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آيت اه جوادي آملي:
اختاس و بي نظمي مالي 
نباشد، قطعا تحريم ها هيچ 

اثري نخواهند داشت

 محمدباقر قاليباف:
 ۴ درصدي هاي رانت خوار 
 هر روز 
فربه تر مي شوند

يادداشت
درس هاي عاشورايي!

حسن کربايي
مسلمان  کشور  از  آمريکا  مفتضحانه  خروج 
سوريه، بي ترديد، پيروزي بزرگي براي ملت 
اين کشور و درمجموع کليت جبهه مقاومت 

اسامي در سطح منطقه به شمار مي آيد.
يادمان نمي رود که هفت سال پيش هم زمان 
مرتجع  دول  سوريه،  در  اغتشاشات  بروز  با 
عربي ساده انگارانه و شتاب زده، در صف اول 
ديپلمات هاي  آشکار،  تخاصمي  در  که  گرفتند  قرار  دولت هايي 
مي کردند  تصور  زيرا  کشيدند،  بيرون  سوريه  خاک  از  را  خود 
يکسره  به زودي  تکفير  به دست جريان  قانوني سوريه،  دولت  کار 
مي شود. ديري نپائيد که دوسوم سوريه به تصرف تروريست هاي 
پيکارجو  منطقه اي  مرتجعين  و  اروپائيان  ناحيه  از  که  تکفيري 
ناميده مي شدند، درآمد. نفس دمشق به شماره افتاده بود. عناصر 
به چند ده متري کاخ رياست جمهوري سوريه رسيده  تکفيري 
افتخارآفرين  و  مقتدر  سپاه  درايت  و  نبود خاقيت  اگر  و  بودند 
سوريه،  دولت  به  وفاداران  فداکاري  و  اسامي  انقاب  پاسداران 

دمشق سقوط مي کرد.
 به يقين با سقوط دمشق و تسلط تکفيريان هدف حمايت رژيم صهيونيستي 
با تهديدي بسيار جدي مواجه  لبنان و عراق  و آمريکا، مرزهاي 
مي شد و خيلي زود سراسر اين دو کشور نيز به تصرف تکفيري ها 
امنيت  تضمين  مقاومت،  جبهه  سقوط  به منزله  اين  و  درمي آمد 
مرزهاي فلسطين اشغالي، محاصره گروه هاي جهادي فلسطين و 
لبنان، انزواي تفکر جهادي و تهديد مستقيم مرزهاي ايران اسامي 

معنا مي شد! اما هرگز به لطف خداي مهربان چنين نشد.
ايران اسامي وارد معرکه شده بود. اين ورود با درخواست دمشق 
صورت گرفت، چنانکه بعدها با تقاضاي اسد، اين دولت روسيه بود 
که وارد صحنه نبرد با تکفيري ها شد. با تأسي از مکتب عاشورا و با 
هدايت و حمايت ايران، حزب اه لبنان، زينبيون عراق، فاطميون 
تکفيري  خصم  برابر  در  ساح  پاکستان،  حيدريون  و  افغانستان 

برگرفتند. صهيوني 
معادات استکبار و ارتجاع عربي و صهيوني برهم خورد. کشوري 
که دوسوم آن در اشغال شبه نظاميان هفتاد و دو ملت بود، هرروز 
رنگ پيروزي هاي کوچک و بزرگ را ديد و کم کم وجب به وجب 

سوريه آزاد شد.
و  مي کردند  برگزار  نشست  دمشق  آينده  براي  که  دولت هايي 
اعضاي کابينه خيالي شان را مي چيدند ناگهان با واقعيت شکست 

محتوم روبه رو شدند.
داعش در بخش کوچکي از صحراي شرقي سوريه و کليت تکفيريون 

در استان ادلب به حلقه محاصره درآمدند.
کساني که با تشکيل ميليشيا در مناطق کردنشين سوري، با تحريک 
و حمايت پيدا و پنهان آمريکا در پي استقال، خيز برداشته بودند، 
چاره را در تن دادن به يکپارچگي ملي ديدند. آمريکا که آينده اي 
در سوريه براي خود متصور نبود اعام کرد خاک اين کشور را ترک 
مي کند. جدايي طلبان کرد هم از اعام آمادگي خود براي بر زمين 
گذاشتن ساح، سخن گفتند. دولت امارات متحده عربي که کامًا 

همقدم با تکفيريون بود سفارتخانه خود را در دمشق گشود.
را در  پيروزي  افق  اهالي سوريه و هم پيمانان مردم سوري  حاا 
تصوير شدن  براي  نفر  هزار  ده ها  مي بينند.  روشن تر  آينده  قاب 

اين پيروزي خون دادند.
ماجراي سوريه بي ترديد اثبات دو نکته و قاعده بزرگ است؛

اول اينکه؛ از ِعده و ُعده دشمن نبايد ترسيد!
دوم؛ خون بر شمشير پيروز است!

اين درس هاي عاشورايي براي همه روزها و سال ها و خطاب به 
همه ملت هاست!

اجازه دهيد باور نکنيم
سيد محمد بحرينيان

سياسي  فضاي  در  جرياني  يا  فرد  اگر 
 کشور پس از اشتباه خود به آن پي ببرد 
به تقصيرش معترف شود و در پي جبران 
باشد، بسيار پسنديده است، اما گردش 
مواضع و رفتاري که از آن بوي نامطبوع 
ساده فرض کردن مخاطب به مشام برسد 
مشمئزکننده است. هر مسئول بايد در مدت تصدي، تمام تاش 
خود را صرف اجراي ايده هايي کند که مانعي از سر راه جامعه 
برمي دارد و اگر احياناً ايده هايش کاري از پيش نبرد و در 
مقام اجرا و عمل مقبول نيفتاد، بايد عذرخواهي کرده يا حتي 
استعفا کند. نمي شود يک مسئول بدون توجه به هشدارها، 
و  برساند  نابساماني  و  تزلزل  به  را  نظر خود  تحت   دستگاه 
به يک باره در اوج بحران استعفا کند؛ چنان که نمي توان پذيرفت 
يک راننده بدون توجه به فريادهاي مسافران، اتوبوس را به 
لبه پرتگاه ببرد و به ناگاه ماشين در حال سقوط را رها کرده 

و از آن پياده شود.
در نظام سامت کشور چه اتفاقي افتاده است؟ اين مطلب 
 کوتاه، مجال شرح مسائل مديريتي و بودجه اي نيست، اما 
به طور خاصه در يک طرح جنجالي، بودجه چند هزار ميلياردي 
طرح تحول سامت طي چند سال چند برابر شد، بيمه ها بدهکار 
يا ورشکسته شدند، درآمدهاي کان نصيب معدودي از پزشکان 
 شد، اختافات شديدي ميان وزارت بهداشت با دستگاه  هاي 
بودجه  و  برنامه  سازمان  و  رفاه  وزارت  همچون   ديگر 
ايجاد شد؛ از انصاف نگذريم کمي هم از دغدغه بيماران 
کاسته شد و حاا پس از گذشت پنج سال که اين طرح 
به چاه ويل بودجه تبديل شده، همه منتقد شده اند و 
آن،  به  انتقاد  در  دولتي  مسئوان  برخي  آنکه  جالب تر 
گوي سبقت را از ديگران ربوده اند. همان مسئواني که 
در تبليغات انتخابات رياست جمهوري گذشته، طرح تحول 
سامت را نقطه قوت دولت و از توفيقات آقاي روحاني 
و قاضي زاده هاشمي و دولتمردان مي دانستند. نمونه اين 
وضعيت در برجام هم قابل مشاهده است. وزير خارجه و 
سخنگوي وزارتخانه، چند هفته است طوري از برجام و 
 حتي جايگزين اروپايي اش انتقاد کرده و آن را غيرقابل اتکا 
 مي دانند که گويي ديگران طراح و مدافع برجام وSPV بوده اند 
و اينان از ابتدا مخالف.مسئوليت کارتان را بپذيريد. وقتي به 
اين سرعت مواضعتان را از بيخ و بن تغيير مي دهيد، عموم 
مردم نه سخنان ديروزتان را باور مي کنند و نه حرف هاي 
امروزتان را؛ چه اين که آن تعريف ها، اقتضاي ديروزتان 

بوده و انتقادات فعلي، اقتضاي امروزتان.

سرمقاله
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حجت ااسام حاج علي اکبري:

زنجيره طايي مقاومت منطقه اي 
تشکيل شده است

حجت  ااسام قرائتي:

بايد از تدريس علوم 
غيرنافع در حوزه و 

دانشگاه جلوگيري شود

مديرکل مصدومان شيميايي بنياد شهيد:

  63 هزار 
 جانباز شيميايي

 داريم

رئيس اتحاديه اماك در گفت وگو با رسالت:

نمي توان با دستور 
پادگاني، قيمت مسکن را 

پايين آورد

گزارش رسالت از وضعيت آشفته اماك؛

 بازار مسکن در جست وجوي آرامش گمشده
جهش80  درصدي قيمت مسکن از سال 95 تاکنون کاهش 
محسوس معامات ملک در تهران را رقم زده است. صاحب نظران 
مي گويند بازار مسکن بيش از اين کشش رشد قيمت را ندارد 
زيرا اين رشد به کاهش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد. از 
سوي ديگر نرخ سکه و ارز روند نزولي خود را طي مي کند. اما 
پرسش اين است که چرا اين بازار هنوز رنگ ثبات و آرامش را 
به خود نديده است؟ کارشناسان دو پاسخ متفاوت ارائه مي دهند 
اول اينکه چسبندگي قيمت ها در بخش مسکن هم وجود دارد و 
ديگر اينکه بازار ارز و سکه با بازار مسکن قابل قياس نبوده و رشد 
چندين برابري ارز لزوما به معناي افزايش قيمت مسکن نيست. 

اين ديدگاه معتقد است نهاد هاي مسکن، وارداتي نيست، پس 
نمي تواند متاثر از نرخ ارز باشد.قيمت مسکن نسبت به آذر 96 
حدود 92 درصد افزايش داشته است  بانک  مرکزي در تازه ترين 
گزارش خود، آماري از تحوات قيمت مسکن در آذرماه امسال 
ارائه کرده. بر اين اساس، »تعداد معامات آپارتمان هاي مسکوني 
شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/6 
و 6۱/۷ درصد کاهش داشته و متوسط قيمت خريد و فروش يک 
متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده، معادل 9ميليون و 
550 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتيب ۴/۱ و 9۱/8 درصد افزايش را نشان مي دهد .
ادامه در صفحه 4

 حسام عقبايي: کنترل هاي پليسي در بخش مسکن معنايي ندارد
 حسن محتشم: قيمت تمام شده ملک نسبت به سال گذشته چندين برابر شد

يادداشت
آورده برجام چيست؟

سيد مسعود علوي
اين روزها يک پرسش کليدي که ذهن مردم را به خود مشغول 
داشته، اين است که؛ »آورده برجام چيست؟« رئيس جمهور در ايام 
تبليغات انتخابات رياست جمهوري مي گفت کليدي در دست دارد 
که قفل مذاکرات هسته اي را باز مي کند به گونه اي که مردم نيازي 

به گرفتن يارانه از دولت نداشته باشند.
امروز پس از گذشت 6 سال از مذاکرات هسته اي و سه سال امضاي 
قرارداد برجام و توافق هسته اي، رئيس ديپلماسي کشور مي گويد: 

»هدف از برجام، اقتصادي نبود«! او فراموش کرده است رئيس جمهوري که وي افتخار وزير 
خارجه بودن کابينه اش را دارد، سال 9۴ گفته بود: »تحريم هاي ظالمانه بايد از بين برود 
تا سرمايه بيايد و مشکات محيط زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود و 

بانک ها احيا شوند«!
او فراموش کرده است که آقاي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي وقت گفته بود: »بعد از توافق 

هسته اي بذر اقتصاد ايران به ثمر مي نشيند«!
او فراموش کرده است که آقاي سيف رئيس کل بانک مرکزي، همان سال 9۴ گفته بود: 

»اقتصاد ايران پس از توافق هسته اي شکوفا مي شود«!
او فراموش کرده است که آقاي نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور و مغز متفکر اتاق 
اقتصادي دولت گفته بود: »بعد از توافق هسته اي منتظر رشد اقتصادي، کاهش تورم و 

خروج از رکود باشيم«!
او فراموش کرده است که آقاي ترکان رئيس مناطق آزاد به مردم گفته بود: »منتظر هجوم 

سرمايه هاي خارجي بعد از توافق هسته اي باشيد«!
اکنون مردم پس از 6 سال شاهد اين هستند که نه سرمايه خارجي آمده است، نه شکوفايي 
اقتصادي رخ داده است، نه مشکل محيط زيست و اشتغال حل شده است و نه بذر نکاشته 

اقتصاد ايران در دولت هاي يازدهم و دوازدهم به ثمر نشسته است.
وزير خارجه هم آب پاکي را روي دست همه ريخته و گفته است؛ اصًا هدف از برجام، 

اقتصادي نبود!
 اکنون با تورم ۴0 تا 200 درصدي در برخي از اقام کااها روبه رو هستيم. قيمت دار در 
بي سابقه ترين حالت که در هيچ دولتي سابقه نداشته است تا ۱8 هزار تومان باا رفت. اان 
چرخ بسياري از کارخانه ها نمي چرخد. ارزش پول ملي تا دو سوم کاهش يافته است. چه 
کسي پاسخگوي آن وعده ها و اين اوضاع است؟ دولت يازدهم و دوازدهم با شعار رونق اقتصادي 
و حل مشکات معيشتي و دادن وعده هاي بي حد و حصر گشايش در وضع اقتصادي، از 

مردم راي گرفت. تکليف اين آراء چه مي شود؟
رئيس جمهور قبل از امضاي برجام در قاب تلويزيون ظاهر شد و تصريح کرد: »ما چيزي 
را امضا نمي کنيم مگر اينکه تمام تحريم هاي اقتصادي برداشته شود«! لغو تحريم چه شد؟ 
نتيجه اين خوش خيالي اين شد که نه تنها تحريم ها برداشته نشد، بلکه تحريم هاي جديد 

وضع شد!
باأخره يک کسي در دولت بايد بگويد آورده برجام چه بود؟

اين گونه اظهارات رؤساي ديپلماسي خارجي کشور نشان مي دهد آنها از کدخدا نااميد شده اند 
اما هنوز کورسويي از اميد به اروپا دارند. قرار بود اروپاييان ظرف دو هفته وعده هاي برجامي 
را عملياتي نموده و در رفع تحريم ها همت گمارند، اما هفت ماه است دستگاه ديپلماسي ما 

را سرکار گذاشته اند و نم پس نمي دهند.
آورده برجام به تعبير سيف و بعضي مقامات وزارت خارجه تقريباً هيچ بوده است. بايد ديد 
دولت براي »هيچ«، چه خسارتي به اقتصاد کشور و نيز دستاوردهاي هسته اي کشور که 

حفظ آن يک شعار ملي بود، وارد کرده است؟!
اخيراً رئيس جمهور در جمع وزير و کارکنان وزارت نيرو گفته است:»برجام يکي از خيرات 
دولت يازدهم است که حسنه آن مداوم براي هميشه باقي مي ماند، مانند کار خيري است 

که پايان ندارد«
سه سال است منتقدين سوال مي کنند حسنات و خيرات برجام چيست؟جز ناسزا چيزي 

نمي شنوند و کارنامه اي هم براي ادعاي خيرات و حسنات برجام ارائه نمي شود!
دولت سه راه حل براي خروج از اين بن بست دارد؛

۱- نگاه به شرق و بريدن از غرب به ويژه آمريکا و اين چند کشور اروپايي طرف برجام
2- اتکا به توليد دروني در رونق اقتصادي و عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي

3- توقف تعهدات برجامي و شکستن قفل فعاليت هاي هسته اي و بازگشت به نقطه صفر.
اما متأسفانه هيچ تحرکي از سوي دولت براي خروج از بن بست هستهاي مبتني بر اين سه 

 رويکرد ديده نمي شود!

