان اين است که مي گويند با جمع آوري 
کااهاي برند قاچاق، نظم بازار به هم مي ريزد. 
اين افراد نزد برخي مسئوان رفته و خود را به 
آب و آتش مي زنند که اين قانون اجرا نشود. 
ما نمي خواهيم جلوي واردات قانوني گرفته شود 
و باور داريم واردات بايد تا حدي وجود داشته 
باشد، تا جايي که به توليد ايراني صدمه نزند. 
ما تنها مخالف کااي قاچاق هستيم تا حقي از 
مصرف کننده ايراني ضايع نشود. مصرف کننده 
بايد بداند کاايي که پول زيادي براي آن پرداخت 

مي کند اصل است يا تقلبي.

نرخ بيكاري با حمايت ويژه از صنعت پوشاك 
به شدت كاهش مي يابد

رامين جوانرود يکي از توليدکنندگان مشهور 
صنف پوشاک و صاحب برند بادي اسپينر در 
دهه  در  اينکه  بيان  با  رسالت  با  گو  و  گفت 
چهارم انقاب اسامي، توليد پوشاک در ايران 
کارهاي  گفت:  است،  رسيده  خاصي  بلوغ  به 
فرهنگي براي مصرف محصوات ايراني، باعث 
شده مردم پذيراي پوشاک ايراني باشند. اغلب 
مردم مي دانند که با حمايت از کااي ايراني 
وضعيت کشور بهتر شده و ديگر کااي با کيفيت 

را تنها کااي خارجي نمي دانند.
 به گفته جوانرود، در 1۰ سال گذشته شرکت هاي 
مختلف ايراني در حال تجربه جديدي به نام 
برندسازي پوشاک ايراني بوده اند. خوشبختانه 
ديد توليدکنندگان از »محصول محوري« به 
»مشتري محوري« تغيير کرده است. چراکه 
برندهاي هر کشور به سان فرزندان آن کشور 

هستند.
رامين جوانرود با اشاره به اينکه در سال هاي گذشته 
به علت عملکرد غلط مسئوان، توليدکنندگان 
پوشاک ضربه هاي بسياري از واردات بي رويه 
کااهاي  واردات  ويژه  به  خارجي   پوشاک 
بي کيفيت ديدند، تصريح کرد: کااي قاچاق 
خارجي، امکان رقابت را از توليدکنندگان سلب 
کرد. افراد سودجو با اين کار خيانت بزرگي به 
توليد اين کشور کردند. با همکاري انجمن پوشاک 
ايران، اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان و 
اتحاديه پوشاک، افراد سودجو که به دنبال واردات 
کااي قاچاق بودند، شناسايي شده و به مراجع 

 ذي صاح معرفي شدند. بايد تشکر ويژه اي 
از اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق کاا انجام داد 
که ما را در اين امر ياري کردند. گمرکات کشور 
ايجاد  با  امروز هوشيار شده و وزارت صنعت 
کارگروه هايي متشکل از دولت، اتحاديه ها و 
صنعت، مثلث خوبي را براي مبارزه با پوشاک 

قاچاق شکل داده اند.
جوانرود در بخش ديگري از مصاحبه خود به 
رسالت گفت: نرخ بيکاري در ايران بسيار باا 
بوده و صنعت پوشاک بسيار اشتغالزاست. نويد 
مي دهيم در چند سال آينده توليدکنندگان 
پوشاک بخش عمده اي از بيکاري را از بين 
خواهند برد. در بخش طراحي و مد اقدامات 
خوبي انجام گرفته و جهت دهي مناسبي انجام 
شده و در صورت استمرار مي توانيم بازار داخلي 
را از کااي با کيفيت ايراني پر کرده و به بازار 
خارجي به ويژه کشورهاي حاشيه خليج فارس 

و کشورهاي همسايه پوشاک صادر کنيم. 
به گفته اين توليدکننده پوشاک، صنعت پوشاک 
کاما خصوصي بوده و هيچ اتکايي به دولت 
نداشته و دولت نيز تا به امروز هيچ هزينه اي 
براي اين صنعت انجام نداده است. تنها حمايت 
مردمي براي پوشاک ايراني کافي است تا پنج 
سال آينده اين صنعت منجي حل مشکل بيکاري 

در کشور باشد.
جوانرود در پايان گفت: برند بادي اسپينر در 
حال حاضر يکي از بهترين مجموعه هاي توليد 
 پوشاک بوده و به کيفيت و طراحي اعتقاد ويژه اي 
داشته و در حال حاضر 35۰ کارگر به صورت 
مستقيم در آن شاغلند. اميدواريم در چند سال 

آينده اين تعداد را به چندين برابر برسانيم.
نيازمند حمايت دولت هستيم

  محسن خاضع يکي ديگر از توليدکنندگان 
و صاحب برند سارک در اين باره به خبرنگار 

رسالت گفت:
کشورهاي پر جمعيت دنيا نظير هند، فيليپين، 
چين و ترکيه توجه ويژه اي به صنعت پوشاک 
دارند، زيرا اين صنعت زيرمجموعه هاي اشتغال 
بافندگي  پنبه، ريسندگي،  نظير کشت  ديگر 
و پارچه بافي دارد. صنعت دوم هند پوشاک 
بوده و در چين نيز اين صنعت، رتبه سوم را 
دارد. اين صنعت ماشين محور نبوده و نياز به 
انسان، رکن اول آن است و تکنولوژي هر چقدر 
هم که در آن پيشرفت کرده، جاي انسان را 
نتوانسته بگيرد، تنها سرعت توليد محصول را 

