
روز دوشنبه همين هفته بود که رهبر معظم انقاب در ديدار با دبير 
کل جنبش جهاد اسامي فلسطين، از پيروزي هاي قريب الوقوع ملت 
فلسطين سخن راندند، پيروزي هايي حتي بزرگ تر از به زانو درآوردن 

اسرائيل در 48 ساعت است.
 اشاره رهبري به حمله اخير ارتش رژيم صهيونيستي به نوار غزه است 
که گردان هاي عزالدين قسام، با موشک باران مناطق اشغالي 
به آن پاسخ دادند و درنهايت اسرائيل براي آتش بس، 
دست به دامن نهادهاي بين المللي و کشورهاي ديگر 
شد و ارتش متجاوز، ظرف 48 ساعت عقب نشيني 

کرد. اما محوري ترين بخش سخنان رهبري در ديدار زيادالنخاله، 
وعده تحقق »تشکيل حکومت فلسطيني در تل آويو« بود، سخني که 
بسياري از ناظران بين المللي آن را پاسخي به انتقال سفارت آمريکا 
به بيت المقدس ارزيابي کرده و در راستاي سياست »تهديد در برابر 
تهديد« که پيش ازاين توسط رهبر عالي ايران اعام شده، دانستند.
در همين زمينه، خبرنگار رسالت با سعد اه زارعي، محمدصادق 
کوشکي و حسين رويوران از کارشناسان حوزه بين الملل و مسائل 

منطقه گفت وگو کرده است.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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سرلشکر صالحي:
 نيروهاي مسلح 

در اوج اقتدار هستند

 سعيدرضا عاملی 
 دبير شورای عالی 
انقاب فرهنگی شد

يادداشتيادداشت
يک شعار ماندگار!

حسن کربايي
يکي از شعارهايي که مردم آگاه، فهيم و انقابي ايران اسامي 
در مراسم هاي مختلف گرامي داشت يوم اه 9 دي در سراسر 

کشور سر دادند شعار »مرگ بر آمريکا بود«.
به راستي چرا شعار مرگ بر آمريکا مي دهيم؟!

اين پرسش پس از گذشت 40 سال از زمان پيروزي انقاب 
اسامي، قطعا عجيب به نظر مي رسد اما به قطع؛ واقعيت 

موجود در برخي اذهان است!
حضرت امام خميني )ره(ـ  بر خاف ادعاي دروغين محافل ليبراليستيـ  از ابتداي 
نهضت انقاب اسامي در دهه 40 شمسي، همواره بر استکبارستيزي تاکيد داشتند. 
زيرا ايشان، استکبار و در راس آن آمريکا را عامل بدبختي  ها و دردهاي مردم مظلوم 

ايران و جهان مي دانستند.
حضرت امام )ره( در خرداد 1342 و در نطق روشنگرانه  خود درباره ايحه کاپيتواسيون 

تصريح نمودند؛
»تمام گرفتارى ما از اين آمريکاست! تمام گرفتارى ما از اين اسرائيل است! اسرائيل 

هم از آمريکاست...« )صحيفه امام، جلد يک، صفحه 422(.
هم ايشان فرمودند؛ »آمريکا دشمن شماره اول بشر و ما است...« )صحيفه امام، 

جلد 10، صفحه 373(.
در اين راستاست که رهبر روشن ضمير و کبير انقاب اسامي تاکيد فرمودند؛

»هرچه فرياد داريد، بر سر آمريکا بکشيد که همين فرياد همگاني »مرگ بر آمريکا« 
براي او مرگ مي آورد...« )صحيفه امام، جلد 11، صفحه 121(.

بنا بر اين؛ شعار »مرگ بر آمريکا«نه تنها ملت ايران بلکه مظلومان جهان، ناظر به 
سياست هاي استکباري و نامشروع، جنايات و کينه ورزي ها و بدخواهي ها و با نگاه 

به کارنامه سياه و ننگين دولت آمريکاست!
فرياد غرورآفرين »مرگ بر آمريکا« اعتراض به سياست هاي برتري جويانه اي است 
که يک روز خود را در قالب حمايت از شاهي سفاک و دست نشانده در ايران نشان 
 مي دهد و روزي در شکل ايحه ضدايراني کاپيتواسيون نمود دارد، يک روز در 
به راه انداختن جنگ عراق عليه ايران و طرح تجزيه اين کشور پهناور و روزي ديگر 
در تصوير سرنگون کردن هواپيماي مسافربري و روزي هم در جنگ تحريم هاي 

کينه توزانه ...!
به واقع  بر خاف ادعاها و تظاهرات شبه روشنفکرانه برخي عناصر و رسانه ها، در 
قبال چنين سفاکي ها و ددمنشي ها، سر دادن شعار »مرگ بر آمريکا« رفتار و اتفاق 

عجيب و غريبي است؟
دولت آمريکا در برابر ايران و ملت بزرگ و انقابي آن بديهي ترين اصول اخاقي و 
ديپلماتيک را زيرپا مي گذارد، هر نوع تهمتي را عليه تهران به زبان مي آ  ورد، عمًا 
ضمن حمايت زباني و رسانه اي از گروهک هاي مسلح و تروريست و تجزيه طلب، 
اّطاعات و ساح در اختيار آنها مي گذارد و عليه يک ملت مظلوم تحريم وضع مي کند، 
کدام يک از اين اتفاقات، نادرستي شعار ياد شده را اثبات مي کند؟ جز اين است که 
اتفاقات و اقدامات برشمرده نشان مي دهد تشخيص حضرت امام)ره( درست بوده و 
ايشان با دقت و بصيرتي شامخ، دشمن اصلي را شناسايي و هدف گيري کردند؟ و 
آيا جز اين است که شعار مرگ بر آمريکا در واقع، سند مظلوميت و حقانيت ملت 

مظلوم ايران است؟
براي شان  و  برنمي تابند  را  ياد شده  افرادي که شعار  از  بايد گفت؛ جز آن گروه 
چرايي سر دادن اين شعار، تبديل به مسئله اي پيچيده شده، مخالفان شعار »مرگ 
بر آمريکا« در سطح سياسيون و رسانه هاي داخلي و خارجي، هوشيارانه و با نيتي 
پليد شعار ملت ايران را به چالش مي کشند. آنها مي دانند که فرياد »مرگ بر آمريکا« 
در واقع برماکننده و يادآور ماهيت شيطاني آمريکا و همپيمانان داخلي و خارجي و 
نهان و پيداي آن است. پس مي کوشند که شعار ياد شده را بي مبنا، توهين به يک 
ملت، توهين به يک دولت بي تقصير و بي جرم، عامل تحريک خارجي، باني دشمني 
بي دليل با يک کشور، سبب ساز رويارويي ديپلماتيک و نظامي و در نهايت باعث 

نقض معاهده اي چون برجام توصيف کنند و جلوه دهند.
از اين رو، آيا بجا نيست که شعار پرمغز »مرگ بر آمريکا«ي ملت ايران، همچنان 
با صدايي بلند رو به مظاهر استکبار و سياست هاي ضد بشري واشنگتن، سر داده 
شود؟! در آستانه 40 سالگي انقاب مردم نشان دادند که در تجمعات و تظاهرات 

حماسي خود هرگز اين شعار را از ياد نبرده و نخواهند برد.

روزهاي سياه نتانياهو و صهيونيست ها
حنيف غفاري

رهبر معظم انقاب اسامي ايران  در ديدار دبير 
کل جهاد اسامي به نکات کليدي و ارزنده اي در 
خصوص آزادي قدس شريف و تشکيل حکومت 
فلسطين در تل آويو اشاره فرمودند. بيانات ايشان 
در حالي مطرح مي شود که رژيم اشغالگر قدس 
مي برد:  سر  به  ممکن  وضعيت  در سخت ترين 
شکست گروه هاي تروريستي و تکفيري وابسته 
به رژيم صهيونيستي در سوريه و عراق جايي براي مانور تل آويو در اين 
کشورها باقي نگذاشته است. از سوي ديگر، تشکيل گروه هاي مختلف 
وابسته به جبهه مقاومت در سوريه، يمن، عراق و ....عرصه حيات را بر 
تل آويو و حاميان غربي و مهره هاي عربي آن تنگ تر کرده است. بي ثباتي 
حاميان آمريکايي و اروپايي رژيم صهيونيستي و تشديد تنش هاي داخلي 
ميان آن ها بر سر حمايت از مواردي مانند شهرک سازي هاي غيرقانوني 
رژيم صهيونيستي و فراتر از آن، تشديد خشم و نفرت افکار عمومي 
جهان از صهيونيست ها را بايد به فهرست ناکامي هاي اين رژيم جعلي 

و کودک کش افزود. 
متعاقب گذشت حدود 7  دهه از اشغال فلسطين،نگاه آرماني به موضوع 
مقاومت در نسل اول مبارزان فلسطيني ،به گونه اي خدشه ناپذير به نسل هاي 
بعدي انتقال يافته است.بر اين اساس در کالبد مقاومت، روحي دوباره 
دميده شده است و فلسطينيان خود را براي بازپس گيري سرزمين هاي 
خود از رژيم غاصب صهيونيستي آماده مي کنند.امروز مواجهه با رژيم 
صهيونيستي و بازپس گيري سرزمين هاي اشغالي، خود را در راهپيمايي هاي 
بازگشت نشان مي دهد. "مقاومت" امروز به نماد و گفتماني تبديل شده 
که غزه و کرانه باختري را در برگرفته و روزبه روز بيشتر رعب و وحشت 
را بر اندام صهيونيست ها مي افکند. جالب توجه اينکه کشورهايي مانند 
عربستان سعودي،امارات عربي متحده  و مصر که دستگاه هاي اطاعاتي 
آن ها بيشترين ارتباط را با موساد دارند،خود نيز نسبت به موضوعاتي 
اين ميان، سران  ناکارآمدي طرح معامله قرن آگاه شده اند.در   مانند 
آل سعود با نگراني و وحشت مزمن و دامنه دارتري مشغول رصد تحوات 
سرزمين هاي اشغالي هستند. آن ها شاهد فرسايش و پوسيدگي بيشتر 

طنابي هستند که به آن تکيه داده اند!
پايان دوران رياست جمهوري بوش پسر  حدود 10 سال قبل و در 
مشاهده کرديم که  سرمايه گذاري ويژه اعراب روي کنفرانس خزان زده 
آناپوليس نيز نتيجه اي معکوس داد و پايان سريال خوش خيالي برخي 
 سران سازش کار عرب را رقم زد.در آن زمان شاهد بوديم که عمرو موسي 
دبير کل وقت  اتحاديه عرب با هشدار درباره شهرک سازي رژيم صهيونيستي 
تأکيد کرد که روند آناپوليس با توجه به تداوم شهرک سازي و اقدامات 

اين رژيم پايان يافته است.
امروز در سال 2019 ميادي قرار داريم. بدون تنفس مصنوعي ترامپ 
به سران رژيم صهيونيستي و نتانياهو نيز نخواهد توانست مانع از سقوط 
اين رژيم و نابودي دروني و بيروني آن شود. واقعيت امر اين است 
که پس از شکست هاي متعدد نظامي رژيم صهيونيستي در مقابل 
حزب اه لبنان و حماس در نبردهاي سال 2006 ميادي تاکنون، 
مجالي براي تنفس صهيونيست ها در منطقه باقي نمانده است. بدون 
شک در آينده اي نزديک وعده الهي مبني بر پيروزي ملت فلسطين بر 
متجاوزين صهيونيست به وقوع خواهد پيوست و فلسطينيان تشکيل 
حکومت خود در تل آويو را جشن خواهند گرفت. جوانان فلسطيني امروز  
در کانون مبارزه اي مقدس و فراگير با تل آويو قرارگرفته اند.»انتفاضه« 
در ذات خود پوياست و تحت هيچ شرايطي در مقابل صهيونيسم و 
حاميان فکري و نظامي و سياسي آن  تسليم نمي شود. نقشه هدف 
و...  راه«  »نقشه  قرن«،  «»معامله  ازجمله  استراتژي هايي  و  طرح ها 
جملگي در مصاف با انتفاضه فلسطينيان رنگ باخته اند.انتفاضه اي که 
به مثابه کابوسي سخت نتانياهو و ديگر مقامات رژيم صهيونيستي را 

آشفته ساخته است....

ادامه در صفحه3

شمارش معکوس پيروزي 
مسعود پيرهادي- سردبير

1. در منابع تاريخ معاصر آمده که ساواک 
پيش از محرم سال 42، اطاعيه اي خطاب 
به هيئات و سخنرانان مذهبي صادر کرد و 
در آن هشدار داد که در برنامه ها از سه 
موضوع پرهيز کنند که يکي از آن موارد 
اين بود که عليه اسرائيل حرفي نزنند. نفوذ 
اسرائيل در دستگاه پهلوي و نقش آن در تشکيل و آموزش 
اطاعاتي  دستگاه  سياست هاي  که  بود  شده  باعث  ساواک 
اسرائيل موسوم به موساد در ايران اجرا شود، اما چرا موساد تا 
اين اندازه حساس بود و حتي پرداختن چند سخنران مذهبي 
به موضوع فلسطين را در ايران عصر پهلوي که متحد اسرائيل 

محسوب مي شد برنمي تافت. 
2. در همان سال هايي که امام خميني)ره( براي اولين بار عليه 

مواضع به  هم  را  ديگران  و  کرده  گيري  موضع   اسرائيل 
ضد اسرائيلي دعوت کردند، در 8 نقطه از جهان جنگ 
بود و اتفاقا چند مورد آن نه از جنس تخاصم مرزي 
ميان دو کشور، بلکه از جنس اشغالگري بود، وضعيتي 
شبيه آنچه در فلسطين در حال رخ دادن بود. اما 
چرا امام راحل در کنار مظلوم نوازي و اعام موضع 
عليه ظالم در همه نقاط دنيا، به صورت ويژه به 
مسئله فلسطين پرداختند؟ چرا فلسطين از 
نگاه ايشان مسئله اول جهان اسام بود و با 
تاکيدات چند باره مقام معظم رهبري همچنان 

مسئله اول جهان اسام است؟
3. فلسطين سرزمين رمز آلودي است و به 
نظر مي رسد بسياري از معادات تأثيرگذار 
در آرايش و نظم نهايي جهان قرار است در 
اين محدوده از خاک دنيا رقم بخورد. چه 
مستکبريني که آرزوي نيل تا فرات و اسرائيل 
بزرگ داشتند و امروز از معامله قرن سخن 
مي گويند و چه زنان و مرداني که پنجه در 
پنجه نظام سلطه انداخته اند هر دو مي دانند 
که ماجراي فلسطين تنها اشغال 21 هزار 
کيلومتر مربع نيست. فلسطين جايي است که 
دو جناح ايمان و کفر با تمام قامت قوايشان 

در برابر هم خواهند ايستاد. حتي فساد در 
سرزمين فلسطين و البته نابودي نهايي فساد گران 

در سوره اسراء از پيش خبر داده شده است.

سرمقاله

 صفحه آخر

ششمين سالگرد رحلت ملکوتي آيت اه مجتبي تهراني )ره(

عالِم عامِل ربّاني
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مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان:

 قيمت  جديد 
خودروها نهايي شد

فادي بوديه در گفت وگو با رسالت:

عميقاً به وعده امام خامنه اي

 

 در خصوص فلسطين 
باور داريم 

کار اسرائيل تمام استگزارش خبري تحليلي رسالت از چگونگي تحقق تشکيل حکومت فلسطيني در تل آويو؛ 
ادامه در صفحه 2

 سعداه زارعي: اسرائيل در نقطه صفر است
 محمدصادق کوشکي: آمريکا در معامله قرن شکست خورده است

 حسين رويوران: انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس،  شکست خورده است

آگهي مناقصه عمومي 
 نوبت دوم

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397، پروژه  ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط 
واگذار نمايد.

- داوطلبان مي توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين 
مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند. )تلفن تماس: 36242525-7 

داخلي 366-364(
- شهرداري در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهي و کارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.
- ساير اطاعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

خ ش: 97/10/5

قيمت براساساعتبار )ريال(رديف بودجه مصوب سال 1397پروژه

فهرست بهاي ابنيه سال 19/350/000/0001397رديف 139احداث مجتمع ورزشي

دهقان - شهردار ورامين

آگهي مزايده عمومي
شماره  1397.5207 )نوبت اول( 

موضوع: فروش اقام مازاد و اسقاط   
 متقاضيان خريد مي توانند يك هفته  پس از تاريخ  درج آگهي نوبت  دوم، از ساعت 9 الي 14   جهت بازديد  از کاا هاي مازاد و اسقاط  در پارکينگ انبار مرکزي گاز گلستان – کيلومتر 2 جاده گرگان-

آق قا و از چوب درخت به اداره گاز بندرگز مراجعه نمايند. 
مبلغ تضمين شرکت در مزايده :پيشنهاد دهندگان بايد براي اقام جدول شماره يك  مبلغ 70/000/000 ريال و براي ه جدول شماره دو مبلغ 60/000/000  ريال   بصورت جداگانه بعنوان تضمين شرکت 

در مزايده پرداخت و در پاکت مجزا ارائه نمايند.
تضمين شرکت در مزايده :  واريز وجه نقد به شماره حساب 2174634703002  سيبا   بانك ملي 

تضمين شرکت در مزايده شخص برنده اول بعنوان حسن انجام تعهدات تلقي مي شود و نزد شرکت گاز  باقي مي ماند و پس از تسويه حساب و حمل و بارگيري   و انجام تعهدات ،مبلغ پرداختي بعنوان  
تضمين انجام تعهدات به وي مسترد مي گردد.

پرداخت کليه هزينه هاي حمل و بارگيري و کليه کسورات قانوني از قبيل  9 درصد ماليات بر ارزش افزوده ، بيمه ، عوارض .... بعهده خريدار مي باشد .
محل دريافت و تسليم اسناد مزايده :گرگان _ميدان بسيج –سايت اداري – طبقه همکف – دبيرخانه مي باشد ؛ زمان دريافت اسناد مزايده حداکثرتا سه  روز  پس از چاپ آگهي نوبت دوم  و مهلت 

عودت اسناد ، حداکثر هفت روز پس از توزيع اسناد مزايده   مي باشد.
زمان و مکان کميسيون مزايده:ساعت  14  الي 16  روز شنبه   97/10/29  

شرکت گازاستان گلستان 
شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به آدرس اينترنتي    www.shana.ir  و يا پايگاه اطاع رساني شرکت گازاستان گلستان به آدرسwww.nigc-golestan.ir ) بخش آگهي 

مناقصات( مراجعه و يا با شماره   32480365 – 017 واحد امور قراردادها  و يا 32681637  – 017 تماس حاصل فرمايند.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/12
روابط عمومي شرکت گاز استان گلستانتاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/15

نوبت اول

شرکت گاز استان گلستان



»

سردار سامي:
 فقدان عقانيت 

 سياسي در آمريکا 
مشهود است

سيا سي چهارشنبه 12 دي 21397
25 ربيع الثاني 1440-2 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9399

جانشين فرمانده کل سپاه گفت: فقدان عقانيت سياسي در آمريکا مشهود است.به گزارش 
ايسنا، سردار حسين سامي در مراسم معارفه  فرمانده جديد سپاه اميرالمومنين)ع( استان 
ايام، تصريح کرد: در يکي از فرازهاي برجسته، خطير،سرنوشت ساز و در عين حال اميدبخش 
قرار داريم و ملت ايران در مسير ساختن يک شکوه تاريخي هستند همان گونه که اين ملت 
توانسته است تمرکز قواي بي نظير امپراتوري عظيم تاريخ را در هم  بشکند.وي افزود: در 
دفاع مقدس همه  قدرت هاي بزرگ در آن دوران باهم تجمع کرده بودند تا اين ملت را در 
هم بشکنند و دوباره بر سرنوشت کشور ما حاکم شوند و ملت ما را تحقير کنند و ثابت کنند 
که با تکيه بر اسام نمي توان با قدرت هاي بزرگ درگير شد و حکومت تشکيل داد و مستقل 
بود، اما به لطف خدا و پيوند ميان رهبري و مردم موفق نشدند.سامي تصريح کرد: در زمان 
دفاع مقدس مردم بااقتدار به موايشان علي)ع( جهاد را به همديگر واگذار نکردند و همه 

احساس تکليف کردند که بايد بجنگند که اين تجربه ملت ايران از تاريخ گذشته بود و اين 
شور حسيني مردم با آن نفس قدسي و روح بلند و ملکوتي امام بر پيکره ملت دميد و به آنان 
کمک کرد تا در مسير حق قرار گيرند و در دفاع از اسام از يکديگر سبقت بگيرند.وي بابيان 
اينکه دشمن امروز بر فشار اقتصادي و عمليات رواني متمرکزشده است، ادامه داد: امروز ملت 
ايران نمي ترسد و هر چه دشمن ارعاب و تهديد مي کند ملت آرام تر و قوي تر مي شود و جز 
بر ايمانش اضافه نمي شود و جبهه  استکبار نيز متاطم و سرگردان است.سامي بابيان اينکه 
امروز جبهه  دشمن درهم شکسته و آثار عجز در رفتار و چهره  آنان نمايان است که نمونه  
آن آل سعود، رئيس جمهور آمريکا و اوضاع فرانسه است که خود را مهد آزادي و دموکراسي 
مي داند گفت: شاهد زوال و خاتمه  عقل سياسي و فقدان عقانيت در آمريکا هستيم و در 

مقابل ايران کانون جوشان تدبير و حکمت و مصلحت و منطق است.

خبر
  کوثري: آمريکايي ها جاي پاي 

محکمي در سوريه ندارند
جانشين قرارگاه ثاراه سپاه گفت: آمريکايي ها جاي پاي محکمي در سوريه 
ندارند.سردار اسماعيل کوثري در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري 
ميزان، بابيان اينکه بايد درزمينه خروج آمريکا از سوريه تأمل بيشتري صورت 
گيرد، گفت: آمريکايي ها در ظاهر گفته اند ما از سوريه خارج مي شويم اما مشخص 
نيست که در مقام عمل هم اين کار را انجام مي دهند يا خير.وي با تأکيد بر 
اينکه آمريکايي ها جاي پاي محکمي در سوريه ندارند و تلفات و فشارهاي روحي 
نيروهاي آن ها در سوريه، بيانگر اين ماجراست افزود: برخي از کشورهايي که 
دائماً سردمداران آن ها باحالت مداخله جويانه تکرار مي کردند که »بشار اسد بايد 
از سوريه برود« امروز با مشاهده پيروزي هاي گسترده جبهه مقاومت و ارتش 
سوريه و همراهي گسترده مردم با دولت قانوني اين کشور، در حال ارتباط گيري 
مجدد با سوريه هستند.کوثري خاطرنشان کرد: شهرهاي مختلف سوريه امروز 
از امنيت بسيار بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شده اند و بازگشايي سفارت 

کشورهاي مختلف در دمشق عمدتاً به همين دليل است.

اريجاني: شهرداري ها برنامه و فکري 
براي چابک سازي ندارند

 رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: شهرداري ها برنامه و فکري براي چابک سازي 
ندارند.به گزارش ايرنا، علي اريجاني در نشست با شهرداران کانشهرها با 
تأکيد بر اينکه پسماند ثروت است و نبايد بر زمين بماند، افزود: براي مديريت 
پسماند بايد برنامه داشته باشيم و به توليد برق از پسماند توجه شود، نياز است 
صداوسيما تبليغات مناسبي داشته باشد و تفکيک زباله موردتوجه قرار گيرد 
زيرا چهره شهر را تخريب کرده است.وي خطاب به مسئوان حاضر در نشست 
بابيان اينکه واقف به زحمات شما هستيم و کار شما در کشور ازنظر روحيه 
مردم و مسائل تأثيرگذار است، تصريح کرد: براي پسماند کمتر چاره انديشي 
شده است درحالي که در اين کار پول وجود دارد ما فاينانس آن را دنبال 
مي کنيم زيرا اين کار باعث درآمدزايي براي شما مي شود.رئيس قوه مقننه 
بر ضرورت کاهش هزينه شهرداري ها تأکيد کرد و افزود: بايد به فکر کاهش 
 هزينه ها بود، متأسفانه شهرداري ها هيچ برنامه و فکري براي چابک سازي 
ندارند درحالي که کار آن ها از دولت راحت تر است و ضوابط دولتي در رابطه با 
آن ها وجود ندارد.رئيس مجلس بابيان اينکه شهرداري ها بايد در مورد برخي 
امور به دولت کمک کنند، اضافه کرد: متأسفانه در کشور کمبود تکنيسين 
داريم و آموزش فني و حرفه اي موردتوجه قرار نگرفته است اين در حالي 
است که برخي کارهاي شهرداري ها در اولويت نيست، شهرداري ها مي توانند 
به آموزش هاي فني و حرفه اي توجه جدي داشته باشند، دست شما باز است 

و مي توانيد ورود کنيد.

جزئيات نامه بطحايي به رهبر انقاب 
درباره تبليغات مؤسسات آموزشي

وزير آموزش وپرورش با اشاره به نامه خود به رهبر انقاب در خصوص تبليغات 
مؤسسات آموزشي گفت: ايشان پي نوشتي را مرقوم فرمودند و به بخش هاي 
مختلف دستور دادند.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، سيد محمد بطحايي درباره نامه خود به رهبري در خصوص تبليغات 
مؤسسات آموزشي گفت: چندي پيش نامه اي خدمت مقام معظم رهبري 
نوشتم مبني بر اينکه حجم گسترده تبليغات کتاب هاي کمک درسي موجب 
تخريب هدف هاي تربيتي و پرورشي ما در مدرسه شده است.وي افزود: از 
محضر ايشان خواستم تمهيدي به کارگيرند تا در رسانه ها ازجمله رسانه ملي 
تا آنجا که ممکن است اين ميزان کاهش پيدا کند و پخش تبليغات با نظر 
کارشناسي وزارت آموزش وپرورش صورت گيرد.وزير آموزش وپرورش ادامه 
داد: ايشان هم پي نوشتي را مرقوم فرمودند و به بخش هاي مختلف دستور 
دادند؛ در اولين گام و با همکاري سازمان صداوسيما پخش اين گونه تبليغات 
50 درصد کاهش پيداکرده که اين يک قدم بسيار مؤثر است و از همکاري 

صداوسيما تشکر مي کنم.

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي و فوق العاده جمعيت 

 هم انديشان استان البرز 
)نوبت اول(

الف: دستوركار مجمع عمومي و فوق العاده:
1- گزارش دبيركل جمعيت هم انديشان استان البرز

استان  هم انديشان  جمعيت  خزانه دار  مالي  گزارش   -2
البرز

3- گزارش بازرس جمعيت هم انديشان استان البرز
4- تطبيق اساسنامه و مرامنامه براساس ماده 22 قانون 

احزاب
5- انتخاب اعضاي اصلي وعلي البدل شوراي مركزي

6- انتخاب اعضاي اصلي و علي  البدل بازرسين
ب: مكان؛

كرج، چهارراه كارخانه قند،  سالن فرهنگسراي كوثر
ج: زمان؛

پنجشنبه مورخ 1397/11/11 ساعت 15
تاريخ انتشار: 97/10/12

جمعيت هم انديشان استان البرزخ ش: 97/10/12

آگهي دعوت نوبت اول مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت سهامي خاص بيمارستان 
شفا به شماره ثبت 142 و شناسه 

ملي 10220009014
نظر به عدم اجابت درخواست دعوت صاحبان سهام براي 
تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده توسط هيات 
مديره و بازرسان شركت برابر با ماده 14 اساسنامه و ماده 
95 قانون اصاحي قانون تجارت اينجانبان دارندگان بيش 
از يك پنجم سهام شركت بدينوسيله از كليه سهامداران 
و  قانوني  نماينده  يا  و  كه خود  مي نماييم  دعوت  محترم 
تام ااختيار آنان با در دست داشتن مدارك ثبت سمت در 
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه راس ساعت 
18 روز سه شنبه مورخ 97/10/25 در محل اين شركت واقع 
در اروميه خيابان امام محل بيمارستان شفا تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1- انتخاب اعضاء هيات مديره شركت
2- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

3- انتخاب روزنامه
4- ساير موارد در صاحيت مجمع

صاحبان بيش از يك پنجم سهام شركت سهامي خاص بيمارستان 
به شماره ثبت 142 و شناسه ملي 10220009014

تاريخ انتشار: 97/10/12
خ ش: 97/10/12 حمايت از كااي ايراني

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
فرم شماره 3 )اباغ راي كميته بدوي استاني(

احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي محمود سرخوش در جلسه مورخ 1397/09/06 كميته بدوي مشاغل 
سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 14 )چهارده( شغل مطرح شده 14 )چهارده( شغل مورد تاييد قرار گرفته 

است، جهت اقدامات بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: كارگر )محسن گرامي( - كارگر )عليرضا هاشمي( - كارگر )شركت توزيع نيروي برق استان قم( 
- كارگر )شركت شب كهربا( - كارگر )ناصر موسوي كبيري( - كارگر انشعابات )شركت فني تخصصي( - كارگر )پرويز 
هزار و سي( - كارگر )شركت برق آوران قم( - كارگر ساده )داده پردازي برق و آب پويا( - نصب انشعابات، كارگر برقكار 
)شركت متحدان خدمت برق( - مامور قطع برق و نصب انشعابات )شركت طليعه داران طوبي( - كارگر برقكار )شركت 

آريان مهر نوآور پارس( - مامور قطع و نصب انشعابات )شركت تعاوني مصرف كاركنان برق(
رونوشت:

1- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضي برابر ماده 3 آيين نامه
2- شركت/كارگاه: محسن گرامي، عليرضا هاشمي، توزيع نيروي برق استان قم، شب كهربا، ناصر موسوي كبيري، فني 
تخصصي، پرويز هزار و سي، برق آوران قم، داده پردازي برق و آب پويا، متحدان خدمت برق، طليعه داران طوبي،  آريان مهر 

نوآور پارس و تعاوني مصرف كاركنان برق اطاع و اقدام مقتضي
3- آقاي/خانم: محمود سرخوش جهت اطاع

- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آور ظرف 15 روز قابل تجديدنظرخواهي در 
كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و ازم ااجرا 
شدن راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ 
اباغ براي اشخاص داخل كشور و ظرف 6 ماه از تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهي در ديوان 

عدالت اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/10/12

 ترك زاده آرانيخ ش: 97/10/12
 مديريت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت آطام )سهامي خاص( به شماره ثبت 252 دعوت به عمل مي آيد در جلسه اي كه 
روز شنبه مورخ 1397/10/22 ساعت 18 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:
1- انتخاب بازرسان

2- انتخاب اعضاي هيات مديره
3- تصويب تراز سال مالي

4- تعيين روزنامه كثيراانتشار
5- هر گونه مواردي كه در صاحيت مجمع عمومي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/12
252 خ ش: 97/10/12 

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت اول( شركت آسيا روي زنگان

جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول( شركت آسيا روي زنگان روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 راس ساعت 16 در 
محل دفتر شركت تشكيل خواهد گرديد. لذا از كليه اعضاي محترم دعوت مي شود در تاريخ و ساعت مقرر براي اتخاذ 
تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند يا وكيل و نماينده قانوني خود را با توجه به 

ماده 28 اساسنامه از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- تصميم گيري درخصوص انحال شركت
تاريخ انتشار: 97/10/12

خ ش: 97/10/12
م الف 1076

هيات مديره

هيات مديره شركت آسيا روي زنگان

ادامه از صفحه اول
سعداه زارعي: اسرائيلي ها در بقاي خود دچار 

بحران اند
زارعي از کارشناسان مسائل منطقه و بين الملل گفت: 
اسرائيلي ها در بقاي خود دچار بحران اند و ناچارند 
براي بقا بجنگند و اين يعني اسرائيلي ها در نقطه صفر 
قرار دارند.زارعي اظهار کرد: آزادي فلسطين وابسته به 
مقاومت مردم فلسطين و بيداري کشورهاي اسامي 
در منطقه است. اکنون حدود 70 سال از اشغال اين 
کشور گذشته و از اولين حرکت اسرائيلي ها و يهودي ها 
براي اشغال سرزمين فلسطين که در سال 1905 
شروع شده، 114 سال مي گذرد، اما اعتقاد به آزادي 
سرزمين فلسطين و تاش براي اين آزادي هنوز 
در بين فلسطيني ها به گرمي جريان دارد و سبب 

مقاومت آن ها در برابر اسرائيل شده است.
وي تأکيد کرد: آرمان فلسطين کماکان به عنوان مسئله 
عمومي فلسطيني ها باقي مانده است. اين نشان دهنده 
اين است که مسئله آزادسازي سرزمين فلسطين به 
حاشيه نرفته و همچنان در متن تاش هاي مردمي 
قرار دارد. اين امر به معناي پيروزي است، چراکه 114 
سال مقاومت فلسطيني ها در برابر اشغال سرزمينشان 
زمان زيادي است. حال آنکه معمواً وقتي چنين اشغالي 
اتفاق مي افتد درنهايت به تسليم شدن مردم منجر 
خواهد شد و کشورهاي ديگر پس از طي اين دوران، 
عمًا هويت قبلي خود را از دست مي دهند؛ اما در 
فلسطين، شاهد بقاي تفکر و عمل مقاومت هستيم 
و دقيقاً همين مقاومت، نويد پيروزي فلسطين و 