آگهي مزايده عمومي
شماره  1397.5207 )نوبت اول( 

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

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دوم

شرکت گاز استان گلستان

آگهي فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار
مرحله اول )نوبت اول (

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/2384/ش مورخ 1397/9/3 شوراي اسامي شهر هشتگرد 
و صورتجلسه هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري و در راستاي تحقق اهداف توسعه شهر و ايجاد منابع درآمدي 
پايدار جهت پروژه مشارکتي احداث مجتمع تجاري و اداري واقع در ضلع غربي بلوار مدرس )با روش مشارکت مدني( 
با زمان ساخت 2 ساله و توان، سرمايه و مشارکت بخش خصوصي اصل 44 قانون اساسي اقدام نمايد. لذا عاقمندان 
به شرکت در فراخوان مي توانند جهت دريافت اسناد و مدارك يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور 
سرمايه گذاري و مشارکتهاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 4-44222022-026 تماس حاصل 
فرمايند. سپرده شرکت در فراخوان مبلغ 3/036/806/300 ريال مي باشد که مي بايست به صورت ضمانتنامه بانکي 
يا فيش واريزي در وجه شهرداري به حساب شماره 1067613761 نزد بانك رسالت شعبه هشتگرد کد شعبه 636 به 
نام شهرداري هشتگرد واريزگردد. به پيشنهادات مخدوش، مبهم، فاقد سپرده يا رسيده پس از مهلت مقرر ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد مشارکت نزد شهرداري باقي مي ماند و چنانچه 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. ساير اطاعات و جزئيات 
مربوط به پروژه در اسناد فراخوان مندرج است و هيات عالي سرمايه گذاري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار 
است. ضمنا پرداخت هزينه اي چاپ آگهي و کارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد و پيشنهادات مي بايست 
در پاکتهاي جداگانه الف و ب به صورت اك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 1397/11/4 به دبيرخانه 

شهرداري تحويل داده شود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/22

خ ش: 97/10/15

وزارت کشور
استانداري البرز

شهرداري هشتگرد

امير بهمني - شهردار هشتگرد

شهرداري هشتگرد

بيانيه پاياني اجاس جامعه مدرسين:
 راه حفظ عزت ايران 

تکيه بر توان داخلي است
به گزارش رسا، اجاسيه سراسري جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم با صدور بيانيه اي به کار خود پايان داد. در بخشي از اين 
بيانيه آمده است:  روحانيت و حوزه هاي علميه ضمن ستايش 
نقش بي بديل رهبري نظام در مهار فتنه ها و سکانداري انقاب و 

مقابله با زياده خواهي هاي نظام سلطه و استکبار جهاني، پشتيباني 
از اصل مترقي وايت فقيه و رهبري نظام را وظيفه دائمي خود 
مي داند.در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: مرجعيت شيعه 
به عنوان عالي ترين رکن و جايگاه روحانيت در حوزه هاي علميه 
همواره پيشتاز در دفاع از کيان اسام ناب محمدي )ص( و انقاب 
اسامي بوده و خواهد بود و تاش هاي مؤثر اين عزيزان را در حفظ 
اصول و ارزشهاي اسامي ارج مي نهيم و زمزمه هاي نابخردانه و 
مغرضانه اي که باعث تضعيف اين جايگاه رکين و حوزه هاي علميه 
گردد را محکوم مي نمائيم. اين بيانيه مي افزايد: تحريم هاي سنگين 

آمريکا که به دنبال بدعهدي و پيمان شکني هاي مکرر آنها و در 
حقيقت برخاسته از عمق کينه و خباثت و دشمني استکبار جهاني 
با انقاب اسامي است، اگر چه مشکات جدي را براي مردم عزيز 
ما به وجود آورده است، اما اين درس عبرت و پيام را براي مسئولين 
و مردم کشور دارد که تنها راه براي حفظ عزت و سربلندي ايران 
اسامي تکيه بر توان داخلي و اقتصاد مقاومتي است و ان شاءاه 
به حول و قوه الهي و با همت و تدبير و همدلي و همراهي مردم 
و مسئولين، همچون چهل سال گذشته انقاب، اين مشکات 

تحميلي را با موفقيت پشت سر خواهيم گذاشت.



»

محمدخان:
 تقريبا 

 هيچ حزبي
  از دولت روحاني 

راضي نيست

سيا سي شنبه 15 دي 21397
28 ربيع الثاني 1440-5 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9401

عضو هيئت مؤسس حزب اعتدال و توسعه گفت: تقريبا هيچ حزبي از دولت روحاني راضي نيست.
مرتضي محمدخان در  گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: با عملکردي که دولت از خود نشان داده است اکنون تقريبا هيچ حزبي از دولت آقاي روحاني 
راضي نيست.وي در پاسخ به اظهارات کواکبيان مبني بر اينکه »حزب اعتدال و توسعه عددي بيش 
نيست و با پايان اين دولت کارش به پايان مي رسد«، گفت: اينکه برخي افراد پيش بيني مي کنند که با 
تمام شدن دوره دولت، کار حزب اعتدال و توسعه تمام مي شود، حرفي غيرکارشناسي و غيرتخصصي 
است.محمدخان با بيان اينکه حزب فرد نيست که دوره اش به اتمام برسد، تصريح کرد: به نظرم 
افراد بدون اينکه از حزب اعتدال و توسعه شناختي داشته باشند، صحبت کرده اند اما بايد بدانند که 
حذف رقيب کار درستي نيست چراکه احزاب با هم رقابت مي کنند که بهترين افراد از سمت آنان 
براي انتخابات مجلس و رياست جمهوري معرفي شوند و تمامي احزاب بايد عملکرد خوبي از خود 

نشان دهند تا در انتخابات پيروز شوند.وي با اشاره به اين نکته که اساسا اعتدال و توسعه، حزب 
دولت ساخته اي نيست که با اتمام دولت به پايان برسد افزود: هيچ کدام از اعضاي حزب اعتدال و توسعه  
در دولت وزير نيستند اما براي مثال از حزب کارگزاران شخصي مانند آقاي جهانگيري را داريم که 
فرد مهمي در دولت است و تصميمات مهمي را مي گيرند، در نتيجه حزب کارگزاران کارهاي مهمي 
را در دولت بر عهده دارد عليرغم اينکه منتقد دولت هم هستند.وي با بيان اينکه با عملکردي که 
دولت از خود نشان داده است  تقريبا هيچ حزبي از دولت روحاني راضي نيست، تصريح کرد: حزب 
کارگزاران سردسته تمامي احزاب منتقد دولت است؛ اخيرا آقاي کرباسچي هم مصاحبه اي را انجام 
دادند و اعام کرد که دولت سخنگو ندارد به دليل اينکه کاري انجام نداده است در نتيجه احزاب با 
عملکرد فعلي دولت مخالف هستند اما برخي با دولت  و شخص آقاي روحاني رفاقت و رودربايستي 

دارند  که از دولت انتقاد نمي کنند و اين هم از حاشيه هاي دولت است.

حجتااسامعلياکبري:
زنجيره طايي مقاومت منطقه اي تشکيل شده است

رمزنگاري از مديريت کشور به شيوه "قورباغه پخته"

خطيب نماز جمعه تهران گفت: امروز محور مقاومت زنجيره طايي مقاومت 
در منطقه را تشکيل داده است.به گزارش تسنيم، حجت ااسام محمدجواد 
حاج علي  اکبري گفت: همه ما وظيفه  داريم که در آستانه 40 سالگي انقاب 
از اين دستاورد همچون جان مان نگهداري کنيم.خطيب نماز جمعه تهران با 
بيان اينکه 900 نمازجمعه در حال حاضر در کشور در حال برگزاري است، 
خاطرنشان کرد: اين نعمت بزرگي است که بايد قدر آن را بدانيم. وي با 
بيان اينکه امسال بهمن متفاوتي نسبت به سال هاي قبل داشته باشيم، 
تصريح کرد: امسال چهلمين سالگرد انقاب اسامي است و بايد روزهاي 
خدايي گرامي داشته شود که بايد قدر آن را بدانيم.آن روزي که که خبر 
آزادي يک ملت و جاري شدن فرمان الهي در يک جامعه مستقر مي شود 
و طاغوت ذليل و خوار مي شود آن روز، روز خداوند است و بايد گرامي 
داشته شود. وي اضافه کرد: در تاريخ ملت ايران هيچ ماهي مانند بهمن، 
هيچ روزي مانند  22 بهمن و هيچ دهه اي به مانند دهه فجر نيست؛ هر 
ساله مردم با حضور با شکوه خود، باطل سحر فتنه ها را به همراه داشتند و 
دشمنان از اين حضور به خشم آمده اند و حضور يک ملت مومن در صحنه 
براي آنها سخت و دشوار است.امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه بهمن 
ماه امسال متفاوت از سال هاي گذشته خواهد بود، تصريح کرد: امسال 
چهلمين سال انقاب اسامي است و مردم بر مدار امامت و وايت جشن 
بزرگ، استقال، آزادي و جمهوري اسامي را به صورت ويژه اي برگزار 
ايران در چند سال  تاکيد کرد: آنچه ملت  خواهند کرد.حاج علي  اکبري 
گذشته به دست آورده  اند حاصل کيمياي مقاومت است؛ ما در 40 سال 
گذشته با يک ملت مقاوم روبه رو هستيم که در اين سال ها با انواع توطئه ها 
و فتنه ها مقابله کرده و هر آنچه به دست آورده را مديون ايثار و مقاومت 
خود است.وي با تاکيد براينکه ملت عزيز ما روزهاي تلخ و سياه تسليم 
و سازش با مستکبران را هيچ وقت از ياد نخواهد برد، خاطر نشان کرد: 
روزهايي که ملت تحقير شد، روزهايي که عظمت ايران توسط حاکمان 

پليد به حراج گذاشته شد و روزهايي که آزادي در گوشه زندان ها ذبح 
مي شد، فراموش شدني نيست. روزهاي وادادگي فرهنگي و هويتي ملت را 
فراموش نمي کنيم. روزهاي وابستگي و نوکري آمريکا و استکبار و روزهاي 
دوستي با صهيونيست هاي پليد و تبهکار را از ياد نخواهيم برد.خطيب اين 
هفته نماز جمعه تهران ادامه داد: به ياد بياوريم تولد دوباره يک ملت را با 
پيروزي انقاب. تولد دوباره يک ملت با راهنمايي يک انسان الهي، آزاده، 
عارف، عبد صالح پروردگار متعال که نسخه نجات ملّت ايران از نص قرآن 
و عترت استخراج کرد و نقشه راه عزت آن ها را در اختيارشان قرار داد. 
از روزي که ملت به ميدان آمد و جان خود را تقديم کرد، روزهاي عزت 
شروع شد و امروز پس از چهل سال، به لطف پروردگار، ملت عزيز ما 
ميوه هاي شيرين اين شجره طيبه را دارند مي چشند.يک ملت روي پاهاي 
خودش مي ايستد و دشمن و ملت هاي ديگر برآمدن يک تمدن جديد را  
با پيام هاي جديد از شرق مشاهده مي کنند.وي افزود: يک نگاه سريع به 
وضعيت دشمنان ايران نشان مي دهد آنها در چه وضعي قرار دارند؛ اگر 
نگاهي کوتاه به اطراف خود داشته باشيم، خواهيم ديد که  تمدني در حال 

طلوع است، تمدن غرب در حال افول است و  نشانه هاي بسياري دارد که 
اين مسئله کم نيست،  البته بايد مراقب توطئه هاي دشمنان باشيم.امام 
جمعه موقت تهران با اشاره به خروج زبونانه نيروهاي آمريکايي از منطقه 
و حضور شبانه و دزدکي رئيس جمهور عجيب و غريب آمريکا به عراق و 
اظهارات حسرت بار وي مبني بر اينکه هزاران دار در خاورميانه خرج کرديم 
و چيزي عايد ما نشد، گفت: آمريکايي ها هرجا رفتند، براي آن ملت بدبختي 
و بيچارگي آوردند، خوشحاليم که مي روند، کاش نيامده بودند و اي کاش 
زودتر بروند. با مقاومت مردم منطقه، خاورميانه )غرب آسيا( به گورستان  
آرزوهاي آمريکايي ها تبديل شد.حاج علي  اکبري با بيان اينکه امروز شاهد 
اين هستيم که رژيم صهيونيستي در برابر ملت ما چه روزهاي سختي را 
سپري مي کند، اظهار داشت: حد نصاب شکست رژيم صهيونيستي به دو 
روز رسيده است. امروز محور مقاومت زنجيره طايي مقاومت در منطقه 
را تشکيل داده است؛ حلقه هاي اين زنجيره طايي، حزب اه لبنان، قواي 
وطني در سوريه، حشد الشعبي و انصار اه يمن و مقاومت مردمي در 
نيجريه است که اين حاصل مقاومت مردم است.خطيب موقت نماز جمعه 
تهران ادامه داد: ملّت ايران در بخش هاي گوناگون در حال دريافت ميوه هاي 
مقاومت هستند، بايد بايستيم و مقاومت کنيم. بهمن امسال ان شاءاه 
بهمني متفاوت و آکنده از دلبستگي و وفاداري ملّت ايران در سايه سار 
نظام مقّدس بر محور وايت خواهد بود.حاج علي  اکبري گفت: مسئولين با 
اعتماد به جوانان مؤمن و انقابي، نسخه مقاومت را تکميل کنند و ميدان 
را براي جوانان نخبه و مهياي خدمت آماده کنند.وي ادامه داد: اميدواريم 
در روزهاي سختي که جامعه به خاطر تحريم ها و دشواري هاي اقتصادي 
تجربه مي کند، مسئوان صبورانه و مهربانانه، مجاهدت هاي خود  را بيشتر 
کنند و توکل به خدا را افزايش دهند؛ همچنين  مهرباني شان با مردم را 
تقويت کنند. اين امتحاني  است براي همه ما و اميدواريم همه در اين 

امتحان موفق شوند.

صفوراترقي
و  اي  رسانه  سواد  بحث  در  گاه  و  مديريتي  هاي  سيستم   در 
دشمن شناسي حتما مثال قورباغه پخته را شنيده ايد. مي گويند 
اگر قورباغه را به طور مستقيم در آب جوش بيندازيد سريع بيرون 
مي پرد و واکنش نشان مي دهد، ولي اگر داخل آب ولرم قرار 
داده و به مرور آب را گرم و گرم تر کنيد ، قورباغه با اين افزايش 

دما به راحتي کنار آمده و درنهايت مي پزد.
اين مثال، استعاره عجيبي از ذهن آدمي و حتي جامعه دارد که 
تغييرات بسيار فاحش را به سرعت مي فهمد ولي دربرابر تغييرات 
 ، آرام رخ مي دهد  روند  زمان طبق يک  در طول  تدريجي که 
واکنشي نشان نمي دهد و بسياري از سياستمداران براي رسيدن 
به هدف مدنظر خود ترجيح مي دهند که همين شيوه را به کار 

برند، شايد زمانبر باشد ولي اکثرا به نتيجه مي رسد.
براي  بارها  و  بارها  نيز  ما  کشور  در  خارجي  و  داخلي  دشمنان 
 به نتيجه رساندن تهاجمات فرهنگي و کمرنگ کردن ارزشها و 
بي تفاوت شدن جامعه نسبت به ضد ارزشها، از اين شيوه استفاده 

کرده اند.
اولين جرقه هاي آن هم شايد آن زمان زده شد که سخن از آزادي 
بيان و انديشه و  گفت وگوي تمدنها و تساهل و تسامح به ميان 
آمد و محتواي فيلم هاي سينمايي و کتاب ها و آثار ارائه شده 
لمپنيزم، حاکميت  از گسترش فرهنگ  در جشنواره ها، پر شد 
فرهنگ دين زدايي و غرب گرايي بر توليدات سينمايي، خوانندگي و 
رقص زنان، پخش موسيقي  هاي غيــر مجاز، سير صعـودي خشونت 
در فيلم ها، توجيه خيانت زن و مرد به يکديگر به عنوان امري عادي 
و جايز، به چالش کشيـــدن مظاهر اقتــدار نظام از جمله ارتش، 
سپاه و تصوير آنان به عنــوان نهادهايي متحّجر و کهنه گرا، القاء 
عقب ماندگي مسلمانان، عدم هماهنگي با سياست هاي خارجي نظام 

