
روضه منوره رضوي در آئيني با حضور جمعي از علما، خانواده 
معظم شهدا و خدام بارگاه منور رضوي غبارروبي شد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم از مشهد مقدس، مراسم غبارروبي 
مضجع نوراني حضرت رضا)ع( با حضور حجت ااسام والمسلمين 

سيد  ابراهيم رئيسي توليت آستان قدس رضوي و جمعي از 
علما و طاب حوزه علميه، خانواده معزز شهدا و خدام آستان 

قدس رضوي در فضايي سرشار از معنويت برگزار شد.
در طول مراسم، قاريان و مداحان اهل بيت عصمت و طهارت 

عليهم السام با قرائت آيات نوراني قرآن و مديحه سرايي به 
اين آيين باشکوه، معنويت و روحانيت خاصي بخشيدند و 
همزمان، با گشايش درب ضريح منور حضرت رضا عليه السام، 

آئين غبارروبي برگزار شد.

مضجع مطهر  حضرت امام رضا )ع( غبارروبي شد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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آيت اه نوري همداني:
 اجراي دستورات اسام

 فقر را در جامعه 
ريشه کن مي کند

ظريف:
 کم مانده ترامپ
 و رژيم اسرائيل
 از سياره زمين
خارج شوند

يادداشت
سازش، مقدمه اي براي جنگ

علي رضايي
مهم ترين منطق حاميان خط سازش براي اينکه راهبرد 
خود را در قبال کشورهاي غربي توضيح دهند، استفاده 
از منطق کارگري است. به اين معنا که سازش کاران 
معمواً با اشاره به هزينه پايين سازش، سعي مي کنند 
اين پيام را به افکار عمومي منتقل کنند که اگر سازش 
رخ دهد، نيازي به اين نيست که جامعه هزينه باايي 
براي آينده خودپرداخت کرده و مي تواند با استفاده 

از مزاياي اين سازش، از رفاه بيشتري برخوردار شود.
خط سازش براي پيشبرد اين هدف معمواً به تجربه هاي تاريخي متنوعي 
اشاره مي کند که حاکي از پيشرفت کشورها پس از سازش باقدرت هاي 
بزرگ است. مثال هايي که البته کامل نيست و معمواً با سانسور تجربه هاي 

منفي ديگر همراه است.
واقعيت اين است که در تاريخ جهان، معمواً سازش مقدمه اي براي شروع 
يک جنگ جديد بوده است. همواره خوش بين ها به قدرت هاي بزرگ، عامل 
 جنگ شده و نه  فقط کشور خود را به رشد نرسانده اند بلکه با سرعت به سمت
از دست دادن استقال و درگير کردن مردم در يک جنگ ويرانگر حرکت 

کرده اند.
معمر قذافي يکي از نمونه هاي برجسته سازش است. کسي که براي نجات 
خود نه  فقط همه ظرفيت هاي هسته اي خود را از بين برد بلکه امتيازهاي 
مالي ديگري نيز به کشورهاي غربي داد اما درنهايت زير بمباران هواپيماهاي 
آمريکايي و اروپايي و زير فشار مردم خود که او را نمي خواستند، تن به 

سقوط و درنهايت مرگ داد.
ازاين دست تجربه هاي تاريخ بسيار است. از اروپا تا آسيا کم نيستند کشورهايي 
که نتيجه سازش آن ها باقدرت هاي بزرگ جنگ بوده است. جنگي که نتيجه 
مشخص راهبرد سازش بوده است. به همين خاطر برخي از صاحب نظران 
از سازش به عنوان يک تله جنگي ياد مي کنند که مقدمه اي براي شروع 
تجاوز و درگيري است.هدف قدرت هاي بزرگ از وسوسه کشورهاي ديگر 
به سازش، تن دادن اين کشورها به از دست دادن ظرفيت هاي بازدارندگي 
است. درواقع اين قدرت ها با طرح ادعاهايي درباره اينکه با از بين بردن 
زيرساخت هاي دفاعي يا استراتژيک در حوزه انرژي مي توانند به رفاه برسند، 
مي خواهند افکار عمومي را فريب داده و از اين موقعيت استفاده کنند تا 

بنيه نظامي کشورها از بين برود.
طبيعي است وقتي که اين بنيه دفاعي از بين رفت، درنهايت کشور آماده مي شود 

تا با يک تجاوز نظامي کم هزينه، به سمت فروپاشي نهايي پيش برود.
صدام ديکتاتور عراق که براي جنگ با ايران از حمايت هاي گسترده غرب بهره 
مي برد، هيچ گاه فکر نمي کرد که همين حمايت ها و لبخندهاي ديپلماتيک 
ظاهري، بهانه اي براي فريب عراق براي ورود به جنگي است که درنهايت 
اين کشور را ضعيف کرده و آماده مي کند تا درنهايت عراق با يک حمله 
نظامي کم هزينه از سوي آمريکا از بين برود.در طول تاريخ همه سازش کاران 
در عمل کشور خود را ضعيف کرده اند تا با يک حمله نظامي ساده از بين 
برود. درواقع سازش، مقدمه اي براي جنگ محسوب مي شود که اگر جلوي 

آن گرفته نشود، تبعات تلخي در بر خواهد داشت.

ادامه در صفحه2

سايه سنگين سياست
محسن پيرهادی - مديرمسئول 
کشوری که معيار بسياری از مواضع 
 مسئوان و حتی مردمش، خط کشی های

عالم سياست باشد به کندی پيشرفت 
می کند. اين مسئله، ارتباطی هم به نوع 
موضع گيری و منصفانه يا غيرمنصفانه 
بودن آن ندارد. اصل آن است که هر 

چيزی نبايد سياسی شود .
1- طرح »کودک همسری« در مجلس و به تبع آن در 
برخی از ايه های اجتماعی مطرح می شود. اساساً طرح 
آن است که حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران 
بايد چه عددی باشد و اين قاعدتا موضوعی است که علما، 
روانشناسان، حقوقدانان و پزشکان بايد درباره اش نظر 
دهند، اما دريغ از يک موضع فنی، پزشکی و کارشناسی. 
موافقان و مخالفان هم همه از پيش مشخصند. يعنی هر 
کس که کمی دسته بندی های سياسی موجود در کشور را 
بشناسد، از قبل می داند که کدام وزير و نماينده مجلس و 
مدير موافق طرح است و کدام مخالف. اين يعنی بحث های 
تخصصی در پايين ترين درجه از اهميت است و اصولگرا يا 

اصاح طلب بودن، سنجه اصلی قضاوت است.
 2- يک توافق مهم بين المللی با همه ابهام ها، نقاط ضعف 
و نکات مثبتش ميان ايران و 6 کشور به امضا می رسد. در 
 دانشگاه ها ،رسانه ها ، محافل سياسی و حتی جمع های
معايبش و  مزايا  و  برجام  از  همه  بازار،  و   کوچه 

حرف می زنند و باز هم مانند مثال قبل، از پيش معلوم 
است موافقان و مخالفان چه کسانی هستند، چه اينکه 
بنياد اغلب موافقت ها و مخالفت ها سياسی است. اتفاقاً 
اگر از اک سياست زدگی بيرون بياييم، مشاهده می کنيم 
که در دنيا، روال موضع گيری به گونه ديگری است و مثا 
از سيدحسين نصر گرفته تا رئيس سازمان انرژی اتمی 
قبل از انقاب همه می توانند منتقد برجام و آوانگارد ترين 
چهره های جريان راست می توانند موافق برجام باشند. 
جالب است که چندی پيش، در فضای مجازی فيلمی 
منتشر شد که خبرنگار از مسئولين مختلف می پرسيد 
که آيا متن کامل برجام را يک بار از رو خوانده اند و 
 اغلب همين مسئوان هميشه در صحنه و همه فن حريف

پاسخ شان منفی بود.
3- بياييد فرض کنيم که طرح جديد مجلس توسط 
برخی نمايندگان مبنی بر اختصاص بودجه ويژه برای 

مقابله با تهاجم فرهنگی آمريکا مطرح شود. 

سرمقاله
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دبير اجرايي جشنواره عمار:

 مردم سوژه هاي خود را
به سينماگران سفارش دهند

طايي نيك:

کاهش حقوق در ايحه 
»ساماندهي حقوق جانبازان« 

مطرح نيست

معاون گمرک خبر داد؛

  تصويب ترخيص
۱۳هزار خودرو وارداتي 

از هفته آينده

علي قنبري در گفت وگو با رسالت:

 نوسانات ارزي
 طبقات متوسط را

فقير کرد

رسالت بررسي مي کند؛

سقوط»ساکنان طبقه وسط« 
به زيرخط فقر

شايد شما هم چيزهايي درباره سقوط ساکنان طبقه وسط شنيده 
باشيد، سقوط آنان به زيرخط فقر؛ جامعه را به سمت دوقطبي شدن 
پيش رانده است. نوسانات ارزي و بازي هاي سوداگرانه در بازارهاي 
سرمايه اي اتفاقي نامبارک بود که تورم  و افت محسوس ارزش دارايي ها 
را رقم زد و باعث شد حداقل دو دهک از طبقه متوسط به جمع فقرا 
بپيوندند. طبقه متوسط داراي تعاريف متفاوتي است؛ اما بارزترين 
ويژگي آن مولد بودن است و اينکه هدايت فکري جامعه را در دست 
داشته و به دور از هيجانات کاذب، محاسبات را در عرصه هاي گوناگون 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي رقم مي زند. ساکنان اين طبقه به لحاظ 
اقتصادي آن قدر درآمد دارند که مانند فرودستان نگران هزينه هاي 
زندگي نيستند ولي بازهم نمي توانند مانند ثروتمندان، بدون دل نگراني 
مالي روزگار بگذرانند. اگرچه شکاف درآمدي ميان ساکنان طبقات 
فرودست و فرادست جامعه به گسل تبديل شده اما تحليلگران اقتصادي 

مي گويند، بايد »مرثيه اي براي ساکنان طبقه وسط بسراييم« زيرا 
وضعيت اقتصادي، قدرت خريد و درآمد دهک هاي مياني با ميزان 
توسعه جامعه ارتباط دارد. ازاين رو طبقه متوسط، موتور محرک جامعه 
به شمار مي رود که به دليل نوسانات ارزي ماه هاي قبل، تحريم هاي 
بي سابقه و پيشي گرفتن تورم از درآمدهايشان، رشد چندين برابري 

قيمت ها را تجربه کرده و انگيزه اي براي تحرک ندارند.
جعفر خيرخواهان به عنوان اقتصاددان معتقد است: »مشکل اصلي 
اقتصاد ايران وابسته بودن آن به رانت نفت است؛ همين مسئله به 
يک فرهنگ رانتي دامن زد که طبقه متوسط مفيد و مورد نياز براي 
ساختن زيربناهاي اصلي کشور را ضعيف کرد. در چنين شرايطي 
اقشار نوکيسه امکان ظهور پيدا مي کنند که فرصت ها براي کسب 
سود سريع را درست تشخيص مي دهند يا حتي وابستگي هايي به 

ادامه در صفحه10مقامات رده  باا دارند. 

 برنامه مراسم نمازجمعه 14 دي ماه 97
 در مصلي امام خميني)ره(

والمسلمين  امامت حجت ااسام  به  - سياسي جمعه 14 دي ماه  عبادي  نماز 
حاج علي اکبري در مصلي تهران برگزار مي  شود.

پيش از خطبه ها، آقاي دکتر حسن بنيانيان، رئيس محترم کميسيون فرهنگي 
شورايعالي انقاب فرهنگي، با موضوع »سياست فرهنگي و فرهنگ سياست زده« 

سخنراني مي نمايند.
 10:40 از ساعت  مراسم  و  مي شود  باز  10 صبح  از ساعت  مصلي  درب هاي   *

آغاز مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/10/13

روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهرانخ ت ر: 97/10/13

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 
روشهاي 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 بانك 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 يك 
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 يك 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( اک و مهرشده تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود. 9- هزينه چاپ 

آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/13

خ ش: 97/10/6

استانداري البرز
شهرداري هشتگرد

شهرداري هشتگرد

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

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

امير بهمني - شهردار هشتگرد

اطاعيه
آگهي مزايده عمومي به شماره 97/5582 شهرداري شهرجديد هشتگرد در خصوص 
اجاره غرفه هاي بازار روز فاز 2)خليج فارس(که نوبت اول آن در تاريخ 97/10/11 چاپ 
شده باطل مي باشد که بعد از اصاحات ازم مجددا آگهي مزايده طي روزهاي آتي از 

طريق همين روزنامه به چاپ خواهد رسيد
تاريخ انتشار: 97/10/13

خ ش: 97/10/13

يادداشت
فتنه جديد در حال اجراست!

احمدرضا هدايتي
گرچه تاکنون بيشتر فتنه هاي تحميلي از سوي دشمنان خارجي و 
مزدوران داخلي آن ها رنگ و بوي سياسي، امنيتي، قوم و قبيله اي 
و بعضاً مذهبي داشته است، اما اين بار به نظر مي رسد، کساني که 
در ساير اقداماتشان ناکام مانده و شکست خورده اند، بار ديگر قصد 
دارند از حربه اقتصادي به عنوان تير خاص براي نااميد ساختن مردم 

و ترغيب جامعه به شورش و اغتشاش بهره ببرند.
درست به همين دليل است که با همراهي و همکاري برخي از عوامل 

داخلي خود، تمام توانشان را بر جنگ اقتصادي و بحران سازي مصنوعي و غيرواقعي در اين 
بخش متمرکز کرده اند و هرروز بيش ازپيش بر طبل گراني مي کوبند.

به عنوان مثال؛ در روش جديد، برخي از توليدکنندگانِ فرصت طلب  يا خائن، براي دستيابي به 
 اهداف خود، ابتدا با سناريوسازي براي افزايش کاذب قيمت دار و سکه، شرايط را براي گران کردن 
مايحتاج عمومي مردم فراهم کرده و سپس با سوءاستفاده از فرصت ايجادشده و بدون هيچ 
دليل معقول و منطقي، قيمت خدمات و محصوات خود را تا چندين برابر افزايش داده و در 
ادامه براي فرار از چنگ قانون و پاسخگويي به مردم، بخش اندکي از قيمت افزايش يافته را 

کاهش داده و عوام فريبانه مدعي همراهي با مردم و همکاري با دولت مي شوند.
متأسفانه در اين پيکار نابرابر و ناعادانه، برخي از توليدکنندگان، برخي از واردکنندگان، اکثر 
واسطه ها )داان(، برخي از توزيع کنندگان )اصناف( و حتي برخي از مصرف کنندگان خواسته 
و با آگاهي کامل يا ناخواسته و نا آگاهانه با دشمنان مملکت خود همراهي نموده و در راستاي 
منافع فردي خود، وارد اين بازي خبيثانه مي شوند و منافع عمومي و درازمدت هموطنان و 

کشور خود را قرباني مطامع و منافع شخصي و کوتاه مدت خود مي کنند.
البته قصد نداريم بگوييم، همه آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، حبابي شکننده و توخالي 
است که به زودي برطرف خواهد شد، چراکه عوامل ديگري مانند، خيانت ها، سوء مديريت ها 
و ضعف سيستم کنترلي و نظارتي و تداوم سياست اتکا بيش ازحد به بيگانه نيز در بروز و 
تشديد اين نابه ساماني ها نقش داشته است، اما بااين حال همچون گذشته اين مردم فهيم و 
فداکار ايران اسامي هستند که بايد همچون گذشته در اين آوردگاه نيز با استقامت خود، از 
شعله ور شدن آتش توطئه دشمن جلوگيري نمايند.اين نکته از آن جهت حائز اهميت است 
که، به نظر مي رسد اين بار حديث معروف امير مؤمنان علي )ع( که فرمودند؛ فقر که از يک 
در وارد بشود، ايمان از در ديگر خارج مي شود، دستاويز دشمنان قرارگرفته باشد، چراکه 
اين حديث در مورد بسياري از افراد به ويژه افراد سست ايمان کامًا مصداق دارد و بافاصله 
پس از مواجهه با هر سختي و مشکلي، ايمان و توکل خود را به فنا داده و زمين و زمان را 
به باد ناسزا مي گيرند.البته نبايد منکر شد که طي چند ماه اخير تحت تأثير اقدامات افراد 
خائن و فرصت طلب داخلي و عمليات رواني دشمنان خارجي، واقعاً شرايط سختي به قشر 
آسيب پذير جامعه تحميل شده و شايد اگر هرکدام از ما نيز در شرايطي قرار بگيريم که حتي 
از تأمين نان شب خود عاجز شويم، مرتکب چنين رفتاري شويم. بااين حال از آنجا که اين 
رفتار خيانت کاران نسبت به ملت و مملکت، ساختگي است و بيشتر جنبه رواني دارد، لذا قطعاً 
در مسير اين مبارزه، رويگرداني احتمالي از اصول و ارزش هاي اخاقي و اجتماعي نمي تواند 
چاره کار باشد، بلکه براي موفقيت در کار و بازگشت به شرايط مطلوب بايد همچون گذشته 

با همراهي و همدلي و البته با هوشياري کامل به جنگ مشکات رفت.
اما چگونه؟؟؟؟؟

بي شک در اين مسير، صرفه جويي و قناعت و پرهيز حداکثري از خريد و ذخيره سازي بيش 
از نياز مايحتاج و اجتناب از دامن زدن به گراني و احتکار، مهم ترين راهکار محسوب مي شود، 
بااين وجود نبايد ساير راهکارها مورد غفلت واقع شود.يکي ديگر از راه کارهاي برون رفت از اين 
شرايط، اجتناب از مشارکت در شايعه سازي و شايعه پراکني در جهت جلوگيري از ملتهب 
کردن بيش ازپيش بازار و تشديد بحران هاي ساختگي دشمن در اين عرصه است.تاش براي 
شناسايي و افشاي عامان گراني و احتکار در تمام سطوح و بخش ها و اجراي جدي فريضه 
امربه معروف و نهي از منکر، راهکار ديگري که باعث سرعت بخشيدن به خروج از اين بن بست 
منجر خواهد شد.در جريان اين نبرد، نبايد دست گيري و حمايت از مستمندان و نيازمندان 
واقعي جامعه نيز به فراموشي سپرده شود و هرکس بايد در حد مقدورات و توانمندي واقعي 
خود به اين امر اهتمام بورزد.مطالبه گري جدي و عملي از مسئوان اجرايي براي تقويت 
سيستم هاي کنترلي و نظارتي و شناسايي و  مجازات عاملين اصلي تورم و گراني اقدام ديگري 

است که بايد به طورجدي و مستمر در دستور کار مردم قرار داشته باشد.
بديهي است که  مجموعه دولت و به خصوص دستگاه هاي امنيتي و اطاعاتي نيز بايد باهمت و 
تاش مضاعف به انجام وظايف خود در اين زمينه مبادرت کرده و با شناسايي و معرفي مهره هاي 

اصلي اين بازي خطرناک، در اسرع وقت مردم را از شر خائنين مملکت نجات دهند.
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نوبخت:
هزينه هاي دولت بايد کاهش يابد

رئيس سازمان برنامه وبودجه گفت: هزينه هاي 
دولت بايد کاهش يابد.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، 
هيئت  در حاشيه جلسه  نوبخت  محمدباقر 
آينده گفت:  بودجه سال  به  اشاره  با  دولت 
بايد هزينه هاي دولت کاسته شود و سازمان 
برنامه وبودجه به همه جواب دهد.وي با اشاره 
به بودجه عمراني کشور گفت: ۳ هزار ميليارد 
تومان براي امور عمراني در نظر گرفته شده 
است. همچنين مشکاتي در امر دارو وجود 
دارد که بايد به آن ها رسيدگي کنيم. بخش 
عظيمي از تخصيص ها روي ميز خزانه است 
که سازمان برنامه وبودجه بايد به تمامي آن ها 
جواب بدهد.وي با اشاره به اينکه نمي توانيم 
به تمامي نهادها در مورد بودجه جوابگو باشيم، 
گفت: بايد منابع خود را ببينيم. بعضي نهادها 
از ما بودجه بيشتري طلب مي کنند، ولي منابع 
بيشتري نداريم که بدهيم. نوبخت درباره آخرين 
وضعيت بودجه سال آينده،اظهار کرد: ايحه 
بودجه در کميسيون هاي تخصصي در حال 
بررسي است و کميسيون تلفيق هم به زودي 
تشکيل جلسه خواهد داد.وي ادامه داد: تا آنجا 
که بنده مطلع هستم کميسيون هاي تخصصي 
مجلس مثل کميسيون برنامه وبودجه و اقتصادي 
کليات ايحه بودجه را تصويب کرده اند. اميدوار 
هستم کميسيون تلفيق هم بودجه را بررسي 
کند.نوبخت افزود: کار سازمان برنامه وبودجه 
اما  پايان رسيده  به  بودجه  تدوين ايحه  با 
بخش ديگري آغازشده و ما در کميسيون هاي 
مجلس در حال تبيين و دفاع از بودجه هستيم. 
بنده اميدوار هستم مجلس محترم با عنايت 

به اينکه فرصتي هم براي دولت براي تبيين 
آيين نامه هاي اجرايي باقي باشد، بررسي بودجه 
را هرچه سريع تر به پايان برساند.وي ادامه 
داد : در حال حاضر در حال دفاع از بودجه 
۴۰۷ هزار ميليارد توماني منابع عمومي، در 
کميسيون هاي مجلس هستيم و اميدوارم تا 
اواخر بهمن ماه بودجه را به پايان برسانيم.نوبخت 
تأکيد کرد: دولت به فرصتي هم براي تنظيم 
آيين نامه هاي بودجه نياز دارد و مجلس هم 
به اين امر مهم توجه مي کند و تا پايان امسال 
بودجه را به اتمام خواهد رساند.رئيس سازمان 
برنامه وبودجه افزود: بيش از ۳۳۰ رديف در 
ديگر رديف ها و فصول بودجه ادغام شده است 
و تاش داريم براي سال آينده با تقليل ۴۰ 
رديف، شفاف کردن اعتبارات جاري و هزينه هاي 
تملک دارايي را در نظر بگيريم.وي در خصوص 
حقوق بازنشستگان يادآور شد: در حال حاضر 
با دو مشکل مواجه هستيم و تاکنون دستگاه ها 

نتوانستند که اموال مازاد را براي تأمين به فروش 
برسانند. سازمان برنامه وبودجه با هماهنگي 
دستگاه ها اقدام به استفاده از سرجمع اعتبار 
خود دستگاه ها کرده است. همواره سعي داريم 
 که در پايان سال تخصيص بودجه دستگاه ها را تا 
۱۰ درصد افزايش مي دهيم. نوبخت با اشاره به 
اقدام اخير سازمان برنامه وبودجه در رابطه با 
آموزش وپرورش گفت: اقدامي که براي وزارت 
آموزش وپرورش انجام داديم براي وزارت بهداشت 
قابل اجرا نبود و نمي توانستيم از همان رديف هايي 
که براي آموزش وپرورش برداشت کرديم براي 
دانشگاه هاي علوم پزشکي نيز برداشت کنيم. 
رئيس سازمان برنامه وبودجه بابيان اينکه تاکنون 
۳ هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي هاي 
وزارت بهداشت اختصاص يافته است، يادآور 
شد: باوجودآنکه اين رديف ها را کامل پرداخت 
کرديم مجبور شديم ۵۰۰ ميليون يورو با اجازه 
مقام معظم رهبري از صندوق ذخيره ارزي 

براي بدهي دارويي وزارت بهداشت اختصاص 
دهيم.نوبخت گفت: وزارت بهداشت تاکنون ۳ 
هزار ميليارد تومان از اعتبار طرح هاي عمراني 
را علي الحساب براي بدهي دارو دريافت کرده 
است.وي با طرح اين پرسش که آيا بدهي هاي 
وزارت بهداشت ناشي از عدم تخصيص هاي 
سال گذشته اين وزارتخانه است؟ بيان کرد: در 
ابتداي سال براي آنکه طرح سامت با مشکل 
روبه رو نشده و وزير بهداشت دچار استرس 
نشود، منابع را با توافق به وزير بهداشت ارائه 
داديم تا بر اساس آن منابع برنامه ريزي کند 
و متعهد هستيم تا تمام منابع را براي وزارت 
بهداشت تأمين کنيم.رئيس سازمان برنامه وبودجه 
تأکيد کرد: سؤال من اين است که ربان هايي 
که هر پنج شنبه به عنوان افتتاح بيمارستان 
پاره مي شود، از کجا تأمين مي شود؟نوبخت 
بابيان اينکه افتتاح ها نتيجه همراهي سازمان 
 مديريت است، اذعان کرد: وزارت بهداشت بايد 
۳ هزار ميليارد هزينه هاي علي الحساب را که 
متعلق به هزينه هاي عمراني است  برگرداند.
وي با تأکيد بر اينکه دولت هزينه هاي آموزش 
و اشتغال هم دارد، افزود: کشور دچار دشواري 
است و بايد همه مشکات و مسائل را برطرف 
کنيم.رئيس سازمان برنامه وبودجه گفت: در حال 
حاضر ۳ هزار ميليارد تومان براي گندم کاران 
اختصاص داديم. اينکه بخشي صرفاً مطالبه 
بودجه کند درست نيست. بيمه سامت هم 
که در اختيار وزارت کار بود، از آن وزارتخانه 
منفک شد و به وزارت بهداشت پيوست. اين 
روش که مسائل را صرفاً با هزينه کردن حل 

کنيم  هر شخصي مي تواند انجام دهد.

انقاب اسامي به عنوان  از گفتمان تحول گراياِن در راستاي اهداف  يک فعال اصولگرا 
با خبرنگار حوزه  در گفت وگو  کنعاني مقدم  برد. حسين  نام  اعتدال  گفتمان  جايگزين 
احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص شکست خوردن 
گفتمان اعتدال گفت: بعد از پيروزي انقاب اسامي ۵ گفتمان وجود داشت که توانست 
جمعيت بسيار زيادي از مردم را به پاي صندوق هاي رأي بکشاند.وي ادامه داد: گفتمان 
انقاب اسامي اولين گفتماني بود که در زمان امام راحل مطرح شد و پس ازآن در دوران 
دفاع مقدس شاهد گفتمان دفاع از کشور بوديم.کنعاني مقدم بابيان اينکه گفتمان سازندگي 
پس از اتمام دوران جنگ در کشور براي آباداني کشور مطرح شد، تصريح کرد: گفتمان 
مهرورزي و اعتدال ازجمله گفتمان هايي بودند که در سال هاي اخير از سوي نامزد هاي 
رياست جمهوري مطرح  شده اند.وي ادامه داد: به نظر من تمامي گفتمان ها زماني که به 

مرحله اجرا قدم مي گذارند با چالش هاي خاص خود روبه رو مي شوند و اعتدال بيشتر 
يک جناح سياسي است تا اينکه يک گفتمان باشد.کنعاني مقدم خاطرنشان کرد: به نظر 
مي رسد که نسل آينده ما نيازمند گفتماني است که بتواند به مشکات اجرايي کشور 
بپردازد و فقط در بحث ايدئولوژي و بيان ديدگاه هاي جناح هاي سياسي مطرح نباشد.اين 
فعال اصولگرا بابيان اينکه همه بايد به سمت تحول گرايي حرکت کنيم، تصريح کرد: دو 
جريان اصولگرا و اصاح طلب بايد يک جرياني را شکل دهد که در جهت تحکيم مسائل 
و منافع ملي عمل کند و از اين مسئله حمايت کند. وي بابيان اينکه دولت آينده يک 
دولت فراجناحي و ائتافي براي پاسخگويي به مطالبات مردم خواهد بود، خاطرنشان کرد: 
گفتمان تحول گرايانه در راستاي انقاب اسامي مي تواند جايگزيني براي گفتمان اعتدال 

باشد تا حق طلبي را دنبال کند.

مظفر:
گفتمان ها بايد ناظر به چشم انداز توسعه کشور باشند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
گفتمان ها بايد ناظر به چشم انداز توسعه کشور 
باشند. حسين مظفر در گفت وگو با خبرنگار 
سياسي  گروه  تشکل هاي  و  احزاب  حوزه 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص شکست 
خوردن گفتمان اعتدال در حوزه کارآمدي 
گفت: رويکرد، گفتمان و يا سياست هايي که 
دولت ها مطرح مي کنند، بايد داراي استراتژي 
و راهبرد کاني باشد که باسياست هاي کان 
نظام همخواني و هماهنگي داشته باشد.وي 
افزود: براي اين گفتمان ها تعريف واحدي وجود 
ندارد و تمامي اين رويکرد ها با سايق روساي 
جمهور تعيين مي شود و از يک چشم انداز 
واحد درازمدت پيروي نمي کنند و به همين 
خاطر است که کشور به سامان نمي رسد و 
موجب بسياري از مشکات کشور شده است. 
مظفر با اشاره به گفتمان هاي مطرح شده در 
انقاب اسامي خاطرنشان کرد: تمامي اين 

رويکرد ها در دولت هاي مختلف متغير است، 
قرار بود سياست هاي کلي نظام اين گفتمان ها 
را يکسان و از يک همسويي برخوردار کند و 
قرار بود تمامي اظهارنظرها و سايق در دل 
چشم انداز ۲۰ ساله قرار بگيرد، اما متأسفانه يا 
به اين مسئله عمل نکرده و يا اعتقاد نداشتند.
وي با اشاره به عملکرد دولت هاي مختلف در 
گفتمان هاي موجود گفت: برخي از دولت ها بر 
گفتمان ها و سياست هاي کان نظام هم عمل 
کرده و هم اعتقاد داشتند، اما برخي ها مانند 
دولت کنوني به يک برنامه توسعه درازمدت 
اعتقادي ندارند، بلکه گفتمان خودشان را 
بر مبنا تبليغات انتخاباتي تنظيم مي کنند 
و به همين دليل بايد انتظار داشته باشيم 
هر دولتي که بر سرکار مي آيد کشور را به 

هر جهتي که مي خواهد ببرد.
وي افزود: مجلس و ارکان نظام بايد از اين 
کار جلوگيري کنند و در سطح بااتر خود 

روساي جمهور هم نبايد چنين وضعي را 
بپذيرند، اينکه رئيس جمهوري سياست هاي 
رئيس جمهور قبلي خود را نقض مي کند، نشان 
مي دهد که ديگري هم مي تواند سياست ها و 
گفتمان هاي او را نقض کند، همين تفاسير 
است که امکان ارزيابي و تحقق اهداف را 
از مسئوان کشور سلب مي کند.مظفر در 
اعتدال  براي گفتمان  خصوص  جايگزين 

گفت: گفتمان ها بايد ناظر به چشم انداز توسعه 
کشور باشند و سليقه نبايد در آن دخيل 
باشد.گفتمان کان بايد طبق گفته رهبري 
گفتمان پيشرفت و عدالت باشد يعني هم 
رويکرد عدالت به سمت مردم داشته باشد و 
هم تمام سرمايه کشور را براي وضع موجود 
مصرف نکند و بايد اين گفتمان همه جانبه 

باشد تا کشور پيشرفت کند.

خبر
آيتاهمقتدايي:

 هدف امروز دشمن ايجاد انشقاق
بين روحانيت و ملت است

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: هدف امروز 
دشمن ايجاد انشقاق بين روحانيت و ملت است.به گزارش 
در  مقتدايي  مرتضي  آيت اه  رسا،  خبرگزاري  خبرنگار 
و  اقتدار  اينکه  بابيان  مدرسين  جامعه  اجاس  افتتاحيه 
مقاومت نظام اسامي با رهبري امام راحل و رهبر معظم 
انقاب حاصل شده است، اظهار داشت: ما هر جا مقاومت 
کرده ايم،  برخورد  انفعالي  جا  هر  و  پيروز شده  کرده ايم، 

عقب افتاده ايم.
قائم مقام جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: انسان 
احساس مي کند که آمادگي حداکثري دفاع از نظام اسامي 
در سطوح مختلف ملت جوان، شجاع و ايثارگر حاصل شده 
است، همان طور که در جنگ تحميلي هشت ساله عليه ايران 
اين آمادگي وجود داشت.وي با تأکيد بر آمادگي امروز ملت 
ايران در برابر توطئه هاي دشمنان انقاب اسامي بيان کرد: 
اگر دشمن کوچک ترين اشتباهي را مرتکب شود و دست 
از پا خطا کند، ملت ايران با همان کيفيت ابتداي انقاب 
و دفاع مقدس در برابر آن ها ايستادگي کرده و شکست 
به  اشاره  با  او تحميل خواهد کرد.مقتدايي  بر  مفتضحي 
داشت:  اظهار  اسامي  انقاب  برابر  در  روحانيت  وظايف 
روحانيت نبايد بهانه اي براي سوءاستفاده در اختيار دشمنان 
اسام قرار دهد، چراکه يکي از اهداف فعلي دشمن، تضعيف 
روحانيت و ايجاد انشقاق و اختاف بين ملت و روحانيت 
است.وي در ادامه ضمن انتقاد از مطالب بيان شده عليه 
حوزه علميه در حوزه و دانشگاه بيان کرد: گاهي برخي 
افراد در حوزه يا دانشگاه، مطالبي عليه حوزه بيان کرده 
و غيرمنصفانه دستاورد هاي حوزه هاي علميه را زير سؤال 

برده و خدمات حوزه را ناديده مي گيرند.
عضو مجلس خبرگان رهبري بابيان اين که شوراي نگهبان 
در حال جمع آوري و انتشار نظرات فقهي اين شورا است، 
گفت: عمده نظرات فقهي شوراي نگهبان، نظرات آيت اه 
صافي گلپايگاني است.وي ادامه داد: منصفانه نيست که 
کساني در دانشگاه، خروج آيت اه صافي گلپايگاني را به 

خاطر اختاف با رهبر انقاب بيان مي کنند.
با بيان اين که مطالب بيان شده در تريبون هاي  مقتدايي 
حساس نظام اسامي بايد بر اساس فکر و تعقل و به صورت 
به دنبال  امروز  مستند گفته شود، اظهار داشت: دشمن 
نبايد  ازاين رو  است،  اسامي  نظام  از  ضعف هايي  گرفتن  
بهانه به دست دشمن داده شود.وي با تأکيد بر ساده زيستي 
روحاني  هر  گفت:  اسامي  انقاب  مسئوان  و  روحانيت 
اعمال  به  مردم  و  است  نفوذ  منطقه صاحب  در يک  که 
کار  سرلوحه  را  زيستي  ساده  بايستي  مي کنند،  نگاه  او 

خود قرار دهد.