طليعه آزادي است.
اسرائيل در نقطه صفر است

زارعي عنوان کرد: وقتي به روند رژيم صهيونيستي و 
يهودي سازي فلسطين نگاه مي کنيم، متوجه مي شويم 
اسرائيلي ها هنوز نتوانسته اند وضعيت خودشان را 
تثبيت  براي  جنگ  نيازمند  هنوز  و  کنند  تثبيت 
هستند. آن ها در طي سي سال گذشته به وضعيت 
دفاعي افتاده اند که اين امر شامل ايجاد ديوارهاي 
حائل بين يهودي ها و فلسطيني ها است و همين طور 
تاش هايي که اسرائيلي ها براي دستيابي به آتش بس 
دائمي دنبال مي کنند و تاش هايي که در حوزه عربي 
به منظور متقاعد ساختن کشورهاي عربي براي فراموش 
کردن ملت فلسطين انجام داده اند. همه اين مسائل 
به روشني گوياي آن است که اسرائيلي ها در بقاي 
خود دچار بحران اند و ناچارند براي بقا بجنگند و اين 

يعني اسرائيلي ها در نقطه صفر قرار دارند.
زارعي يادآور شد: وضعيت تدافعي آن ها نسبت به 
اسرائيلي ها يک  گذشته نشان دهنده آن است که 
گام به عقب برداشته اند. »مناخم بگين« که در دهه 
1360 نخست وزير رژيم صهيونيستي بود، در تحليل 
است  گاوي  »اسرائيل  بود  گفته  اسرائيل  وضعيت 
با شاخ هاي بلند که با عقب نشيني بيگانه است و 
به صورت تهاجمي عمل مي کند و حياتش در گروي 
عمليات تهاجمي است.« امروز اسرائيل به وضعيت 
دفاعي افتاده و ناگزير است دور يهودي ها را ديوار 
بکشد و از طرف ديگر داراي هراس دائمي از مقاومت 
فلسطيني و لبناني در مناطق مياني و شمالي فلسطين 
است.وي افزود: اين مسائل نشان دهنده آن است که 
حيات رژيم صهيونيستي در معرض تهديد است. امروز 
شرايط براي اسرائيلي ها سخت و براي فلسطيني ها 
به نسبت گذشته اميدوارانه تر است. اين ها عامت 
آينده نزديک است که  آزادي فلسطين در  و رمز 
مقام معظم رهبري با توجه به شرايط موجود نويد 

آزادسازي فلسطين را داده اند.
وي با اشاره به اين سخن مقام معظم رهبري مبني 
بر لزوم مقاومت در برابر اسرائيل تصريح کرد: وقتي 
مهاجمي به سرزمين ملتي تجاوز مي کند و آن ملت 

در برابر آن مقاومت مي کند، ايستادن براي ملت يک 
پيروزي و وجود مقاومت براي نيروي مهاجم يک 
شکست به حساب مي آيد. درواقع ملتي که ابتدا در 
برابر تجاوز مقاومت کرده و تصرف سرزمين خود را 
نمي پذيرد، آماده مي شود که در مرحله بعد، براي 
آزادسازي سرزمين خود اقدام کند. به همين خاطر 
رهبر انقاب فرمودند مقاومت نشانه و مقدمه پيروزي 
است و تا زماني که مقاومت وجود دارد، اسرائيل شرايط 
روبه زوالي را سپري مي کند.وي ادامه داد: اسرائيلي ها 
از مقاومت در جنگ 22 روزه به مقاومت در جنگ 
دوروزه رسيدند. اين دوره 10 ساله، مدت زماني است 
که اسرائيلي ها توانستند جنگي را مديريت کنند که 
درواقع از 22 روزبه دو روز کاهش پيداکرده است. 
اين امر نشان دهنده ضعيف شدن اسرائيل است و 
حتي نشان مي دهد درزماني که تهاجم مي کنند، قادر 
نيستند به تهاجم خود تا رسيدن به هدف ادامه دهند. 
 در نقطه مقابل، فلسطين قرار دارد که موفق شد جنگي 
22 روزه را به جنگي دوروزه تبديل کند، اين هم 
نمايانگر افزايش توانايي آن ها و نزديک بودن زمان 
پايان اشغال است.اين کارشناس مسائل بين المللي 
درباره جمعه بازگشت و معامله قرن تصريح کرد: 
فلسطيني ها تاکنون در برابر تهاجم مقاومت کرده و 
درواقع تهاجم را به شکست کشانده اند. امروز فلسطيني ها 
به يک ابتکار عمل بزرگ دست زده اند و آن هم مسئله 
انتفاضه بازگشت است که در غزه جريان دارد. نزديک 
به يازده ماه است که فلسطيني ها، هر جمعه به صحنه 
مي آيند و به صورت ميليوني در حاشيه مرزهاي غزه 
تظاهرات مي کنند. شعار »انتفاضه بازگشت«، »رفع 
موانع کنوني« و »برهم زدن مرزهاي تصنعي« که 
اسرائيل با ديوارهاي بلند ايجاد کرده، يک پيام است، 
زيرا فلسطيني ها مي گويند ما اين ديوارها را مي شکنيم 
و به ساير بخش هاي سرزمين مي آييم و منطقه غزه 

را به کرانه وصله مي کنيم.
وي افزود: انتفاضه فلسطيني ها که مردمي و مدني است، اگر 
 فراگير شود، وضعيت متفاوت خواهد بود. اکنون 2 ميليون 
ساکن غزه، 2 ميليون و 200 هزار نفر ساکن کرانه و 
يک ميليون و 400 هزار فلسطيني ساکن سرزمين هاي 
1948، جمعيتي بيش از 5 ميليون را تشکيل مي دهند 
که اگر به صحنه بيايند، در آن صورت اسرائيلي ها قطعاً 
قادر نيستند در مقابل پنج ميليون فلسطيني که براي 
آزادي سرزمينشان تاش مي کنند، مقاومت نمايند 
و به ناچار مجبورند شرايط آينده را به فلسطيني ها 
واگذار کنند. اين ها مقدمه آزادي کامل است و انتفاضه 
بازگشت، درواقع انتفاضه بازگشت فلسطين به صاحبان 

اصلي آن است.
انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس، مقاومت 

را تشديد مي كند
زارعي درباره انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس عنوان 
کرد: آمريکايي ها مي خواستند به رژيم صهيونيستي 
روحيه تزريق کنند، چراکه روحيه مسئوان و ارتش 
رژيم اشغالگر پيش از آن در اثر مقاومت فلسطيني ها، 
شرايط امنيتي اسرائيل در مرزهاي شمالي و در مواجهه 
با مقاومت لبنان و همچنين شرايط شکننده اي که 
رژيم صهيونيستي در مرکزيت فلسطين در منطقه غزه 
و کرانه باختري در مواجهه با فلسطيني ها پيداکرده 
اين  سؤال  حال  بود.  تضعيف شده  به شدت  است، 
است که آيا افتتاح سفارت مي تواند مشکل اسرائيل 
را حل کند؟ پاسخش منفي است چراکه مشکل 
اسرائيلي ها وجود سفارتخانه در تل آويو و فقدان آن 
در بيت المقدس نيست. مشکل اسرائيل ملت هاي به پا 
خاسته و به خصوص ملت بپا خاسته فلسطين است 
که انتقال سفارت آمريکا از تل آويو به بيت المقدس 
بنابراين  بيفزايد؛  مقاومت آن ها  بر درجه  مي تواند 
افتتاح سفارت نه تنها دردي از اسرائيل دوا نمي کند 

بلکه بر مشکات آن اضافه مي کند.
محمدصادق كوشكي: آمريكا در معامله قرن 

شكست خورده است
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به اينکه 
آمريکا در معامله قرن شکست خورده، گفت: رژيم 
صهيونيستي به دنبال اين بود که با انتقال پايتخت خود 
به بيت المقدس و پذيرش اين امر از سوي کشورهاي 
جهان براي هميشه، مسئله اي به نام آوارگان فلسطيني 
و فلسطيني هايي که داخل سرزمين مانده بودند را 

حل وفصل و امنيت خودش را قطعي کند.
 کوشکي اظهار کرد: اين حرکت با انتقال سفارت آمريکا 
از تل آويو به بيت المقدس توسط ترامپ به عنوان معامله 
قرن کليد خورد؛ اما نکته اين است که مقاومت مردم 
فلسطين اجازه نداد که کشورهاي ديگر از آمريکا تبعيت 
کنند. حتي متحدان آمريکا مثل کانادا و استراليا هم 
سفارت خود را منتقل نکردند و عمًا آمريکا در اين 
مسير تنها مانده و شکست خورده است.وي ادامه داد: 
ما اگر روند شکل گيري رژيم صهيونيستي را بررسي 
کنيم، متوجه مي شويم که اين رژيم در مقطعي که 
تازه شکل گرفته بود، موفق شد در جنگ 6 روزه 
اردن و سوريه را شکست بدهد،  سه کشور مصر، 
اما همين رژيم در سال 2006 ميادي در جنگ 
33 روزه از يک گروه چند هزار نفره به نام حزب اه 
شکست مي خورد. در سال هاي اخير حتي نتوانسته اند 
يک منطقه بسيار کوچک محاصره شده به نام غزه 
که 45 کيلومتر طول و 11 کيلومتر عرض دارد را 
شکست بدهند و تاکنون چهار جنگ با منطقه غزه 
داشته اند و در هرچهارجنگ، رژيم صهيونيستي به 

بن بست رسيده است.
کوشکي تصريح کرد: اينکه چرا رژيم صهيونيستي 
طي 6 روز، سه کشور عربي را شکست داده بود و 
اکنون نمي تواند منطقه غزه را شکست بدهد، نماد 
ضعف اين رژيم است. بي ترديد اختافات دروني و 
چندقطبي شدن رژيم صهيونيستي به حدي است که 
کابينه هاي اين رژيم، ائتافي و شکننده هستند. در حال 
حاضر رژيم صهيونيستي دچار بحران جدي سياسي 
است و از سوي ديگر با بحث مهاجرت معکوس، فرار 
شهروندان صهيونيست به اروپا و آمريکا و بحران فرار 
سرمايه گذاران از رژيم صهيونيستي روبه رو هستند. 
به همين علت ازنظر اقتصادي، سياسي، نظامي و 
امنيتي به بن بست رسيده اند و تداوم اين روند باعث 
خواهد شد که اين رژيم از درون دچار فروپاشي شده 

و امکان ادامه حيات نداشته باشد.
اين استاد دانشگاه بابيان اينکه ارتش هاي عربي با 
تفکر ملي گرايي عرب و پان عربيسم مي خواستند 
بر رژيم صهيونيستي غلبه کنند، افزود: آن ها موفق 
نشدند، ولي در مقابل گروه هاي مقاومت مثل حماس و 
جهاد اسامي، با تکيه بر دين و شعار اه اکبر توانستند 
هيمنه رژيم صهيونيستي را بشکنند، لذا اين عامل 
دين بود که توانست وحدت و استحکامي در مقاومت 
فلسطين ايجاد کرده، مقاومت ضد صهيونيستي را به 
يک مقاومت مقدس تبديل کند و رژيم صهيونيستي 

را به زانو درآورده و به آستانه شکست برساند.
ائتاف  طريق  از  مي خواهد  آمريكا  رويوران: 

منطقه اي  اسرائيل را تثبيت كند
حسين رويوران باور دارد که انقاب اسامي از همان 
ابتدا معتقد بود، اسرائيل بايد از بين برود و تثبيتي در 
کار نيست و بر همين اساس، اياات متحده مي خواهد در 
معامله قرن، اسرائيل را از طريق ايجاد ائتاف منطقه اي 

بين برخي از رژيم هاي سازشکار تثبيت کند.
اين  به  اشاره  با  خاورميانه  مسائل  کارشناس  اين 
سخن مقام معظم رهبري که فرمودند: »يک معادله 
روشن در قضيه فلسطين وجود دارد و بر اساس اين 
معادله اگر مقاومت کنيد پيروز خواهيد بود و اگر 

مقاومت نکنيد پيروزي نخواهيد داشت«، اظهار کرد: 
قاعده اي که مقام معظم رهبري مطرح کرده اند، قاعده 
قرآن است. اينکه اگر شما خدا را ياري کنيد، خدا 
شمارا ياري مي کند و اگر شما دنبال نصرت خدا 
باشيد، خداوند هم دنبال نصرت شما خواهد بود. 
لذا گام اول از طرف ما بايد برداشته شود و تأکيد 
مقام معظم رهبري در اينکه شما بايد در مقاومت 
اصرار داشته باشيد تا پيروزي الهي نصيب شما شود، 
به سنت هاي الهي بازمي گردد که در قرآن به طور 
مفصل تبيين شده است. در اينجا مباحث علت و 
معلولي مطرح است. خداوند زماني اين قاعده علت 
و معلولي را به نفع کسي تغيير مي دهد که خودش 

اراده اي داشته باشد.
وي بابيان اينکه واژه و مفهوم پيروزي در فلسطين 
معناي متفاوتي پيداکرده، گفت: ممکن است شما 
بگوييد در جنگ جهاني دوم آمريکا بر ژاپن پيروز شد. 
اين پيروزي منجر به اين شد که ژاپن به طور کامل 
تسليم آمريکا شود و همچنان تسليم آمريکايي هاست 
و اياات متحده در آنجا پايگاه دارد. اين پيروزي به 
معناي يکسره سازي است؛ اما در معادله مقابله با 
رژيم صهيونيستي، پيروزي به معناي ناتواني دشمن 
در تحقق اهدافي است که مدنظر دارد؛ يعني اسرائيل 
در سال هاي 2008، 2012 و 2014 به دنبال اشغال 
غزه و شکست حزب اه در جنگ 33 روزه بود اما 
پيروزي  از  متفاوتي  نوع  ناتواني،  اين  نشد.  موفق 
است. اينکه دشمن قادر به انجام برنامه هاي خود 
نيست و اين مقدمه پيروزي ديگر و شکست کامل 
دشمن است. در مرحله بعد امکانات، اراده و معادات 
متفاوتي را مي طلبد و مقاومت در آينده به اين مسير 

قدم خواهد گذاشت.
معامله قرن آمريكا بر سر مسئله فلسطين

رويوران با اشاره به معامله قرن، تصريح کرد: ترامپ دو 
سال پيش، وقتي وارد کاخ سفيد شد اعام کرد که 
من مي خواهم معامله قرن را مطرح کنم و تا اان هم 
مطرح نکرده است. خيلي ها مي پرسند آمريکا بااين همه 
توان نظامي و تسليحاتي، سياسي و اقتصادي چرا در 
اين دو سال در مطرح کردن معامله قرن تعلل مي کند. 
ايستادگي مردم فلسطين، راهپيمايي هاي بازگشت 
در غزه، مقاومتي که در غزه و کرانه باختري اتفاق 
افتاده و پيروزي هاي عوامل مقاومت، مانع از اين شده 
که آمريکا بتواند معامله قرن را مطرح کند. به هرحال 
معامله قرن طرحي است که نيازمند همکاري منطقه اي 
است.به گفته وي اياات متحده به دنبال اين است 
که در معامله قرن اسرائيل را از طريق ايجاد ائتاف 
منطقه اي بين برخي از رژيم هاي سازشکار تثبيت کند 
که ازيک طرف، عربستان سردمدار جريان سازش و در 
طرف ديگر اسرائيل قرار دارد؛ اما پيروزي هاي محور 
مقاومت و به چالش کشيده شدن هم پيمانان آمريکا 
ازجمله عربستان سعودي منجر به اين شد که آمريکا 
احساس کند زمينه مناسب براي اجراي اين معامله 
وجود ندارد و درنهايت اين کار را انجام نداده است. 
به عبارت ديگر مقاومت موفق شد تا حدي آمريکا را 
در طرح معامله قرن به عقب نشيني وادار کند.اين 
با  کارشناس مسائل خاورميانه تأکيد کرد: آمريکا 

انتقال سفارت به قدس سعي کرد به گونه اي شرايط 
را به نفع رژيم صهيونيستي يکسره کند، اما چنين 
اتفاقي نيفتاد و تنها کشوري که در کنار آمريکا اين 
کار را کرد، گواتماا بود. هيچ کشور ديگري حاضر به 
پذيرش اين شرايط جديد نشد. اين عدم پذيرش، به 
معناي شکست آمريکاست و اياات متحده براي اين 
خط شکني خود نتوانست در دنيا بازاريابي کرده و آن 

را به يک واقعيت سياسي تبديل کند.
نابودي اسرائيل در كمتر از 25 سال

رويوران با اشاره به اين سخن مقام معظم رهبري 
که دو سال پيش فرمودند: اسرائيل 25 سال آينده 
را نخواهد ديد، بيان کرد: اين صحبت مقام معظم 
رهبري همانند پيش بيني و پيشگويي قرآن است؛ 
يعني در سوره اسراء چنين آمده که يهوديان به 
فلسطين مي آيند و يک دولت بسيار قدرتمند ايجاد 
مي کنند اما در مقابل مؤمنين شکست مي خورند. 
اين وعده، وعده الهي است و در اين مسئله تغييري 
ايجاد نخواهد شد و تأکيد آخر آيه بر اين است که 
اين عمل حتماً رخ خواهد داد. برخي نظير مقام 
قطعي  اعتقاد  الهي  وعده  اين  به  رهبري  معظم 
دارند و با اطمينان از اين مسئله صحبت مي کنند، 
اما در مقابل برخي ايمانشان کمتر است و براي 
اثبات اين حرف بايد سراغ تحليل و تفسير بروند. 
ما حتي اگر خارج از چارچوب وعده الهي دنبال 
شاخص باشيم که آيا چنين اتفاقي رقم مي خورد 
يا خير، مي توانيم شاخص هايي پيدا کنيم. در حال 
حاضر اسرائيل از درون در حال فروپاشي است و تا 
25 سال آينده وجود نخواهد داشت.وي درزمينه 
رژيم صهيونيستي  و  فلسطين  تحوات  و  تغيير 
با پيروزي انقاب اسامي،  عنوان کرد: هم زمان 
رژيم صهيونيستي معاهده کمپ ديويد را با مصر 
امضا کرد و تصورش براين بود که اسرائيل کامًا 
در منطقه تثبيت شده، اما به فاصله يکي دو ماه، 
انقاب اسامي ايران به پيروزي رسيد و اسرائيل 
اسامي  انقاب  زيرا  برگرداند،  صفر  نقطه  به  را 
معتقد بود، اسرائيل بايد از بين برود و تثبيتي در 
کار نيست. بسياري فکر مي کردند انقاب ما توان 

تحقق اين شعار را ندارد.
رويوران ادامه داد: ما امروز شاهد محور مقاومت 
هستيم و در اجزاي اين محور، پيروزي هاي جدي 
اتفاق افتاده است. در لبنان نيروهاي مقاومت موفق 
شدند اسرائيل را از لبنان اخراج کنند و در جنگ 
2006 که به 33 روزه مشهور است، رژيم صهيونيستي 
را شکست بدهند. در غزه نيروهاي مقاومت در 
سه جنگ مقابل اسرائيل ايستادگي کردند و در 
جنگ اخير که يک ماه پيش بود، بازهم موفق 
شدند ارتش اسرائيل را شکست دهند. اسرائيل 
که  خواست  مصر  از  و  داد  آتش بس  درخواست 
ميانجي گري کند. اين مسئله نشان از اين واقعيت 
دارد که انقاب اسامي، به نفع محور مقاومت و 
آرمان آزادسازي ملت فلسطين تغييرات بسياري 
ايجاد کرده و اکنون معادات جديدي به وجود 
آمده است و اين امر اسرائيل را تا حد زيادي با 

چالش هاي جدي مواجه کرده است.

گزارش خبري تحليلي رسالت از چگونگي تحقق تشكيل حكومت فلسطيني در تل آويو؛ 

كار اسرائيل تمام است
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رئيسسازمانپدافندغيرعامل:
تلگرامدرامنيتمليخللواردميکند

رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفت: تلگرام در امنيت ملي خلل وارد 
مي کند.به گزارش خبرنگار مهر، سردار غامرضا جالي در نشست 
»بررسي عملکرد پيام رسان هاي بومي و نقش نهادهاي ذي ربط در تقويت 
و تضعيف آن«، بابيان اينکه شبکه هاي اجتماعي يکي از حوزه هاي 
پدافندي کشور محسوب مي شوند که پايش و رصد تهديدات مربوط به 
آن در مأموريت سازمان پدافند غيرعامل است، اظهار داشت: هم اکنون 
در فضاي موجود شاهد ضعف قوانين و تقسيم کار هستيم و به دليل 
همپوشاني وظايف، خطوط اصلي هر نهادي در اين حوزه مشخص 
نيست.وي بابيان اينکه نبود قوانين مشخص در حوزه امنيت ملي، 
امنيت سايبري و امنيت فيزيکي باعث کندي کار در بخش فضاي 
مجازي شده است، افزود: تحليل ها نشان مي دهد که تلگرام امنيت 
ملي را در مؤلفه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيت عمومي 
تحت تهديد قرار مي دهد. اين موضوع يک بحث حياتي است و بايد 
براي آن تصميم گيري درستي شود.رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
با اشاره به اينکه در حوزه هسته اي، پدافند سايبري بدون اختاف نظر 
در حال کار است، گفت: اما در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 
شاهد اختاف نظر هستيم و هرکسي از يک منظر به اين موضوع نگاه 
مي کند اين در حالي است که پيام رساني مانند تلگرام پنج مؤلفه امنيت 

ملي ما را تحت تأثير قرار داده و اين يک معضل حياتي است که بايد 
به آن توجه شود.جالي با اشاره به اينکه مطابق با اظهاراتي که در 
کنفرانس امنيت اروپا و توسط رئيس جمهور فرانسه مطرح شد، حتي 
اروپايي ها نيز از وضعيت فعلي اينترنت راضي نيستند و معتقدند که 
آمريکايي ها فضاي مجازي را تحت تأثير قرار داده اند، افزود: در همين 
راستا انحصار پيام رسان خارجي مطلقاً با امنيت ملي ما همزاد نيست 
و ما نبايد اجازه دهيم که ۴۵ ميليون کاربر تحت تأثير مؤلفه هاي اين 
شبکه قرار گيرد.وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي 
در حوزه حمايت از پيام رسان هاي بومي گفت: اين مصوبه در اجرا 
داد:  ادامه  غيرعامل  پدافند  سازمان  شد.رئيس  همراه  اشکااتي  با 
پيام رسان هاي بومي بايد در کل کشور توزيع شده و بحث رومينگ و 
همپوشاني آن ها مطرح شود تا بتوانند به همه کاربران سرويس دهند 
اما هم اکنون شاهد هستيم که در اين حوزه دو جريان »ما مي توانيم« 
و »ما نمي توانيم« درست شده است. عده اي مي گويند »ما نمي توانيم« 
و به همين دليل پوسته هاي داخلي تلگرام را فعال کرده اند و مي گويند 
»آن ها مي توانند«.جالي گفت: اگر ما نمي توانيم، چطور در امنيت 
دفاعي موشک؛ هدايت نرم افزاري که تکنولوژي به شدت سنگين تر از 
شبکه هاي اجتماعي دارد و باوجود اينکه در چهار ايه تکنولوژي، با 

تحريم مواجه هستيم، توانسته ايم فعال ياشيم اما در شبکه اجتماعي 
نمي توانيم به اهداف برسيم؟ به نظر مي رسد اين موضوع بيشتر يک 
گرايش سياسي است.وي تصريح کرد: از زمان انسداد تلگرام تا باز شدن 
دوپوسته فارسي هاتگرام و تلگرام طايي، پيام رسان هاي فارسي موفق تر 
بودند و بسياري از کاربران به سمت آن ها مهاجرت پيدا کردند اما شاهد 
هستيم که پس از فعال شدن اين دو نسخه، فعاليت پيام رسان هاي 
بومي کمرنگ شد.رئيس سازمان پدافند غيرعامل تأکيد کرد: آشوب 
دي ماه پارسال در شهرهاي مختلف عمدتاً بر مبناي کارکرد شبکه 
تلگرام بود. عمليات آشوب طلبانه مبتني بر تلگرام و با ارسال محتوايي 
همسو با استراتژي هاي دفاعي در اين شبکه صورت گرفت و مردم براي 
اعتراض بسيج شدند.جالي توضيح داد: همچنين عمليات شناختي 
در مداخات اقتصادي نشان داد که اين جريان در بستر شبکه هاي 
اجتماعي اتفاق افتاد و بسيج مردم در فضاي مجازي در اين شبکه ها 
 باعث ايجاد آشوب شد.وي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، موضوع 
ارز ديجيتال گرام به شدت نظام اقتصادي کشور را تحت تأثير قرار داده 
و قرار مي دهد. هم اکنون شاهد هستيم که شغل هايي در بستر اين 
شبکه اجتماعي ايجادشده است و به نوعي اين شبکه جمعيت شاغل 

کشور را به گروگان گرفته است.

مشاور رئيس مجلس گفت: دولت بايد به بودجه نظامي و لجستيکي اهميت بيشتري دهد.
منصور حقيقت پور در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره 
ضرورت توجه ويژه به بودجه دفاعي در سال ۹۸ گفت: بودجه اي که به مجلس ارائه شده است، 
قطعاً مورد اصاح قرار خواهد گرفت و ارقامي که در خصوص بودجه دفاعي به ويژه بودجه 
وزارت دفاع در آن لحاظ شده است، اصاح مي شوند.وي ادامه داد:  انتظار مي رفت با توجه به 
تأکيداتي که رهبر معظم انقاب بر تقويت بنيه دفاعي و افزايش بودجه در اين حوزه داشتند، 
دولت نگاه ويژه تري به مباحث دفاعي و صنايع داشته باشد.وي بابيان اينکه در نظام امنيتي 
منطقه تحوات پيچيده اي رخ داده است که بخشي عمده اي از آن به نفع امنيت کشورمان 
نيست، تصريح کرد: باوجود تهديداتي که در مجاورت مرزهاي کشورمان مشاهده مي شود، 
بايد مقوله دفاع مهم انگاشته شود و نبايد سرمايه گذاري هاي دفاعي را هدر رفت بودجه 

تلقي کنيم.حقيقت پور ادامه داد: همه به اين موضوع اشراف کامل دارند که بودجه دفاعي 
ايران در مقايسه با بودجه دفاعي کشورهاي همسايه اصاً  قابل مقايسه نيست و کشورهاي 
همسايه ما هرسال بودجه دفاعي خود را افزايش مي دهند اما ما به جاي افزايش بودجه آن 
را تقليل مي دهيم. هرچند توان دفاعي ما متکي بر توان داخلي است و وابستگي به خارج از 
کشور نداريم، اما براي پيشرفت و عملياتي کردن طرح هاي دفاعي بايد بودجه مربوط به آن 
افزايش يابد.وي خاطرنشان کرد: توان نظامي و لجستيکي بخشي از ضرورت هاي تضمين 
بقاي يک ملت و کشور است و کشورهايي که در حوزه دفاع ضعف دارند به راحتي تحت 
اشغال و سلطه قرار مي گيرند و حداقل کشورهاي کوچک هم به اندازه تواني که ازلحاظ منابع 
انساني و مالي دارند، حوزه دفاعي را جدي مي گيرند و از آن غفلت نمي کنند و بايد ما هم 

اين حوزه را مهم بدانيم، لذا احتمال اصاح بودجه دفاعي ۹۸ وجود دارد.

جهانگيري:
 سپاه پاسداران براي ساخت مسکن مددجويان 

تاش زيادي انجام داد
معاون اول رئيس جمهور گفت: سپاه پاسداران براي 
ساخت مسکن مددجويان تاش زيادي انجام داد. 
به گزارش حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري 
از  بهره برداري  مراسم  در  جهانگيري  اسحاق  آنا 
۸۰۰ واحد مسکن روستايي مددجويي در استان 
سيستان و بلوچستان و شهرستان قصرقند اظهار 
کرد: مسئوان بايد بتوانند درزمينه تاش براي رفع 
محروميت از مناطق محروم موفق باشند و گام هاي 
اينکه در آستانه  به  با اشاره  بردارند. وي  اساسي 
چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي قرار داريم، 
گفت: مطمئناً يکي از مهم ترين آرمان هاي انقاب 
اسامي که امام راحل براي اين انقاب ترسيم و 
بر آن اصرار و تأکيد داشت و هدف مهم انقابيون 
بوده اين است که انقاب ما، براي مستضعفان و 
پابرهنگان و کساني است که رنج و مشقت بسيار 
ديده و دچار کمبود هستند. معاون اول رئيس جمهور 
افزود: مهم ترين هدف و رسالت انقاب و مسئوان 
تاش براي رفع محروميت از مناطق محروم و حل 

مشکات طبقات ضعيف است و بايد اين دو موضوع 
را در سرلوحه کارهاي خود قرار دهند. جهانگيري 
با بيان اينکه در بررسي عملکرد چهل ساله انقاب 
اسامي حتماً نقاط مثبت و ضعفي داشته ايم، اضافه 
کرد: ممکن است در بسياري از امور مي توانستيم 
بهتر اقدام و برنامه ريزي کنيم و در بعضي از امور هم 
تاش خوبي داشته ايم و اقدام مؤثري در حوزه هاي 
مختلف انجام شده است. وي بابيان اينکه يکي از 
اقدامات مهمي که در ۴۰ سال پس از انقاب انجام 
شد رسيدگي به دورافتاده ترين نقاط کشور بوده که با 
تشکيل جهاد سازندگي و ساير نهادهاي انقابي يکي 
پس از ديگري سعي شد تا چهره خشن محروميت 
را از مناطق مختلف کشور برطرف کنند، خاطرنشان 
کرد: علي رغم اينکه اقدامات مؤثر و مثبت فراواني 
انجام شده، اما هنوز محروميت هاي زيادي وجود دارد 
و مناطقي مانند قصر قند هستند که بايد با يک همت 
و تاش جانانه اين مناطق را به آباداني برسانيم.وي 
تأکيد کرد: حق ملت ايران و مردمي که در مناطق 

محروم زندگي مي کنند اين است که خواسته هاي 
خود را از مسئوان مطالبه کنند و وظيفه ما نيز اين 
است که تاش بيشتري داشته باشيم تا محروميت 
و مشکات مردم برطرف شود.جهانگيري با تأکيد 
بر اينکه بنياد مستضعفان به عنوان نهادي که تحت 
امر رهبر انقاب فعاليت مي کند با اقدامات مثبت در 
مناطق محروم اين پيام مهم را منعکس مي کند که 
اراده کرده تا در راستاي توسعه مناطق مختلف کشور 

و رفع کمبودها کمک حال دولت باشد و اميدواريم 
اين اقدام منشأ يک تحول جدي باشد، ادامه داد: 
کميته امداد امام خميني)ره(  و سپاه پاسداران انقاب 
اسامي براي ساخت مسکن مددجويان تاش هاي 
زيادي را انجام داده و بايد مسکن حمايتي براي 
مددجويان کميته امداد و بهزيستي در دستور کار 
باشد تا همه مردم در مناطق دورافتاده و محروم 

صاحب خانه هاي ايمن باشند. 

خبر
سعيدرضا عاملی دبير شورای عالی 

انقاب فرهنگی شد
 جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی ديروز برگزار شد و در آن»سعيد رضا عاملی« 
به عنوان گزينه پيشنهادی اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی با کسب اکثر 
آراء به عنوان دبير شورا انتخاب شد. به گزارش فارس،  اعضای شورای عالی 
انقاب فرهنگی با حکم مقام معظم رهبری انتخاب می شوند و نهايی شدن 
دبيری حجت ااسام عاملی در صورت عضويت در شورا و با حکم رئيس جمهور 
خواهد بود. محمدرضا مخبر دزفولی از سال ۱۳۸۴ تا کنون دبير شورای عالی 
انقاب فرهنگی است. محمدرضا هاشمی گلپايگانی، سيد مصطفی ميرسليم و 

محمدعلی کی نژاد پيش از اين دبيری شورا را بر عهده داشتند.

 فاحت پيشه:  وليعهد عربستان با تغيير 
وزير خارجه به دنبال دور کردن انتقادات است

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: وليعهد عربستان با 
تغيير وزير خارجه به دنبال دور کردن انتقادات است.حشمت اه فاحت پيشه در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تغيير وزير خارجه عربستان گفت: مقامات سعودي در 
سراشيبي انفعال افتاده اند. تمامي تحوات اخير در حوزه يمن و بعدازآن قتل خاشقجي 
به مؤلفه هاي ثبات، امنيت و شأن سياسي عربستان ضربه زد که اين موارد به عملکرد 
وليعهد برمي گردد. لذا وليعهد با چيدن مهره هاي جديد شطرنج تاش مي کند که 
خود را از محل انتقادات دور کند.وي افزود: وزير خارجه جديد عربستان ازجمله 
کساني است که قبًا مغضوب شده بود که با شرايط جديد، وليعهد عربستان تاش 
مي کند نيروهاي اطراف خود را از حوزه سلطنتي و از ميان کساني که قبًا مغضوب 
شده بودند جذب کند. حال اينکه روزبه روز عملکرد وليعهد عربستان بيش از گذشته 
 زير سؤال مي رود و دنيا نگران است که صدام ديگري از راه برسد.وي بابيان اينکه 
عادل الجبير وزير خارجه سابق عربستان نتوانست سياست هاي منفي وليعهد را توجيه 
کند گفت: وزير خارجه جديد عربستان هم قباً در حوزه ديگري کارکرده است و تاقي 
با ما نداشته که بخواهيم در مورد آن موضع گيري کنيم.فاحت پيشه درعين حال 
اظهار کرد:  البته تمامي اين افراد بازيگران دستگاه سعودي هستند که سعودي ها 
براي پيشبرد سياست خارجي شان به نسل جديد تکنوکرات ها روي آورده اند که 
جزء خاندان موروثي نبودند. الجبير جزء اين دسته بود و اکنون سعودي ها به سمت 

خاندان موروثي بازگشته اند و تاش مي کنند قضايا را خانداني کنند.