باا برده است.
خاضع در مورد ضعف طراحي در پوشاک ايراني 
گفت: متاسفانه خروجي دانشگاه هايي که بر 
محور مد و طراحي کار کرده اند مناسب نبوده 
و دانشجويان و فارغ التحصيان خبره اي را به 
صنعت پوشاک تحويل نداده اند، دانشگاه به 
صنعت نزديک نيست و فاصله اين دو بسيار 
است. صنعتگران نيز در اين ضعف مقصر هستند 

زيرا به سراغ دانشگاه نرفته اند.
خاضع ادامه داد: چند ماه پيش به رئيس وقت 
 سازمان توسعه و تجارت گفتم پدرم در سال ۶۰ 
دستگاه هاي روز دنيا را وارد مي کرد و با آن 
دستگاه ها، پوشاک توليد و به کشورهاي آلمان 
و روسيه صادر مي کرد، در حالي که امروز تمام 
دستگاه هاي ما فرسوده است. چرا نبايد بودجه اي 
براي اين کار باشد؟ مجبور هستيم ماشين آات 
فرسوده و دست دوم ترکيه را خريداري کنيم در 
 حالي که ترکيه هر پنج سال يک بار دستگاه هاي 
خود را به روز مي کند و دولت ترکيه کمک هاي 
بسياري به توليدکنندگان کرده تا دستگاه هاي 
نو خريداري کنند. آن مسئول پاسخ داد بودجه 
اختصاص داده ايم ولي بعدا مشخص شد اين بودجه 
تنها به توليدکنندگان فرش ماشيني اختصاص يافته 

تا بتوانند دستگاه هاي نو خريداري کنند.
مشکل اين است که مسئوان، صنعت پوشاک 
را به عنوان توليدکننده قبول ندارند. نمي توان 
صنعتي را در کشور بنا نهاد و وام با سود 22 درصد 
به توليدکننده داد.  وام بايد ارزان داده شود تا 
توليد جان بگيرد. در کشورهاي ديگر نظير ترکيه 

و چين، چنين اموري انجام مي شود.
نگاه  کشور،  مسئوان  ساليان،  طول   در 
 ويژه اي به صنعت نفت و صنايع وابسته داشته اند 
و از بسياري از صنايع ديگر غفلت شده است، 
اما در صنعت پوشاک  هيچ ردپاي حمايتي از 

سوي دولت ديده نمي شود.

گزارش رسالت از بايی كه قاچاق بر سر صنعت پوشاك كشور می آورد

صنعت»مظلوم« پوشاك
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وزير ورزش با تاکيد بر اينکه تيم ملي فوتبال در 
بهترين شرايط ممکن از نظر تدارکات و در اختيار 
داشتن بازيکنان آماده به سر مي برد، گفت: شرايط 
براي قهرماني مهيا است. سلطاني فر با اشاره به حضور 
تيم ملي فوتبال در جام ملت هاي آسيا گفت: فکر 
مي کنم امروز يکي از آماده ترين تيم هاي ملي را 
در اختيار داريم. هم فدراسيون فوتبال، فدراسيوني 
را  ازم  تدارکات  و  نيازها  توان  تمام  با  که  است 
داشته است و هم کادر فني به طور کامل پيگير 
اجراي برنامه ها بوده اند و هم بازيکنان با انگيزه و 
در آمادگي کامل به سر مي برند. در واقع ما امروز 
شاهد دو تيم ملي هستيم. همه اين عوامل دست 
به دست هم داده اند تا تيم ملي در شرايط خوبي 
قرار داشته باشد. وزارت ورزش و کميته المپيک با 
تعامل خوبي که با هم دارند بيشترين حمايت را 
 داشته اند. همه نيازهاي تيم ملي را تأمين کرده ايم.

سلطاني فر در پايان گفت: ملي پوشان در بهترين 
 کمپ به سر مي برند. در کل بهترين و مناسب ترين 
شرايط را در اختيار دارند. همه شرايط دست به 
دست هم داده بعد از ۴۳ سال مجدداً قهرمان آسيا 
شويم. در کل نتايجي که در جام جهاني گرفته ايم 
وضعيت آماده سازي تيم هاست و ديگر عواملي که 
فراهم است در مقايسه با ساير تيم هاي آسيايي 

شرايط مطلوبي را داريم.

سلطانيفر:
 شرايط براي قهرماني تيم ملي مهيا است

  

درباره  گفت:  استقال  فوتبال  تيم  سرپرست 
جذب بازيکنان جديد شفر و فتحي با يکديگر 
هماهنگ هستند و نمي خواهيم با حضور در فضاي 
رسانه اي و ملتهب نقل وانتقاات، کارمان را دشوار 
کنيم. اصغر حاجيلو درباره آخرين شرايط تيم و 
تعطيات پيش رو اظهار داشت:  تيم به هارموني 
رسيده است و همه از مربي درک کامل داشتند. 
سند صحبت هاي من نمايش استقال در پنج 

بازي اخير است و حاا ليگ به اجبار تعطيل 
شده است، اما مسئله اي ندارد. استقال بسيار 
قدرتمند است و با توجه به زماني که تا شروع 
نيم فصل دوم داريم مي توانيم بهتر و قوي تر از قبل 
شويم.حاجيلو گفت: درباره نقل وانتقاات سرمربي 
و سرپرست باشگاه  کامًا با يکديگر هماهنگ 
هستند. باشگاه در حال پيگيري اين موضوع است 
و هر زمان نهايي شود، به صورت رسمي اعام 
مي کنيم،  شفر برنامه ريزي کامل براي نيم فصل 
دوم دارد و به خوبي از شرايط نيم فصل دوم آگاه 
است.وي درباره اهميت ديدارهاي نيم فصل دوم، 
بيان کرد: در نيم فصل دوم کار سختي داريم. 
همه تيم ها محتاط بازي مي کنند و هر يک امتياز 
سرنوشت ساز خواهد بود. يک گل بيشتر يا يک 
امتياز در نيم فصل دوم سرنوشت ساز است، ولي 

من به استقال بسياراميدوارم.