طايينيک:
کاهش حقوق در ايحه »ساماندهي 

حقوق جانبازان« مطرح نيست
معاون پارلماني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: 
کاهش حقوق در ايحه »ساماندهي حقوق جانبازان« مطرح 
نيست. به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، 
رضا طايي نيک در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس 
شوراي اسامي در جمع خبرنگاران گفت: با رايزني هايي 
که در جريان است خوشبختانه نمايندگان اراده و اهتمام 
 ۹۸ سال  دفاعي  بودجه  ابهام  و  اشکال  رفع  براي  جدي 
دارند.وي افزود: در اين ايحه ۲۳ هزار ميليارد تومان از 
اعتبارات دفاعي به درآمد مازاد مربوط شده که اين نسبت 
از اعتبارات دفاعي براي تأمين از درآمد مازاد بودجه ۹۸، 

دغدغه هاي جدي ايجاد کرده است.
معاون پارلماني وزارت دفاع  تأکيد کرد: به نظر مي رسد 
بودجه، حوزه هاي دفاعي و  از منابع  با اختصاص بخشي 
غير دفاعي به نسبت منطقي به منابع مازاد بودجه سال 
آينده وابسته شود، نه اينکه بخش قابل توجهي از اعتبارات 

دفاعي به بودجه مازاد وابسته شود.
طايي نيک بيان داشت:  نمايندگان عضو کميسيون تلفيق 
بودجه ظرفيت و اراده جدي براي رفع دغدغه فرماندهان 
و مسئوان نيرو هاي مسلح در جهت شفاف سازي و رفع 
اشکال ايحه بودجه در ارتباط با پايدار کردن اعتبارات 

اصلي و تقويت بنيه دفاعي رادارند.
وي ادامه داد: اگر اين ايحه در مجلس با ايجاد اطمينان 
رديف هاي  به  کشور  مازاد  درآمد  از  تأمين  با  ارتباط  در 
اصلي، اصاح شود افزايش مناسبي متناسب با نياز بنيه 
دفاعي کشور خواهيم داشت. اين زمينه در مجلس هست و 
اميدواريم با هماهنگي دولت، مجلس و ستاد کل نيرو هاي 
مسلح اين اشکال جدي در ايحه بودجه براي بنيه دفاعي 

با اولويت برطرف شود.
طايي نيک گفت: نمايندگان در مورد ايحه ساماندهي 
پيشنهاد هاي  و  داشته اند  پيگيري هايي  جانبازان  حقوق 
جديدي درباره اين پيش نويس ايحه که در دولت مطرح 
در  بازنگري  براي  اساس  بر همين  بود.  اعام شده  است، 
پيش نويس ايحه و بررسي پيشنهاد های جديد با نيرو هاي 
مسلح هماهنگي به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضاي استرداد 
پيش نويس ايحه را به دولت و ستاد کل اعام کرد.وي 
افزود: اين استرداد با هماهنگي ستاد کل  نيرو هاي مسلح 
انجام شد تا با بررسي دقيق تر در جهت حمايت از حقوق 
متعلقه به ايثارگران گرامي موضوعات رفع شود. به گونه اي 
که در اين ايحه هيچ گونه قطع حقوق و کاهش حقوق 
دستگاه هاي  تکليف  تعيين  بلکه  نيست،  مطرح  جانبازان 
اجرايي ذي ربط براي ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظيفه 
مطرح بود که براي تأمين نظر ايثارگران و نمايندگان اين 

ايحه از دولت مسترد و منتفي شد.

درجلسههيئتدولتانجامشد؛
انتخاب استانداران خراسان رضوي 

قم، يزد و فارس
هيئت وزيران استانداران استان هاي خراسان رضوي، قم، 

يزد و فارس را انتخاب کرد.
به گزارش ايسنا، به موجب تصميم هيئت وزيران، عليرضا 
و  طالبي  محمدعلي  سرمست،  بهرام  حسيني،   رزم 
عنايت اه رحيمي به ترتيب به عنوان استانداران خراسان 

رضوي، قم، يزد و فارس انتخاب شدند.

خبر
باحکمرهبرمعظمانقاب؛

»حجت ااسام عاملي« به عضويت 
شوراي عالي انقاب فرهنگي منصوب شد

رهبر معظم انقاب اسامي در حکمي حجت ااسام سيدسعيدرضا عاملي 
را به عضويت شوراي عالي انقاب فرهنگي منصوب کردند.

به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت 
آيت اه خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي در حکمي حجت ااسام 
سيدسعيدرضا عاملي را به عضويت شوراي عالي انقاب فرهنگي 

منصوب کردند.

اميرحاتمي:
 بودجه دفاعي ۲۱ درصد 

افزايش خواهد يافت
دفاعي  بودجه  گفت:  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع   وزير 
۲۱ درصد افزايش خواهد يافت.به گزارش خبرنگار مهر، امير 
سرتيپ امير حاتمي در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هيئت دولت گزارشي از پيشرفت 
پروژه هاي دفاعي به ويژه در حوزه موشکي ارائه شد.وي ادامه داد: 
در اين جلسه در زمينه هاي مختلف به ويژه در حوزه موشک 
زمين به هوا، زمين به زمين، سطح به سطح، ساحل به دريا و زير 
سطح به سطح، گزارش خوبي به اعضاي هيئت دولت ارائه شد و 
موردتوجه اعضاي محترم هيئت دولت و تقدير رئيس جمهور قرار 
گرفت.حاتمي با اشاره به اقدامات وزارت دفاع در حوزه صنعت 
دفاعي اظهار داشت: مجموعه اقداماتي که در وزارت دفاع انجام 
اسامي  شوراي  مجلس  ارائه شده  برنامه  راستاي  در  مي گيرد 
است و باقدرت برنامه هاي اعام شده از پيش اعام مي شود. اين 
برنامه ها براي حفظ بازدارندگي دفاعي کشور است و بحمداه 
آن چيزي که براي سال ۹۷ پيش بيني کرده بوديم به ويژه در 
خصوص دقت و قدرت اثر موشک ها به خوبي محقق شده است.
وي در خصوص بودجه دفاعي سال آينده و حواشي مطرح شده در 
خصوص آن اظهار داشت: همان گونه که اعضاي محترم مجلس و 
مسئوان سازمان برنامه وبودجه اعام کردند بودجه دفاعي در دو 
سطح ديده شده، يک سطح آن بودجه اي است که با سقف ۴۰۷ 
هزار ميليارد تومان به عنوان بودجه عمومي کشور ارائه شده است 
و بخش ديگر آن در صورتي تأمين خواهد شد که عمده منابع 
دولت تأمين شود اگر هر دو اين ها تأمين شود درواقع بودجه 
دفاعي ما از رشد خوبي نسبت به سال جاري برخوردار است.وي 
افزود: بودجه دفاعي در سال آينده حدود ۲۱ درصد نسبت به 
 سال ۹۷ افزايش خواهد داشت اما آن چيزي که مورد ابهام است و 
سوا اتي درباره آن مطرح است دوسطحي بودن بودجه دفاعي است 
که اميدواريم با مساعدت اعضاي هيئت دولت براي تأمين بودجه 
عمومي کشور، بودجه به صورت کامل اجرا شود و بخش دفاع بتواند 
از اين رشد برخوردار گردد.حاتمي گفت: دوسطحي بودن بودجه 
دفاعي شيوه اي است که سازمان برنامه وبودجه اتخاذ کرده است. 
اگر شيوه اي که سازمان برنامه وبودجه براي منابع دوگانه بودجه 
دفاعي پيش بيني کرده است محقق شود مي تواند فرصتي براي 
حوزه دفاعي باشد و اگر محقق نشود مي تواند مشکاتي را ايجاد 
کند. اميدواريم همان طور که سازمان برنامه وبودجه پيش بيني 

کرده است منابع محقق شود.

سرلشکرباقري:
پاايشگاه ستاره خليج فارس نماد 

خودباوري و توانمندي جوانان است
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح پاايشگاه ستاره خليج فارس را نماد 
خودباوري و توانمندي جوانان ايراني دانست.به گزارش خبرگزاري 
مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمدباقري در جريان سفر به استان 
هرمزگان، از بخش هاي مختلف پاايشگاه ميعانت گازي ستاره 
خليج فارس بازديد کرد.سرلشکر باقري در اين بازديد با حضور در 
اتاق کنترل پاايشگاه در جريان روند توليد فرآورده هاي نفتي اين 
مجموعه قرار گرفت و اظهار کرد: پاايشگاه ستاره خليج فارس نماد 
خودباوري و توانمندي جوانان ايراني است.رئيس ستاد کل نيروهاي 
مسلح تصريح کرد: متخصصان قرارگاه سازندگي خاتم اانبياء)ص( 
با اجراي اين پروژه نشان دادند که مي توانند کارهاي بزرگي را 

بدون اتکا به شرکت هاي خارجي انجام دهند.

صفارينطنزيتشريحکرد:
 آخرين جزئيات وضعيت مرزبانان

ربوده شده در پاکستان
رئيس کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: سفير 
پاکستان زمان دقيقي براي حل و فصل موضوع آزادي مرزبانان ايراني 

نداد اما اميدواريم که پيش از پايان سال اين اتفاق محقق شود.
مرتضي صفاري نطنزي در گفت وگو با خبرنگار مهر از ديدار خود با سفير 

پاکستان درباره آخرين وضعيت مرزبانان ربوده شده ايراني خبر داد.
وي با بيان اينکه سفير پاکستان مي گويد مرزبانان ربوده شده ايراني 
پاکستان،  اظهار داشت: طبق گفته سفير  در سامت کامل هستند، 
و در  دنبال مي کند  را  اين موضوع  به طور جدي  اين کشور  دولت 
تاش است تا جايگاه و مخفيگاه گروه هاي شروري که مرزبانان ايراني 

را ربوده اند، پيدا کند.
رئيس کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تصريح کرد: مرزبانان ربوده شده ما در دست گروه شرور منطقه 
هستند و صرفاً در يک گروه ثابت نيستند. بلکه مدام گروه هايي که 

آنان را نگه مي دارند، تغيير مي کنند.
صفاري نطنزي بيان کرد: ارزيابي ما اين است که دولت جديد پاکستان 
همراه تر از دولت قبلي اين کشور است و در اين زمينه متعهد شده است 

تا مرزبانان ربوده شده ايراني را هرچه سريعتر پيدا کند.
وي خاطرنشان کرد: سفير پاکستان زمان دقيقي به بنده براي حل و 
فصل اين موضوع نداد اما اميدواريم که پيش از پايان سال، با پيگيري 

هاي دولت پاکستان اين اتفاق محقق شود.

سعيدجليلي:
نگذاريم عده اي آلزايمر سياسي را به ملت تحميل کنند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نگذاريم 
عده اي آلزايمر سياسي را به ملت تحميل کنند. به 
گزارش حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان سعيد جليلي در آيين بزرگداشت 
۹ دي در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 
شيراز بابيان اينکه گردهمايي ۹ دي براي يادآوري 
و تذکر است، اظهار داشت: اين يادبود براي آن است 
تا بتوانيم در ادامه حيات فردي، اجتماعي و سياسي 
در سطح بزرگ يک ملت، باقوت اين حيات را ادامه 
داد و اين مربوط به تجارب و حافظه يک ملت است؛ 
البته اين بدان معني نيست که فتنه هاي جديدي 
برخي  اينکه غبار ها  بابيان  بروز نخواهد کرد.وي 
 اوقات مانع از حرکت مي شود، افزود: ما در مسير 
۴۰ ساله انقاب موانع جدي داشته ايم و اين طبيعي 
است که هر حرکت حق طلبانه که شکل مي گيرد، 
قطعاً موانعي خواهد داشت و اين سخن قرآن است.

جليلي افزود: شياطين در برابر تمام حرکت هاي خوب 
مي ايستند و در انقاب ما نيز اين جريان ديده شده؛ 
از ترور و فشار سياسي تا جنگ تحميلي و امروز 
نيز دشمنان ما به صراحت اعتراف مي کنند که هر 
کاري توانستند، کرده اند و اگر کاري انجام نداده اند 
نيز، قادر به انجام آن نبوده اند.دبير سابق شوراي 
 امنيت ملي خاطرنشان کرد: ترامپ امروز مي گويد

در  کسي  و  کرديم  هزينه  دار  ميليارد  هزار   ۷
رئيس جمهور  يا  و  نيامد  ما  استقبال  به  عراق 
در  که  گفت  رفتنش  هنگام  آمريکا   سابق 
پنج سال حضور در سوريه موفق نشديم، چون 
ايران مانع ما بود و اين اعتراف صريح و رسمي 

آن ها است.وي خاطرنشان کرد: آن ها راهبرد هاي 
مشخصي را در قبال ايران دنبال کرده اند همچون 
»مهار دوگانه« يا »تغيير رفتار« و اين را رسماً عنوان 
و اعمال کرده اند و سؤالي که وجود دارد اين است 
که چرا باوجوداين هزينه، جواب نگرفته اند؟ آن ها 
مي گويند پيش ازاين در دنيا، فعال مايشاء بوديم و 
هر کاري اراده مي کرديم، انجام مي داديم، اما حاا 

اين گونه نيست.
در  اسامي  نظام  پرچمداري  به  اشاره  با  جليلي 
جهان امروز، افزود: آن ها نگراني شان اين است که 
پديده اي در جهان شکل گرفته که نه تنها مقاومت 
نمي کند بلکه پيشرفت مي کند و تکثير نيز مي شود.
عضو شوراي راهبردي سياست خارجي کشور در 
بخش ديگري از صحبت هايش گفت: در معاهده 
هسته اي  جنگ افزار هاي  گسترش  منع  پيمان 
پنج  به جز  که هيچ کشوري  )NPT( مي گويند 
کشور، مابقي نبايد ساح کشتارجمعي داشته باشند.
جليلي افزود: وقتي مي گوييم چرا نظام سلطه اين 
مناسبات ناعادانه را شکل داده و چرا چند کشور 
امتياز وتو داشته باشند، منطق قديم استکبار مي گويد، 
چون زور ما بيشتر است و حاا ملتي مي گويد نه! و 
مي خواهد در برابر اين زور و منطق اشتباه بايستد. 
او مي خواهد در اين نرم افزار اخال ايجاد کند.وي 
ادامه داد: آن ها با ما مذاکره مي کنند و وقيحانه 
مي گويند برد شما تا جايي است که به برد من 
لطمه نخورد؛ چرا؟ چه کسي مي تواند يک ملت را از 
حق مشروع خود منع کند؟ در کدام نرم افزار انقاب 
اسامي چنين چيزي پذيرفته است؟جليلي افزود: 

اينکه مطرح مي شود از ۱۰۰ حق انصراف دهيد 
که ۲۳ حق آن در حوزه تحقيق و توسعه است، 
از سوي همين ها که مدعي علم و توسعه هستند، 
 مطرح شده و مدارک آن موجود است؛ حق هايي که 
بر جام از کشور گرفت. اين ها را در دانشگاه بايد 
مطالعه کرد، اين ها غبار هايي است که بلند مي شود.
وي خاطرنشان کرد: اگر اين غبار ها برطرف نشود 
و روشن شدن آن مطالبه نگردد، آن وقت عده اي 
مي خواهند کف بزنند که بر جام ۲ شکل بگيرد؛ 
 ابتدا برجام يک را حساب بدهيد بعد براي برجام ۲ 
کف بزنيد!وي گفت: خود آنان به صراحت مي گويند 
انجام داد حتي  ايران تمام تعهدات را در برجام 
بيشتر از آن؛ آژانس اعام کرد که ما گفتيم ۱۳۰ 
تن آب سنگين يا ۳۰۰ کيلو مواد داشته باشيد، اما 
ايران به کمتر از اين هم راضي شد. جليلي تصريح 
کرد: تجربه برجام چه شد؟ عده اي گفتند گفت وگو 
کنيم تا مشکات را حل کنيم و همه گفت وگو ها 
انجام شد؛ آيا طرف مقابل به گفت وگو متعهد بود؟ 
از حقي از خود کوتاه آمد؟ او کًا از برجام خارج 
شد و حاا مي گويد فشار ها را مي خواهم بيشتر هم 
کنم!دبير سابق شوراي امنيت ملي بابيان اينکه تجربه 
برجام و حافظه تاريخي، سرمايه امروز ملت است، 
افزود: آيا نبايد اين سرمايه را حفظ کرد که ديگر 
دچار چنين مسيري نشويم؟ آيا همه اين ها براي 
اين بود که آخرش بگوييم آمريکا سقوط اخاقي 
بودن؛  از ملت عقب  اينکه يعني ۶۵ سال  کرد؟ 
چراکه ملت ۶۵ سال پيش و در سال ۳۲ سقوط 

اخاقي آمريکا را فهميد.

جليلي گفت: عده اي گفتند ما اصًا اولويت مان از 
مذاکره برداشتن تحريم ها نبود و ما دنبال چيز ديگري 
بوديم! به همين صراحت! اين توافق ژنو خودتان 
است؛ سال ۹۲ وقتي آمديد امضاء کرديد چه گفتيد؟ 
گفتيد مي خواهيم گفت وگو هايي را شروع کنيم که 
به طور جامع تحريم هاي مرتبط با هسته اي، شوراي 
امنيت، چندجانبه و ملي که مربوط به آمريکا است 
را برمي دارد؛ بعد حاا به صراحت بيان مي کنيد که 
اولويت ما اين نبود؟وي خاطرنشان کرد: چه کسي 
شعار مي داد، هم سانتريفيوژ بايد بچرخد هم چرخ 
کارخانه ها؟ چه کسي سال گذشته باز شعار داد که اگر 
ما بمانيم مي توانيم بقيه تحريم ها را نيز برداريم؟ آيا 
 بايد به همين سادگي حافظه ملت را پاک کنيم؟ بعد 
مي گوييد مي خواستيم حق هسته اي ملت را تثبيت 
کنيم؟ آيا حق هسته اي ملت با ريختن بتن در 
تأسيسات او تثبيت مي شود؟ از ۱۰۰ حق او انصراف 
بدهيد، حقوق ديگر او تثبيت مي شود؟ ۱۳ هزار 
سانتريفيوژ را برداريد، ۱۰ هزار کيلو مواد هسته اي 
که ۱۰ سال براي آن زحمت کشيده شده را از کشور 
خارج کنيد، آيا اين اسمش مي شود تثبيت؟ و بعد 
بگوييد ما همچنين قولي نداده بوديم؟جليلي بابيان 
اينکه بحث ما فردي نيست، افزود: بحث ما اين است 
که نگذاريم با پوشانده شدن واقعيت ها و مسائل اصلي، 
عده اي يک آلزايمر سياسي را به ملت تحميل کنند. 
اگر مي گوييد آمريکا سقوط اخاقي کرده، ملت ما 
نشان داده که همين آمريکا را مي توان با مقاومت 
سر جاي خود نشاند به طوري که اعتراف کند ۷ هزار 

ميليارد دار خرج کردم و نتيجه نگرفتم.

سايه سنگين سياست
ادامهازصفحهاول

از همين ابتدا و پيش از هر گونه بحث و بررسی کارشناسی 
به  است.  قابل مشاهده  موافقان  و  و تخصصی، صف مخالفان 
احتمال قريب به يقين، فان فراکسيون مجلس مخالف است. 
فان نهاد موافق، برخی هم که می خواهند نه سيخ بسوزد و نه 
کباب، موضعی خنثی و يکی به نعل يکی به ميخ می گيرند تا 

بتوانند از مزايای رفاقت با هر دو جريان بهره ببرند.
و  به اصطاح مهد دموکراسی  فرانسه  در  داريد که  آيا خبر   
آزادی، کميته ای برای مقابله با سبک زندگی و تهاجم فرهنگ 

آمريکايی شکل گرفته است.
 ۴- اگر اهل رسانه بوده باشيد يا پای سخن مديران مسئول و 
سردبيران رسانه ها نشسته باشيد. حتماً شنيده ايد که خبرنگار 
سياسی به وفور هست، اما خبرنگار خبره در حوزه مسائل اجتماعی 
به سختی پيدا می شود همه اينها به دليل اين است که ما همه 
چيز را سياسی می بينيم، سقوط اتوبوس حامل دانشجويان را، 
ريختن يک ساختمان را، زلزله کرمانشاه را، شبکه های اجتماعی 
را و خيلی موارد ديگر. اتفاقاً، بيش از ۵۰ درصد محتوايی که 
خبرگزاری های خارجی برای مردم شان توليد می کنند، در 
حوزه اجتماعی و سبک زندگی است. مگر در کشور مان موضوع 
و دغدغه اجتماعی کم داريم؟ مثا مگر اين دغدغه کوچکی است 

که نوجوان ايرانی، نسبت به پرچم کشورش حس خاصی ندارد 
و وقتی در معابر و بوستانها از مقابل آن رد می شود حس غرور 
نمی کند؟ مگر اين مسئله کوچکی است که نظام آموزشی ما، 
فرزندان مان را کتاب خوان و عاقه مند به هويت و فرهنگ غنی 
اسامی و ايرانی بار نمی آورد؟ مسئله اين است که وقتی همه 
چيز را با عينک سياسی می بينيم و به آفتابه و لگن می پردازيم، 

شام و ناهار فراموش می شود.
۵- بايد سايه سنگين سياست را از سر اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ 
برداشت هر مسئله و موضوعی، کارشناسان و متخصصانی دارد 
که طبعاً به آن خواهند پرداخت. بياييد تصميم بگيريم کمی 

هم به مسائل جدی جامعه بپردازيم .
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رئيس جمهور: خودمان را براي جشن بزرگ 40 سالگي انقاب آماده کنيم
رئيس جمهور گفت: خودمان را براي جشن بزرگ 40 سالگي انقاب آماده 
کنيم.به گزارش ايسنا، حجت ااسام والمسلمين حسن روحاني در جلسه 
هيئت دولت، بابيان اينکه »در جلسات اين هفته هيئت دولت، وزرا و 
مسئوان گزارش هاي خوبي از اقدامات خود ارائه کردند که ازم مي دانم 
ملت عزيز ايران از آن باخبر باشند«، گفت: در 9 ماه گذشته تراز تجاري 
ناشي از صادرات غيرنفتي با رقم حدود 750 ميليون دار، داراي تراز مثبت 
بوده که اين رقم نشان دهنده تاش هاي موفقيت آميز فعاان اقتصادي 
بخش خصوصي و دولتي است. بر اساس گزارش وزير نفت، فروش نفت به 
همان صورتي که مدنظر بود ادامه دارد و برخي مشکات جزئي که وجود 
دارد قابل حل بوده و به زودي برطرف خواهد شد.وي با اشاره به گزارش 
ارائه شده درزمينه اشتغال تصريح کرد: اين آمار در پاييز امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 623 هزار نفر اشتغال خالص را نشان مي دهد و 
اين با توجه به شرايط کشورمان اميدوارکننده است و براي اولين بار آمار 
اشتغال خالص تقريباً به مرز 24 ميليون نفر رسيده است و اين درحالي  
است که در آغاز دولت، تعداد شاغان 20 ميليون و 600 هزار نفر بود و 
طي سالهاي گذشته درمجموع 3 ميليون و 309 هزار نفر به ميزان اشتغال 
خالص افزوده شده است. اين آمار نشان مي دهد ما مي توانيم بيکاري را مهار 
کنيم.وي در ادامه با تأکيد و توصيه به کاستن از فاصله هاي جناحي در اين 
شرايط سخت کشور، گفت: شايد نتوان رقابت را هيچ وقت حذف کرد اما 
مي توان آن را کم کنيم. شرايط کنوني، شرايطي نيست که اين همه بر سر 
مسائل جزئي جنگ ودعوا شود. امام جمعه ها، حوزه ها، جناح هاي مختلف، 
قوه قضائيه، قوه مقننه، صداوسيما و رسانه ها و نيروهاي مسلح بايد به کمک 

دولت بيايند. ما يک کشور واحد هستيم و يک رهبر و يک قانون اساسي 
داريم و بايد در کنار هم باشيم. امروز دشمنان، دشمني آشکارتر عليه ما 
انجام مي دهند .بايد آن ها را مأيوس کنيم و حتماً آن ها را مأيوس خواهيم 
کرد.رئيس جمهور خاطرنشان کرد: اشکال ندارد که يکي چپ، يکي راست 
و يکي وسط باشد. ولي  بايد ميمنه، ميسره و ميانه ميدان جنگ باشد، 
در ميدان جنگ وقتي با دشمن مي جنگيم، جناح راست ، چپ و وسط 
داريم ولي هر سه باهم عليه دشمن مي جنگند نه اينکه ميمنه با ميسره 
بجنگد. چنين چيزي در تاريخ وجود ندارد. در ميدان جنگ، لشکرها از 
سمت وسوي مختلف به هم کمک مي کنند و در يک نقطه به هم مي رسند، 
نه اينکه اين لشکر با آن لشکر بجنگد . جناح راست، ميمنه نظام و لشکر 
اسام است، جناح چپ، ميسره و جناح وسط، جناح ميانه و قلب لشکر 
است. همه بايد باهم جلو برويم و دشمن را زمين بزنيم.با چشم غره رفتن 
به يکديگر به جايي نمي رسيم بايد به دشمن چشم غره بياييم. همه جزء 
يک ملت هستيم، همه مسلمان و انقابي هستيم.وي خدمت به مردم و 
تاش براي آباداني کشور را از معيارهاي اصلي انقابي بودن برشمرد و 
تصريح کرد: معلوم نيست برخي ها دماسنج هاي انقاب و تقوا را از کجا 
پيداکرده اند؟ همين طوري نگاه مي کنند مي گويند دماسنج ما نشان مي دهد 
اين انقابي نيست يا ميزان  انقابي بودنش کم يا بااتر است.وي با تأکيد 
بر اينکه کسي با شعار انقابي نمي شود و همه شعار دادن بلد هستند، 
اظهار داشت: بايد در عمل انقابي بود امروز هرکس براي آباداني ايران 
کمک کرد، انقابي است. هر کس آب را به مردم ساکن فات مرکزي 
برساند و هر کس معتدل رفتار کرد و هر کس به توليد و صادرات کشور 

کمک کرد، هر کس توانست بازار را آرام نگه دارد و جلوي التهاب را بگيرد، 
انقابي است، انقابي بودن به اين معناست و انقابي ديگري نداريم.روحاني 
بابيان اين که »فحاشي، سخن درشت، دروغ و تهمت اصاً نسبتي با انقاب 
ندارد«، اظهار داشت: اصًا انقاب شد براي اسام، اسام هم براي اخاق 
است و ما براي راستي، وفاي به عهد، خدمت به همديگر، برادري و اخوت 
آمديم. واا اگر بنا باشد در کشور خداي ناکرده، دروغ و تهمت شايع باشد 
هر که را مي خواهيم مسئول يکجا بگذاريم يک عده شروع مي کنند در 
فضاي مجازي دروغ و راست عليه آن فرد به دروغ پراکني. اين چه اخاق، 
ادب و چه منافع ملي است؟وي افزود: در مطالب دروغ و تهمت آلودي که 
مي نويسند و پخش مي کنند، نويسنده مرتکب گناه بزرگ مي شود، تهمت 
مي زنند، خواننده مرتکب گناه بزرگ مي شود، آن ها را بيخودي مي خواند. 
سومي مرتکب گناه مي شود آن را پخش مي کند، چهارمي فوروارد مي کند 
و همه گناه مي کنند. براي يک نفر که مي خواهد مسئول شود، چقدر گناه 
مي شود؟ و چقدر فرمان خدا زير پا گذاشته مي شود براي اينکه اين آقا 
مسئول بشود يا آن آقا بشود؟ چه فرقي مي کند. مگر همه براي کشور و 
انقاب نيستيم.رئيس جمهور با تأکيد بر اين که »در آستانه بهمن ماه همه  
بايد خودمان را براي يک جشن بزرگ 40 سالگي انقاب آماده کنيم«، 
گفت: مظهر آن جشن راست گويي است، آن نيست که چراغاني کنيم و 
پرچم نشان دهيم، مظهر آن جشن، کمک به همديگر است، مظهر آن 
جشن وفاي به عهد، ايستادگي، وحدت و اتحاد است.40 سالگي را بايد 
اين گونه جشن بگيريم، متحد شويم و در کنار هم قرار بگيريم و ان شاءاه 

دشمن را مأيوس کنيم.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: اجراي دستورات اسام فقر را در 
جامعه ريشه کن مي کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني 
در درس خارج خود بابيان اينکه جهل، ظلم و فقر در جامعه اسامي جايگاهي ندارد، 
گفت: مطالب اقتصادي اسام در کتاب اقتصادنا شهيد آيت اه صدر بيان شده که ايشان 
شخصيتي بسيار باسواد و نابغه بودند. وي با اشاره به توجه اسام به نيازهاي جامعه 
گفت: اگر انفال عملي شود فقري باقي نمي ماند، تمام معادن، اراضي موات، جنگل ها، 
نيزارها، بستر رودخانه ها انفال است که براي شخص نيست و کسي نمي تواند تصرف 
کند بلکه در اختيار پيامبر و امام )ع( بوده و در زمان غيبت در اختيار نايب امام است 
که اگر از اين ظرفيت ها استفاده شود فقر به صورت کلي ريشه کن مي شود.استاد برجسته 
درس خارج حوزه علميه قم بابيان اين که با اجرايي کردن برنامه اسام فقيري در جامعه 

اسامي باقي نمي ماند، اظهار داشت: اگر از ظرفيت هاي موجود خوب بهره برداري شود 
فقري نخواهيم داشت، اگر به دستورات اسامي عمل مي شد فقر به صورت کلي از 
بين مي رفت.وي در بخش ديگر سخنان خود با تأکيد بر اين که نهج الباغه بايد درس 
رسمي حوزه باشد، ادامه داد: مطالب غني اين کتاب الهي بسيار راهگشا است و بايد از 
آن استفاده کرد اما متأسفانه آن گونه که بايدوشايد به اين کتاب مهم توجه نمي شود.
آيت اه نوري همداني بابيان اين که امر امت نبايد در دست سفيه و فاسق باشد، ابراز 
داشت: امروز زمام بيشتر کارها به ويژه در غرب در دست افراد سفيه است، به فرموده 
امير مؤمنان)ع( اگر امر امت اسام در دست سفها و فجار باشد حقوق الهي و مردم را 
ضايع مي کنند و بندگان را مانند برده تحت سيطره خود قرار مي دهند ازاين رو نبايد 

اجازه داد چنين افرادي زمامدار جامعه شوند.

نجفي خوشرودي:
spv کمترين اقدام اروپا براي حفظ بر جام است

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي گفت: spv کمترين اقدام اروپا 
براي حفظ برجام است.به گزارش خبرنگار مجلس 
نجفي  باشگاه خبرنگاران جوان علي  گروه سياسي 
خوشرودي در نطق ميان دستور خود در جلسه علني 

روز چهارشنبه بابيان اينکه در ماه هاي اخير، روندي در 
حال ضعيف کردن مجلس است، اظهار کرد: مجلس 
شکل  استبداد  آن  در  که  است  مردم سااري  نماد 
نمي گيرد.وي فرد منتخب و محدوديت هاي اعمال شده 
را از دايل محقق نشدن بعضي هدف هاي انتخابات 

برشمرد و گفت: نمايندگان از خطا و اشتباه مصون 
نيستند و حاشيه هاي ايجادشده پس از اشتباه آن ها 
نبايد مجلس را تضعيف کند، چراکه به تضعيف اعتماد 
عمومي و فرسايش سرمايه اجتماعي نظام منجر خواهد 
شد. البته اجراي بدون تنازل قانون به حفظ و تقويت 
با  خوشرودي  مي کند.نجفي  کمک  مجلس  جايگاه 
استاني  به صورت  انتخابات  برگزاري  اينکه  به  اشاره 
و تقويت احزاب به ارتقاي جايگاه نمايندگان کمک 
مي کند، بيان کرد: چيني ترک خورده اميد مردم را 
نشکنيد.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس همچنين اظهار کرد: آنارشيسم آمريکايي و 
خروج اين کشور از معاهده هاي بين المللي همچنان 
که در موضوع برجام مشاهده شد، عاوه بر کاستي 
روزافزون اعتبار آمريکا، نظام لرزان حقوق بين الملل 
را هر چه بيشتر به چالش مي کشد و واکنش دولت و 
سازمان هاي بين المللي براي مقابله با اين روند اهميت 

مالي  سازوکار  ارائه  براي  اروپا  عزم  افزود:  دارد.وي 
ويژه با ايران )spv( کم ترين کاري است که اتحاديه 
اروپا براي حفظ منافع ايران در برجام مي تواند انجام 
دهد. نماينده مردم بابل در مجلس در ادامه خطاب 
به وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: آقاي حجتي، 
نمايندگان استيضاح جناب عالي را پس گرفتند، ولي 
همان طور که بار ها تأکيد شد، براي وضعيت دامپروري 
و کشاورزي و در حال حاضر براي مرکبات مازندران، 
حتماً چاره اي بينديشيد. مردم بايد نتيجه سياست ها 
و اقدام هاي وزارت جهاد کشاورزي در فرآيند توليد 
و عرضه محصوات را در زندگي خود ببينند.نجفي 
خوشرودي در پايان گفت: از وزير فرهنگ و ارشاد، 
امور  ارتباطات اسامي و وزارت  سازمان فرهنگ و 
خارجه درخواست مي کنم که به برگزاري جشنواره 
بين المللي فيلم وارش در اوايل سال آينده شهرستان 

بابل کمک کنند.

خبر
اريجاني:

 تنها راه غلبه بر دشمن، حمايت 
از آرمان مقاومت است

رئيس مجلس گفت: تنها راه غلبه بر دشمن حمايت از آرمان مقاومت 
است.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، 
علي اريجاني در ديدار زياد النخاله دبير کل جنبش جهاد اسامي 
فلسطين و هيئت همراه بابيان اينکه حمايت از مردم مظلوم فلسطين 
وظيفه اسامي ايران است، گفت: حمايت از فلسطين برافزايش امنيت 
منطقه تأثير مي گذارد و جمهوري اسامي همواره از مردم فلسطين و 
آرمان مقاومت حمايت مي کند.وي با اشاره به تحوات اخير فلسطين و 
برگزاري راهپيمايي بازگشت توسط مردم اين کشور، گفت: در شرايط 
کنوني استراتژي آمريکا و رژيم صهيونيستي مقابله و محدود کردن 
محور مقاومت است، اما اقدامات و ابتکارات مردم فلسطين مانند 
راهپيمايي بازگشت اين رفتار ها را خنثي مي کند.اريجاني ادامه داد: 
ترديدي نيست که درصحنه منطقه اي، تحوات در راستاي پيروزي 
محور مقاومت حرکت مي کند و اين مسئله دشمنان را مصمم تر 
به مقابله و محدودسازي مردم فلسطين مي کند.رئيس قوه مقننه 
تصريح کرد: ترديدي نيست که تنها راه غلبه بر دشمن حمايت از 
آرمان مقاومت است، اما براي تحقق اين مسئله بايد ابتکاراتي مانند 
راهپيمايي بازگشت صورت گيرد. وي ادامه داد: در چند ماه اخير 
صحنه منطقه اي، شفاف تر شده است، به طوري که در اين مدت برخي 
از کشور هاي عربي به صورت رسمي با صهيونيست ها ارتباط برقرار 
کرده و برخي از اين کشور ها نيز سکوت مي کنند، که اين رويکرد ها 

به تاش هاي مردم مظلوم فلسطين صدمه مي زند.

فاحت پيشه:
SPV حساب اقتصادي روي 

 باز نکرده ايم
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: حساب 
اقتصادي روي SPV باز نکرده ايم.حشمت اه فاحت پيشه در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به طواني شدن زمان اجراي سازوکار ويژه 
مالي اروپا )SPV(، گفت: اخيراً در جلسه اي که کميسيون امنيت 
ملي با وزير امور خارجه داشت، اين مسئله موردبحث قرار گرفت و 
درخواست اعضاي کميسيون آن بود که هر چه سريع تر درباره اين 
موضوع، نتيجه مشخصي به ملت داده شود.وي بابيان اينکه ايران 
فقط در عرصه سياسي روي SPV حساب راهبردي بازکرده است، 
افزود: درواقع در شرايط کنوني ايران روي SPV حساب اقتصادي 
باز نکرده است.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
از آمريکا مي ترسند و نمي توانند  اروپايي ها  مجلس تصريح کرد: 
سازوکار اقتصادي با ايران تعريف کنند، اما ازلحاظ سياسي، عزم 
ازم را دارند و ايران هم از اين ظرفيت براي ارتباط با کشورهاي 
مختلف دنيا استفاده مي کند.فاحت پيشه افزود: درواقع بسياري از 
کااهايي که ما نمي توانيم از اروپا بگيريم، مي توانيم از مرزها دريافت 
کنيم و همين مسئله باعث شده که حجم مناسبات غيرنفتي ما با 
کشور عراق، به اندازه 2۸ کشور اروپايي شود.وي تأکيد کرد: پس از 
خروج آمريکا از برجام، ما تجارت خارجي خود را با برخي کشورها 
چون عراق افزايش داديم به گونه اي که تجارت ما با عراق طي هشت 
ماه گذشته، 50 درصد افزايش يافته است و از اين طريق بسياري 
از مشکات به وجود آمده پس از خروج آمريکا از برجام مرتفع 
شده است.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
گفت: براي ما مهم اين است که در برابر فشارهاي حداکثري آمريکا، 
بيشترين مقاومت را داشته باشيم و با کشورهاي مختلفي که انگيزه 
سياسي ازم براي هزينه کرد در مقابله با تحريم هاي يک جانبه آمريکا 

رادارند، همکاري کنيم.