از تصاوير زنان، غيرت زدايي،  ابزاري  جمهوري اسامي، استفاده 
ضد  استفاده  مقدس،  دفاع  بردن  سؤال  زير  زنان،  ناامني  تبليغ 
ارزشي از نمادها و عناوين مقدس با تکنيک هاي هنري، مطرح 
کردن فرزندان نامشروع به عنوان امري عادي و غير قبيح، نفي 
روحيه استکبار ستيزي، خانواده گريزي، ترويج طاق، خودکشي، 

سيگار و مشروب، رابطه هاي پنهان و ده ها مورد ديگر.
حاا پس از چهاردهه از انقاب، شاهد بدتر شدن اين وضعيت و 
افزايش مصاديق آن در صدا و سيما و سينما و حوزه هاي ديگر 
فرهنگي و هنري هستيم. افشاگري رهبر انقاب از ماجراي قرارداد 
 سند 2030  در دولت اخير نيز، مشخص کرد که شيوه قورباغه پزي 
همچنان ادامه دارد و ردپاي آن هم در برنامه هاي بسيار زيادي 

ديده شده است.
در همين هفته اخير چند نمونه بارز را مي توان به وضوح ديد:

1. ماجراي پخش صحنه هاي مستهجن يک فيلم در شبکه کيش 
که منجر به اخراج مدير شبکه و عوامل دخيل در آن شد و البته 
بافاصله جهت دلجويي با توجه به "حسن سوابق" و "تعهد" وي 

به سمت مشاور منصوب شد!
از  ناسالم  الگوي  معرفي  و   " دخترونه  "کاما  برنامه  ماجراي   .2
دختري گردشگر با نام سحر طوسي که با سفرهاي مجردي خود 
به کشورهاي مختلف، فيلم و عکس منتشر مي کند و سبک زندگي 
و اعتقادات وي هيچ نسبتي با خانواده ايراني - اسامي ندارد و 
از قضا عکس هاي بدون حجاب و بعضا با حجاب او در پياده روي 

اربعين در کربا در فضاي مجازي به چشم مي خورد.
3. اجراي موزيک ويدئوي جديد مهدي يراحي با نام "پاره سنگ" و 
هجمه اي عليه دفاع مقدس. گذشته از پوشش عجيب خواننده در اين 
موزيک ويدئو با يونيفرم نظامي و بازوبندي با آرم "نازي"ها، جنگ را 
 بچه بازي نشان داده و مي گويد يک عمر است خواب خوش نديده ايم 

و اتفاقا همانجا خواب خوش را دار نشان مي دهد و ايران را تلويحا 
انتقاد  به طواني شدن جنگ  و  کند  مي  معرفي   آغازگر جنگ 
مي کند. جالب اينجاست که مسئوان مربوطه با وجود اين که 
کليپ منتشر شده با چيزي که دفتر موسيقي برايش مجوز صادر 
کرده مغايرت دارد و بخشي از شعر منتشر شده هم با آن که مجوز 
گرفته متفاوت است، در کل اثر غيرمجاز محسوب مي شود، باز براي 

ممنوع الفعاليت شدن خواننده به دنبال توضيح است .
"گروهک  مشابه  پوشش  با  بانوان  کنسرت  جنجالي  بيلبورد   .4

تروريستي منافقين"
5. اکران فيلم هاي سينمايي سفارشي با موضوعات کمدي سياسي 
)مارموز، کلمبوس( و فيلم هاي سخيف بدون محتوا براي کودکان 
)پاستاريوني ، آمپول ، پيشوني سفيد( که در جاي خود تحليل و 

تفسير کارشناسان متخصص و متعهد را مي طلبد.
و حاا سوال اينجاست که آيا راهکاري هم در برابر اين سيستم 
مديريتي وجود دارد يا خير . شايد توجه به اين نکات مهم باشد 
که چه پارامترهايي اطراف ما در حال تغيير هستند؟ کدام يک از 
اين پارامترها، تغييراتشان ناچيز و کم اهميت است، اما تغييرات 
تدريجي ولي دائمي دارند؟ اگر اين تغييرات براي مدتي )يک سال، 

پنج سال، 10سال( ادامه پيدا کنند، چه نتايجي رخ مي دهد؟
با اندکي تامل در چينش پازل هايي که در اطرافمان به مرور در حال 
شکل گيري هستند و همچنين افرادي که حتي در بدنه دولت و 
مسئولين نفوذ کرده اند، خواهيد فهميد که غرض از مطرح کردن 
چهارشنبه هاي سفيد، آزادي هاي يواشکي، ازدواج سفيد، حضور 
زنان در ورزشگاه، کاريکاتورهاي ضد دين، توهين به مقدسات، باا 
 بردن سن ازدواج و سگ و گربه را جايگزين فرزند کردن، دست هايي 
پشت پرده است براي بي تفاوت کردن ما و عادت دادنمان به روالي 

غير از آني که برايش انقاب کرديم و شهيد داديم.

خبر
بهاذعانسياستمدارانونظريهپردازانبينالمللي؛
ايران قدرت بزرگ منطقه اي است 

نشست فصلي کانون دانشگاهيان ايران اسامي با حضور اعضاي شوراي 
مرکزي و دبيران استاني کانون از سراسر کشور روزپنجشنبه 9۷/10/13 در 
تهران برگزار شد.سيد محمد حسيني دبيرکل کانون در اين جلسه اعام کرد 
 به زودي کنگره ملي کانون با حضور اساتيد متعهد و انقابي از دانشگاههاي 
 31 استان کشور برپا مي شود و 1۷ عضو جديد شوراي مرکزي انتخاب مي شوند.

حسيني در پاسخ به اين سوال که گزينه کانون براي انتخابات رياست 
 جمهوري کيست؟ به اين نکته اشاره کرد که اولويت و تمرکز فعاليت هاي 
انتخابات مجلس شوراي اسامي  کانون در سال 9۸ معطوف شبه 
مردمي  و  وايي  نمايندگان  انتخاب  و  آن  در  تحول  که  است، 
ضرورت کنوني انقاب است و بسياري از آسيب هاي فعلي به دليل 
ضعف و فشل بودن مجلس فعلي است که بعد از مجلس ششم پر 
اساسي  تغيير  انقاب است و درصورت  از  بعد  اشکال ترين مجالس 
 دومينوي کنار رفتن غربگرايان از دولت و شوراها شروع مي شود.
در اين نشست يک روزه همچنين حجت ااسام و المسلمين رستمي رئيس 
 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به نقل از امام خامنه اي 
گفت: ترديدي در افول و فروپاشي قريب الوقوع تمدن غرب وجود 
ندارد. با هدف گذاري درست و برنامه ريزي هوشمندانه مي توان تمدن 
به عنوان تمدن جايگزين مطرح کرد. را   نوين توحيدي و اسامي 
رئيس نهاد همچنين با ذکر خاطره اي از زبان فرماندهان حزب اه در نبرد 
سوريه و تحقق پيش بيني رهبر حکيم و دور انديش انقاب خاطرنشان 
 ساخت که در جنگ اراده ها ملتي پيروز است که با عزم و اميد حرکت کند.

دکتر پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي 
مرکزي کانون ديگر سخنران مراسم بود که به تشريح جنگ اقتصادي 
آمريکا و بررسي ايحه بودجه سال 9۸ پرداخت و بر اين نکته تأکيد 
کرد که اگر اقدامات اقتصادي دولت مبتني بر کار کارشناسي و در 
نظر گرفتن راهکارهاي صاحب نظران و کارشناسان دلسوز اقتصادي 
منطقه اي  همکاري هاي  نيز  و   ملي  ظرفيت هاي  از  بهره گيري  با  و 
مي شود. فراهم  سريع تر  کنوني  دشوار  مرحله  از  عبور  مسير   باشد 

دکتر پورابراهيمي در ادامه بر لزوم پيشگيري از فرار مالياتي داان و 
سرمايه داراني که به لطايف الحيل از پرداخت ماليات خودداري مي کنند 
تاکيد کرد و افزود: اگر دولت از کارآمدي ازم برخوردار بود، مي توانست 
تهديد اقتصادي فعلي را به فرصت پايان دادن وابستگي بودجه به فروش 
 نفت تبديل کند و در آمد نفت کا به حساب صندوق توسعه واريز شود.
وي در توضيح ضعف نظارتي مجلس گفت: از مجلسي که در تراز 
 انقاب اسامي نيست نبايد توقع تصميمات و اقدامات انقابي داشت.
دکتر خرمشاد دبير شوراي راهبردي روابط خارجي سخنران بعدي بود که 
 با تبيين تحوات چهار دهه گذشته گفت: عليرغم تهديدها و تحريم ها 
بدون ترديد اينک ايران به يک قدرت منطقه اي خود بنياد بعد از 40 سال 
تبديل شده و اين واقعيتي است که سياستمداران و نظريه پردازاني چون 
 کوهن و هانتينگتون هم بر اساس تقسيم بندي هاي خود به قدرت برتر، 
 قدرت هاي بزرگ منطقه اي و قدرت هاي منطقه اي درجه 2، به آن اذعان دارند.

ديگر سخنران اين نشست دکتر زاهدي نماينده کرمان و عضو شوراي 
مرکزي کانون بود که به تحليل و نقد بودجه معاونت علمي، وزارت 
علوم و بهداشت پرداخت و يادآور شد که اگر مجلس در اين زمينه 
سلول هاي  نانو،  مثل  مهمي  پروژه هاي  آينده  سال  نکند  بازنگري 
 بنيادين و زيست فناوري ونيز دانشگاهها با مشکل مواجه مي شوند. 
دکتر زاهدي همچنين به ارائه آماري از دستاوردهاي انقاب اسامي در 
حوزه هاي گوناگون به ويژه علم و فناوري پرداخت.در ادامه گزارشي توسط 
قائدشرف دبير کميته دانشجويي و راهکارهاي فعال کردن کميته هاي 
استاني و نيز نگرش سنجي افکار عمومي پيرامون مهمترين مسائل کشور 
و ميزان رضايت و عدم رضايت نسبت به دستگاهها، نهادها و شخصيت 
 هاي کشور  توسط دکتر اسماعيلي رئيس کميته سياسي کانون ارائه شد.
تقديم گزارش و برنامه هاي آتي، تبادل نظرات و تجربيات موفق دبيران 

استاني پايان بخش نشست کانون دانشگاهيان ايران اسامي بود.

محسنرضايي:
نهادهاي اطاعاتي، مشخصات تروريست ها را 

در اختيار نيروي زميني سپاه قرار دهند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نهادهاي اطاعاتي مشخصات 
تروريست ها را در اختيار نيروي زميني سپاه قرار دهند. به گزارش خبرنگار 
حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، محسن رضايي 
در حاشيه بازديد از دستاورد هاي سازمان تحقيقات و جهاد خودکفايي 
اين نيرو، ضمن تقدير از اقدامات صورت گرفته، اظهار کرد: اين سازمان 
در تمام زمينه هاي تسليحاتي و تجهيزاتي راه هاي جديدي را باز کرده و 
بسياري از مشکاتي که رزمندگان ما با آن مواجه بودند با اين ابتکارات 
حل شده است.وي با بيان اينکه با توجه به پيشرفت هايي که دشمنان ما 
در زمينه تسليحات و تجهيزات دارند، اين پيشرفت هاي فناورانه مي تواند 
قدرت ما را افزايش و تلفات نيروي انساني را کاهش دهد در پاسخ به 
سوالي پيرامون نقش قرارگاه هاي نيروي زميني سپاه در توسعه امنيت 
ملي افزود: به جرات مي توان گفت: در حوزه امنيت مناطق حساس کشور 
نيروي زميني سپاه نقش  بلوچستان و کردستان  همچون سيستان و 
موثر و ارزشمندي را ايفا کرده است.وي گفت: در مناطق مرزي با همت 
برادران ما در نيروي زميني سپاه امنيت برقرار شده و اين مهم تنها با 
تاش شبانه روزي برادران ما در مجموعه نزسا فراهم شده است.فرمانده 
 اسبق سپاه با تاکيد بر لزوم اهميت نهاد هاي اطاعاتي به اطاع رساني 
سريع درباره گروهک هاي ضد انقاب تاکيد کرد: بايد نهاد هاي ذکر شده 
اطاعات را به سرعت در اختيار نيروي زميني سپاه قرار دهند تا آن ها 
با قدرت با گروهک هاي ضد انقاب برخورد کنند.دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با تاکيد بر اينکه حضور يگان هاي نيروي زميني سپاه در 
مرز ها و کار هاي رزمي نشان از اين دارد که اين نيرو همواره آماده مقابله 
با دشمنان است درباره کمک هاي مستشاري ايران در سوريه يادآور شد: 
کمک هاي ما در سوريه بيشتر انتقال تجارب است و ما تاش مي کنيم 
بايستند.رضايي  که مردم عراق و سوريه خودشان روي پاي خودشان 
با بيان اينکه کمک هاي ما معنوي و سياسي است و اميدواريم روزي 
برسد که هيچ گاه جنگي در منطقه وجود نداشته باشد گفت: پيشرفت 
در فناوري نبايد ما را از کمک هاي انسان دوستانه و فعاليت هاي انساني 
بازبدارد و هيچ جايگزيني نبايد در اين حوزه صورت بگيرد؛ بلکه فناوري 
و نيروي انساني مکمل يکديگرند و فناوري را ما بايد براي تکميل پروسه 

سازماندهي به کار بگيريم.

ذوالنور: دور جديد بازديدهاي 
هسته اي آغاز مي شود

رئيس کميته هسته اي مجلس گفت: دور جديد بازديدهاي هسته اي آغاز 
مي شود.حجت ااسام مجتبي ذوالنور در  گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره 
آخرين اقدامات کميته هسته اي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، اظهار داشت: فعا منتظر دريافت گزارش جديد وزارت امور خارجه 
در راستاي اجراي برجام هستيم.وي تصريح کرد: قطعا کميته هسته اي مجلس 
پس از دريافت گزارش برجامي جديد وزارت خارجه، بازديدهايي از تاسيسات 

هسته اي بر اساس محتويات آن گزارش خواهد داشت.

امير موسوي: هوانيروز در دوران 
دفاع مقدس نقش تعيين کننده داشت

فرمانده کل ارتش گفت: هوانيروز در دوران دفاع مقدس نقش تعيين کننده 
داشت.به گزارش خبرگزاري مهر، امير سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوي در 
جمع کارکنان و خلبانان پايگاه پنجم هوانيروز گفت: هوانيروز در پشتيباني 
از نيروي زميني ارتش و ساير نيروهاي مسلح در دوران دفاع مقدس حضوري 
پر رنگ و تعيين کننده داشته و در ماموريت هاي پس از آن دوران، اعم از 
امداد رساني در سوانح طبيعي و مردم ياري  نقش مهم و موثري ايفا کرده، 

که موجب ماندگاري اين نيرو در اذهان ملت شريف ايران شده است.

محمدباقرقاليباف:

۴درصديهايرانتخوارهرروزفربهترميشوند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه اغلب مسئوان 
ما متاسفانه ميان مردم نيستند و شرمنده زن و بچه شان 
نمانده اند تا شرايط سخت امروز مردم را با پوست و گوشت 
و استخوان شان لمس کنند، گفت: وقتي اتفاقاتي در کشور 
مي افتد که سرمايه مردم به يک سوم تقليل پيدا مي کند، مردم 
 از نظر ذهني و از منظر اقتصادي احساس ناامني مي کنند.
به گزارش خبرنگار رسالت، محمدباقر قاليباف در يادواره 
شهداي گرانقدر اردکان؛ که  سيزدهم دي ماه جاري بعد 
امام سجاد)ع( شهرک  در مسجد  و عشا  مغرب  نماز  از 
وليعصر)عج( اردکان يزد برگزار شد، ضمن گراميداشت 
ياد شهدا گفت: يادواره شهدا يعني شناخت آنان و ادامه 
راه شان. شهدا همگي از ابتداي انقاب اسامي تا شهداي 
۸سال دفاع مقدس و مدافعين حرم، همگي براي رسيدن 
به هدف شان از دنيا گذشتند و اگر ايثار و گذشت آنان 
 نبود امروز کشور ما به اين استقال و امنيت  نمي رسيد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با نگاهي به کارنامه انقاب اسامي در چهلمين سالگرد پيروزي 
 اظهار داشت: در اين کارنامه ما در بحث توجه به آرمان ها 
و شعارهاي اصلي انقاب که استقال، آزادي، مردم سااري 
و توجه به اساميت است، کارنامه بسيار موفقي داشته ايم. 
اما در برخي عرصه هاي ساختاري و کارکردي متاسفانه نقاط 
 ضعفي وجود دارد که به عملکرد دولت ها باز مي گردد.