شمارش معکوس پيروزي 
ادامهازصفحهاول

۴. شايد آن زمان که فرمانده ملعون صهيونيستي جان و مال و ناموس پناهندگان 
فلسطيني در دو اردوگاه صبرا و شتيا را براي نيروهايش آزاد کرد، يا آن زمان که 
توپخانه  ارتش اسرائيل حتي به مقر سازمان ملل متحد در روستاي قانا هم رحم 
نکرده و پناهندگان و کودکان معلول را به خاک و خون کشيد. يا آن وقتي که 
رئيس رژيم صهيونيستي، خوشحال از ترور شيخ احمد ياسين، عبدالعزيز رنتيسي 
و حتي دانشمندان هسته اي ايران به جوخه هاي ترورش تبريک مي گفت، کمتر 
کسي فکر مي کرد که ارتش تا بن دندان مسلح اسرائيل، امروز به اين وضعيت 
برسد که پس از ۴۸ ساعت از آغاز تجاوز به نوار غزه اي که مساحتي معادل 
با يک سوم شهر تهران دارد،از روي ترس ناچار از کشور مصر براي آتش بس 
درخواست ميانجي گري کند. رژيم منحوسي که در سال ۱۹۴۸ ميادي رسما 
تأسيس شده بود و انتظار داشت بعد از طي هفت دهه به تثبيت قطعي رسيده 
باشد، امروز و در 7۰ سالگي نه تنها به مرحله تثبيت نرسيده، بلکه در اوج ضعف، 

آسيب پذيري و بحران هويتي و به اصطاح در »نقطه صفر« است.
۵.مقاومت حتما پيروز مي شود. اين وعده حق بارها از زبان امام خميني)ره( 
و مقام معظم رهبري تکرار شده، اما رهبر روشن بين انقاب چند سالي است 
که از نويد پيروزي عبور کرده و عما وارد ساز و کار و مراحل نابودي اسرائيل 
شده اند. سخنان »جمهوري اسامي، تل آويو و حيفا را با خاک يکسان خواهد 
کرد« در سال ۹۲، »کرانه باختري هم مانند غزه بايد مسلح شود« در سال ۹۳، 
»اسرائيل ۲۵ سال آينده را نخواهد ديد« در سال ۹۴ و مهمتر از همه »تشکيل 
حکومت فلسطيني در تل آويو« که دو روز پيش بيان شد، همه نشان از آن دارد 

که صبح صادق نزديک است. مقاومت، تنها راه پيروزي است.

خبر
سرلشکرصالحي:

نيروهاي مسلح در اوج اقتدار هستند
جانشين رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران تأکيد کرد: 
نيروهاي مسلح در اوج اقتدار هستند.امير سرلشکر عطااه صالحي در گفت وگو با 
خبرنگار دفاعي ايرنا، اظهار داشت: قدرت دفاعي جمهوري اسامي ايران به قدري 
قابل توجه است که نمي توان آن را توصيف کرد.وي بابيان اينکه تحريم ها عليه 
جمهوري اسامي ايران هيچ تأثيري در قدرت دفاعي کشور نداشته و نخواهند 
داشت؛ اين موضوع را دشمنان به خوبي مي دانند و باقدرت دفاعي ايران آگاه 
هستند افزود: اگر تحريم ها بر توان دفاعي جمهوري اسامي ايران تأثير داشتند، 
دشمنان با ترس و مخفيانه به بازديد پايگاه هاي خود در عراق نمي آمدند.صالحي 
بازديد پايگاه هاي خود   گفت: سفر مخفيانه مقامات آمريکايي به عراق براي 
درحالي انجام مي شود که مسئوان جمهوري اسامي ايران در اوج اقتدار براي 

راهپيمايي اربعين حسيني)ع( در کشور عراق حضور پيدا مي کنند.

صدر: مجمع عمومي خانه احزاب 
بهمن ماه برگزار مي شود

عضو خانه احزاب ايران گفت: مجمع عمومي خانه احزاب بهمن ماه برگزار مي شود.
شهاب الدين صدر در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اعام برگزاري مجمع عمومي 
خانه احزاب ايران در روز جمعه پنجم بهمن ۱۳۹7، گفت: اين مجمع با حضور 7۱ 
حزب و تشکياتي که خود را با قانون جديد احزاب تطبيق داده اند، برگزار مي شود. وي 
يادآور شد: تاکنون نام 7۱ حزب از سوي وزارت کشور براي خانه احزاب ارسال شده و 
پيش بيني مي شود اين تعداد به بيش از ۹۱ حزب برسد.محمدعلي تبرايي دبير اجرايي 
خانه احزاب هم با تائيد اين خبر گفت: تاکنون وزارت کشور نام 7۱ تشکل سياسي را 
به خانه احزاب ايران اعام کرده است و منتظر ليست بعدي هستيم که احتمال دارد 

تعداد احزابي که خود را با قانون جديد تطبيق داده اند افزايش يابد.

حجتااساموالمسلمينرئيسي:
 هيچ حسي جز خدمت

در بارگاه مقدس رضوي ندارم
حجت ااسام والمسلمين رئيسي به شايعه رفتنش از آستان قدس رضوي به 
قوه قضائيه واکنش نشان داد.حجت ااسام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي 
در حاشيه آيين عمليات اجرايي شهرک علم و فناوري عالم آل محمد و در 
گفت وگو با خبرنگار تسنيم در مشهد مقدس، اظهار داشت: در حال حاضر 
جز  هيچ حسي  و  هستم  رضوي  قدس  آستان  در  خدمت رساني  مشغول 
خدمت در اين بارگاه مقدس ندارم.وي در پاسخ به سؤالي مبني بر شايعه 
انتصابش به عنوان رئيس قوه قضائيه، گفت: از همان هايي که اين خبر را 

منتشر کرده اند، بپرسيد.

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

شركتآبوفاضابروستايياستانتهران)شركتدولتي(درنظرداردنسبتبهخريد18200مترلولهپلياتيلنبا
اقطار20-63-75-90-110-125-160و200ميليمتربافشاراسمي10و16اتمسفرجهتتامينآبآشاميدنيروستاهاي
سطحاستانتهرانازمحلاعتباراتصندوقتوسعهملي-تملكداراييهايسرمايهاياستاني-اعتباراتبحرانو
ازطريقمناقصهعموميوبهصورتدومرحلهايطبقمشخصاتفنيارائهشدهدراسنادبادرنظرگرفتنشرايطذيل

ازطريقسامانهتداركاتالکترونيکيدولت)ستاد(بهنشانيwww.setadiran.irاقدامنمايد.
1-محلتحويللولههاانبارمركزيشركتواقعدرروستايغنيآبادشهرستانريميباشد.

2-هزينهبيمه،بارگيري،حملونقلوتخليهبهعهدهفروشندهميباشد.
3-مشخصاتفنيمندرجدرپيوستشماره4توسطكارشناسان/بازرسفنيخريداربررسيودرصورتلزومدر

آزمايشگاهمرجعتستخواهدشد.
4-پيشنويسقراردادخريدكاابهپيوستارائهميگردد.

5-فروشندگاندرمناقصهميبايستخودتوليدكنندهيانمايندهفروشيکيازتوليدكنندگانباشند.
6-هزينههايانجامتستهايموضوعرديف8برعهدهفروشندهميباشد.

7-كليهلولههاميبايستداراي1سالگارانتيو10سالخدماتپسازفروشباشند.
8-كارشناس/بازرسفنيمنتخبخريدارمجازاستدرمرحلهارزيابيفنيشركتكنندگان)فروشندگان(ودرهرمرحله

ازتوليدوهمچنيندرزمانتحويلكاا،نسبتبهبررسيوانجامتستهايموردنياز)بازرسيفني(اقدامنمايد.
9-مدتقراردادششماهوتعليقوتعديلتعلقنميگيرد.

10-هزينهدرجآگهيروزنامهدردونوبتچاپبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.
11-درصورتصاحديدخريدار،مبلغحسنانجامكارتاپايانمدتگارانتيپرداختنخواهدشد.

12-هزينههاياجراييايابوذهاب،اسکانوحقالزحمهفرآيندبازرسيفني)مندرجدرمتنقراردادخريدكاا(بر
عهدهفروشندهميباشد.

13-توليدكنندهبايستيوسايلوتجهيزاتكاليبرهشدهمعتبربرايانجامكليهآزمونهايعملکرديرادركارخانه
داراويابرايانجاماينموضوعبامراكزآزمايشگاهيمعتبرقراردادمنعقدكردهباشددرغيراينصورتهزينههاي

انجامتستهايموردنيازبرعهدهفروشندهميباشد.
شركتبهپيشنهاداتمشروط،مبهموياغيرقابلقبولازلحاظفنيوهمچنينپيشنهاداتيكهشرايطمناقصهدر

آنهارعايتنشدهباشدترتيباثرندادهومردودخواهدبود.
ازمبهذكراينكهبهعلتدومرحلهايبودنمناقصه،ارسالمداركفنيوبازرگانيدرونپاكتببهصورتالکترونيکي
جهتارزيابيكميتهفنيوبازرگانيالزاميبودهوازتاييدشدگانبهصورتكتبيقبلازبازگشاييپاكاتمالي)ج(

دعوتبهعملميآيد.
فروشندگانواجدشرايطتاساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ1397/10/19جهتدريافتالکترونيکياسنادمناقصه

بهآدرس:www.setadiran.irمراجعهنمايند.
مهلتبررسيوارائهپاكتهايالف-ب-جتاساعت9صبحروزشنبهمورخ1397/10/29بهصورتالکترونيکي

ميباشد.
اصلضمانتنامهيافيشبانکيسپردهشركتدرمناقصهبهصورتفيزيکي)دستي(حداكثرتاساعت14بعدازظهرروز
دوشنبهمورخ1397/11/01بهآدرس:تهران-ميدانوليعصر-بلواركشاورز-خيابانشهيدبرادرانعبدالهزاده-بين

كوچهزيباوسرآباداني-پاك31-طبقهسوم-كميسيونمعاماتارسالگردد.
بازرگانيساعت9صبحروزسهشنبهمورخ و تاييدشدگانتوسطكميتهفني مالي)ج( پاكتهاي بازگشايي زمان

1397/11/09وبهصورتالکترونيکيميباشد.
سپردهشركتدرمناقصهمبلغ259/592/033ريالبهصورتضمانتنامهيافيشبانکيميباشد.درصورتواريز
نقديبهحسابجاري40011022207143418بانكمركزي،قابلپرداختدركليهشعببانكمليبهنامشركتآب

وفاضابروستايياستانتهرانانجامگيرد.
تاريخانتشارنوبتاول:97/10/11

تاريخانتشارنوبتدوم:97/10/12
خت:97/10/11

 كميسيون معامات
 شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

فراخوانمناقصهعمومي
يكمرحلهايبهطريقتوام)فشرده(-نوبتدوم

شركتسهاميآبمنطقهايسيستانوبلوچستاندرنظرداردمناقصهعموميبهطريقتوام)فشرده("پروژهعملياتتکميليخط
انتقالآبازسدزيردانتاابتدايشبکهآبياريپيرسهراب" راازطريقسامانهتداركاتالکترونيکيدولتبرگزارنمايد.كليهمراحل
برگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاكتهاازطريقدرگاهسامانهتداركاتالکترونيکي
دولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوازماستمناقصهگراندارايگواهينامهصاحيترتبهبنديصادرهاز
سويسازمانبرنامهوبودجهكشورحداقلپايه4دررشتهآبدارايظرفيتكاريورياليمجازدرصورتعدمعضويتقبلي،مراحل

ثبتنامدرسايتمذكورودريافتگواهيامضايالکترونيکيراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.
ضمناتامينماليپروژهازمحلاعتباراتدولتي)وجهرايج(ويااوراقمشاركتويااسنادخزانهميباشد.

تاريخانتشارمناقصهدرسامانهتاريخ97/10/16ميباشد.
مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:تاساعت19روز-تاريخ97/10/22

مهلتزمانيارائهپيشنهاد)ارزيابيومناقصه(:تاساعت8مورخ97/11/8
زمانبازگشاييپاكتهايارزيابي:ساعت9صبحروزدوشنبهمورخ97/11/8

زمانبازگشاييپاكتهايمناقصه:ساعت10صبحروزچهارشنبهمورخ97/11/10
اطاعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطاعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاكتالف:آدرسزاهدانخيابان

دانشگاه،دانشگاه39كدپستي9816843141دفترحراستوامورمحرمانهشركتوتلفن054-33429410-20
اطاعاتتماسسامانهستاديرانجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:021-41934دفترثبتنام:8896737و85193768

تاريخانتشارنوبتاول:97/10/11
تاريخانتشارنوبتدوم:97/10/12

خش:97/10/11
روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستانمالف:1967

شرکتسهاميآبمنطقهاي
سيستانوبلوچستان

آگهيدعوتمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده)نوبتدوم(
شرکتتعاونيمسكندارايي،ثبتاسنادواماك،تعاون
امورروستاهاآذربايجانغربيبهشمارهثبت231

بنابهتصويبهياتمديره،جلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده)نوبتدوم(شركت
تعاونيمسکندارايي،ثبتاسنادواماك،تعاونامورروستاهاآذربايجانغربيراسساعت
11صبحروزجمعهمورخه97/10/28درشهراروميهدرمحلسالناجتماعاتمعلم،ساختمان
سازماندانشآموزياستانواقعدرخيابانشهيدبهشتي)خياباندانشکده(كوي19-جنب
ازعموم ساختمانكانونوكايدادگسترياستانآذربايجانغربيتشکيلخواهديافت.
سهامدارانواعضاءمحترمدعوتميشودجهتاتخاذتصميمراجعبهموضوعاتذيلدرروز
وساعتمقرردرمحلتعيينشدهحضوربهمرسانندوياباتوجهبهمفادماده19آييننامهنحوه
تشکيلمجامععموميدرصورتيكهحضورعضويدرمجمعميسرنباشد،ميتواندحقراي
خودرابهموجبوكالتنامهبهعضوديگريانمايندهتامااختيارازمياناعضاءياغيراعضاءواگذار
نمايددراينصورتهرعضويميتواندعاوهبررايخودحداكثرسهرايباوكالتوهرشخص
غيرعضوتنهايكرايباوكالتداشتهباشد.توضيحاينکهوكالتنامههايعاديبايستييكروز
بعدازانتشارآگهيمذكورتايكروزقبلازتشکيلمجامعبهغيرازايامتعطيلدرمحلدفتر
شركتتنظيمشدهوتوسطبازرسشركتبررسيوتاييدگردد.درغيراينصورتوكالتنامه

رسميحضوردرمجمعبايستيبهتاييديکيازدفاتراسنادرسميرسيدهباشد.
درجكدمليوتاريختولدوشمارهتلفنحاضريندرجلسهدرليستاساميتوسطعضو

الزامياست.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديرهوبازرسشركت
2-طرحوتصويبترازنامهوسايرصورتهايماليسالهاي1394و1395و1396

3-طرحوتصويببودجهپيشنهاديهياتمديرهبرايصرفهزينههايسالمالي1397
4-انتخابسهنفرهياتمديرهاصليودونفرعضوعليالبدلهياتمديرهبهعلتاتمام

مدتماموريت
5-انتخابيكنفربازرساصليويكنفربازرسعليالبدلبهعلتاتمامماموريت

6-طرحوتصويبحقالزحمهبازرس
بازمينهايهمجوار 7-تصميمگيريدرخصوصمبادلهياپاياپايينمودنزمينهايشركت
درراستاياجراييوعملياتينمودنويکپارچهسازيو)تعويضوتبديلبهاحسننمودن

اماكواراضي(
تاريخانتشار:97/10/12

خش:97/10/12
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آگهيدعوتمجمععموميفوقالعاده)نوبتسوم(
شرکتتعاونيمسكندارايي،ثبتاسنادواماك،

تعاونامورروستاهاآذربايجانغربي
)شمارهثبت231(

بنابهتصويبهياتمديرهشركتتعاونيمسکندارايي،ثبتاسنادواماك،
تعاونامورروستاهاآذربايجانغربيجلسهمجمععموميفوقالعادهنوبتسوم
تعاونيمسکندارايي،ثبتاسنادواماك،تعاونامورروستاهاآذربايجانغربي
راسساعت10صبحروزجمعهمورخه97/10/28درشهراروميهدرمحلسالن
شهيد خيابان در واقع استان دانشآموزي سازمان ساختمان معلم، اجتماعات
بهشتي)خياباندانشکده(كوي19-جنبساختمانكانونوكايدادگستري
استانآذربايجانغربيتشکيلميگردد.ازاعضاءمحترمادارات،)دارايي،ثبت
اسنادواماك،تعاونامورروستاها(دعوتميشودجهتاتخاذتصميمراجعبه
موضوعاتذيلدرروزوساعتمقرردرمحلتعيينشدهحضوربهمرسانندو
ياباتوجهبهمفادماده19آييننامهنحوهتشکيلمجامععموميدرصورتيكه
حضورعضويدرمجمعميسرنباشد،ميتواندحقرايخودرابهموجبوكالتنامه
بهعضوديگريانمايندهتامااختيارازمياناعضاءياغيراعضاءواگذارنمايددر
اينصورتهرعضويميتواندعاوهبررايخودحداكثرسهرايباوكالتوهر
شخصغيرعضوتنهايكرايباوكالتداشتهباشد.توضيحااينکهوكالتنامههاي
عاديبايستييكروزبعدازانتشارآگهيمذكورتايكروزقبلازتشکيلمجمع
بهغيرازايامتعطيلدرمحلدفترشركتتعاونيتنظيمشدهوتوسطهياتمديره
شركتبررسيوتاييدگردد.درغيراينصورتوكالتنامهرسميحضوردرمجمع

بايستيبهتاييديکيازدفترخانههاياسنادرسميرسيدهباشد.
ضمنابههمراهداشتنكارتشناساييمعتبرجهتحضوردرجلسهالزاميست.

دستورجلسه:
1-تمديدمدتفعاليتشركتتعاونيبهاستنادماده6اساسنامه

تاريخانتشار:97/10/12
خش:97/10/12
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 هيات مديره شركت تعاوني مسكن دارايي،
 ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها آذربايجان غربي

 هيات مديره شركت تعاوني مسكن دارايي،
 ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها آذربايجان غربي



رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي گفت: 
در ساختار بررسي بودجه در ايران، بودجه اي بررسي 
مي شود که نتيجه عملکرد بخشي از درآمدهاي دولت در 
حوزه شرکت هاي دولتي است که متأسفانه جزئيات آن به 
ريز توسط مجلس موردبررسي قرار نمي گيرد. محمدرضا 
پور ابراهيمي در گفت وگو با تسنيم، در خصوص شفاف 
نبودن درآمد و هزينه شرکت هاي دولتي و ميزان سود 
منتشرشده آن در ايحه بودجه و همچنين مشخص 
نبودن نحوه هزينه درآمد اين شرکت هاي دولتي در 
بودجه اظهار کرد: در ساختار بررسي بودجه در ايران، 
بودجه اي بررسي مي شود که نتيجه عملکرد بخشي از 
درآمدهاي دولت در حوزه شرکت هاي دولتي است که 
متأسفانه جزئيات آن به ريز، توسط مجلس موردبررسي 
قرار نمي گيرد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسامي گفت: سود شرکت هاي دولتي مندرج در ايحه 
بودجه، بر اساس ميزان درآمد و هزينه آن  شرکت ها 
محاسبه شده که در صورت ورود مجلس به صورت هاي 

مالي اين شرکت ها شايد ميزان سوددهي يا زيان اين 
شرکت ها متفاوت از اعداد ارائه شده در گزارش ها باشد. 
وي ادامه داد: متأسفانه اين اشکال به ساختار بررسي 
ايحه بودجه کشور وجود دارد؛ يعني ما بودجه اي را 
بررسي مي کنيم که اجزاي آن نتيجه گزارش هاي دولت 

است نه جزئيات مالي شرکت ها. پور ابراهيمي در پاسخ 
به اين سؤال که چرا طي اين چند دهه هيچ گاه مجلس 
به موضوع جزئيات مالي شرکت هاي دولتي در ايحه 
اين  هزينه هاي  شود  مشخص  تا  نکرده  ورود  بودجه 
شرکت ها در کجا خرج مي شود، گفت: متأسفانه نکته 

حائز اهميت در اين بخش آن است که بررسي صورت هاي 
مالي اين شرکت ها نيازمند چندين ماه زمان است و با 
توجه به محدوديت زماني مجلس براي بررسي ايحه 
دولتي  شرکت هاي  مالي  صورت هاي  بررسي  بودجه، 
از مجلس مي گيرد.رئيس کميسيون  را  زيادي  زمان 
اقتصادي مجلس شوراي اسامي افزود: شايد بهتر باشد 
مجموعه اي را داشته باشيم که گزارش هاي شرکت هاي 
دولتي را بررسي کند و گزارش تأييد يا عدم تأييد اعداد و 
مفروضات مندرج در بودجه را در اختيار نمايندگان مجلس 
قرار دهد. وي با ابراز اينکه موضوع بررسي صورت هاي 
مالي شرکت هاي دولتي بارها در مجلس مطرح شده و 
انتقاداتي هم به شيوه فعلي بررسي از سوي برخي از 
نمايندگان وجود دارد خاطرنشان کرد: متأسفانه اين 
اشکال به بررسي ايحه بودجه، کامًا وارد است و البته 
با توجه به محدوديت زماني مجلس براي بررسي اين 
ايحه، مکانيسم هايي به عنوان روش هاي ميان بر براي 

حل اين مشکل وجود دارد.

»

وزير جهاد کشاورزي:
 ناکارآمدي خود را 

 به ميزان بارش ها 
ربط ندهيم
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 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس 
کاا زمينه همگرايي تا رسيدن به شفافيت را 
به حداکثر رساند تا مواد اوليه از اين ساختار 
که  واقعي  توليدکنندگان  دست  به  اقتصادي 
گزارش  به  برسد.  هستند،  اوليه  مواد  نيازمند 
مهر، فرشاد مقيمي، معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت از اتصال سامانه هاي مرتبط با خريد 
محصوات از بورس کاا با پروانه هاي بهره برداري 
در حال فعاليت و مواد اوليه موردنياز درج شده در 
آن ها خبر داد گفت: اين کار در جهت شفافيت 
است. مقيمي بابيان اينکه اگر در اجراي برخي 
مکانيسم ها همچون ادامه فعاليت واحدهاي فاقد 
نبايد  نشده،  عمل  به خوبي  بهره برداري  پروانه 
 ماهيت نهادهاي حامي شفافيت ازجمله بورس کاا 
بايد  شرايط،  اين  در  گفت:  برد،  سؤال  زير  را 
نسبت به شناسايي نقاط ضعف در راستاي پايش 
واحدهاي فاقد پروانه بهره برداري اقدام کنيم که 
اين اقدامات در ماه هاي گذشته، در دستور کار 

قرار گرفت. وي افزود: درواقع بورس کاا زمينه 
همگرايي تا رسيدن به شفافيت را به حداکثر رساند 
تا مواد اوليه از اين ساختار اقتصادي به دست 
توليدکنندگان واقعي که نيازمند مواد اوليه هستند، 
برسد؛ اين در حالي است که باهدف شفاف سازي 
و سهولت در تأمين مواد اوليه از سوي صنايع، 
سامانه هاي مرتبط لينک شده و ازاين پس خريد 
محصوات از بورس کاا با پروانه هاي بهره برداري 
در حال فعاليت و مواد اوليه موردنياز درج شده 

در پروانه ها، انجام خواهد شد.

معاون وزير صنعت:
 مواد اوليه از کانال بورس کاا به دست 

توليدکننده واقعي مي رسد

بابيان اينکه ۹۰  معاون وزير جهاد کشاورزي 
درصد مصرف خوراک طيور کشور به واردات 
وابسته است، گفت: علت واردات اين حجم از 
نهاده ها اقليم کشورمان است زيرا کشت ذرت 
کشت تابستانه است و براي توليد به آب زيادي 
نياز دارد که در الگوهاي توسعه اي قرار ندارد. به 
گزارش تسنيم، علي اکبر مهر فرد معاون وزير 
راهکارهاي  ملي  همايش  در  کشاورزي  جهاد 
تحول کسب وکار در صنعت طيور اظهار کرد: 
در شرايط کنوني استفاده از فناوري براي سامان 

دادن مشکات بخش کشاورزي امري ضروري 
بخش  در  اطاعات  فناوري  مي آيد،  به حساب 
کشاورزي و ازجمله طيور که قيمت يک محصول 
در مرحله توزيع ممکن است تا چند برابر افزايش 
يابد کمک فراواني مي کند. وي افزود: توسعه 
استفاده از فناوري هاي نوين در بخش کشاورزي 
مي تواند به توزيع عادانه و صحيح محصوات 
کمک کند و وزارت جهاد کشاورزي از اين امر 
حمايت مي کند. مهر فرد افزود: بخش توليد به 
کمک فعاليت هاي دانش بنيان پيشرفت هاي خوبي 
داشته است اما ناکارآمدي ها در بخش توزيع بوده 
و مشکاتي ايجاد کرده است. وي تصريح کرد: 
ظرفيت توليد 3 ميليون تن مرغ در کشور وجود 
دارد و در سال هايي که آنفلوآنزا در اين صنعت 
نبود پيشرفت هاي خوبي داشتيم؛ مصرف مرغ 
در کشور نيز حداکثر 2 ميليون و 2۰۰ هزار تن 
است و اگر  اين صنعت با ظرفيت کامل فعاليت 

کند دوباره مازاد توليد خواهيم داشت.

معاون وزير جهاد کشاورزي:
 90 درصد مصرف خوراک طيور کشور 

به واردات وابسته است

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

ساختار بررسي ايحه بودجه 98 ايراد دارد

وزير جهاد کشاورزي گفت: نبايد تنبلي و ناکارآمدي خود را به وضعيت متوسط بارش ها در 
کشور ربط داد و از اين طريق خود را توجيه کرد و دست هايمان را باا ببريم بلکه بايد تاش 
کنيم. به گزارش تسنيم، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در مراسم انتخاب و معرفي 
نمونه هاي بخش کشاورزي اظهار کرد: درصورتي که تنها به ميزان يک سوم نمونه هاي بخش 
کشاورزي در کشور توليد داشته باشيم مشاهده کنيد که چقدر ميزان توليد در کشورمان 
افزايش مي يابد و از طرفي در مصرف آب صرفه جويي صورت مي گيرد. وي بابيان اينکه بايد 
از نمونه هاي بخش کشاورزي درس بگيريم افزود: ما محدوديت آب در کشور نداريم بلکه در 
چگونگي مصرف آب محدوديت داريم؛ ما به دنبال فشار آوردن به ذخاير آب کشور نيستيم 
و درصورتي که از گذشتگان درس بگيريم هيچ مشکلي نداريم. وزير جهاد کشاورزي ادامه 
داد: برخي از سر دلسوزي مي گويند که ما نبايد توليد کنيم يا محدوديت هايي در توليد 

ايجاد کنيم، اما درصورتي که بتوانيم به يک سوم راندمان توليد کشاورزان نمونه برسيم ديگر 
هيچ مشکلي در بحث آب نخواهيم داشت. وي تصريح کرد: در شرايطي که بدخواهان 
کشورمان چشم ديدن ما را ندارند ما نيز نبايد دست روي دست بگذاريم و براي تأمين 
غذاي خود در بازارهاي جهاني دنبال خريد غذا باشيم. حجتي افزود: گندم کار نمونه ما 13 
هزار و 5۰۰ کيلوگرم در هکتار توليد دارد اين در حالي است که متوسط توليد اين محصول 
در کشور ما در بخش گندم آبي و ديم 31۰۰ کيلوگرم است. وزير جهاد کشاورزي ادامه 
داد: درصورتي که توليد گندم در کشور به 6 هزار تن برسد چه اتفاقي در توليد اين محصول 
مي افتد؟ براين اساس مي توانيم فرمايشات رهبر معظم انقاب را نيز محقق کنيم. وي افزود: 
در بخش توليد گندم در دهه اول سال ۹۰ ما 6 تا 7 ميليون تن واردات داشتيم اما اکنون 

نياز به واردات نداريم.

دکتر فرحي: 
خدمات قابل ارائه در باجه هاي روستايي پست بانک 

ايران به177 نوع خدمت افزايش مي يابد
خسرو فرحي مديرعامل پست بانک گفت: باجه هاي روستايي اين 
بانک در بيش از 6 هزار نقطه کشور که عموماً هيچ بانکي حضور 
ندارد، 25 نوع خدمت بانکي به مردم ارائه مي دهند و با تعامات و 
قراردادهايي که با سازمان هاي مختلف منعقد گرديده اين خدمات به 
177 خدمت افزايش مي يابد.به گزارش روابط عمومي پست بانک وي 
بابيان اينکه خدمت رساني به هم وطنان روستايي و مناطق دوردست و 
غير برخوردار کشور به عنوان افتخار براي مجموعه کارکنان اين بانک 
است افزود: افتتاح انواع حساب هاي بانکي، دريافت قبوض مصرفي، 
ارائه خدمات الکترونيکي از طريق دستگاه هاي POS، ATM و 
Pinpad، اپ موبايلي، پرداخت تسهيات در قالب عقود اسامي 
و ده ها خدمت بانکي ديگر در باجه هاي اين بانک ارائه مي شود.
فرحي تصريح کرد: پرداخت يارانه و سود سهام عدالت، پرداخت 
حقوق مستمري بگيران تأمين اجتماعي، کميته امداد، امور مربوط 
به دفترچه سامت، کارت ملي، بيمه، تعويض کنتور آب، گاز، برق 
و.... از ديگر خدماتي است که در اين باجه ها به نيابت از سازمانها و 
دستگاه هاي اجرايي دولتي و ساير بخش ها انجام مي شود. طبيعتاً ارائه 
اين خدمات موجب صرفه جويي در هزينه هاي زيادي شده که صرفاً 

بسترهاي پست بانک ايران به خوبي قادر به پوشش آن است.

عضو هيئت مديره بانک ملي ايران تأکيد کرد؛
 ضرورت رعايت مقررات تطبيق و 

مبارزه با پولشويي
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران بر ضرورت رعايت مقررات تطبيق و 
مبارزه با پولشويي تأکيد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، 
برات کريمي در بازديد خود از اداره کل مديريت ريسک بانک ضمن 
تشريح اهميت و جايگاه حياتي اين اداره کل در برهه حساس کنوني نظام 
بانکي کشور، نقش تأثيرگذار آن در اتخاذ تدابير مناسب براي کاهش و 
کنترل مخاطرات در تمامي فعاليت ها نظير تأثيرگذاري پروژه اعتبارسنجي 
مشتريان در جهت تخصيص بهينه منابع و کاهش هزينه هاي وصول 
مطالبات و... را تبيين کرد.همچنين کريمي با اشاره به ضرورت رعايت 
قوانين، مقررات و استانداردهاي بين المللي، مبحث تطبيق و نهادينه کردن 
فرهنگ آن را براي همه سطوح سازماني ضروري دانست و اظهار اميدواري 
کرد واحد تطبيق در ساختار سازماني جديد خود بايد ارائه دهنده خدمات 

به سزايي در جهت اعتاي نام بانک ملي ايران باشد.

بانک پاسارگاد دو دستگاه آمبوانس 
و 10 دستگاه دياليز به دانشگاه علوم 

پزشکي کرمانشاه اهداء کرد
بانک پاسارگاد در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود،دو 
دستگاه آمبوانس و 1۰ دستگاه دياليز به دانشگاه علوم پزشکي 
کرمانشاه اهداء کرد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد،اين بانک 
در راستاي انجام رسالت هاي اجتماعي خود و کمک به مردم شريف 
 زلزله زدهي کرمانشاه،با توجه به بررسي ها و نيازسنجي از اين منطقه،
2 دستگاه آمبوانس و 1۰ دستگاه دياليز را براي خدمات رساني به 
هم ميهنانمان در کرمانشاه به دانشگاه علوم اين استان اهداء کرد.

بر اساس اين خبر،رئيس دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در مراسم 
اهداي اين تجهيزات ضمن قدرداني و تشکر از توجه بانک پاسارگاد 
به اين منطقه و ارسال کمک از سوي اين بانک گفت:مسئوان بانک 
پاسارگاد مي توانستند جهت کار تبليغاتي هم شده پروژه هايي مانند 

خانه بهداشت که ماندگاري بيشتري دارند بسازند.