حاجيلو:
در نيم  فصل به استقال بسيار اميدوارم

رئيس کميته ملي پارالمپيک با تاکيد بر اينکه ارتقا جايگاه، هدف اين کميته براي 
پارالمپيک توکيو است، گفت: به دنبال قرار گرفتن در ميان ۱۰ کشور اول اين دوره 
بازي ها هستيم. ستاد عالي بازي هاي المپيک و آسيايي ديروز با حضور وزير ورزش 
و معاونان وي در محل کميته ملي المپيک برگزار شد. در پايان اين نشست محمود 
خسروي وفا رئيس کميته ملي پارالمپيک با تاکيد بر اينکه هدف گذاري اين کميته براي 
بازي هاي ۲۰۲۰ توکيو، ارتقا جايگاه و قرار گرفتن جزء ۱۰ کشور اول است، خاطرنشان 
کرد:  سياست کميته ملي پارالمپيک طي سال هاي گذشته همواره بر اعزام کاروان 
کيفي به ميادين پارالمپيک و پاراآسيايي بوده است. در بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا 
ما دنبال حفظ و ارتقا جايگاه بوديم اما در رابطه با پارالمپيک بعدي فقط  روي ارتقا 
جايگاه تمرکز داريم.وي ادامه داد: هدف گذاري کميته ملي پارالمپيک براي پارالمپيک 

۲۰۲۰ اين است که جزء ۱۰ کشور اول باشيم. کار سختي است اما با استفاده از فرصت 
ها دور از دسترس هم نيست.خسروي وفا با يادآوري اينکه کاروان ايران در دوره پيشين 
بازي هاي پارالمپيک صاحب ۸ مدال  شد، گفت: اگر ورزشکاران مان در توکيو صاحب 
۱۲ تا ۱۴ مدال شوند،  مي توانيم به اين مهم يعني قرار گرفتن جزء ۱۰ کشور اول 
دست يابيم.رئيس کميته ملي پارالمپيک همچنين در مورد بودجه اين کميته و اينکه 
آيا براي رسيدن به اين هدف بزرگ کمبودي در اين زمينه وجود ندارد، گفت: واقعا 
مشکل بودجه نيست. اگر موضوع بودجه مديريت شود و روي اولويت ها تمرکز کنيم 
نبايد مشکلي داشته باشيم. بايد به ترتيب روي ورزشکاران که شانس مسلم کسب مدال 
طا هستند، يا شانس مدال نقره دارند يا اينکه مي توانند مدال نقره يا برنز بگيرند، 

تمرکز داشته باشيم. در اين صورت با کمبود مالي مواجه نمي شويم.
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کيروش:

بهترينعملکردرادرجامملتهابهنمايشميگذاريم
 سرمربي تيم ملي گفت: اين ديدگاه اشتباهي است که 
فکر کنيم تيم هاي ديگر درخانه نشسته اند و در حال 
تماشاي ما هستند. کي روش که در جام ملت هاي آسيا 
با تيم ملي ايران به دنبال پايان حسرت ۴۳ ساله در 
کسب عنوان قهرماني در سطح قاره کهن است با اشاره 
به بازي اول شاگردانش در مقابل يمن گفت: ما بازي 
اول مان در جام ملت ها را در پيش داريم و تيم کوچکي 
در بازي اول وجود ندارد. همه اميد دارند و در کنارش 
همه در بازي اول با چالش روبه رو هستند.وي افزود: 
بازي اول هميشه در چنين مسابقاتي دشوارترين بازي 
است چون براي برنده همه چيز و براي بازنده هيچ چيز 
در يک تورنمنت کوتاه مدت با فرمت سه بازي است. 
ما به پيروزي در بازي اول مان نياز داريم، درست به 
مانند هميشه. بازي اول، بازي حياتي است.کي روش 
که شاگردانش در بين تيم هاي آسيايي صاحب برترين 
جايگاه رده بندي فيفا هستند، در خصوص رويارويي با 
يمن که در رده بيست وششم آسيا و رده صدوسي وپنجم 
جهان است، اظهار داشت: نتايج تيم هاي فوتبال ايران 
در تورنمنت هاي مختلف را بررسي کردم،  هرگز ايران 
موفق به شکست يمن در هيچ تورنمنت رسمي نشده 

است. اين دليل دارد؛ يمن ممکن است مساوي کند يا 
تن به شکست بدهد، اما شکست دادن يمن کار سختي 
است.سرمربي 65 ساله تيم ملي  تصريح کرد: وقتي بازي 
مقابل يمن آغاز مي شود، بايد از شر نااميدي هايي که 
اطراف  تيم هست خاص شويم و روي بازي خودمان 
تمرکز کنيم. مسئله ۱۱ بازيکني است که قرار است در 

زمين مقابل يمن بازي را آغاز کنند. مسئله کادرفني 
است، مسئله خودمان هستيم و بايد اينطور باشيم. ما 
نمي توانيم با فکر کردن به مسائل ديگر جام ملت ها 
را آغاز کنيم. بايد 9۰ دقيقه براي مردم بازي کنيم، 
9۰ دقيقه براي لذت و شادي و به افتخار ايران بازي 
کنيم.  وي خاطرنشان کرد: تيم ملي فوتبال ايران 