کار پاي امروز به تا انقاب ادوار همه در جوانان
بودهاند

در  جوانان  کنيد  نگاه  کرد:  بيان  بيشتر  تشريح  در  وي 
پاي  امروز  همين  تا  مقدس  دفاع  از  انقاب،  ادوار  همه 
و  دفاع  عرصه  در  خاص  طور  به  و  بوده اند  انقاب  کار 
امنيت، کاري کرده اند که به اذعان نهادهاي امنيتي و بر 
اساس آمارهاي همين نهادها، ايران با وجود قرار داشتن 
در قلب ناامن ترين منطقه دنيا، بهترين آمار از منظر امنيتي 
را دارد و کشور ما از امن ترين کشورهاست. نمي خواهم 
خودمان را با افغانستان يا پاکستان مقايسه کنم،اما بايد 
بدانيم که در دهه گذشته، تعداد عمليات تروريستي موفق 
تا  از سه  فرانسه،  و  انگلستان  آمريکا،  آلمان،  ترکيه،  در 
دوازده برابر، بيشتر از ايران بوده  است. بي شک اين ميسر 
 نشده است مگر با تاش و رشادت امثال شهيد فتوحي ها.

جوانانموتورپيشبرندهکشوروسازندهحرکتهاي
افتخارآفرينند

فرمانده لشگر پنج نصر در دوران دفاع مقدس با تاکيد بر 

لزوم توجه به جوانان به عنوان سرمايه هاي ارزشمند کشور 
گفت: همه جا موتور پيش برنده کشور و سازنده حرکت هاي 
افتخارآفرين همين جوانان بوده اند. هرجا به آنان اعتماد 
شده است، پاسخ مطلوب به دست آمده است. شما نگاه 
کنيد به دوران دفاع مقدس؛ اکثر فرماندهان جنگ تحميلي 
جوان بودند و البته موفق. زيرا جوان فکر نو، ابتکار عمل، 

جسارت در تصميم گيري و انگيزه بيشتري دارد.
امنيتفقطبُعدفيزيکيندارد،بعدرواني،اجتماعي

واقتصاديهمدارد
وي با بيان اينکه امنيت ابعاد مختلف دارد، اظهار کرد: 
رواني و  بعد  ندارد،  فيزيکي و جسمي  بُعد  امنيت فقط 
ذهني هم دارد. بعد اجتماعي و اقتصادي هم دارد. وقتي 
اتفاقاتي در کشور مي افتد که سرمايه مردم به يک سوم 
تقليل پيدا مي کند، مردم از نظر ذهني و از منظر اقتصادي 
احساس ناامني مي کنند. سرمايه مردم کجا مي رود؟ به جيب 
چهاردرصدي ها. اين را بايد گفت و تکرار کرد تا مسئوان بدانند 
 و بشنوند و درک کنند که مردم در شرايط سختي هستند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اغلب مسئوان 
و  بودن جيب  و خالي  نيستند  ميان مردم  متاسفانه  ما 

بچه شان  و  نکرده اند، شرمنده زن  را درک  بانکي  کارت 
شرايط  تا  نشده اند  جهيزيه  تهيه  از  ناتوان  و  نمانده اند 
سخت امروز مردم را با پوست و گوشت و استخوان شان 
لمس کنند و بدانند مردم در چه سختي هستند. همين 
انقاب بوده و هستند و هرجا  مردمي که هميشه پاي 
احتياج است در صحنه حاضر مي شوند.  به وجودشان 

وقتيرابطهجايقانونراميگيرد،دالقويتراز
توليدکنندهميشود

وي با بررسي شرايط امروز کشور تصريح کرد: وقتي قانون 
درست اجرا نمي شود و رابطه حاکم مي شود، وقتي فرقي 
بين توليد کننده و دال نيست و حتي دال و قاچاقچي و 
قانون شکن قوي تر هستند مي شود همين شرايطي که امروز 
توليد کننده ما متضرر مي شود و کارگاه هاي توليدي بسته 
شده و به ورشکستگي مي افتند اما آن چهاردرصدي هاي 
مي شوند. فربه تر  و  افزوده  ثروتشان  بر  هرروز   رانت خوار 

نميشودشعارمبارزهبافسادداداماعملکردچيز
ديگريباشد

قاليباف تاکيد کرد: نمي شود سياست ها انقابي باشد، شعار 
مبارزه با فساد بدهيم اما نهادهاي مالي و سازمان هاي ما ناکارآمد 

 باشند؛ حرفمان با عملکرد سازمان هاي مان جور درنمي آيد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اشاره بر لزوم جراحي در ساختار اقتصادي کشور 
بيان کرد: درباره همين موضوعات اقتصادي و با همکاري 
متخصصان جوان در زمينه هاي مختلف از نقدينگي و 
قاچاق  با  مبارزه  و  توليد  و  بانکي  امور  تا  ماليات،  و  ارز 
طي چند ماه کار پژوهشي و کارشناسي، نامه اي مبسوط 
تدوين کرديم و راهکارهاي حل مشکات فعلي اقتصادي 
را که گريبان کشور را گرفته، تشريح کرديم و براي سران 
قوا و برخي مسئوان مرتبط ديگر ارسال کرديم. در آن 
نامه گفتيم که چطور مي شود دست چهاردرصدي ها را 
که  زديم  را  حرفها  آن  البته  کرد.  کوتاه  مردم  از جيب 
نتيجه اش شد شايعات و جنگ رواني عليه ما. شروع کردند 
 به شايعه سازي که فاني فرار کرده، اختاس کرده و ...

مبلغماليات100نفرکهمالياتواقعينميدهند،بيشتر
از2ميليونمؤديکمدرآمداست

وي با پرداختن به وضعيت فعلي دريافت ماليات در کشور 
کم درآمد  مؤديان  از  نفر  ميليون  دو  از  مي توانيد  گفت: 
ماليات  اان  که  نفر  از صد  مقابل  در  و  نگيريد  ماليات 

واقعي نمي دهند و اگر ماليات واقعي شان را بدهند، مبلغ 
آن بيش از مبلغ مجموع مالياتي است که آن دو ميليون 
مؤدي کم درآمد مي دهند، ماليات بگيريد، اما کسي اين 
تصميم را نمي گيرد چون آن آدمها قدرت و ثروت و رسانه 
 دارند و کسي حاضر نمي شود هزينه اين تصميم را بپردازد.

باتصديگريدولت،اقتصادهرروزضعيفترودولت
فربهتروناکارآمدترميشود

قاليباف در ادامه به نقش مردم در اداره جنگ پرداخت 
و خاطرنشان کرد: هرگاه مردم پاي کار بودند، آن کار با 
موفقيت و پيروزي همراه بوده نمونه آن هم حضور مردم 
در دوران دفاع مقدس است. اين مردم بودند که جنگ 
را اداره کردند و نتيجه آن هم عزت براي کشور بود آن 
بزرگ  ابرقدرت هاي  از سوي  که  مقابل دشمني  در  هم 
به  باور  با  اداره کشور  هم  اکنون  دنيا حمايت مي شد. 
مردم ممکن است نه با اتکا و اعتماد به بيگانه. اگر مردم 
محور اقتصاد و فرهنگ شدند، اقتصاد و فرهنگ قدرت 
مي گيرد. با تصدي گري دولت، اقتصاد هر روز ضعيف تر و 
 آسيب پذيرتر مي شود و دولت روزبه روز فربه تر و ناکارآمدتر.

وقتيمسئلهنادرستراميخواهيمحلکنيم،هم
آمارغلطدادهميشودوهموعدهغيرواقعي

وي افزود: مسئله امروز ما و مشکل اقتصاد ما کمبود منابع 
نيست، بحران مديريت است. مشکات هست، نواقص هست؛ 
اما اين کشور داراي منابع فراوان است و از آن مهم تر، داراي 
جوانان توانمند و خاقي است که مي توانند با مديريت درست، 
ساختارهاي ناکارآمد را اصاح و مشکات را حل کنند . 
اين در حالي است که متاسفانه به جاي آنکه به دنبال حل 
مسئله درست و واقعي باشيم، براي مسئله غلط و غيرواقعي، 
دنبال جواب مي گرديم. اين طور است که مجبور مي شويم 
به دادن آمار غلط، وعده غير واقعي و هدر دادن منابع، 
 حتي در زمان داشتن درآمد مناسب و نفت 100 داري.

نخبگانجوانرابهبهانههايواهيپشتدرخدمت
نگهنداريم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان تاکيد کرد: 
اگر واقعا دلمان مي خواهد مردم را از کمند اين مشکات 
اقتصادي رها کنيم راه آن اعتماد به همين مردم و جوانان 
نخبه است. نخبگان را به بهانه هاي واهي پشت در خدمت 
نگه نداريم بلکه به اين جوانان نخبه ميدان بدهيم آن وقت 
نتيجه آن را خواهيم ديد. بدانيم مردم هم آمار دروغ را 

متوجه مي شوند و هم بهانه هاي بي اساس را.

خبر
حسينيبوشهري:

 سوءتدبيرها مردم را 
سرخورده مي کند

نايب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: سوءتدبيرها مردم را 
سرخورده مي کند.به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسامي گروه فرهنگ 
و هنر خبرگزاري آنا، آيت اه سيدهاشم حسيني بوشهري در يازدهمين 
همايش جامعه مدرسين و علماي باد گفت: وحدت علما همواره از تأکيدات 
امام و رهبري بوده و مي توان گفت که امروز اجتماع علماي باد و اعضاي 
جامعه مدرسين در همين راستا برگزار شده است.وي تأثير اجتماع علما 
در سطح بين المللي و داخلي را فراوان دانست و تصريح کرد: با توجه به 
برگزاري 11 اجاس جامعه مدرسين و هفت اجاس منطقه اي علماي 
باد، يکي از مطالبات اعضاي شرکت کننده در اين همايش اين بوده است 
که مصوبات و موضوعات مطرح شده در اين همايش ها را پيگيري کنند 
و به همين منظور مصوبات آن جمع آوري و در اختيار علما قرار گرفت.

نايب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم يادآور شد: با توجه به جشن 
پيروزي چهلمين سال پيروزي انقاب شکوهمند اسامي، عنوان يازدهمين 
همايش با همين موضوع انتخاب شد تا متناسب با اقتضائات و شرايط 
زمان و بررسي مطالبات و موضوعات مختلف نظام و انقاب بپردازيم.وي 
در بخش ديگري از سخنان خود به راهکارهاي صيانت از انقاب اسامي 
پرداخت و افزود: روحانيت در مرحله اي در رويارويي با طاغوت قرار گرفت 
و اين انقاب به پيروزي رسيد. امروز نظام و نهادهاي انقاب نيز به ثبات 
رسيده است در همين راستا براي رسيدن به دولت و تمدن اسامي بايد 
تاش کنيم.حسيني بوشهري در دفاع از عنوان همايش با موضوع صيانت 
از انقاب گفت: اينکه چنين موضوعي را انتخاب کرديم و به دنبال صيانت 
از نظام و انقاب اسامي هستيم به معناي درجا زدن نيست. ما نبايد به 
وضع موجود اکتفا کنيم، بايد به دنبال پيشرفت و توسعه نظام و انقاب 
باشيم؛ زيرا دشمن درصدد است مانع بر سر راه انقاب ايجاد کند و همواره 
براندازي نظام را در سر مي پروراند.وي افزود: دشمن همواره در تاش بوده 
که مانع گسترش انقاب در ساير کشورها شود و  تفکر نظام و انقاب 
اسامي را در مرزها متوقف کند. مسائل سال گذشته نمونه آشکاري از 
تاش هاي دشمنان است که مي خواستند با اين رويکرد و روش خود با 
نظام و انقاب اسامي مقابله کنند.عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه 
در ادامه دو راهکار براي مقابله با تفکر ضدانقابي و دشمنان انقاب ارائه 
کرد و گفت: دشمن در تاش است تا سرخوردگي مردم از اهداف نظام را 
در جامعه گسترش دهد. اگر مردم به خاطر سوءتدبيرها از نظام سرخورده 
شوند، دشمن به هدف خود نزديک مي شود. روحانيت بايد به روشنگري 
در اين زمينه بپردازد و نگذارد مردم از اهداف نظام و انقاب فاصله بگيرند.
وي ادامه داد: اگر مردم از ناهنجاري ها به راحتي عبور کنند و نسبت به 
مسائل اسامي و انقابي بي تفاوت باشند، از سوي ديگر جوانان تحت 
تأثير فرهنگ وابستگي به فرهنگ بيگانه شوند، دشمن از اين طريق به 
نظام نفوذ خواهد کرد. بنابراين بايد با هوشياري اين مسائل را در ميان 

مردم تبيين کرد. 

روحاني با استعفاي قاضي زاده هاشمي 
موافقت کرد

رئيس جمهور با استعفاي وزير بهداشت موافقت و سرپرست وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را منصوب کرد.به گزارش گروه 
سياسي خبرگزاري آنا،  حجت ااسام والمسلمين حسن روحاني طي 
حکمي با استعفاي حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي موافقت و سعيد نمکي را به عنوان سرپرست اين 
وزارتخانه منصوب کرد.رئيس جمهور همچنين در اين حکم از خدمات 
خالصانه و تاش هاي صادقانه سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي دولت هاي يازدهم و دوازدهم؛ 

به ويژه در اجرا و پيشبرد طرح تحول سامت قدرداني کرد.
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جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش:
 ناوهاي ايراني 
به اقيانوس اطلس 
مي روند
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جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: ناوهاي ايراني به 
اقيانوس اطلس مي روند.امير دريادار تورج حسني مقدم در گفت وگو با خبرنگار دفاعي ايرنا 
با بيان اينکه ناوهاي ايراني به اقيانوس اطلس مي روند اظهار داشت: اين سفر در راستاي 
دستور سلسله مراتب فرماندهي انجام خواهد شد.وي افزود: اقيانوس اطلس مسيري طواني 
است و احتمال دارد اين ماموريت ناوگروه ايراني در اين اقيانوس پنج ماه به طول بينجامد.

جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينکه براي اين سفر ناوگروه ايران کره زمين 
را دور مي زند، بيان کرد: يکي از اعضاي ناوگروه ايراني ناوشکن بالگردبر سهند خواهد 
بود.بر اساس اعام فرماندهان نيروي دريايي ارتش قابليت تهاجمي و تدافعي ناوشکن 
سهند حدود دو برابر جماران است و اين تفاوت در بروز رساني پرتابگرهاي اژدرها، انواع 
توپ هاي ضدهوايي و ضدسطحي، سامانه هاي موشکي سطح به سطح و سطح به هوا، 

سامانه دفاعي نقطه اي، سامانه ضد زيردريايي، قابليت رادار گريزي، افزايش برد عملياتي، 
قابليت مانورپذيري باا و همچنين سامانه هاي الکترونيکي بايد جستجو کرد. حسيني 
مقدم همچنين اعام کرد: اکنون ناوگروه 59 ارتش جمهوري اسامي ايران در خليج 
عدن و مدار 10 درجه اقيانوس هند در حال انجام ماموريت است.وي افزود: اين ناوگروه 
از منافع جمهوري اسامي ايران در اقيانوس هند حفاظت مي کند و در برقراري امنيت 
براي مسير کشتيراني جهاني با ديگر نيروهاي حاضر مشارکت دارد.جانشين فرمانده نيروي 
دريايي ارتش عنوان کرد: ماموريت ناوگروه 59 ارتش در خليج عدن تا دو ماه ديگر ادامه 
خواهد داشت.به گفته حسني مقدم ناوگروه 59 تاکنون با دزدان دريايي درگيري نداشته 
است.وي يادآور شد: ناوگروه قبلي ايران در خليج عدن موفق شد يک شناور متعلق به 

ديگر کشورها را از دست دزدان دريايي رها کند.