خبر
عليلو:

مشکل خودروسازي، دولتي بودن است
رئيس کميته  تحقيق و تفحص مجلس نهم از خودروسازي با تأکيد بر اينکه 
علت العلل مشکات کنوني، دولتي بودن صنعت خودرو است، گفت: دولت بايستي 
در صنعت خودروسازي، اصل ۴۴ را به درستي اجرا کند و صنعت خودرو را به 
بخش خصوصي واقعي واگذار کند. علي عليلو رئيس کميته تحقيق و تفحص 
مجلس نهم از خودروسازي در گفت وگو با الف بابيان اينکه ما منتقد خود صنعت 
خودرو نيستيم، گفت: اين صنعت به علت آنکه سهم به سزايي در اشتغال، توليد 
و ارزش افزوده ملي دارد بايستي موردحمايت قرار گيرد. وي افزود: ما چه در 
قالب کميته تحقيق و تفحص و چه در قالب هاي ديگر همواره نقدمان بر روي 
عوامل بازدارنده رشد صنعت بوده است. ريشه اصلي مشکات به مديريت فشل، 
دولتي، رانتي و نبود استراتژي بلندمدت براي صنعت برمي گردد که متأسفانه 
در حال حاضر نيز اين مديريت حاکم است. عليلو با تأکيد بر اينکه علت العلل 
مشکات کنوني، دولتي بودن صنعت خودرو است، گفت: دولت بايستي در 
صنعت خودروسازي، اصل ۴۴ را به درستي اجرا کند و صنعت خودرو را به بخش 
خصوصي واقعي واگذار کند. رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس نهم، بابيان 
اينکه مديران خودروسازان بزرگ کشور دولتي و سياسي هستند که با نظر وزير 
انتخاب مي شوند، گفت: اين مديران براي آنکه بر مسند قدرت بمانند بايد خواست 

وزير را برآورده کنند وگرنه در اين جايگاه باقي نمي مانند. 

معاون وزير نفت:
 ظرفيت توليد روزانه بنزين کشور

 به 10۵ ميليون ليتر مي رسد
معاون وزير نفت در امور پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: با راه اندازي 
فاز سوم پاايشگاه ستاره خليج فارس در پايان هفته، ظرفيت توليد بنزين 
کشور به 1۰5 ميليون ليتر در روز مي رسد. به گزارش مهر به نقل از وزارت 
نفت، عليرضا صادق آبادي، با اشاره به اين که ظرفيت توليد بنزين کشور در 
آبان ماه پارسال، 63 ميليون ليتر در روز بود، افزود: اين مقدار در دي ماه 
پارسال با تثبيت توليد در فاز يک پاايشگاه ستاره خليج فارس 2۴ درصد 
افزايش يافت و به 7۸ ميليون ليتر در روز رسيد. وي، ظرفيت توليد بنزين 
در نيمه نخست امسال را ۹5 تا ۹7 ميليون ليتر در روز عنوان و تأکيد 
کرد: هم اکنون در حال آماده سازي براي افزايش ظرفيت توليد بنزين و يک 
جهش بزرگ براي آخر هفته جاري هستيم.به گفته مديرعامل شرکت ملي 
پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي، با توليد روزانه 1۰5 ميليون ليتر بنزين 
در کشور افزون بر تأمين نياز داخل، حدود 2۰ ميليون ليتر نيز تفاوت 
توليد و مصرف در 6 ماه دوم سال خواهيم داشت. صادق آبادي به هم زماني 
تحريم هاي جديد و مشکات نقل وانتقال کاا و ارز با آغاز اجراي فاز سوم 
پاايشگاه ستاره خليج فارس اشاره کرد و گفت: اين موضوع مشکات جديدي 
سر راه اجراي اين پروژه قرارداد که به لطف خدا با تاش همه مديران و 

کارکنان پاايشگاه بر اين مشکات فائق آمديم.  

مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان:
 قيمت  جديد خودرو ها نهايي شد

مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان از اعام سياست هاي 
وزارت صنعت در مورد قيمت خودروهاي مشمول قيمت گذاري و ساير خودروها 
در پنج شنبه اين هفته )13 دي ماه( خبر داد. عباس تابش در گفت وگو با تسنيم، 
با اشاره به اينکه کليه سياست هاي وزارت صنعت در مورد قيمت خودروهاي 
مشمول قيمت گذاري و ساير خودروها پنج شنبه اين هفته اعام خواهد شد، 
اظهار داشت: در اين سياست گذاري توجه جدي به حقوق مصرف کنندگان 
شده است. مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در 
خصوص وضعيت تحويل خودروهاي هاوال به مشتريان نيز گفت: تعهدات 
شرکت در مورد اين خودرو 23۰۰ دستگاه است اما موجودي شرکت فقط 

۴۰۰ دستگاه بوده و امکان توليد هم نيست.  

خبر
وزير ارتباطات:

 استفاده از تجهيزات آمريکايي
 در شبکه ملي اطاعات، حذف شد

وزير ارتباطات گفت: امروز اعام مي کنيم که در کل شبکه ملي اطاعات از 
اباغ مرکز ملي  افزود: طبق  استفاده نمي شود. وي  آمريکايي  هيچ محصول 
فضاي مجازي براي کاهش اثر تحريم ها در بخش اينترنت با چند کشور ازجمله 
ترکيه توافقاتي کرديم و مذاکراتي نيز با ديگر کشورهاي همسايه ازجمله عراق 
و روسيه در دستور کار است. به گزارش فارس، محمدجواد آذري جهرمي در 
راستاي دستور  در  داشت:   اظهار  اطاعات،  ملي  افتتاح هسته شبکه  مراسم 
مرکز ملي فضاي مجازي تمامي دستگاه هاي آمريکايي از شبکه ملي اطاعات 
حذف شده و مسيرياب ها و سوييچ هاي سيسکو از هسته شبکه ملي اطاعات 
جمع آوري شده است. وي ادامه داد: از همه خواهش مي کنم مطالبات سياسي 
خود را در شبکه ملي اطاعات وارد نکنند همچنان که فيلترينگ ارتباطي با 
شبکه ملي اطاعات ندارد. وزير ارتباطات و فناوري اطاعات همچنين گفت:  
بنابر اباغ مرکز ملي فضاي مجازي درباره کاهش اثر تحريم ها در حوزه اينترنت با 
چند کشور توافقاتي انجام داده ايم و با چند کشور ديگر نيز مذاکراتي را درزمينه 
پيرينگ شبکه در دستور کار است. وي افزود: در يک سال گذشته پيرينگ با 
کشورهاي همسايه در دستور کار قرارگرفته است؛ با ترکيه، آذربايجان و عمان 
توافقاتي داشتيم که ارتباطات به جاي انتقال به کشورهاي اروپايي به صورت 
منطقه اي مبادله شود و با کشورهاي روسيه، عراق، پاکستان و امارات نيز در 

حال مذاکره براي توافق هستيم. 

نوبخت:
 وابستگي به نفت در سال آينده 
حداقل ۲۸ درصد کاهش مي يابد

رئيس سازمان برنامه وبودجه کشور گفت: وابستگي به منابع حاصل از فروش 
نفت در سال آينده حداقل 2۸ درصد کمتر از امسال است. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت گفت: درآمد داري نفت در بودجه 
سال آينده با احتساب نرخ هشت هزارتوماني ارز در سامانه نيما ممکن است 
نفت کم  به  وابستگي  اما  دهد  نشان  بزرگ  ريالي  ازنظر  را  نفتي  درآمدهاي 
شده است. وي بابيان اينکه سال ۹7 سهم دولت از درآمد نفتي 27 ميليارد 
دار است، افزود: در بهترين شرايطي که براي سال ۹۸ پيش بيني شده درآمد 
 نفتي دولت 21 ميليارد دار است؛ يعني وابستگي نفت در سال آينده حداقل 
2۸ درصد نسبت به سال جاري کمتر مي شود. رئيس سازمان برنامه وبودجه 
اظهار داشت: دليل طرح محاسبه اغواکننده افزايش درآمدهاي نفتي اين است 
که سال گذشته هر داري که به دست مي آمد در 35۰۰ تومان ضرب مي شد 
)نرخ تسعير ارز(؛ اما در سال آينده بخشي از آن براي تأمين کااهاي اساسي با 
نرخ تسعير ۴2۰۰ تومان و حدود هفت ميليارد دار با نرخ ارز ۸ هزارتوماني نيما 
محاسبه مي شود. وي تصريح کرد: اين موضوع ممکن است درآمدهاي نفتي را 
ازنظر ريالي بزرگ نشان دهد، اما اصل وابستگي به نفت در سال آتي از امسال 

حداقل 2۸ درصد کمتر است. 

عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس:
  درآمد ۶00 هزارميلياردي نفتي ها 

در ايحه بودجه 9۸ از کجا آمد؟
عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس بابيان اينکه، 5۰ درصد عدد بودجه شرکت هاي 
دولتي متعلق به شرکت نفت است، گفت: نفت توليدي مربوط به شرکت نفت با نرخ 
هشت هزار تومان تسعير مي شود. به گزارش تسنيم، بررسي پيوست شماره سه ايحه 
بودجه ۹۸ نشان مي دهد، سه شرکت نفت، گاز و پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي 
به تنهايي 75 درصد کل بودجه شرکت هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند. يکي 
از نکات مهم در خصوص بودجه شرکت هاي دولتي عدم بررسي منابع و مصارف 
آن ها در مجلس شوراي اسامي است.درواقع مجلس براي بررسي ايحه ۴۰7 هزار 
ميلياردي بودجه عمومي دولت کميسيون تلفيق تشکيل داده و تبصره هاي بودجه 
يک به يک در صحن علني مجلس تصويب مي شود اما بودجه شرکت هاي دولتي 
که بيش از 3 برابر بودجه عمومي دولت است در مجلس بررسي نمي شود. محمد 
حسيني عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس از معدود نمايندگاني است که بحث 
بررسي بودجه شرکت هاي دولتي را در دو سال اخير پيگيري کرده است. به هرحال 
با توجه به پيچيدگي بودجه شرکت هاي دولتي به نظر مي رسد نمايندگان شاخص 

مجلس بايستي در اين خصوص ورود جدي تري داشته باشند.

با حضور سعيدي کيا
700 فقره سند اماک علوي اهداء شد

کشور  مستضعفان  بنياد  رئيس  کيا  سعيدي  محمد  حضور  با  مراسمي   در 
7۰۰ فقره سند مالکيت اماک بنياد علوي در آستانه اشرفيه اهداء شد. به گزارش 
مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد مستضعفان، رئيس بنياد مستضعفان 
کشور در حاشيه اين مراسم با اشاره به اينکه از سال ۹3 تاکنون 73 هزار فقره 
سند مالکيت براي اماک مسکوني و زراعي مردم صادر و واگذارشده است، اظهار 
 کرد: اين ميزان زمين به مساحت 2 هزار و 2۰۰ هکتار است. محمد سعيدي کيا 
با بيان اينکه از اين تعداد 7 هزار و 1۰۰ فقره مربوط به استان گيان بوده است، 
افزود: ارزش ريالي اماک واگذارشده بيش از 1۴ هزار ميليارد ريال است که بيش 
از ۹۸ درصد آن رايگان سنددار شد. وي همچنين در ادامه به اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي در سطح روستا ها نيز اشاره کرد و گفت: از سال ۹5 تاکنون 2 
 هزار و 7۰۰ طرح اشتغال زايي با 1۴ هزار ميليارد تومان اعتبار به تصويب رسيد 
و تاکنون 2 هزار و 7۰۰ طرح اشتغال زايي با 1۴ هزار ميليارد تومان اعتبار به 
تصويب رسيده که در حال حاضر متقاضيان 2 هزار و ۴۰۰ طرح تسهيات دريافت 
کرده اند. رئيس بنياد مستضعفان کشور با تأکيد بر لزوم توجه به اشتغال زايي در 
سطح روستاها، اجراي طرح هاي اشتغال زايي روستايي را سبب کاهش مهاجرت از 
روستا ها به شهر ها اعام کرد. وي بابيان اينکه طرح هاي اشتغال زايي ارائه شده بايد 
توجيه اقتصادي داشته و عملياتي باشد، بيان کرد: تمامي طرح هاي تصويب شده 
بايد به مرحله اجرا برسد. سعيدي کيا ادامه داد: اين بنياد با مشارکت وزارت 
ورزش و جوانان ساخت 25۰ زمين ميني فوتبال با چمن مصنوعي در سراسر 

کشور را آغاز کرده که 7 زمين در استان گيان قرار دارد.

مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي:
 حجتي حق ندارد قيمت مرغ را

10 هزار تومان اعام کند
مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي با اشاره به اعام قيمت 1۰ هزارتوماني 
مرغ از سوي وزير جهاد کشاورزي مدعي شد، آقاي حجتي به عنوان وزير 
نمي تواند و نبايد قيمت واقعي مرغ را متفاوت از قيمت اعام شده کارگروه 
تنظيم بازار اعام کند.به گزارش تسنيم، مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي 
با اشاره به عوامل قاچاق و کاهش توليد در گراني مرغ و گوشت، گفت: 
واسطه هاي تأمين خوراک طيور نيز که از عوامل افزايش قيمت خوراک 

طيورند برافزايش قيمت مرغ تأثير دارند.

آگهي مناقصه عمومي
مرحله اول )نوبت دوم(

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/4155/ش مورخ 1397/2/29 شوراي اسامي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري و انجام 
تشريفات قانوني مناقصه عمومي جدولگذاري سطح شهر، به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. 1- سپرده شرکت در مناقصه به يكي از روش هاي 
ذيل ارائه گردد: ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ 5% که از تاريخ درج آخرين آگهي مناقصه به مدت حداقل 120 روز اعتبار داشته و قابل تمديد 
باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب 1067613761 بانک رسالت شعبه هشتگرد کد شعبه 636. 2- برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه 
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است. 
4- مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداري واريز و فيش آن را ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند 
جهت خريد اسناد يک هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور قراردادها و پيمان هاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن 
4-44222022-026 تماس حاصل فرمايند. 6- ازم به ذکر است هنگام خريد اسناد، داشتن رتبه، معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل، 
روزنامه  آخرين آگهي تغييرات اعضاء شرکت، مهر شرکت و اصل و کپي کارت ملي نماينده شرکت الزامي مي باشد. 7- ساير اطاعات و جزئيات 
در اسناد مناقصه مندرج است. 8- پيشنهادات مي بايست در پاکتهاي مجزا )الف - ب- ج( اك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

1397/10/15 به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود. 9- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

خ ش: 97/10/5

وزارت كشور
استانداري البرز

شهرداري هشتگرد

رشتهرتبه5% سپرده شركت در مناقصه )ريال(اعتبار )ريال(عنوان پروژهرديف

راه و باندحداقل 3/211/009/174160/550/4585جدولگذاري سطح شهر1

امير بهمني - شهردار هشتگرد

شهرداري هشتگرد

بدينوسيله آقاي بابک شريف فرزند عاشورمحمد داراي شناسنامه شماره 366 صادره از بوشهر متولد 1353 
اظهار مي دارد که دانشنامه دائم شماره 41733 تاريخ 1377/7/21 ايشان مفقود گرديده است؛ لذا به موجب 
اين آگهي گواهينامه مذکور ابطال مي شود. از يابنده خواهشمند است مدارك فوق را به اداره کل امور آموزشي 

دانشگاه تبريز تسليم نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب کبرا صادقي نژاد فرزند اکبر به شماره شناسنامه 38152 صادره از تهران در مقطع 
کارشناسي رشته علوم اجتماعي/خدمات اجتماعي صادره از واحد دانشگاهي اراك به شماره ثبت سازمان مرکزي 
38512105094 به تاريخ 88/1/19 صادر گرديده است فاقد اعتبار مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسامي واحد اراك به نشاني ذيل ارسال نمايد. اراك، ميدان امام خميني)ره(، بلوار امام خميني)ره(، 

شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد اسامي واحد اراك صندوق پستي 38135/567 اداره فارغ التحصيان
آگهي فقدان قرارداد واگذاري زمين با کاربري آموزشي

بدينوسيله اعام مي دارد، اصل قرارداد به شماره ص/330/1254 مورخه 89/2/7 مربوط به واگذاري يک قطعه 
زمين به مساحت 2971/72مترمربع از سوي شرکت عمران شهر جديد پرديس به موسسه آموزشي فرهنگي 
غيرانتفاعي برومند پرديس واقع در محله يک فاز دو جزء پاك ثبتي 2 فرعي از 5 اصلي حوزه ثبتي رودهن به 
نشاني شهر جديد پرديس ميدان عدالت فروردين جنوبي خيابان مهتاب يک کوچه دانش آموز قطعه آموزشي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
کارت سبز شناسنامه ماشين به شماره شهرباني 131ق31- ايران 10 مدل 1376 به شماره موتور 00044606 و 
شماره شاسي F1412276536945 به نام آقاي غامحسين کياني فرزند ميرحسين صادره از همدان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ـ58 و شماره موتور 535190 و شماره شاسي   کليه مدارك وانت نيسان 2400 رنگ آبي مدل 1388 و شماره پاك 32-921ه
NAZPL-140TBM243473 شامل برگ سبز، کارت و سند قطعي به نام شرکت بهينه گاز خورشيد خاور 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي رنگ مشكي مدل 1384 به شماره پاك 68-717ج39 و شماره 
از درجه  و  به مهدي گلي مفقود گرديده  متعلق   S1412284687486 موتور 01336236 و شماره شاسي

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1391 به شماره انتظامي 61-728ب65 
و شماره شاسي NAAM01CAXCR578648 و شماره موتور 124K0042542 به مالكيت لقمان مولودي 

فرزند کريم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( - سند مالكيت دفترخانه و سند کمپاني خودرو سواري پرايد مدل 1384 به شماره 
انتظامي 69-755د15 و شماره موتور 01356556 و شماره شاسي S1412284701333 به مالكيت علي البرزي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري سمند SEXU7 مدل 1394 به شماره انتظامي 61-144م13 و 
شماره شاسي NAACN1CWXFF741256 و شماره موتور 124K0656961 به مالكيت گاله ابراهيمي فرزند 

رحيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب  گاله ابراهيمي مالک خودرو سواري سمند SEXU7 به شماره شهرباني 61-144م13 و شماره 
بدنه NAACN1CWXFF741256 و شماره موتور 124K0656961 به علت فقدان اسناد فروش  تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب لقمان مولودي مالک خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 61-728ب65 و 
شماره بدنه NAAM01CAXCR578648 و شماره موتور 124K0042542 به علت فقدان اسناد فروش  
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز، سند کمپاني، عوارض و وکالت هاي فروش قبلي خودروي سواري پژو 206 مدل 1386 تيپ 2 به 
شماره موتور 14186028277 و شماره شاسي 21523363 و شماره پاك 967س84- ايران 17 به رنگ 
خاکستري متعلق به افسانه احمدي شهابي فرزند آقاار به شماره ملي 2970833451 صادره از مياندوآب 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگه سبز و شناسنامه مالكيت خودرو سايپا 131SE به رنگ سفيد روغني مدل 1396 و شماره پاك 
69-794ص43 و شماره موتور M13/5807250 و شماره شاسي NAS411100H1276945 به نام آقاي 

حسن سادين فرزند قربانعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني پژو 405 مدل 88 رنگ نقره اي به شماره انتظامي 798و64- ايران 43 و 
شماره موتور 12488176200 و شماره شاسي 119742 به نام مرتضي منصوري نيک مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و کارت، برگ کمپاني، بنچاق وانت نيسان مدل 1386 به رنگ آبي و شماره پاك ايران 
68-951د96 و شماره موتور 360708 و شماره شاسي J047581 به نام عباس حسومي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه فعاليت کانون آگهي و تبليغاتي آراد مراغه به شماره مجوز 1/18728/783 به تاريخ صدور 
1395/11/3 به نام حسين احمدزاده به شماره 1550490796 فرزند نصرت اله مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پيكان مدل 1380 تيپ 1600 به شماره موتور 91128000102 و شماره شاسي 
هادي صدريان  به  متعلق  روغني  رنگ سفيد  به  ايران 35  پاك 882ق19-  و شماره   80500563
فرزند غامعلي به شماره ملي 1552487288 صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم پژو تيپ 206 به رنگ بژ متاليک 
مدل 1383 و شماره شاسي 83651887 و شماره موتور 10FSS14843550 و شماره پاك انتظامي ايران 

34-726ص22 و به نام مالک هادي حكمتي فرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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امام جمعه شهر خرو نيشابور:
جمهوري اسامي در 

خيلي از شاخص هاي 
 فناوري در جهان 

ممتاز است

نيشابور- خبرنگار رسالت:
امام جمعه شهر خرو نيشابور گفت: جمهوري اسامي ايران از نظر فناوري نانو، 
سلول هاي بنيادي، صنايع دفاعي، تحصيات دانشگاهي، ميزان باسوادي و برخي 
 شاخص هاي بهداشتي و درماني در سطح جهان داراي رتبه ممتازي است.

حجت ااسام جواد غامي در تظاهرات 9 دي نيشابور، افزود: خيانت است اين 
دوران با برکت را با دوران منحوس پهلوي مقايسه کنيد و اين همه دستاورد 
ناديده گرفته شود.وي اضافه کرد: در دوران پهلوي، کوه هاي آرارات به ترکيه و 
سرچشمه هاي هيرمند به افغانستان داده و بحرين از ايران جدا شد اما در مقطع 
جمهوري اسامي با وجود جنگ تحميلي حتي يک سانتي متر از ايران جدا نشد.

اين مدرس حوزه و دانشگاه با بيان اينکه بصيرت اين است بدانيم دشمن از چه 

سوراخي وارد مي شود و چه قصدي دارد، تاکيد کرد: بايد شياطين را شناساند 
و اولويت ها و مسائل روز را بشناسيم و در حفاظت از انقاب اسامي و پيروي 
از وايت کوتاهي نکنيم.در ابتداي مراسم رئيس اداره تبليغات اسامي نيشابور 
گفت: 9 دي روز تجليل از مردم مقاوم، شهيد داده و با بصيرتي است که در آن 
روز تاريخي به ميان آمدند و بساط آن فتنه را جمع کردند. حجت ااسام عليرضا 
جوان شيري افزود: پيروزي از آن ملتي است که پاي علم وايت و امامت ثابت قدم 
بمانند. مهدي ايرواني شاعر و مداح اهل بيت)ع( به قرائت اشعار خويش درباره 
وضعيت اقتصادي اجتماعي جامعه پرداخت و خواستار ضرورت پيگيري رفع آن 
توسط مسئوان شد.در پايان پرچم هاي آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي به 

آتش کشيده شد و مردم تا مسجد جامع نيشابور تظاهرات کردند.

شهرستان

خبر
 رئيس کميته امداد امام خميني شهراميريه:

 150 صفحه خورشيدي توليد برق 
در اميريه دامغان نصب مي شود

دامغان-خبرنگاررسالت:
صفحه   200 گفت:  شهراميريه   خميني  امدادامام  کميته   رئيس 
خورشيدي با ظرفيت توليد پنج کيلووات انرژي در شهر اميريه در 
نظر گرفته شده که تا کنون 10 صفحه براي راه اندازي تهيه شده 
است و150 صفحه نصب مي شود. مهدي رومناني افزود: اين اقدام 
و  امداد  کميته  توسط  متقاضيان  به  مدت  بلند  هاي  وام  اعطاي  با 
نام  انجام مي شود. رومناني تصريح کرد: ثبت   يک موسسه خيريه 
 150 پايان  در  و  است  انجام  حال  در  شهر  اين  در  متقاضي  افراد 
 نفر از بين متقاضيان براي دريافت صفحه هاي خورشيدي انتخاب 
صفحه   10 تعداد  اقدام،  اين  اول  مرحله  در  افزود:  وي  شوند.  مي 
نظر گرفته شد که در  اميريه در  براي مددجويان شهر  خورشيدي 

مراحل اداري و نصب است. 
رومناني اضافه کرد: در مرحله دوم، تعداد 150 متقاضي پس از معرفي 
و تشکيل پرونده به بانک هاي عامل و شرکت خصوصي جهت دريافت 
وام و نصب صفحه معرفي مي شوند. رومناني تأکيدکرد: اميدواريم با 
تعهد بانک هاي عامل و شرکت خصوصي به تعهداتشان، اين کار با 

سرعت بيشتري انجام شود. 

سومين نمايشگاه سراسري کتاب کاشان 
برگزار شد

کاشان - خبرنگاررسالت:
سومين نمايشگاه سراسري کتاب کاشان  در آييني با حضور جمعي 
از مسئوان و دست اندرکاران فرهنگي به ميزباني مصاي بقيه اه 
ااعظم )عج( اين شهر برگزار شد.رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي 
کاشان در حاشيه اين آيين به خبرنگاران گفت: اين برنامه سيصد و 
هفتاد و هفتمين نمايشگاه کتاب استاني و چهاردهمين نمايشگاه 
کتاب اصفهان است که با حضور 276 ناشر و نمايندگي کار خود 
را آغاز کرده و در مدت برگزاري، افزون بر 63 هزار عنوان کتاب 
عرضه خواهد شد.ميثم نمکي افزود: سومين نمايشگاه سراسري کتاب 
کاشان از جمله طرح هاي چهارمين پايتخت کتاب ايران است که 
در حاشيه آن برگزاري برنامه هاي جنبي در حوزه فرهنگ و هنر 
نيز در دستور کار است.وي رونمايي و جشن امضاي کتاب از سوي 
باشگاه هاي  برنامه هاي جام   ناشران، کارگاه هاي آموزشي، ويژه 
کتابخواني کودک و نوجوان، کارگاه شعر و داستان نويسي، شب 
شعر و اجراي نقالي را از مهمترين برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه 

عنوان کرد.

   مدير عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين:
توسعه محيط هاي شاد و سالم از 
ضرورت هاي جامعه امروز است

قزوين-خبرنگاررسالت:
پارک ها و فضاي سبز  محمد صادق مظفري، مدير عامل سازمان 
شهرداري قزوين گفت: در سال جاري و با هدف ارتقاي سطح کمي 
بازي کودکان، 19  افزايش وسايل  و  بازيگاه ها و تجهيز  و کيفي 
دستگاه تاب زنجيري جايگذاري شده است.به گزارش روابط عمومي 
سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين؛ مظفري افزود: دستگاه هاي 
تاب زنجيري 2 نفره بوده و در بازيگاه بوستان هاي الغدير، شهيد 
مطهري، معلم، رز، هشت بهشت، سرو،خانواده، هادي آباد، فاز 2 
ميرداماد، پامچال، گلبرگ و ... نصب شده است.مديرعامل سازمان 
پارک ها و فضاي سبز ادامه داد: با توجه به عاقه و استقبال زياد 
کودکان از وسايل بازي و گايه خانواده ها مبني بر کمبود وسايل 
 بازي و تعلل کودکان در بازيگا ها بويژه در ايام تابستان، دستگاه هاي 
تاب زنجيري در بيش از 11 بازيگاه بوستان نصب شده و اين پروژه 

در ساير بوستان ها هم ادامه خواهد داشت.

 به همت تاشگران ذوب آهن اصفهان؛
رکورد حمل ريلي به ميزان 2400 تن 

شمش صادراتي شکسته شد
اصفهان-خبرنگاررسالت:

 در راستاي اهداف مديريت عالي شرکت و افزايش توان بارگيري و 
حمل ريلي محصوات ، رکورد حمل ريلي به ميزان 2400 تن شمش 
صادراتي شکسته شد. مهندس عليرضا عباسيان مدير پشتيباني فروش 
و خدمات مشتريان با اعام اين خبر گفت :  با تاش فراوان همکاران 
 خدوم و زحمتکش در واحدهاي مرتبط کارخانه به ويژه مديريت هاي 
آات  ماشين  راهبري  حراست،  فوادسازي،  ترابري،  و  آهن   راه 
و  برداري  بهره  معاونين  سنگين،حمايت  خودروهاي  و  راهبري  و 
 بازرگاني ، بيست و پنجم آذرماه ميزان 2400  تن شمش صادراتي ، 
: حداکثر  افزود  بارگيري و حمل گرديد.وي  بندرعباس  به مقصد 
باري که به صورت روزانه تا کنون تحويل راه آهن جمهوري اسامي 
گرديده بود ، 1200 تن مي باشد.مدير پشتيباني فروش و خدمات 
بارگيري و حمل روزانه 2800   براي   اينکه  به  با اشاره  مشتريان 
: از آنجا که گسترش  تن هدف قرار داده شده است تصريح کرد 
حمل ريلي از برنامه هاي اصلي مديريت عالي سازمان بوده و صرفه 
اقتصادي قابل توجهي نيز براي شرکت به دنبال دارد ، لذا هموار کردن 
 مسير و حذف موانع اين مهم جزء اولويت هاي شرکت مي باشد.

ها  واگن  بارگيري  افزايش  جهت  راستا  اين  در   : کرد  اضافه   وي 
نت  مديريت  تاشگران  همت  با  جديد،  شمش  انبار  محوطه  در 
ساختمان محل بارگيري در کوتاه ترين زمان ممکن توسعه و امکان 
واگذاري همزمان تعداد بيشتري واگن فراهم گرديد که نتيجه آن 

افزايش تناژ بارگيري به صورت روزانه مي باشد.

 ديدار مديرکل کانون پرورش فکري 
کودکان استان زنجان با شهردار هيدج 

خرم دره-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شهرداري هيدج  مديرکل  کانون پرورش فکري 
کودکان استان زنجان با شهردار و اعضاي  شوراي شهر هيدج ديدار 
و گفت وگوکردند. همين گزارش مي افزايد تصميم گيري درخصوص  
ايجاد و استقرار شعبه کانون پرورش فکري کودکان در شهر هيدج 
و قول همکاري و مساعدت شوراي شهر و شهرداري دراين خصوص 

اتخاذ شد. 

در نشست سرمايه گذاران و فعاان اقتصادي و توليدي 
البرز مطرح شد:

البرز تمام قد، حامي صنعت
کرج-خبرنگاررسالت:

استاندار البرز گفت: عزمي جدي براي حمايت از توليد در 
البرز داريم و مانعي براي سرمايه گذاري و ارائه تسهيات 
وجود ندارد. عزيزاله شهبازي در نشست سرمايه گذاران 
و فعاان اقتصادي و توليدي استان با بيان اينکه دولت 
اقتصادي  تيم  گفت:  دارد،  خوبي  اقتصادي  برنامه هاي 
استان همه پاي کار هستند تا بالهاي اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي استان به پرواز دربيايد.استاندار البرز 
از توليد و  گفت: عزمي جدي براي حمايت و پشتيباني 
صنعتگران در اين استان وجود دارد و مانعي براي سرمايه 

گذاري و ارائه تسهيات وجود ندارد.
وي اضافه کرد: جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
به صورت مستمر برگزار و موضوعات و مشکات مربوط 
به واحدهاي توليدي و صنعتي پايش مي شود.شهبازي با 
بيان اينکه امروز توليد، شاه کليد در کشور است، گفت: 
به  دولت  و  است  افتاده  راه  به  اقتصادي دشمنان  جنگ 
خوبي اين شرايط را درک کرده و به اين منظور هر هفته 
سه قوه جلساتي را براي مقابله با اين جنگ و حل مشکات 

اقتصادي کشور برگزار مي کنند.

کسب مقام قهرماني شرکت آب 
منطقه اي گلستان در مسابقات شنا 

بسيج کارکنان ادارات گلستان
گرگان-خبرنگاررسالت:

تيم شرکت آب منطقه اي گلستان در مسابقات  شنا بسيج 
استان   اجرايي  هاي  دستگاه  حضور  با  که  ادارات  کارکنان 
برگزار شد، موفق به کسب مقام قهرماني گرديد.به گزارش 
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، در اين مسابقات 
که به مناسبت بزرگداشت هفته بسيج برگزار شده بود، در 
بخش تيمي، آب منطقه اي مقام اول، تيم هاي دادگستري 
و مخابرات مشترکا مقام دوم و تيم اقتصاد و دارايي گلستان 
مقام سوم اين دوره از مسابقات را کسب کردند.همچنين در 
بخش انفرادي زير 35 سال نيز مخابرات مقام اول، آب منطقه 

اي مقام دوم و دادگستري مقام سوم را کسب نمودند.

مدير جهاد کشاورزي شهرستان سنندج:
سنندج مقام اول کشوري در توليد 

توت فرنگي را دارد
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير جهاد کشاورزي شهرستان سنندج درخصوص  محصوات 
شاخص باغي به گردو، انگور و توت فرنگي اشاره کرد وگفت: 
سنندج با توليد 22 هزار و 740 تن توت فرنگي در سال مقام 
اول کشوري را کسب کرده است و توليد گردو با رقمي معادل 
4 هزار و 950  تن، انگور با تناژ 21 هزار و 312 تن  از جمله 

محصوات عمده ديگر شهرستان ها است.
دادور سهرابي با بيان اينکه  شهرستان سنندج داراي 77 هزار 
و 32 راس دام سبک و 36 هزار و 770  راس دام سنگين 
است، افزود: 78 واحد صنعتي دام سنگين با 3 هزار و 40 
راس ، 8 واحد صنعتي دام سبک با ظرفيت يک هزار و 850 
راس و نيز 47 واحد نيمه صنعتي با ظرفيت 3 هزار و 415  
راس از جمله نتايج آماري ديگر سرشماري ها جهت تدوين 

برنامه عملياتي شهرستان سنندج است.
وي در پايان از وجود 41 هزار و 55 کلني زنبور عسل در 
شهرستان سنندج خبر داد و اظهارداشت: از اين مقدار يک 
هزار و 435 کلني بومي و 41  هزار و 55 کلني مدرن هستند 
ودر فصول داراي آب و هواي مناسب بالغ بر 202 تن عسل 
و فرآورده هاي مهم آن از جمله گرده گل، بره موم ژل رويال 

و زهر عسل توليد مي شود.

دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان:

طرح کشت در اراضي شيبدار؛ 
تخريب مراتع به نام اشتغال است

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: 
نام اشتغال، ولي به  به  اراضي شيبدار؛ طرحي  طرح کشت در 
کام سودجويان است و به رغم هشدارهاي دلسوزان، متوليان اين 
طرح همچنان بر طبل اجراي آن مي کوبند و متأسفانه معموا 

طرح هايي از اين دست با توجيه قانون اجرايي مي شوند.
محمد عمراني  در گفت و گو با " پايگاه خبري مياد رسالت " 
با بيان اين مطلب افزود: اين طرح با توجيه اشتغال براي افراد 
اغلب  درحالي که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  روستايي،  ضعيف 
ساکنان روستاها، بضاعت مالي و دانش ازم براي اجراي طرح  
حل  را  آنان  اشتغال  مشکل  اينچنيني  طرحهاي  و  ندارند   را 

نمي کند.
مشابه  طرح هاي  اجراي  به  اشاره  با  زيست  محيط  فعال  اين 
درسال هاي گذشته اظهارداشت: متاسفانه اين طرح  که طي نامه 
شماره  020 / 8576مورخ 7/5 /97 توسط وزير جهادکشاورزي اباغ 
شده ، بستري براي تصرف اراضي ملي توسط افراد فرصت طلب 
اراضي  در  عرصه اي  تصرف  با  که  است  مالي  تمکن  داراي  و 
شيبدار، چند درخت مي کارند و بعد ويايي در آن مي سازند و 

آن را تصرف مي کنند.

ديدار دست اندرکاران راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گيان با نماينده ولي فقيه در استان

رشت-خبرنگاررسالت:
به مناسبت فرا رسيدن هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداري مدير کل راهداري و حمل 
ونقل جاده اي گيان به همراه جمعي از روساي ادارات ستادي و شهرستاني ، با آيت ا... 
فاحتي، نماينده ولي فقيه در استان ديدار نمودند.مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
گيان در اين ديدار طي سخناني گفت:  در هشت ماه سال جاري 231 کيلومتر از راه هاي 
استان توسط اين اداره کل روکش آسفالت شده که 8 کيلومتر آن آزادراه و بزرگراه، 43 
کيلومتر آن راه اصلي و 180 کيلومتر راه فرعي و روستايي بوده است.وي در بخش ديگري 
از سخنان خود ضمن تاکيد بر تاثير مستقيم ايجاد مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي 
،در کاهش سوانح جاده اي گفت:تاکنون 14 مجتمع خدمات رفاهي در طول راه هاي استان 
گيان به  بهره برداري رسيده و 10 مجتمع خدمات رفاهي نيز در حال احداث مي باشد.

آيت ا... فاحتي، نماينده ولي فقيه در استان در اين نشست ضمن تقدير از تاشها و زحمات 
راهداران طي سخناني افزود: راهداران در شرايط سخت جوي درراه ها حضور دارند  و قطعا 
همه  مردم شاهد زحمات شما عزيزان راهداري در راههاي مواصاتي کشور و استان هستند.
وي خاطرنشان کرد: پليس راه، راهداري و هال احمر ازجمله نهادهايي هستند که دوشادوش 
يکديگر براي  ايجاد آرامش و ارتقاء ايمني سفر تاش مي کنند.ايشان سپس تاش  هاي 
متعال  از خداوند  و گفت:  دانست  اهميت  بسيارحائز  را  ايام سخت زمستان   راهداران در 

مي خواهم به شما نارنجي پوشان نوراني توفيق عنايت  فرمايد.

شهردار اردبيل خبر داد:
راه اندازي مرکز تحقيقات فضاي سبز در سازمان 

سيما و منظر شهرداري اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:

شهردار اردبيل با استقبال از راه اندازي مرکز تحقيقات فضاي سبز در سازمان سيما 
و منظر و فضاي سبز شهرداري اردبيل گفت: ما در کنار کاهش هزينه ها به ويژه در 
تهيه و تامين بذر چمن سعي در توسعه پوشش گياهان و درختچه هاي زينتي کرديم 
تا جلوه متفاوت به شهر از ديد منظر و سيماي عمومي ببخشيم.  حميد لطف اللهيان 
در جمع اعضاي شوراي شهر اردبيل ضرورت استفاده از توان علمي دانشگاه ها را 
در توسعه اين بخش مورد تاکيد قرار داد واظهار کرد: شهرداري اردبيل با همکاري 
مستمري که با دانشگاه محقق اردبيلي و آزاد دارد سعي مي کند از پايان نامه ها و 
کارهاي تحقيقاتي دانشجويان در توسعه فضاي سبز پايدار در اردبيل حمايت کرده 
و به نوعي از ايده آنها در توسعه بوستان ها و پارک ها استفاده کند.وي با اشاره به 
اقدامات شهرداري در حوزه توسعه و نگهداري فضاي سبز در يک سال اخير با تامين 
16 ميليارد تومان اعتبار بيان کرد: ما امسال در حوزه توسعه و نگهداري فضاي 
سبز بيش از 90 درصد تعهدات خود را براساس بودجه تعريف شده انجام داديم و 
اولويت ما بيشتر موضوع نگهداري و صيانت از 400 هکتار فضاي سبز خالصي است 

که در سطح شهر و مناطق مختلف وجود دارد. 

 سي و هفتمين نشست مهروماه با حضور شاعران 
برگزار شد

قم-خبرنگاررسالت:
در سي و هفتمين محفل مهروماه که  در سالن سوره حوزه هنري قم برگزار شد، بيش از 
30 شاعر جوان قم به شعرخواني پرداختند.به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان 
قم، در سي و هفتمين محفل مهروماه که  در سالن سوره حوزه هنري قم برگزار شد، 
بيش از 30 شاعر جوان قم به شعرخواني پرداختند. مهمان اين برنامه تيمور آقامحمدي 
بود. او که نويسنده و شاعر شناخته شده اي  است که سال ها در شهر قم زندگي کرده است. 
اگر چه نام تيمور آقامحمدي اين روزها بيشتر با نويسندگي عجين شده، اما سال ها در 
حوزه شعر فعال بوده و مجموعه هايي از اشعار کاسيک و سپيد وي منتشر شده است.سي 
و هفتمين محفل مهروماه با معرفي مهمان برنامه و گفت وگوي سيد محمد جواد شرافت 
مجري کارشناس مهروماه با وي درباه فضاي انجمن ها و جلسات شعر قم در دهه هفتاد 
آغاز شد. آقامحمدي در سخنانش به فضاي امروز شعر کشور و به ويژه استعدادهاي ناب 
شعر قم اشاره کرد و درباره تجربه اش از فعاليت هم زمان در دو حوزه شعر و داستان گفت. 
در ادامه شاعران جوان استان به شعرخواني پرداختند.همچنين در بخشي از برنامه به 
دليل تقارن برگزاري سي و هفتمين محفل شعر مهروماه با سالروز وقوع زلزله ويرانگر بم، 
ياد و خاطره درگذشتگان اين سانحه گرامي داشته شد و فيلم شعرخواني علي بياگوي در 
ششمين محفل شعر شکوفه هاي خيال حوزه هنري استان قم در دي ماه سال 1382 با 

موضوع زلزله مهيب بم، روي پرده نمايش گذاشته شد.

مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان: 
 يکي از اقدامات اساسي سازمان تامين اجتماعي

 اجراي طرح توليد نسخه الکترونيک است
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان دوره 
آموزشي کارکنان دفتر رسيدگي به اسناد پزشکي 
مديريت درمان تامين اجتماعي استان کردستان 
 در زمينه نسخه الکترونيک مراکز طرف قرارداد

در سالن کنفرانس مديريت درمان کردستان برگزار 
شد. وي گفت: اين سازمان يک صندوق مشترک 
و بين ا لنسلي است که هم بايد توسعه داده شود 
و هم خوب به نسل هاي آينده برسد.به گزارش 
روابط عمومي مديريت درمان تامين اجتماعي استان 
کردستان؛دکترهوشنگ فوادي افزود: عاوه بر قرار 
گرفتن سازمان در ريل اصلي خدمات دهي ،توسعه 
مراکز ملکي سازمان و مجهز نمودن اين مراکز به 
 MRI ، بهترين امکانات و تجهيزات مدرن مثل
CTscan، ماموگرافي ، سونوگرافي و دستگاههاي 

 کاما ديجيتال راديولوژي و ...  در نوع خود بي نظير 
و کم سابقه بوده به گونه اي که قابل قياس با سنوات 
قبل نمي باشد و ما در اين سالها مراکز درماني را راه 

اندازي و تجهيز نموديم که برابر تمام سن سازمان 
در سال هاي قبل است .وي به خدمات چند ساله 
اخير در زمينه توسعه خدمات الکترونيکي و حذف 
دفاتر درماني در مراکز ملکي و طرف قرارداد پرداخت 
واظهارداشت : يکي از اقدامات اساسي و قابل تحسين 
سازمان در سال هاي اخير طرح توليد نسخه الکترونيک 
است که با اجراي آن از اتاف وقت، انرژي و منابع 
اضافي زيادي جلوگيري خواهد شد وهمچنين طرح 
حذف دفترچه در مراکز غيرملکي سازمان از آبان 

ماه سال جاري آغاز گرديد.

مدير کل آموزش و پرورش استان کهگيلويه و بويراحمد: 
طرح خواندن با خانواده در دوره انتقال و سوادآموزي براي دو هزار و 72 سوادآموز اجرا مي شود 

نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي:
يکي از پيامدهاي  فتنه 88 اميدوارکردن دشمن براي طرح ريزي جهت براندازي  نظام جمهوري اسامي بود

عضوخبرگان رهبري:
پس گرفتن  استيضاح ها توسط نمايندگان مجلس شوراي اسامي شأن و جايگاه مجلس را زيرسوال مي برد 

ياسوج -خبرنگاررسالت:
 مدير کل آموزش  وپرورش استان کهگيلويه وبويراحمد  اظهار داشت : 
ميزان رشد سواد پس از پيروزي انقاب اسامي در کهگيلويه و 
 بويراحمد 18 درصد از ميانگين کشوري فراتر است. هادي زارع پور 
مدير کل آموزش و پرورش استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: اين 
رشد متعلق به جمعيت 10 تا 49 سال گروه هدف سوادآموزي 
مي باشد که ميزان با سوادي کهگيلويه و بويراحمد در سال 55 

حدود 28 درصد بوده که هم اکنون به 92/7  درصد رسيده است. 
زارع پور در اولين روز از هفته سوادآموزي تصريح کرد: براساس 
سرشماري سال 95 تعداد 34 هزار و 106 نفر بي سواد هستند 
که 24 هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.وي گفت: براساس اين 
سرشماري: ميزان مردان با سواد 96/1  درصد و زنان 89/4 درصد 
گچساران با 96  درصد بيشترين ميزان باسواد و کهگيلويه با 
88 درصد کمترين تعداد با سواد را دارد. زارع پور گفت: امسال 

5635 نفر در سه دوره سوادآموزي انتقال و تحکيم سواد تحت 
پوشش قرار گرفتند. در موضوع اختاف درصد باسوادي مردان 
و زنان حدود 7 درصد مي باشد طرح تحقيقي و پژوهشي در 
حال بررسي و انجام است. مدير کل آموزش و پرورش استان 
کهگيلويه و بويراحمد خاطر نشان کرد: طرح خواندن با خانواده 
در دوره انتقال همچنين سوادآموزي جهت 2072 نفر سوادآموز 

اجرايي مي شود.

بناب- خبرنگاررسالت:
  نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي گفت: يکي از پيامدهاي 
 بسيار مهم در جريان فتنه 88 اميدوار کردن دشمن براي طرح ريزي 
جهت براندازي نظام جمهوري اسامي بود.بر اساس اين گزارش، 
در جمع  هاشم  آل  والمسلمين سيدمحمدعلي  ااسام  حجت 
مسئوان و قشرهاي مختلف مردم شهرستان بناب به مناسبت 
حماسه بزرگ 9 دي با بيان اينکه نهم دي ماه نقطه درخشان 

در تاريخ پرافتخار ايران اسامي است؛ افزود: اين روز برگ زرين 
ديگري بر افتخارات مردم ايران اسامي بود و هيچ وقت فراموش 
نخواهد شد.وي تصريح کرد: 9 دي ماه نماد عزت، نماد استقال و 
نماد بصيرت مردمي بود که تا پاي جان از اصول اسام محافظت 
نبايد در  اينکه روز 9 دي  بر  تأکيد  با  تبريز  کردند.امام جمعه 
توطئه  گفت:  شود؛  سپرده  فراموشي  به  اسامي  انقاب  تاريخ 
هاي دشمنان نظام در سال 88 توطئه اي مذبوحانه براي تلخ 

کامي مردم از شيريني حضور 40 ميليوني مردم ايران در پاي 
صندوق هاي رأي بود و حضوري که مي توانست به استحکام 
عرصه  در  اسامي  جمهوري  اي  منطقه  نفوذ  و  داخلي  بيشتر 
جهاني به عنوان يک کشور مهم و تأثيرگذار منجر شود، وقايع 
پس از انتخابات باعث شد دشمنان نظام جمهوري اسامي به 
دين حمله کنند و در روز عاشورا با آتش زدن مسجد به قداست 

عاشورا جسارت کردند.

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
درمجلس  وبختياري  مردم چهارمحال  نماينده 
CFTخبرگان رهبري باتأکيدبراينکه پيرامون مسئله

درجلسات متعددبحث وتبادل نظرشده که مسائل 
خاف شرع زيادي دراين ايحه احصاشد،افزود: 
اين خيلي بداست که يک نماينده مجلس قانون 

اساسي رانخوانده باشد،برخي نمايندگان مجلس طرح 
استيضاحي رابه حق ياناحق امضامي کنندروزبعداين 
امضاها 10 نفرمي شوند،يا اينکه کل امضاها پس 
گرفته مي شودسؤال اينجاست اگرنماينده بدون 
مطالعه امضاکرده است چرادراين زمينه تحقيق 
نکرده واگربامطالعه امضاکرده است چرازيرحرفش 

مي زندوازامضاخودبازمي گردد.واينگونه رفتارها عاوه 
بربارسياسي براي دولت هزينه براست  وي بااشاره 
به تبليغات انتخابات  گفت اين رويه بايداصاح 
شود،دربرخي مصوبات مجلس حتي مقدمات  قانون 
اساسي نيزرعايت نمي شود،رد برخي از اين مصوبات 
کامًابرمبناي  بلکه  نيست  سياسي  به هيچ وجه 

علي رضااساميان  است.آيت اه  اساسي  قانون 
درجمع خبرنگاران گفت:مردم متدين وانقابي 
استان چهارمحال وبختياري مخالفتي با انتقال 
آب مازاد به استانهاي ديگر ندارند واين مسئله آب 
تبعات زيادي ازجمله اجتماعي،فرهنگي و... داردواين 

موضوع صرفاًمربوط به اين استان نيست.

توسط مديرعامل شرکت گاز استان گلستان؛
  عملکرد 9 ماهه شوراي مشارکت شرکت گاز

استان گلستان درسال 97تشريح شد

شهردار منطقه 3 بندرعباس :
زمين ورزش هاي ساحلي سورو افتتاح مي شود

بندرعباس – خبرنگاررسالت: 
شهردار منطقه 3 بندرعباس از احداث زمين 
ورزشي هاي ساحلي سورو در دهه فجر سال جاري 

خبر داد .
روح اه مرادي زاده در نشست خبري با تشريح 
عملکرد شهرداري منطقه 3 بندرعباس با بيان 
 اينکه اميدواريم بندرعباس به قطب ورزش هاي 
ساحلي تبديل شود ، گفت : اين پروژه با استانداردهاي 
باا با اعتباري بالغ بر 800 ميليون تومان در 
زاده  .مرادي  اجراست  حال  در  سورو  ساحل 
ادامه داد : برخي ارگان هاي دولتي بدهي قابل 
توجهي به شهرداري دارند که انتظار مي  رود اين 
بدهي ها به منظور توسعه و رونق شهر پرداخت 
شود . اين مسئول با بيان اينکه همواره سعي 

و  مختلف  طرح هاي  اجراي  در  که  داشته ايم 
خصوصا ايده هاي تازه، عاوه بر استفاده از نظر 
کارشناسان و مهندسان داخلي، از ايده، تجربه و 
 مشاهده شهروندان نيز استفاده کنيم، عنوان کرد : 
شهرداري منطقه 3 بندرعباس آماده دريافت 
راستاي  در  جديد  طرح  و  پيشنهاد  گونه  هر 
آباداني و رونق هرچه بيشتر شهر است.شهردار 
منطقه 3 بندرعباس با اشاره به اينکه بودجه 
سال گذشته اين منطقه 800 ميليارد ريال بوده 
که حدود 120 ميليارد ريال مازاد اين ميزان 
محقق شد، خاطرنشان کرد: در سال جاري نيز 
ميزان بودجه شهرداري منطقه 3 880 ميليارد 
ريال بوده که 429 ميليارد ريال آن عمراني و 

371 ميليارد نيز جاري بوده است.

شهردار منطقه 20 :
 ظرفيت پارکينگ ايستگاه متروي شهرري افزايش مي يابد

شهرري-خبرنگاررسالت:
شهردار منطقه 20 از افزايش فضاي پارکينگ 
پيرامون ايستگاه متروي شهرري به منظور افزايش 
رضايتمندي مسافراني که از اين مد حمل ونقلي 

استفاده مي کنند، خبرداد.
فرهاد افشار با بيان اين مطلب گفت: يک هکتار از 
زمين باير ضلع غربي ايستگاه متروي شهرري براي 
پارک 500 خودرو در حال آماده سازي است تا 
شهرونداني که قصد استفاده از اين ايستگاه را دارند 
بدون دغدغه از اين فضا استفاده کنند.افشار با اشاره 
به اينکه افزايش ظرفيت پارکينگ پيرامون ايستگاه 
مترو شهرري همواره از درخواست هاي شهروندان 
 بوده است، افزود: با اتمام عمليات آماده سازي، 
فضاي پارکينگ پيرامون اين ايستگاه به هزار 

خودرو افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: فضاي اضافه شده براي پارکينگ 
و  است  واقع  رجايي  شهيد  خيابان  در  جديد 
شهروندان پس از پارک خودرو با استفاده از پل 
متروي شهرري  ايستگاه  محوطه  به  عابرپياده 
دسترسي خواهند يافت.افشار با اشاره به اينکه 
کاهش بار ترافيکي معابر پيرامون ايستگاه متروي 
شهرري از مهمترين پيامدهاي اين اقدام است، 
افزود: با توجه به استقبال شهروندان براي استفاده 
از حمل و نقل عمومي، بخش عمده اي از معابر 
پيرامون اين ايستگاه به پارک خودروهاي شخصي 
مسافران بهره مند از متروي شهرري اختصاص 
اين  پارکينگ،  افزايش فضاي  با  يافت که  مي 

مشکل مرتفع مي شود.

هفت ميراث معنوي استان مرکزي 
ثبت ملي مي شوند

اراک – خبرنگار رسالت :
 تهيه 7 پرونده ميراث معنوي استان مرکزي از چهار شهرستان 
استان تکميل و به سازمان ميراث فرهنگي کشور ارسال شده 
فرهنگي،  ميراث  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  است.به 

صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي، مديرکل  با اعام 
اين خبر گفت: » به علت وجود فرهنگ هاي غني و متفاوت 
در ظرف استان مرکزي، تنوع بي نظيري از آيين ها، مراسم 
هر  که  دارد  وجود  استان  در  متفاوت  اجتماعي  حرکات  و 
گردشگر و پژوهشگري را مبهوت خواهد کرد.«عليرضا ايزدي 
افزود: » با وجود قوم ها و زبان هاي فارس، ترک، تات و لر در 
استان مرکزي و وجود اقليت ارامنه، تنوع فرهنگي بي نظيري 
پاک  باورهاي  دارد که هر يک ريشه در  اين خطه بسط  در 

ايراني اسامي دارد از اين رو در تاشيم تمام اين داشته ها 
را حفظ، مستند سازي و ثبت ملي کنيم تا از گزند زمانه در 
در  تاريخ  تپش  ها،  داشته  اين  معتقديم  چراکه  بمانند  امان 

سينه نسل هاست.«
او در ادامه افزود: » با همت همکارانمان در حوزه معاونت ميراث 
فرهنگي، 7 پرونده جديد در حوزه ميراث معنوي استان تهيه 
و به سازمان ارسال شده که اميدواريم تا انتهاي سال تمامي 

اين ميراث به ثبت ملي رسند.«

5

گرگان-خبرنگاررسالت:
 مديرعامل شرکت گازاستان گلستان  با تشريح 
عملکرد شورا در 9 ماهه سال 97 دراين خصوص 
گفت:هدف شوراي مشارکت ايجاد فرصت و فضاي 
مناسب است تاکليه کارکنان،مشتريان و پيمانکاران 
سازمان بتوانند با بهره گيري ازظرفيتهاي فکري خود 
 نقش برجسته اي را در زمينه روند تصميم سازي ،

تصميم گيري و حل مسائل و مشکات سازمان 
ايفا نمايد. مهندس محمد رحيم رحيمي ضمن 
تقدير از همراهي و همکاري بسيار خوب همکاران 

با شوراي همياري و مشارکت شرکت تصريح کرد: 
نظام مشارکت گازگلستان،ازطريق بسيج تفکرات 
و انديشه کارکنان در سال 97 نقش موثري در 
راستاي بهبود و تعالي فعاليت هاي شرکت بويژه 
در زمينه صرفه جويي داشته است. وي با بيان اينکه 
اين شورا درسال جاري طي برنامه ريزي مدون و 
بسيج انديشه ها و تفکرات کارکنان،حرکت خوبي 
را در راستاي بهبود و تعالي فعاليتهاي شرکت داشته 
اظهارداشت:در 9 ماهه سال جاري درمجموع تعداد 
930 پيشنهادتوسط  همکاران شرکت به اين شورا  
ارسال شد.رحيمي درادامه افزود:درسال 97 تزريق 
اطاعات کارکنان و همچنين داده هاي پيشنهادهاي 
دريافتي شرکت از کارکنان و ذي نفعان از سال 83  
 تاکنون به تعداد حدود 7000 پيشنهاد انجام شده ؛
 ضمن اينکه  نرم افزار جامع نظام پيشنهادات نيز راه اندازي 
و مورد بهره برداري قرار گرفت و از اين زمان همکاران 
گرامي مي توانند با مراجعه به اين سامانه پيشنهادات 

مورد نظر خود را ارائه نمايند.

»



»

برنان: 
 اميدوارم 
 جمهوري خواهان 
در ۲۰۱۹ از حمايت 
ترامپ دست بکشند
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رئيس جمهوري آمريکا با اعام اينکه دست از درخواست 
تأمين بودجه براي ديوار مرزي با مکزيک برنمي دارد، 
گفته که هيچ گزينه ديگري جز ادامه تعطيلي دولت 
ندارد.به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبري هيل، 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا در مصاحبه اي 
با فاکس نيوز گفت: ما دست از درخواست خود براي 
تأمين بودجه ساخت ديوار مرزي برنمي داريم. ما بايد 
امنيت مرزي داشته باشيم. اين ديوار بخش بزرگي از 
امنيت مرزي است، بزرگ ترين بخش آن. آماده ام و 
تمايل دارم با رهبران دموکراتيک در کنگره دراين باره 
گفت وگو کنم. من آماده ام، تمايل دارم و مي توانم. من 
در کاخ سفيد هستم. من آماده ام به کنگره بروم. آن ها 
مي توانند به اينجا بيايند. آن ها مي توانند هر زمان که 
سفيد  کاخ  در  را  کريسمس  من  بيايند.  خواستند، 
هستم. من شب سال نوي ميادي را در کاخ سفيد 

هستم. من اينجا هستم.

نيمه  به حالت  از ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸  فدرال  دولت 
با ترامپ  قانون گذاران نمي توانند  تعطيل درآمده و 
بر سر تأمين بودجه پنج ميليارد داري براي ساخت 
ديوار مرزي با مکزيک به توافق برسند.ترامپ در اين 
مصاحبه به اين مسئله اشاره نکرد که آيا هنوز هم 
به دنبال تمام اين مبلغ است يا خير.رئيس جمهوري 
آمريکا در توئيت روز دوشنبه خود همچنين نوشت: 

بدون ديوار، امنيت مرزي نداريم.

ترامپ: 
چاره  ديگري جز ادامه تعطيلي دولت ندارم

نخست وزير رژيم صهيونيستي تأکيد کرد، درصورتي که 
دادستاني کل اين رژيم او را قبل از انتخابات احضار 
کند، هرگز استعفا نخواهد داد. به گزارش ايسنا، به 
نقل از اسکاي نيوز، بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي در جواب يک روزنامه نگار اسرائيلي گفت 
درصورتي که دادستان کل درباره پرونده هاي فساد 
وي را احضار کند، هرگز استعفا نخواهد داد.وي در 
کنفرانس مطبوعاتي در راستاي سفر رسمي اش به 

برزيل گفت: قصد ندارم استعفا دهم. اواً آن ها نمي توانند 
هيچ اتهامي را عليه من ثابت کنند و دوما قانون مرا 
مجبور به اين مسئله نخواهد کرد. درخواست براي 
استعفاي من لطمه  به "دموکراسي" اسرائيل مي زند.

نتانياهو افزود: شهروندان اسرائيلي تعيين مي کنند 
که من نخست وزيرشان باشم يا نه.رژيم صهيونيستي 
اخيراً اعام کرد که انتخابات زودهنگام نهم آوريل 
برگزار خواهد شد. نظرسنجي ها نشان مي دهد که 
حزب ليکود به رهبري نتانياهو طي انتخابات آتي بر 
بقيه احزاب برتري خواهد داشت و نتانياهو مجدداً 
مي تواند نخست وزير شود.معاون اول دادستان کل 
اسرائيل اواسط دسامبر گفته بود که پيشنهاد هايش را 
درباره سه پرونده فساد که نتانياهو در آن دست دارد به 
مديرش منتقل کرده است.پليس رژيم صهيونيستي نيز 
اوايل دسامبر خواهان تفهيم اتهام نتانياهو و همسرش 

درباره يکي از پرونده هاي فساد شده بود.

نتانياهو: 
استعفا نمي دهم

زمزمه هاي خروج يونان از منطقه يورو 
اگرچه امروزه هيچ يک از سياستمداران اروپايي مستقيماً سخني از 
خروج يونان از منطقه يورو به ميان نمي آورد، اما شهروندان يوناني 
استمرار سياست هاي رياضتي تحميل شده از سوي سران منطقه يورو 
را برنتافته و فرياد خروج از اين منطقه اقتصادي را سر مي دهند. از 
سوي ديگر، وام هاي پرداخت شده از سوي صندوق بين المللي پول، 
بانک مرکزي اروپا و بانک جهاني به يونان به اندازه اي زياد بوده است 
که اين کشور را تا ساليان دراز درگير سياست هاي رياضتي خود کرد. 
اين مسئله، بحران هاي عميقي را در يونان ايجاد خواهد کرد. به گزارش 
خبرگزاري  آنا،در چنين وضعيتي  اعتراض هاي اقتصادي در يونان ادامه 
دارد .برگزاري انتخابات سراسري گذشته و انتخاب حزب سيريزا  نتوانسته 
است تأثيري در وضعيت بحراني موجود در يونان بگذارد .اعتراض هاي 
عمومي در حالي ادامه دارد که سران کشورهاي  اروپايي همچنان 
يونان را بر سر طرح رياضت اقتصادي تحت فشار قرار داده اند .اگرچه 
مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي سران کشورهاي اروپايي  
قرار بود يونان تا سال ۲۰۱5 ميادي به وضعيت قبل از بحران مالي 
بازگردد،اما هم اکنون ، در آستانه سال ۲۰۱9 ميادي، خبري از اين 
مسئله نيست! آنچه امروز در يونان مشاهده مي شود، بحراني مزمن، 
دامنه دار و تمام عيار است که در آينده اي نزديک نشانه اي از حل وفصل 
آن وجود ندارد. در چنين شرايطي شهروندان يوناني بر سر دوراهي 
خروج از منطقه يورو و استمرار سياست هاي رياضتي مانده اند. انتخاب 

هر يک از اين دو گزينه هزينه هاي سختي براي شهروندان يوناني به 
همراه دارد. اگر يوناني ها از منطقه يورو خارج شوند، همچنان ناچار 
به پرداخت هزينه ها يا همان بدهي هاي ناشي از اخذ وام هاي خود 
خواهند بود. همچنين در اين صورت، مقامات اروپايي يونان را بابت 
خروج از اتحاديه اروپا نيز تحت فشار قرار خواهند داد. بسياري از يوناني ها 
خواستار بقا در اتحاديه اروپا در عين خروج از منطقه يورو هستند اما 
سران اروپايي نسبت به اين مسئله کاماً مخالف هستند. آن ها معتقدند 
در صورت خروج يونان از منطقه يورو، اخراج يونان از اتحاديه اروپا 
نيز بايد در دستور کار قرار گيرد. انتخاب گزينه دوم يعني استمرار 
سياست هاي رياضتي نيز براي شهروندان يوناني سخت و سنگين است. 
تنگ تر شدن حلقه فشارهاي اقتصادي دولت يونان، مردم اين کشور را 
به ستوه آورده است.اخيراً  کارکنان دولتي و شهرداري هاي يونان در 
پايتخت اين کشور تظاهرات کردند. اين تظاهرات در اعتراض به برنامه 
کاهش بودجه دولتي در قالب طرح سياست رياضت اقتصادي است که 
دولت يونان براي پايين آوردن کسري بودجه خود در حال اجرا است. 
در خصوص يونان و بحران اقتصادي جاري در آن حقايقي وجود دارد 
که نمي توان به سادگي از کنار آن ها گذشت. واقعيت امر اين است که 
يونان حتي تا دو  دهه آتي نمي تواند نسبت به بازگشت به دورن قبل از 
بحران اقتصادي خوش بين باشد.اين خوش بيني کاذب در برخي موارد 
سبب شده است تا مقامات يوناني متوجه آنچه در دروان کشورشان و 

اتحاديه اروپاست نشوند.نکته مهم تر اينکه آنگا مرکل صدراعظم آلمان 
به عنوان اصلي ترين باني فشار اقتصادي و رياضتي بر شهروندان يوناني 
نيز همچنان مورد نفرت آن ها قرار دارد. در حال حاضر طرح رياضت 
اقتصادي مرکل در يونان شکست خورده و شهروندان يوناني نيز خود 
را ملزم به همکاري با اين طرح نمي دانند.از سوي ديگر،مقامات يوناني 
در اقناع رواني شهروندان خود جهت خروج از بحران و تکيه بر طرح 
رياضت اقتصادي ناکام مانده اند.اين ناکامي تحت تأثير عوامل متعددي 
يونان  پررنگ تر مي شود.در حال حاضر  يورو  بحران  ازجمله تشديد 
نيازمند وجود دولتي قدرتمند و مردمي است که بتواند پروسه خروج 
از بحران را هدايت کند اما نتايج انتخابات و نظرسنجي هاي اخير نشان 
مي دهد که اساساً هيچ يک از گروه هاي راست گرا يا چپ گراي يوناني 
توانايي تشکيل چنين دولت مستقلي را ندارند.در اين ميان دستان 
حزب سيريزا و الکسيس تسپيراس نخست وزير يونان نيز بسيار بسته 
است. او از يک سو با مطالبات مردمي مبني بر گذار از سياست هاي 
رياضتي روبه روست و از سوي ديگر، شاهد تعهدات و فشارهاي اقتصادي 
ناشي از وام هاي کاني است که دولت هاي قبلي در يونان دريافت 
کرده اند. مجموع اين شرايط سبب شده است تا زمزمه هاي خروج 
يونان از منطقه يورو در آينده به يک فرياد و مطالبه تبديل شود. در 
اين صورت حزب سيريزا نيز نمي تواند جلوي خشم شهروندان يوناني 

از منطقه يورو را بگيرد. 