خبر
واعظي:

 اروپا قول داد مواضع قاطع تري
براي حفظ برجام اتخاذ کند

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: اروپا قول داد مواضع قاطع تري براي حفظ 
برجام اتخاذ کند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، محمود واعظي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با 
تأکيد بر اينکه اولويت بودجه سال آينده به مناطقي اختصاص دارد که از 
آباداني کمتري برخوردارند، اظهار کرد: اينکه بودجه بر اساس منطقه اي 
بسته شده باشد، موضوع درستي نيست.وي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين 
جزئيات مکانيزم ويژه مالي اروپا )spv( نيز گفت: وزير خارجه و دولت اين 
موضوع را به صورت جدي دنبال مي کنند، گفت: آمريکا فشار بسيار زيادي 
به اروپا مي آورد و قصد دارد روابط ايران را با ديگر کشورها بر هم بزند.
رئيس دفتر رئيس جمهور بابيان اينکه تمام روابط ايران و اروپا به همين 
مکانيزم مالي منتهي نمي شود، اضافه کرد: ايران در مقابله با دشمني هاي 
آمريکا به پشتوانه اروپا نياز دارد و اروپا نيز قول داده که مواضع قاطع تري 
را در موضوع برجام اتخاذ کند.واعظي در ادامه به ايحه CFT نيز اشاره 
کرد و افزود: چهار ايحه CFT براي دولت بسيار مهم بوده و اميدواريم 
اين کار به سرانجام برسد و قطعاً آمدن آيت اه آملي اريجاني به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام براي حل مشکل اين لوايح مهم است.وي با اشاره 
به صحبت هايي درباره استعفاي وزير بهداشت، اظهار کرد: قاضي زاده هاشمي 
فردي موفق و مناسب بود و به دليل اختاف بر سر بودجه وزارتخانه استعفا 
داد، ولي رئيس جمهور مقاومت مي کنند و اميدواريم وي با دولت همراه 
باشد و اگر در وزارتخانه کار خود را ادامه ندهد، در جاي ديگري در دولت 

از وزير بهداشت استفاده مي شود.

آيت اه جنتي از آيت اه مؤمن عيادت کرد
حوزه  گزارش  کرد.به  عيادت  مؤمن  آيت اه  از  نگهبان  شوراي  دبير 
مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، آيت اه احمد جنتي 
با حضور در بيمارستان از آيت اه مومن عضو فقهاي شوراي نگهبان و 
مجلس خبرگان رهبري عيادت کرد.آيت اه جنتي در حين اين عيادت 
که عباسعلي کدخدايي، قائم مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان وي 
را همراهي مي کرد، در جريان مراحل درمان آيت اه مومن قرار گرفت.

صادقي، سر تيم معالج آيت اه مومن، حال عمومي وي را نسبت به قبل 
مساعد اعام کرد و افزود: روند کلي درمان خوب است و تاکنون نتيجه 
آزمايش ها اميدوارکننده بوده است و منتظريم بعد از يک سري آزمايش 
جديد، جراحان درباره ادامه درمان تصميم گيري کنند.وي نبود عفونت 
در نتايج آزمايش ها را عامت خوبي براي ادامه درمان دانست و گفت: 
چون خونريزي در قسمت حساسي از مغز است تصميم گيري هاي بعدي 

منوط به تخليه يا جذب خون در مغز است.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - نوبت دوم
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" آگهي استعام ارزيابي کيفي"

 اداره كل بنادر و دريانوردي
 استان سيستان و بلوچستان - نوبت دوم

موضوع: استعام ارزيابي كيفي مزايده قرارداد اجاره و راهبري پايانه هاي بندر شهيد كانتري مربوط به اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان سيستان و بلوچستان به منظور اجراي عمليات بندري در مورد كااهاي كانتينري و غيركانتينري و جابجايي مسافر دريايي، با 

انجام سرمايه گذاري تكميلي توسط مستاجر
محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ درج دومين آگهي 97/10/13 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 97/10/19 متقاضيان 
با مراجعه به دبيرخانه اداره بندر شهيد بهشتي واقع در چابهار و ارائه معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 700/000 ريال )هفتصد 
هزار ريال( به حساب سيبا 2176452601001 درآمد اداره كل و همچنين 9 درصد مبلغ مزبور )63/000 ريال( را به عنوان ماليات بر ارزش 

افزوده خريد اسناد به حساب 2176452610008 نزد بانك ملي ايران به نام ماليات و عوارض بندر اقدام نمايند.
* دريافت اسناد از سايت iets.mporg.ir نيز به صورت غيرحضوري و بدون پرداخت وجه نقد امكانپذير مي باشد.

محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها: شركت كنندگان بايد پاكت سوابق و مستندات خود را تا ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخه 
97/11/3 در پاكت هاي اك و مهرشده به دبيرخانه بندر شهيدبهشتي به آدرس ذيل تحويل نمايند.

محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها: پيشنهادهاي شركت كنندگان راس ساعت 11 روز پنجشنبه مورخه 97/11/4 در محل اتاق 
كنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري شماره 1 بندر شهيد بهشتي مفتوح خواهد شد.

آدرس دستگاه استعام گزار: چابهار - اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان - تلفن: 31283000 فاكس 054-35321414
شرايط شركت كنندگان در استعام: ارائه پروانه فعاليت "راهبري پايانه هاي بندري كاا" يا ارائه پروانه فعاليت "تخليه و بارگيري" صادره 

توسط اداره كل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي و ضمنا ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/11

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

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

دبير اجرايي جشنواره عمار:

مردم سوژه هاي خود را به سينماگران سفارش دهند

حانيه مسجودي
سيد رسول منفرد، دبير اجرايي جشنواره عمار با اشاره به نهمين 
دوره اين جشنواره، درباره اهداف اجرايي و سياست هاي کلي 
جشنواره در گفت وگو با رسالت گفت: هدف اصلي جشنواره 
نزديک تر کردن مردم به سينما است. هرساله ما راهبردها و 
تاش هايي داريم براي اين که به سياست هاي کلي جشنواره 
به  سينما  کردن  نزديک تر  سياست ها،  اين  از  يکي  برسيم. 

مسئله هاي مردم است.
منفرد با تأکيد بر اين که با برگزاري جشنواره درصدد تغيير 
رويکرد هنر براي هنر هستيم، خاطرنشان کرد: هدف جشنواره 
اين است که تفکر سينما از موضع هنر براي هنر که در برخي 
محافل سينمايي پذيرفته شده به سمت مشکات مردم برود 

و براي حل آن بکوشد.
وي در ادامه بابيان اين که يکي از هدف هاي جشنواره اکران 
مردمي فيلم هاست، گفت: به همين دليل اکران هاي مردمي يکي 
از هدف هاي جشنواره بوده، به اين دليل که بسياري از مشکات 
ما در توليد به سازمان تماشا و اکران ناعادانه برمي گردد که 
بيشتر شهرها و همه روستاهاي کشور دچار اين آسيب اند و به 

سينما دسترسي ندارند.
دبير اجرايي جشنواره عمار با اشاره به اين که نبود اکران مردمي 
باعث فاصله ميان مردم و سينماگران مي شود، افزود: اين يعني 
بيشتر مخاطبان نمي توانند نظرات و نقدهاي خود را به سينما 
بدهند و به گوش سينما گران برسانند. زماني که اين امکان نباشد 
مردم نمي توانند مشکات و نظراتشان را به سينماگران برسانند 

و اين باعث دوري سينما و مردم از يکديگر مي شود.
وي ادامه داد: در اکران مردمي ما شاهد بوديم که مردم خواسته هايشان 
را بيان مي کردند. به طور مثال شخصي مي گفت اگر سينماگران 
از يک روحاني موفق يا کارآفريني که بدون استفاده از رانت به 
موفقيت رسيده فيلم بسازند ما استقبال خواهيم کرد، چراکه 

نسل جديد به شدت به اميد و الگوهاي واقعي نياز دارد.
منفرد بابيان اين که در فضاي سينما بيشتر از سوژه هاي ضدقهرمان 
استفاده مي شود و ما به ندرت فيلم هاي قهرمان محور داريم، 
گفت: اما اين اکران هاي مردمي باعث شده ما در ژانر ملت هاي 
قهرمان بعد از ۸ دوره به بخش مستقلي برسيم و همه مي دانند 
اگر يک فيلم قهرمان محور ساخته شود، جايش در جشنواره 
عمار است. چراکه هم در جشنواره و هم از ديدگاه مردم اين 

ژانر ديده و استقبال شده است.
وي بابيان اين که امسال در نهمين دوره جشنواره امکان فراخوان هاي 

مردمي را فراهم کرديم، ابراز کرد: يکي ديگر از کوشش هاي 
جشنواره امسال امکان ايجاد فراخوان هاي مردمي است، به اين 
معنا که مردم براي سفارش دادن خواسته هايشان به سينماگران 
به ابزارهاي بيشتري نياز دارند و فقط اکران مردمي و گيشه کافي 

نيست، چراکه اين ها هرکدام محدوديت هايي دارند.
سيد رسول منفرد با اشاره به اين که با فراخوان هاي مردمي 
ديگر واسطه اي ميان مردم و سينما نخواهد بود، تأکيد کرد: 
در گيشه يا رسانه مردم باواسطه با سينماگر صحبت مي کنند 
اما در فراخوان هاي مردمي مردم حضور پيدا مي کنند و هرکس 
بنا بر عاقه خود مي گويد دوست دارد چه فيلمي ساخته شود 

و به بهترين اثر هم جايزه اي تعلق مي گيرد.
وي در ادامه افزود: امسال در فراخوان مردمي حدود ۱40 نفر 
از شهرها و روستاهاي مختلف کشور شرکت کردند. تفاوت 
با اکران مردمي در اين است که در اکران  فراخوان مردمي 
مردمي سينماگران صرفاً پيشنهادات را مي شنيدند و با مردم 
گفت وگو مي کردند اما در فراخوان هاي مردمي، سعي بر اين 

است که طرح و پيشنهاد به مرحله  عمل برسد.
دبير اجرايي جشنواره عمار بابيان اين که مردم جايزه مادي را 
به فيلمساز برتر اين فراخوان ها خواهند داد، گفت: با حضور 
همين ۱40 نفر شرکت کننده، مبلغي حدود ۱40 ميليون 
تومان طبق خواسته خودشان جمع آوري شد و هر کس به 
ميزان توان، مبلغي اهدا کرد. اين مبلغ در اختيار فيلمساز 
برتري قرار مي گيرد که موضوع مدنظر مردم را بسازد و اين 
از سوي مردم است، همچنين برخي هم هداياي  هديه اي 

معنوي تقديم کردند.
وي ادامه داد: برخي از جوايزي که مردم در نظر گرفتند براي 
فيلم سازي که موضوع مدنظر آن ها را بسازد از نوع اکران بود. 
به طور مثال برخي مي گفتند اگر موضوع مدنظر ساخته شود 

ما اين فيلم را براي 3 هزار نفر اکران مي کنيم.
منفرد با اشاره به اين که فراخواني از آمل مبني بر مقاومت 
مردمي داشتيم که تاکنون دراين باره فيلمي ساخته نشده، 
ما رسيد  به دست  فراخواني  آمل  از  بيان داشت: همچنين 
درباره حماسه ششم بهمن سال ۱360 آمل، حماسه اي که 
آن زمان مردم آفريدند. شهر به دست منافقين محاصره شده 
بود و مردم مقابل اين محاصره ايستادگي کرده اند. اين مقاومت 
برايش  کاري  که  است  خوبي  بسيار  سوژه  خودش  مردمي 

ساخته نشده است.
وي خاطرنشان کرد: فراخوان هايي که مردم فرستادند موضوعات 
مختلف دارد. به طور مثال ساخت فيلمي در مورد آموزش وپرورش 
يا جهاد علمي. اين کار باروح لطيف هنرمندي که مخاطب اين 

فراخوان هاست سازگاري دارد.
دبير اجرايي جشنواره عمار در پايان با تأکيد بر اين که مي خواهيم 
هنرمند انقاب اسامي نيازمند بودجه نهادهاي مختلف نباشد، 
گفت: يکي ديگر از اهداف جشنواره عمار هم اين است که 
هنرمند انقاب اسامي براي توليد اثر، دستش در جيب خود 
باشد و نياز به درخواست بودجه از نهاد خاصي نداشته باشد. 
آثار  براي عرضه  امسال هم سايت جشنواره عمار  همچنين 

مسابقات آماده شده است.
 گفتني است9 دي ماه افتتاحيه جشنواره و ۱0 دي تا ۱۸ دي ماه 
هم اکران هاي جشنواره مردمي عمار در سينما فلسطين و 20 

دي ماه هم اختتاميه برگزار مي شود.



»

عقبايي:
 در 6ماه اول سال ۹۸  
افزايش قيمت نداريم
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اينکه  بابيان  حمايت  سازمان  بر  نظارت  معاونت 
وزارت صنعت بايد پاسخگوي مجوز فروش مدت دار 
خودرو باشد گفت: اگر شرکت هايي مشغول پيش فروش 
را  بايد مجوز وزارت صنعت  خودرو هستند، حتماً 
دريافت کرده باشند.شهرام ميرآخرلو در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينکه 
در حال حاضر همچنان واردات خودرو به صورت سي 
بي يو به کشور ممنوع است، اظهار داشت: ممکن 

به صورت  را  خودرو  قطعات  شرکت ها  برخي  است 
بابيان  کنند.وي  مونتاژ  کشور  در  و  وارد  کي  سي 
حقوق  از  صيانت  به جهت  حمايت  سازمان  اينکه 
مصرف کنندگان اعام کرده کليه شرکت ها حق فروش 
مدت دار خودرو به هيچ عنوان ندارند، افزود: فقط بايد 
تحويل فوري 30 روز انجام شود. مصرف کنندگان بايد 
اين موضوع را موردتوجه قرار داده و از خريد خودرو 
به صورت مدت دار حتي باقيمت قطعي با سودهاي 
مشارکت باا اجتناب کنند.ميرآخرلو تصريح کرد: اگر 
شرکت هايي مشغول پيش فروش خودرو هستند حتماً 
بايد مجوز وزارت صنعت را دريافت کرده باشند در 
غير اين صورت مجاز به پيش فروش نيستند.ميرآخرلو 
با اعام اينکه نظارت سازمان حمايت بر بازار خودرو 
هرروز شديدتر مي شود، گفت: پرونده هاي مختلفي 
به تعزيرات حکومتي و ساير مراجع قضائي ارسال شده 

که مشغول بررسي آن ها هستند. 

معاون سازمان حمايت: 
وزارت صنعت بايد پاسخگوي مجوز فروش مدت دار 

خودرو باشد
حدود   ساخت  گفت:  شهرسازي  و  راه  وزير   معاون 
۶0 هزار واحد مسکوني در سراسر کشور در انتظار دريافت 
تسهيات بانکي است.وي از رايزني ها براي تزريق منابع از 
طريق سازمان برنامه وبودجه و صندوق توسعه ملي براي 
تأمين اعتبار ازم بانک ها خبر داد. به گزارش صداوسيما 
هوشنگ عشايري با تأکيد بر اينکه در طرح بازآفريني 
شهري دو نمونه ساخت وساز شهري وجود دارد، گفت:يکي 
از اهداف اصلي بازآفريني شهري توليد مسکن است که 
در حال حاضر صدور پروانه ساخت حدود  ۶0 هزار واحد 
مسکوني در سراسر کشور در انتظار دريافت تسهيات 
بانکي است و در صورت تأمين تسهيات عمليات اجرايي 
اين تعداد واحد شروع خواهد شد.مديرعامل شرکت 
بازآفريني شهري ايران بابيان اينکه يکي ديگر از موارد 
پيش بيني شده براي نوسازي محات با هدف ساخت وساز 
پروژه هاي زير بنائي و روبنايي است افزود:در اين زمينه 
بازآفريني  و  نوسازي  براي  بازآفريني شهري  شرکت 

محات از اهرم بودجه استفاده مي کند تا دستگاه هاي 
متولي به ساخت وساز در اين محات بپردازند و در اين 
مورد نيز در حال تأمين منابع و تزريق به پروژه هاي فعال 
هستيم.وي افزود: ۲۷0 ميليارد تومان براي ساخت وساز 
پروژه هاي روبنايي و زيربنايي محات هدف طي يک 
سال گذشته اختصاص يافته که از اين پروژه ها بخشي 
 تاکنون به بهره برداري رسيده و بخش ديگر آن تا دهه فجر 

و يا پايان سال به اتمام مي رسد.

عشايري خبر داد؛
ساخت6۰هزار واحد مسکوني بازآفريني در انتظار 

دريافت تسهيات

عضو کميسيون کشاورزي مجلس:
بورس کاا، هموارترين زمين براي بازي برد-برد توليدکنندگان و مصرف کنندگان است

عضو کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه بورس کاا، 
بهترين و هموارترين زمين براي بازي برد-برد توليدکنندگان و 
اصولي  تاکتيک هاي  پياده سازي  گفت:  است،  مصرف کنندگان 
براي اقتصاد تنها در بستري شفاف ميسر است به طوري که اگر 
مي خواهيم نرخ هاي واقعي و بر اساس منطق بازار در اقتصادمان 
شکل بگيرد، بايد زمينه ورود مواد زنجيره توليد در بورس کاا 
را فراهم کنيم. علي ابراهيمي عضو کميسيون کشاورزي مجلس 
شوراي اسامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به تشريح 
مشکات موجود در تنظيم بازار کااهاي اساسي در کشور پرداخت 
اعام  در کشور،  بازار  تنظيم  از مشکات  يکي  اساساً  گفت:  و 
تناقض  در  بازار  با شرايط  بعضاً  که  است  قيمت هاي دستوري 
است، به همين دليل اين تصميم ها که البته به منظور حمايت از 
مصرف کنندگان گرفته مي شود، خود عاملي براي تشديد نوسانات 
در بازارها است.نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسامي 
افزود: در اصول اقتصاد و تجارت، عرضه و تقاضا مهم ترين عامل 
تعيين کننده قيمت هستند، اما آنچه در کشور تحت عنوان نوسانات 
قيمتي مردم را سردرگم کرده، اين است که مسئوان -باهدف 
حمايت از مردم- سعي دارند تا اقتصاد را به هر نحوي کنترل 
کنند به طوري که با تخصيص يارانه و بعضاً سياست هاي سرکوبي 
سعي مي کنند تا قيمت ها را پايين نگه دارند، اما همواره مشاهده 

مي کنيم که بازارها مسير واقعي خود را مي روند و اين سياست هاي 
سرکوبي تنها مانند يکدست انداز موقتي کاربرد دارند.وي ادامه 
داد: همه فعاان بازارها، به خوبي مي دانند که رانت، ماحصل دو 
قيمتي شدن قيمت يک کاا است. به طوري که همواره در کنار 
نرخ هاي واقعي که خود خريداران و فروشندگان بر سر آن به توافق 
رسيده اند، يک نرخ دولتي هم قرار مي دهيم و توقع داريم تأثير آن 
قيمت دولتي در بازار نمايان شود که هيچ گاه اين اتفاق نمي افتد.

به گفته ابراهيمي، تعيين قيمت هاي دستوري و دادن امتيازهاي 
مقطعي و کمک هايي در قالب يارانه، اثرات مقطعي و کوتاه مدت 
داشته و از سوي ديگر عمده سود آن به جيب واسطه ها مي رود 
که در اين صورت هم توليدکننده و هم مصرف کننده متضرر 
مي شوند.ابراهيمي بابيان اينکه بايد به سمت اقتصاد آزاد و کشف 
قيمت ها بر اساس واقعيت هاي بازار حرکت کنيم، اظهار کرد: در 
اقتصاد واقعي و اصولي، بازار تعيين کننده قيمت است و با حذف 
قيمت هاي دستوري و نيز جلوگيري از تزريق ارز باقيمت پايين 
که در کنترل و نظارت بر قيمت ها تأثيري ندارد، شاهد شکل گيري 
رقابت سالم در توليدات داخلي و محصوات وارداتي خواهيم بود.

نماينده مردم در مجلس اضافه کرد: در اين صورت توليدکنندگان 
باقي ماندن در رقابت و جلب نظر  براي  و حتي واردکنندگان 
مشتريان خود، کيفيت محصوات توليدي خود را افزايش داده و 

قيمت ها را متعادل نگه مي دارند.عضو کميسيون کشاورزي مجلس 
با اشاره به اينکه بورس کاا، بهترين و هموارترين زمين براي بازي 
برد-برد توليدکنندگان و مصرف کنندگان است، گفت: پياده سازي 
تاکتيک هاي اصولي براي اقتصاد تنها در بستري شفاف ميسر است 
به طوري که اگر مي خواهيم نرخ هاي واقعي و بر اساس منطق بازار 
در اقتصادمان شکل بگيرد، بايد زمينه ورود مواد زنجيره توليد در 
بورس کاا را فراهم کنيم و آن زمان اجازه دهيم قيمت ها به صورت 
واقعي کشف شوند؛ در اين زمان است که به دليل شفافيت بورس، 
مي توانيم به همه اعام کنيم که اگر قيمت فواد رشد کرد، به اين 
دايل مشخص بوده و هيچ سوءاستفاده اي نيز رقم نخورده است.

ابراهيمي اظهار داشت: البته نقطه ايده آل اين روند زماني است 
که همه توليدکنندگان و مصرف کنندگان به بورس کاا بيايند که 
با اتفاق بسياري از مشکات بازار کااي کشور مرتفع مي شود.وي 
ادامه داد: در شرايط فعلي که قيمت ها بدون هيچ منطق اقتصادي 
در برخي از کااها افزايش يافته است، بايد از همه امکانات موجود 
در کشور استفاده کنيم تا هم توليدکننده به سود واقعي برسد و 
هم مصرف کننده دچار زيان نشود.نماينده مردم شازند در مجلس 
تأکيد کرد: بنابراين روي آوردن به بورس کاا و توجه به اين بورس 
مي تواند زمينه هاي بسياري از فسادهاي اقتصادي را از بين ببرد و 

کشور را به سمت شفافيت اقتصادي سوق دهد.

نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماک تهران  گفت:در نيمه اول سال ۹۸ تا پايان شهريور 
بازار مسکن راکد و توأم با تورم نسبي خواهد بود و احتمال افزايش قيمت در ۶ ماه اول 
۹۸ نداريم، زيرا مسکن کشش افزايش قيمت را ندارد.وي بابيان اينکه برخي با افزايش 
قيمت سکه و ارز، اجاره بهاي خود را نيز ارزي دريافت مي کردند، گفت: سکه ديگر 
ماک تعيين اجاره بها نيست.به گزارش  مهر به نقل از صداوسيما، حسام عقبايي درباره 
وضعيت بازار مسکن گفت: باوجوداينکه از سال ۹۲ تا ۹۶ رکود در اين بازارها حاکم 
بود و نويد خروج مسکن به گوش مي رسيد، اما در سال ۹۷ به يک باره اين رکود عميق تر 
شد به طوري که حجم معامات در تيرماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ 
درصد، مرداد 3۶ درصد، شهريور ۴۵ درصد، مهر ۵۴ درصد، آبان ۵۸ درصد و آذر ۶۲ 
درصد کاهش داشت.وي ادامه داد: عمق رکود معامات در سال ۹۷ عميق تر از سال ۹۶ 

شده است وباوجود رکود تورمي، شاهد رشد قيمت مسکن نيز بوديم.عقبايي گفت: نبود 
توازن عرضه و تقاضا، کاهش ۵0 درصدي توليد، عدم توجه وزارت راه و شهرسازي به 
برنامه مسکن اجتماعي، کاهش قدرت خريد و همسان نشدن تسهيات بانکي با رشد 
قيمت مسکن از عواملي است که باعث افزايش رکود مسکن در سال ۹۷ شده است.وي 
ادامه داد: رشد نامتعارف ارز نيز يکي از اصلي ترين عوامل افزايش بيش از صددرصدي 
قيمت مسکن بود و مالکان نيز قيمت ملک را باقيمت ارز مقايسه مي کردند.نايب رئيس 
اتحاديه اماک تهران افزود: تابستان ۹۷ بازار اجاره به سمتي رفت که موجران قيمت 
 اجاره را با سکه و دار دريافت مي کردند که اين موضوع کنترل شد.وي ادامه داد: با توجه 
به رکود عميق مسکن تا پايان سال ۹۷ افزايش قيمتي نخواهيم داشت و اين رکود 

تورمي نيز ادامه دارد.

 بهره برداري از مدرسه شهداي 
بانک ملي ايران در اردبيل

 مدرسه سه کاسه شهداي بانک ملي ايران در روستاي بيوک خانلو 
ايران  ملي  بانک  مشارکت  با  اردبيل  استان  در  مغان  آباد  پارس 
به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، 
اين مراسم با مشارکت دو ميليارد ريالي بانک ساخته شده و با 
 حضور رئيس اداره امور شعب اردبيل، سرپرست خيرين مدرسه ساز 
و  استان  پرورش  و  آموزش  رئيس  جمعه،  امام  فرماندار،  استان، 
جمعي از اعضاي شوراي شهر و اهالي شهرستان پارس آباد افتتاح 
شد.رئيس اداره امور شعب بانک در اردبيل در اين مراسم، ضمن 
ابراز خرسندي از افتتاح اين پروژه، بانک ملي ايران را متعلق به 
همه مردم دانست و تاکيد کرد: کمک به رشد و توسعه پايدار، جلب 
رضايت مردم و تامين امنيت و رفاه دانش آموزان که آينده سازان 
 اين مرز و بوم هستند، از وظايف و رسالت هاي ذاتي بانک ملي 
ايران است.طاهر موايي نيا افزود: همچنين بانک ملي ايران در 
بازسازي سه مدرسه ديگر در مناطق محروم استان و  احداث و 
احداث ساختمان بنياد کودک مشارکت جدي دارد.در ادامه مراسم، 
فرماندار پارس آباد و رئيس خيرين مدرسه ساز استان نيز ضمن 
تقدير از بانک ملي ايران، بر نقش اين بانک در توسعه اقتصادي و 

فرهنگي منطقه تاکيد کردند.

خبر
عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس: 

  سالي ۸۰۰ کيلومتر از برنامه توسعه ريلي 
عقب مي مانيم

عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس از عقب ماندگي حوزه ريلي در 
توسعه و گسترش راه آهن خبر داد و گفت: ساانه ۸00 کيلومتر از 
برنامه ساخت و توسعه ريل در کشور عقب هستيم. مهرداد اهوتي  در 
گفت وگو با فارس،اظهار داشت: طبق اهداف و برنامه هاي تدوين شده 
در  ريلي  کيلومتر خط  بايد حدود ۲۵هزار  پايان سال ۱۴0۴  تا 
کشور ساخته شود.وي گفت: در حال حاضر با در نظر داشتن همه 
پروژه هاي در دست اجرا و نيمه تمام حوزه ريلي، کمتر از ۱۴ هزار 
کيلومتر خطوط ريلي در کشور وجود دارد که نشان مي دهد براي 
تحقق اهداف برنامه اي بايد ۱۱ هزار کيلومتر ديگر در کشور خطوط 
ريلي ايجاد شود.عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس افزود: در حال 
حاضر متوسط بهره برداري از خطوط ريلي در بهترين شرايط ۱۷0 
تا ۱۸0 کيلومتر در سال است و اگر بنا داشته باشيم خوش بينانه به 
اين موضوع بنگريم، حدود ۲00 کيلومتر خط ريلي ساانه در کشور 
ساخته مي شود و با اين تفاسير يعني ۸00 کيلومتر از برنامه ساانه 
عقب هستيم.اين نماينده مجلس بابيان اينکه در بودجه هاي ساانه 
منابع خوبي در اختيار حوزه ريلي قرارگرفته است، افزود: باوجود 
راه آهن در سال گذشته،  متأسفانه  به  بودجه مناسب  تخصيص 
نبرده اند. وي  کشور  ريلي  توسعه  براي  ازم  بهره  آن  از  متوليان 
افزود: با توجه به اينکه تأمين منابع موردنياز توسعه حوزه ريلي با 
بودجه عمومي ميسر نبود اين اجازه به متوليان ريلي داده شد تا با 
استفاده از فاينانس نسبت به تأمين منابع اقدام کنند به اين ترتيب 
که اگر سهم ۸۵ درصدي سرمايه گذار اعم از سرمايه گذار داخلي و 
خارجي مهيا بود سهم ۱۵ درصدي حوزه ريلي با قيد شروطي از 

صندوق توسعه ملي پرداخت شود .

طهماسب مظاهري:
 دولت با بي مبااتي باعث افزايش 

رشد نقدينگي شده است
باعث  مبااتي  بي  با  دولت  مرکزي گفت:  بانک  اسبق  رئيس کل 
نقدينگي  افزايش  اينکه  براي  است.  نقدينگي شده  افزايش رشد 
تبديل به افزايش قيمت نشود خطاي دوم را انجام مي دهد و نرخ 
کااها و خدمات را سرکوب مي کند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
طهماسب مظاهري، رئيس کل اسبق بانک مرکزي مهمان سه شنبه 
برنامه  پيشران  شبکه چهار سيما از راهکار حفظ ارزش پول گفت.

به گفته مظاهري همه دولت ها در همه کشورها ازجمله کشور ما، 
اگر بخواهند ارزش پول ملي را حفظ کنند دو کار بايد انجام دهند، 
اول اينکه سياست هاي تشويق براي توليد کاا و خدمات را دنبال 
کنند و از طرف ديگر رشد انتشار پول يا چاپ پول يا رشد نقدينگي 
بيش از رشد کاا و خدمات نباشد. اگر رشد نقدينگي و رشد پول 
بيش از توليد کاا و خدمات باشد، تورم ۲ يا 3 درصدي را ايجاد 
مي کند که اين مي تواند عامل رشد و رونق و تحرک بيشتري باشد 
را روغن کاري مي کند.وي عوامل رشد  اقتصاد  به معناي ديگر  و 
نقدينگي را اين چنين برشمرد: باا رفتن پايه پولي، بدهي هاي دولت، 
تسهيات ديکته شده به بانک ها )تسهيات تکليفي، تسهيات اجباري، 
تسهيات دستوري( و درنهايت کسري بودجه دولت.مظاهري در 
ادامه افزود: دولت بايد با انضباط مالي در بودجه، کسري بودجه و 
تسهيات ديکته شده را کاهش دهد و البته بانک مرکزي هم بايد 
نظارتي بر بانک ها داشته باشد که رشد نقدينگي ناشي از عمليات 
اعتباري بانک ها کنترل شود و به حداقل برسد، رشد بخش نقدينگي 
ناشي از بي انضباطي بودجه دولت که بخش اصلي است بايستي 

توسط دولت مهار شود.

معاون گمرک خبر داد؛
 تصويب ترخيص ۱۳ هزار خودرو 

وارداتي از هفته آينده
معاون فني گمرک از تصويب ترخيص ۱3 هزار دستگاه خودرو وارداتي از 
هفته آينده توسط سران قوا خبر داد.به گزارش  فارس،  گمرک جمهوري 
اسامي ايران به نقل از معاون فني گمرک ايران از تصويب پيشنهاد جامع 
در رابطه با ترخيص ۱3 هزار خودرو دپو شده در گمرک از هفته آينده 
خبر داد. مهرداد جمال ارونقي گفته است با پيگيري هاي انجام شده در 
گمرک و وزارت صمت و تصويب پيشنهاد جامع ارائه شده به شوراي 
عالي هماهنگي سه قوه فرايند ترخيص از هفته آينده شروع مي شود. 
به گزارش فارس، خودروهاي دپو شده مربوط به ورود آنها در سال ۹۶ 
و ۹۷ است که از تعداد ۱3 هزار دستگاه حدود ۴ هزار دستگاه سواري 
در منطقه ويژه سلفچگان دپو شده است. عمده خودروهايي که در سال 
۹۶ به داخل کشور آمده ارز ۴۲00 توماني دريافت کردند که حدود ۷ 
هزار دستگاه مي شود و مابقي نيز با ارز متقاضي وارد شدند. يکي از نکات 
مهم مربوط به چگونگي اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲00 توماني است که 
بايد به گونه اي صورت بگيرد که نه رانتي براي واردکننده ايجاد شود و 
نه حقي از مصرف کننده ضايع. بر اين اساس، پيش تر نيز ۶۴00 دستگاه 
خودرو سواري مشمول ثبت سفارش غيرقانوني بودند که در اين رابطه 

نيز تصميم گيري شده است. 

در بازار آزاد تهران:
 سکه طرح جديد 

سه ميليون و 6۲۰ هزار تومان شد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد، ديروز ۱۲ ديماه، 3 ميليون 
و ۶۲0 هزار تومان شد.به گزارش خبرنگار مهر، در جريان معامات 
اين روز، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد 3 ميليون 
و ۶۲0 هزار تومان، طرح قديم 3 ميليون و ۵00 هزار تومان، نيم 
سکه يک ميليون و ۸۷0 هزار تومان، ربع سکه يک  ميليون و ۲00 
هزار تومان و سکه يک گرمي ۶۵0 هزار تومان بود.هر اونس طا در 
بازارهاي جهاني ۱۲۸۸ دار و ۲۲ سنت و هر گرم طاي ۱۸ عيار 

33۱ هزار و ۲۷0 تومان بود.

خبر
 ۷۹ هزار تن فرآورده  نفتي و پتروشيمي 

در بورس کاا عرضه شد
تاار فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس کااي ايران روز چهارشنبه 
۱۲ دي ماه ميزبان عرضه ۷۹ هزار ۴0۱ تن مواد پليمري، مواد شيميايي، 
گوگرد، وکيوم باتوم، روغن پايه و قير بود.به گزارش خبرگزاري فارس به 
نقل از بورس کاا در اين روز ، ۲00 تن شمش روي، دو هزار و ۲00 
تن ورق گرم، يک هزار و ۵00 تن شمش هزار پوندي آلومينيوم، ۹ تن 
کنسانتره فلزات گران بها و ۴0 کيلوگرم شمش طا در تاار محصوات 
صنعتي و معدني عرضه شد.تاار صادراتي بورس کااي ايران نيز در 
اين روز شاهد عرضه ۶0 هزار و ۹00 تن قير و ۶ هزار تن گوگرد بود.

روز سه شنبه نيز تاار صادراتي بورس کااي ايران ميزبان دادوستد ۴۶ 
هزار و ۶00 تن انواع قير بود. طي اين روز و در تاار فرآورده هاي نفتي و 
پتروشيمي نيز ۲۷ هزار و ۴03 تن مواد پليمري، ۵00 تن وکيوم باتوم و 
۵0 تن گوگرد معامله شد.تاار محصوات صنعتي و معدني بورس کااي 
ايران هم در اين روز دادوستد ۴ هزار و ۴00 تن سبد تيرآهن، ۲۲0 تن 
سبد ميلگرد، ۲۲0 تن ميلگردA3-۱۶-۱۸ و يک هزار تن شمش هزار 
پوندي آلومينيوم را تجربه کرد.بر اساس اين گزارش، سه هزار و ۴۶۴ 

تن ذرت دانه اي نيز در تاار محصوات کشاورزي معامله شد.