در ديدار وزير اقتصاد مطرح شد؛
 انتقاد آيت اه نوري همداني از گراني هاي 

بي حساب و کتاب
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم از گراني هاي 
گزارش خبرنگار  کرد.به  انتقاد  کتاب  و  بي حساب 
خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني در 
ديدار وزير اقتصاد با بيان اين که مديريت يکي از 
مشکل ترين کارهاي دنياست، گفت: اداره يک مجموعه 
بر اساس عدالت و حق از اهميت ويژه اي برخوردار 
است.وي افزود: خداوند به مسئوان توفيق داده که 
به جامعه خدمت کنند، اقتصاد يکي از ارکان زندگي 
انسان هاست، سروکار همه مردم با اقتصاد است و 
نشان  را  خود  زود  باشد  داشته  وجود  مشکلي   اگر 
مي دهد، مردم بايد رفاه اقتصادي را در زندگي خود 
ببينند.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با 
بيان اين که آمار و ارقام مسئوان از پشت درهاي 
بسته و در روزنامه ها دردي از مشکات مردم دوا 
نمي کند، اظهار داشت: در صورتي مي توانيم ادعا 

کنيم که پيشرفت اقتصادي داشتيم که در سفره مردم 
محسوس باشد.وي با انتقاد از گراني هاي بي حساب 
و کتاب اجناس ادامه داد: مردم در زندگي و سفره 
 خود رفاه اقتصادي نمي بينند بلکه هر روز گراني هاي 
بيشتري  را مشاهده مي کنند، اين در حالي است 
که مسئوان بايد نظارت هاي ازم را داشته باشند تا 
شاهد اين مشکات نباشيم.آيت اه نوري همداني با 
 بيان اين که بسياري از مشکات مربوط به تحريم ها 
نيست، علت مشکات و گراني هاي اخير را عدم نظارت 
 مسئوان دانست و ابراز داشت: مردم از گراني رنج 
مي برند و تحت فشار هستند.وي با بيان اينکه مسئوان 
بايد بر مسائل اقتصادي و وضعيت بازار اشراف و نظارت 
داشته باشند، فشارهاي اقتصادي با آمار دادن درست 
نمي شود بلکه دلسوزي مسئوان را مي طلبد، دولت 
بايد نظارت ازم را داشته باشد اجراي عدالت را يکي 

از وظايف مهم مسئوان دانست و خاطرنشان کرد: 
در نظام اسامي نبايد تبعيض وجود داشته باشد بلکه 
اسامي  جامعه  مسئوان  کار  بايد سرلوحه  عدالت 
باشد، به فرموده اميرمؤمنان)ع( شغل و مسئوليت 
انسان نبايد طعمه باشد بلکه امانت الهي است.وي 
اضافه کرد: جمهوري اسامي امکانات و نعمت هاي 

بسياري  شود  مديريت  خوب  اگر  که  دارد  فراواني 
مشکات  فقر  وجود  شد،  خواهد  حل  مشکات  از 
بسياري را براي مردم به وجود خواهد آورد از اين 
رو بايد در راستاي از بين بردن فقر تاش کرد.وي 
بار ديگر تأکيد کرد که ديرکرد بانک ها حرام بوده و 

رباخواري به شمار مي رود.

خبر
رئيس دفتر مقام معظم رهبري:

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
مورد تأييد رهبري است

رئيس دفتر مقام معظم رهبري گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه قم مورد 
تأييد رهبري است.به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسامي گروه فرهنگ و 
هنر خبرگزاري آنا، حجت ااسام والمسلمين محمد محمدي گلپايگاني در 
يازدهمين همايش جامعه مدرسين و علماي باد، سام گرم و ويژه حضرت 
آيت اه خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي را به شرکت کنندگان در اين 
اجاسيه اباغ کرد.وي افزود: رهبر معظم انقاب اسامي به صورت ويژه به 
محضر شما علما و شخصيت ها در اين اجاسيه سام اباغ کردند و هميشه 
به شما و اعضاي جامعه مدرسين عنايت ويژه اي داشته اند که اين نگاه بر کسي 
پوشيده نيست.رئيس دفتر مقام معظم رهبري از نقش و جايگاه جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم تجليل کرد و گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه قم يک نهاد 
عزتمند، با سابقه اي درخشان از قبل از انقاب بوده است و هميشه مورد تأييد 

حضرت امام )ره( و مورد تأييد رهبر معظم انقاب نيز است.

سخنگوي فراکسيون اميد:
روحاني با حمايت اصاح طلبان 

رئيس جمهور شد
سخنگوي فراکسيون اميد گفت: روحاني با حمايت اصاح طلبان رئيس جمهور 
شد.فاطمه سعيدي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم در 
واکنش به اظهارات واعظي گفت: اين که اصاح طلبان از آقاي روحاني در 
انتخابات گذشته حمايت کردند، واضح و مبرهن است.وي با تأکيد بر اينکه 
"بنده به عنوان يک اصاح طلب به آقاي روحاني رأي دادم"، افزود: اگرچه 
اصاح طلبان در جاهايي به دولت روحاني نقد دارند اما اين که گفته مي شود 
اختاف و جدايي بين رئيس جمهور و اصاح طلبان اتفاق افتاده اين حرف 
نادرستي است.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه اصاح طلبان از 
روحاني در انتخابات هاي گذشته حمايت کردند، اضافه کرد: عملکرد اصاح طلبان 
در مجلس نشان مي دهد که آنها همچنان از آقاي روحاني حمايت مي کنند، 

اگرچه در بخش هايي همچون انتخاب وزرا به وي نقد دارند.

شفيعي: خروج آمريکا از سوريه 
برنامه اي تاکتيکي است

کارشناس مسائل بين الملل گفت: خروج آمريکا از سوريه برنامه اي تاکتيکي 
است.نوذر شفيعي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تصميم دونالد ترامپ براي 
خارج کردن نيروهاي نظامي  اين کشور از سوريه با بيان اين که اين تصميم 
بيشتر تاکتيکي است تا استراتژيک گفت: شواهد نشان مي دهد تصميم ترامپ 
در اين باره براي تحت فشار قرار دادن کنگره آمريکاست تا بودجه مورد نظر 
رئيس جمهوري را براي احداث ديوار مرزي تامين کنند.وي افزود: ترامپ 
براي قانع کردن کنگره دو راه دارد اول اين که با تعطيل کردن دولت آنها 
را تحت فشار قرار دهد و دوم اين که بودجه مورد نظرش را از بودجه ارتش 
تامين کند و بيرون کشيدن نيروهاي نظامي آمريکا از سوريه و افغانستان 
تهديدي در اين رابطه است. از آنجايي که سرنوشت آمريکا در سوريه و 
افغانستان مهم و حساس است ترامپ اميدوار است با اين تهديد کنگره را 
به پذيرش خواسته هايش قانع کند.وي درباره تاثير اين تصميم بر سياست 
ايران درباره سوريه با بيان اين که اگر اين تصميم استراتژيک و تغييري واقعي 
در سياست خارجي آمريکا احساس مي شد قابل تامل براي ايران بود اظهار 
کرد: با خروج آمريکا از سوريه و افغانستان طبيعي است فشار زيادي از ايران 
در منطقه کاهش مي يابد اما از آنجايي که به نظر نمي آيد اين تصميم واقعي 
و راهبردي باشد ايران بايد بر روي برنامه و سياست از قبل تعيين شده خود 
متمرکز باشد. از اين رو ايران بايد به اين مسئله توجه داشته باشد که آمريکا 

در سوريه و افغانستان باقي مي ماند.

خبر
تابش: مجلس نمي تواند تغيير چنداني 

در بودجه ۹۸ ايجاد کند
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس نمي تواند تغيير 
چنداني در بودجه 9۸ ايجاد کند. محمدرضا تابش در گفت وگو با خبرنگار پارلماني 
خبرگزاري تسنيم، با اشاره به بررسي ايحه بودجه سال 9۸ کل کشور در قوه مقننه 
گفت: با توجه به مسائل و مشکاتي که در کشور وجود دارد، نمايندگان مجلس 
بايد از نگاه منطقه اي و استاني به بودجه پرهيز کنند.وي با بيان اينکه با توجه به 
وضعيت اضطراري و خاصي که کشور با آن رو به رو است و تشديد تحريم ها بايد 
نگاه نمايندگان به بودجه سال 9۸ معطوف به حفظ و ارتقاء منافع ملي باشد تا 
بتوان از اين وضعيت عبور کرد ادامه داد: نبايد بودجه به گونه اي تدوين و تصويب 
شود که برخي از مناطق و استانها بيشتر بودجه دريافت کنند و برخي محرم بمانند. 
دولت و مجلس بايد در اين زمينه همراهي ازم را داشته باشند.عضو فراکسيون 
اميد مجلس تصريح کرد: موضوعي که در ايحه بودجه 9۸ وجود دارد اين است که 
 بودجه براساس مشکات و تنگناهاي موجود در کشور تدوين شده است و به نظر 
مي رسد زمينه چانه زدن و باا و پايين کردن ارقام و اعداد بودجه وجود ندارد، مجلس 
نمي تواند تغيير چنداني در بودجه ايجاد کند.وي گفت: شايسته است نمايندگان 
مجلس در جلسات علني و غير علني در جريان روند بررسي بودجه قرار گيرند تا 
از ابي گري هاي برخي نمايندگان براي حوزه انتخابيه خود جلوگيري شود.تابش 
تاکيد کرد: انتظار مي رود بودجه 9۸ به دور از بخشي نگري در کميسيون هاي 
تخصصي و کميسيون تلفيق و با اتخاذ تصميمات شجاعانه مبتني بر کار تخصصي 

تدوين و تصويب شود تا نگاه ملي در بودجه حاکم شود.

نقوي حسيني:
برکناري وزير خارجه عربستان در راستاي 
بازسازي چهره حاکميت اين کشور است

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تغيير وزير امور خارجه 
عربستان را در راستاي بازسازي چهره حاکميت عربستان دانست.سيد حسين 
نقوي حسيني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برکناري وزير امور خارجه عربستان، 
اظهار کرد: راديکاليسم در ديپلماسي عربستان چالش هاي جدي را براي اين رژيم 
به وجود آورده است که شاهد انشقاق در شوراي همکاري خليج فارس و تنش ها 
در منطقه براي عربستان و همچنين مسائل يمن هستيم.به گفته وي اين اتفاقات 
عوارض حاکميت و راديکاليسم در حاکميت عربستان بوده است که قطعا رژيم 
عربستان براي تغيير اين تصوير راديکاليسم فکري خواهد کرد که تغيير الجبير 
در اين راستا بود.وي با بيان اينکه بعد از قتل خاشقجي در کنسولگري عربستان 
در خاک ترکيه، مسائلي در مجامع بين المللي به وجود آمد که همه اينها باعث 
شد تغييراتي در راستاي بازسازي چهره حاکميت عربستان صورت گيرد گفت: 
اين تغيير از نظر عربستان پيامي براي عرصه بين المللي و کشورهاي منطقه دارد 
مبني بر اين که عربستان مي خواهد در مجاري گفت وگو و مذاکره قرار گيرد، البته 

که بنده فکر نمي کنم تحول خاصي رخ دهد.

آگهي مزايده اماک شهرداري کبودراهنگ
مرحله دوم )نوبت اول(
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3- عاقه مندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي )توکن( با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934

)اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.Setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است.(
4ـ در صورتيکه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5 - برنده دوم در صورتي اعام ميشود که  تفاوت مبلغ پيشنهادي وي با برنده اول کمتر از مبلغ سپرده باشد و برنده سوم نيز کسي است که مبلغ 
پيشنهادي وي با برنده دوم کمتر از مبلغ سپرده تفاوت داشته باشد .  

6 ـ شهرداري در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار است. به پيشنهادات مخدوش، مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7 - پرداخت کليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه آگهي، کارشناسي و...  بعهده برنده مزايده مي باشد.

8 – برندگان مزايده بايد ظرف مدت يك هفته نسبت به انعقاد قرارداد ، واريز وجه ، تسويه حساب و تحويل مغازه مورد معامله از شهرداري اقدام 
نمايند.

9 – برنده مزايده موظف است اجاره بهاي ساليانه سرقفلي مغازه مورد معامله را هر ساله طبق تعرفه شهرداري پرداخت نمايد.
10- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

تاريخ انتشار: 97/10/15
خ ش: 97/10/15

" آگهي مناقصه عمومي 97/25 ط" 

 نوبت اول
1( نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان

2( نوع مناقصه: يك مرحله اي با ارزيابي ساده
3( موضوع مناقصه: خريد 32 دستگاه تابلوبرق ستاره مثلث

4( دستگاه نظارت: معاونت بهره برداري
5( مدت زمان تحويل: حداکثر زمان تحويل تابلوهاي فوق 4 ماه پس از تاريخ اباغ قرارداد مي باشد.

6( مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ 175000000 يکصد و هفتاد و پنج ميليون ريال به عنوان تضمين شرکت در فرآيند 
ارجاع کار که مي بايست به صورت فيش واريز وجه به حساب نسيم 4001114207144783 نزد بانك مرکزي بنام تمرکز وجوه 
سپرده )باجه عمومي( شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان و يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمديد، 
بدون هيچگونه قيد و شرط که ضمن بارگذاري تصوير آن در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( اصل تضمين شرکت در 

فرآيند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گذار تحويل نمايند.
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  مي توانند  واجد شرايط  تامين کنندگان  و   توليدکنندگان 
www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 200000 )دويست هزار( ريال اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد 

مناقصه مدارک ازم شامل پاکت )الف(، )ب( و )ج( تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق را بارگذاري نمايند.
www.abfasb.ir :آدرس وب سايت

دفتر قراردادهاي شركت آب و فاضاب استان سيستان و بلوچستان
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/16

خ ش: 97/10/15

 آگهي مناقصه عمومي )به صورت دومرحله اي( 
 نوبت اول
)97/22(

شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شرکت دولتي( در نظر دارد نسبت به 
خريد 3000 دستگاه کيت انشعاب کامل و کنتور آب آشاميدني 1/2 اينچ به صورت 
طرح تامين برون سپاري در سطح روستاهاي استان تهران از طريق مناقصه عمومي و 
به صورت دومرحله اي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد مناقصه از طريق سامانه 

تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايد.
هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.