بابت پيشرفت شگفت انگيزي که از جنبه عملکردي، 
سازماندهي و انضباطي داشته، مشهور و به رسميت 
شناخته شده است، اما بزرگترين اشتباه زماني حول 
تيم رخ مي دهد که وقتي شما لحظات خوبي را سپري 
مي کنيد، فکر کنيد که ديگر کافي است و نيازي به 
انجام کارهاي بيشتري نداريد. اين ديدگاه اشتباهي 
است که تيم هاي ديگر در خانه نشسته اند و در حال 
تماشاي ما هستند، اما اين عقيده اي کامًا غلط است 
چون قطر، امارات و عربستان سخت در حال تاش 
است.کي روش گفت: قطر، امارات و عربستان - سخت 
تاش مي کنند چون پيشرفت ايران را ديده اند و سعي 
مي کنند تا با تاش زياد از پشت به ما برسند. سرمربي 
پرتغالي تيم ملي تأکيد کرد: ما نمي توانيم در مسيري 
پاي بگذاريم که برخي با خود فکر مي کنند کار براي 
تيم ملي آسان است. ماجرا برعکس اين است چون 
آنهايي که فکر مي کنند کار در فوتبال آسان است، تنها 
سعي در تخريب اميدهاي ما دارند. ما فروتن خواهيم 
بود، به تمامي رقباي خود احترام خواهيم گذاشت و 
سعي مي کنيم بهترين عملکردمان را در جام ملت ها 

به نمايش بگذاريم.

گوناگون

نكته

خبر

 شيرمرداني با انگيزه قهرماني
شاگردان کي روش که با نمايش خوبشان درجام جهاني دل مردم  را شاد کردند 
مضاعف  را  شادي  اين  گرفته اند  تصميم  آسيا  ملت هاي  جام  درآستانه  حاا 
 کنند. اردوي تيم ملي  در آستانه شروع رقابت هاي جام ملت هادر قطر برگزار 
مي شود. بازيکنان تيم ملي درحالي خودشان را براي اين بازي ها آماده مي کنند 
که نگاه بسياري از کارشناسان قاره کهن به شاگردان  کي روش معطوف است.

 رسانه هاي حاشيه خليج فارس برنامه هاي خود را براي بازي هاي جام ملت هاي 
آسيا که در  امارات برگزار مي شود شروع کرده اند و از ايران به عنوان يکي از 
گزينه هاي قهرماني صحبت مي کنند.رسانه هايي که پيش بيني هاي خود را 
 نيز آغاز کرده اند و در بدبينانه ترين حالت ممکن ايران را يکي از فيناليست هاي 
 اين جام خطاب مي کنند. ديدگاهي که مردم ايران نيز پس از نمايش ملي پوشان 
در جام جهاني  پيدا کرده اند و از کي روش تنها انتظارقهرماني دارند.سرمربي تيم 
ملي فوتبال ايران هم که در چندماه اخير با انتقادات تند و تيزي از سوي برخي 
پيشکسوتان و مربيان داخلي همراه بوده است از ژاپن، کره جنوبي و استراليا به 
عنوان بخت هاي قهرماني نام مي برد و تاش خود را براي حضور در جمع اين 
تيم ها در مرحله نيمه نهايي جام ملت هاي آسيا عنوان کرده است.با اين حال 
در تمرينات تيم ملي شرايط کمي متفاوت است. بازيکنان اين تيم در آرامش 
روحي و رواني کامل به سر مي برند. آنها ديگر به تخريب ها توجهي ندارند و 

فقط مي خواهند بجنگند.

تجليل از پيشکسوتان فوتبال 
 نصراه عبداللهي و مجيد حلوايي دو مدافع افتخار آفرين سالهاي دور فوتبال 
 ايران مورد تجليل قرار گرفتند. اين دو پيشکسوت ديروز در جريان ديدار تيم هاي 
رده سني بااي 65 سال در چارچوب رقابتهاي فوتبال پيشکسوتان جام زنده 

ياد يونس شکوري مورد تقدير قرار گرفتند.

رونالدو در تعقيب دايي 
رسانه معتبراسپانيايي از۳۰ گلزن برترتاريخ فوتبال جهان پرده برداشت 
که نام علي دايي به چشم مي خورد.علي دايي، ستاره سابق تيم ملي 
ايران دراين گزارش به عنوان بهترين گلزن ملي با ۱۰9 گل لقب داده 

شده است. رونالدو با ۸5 گل دررده دوم اين آمارقراردارد.

 منشا از پرسپوليس مي رود
 باشگاه پرسپوليس درتاش است شرايط مالي را براي جذب مهاجم خارجي 
مدنظر برانکو فراهم کند و اگر اين انتقال انجام شود آن وقت گادوين منشا در 

نيم فصل از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد. 

افتخاري ديگر براي فوتبال 
 آخرين رنکينگ تيم هاي ملي فوتبال ساحلي جهان درحالي از سوي 
سازمان جهاني فوتبال ساحلي اعام شد که ساحلي بازان کشورمان 

موفق شدند دررده اول آسيا ودوم جهان قراربگيرند.

 کواکوويچ به تهران مي آيد
 سرمربي تيم ملي واليبال هفته آينده به ايران بازمي گردد. کواکوويچ 
درنشستي برنامه هاي تيم ملي واليبال  را براي سال آينده شرح 
مي دهد، همچنين در مورد جزئيات ادامه همکاري او با فدراسيون 

واليبال صحبت مي شود. 

بوفون:
تيم ملي به من نياز ندارد

: تيم ملي به وجود  ايتاليا گفت  تاريخ فوتبال  دروازه بان بزرگ 
از  نيازمند نيست. بوفون، گلر ۴۰ساله پاري سن ژرمن  بعد  من 
کرد. وداع  اجوردي پوشان  با  کشورش  تيم  براي  حضور   ۱76
وي اظهار داشت:با مانچيني، سرمربي تيم ملي صحبت کردم.

اوبه من نيازي ندارد.

 صادقيان در تمرين سپيدرود 
 پيام صادقيان، هافبک سابق پرسپوليس که درچند روز گذشته 
قرارداد خود را با تيم عثمانلي  ترکيه فسخ کرده بود، از ديروز در 

تمرين سپيدرود شرکت کرد.