جان برنان، مدير سابق سازمان اطاعات مرکزي آمريکا "سيا" گفت صادقانه اميدوار 
 است که در سال ۲۰۱9 با توجه به پي بردن او به آنچه » فساد و بدکاري دونالد ترامپ« 
خوانده، تعداد هر چه بيشتري از جمهوري خواهان دست از حمايت ترامپ بردارند.به 
گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه هيل جان برنان مدير سابق سازمان سيا که چند ماه پيش 
مجوز امنيتي اش از سوي دونالد ترامپ لغو شد در توئيتي به مناسبت فرارسيدن سال 
نو ميادي نوشت: صادقانه اميدوارم که افشاي بدکاري و فساد شما)ترامپ( در آينده 
سبب شود که تعداد کافي از جمهوري خواهان شمارا در سال ۲۰۱9 رها کند.برنان در 
ادامه اين توئيت نوشت: ما به اندازه کافي گله و شکايت از کاخ سفيد شما داشته ايم ما 
نيازمند يک رهبر واقعي هستيم و آينده کشور ما درخطر است.ان برنان از يک توئيت 
ترامپ نقل قول کرد که در او از تصميمش براي خارج کردن سربازان آمريکايي از سوريه 

دفاع کرده بود.ترامپ مدعي شده بود که هر رهبر ديگري که اين کار را انجام مي داد 
به خاطر آن بسيار تحسين مي شد. ترامپ صبح روز دوشنبه اظهار کرده بود من تنها 
شخصي در آمريکا هستم که مي توانم بگويم سربازان بزرگ کشورمان با پيروزي به خانه 
برمي گردند و در مقابل با "پوشش مطبوعاتي بد" مواجه مي شوند.ترامپ ادامه داد: اين 
رسانه هاي اخبار دروغ و صاحب نظران هستند که سال هاست در گله و شکايت هايشان 
شکست خوردند. اگر من در جنگ هاي بي پايان براي هميشه بمانم آن ها بازهم ناراضي 
خواهند بود.اين يکي از مجموعه توئيت هايي بود که ترامپ روز دوشنبه منتشر کرده 
 و در آن از تصميم جنجالي اش دفاع کرد.برنان که منتقد سرسخت ترامپ است در 
۲۰ دسامبر گفت: اقدام ترامپ در خارج کردن سربازان يک نمونه از "غريزه دمدمي مزاج 

و خود ارضاکننده ترامپ" است که امنيت ملي آمريکا را به خطر مي اندازد.

شناسنامه  داراي  عاشورمحمد  فرزند  بابك شريف  آقاي  بدينوسيله 
شماره 366 صادره از بوشهر متولد 1353 اظهار مي دارد كه دانشنامه 
دائم شماره 41733 تاريخ 1377/7/21 ايشان مفقود گرديده است؛ 
يابنده  از  مي شود.  ابطال  مذكور  گواهينامه  آگهي  اين  موجب  به  لذا 
خواهشمند است مدارك فوق را به اداره كل امور آموزشي دانشگاه 

تبريز تسليم نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب كبرا صادقي نژاد فرزند اكبر به شماره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته علوم  شناسنامه 38152 صادره 
اجتماعي/خدمات اجتماعي صادره از واحد دانشگاهي اراك به شماره 
ثبت سازمان مركزي 38512105094 به تاريخ 88/1/19 صادر گرديده 
است فاقد اعتبار مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد اراك به نشاني ذيل ارسال نمايد. اراك، ميدان 
امام خميني)ره(، بلوار امام خميني)ره(، شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد 

اسامي واحد اراك صندوق پستي 38135/567 اداره فارغ التحصيان
آگهي فقدان قرارداد واگذاري زمين با كاربري آموزشي

بدينوسيله اعام مي دارد، اصل قرارداد به شماره ص/330/1254 مورخه 
89/2/7 مربوط به واگذاري يك قطعه زمين به مساحت 2971/72مترمربع 
از سوي شركت عمران شهر جديد پرديس به موسسه آموزشي فرهنگي 
غيرانتفاعي برومند پرديس واقع در محله يك فاز دو جزء پاك ثبتي 
2 فرعي از 5 اصلي حوزه ثبتي رودهن به نشاني شهر جديد پرديس 
ميدان عدالت فروردين جنوبي خيابان مهتاب يك كوچه دانش آموز قطعه 

آموزشي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت سبز شناسنامه ماشين به شماره شهرباني 131ق31- ايران 10 مدل 
 F1412276536945 1376 به شماره موتور 00044606 و شماره شاسي
به نام آقاي غامحسين كياني فرزند ميرحسين صادره از همدان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  و   1388 مدل  آبي  رنگ   2400 نيسان  وانت  مدارك  كليه 
شاسي  شماره  و   535190 موتور  شماره  و  32-921هـ58   پاك 
NAZPL-140TBM243473 شامل برگ سبز، كارت و سند قطعي 
به نام شركت بهينه گاز خورشيد خاور مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي رنگ مشكي مدل 1384 
و شماره  موتور 01336236  و شماره  به شماره پاك 68-717ج39 
شاسي S1412284687486 متعلق به مهدي گلي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1391 به 
 NAAM01CAXCR578648 شماره انتظامي 61-728ب65 و شماره شاسي
و شماره موتور 124K0042542 به مالكيت لقمان مولودي فرزند كريم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( - سند مالكيت دفترخانه و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد مدل 1384 به شماره انتظامي 69-755د15 و شماره موتور 
01356556 و شماره شاسي S1412284701333 به مالكيت علي البرزي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري سمند SEXU7 مدل 1394 به 
 NAACN1CWXFF741256 شماره انتظامي 61-144م13 و شماره شاسي
و شماره موتور 124K0656961 به مالكيت گاله ابراهيمي فرزند رحيم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب  گاله ابراهيمي مالك خودرو سواري سمند SEXU7 به شماره 
شهرباني 61-144م13 و شماره بدنه NAACN1CWXFF741256 و 
شماره موتور 124K0656961 به علت فقدان اسناد فروش  تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب لقمان مولودي مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره 
شهرباني 61-728ب65 و شماره بدنه NAAM01CAXCR578648 و 
شماره موتور 124K0042542 به علت فقدان اسناد فروش  تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز، سند كمپاني، عوارض و وكالت هاي فروش قبلي خودروي 
سواري پژو 206 مدل 1386 تيپ 2 به شماره موتور 14186028277 
و شماره شاسي 21523363 و شماره پاك 967س84- ايران 17 به 
رنگ خاكستري متعلق به افسانه احمدي شهابي فرزند آقاار به شماره 
ملي 2970833451 صادره از مياندوآب مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگه سبز و شناسنامه مالكيت خودرو سايپا 131SE به رنگ سفيد 
موتور  و شماره  پاك 69-794ص43  و شماره  مدل 1396  روغني 
نام  به   NAS411100H1276945 شماره شاسي و   5807250/M13
آقاي حسن سادين فرزند قربانعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني پژو 405 مدل 88 رنگ نقره اي به شماره 
انتظامي 798و64- ايران 43 و شماره موتور 12488176200 و شماره 
شاسي 119742 به نام مرتضي منصوري نيك مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت، برگ كمپاني، بنچاق وانت نيسان مدل 1386 به 
رنگ آبي و شماره پاك ايران 68-951د96 و شماره موتور 360708 
و شماره شاسي J047581 به نام عباس حسومي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز  به شماره  مراغه  آراد  تبليغاتي  و  آگهي  كانون  فعاليت  پروانه 
1/18728/783 به تاريخ صدور 1395/11/3 به نام حسين احمدزاده 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  نصرت اله  فرزند  به شماره 1550490796 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پيكان مدل 1380 تيپ 1600 به شماره موتور 
91128000102 و شماره شاسي 80500563 و شماره پاك 882ق19- ايران 
35 به رنگ سفيد روغني متعلق به هادي صدريان فرزند غامعلي به 
شماره ملي 1552487288 صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم 
پژو تيپ 206 به رنگ بژ متاليك مدل 1383 و شماره شاسي 83651887 
و شماره موتور 10FSS14843550 و شماره پاك انتظامي ايران 34-

726ص22 و به نام مالك هادي حكمتي فرد مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو وانت نيسان مدل 
1385 به شماره انتظامي 17-323ل71 و شماره شاسي J025488 و 
شماره موتور 336269 به نام غامرضا حاجي وند علي شاهي و حسين 

شيردل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3655
سند كمپاني وانت پرايد مدل 95 به رنگ سفيد و ش ش ايران 75-

538س47 و ش م 13/5661991 و ش شاسي 4511004952796 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
ايران 83-258ب44 و شماره موتور 4262068 به نام احسان عباسي 
فرزند بيت اله به ش ش 3570 صادره از نورآباد ممسني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري سايپا 131 به شماره 
انتظامي 251ق65- ايران 82 و شماره شاسي NAS411100D3607867 و شماره 

موتور 4915496 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( سواري سايپا 132 به شماره انتظامي 138د46- 
ايران 82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ضمانت كشف 

هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
انتظامي  به شماره  پژو 405  )برگ سبز( سواري  راهور  مالكيت  سند 
331ق48- ايران 82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري هيونداي سوناتا 
 G4KE8886184 به شماره انتظامي 614و15- ايران 11 و شماره موتور
و شماره شاسي KMHEU41DP9A571954 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 206 اس دي به شماره 
انتظامي 284ق58- ايران 82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند و برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1384 به رنگ 
موتور  شماره  و   75 ايران  انتظامي 694ص57-  شماره  و  نقره اي 
12684003634 به نام نيره بلوردي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب حبيب اه حاجي حسيني فرزند غامرضا 
به شماره ملي 3670219226 و شماره هوشمند 2279690 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهي موقت كارشناسي پيوسته )دانشگاه آزاد( به شماره 1968920549 
اينجانب سهيل دليجاني فرزند محمدحسين به شماره ملي 3950200339 
صادره از نهاوند متولد 1371 در رشته مهندسي صنايع برنامه ريزي و 
تحليل سيستم در تاريخ 94/9/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسامي واحد ماير ارسال نمايد.

فرزند  گوراب پس  توتونكار  زهرا  اينجانبه  فارغ التحصيلي  مدرك 
حسن به شماره شناسنامه 1250122910 صادره از كاشان در مقطع 
كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي تهران مركز به 
شماره 169110100700 و به تاريخ 91/9/21 مفقود گرديده است كه از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 
قائم،  ارتش، ميدان  بلوار  به آدرس تهران، سوهانك،  تهران مركز 

خيابان خندان، خيابان سلماس ارسال فرمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شراره الوندي پور فرزند پرويزبه شماره 
شناسنامه 2190 صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته علوم 
اقتصادي/بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 
127610100863 و به تاريخ 95/10/28 مفقود گرديده است؛ از يابنده 
تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران 
مركزي به نشاني تهران، سوهانك، بلوار ارتش، ميدان قائم، خيابان 

خندان، خيابان سلماس ارسال فرمايد.
سند ثبتي زراعي به شماره ثبت 184994 مورخ 91/9/29 از دفترخانه 
رسمي شماره 8 ايام به نام اينجانبان 1- حسين محمدي 2- محمدرضا 
بادپا 3- روح انگيز پيرحياتي 4- محمودرضا كانتري به نشاني ملك 
مزروعي واقع در مهران - بخش صالح آباد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب اركيده عليزاده فرزند محمديوسف 
به شماره شناسنامه 2170419063 تاريخ تولد 58/6/30 صادره از 
بهشهر در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي صادره از 
واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 74804 و تاريخ 96/12/8 
مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسامي واحد تهران مركزي به نشاني تهران - خ آزادي - خ 
اسكندري شمالي - خ فرصت شيرازي - پاك 136، صندوق پستي 

13185/768 ارسال نمايد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز و كارت ماشين خودرو كاميونت ون سيستم 
نيسان مدل 1380 به رنگ آبي روغني و شماره پاك 972د96- ايران 
18 و شماره شاسي C65341 و شماره موتور 165239 به نام آقاي 
حبيب اله جعفري چهرقاني فرزند مظاهر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مورخه 97/1/29  به شماره 84/3-77  تحصيلي  موقت  دانشنامه 
به نام اينجانب محمدعلي بهرامسري فرزند عليرضا به شماره ملي 
4160256597 صادره از اليگودرز متولد 1371 در مقطع كارشناسي 
و  گرديده  مفقود  ماير  ملي  دانشگاه  قدرت  برق  مهندسي  رشته 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده درخواست مي شود اصل 
مدرك را به نشاني ماير، كيلومتر 5 جاده اراك، دانشگاه ملي ماير 

ارسال نمايد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت سيستم ساوين تيپ 
CDI150 مدل 1388 به شماره انتظامي 82432-375 و شماره موتور 
05074761 و شماره تنه 8826572 به نام ابراهيم مولودي فرزند محمد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3665
سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو آردي مدل 1383 
به رنگ يشمي و شماره انتظامي ايران 13-633ج15 و شماره موتور 
11783044720 و شماره شاسي 83146015 به مالكيت حسين بديعي 

گورتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كارخانه، سند مالكيت )برگ سبز( كارت موتورسيكلت هرم 125 
مدل 1393 به رنگ مشكي و شماره انتظامي ايران 628-69133 و 
شماره موتور 607769 و شماره شاسي 9324894 به مالكيت محمد 

صادقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد 
جي تي ايكس آي مدل 1388 به شماره انتظامي 742ب93- ايران 95 
و شماره موتور 3142163 و شماره شاسي S1412288063538 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 1394 به شماره انتظامي 
544ب43- ايران 85 و شماره موتور 124K0775137 و شماره شاسي 
NAAN01CE0FH276961 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 SX شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري زانتيا سيتروئن
مدل 1389 به شماره انتظامي 785د42- ايران 95 و شماره موتور 
133465 و شماره شاسي S1512288188942 به رنگ سفيد روغني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
  MVM و كارت خودروي سواري  )برگ سبز(  مالكيت  شناسنامه 
مدل 1395 به شماره انتظامي 388س47- ايران 85 و شماره موتور 
 NATFBAMD6F1030492 و شماره شاسي MVM477FJAF040394

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

به شماره ساح  فرزند محمد  اينجانب شعيب شهنوازي  كارت مهمات 
تير گلنگدني  77612 شماره ملي 3621990178 كاليبر 8/57 مدل 5 
ساخت آلمان شماره سريال 1517601 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري پژو 206 به رنگ سفيد مدل 1396 و 
شماره پاك 344س22- ايران 13 و شماره موتور 174B0029317 و شماره 
شاسي NAAP13FE7HJ252620 به نام علي فتاحي فرزند عبدالحسين 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي وانت نيسان مدل 80 به شماره 
پاك انتظامي 112د21- ايران 57 و شماره موتور 00158533 و شماره شاسي 

00A58144 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت شناسايي )كارت ملي( اينجانب احمد يوسفي فرزند غامحسين به 
شماره ملي 0384938655 و شماره شناسنامه 386 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  به   206 پژو  مالك  كربايي محمد  سيدحميد  اينجانب 
اسناد  فقدان  علت  به  و شماره شاسي 19830817   10FSS15113857
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 ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب وحيد عابديني مالك پژو روآ به شماره موتور 11685041172 و 
شماره شاسي 61303407 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت 
راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
دفتر  به  روز  ده  دارد ظرف  مذكور  مورد خودروي  در  ادعايي  هر كس 
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 قاسم فخرايي مالك پژو 206 به شماره موتور 13587004408 
و شماره شاسي 9J151037 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت 
راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
دفتر  به  روز  ده  دارد ظرف  مذكور  مورد خودروي  در  ادعايي  هر كس 
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.
 167B0012906 اينجانب آذر شاكر دنيوي مالك پژو 206 به شماره موتور
و شماره شاسي GJ787407 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت 
راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
دفتر  به  روز  ده  دارد ظرف  مذكور  مورد خودروي  در  ادعايي  هر كس 
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 حميد مزيناني مالك پژو پارس به شماره موتور 12483082004 
و شماره شاسي 83809866 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت 
راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
دفتر  به  روز  ده  دارد ظرف  مذكور  مورد خودروي  در  ادعايي  هر كس 
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.
 AF062341 اينجانب جواد شيخ سفلي مالك سمند تاكسي به شماره شاسي
و شماره انتظامي 335ت66- ايران 68 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 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
فرزند محمد رضا  معارفيان  اينجانب علي رضا  مدرك موقت تحصيلي 
به شماره شناسنامه 2065 صادره از كرج و كد ملي 0322360714 در 
مقطع كارشناسي رشته مهندسي دريا دريانوردي مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار است.
 آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا احمدي فرزند مندعلي به شماره 
شناسنامه 978 صادره از نطنز در مقطع كارشناسي رشته فيزيك 

كاربردي صادره از واحد دانشگاهي شهرضا با شماره 84197633908 
-84/07/16 مفقود گرديده است و فاقد  اعتبار مي باشد. از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد شهرضا به 
نشاني دانشگاه آزاد اسامي شهرضا ارسال نمايد.

نكته

خبر

تشديد تقابل ترامپ و پنتاگون 
بخش سياسي خارجي 

استمرار چالش هاي ترامپ و مقامات وزارت دفاع اياات متحده آمريکا، 
موضوعي است که رسانه هاي آمريکايي طي روزهاي اخير بارها به آن 
پرداخته اند.اين چالش ها متعاقب اعام دستور ترامپ مبني بر خروج 
نيروهاي نظامي آمريکايي از سوريه تشديد شده است. مقامات پنتاگون 
معتقدند ترامپ براي رسيدن به اميال پوپوليستي و جذب آراي بيشتر 
مردمي در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ ميادي، در حال 
قرباني کردن منافع ملي آمريکاست. در مقابل، ترامپ همچنان بر 
دستور خود مبني بر خروج نظامي از سوريه اصرار ورزيده است. 
تقابل ترامپ و پنتاگون، منجر به ايجاد نوعي بحران و ناآرامي مزمن 
در وزارت دفاع آمريکا شده است. مقامات پنتاگون خود نيز نسبت به 
آنچه در معادات نظامي اين کشور در شرف وقوع است ابراز بي اطاعي 
کرده و قادر به پنهان کردن سردرگمي خود در اين خصوص نيستند. 
بديهي است که در آينده اي نزديک شاهد وقوع تنش هايي دنباله دار 

ميان کاخ سفيد و پنتاگون خواهيم بود.
نيويورک تايمز دريکي از گزارش هاي اخير خود به بررسي تنش هاي 
موجود ميان ترامپ و پنتاگون پرداخته است. نيويورک تايمز در اين 

خصوص مي نويسد:
"رئيس جمهور اياات متحده آمريکا در فرماني به نظاميان خود و 
مقامات پنتاگون، بازه اي 4 ماهه را براي خروج آن ها از سوريه مشخص 
کرده است. اين در حالي است که ترامپ در ابتدا تأکيد کرده بود که 
نظاميان آمريکايي بايد ظرف 3۰ روز سوريه را ترک کنند. اين موضوع 
نشان دهنده عقب نشيني ترامپ از تصميم خود مبني بر خروج سريع 
از سوريه و جايگزيني آن با خروج آرام از اين کشور است. ترامپ در 
توئيتي که اخيراً منتشر کرده است نيز بر خروج آرام از سوريه تأکيد 
کرده است. مقامات پنتاگون معتقدند که خروج آمريکا از سوريه، 

منافع اياات متحده را به خطر خواهد انداخت."
در سناي آمريکا، برخي جمهوري خواهان سنتي و دموکرات ها عليه 
تصميم ترامپ مبني بر خروج از روسيه موضع گرفته اند. سناتور 
ليندسي گراهام ازجمله جمهوري خواهاني است که پس از مرگ 
همکار خود جان مک کين مخالفت خود را با عملکرد  ترامپ در 
حوزه امنيت بين الملل و سياست خارجي بروز داده است. بااين حال 
اختاف اصلي ميان مقامات پنتاگون و دونالد ترامپ رخ داده و در 
آينده نيز ادامه پيدا خواهد کرد. مقامات پنتاگون معتقدند عاوه 
بر اينکه تصميم ترامپ مبني بر خروج نظامي از روسيه مغاير با 
منافع آمريکاست، بلکه با استراتژي ها و راهبردهاي کان نظامي 
اياات متحده در منطقه غرب آسيا در تعارض است. بااين حال به نظر 
مي رسد ترامپ توانسته است با يارگيري در سناي آمريکا و در سايه 
 حمايت سناتورهايي مانند راند پال ، تام کاتن و ..... اين تصميم را 
به سرانجام برساند. هم اکنون فضاي موجود در سناي آمريکا به گونه اي 
حمايت  از  عمًا  سوريه  در  آمريکا  نظامي  بقاي  طرح  که  است 

 

67 سناتور آمريکايي) براي مقابله با تصميم ترامپ( برخوردار نيست. 
همين مسئله سبب شده است تا مخالفان تصميم ترامپ نيز به سناي 

آمريکا در اين خصوص دل نبندند!
فراتر از آن، امضاي طرح خروج نظاميان آمريکايي از سوريه توسط 
فشارهاي  از  نشان  اين کشور،  دفاع مستعفي  وزير  متيس  جيمز 
دارد. همين مسئله  اين کشور  دفاع  وزير  بر  ترامپ  موفقيت آميز 
استقال پنتاگون را در تصميمات کان نظامي در حوزه سياست 
خارجي آمريکا زير سؤال برده و بدنه اين سازمان را نااميد کرده است. 
چنانچه نيويورک تايمز گزارش داده است، علي رغم مهلت 4 ماهه اي 
که ترامپ براي نيروهاي نظامي آمريکا براي خروج از سوريه مشخص 
کرده است، پنتاگون از مشخص کردن زمان براي عملي ساختن ايم 
تصميم خودداري کرده است. يکي از دايل اين موضوع، ماحظات 
امنيتي و ديگري عدم ثبات ترامپ و احتمال تغيير تصميم وي در 

خصوص حضور نيروهاي نظامي آمريکا در سوريه است...

الميادين: 
 نخستين گروه نظاميان آمريکايي 

از سوريه وارد عراق شدند
شبکه خبري الميادين به نقل از منابع آگاه از ورود نخستين گروه از 
نظاميان آمريکايي از خاک سوريه به پايگاهي در نزديکي اقليم کردستان 

عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، شبکه خبري الميادين به نقل از منابع آگاه 
از ورود نخستين گروه از نظاميان آمريکايي از خاک سوريه به عراق خبر 
داد.بر اساس اين گزارش، منابع آگاه به الميادين گفتند که اين کاروان 
از نيروهاي آمريکايي که شامل ۱۲۰ خودروي زرهي و کاميون است، 

به يک پايگاه عراقي در نزديکي اقليم کردستان رسيدند.
اين منابع تأکيد کردند که نيروهاي آمريکايي که از سوريه خارج شدند از 
اين پايگاه به عنوان مقر موقت استفاده کرده و هرگز در عراق باقي نخواهند 
ماند و گزارش هاي منتشرشده در خصوص انتقال نيروهاي آمريکايي از 
خاک سوريه به غرب استان اانبار عراق صحت ندارد.گفتني است که 
رئيس جمهور آمريکا چندي پيش و با صدور دستوري غيرمنتظره اعام 

کرد تصميم دارد نيروهاي آمريکايي را از سوريه خارج کند.

فادي بوديه در گفت وگو با رسالت:
عميقاً به وعده امام خامنه اي

 

در خصوص فلسطين باور داريم 
 سردبير نشريه مراياي لبنان تأکيد کرد : ما عميقاً به وعده امام خامنه اي در 
خصوص پيروزي نهايي ملت فلسطين و تشکيل حکومت فلسطين باور داريم. 
فادي اسماعيل بوديه در گفت وگو با روزنامه رسالت تأکيد کرد : "ملت ايران از 
آغاز پيروزي انقاب اسامي در کنار ملت هاي مسلمان منطقه و ملت فلسطين 
ايستاده است. طي مهروموم هاي سپري شده از پيروزي انقاب اسامي ايران، 
توطئه هاي زيادي عليه آن صورت گرفت اما جمهوري اسامي در سايه  رهبري 
امام خميني )ره( و امام خامنه اي استوار ماند. " اين تحليلگر لبناني در ادامه 
افزود: "آنچه امروز در منطقه و جهان مي گذرد، نماد و نشانه اي دال بر شکست 
رژيم صهيونيستي و پيروزي ملت فلسطين است. تل آويو به هيچ يک از اهداف 
خود در منطقه دست پيدا نکرده است و گروه هاي تروريستي و تکفيري وابسته 
به صهيونيست ها در سوريه و عراق شکست خورده اند. در يمن نيز آمريکا، رژيم 
صهيونيستي و متحدان منطقه اي آن ها طعم شکست را چشيده اند. از سوي 
ديگر، اوضاع داخلي سرزمين هاي اشغالي نيز به شدت آشفته است. هرروز اخبار 
جديدي از فساد نتانياهو و مقامات اين رژيم منتشر مي شود.ضمن آنکه پس از 
شکست در جنگ اخير غزه، دولت ائتافي  نتانياهو نيز از هم فروپاشيده است. 
در چنين شرايطي نشانه هاي شکست و نابودي رزيم اشغالگر قدس بيش ازپيش 

نمايان شده است."

بانک شهر موفق در جلب اعتماد 
ناشران و اهالي کتاب

نقش  بر  تأکيد  با  ايران  فرهنگي  نمايشگاه هاي  سرپرست مؤسسه 
اثرگذار بانک شهر در برگزاري نمايشگاه هاي کتاب استاني گفت: 
اين بانک با حضور مستمر در نمايشگاه هاي کتاب استاني توانسته 
در جلب اعتماد ناشران و اهالي کتاب و کتاب خواني موفق عمل کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، قادر آشنا با 
اشاره به عملکرد بانک شهر در ارتقاي کيفي برگزاري نمايشگاه هاي 
کتاب استاني، افزود: اين بانک در چند سال گذشته نقش اثرگذاري 
در بهبود خدمات رساني فرهنگي به مردم در قالب حمايت از برگزاري 
است.وي تصريح کرد: خوشبختانه  ايفا کرده  نمايشگاه هاي کتاب 
خدمات بانکي ارائه شده از سوي اين بانک به دليل به روز بودن همواره 
مورد استقبال اهالي فرهنگ و به ويژه بازديدکنندگان از نمايشگاه هاي 
کتاب استاني و نمايشگاه بزرگ پايتخت قرارگرفته است.سرپرست 
مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران در ادامه تصريح کرد: توسعه 
فرهنگ کتاب خواني در جامعه ، حمايت از ناشران، ايجاد عدالت بين 
چرخه هاي توليد کتاب و حمايت از فعاان اين حوزه جزء برنامه هاي 

مهم و اولويت دار مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران است.

طرح بخشودگي جرائم تأخير تأديه مشتريان 
بدهکار بانک اقتصاد نوين آغاز شد

بانک اقتصاد نوين با درک فضاي حاکم بر اقتصاد کشور و باهدف 
جرائم  بخشودگي  طرح  صنعتي،  و  توليدي  واحدهاي  از  حمايت 
بدهي هاي معوق اين بانک را اجرا مي کند.به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصاد نوين، در اين طرح که از ابتداي دي ماه 97 آغاز و تا 
۱5 اسفند جاري ادامه خواهد داشت، جرائم تأخير تأديه در صورت 
تسويه کامل بدهي به صورت يکجا مورد بخشش قرار خواهد گرفت.
در طرح بخشودگي جرائم بدهي هاي معوق بانک اقتصاد نوين شرايط 
ويژ ه اي براي مشتريان داراي بدهي معوق اين بانک در نظر گرفته شده 
است، مشترياني که به هر دليل نتوانسته اند بدهي خود به بانک را 
در موعد مقرر پرداخت کنند فرصت خواهند داشت با شرايط اصلي 
قرارداد تسهياتي خود، نسبت به تسويه بدهي معوقشان اقدام کنند. با 
اقدام مشتريان بدهکار براي تسويه بدهي قدرت تسهيات دهي بانک 
اقتصاد نوين افزايش خواهد يافت و اين بانک اين فرصت را خواهد 
داشت تا با بهره مندي از منابع حاصل از اين اقدام، منابع موردنياز 
واحدهاي صنعتي و توليدي کشور را تأمين و در اختيار فعاان اين 

بخشها و ساير مشتريان قرار دهد.

معرفي برندگان مسابقه دانشجويي 
ايده ملت

مسابقه ايده ملت که از سوي بانک ملت با موضوع تدوين برنامه بازاريابي 
و تبليغاتي برگزار شد،با معرفي سه تيم برتر از ميان 7۰ برنامه ارائه شده به 
کار خود پايان داد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، در مراسم اختتاميه 
اين مسابقه که با حضور علي رضا لگزائي قائم مقام مديرعامل بانک ملت و 
جمعي از مديران ارشد اين بانک و همچنين دکتر سهرابي رئيس دانشکده 
مديريت دانشگاه تهران و تعدادي از اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه برگزار 
شد سه تيم"دهه شصتي هاي خاق"،بنچمارک وشريف مارکترز به ترتيب 
مقام هاي اول تا سوم را کسب و جايزه نقدي ۲4، ۱5 و 9 ميليون توماني 
خود را در قالب چک جام بانک ملت دريافت کردند.علي رضا لگزائي در 
اختتاميه اين مسابقه دانشجويي- تخصصي، با قدرداني از همکاري دانشگاه 
تهران به ويژه دانشکده مديريت اين دانشگاه، ارتباط بانک ملت و دانشگاه 
را ارتباطي عميق و باسابقه توصيف کرد و از حمايت کامل مديرعامل و 

هيئت مديره اين بانک از همکاري با واحدهاي دانشگاهي خبر داد.



»

سردار مؤمني عنوان کرد:
 زنگ خطر نرخ 

اعتياد  دبيرستاني ها 
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مديرعامل انجمن تااسمي ايران، در واکنش به ادعاي 
سازمان برنامه وبودجه مبني برافزايش اعتبارات بيماران 
خاص در سال آينده، گفت: اين ادعا صوري است. يونس 
عرب، در گفت وگو با مهر، به گزارش سازمان برنامه وبودجه 
از افزايش اعتبارات بيماران خاص در سال ۹۸ اشاره کرد 
 و اظهار داشت: اين ادعا واقعيت ندارد، در سال ۹۷ فقط 
۲۰ درصد اعتبار بيماران خاص از محل هدفمندي يارانه ها 
محقق شد. وي ادامه داد: بيماران خاص نمي توانند معطل 

تحقق اين قبيل رديف اعتبارات باشند. عرب با عنوان اين 
مطلب که افزايش رديف اعتبار بيماران خاص از محل 
هدفمندي يارانه ها اساساً صوري است، گفت: اين قبيل 
رديف اعتبارات محقق نمي شود و فقط همان رديف 
اعتبار ۱۲۹۰۰۰، ماک است. مديرعامل انجمن تااسمي 
ايران، با اشاره به افزوده شدن سه بيماري به بيماري هاي 
خاص، افزود: قرار بود با بودجه ۱۱۰۰ ميليارد توماني 
که وزارت بهداشت پيشنهاد داده بود، ۴۰ بيماري تحت 
پوشش بيماري هاي خاص قرار بگيرد. به گزارش مهر، 
سازمان برنامه وبودجه در واکنش به ادعاي کاهش بودجه 
بيماران خاص در سال ۹۸، اعام کرده است که همه ساله 
به صورت ويژه جهت تأمين هزينه هاي اين گونه بيماران، 
رديفي تحت عنوان درمان بيماران خاص و صعب العاج 
ذيل وزارت بهداشت پايدار شده است.اعتبار اين رديف 
درمجموع در ايحه بودجه سال آينده بابت اين موضوع 

۳۶۶ ميليارد تومان منظور شده است.

مديرعامل انجمن تااسمي ايران:
افزايش بودجه بيماران خاص، صوري است

سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: 
همه مدارس استاندارد در اختيار »ازمابهتران« است و 
بهترين مدارس هر منطقه در اختيار مدارس خاص است. 
به گزارش  فارس، سيد حمايت ميرزاده در نشست 
علمي نقد و بررسي پيرامون مسائل آموزش وپرورش، 
به سند تحول بنيادين آموزش وپرورش اشاره و افزود: 
بگذاريد با صراحت بگويم؛ سند تحول آسماني است و 
آرزو هايي را مطرح مي کند که براي آموزش وپرورش 
داريم اما بايد کاربردي صحبت کنيم؛ شما فرهنگيان به 
ما بگوييد براي اجراي پنج يا ۱۰ درصد آن چه اقداماتي 
ازم است. وي افزود: سازمان برنامه وبودجه با عدد و 
 ارقام کار دارد؛ از سوي ديگر مي گوييم آموزش وپرورش
5۰ هزار نيروي مازاد دارد و آن ها ضرب و تقسيم 
مي کنند و مي گويند بودجه تان زياد هم هست. ميرزاده 
ادامه داد: تا زماني که آموزش وپرورش خودش نخواهد 
مشکل را حل کند، مشکلش حل نمي شود. با اين 

دغدغه و مشکات اگر منتظر بشويم که معجزه در 
بودجه آموزش وپرورش اتفاق بيفتد، نخواهد افتاد. وي 
افزود: با کوچک سازي و تفويض اختيار بايد مشکات 
را حل کرد و از آن طرف دولت تکليف خود را روشن 
کند. آموزش وپرورش يا مهم است يا مهم نيست. اگر 
اولويت وجود داشته باشد، با همين تحريم ها و مشکات 
مي توان اقدام کرد و اگر ۱۰ درصد از يارانه ها کم شود، 

مشکات آموزش وپرورش حل مي شود.

سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: 
همه مدارس استاندارد، در اختيار از ما بهتران است

در دادگاه رسيدگي به پرونده دو اخال گر ارزي عنوان شد:
دريافت ۴۴۶ ميليون دار ارز دولتي و فروش آن در بازار آزاد

  بر اساس اعام قاضي موحد دو متهم اخال در بازار ارز موفق شده اند 
۴۴۶ ميليون دار ارز دولتي دريافت و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. 
به گزارش فارس، جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان اخال در نظام 
پولي کشور به رياست قاضي موحد در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به 
جرائم اقتصادي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي موحد گفت: دو تن از 
متهمان که با قرار بازداشت موقت از ۹۷/5/۳۰ در زندان به سر مي بردند 
تحت مراقبت مأمورين به دادگاه انتقال يافته اند. حسب گزارش چهار تن 
از متهمان متواري هستند و به علت نامعلوم بودن مکانشان امکان ارسال 
احضاريه وجود نداشت و پس از انتشار در روزنامه کثيراانتشار حکم براي 
آنان صادر شد. وي افزود: بر اساس گزارش متهم رديف اول در مراحل 
مختلف جهت واردات ورق استيل و اقام ديگر از چندين بانک ۴۴۶ ميليون 
و پنج هزار و ۳۳۲ دار ارز دولتي دريافت کرده است که جزئيات آن توسط 
نماينده دادستان بيان مي شود. قاضي موحد افزود: متهم رديف اول با تهيه 
مدارک جعلي ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانيده است. وي در يک 
مرحله با همکاري همکاران خود ۲۰۱ ميليون  دار ارز ۴۲۰۰ توماني 
اخذ و ثروت اندوزي کرده و هيچ کاايي وارد نکرده است. هويت متهمين 
در پرونده محرز است و نيازي به استعام ندارد. دربخشي از دادگاه و در 
ادامه  جلسه رسيدگي قاضي موحد با اشاره به اتهامات قربانعلي فرخ زاد از 
وي پرسيد چه کسي شمارا براي دريافت ارز دولتي و واردات کاا راهنمايي 
کرد. متهم پاسخ داد هيچ کسي من را راهنمايي نکرد و تنها کار خدا بود 

و خودم اقدام به انجام اين کارکردم. قاضي پرسيد: چه کسي گفت که 
شما ماشين سازي تبريز را بخري؟ متهم گفت: در هتلي در تبريز مستقر 
بوديم که يک نفر به من گفت خريدار کارخانه منصرف شده و من به دنبال 
خريد کارخانه رفتم. قاضي پرسيد: ثبت سفارش و فاکتورها را چه کسي 
انجام مي داد. متهم گفت: من سواد نداشتم و انگليسي بلد نبودم و کارها را 
خود شرکت ها انجام مي دادند که امسال آقاي سلطاني کارها را انجام داده 
است. قاضي پرسيد: شما به چند نفر وکالت داده اي. متهم گفت: من براي 
کارهاي گمرک به سلطاني وکالت دادم. قاضي پرسيد: چه کسي کارهاي 
گرفتن ارز دولتي را انجام داد. متهم گفت: به افرادي که وکالت دادم کار 
را انجام مي دادند. قاضي پرسيد: در سال ۹۴ ثبت سفارش ورق استيل 
داشتي آن را توضيح بده. متهم گفت: در آن سال ايران تحريم شد و من 
اقدام به واردات آب معدني کردم. قاضي پرسيد: واردات آب معدني مربوط 
به سال هاي قبل بوده، با ارز دريافتي اقدام به چه کاري کرده اي؟ متهم 
گفت: من بدهي بانکي ندارم و مبالغ را به حساب بانک مرکزي ريخته ام. 
قاضي پرسيد: شما در ترکيه ارز دريافتي را به لير تبديل کرده اي و يک 
ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان در يک بخش به حساب شما واريزشده 
است. اين پول مربوط به چه چيزي بوده است. متهم گفت: من اين مبلغ 
را از قاسمي براي کارخانه آب معدني به صورت دستي گرفته بودم. قاضي 
پرسيد: چرا برخاف مقررات کشور عمل کرده اي؟ متهم گفت: من پول را 
از بانک مرکزي دريافت کردم و فقط سود پول براي من مانده که باهدف 

اشتغال زايي اقداماتي را انجام داده ام. قاضي افزود: بر اساس گزارش پرونده 
متهم بزرگ ترين شخص حقيقي دريافت کننده تسهيات از بانک است که 
اين موضوع با ادبيات وي همخواني ندارد. قاضي گفت: اقرار کردي که ارز 
۴۲۰۰ توماني دريافت کرده اي و به مبلغ هشت هزار تومان فروخته اي 
آيا اين موضوع را تأييد مي کني؟ متهم افزود: من يورو باقيمت 5۱5۰ 
تومان دريافت کرده ام. قاضي گفت: از محل ارزها چقدر سود کرده اي؟ 
 متهم گفت: من ۴۳ ميليارد تومان ميل گرد سازي را خريده ام  و فقط 
۸۰ ميليارد تومان سود کردم. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان 
عنوان کرد: تيمور عامري برکي، فرزند اکرم خان، از تاريخ ۹۷/۸/۲۹ به 
دليل معاونت در اخال ارزي به صورت شبکه اي و سازمان يافته در حد 
کان متهم شد. وي ، اظهار داشت: همچنين عليرضا عامري متواري به 
جرم مشارکت در اخال در نظام ارزي به صورت سازمان يافته، تيمور 
 عامري به جرم اختال در نظام ارزي و دريافت ۳۲۰ ميليون و ۶۶۲هزار و 
۳۰۱ هزار دار، حميدرضا برکي فرزند تيمور متواري، به جرم مشارکت در 
اخال در نظام ارزي و دريافت ۲۰ ميليون دار ارز دولتي، مکي سلطاني 
متواري، مشارکت در اخال نظام ارزي به صورت سازمان يافته و دريافت 
۳۰۰ ميليون دار ارز دولتي، محمد وکيلي فرزند مصطفي  به جرم قاچاق 
ازجمله متخلفاني  به مبلغ ۳۲۰ميليون و ۳۶۲ هزار و ۲۰۱ دار  ارز 
هستند که جهت اخال در نظام مالي و اقتصادي کشور به اتهامات آن ها 

رسيدگي خواهد شد.

دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق آمارهاي ما نرخ اعتياد در ميان دانش آموزان 
مقطع دبيرستان حدود دو درصد است که يک زنگ خطر جدي به حساب مي آيد. به گزارش  
ايسنا، اسکندر مؤمني در نشست خبري درباره آمار شيوع اعتياد در ميان زنان و دانش 
آموزان اظهار کرد: برابر آماري که ما داريم از جمعيت فعال کشور يعني افرادي که بين ۱5 
تا ۶۴ سال سن دارند، ۶  دهم درصد را زنان شامل مي شوند. وي درباره آمار اعتياد در ميان 
 دانش آموزان نيز گفت: طبق آمارهاي ما نرخ اعتياد در ميان دانش آموزان مقطع دبيرستان 
حدود دو درصد است که يک زنگ خطر جدي به حساب مي آيد و بايد اقدامات اساسي در اين 
زمينه انجام شود. مؤمني افزود: البته ما نيز در اين خصوص اقداماتي را انجام داده و با وزارت 
آموزش وپرورش نيز هماهنگي هاي ازم انجام شده است تا بتوان اين توانايي ها و مهارت هاي 
 دانش آموزان براي "نه گفتن" را افزايش دهيم. وي، گفت: يکي از اولويت هاي مبارزه با مواد مخدر 

که در کوتاه مدت تعريف شده برخورد و جمع آوري معتادان متجاهر است. آن طور که ما پيش بيني 
کرديم اميدواريم که تا پايان امسال بتوانيم معتادان متجاهر را در سراسر کشور جمع آوري 
کنيم. مؤمني بابيان اينکه طبق برآوردها بين 5۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور 
داريم گفت: از اين تعداد حدود ۱5 هزار نفر در تهران هستند. دبير کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به ضرورت همکاري تمام دستگاه ها در مبارزه با مواد مخدر و معتادان متجاهر 
خاطرنشان کرد: در همين مدت کوتاه توانستيم ظرفيت مراکز نگهداري از معتادان متجاهر 
را افزايش دهيم به طوري که تنها در تهران طي همين مدت کوتاه حدود 5۶۰۰ ظرفيت به 
ظرفيت مراکز نگهداري از معتادان متجاهر افزوده شد که اين امر با هماهنگي و همکاري 
پليس بهزيستي و ديگر دستگاه هاي مرتبط انجام شده است. مؤمني از پيگيري اين ستاد 

براي ضربه زدن به بنيان هاي مالي قاچاقچيان عمده مواد مخدر خبر داد.

خبر
عضو هيئت رئيسه شوراي شهر هشدار داد:

 تبديل سازمان ها و شرکت هاي تابعه
به حياط خلوت شهرداري تهران 

عضو شوراي اسامي شهر تهران هشدار داد که سازمان ها و شرکت ها تابعه 
 شهرداري تهران به حياط خلوت شهرداري تبديل شده اند. به گزارش فارس

بهاره آروين عضو شوراي اسامي شهر تهران در صفحه شخصي خود هشدار 
داد که سازمان ها و شرکت هاي تابعه شهرداري تهران به حياط خلوت شهرداري 
تبديل شده اند. وي معتقد است: اغلب سازمان هاي شهرداري تهران به سامانه 

ثبت اطاعات متصل نيستند و امکان نظارت بر آن ها کم است.

استاندار تهران: 
شوراها و دهياري ها براي مقابله با 

ساخت وسازهاي غيرمجاز وارد شوند
استاندار تهران بابيان اينکه شوراها و دهياري ها براي مقابله با ساخت وسازهاي 
غيرمجاز وارد شوند، گفت: خارج از محدوده قانوني نبايد خدمات آب، برق و 
گاز به بناهاي ساخته شده و غيرمجاز ارائه شود. به گزارش فارس، انوشيروان 
محسني بندپي، در جلسه ستاد پيشگيري،ساماندهي و مقابله با ساخت وسازهاي 
غيرمجاز با اشاره به ضرورت اجراي قوانين مربوط به ساخت وسازهاي غيرمجاز 
گفت: در برخي از حوزه ها شاهد هستيم که خود قانون مظلوم واقع مي شود 
و در اجراي قوانين ساخت وسازها بايد جدي تر اقدام کرد. وي افزود: اجراي 
قوانين ساخت وساز و مقابله با ساخت وسازهاي غيرمجوز دار در شهرستان 
شميرانات اولويت خاصي دارد ازاين جهت که هم محلي براي گذران اوقات 
فراغت مردم است و هم اينکه مسير عبوري بخشي از آب شرب شهروندان 
است و رعايت حريم رودخانه ها در ساخت وسازها براي حفظ سامت آب 
شرب مردم اهميت زيادي دارد و حضور سران و ديپلمات ها در اين منطقه 
نيز ويژگي خاصي به شميرانات براي اجراي قانون مقابله با ساخت وسازهاي 
غيرمجاز داده است. محسني بندپي به اهميت ورود شوراهاي شهر و روستا 
و دهياري ها به موضوع نظارت و رصد ساخت وسازهاي غيرمجاز تأکيد کرد 
و گفت: اجراي طرح کاداستر و حفاظت از اراضي ملي بايد در دستور کار 

همه اقدامات باشد.

صادقي:
تهران، پنجمين کانشهر پر ريسک 

دنيا در برابر زلزله است
با تهران  شهر  بحران  مديريت  و  پيشگيري  سازمان   رئيس 

بيان اينکه تهران، پنجمين کانشهر پر ريسک دنيا در برابر زلزله 
است، گفت: مديريت بحران تبديل به مديريت مقابله شده است. 
مديريت ريسک حوادث بايد در ادبيات جايگزين بحث مديريت 
بحران شود، به عبارت ديگر پيشگيري بايد مقدم بر مقابله باشد. به 
گزارش ايسنا، احمد صادقي در نشست تخصصي ايمني در برابر 
زلزله و کاهش اثرات باياي طبيعي اظهار کرد:  تهران پايتخت ايران، 
۷۳۰ کيلومترمربع مساحت، هشت ميليون نفر جمعيت ثابت، چهار 
ميليون نفر جمعيت شناور، سه هزار و۲۸۶ هکتار بافت فرسوده، 
۲۲منطقه،۱۲۳ ناحيه و ۳5۴محله دارد و شانزدهمين کانشهر 
است. وي با اشاره به قدمت شهر تهران گفت: روستاي اوليه تهران  
و هسته اوليه تهران در جاي خوبي پايه گذاري شده بود و مردمي 
که در آنجا مستقر شدن حواسشان جمع بوده تا روستاها را بر روي 
گسل نسازند اما با توسعه شهر و در سال ۱۳۷۰ که وضعيت شهر 
تهران تثبيت مي شود به حريم گسل ها تجاوز کرديم و بدون ضابطه 
روي گسل ها، شهر  را گسترش داديم و شهر تهران را به شهر پر 
ريسک تبديل کرديم. به طوري که شهر تهران پنجمين کانشهر 

پر ريسک دنيا در برابر حوادثي چون زلزله است.

خبر
مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر ايران اعام کرد:
شناسايي ۲۶۲ بيماري نادر در کشور

مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر ايران با اشاره به شناسايي ۲۶۲ بيماري 
به  نفر مبتا  نادر در کشور، گفت: درصورتي که خانواده اي حتي يک 
بيماري نادر داشته باشد انجام مشاوره ژنتيک براي همه اعضاي خانواده 

ضرورت دارد.
 به گزارش فارس، حميدرضا ادراکي در ارتباط با مشکات اين بيماران 
اظهار داشت: معاونت علمي و پژوهشي بنياد در حال  به روزرساني اطاعات 
بيماران نادر است و تاش کرده ايم که ارتباط گسترده اي با مجامع بين المللي 
در زمينه هاي مختلف ازجمله تشخيص زودرس بيماري هاي نادر داشته 

باشيم.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر ۲۶۲ مورد بيماري نادر در کشور 
شناسايي شده است، گفت: آمار مبتايان به بيماري هاي نادر در کشور 
ما نسبت به بسياري از کشورهاي جهان بااتر است و دو علت اصلي 
آن بيماري هاي نقص ايمني و ازدواج هاي فاميلي است که با غربالگري 
از مصرف  ازدواج و پيشگيري  از  و آزمايشات ژنتيک و مشاوره قبل 
داروها در دوران بارداري همچنين عدم استعمال سيگار، الکل و در 
معرض آاينده ها قرار نگرفتن مي توان تا حدود زيادي از اين بيماري ها 
پيشگيري کرد. وي گفت: درصورتي که خانواده اي حتي يک نفر مبتابه 
بيماري نادر داشته باشند انجام مشاوره ژنتيک به ويژه هنگام ازدواج 

براي آن ها ضرورت دارد.
 ادراکي با اشاره به اينکه بيماران نادر برخاف بيماران خاص سرفصل بودجه اي 
نداشتند، گفت: بر اساس پيگيري هاي انجام شده و همکاري کميسيون 
بهداشت مجلس بودجه براي حدود ۱۲ بيماري نادر لحاظ شد و البته براي 

تأمين داروي اين بيماران نيز تمهيداتي پيش بيني شده است.

محسن هاشمي:
اصاحات ساختاري در شهرداري بدون 

جراحي ممکن نيست
رئيس شوراي شهر تهران اعام کرد:  ايجاد تحول در ساختار مديريت 

شهري بدون جراحي محقق نمي شود.
به گزارش ايسنا، محسن هاشمي روز گذشته در جلسه شوراي شهر 
با اشاره به اتفاقات جلسه گذشته شورا بابيان اينکه به آن ها گفته ام 
که بار امانت مردم با آرايي بي سابقه اي که به ما داده اند بر دوش همه 
اعضا سنگيني مي کند و ما خود را موظف مي دانيم که با ايجاد تحول 
در ساختار مديريت شهري و بهبود عملکرد شهرداري به مردم خدمت 
کنيم، افزود: ايجاد تحول در ساختار مديريت شهري بدون انجام عمل 
تهران  پيکره شهرداري  بنيادين و ساختاري در  و اصاحات  جراحي 

محقق نمي شود.

 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(

نوبت دوم

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي 
نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روابــط عمـومــي
شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

شركت سهامي آب منطقه اي 
هرمزگان

آگهي تجديد مزايده 
)نوبت دوم(

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر در نظر دارد تعداد 5 دستگاه اتوبوس شهاب خود را براساس بند سه اولين صورتجلسه شوراي 
سازمان به شماره 2 مورخ 96/04/31 و بند 6 پانزدهمين صورتجلسه شوراي اسامي شهر ايرانشهر به شماره 501/5/1012 مورخ 96/11/10 به بخش 
خصوصي )حقيقي( واجد شرايط به صورت مزايده واگذار نمايد. داوطلبان مي توانند حداکثر تا 10 روز پس از نشر آگهي نوبت دوم و ارائه اعاميه 
واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب 0107354549001 نزد بانك ملي شعبه مرکزي ايرانشهر به نام سازمان اتوبوسراني ايرانشهر و نسبت به 

دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.
- سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

- هزينه نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول، دوم و سوم سپرده آنها به نفع سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر به ترتيب 

ضبط خواهد شد.
- به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- در شرايط پيشنهاد قيمت يكسان اولويت واگذاري با افراد ذيل خواهد بود:
الف- خانواده معظم شهدا - جانبازان - آزادگان و ايثارگراني که داراي معرفينامه کتبي باشند.

ب- در واگذاري به اشخاص حقيقي اولويت با رانندگان خواهد بود.
ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.

جهت کسب اطاعات بيشتر به آدرس: ايرانشهر - خيابان طالقاني روبروي کانتري 11 مراجعه و يا با شماره تلفن 05437226919 تماس حاصل 
نماييد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهرخ ش: 97/10/5

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران و ساير اشخاص مرتبط به اموال تاجر ورشكسته 
آقاي امين پارك فرزند غامرضا داراي كد ملي 2003090975 - نوبت دوم

به عموم بستانكاران و بدهكاران و ساير اشخاصي که اموالي از تاجر ورشكسته که حكم ورشكستگي آن به موجب دادنامه شماره 9709976144200652 مورخ 97/7/21 از 
شعبه دوم عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان دزفول )پيوست( صادر و تاريخ توقف 93/3/21 اعام شده در اختيار دارند به شرح زير اعام مي گردد.

1- کليه بستانكاران و اشخاصي که هر گونه ادعايي از ورشكسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدرك خود را ظرف مهلت هاي زير به دفتر شعبه دوم حقوقي دادگستري 
دزفول تسليم نمايند.

مدت ارسال مدارك جهت بستانكاران مقيم دزفول يك ماه و ساير نقاط ايران دو ماه و مقيم در کشورهاي بيگانه سه ماه مي باشد.
2- کساني که به ورشكستگي نامبرده بدهي دارند بايد ظرف مدت مذکور خود را معرفي و بدهي خود را به صندوق سپرده دادگستري دزفول واريز نمايند.

3- کساني که به هر عنوان اموال ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند ظرف مدت دو ماه مذکور همان اموال را تحت اختيار محكمه گذاشته وگرنه هر گونه حقوقي 
که نسبت به آن دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

مدت ارسال مدارك جهت بدهكاران مقيم دزفول يك ماه و ساير نقاط ايران دو ماه و مقيم در کشورهاي بيگانه سه ماه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12
 دكتر عبدالحسين گنجعلي خ ش: 97/10/6

 مدير تصفيه تاجر ورشكسته



»

بياني:
  پارامترهاي 
 قهرماني را 
داريم

11ورزش چهارشنبه 12 دي 1397
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مورد  در  پرسپوليس گفت:  فوتبال  تيم  کاپيتان   
تيم، سرمربي تصميم  به  بازگشت مهدي طارمي 
گيرنده است و اگر برانکو موافق باشد همه ما هم 
دوست داريم اين اتفاق رخ دهد.سيد جال حسيني با 
تمجيد از هوداران اين تيم خاطرنشان کرد: ما يک نيم 
فصل خيلي خوب را سپري کرديم وهواداران دراين 
مدت به بهترين شکل از ما حمايت کردند. ازهمه 
آنها تشکر مي کنيم و مي دانيم که در نيم فصل دوم 
تيم هاي مدعي با قدرت تمام راهي مسابقات شده و 
همچنين بازي هاي سختي در ليگ قهرمانان داريم 
که بايد از هر حيث خودمان را آماده بازي ها کنيم. 
وي در واکنش به حضور تيم ملي در جام ملت ها، 
تصريح کرد: بازي در جام جهاني و جام ملت ها سخت 
است چرا که همه تيم هاي ملي با تمام قدرتشان در 
مسابقات اين چنيني شرکت مي کنند. در تيم ملي 
همه براي موفقيت تيم تاش مي کنند، از بازيکن 

گرفته تا کادر فني و من براي آن ها آرزوي موفقيت 
دارم.کاپيتان سرخ پوشان در پاسخ به اين سوال که 
آيا واقعا حضور در نيمه نهايي جام ملت ها بايد براي 
تيم ملي آرزو باشد؟ گفت: ما در مرحله گروهي کار 
چندان سختي نداريم. البته نمي خواهم بگويم کار 
تيم ملي راحت است چراکه اصا بازي راحت در 
جام ملت ها نداريم. در ادامه راه هم قطعا کار سختي 

پيش روي تيم ملي خواهد بود.

 حسيني: 
 دوست داريم طارمي به پرسپوليس بازگردد

 

بازيکن اسبق تيم ملي گفت: با توجه به عملکرد بسيار 
درخشان ايران در جام جهاني ، تمام آسيا از قدرت 
بااي تيم کشورمان در جام ملت هاي آسيا وحشت 
دارند.سعيد مراغه چيان اظهار داشت: تيم ملي ايران 
يکي از شانس هاي مسلم کسب عنوان قهرماني در جام 
ملت ها محسوب مي شود و اين توانايي را دارد تا در 
 اين رويداد مهم آسيايي به موفقيت برسد.وي افزود: 
کي روش مربي بزرگ و بادانشي است و کارش را به خوبي 

بلد است و حتم دارم با تدابير فني او مي توانيم روزهاي 
خوبي را در امارات پيش رو داشته باشيم. بايد بپذيريم 
تيم ملي ايران ازلحاظ بازيکن پتانسيل قهرماني در جام 
ملت ها را دارد ولي احساس مي کنم کي روش قبل 
از اينکه به حاشيه ها بپردازد بايد فکرش را معطوف 
به فوتبال کند. وي گفت: هميشه در فوتبال اتفاقاتي 
رخ مي دهد که غيرقابل پيش بيني است ولي اميدوارم 
اين اتفاقات به ضرر تيم ما تمام نشود و ما بتوانيم در 
اين تورنمنت حساس به قهرماني دست پيدا کنيم.
پيشکسوت فوتبال درباره اين که چه تيم هايي رقيبان 
ايران براي کسب عنوان قهرماني محسوب مي شوند 
گفت: البته همه گروه هاي حاضر در اين تورنمنت 
هدفشان قهرماني است اما بايد با تيم هاي درجه يکي 
چون ژاپن، کره، استراليا، عربستان و عراق  مبارزه 
کنيم تا بتوانيم موفق باشيم و اين نشان مي دهد کار 

ما در جام سخت است.

مراغه چيان:
رقيبان از قدرت فوتبال ايران وحشت دارند

بازيکن پيشين تيم ملي ضمن نام بردن از پارامترهايي که ايران را به قهرماني در جام 
ملت هاخوشبين مي کند، گفت: شرايط طوري است که ما در امارات تا حدي ميزبان 
هستيم.شاهين بياني اظهار داشت: تيم ملي درهمه ادوار جام ملت ها شانس قهرماني 
داشته و اين مختص به اين دوره نيست. آمار و ارقام هم نشان مي دهد که تيم ما معموا 
 براي رسيدن به نيمه نهايي مشکلي نداشته و به راحتي تا نيمه نهايي باا مي آمده و از
 ۲۴ تيم حاضر دراين تورنمنت تنها چهار تيم پارامترهاي قهرماني را دارند که با افتخار

مي گويم تيم ملي ايران يکي از آن تيم ها است. وي افزود: عاوه برداشتن بازيکنان خوب 
و کادر فني مجرب، يکي از پارامترهاي قهرماني ميزباني است و معموا تيم هاي ميزبان 
درآسيا شانس بيشتري براي قهرماني دارند. ازآنجايي که امارات و ايران بسيار نزديک 
هستند و درامارات هم ايراني زياد است، لذا مي توان امارات را يک شبه ميزبان براي ايران 

دانست و ما نسبت به ديگر کشورها به جز خود امارات، از شرايط نيمچه ميزباني بهره 
مي بريم و اين موضوع هم به افزايش شانس ما کمک مي کند.بياني افزود: يکي ديگر از 
پارامترهاي بسيار مهم براي قهرماني داشتن ثبات در تيم هاي ملي است. همه ۲۴ تيم 
حاضر در اين مسابقات را بررسي کنيد و ببينيد کدام يک از مربيان هشت سال سابقه 
هدايت تيمشان را دارند. پس ثبات تيم ملي ما هم يک شاخصه مثبت ديگراست که به 
افزايش شانس ايران براي قهرماني کمک مي کند.بياني اضافه کرد: هميشه دو حسرت 
فوتبالي دارم. يکي شکست مقابل الهال با استقال در فينال ليگ قهرمانان آسيا سال 
۱۹۹۱ که باعث شد سومين ستاره آسيايي از دستمان برود و دومي مقابل عربستان شکست 
خورديم و به فينال نرسيديم. اگر به فينال مي رسيديم حتماً چين را شکست مي داديم و 

قهرمان آسيا مي شديم و اان تعداد قهرماني هاي ما در آسيا عدد چهار بود.

آگهي تغييرات شرکت سهند روي زنجان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 3418 و شناسه ملي 10460067481 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1ـ آقاي محمد علي نقدي به 
شماره ملي 6149440346 به سمت رئيس هيئت مديره 2ـ 
آقاي مصطفي نقدي به شماره ملي 4285505363به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره 3ـ آقاي رضا نقدي به شماره ملي 
4284491857 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره 
ملي 4270250682به  به شماره  نقدي  مرتضي  -4آقاي 
سمت عضو هيئت مديره * کليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسامي با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره 
در غياب رئيس هيئت مديره با امضاي نايب رئيس همراه با 
مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

زنجان )333533(

درتاريخ  شيمي  صنعت  نارين  خاص  سهامي  شرکت  تاسيس 
1397/09/22 به شماره ثبت 12301 به شناسه ملي 14008005128 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير 
جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :توليد مواد 
معدني و شيميايي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از 
مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلي : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزي ، دهستان 
تهم ، آبادي شهرک صنعتي اشراق، خيابان آذرجنوبي 3 ، پاک 
335 ، طبقه همکف کدپستي 4533155875 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 
سهم 10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 
ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 97/4202/169 
ايران شعبه  مهر  الحسنه  بانک قرض  نزد  مورخ 1397/09/18 
وليعصر زنجان با کد 4202 پرداخت گرديده است اعضا هيئت 
مديره آقاي اميرحسين الهي فر به شماره ملي 4270980737و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل 
به مدت 2 سال آقاي تقي محمدي به شماره ملي 4282370092و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي فتحعلي الهي فر به شماره ملي 
6159816616و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به 
سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي با امضاء مشترک آقايان 
فتحعلي الهي فر با سمت رئيس هيئت مديره و تقي محمدي 
باسمت نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي 
باشد و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء آقاي تقي 
محمدي باسمت نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاي بابک وظيفه دليکلي داش به شماره ملي 1450108415 به 
سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي امير سهرابي 
به شماره ملي 5600061889 به سمت بازرس علي البدل به مدت 
يک سال مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي 
هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

زنجان )333522(

آگهي دعوت سهامداران شركت 
افراموتور )سهامي خاص( ثبت 

شده 392194 و شناسه ملي 
10320422178 تشكيل مجمع عمومي 

فوق العاده
به شماره 9386 مورخ  روزنامه رسالت  منتشره در  اول  پيرو دعوتنامه 
97/09/27 و عدم به حدنصاب رسيدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه، 
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده که در ساعت 8 مورخ 97/10/26 در آدرس تهران محله 
دريا، خيابان شهيد محمدمهدي فرحزادي، خيابان شهيد ناخدا همتي، پاک 
44، طبقه سوم، واحد 9 کد پستي 1466917973- تلفن: 88567867 

تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: بررسي و تصميم گيري درخصوص انباشت بدهي هاي مالي 

شرکت 
تاريخ انتشار: 97/10/12

خ ش: 97/10/12

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت پيشگامان خودرو انديشه البرز 
سهامي خاص به شماره ثبت 22151 و 

شناسه ملي 10190036112
از کليه سهامداران شرکت پيشگامان خودرو انديشه البرز سهامي خاص به 
شماره ثبت 22151 دعوت به عمل مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده 
کرج -  آدرس  به  در محل شرکت  که  مورخ 97/10/24 ساعت 9 صبح 
فرديس - جاده مارد - کانال شرقي - نمايندگي ايران خودرو تشکيل 

مي گردد حضور به عمل رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت:

1- افزايش سرمايه از طريق مطالبات حال شده سهامداران
تاريخ انتشار: 97/10/12

خ ش: 97/10/12

هيات مديره شركت

مرجع دعوت: هيات مديره

 مصطفوي:

هيچ تاجر عاقلي استقال و پرسپوليس را نمي خرد
رئيس پيشين فدراسيون فوتبال گفت: مزايده دو 
باشگاه استقال و پرسپوليس ازنظر قانوني، عرفي و 
حتي عقاني مشکل دارد و درنهايت منعقد نخواهد 
شد. مصطفوي افزود: اگر قرار باشد به صورت اصولي 
استقال و پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار 
شود، بازهم هيچ تاجر عاقلي پيدا نمي شود که اين 
دو تيم را بخرد.  چه کسي مي آيد صدها ميليارد 
تومان بابت خريد جنسي بدهد که قطعا نمي تواند 
خيلي در تصميم هاي آن دخيل باشد. شرايط اين 
دو تيم به نوعي است که حتي اگر کسي آن را بخرد 
را  اختياراتش  توانست صفرتا صد  نخواهد  بازهم 
داشته باشد و فقط بايد در آن هزينه کند.وي گفت: 
متأسفانه افراد متخصصي براي واگذاري سرخابي ها 
به ميدان نيامده اند و اين هم يکي ديگر از دايلي 
است که من به آن استناد مي کنم و مي گويم اين 
کار عملي نيست. شايد اين افراد قبًا در فروش و 
مزايده زمين و کارخانه و ديگر اموال مصادره شده 
تجربه موفقي داشته اند، اما استقال و پرسپوليس 
زمين و کارخانه نيست. بلکه متعلق به ده ها ميليون 
هوادار است و فروش آن ها با فروش چيزهاي ديگر 

تفاوت دارد. ضمن اين که کشور ما هم تجربه چنين 
اتفاقي را ندارد و شايد بهتر بود اولين بار از گروه هاي 
ديگري به جز استقال و پرسپوليس کار را آغاز 
مي کردند. مصطفوي تأکيد کرد: چهل سال است 
تکراري تر  نتيجه  يک  با  تکراري  نمايش  اين  که 
را شاهد هستيم و ترديدي ندارم که اين بار هم 

خصوصي سازي تنها يک نمايش است و به همان 
نتيجه اي مي رسد که پيش  از اين رسيده بود. در 
بهترين حالت ممکن، احتمال دارد مزايده برگزار شود 
اما درنهايت قراردادي بابت واگذاري منعقد نخواهد 
شد.يکي از دايلي که باعث مي شود خصوصي سازي 
اين دو باشگاه هميشه به بن بست بخورد اين است 

که اصًا استقال و پرسپوليس به دولت و وزارت 
ورزش متعلق نيست و آن ها مي خواهند چيزي را 
بفروشند که مال خودشان نيست.وي گفت: استقال 
و پرسپوليس صاحب دارد و درهِم اين مهروموم ها درد 
است دولت امانت بوده است. براي همين فروش آن ها 
چه ازنظر قانوني چه ازنظر عرفي و چه ازنظر شرعي 
درست نيست. وزارت ورزش اموال و اماک استقال 
و پرسپوليس را تصاحب کرده وحاا مي خواهد نام و 
برند آن را هم بفروشد و سودي چند صدميلياردي 
ببرد. مصطفوي در ادامه گفت:برخاف ادوار گذشته، 
تدارکي که براي تيم ملي به منظور حضور در امارات 
ديده شد بي نظير و کم سابقه بود. فدراسيون براي تيم 
ملي واقعا سنگ تمام گذاشت و تدارک در اين سطح 
واقعاً جاي تقدير دارد. با اين تدارکي که فدراسيون 
براي تيم ملي ديد حداقل توقع از اين تيم حضور 
در فينال جام ملت ها است.وي ياد آور شد :تيم 
ملي ابزار رسيدن به فينال را دارد. تيم ما بهترين، 
باتجربه ترين و گران ترين سرمربي اين مسابقات را 
دراختيار دارد، تعداد زيادي بازيکن لژيونر دارد و 

بهترين تدارکات را هم داشته است.