و همچنين  لحاظ فني  از  قبول  يا غيرقابل  و  پيشنهادات مشروط، مبهم  به  شرکت 
پيشنهاداتي که شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد ترتيب اثر نداده و مردود 

خواهد بود.
ازم به ذکر اينکه به علت دومرحله اي بودن مناقصه، ارسال مدارک فني و بازرگاني درون 

پاکت ب به صورت الکترونيکي جهت ارزيابي کميته فني و بازرگاني الزامي مي باشد.
فروشندگان واجد شرايط تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 جهت 

دريافت الکترونيکي اسناد مناقصه به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/06 

به صورت الکترونيکي مي باشد.
اصل ضمانتنامه يا فيش بانکي سپرده شرکت در مناقصه به صورت فيزيکي )دستي( 
حداکثر تا ساعت 14 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 به آدرس: تهران - 
ميدان وليعصر - بلوار کشاورز - خيابان شهيد برادران عبداه زاده -  مابين کوچه 

زيبا و سرآباداني پاک 31 کميسيون معامات تا ساعت 14 مي باشد.
زمان بازگشايي پاکتهاي مالي )ج( تاييدشدگان توسط کميته فني و بازرگاني ساعت 9 

صبح روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 و به صورت الکترونيکي مي باشد.
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 996/608/850 ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانکي 
مي باشد. در صورت واريز نقدي به حساب جاري 4001102206375854 سيبا بانك ملي 

به نام شرکت آب و فاضاب روستايي استان تهران انجام گيرد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17

خ ش: 97/10/15

كميسيون معامات شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران
آب سرمايه ملي است

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضاب 
سيستان و بلوچستان

امور مناقصات و مزايدات شهرداري كبودراهنگ

مالي  بي نظمي  و  اختاس  گفت:  کريم  قرآن  برجسته  مفسر 
در کشور نباشد، قطعا تحريم ها هيچ اثري نخواهند داشت.به 
گزارش خبرگزاري رسا، آيت اه عبداه جوادي آملي در ديدار 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي به تبيين چيستي 
و جايگاه »مال و ثروت« از منظر قرآن کريم پرداخت و بيان 
داشت: قرآن کريم »مال« را معرفي و جايگاه آن را در نظام 
اقتصادي تبيين مي کند، همچنين مشخص مي کند که مال 
و ثروت جامعه بايد در دست چه کساني باشد و بعد فروعات 
مديريتي را نيز ذکر مي کند.وي ادامه داد: خداوند در سوره 
مبارکه نساء فرمود مال، ستون فقرات يک ملت است، اگر ملتي 
بخواهد قيام کند و بايستد بايد ستون فقرات سالم داشته باشد 
و چون مال، ستون فقرات جامعه است و ايستادگي و قيام ملت 
به آن وابستگي دارد لذا نبايد مديريت آن در دست افراد ناايق 
و سفيه باشد؛ فرمود کسي که عرضه ندارد ثروت مملکت را به 
دست او ندهيد.وي تصريح کرد: از سوي ديگر بايد اين نکته 
فقرات جامعه است  اگر مال که ستون  نظر داشت که  را در 
آسيب ديد، درمان آن کار هر کسي نيست و يک متخصص 
نياز دارد که آن را ترميم کند.آيت اه جوادي آملي خاطرنشان 
کرد: اصل دومي که قرآن کريم بر آن تاکيد دارد اين است که 
مال و ثروت جامعه نبايد منحصراً در دست دولت باشد مانند 

آنچه در نظام سوسيال شرق شاهديم و نبايد در دست يک 
عده خاص باشد مانند آنچه در نظام کاپيتال غرب مي بينيم، 
بايد در تمام اعضا و  بلکه مال و ثروت مانند خون است که 
به ظرفيت  توجه  با  عضو  هر  و  باشد  گردش  در  جامعه  بدنه 
و شايستگي خود در آن سهيم شود؛ اگر کسي عرضه توليد 
داشت نبايد به او سخت گرفت و او را از ثروت محروم کرد و 
کسي که عرضه ندارد نبايد بتواند به واسطه رشوه و زد و بند، 
بيش از لياقت خود از ثروت جامعه بهره مند شود.وي با اشاره 
به آياتي از سوره مبارکه فتح، ادامه داد: قرآن کريم در سوره 
مبارکه فتح در بيان ويژگي اقتصادي جامعه اسامي مي فرمايد 
جامعه اسامي مانند ساقه گندمي است که به هيچ جا تکيه 
ندارد چرا که بعد از اندکي رشد، دور خود يک کمربند و گره 
محکم مي بندد تا بتواند روي پاي خود بايستد، تاکيد قرآن اين 
است که با وجود ارتباط با کشورهاي ديگر، مسلمانان بايد روي 
پاي خود بايستند.مفسر برجسته قرآن کريم در بخش ديگري 
از سخنان خود ابراز داشت: طبق بيان مولوي، کشاورزي که 
سال ها گندم ذخيره مي کرد وقتي به انبار خود مراجعه نمود، 
ديد اثري از گندم ها نيست، چراکه چند موش در زير انبار او 
انه کرده بودند و هرچه را کشاورز در طي سالها ذخيره کرده 
بود به يغما برده بودند، ما نيز بايد مراقب موش هايي که ممکن 

است به ذخاير ثروت اين مملکت نفوذ کنند و به آن آسيب 
 برسانند، باشيم.وي تاکيد کرد: بايد مراقب ذخائر و داشته هاي 
همچون  خطرهايي  معرض  در  که  باشيم  نظام مان  و  کشور 
لطف  به  مملکت  اين  در  ما  وگرنه  نباشند  غارتگران  غارت 
الهي همه چيز داريم و از همه امکانات و نعمات برخورداريم، 
اگر اختاس و بي نظمي مالي در کشور نباشد قطعا تحريم ها 
هيچ اثري نخواهند داشت.آيت اه جوادي آملي اظهار داشت: 
اما  پاک مي کند،  يا خاک  باران  را آب،  آلودگي ها  از  بعضي 
استعمار، استکبار و استثمار، نجاست ها و آلودگي هايي است 
که تنها با خون شهيد از جامعه پاک مي شود و ما اين کار را 
کرده ايم، شهدا اين کشور را طيب و طاهر کردند، در زيارت 
وارث مي خوانيم »طبتم و طابت اأرض الّذي فيها دفنتم«، 
در  نابساماني  شاهد  تا  کنيم  استفاده  ظرفيت ها  اين  از  بايد 
کشور نباشيم.وي ادامه داد: تا مردم پاک و طاهر نباشند و در 
)ع(  ابيطالب  بن  علي  ولو  رهبر  باشند  نداشته  صحنه حضور 
از  را  اختاس گران  که  مادامي  است،  قطعي  شکست  باشد، 
انبار ثروت و دارايي هاي کشور دور نکنيم و نظام بانکي خود 
را اصاح نکنيم شکست قطعي خواهد بود، که اميدواريم به 
برکت قرآن و عترت و تاش همه مسئولين شاهد رفع کامل 

اين مشکات باشيم.

آيت اه جوادي آملي:
اختاس و بي نظمي مالي نباشد، قطعا تحريم ها هيچ اثري نخواهند داشت



»

 عضو کميسيون برنامه 
و بودجه مجلس:
 بورس کاا 

 کم هزينه ترين مسير
  براي تعادل و نظارت 

بر بازارهاست

اقتصادي شنبه 15 دي 41397
28 ربيع الثاني 1440-5 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9401

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بورس کاا مکان شفافي است که 
 مي تواند در ثبات قيمت کااهاي اساسي و ايجاد تعادل در بازارها نقش تعيين کننده اي 
داشته باشد و نمايندگان مردم نيز در مجلس از حضور پررنگ تر بورس کاا در عرصه 
اقتصادي حمايت مي کنند. حسينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان،درباره تنظيم بازارها و نظارت بر کااي اساسي، عنوان کرد: وجود سايق مختلف 
و بعضا دور از اصول اقتصادي براي تنظيم بازارها از جمله اتخاذ سياست هاي دستوري 
از عواملي است که باعث بروز مشکاتي در تنظيم بازار کااهاي اساسي شده است.

نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس ادامه داد: اگر همه نهادهاي 
بازار کااهاي  تنظيم  اقتصادي تاش کنند،  قواعد  راهکارها و  براساس  تصميم گير 
اساسي همانند بازار ارز به نتيجه مطلوب مي رسد، به طوري که در حال حاضر شاهد 

اين هستيم با اراده و نظارت دقيق و درست از سوي بانک مرکزي شاهد ثبات نسبي در 
بازار ارز هستيم.عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به نقش تاثير گذار 
بورس کاا در ثبات قيمت در کااهاي اساسي و تنظيم بازار اشاره کرد و گفت: بعضا 
براي مديريت بازارها مسيرهايي انتخاب مي شود که براي اقتصاد هزينه هاي سنگين 
و طواني مدتي دارد، اما تجربه دنيا و بازار داخل اثبات کرده است که مسير بورس کاا 
کمترين هزينه را در تعامل ميان خريدار و فروشنده کااها به همراه دارد و نظارت نيز 
در کل زنجيره معامات در صورت حضور همه جانبه توليدکنندگان در بورس امکان 
پذير است.وي اظهارداشت: بايد توجه داشت که بورس تنها فضاي شفافي است که 
 هرگونه سرمايه گذاري، مبادات تجاري، عرضه و خريد کااها و واريز و جمع آوري 

سرمايه در اين بازار شفاف بوده و به نفع اقتصاد کشور است.

 برگزاري سيزدهمين دوره آزمون 
تعيين سطح ارزي کارکنان بانک ملي ايران

سيزدهمين دوره آزمون تعيين سطح معلومات ارزي کارکنان بانک 
ملي ايران به طور همزمان در تهران و ۱۶ مرکز استان منتخب 
کشور برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در 
اين دوره حدود ۱٠٠٠نفر از کارکنان متقاضي شرکت در آزمون 
با يکديگر به رقابت پرداختند.ازم به ذکر است محسن امين زارع 
معاون امور ارزي و بين الملل ،اصان کريمي مدير امور شعب تهران 
و تني چند از مسئوان ستادي از  روند برگزاري آزمون تعيين 
سطح معلومات ارزي کارکنان بانک در تهران که در دانشگاه علم 

و صنعت برگزار شد، بازديد کردند.

برگزاري دهمين نمايشگاه صنعت 
سيمان و گرامي داشت 85 سالگي 

صنعت سيمان ايران
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان ايران از گرامي داشت 
مراسم  گفت:اين  و  داد  سالگي صنعت سيمان کشور خبر   85
همزمان با"دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان و صنايع 
اقتصاد  در  سيمان  صنعت  نقش  تخصصي"  همايش  وابسته"و 
 مقاومتي"در روزهاي ۱8 و ۱9دي ماه در تهران برگزار مي شود.
نمايشگاه  دهمين  رساني  اطاع  و  عمومي  روابط  گزارش   به 
المللي صنعت سيمان و صنايع وابسته؛ عبدالرضا شيخان  بين 
با بيان اينکه صنعت سيمان از جمله صنايع کهن و مادر است 
است،گفت:در  داشته  کشور  پايدار  توسعه  در  مهمي  سهم  که 
مراسم گراميداشت 85 سالگي صنعت سيمان ايران؛ضمن تقدير 
از پيشکسوتان صنعت سيمان و واحدهاي برتر و صادرکنندگان 
نمونه، درباره مسائل روز اين صنعت بحث، بررسي و چاره انديشي 
خواهد شد.دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان ايران 
با برگزاري اين مراسم، همايش تخصصي و  اضافه کرد: همراه 
با حضور  نيز  وابسته  و صنايع  بزرگ صنعت سيمان  نمايشگاه 
اکثريت شرکت هاي سيمان مناطق مختلف کشور و برخي از 
صنايع پايين دستي و ارائه دهندگان خدمات به صنعت سيمان 
برگزار مي شود. وي اظهار اميدواري کرد تا اين رويداد ملي، سبب 
توجه بيشتر به خواسته هاي اين صنعت و چاره انديشي براي 
مشکات آن در شرايط کنوني کشور شود. همزمان با برگزاري 
نمايشگاه تخصصي سيمان؛ ده ها شرکت توليدي و واحد هاي 
هاي  تکنولوژي  جديدترين  پژوهشي؛  و  دانشگاهي  تحقيقاتي، 
ساخت و توليد بتن، پيشرفت هاي صورت گرفته اين حوزه و 
ارائه  را  وابسته  صنايع  و  سيمان  صنعت  تجهيزات  نوين ترين 

مي کنند.

گفت وگو
رئيس اتحاديه اماك در گفت وگو با رسالت:

 نمي توان با دستور پادگاني 
قيمت مسکن را پايين آورد

رئيس اتحاديه مشاوران اماک گفت: نمي توان با دستور پادگاني قيمت 
مسکن را پايين آورد، آن هم در شرايطي که رئيس جمهور اعتراف کرده 

ظرف 5 سال گذشته توجهي به اين حوزه نداشته اند. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با رسالت درباره وضعيت نرخ مسکن اظهار 
کرد: از ابتداي انقاب تمام مسئولين براي حوزه مسکن زحمت کشيده اند. 
قبل از انقاب وقتي مي خواستيم از تهران به شهر ري برويم، حلبي آبادها 
و کپرنشين هاي بسياري مي ديديم، اما خوشبختانه امروز در کشور اين 
موضوع ديده نمي شود، اما دچار يک بحران زدگي سياسي هستيم و ابرقدرت 
هاي جهاني سعي بر اين دارند که چوب اي چرخ کشور بگذارند. طبيعي 
است که وقتي تحريم ها شروع مي شود و يک مرتبه ارز و طا و بورس و 

حامل انرژي قيمتش باا مي رود، روي مسکن اثر مي گذارد.
وي ادامه داد: اين چهارمين باري است که از ابتداي انقاب شاهد جهش 
قيمتي در حوزه مسکن بوده ايم. در واقع سالهاي ۶8، 8۶، 92 و امسال اين 
جهش فوق العاده اتفاق افتاده و علت هرکدام از اين جهش قيمت ها هم 
مشخص است. برخي عنوان مي کنند از سال 95 تاکنون شاهد 8٠ درصد 
جهش قيمتي بوده ايم اما اين را بايد در نظر داشت که در چندماه اخير اين 
افزايش نرخ ها تشديد شده است. تا قبل از اين، قيمت ها در آستانه تثبيت 
قرار داشتند که با تغيير نرخ طا و ارز، بورس و حامل انرژي ورق برگشت. 
البته اين را قبول داريم که در برخي نقاط با جهش قيمت 8٠ درصدي و 

در برخي مناطق بااتر از رقم 8٠ درصد رشد داشته ايم. 
رئيس اتحاديه مشاوران اماک درباره ماليات بر عايدي زمين و مسکن 
تاکيد کرد: عدالت مالياتي ما ضعيف است و اين بي عدالتي مالياتي باعث 
دلسردي مردم شده است. هرقدر ميزان اين ماليات ها افزايش پيدا کند، 
بازهم فايده اي ندارد، چون دست سوداگران در جيب مردم است، لذا بايد 
تسهياتي فراهم کنيم تا رونق در کسب و کار و ساخت و ساز اتفاق بيفتد. 

ضمن اينکه ماليات بر عايدات هم راي نياورد.
وي با بيان اينکه رشد قيمت زمين در جهش نرخ ها نقش اساسي داشته 
 است، گفت: بيشترين هزينه را زمين مي برد. مسکن مهر به اين خاطر ارزان تر 
بود که زمين آن از دولت بود. در عين حال مولفه هاي رشد نرخ مسکن 
متعدد است پس نمي توان برخاف اظهارات برخي کارشناسان، فرضيه 
پافشاري مالکان براي گران فروختن ملک را از شاخصه هاي رشد قيمتي 
قلمداد کرد. بيش از 85 درصد توليد ساختمان ما داخلي است، وقتي توليد 

خودمان را ارزان نمي کنيم، چه طور انتظار داريم مسکن ارزان شود؟ 
خسروي بيان کرد: مسکن با دستور پادگاني ساخته نمي شود. در حال 
حاضر ميلگرد شاخه اي ۱۱٠ هزار تومان است. شما مطمئن باشيد که 
سازنده دوست دارد ارزان تر وسيله بخرد و سريع تر ساختمان را به فروش 
برساند اما شرايط فراهم نيست. وي با اشاره به ورود مجلس به موضوع تعيين 
قيمت مسکن اظهار کرد: در تمام اديان مالکيت محترم است و در اسام 
محترم تر، لذا در هيچ کجاي دنيا براي ملک قيمت نگذاشته اند و در همه 
کشورهاي جهان اول و دوم خريدار و فروشنده تصميم مي گيرند که چه 
قيمتي معقول تر است. به گفته وي دولت بايد تسهياتي را فراهم کرده و 
 ساخت و ساز را رونق دهد تا عرضه و تقاضاي متعادل و متوازن برقرار شود، 
وگرنه اينکه مسئوان ما دلشان به خانه هاي خالي خوش باشد، نه تنها 
مشکلي حل نخواهد شد، بلکه مشکات در اين بخش تشديد مي شود. 
رئيس اتحاديه مشاورين اماک يادآور شد: رئيس جمهور اعتراف کرده است 
که ما ظرف 5 ساله گذشته نگاهي به حوزه مسکن نداشته ايم و وزير راه و 
شهرسازي جديد رويکرد خود را مسکن قرار داده، اين مسئله اميدوارکننده 
است زيرا ما توليدي جز مسکن نداريم، ۱74 شغل کليدي به اين مسئله 
بستگي دارد. کشورهاي جهان اول 8٠ درصد وام مسکن مي دهند و اين 
را هم در نظر داشته باشيد که قانون وام آنها واقعا وام است و دام نيست، 
اما متاسفانه در کشور ما تسهيات و وام بيش از همه به دام شباهت دارد 
و از طرف ديگر ۱٠ سال است که قانون پيش فروش ما بازدارنده شده و 

اين امر در عدم ساخت و ساز نقش داشته است.

خبر
رئيس کل بانک  مرکزي:

اصاح نظام بانکي در دستورکار است
 رئيس کل بانک  مرکزي دريادداشتي اينستاگرامي نوشت: طي چند ماه اخير، 
تمرکز بانک مرکزي بر بازار ارز وتاش براي ايجاد ثبات دراين بازار، موجب اين 
تصور شده که بانک مرکزي از موضوع مهم اصاح نظام بانکي غفلت کرده يا 
آن را به تأخير انداخته است.به گزارش آنا، در يادداشت عبدالناصر همتي آمده 
است: به اطاع کارشناسان و صاحبنظران ومردم عزيز مي رسانم طي سه ماه 
گذشته براساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و با تشکيل 
کميته نقدينگي و بازار پول متشکل از جمعي از صاحبنظران اقتصادي، پولي و 
بانکي ومسئوان بانک مرکزي وطي جلسات متعددبرنامه هاي ازم براي اين 
امر خطير طراحي شده و به ياري خداوند متعال به تدريج و با تأييد مراجع 

ذي ربط اجرايي خواهد شد. 