پارک:
عبور از سد ايران سخت است

 سرمربي کره اي تيم ملي ويتنام با ستايش ايران به شاگردانش توصيه 
کرد براي صعود بايد به شکست عراق و يمن فکرکنند. پارک گفت: 
ايران تيم درجه يک قاره آسيا و شکست آنها بسيارسخت است. بنابراين 

براي صعود بايد از سد عراق و يمن بگذريم.

 حقيقي سرخپوش مي شود
 از آنجا که با درخشش احتمالي  بيرانوند احتمال دارد او پس از 
جام ملت ها به يک تيم  اروپايي منتقل شود، برخي شنيده ها 
حاکي ازآن است که عليرضا حقيقي، سنگربان سابق پرسپوليس 
و تيم ملي  با موافقت برانکو، باشگاه پرسپوليس با اين بازيکن 

وارد مذاکره شود.

جشنواره گل بانوان مريوان
تيم فوتبال بانوان راه ياب ملل مريوان با ۱۰ گل آذرخش تهران 
را شکست داد.اين ديدار در شهريار برگزار شد که در نهايت تيم 

راه ياب ملل  با ۱۰ گل به پيروزي رسيد.

ستاره رئال مادريد مي ماند
ستاره بحث انگيز تيم فوتبال رئال مادريد تصميمي براي تغيير تيم 
در حال حاضر ندارد.ايسکو گفت:دررئال مادريد مشکلي خاص ندارم.

هدفم اين است که با  اين تيم به عناوين زيادي برسم.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)بامجربترينوكايپايهيدادگستري(

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،ميدانانقاب،خيابانكارگرجنوبي
ساختمانمهستان،طبقه5،واحد504

66566552-66566553
6656655497
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ـكگلپا
كبابها:كوبيده،كوبيدهكمچربي،برگمخصوص

فيله،چنجه،بختياري،جوجه،بال
غذاهايديگر:زرشكپلوبامرغ،چلوماهيقزلآا
خورشفسنجان،خورشقرمهسبزي،خورشقيمه

سفارشاتجهتجشنهاوميهمانيهاپذيرفتهميشود
فردوسي-چهارراهكوشك-خيابانصادق-پاك14

66712269-09121445155-66724097-66710276

گوشتتازه
گوسفندي

درحضورمشتريان
چرخوطبخميگردد.

 وكالت 
تخصص ماست

موسسه حقوقي مريم اسماعيلي
مشاورهووكالتدردعاويحقوقي،كيفري،خانواده

طاق،مهريه،نفقه،چك،سفته
موادمخدر،ملکي،تخليه

اعسارازپرداختمهريهوبدهي
تنظيمانواعلوايحودادخواست

داشتنوكيلحقشماست،وكالتتضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869
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متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

باكارگرانورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور

97
/9

/2
7-

13
ت1

خ

برگسبزموتورسيکلتكويرcd2125ccمدل1390بهرنگسفيدبهشماره33572
وشمارهشاسي9015790وپاك96326ايران565بهنامپورياانجاميمفقود

گرديدهوازدرجهاعتبارصاقتميباشد



حجت ااسام قمي:
 کار ما، مردمي کردن هنر است

رئيس سازمان تبليغات اسامي در ديدار جمعي 
از هنرمندان و اصحاب قلم فعال 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 خبرنگار 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.
رئيس سازمان تبليغات اسامي همچنين بر لزوم 
تبليغ صحيح دين با ابزارهاي جديد تاکيد کرد 

و گفت: بعضي از مردم ما ممکن است زيست 
پاي  اما هميشه  باشند  فکري متفاوتي داشته 
انقاب خود ايستاده اند و ما بايد بتوانيم افق هاي 
فکري آنها را به افق خودمان نزديک کنيم. مردمي 
شدن هنر کار ماست. خود من سال هاست که 
در منابرم براي تبليغ دين هم کتاب و هم فيلم 

را معرفي مي کنم.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش 
و پرورش گفت: اعتبارات اين وزارتخانه در سال 
۹۸ در جداول ۷، ۸ ، ۹، ۱۸، ۲۱ و يارانه ها 
بالغ بر ۵۶ هزار و ۳۴۹ ميليارد تومان است 
درصد   ۲۹ هزينه اي  اعتبارات  حوزه  در  که 
دارايي هاي  تملک  اعتبارات  حوزه  در  رشد، 
سرمايه اي ۴۰/۳ درصد رشد و در کل اعتبارات 

 ۲۹/۵ درصد و بدون احتساب اعتبار رتبه بندي 
۲۵ درصد رشد داريم.

به گزارش  فارس، علي الهيار ترکمن  با بيان 
منابع  تأمين  کارکرد  بر  عاوه  بودجه  اينکه 
کارکردهاي  مانند  کارکردهاي ديگري  مالي، 
سياست گذاري، کارکرد تنظيم گري و کارکرد 
ايحه  در  گفت:  دارد،  ساختاري  اصاحات 
بودجه ۹۸ يکي از اصلي ترين ويژگي ها توجه 
يعني  است  ساختاري  اصاحات  کارکرد   به 
ازطريق سياست گذاري ها که در قانون بودجه 
انجام مي دهيم مي توانيم به يک سري از اصاحات 
ساختاري دست پيدا کنيم و از آن طريق بتوانيم 
اثربخشي  به چابک  کردن اجراي فرايندها و 
است  شده  پيش بيني  ايحه  در  که  منابعي 

کمک کنيم.