مديرعامل آبفاي استان تهران:
۷۰ درصد ظرفيت سد هاي استان تهران 

خالي است
مديرعامل آبفاي استان تهران گفت: پيش بيني مي شود سال آينده ازنظر بارش ها 
فرق چنداني با امسال نداشته باشد و تابستان آينده شرايط سخت تري ازنظر 
منابع آبي داشته باشيم.به گزارش خبرگزاري صداوسيما از پايگاه اطاع رساني 
وزارت نيرو)پاون(، محمدرضا بختياري در آيين قدرداني و معارفه معاون نظارت 
بر بهره برداري شرکت آبفاي استان تهران بابيان اين که تا دي ماه امسال متوسط 
امسال  پاييز  گرچه  گفت:  است،  نرسيده  هم  متر  يک  به  کشور  برف   بارش 
هفت برابر پاييز پارسال بارش داشتيم، اما چون سال گذشته بارش برف به اندازه 
کافي نبود، حدود ۷0 درصد از ظرفيت مخازن سدهاي استان تهران خالي است.
مديرعامل آبفاي استان تهران اظهار داشت: ديگر آبي باقي نمانده است که براي 
آب رساني از آن استفاده کنيم و بايد روي مديريت مصرف آن تأکيد کنيم.با حکم 
محمدرضا بختياري، محمدرضا کرمي نژاد به سمت معاون نظارت بر بهره برداري 
آبفاي استان تهران منصوب شد و عبدالحميد توکلي بينا که تاکنون معاون 

بهره برداري شرکت بود، به عنوان مدير دفتر مجامع معرفي شد.

رئيس بنياد مستضعفان خبر داد؛
اختصاص ۱۵ ميليارد تومان تسهيات براي 
يکي از مناطق محروم سيستان و بلوچستان 
رئيس بنياد مستضعفان در جمع مردم قصر قند سيستان و بلوچستان، 
بابيان اينکه محروميت هاي شهرستان قصر قند بايد باهمت مسئوان و 
همراهي مردم برطرف شود، از اختصاص ۱۵ ميليارد تومان تسهيات 
براي مردم منطقه خبر داد.به گزارش فارس به نقل از مرکز روابط عمومي 
و اطاع رساني بنياد مستضعفان، محمد سعيدي کيا  در مراسم بهره برداري 
از ۸00 واحد مسکوني مددجويي سيستان و بلوچستان در قصر قند بيان 
کرد: قصر قند يکي از محروم ترين نقاط ايران و سيستان و بلوچستان است 
که از امکانات کمي برخوردار است. وي افزود: به زودي بنياد مستضعفان 
اقدامات خوبي درزمينه ارائه تسهيات و اجراي طرح هاي عمراني را در 
اين منطقه محروم آغاز مي کند تا بخشي از محروميت ها جبران شود.

رئيس بنياد مستضعفان اضافه کرد: عاوه بر سهميه تسهيات سيستان 
 و بلوچستان، مبلغ ۱۵ ميليارد تومان تسهيات براي روستاييان قصر قند 

در نظر گرفته شده است.

گفت وگو
علي قنبري در گفت وگو با رسالت:

 نوسانات ارزي، طبقات متوسط را
فقير کرد

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران گفت: حرکت 
طبقات متوسط به سمت پايين به خاطر نوسانات ارزي بود و در واقع 

حداقل دو دهک از اين طبقه دچار فقر درآمدي شده اند. 
علي قنبري اظهار کرد: وقتي درآمدها کاهش مي يابد، شکاف درآمدي 
زياد شده و تورم باا مي رود. اين امر باعث مي شود ثروتمندان ثروتمندتر 
و فقيران فقيرتر شوند. به همان نسبت طبقه متوسط جامعه نيز کاهش 
پيدا مي کند در نتيجه ظرف يک سال گذشته يکي دو دهک از طبقه 
متوسط يا به سمت دهک هاي پايين حرکت کرده و يا در مجموع حذف 
شده اند. بنابراين علت اصلي قضيه شکاف درآمدي و کاهش قدرت خريد 
مردم بوده که به ويژه طبقات مياني جامعه به سمت طبقات ضعيف 

درآمدي سقوط کرده اند. 
وي ادامه داد: پيامدهاي منفي اين امر همان مسئله اي است که اشاره 
کردم و ضريب جيني افزايش مي يابد و در نهايت نابرابري و بي عدالتي 

در جامعه تشديد مي شود. 
 وي در ارائه تعريف طبقه متوسط عنوان کرد: اگر جامعه را به ۱0 عدد 
تقسيم کنيم، دهک هاي بااي جامعه شامل يک تا سه هستند و طبقات 
متوسط چهارتا ۶ و طبقات پايين، هفت تا ۱0 لذا طبقه متوسط داراي 
درآمد متوسط است و بااي خط فقر قرار دارند و بااي ۲/۵ تا ۵ ميليون 
البته اين رقم  تومان در کانشهر تهران حقوق يا دريافتي دارند که 
مي تواند با توجه به محله زندگي و نگرش فرد بااتر باشد. شغل آنان 
عمدتاً کارمند است و تحصياتشان هم متوسط بوده وزندگي اجتماعي 
متوسطي دارند. درواقع آن ها از امکانات اوليه بهره مند بوده و گوششان 

بدهکار شعارهاي عوام فريبانه و هيجان هاي کاذب نيست.  
 عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران افزود: با توجه 
به مسائلي که مطرح کردم، مي توانيم حدس بزنيم که اين طبقه داراي 
اهميت و جايگاه ويژه در نظر مسئوان و سياست گذاران است بر همين 
اساس همواره در آمارها و بررسي ها درباره اين طبقه سخن گفته مي شود، 
زيرا آنان شکاف طبقاتي را کمتر کرده و باعث اشتغال بيشتر مي شوند 
و از منظر اجتماعي سطح جامعه را از پايين به باا مي کشانند و معمواً 
درک و فهم رو به باايي داشته و جامعه را درزمينه هاي فکري، فرهنگي 

و حتي سياسي هدايت مي کنند. 
 اين اقتصاددان بابيان اينکه حرکت طبقات متوسط به سمت پايين به خاطر 
نوسانات ارزي و کاهش ارزش ريال اتفاق افتاده، گفت: عمدتاً در چند 
ماه اخير تحريم و تورم هم در اين فرآيند نقش داشته است و به موجب 
اين مسائل بيکاري هم زياد شده است و همه اين عوامل درکنارهم به 
طبقه متوسط آسيب وارد کرده و حداقل دو دهک از اين طبقه را دچار 

فقر درآمدي کرده است. 

يک مقام مسئول بابيان اينکه حضور پررنگ خصولتي ها منجر به 
ايجاد انحصار در پروژه هاي ريلي شده است، گفت: شرکت هاي دولتي 
اجازه فعاليت بخش خصوصي را نمي دهند.علي شمس اردکاني در 
گفت وگو با خبرنگار مهر در تشريح دايل عدم تحقق پروژه هاي 
ريلي و توسعه اين حوزه گفت: اگرچه در دولت يازدهم، اقبال خوبي 
به سرمايه گذاران نشان داده شد، اما متأسفانه عدم تمايل متوليان 
ريلي به حضور بخش خصوصي، منجر به دوري سرمايه گذاران از 
اين حوزه شده است؛ البته دليل اصلي بروز چنين اتفاقي، آن است 

که مقامات تصميم ساز دولتي، منافع ملي را در نظر نمي گيرند و 
ماحصل اين خواهد شد که نه تنها در مسير توسعه حرکت نمي کنيم، 
بلکه پسرفت حاصل مي شود.رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: ممانعت از حضور بخش 
خصوصي در اين حوزه، برخاف شعارهاي سر داده شده مبني بر اين 
است که توسعه حوزه ريلي، اولويت دولت است؛ درحالي که اين نوع 
برخورد متوليان، منجر به آن شد تا چند شرکت بخش خصوصي 
هم که تاش مي کردند تا در اين عرصه حضورداشته باشند، تمام 

منابع خود را در مسير مطالعات و بروکراسي پيچيده راه آهن از 
دست بدهند و بعدازآن هم، اعمال تحريم ها عمًا سرمايه گذاري و 
جذب سرمايه گذار را دچار چالش کرده است.وي با بيان اينکه عدم 
توسعه پروژه ها در اين حوزه به فرصت سوزي متوليان بازمي گردد، 
 )hitech( تصريح کرد: کااي ريلي يک کااي با تکنولوژي باا
است و هرچند با اعمال تحريم ها، کار سخت تر شده، اما متأسفانه 
انجام  نه خودشان کار  اين بخش،  شرکت هاي دولتي درگير در 

مي دهند و نه اجازه فعاليت به بخش خصوصي مي دهند.

شمس اردکاني خبر داد؛
حضور پررنگ خصولتي ها در پروژه هاي ريلي

رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است در شرايط فعلي، 
صادرات مي تواند يکي از بهترين ابزارهاي در اختيار 
ازاين رو  و  باشد  اقتصادي  اوضاع  بهبود  براي  دولت 
بايد به صادرکنندگان بخش خصوصي اعتماد شود.

 غامحسين شافعي در گفت وگو با ايسنا، تأکيد کرد: 
با توجه به فشارهايي که از طريق تحريم ها به وجود 
آمده، در شرايط فعلي صادرکنندگان مي توانند با استفاده 
از امکاناتي که در اختياردارند، شرايط را براي مديريت 
اوضاع اقتصادي ايران بهتر کنند. ازاين رو بخش خصوصي 
آماده است با استفاده از ظرفيت هاي خود در اين دوره 
کامًا فعال باشد.به گفته وي، در شرايط فعلي آنچه 
اهميت بسيار زيادي دارد، به وجود آمدن يک اعتماد 
دوجانبه ميان صادرکنندگان و سياست گذاران دولتي 
است؛ درصورتي که اين اعتماد به وجود آيد، مي توان از 

 فرصت شکل گرفته بهترين استفاده را برد، اما در غير اين 
صورت بايد شاهد آن باشيم که فعاان اقتصادي فشارهاي 
بيشتري را تحمل کنند.رئيس اتاق بازرگاني بابيان 
اينکه صادرکنندگان بزرگ حتي به بازنگرداندن ارز 
حاصل از فروش خود فکر هم نمي کنند توضيح داد: 
وقتي يک سرمايه گذار در فضاي داخلي کشور پول و 
سرمايه خود را صرف کرده و زيرساخت ها و امکاناتي 
را فراهم کرده که مي تواند از آن ها بهره ببرد، قطعاً به 
دنبال آن نخواهد بود که با نياوردن ارز صادرات خود، به 
واحدهاي توليدي اش فشار وارد کند.شافعي ادامه داد: 
قطعاً درصورتي که شرايط مهيا باشد، صادرکنندگان 
اين  و  اقدام مي کنند  ارز خود  واردکردن  به  نسبت 
نيز  کشور  اقتصاد  به  کان  نگاه  در  مي تواند  منابع 

کمک کند.

شافعي:
بايد به صادرکنندگان بخش خصوصي اعتماد شود

سازمان برنامه وبودجه با اشاره به اينکه بدهي 
دولت و شرکت هاي دولتي در پايان سال ۹۶ به 
۵۴۶ هزار و ۸0۷ ميليارد تومان رسيده است اعام 
 کرد که نرخ  هاي بازار بدهي به بيش از 30 درصد 
در تابستان ۹۷ رسيد.به گزارش فارس، سازمان 
و  دولت  بدهي  داد  گزارش  برنامه وبودجه 
شرکت هاي دولتي در پايان سال ۹۶ به ۵۴۶ 
هزار و ۸0۷ ميليارد تومان رسيده است. طبق 
اين گزارش، بدهي دولت و شرکت هاي دولتي 
۴۴۸ هزار و ۱۲۱ ميليارد تومان در سال ۹۴ 
بود که نشان مي دهد حدود ۱00 هزار ميليارد 
تومان به آن افزوده شده است؛ البته در سال 
و  داشته  بيشتري  افزايش  بدهي ها  رقم   ۹۵
 ۵۸۷ هزار و ۱۹۹ ميليارد تومان به ثبت رسيد. 

برقراري  به منظور  انباشته  بدهي   شاخص 
پايدار بدهي هاي دولت معرفي مي شود که  نسبت 
بدهي به توليد ناخالص داخلي را در نظر مي گيرد. 
بايد توجه داشت انتشار اوراق بدهي به دليل ايجاد 
بار مالي براي دولت در سال هاي آينده مي تواند 
به افزايش بدهي هاي دولت بيانجامد.بنابراين 
توصيه مي شود مديريت انتشار اوراق به گونه اي 
باشد که نسبت موردنظر در افق زماني پروژه 
مديريت بدهي براي بدهي دولت و شرکت هاي 
دولتي از حد آستانه استاندارد بين المللي که 
 ۶0 پيشرفته  کشورهاي  براي   IMF توسط 
درصد و براي کشورهاي نوظهور ۵0 درصد است 
 عبور نکند. اين آستانه در برنامه ششم توسعه 

۴0 درصد در نظر گرفته شده است .

ابراز نگراني سازمان برنامه وبودجه از پايداري بدهي ها: 
 بدهي دولت ۵۴6 هزار ميليارد تومان شد

احمد توکلي:
اعضاي سازمان خصوصي سازي نمي توانند خريدار طرح هاي واگذار شده شوند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: طبق اصل ۴۴ قانون 
اساسي هيچ يک از اعضاي سازمان خصوصي سازي نمي توانند 
خريدار طرح هاي واگذار شده شوند.احمد توکلي در مصاحبه 
از  يکي  افزود:  و سيما  با خبرنگار خبرگزاري صدا  اختصاصي 
رئيس سازمان خصوصي سازي خريد مجتمع گوشت  تخلفات 
مانند   ، است  مرتکب شده  را  تخلفات ديگري  و  است  اردبيل 
فروش مجتمع آلومينيوم هرمزال.توکلي در خصوص اينکه رئيس 
اردبيل سمت  گوشت  مجتمع  زمان خريد  در  خصوصي سازي 
رياست نداشته و اين مجتمع متعلق به بانک ملي بوده است 

رئيس  و  است  دولتي  ۱00 درصد  ملي  بانک  افزود:  دولت  نه 
فعلي قبا هم در دوره اي رئيس سازمان خصوصي سازي بوده 

است و حق خريد اين مجتمع را نداشته است.
وي گفت: متاسفانه سازمان خصوصي سازي اصا وضع خوبي 
مي گيرند  سمت  سازمان  دراين  که  ناسالمي  مديران  و  ندارد 
و  کنند  مي  مواجه  بدهي  و  مشکل  با  را  دولتي  هاي  طرح 
را  هرمزال  آلومينيوم  طرح  نمونه  براي  فروشند.  مي  هم  بعد 
اما چون طرح  کردند  افتتاح   ۸۸ فروختند، سال  گونه  همين 
 مراحل توسعه اي داشت گفتند که ناتمام است و به عنوان اينکه 

ماشين آات دست دوم و سوله هاي فرسوده  دارد يک جا همه 
را فروختند در حالي که يک بنگاه سرپا و در حال توليد بود.

افزود: روند واگذاري ها در سازمان خصوصي سازي به  توکلي 
افرادي است که صاحيت ندارند مثا طرحي هزاران ميليارد 
توماني را به شخصي فروخته اند که گردش مالي سال قبلش 
فقط سه و نيم ميليون تومان بوده است.عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در پايان گفت: ديده بان شفافيت عدالت از رئيس 
سازمان خصوصي سازي شکايت کرده و حاا منتظر رسيدگي 

قوه قضائيه است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران: 
 صدور خدمات فناوري اطاعات 

توان جايگزيني با صادرات نفت را دارد
ساماندهي  بر  تاکيد  با  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
ارتباطات گفت: يکي  و  اطاعات  فناوري  توليد خدمات  بخش 
صادرات  نفت،  صادرات  جايگزيني  براي  ظرفيت ها  بهترين  از 
ارتباطات است.به گزارش  فارس،  خدمات فناوري اطاعات و 
راهکارهاي  انديشي  هم  جلسه  اولين  در  مودودي  محمدرضا 
توسعه صادرات خدمات فناوري اطاعات و ارتباطات گفت: يکي 
نفت، صادرات  جايگزيني صادرات  براي  ها  بهترين ظرفيت  از 
سازمان  است.سرپرست  ارتباطات  و  اطاعات  فناوري  خدمات 
سطح  در  که  آمارهايي  براساس  افزود:  ايران  تجارت  توسعه 
به  رو  بسيار  صنعت  اين  که  مي دهد  نشان  دارد  وجود  جهان 

رشد است.وي اظهار داشت: براساس آمارها در ۱00 برند اول 
 مطرح دنيا در اين بخش که سهم باايي از کل تجارت جهاني را 
برعهده دارد در ۱0 برند اول ارزشي معادل ۵ درصد کل صادرات 
جهان و معادل ۲0 برابر کل صادرات ايران را به خود اختصاص 
داده است.مودودي گفت:۱0 شرکت مثل گوگل، مايکروسافت، 
کرده اند. ايجاد  دار  ميليارد   ۷۹0 حدود  ارزشي   ... و  آمازون 

حوزه  در  شده  ارائه  که  اطاعاتي  براساس  داشت:  بيان  وي 
صادرات خدمات فناوري اطاعات و ارتباطات حدود ۲۵0 ميليون 
اي تي و  از جمله   دار حجم صادرات در بخش هاي مختلف 
نرم افزارهاي آموزشي و ... بوده است.مودودي با بيان اينکه در 
است، گفت:  بزرگ  بسيار  بازار  داخلي يک  بازار  تي  آي  حوزه 
براساس آمار تنها يکي از مجموعه هاي فناوري اطاعات حدود 
۲3 هزار فيلم و ۱۵۱ هزار اپليکيشن منتشر کرده که در مجموع 
۱۸0 ميليارد تومان فروش داشته است.وي بيان داشت: صادرات 
خدمات فناوري اطاعات و ارتباطات از دو جنبه يکي توليدات 

نرم افزاري و ديگري در زمينه توليدات محصواتي با دانش ارزش 
افزوده بيشتر مورد توجه است و اين بخش مي تواند سهم تجارت 
خارجي ما را افزايش دهد.سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان 
اينکه از محل توليدات نرم افزارهاي کشور هندوستان  بازاري 
بيان داشت: ما هم  ايجاد کرده است،  تا ۷۵ ميليارد دار   ۷0
 از اين ظرفيت برخوردار هستيم و مي توانيم با توليد در حوزه 
نرم افزار صادرات اين بخش را جايگزين صادرات نفت کنيم و 
به عنوان يک برند در دنيا مطرح شويم.وي با بيان اينکه فعاليت 
صدور گواهي صادرات نرم افزار يکي از الزامات مورد نياز براي 
توسط بخش خصوصي و  زماني که  تا  اين بخش است، گفت: 
 دولتي براي اين بخش جغرافياي صادراتي تعريف نشود نمي توان

بيان  کرد.مودودي  اضافه  غيرنفتي  صادرات  به  را  بخش  اين 
داشت: همچنين اگر بحث صادراتي اين بخش ساماندهي نشود 
اين بخش نمي تواند از حمايت هاي مثل معافيت هاي مالياتي 

در صادرات بهره مند شود.
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با مشارکت خيريه وفاق سبز 
علوي؛

14مورد جهيزيه به 
نوعروسان مددجوي 
کهگيلويه و بويراحمد 

اهداء شد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: 14 مورد کمک هزينه ازدواج و 
جهيزيه بااعتبار70 ميليون تومان با مشارکت مؤسسه خيريه وفاق سبز علوي به 
نوعروسان تحت حمايت اين نهاد اهداء شد. به گزارش سايت خبري کميته امداد، 
مراسم نمادين اهداء جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه و 
بويراحمد با مشارکت بنياد خيريه وفاق سبز علوي با حضور جمعي از مسئوان 
استاني  و شهرستاني در مدرسه وفاق سبز علوي برگزار شد.قباد مبشري، مديرکل 
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در اين مراسم، با اشاره به اينکه يکي از مهم ترين 
برنامه هاي کميته امداد کمک به ازدواج مددجويان تحت حمايت است، گفت: به 
همين مناسبت و با مشارکت موسسه خيريه وفاق سبز علوي 14 نفر از نوعروسان 

تحت حمايت اين نهاد به خانه بخت رفتند.  وي اعتبار هزينه شده در زمينه اهداي 
جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت را 70 ميليون تومان اعام و بيان کرد: يکي از 
فعاليت هاي شاخص  کميته امداد به منظور ترويج سنت حسنه الهي و اشاعه فرهنگ 
ازدواج آسان بين جوانان را، اعطاي کمک هزينه خريد جهيزيه به نوعروسان تحت 
حمايت براي شروع زندگي مشترک است.  مبشري يادآور شد: درمجموع 2822 مورد 
جهيزيه، هديه ازدواج و کمک به ازدواج مجدد زنان تحت حمايت، با اعتبار  6 ميليارد 
و 678 ميليون تومان از ابتداي سال جاري تاکنون به مددجويان پرداخت شده است.  
وي ضمن تقدير از اقدامات مؤثر خيريه وفاق سبز علوي در زمينه کمک به نيازمندان 
کميته امداد گفت: اين مؤسسه در زمينه هاي اهداي جهيزيه، مسکن مددجويي و 

اعزام مددجويان به اردوهاي زيارتي ياريگر نيازمندان اين نهاد بوده است. 

شهرستان

خبر
فرماندار تالش:

همواره به دنبال اقدام پيشگيرانه براي 
جلوگيري از خسارات جبران ناپذير هستيم 

تالش- خبرنگار رسالت:
 جلسه شوراي اداره شهرستان تالش به رياست فرماندار و با حضور 
آيت اه سيدعلي حسيني اشکوري يکي از نمايندگان مجلس خبرگان 
رهبري در استان گيان، اعضاي شوراي تامين امام جمعه و روساي 
ادارات در سالن اجتماعات فرمانداري تالش برگزار شد. فرماندار تالش 
گفت: با بارش شديد باران که منجر به طغيان رودخانه هاي شهرستان، 
آن هم در دو مرحله و در فاصله کمتر از يک هفته صورت گرفت بيش 
از 150 ميليارد تومان خسارت در شهرستان به جا گذاشت. وي با 
ذکر اين نکته که از ابتدا تاش بر اين بود تا ميزان شدت آسيب ها 
کنترل شود افزود: با تاش شبانه روزي همکاران شهرستان و با همياري 
مسئولين استاني اقداماتي که پس از سياب اول صورت گرفت تا حدي 
سياب دوم را کنترل نموديم و از آنجايي که اولويت ما جلوگيري از 
خسارات انساني بود اقدام به تخليه منازل در معرض خطر کرديم و 
خوشبختانه تلفات انساني نداشتيم. مهدوي فرماندار تأکيد کرد: هدف 
همواره انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از خسارات جبران 
ناپذير است و از اين رو نيازمند همياري دستگاه هاي اجرايي مرتبط 
به اعتبارات ملي مناسب براي رفع اين مشکات بطور اساسي هستيم. 
آنگاه آيت اه اشکوري ضمن قدرداني از تاش هاي مسئولين استاني 
و شهرستاني در رفع بحران سيل اخير اظهار کرد: خدمات صادقانه به 

مردم هم عبادت و هم زيارت است.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان بانه خبرداد:
  بانه ميزبان سومين جشنواره 

»هه لپه رکي« 
سنندج-خبرنگاررسالت:

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان بانه در جلسه برنامه ريزي 
سومين جشنواره »هه لپه رکي« کرد هاي سراسر ايران  از برگزاري اين 
جشنواره همزمان با فروردين ماه سال ۹8 در اين شهرستان خبر داد 
و گفت: اين جشنواره ويژه کرد هاي سراسر ايران است که در سه رده 
سني زير 15 سال، 15 تا 45 سال و 45 سال به باا از 7 تا 10 فروردين 
سال آينده در شهر بانه برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان، حميدرضا خوشبخت با اشاره 
به ويژگي هاي اين دوره از جشنواره افزود: در اين دوره اهتمام ويژه اي 
به »هه لپه رکي« هاي اصيل و قديمي مخصوص مناطق مختلف داده 
خواهد شدوي اظهارداشت: سومين دوره از جشنواره »هه لپه رکي« بانه 
در سه بخش علمي نيز برگزار مي شود، که عاقه مندان به شرکت در 
اين بخش از جشنواره، مقاله هاي علمي خود به سه زبان کردي، فارسي و 
 انگليسي باموضوعات هنراصيل »هه لپه رکي« وتاريخچه  آن، نمادشناسي 
»هه لپه رکي«، ارتباط جامعه و »هه لپه رکي« و ابداع ونوآوري در هنر به 

ويژه هنر »هه لپه رکي« به دبيرخانه اين جشنواره ارسال کنند.

برترين هاي پژوهشي آموزش و 
پرورش نيشابور معرفي شدند

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني مديريت آموزش و پرورش 
نيشابور، برگزيدگان پژوهش اين اداره در سال تحصيلي ۹7-۹6 را اعام 
کرد.داوود عظيمي گفت: هادي بکائيان مولف تاريخ پايه دوازدهم و 
حميدرضا بهروزيه مولف رويه کوبي و رنگ کاري مبل پايه دوازدهم 
تحصيلي به عنوان مولفان برتر کتب درسي از نيشابور انتخاب شدند.وي 
افزود: محمدرضا آهويي به خاطر چندين سال داوري و مدرس استاني 
و شهرستاني اقدام پژوهي و محمد نوري زاده به خاطر تاليف چند 
کتاب و برگزارکننده چندين رويداد استارت آپ به عنوان خادمان برتر 
پژوهش نيشابور معرفي شدند.معاون پژوهشي آموزش و پرورش نيشابور 
از احسان اصغري به عنوان پژوهشگر برتر و از منيره ميرزايي يزدي به 
خاطر تاليف بيش از 40 جلد کتاب در حوزه سامت و بهداشت روان و 
چاپ بيش از 1۳ جلد کتاب مورد تاييد سازمان پژوهش هاي آموزش و 

پرورش به عنوان مولف پرتاش سال تحصيلي گذشته نام برد.

مديرکل راه و شهرسازي استان مرکزي خبرداد:
واگذاري زمين جهت احداث مرکز 

تحقيقات و ناباروري 
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات واطاع رساني اداره کل راه و شهرسازي استان 
مرکزي ،احمد مرزبان گفت:طي جلساتي که  با رئيس جهاد دانشگاهي 
استان صورت پذيرفت و کارشناسي هاي ازم يک قطعه زمين  به متراژ 
10 هزار و 206 مترمربع جهت توسعه مرکز تحقيقات و درمان ناباروري 
به جهاد دانشگاهي اراک  واگذار گرديد.مديرکل راه و شهرسازي استان 
مرکزي افزود:با پيگيري هاي معاونت اماک وحقوقي اين اداره کل اين 
قطعه زمين با کاربري بهداشتي- درماني واقع در کمربندي شمالي جنب 
مرکز علمي –کاربردي  به جهاد دانشگاهي استان براساس صورتجلسه 

کارگروه تخصصي  امور زير بنايي وشهرسازي  واگذار گرديد.

قائم مقام سازمان نظام پزشکي اصفهان تصريح کرد:
سهم 15 تا 18 درصدي بخش خصوصي 

از تخت هاي بيمارستاني اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:

قائم مقام سازمان نظام پزشکي اصفهان گفت : 15 تا 18 درصد تخت هاي 
بيمارستاني شهر اصفهان متعلق به بخش خصوصي است که با تکميل ساخت 
بيمارستان اسپادانا در سپاهان شهر و بيمارستان هزار تختخوابي شهرک 
سامت، اين ميزان به ۳۳ درصد افزايش پيدا مي کند.حسين ايقايي در 
نشست خبري با تاکيد بر اينکه بايد ظرفيت بخش خصوصي را در اصفهان 
باا ببريم ، اظهار کرد : در حالي است که از ابتداي انقاب تاکنون در استان 
فارس بالغ بر 22 تا 2۳ بيمارستان خصوصي ساخته شده اما در اصفهان فقط 
2 بيمارستان خصوصي ساخته شده که نشان مي دهد در اصفهان بخش 
دولتي همکاري ازم را با بخش خصوصي نداشته است. وي با بيان اين که 
تمامي خدمات بهداشتي بخش خصوصي از جمله بيمارستاني، دارويي و 
آزمايشگاهي کيفيت بسيار خوبي دارد، ابراز کرد: وقتي ما به عنوان بخش 
خصوصي مي گوييم دارو کيفيت خوبي دارد، واقعاً همين طور است و در 

حد استانداردهاي جهاني دارو است.

کسب عنوان  شايسته تقدير توسط ستاد 
اقامه نماز شرکت گاز استان اصفهان 

اصفهان-خبرنگاررسالت:
استاندار اصفهان از ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان اصفهان تقدير ويژه 
کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان، استاندار سابق 
اصفهان،در پي ارزيابي هيئت ارزيابي ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
با رويکرد  اصاح برنامه ها و کاستن فعاليت هاي کم اثر در دستيابي 
به اهداف متعالي اقامه نماز و در راستاي تحقق پيام هاي  مقام معظم 
رهبري )مد ظله العالي( به اجاس هاي نماز، عملکرد شرکت گاز استان 
را شايسته تقدير ويژه دانست و از زحمات مديرعامل و دست اندرکاران  
اين شرکت  تشکر کرد.ستاد اقامه نماز استان در راستاي تحقق منويات 
مقام معظم رهبري) مدظله العالي( و پيگيري اجراي آيين نامه ترويج 
و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هيئت وزيران و معاون اول رئيس 
جمهور در خصوص اهميت نماز و همچنين بخشنامه رئيس سازمان 
اداري و استخدامي کشور همانند سنوات قبل، اقدام به تشکيل هيئت 
ارزيابي و داوري در استان نمود و عملکرد سال 1۳۹6 دستگاه هاي 

اجرايي را  در زمينه اقامه نماز مورد بررسي و مقايسه قرار داد.

 چهار طرح بهداشتي و درماني 
در کاشان به بهره برداري رسيد

کاشان- خبرنگاررسالت: 
چهار طرح بهداشتي و درماني کاشان به ارزش 17 ميليارد و 500 
ميليون ريال  در آييني با حضور فرماندار، نماينده مردم در مجلس 
و جمعي از مسئوان شهرستاني به بهره برداري رسيد.دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کاشان در قالب 10۳ خانه، پايگاه 
و مرکز بهداشتي درماني در اين منطقه خدمات رساني مي کند.رئيس 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کاشان در اين زمينه 
گفت: اين طرح ها شامل مرکز خدمات جامع سامت روستاي آزران 
و خانه هاي بهداشت سه روستاي ورکان، ويدوج و پنداس مي باشد. 
ابراهيم کوچکي افزود: براي ساخت و تجهيز مرکز خدمات جامع سامت 
روستاي آزران با زيربناي 450 مترمربع نزديک به هفت ميليارد ريال 
از سوي فردي نيکوکار با هدف تامين و ارتقاي سطح سامت جسمي، 
رواني و بهداشتي مردم منطقه هزينه شده است.وي بيان کرد: خدمات 
پزشکي، دندانپزشکي، مامايي، پرستاري، مراقبان سامت زن و مرد، 
مشاوره سامت روان و تغذيه، واکسيناسيون و سامت محيط و کار 

در اين واحد بهداشتي درماني ارائه خواهد شد.

 برگزاري دومين جشنواره ترويج 
زايمان طبيعي در دامغان 

دامغان-خبرنگاررسالت:
 مسئول بلوک زايمان بيمارستان وايت دامغان دراين باره گفت : 
دومين جشنواره ترويج زايمان طبيعي با محوريت زايمان طبيعي زايمان 
ايمن در کلينيک تخصصي رضايي دامغان برگزار شد ، فرشته اردکاني 
درحاشيه  اين جشنواره  افزود: در طول ماه به طور متوسط حدود 60 
زايمان طبيعي و 45 سزارين در بيمارستان وايت دامغان انجام مي 
شود. وي بابيان اينکه درزايمان طبيعي اهدافي چون فرزندآوري،  ارتباط 
عاطفي بيشترکودک ومادر، عوارض کمتروکاهش خروج حجم کمتر 
خون ازمادر دنبال مي شود تصريح کرد:بيمارستان وايت دامغان داراي 
6 اتاق تک تخته باتجهيزات کامل درخصوص زايمان طبيعي مي باشد، 
فرشته اردکاني يادآورشد : در 6 ماهه اول سال۹7 نسبت به سال گذشته  

زايمان طبيعي دربيمارستان وايت دامغان افزايش داشته است.
 

مديرکل راه و شهرسازي استان مرکزي:
تقاطع غيرهمسطح فرمهين به زودي 

بهره برداري خواهد شد
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات واطاع رساني اداره کل راه و شهرسازي استان 
مرکزي ،احمد مرزبان گفت: پروژه تقاطع غيرهمسطح فرمهين به طول 
6۳0 متر و عرض 80/11متر در هر اين رفت و برگشت تکميل و 
به زودي افتتاح خواهد شد.وي گفت : پروژه ساخت تقاطع غيرهمسطح 
اراک فرمهين در 4 دهانه هريک به طول 70/18 متر با اعتباري بالغ 
بر 14ميليارد تومان احداث گرديده که تاکنون 125۳08 مترمکعب 
خاکبرداري ، 56۳62 مترمربع خاکريزي ، ۳11۳ مترمکعب زير اساس و 
2۹88 مترمکعب اساس  انجام گرديده است .مرزبان اضافه کرد: 18216 
مترمکعب بتن ريزي ، 22۹۳۳ مترمربع قالب بندي نيزانجام گرديده 
است .مديرکل راه و شهرسازي افزود: با بهره برداري از اين پروژه ، 
محور ارتباطي اراک – فرمهين به صورتي کاما ايمن و بدون تداخل 
با ترافيک عبوري کنارگذرشمالي اراک خواهد گرديد و ضمن کاهش 
زمان سفر و مصرف سوخت ، افزايش ضريب ايمني سفر در دو محور 

بزرگراهي و آزادراهي را در پي خواهد داشت .

با حضور نماينده محترم ولي فقيه در استان صورت گرفت:
مراسم بزرگداشت روز وحدت 

حوزه و دانشگاه در دانشگاه گيان
رشت – خبرنگار رسالت:

مراسم گراميداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آيت اه فاحتي 
نماينده محترم ولي فقيه در استان صورت گرفت:به گزارش " گروه خبري 
پيام سپيده " دراين مراسم که به مناسبت 27 آذر در تاار حکمت دانشگاه 
گيان برگزار شد عاوه بر نماينده محترم ولي فقيه در استان گيان و امام 
جمعه رشت ، حجت ااسام والمسلمين بصيري مسئول نهادنمايندگي 
مقام معظم رهبري و دکتر رضوي رئيس دانشگاه گيان و جمع ديگري 
از مسئوان دانشگاهي و دانشجويان عضو نهاد حضور داشتند.گفتني 
است که اين جلسه با قرائت آياتي ازکام اه مجيد توسط حجت ااسام 
هوشيار يکي از طاب حوزه علميه آغاز و با سخنراني نمايندگان حوزه 
و دانشگاه همراه بود و در انتها با بيانات آيت اه فاحتي جمع بندي 
گرديد.در حاشيه اين مراسم حجت ااسام والمسلمين فاحتي در مزار 
شهدا گمنام دانشگاه گيان حضور يافته؛ و برپيکر پاک دو شهيد گمنام  

نماز گزارده و در تشييع آن عزيزان شرکت نمودند.