وزير اقتصاد: 
نرخ بيکاري در ايران به ۱۲/۲ رسيد 

وزير اقتصاد و دارايي گفت: ۶5٠ هزار شغل جديد ايجادشده است و براي يک رقمي 
کردن نرخ بيکاري بايد ساانه يک ميليون شغل ايجاد کنيم که هم اکنون نرخ بيکاري 
به ۱2/2 رسيده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، فرهاد دژپسند در ديدار 
با آيت اه سبحاني که در دفتر اين مرجع تقليد برگزار شد، با اشاره به شرايط 
کشور در دوران تحريم اظهار داشت: دشمنان، بخش اقتصاد را بهترين عرصه براي 
ضربه زدن به نظام مي دانند و از اين حوزه واردشده اند و شرايط کشور را نامناسب 
کردند.وي با بيان اينکه تورم در دولت يازدم به شيوه مطلوبي کنترل و به عددي 
تک رقمي رسيد، ابراز کرد: آمار اشتغالزايي در دولت يازدهم افزايش يافت ولي با 

شروع تحريم ها مشکات اقتصادي کشور افزايش يافته است. 
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آگهي مزايده هايپر مارکت
مجتمع فرهنگي تفريحي فوادشهر )بزرگترين مجموعه تجاري ،تفريحي، توريستي غرب اصفهان( 
در نظر دارد که طبقه همکف مجموعه خود را در قالب واگذاري منافع از طريق عقد قرار داد جهت 
افتتاح هايپر مارکت در اختيار افراد واجد شرايط قرار دهد. متقاضيان حداکثر تا تاريخ  97/11/05 
رزومه کاري و امکانات خود را بصورت مکتوب به دفتر اين مجتمع واقع در فواد شهر ، بلوار آزادي، 
بعد از ورزشگاه ذوب آهن، مجتمع فرهنگي تفريحي فواد شهر تقديم کرده يا به شماره فکس 

52620951-031 ارسال نمايند تا بعد از بررسي، نتيجه اعام گردد.
حاصل  تماس   09032431020 و   031-52644554 هاي  شماره  با  بيشتر  اطاعات  اخذ  جهت 

فرماييد. 
مدير مجتمع فرهنگي تفريحي فوادشهرخ ت: 97/10/15

گزارش رسالت از وضعيت آشفته اماك؛

 بازار مسکن در جست وجوي آرامش گمشده
مرضيه صاحبي 

ادامه از صفحه اول
در شهر تهران  طي 3٠ روز آذرماه ۱397 
مسکن  فروش  و  خريد  قرارداد هاي  تعداد 
مشابه  ماه  به  نسبت  که  بود  مورد   8٠4٠
سال قبل ۶4 درصد کمتر شده است.«برخي 
کارشناسان به رغم انتشار آمارهاي نااميدکننده، 
 حل معادله بازار مسکن را چندان پيچيده 
نمي دانند و همچنان باور دارند پس از توفان 
قيمت هايي که در اين بخش به راه افتاده، 
آرامشي نسبي بر بازار مسکن حکم فرما خواهد 
شد. در اين ميان تحليل هاي کارشناسان 
پيرامون چرايي افزايش بي سابقه قيمت ها 
در بازار سرمايه اي مسکن متفاوت است. مثا 
ابوالحسن ميرعمادي، کارشناس اقتصاد مسکن 
مي گويد: »علت اصلي رشد قيمت مسکن، 
افزايش نرخ ارز نبوده بلکه زمين عامل اصلي 
بوده است، در حال حاضر حدود 4٠ درصد 
 قيمت مسکن به نرخ ارز مربوط مي شود 
و ۶٠ درصد ديگر به دستمزد وابسته است.« 
سلطان محمدي از ديگر کارشناسان بازار 
مسکن معتقد است: »قيمت مصالح تا حد 
زيادي وابسته به دار است و با افزايش قيمت 
دار در ماه هاي اخير، مصالح هم بسيار گران 
شد، به طوري که سازندگان توانايي ساخت 
و عرضه مسکن را ندارندو اين باعث گراني 
شده است.«  حسن محتشم عضو هيئت 
با  تهران  استان  مسکن  انبوه سازان  مديره 
اشاره به اينکه قيمت مسکن با حباب هاي 
دار و ارز باا يا پايين نمي رود، عنوان کرده 
است: »هم اکنون روند نزولي ارزش پول ملي 
موجب شده که بسياري از سازندگان مسکن با 
مشکل مواجه شوند به طوري که قيمت تمام 
شده يک ملک نسبت به سال گذشته چندين 
برابر شده است.«حسين عبده تبريزي، مشاور 
سابق وزير راه و شهرسازي هم بر اين اعتقاد 
است که»اين توقع که قيمت زمين و مسکن 
عينا با باا و پايين شدن قيمت ارز، از آن 
تقليد کند، تصور درستي نيست. اينگونه نيست 
که اگر نرخ ارز دو برابر شود، قيمت مسکن 
هم دو برابر مي شود. وقتي نرخ ارز افزايش 
مي يابد، قيمت آن بخش از مصالح ساختماني 
که به ارز وابسته است افزايش مي يابد، قيمت 
مسکن هم کمي افزايش مي يابد، اما نه به همان 
 نسبت تغييرات قيمت دار.« وي مي افزايد: 
در بخش مسکن هم چسبندگي قيمت ها وجود 
دارد. وقتي در منطقه اي، واحد مسکوني با 
قيمت باا معامله مي شود، ساير مالکان هم 
به اين رقم استناد کرده و مي خواهند ارزش 
ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت 
براي کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد 
از مدت ها به دليل تورم ارزش ملک به آن 
رقم ها هم مي رسد. کاهش تعداد معامات 
هم به اين دليل است که براي قيمت هاي 

تقاضاي  وگرنه  نيست،  تقاضا  جاري  مازاد 
به  نياز  مردم  و  نرفته  بين  از  که  مصرفي 
مسکن را به بازار مي آورند، اما قدرت خريد 
با اين نرخ ها را ندارند. بخش مسکن با بقيه 
بخش ها تفاوتي ندارد که بگوييم در بخش 
مسکن رکود تورمي وجود دارد، ولي در ساير 
بخش ها چنين وضعيتي نيست. البته سوداگري 
و سفته بازي در بخش مسکن بسيار کمتر از 
دهه هاي قبل است و تقاضاي مصرفي بالقوه 

وجود دارد.«
نايب رئيس اتحاديه مسکن: رشد قيمت 
مسکن تا شهريور آينده ادامه خواهد 

داشت
حسام عقبايي، نايب  رئيس  اتحاديه مشاوران 
اماک هم در گفت وگو با رسالت ضمن تحليل 
جهش قيمت مسکن و استناد به آمار خبرگزاري 
مهر که نوشته است: »قيمت مسکن از سال 
95 تاکنون رشد 8٠ درصدي داشته« مي 
گويد: قيمت مسکن هنوز هم افزايش مي 
يابد و اين روند تا شهريور سال آينده ادامه 
به  رسمي  آمارهاي  مطابق  داشت.  خواهد 
طور ميانگين حدود 85 تا 93 درصد نرخ 
مسکن درتمام کشور رشد داشته و اين رقم 
در کانشهرها بيشتر و در شهرهاي کوچک 
کمتر بوده است. اين افزايش،؛ ناشي از رکود 
و تورم بود که باعث شد توليد ما کاهش پيدا 
کند. در حال حاضر فاصله بين عرضه و تقاضا 
دوباره بيش از حد افزايش پيدا کرده است. از 
طرف ديگر وقتي قيمت ارز سه برابر شد، روي 
تمام کااها از جمله مسکن تاثيرگذاشت، اما 
به صورت تدريجي و طواني مدت. اين گونه 
نيست که قيمت ارز امروز افزايش يابد و به 
سرعت تاثير خودش را روي مسکن بگذارد. 
تقريبا بخشي از اين افزايش نرخ مسکن ناشي 
از همان تغييرات نرخ ارز و تورمي است که 
در بازار داشتيم. وي در پاسخ به اين سوال 
که چقدر پافشاري مالکان بر گران فروختن 
مسکن باعث اين رشد قيمتي شده است، 
مي گويد: بازار مسکن بازار آزاد است و اين 
نوع فرضيه ها در آن نمي گنجد. اين بازار 
خودش را متعادل مي کند زيرا اگر هم مالکان 
بر گران فروختن ملک پافشاري کنند، قدرت 
خريد مردم کاهش يافته، بنابراين مالک مجبور 
است مسکن خود را با نرخ منطقي به فروش 
برساند. در واقع مي خواهم بگويم که اين 
بازار، هوشمند است و همان طور که گفتم 
مي تواند خودش را متعادل و تنظيم کند. 
وي درباره طرح اين ديدگاه که مجلس مي 
با افزايش قيمت  تواند قانوني براي مقابله 
 مسکن وضع نمايد، اينگونه توضيح مي دهد: 
اين مسئله در اختيار مجلس است و اساسا مجلس 
 داراي چنين قدرتي هست. اما مسئله به اين سادگي ها 
اين همه تنوع  بازار وسيع است و  نيست. 
ملک وجود دارد، ما به جاي طرح اين مباحث 

بايد به دنبال ريشه يابي باشيم. تقريبا 25 يا 
3٠ سال است که تاش مي کنيم مشکل 
مسکن را در خود مسکن پيدا کنيم ولي 
نهفته  مسکن  از  بيرون  در  مشکل  قاعدتا 
است يعني بخش اقتصاد دولتي. همان طور 
که مي دانيد گاز، نفت، طا و اورانيوم و غيره 
در اختيار دولت است. در واقع دولت يک 
 تاجر و توليدکننده بزرگ است و تاطم هاي

اقتصادي که هميشه با آن درگير هستند و 
پارامترهاي متعدد سياسي، حزبي و گروهي 
که در آن دخيل اند، به بخش مسکن هم 
سرايت مي کند. به عبارت ديگر اين تاطم 
ها به بازار هوشمند مسکن هم منتقل شده و 

افزايش قيمت و تنش ايجاد مي کند.  
 نايب  رئيس  اتحاديه مشاوران اماک تصريح مي کند: 
وقتي دولت، نقدينگي را افزايش مي دهد 
و اين نقدينگي ظرف چهارسال بدون اينکه 
کند،  پيدا  افزايش  ما  ملي  ناخالص  توليد 
چهاربرابر مي شود، طبيعي است که شما 
دنبال کااي سرمايه اي خواهيد گشت و به 
هر دري مي زنيد تا ارزش پول خود را حفظ 
کنيد. بنابراين به بخش ساختمان و مسکن 
وارد مي شويد. حتي بانک هاي ما که در 
سيستم مالي کار مي کنند يا فعاان بخش 
صنعت، کشاورزي و پزشکان هم سرمايه خود 
را وارد ملک کرده اند. براي اينکه ملک کااي 
سرمايه اي است و در طي 5٠ تا ۶٠ سال 
گذشته نشان داده که شاخص رشد آن به 
است.  بوده  ديگر  کااهاي  از  بااتر  مراتب 
اين برداشت هم ناشي از اقتصاد دولتي و 
سوسياليستي است. به تعبير ديگر اين تزاحم 
ميان اقتصاد سوسياليستي و بازار آزادي که 
93 درصد بخش ساختمان آن در اختيار 
بخش خصوصي است، چنين تاطم هايي 
را به وجود آورده است.  عقبايي بر اين اعتقاد 
است که هيچ کشوري نمي تواند براي مسکن 
قيمتي تعيين کند، چون در همه دنيا صنعت 
ساختمان توسط بخش خصوصي اداره مي 
شود و از توان يک دولت و مجموعه خارج 
است. ضمن اينکه کنترل هاي پليسي معنايي 
نخواهد داشت و باعث تشديد مشکل مي 
شود. به عنوان مثال مي خواستند بر قيمت 
اجاره بها نظارت داشته باشند و گفتند قيمت 
افزايش  بايد  تا 2٠ درصد  ها حداکثر ۱5 
داشته باشد، اما نتوانستند اين امر را اعمال 
 کنند. اگر هم کنترل پليسي انجام مي دادند، 
بازهم قوانين و قراردادهاي نانوشته اي شکل 
مي گرفت که هزاران مشکل حقوقي را براي 
قوه قضائيه ايجاد مي کرد. وي بر اين مسئله 
تاکيد مي کند که خانوارهاي بدون مسکن، 
مي  باعث  و  کرده  وارد  فشار  بازار  اين  به 
شوند قيمت ملک و نرخ اجاره نشيني باا 
برود، يعني فردي با 8 ساعت کار کردن هم 
نمي تواند اجاره خانه اش را بپردازد و در 

شهرهاي بزرگتر، فرد با ۱2 ساعت کار کردن 
به زحمت از پس پرداخت اجاره بها برمي 
آيد. اگر خانوارها با مسکن، همسان و يک 
به يک بشوند، در آن صورت بين 8 تا ۱5 
درصد ارزش مسکن در سبد خانوار است و 
مشکل مسکن حل مي شود. در کشورهاي 
توسعه يافته، خانوارها با واحدهاي مسکوني 
شان يک به يک هستند، حتي اگر ببينند 
را  فرسوده  بافت  شده،  زياد  مسکن  تعداد 
تخريب مي کنند تا اين تناظر يک به يک 
حفظ شود، براي اينکه صنعت ساختمان رشد 
خودش را داشته باشد. هر کارمند يا کارگري 
هم با دو ساعت کار کردن مي تواند هزينه 
مسکنش را به صورت اجاره يا خريد بپردازد. 
نايب  رئيس  اتحاديه مشاوران اماک معتقد 
است: صحبت درباره راهکارهاي مهار قيمت 
مسکن، فرافکني، ندانستن مشکل مسکن و 
بي سوادي و بي اطاعي از اين حوزه است. 
قيمت مسکن کنترل پذير نيست و بايد مشکل 
يا همان ريشه اش را حل کرد. قيمت در اين 
بخش غيرقابل کنترل است و مثل پرتقال 
 نيست. مضاف بر اينکه همين نرخ گذاري 
هم موقتي است، معامات در اين بخش کان 
است و اساسا امکان کنترل وجود ندارد. اينکه 
درباره سوداگري و احتکار در بازار مسکن 
صحبت مي کنند هم درست نيست. حداقل 
اين سوداگري در موضوع مسکن وجود ندارد. 
اين امر ساخته و پرداخته تخيات است. کلمه 
سوداگري از نظرعلمي در بخش مسکن معنا 
ندارد و تعريفي براي آن نداريم.وي در ادامه 
توضيح مي دهد: سوداگري به اين معناست 
که شما کاايي را مي خريد و بازار را تشنه 
باعث  اين عمل شما  و   آن کاا مي کنيد 
پيدا  افزايش  کاا  آن  قيمت  که  شود  مي 
دانيد  اما در حوزه مسکن چون مي  کند. 