گوناگون

نكته

خبر

ايران، اصلي ترين نامزد قهرماني 
 روزنامه استاد الدوحه قطر در بخش معرفي تيم  هاي جام ملت هاي 
فتح  جاه طلبي  با  ايران  نوشت:  ايران  فوتبال  ملي  تيم  درباره  آسيا 
از  يکي  و  امارات حاضر مي شود  در  رقابت ها  اين  در  قهرماني  جام 
جام  چهارمين  دنبال  به  ايران  بود.  خواهد  نامزدها  برجسته ترين 
تيم هاي  برابر  ترتيب  به  که   تيمي  است.  آسيا  ملت هاي  قهرماني 
چهاردهمين  براي  ايران  مي کند.  رقابت  عراق  و  ويتنام  يمن،  ملي 
و  متوالي در جام ملت هاي آسيا شرکت مي کند  بار  و سيزدهمين 
تاکنون سه بار قهرمان شده است.اين روزنامه قطري سپس درباره 
کادر فني تيم ملي فوتبال ايران آورده است: اين تيم را  کي روش، 
سرمربي معروف هدايت مي کند که دو بار ايران را به جام هاي جهاني  
برزيل و روسيه رساند. ايران مصمم به کسب جام قهرماني ملت هاي 
آسيا است زيرا عملکرد روشني در جام جهاني ۲0۱8  داشت. در 
ترکيب تيم ملي فوتبال ايران بازيکنان جوان و باتجربه ديده مي شوند 
ترابي  آزمون، مهدي  آن ها مهدي طارمي، سردار  برجسته ترين  اما 

و سامان قدوس هستند.

ترابوزان  به دنبال بيرانوند
رسانه هاي ترک مدعي شدند که باشگاه ترابوزان اسپور به دنبال جذب 
 عليرضا بيرانوند است.بيرانوند درجام جهاني  عملکرد مناسبي از خود 
به نمايش گذاشت و به نظر مي رسيد که بعدازاين رقابت ها راهي تيم هاي 
خارجي خواهد شد اما شرايط پرسپوليس و بسته بودن پنجره نقل و 
انتقاات اين تيم، سبب شد که بيرانوند قيد رفتن به تيم هاي اروپايي 
را زده و در پرسپوليس ماندگار شود.اما حاا با باز شدن پنجره نقل و 
انتقاات پرسپوليس، دروازه  بان ملي پوش سرخ پوشان مي تواند با خيال 

راحت به پيشنهاد هاي اروپايي خود فکر کند.

کريمي:
براي تيم ملي تمرين مي کنم

آزادکارتيم ملي گفت: براي استارت مرحله جديد تمرينات آماده ام و 
براي رسيدن به هدفم با تمام توان تاش خواهم کرد.

کريمي گفت: در طول دوران کشتي درعرصه هاي مختلف ملي هيچ گاه 
از رقباي داخلي و خارجي نترسيدم و هميشه به موفقيت و پيروزي 
فکر کردم. به همين دليل  تنها چيزي که پيش رو مي بينم، تمرين 
و تاش براي رسيدن به دوبنده تيم ملي است تا بتوانم دوباره براي 

کشورم افتخارآفريني کنم.

گايه انصاري از پرسپوليس
محمد انصاري از مسئوان باشگاه پرسپوليس دلخور است.  محمد 
انصاري به خاطر پارگي رباط صليبي نمي تواند تا پايان فصل براي 
پرسپوليس به ميدان برود و مسئوان باشگاه در نظر دارند تا نام 
اين بازيکن را از فهرست تيم شان خارج کنند تا بتوانند بازيکن 

ديگري را جانشين او کنند.

 فرکي سرمربي پيکان شد
 پس  از آنکه حضور جواد نکونام در تيم فوتبال پيکان منتفي شد 
و مديرعامل گروه ايران خودرو اجازه نداد وي به عنوان جانشين 
مجيد جالي مشغول به کار شود، حسين فرکي به عنوان سرمربي 

جديد اين تيم معرفي شد.

هديه ملي پوشان به کي روش 
 تيم ملي فوتبال درآخرين ديدار تدارکاتي قبل از حضور در جام 
ملت هاي آسيا برابر قطر به پيروزي رسيد.بعدازاين ديدار ملي پوشان 
در هتل محل اقامت تيم ملي به مناسبت سال نو ميادي هديه 

ويژه اي را به کي روش و کادر فني اش تقديم کردند. 

گوارديوا:
 بازي با ليورپول فينال است

سرمربي منچسترسيتي بازي با ليورپول را به يک فينال تشبيه کرد و 
اعتراف کرد هفت امتياز اختاف با صدر جدول زياد است.  گوارديوا 
گفت: تا جايي که ممکن است مي خواهيم در کورس قهرماني بمانيم و به 
همين خاطر نياز داريم که سه امتياز اين ديدار را به دست بياوريم. 

 تقويت خط حمله استقال
 تقويت خط حمله استقال اصلي ترين دغدغه مديران اين باشگاه 
براي نيم فصل دوم  ليگ برتر است و آن ها سخت در تاش هستند 
تا هر طور شده مهاجمي را جذب کنند که گره خط آتش اين 

تيم را باز کند.

اميدواري به تيم ملي قطر
ستاره اسپانيايي باشگاه السد معتقد است تيم ملي فوتبال قطر 
مي تواند يکي از گزينه هاي جدي کسب عنوان قهرماني جام ملت ها 
باشد. ژاوي گفت: همچنين قطري ها  مي توانند تا فينال پيش بروند 

و احتمااً در بازي نهايي مقابل ژاپن قرار بگيرند .

جدايي بازيکن سرخ پوش
 احسان علوان زاده که در ليست مازاد برانکو سرمربي تيم پرسپوليس 
قرار داشت قراردادش را با اين باشگاه فسخ کرد تا در نيم فصل دوم 

در تيم ديگري فوتبالش را ادامه دهد.

ايران ۱۲۹ داورکشتي دارد
طبق اعام اتحاديه جهاني کشتي، ايران در سال ۲0۱۹ مجموعاً 
۱۲۹داور بين المللي شامل چهار داور المپيکي، ۲۷ داور درجه يک 
کشتي  در  بين المللي  سه  درجه  داور   ۴۹ و  درجه دو  داور   ۴۹

جهان دارد.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

 وكالت 
تخصص ماست

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

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

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

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

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

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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خ  بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت كار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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برگه فروش خودرو 33xmvm شماره 
انتظامي 224ب29 ايران 84 موتور 
mvm484fafa021344شماره شاسي
natqbaxkxa1021320مفقودگرديده 

ازدرجه اعتبارساقط مي باشد

شب عيد
همه را غافلگير کنيد

مكالمه انگليسي سه ماهه
منزل يا دفتر کار شما

0912501522397
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فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM

اصفهان
11
-1

تبريز
7
1

قم
14
5

مشهد
12
0

 امام علي )ع(:

اوقات شرعي

تهران
11
4

 هر کس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند، دو سوم دينش 
از بين برود.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
WWW.RESALAT-NEWS.COM :نشاني اينترنت
چاپ:گلريز     تلفن:66795442

خبر
زهرا چخماقي:

 رهبري گفتند: ما 40 سال ايستاده ايم
شما هم باحجابي که داريد، بايستيد

رهبري گفتند: »من هر وقت شمارا با اين چادر در تلويزيون مي بينم براي شما 
دعا مي کنم. فقط اين حجابتان را حفظ کنيد. حواستان به اين پوشش و حجابتان 
باشد.« به گزارش مشرق، جايزه ويژه جشنواره عمار امسال به زهرا چخماقي، خبرنگار 
صداوسيما رسيد. وي در خصوص ديدار با رهبري گفت: ماجراي آن ديدار اين بود 
که من يک روز براي تهيه گزارش رونمايي از کتاب فرنگيس که در دفتر نشر آثار 
مقام معظم رهبري بود، رفته بودم که نزديک دفتر ديدم خانم ها مژده لواساني، 
 راحله امينيان، ستاره قطبي، فضه سادات حسيني و ندا ملکي هم آمده اند. ما ۶ نفر 
هم در کنار هم ايستاده بوديم ايشان را ديديم که خيلي اتفاق خوبي بود ايشان 
گفتند »خب! از رسانه هستيد، موفق باشيد. من هر وقت شمارا با اين چادر 
در تلويزيون مي بينم براي شما دعا مي کنم. فقط اين حجابتان را حفظ کنيد. 
حواستان به اين پوشش و حجابتان باشد که من وقتي شمارا با اين حجابتان 
مي بينم، کيف مي کنم و دعايتان مي کنم. ما ۴۰ سال است که با همه سختي 

ايستاده ايم و شما هم با همين پوشش و همين حجابي که داريد بايستيد. 

مهدي بوستاني:
 چهار فيلم کوتاه شرايط حضور

در جشنواره ملي فيلم فجر را دارند
رئيس هيئت  مديره انجمن فيلم کوتاه تهران بيان کرد: تنها ۴ فيلم کوتاه 
شرايط حضور در جشنواره ملي فيلم فجر رادارند. مهدي بوستاني در 
گفت وگو با مهر گفت: طبق آيين نامه در جشنواره ملي فيلم فجر امسال، 
تنها فيلم هايي مي توانند حضور پيدا کنند که زير ۱۵ دقيقه باشند و 
نامزد بهترين فيلم در جشنواره فيلم کوتاه تهران يا جشن خانه سينما 
اين جشنواره  اين اساس قطعاً چهار فيلم مشخص در  بر  باشند؛  شده 

حضور خواهند داشت.
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ره نماي طريق
چند سالي است در مسائل ديني بهتر 
كار مي كنم و حدود دو سال است گناه را 
به طور جدي ترك كرده ام. اما از زماني 
كه به زيارت عتبات مشرف شدم و در 
حرم فكر بدي به سراغم آمد. مشكلي 
آغاز شد كه هنوز در برخي اوقات آن 
فكر به سراغم مي آيد. لطفا در رفع اين 

مشكل كمكم كنيد؟
اواً چنين افکار بدي که شما آن ها را نخواسته ايد،  از جانب شيطان 
به شما تحميل مي شود؛ مانند وسواس براي اهل وسواس. اين افکار 
براي ما گناه نيست و شما نيز به اين جهت گناهکار نيستيد؛ بلکه 
چنين افکاري ثمره  گناهان گذشته است که اگر کاماً  بخشيده 

شود،  اين آثار نيز از بين مي رود.
از اين به بعد دقت نماييد که چه زماني اين افکار به سراغ شما 
مي آيد؟ با خوردن فان غذا، در فان محل، منزل فان شخص يا با 
ديدن فان منظره يا  فان فيلم و ...؟ اگر اين به دست آمد، بايد از 
شرايطي که اين افکار در آن براي شما پديد  مي آيد به طور جدي 
پرهيز نماييد. مثا به آن منزل نرويد، فان نوع غذا،  ساندويچ يا 
پيتزاي مثًا بازار را نخوريد، فان عکس يا  فيلم را نبينيد، فان 
روزنامه يا مجله را نخوانيد و خاصه همه عواملي که ممکن است 
اين افکار را تشديد کند يا آن ها را به وجود آورد،  از زندگي خودتان 
حذف کنيد؛ دائماً با وضو باشيد و ذکر مبارك » االه اااه« را با 
توجه و زياد تکرار کنيد. ان شاءاه به مرحمت  خداوند مشکل شما 

برطرف خواهد شد.

افتتاح پروژه هاي متعدد شهرداري هشتگرد در دهه فجر ۹۷ 
هرساله و در ايام دهه مبارك فجر و به ميمنت سالروز پيروزي 
انقاب اسامي پروژه هاي متعدد عمراني در شهرها افتتاح و 

به بهره برداري مي رسد .
تغييرات و پيشرفتهاي صورت گرفته طي چهل سال استقرار 
بسيار  و روستاها  اسامي در شهرها  نظام مقدس جمهوري 
چشمگير و متعدد مي باشد و شهرداريها نقش مهمي در اين 

سازندگي داشته اند .
رشد روزافزون شهرنشيني ،  توجه ويژه به نقش شهرداريها و در 
عين حال افزايش سطح خدمات و توقعات از اين سازمان موجب  
گرديده تا بعنوان دستگاههايي خدمات رسان در زمينه هاي 
مختلف عمراني ، خدماتي و فرهنگي در مراکز تراکم جمعيتي 

ايفاي نقش نمايند .
بي شک هشتگرد نيز از اين قاعده مستثني نبوده و شهرداري آن 
که در سال ۱۳۵۸ تاسيس گرديده طي حدود ۴۰ سال توانسته 

است خدمات خوب و قابل توجهي به شهروندان ارائه کند .
ارتقاء درجه شهرداري )اکنون درجه اين شهرداري ۸مي باشد( 
و ارتقاء سطح خدمات رساني از قبيل جمع آوري بيش از ۵۰ 
تن زباله بصورت روزانه ، شستشو ، نظافت و جاروب خيابانها ، 
ايروبي انهار ، تاسيس دو ايستگاه آتشنشاني و تامين تجهيزات 
مختلف امدادو نجات و اطفاء حريق ، خريد و تجهيز ماشين آات 
مختلف سنگين و سبک ، بهبود سرانه فضاي سبز به ۲۱ متر 
مربع براي هر نفر و نگهداري ۱۱۷ هکتار فضاي سبز شهري، 
تجهيز ناوگان حمل و نقل که بيش از ۹۰۰ تاکسي ، ۱۰۰ 
دستگاه ميني بوس و ۲۰۰۰ وانت بار و کاميون را تحت پوشش 
دارد و در تمامي شهرها و شهرستانهاي اطراف داراي ايستگاه 
مي باشد و نيز وجود فرهنگسراهاي متعدد، بوستان بانوان و 
مجتمع بزرگ فرهنگي وهنري ۹دي در اين شهر بخشي از 

اين خدمات مي باشد .
در بخش عمراني نيز مي توان به احداث ابنيه متعدد ، ايجاد 
معابر و شوارع ، بلوارها ، روشنايي معابر ، آسفالت و جدولگذاري ، 

هدايت آبهاي سطحي و احداث بوستانها و  .. اشاره نمود .

عاوه بر موارد فوق ، بهبود فضاي کسب و کار و تبديل اين 
شهر به مرکز خريد شهروندان شهرها و روستاهاي مجاور و 
شهرستانهاي ديگر، توسعه متوازن شهر ، حرکت بسوي شهر 
الکترونيک ، همکاري و مساعدت در احداث مساجد و اماکن 
مذهبي نيز ازجمله عملکردهاي مديريت شهري هشتگرد در 

چهل ساله انقاب بوده است.
استقرار دانشگاهها ، مراکز تجاري ، مراکز بهداشتي و درماني و 
تبديل اين شهر به مرکز شهرستان ساوجباغ و استقرار ادارات 
اگرچه در بعضي از مواقع بعنوان عملکرد شهرداري تلقي نگردد 
ليکن نمي توان از نقش مديريت شهري در راه اندازي ، رونق و 

خدمات دهي به اينگونه مراکز صرف نظر کرد .
امسال نيز همانند ساليان گذشته ، فرارسيدن دهه فجر نويد 
خوشحالي ملت و افتتاح پروژه هاي متعددي است که توسط 

اين  براي  شهرداريها  و  دولتي  دستگاههاي  در  آنها  خادمان 
آماده  و  ريزي  برنامه  در صحنه  هميشه  و  قدرشناس  مردم 

گرديده است .
دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد در بازديدي که از پروژه هاي 
عمراني در دست اجرا داشت از افتتاح  پروژه هاي متعدد عمراني 

در آينده نزديک خبر داد .

بهمني گفت : سايت مديريت بحران احداث شده در زميني 
به مساحت ۲۷۰۰۰ متر مربع و احداث پد بالگرد با رعايت 

استانداردهاي ازم از جمله اين پروژه هاست .
افتتاح  وي افزود : سايت مديريت بحران پس از تجهيز و 
بعنوان مرکزي جهت مديريت بحران در شهر و شهرستان 
مطرح خواهد شد که مي تواند محلي براي فرماندهي عمليات، 
نگهداري تجهيزات و حتي محلي براي اسکان موقت در زمان 

بحران مورد استفاده قرار گيرد .
دسترسي آسان ، فاصله مناسب تا مراکز جمعيتي و مراکز اداري 

و خدماتي شهر از جمله مزاياي اين پروژه مي باشد .
ايشان ضمن بازديد از ساير پروژه هاي عمراني از آمادگي اين 
شهرداري براي افتتاح پروژه هاي متعدد عمراني خبر داد و 
افزود : بهسازي پياده روي بوستانهاي شهر با جدولگذاري و 
کفپوش ، لکه گيري و روکش آسفالت معابر در سطحي وسيع، 
جدولگذاري و کفپوش سطح شهر ، استاندارد سازي معابر با 
اجراي خط بريل و پل ويژه تردد معلولين ، بهسازي سالنهاي 
ورزشي و تعويض کفپوش سالنها ، توسعه پارك دانشجو و 

نصب مبلمانهاي شهري از جمله اين پروژه هاست .
شهردار هشتگرد در ادامه بازديد ، ضمن تقدير و تشکر از 
حمايتهاي رئيس و اعضاي شوراي اسامي شهر ،  با تاکيد 
بر تسريع در تکميل پروژه هاي جاري ، از برنامه ريزي براي 

پروژه هاي پيشنهادي متعددي در سال ۹۸ خبر داد .

جمهوري اسامي ايران
وزارت راه و شهرسازي

اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي )نوبت اول(
1- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

2- انواع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي معتبر - واريز نقدي به حساب سپرده اداره كل راه و شهرسازي 
استان خوزستان به شماره 2176312211009 نزد بانك ملي شعبه اهواز

3- زمان، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: در ساعتهاي اداري از تاريخ 97/10/10 لغايت 97/10/16 از طريق 
www.setadiran.ir )سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد

3-1- با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشايش پيشنهاد مناقصه گران 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس فوق انجام خواهد شد،  ازم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
4- زمان و محل ارائه پيشنهادها: تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 97/10/29 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مي باشد. ضمانتنامه يا فيش واريزي، هم به صورت اسكن شده در 
سامانه فوق الذكر بارگذاري  گردد و هم به صورت فيزيكي )پاكت الف با درج شماره و موضوع مناقصه( به آدرس: 
امانيه - خ شهيد مدرس - اداره كل راه و شهرسازي خوزستان - اداره توسعه منابع انساني و تحول اداري تا 

ساعت 13/30 مورخ 97/10/29 تحويل گردد.
توجه: زمان تحويل پاكت الف تا ساعت 13/30 مي باشد و پس از آن هيچ پاكتي تحويل گرفته نمي شود.

5- زمان و محل بررسي پيشنهادها: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 97/11/1 به آدرس امانيه - خ شهيد مدرس - 
اداره كل راه و شهرسازي خوزستان - سالن جلسات

6- به پيشنهادهاي مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و فاقد گواهي تعيين صاحيت از سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ارائه و  مناقصه  اسناد  درخصوص  بيشتر  اطاعات  دريافت  جهت  مناقصه گزار  دستگاه  تماس  اطاعات   -7 
 پاكت الف: 

اهواز - امانيه - خ شهيد مدرس - اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان - تلفن: 33334051-5

تاريخ انتشار: 97/10/12
خ ش: 97/10/12

مبلغ برآورد براساس محل اجراءموضوع مناقصهشماره مناقصه
فهرست بهاء سال ۹۷ 
و فهرست بهاء تجميع

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه

6/808/221/50۹341/000/000دزفولاحداث پل گاومير۹۷/6۹

بهسازي و روكش ۹۷/۷0
آسفالت راه روستايي 

سن و نوشادي

4/000/000/000200/000/000رامشير

احداث و بهسازي راه ۹۷/۷1
روستايي ام الصفائيه 
- ابوعليمه - نبكان 
)امامزاده - كندك(

33/834/04۷/5301/6۹2/000/000هفتكل

ادارهارتباطاتواطاعرساني

 آگهي مناقصه عمومي
 )احداث ساختمان استقرار نيروهاي 

خدماتي منطقه 2 شهرداري(
شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به »احداث ساختمان استقرار نيروهاي خدماتي 
منطقه 2« با اعتبار 2/000/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي و طبق مجوز شوراي 
واجد  متقاضيان  از  لذا  نمايد.  اقدام  مورخ 97/02/26  به شماره 396  اسامي شهر 
شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين 
آگهي به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل 

مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شركت در مناقصه 100/000/000 ريال مي باشد. )مطابق آيين نامه تضمين 

معامات دولتي(
2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 
در رشته ابنيه باشند.

7( آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/11/02 آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا 
پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي پاكت ها مورخ 97/11/03 خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/12

 آگهي مناقصه عمومي
)لكه گيري جداول و پياده رو و ترميم پل هاي 

فلزي معابر 5 منطقه و ناحيه(
شهرداري شهريار در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسامي شهر به شماره 2413 
مورخ 97/08/29 نسبت به لكه گيري جداول، پياد ه رو و ترميم پل هاي فلزي معابر مناطق 
و نواحي به شرح 1( مركز شهر شهريار 2( انديشه و جعفريه 3( كهنز و رزكان 4( اميريه 
و 5( شهرك هاي »وائين و صدف« با اعتبار 3/000/000/000 ريال براي هر كدام از مناطق 
از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد 
جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به دفتر امور پيمان و قرارداد 

شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شركت در مناقصه براي هر يك از مناطق 150/000/000 ريال مي باشد. 

)مطابق آيين نامه تضمين معامات دولتي(
2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 
در رشته راه و باند يا ابنيه باشند.

7( آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/11/01 آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا 
پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي پاكت ها مورخ 97/11/03 خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

احساندرخشاننسب-شهردارشهريارخ ش: 97/10/12 احساندرخشاننسب-شهردارشهريار

نوبت اول نوبت اول

آيت اه تهراني در سال ۱۳۱۶ در تهران زاده شد. 
پدرش ميرزا عبدالعلي تهراني، از شاگردان عبدالکريم 
حائري يزدي بود که در زمان حکومت رضاخان، با 
همراهي شيخ محمود شاه آبادي، نماز جماعت مسجد 
جامع بازار تهران را امامت مي کرد. از پنج سالگي 
به مکتب رفت و تا ۱۰  سالگي بخشي از مقدمات 
تهران  ابوالفتح  مدرسۀ حاج  در  را  ديني  دروس 
گذراند. سپس به همراه پدر به مدت سه سال به 
مشهد مهاجرت کرد و مشغول دروس مقدمات 
شد. به طور خصوصي در درس محمدتقي اديب 
نيشابوري شرکت کرد. در سال ۱۳۳۴ ه . ش در 
امام خميني)ره(، سيد  رفت.  قم  به  سالگي   ۱۸
گلپايگاني،  رضا  محمد  سيد  بروجردي،  حسين 
سيد محمد حسين طباطبايي، سيد محمد محقق 
داماد ازجمله اساتيد او بودند. وي در ۲۵ سالگي به 

درجه اجتهاد رسيد.
آيت اه تهراني، تقريرات درس بيع امام خميني را 
جمع آوري و با اجازه او به صورت يک اثر مستقل 
منتشر کرد. کتاب مکاسب محرمه آيت اه خميني)ره( 
و همچنين دو جلد رسايل اصولي او نيز به همت 
شيخ مجتبي تنظيم و منتشر شد. تهراني به امام 
خميني عاقه ويژه اي داشت و خود گفته بود که 
»از آيت اه خميني )ره( بيشتر از پدرش استفاده 
کرده است.« وي مدتي نيز با مصطفي خميني 
هم مباحثه بود وي با آقابزرگ تهراني نيز رابطه 

ويژه اي داشت.
با درگذشت آيت اه بروجردي و مطرح شدن مرجعيت 
امام خميني )ره( و با توجه به اينکه نسخه هاي 
نامطلوب و حاوي اغاط و اشتباه از رسالۀ امام 
خميني)ره( در دست مردم بود، او شاگرد خود، 
مجتبي تهراني را مأمور به جمع آوري فتاوا و تنظيم 
صحيح ترين نسخه از رسالۀ عمليه و مناسک حج 
خويش گرداند که در سال ۱۳۴۳ هـ ش به چاپ 

رسيد و در دسترس مقلدان قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۷ ش به نجف رفت و در اقامت سه ساله، 
در مدرسه آيت اه بروجردي کفايه تدريس کرد و 
در درس امام خميني شرکت کرد، در درس هاي 
خارج اصول سيد ابوالقاسم خويي و سيدمحسن 

حکيم حاضر شد.

در سال ۱۳۴۹ به دستور امام و به سبب بيماري 
فرزندش به ايران آمده و در تهران ساکن شد و 
از سال ۱۳۵۱ هـ ش اقدام به اقامۀ نماز جماعت 
در مسجد جامع بازار و تشکيل جلسات اخاق و 
تفسير براي جوانان کرد که گاهي نيز اين جلسات 

به دليل ممانعت حکومت، تعطيل مي شد.
او دروس خارج خود را در سال ۱۳۵۷ در منزل 
خود و با حضور برخي از طاب تهران آغاز کرد و 
در سال ۱۳۶۴ هـ ش اين دروس را در مدرسه مروي 
ادامه داد. در درس خارج وي بيشتر طابي بودند که 
براي انجام کارهاي اجرايي و اداري به تهران آمده 

بودند و از فضاي علمي قم فاصله داشتند.
آيت اه حاج آقا مجتبي تهراني در ۱۲ دي ۹۱ بعد 
از گذراندن يک دورۀ طواني بيماري درگذشت و 
 در ۱۴ دي در حرم حضرت عبدالعظيم دفن شد. 
آيت اه خامنه اي بر پيکر ايشان نماز خواند و به 
مناسبت درگذشت ايشان، علما و مراجع تقليد و 
برخي از سياسيون پيام هاي تسليت صادر کرده و 

مجالس ترحيم در شهرهاي مختلف برگزار شد.
)ره( در  تهراني  آيت اه حاج آقا مجتبي  حضرت 
بيمارستان فرمودند:"من از وقتي که از نجف به تهران 
برگشتم، همه چيزم را با امام حسين )ع( شروع کردم. 
اولين باري که براي اقامه نماز جماعت به مسجد 
جامع رفتم، سوم شعبان بود. اولين شبي هم که 
جلسه ام را شروع کردم، شب سوم شعبان بود. من 

همه چيزم را به نام سيدالشهدا )ع( گره زدم.
اين پيوند آن قدر عميق بود که رفتنشان هم به نام و 
ياد آن حضرت گره خورد و روز تشييع و خاك سپاري 

ايشان در اربعين امام حسين )ع( بود.
مراجع و علماي بزرگ درباره شخصيت و منش اين 
استاد برجسته اخاق، به تفصيل بياناتي داشتند که 

گوشه اي از آن ها را ذکر مي کنيم:
مقام معظم رهبري

درگذشت عالم عامل رباني، مرحوم آيت اه آقاي 
حاج آقا مجتبي تهراني رحمت اه عليه، ضايعه اي 
براي حوزه  علميه و روحانيت و جامعه ي مذهبي 
و  ايشان  ارادتمندان و شاگردان  به ويژه  و  تهران 
جواناني است که از مجالس پرفيض و درس هاي 

سازنده ي اين معلم اخاق بهره مي بردند.

آيت اه حاج آقا مرتضي تهراني
ايشان تمام عمر شريفش را صرف کرده بود در 
آشنا کردن مردم باخداي متعال و کارهايي که 
مفيد نبود يا کم فايده بود يا از سنخ کارهاي دنيايي 
بود، هيچ نمي کرد. توصيۀ ايشان به مردم اين بود 
و  نکنند  قطع  متعال  باخداي  را  ارتباطشان  که 

دچار غفلت نشوند.
آيت اه  جوادي آملي 

مردان الهي که آيت اه تهراني رضوان اه عليه از 
مصاديق بارز اين صنف اند، در دو جبهه پيروزند 
و پيروز بودند. بعضي ها در هر دو جبهه گرفتارند، 
بعضي ها در يک جبهه گرفتارند و در جبهه ديگر 
پيروزند، ولي اين بزرگوار در هر دو جبهه پيروز بود. 
قرآن کريم پيروزمندان اين دو جبهه را چنين معرفي 
کرد و فرمود: اين ها اصًا به طرف بازي نمي روند و 
بازي هم آن جرأت را ندارد که به طرف اين ها بيايد. 
نه اين ها به طرف بازيگران مي روند و نه بازيگران 
آن قدرت رادارند که خودشان را به ايشان نزديک 

کنند. اين خصيصۀ مردان الهي است.
آيت اه شبيري زنجاني

آن مواهبي که خداوند به ايشان داده بود، همه اش 
مواهب استثنايي بود و مجموع آن که هيچ، تک تکش 
هم کمتر به کسي داده مي شود. خود اين ها يک 
اصل هاي مسلّم و واضحي است که بيانش، توضيح 

واضحات است.
به ياد آن عارف واصل، يکي از درس هايي که در 
سال پاياني عمر ايشان، با عنايت به حديث امام 

سجاد )ع( ارائه شد را مرور مي کنيم:
روي عن علي بن الحسين )عليهماالسام( قال:

»َعَاَماُت الُْمْؤِمِن َخْمٌس: الَْوَرُع فِي الَْخلَْوۀِ َو الَصَدَقُۀ 
فِي الِْقلَِۀ َو الَصْبُر ِعْنَد الُْمِصيَبِۀ َو الِْحلُْم ِعْنَد الَْغَضِب 

َو الِصْدُق ِعْنَد الَْخْوِف.«
 روايتي از امام زين العابدين )صلواتاللهعليه( منقول 
است که حضرت فرمودند: مؤمن پنج نشانه دارد 
اّول؛ »الَْوَرُع فِي الَْخلَْوِۀ«، مؤمن حالت کناره گيري 
از گناه دارد، آن هم در موقعي که غير از خدا حاضر 
و ناظري نيست. اگر کسي در َعلَن معصيتي را 
ترك کند، مثًا شرب خمر نکند يا نعوذباه با 
نامحرم نامشروع برقرار نکند، خوب است، اّما اين 

ترك گناه در َعلَن، گوياي اين نيست که اين فرد 
به اصطاح ايمان قوي داشته باشد.

را  گناه  نبود،   کسي  خدا  جز  که  درجايي  اگر 
ترك کرد، آنجا معلوم مي شود که ايمان در قلب 
اعتقاد،  اهلش  تعبير  به  و  او رسوخ کرده است 
خدا  جز  چون  است،  شده  او  قلبّيه  واردات  از 
خودش  و  نمي بيند  ناظر  و  حاضر  را  هيچکس 
گناه  ترك  اين  لذا  الهي مي بيند؛  را در محضر 

خيلي ارزشمند است.
دوم؛ »َو الَصَدَقُۀ فِي الِْقلَِۀ«؛ وقتي مؤمن تنگ دست 
است، به مقدار توانش درراه خدا انفاق مي کند و 
صدقه مي دهد. اين مورد نيز گوياي اين است که 
وابستگي مؤمن به خدا ازنظر دروني قوي است. 
چون آن کسي که دستش خالي نيست بلکه از 
امور ماّدي پر است و فراوان دارد، اگر چهار سّنار 
هم به اين وآن کمک کند، خوب است، اّما خيلي 
هنر نکرده است. چرا؟ چون دستش پر است. اگر 
کمکي هم کند، چيزي از او کم نمي شود. اگر 
آنجايي که مي بيني از تو کم مي شود و نسبت به 
امور دنيايي تعلّق داري، آنجا انفاق کردي ارزش 

دارد، »َو الَصَدَقُۀ فِي الِْقلَِۀ«.
سوم؛ »َو الَصْبُر ِعْنَد الُْمِصيَبِۀ«، آنگاه که مصيبتي 
متوّجه مؤمن مي شود، صبر مي کند، تحّمل مي کند، 
نعوذباه زبان به شکايت از خداوند نمي گشايد. اين 
صبر کاشف از اين است که رابطه اش باخدا رابطه اي 
الُْمِصيَبِۀ«  ِعْنَد  الَصْبُر  »َو  است،  و قوي  معنوي 

 

اين عمل ارزشمند است.
چهارم؛ »َو الِْحلُْم ِعْنَد الَْغَضِب«، حلم يعني بردباري، 
و  مي شود  برانگيخته  خشمش  نيروي  آنگاه که 
عصباني ميشود، خودش را کنترل مي کند و اين 
حلم و بردباري کشف از ايمان او مي کند. مؤمن 
هنگام خشم جلوي خودش را مي گيرد تا خشم 
و غضبش افسارگسيخته نباشد. اين هم يکي از 

نشانه هاي مؤمن بود.
پنجم؛ »َو الِصْدُق ِعْنَد الَْخْوِف«، معمواً  کساني 
که مبتابه دروغ گويي مي شوند، به خاطر يکي 
از اين دو چيز است: يا جلب منفعت است يا دفع 
ضرر، ريشه دروغ گويي اين رو هستند. شخص چون 
مي ترسد که منفعتي را از دست بدهد، دروغ ميگويد. 
مثًا مشتري آمده، براي آنکه نکند از دستش 
بدهد به او دروغ مي گويد، از خوف اينکه منفعتي 
از آنطرف،  يا  را از دست بدهد دروغ مي گويد، 
از اينکه ضرري متوجه اش شود، بيم دارد. آنجا 
 خوف از دست رفتن منفعت بود، اين يکي خوف از 
جلب ضرر است، لذا دفع ضرر هم علّت متوّسل 
شدن به دروغ هست. اّولي جلب منفعت بود، دّومي 
دفع ضرر. »َو الِصْدُق ِعْنَد الَْخْوِف«. آنجايي که 
مؤمن بيم دارد نفعي از دستش برود يا ضرري 

متوّجه اش شود، بازهم راست مي گويد.
 لذا حضرت پنج مورد از نشانه هاي خيلي مهمي مؤمن 
را فرمودند و اگر انسان واقعاً  داراي اين خصلت ها 

باشد، ازنظر ايماني بهتريِن افراد است.

ششمين سالگرد رحلت ملكوتي آيت اه مجتبي تهراني )ره(

عالِم عامِل رّباني