از سوي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش؛
جزئيات بودجه آموزش و پرورش اعام شد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

 هر کس از روي ايمان و قصد ثواب الهى به نماز جمعه برود
تمام گناهانش آمرزيده خواهد شد.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
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نهمين جشنواره مردمي فيلم »عمار« با حضور هنرمندان و مخاطبان عاقمند 
اين رويداد در آيين افتتاحيه، رسماً آغاز به کار کرد.به گزارش خبرنگار مهر 
حوزه هنري تهران  همزمان با سالروز حماسه ۹ دي، ميزبان آيين افتتاحيه 
نهمين دوره از جشنواره مردمي فيلم »عمار« بود.آيين افتتاحيه نهمين دوره 
اين جشنواره مردمي با حضور پرشمار هنرمندان، مخاطبان عاقمند و جمعي 
از خانواده شهدا و با پخش کليپي از اهم رويدادها و چهره هاي مرتبط با جريان 

مقاومت طي يک سال گذشته و تأکيد بر اميد به آينده، آغاز شد.نادر طالب زاده 
سخنران اين بزرگداشت بود که در سخناني گفت: خوشحالم از حضور در جمع 
افراد حزب اللهي و خوشحالم که اين آيين در حوزه هنري برگزار مي شود. 
خوشحالم در اين مقطع سخت زندگي مردم، هنوز فرصت هايي براي تنفس 
و آينده نگري پيش مي آيد و اين مراسم مصداق همين فرصت ها براي اميد به 

جوانان پرشور و باحال و خدامحور است.

 نهمين جشنواره 
فيلم عمار کليد خورد

مهر/ حامد حق دوست

حمايت از طرح هاي 
خودکفايي و اشتغال زايي

با اعطاي  کميته امداد امام خميني)ره( 
تقويت  ضمن  اشتغال زايي  تسهيات 
روحيه کسب وکار و کسب روزي حال 
ميان مددجويان در راستاي خودکفايي 
خوبي  قدم هاي  خود،  هدف  جامعه 
در  است. شهرستان سربيشه   برداشته 
ها  طرح  اين  از  نيز  جنوبي   خراسان 
بي نصيب نمانده است و تعدادي از اهالي آن 
با دريافت اين تسهيات به زندگي و کسب 

و کار خود رونق تازه اي بخشيده اند.

خبر
 آيت اه فاطمي نيا: 

  خبرنگاران، سربازان مقاوم 
در جنگ فرهنگي هستند

آيت اه فاطمي نيا گفت: در شرايطي که دشمنان اسام قصد ضربه زدن به 
فرهنگ و امنيت کشور اسامي ما را دارند، روزنامه ها و خبرگزاري ها بايد 
مانند چشم هاي باز و سربازان هوشياري از فرهنگ اسامي، ايراني حفاظت 
کنند.آيت اه سيد عبداه فاطمي نيا در گفت وگوي اختصاصي با تسنيم، 
ضمن تأکيد بر لزوم اطاع رساني دقيق و سنجيده توسط خبرگزاري ها و 
روزنامه ها اظهار داشت: در شرايط امروز که دشمن هر لحظه درصدد است 
تا به فرهنگ اصيل اسامي، ايراني و امنيت جمهوري اسامي دست درازي 
کند، رسانه ها به عنوان ديوار محکم و خبرنگاران به عنوان سربازان مقاومي 
بايد در برابر دشمن ايستادگي کنند.آيت اه فاطمي نيا تأکيد کرد: يکي از 
اصل هايي که بايد مورد توجه رسانه ها باشد، اصل صداقت و امانت داري در 
اطاع رساني به مردم است. صداقت به اندازه اي اهميت دارد که مي توان 
تداوم و استمرار فعاليت رسانه را به آن مربوط دانست.وي افزود: در اين 
را  اين فريب کاري  با هوشياري  بايد  شرايط است که رسانه هاي داخلي 
تشخيص دهند و اطاعات صحيح را به بياني قابل درک و دوستانه به 

مردم عرضه کنند.

طهرانچي تاکيد کرد؛
 ايمن سازي واحدهاي دانشگاه آزاد

کوتاهي هايي  گذشته  گفت: طي ۳۰ سال  اسامي  آزاد  دانشگاه  رئيس 
 شده، اما در همين مدت کوتاه قرارداد با شرکت پيمانکار منعقد کرديم که 
هشت کيلومتر واحد علوم و تحقيقات را ايمن سازي کند.به گزارش  مهر، 
محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسامي در گفت وگو با بخش 
خبري ساعت ۲۱ که به صورت زنده از شبکه اول سيما پخش شد، با تسليت 
درگذشت جانسوز دانشجويان واحد علوم و تحقيقات در حادثه واژگوني 
اتوبوس گفت: در ابتدا ازم مي دانم به بازماندگان اين حادثه، پدران و مادران 
درگذشتگان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسامي که در اين مصيبت به 
عزا نشسته اند، تسليت عرض کنم.وي با بيان اينکه اين اتفاق حادثه بسيار 
تلخي بود، اظهار داشت: بنده از همان لحظات اول پس از حادثه در محل 
سانحه حضور داشتم. اين رخداد ابعاد مختلفي داشت که بخشي از آن 
دانشجويان هستند که امروز حدود سه ساعت در جمع آنها حضور داشتم 
با ايشان گفت وگو کردم و صحبت هايشان را شنيدم.  و چهره به چهره 

رئيس دانشگاه آزاد اسامي با تاکيد بر اينکه سريعا در راستاي پاسخگويي به 
افکار عمومي و شفاف سازي عمل کرديم، اضافه کرد: واحد علوم و تحقيقات 
۴۵ هزار دانشجو دارد که بايد عاوه بر دانشجويان به افکار عمومي نيز پاسخگو 

باشيم و به همين نسبت به بررسي حادثه سريع ورود کرديم.