   تنديس ملي فداکاري دانشجويان ايران به 
جمعيت طلوع مهر دانشگاه دامغان اعطا شد

دامغان-خبرنگاررسالت:
در مراسم هشتمين آيين اعطاي تنديس ملي فداکاري دانشجويان ايران که با حضور 
18 فرد و ۹ گروه برگزيده در دانشگاه تهران برگزار شد، جمعيت طلوع مهر دانشگاه 
دامغان براي دومين بار موفق به دريافت تنديس ملي فداکاري گرديد.تنديس ملي 
فداکاري دانشجويان ايران با اهدافي همچون زنده کردن و پاسداشت ارزش هاي الهي، 
ترويج فرهنگ فداکاري،  به ويژه در ميان دانشجويان،  انساني و اخاقي در جامعه 
شجاعت، داوري و نوع دوستي در ميان دانشجويان، برانگيختن دانشجويان به مشارکت 
در کنش هاي امدادي، خيرخواهانه و نيکوکارانه، سپاسگزاري و قدرداني از دانشجويان 
فداکار و نوع دوست، هر ساله به گروه هاي دانشجويي يا دانشجوياني که فعاليت داوطلبانه 
و فداکارانه در عرصه هاي مختلف اجتماعي داشته اند اعطاء مي گردد.جمعيت دانشجويي 
طلوع مهر دانشگاه دامغان از سال 1۳86 به همت جمعي از دانشجويان فعاليت خود 
را آغاز و تاکنون توانسته است مقام اول در دو دوره جشنواره رويش ويژه کانون هاي 
را  اجتماعي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور  و  فرهنگي، هنري 
کسب کند. همچنين اين جمعيت تاکنون چندين مقام و افتخار در سطح ملي را نيز 

به دست آورده است. 

نشست مديران جهاد کشاورزي استان هاي خوزستان و 
ايام با مديران شرکت آب منطقه اي گلستان 

'گرگان-خبرنگاررسالت:

مديران جهاد کشاورزي استان هاي خوزستان و ايام با مسئولين شرکت آب منطقه اي و اداره 
 کل تعاون روستايي استان ديدار و گفت وگو کردند.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي 
گلستان، هدف از اين نشست که با حضور معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
استان و مديران بخش آب، مدير کل تعاون روستايي استان، مديران جهاد کشاورزي وتعاون 
روستايي خوزستان وايام برگزار شد ، تبادل تجارب حاصله در راستاي ايجاد تشکل هاي آب 
بران در استان خوزستان بود.در اين جلسه معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
گلستان، از چگونگي روند تشکيل تعاوني هاي توليد در محدوده شبکه هاي آبياري استان و 
تصميم گيري رها سازي آب در کميته هاي هماهنگي توزيع آب سدهاي استان گزارش داد.در 
 ادامه مدير کل تعاون روستايي استان از بستر مناسب ايجاد رشد در راستاي تشکيل تعاوني هاي 
 توليد با سابقه بيش از 15 سال در استان گلستان از کليه دست اندرکاران تشکر نمود و روش هاي 
انتقال تجربيات همکاران را در بخش بهبود فرآيند انجام کار مناسب ارزيابي کرد.گفتني 
است تشکل هاي آب بران با هدف صرفه جويي در مديريت مصرف آب و مشارکت ذينفعان 
در توزيع آب و با هدف کاهش تصدي گري دولت  وکاهش مشکات اجتماعي در بخش آب 

ايجاد شده اند.

اعام آمادگي صدا و سيماي البرز به منظور 
برپايي جشنواره رسانه اي ابوذر

کرج-خبرنگاررسالت:
مديرکل صدا و سيماي استان البرز از اعام آمادگي صدا و سيما به منظور برپايي 
جشنواره رسانه اي ابوذر خبر داد و گفت: اين جشنواره بزرگترين رويداد رسانه اي 
استان طي سال جاري است.به گزارش پايگاه اطاع رساني شوراي هماهنگي تبليغات 
اسامي استان البرز، صادق مقدسي طي ديدار با مسئول بسيج رسانه استان البرز و 
مدير روابط عمومي فرماندهي سپاه امام حسن مجتبي)ع( که  برگزار شد، گفت: صدا 
و سيماي البرز به منظور برپايي جشنواره رسانه اي ابوذر آمادگي ازم را دارد.مديرکل 
صدا و سيماي استان البرز افزود: جشنواره رسانه اي البرز يکي از بزرگترين رويدادهاي 
رسانه اي استان تلقي مي شود چرا که بسياري از افراد رسانه اي استان طي اين جشنواره 
به رقابت خواهند پرداخت.مقدسي با اشاره به اهميت جايگاه رسانه در ارتقاء سطح 
فرهنگ جامعه بيان کرد: يکي از رويکردهاي جدي صدا و سيماي استان البرز حفظ 
جايگاه رسانه ملي در قالب نظرسنجي هاي متداوم از مخاطبان است.وي خاطرنشان 
کرد: رسانه ملي در استان البرز، بزرگترين و تأثيرگذارترين رسانه به جهت گستردگي 
مخاطبان تلقي مي شود به همين دليل نيازمند کمک و حمايت اصحاب رسانه استان 

در ارتباط و تعامل بيشتر با مردم است.

حجت ااسام آل هاشم:
ايجاد مشکات اقتصادي، تاکتيک و عمليات رواني 

دشمنان است!
بناب-  خبرنگاررسالت:

 نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي و امام 
جمعه تبريز گفت: شوراي فرهنگ عمومي شورايي 
است که مسائل فرهنگي را سياست گذاري مي کند و 
شوراي اجرايي نيست و اان در تبريز اين شورا بدون 
وقفه جلسات خود را تشکيل مي دهد.بر اساس اين 
گزارش، حجت ااسام والمسلمين سيدمحمدعلي 
آل هاشم در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان 
بناب با بيان اينکه امروز دغدغه اصلي جامعه مسائل 
فرهنگي است؛ افزود: با توجه به شيطنت هاي صورت 
گرفته از سوي دشمنان نظام امروز ايجاد مشکات 
اقتصادي در جامعه نوعي تاکتيک و عمليات رواني 
دشمنان است تا در داخل، مردم را ناراضي نشان 
دهند. از اين رو امروز توجه به مسئله فرهنگ و 
مسائل فرهنگي يکي از مهم ترين مسائل کشور 
است.وي  اذعان داشت :ايجاد مشکات اقتصادي 

تاکتيک و عمليات رواني دشمنان است .امام جمعه 
تبريز تصريح کرد: هم اکنون 16 مدرسه حوزه علميه 
در سطح استان آذربايجان شرقي فعال بوده و بيش از 
دو هزار و 400 طلبه در اين حوزه ها مشغول تحصيل 
هستند که اين دستاورد کوچکي براي نظام نيست.
حجت ااسام آل هاشم با بيان اينکه در چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي بايد دستاوردهاي 

40 ساله انقاب به مردم بازگو شوند.

مدير کل ميراث فرهنگي استان اردبيل خبرداد:
برخورد جدي با مجموعه هاي گردشگري فاقد مجوز در اردبيل

مديرعامل شرکت گاز استان قزوين:
  بيش از سه ميليارد متر مکعب گاز در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي مصرف شده است

فرماندارشهرستان قدس در ديدار با رئيس شعبه بانک آينده تصريح کرد:
حمايت مالي و بانکي از صنعتگران و اصناف شهرستان قدس

در ديدار نماينده مردم آستانه  در ديدار با مدير درمان گيان صورت گرفت؛
از خدمات ارائه شده درجهت ارتقاي درمان در گيان تقدير شد 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل 
از برخورد جدي با مجموعه هاي گردشگري فاقد مجوز استان خبر 
داد.نادر فاحي در ديدار با رئيس پليس فتاي اردبيل اظهار کرد: 
يکي از مشکات گردشگري استان، فعاليت گروه هاي غيرمجاز است 
که بدون هيچ مجوز و پروانه اي در فضاي مجازي فعاليت مي کنند.

او افزود: در مقابل مشکلي با فعاليت مجموعه هاي مجوزدار نداريم 
و اگر کوچکترين انحرافي در فعاليت ها مشاهده شود، به صورت 
جدي و قاطع تذکر و برخورد صورت مي گيرد.مدير کل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان متذکر شد: به منظور 
برخورد با فعاليت مجموعه هاي غيرمجاز بهترين مشاور ما پليس 
فتا است و انتظار مي رود بدون اغماض با تورهاي غيرمجاز  يا 

مجموعه هايي که فاقد پروانه هستند و از فضاي مجازي جهت معرفي 
و تبليغ برنامه هاي خود استفاده مي کنند، برخورد شود.فاحي با 
تاکيد به اينکه فضاي مجازي فرصتي براي اطاع رساني و معرفي 
جاذبه هاي گردشگري استان و فعاليت مجموعه هاي گردشگري 
است، ادامه داد: ازم است در راستاي آموزش و فرهنگ سازي گام 

برداشته و بيشتر رويکرد ايجابي داشته باشيم.

قزوين-خبرنگاررسالت:
ابتداي امسال تا پايان  از   اسماعيل مفرد بوشهري بيان کرد: 
استان  آبان ماه ۳ ميليارد و 48۳ ميليون متر مکعب گاز در 
مصرف شده است که از اين مقدار، 1 ميليارد و ۳40 ميليون 
متر مکعب گاز در بخش هاي خانگي، تجاري و واحدهاي صنعتي 
ميليون   14۳ و  ميليارد   2 و  است  و جزء مصرف شده  عمده 
بزرگترين  عنوان  به  رجايي  شهيد  نيروگاه  به  نيز  مکعب   متر 

بيان  با  است.بوشهري  شده  تحويل  استان  گاز  کننده  مصرف 
اينکه تحويل حداکثري گاز به نيروگاه شهيد رجايي از اولويت 
هاي شرکت گاز استان مي باشد افزود: 62 درصد گاز مصرف 
شده استان در اين 8 ماهه مربوط به گاز تحويل شده به نيروگاه 
مي باشد که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 
درصد افزايش داشته است که اميدواريم اين روند در فصل سرما 
با  قزوين  استان  گاز  شرکت  باشد.مديرعامل  داشته  ادامه  نيز 

اشاره به سرد شدن هوا و افزايش مصرف گاز در بخش خانگي 
گفت: متاسفانه ميزان مصرف انرژي به ويژه گاز طبيعي توسط 
اي  گونه  به  است  بااتر  جهاني  ميانگين  از  خانگي  مشترکين 
که کشور ما بيشتر از کشورهايي همچون انگليس و ژاپن گاز 
به  را  گاز  بايست  اين درحالي است که مي  و  مصرف مي کند 
سمت صنايع سوق دهيم و زمينه ساز رشد و توسعه صنعتي 

و اقتصادي کشور شويم. 

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
آينده  بانک  شعبه  رئيس  ديداربا  در  قدس  فرماندارشهرستان 
گفت: شهرستان قدس به لحاظ دارا بودن شرکت ها و کارگاه هاي 
توليدي و ظرفيت خوب سرمايه گذاري، موسسات بانکي و پولي 
مي توانند با ارائه خدمات مالي از اين ظرفيت خوب بهره مند شوند.
طي نشستي که با حضورعلي اصغر ناصربخت فرماندار شهرستان 
قدس، سيامک بغدادي رئيس بانک آينده شعبه قدس برگزارشد 

، به بررسي خدمات ارائه شده در طول يک ماه گذشته از شروع 
به کار بانک بحث و گفت و گو شد.ناصربخت افزود: شروع به 
کاراين بانک گام مهمي در اين شهرستان محسوب مي شود و 
با ظرفيتي که اين شهرستان دارد، فرصت حمايت و آمادگي 
اصناف سطح منطقه  و  به صنعتگران  ارائه خدمات  براي  ازم 
فراهم است.وي درخصوص اينکه مجموعه فرمانداري شهرستان 
قدس آمادگي همکاري با استقرار بانک ها را در شهرستان دارد 

افزود: اميدواريم در جهت ارائه خدمات به مردم اين شهرستان 
تمام ادارات و نهاد هاي خدمات رسان پاي کار باشند. در پايان 
ايران  ارائه  از  بانک آينده شعبه قدس  سيامک بغدادي رئيس 
بانک به تمام مشتريان اين بانک خبر داد و گفت: با توجه به 
اينکه در اول راه هستيم اما به جرات بايد گفت که اين بانک 
با ارائه تسهيات کارگشا به مشتريان درخريد کااهاي ايراني 

و حمايت از توليدات بومي، پيشگام است.

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر قرباني نماينده مردم آستانه اشرفيه وعضوکميسيون 
بهداشت مجلس در ديدار با مديريت درمان تامين 
اجتماعي استان گيان خدمات الکترونيک درمان 
سازمان تامين اجتماعي را ستود و ازتاش هاي 
مدير عامل فقيد سازمان در ارتقاء درمان سازمان 
تقدير کرد.در اين ديدار دکتر قرباني حذف نسخه 

الکترونيک در مراکز ملکي و طرف قرارداد تشکيل 
پرونده الکترونيک بيماران و همچنين ارجاع بيماران 
به مراکز تخصصي تامين اجتماعي را گامي موثر 
براي ارتقاء درمان دانست و ابراز اميدواري نمود با 
تاش هاي انجام شده شاهد تسريع اين خدمات 
در سطح کل کشور باشيم.نماينده مردم آستانه 
اشرفيه در مجلس شوراي اسامي با اعام اينکه از 

حاميان ارتقاء درمان کشور است تاش هاي مدير 
عامل فقيد سازمان دکتر نوربخش در ارتقاء کمي 
و کيفي درمان سازمان را بسيار موثر و راهگشا 
دانست. وي همچنين به موضوع لغو قرار داد برخي 
از بيمارستانهاي خصوصي در استان اشاره نمود و 
اظهار داشت که بجد پيگير مطالبات بيمه شدگان 

استان در اين زمينه خواهد بود.

شايان ذکر است که در اين ديدار دکتر شهدي نژاد 
مدير درمان تامين اجتماعي استان گيان گزارشي از 
فعاليتهاي درمان سازمان به ويژه خدمات الکترونيک 
درمان سازمان ارائه نمود و تاکيد کرد بهترين راه 
بهبود و ارتقاء درمان در سطح کشوراجراي نظام 
ارجاع و توجه به پزشکان به عنوان  خط مقدم 

درمان است.

استاندار اردبيل خبرداد:
پرداخت يارانه دولتي حق بيمه شاغان اول 

واحدهاي توليدي 

مسئول انجمن پيشگامان سامت منطقه 18 تهران:
خانواده ها بايد عايم هشدار دهنده خطرپذيري 

نوجوانان را بشناسند
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

مسئول انجمن پيشگامان سامت منطقه 18 
تهران: گفت: براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي 
دوره نوجواني بهتر است خانواده ها  راههاي 
شناسايي عائم و نشانه هاي هشداردهنده در 
مورد خطرپذيري نوجوانان را ازطريق مطالعه 
يا شرکت در کاسهاي مشاوره ياد بگيرند.به 
گزارش " پايگاه خبري مياد رسالت " محمد 
عمراني  با بيان اينکه نشانه هايي چون : تغيير 
ظاهر  در  تغيير   ، تغذيه  و  خواب  الگوي  در 
فيزيکي  نوجوان ، تغيير در خلق وخو و رفتارها، 
عدم تمرکز و اختال در پيگيري فعاليت هاي 
تحصيلي و اجتناب از ارتباط با اعضاي خانواده  

به  زياد  تمايل  و  گوشه گيري  آن،  کاهش  يا 
تنهايي از مهمترين عايم خطرپذيري نوجوانان 
به شمار مي آيند ، افزود: افت تحصيلي، غيبت 
و تأخير در مدرسه و تقاضاي پول هاي زياد که 
 توجيهي براي نحوه هزينه آن ها نيست مي تواند 
زنگ خطر را براي خانواده ها به صدا در آورد.

عمراني توضيح داد که فقدان  يا کاهش عاقه 
به فعاليت هاي ورزشي و سرگرمي ها و دوستي 
نوجوان با افرادي که تمايل ندارند آن ها را به 
 خانواده خود معرفي کنند،از ديگر نشانه هاي 
که  آيند  شمارمي  به  نوجوانان  پذيري  خطر 
نيز توجه ويژه  نکات  اين  به  بايد خانواده ها 

نمايند.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کردستان:
بالغ بر 1٠٠ اثر به دبيرخانه هفتمين جشنواره موسيقي 

کردي ارسال شد
سنندج-  خبرنگاررسالت:

استان  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدير 
کردستان از ارسال 81 اثر در بخش تکنوازي 
و 20 اثر در بخش گروه نوازي به دبيرخانه 
هفتمين جشنواره موسيقي کردي خبر داد و 
گفت:هفتمين جشنواره موسيقي کردي در دو 
بخش مسابقه، شامل آواز و نوازندگي و بخش 
جنبي شامل گروه نوازي در روزهاي 26 تا 28 
دي ماه در سنندج برگزار مي شود.به گزارش 
روابط عمومي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي 
اينکه  بيان  با  قلعه شاخاني  کردستان، جال 
بخش مسابقه اين جشنواره در چهار بخش و 
در سه رده سني برگزار مي شود، افزود: اين 

بخش شامل آوازهاي موسيقي کردي، سازهاي 
بادي، سازهاي زهي و سازهاي کوبه اي است 
کردي،  موسيقي  آوازهاي  بخش  وهمچنين 
اجراي مقام، بيت، اوک، حيران، سياوچمانه، 
آوازهاي خانواده گوراني  يا ديگر آوازهاي رايج 
در سنت موسيقايي منطقه شرکت کننده را 

در برمي گيرد.
شايان ذکر است ،هفتمين جشنواره موسيقي 
کردي به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي 
استان و با حمايت معاونت امور هنري و دفتر 
و  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسيقي 
همکاري انجمن موسيقي ايران شعبه استان 

کردستان برگزار مي شود.
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اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت: مديران استاني بايد اقدامات 
ازم در خصوص استفاده از يارانه دولتي حق بيمه 
شاغان اول واحدهاي توليدي را در اولين فرصت 
انجام دهند.اکبر بهنامجو در جلسه کارگروه اشتغال 
استان اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت آن 
دسته از واحدهاي توليدي که افرادي را به کار 
مي گيرند به مدت 2 سال از حق بيمه رايگان 

دولتي براي آنها بهره مند مي شوند.وي بيان کرد: 
فردي که به استخدام واحدهاي صنعتي ، توليدي 
و خدماتي در مي آيد، اگر براي اولين بار استخدام 
شده و زير ۳4 سال سن داشته باشد، شامل اين 
يارانه مي شود. استاندار اردبيل تصريح کرد: مديران 
استان نبايد در اين امر کوتاهي کنند و ازم است با 
بررسي هاي ازم واحدها و افرادي که شامل اين 
مصوبه مي شوند را احصا کرده و آن را اجرا کنند.

بهنامجو گفت: اقدامات مثبتي در راستاي جذب 
تسهيات اشتغال از سوي دستگاه ها و بانک هاي 
استان انجام شده که بايد به مردم اطاع رساني 
شود.وي افزود: نبود اطاع رساني هاي ازم در 
خصوص ايجاد اشتغال باعث ايجاد نااميدي از 
عملکرد مسئوان مي شود و در اين خصوص بايد 
اقدامات مربوطه از سوي مسئوان دستگاه هاي 

اجرايي و بانک ها انجام شود.

»
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در مطلبي که در پايگاه اينترنتي هيل وابسته به 
کنگره آمريکا انتشاريافته پيش بيني شده است که 
دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ از رياست جمهوري 
کنار گذاشته مي شود. به گزارش ايسنا، در مطلب 
منتشرشده در پايگاه هيل، نوشته شده است: با گشايش 
فصل جديد در تاريخ آمريکا همراه با آغاز سال نو 
ميادي مي توان پيش بيني هايي را براي سياست 
آمريکا در سال ۲۰۱۹ مطرح کرد که بخشي از 
آن بدين شرح است:۱- رياست جمهوري دونالد 
ترامپ در سال ۲۰۱۹ دوام نخواهد آورد.۲- مسير 
نزولي هر جنبه از رياست جمهوري او نشان مي دهد 
که ما به سمت يک تاطم سياسي چشمگير در 
مدت زماني نسبتاً زود مي رويم.۳- رفتار هرچه بيشتر 
خشمگينانه و بي ثبات ترامپ، انزوايي که بر خود 
تحميل کرده، ناتواني و مخالفتش با گوش کردن 
به مشاوران باهوشي که به خدمت گرفته همگي او 
را به سمت يک پرتگاه خواهند برد.۴- در اين ميان 
اقتصادهاي آمريکا و جهان تضعيف مي شود. بيشتر 

به خاطر جنگ تجاري غيرضروري و نامعقولي که او 
عليه کانادا و هم پيمانان اروپايي اش به راه انداخته؛ 
اگر او مي خواست يک جنگ تجاري مشروع عليه 
چين به راه بيندازد، آيا عاقانه تر نبود که شرکاي 
تجاري نظير اروپا و کانادا را حفظ کند به جاي 
اعتماد  آمريکا سازد؟ ۵-  را دشمن  آن که آن ها 
مصرف کنندگان در حال کاهش بوده و در سال 
۲۰۱۹ رشد اقتصادي آمريکا به شکلي قابل توجه 
کند خواهد شد. به زودي رکود رخ داده و تا سال 

۲۰۲۰ پابرجا خواهد بود.

پيش بيني هيل براي ۲۰۱۹:
 ترامپ برکنار مي شود

تداوم  بر  آمريکا،  عملکرد  از  انتقاد  با  موگريني 
به  تأکيد کرد.  برجام  به  اروپا  اتحاديه  پايبندي 
گزارش خبرگزاري مهر، »فدريکا موگريني« مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه  با پايگاه 
»ايو مينت« )Livemint( درباره پايبندي اروپا 
به توافق هسته اي با ايران اعام کرد: ما به عنوان 
اتحاديه اي متشکل از ۲۸ کشور عضو با همکاري 
جامعه بين الملل تاش مي کنيم تا توافق هسته اي 
ايران که تاکنون مطابق تأييد آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در ۱۳ گزارش کامًا اجراشده است 

حفظ شود. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
ادامه داد: ما اين کار را به علت امنيت جمعي خود 
انجام مي دهيم. نمي خواهيم ايران به ساح هسته اي 
دست يابد و توافقي که ما در سال ۲۰۱۵ آن را 
امضا کرديم نيز دقيقا در همين راستا است. اين 
را مي گويم که به برخي از شايعه ها پايان دهم. 
اغلب شنيده ام که هدف اروپا از ادامه پايبندي 
و  اقتصادي  ماحظات  صرفاً  ايران،  با  توافق  به 
نيست.  اين گونه  نه  است.  کشور  اين  با  تجاري 
ما اين کار )حفظ بر جام( را انجام مي  دهيم تا 
جلوي از بين رفتن توافق منع اشاعه را بگيريم 
و از بروز يک بحران امنيتي بزرگ در خاورميانه 
جلوگيري کنيم.»فدريکا موگريني« در ادامه افزود: 
بخشي از اين کار )حفظ بر جام( مستلزم آن است 
که ما تضمين کنيم کشورهايي که مي خواهند 
با ايران تجارت مشروع داشته باشند مجاز به اين 
کار هستند، اين چيزي است که اآن داريم روي 

آن کار مي کنيم.

موگريني:
اروپا کماکان به بر جام پايبند است

عبدالباري عطوان:

۲۰۱9؛ سال تولد بيداري اسامي است
 عبد الباري عطوان گفت: سال جديد و چه بسا همه سال هاي آينده، 
تولد بيداري عربي اسامي است که به منزله پاياني بر تسلط آمريکا 
بر منطقه و سقوط افسانه برتري اسرائيل خواهد بود. نشانه هاي 
اين بيداري اکنون در سوريه، يمن، عراق و ليبي با بازگشت و 
اعتماد به اقدام مشترک عربي از طريق دمشق و بغداد و افزايش 
قدرت محور مقاومت و دو عمود اصلي اين محور در جنوب لبنان 
و فلسطين، در حال پديدار شدن است. وي افزود: سال جديد و 
چه بسا همه سال هاي آينده، پاياني بر تسلط منطقه اي آمريکا و 
سقوط افسانه برتري اسرائيل خواهد بود. به گزارش خبرگزاري 
صداوسيما؛ سردبير روزنامه اينترنتي رأي اليوم نوشت: سال جديد 
و چه بسا همه سال هاي آينده، سال تولد بيداري عربي اسامي 
است که به منزله پاياني بر تسلط آمريکا بر منطقه و سقوط افسانه 
برتري اسرائيل خواهد بود اما نشانه هاي اين بيداري اکنون در 
سوريه، يمن، عراق و ليبي با بازگشت به اقدام مشترک عربي و 
افزايش قدرت محور مقاومت، در حال پديدار شدن است. عبد 
الباري عطوان در روزنامه اينترنتي رأي اليوم که از لندن به روز 
مي شود، در سرمقاله جديد خود با اشاره به تصميم آمريکا براي 

خروج نيروهايش از سوريه و تحليل چرايي اين مسئله، نوشت: 
پس از گذشت حدود يک هفته از اعام تصميم دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا مبني بر عزم خود براي خارج کردن همه 
نيروهايش از سوريه )دو هزار و دويست سرباز(، کامًا مشخص 
شد که بيشتر مخالفان اين اقدام چه در داخل دولت آمريکا يا 
خارج از آن، از دوستان اسرائيل و کساني هستند که به شدت 
خواستار امنيت و ثبات اين رژيم هستند نه اينکه خواستار منافع 
باشند.  تروريسم  نابودي  يا  آسيا(  )غرب  خاورميانه  در  آمريکا 
عطوان افزود: حضور نيروهاي آمريکايي در خاک سوريه به معناي 
حمايت از طرح اسرائيل است؛ اسرائيلي که خواسته اش، خروج 
نيروها و مستشاران ايراني و هم پيمانانشان از اين کشور )سوريه( 
است يا اين همان چيزي است که بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اسرائيل به ويژه پس از تصميم روسيه مبني بر مقابله با حمات 
هواپيماهاي اسرائيلي در عمق خاک سوريه براي هدف قرار دادن 
اين نيروها و تجهيز ارتش عربي سوريه به سامانه هاي پيشرفته 
موشکي اس ۳۰۰، به آن اميدوار بود. ترامپ روز گذشته دريکي 
از توئيت  هاي خود به شدت به منتقدانش در رسانه ها و برخي از 

ژنرال هاي قديمي و بازنشسته آمريکايي تاخت. يکي از اين افراد 
ژنرال جيمز متيس وزير دفاع مستعفي وي بود که در اعتراض 
به خروج نيروهاي آمريکا از سوريه از سمتش استعفا کرد اما از 
نتانياهو که از مهم ترين منتقدان به سياست هايش در اين زمينه 
بود انتقادي نکرد. در ادامه سرمقاله عطوان آمده است: نشستي 
که مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا امروز )روز گذشته( در حاشيه 
مراسم تنفيذ رسمي رئيس جمهور جديد برزيل در شهر ريودوژانيرو 
در برزيل با نتانياهو داشته است، درباره چگونگي هماهنگي هاي 
نظامي ميان آمريکا و اسرائيل پس از خروج نيروهاي آمريکايي 
بوده است اما هيچ اطاعاتي درباره چگونگي اين هماهنگي ها به 
بيرون درز نکرده است اگرچه ما احتمال مي داديم که وزير خارجه 
آمريکا درصدد اطمينان دادن به نتانياهو و تاش براي کم کردن 
نگراني هاي اوست به ويژه اينکه حمله موشکي اخير اسرائيل به 
يک هدف نظامي در غرب دمشق از طريق حريم هوايي لبنان در 
تحقق اهدافش ناکام ماند زيرا چهارده موشک از مجموع شانزده 
موشک، ره گيري و ساقط شد و در مقابل يکي از موشک هاي 

سوريه موفق شد به حيفا برسد.

وزير خارجه ايران به تصميم رئيس جمهور آمريکا و رژيم صهيونيستي براي خروج از 
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسکو( واکنش نشان داد. به گزارش 
فارس، محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران تصميم آمريکا و رژيم صهيونيستي براي 
خروج از يونسکو را به تمسخر گرفت. ظريف با اشاره به توافقاتي که تاکنون دولت 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا از آن ها خارج شده نوشت: بعد از بر جام، توافق 
نفتا، پيمان ترنس-پسيفيک )TPP(، معاهده جوي )پاريس( و... رژيم ترامپ همراه 
با رژيم اسرائيل رسماً از يونسکو خارج شدند. چيزي مانده که دولت ترامپ و رژيم 
دست نشانده اش از آن ها خارج شوند؟ شايد کاً سياره زمين! اياات متحده آمريکا و رژيم 
صهيونيستي )۱ ژانويه ۲۰۱۹( با متهم کردن سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل 
متحد )يونسکو( به رويکردهاي ضد اسرائيلي رسماً از اين نهاد بين المللي خارج شدند. 

اياات متحده گفته بود براي اينکه در يونسکو باقي بماند، خواستار تغييرات بنيادين در 
اين سازمان، مخصوصاً برنامه ميراث جهاني آن است که بعضاً اماکن مقدس در اراضي 
اشغالي را برخاف خواسته و فشارهاي صهيونيست ها، ميراث اسامي و فلسطيني 
ناميده است. رژيم صهيونيستي نيز طي سال هاي اخير به دليل قطعنامه هاي متعدد 
يونسکو در حمايت از فلسطيني ها و محکوميت اشغال گري اسرائيل، از اين سازمان 
خشمگين بود و بارها تاش مي کرد با تهديد يا تطميع، کشورهاي عضو را از رأي دادن 
عليه خود بازدارد. کارشناسان اما معتقدند که خروج آمريکا و رژيم صهيونيستي از 
يونسکو تأثير اقتصادي چندان مهمي روي اين سازمان نمي گذارد زيرا يونسکو از سال 
۲۰۱۱ به دليل انتخاب فلسطين به عنوان يک عضو دائم که به مذاق صهيونيست ها 

خوش نيامد، با کاهش بودجه از سوي واشنگتن و تل آويو مواجه شده بود.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد جي  ال ايكس آي به رنگ سفيد روغني مدل ۱389 و شماره 
پاك ايران 77- ۱89هـ56 و شماره شاسي S۱4۱۲۲8966۰965 و شماره موتور 373۰434 متعلق 

به امير نوري ستوده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله به اطاع مي رساند پروانه مسئول فني نوبت كاري صبح به شماره )۱7/8/۱3۲۱53/۱883/م( 
به تاريخ ۱394/8/۲7 به نام دكتر اميد فردين مهر و پروانه مسئول فني نوبت كاري شب هاي فرد تقويم 
ماهانه به شماره )۱7/8/۱39987/۱885/م( به تاريخ ۱394/8/۲7 به نام دكتر محمد كرمي هرستاني 
و پروانه مسئول فني نوبت كاري شب هاي زوج تقويم ماهانه به شماره )۱7/8/۱۲۰6۲8/۱886/م( به 

تاريخ ۱394/8/۲7 به نام دكتر رضا درعلي بني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات شماره 448764 به نام اينجانب ساناز افشار فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۲473 صادره از اليگودرز متولد ۱365 در مقطع كارداني رشته نقشه كشي معماري از دانشگاه 
آزاد اسامي واحد اليگودرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به نشاني اليگودرز، ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسامي واحد اليگودرز تحويل نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات شماره 459696 به نام اينجانب صبا افشار فرزند محمد به شماره شناسنامه 
33۲ صادره از اليگودرز متولد ۱364 در مقطع كارشناسي در رشته زمين شناسي از دانشگاه آزاد اسامي 
واحد اليگودرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 

به نشاني اليگودرز، ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسامي واحد اليگودرز تحويل نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل ۱389 و شماره موتور ۱۲489۰334۲4 
و شماره شاسي NAAN۰۱CA۰AE679738 و شماره پاك ايران ۲4-3۱4ب68 متعلق به ابراهيم 

شيرالي به شماره ملي 5۲7934849۱ فرزند خليل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك كارداني اينجانب مرضيه مهرپيام فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 489۰ صادره از تهران 
در مقطع كارداني رشته گرافيك صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب به شماره ۱34693۰ مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 
واحد تهران جنوب به نشاني تهران - خيابان كريمخان زند - خيابان ايرانشهر شمالي - نبش آذرشهر 

پاك ۲۰9 و يا كد پستي ۱5847۱54۱4 ارسال نمايد.
 ۰۲49NBF۰۰۲7۱9 ۲49 مدل ۱394 به شماره موتورCC اصل سند كارخانه موتورسيكلت فات تريل
و شماره شاسي NBF***۲49G94۰۲388 به نام سعيد غفارپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره 6۱۰7565 مربوط به كاميون كشنده اسكانيا به شماره انتظامي 

۲4۲ع۱5- ايران 45 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودروي سواري پرايد مدل ۱387 به شماره انتظامي ۱7-977د85 و 
شماره موتور ۲5۲9۲55 و شماره شاسي S۱4۱۲۲875۰7۱۱۰ به نام امير ظهوري اصل مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 367۱
كارت هوشمند ماشين كشنده اسكانيا G38۰ باري به رنگ سفيد و شماره هوشمند ماشين ۲3۲۲۰59 و 
شماره موتور DC۱۲۱7L۰۲66۱358۱ و شماره شاسي XLEG4X۲۰۰۰5۲359۱۲ و شماره پاك 3۲-

547ع95 به نام آقاي حسام الدين كارگر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3669
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 93 به رنگ سفيد و شماره موتور ۱۲4K۰58349۲ و شماره 
شاسي ۲۰۰737 و شماره پاك 34-6۱6ن4۲ مربوط به خانم راضيه لنده به شماره ملي ۱94۰35674۱ 

فرزند اسحاق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه اسناد و مدارك اعم از سند كمپاني، برگ سبز و اسناد محضري كاميون كشنده اسكانيا مدل ۱395 به 
شماره موتور DC۱3۱۰7L۰۱8۲76354 و شماره شاسي NACG4X۲۰۰G38877۲8 و شماره پاك 

انتظامي 784ع9۲- ايران ۲3 به نام حسين مطهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه حمل ساح شكاري از نوع ساچمه زني تك لول ساخت بلژيك كاليبر ۱۲ به شماره سريال ۱795۱۰6 
متعلق به اينجانب فريبرز منصوري راوندي فرزند آقامحمد در مورخه 97/6/۱۰ در شهرستان كاشان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كاميون دانگ فنگ به شماره ۲۱۰۲73۰ و شماره انتظامي ۲5-888ع93 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب علي اصغر متانت مالك سواري پيكان به شماره شاسي )بدنه( IN8۲55544۲ و شماره موتور 
۱۱۲8۲۰3۰537 و شماره پاك ۲3-۲۲9ص۲۱ 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 
ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و   938۰6 موتور  شماره  به   ۱388 مدل   SX زانتيا  تيپ  سيتروئن  سواري  كمپاني  برگ 
S۱5۱۲۲88۱8۲454 و شماره پاك ايران 88-696هـ47 به نام مياد سيف اله پور فرزند ابراهيم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
۲۰۰CC مدل ۱395 به رنگ آبي و شماره  يك برگ سند و برگ سبز مربوط به موتروسيكلت راهرو 
متعلق   9566۲63 )بدنه(  شاسي  شماره  و   ۲۲5۱86 موتور  شماره  و   96397-596 انتظامي  پاك 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   ۲۱۱۰۲۰۰47۲ ملي  كد  به  علي محمد  فرزند  افشاري  عليرضا  اينجانب  به 

اعتبار ساقط مي باشد.
جواز اسلحه تك لول ته پر نيمه خودكار ساخت تركيه به شماره سريال ۲54۰86 متعلق به عادل دريس نام 

پدر: عمران كد ملي: 585999۰9۱۱ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي ۱7-547ص6۲  به شماره  پرايد مدل ۱39۰  يا شناسنامه مالكيت خودرو سواري  برگ سبز 
و شماره موتور 4۱54498 و شماره شاسي S۱4۱۲۲9۰777۱۱4 به نام شهين عليزاده كچوي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3673
شناسنامه مالكيت پرايد هاچ بك مدل 84 رنگ قرمز به ش ش ايران 75-6۲3س4۲ مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل 85 رنگ سفيد ش  ش ايران 75-846س۲3 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني پژو 4۰5 مدل 88 رنگ نقره اي ش ش ايران 75-4۲7ب۱6 و شماره موتور ۱۲488۲۲6۱35 

و شماره شاسي 98۰964 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم سايپا تيپ ۱3۱SE مدل ۱393 به شماره انتظامي 37-5۲۱ص۱5 
و شماره موتور 5۲۲4۱35 و شماره شاسي NAS4۲۱۱۰۰E۱۱67۱66 به نام حليمه قديرفر فرزند محمد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3675
انتظامي  شماره  به   ۱38۰ مدل  جي ال ايكس   4۰5 پژو  سواري  خودرو  سبز  برگ  مالكيت  شناسنامه 
۲7-۱76ن66 و شماره شاسي 8۰3۰5368 و شماره موتور ۲۲5۲8۰۰۲37۱ به مالكيت جعفر تركي 

تركاشه فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري MVM تيپ X33S به رنگ سفيد روغني مدل ۱396 و شماره انتظامي 
 MVM484FBDH۰۱3۲7۱ و شماره موتور NATGBAYL۱H۱۰۱4645 6۱-۲85م۱۲ و شماره شاسي

به مالكيت سيروان سيفي فرزند ابراهيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب سيروان سيفي مالك خودرو سواري MVM تيپ X33S به شماره شهرباني 6۱-۲85م۱۲ و شماره 
بدنه NATGBAYL۱H۱۰۱4645 و شماره موتور MVM484FBDH۰۱3۲7۱ 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 ۱۰ 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.
پروانه دامداري مغوان به شماره ۲۰4۱6۰5۰3۱984 به نام حسين قديمي مغوان فرزند سليمان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

خودرو سمند سواري تيپ SEXU7 مدل ۱395 به شماره شاسي NAACN۱CW7GF۲۰4۱66 و شماره 
نام سيدحسين  به  به رنگ سفيد روغني  ايران 99-463و49  موتور ۱۲4K۰863۱3۲ و شماره پاك 

مصطفوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت و برگ سبز پژو ۲۰6 تيپ 5 مدل ۱385 به رنگ خاكستري متاليك و شماره پاك ايران ۲۲-۲93ص۱9 
و شماره شاسي ۱۲8۰۱438 و شماره موتور ۱۰۱3384۰۰۰587 به نام بيژن گلچوب مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني پژو ۲۰6 مدل 95 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 4۱6هـ۱8- ايران 53 و شماره موتور 
۱63B۰۲84۰98 و شماره شاسي 9۰68۰6 به نام عباس هوشمند فيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني و بنچاق رنو لوگان L9۰ به رنگ مشكي متاليك مدل ۱39۰ و شماره پاك ايران 
68-۲۲3و۲4 و شماره موتور W۰8۱7۲8 و شماره شاسي NAPLSRALD۰۱۱۲939۲ به نام عبداله 

اميري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز نيسان پاترول ۲ درب مدل ۱376 به شماره انتظامي ۲۲-994ط4۲ و شماره موتور 

Z۲4۰45۲75Z و شماره شاسي 6۱8354 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت مزدا دوكابين مدل 87 رنگ بژ ش ش ايران 65-۲47ب9۲ مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب علي منتظري فرزند حسن كد ملي ۲۲6885۱966 به شماره دفترچه 4۱ به 
مساحت ۲5 هكتار آبي واقع در اراضي زراعي حوزه مركز جهاد كشاورزي مزرعه كتول مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سايپا تيپ ۱۱۱SE به رنگ سفيد روغني مدل ۱393 و شماره موتور 5۱۲۰5۰۱ و شماره 
ثوامري  فاطمه قجري  نام  به  ايران 34-638ج57  و شماره پاك   NAS43۱۱۰۰E578۲689 بدنه
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   ۱94۰456746 ملي  كد   ۱374/۰8/۲۰ متولد  عبدالهادي  فرزند 

ساقط مي باشد.
و شماره شاسي  انتظامي ۱7-563ص69  به شماره  پژو ۲۰6 مدل ۱385  سبز خودرو سواري  برگ 
۱۰845794 و شماره موتور ۱3۰85۰۱7786 به نام مينا مهرآئين آذر مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 368۱
اينجانب مينا مهرآئين آذر مالك خودرو پژو ۲۰6 به شماره انتظامي ۱7-563ص69 و شماره شاسي 
المثني  رونوشت  تقاضاي  فروش  اسناد  فقدان  علت  به  موتور ۱3۰85۰۱7786  و شماره   ۱۰845794
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. 368۰
برگ سبز ماشين سواري نوع هاچ بك سيستم ليفان به رنگ سفيد روغني مدل ۱396 و شماره پاك انتظامي 
 NAKSG43۲3HB۱4۰399 و شماره شاسي LFB479QL۱7۰۲9۰۰۲۲ ايران ۱4-645ن7۱ و شماره موتور
به نام علي ناصري فر فرزند محمد به شماره ملي ۱97۱66۱597 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب آي محمد نادرزاده فرزند قربان به شماره دفترچه 68۲ مساحت 
زمين 9 هكتار آبي واقع در روستاي آق قميش شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب مراد فارسياني فرزند رمضان به شماره دفترچه ۱477 مساحت زمين 
5 هكتار )۲ هكتار ديم 3 هكتار آبي( واقع در روستاي چقربش قاردانش شهرستان گاليكش مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه و سند تراكتور تك ديفرانسيل و شماره موتور LFW۰۱764W و شماره شاسي H۰847۰ و شماره 

دفترچه ۰۱46 توليد 88 به نام خيراه بدرلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )سند مالكيت( خودرو سواري سيستم پرايد تيپ GLXI به رنگ نوك مدادي متاليك مدل ۱388 
به شماره موتور ۲967۰7۰ و شماره شاسي S۱4۱۲۲889899۰3 و شماره انتظامي 69۲ب75- ايران 
از  به شماره ملي ۲۰6۰86۲۱3۲ مفقود گرديده و  باقر  بابائي فرزند  به غامرضا قلي زاده  86 متعلق 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب سامره مسعودي فرزند سيدامير مالك خودرو به شماره شاسي NAAP3۱EGXCJ۲۰45۰5 و 
شماره موتور ۱4۱9۰۰7۰349 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز )سند مالكيت( خودرو سمند ايكس 7 مدل ۱38۱به رنگ نقره اي آبي متاليك و شماره انتظامي 
ايران 43-985م58 و شماره موتور 3۲9۰8۱۱5997 و شماره شاسي 8۱۲۱47۲8 به مالكيت روح اله 

رفاهيتي نجف آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد جي تي ايكس آي مدل ۱387 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 
ايران ۱3-39۱ب7۲ و شماره موتور ۲6585۱4 و شماره شاسي S۱4۱۲۲8786۱86۰ به مالكيت ناصر 

بارورز كوچه قلعه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به رنگ مشكي روغني  سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو هيونداي سانتافه مدل ۲۰۰7 
شاسي  شماره  و   G6EA7A9۲8474 موتور  شماره  و  ۱3-893ق۲3  ايران  انتظامي  شماره  و 
گرديده  مفقود  ورنوسفادراني  حاج حيدري  اميرحسين  مالكيت  به   KMHSH8۱PP7U۲433۰5

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو GLX4۰5 مدل ۱385 به رنگ نقره اي متاليك و شماره انتظامي ايران 
53-433م6۲ و شماره موتور ۱۲485۰9۰94۲ و شماره شاسي ۱3۲36۰74 به مالكيت محمود باقريان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت مزدا ۲۰۰۰ به شماره انتظامي 6۲8ب۲5- ايران 7۲ و شماره موتور 
488۰9۲ و شماره شاسي 84NPES۰۱797 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت 

ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( رنو ال9۰ به شماره انتظامي ۱۱6ق83- ايران 8۲ مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند كمپاني سواري پيكان به شماره انتظامي 9۲4ب۱7- ايران 9۲ مدل ۱38۲ و شماره شاسي 8۲48۱844 

و شماره موتور ۱۱۱58۲9۲9۰8 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهناز كياني قلعه نو فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۲6۱ صادره از زاهدان 
در مقطع كارداني رشته نرم افزار كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي آزاد زاهدان با شماره ۱۲۰6۲ مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد زاهدان به نشاني خيابان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسامي واحد زاهدان ارسال نمايد.
كارت هوشمند كاميون كشنده مدل ۱99۲ به شماره انتظامي 45۲ع74- ايران 33 و شماره هوشمند 

4۲۰۱9۰9 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب معصومه پودينه زابلي فرزند علي به شماره ملي 366۰۲۲5584 
و شماره دانشجويي 88۱۰969۰۲ فارغ التحصيلي كارشناسي رشته معماري دانشگاه زابل مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمدعابد بهرامي فرزند عارف به شماره دانشجويي 9۲۲۰۰6۰۲۱ دانشجوي 
اعتبار  از درجه  و  گرديده  مفقود  واحد سراوان  اسامي  آزاد  دانشگاه  كارشناسي  مقطع  رشته حقوق 

ساقط مي باشد.

سند مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 4۰5 مدل ۱389 به شماره پاك ۱66ج46- ايران 
95 و شماره موتور ۱۲489۰49967 و شماره شاسي NAAM۰۱CA6AR5۱6354 به رنگ نقره اي 

متاليك به نام فريبا بيجارزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  و   95 ايران  489ق43-  انتظامي  شماره  و   ۱395 مدل   4۰5 پژو  سبز  برگ  اصل 
۱۲4K۰975367 و شماره شاسي NAAM۰۱CE7GK438۲76 به رنگ خاكستري به نام ساحل 

جمع شيرزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد ۱3۲ مدل ۱39۰ به شماره انتظامي ۲85س44- 
ايران 95 و شماره موتور 4۱534۰6 و شماره شاسي S54۲۰۰9۰5۱4۲8 به رنگ سفيد روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري چاه آب كشاورزي به شماره 5434/6۱/۱۱ مورخ 53/9/۲3 واقع در اراضي 
درمحمدآباد شهرستان خاش بخش نوك آباد دهستان گوهركوه به نام وليمحمد ريگي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  و   85 ايران  979ب75-  پاك  شماره  به   ۱99۲ مدل  هايلوكس  تويوتا  وانت  سبز  برگ  اصل 
موتور 3399874 و شماره شاسي RN855۰563۰8 به رنگ جگري روغني به نام محمدنبي مسعود 

براهوئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 4۰5 مدل 9۰ به شماره پاك انتظامي 3۲۱ص۲3- ايران ۱6 و شماره 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   ۱۲49۰۱835۰7 موتور  شماره  و   NAAM۱۱CA۱BR55885۱ شاسي 

اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح شكاري ساچمه زني به شماره تنه ۱6۲4۱۰7 متعلق به محسن سعادتمند فرزند مجيد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو وانت زامياد مدل ۱393 به رنگ آبي و شماره پاك ايران 89-345ب۱۱ و شماره 

موتور 66338۱ و شماره شاسي 648476 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري سمند به رنگ سفيد مدل ۱39۰ و ش پاك 95-99۱ج6۱ و شماره 
موتور ۱479۰۰4۰۲۱4 و ش شاسي 5۰۱445 به نام فرامرز ناروئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
از  و  گرديده  مفقود   ۲454۱48 كارت  شماره  به  اصغرخوب يار  اينجانب  مسافربري  هوشمند  كارت 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بيمه نامه و گواهينامه ماشين سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي به رنگ مشكي مدل ۱384 و شماره 
شاسي S۱4۱۲۲846۲۱۲63 و شماره موتور ۰۱۲7۰885 به نام آقاي امين جليلوند مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و برگ سبز همين ماشين با شماره پاك ايران ۲8-84۲د3۱ به نام 

خانم زهرا گرجي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آبي  رنگ  به   ۱385 مدل   ۲4۰۰ تيپ  نيسان  شخصي  ون  كاميونت  ماشين  سبز  برگ  و  ماشين  كارت 
بهرامي و شماره  نام محمد  به   PL۱4۰EE۰9489 روغني و شماره موتور 3۱7۱5۰ و شماره شاسي

پاك ايران ۲8-495د۱3 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ آردي آي ۱6۰۰ مدل ۱384 به رنگ يشمي روغني و شماره موتور 
۱۱784۰6۱974 و شماره شاسي ۱3465۱8۲ و شماره پاك ايران ۲8-49۱د76 به نام علي خسروي 

مغزيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
۱7۰CC مدل 95 به رنگ  برگ سبز، سند كمپاني، كارت سوخت و كارت موتور موتورسيكلت زيگما 
مسي و شماره شاسي 95۰۱4۰4 و شماره موتور 5۰4544 به پاك 5۱۱-55۱9۱ آقاي جهانبخش 
محمودي فرزند احمد به شماره ملي 39795۱۰459 متولد ۱33۱/۱/3 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
ROA  به رنگ نقره اي متاليك  سند مالكيت و برگ سبز و سند محضر قطعي ماشين سواري پژو تيپ 
و   NAAB3۱AA49H۰684۱۱ شاسي  شماره  و   ۱۱687۰455۲7 موتور  شماره  و   ۱387 مدل 
شماره پاك ايران ۱8-376ج83 به نام آقاي سيدرامين شوندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 9F8۰383 اينجانب عبدالهادي صامري مالك سمند به شماره موتور ۱۲488۰6597۰ و شماره شاسي
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 
از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 AJ۲654۰7 اينجانب سيدجال زماني مالك پژو ۲۰6 به شماره موتور ۱3388۰۰3۲53 و شماره شاسي
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 
از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 BJ45۰754 اينجانب عزت اه قنبري مالك پژو ۲۰6 به شماره موتور ۱3389۰۱6۱87 و شماره شاسي
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 
از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
انتظامي  شماره  و   GJ8۱6۰7 موتور  شماره  به   ۲۰6 پژو  مالك  بسته ديمي  شعباني  كلثوم  اينجانب 
المثني  تقاضاي رونوشت  ايران 46 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور  878ق73- 
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.
 JJ5575۰8 ۱8۲ و شماره شاسيA۰۰349۰۱ اينجانب عباس بيداري مالك پژو ۲۰6 به شماره موتور
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 
از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي مشهدي زاده مالك پژو ۲۰7 به شماره شاسي HJ8974۲9 و شماره انتظامي 556ب76- 
المثني اسناد مذكور  تقاضاي رونوشت  به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور   88 ايران 
به دفتر  نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز  را 
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.
 EJ648539 ۱63 و شماره شاسيB۰۰۰9796 اينجانب مژده گياهي مالك پژو ۲۰6 به شماره موتور
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 
از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و   ۱۰۰۰۱4۰67RD۲۲3۲۱۲ موتور  شماره  به   9۰ تندر  مالك  عباسي  افسانه  اينجانب 
DA۲۲9۰83 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
به دفتر  نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز  را 
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.

خبر

خبر

ميت رامني:
ترامپ، شخصيت رياست جمهوري ندارد

و  يوتا  ايالت  از  آمريکا  رامني، سناتور منتخب دوره جديد کنگره  ميت 
کانديداي رياست جمهوري سابق حزب جمهوري خواه آمريکا در مقاله اي در 
واشنگتن پست از شخصيت دونالد ترامپ انتقاد کرده و تأکيد کرد که شخصيت 
او در حد رئيس جمهوري که آمريکا به آن نياز دارد، نيست. به گزارش ايسنا، 
به نقل از پايگاه هيل، ميت رامني در اين مقاله نوشت: درحالي که کشور ما 
به اين ميزان دچار چنددستگي، خشم و انزجار است آنچه اجتناب ناپذير 
است اين است که ما يک رئيس جمهور و رهبري باشخصيت داشته باشيم 
و در اين حوزه است که کمبودهاي رئيس جمهور بيش از همه چشمگير 
است. رامني که درعين حال در کمپين انتخاباتي رياست جمهوري ۲۰۱6 
منتقد ترامپ بود، گفت: اتفاقات ماه گذشته ازجمله استعفاي جيمز متيس 
از وزارت دفاع و جان کلي از رئيس دفتري کاخ سفيد حاکي از يک افول 

نگران کننده براي رياست جمهوري ترامپ است. 

رئيس جمهور چين:
 تايوان بايد دوباره به چين برگردد

رئيس جمهور چين، خواستار پيوستن مجدد تايوان به خاک اين کشور 
شد. به گزارش فارس، رئيس جمهور چين از مردم تايوان درخواست کرده 
است تا دوباره با اين کشور متحد شوند. وي گفته است تمايل داريم از راه 
مسالمت آميز وارد عمل شويم اما گزينه اجبار را هم حفظ خواهيم کرد. 
رئيس جمهور تايوان در پاسخ به اين دعوت رئيس جمهور چين با تأکيد بر 
لزوم مسالمت آميز بودن روابط چين و تايوان گفته است چين بايد استقال 
تايوان را به رسميت بشناسد. به نوشته پايگاه اينترنتي شبکه بي.بي.سي 
شي جين پينگ رئيس جمهور چين در يک سخنراني با اشاره به گذشت 
۴۰ سال از گرم تر شدن روابط مستقيم بين دو کشور، دعوت چين براي 
اتحاد صلح آميز با تايوان به صورت يک کشور دو نظام را تکرار کرد. بااين حال 
گفت چين حق استفاده از اهرم زور را نيز حفظ خواهد کرد. تايوان داراي 
خودمختاري بوده و عمًا کشوري مستقل است، پکن اين جزيره را به عنوان 
استاني جداشده مي داند. رئيس جمهور چين در سخنراني خود افزود هر دو 
کشور عضو يک خانواده چيني هستند و استقال تايوان برخاف جريان 
تاريخ و يک بن بست بود. او تأکيد کرد مردم چين بايد درک کنند که 
استقال فقط دشواري به همراه دارد. آقاي شي گفت پکن به هيچ وجه هرگونه 

فعاليت در راستاي استقال تايوان را تحمل نخواهد کرد.

ليبرمن:
نمي توانم بپذيرم هنيه آزادانه و 

بدون ترس در غزه تردد کند
وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي ضمن اعام اينکه اولين اولويت وي 
بازگشت به رياست وزارت جنگ است، از عزم جدي خود براي مقابله با 
وزير جنگ سابق  ليبرمن  آويگدور  فارس،  گزارش  به  داد.   حماس خبر 
رژيم صهيونيستي اعام کرد در رأس اولويت هاي وي بازگشت به وزارت 
جنگ است. بر اساس گزارش النشره، وي افزود خواستار داشتن اختيارات 
آزادانه براي جنگ عليه آنچه آن را تروريسم ناميد، است. ليبرمن گفت: 
نمي توانم اين حقيقت را بپذيرم که اسماعيل هنيه )رئيس دفتر سياسي 
حماس( آزادانه و بدون ترس در غزه رفت وآمد مي کند، ما نيازمند تغيير 
کامل معادله در جنوب )مرز فلسطين اشغالي با غزه( هستيم. آويگدور 
ليبرمن همان کسي است که پيش تر وعده داده بود در صورت منصوب 
شدن به رياست وزارت جنگ فقط طي ۴۸ ساعت هنيه را حذف خواهد 
کرد. وي آبان ماه امسال )۱۳۹7( ناچار به استعفا شد و در نطق استعفاي 
خود اعام کرد با بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي اختاف 
دارد. وي دو دليل اصلي براي استعفاي خود اعام کرد؛ ورود اموال به نوار 

غزه براي حماس و مخالفت با برقراري آتش بس.

 بني گانتس:
 اختاف با نتانياهو علني شد

بني گانتس که با تأسيس حزبي جديد قصد حضور در انتخابات رژيم صهيونيستي 
را دارد اولويت برنامه سياسي اش را راه حل دو دولتي اعام کرد. اين در حالي 
است که نتانياهو طي سال هاي گذشته در مخالفت با راه حل دو دولتي حتي 
مقابل دولت هاي آمريکا نيز ايستاده است. به گزارش تسنيم، شبکه ۱۰ عبري 
طي برنامه اي اقدام به اعام ديدگاه هاي سياسي بني گانتس، رئيس اسبق ستاد 
مشترک ارتش رژيم صهيونيستي و رهبر حزب جديد امنيت براي اسرائيل کرد. 
بني گانتس نوشت: بزرگ ترين چالشي که اسرائيل با آن مواجه است در حکومت 
خودگردان متبلور شده است و مصلحت اسرائيل در ايجاد راه حلي براي آن از 
طريق حمايت از طرح دو دولتي است. گانتس گفت: در دوره خدمتش در 
ارتش رژيم صهيونيستي با يکي از رهبران عرب دريکي از کشورهاي منطقه 
ديدار کرده است و آن رهبر عرب به وي گفته است: ژنرال گانتس، بين اردن و 
اطراف آن ۱۴ ميليون نفر در حالي زندگي هستند که بخشي از آن ها يهودي و 
بخشي ديگر فلسطيني هستند. بر ما است که راه هايي را براي زندگي آن ها با 
يکديگر فراهم کنيم. وي در جمع يهوديان مقيم مکزيک خطاب به حاضران در 
اين ديدار اعام کرد که با ديدگاه اين رهبر عرب در خصوص راه حل دو دولتي 
موافق است و مي گويد: اسرائيلي ها بدون تنازل از نيازهاي امنيتي کرانه باختري 

و دره اردن بايد به سمت يک راه حل حرکت کنند.

عضو کميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق:
پارلمان عراق در بيرون راندن 

آمريکايي ها جدي است
عضو کميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق گفت: پر شدن مجدد پايگاه هاي 
نظامي عراق با نيرو هاي آمريکايي برخاف توافقنامه راهبردي بين دو کشور است. 
به گزارش صداوسيما به نقل از پايگاه اينترنتي الفرات نيوز، بدر الزيادي تأکيد کرد: 
پارلمان در بيرون راندن نيروهاي آمريکايي از عراق جدي است. بدر الزيادي عضو 
کميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق گفت: پر شدن مجدد پايگاه هاي نظامي 
توافقنامه راهبردي بين دو کشور است.  نيروهاي آمريکايي، برخاف  با   عراق 
بدر الزيادي در مصاحبه با الفرات نيوز گفت: توافقنامه هاي عراق و امريکا درباره 
موضوع خروج نيروهاي خارجي از عراق، بعد از سال ۲۰۱۳ بود اما توافقنامه ديگري 
درباره باقي ماندن شمار اندکي از اين نيروها باهدف آموزش نيروهاي عراقي وجود 
دارد. وي افزود: در حال حاضر مي بينيم پايگاه هاي نظامي عراق با نظاميان آمريکايي 
و همه تجهيزات، تسليحات و هواپيماهاي آن ها پرشده است که اين موضوع برخاف 
توافقنامه دوجانبه بين عراق و آمريکاست. الزيادي خاطرنشان کرد: پارلمان عراق 
به ويژه کميسيون امنيت و دفاع پارلمان در بيرون راندن نيروهاي آمريکايي از 
عراق جدي است و تصميم مربوط به خروج نيروهاي آمريکايي از عراق شخصي 
نيست و سياسي خواهد بود و اين مسئله در حوزه اختيارات فراکسيون اکثريت 

يعني فراکسيون ااصاح و البناء )سازندگي( عراق است.

با حضور اکثريت سهامداران:
مجمع عمومي عادي ساانه شرکت 

سرمايه گذاري پارس آريان برگزار شد
مجمع عمومي عادي ساانه شرکت سرمايه گذاري پارس آريان )سهامي عام( مربوط 
به عملکرد سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹6 و همچنين مجمع عمومي فوق العاده جهت 
تصويب اساسنامه جديد شرکت در انطباق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار 
 در تاريخ ۱۲ دي ماه سال هاي ۱۳۹7 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومي پارس آريان، در اين مجمع که با حضور بيش از ۹۵درصد از دارندگان 
سهام برگزار شد. ضمن استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني در خصوص 
عملکرد سال هاي مالي منتهي به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۵ و ۲۹ اسفند سال ۱۳۹6، 
صورت هاي مالي مربوط به عملکرد سال هاي مزبور بررسي و با اکثريت قاطع آراء 
حاضرين به تصويب سهامداران رسيد.بر اساس اين خبر، موسسه حسابرسي آزمون 
پرداز ايران مشهود و موسسه حسابرسي آزموده کاران با کسب اکثريت آراء به ترتيب 
به عنوان بازرس اصلي و بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطاعات نيز با رأي 

سهامداران به عنوان روزنامه رسمي شرکت معرفي شد.
گفتني است که شرکت سرمايه گذاري پارس آريان )سهامي عام( که شرکت مادر گروه 
مالي پاسارگاد است، در حال حاضر به عنوان بزرگ ترين شرکت سرمايه گذاري کشور 

در حوزه مالي، از جايگاه ويژه اي در بازار سرمايه کشور برخوردار است.

 رکورد احداث ٢٠٠ واحد مسکوني در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه به نام خيرين بانک صادرات 

ايران ثبت شد
 رئيس ستاد خيرين مدرسه ساز بانک صادرات ايران از افزايش واحدهاي مسکوني 
افتتاح شده و در حال ساخت اين بانک در مناطق زلزله زده کرمانشاه از ۱۱۰ به 
۲۰۰ واحد خبر داد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، حمداه عظيمي 
ماسوله افزود: تعداد طرح هاي در دست اجرا از محل منابع ويژه گردآوري شده توسط 
خيرين بانک صادرات ايران براي بازسازي مناطق مسکوني زلزله زده کرمانشاه، از 
۲۰۰ پروژه فراتر رفته که به طور مشخص ۱۱۰ پروژه در سرپل ذهاب و ۹۰ پروژه 

در ثاث باباجاني را شامل مي شود.
از ۳۲ واحد مسکوني در  بهره برداري  و  افتتاح  از  عظيمي خاطرنشان کرد: پس 
سرپل ذهاب و 6۰ واحد مسکوني در ثاث باباجاني در ماه هاي اخير، ۴۰ واحد 
در سرپل ذهاب و ۳۰ واحد در ثاث باباجاني در دهه مبارک فجر به بهره برداري 
خواهد رسيد و ۳۸ واحد مسکوني تعهد شده ديگر نيز تا پايان سال در اين دو شهر 
تحويل صاحبان آنها خواهد شد.وي در توضيح ساير طرح هاي عمراني در دست اجرا 
با مشارکت بانک صادرات ايران در سر پل ذهاب گفت: مجتمع فرهنگي حضرت 
ولي عصر)عج( با ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکي تا اواخر سال به اتمام خواهد رسيد. 
ساخت حوزه علميه اين شهرستان به اتمام رسيده، مدرسه سه کاسه در روستاي 
گنجوره اين شهرستان افتتاح شده، ساخت يک مسجد با 7۰ درصد پيشرفت فيزيکي 

همراه است و پروژه آب رساني نيز به انتهاي کار خود رسيده است.
عظيمي همچنين پيشرفت قابل توجه در ساخت و اتمام سه مدرسه سه کاسه 
روستاهاي  از  يکي  در  مدرسه  يک  و  باباجاني  ثاث  شهرستان  روستاهاي  در 
اطراف کرمانشاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين مدارس تا خرداد سال ۹۸ 
تحويل و راه اندازي خواهند شد.به گفته وي مشارکت در اتمام ساخت آشپزخانه 
دانش  و  کار  هنرستان  تکميل  در  مشارکت  شبانه روزي،  مجتمع  يک  خوابگاه 
منبع  ساخت  تمرخان،  زيارت  روستاي  فاضاب  لوله کشي  سرپل ذهاب،  البرز 
ذخيره آب چشمه روستاي گنجوره  اين شهر نيز از ديگر پروژه هاي عمراني بوده 
که با همت و حمايت همکاران خير بانک صادرات ايران در دست اجرا است.
کارکنان و خيرين بانک صادرات ايران پس از بروز زلزله دلخراش ۲۱ آبان ماه 
سال گذشته کرمانشاه با تخصيص بخشي از حقوق و مزاياي خود بعاوه بخشي 
براي جمع  پنج هزار خودپرداز  از  بيش  تجهيز  و  بانک  تبليغاتي  از هزينه هاي 
آوري وجوه مردمي، مبلغي در حدود ۵۰ ميليارد ريال را براي حمايت از مردم 
زلزله زده غرب کرمانشاه فراهم کردند و تاکنون بيشترين حضور در بازسازي مناطق 
مسکوني و ساير اماکن عمومي دو شهر سرپل ذهاب و ثاث باباجاني متعلق به 

بانک صادرات ايران بوده است.
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روند فزاينده دارد

اجتماعي پنج شنبه 13 دي 101397
26 ربيع الثاني 1440-3 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9400

رئيس سازمان امور اجتماعي کشور بابيان اينکه آسيب هاي اجتماعي روند فزاينده دارد، گفت: 
اگر بتوانيم بخشي از اعتبارات را صرف نظام آموزش وپرورش کنيم و کادر مراقبت و آموزشي در 
مدارس، از دانش آموزان مراقبت کنند و والدين نيز ريشه يابي و آموزش داده شوند يک پروژه 
ائتافي بزرگ است. به گزارش ايسنا،  تقي رستم وندي، افزود: بايد در محات حاشيه نشين 
کودکان بازمانده يا ترک از تحصيل را شناسايي کرده و آن ها را به نظام آموزشي متصل کنيم، 
زندان ها نيز يک گلوگاه پراهميت است، تحت پوشش قرار دادن خانواده هاي زندانيان و فرزندان 
آن ها از مهم ترين کارهاست که بيش از سايرين آسيب پذير هستند. وي افزود: مي گويند جامعه 
در حال فروپاشي است، اين تحليل ها درست و منطقي و منطبق با جامعه ايراني نيست چون 
جامعه ايراني در حال بقا و رشد و پيشرفت است. رستم وندي گفت: روند آسيب هاي اجتماعي 
)مصرف مواد مخدر، خودکشي، قتل، منازعه و درگيري هاي فردي و اجتماعي( در جهان رو به 

گسترش است،  لذا در جامعه جهاني زندگي مي کنيم که مجموعه اي است از آسيب هاي رو 
به گسترش و به هم تنيده که ما هم نسبت به اين روند روبه گسترش آسيب پذير هستيم که 
بايد تاب آوري اجتماعي را افزايش داد. وي بيان کرد: 27 درصد از مردم نسبت به مواد مخدر 
به دليل اينکه نمي دانند مصرف مواد چه ضررهايي مي تواند داشته باشد، نگاه مثبت و بينابيني 
دارند، گره دوم ميل به مصرف مواد مخدر است که در کشور 17 درصد، به ويژه در ميان جوانان 
وجود دارد که ميانگين سن مصرف بين 20 تا 24 سال است و رسانه ها، مطبوعات، سمن ها 
و فعاان فرهنگي، اين دو گره را بايد باز کنند و بايستي تاش کنند تا نگرش مردم نسبت 
به مصرف مواد تغيير کند. رئيس سازمان امور اجتماعي کشور قشر هدف و اصلي را نوجوانان 
و جوانان دانست و عنوان کرد: اگر به کودکان و نوجوانان نگاه ويژه شود و تحت پوشش قرار 

بگيرند، مديران به مأموريت خود عمل کرده اند.

خبر
سردار اشتري:

80 درصد جرائم در فضاي مجازي 
کشف مي شود

فرمانده نيروي انتظامي گفت: 80 درصدي جرائم در فضاي مجازي کشف 
مي شود. به گزارش ايسنا، سردار حسين اشتري در حاشيه پنجمين دوره 
مراسم دانش آموختگي مرزباني و درياباني آموزشگاه علمي تخصصي ثامن اائمه 
نيروي انتظامي، اظهار کرد: جرائم در فضاي مجازي نسبت به سال گذشته 
و  ظرفيت ها  به  توجه  با  انتظامي  نيروي  که  داشته  درصدي   80 رشد 
آمادگي هاي خود توانسته بيش از 80 درصد جرائم اين حوزه را کشف 
کند. وي بابيان اينکه برنامه ما اين است که تا پايان سال 98 همه شهرهاي 
بااي 100 هزار نفر جمعيت، داراي پليس فتا باشند، گفت: هم اکنون در 
146 شهرستان و مرکز استان پليس فتا فعاليت مي کند و اميدواريم با 
تأمين اعتبار ازم از سوي دولت بتوانيم در ساير شهرها نيز پليس فتا را 
راه اندازي کنيم. وي درباره تجهيزات واگذارشده، تصريح کرد: نيروهاي ما 
با توجه به تعهد، تخصص و جان فشاني هاي خود توانسته اند مأموريت ها را 
به خوبي انجام دهند، آمار رضايت مندي مردم از ناجا که توسط دستگاه هاي 

بيروني انجام شده گواه اين صحبت ما مي باشد. 

حشمتيان:
 مسئوان بايد محيط دانشگاه 

علوم و تحقيقات را ايمن مي کردند
معاون حقوق عامه دادستاني کل کشور بابيان اينکه مسئوان بايد محيط 
ابعاد  از  اين حادثه  ايمن مي کردند، گفت:  را  و تحقيقات  دانشگاه علوم 
مختلف حائز اهميت و قابل بررسي است، اگرچه براي اين حادثه تيم کار هاي 
کارشناسي هم تشکيل شده و براي آن در دادسراي تهران شعبه ويژه اي 
در نظر گرفته شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حشمتيان در 
نشست خبري پيرامون حادثه واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه 
آزاد بيان کرد: دادستان کل موضوع را از نزديک بررسي کردند و دستوراتي 
در خصوص رسيدگي به پرونده دادند و ازم است بازپرس پرونده موضوع را 
با سرعت و دقت رسيدگي کند و خانواده هاي جان باختگان نيز همين انتظار 
را دارند و ازم است طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اين موضوع را به دقت 
بررسي کنند. وي افزود:جاده تردد دانشجويان فاقد گارد ريل و اتوبوس نيز 
فاقد معاينه فني بود و دانشگاه آزاد با امکاناتي که دارد مي توانست محيط 
را ايمن کند، اما متأسفانه اين کار انجام نشده است و بايد هرچه سريع تر 

اقدامات پيشگيرانه در محيط دانشگاه در نظر گرفته شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي: 
فيلترينگ هوشمند اينستاگرام انجام نشد

معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي با اشاره به اينکه فيلترينگ 
هوشمند اينستاگرام شکست خورده است گفت: دستور قضائي فيلتر آن به 
قوت خود باقي است. جاويد نيا در گفت وگو با فارس، در خصوص آخرين 
وضعيت پرونده قضائي دو نرم افزار اينستاگرام و تلگرام گفت: آن چيزي 
که مشخص است اين است که يک مرحله دستور قضائي فيلتر نرم افزار 
اينستاگرام صادرشده ولي برخي از مسئولين آمدند و اعام کردند که ما 
مي توانيم روي اين نرم افزار فيلترينگ انجام دهيم يعني همان فيلترينگ 
هوشمند. وي گفت: اين افراد براي فيلترينگ هوشمند اين شبکه هزينه 
کاني انجام دادند اما متأسفانه موفقيت آميز نبود زيرا اينستاگرام ديتابيس 
و بستر مبادات خود را رمزگذاري کرد و فيلترينگ هوشمند عمًا منتفي 
شد. جاويد نيا گفت: به همين دليل آن دستور قضائي به قّوت خودش 
باقي است منتهاي امر مقرر شد ترجيح ما اين است که اين موضوع با 
تصميم گيري جمعي شوراي عالي فضاي مجازي تعيين تکليف شود ضمن 

اينکه شوراي عالي فضاي مجازي در اين زمينه مصوباتي دارد.