کشف يک کتابفروشي قاچاق ديگر 
در تهران

 دو مرکز ديگر قاچاق کتاب در شهر تهران شناسايي و پلمب شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، دو مرکز ديگر از مراکز قاچاق کتاب، طي روزهاي 
گذشته در تهران شناسايي و پلمب شدند.يکي از اعضاي کارگروه صيانت 
از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران 
 در بيان جزئيات اين خبر، گفت: پس از آنکه،انبار کتابي در خيابان 
کارگر جنوبي کشف و از آن ۴ نيسان وانت کتاب قاچاق استخراج شد، 
يک کتابفروشي در خيابان انقاب که محل آن روبه روي دبيرخانه 
دانشگاه تهران قرار داشت و به عرضه آثار قاچاق مي پرداخت نيز 
کشف و از اين مرکز هم به اندازه بار يک نيسان وانت، کتاب قاچاق 
استخراج شد.اين عضو اتحاديه ناشران درباره چگونگي اطاع از اين 
مراکز عرضه کتاب قاچاق گفت: همکاران کتابفروش، مترجمان و 

مولفان ما را از محل اين مراکز آگاه کردند. 

ره نماي طريق

خبر

 من چند سالي است که سعي کردم 
نمازم را حداقل اول وقت و حتي به جماعت 
بخوانم. در مورد حفظ مسائل ديگر مانند 
نگاه، غذا و گفتار نيز تاش کرده ام، تقريبا 
هر روز قرآن مي خوانم وذکر روزهاي هفته 
را مي گويم و بعضي از تعقيبات و نمازهاي 
نافله را نيز انجام مي دهم؛ اما احساس مي کنم 
که هر روز نسبت به روز قبل دچار افول 
مي شوم و هيچ گونه  شادابي و عاقه اي در 

عبادات و اعمالم احساس نمي کنم. دچار افكار گناه آلود مي شوم 
مثًا در افكارم هرکار خيري را که تجسم مي کنم رنگ و بوي ريا 
و خودنمايي دارد. در هر صورت تاش مي کنم که آدم آرامي باشم، 

ولي سريعا عصباني مي شوم. لطفا راهنماييم نماييد.
يک بررسي کامل از مجموعه اي کارهايتان بکنيد، مثًا مسائل غيبت 
کردن را ياد بگيريد و صحبت کردنتان را براساس آن تنظيم نماييد.

اگر آدم گناه نکند و حداقل، واجبات را منظم انجام دهد، نبايد احساس 
افول کند اين احساس نشان ميدهد که يک جاي کار خراب است. به 
اصطاح علماي اخاق، گر نه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 

چهل ساله کجاست؟
خود و کارهايتان را دقيق بررسي کنيد! اگر کسب مي کنيد حتماً مسائل کسب 
را فرا بگيريد. اگر کارمند هستيد کار خود را با دقت بيشتري انجام دهيد. در 
غذايتان، در رفتار خانوادگي تان در همه چيز کاوش کنيد تا متوجه  شويد 
که اشکال کار از کجاست؟ اگر در کار اشکالي نباشد، امکان افول وجود ندارد. 
مسائل بعد مانند فکر ريا،  تماما تلقين شيطان است. به اين نداها گوش ندهيد. 
اما اينکه سريع عصباني مي شويد،  عيب بزرگي است که ممکن است ده ها گناه 
براي شما به همراه بياورد. اوا بايد بخواهيد که اين عيب برطرف شود  و ثانيا 
اگر با دقت در اعمال خود، مشکل کارتان را دريافتيد و آن را برطرف کرديد، 
آن گاه ممکن است بتوانيد با اين اخاق بد نيز مبارزه کنيد؛ ثالثاً ،  بعد از اين 
دو مرحله، بزرگان فرموده اند:  » براي حل اين مشکل،  باتوجه صلوات بفرستيد.« 

إن شاءاه نتيجه مي دهد.

حسيني:  تلويزيون دچار روزمرگي شده است
منتقد سينما و تلويزيون،  گفت: اين روزها فيلم هاي کره اي تکراري همچنان جزو 
پربيننده هاي تلويزيونند، اين اتفاق خوبي براي تلويزيون نيست، چرا که معتقدم 
تلويزيون براي رفع تکليف قدم برمي دارد و دچار روزَمرگي شده است.به گزارش 
تسنيم، فيلم هاي سينمايي و مجموعه هاي سريالي خارجي چه آمريکايي، اروپايي 
و چه کره اي و ترکيه اي روي آنتن شبکه هاي سيما مي روند و برخي  از اين آثار 
همچون »افسانه دونگ يي« يا »فرار از زندان« جزو پربيننده هاي تلويزيون محسوب 
مي شوند. سيدمحمد حسيني منتقد سينما و تلويزيون واکنش جالب توجهي به 
 پربيننده بودن اين نوع آثار داشت که اين طور  گفت: من فکر مي کنم اين روزها که امثال 
»افسانه  دونگ يي« جزو پربيننده هاي تلويزيون هستند به رويکرد اين روزهاي تلويزيون 

که رفع تکليفي است و به روزمرگي جاي روزمِرگي افتاده، برمي گردد.
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چهار شنبه 97/10/12

آگهي مزايده عمومي
واگذاري به صورت اجاره بهره برداري از بازارهاي روز در سطح شهر مراغه

)مرحله دوم - نوبت دوم(
شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 635ش/ش مورخ 97/8/21 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد واگذاري به صورت اجاره بهره برداري از بازارهاي روز در سطح شهر مراغه را به شرح 
ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي )اشخاص حقيقي و حقوقي( واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز 
جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/10/22 روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مركزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد 
مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور به آدرس: HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره 

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

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

آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
5- رعايت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي كليه شركت كنندگان الزامي مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/11
خ ش: 97/10/11

آگهي مزايده عمومي
واگذاري اخذ عوارض ورودي از وسايط نقليه در ميدان تره بار شهر مراغه