رئيس کميته نظارت شوراي شهر: 
تهران گران اداره مي شود

رئيس کميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران بابيان اينکه تهران 
مجيد  مي شود.  بازنگري  شهرداري  ساختار  گفت:  مي شود،  اداره  گران 
فراهاني در گفت وگو با فارس گفت: شهرداري تهران گران، اداره مي شود و 
اين موضوع ابعاد مختلفي دارد. يکي از جنبه هاي گران اداره شدن شهر آن 
است که سازمان شهرداري به يک سازمان فربه تبديل شده و چابکي ازم 
را ندارد و اين سازمان به جاي اينکه از تصدي گري فاصله بگيرد بسياري از 
مسئوليت ها را به جاي واگذاري به بخش خصوصي خود مستقيماً برعهده گرفته 
است  و در ادوار مختلف گذشته مدام نيروي انساني مازاد بر نياز به بدنه 
شهرداري تزريق شده است. شوراي پنجم، شهرداري را با حدود 70 هزار 
نيرو تحويل گرفت. در بررسي  هاي سازماني و شرکتي صورت گرفته همه 
بخش ها مازاد نيرو دارند و اين سازمان نه تنها نياز به نيروي انساني جديد 
ندارد بلکه ضروري است از آن کاسته شود لذا يکي از تصميمات سختي 
که شورا به دنبال آن است، مسئله کاهش نيروي انساني و بازنگري در 
ساختار سازمان شهرداري در معاونت ها و پست ها است؛ به نظر مي رسد 
براي چابک سازي بايد از باا به پايين برخي مسئوليت ها و پست ها حذف 
شوند. وي افزود: بااطاعي که من دارم در اين مدت کمتر از 400 نيرو آن هم 
عمدتاً در سطوح مديريتي به مديريت جديد اضافه شده است که اين تعداد 
شامل کل نيروهايي است که در ستاد شهرداري و نيز شوراي شهر آمده اند 

لذا تغييراتي که صورت گرفته است حداقلي بوده است.

رئيس سازمان مديريت بحران کشور:
مديريت بحران، فرماندهي واحد مي خواهد

رئيس سازمان مديريت بحران کشور، داشتن فرماندهي واحد را بهترين 
راه حل در زمان مديريت بحران دانست و گفت: اگر فرماندهي واحد 
اعمال نشود تمامي زحمات دستگاه هاي اجرايي زير سؤال مي رود. 
به گزارش ايسنا، اسماعيل نجار در کارگاه آموزشي و تمرين ستادي 
مديريت بحران، اظهار کرد: در زمان بروز حادثه در گام نخست 
بايد وحدت فرماندهي حفظ شود، زيرا اساس کار مديريت بحران، 

هماهنگي و فرماندهي است.

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده 
شركت روزنامه رسالت 

)سهامي خاص( به شماره 
ثبت 185984 و شناسه ملي 

10102280690
از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در 
به طور فوق العاده که راس  جلسه مجمع عمومي عادي 
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 در محل 

شرکت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي 1396
2- انتخاب اعضاي هيات مديره

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
4- ساير مواردي که در صاحيت مجمع عمومي عادي به 

طور فوق العاده باشد
تاريخ انتشار: 97/10/13

هيات مديره شركتخ ش: 97/10/13

اصاحيه شماره 1:
به استحضار مي رساند مناقصه شماره 200971235000044 با موضوع 
 PE-80 جنس لوله ها از »PE-80 خريد 500 تن لوله پلي اتيلن«

به PE-100 تغيير يافت.
تاريخ انتشار: 97/10/13

شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمانخ ش: 97/10/13

شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان

 شركت ساختماني و راه سازي 
فن آوران قائم كدير )شماره ثبت 3251(

مشاوره و همكاري در امور عمراني، ساخت و بهسازي ويا
از نقشه برداري تا اخذ مجوز، نظارت تا تحويل کليه ساختمان

زير نظر مهندسين مجرب
مازندران - نوشهر - سه کيلومتري رويان - يكتاسرا

کوچه يكتا - طبقه اول
01144651275-0911921305897/
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خ 

نيروي خانم براي نظافت منزل نيازمنديم
44289288

0919771050097/
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خ 

شماره  به  اويكو  باري  کاميون  مالكيت  و سند  سبز  کارت 
و   C16000835960 موتور  و شماره  انتظامي 15-531ع14 
شماره شاسي NAZF18286KA مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

رسالت بررسي مي کند؛

سقوط »ساكنان طبقه وسط« به زيرخط فقر
مرضيه صاحبي

ادامه از صفحه اول
اين افراد در شرايط نوسان و  نا اطميناني بازار 
مي توانند يک شبه پولدار شوند؛ اما از طرف ديگر 
بسياري از توليدکنندگان و صاحبان درآمدهاي 
ثابت احساس مي کنند که مرتب ضرر مي کنند و 
اگر سرمايه خود را در حوزه هايي مانند ارز يا سکه و 
تبادات پولي سرمايه گذاري مي کردند، موفق تر بودند. 
درحالي که طبقه متوسط به دليل عدم دسترسي به 
اطاعات پنهاني و نداشتن سرمايه هاي آن چناني 

متضرر شدند.«
هيچ گياهي در زمستان شکوفه نمي دهد، طبقه 
متوسط در زمستان بحران ها قرارگرفته و مدت هاست 
داده.  نشان  آنان  به  را  تاريک خود  روي  زندگي 
طبقه حساس  به عنوان  طبقه  اين  از  درحالي که 
بر  حساسي  وظيفه  همواره  چراکه  مي شود  ياد 
اقتصادي  اجتماعي،  تحوات  در  و  داشته  دوش 
و سياسي و حتي فرهنگي پيشگام بوده است. در 
همه کشورهاي جهان طبقه متوسط درآمد ثابتي 
هزينه هاي  با  آنان  درآمدهاي  ميزان  چون  دارد 
زندگي و تورم همخواني دارد اما حداقل در کشور 
ما اين گونه نيست و اين امر روند رشد و توسعه 
جامعه را همانند حرکت اک پشت، کند خواهد 
کرد. بااين همه ازنقطه نظر فردي مي توان به اين امر 
اشاره کرد که اگر اصاحات اقتصادي- اجتماعي در 
دستور کار دولت قرار بگيرد، بدون ترديد قدرت 
خريد دهک هاي متوسط افزايش يافته و هزينه هاي 

زندگي آنان منطقي تر خواهد شد.
محمدمهدي پازوکي درباره اهميت وجود طبقه 
متوسط عنوان مي کند: »اين طبقه به لحاظ ساختار 
اجتماعي، طبقه بسيار مهمي است. اگر جامعه اي 
بخواهد متحول شود و به سمت تعالي و پيشرفت 
حرکت کند، طبقه متوسط نقش بسزايي در اين امر 
ايفا مي کند. چون طبقات فقير و مرفه، کمتر عامل 
تحوات هستند و بيشتر حالت ايستا دارند. اگر در 
جامعه اي، طبقه متوسط نابود شود قطعاً آن جامعه 

دچار مشکات عديده اي خواهد شد.«
پازوکي تأکيد مي کند: »يکي از اشکاات اين است 
که هرچه جامعه دوقطبي شود، يعني يک طبقه 
بسيار ثروتمند و يک طبقه بسيار فقير، عوارض 
منفي چشمگيري بر اقتصاد جامعه خواهد داشت. 
و  گرفت  نخواهد  تحواتي شکل  جامعه  اين  در 
روابط به شکل ارباب - رعيتي خواهد بود؛ بنابراين 
حکومت ها بايد با سياست هاي بخردانه به گسترش 
طبقه متوسط کمک کنند. هرچقدر طبقه متوسط 
گسترش يابد و طبقه فقير کوچک تر شود، شرايط 

بهتري براي جامعه رقم خواهد خورد.«
حسين راغفر، اقتصاددان هم بر اين مسئله تأکيد 
دارد که »طبقه متوسط جامعه قادر نيست قدرت 
خريد خود را متناسب با شتاب هاي بزرگ تورمي 
افزايش دهد و تعديل دستمزدها متناسب با اين 

تورم ها ارزيابي نشده است.«
وي بابيان اينکه سفته بازي هاي بازار ارز مي تواند 
بخشي از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زيرخط 
فقر بکشاند، اظهار کرده است: »طبقات متوسط 
نمي توانند قدرت خريدشان را متناسب با شتاب هاي 
بزرگ تورمي افزايش دهند، چراکه معمواً دستمزد 
ثابتي دارند. از سوي ديگر تعديل دستمزدها هم با 
نرخ هاي تورم وحشتناک موجود متناسب نيست، 
بنابراين قدرت خريد اين طبقات پايين مي آيد و 

حتي پس اندازهايشان را از دست مي دهند.«
پيش از اين علي اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور 
به ناتواني و سقوط دهک هاي مياني جامعه اشاره 
و گفته است: »امروز شاهديم که توزيع درآمد در 
دهک هاي جامعه به نسبت دهه هاي اخير تغيير کرده 
است؛ يعني قباً دو دهک ضعيف، 6 دهک متوسط 
و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتيم ولي اان اين 
شرايط تغيير کرده و دو دهک فقير، گسترش يافته 
و تبديل به 4 دهک شده اند و از آن سو 6 دهک 
متوسط به 4 دهک تقليل يافته و آن هم در شرايطي 
که درآمد آن ها نصف شده و دو دهک پردرآمد نيز 

کماکان در جاي خود قرار دارند.«
اما آنچه اين طبقه را به شدت اغر يا دهک هايي 
و  هزينه خوراک  به  مربوط  کرده  فقير  را  آن  از 
مسکن است. اين دو بخش بيشترين حجم از سبد 

هزينه اي خانوارها ازجمله خانوارهاي متوسط را به 
خود اختصاص مي دهد، مطابق آمارها در مهرماه 
امسال، حدود ۳7/0۵ درصد مسکن و 2۵.۵1 درصد 
هزينه خوراکي ها و آشاميدني ها کل مخارج خانوارها 

را در برگرفته است.
طرح مثال هاي واقعي و شنيدن گفته هاي آنان که 
تا پيش  از اين در شمار دهک هاي ميانه و متوسط 
جامعه بودند و حاا دخل با خرجشان نمي خواند، 

ابعاد اين مسئله را روشن مي سازد.
آقاي »ج-الف« در شرق تهران سکونت دارد. از وضعيت 
اقتصادي خود در دهه چهارم زندگي اش روايت مي کند و 
اينکه خالص دريافتي اش ۳ ميليون تومان است. متأهل 
 و مستأجر است و فرزند ندارد. پول پيش خانه اش 
۳۵ ميليون تومان و ماهانه يک ميليون تومان اجاره 
پرداخت مي کند. يک سال است که هيچ پولي را بابت 
تفريح يا مسافرت هزينه نکرده اند. به قول خودش، 
هرچه دويده به گرد مخارج زندگي نرسيده و از 
ابتداي امسال تاکنون 10 ميليون تومان از پدرش 
قرض گرفته تا بتواند از پس خريد مايحتاج اصلي 
و قسط هاي عقب افتاده بربيايد. به تازگي همسرش 
تصميم گرفته به عنوان منشي در مطب پزشک 
اشتغال داشته باشد. مي گويد: »همسرم 2 ميليون 
تومان دريافتي دارد که تمام حقوقش صرف وام و 
قسط مي شود. صبح تا شب جان مي کنيم، بازهم 

سهمي از حداقل هاي زندگي نداريم.«
بر همين اساس يک خانواده چهارنفره ساکن تهران پارس 
را در نظر بگيريد. مخارج يک ماه آن ها را بر اساس 
الگوهاي واقعي، فهرست مي کنيم. اين خانواده دو 
فرزند 9 و ۵ ساله دارد. مرد پيمانکار يک شرکت 
خصوصي است و زن نيز در همين شرکت کارمند 
است. آن ها از 7 و نيم صبح تا 4 بعدازظهر و حتي 
گاهي خارج از وقت اداري نيز براي شرکت کار 
مي کنند. مجموع درآمد آن ها 6 ميليون تومان در 
ماه است. خانه آن ها 90 متري است که چند سال 
پيش با وام و قسط خريداري کرده اند و همچنان نيز 
هرماه 2 ميليون تومان از دريافتي شان براي قسط 
خانه هزينه مي شود. هيچ پس اندازي نمي توانند انجام 
دهند و گاهي در برخي از ماه ها به علت مخارج 
غير پيش بيني شده نظير هزينه هاي درمان دچار 
کسري درآمده شده و مجبور به قرض گرفتن از 
دوستان و آشنايان مي شوند. اگرچه داراي بيمه 
تأمين اجتماعي هستند اما اين بيمه بخش چنداني 
از هزينه هاي درمان را پوشش نمي دهد. مخارج ثابت 
زندگي شان شامل قبض هاي منزل، شارژ ساختمان، 
هزينه تفريح فرزندان، هزينه خوراک شامل برنج و 
نان، مواد پروتئيني، لبنيات، ميوه و سبزي است. 
هزينه هاي خوراک آن قدر بااست که ديگر در پايان 
ماه پولي در جيب خانواده باقي نمي ماند. البته اين 
خانواده براي کاهش هزينه ها به سراغ مواد خوراکي 
درجه چندم مي روند يا به عنوان مثال گوشت قرمز 
مصرف نمي کنند و فقط مرغ در سبد هزينه هاي 
آنان جاي دارد و در برخي ماه ها ميوه هم مصرف 
نمي کنند تا بتوانند زندگي خود را به گونه اي مديريت 

کنند. اين مثال ها گوياي سقوط طبقات متوسط به 
سمت دهک پايين جامعه است.

براي بررسي بهتر اين مسئله با محمدقلي يوسفي، 
عضو هيئت علمي دانشگاه عامه طباطبايي به گفت وگو 
طبقه  »هيچ وقت  است:  معتقد  وي  پرداخته ايم. 
از ميزان آن کاسته  اما  نمي رود  بين  از  متوسط 
مي شود يعني در فرآيند توسعه بين فقير و غني 
جابه جايي ثروت و درآمد صورت مي گيرد. در بعضي 
مواقع فقرا به سمت ثروتمندان و در بعضي مواقع 
خاف اين امر اتفاق مي افتد ولي کانالي که اين 
منابع منتقل مي شود از طريق قشر متوسط است 
و از ديگر سو نوسانات ارزي؛ منجر به تورم شد 
و بعد هم تحريم وضعيت را براي اقشار متوسط 

سخت تر کرد.«
وي مي گويد: »فقر ضرورتاً قشر متوسط را از بين 
نمي برد، يک جامعه مي تواند با قشر متوسط فقير 
باشد. به عنوان مثال يک ميليون يا ۵ ميليون تومان 
هم مي تواند رقمي متوسط باشد بنابراين در اينکه 
سهم قشر مياني کاهش پيداکرده، شکي نيست چون 
شرايط اقتصادي به گونه اي بوده که تعداد بيکاران 
زياد شده و حدود ۵۳ ميليون نفر از جمعيت 80 
ميليوني ما عماً مصرف کننده هستند و کل شاغلين 
2۳ ميليون نفرند طبيعي است که اين اعداد و ارقام 
کم نيست، با توجه به اينکه ثروت هم به طور عادانه 

توزيع نشده است.«
همواره شرايط کشور ما به گونه اي بوده که عده اي 
قدرت سياسي را در دست داشته اند بنابراين ثروت 
هم در دست آن ها بوده و دهک هاي پايين و متوسط 
جامعه در حاشيه قرارگرفته اند. درحالي که حاضر هم 
به علت افزايش تورم، راکد ماندن سطح درآمدها در 
طول دو سال گذشته و تنزل قدرت خريد مردم، 
تعداد زيادي از افرادي که نسبتاً فقير بوده اند حاا 
به فقر مطلق دچار شده اند. بخش زيادي از قشر 
متوسط هم فقير شده اند اما ثروتمندان همچنان 

فربه و ثروتمندند!
يوسفي بر اين مسئله تصريح دارد که »ثروتمندان 
ما ديگر ثروتشان در داخل کشور به حساب نمي آيد، 
چون تاکنون آقازاده ها و کساني که قدرت زيادي در 
مسائل اقتصادي داشته اند، سرمايه هاي خود را از 
کشور خارج کرده اند. در مقابل شرايط براي دهک هاي 
متوسط و پايين جامعه خوب نيست چون آينده اي 
ندارند و بيکاري بيداد مي کند. امنيت شغلي هم 
وجود ندارد. قدرت خريد مردم به شدت پايين آمده 
و تورم باا رفته و اين نااطميناني ها باعث گسترش 

فقر در داخل کشور شده است.«
اين اقتصاددان درباره تعريف طبقه متوسط عنوان 
مي کند: »تعريف اين طبقه در هر منطقه از کانشهر 
تهران فرق مي کند و داستان ها هم متفاوت است. 
مثاً گفته مي شود يک خانواده چهارنفره با رقم زير 
4 ميليون تومان در تهران فقير است. در شهرستان ها 
ممکن است اين رقم ۳ ميليون تومان باشد اما تعيين 
اعداد و ارقام براي تعيين اقشار متوسط کار آساني 
نيست. قشر متوسط دامنه بسيار وسيعي است. از 

کساني که بااي خط فقرند يعني بااي 4 ميليون 
دريافتي دارند تا کساني که بااي 1۵ تا 20 ميليون 
حقوق مي گيرند، قشر متوسط را تشکيل مي دهند. 
آن هايي که خانه و اتومبيل و امکانات رفاهي داشته 
و در شغل آزاد فعاليت کرده و درآمد ثابتي دارند 

جزء اقشار ثروتمند به حساب مي آيند.«
وي بابيان اينکه تمام جوامع به دنبال ايجاد رفاه 
در  »حقوق بگيران  مي افزايد:  هستند،  جامعه  در 
همه جوامع جزء اقشار فقير محسوب مي شوند اما 
درعين حال طبقه متوسط رابط ميان فقير و غني 
جلوگيري  طبقاتي  اختافات  تشديد  از  و  است 
مي کند. جامعه اي که فقط فقير و غني دارد، باثبات 
نبوده، ناامن است و تنش ها و خصومت ها بيشتر 
مي شود. چنين جامعه اي متخاصم خواهد بود و 

ويران کننده است.«
يوسفي دولت ها را طراح طبقات نمي داند اما بر 
اين باور است که بهترين کار دولت، برقراري نظم 
و قانون، امنيت و عدم مداخله در مسائل اقتصادي 
است. البته در شرايط فعلي که ايران در آن گرفتار 
است، عدم مداخله دولت چاره ساز نيست. به هرحال 
دولت بايد کشور را از وضعيت اضطرار نجات دهد. 
اقتصاد ما بي ثبات و بحراني است. دولتمردان بايد 
جلوي اين قضايا را بگيرند و اجازه ندهند که عمق 
مشکات بيشتر شود و بعد که اوضاع را آرام کردند، 
بگذارند مردم در فعاليت هاي اقتصادي نقش داشته 
باشند. وظيفه دولت مداخله در اقتصاد نيست. دولت 
داور است و بازيگر نيست اما درجايي که اختاف 
پيش آمد، بايد ورود کند. دخالت دولت ها در اقتصاد 
باعث اختاف طبقاتي شده زيرا دولت، بانک مرکزي 
را در اختيار دارد و اين بانک پول چاپ مي کند و 
دولت اين پول را به هرکس که بخواهد مي دهد و 

اين باعث نابرابري مي شود.
بهمن آرمان هم به عنوان کارشناس اقتصادي، »دوقطبي 
شدن جامعه را حاصل تحريم و نوسانات بازار ارز 
دانسته و به ما مي گويد: اين امر در سقوط دهک هاي 
متوسط به سمت دهک هاي پايين جامعه سهم 
کاهش  افتاده،  اتفاق  ايران  در  آنچه  پيامد  دارد. 
سرمايه گذاري هاي مولد و کاهش ارزش پول ملي 
است و به موازات آن هم دولت ها کاري براي کاهش 
واردات و قطع وابستگي مردم به درآمدهاي نفتي 
انجام نداده است. درحالي که همين مسائل باعث 
ايجاد رانت، فاصله طبقاتي و فقير شدن دهک هاي 

متوسط شده است.«
وي با اشاره به اينکه از ديگر دايل دوقطبي شدن 
جامعه کاهش نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص 
داخلي است، اظهار مي کند: »ايران در طول 40 سال 
اخير درگير بي ثباتي هاي طبيعي پس از انقاب و 
جنگ تحميلي بوده و طبق آمار و اسناد موجود 
تنها دوره مشخصي که سرمايه گذاري هاي مولد 
صورت گرفته، مربوط به سال هاي 71 يا 72 بوده. 
اگر 80 درصد درآمد بودجه اي کشور را متأثر از 
درآمدهاي نفتي بدانيم در آن دوره توانسته بوديم از 
هر دار نفتي 42 سنت آن را به فعاليت هاي عمراني 

اختصاص بدهيم ولي بعدازآن به تدريج سهم بودجه هاي 
عمراني و از آن مهم تر نسبت سرمايه گذاري به توليد 
 ناخالص داخلي کاهش پيدا کرد به طوري که در طول 
نسبت  پايين ترين  داراي  ايران  اخير  سال   10
سرمايه گذاري در ميان کشورهاي خاورميانه و شمال 
آفريقاست. پيامد طبيعي اين مسئله کاهش شديد 
رشد اقتصادي، افزايش لجام گسيخته نرخ بيکاري و 
کاهش ارزش پول ملي و درنهايت دوقطبي شدن 

جامعه است.«
وي در ادامه توضيح مي دهد: »طبق آمار رسمي که 
منتشرشده و از طرف دولت مورد تائيد قرارگرفته؛ 
گوشت قرمز از ليست غذايي 40 درصد ايراني ها تقريباً 
حذف شده است. طبق آمار ديگري که درگذشته 
صندوق بين المللي پول ارائه داد و بعد هم توسط 
مرکز آمار ايران تائيد شد، ساانه 700 هزار نفر 
از ايران به خارج کشور مراجعه مي کنند و دليلي 
که مرکز آمار براي اين پديده مطرح کرد، بيکاري 
است يعني جويندگان کار براي يافتن شغل به 
کشورهاي ديگر مي روند بنابراين در چنين شرايطي 
طبيعتاً عرضه کاهش پيدا مي کند و قدرت خريد 
دوقطبي  جامعه  درنهايت  و  مي آيد  پايين  مردم 
مي شود و آن عده اي مي توانند پولدار باشند و با 
رفاه زندگي کنند که درآمدشان صرفاً متأثر از کار 
نيست. مسئله رانت خواري و قاچاق و آقازاده ها و 
خانم زاده ها، باعث شده که قشر جديدي در جامعه 
به وجود بيايند که اين ها درآمدهاي خودشان ناشي 

از کار مستقيم نيست.«
طبعا تعداد پنت هوس هاي 600 متري و حتي هزار 
متري در شمال شهر تهران توسط افرادي که سن 
آن ها به ۳0 سال هم نمي رسد نشان دهنده عمق 
فساد است و متأسفانه اين فساد نهادينه شده و به 
گفته بهمن آرمان »کسي قدرت مقابله با آن ها را 
ندارد. پيدا شدن سلطان هايي مثل سلطان سکه، 
قير و شکر و دارو نشان مي دهد اين قشر توانسته در 
مراکز تصميم گيري حضور پيدا کند و تصميم هايي 
که گرفته مي شود را در راستاي منافع مالي خودش 
تدوين کند به همين خاطر است که مي بينيم زماني 
دکه هاي کوچک بازار به کارخانه تبديل شده بودند 
ولي درحال حاضر شاهديم که همان کارخانه ها 
تعطيل شدند و محل احتکار اجناسي هستند که 

مورداستفاده مردم است.«
 وي در ادامه عنوان مي کند: سياست مدوني در 
زمينه کاستن از وابستگي به واردات و درآمد نفت 
هم وجود نداشته است. ما اگر به 10 قلم اصلي 
واردات کشور که در سال جاري و گذشته است 
نگاه کنيم، در مرحله اول قطعات منفصله خودرو 
قرار دارد، در مرحله دوم بنزين و در مرحله سوم 
دانه هاي روغني و در مرحله چهارم جو است که 
به عنوان خوراک دام استفاده مي شود. جالب توجه 
است که ايران سومين کشور واردکننده جو در جهان 
است؛ يعني دولت ما در طول اين سال ها هيچ گونه 
برنامه اي نداشته و نتيجه آن پيش آمدن وضع فعلي 
است که درآمد مستقيم داان متأثر از کار و تاش 
و خاقيت فکري نيست بلکه از طريق راه هايي است 

که اين راه ها شرعاً حرام هستند.
اين اقتصاددان در تعريف طبقه متوسط مي گويد: 
»اينکه يک فرد در طبقه متوسط قرار دارد يا نه 
نيازمند چندين محاسبه است. اگر صاحب خانه باشد 
با درآمد سه تا چهار ميليون درماه هم مي تواند جزء 
طبقه متوسط حساب شود ولي اگر صاحب خانه 
نباشد و بخواهد اجاره پرداخت کرده و درجاي خوب 
زندگي کند، شايد با درآمد 10 ميليون تومان هم 

نتواند در قشر متوسط قرار بگيرد.«
قشر  که  تأکيددارند  امر  اين  بر  شناسان  جامعه 
متوسط از برخوردهاي خصمانه و اختافات طبقاني 
در جامعه طبقاتي، نهادها هم  مي کاهد. معمواً 
نمي توانند شکل بگيرند و حتي در وضع قوانين 
هم دچار مشکل مي شوند. اگر قوانيني وضع کنند 
که به نفع فقرا باشد، ثروتمندان ضرر مي کند و 
بالعکس آن هم صادق است و نمي توان سياستي 
پياده کرد که به نفع اکثريت جامعه باشد چون 
اکثريتي وجود ندارد و جامعه به دودسته ثروتمند و 
فقير تقسيم بندي شده، بنابراين قشر متوسط مانع 
به وجود آمدن دره و اختافات طبقاتي گسترده 

خواهد شد.



»

اوليايي:
 سرخابي ها 
 به وزارتخانه 
تعلق ندارند
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ملي پوش سابق معتقد است در اين دوره از جام ملت ها 
ايران به راحتي عراق را شکست خواهد داد و تيم هاي 
ژاپن، کره جنوبي و استراليا حريفان اصلي ما خواهند 
بود.محمد علوي، گفت: وقتي امکانات را بازمان خودمان 
قياس مي کنم و پيشرفت ها را در ذهن حاجي مي کنيم، 
مي بينيم که قهرماني و حداقل حضوردرفينال انتظار 
بجاي مردم از تيم ملي است.وي افزود: ما هم اکنون 
بازيکنان بسيار خوبي را در اختيارداريم که اکثر آن ها در 
اروپا بازي مي کنند، امکانات بسيار عالي در کنار حضور 
سرمربي که به علم روز آگاه است و به لحاظ مالي نيز 
به خوبي تأمين است، نويد اين را مي دهد که همه چيز 
براي قهرماني تيم ملي درجام ملت ها مهيا است.وي 
اظهار داشت: در گروه آساني قرارگرفته ايم و اگر قرار 
باشد بخواهيم به عراق به چشم يک رقيب نگاه کنيم 
قهرماني در آسيا سخت مي شود، و با برنامه ريزي که 
داشتيم درجام جهاني و درتاريخ فوتبال آسيا همواره 

نشان داديم تيمي صاحب سبک درقاره کهن هستيم. 
اين ويژگي هم به خاطر عناويني است که پيش ازاين 
کسب کرده ايم و امسال حقمان است روي سکوي 
نخست بايستيم. علوي گفت: سال گذشته با سختي 
فراوان اروند کارون را از ليگ دسته دو به ليگ دسته 
ازآنجايي که به من  آقايان  اما متأسفانه  يک آوردم، 
لطف داشتند بعد از صعود تيم به ليگ دسته يک 

من را فراموش کردند. 

 علوي:
 شرايط براي قهرماني تيم ملي مهياست

سرمربي تيم ملي فوتبال يمن درباره آخرين شرايط 
شاگردانش براي جام ملت هاي آسيا گفت.اين اولين 
دوره است که کشور کوچکي چون يمن حضور در 
جام ملت ها را تجربه مي کند و مي خواهيم عملکرد 
خوبي هم در اين رقابت ها داشته باشيم. ما مي توانيم 
روياي شکست ايران و عراق را در سر داشته باشيم. 
هرچند شکست دادن ايران کار آساني نيست و واقعي 
به نظر نمي رسد ولي حداقل تاش خواهيم کرد تا به 

اين مهم دست يابيم. يان کوسيان گفت: اين که هواداران 
خودمان را در امارات کنار خودمان داشته باشيم خيلي 
خوب است. کساني که در يمن بودند، شرايط سختي 
براي زندگي دارند ولي شايد بتوانيم با پيروزي درجام 
ملت هاي آسيا آن ها را خوشحال کنيم. ما با تيم هاي 
قدرتمندي چون ايران، عراق و ويتنام روبه رو خواهيم 
شد. روحيه تيمي باايي داريم و ازنظر دفاعي هم شرايط 
خوبي داريم.  نمي گويم که ما اين حريفان را مي بريم ولي 
تاشمان را خواهيم کرد. سرمربي باتجربه اسلواک که 
هدايت تيم ملي يمن را بر عهده دارد، به دليل شرايط 
سياسي کشور يمن، مجبور شد تا در اردويي در عربستان 
حاضر باشد و تيمش را براي جام ملت ها آماده کند.
تيم ملي  يمن که در رتبه ۱۳۵ رده بندي فيفا قرار 
دارد، پايين ترين رده را در بين تمامي تيم هاي حاضر 
درجام ملت ها دارد و بايد در اولين ديدار خود برابر ايران 

قرارگيرد که بهترين رده را در آسيا دارد. 

يان کوسيان:
عبور از سد فوتبال ايران، کار آساني نيست

مديرعامل سابق استقال گفت: وزارت ورزش نمي تواند تيم هاي استقال و پرسپوليس 
را بفروشد چون اين دو تيم اصًا به آن وزارتخانه تعلق ندارد. اوليايي اظهار داشت: بحث 
فروش اين دو تيم توسط وزارت ورزش از ريشه اشکال دارد و اصًا وزارت ورزش نمي تواند 
و نبايد بابت واگذاري اين دو تيم به بخش خصوصي يا به تعاوني ها پولي دريافت کند. 
چون اين دو تيم اصًا به وزارت ورزش تعلق ندارد.وي افزود: من بيشتر در خصوص 
استقال صحبت مي کنم چون اشرافم نسبت به اين تيم بيشتر است. استقال در دهه هاي 
چهل و پنجاه ثروتمندترين باشگاه ايران و يکي از ثروتمندترين باشگاه هاي جهان بود 
و هيچ نيازي به کمک هاي دولتي و غيردولتي براي اداره خودش نداشت. اما متأسفانه 
وقتي سازمان تربيت بدني سابق که وزارت ورزش کنوني باشد متولي اين باشگاه شد، به 
ازاي کمک هزينه هاي ناچيزي که درحد بخورونمير بود، همه اموال اين باشگاه را غصب 

کرد.وي بيان داشت: بحث واگذاري استقال به بخش خصوصي در قبال اخذ مبلغ، از 
ريشه دچار اشکال است. وزارت ورزش اين باشگاه را گرفت، اموالش را غصب کرد و حاا 
مي خواهد خودش را بفروشد و پول بگيرد؟ اوليايي تصريح کرد: تنها راه، منطقي ترين و 
اصولي ترين راه واگذاري استقال به بخش خصوصي، همان راهي هست که اتاق تعاون 
در پيش گرفته است. بايد تعاوني متشکل از استقالي ها اعم از پيشکسوتان، هواداران و 
هر بخش خصوصي که خواهان مالکيت اين باشگاه است شکل گرفته ودرقالب يک تعاوني 
يا شرکت سهامي عام، مالکيت اين باشگاه به اهلش واگذار شود. وي گفت: مجدداً تأکيد 
مي کنم استقال و پرسپوليس فروشي نيستند. همين که وزارت ورزش اين دو باشگاه را 
به اهلش واگذار کند وخودش ناچار نباشد ساانه مبلغ کاني صرف هزينه هاي اداره اين 

دو باشگاه کند، مثل اين است که سود کرده است.

آگهي دعوت
بدينوسيله به اطاع کليه اعضاء و سهامداران شرکت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه رازي و ارشاد اسامي مي رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 

10 الي 12 روز يكشنبه مورخه 1397/10/30 در محل کرمانشاه - پرديس دانشگاه رازي - سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي برگزار مي گردد.
خواهشمند است جهت تصميم گيري درخصوص دستورجلسه مشروحه ذيل راس ساعت و تاريخ مقرر حضور به هم رسانيد.

ضمنا به استناد ماده 29 آيين نامه - تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسامي ايران هر يك از اعضاي شرکت مي تواند استفاده از حق خود را براي 
حضور و دادن راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام ااختيار خود از ميان اعضاء و يا خارج از اعضاء واگذار نمايد. )حضور عضو و نماينده وي تواما در مجمع عمومي 

ممنوع است(
دستورجلسه:

1- تطبيق اساسنامه تعاوني با آخرين اصاحات قانون بخش تعاون )مصوب 93/2/17(
توضيح: )در مجامع عمومي يك مرحله  اي( هر عضو وکالت سه نفر از اعضا و هر غيرعضو وکالت يك نفر از اعضاء را دارا مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/13
خ ش: 97/10/13

 کي روش:

مقتدرانه درجام ملت ها روبه جلو حرکت خواهيم کرد
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با ابراز رضايت از اردويي 
که اين تيم در قطر برگزار کرد گفت: بسيار خوشحالم 
به خاطر عملکرد بازيکنان در اردوي قطر. آن ها روحيه 
جنگندگي باايي در اين اردو داشتند. کي روش ادامه 
داد: اان زمان آن است که حمايت واقعي را از طرف 
دوستانمان داشته باشيم. حمايت هايي که مي تواند 
انگيزه بازيکنان را براي حضور موفق در جام ملت هاي 
آسيا بيشتر کند. وي افزود: ما بسيار فروتنانه پا به 
مسابقات جام ملت هاي آسيا خواهيم گذاشت و تمام 
تمرکزمان روي بازي اول برابر يمن خواهد بود. نقاط 
قوت خودمان را مي دانيم. روي همه چيز کارکرده ايم 
و با تمام تمرکز انرژي مان را براي بازي اول خواهيم 
گذاشت. سرمربي تيم ملي فوتبال خاطرنشان کرد: توقع 
من اين است که بازيکنانم با هزار درصد از تمرکزشان 
گام در مسابقات بگذارند. براي اينکه با همين شرايط 
پا به ميدان بگذاريم اميدوارم که تاج از گذشته درس 
گرفته باشد و بداند که چه کساني دوستان واقعي 
تيم ملي هستند. ما مي دانيم که برخي ها مي خواهند 
تمرکز تيم ملي را برهم بزنند. اان زمان اين نيست 
که براي تيم ملي حاشيه درست کنند. وي ادامه داد: 

همه تيم هايي که گام در مسابقات مي گذارند مدعي 
قهرماني هستند. ايران هم همين شرايط را دارد. ما 
درگام اول بايد به مصاف يمن برويم و بعد دو بازي 
ديگر در مرحله مقدماتي داريم که بايد روي آن ها تمرکز 
کنيم. آنچه مسلم است ايران در چهل سال گذشته 
نتوانسته قهرمان آسيا شود. کي روش خاطرنشان کرد: 

شايد نياز نباشد که يک بار ديگر بگويم که ايران در 
چهل سال گذشته دست پيدا نکرده است و در چندين 
سال اخير بدترين نتايج را گرفته است. فوتبال ايران 
در باشگاه هاي آسيا هم مهروموم هاست قهرمان نشده 
است. اين يک واقعيت است که شايد مردم فراموش 
کرده اند.  شايد برخي فراموش کرده اند که وقتي من 

پا در ايران گذاشتم ۸۰ درصد مردم ايران زماني که با 
بحرين بازي داشتيم بدنشان به لرزه مي افتاد به خاطر 
ترسي که از بازي با اين تيم ها داشتند.وي ادامه داد: 
استراليا، کره  اصلي هستند  تيمي که شانس  چهار 
جنوبي، ژاپن هستند. اين ها کارت اعتباري دارند در 
بخش نيمه نهايي. ما هم تمام تاشمان را مي کنيم 
که به اين مرحله برسيم. اگر گفتم که اين سه کشور 
شانس اصلي رسيدن به قهرماني هستند به خاطر اين 
است که اين کشورها از سال ها پيش سرمايه گذاري در 
فوتبال را شروع کرده اند و براي همين اين ها مدعيان 
اصلي هستند.کي روش خاطرنشان کرد: اگر ما اين 
مطالب را زير پا بگذاريم به اين معناست که صادق 
ناديده بگيريم نشان  اگر  به فوتبال.  نيستيم نسبت 
مي دهد داريم به فوتبال دروغ مي گوييم. ما در تيم 
ملي هيچ وقت به فوتبال دروغ نمي گوييم. البته تيم هايي 
مثل عربستان، قطر، ازبکستان و ... هم خواهند جنگيد 
که جزء چهار تيم باشند.سرمربي تيم ملي  در پايان 
گفت: بايد از فوتبال لذت ببريم و به فکر بازي اول 
باشيم. تيم خوبي داريم و بايد از بازي اول لذت ببريم 

و روبه جلو حرکت کنيم. 

گوناگون

نكته

خبر

پرسپوليس پول ندارد؟
بازيکنان پرسپوليس تصميم دارند در صورت نگرفتن مطالباتشان نه تنها 
تمرين نکرده بلکه به اردوي قطر هم نروند و اين موضوع باعث شده تا 
موضوع شايعه استعفاي ايرج عرب از سرپرستي باشگاه پرسپوليس به 
گوش برسد. پس از اين که عرب به عنوان سرپرست باشگاه پرسپوليس 
جانشين گرشاسبي در باشگاه  شد، زمزمه هاي اعتراضي بازيکنان اين تيم 
به خاطر مشکات ما لي به گوش رسيد و حتي سرخ پوشان يک جلسه 
در اعتراض به اين مشکات تمرين نکردند به طوري که عرب مجبور شد 
با ۵ بازيکن بزرگ تر تيم پرسپوليس جلسه اي برگزار کند تا بتواند آن ها 

ر ا متقاعد کر د ه تا تمرين کنند.
بعدازاين جلسه بو د که عرب به بازيکنان قول داد مطالبات ما لي آن ها ر ا 
برطرف کند و دغدغه بازيکنان ر ا به اتمام برساند، هرچند که واريز پول 
به حساب بازيکنان مطابق ميل سرخ پوشان نبود چو ن آن ها معتقد بو دند 
با رسيدن به نيم فصل ليگ برتر حداقل بايد ۵۰ درصد مطالباتشان ر ا 
بگيرند که اين اتفاق رخ نداد و سرخ پوشان در بهترين حالت ۳۵ درصد 
از قراردادهايشان ر ا دريافت کردند. از طرف ديگر بازيکنان پرسپوليس 
عاوه بر مطالبات ما لي                              به دنبال گرفتن پاداش                                                                                                                                                                                           آسيايي هم بو دند                                                                                                       و 
اعتقاد داشتند بايد اين پاداش آسيايي هم به آن ها تعلق بگيرد. عرب 
به بازيکنان قول داده بود تا قبل از شروع دور جديد تمرينات به حساب 
بازيکنان پول واريز کند ، ا ما تا اين لحظه پولي به حساب بازيکنان نيامده 
و بعيد به نظر مي رسد تا امروز هم اين اتفاق رخ بدهد. اين مسائل                                                      باعث 
شده تا شايعاتي مبني بر استعفاي عرب از       سمت سرپرستي اين باشگاه 
به گوش برسد و حتي                              گفته مي شو د او براي اين منظور به                                       ديدار وزير 
ورزش هم خواهد ر فت.                                                                                                                                  البته عرب عاقه اي به رسانه اي شدن اين مسائل 
ندارد و به نظر مي رسد             به دنبال اين موضوع خواهد بو د تا در سکوت 

خبري                                      اين مسائل ر ا رتق وفتق کند                          .

  دايي همچنان بهترين
يک سايت ژاپني به تمجيد از دستاوردهاي علي دايي درجام ملت هاي 
نام  به  سال هاست  دايي  علي  که  رکوردهايي  از  يکي  پرداخت.  آسيا 
خودکرده و بعيد است به اين زودي ها نيز شکسته شود، رکورد برترين 
گل زن در رقابت هاي جام ملت هاي آسياست. دايي موفق شده ۱۴ گل 
در جام ملت هاي آسيا به ثمر برساند و بااتر از تمام مهاجمان آسيايي 
درصدرقرارگيرد.سايت اسپورت ژاپن نوشت: جام ملت هاي آسيا درحالي 
شروع مي شود که يکي از رکوردهاي دست نخورده در اين سال ها رکورد 
برترين گل زن رقابت هاست که به نام علي دايي مهاجم سابق ايران 
است. او موفق شده بااتر از کي لي و تاکاهارا در صدر قرار گيرد و بعيد 

است در اين دوره نيز رکورد او شکسته شود. 

پرواز ملي پوشان به امارات 
 تيم ملي فوتبال ايران پس از اتمام اردوي خود در قطر ديروز وارد 
امارات شد و در فرودگاه ابوظبي مورد استقبال کاردار سفارت ايران 

در اين شهر قرار گرفت.

مرادي به فواد پيوست
بازيکن سابق تيم ملوان به عضويت تيم فواد در آمد. بابک مرادي 
که فصل گذشته براي گذراندن خدمت مقدس سربازي به ملوان 

پيوسته بود، با به ثمر رساندن ۱۳ گل عملکرد خوبي داشت.

سرمربي سپاهان محروم شد
 پس از شکايت کميته داوران از سر مربي تيم سپاهان، مبني بر 
مصاحبه هاي خود عليه داوران، کميته انضباطي پس از بررسي اعام 
کرد که قلعه نويي به يک جلسه محروميت از همراهي تيم خود و 

پرداخت ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي محکوم است.

مدال آوران دست خالي بازگشتند
ملي پوشان جوجيتسو که پاداش مدال آوري شان را دريافت نکرده اند 

ديروز به وزارت ورزش رفتند اما دست خالي بازگشتند.
اعضاي تيم ملي جوجيتسو در مسابقات جهاني و قاره اي موفق به 
کسب مدال شده بودند و قرار بود به آن ها ۱۵۰ سکه پاداش داده 

شود ولي با خلف وعده مواجه شدند.

موفقيت تيم داوري ايران 
 فغاني، سخن دان و منصوري تيم داوري فوتبال کشورمان به منظور 
حضور در دوره آموزشي  داوران رقابت هاي جام ملت هاي آسيا نهم 
دي راهي امارات شده بودند، ديروز توانستند تست هاي آمادگي 

جسماني را با موفقيت پشت سر بگذارند.

 سهرابيان:
 با استقال تمديد مي کنم

مدافع استقال گفت: به زودي قرارداد خود را با آبي پوشان تمديد خواهم 
کرد. سهرابيان افزود: متأسفانه بد موقع مصدوم شدم و باعث شد تيم ملي 
را از دست بدهم و از شرايط خوب دور شوم. بااين وجود براي تيم ملي درجام 
ملت ها آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم تيم ملي با قهرماني به ايران بازگردد.
وي تأکيد کرد: استقالي هستم و عاقه دارم درتيم حضورداشته باشم و 

به زودي قرارداد خود را تمديد خواهم کرد تا در استقال باقي بمانم.

ستاره آمريکايي در چلسي
 پوليشيچ  ستاره آمريکايي تيم فوتبال بورسيادورتموند به چلسي پيوست. 
بعد از هفته ها شايعات مختلف، کار انتقال اين بازيکن 2۰ ساله به تيم ليگ 

برتري درست شد تا جانشين احتمالي ادن ازارد درتيم آبي پوش شود.

صادقيان شاگرد کريمي شد
 ، ذوب آهن  تيم  هاي  سابق  و  تکنيکي  هافبک  صادقيان  پيام 
پرسپوليس و عثمانلي اسپور ترکيه با عقد قراردادي رسمي به 

سپيدرود رشت پيوست.
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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 وکاي 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 کارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   5497
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ـكگلپا
کباب ها: کوبيده، کوبيده کم 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 کوشك - 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 وکالت در دعاوي حقوقي، کيفري، خانواده

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

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

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

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

زميني - هوايي

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

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت کار 
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 کارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاوني مسكن مهر 

فراغ اروميه به شماره ثبت 9051
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه راس ساعت 15/00 روز يكشنبه 
مورخ 1397/10/30در محل فلكه مدرس سالن اجتماعات اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران 
و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات 
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با 
توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء 
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر 
حق سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته 
باشد. توضيحا اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار 
آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت قانوني شرکت به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/10/13

خ ش: 97/10/13
3682

 هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر 
فراغ اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه به 

شماره ثبت 9051
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه راس ساعت 16 روز يكشنبه 
اداره  اجتماعات  فلكه مدرس سالن  اروميه  مورخ 1397/10/30در محل 
تعاون، کار و رفاه شهرستان اروميه تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران 
و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات 
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با 
توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء 
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر 
حق سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته 
باشد. توضيحا اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار 
آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد 
و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس
و   1395 سالهاي  مالي  صورتهاي  ساير  و  ترازنامه  تصويب  و  طرح   -2

1396
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي سال 

مالي 1397
4- حسابرسي شرکت از سال 1386 تا آخر سال 1396

5- انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به علت 
اتمام مدت ماموريت

6- طرح و تصويب حق الزحمه بازرس
7- طرح و تصويب پاداش هيات مديره

ضمنا کليه کانديداهاي عضويت در سمت بازرس بايستي حداکثر تا ظرف 
مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي مذکور مدارك شناسايي ذيل را با 
مراجعه حضوري به دفتر شرکت واقع در پنجراه، ابتداي زيرگذر، ساختمان 
ماد، طبقه دوم، واحد 4 تحويل نموده و رسيد دريافت دارند. مدارك شامل: 
کپي حكم  تحصيلي،  مدرك  تصوير  آخرين  کپي شناسنامه،  برگ  يك 

کارگزيني، تكميل فرم کانديداي عضويت در سمت بازرس
تاريخ انتشار: 97/9/6

خ ش: 97/9/6
هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه3683

هيات مديره شركت تعاوني
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بازسازي و نوسازي
ساختمان

تاسيسات و ايزوگام و رفع نم
بزرگراه محاتي خيابان جمال 

تاجيك پاك 169
33170145

09125435428



حسين ستوده:
مداح بايد حرمله زمانش را بشناسد

حسين ستوده معتقد است که حرمله اين روزگار 
ظالماني هستند که اطفال را از زير تيغ ظلم شان 
مي گذرانند.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه 
خبرنگاران پويا، حسين ستوده مي گويد :يکي از 
چيزهايي که مداحان امروز بايد بيش از گذشته 
به آن توجه داشته باشند، معرفت افزايي علمي و 
معرفتي است. عقيده ام بر اين است جلسه اي که 
منبري نداشته باشد، حتي اگر ساعت ها سينه زني 
کنند، فايده اي نخواهد داشت. معتقدم کساني که 
بدون موعظه، اشک و ناله به سينه زني مي پردازند، 
صفاي اشک و نور چشمشان کم مي شود.وي 
اضافه کرد :به اعتقاد من مداح وقتي بر روي منبر 
مي نشيند مستمع و مخاطبان از او توقع دارند که 
درباره سيره اهل بيت)ع( معلومات زيادي داشته 

باشد.امروز بايد خط کش ما در هيئت، فرمايشات 
امام زمان)عج( و نايب حضرت باشد. حرمله اين 
روزگار ظالماني هستند که اطفال را از زير تيغ 
ظلم شان مي گذرانند. جنگنده هاي ائتاف عربي 
که اطفال را از ابتدايي ترين امکانات زندگي نيز 

محروم مي کنند.

 

دبير جديد شوراي عالي انقاب فرهنگي گفت: 
در آمريکا بين ۶۸ قوم، ايراني ها بااترين متوسط 
سطح سواد را دارند و اين سرمايه بزرگي است 
چراکه پس از انقاب جهش علمي عظيم داشتيم 
که نشانه روحيه علم گرايي تاريخي و ملي ايرانيان 
است.به گزارش  فارس، حجت ااسام سيد سعيد 

من  اعتقاد  به  :امروز  گفت  رناني  عاملي  رضا 
هيچ پيشرفتي براي ايران نشدني نيست، در 
تمام علوم پايه، رياضيات،  فيزيک، شيمي و ... 
رتبه هاي جهاني داريم، اين نشان مي دهد که 
ظرفيت تاريخي و تمدني وجود دارد که مرجع 
اين روحيه و اين توانايي است.يادم هست وقتي 
از کنفرانس حکومت اسامي در برکلي بيرون 
آمديم، مارکسيست ها بيرون در ايستاده بودند 
و با آن حالت خشن و زبان تند عاميانه شان به 
ما مي گفتند »بدبخت ها،  متحجرها، شماها هنوز 
در دوره قرون وسطي هستيد، خدا به پايان رسيده 
است«  و با لفاظي هاي معمول ماترياليست ها 
سعي در تحقير ما داشتند. اما همين فضا، حس 

و هويت مقاومت ما را تقويت مي کرد.

سيد سعيدرضا عاملي:
 ايرانيان بين ۶۸ قوم آمريکا بااترين متوسط سواد را دارند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صاحب امتياز: بنياد رسالتقوي ترين مردم، کسي است که با بردباري بر خشم خود چيره شود.
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

معاون آموزشي وزارت علوم در نامه اي از معاون آموزشي دانشگاه آزاد خواست 
دانشجويان مصدوم حادثه اخير دانشگاه آزاد اسامي از شمول آيين نامه هاي 

آموزشي مانند غيبت و امتحان پايان نيم سال معاف شوند.
به گزارش  وزارت علوم، مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم، از 
معاون آموزشي اين دانشگاه خواست: ترتيبي اتخاذ شود که دانشجويان عزيز 

رنجديده و مصدوم، به لحاظ آموزشي با محدوديت هاي معمول آيين نامه هاي 
آموزشي، ناشي از غيبت در کاس هاي درس، عدم شرکت در امتحانات پايان 
نيم سال جاري و يا ساير موارد مربوط، مواجه نشده و احياناً بر درد و رنج آنان 
از اين بابت افزوده نشود.معاون آموزشي وزارت علوم در اين نامه نسبت به رفع 

موانع قانوني احتمالي در اين خصوص اعام آمادگي کرده است.

معاون آموزشي وزير علوم:

دانشجويان مصدوم 
 دانشگاه آزاد از غيبت
و امتحان معاف شوند

مهر/ فائزه سليمي

امام جمعه اي براي همه هفته
امام جمعه بخش بندپي شرقي شهرستان بابل است، 
اما عاوه بر امور مرتبط با امامت جمعه، گل و سبزي 
مي کارد، در حياط خانه اش باغباني مي کند و در کنار 
باِغ گل و سبزي و مرکباتش، مرغ و بلدرچين هم پرورش 
مي دهد. کل مساحتي که حاا نماِد خوداشتغالي و 
توليد بومي در اين بخش شده ۲۱۰ مترمربع است. 
اما حرف اصلي »حجت ااسام محمد پوررمضان« چيز 
ديگري است. مي خواهد بگويد اگر همتي چاشني کار 
شود مي توان از کوچک ترين فرصت ها براي برداشتن 
استفاده  توان داخلي  به  اتکا  و  بزرگ ترين قدم ها 
کرد. عايدي کار و توليدش صرف امور خيرخواهانه 
مي شود. اما اين همه فعاليت هاي او نيست؛ سرکشي 
به خانواده شهدا، حضور در مراسم جشن يا عزاي 
اهالي محل، ورزش کردن با جوانان از تيراندازي 
فعاليت هاي  از  هايي  گوشه  تاکرا،  سپک  تا   گرفته 
حجت ااسام پوررمضان است که حاا با همه فعاليت هاي 
فرهنگي، ورزشي، ديني و اجتماعي اش شهره شده 

به »امام جمعه اي براي همه هفته«!

خبر
با نام »زن و علم«؛

فراخوان جشنواره مريم ميرزا خاني 
اعام شد

مريم  زنده ياد  )بزرگداشت  علم  و  زن  ملي  جشنواره  دومين   فراخوان 
ميرزا خاني( از سوي دبيرخانه جشنواره اعام شد.به گزارش خبرگزاري 
مهر فراخوان دومين جشنواره ملي زن و علم )بزرگداشت زنده ياد مريم 
ميرزا خاني( از سوي دبيرخانه جشنواره اعام شد.بر اساس اعام دبيرخانه 
جشنواره؛ اين رويداد تنها در يک بخش رقابتي برگزار مي شود. در اين 
بخش مستندات دريافتي مورد ارزيابي و داوري قرار خواهند گرفت. بانوان 
داوطلب در سه رده سني زير ۴۰ سال، ۴۰ تا ۶۵ سال و بااي ۶۵ سال 
مي توانند در جشنواره شرکت نمايند. از برگزيدگان در آيين پاياني جشنواره 
تقدير مي شود.زمان دريافت مستندات از طريق سامانه جشنواره حداکثر تا 
تاريخ ۸ بهمن ماه و داوري و اعام برگزيدگان تاريخ ۳۰ بهمن ماه خواهد بود. 

همچنين اختتاميه جشنواره در اسفندماه ۱۳۹۷ خواهد بود.

علي صدرنيا کارگردان قائم مقام:
 آيت اه منتظري سوژه جذابي 

براي مستند بود
علي صدرنيا کارگردان »قائم مقام« در نشست »يک روز يک تجربه« نهمين 
جشنواره »عمار« توضيحاتي درباره اين اثر ارائه داد.به گزارش خبرنگار 
مهر، نشست »يک روز يک تجربه« درباره مستند »قائم مقام« با حضور 
علي صدرنيا کارگردان اين مستند  در حاشيه نهمين جشنواره مردمي 
فيلم »عمار« در سينما فلسطين برگزار شد.علي صدرنيا کارگردان مستند 
»قائم مقام« درباره انگيزه اش از ساخت اين مستند گفت: ما با دوستان 
هم دانشگاهي خود تجربه همکاري داشتيم، اما از سال ۹۰ به بعد توليد 
اثري درباره آيت اه منتظري را شروع کرديم.اين کارگردان بابيان اينکه 
هيچ اثر جامعي درباره آيت اه منتظري ساخته نشده است، افزود: آيت اه 

منتظري سوژه جذابي براي مستند بود.

جلسات »ساعت شعر« سه ساله شد 
جلسه شعرخواني »ساعت شعر« که به دبيري شخصيت هايي همچون سعيد 
بيابانکي، علي داوودي و محمود حبيبي کسبي ، يک شنبه ۱۶ دي ماه جشن 
سه سالگي برگزار مي کند.به گزارش خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري، محمود 
حبيبي کسبي، شاعر و از دبيران جلسات هفتگي »ساعت شعر« بابيان اين که 
اين جلسات وارد چهارمين سال برگزاري خود شده اند؛ اظهار کرد: در تازه ترين 
محفل شعري، قصد داريم سومين سالگرد برگزاري برنامه »ساعت شعر« را 
يک شنبه ۱۶ دي ماه در کنار شاعران گرامي جشن بگيريم.وي اظهار داشت: 
شاعراني که عاقه مند هستند در اين جلسات حضورداشته باشند، مي توانند 
هر يک شنبه، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به سالن مرحوم اميرحسين فردي حوزه 

هنري واقع در خيابان سميه، نرسيده به پل حافظ مراجعه کنند.

 حجت ااسام والمسلمين  نوري زاده 
رئيس مرکز رسيدگي به امور مساجدتهران شد

با موافقت مقام معظم رهبري و حکم رئيس شوراي سياستگذاري 
ائمه جمعه کشور، حجت ااسام و المسلمين نوري  زاده به رياست 
مرکز رسيدگي به امور مساجد استان تهران منصوب شد.به گزارش  
مرکز رسيدگي به امور مساجد، با حکم حجت ااسام والمسلمين 
محمدجواد حاج علي اکبري رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
کشور، حجت  ااسام والمسلمين سيد ناصرالدين نوري زاده به رياست 

مرکز رسيدگي به امور مساجد منصوب شد.

ره نماي طريق

خبر

يك  کدام  دو  اين  از  اخاقي  نظر  از   
ارجحيت دارد؛ صبر با ترس از ارتكاب 
محتمل گناه در آينده، يا ارضاي تقاضاي 
لذت شديد نفس به طور شرعي با تحمل 
عواقب اجتماعي و خاف عرف بودن آن، 
از گناه احتمالي در  با هدف جلوگيري 

آينده؟
که  است  اين  آن  و  دارد  وجود  نيز  سومي  راه 
کنيم.  سبکتر  خودمان  در  را  شهوت  فشار 

اما در آن  البته خوب است،  باشد،  اگر ممکن  ارتکاب گناه  از  با خوف   صبر 
» احتمال خطر« هميشگي است و عوامل قويتري بايد براي رفع احتمال گناه به 
کمک انسان بيايد. راه دومي که بيان کرده ايد هم البته بد نيست، اما امکان آن 
کم است و عواقب اجتماعي آن نيز ممکن است سنگين باشد. اگر شرايط معقولي 
پديد آيد که  هيچ گونه مشکلي نداشته باشد، مي توان اين راه را انتخاب نمود. 
در نتيجه شما مي بايست: اواً، در صحت و اول وقت بودن نمازتان بکوشيد. اگر 
آدم گرفتار گناه نشده باشد، نماز صحيح و اول وقت به فضل الهي مي تواند دين 
او را حفظ کند؛ ثانياً، کاري که فشار شهوت را کم کند انجام دهيد، مثًا غذاي 
خودتان را کّماً و کيفاً تقليل دهيد. اين مقدار از غذا که ما ايرانيها مي خوريم 
خيلي زياد است. گوشت، روغن و شيريني را از غذايتان به مقدار زيادي کم 
کنيد. ورزش هايي مانند  کوهنوردي، شنا يا ورزش رزمي را پيگيري نماييد 
که با ورزش، فشار دروني انرژي در انسان کاسته مي شود و فکر و خيال آدم به 
يک جاذبه قوي معطوف مي شود و اين خود، عامل مهمي براي کم کردن فشار 
شهوت دروني است.نکته پاياني که مهمتر از بقيه  موارد است، توسل هر روزه 
به حضرت ولي عصر)عج( است که اگر درست انجام شود، به فضل الهي حتما 
توفيق آور است. تذکر قابل توجه اين است که اگر موفق شديد، مغرور نشويد و 

دست از توسل و تضرع برنداريد و به هيچ وجه به خودتان اميدوار نباشيد.

رئيس جهاد دانشگاهي:
جهاد دانشگاهي خواجه نصير را با فرستنده هاي 

راديويي و نظامي مي شناسيم
رئيس جهاد دانشگاهي در آيين تقدير از خدمات مهندس محمد خدادادي 
و نيز معارفه دکتر حبيب اه اصغري به عنوان سرپرست جديد سازمان جهاد 
دانشگاهي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به اين که خدمات سازمان 
فوق را با فرستنده هاي راديويي و نظامي مي شناسيم، گفت: فرصت خوبي 
فراهم آمده تا دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بهره گيري از توانمندي 
دکتر اصغري چند مأموريت شاخص ازجمله درزمينه کشاورزي هوشمند 
را بر عهده بگيرد.به گزارش ايسنا، دکتر حميدرضا طيبي در اين مراسم 
بابيان اين که باروحيه خودباوري که امام خميني بعد از انقاب اسامي در 
جوانان ايجاد کرد پيشرفت و توسعه فرهنگي، آموزشي، علمي و فناورانه را 
در دستور کار خود قرارداديم، گفت: از آن زمان تاکنون به الگوسازي براي 

توسعه فرهنگي به ويژه توسعه علمي و فناورانه مبادرت ورزيده ايم.
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جمعه 97/10/14

آگهي مزايده عمومي 
 نوبت دوم

شهرداري نظرآباد به استناد مجوز شماره 126/ش 97/8/14 شوراي محترم اسامي شهر در نظر دارد محوطه ورزشي فنس کشي شده 
واقع در ضلع شرقي پارك فرهنگيان را جهت راه اندازي رشته هاي ورزشي اسكيت، ميني فوتبال و... به مدت سه سال از طريق 

مزايده عمومي اجاره دهد متقاضيان مي توانند با واريز سپرده شرکت در مزايده قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.
شرايط شرکت در مزايده:

1- شر کت کنندگان در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب سيبا به شماره 0104746757008 
نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام اين شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.

2- سپرده نفرات اول تا سوم مزايده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد 
نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- پيشنهادات به صورت مكتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر 
واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهدشد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

4- جهت دريافت اوراق مناقصه به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند. هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ريال مي باشد 
که بايد به حساب 010453402100 به نام درآمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.

5- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
6- متقاضيان مي بايست حداکثر تا پايان وقت اداري روز 97/10/26 پيشنهادات خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.

7- کليه هزينه هاي آگهي و کارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/13
خ ش: 97/10/6

آگهي شرکت در مزايده عمومي )تجديد آگهي(
واگذاري )اجاره( كليه امور ترمينال مسافربري و كارواش شهرداري اليگودرز

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوزات اخذ شده از شوراي محترم اسامي شهر اليگودرز و کميته انطباق فرمانداري ترمينال مسافربري شهرداري را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:

شرايط مزايده:
۱- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 7 روز کاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز 

مراجعه و اسناد مزايده را خريداري نمايند.
۲- داشتن سوابق و مجوز دفاتر اتوبوسراني و ميني بوسراني براي شرکت در موضوع بند ۱ مزايده الزامي است.

3- متقاضيان مي توانند در يک يا هر دو موضوع مزايده شرکت نمايند.
4- شرکت کنندگان در مزايده، اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاکتهاي جداگانه، اك و مهر شده شامل تضمين شرکت در مزايده را »پاکت الف« و گواهي تاييد صاحيت معتبر و اساسنامه و 
رزومه کاري )اشخاص حقوقي( و مدارك کامل شناسايي )اشخاص حقيقي( و قراردادهاي مربوطه مرتبط با موضوع مزايده در صورت وجود را در پاکت »ب« و پيشنهاد قيمت در »پاکت ج« قرار دهند و هر 

سه پاکت را در يک پاکت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
5- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شرکت در مزايده را به يکي از صورت هاي زير:

۱( چک تضمين شده بانکي
۲( ضمانتنامه بانکي، اخذ و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.

6- مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا 3 روز کاري پس از پايان مهلت خريد اين آگهي مي باشد.
7- به پيشنهاد مخدوش، مبهم، داراي شرايط، ناقص، پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و يا سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- شهرداري در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.
9- کليه کسورات قانوني به عهده  مستاجر مي باشد.

۱۰- هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل بعهده برنده مزايده مي باشد.
۱۱- برنده مزايده مي بايست تضمين انجام تعهدات را طبق شرايط اعامي درشرايط خصوصي و اين آگهي قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واريز نمايد. عاوه بر آن در صورت نياز تضمينات 

ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
۱۲- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره ۰۱۰8۱6۰۰79۰۰۱ شهرداري نزد بانک ملي واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد 

مزايده از شهرداري اقدام نمايند.
۱3- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد.

۱4- برنده مزايده مي بايست ظرف مدت 3 روز پس از اعام به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد. در غير اينصورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 
ميگردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد. همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال مي باشد.

۱5- ساير شرايط طبق قرارداد منعقده  و شرايط خصوصي مي باشد.
۱6- پرداخت کليه هزينه ها اعم از عوارضات شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.

۱7- ساير شرايط خصوصي پس از خريد اسناد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
۱8- اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد.

۱9- کليه متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روز کاري جهت دريافت اسناد و از تاريخ درج آگهي تا3 روز کاري پس از پايان مهلت خريد اين آگهي جهت پيشنهاد به نشاني 
استان لرستان - شهرستان اليگودرز - امور قراردادها مراجعه نمايند.

خ ش: 97/۱۰/۱3 تاريخ انتشار: 97/۱۰/۱3 

 آگهي مزايده عمومي فروش ماشين آات فرسوده
 شهرداري اليگودرز )تجديد آگهي(

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲/958 مورخ 96/۱۱/۱۰ و 6/۲94 مورخ 97/6/۲۰ شوراي محترم اسامي شهر اليگودرز تعداد ۲ دستگاه وسيله نقليه فرسوده خود را برابر قيمت 
پايه ذيل الذکر به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

مشخصات موضوع مزايده:

شرايط مزايده:
۱- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 7 روز کاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صاحيت معتبر شرکت و يا اصل کارت 

ملي شخص حقيقي به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
۲- شرکت کنندگان در مزايده، اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاکات جداگانه، اك و مهر شده شامل فيش واريزي سپرده شرکت در مزايده خود را در )پاکت الف( گواهي تاييد صاحيت معتبر 
و اساسنامه )اشخاص حقوقي( و اشخاص حقيقي مدارك کامل شناسايي را در )پاکت ب( و پيشنهاد قيمت را در )پاکت ج( قرار دهند و هر سه پاکت را در يک پاکت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه 

شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
3- متقاضيان محترم جهت شرکت در مزايده مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روز کاري در ساعات اداري پس از ارائه رسيد خريد اسناد و دريافت اسناد با هماهنگي امور قراردادها به مسئول انبار و موتوري 

شهرداري مراجعه و پس از بازديد از وسايل مورد مزايده و آگاهي کامل از شرايط مزايده اسناد و مدارك خود را حسب موارد مندرج در آگهي و اسناد مزايده طبق بند ۲ اين آگهي تحويل نمايند.
4- مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج  آگهي تا سه روز کاري پس از پايان مدت خريد آگهي نوبت دوم اعام خواهد شد.

5- به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و مخدوش و نيز پيشنهاداتي که کمتر از مبلغ پايه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- کليه کسورات قانوني به عهده برنده مزايده مي باشد.

7- اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز به شرکت در مزايده مي باشند.
8- شهرداري در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.

9- هزينه چاپ آگهي و کارشناسي اوليه جهت تعيين قيمت پايه انجام شده به عهده برنده مزايده مي باشد.
۱۰- برنده مزايده مي بايست ظرف مدت يک هفته  پس از اعام به واحد امور قراردادها و امور مالي جهت دريافت مبلغ به  صورت نقدي و بارگيري و ساير مراحل قانوني مراجعه نمايد در غير اينصورت 

سپرده شرکت در مزايده به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم منعقد ميگردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال مي باشد.
۱۱- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شرکت در مزايده را به يکي از صورتهاي زير ۱- چک تضمين شده بانکي / ۲- ضمانتنامه  بانکي، و يا 3-واريز نقدي به حساب شماره  

3۰۲8/۰43۰7663648/۰۰۱ نزد بانک انصار واريز و رسيد آن را ضميمه  مدارك ارائه شده نمايند.
۱۲-  مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره ۰۱۰8۱6۰۰79۰۰۱ شهرداري نزد بانک ملي براي هر دو مورد به طور جداگانه واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها 

متقاضيان نسبت به خريد اسناد مزايده از شهرداري اقدام نمايند.
۱3- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد.

۱4- کليه عوارضات مربوط به  وسيله نقليه مورد مزايده اعم از خافي- دارايي- محضر- نقل و انتقال - شهرداري و هزينه کارشناسي اوليه تعيين قيمت پايه و ارزش افزوده و... بعهده  برنده مزايده مي باشد.
۱5- برنده مکلف است در زمان واريز وجوه مربوط به  قيمت خودرو و کارشناسي به حساب شهرداري مبلغ ارزش افزوده را نيز طبق محاسبات امور مالي به حساب شهرداري واريز نمايد.

۱6- متقاضيان ميتوانند در يک يا در هر دو مورد از موضوعات مزايده شرکت نمايند.
۱7- اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرسwww.aligoudarzcity.ir     قابل دسترسي مي باشد.

۱8- کليه متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روز کاري جهت دريافت اسناد و از تاريخ درج آگهي تا سه روز کاري پس از پايان مدت خريد آگهي نوبت دوم جهت تحويل 
پيشنهاد به نشاني استان لرستان - شهرستان اليگودرز - امور قراردادها مراجعه نمايند.

۱9- متقاضيان ميتوانند جهت اطاعات بيشتر به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن  433۲569۲- ۰66 داخلي ۲۲۰ تماس حاصل فرمايند.
خ ش: 97/۱۰/۱3 تاريخ انتشار: 97/۱۰/۱3 

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

خدمات اجراي عمليات ايروبي اسكله ها و محدوده خط ساحلي بندر اروندكنار
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( خدمات اجراي عمليات ايروبي 
اسكله ها و محدوده خط ساحلي بندر اروندکنار به شماره )200970139600003( را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق 
درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/11 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 روز شنبه تاريخ 97/10/22

مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 16 روز پنجشنبه تاريخ 97/11/04
زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 10 روز شنبه تاريخ 97/11/06

تاريخ برگزاري جلسه پرسش و پاسخ: ساعت 10 روز شنبه تاريخ 97/10/29
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف:

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

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

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

تاريخ انتشار: 97/10/13
خ ش: 97/10/13

وزارت کشور
استانداري البرز

مديريت بنادر و دريانوردي آبادانداريوش يگانه مظهر - شهردار نظرآباد

مبلغ پايه - يک سال مبلغ پايه - ماهيانه - ريالموضوع مزايدهرديف
- ريال

ميزان سپرده تضمين شرکت 
در مزايده )ريال(

مبلغ خريد اسناد 
)ريال(

7۰/۰۰۰/۰۰۰84۰/۰۰۰/۰۰۰4۲/۰۰۰/۰۰۰65۰/۰۰۰واگذاري )اجاره( کليه امور ترمينال مسافربري شهرداري اليگودرز۱
۱5/۰۰۰/۰۰۰۱8۰/۰۰۰/۰۰۰9/۰۰۰/۰۰۰55۰/۰۰۰واگذاري )اجاره( کارواش شهرداري واقع در ترمينال مسافربري۲

همايون ديناراني - شهردار اليگودرزهمايون ديناراني - شهردار اليگودرز

مبلغ خريد اسناد قيمت پايه )ريال(رنگمدل سالشماره موتورشماره پاكمشخصات خودرورديف
- ريال

مبلغ سپرده شرکت 
در مزايده - ريال

۱37/5۰۰/۰۰۰65۰/۰۰۰6/875/۰۰۰سبز زيتوني۱۰/۰۱۲9۲758خرم آباد - ۱3378کاميون حمل گوشت۱
۲7/5۰۰/۰۰۰۱/375/۰۰۰سفيد روغني4۱۱۱538۲۱۱83۱8۲-9۱4ج۲۲وانت۲