)مرحله دوم - نوبت دوم(
شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 589ش/ش مورخ 97/7/15 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد عوارض ورودي از وسايط نقليه در ميدان تره بار شهر مراغه را به شرح ذيل 
از طريق مزايده کتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي )اشخاص حقيقي و حقوقي( واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 
ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/10/22 روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مرکزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 
  HTTP://IETS.MPORG.IR :25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس

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

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

ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
5- رعايت منع مداخله کارکنان دولتي و کشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي کليه شرکت کنندگان الزامي مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/11
خ ش: 97/10/11

واگذاري:مدت اجاره:مبلغ سپرده شركت در مزايده:مبلغ پايه مزايده بريال:مبالغ عوارض ورودي بريال:نوع وسيله نقليه:رديف

اشخاص حقيقي و 1 سال36/100/000 ريال720/931/000 ريال5/000 ريالسه چرخه1
حقوقي

10/000 ريالماشين سواري2

10/000 ريالوانت بار3

12/000 ريالنيسان4

30/000 ريالشش چرخ و خاور4

40/000 ريالده چرخ5

60/000 ريالتريلي6

واگذاري:مدت اجاره:مبلغ سپرده شركت در مزايده:مبلغ پايه مزايده بريال:محل هاي مورد مزايده:ايام هفتهرديف
اشخاص حقيقي و حقوقي1 سال39/240/000 ريال784/800/000 ريالپهر آباد پائينشنبه1
مولويدوشنبه2
شهرك امام علي)ع(سه شنبه3
يوسف آبادسه شنبه4
بوستان آقاارچهارشنبه4
انزابپنجشنبه5

شهردار مراغه - احمدي

مبلغ به ريالاخذ عوارض:رديف
30/000 ريالالبسه و خرازي و جوراب و...1
40/000 ريالميوه و ارزاق عمومي، پارچه، لوازم آرايشي، كيف و كفش و...2
70/000 ريالفرش و موكت و...3
50% مازاد بر تعرفه شغل مربوطهورود و فروش اجناس در داخل ماشين4

شهردار مراغه - احمدي

 مناقصه عمومي يك مرحله اي واگذاري عمليات 
 مربوط به اصاح و بهينه شبكه فشار ضعيف هوائي در حوزه امور 

توزيع برق منطقه سه رشت از محل اعتبارات داخلي به شماره 97-39
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان گيان )سهامي خاص( به نشاني رشت - بلوار امام خميني - بااتر از ميدان 

مصلي
2- موضوع مناقصه: واگذاري عمليات مربوط به اصاح و بهينه شبكه فشار ضعيف هوائي )جهت تبديل سيم مسي به کابل خودنگهدار با رعايت 
موارد ايمني و بدون قطع برق و برابر دستورالعمل عمليات تعويض سيم با کابل خودنگهدار OD-WWI-01 و مقاوم سازي شبكه( در حوزه امور 

توزيع برق منطقه سه رشت از محل اعتبارات داخلي
3- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ 645/386/000 ريال

4- محل دريافت اسناد مناقصه:
1-4- با مراجعه به سايت http://www.gilanpdc.ir - اطاع رساني - مناقصات و مزايده ها - مناقصات عمومي

تصوير اسكن شده فيش واريزي موضوع بند 5 مي بايست به آدرس ايميل tadarokat@gilanpdc.ir  ارسال و اصل فيش واريزي نيز پيوست مدارك 
مناقصه )پاکت الف( ارسال گردد در صورت عدم وصول فيش واريزي به شرح فوق توسط اين شرکت، به مدارك ارسالي ترتيب اثر داده نمي شود.

5- قيمت خريد اسناد و شماره حساب: مبلغ 500000 ريال )پانصد هزار ريال( به حساب سپهر شماره 0207394180000 نزد بانك صادرات شعبه 
549 فرهنگ رشت به نام شرکت توزيع نيروي برق استان گيان

6- شرايط پيمانكاران: کليه پيمانكاران مي بايستي حداقل رتبه پنج نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزي باشند.
7- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1397/10/12 لغايت تاريخ 1397/10/17

8- زمان و محل تحويل پيشنهادها: اداره دبيرخانه شرکت توزيع نيروي برق استان گيان و حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ 1397/10/29 
مي باشد.

9- زمان گشايش پاکات مناقصه: پاکات مناقصه به تاريخ 1397/10/29 راس ساعت 15 و مطابق با زمان بندي تعيين شده در برگ شرايط مناقصه در 
سالن جلسات شرکت توزيع نيروي برق استان گيان بازگشايي مي گردد.

تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه با ارائه معرفي نامه کتبي بامانع است.
10- تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد: 5 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمين قابل قبول کارفرما

11- پيش پرداخت قرارداد: 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر
12- شماره تلفن هاي تماس: 013-33663006-33606571

13- کارفرما در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.
14- هزينه چاپ آگهي در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزيع نيروي برق استان گيان( مي باشد.

در صورت نياز به اطاعات بيشتر به پايگا ه هاي اينترنتي شرح زير مراجعه فرماييد:
آدرس اينترنتي:

http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir

http://iets.mporg.ir
tadarokat@gilanpdc.ir :پست الكترونيكي

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

شركت توزيع نيروي برق استان گيانخ ش: 97/10/11

 شركت توزيع نيروي برق
  استان گيان 

)سهامي خاص(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت آبانگان 
توس )شناسه ملي 10380257994( )شماره ثبت 10068(

بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت مزبور دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده که راس 
ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/10/23 در محل دفتر مرکزي شرکت واقع در مشهد - بلوار وکيل آباد 61 - خيابان غدير 

4 - پاك 19 تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسان

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/10/11

1462 خ ش: 97/10/11 
هيات مديره