سرمايه  کند،  مي  پيدا  افزايش  آن  قيمت 
سرمايه  معناي  به  اين  کنيد.  مي  گذاري 
گذاري مثبت است. در واقع عمل شما براي 
 خريد، باعث افزايش قيمت مسکن نمي شود، 
بلکه در سوداگري عمل شماست که نرخ 
يک کاا را افزايش مي دهد. مسکن پتانسيل 
افزايش را دارد و جاذب سرمايه است بنابراين 
اصطاح سوداگري، ساخته و پرداخته اذهان 
کساني است که مي خواهند مشکل را به يک 
طريقي حل کنند. شما چه طور مي توانيد 
2 هزار واحد مسکوني را بگيريد و احتکار 
کنيد و بعد بگذاريد قيمت ملک باا برود و 
بعد بفروشيد. چنين چيزي در دنيا هم وجود 
ندارد، چه برسد در ايران. در بخش مسکن 
اين شماييد که تابع افزايش قيمت هستيد. 
ورود دولت به بخش مسکن غلط است.وي با 
بيان اينکه ورود دولت به بخش مسکن غلط 
است، مي افزايد: دولت بايد سازوکار مسکن 
را تسهيل کرده و برنامه داشته باشد و تمام 
ابزارهاي مالي مختلف را جمع آوري کند. 
به عنوان مثال وقتي از توليد يک ميليون 
يک  يعني  زنيد،  مي  حرف  مسکن  نيم  و 
گردش مالي نزديک به هزار ميليارد تومان. 
اين گردش مالي با تسهيات بانک هاي ما که 
توان بيشتر از صد هزار وام را ندارند، مشکلي 
مالي  ابزارهاي  بايد  دولت  کند.  نمي  حل 
متعدد را تسهيل و ايجاد کند، مثل صکوک، 
رهن ثانويه، فاينانس، سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي با بخش خصوصي و ابزارهاي مالي 
مختلف و بعد دست بخش خصوصي هم در 
اين ارتباطات بازتر شود تا بتواند توليد کند، 
نه اينکه به صورت مستقيم وارد توليد شويد. 
ورود مستقيم به اثراتي چون فساد، تخريب و 
جهت گيري سياسي هم دارد. آيا مي شود 
دولت توليد 2٠٠ تا 3٠٠ هزار واحد مسکوني 

را در دست بگيرد و در آن فساد ايجاد نشود؟ 
 شما مطمئن باشيد در اين صورت بهره برداري 
اقتصاد  اگر  سياسي هم صورت مي گيرد. 
را به مسائل سياسي، حزبي و گروهي گره 
بزنيد، باعث تخريب مي شود.  بي ترديد 
طي ماه هاي اخير معما يا معادله مجهول 
پي  در  را  متعددي  اظهارنظرهاي  مسکن، 
داشته و در عين حال باعث شده تا دولت 
 هم به فکر چاره اي براي اين امر باشد. گفته 
مي شود محمداسامي، وزير راه و شهرسازي براي 
رفع موانع پيش روي مسکن به دنبال افزايش 
قدرت خريد مردم و ارائه واحدهاي مسکوني با 
 قيمت مناسب است. براين اساس برنامه ريزي هايي 
صورت پذيرفته تا »هزينه هاي عمران و آماده سازي 
از متقاضيان دريافت و مجوزهاي ازم بدون 
هزينه اتخاذ شود. همچنين بازار تعهدي و 
نقدي براي مصالح ساختماني، تأسيساتي و 
خدمات فني مهندسي ايجاد خواهد شد، به 
اين صورت که با عرضه کارت هاي اعتباري، 
بتوانند مصالح ساختماني خريداري  مردم 
کنند.«وي توضيح مي دهد: »در اين بازار 
تعهدي فروشنده، مصالح را به بانک عامل 
که بانک مسکن است مرتبط کرده و بازار 
تعهدي مصالح را از توليدکننده انبوه خريداري 
مي کند و اين مصالح بي واسطه از محل توليد 
به پروژه ها و کارگاه هاي ساختماني منتقل 
مي شود. اين فروش بي واسطه سبب مي شود 
قيمت توليد مسکن کاهش يابد و اين يکي 
از مهم ترين اقدامات توانمندسازي دولت در 
متقاضيان  مي رود.  شمار  به  مسکن  حوزه 
مي توانند با استفاده از آورده خود و همچنين 
تسهيات بانکي قدرت خريد خود را در حوزه 
مسکن افزايش دهند و از سوي ديگر نرخ 
رشد و عرضه مسکن در اقتصاد کشور به 

تعادل مي رسد.«



»

نتانياهو: 
 من اصرار کردم 
تحريم ها عليه ايران 
برگردد
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واشنگتن پست به نقل از منابع مطلع گزارش 
داد: ترامپ طرح دو نفر از مقامات ارشد دولت 
رد  را  ايران  محوريت  با  سوريه  درباره  خود 

کرده است.
به  گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران 
جوان، روزنامه آمريکايي واشنگتن پست به تشريح 
رئيس جمهور  ترامپ،  دونالد  ميان  اختافات 
آمريکا با دو نفر از مقام هاي ارشد دولت وي 

درباره راهبرد واشنگتن در سوريه پرداخت.
واشنگتن  پست نوشت مقام هاي ارشد آمريکايي 
قرار است طي روز هاي آينده نشستي در کاخ 
در  آمريکا  راهبرد  درباره  رايزني  براي  سفيد 
سوريه برگزار کنند. به زودي جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي کاخ سفيد و جوزف دانفورد، رئيس 
ستاد مشترک ارتش آمريکا نيز براي گفت وگو 
در همين مورد راهي ترکيه مي شوند.به گفته 

منابع مطلع، در رايزني هاي مذکور صحبتي از 
طرح بولتون و مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا 
درباره سوريه به ميان نخواهد آمد. بولتون و 
پمپئو از طرح مذکور با محوريت گسترش حضور 
آمريکا در سوريه براي مقابله با ايران در پاييز 
آمريکايي  مقام  کردند.يک  رونمايي  گذشته 
گفت: »اين راهبرد با محوريت ايران هيچ گاه 

مورد تأييد رئيس جمهور قرار نگرفت.«

واشنگتن  پست: 
ترامپ، طرح بولتون و پمپئو درباره سوريه را رد کرد

وزير امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهاي 
همتاي آمريکايي خود اعام کرد که آمريکا ناقض 

قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت است.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا، محمدجواد 
ظريف در واکنش به ادعاهاي »مايک پمپئو« در 
صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي توئيتر 
آزمايش  يا  فضايي  ماهواره بر  »پرتاب  نوشت: 
موشکي توسط ايران،قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض 

را  اين قطعنامه  آمريکاست که  اين  نمي کند. 
نقض کرده و در موقعيتي نيست که در اين 
زمينه براي کسي داد سخن سر دهد. يادآوري 
به اياات متحده: ۱. قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است 
۲. تهديد، تهديد به بار مي آورد، همان طور که 

احترام، احترام مي آورد.«
اخيرا پمپئو گفته بود: »ما به رژيم ايران پيشنهاد 
مي کنيم تا در سياست هاي موشکي خود بازنگري 
کند و در مقابل از تحريم هاي سياسي و اقتصادي 
اين  بماند.  امان  در  آمريکا  سوي  از  شديدتر 
موشک ها عملکردي شبيه موشک هاي قاره پيما 

دارد و ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.«
تاکنون بسياري از تحليلگران و کارشناسان مسائل 
بين المللي اظهارات و ادعاهاي پمپئو را به لحاظ 
حقوقي پوچ دانسته و آمريکا را ناقض قطعنامه 

۲۲۳۱ شوراي امنيت معرفي کرده اند. 

ظريف:
آمريکا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت است

منازعات پنهاني مركل و ماكرون 
اگرچه مقامات ارشد اروپايي همواره روي همگرايي رهبران اين مجموعه 
تاکيد دارند، اما در عمل اين همگرايي در ميان سران اروپاي واحد مشاهده 
نمي شود. اختافات سياسي و اقتصادي ميان برلين و پاريس همچنان 
ادامه دارد .اختافاتي که نشان مي دهد روش آلمان و فرانسه در حل 

بحران اقتصادي اروپا با يکديگر تفاوتهاي آشکار دارد. 
به گزارش خبرگزاري آنا،اين روشها قاعدتا نمي تواند به يکديگر نزديک 
شود .از زمان سرکار آمدن امانوئل ماکرون و حضور وي در کاخ اليزه 
به عنوان رئيس جمهور جديد فرانسه تا کنون، مقامت برلين و پاريس 
سعي کرده اند از اختافات اقتصادي موجود ميان خود رونمايي نکنند 
حال آنکه کليت اختافات به قوت خود باقي است. واقعيت امر اين است 
که آنگا مرکل همچنان روي سياستهاي رياضتي در اروپا و خصوصا 
منطقه يورو اصرار مي ورزد و در مقابل، ماکرون نسبت به ايجاد و اعمال 

اصاحات اقتصادي در منطقه يورو باور دارد. 
اختافات برلين و پاريس نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه سياست 
خارجي نيز خود را طي سالهاي گذشته نشان داده است. در دوران رياست 
جمهوري اواند و در جريان طرح ادعاي واهي استفاده دولت سوريه از 
ساح شيميايي، دولت آلمان مخالفت خود را با هرگونه حمله نظامي به 
سوريه اعام کردند.اين در حالي بود که فرانسوا اواند  رئيس جمهور 
فرانسه چنين حمله اي را ناممکن ندانسته و بر مشارکت کشورش در 
اين حمله تاکيد کرده بود.   .سخنگوي  دولت آنگا مرکل اعام کرده بود  
که برلين دليلي براي مداخله نظامي در سوريه نمي بيند. اين اظهارات در 

حالي مطرح شد که فرانسوا اواند رئيس جمهور فرانسه مداخله نظامي 
در سوريه را در صورت موافقت شوراي امنيت سازمان ملل متحد ممکن 
مي دانست! در حال حاضر نيز دولت ماکرون مواضع مشابهي را در قبال 
دولت و مردم سوريه دارد. او همچنان بر هم پيماني با اياات متحده 
در سوريه تاکيد دارد. البته اعام خبر خروج نيروهاي نظامي آمريکا از 

سوريه ضربه شديدي را به دولت ماکرون وارد ساخته است. 
برلين و پاريس هم اکنون در دو دنياي متفاوت سير مي کنند .اگرچه 
مرکل همواره اعام مي کند که با امانوئل ماکرون  توافقات خوبي بر سر 
بحران اقتصادي اروپا پيدا کرده و دو کشور در راستاي حل بحرانهاي 
مشترک مالي و سياسي اروپا با يکديگر همکاري گسترده اي خواهند 
داشت اما واقعيت امر چنين چيزي را نشان نمي دهد .رئيس جمهور 
اقتصادي مرکل  برنامه هاي  با  تناقض  را در  برنامه هاي خود   فرانسه 
مي داند و مرکل نيز از زمان روي کارآمدن ماکرون  در فرانسه نتوانسته 
است روي آرامش را به خود ببيند .وجه مشترک هر دو سياستمدار 
سياستهاي  اعمال  در  آنها  شکست  ماکرون،  و  مرکل  يعني  اروپايي، 
اقتصادي مرکل مدتهاست  اقتصادي مدنظر خود است. طرح رياضت 
با شکست و ناکامي مواجه شده است. در مقابل، اصاحات اقتصادي 
ماکرون نيز نه تنها از سوي شهروندان اروپايي، بلکه از سوي فرانسوي 
ها نيز مورد پذيرش قرار نگرفته است. تحرکات جليقه زردها عليه دولت 

ماکرون نشان دهنده همين مسئله است. 
مرکل اعام کرده است که در سال ۲0۲۱ از سمت خود کناره گيري 

خواهد کرد. ماکرون نيز هم اکنون وضعيت خوبي در نظرسنجي هاي 
انتخاباتي ندارد و محبوبيت وي به حدود ۲۲ درصد تنزل پيدا کرده است. 
همين مسئله انتخاب مجدد ماکرون در انتخابات رياست جمهوري سال 
۲0۲۲ را در هاله اي از ابهام قرار داده است. بسياري از تحليلگران مسائل 
سياسي در فرانسه معتقدند که ماکرون      سرنوشتي بهتر از سارکوزي 
و اواند پيدا نخوهد کرد و پس از يک دوره حضور ناکام در کاخ اليزه، 
اين محل را ترک خواهد کرد. البته اين در صورتي است که ماکرون بر 

اثر اعتراضات عمومي ناچار به استعفا نشود!
بدون شک در آينده اي نزديک شاهد تشديد اختافات ميان برلين و 
پاريس بر سر مسائل و بحرانهاي متفاوت جاري در نظام بين الملل خواهيم 
بود.همچنين اختافات ميان آنگا مرکل و ماکرون  بر سر بحران مالي 
اروپا به قوت خود باقي خواهد ماند ، هر چند که آنها ترجيح مي دهند 
در اين خصوص سخني به ميان نياورند. در خفاياي مناسبات سياسي و 
اقتصادي برلين و پاريس،مرکل و ماکرون  سعي دارند به هر نحو ممکن 
رفتار اقتصادي و سياسي يکديگر را به چالش کشيده و طرح هاي ارائه 
شده از سوي يکديگر را به صورتي غير رسمي وتو کنند.بحران موجود 
بارز از بحراني است که  در مناسبات برلين و پاريس نمونه و نمادي 
سرتاسر اروپاي واحد را فرا گرفته و اتحاد سياسي و اقتصادي کشورهاي 
عضو منطقه يورو و اتحاديه اروپا را نشانه گرفته است .اين روند فعا 
متوقف نخواهد شد و بالعکس،به سوي سخت تر شدن شرايط موجود 

سوق پيدا خواهد کرد.

نخست وزير رژيم صهيونيستي پنج شنبه مدعي شد تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران به 
اصرار او مجدداً اعمال شده اند.به گزارش خبرگزاري فارس، »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير 
رژيم صهيونيستي گفت که او اصرار داشته تحريم ها عليه ايران بازگردد و »دونالد ترامپ«، 
رئيس  جمهور آمريکا شجاعت انجام اين کار را داشته است. به نوشته روزنامه صهيونيستي 
جروزالم پست، نتانياهو گفت: »بزرگترين تهديد از جانب ايران، تهديد ساح هاي هسته اي در 
دستان قدرتي است که اعام کرده ما بايد از نقشه زمين محو شويم.«وي در ادامه گفت: »من 
بر باز اعمال تحريم ها عليه ايران اصرار کردم و رئيس جمهور ترامپ تصميم شجاعانه اي براي 
بازگرداندن آنها گرفت.«نتانياهو در ادامه درباره يکي از اظهارات ترامپ در جمع اعضاي کابينه 
که تفاسير مختلف و بعضاً نادرستي به همراه داشته هم اظهارنظر کرد.ترامپ هنگام بر شمردن 
دستاوردهاي ادعايي اش در قبال  با ادعاي اينکه به  سبب تحريم هاي آمريکا، ايران مجبور به 

خارج کردن نيروهايش از سوريه شده، گفته بود: »آنها مي توانند هر کاري که مي خواهند بکنند، 
ولي دارند نيروهايشان را از سوريه خارج مي کنند، نيروهايشان را از يمن خارج مي کنند«.برخي از 
رسانه هاي صهيونيستي با تقطيع سخنان ترامپ آن را به عنوان چراغ سبز رئيس جمهور آمريکا به 
ايران تفسير کرده اند. نتانياهو در واکنش به تعابير مطرح شده در اين درباره گفت اينطور نيست که 
ايران هر کاري بخواهد مي تواند در سوريه انجام دهد.نخست وزير رژيم صهيونيستي که همانند 
ترامپ به دستاوردسازي و تاش براي بزرگنمايي نقشش در تحوات بين المللي عادت دارد 
مدعي شد که اسرائيل عليه ايران در سوريه عمل مي کند.وي گفت: »اينها اتفاقاتي هستند که 
درباره تاش هاي ايران براي تثبيت حضور نظامي اش در سوريه انجام مي شوند. اين اتفاقات در 
مرز لبنان هم مي افتند.«نتانياهو مدعي شد: »ترامپ در حال اقدام عليه ايران در عرصه اقتصادي 

است و ما اينجا در اسرائيل عليه آنها در سطح نظامي اقدام مي کنيم.«

اصل گواهينامه پايان تحصيات دوره متوسطه )شاخه نظري رشته علوم تجربي( به شماره 431-
84/6/30 و همچنين اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي به شماره 439-1385/12/21 صادره 
از آموزش و پرورش فيروزكوه اينجانب شراره وطني فرزند سيروس به شماره شناسنامه 797 
صادره از حوزه 2 دماوند )سابق( و حوزه مركزي فيروزكوه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به اداره آموزش و پرورش شهرستان فيروزكوه به 

نشاني فيروزكوه - ميدان معلم خيابان شهيد ماجعفري قسمت امتحانات ارسال نمايند.
اصاحيه آگهي - آگهي فقدان برگ سبز پي كي منتشره در روزنامه رسالت مورخ 97/10/9 

شماره پاك 756ي43- ايران 13 صحيح مي باشد.
سند و برگ سبز اتومبيل پرايد مدل 1385 به شماره انتظامي 578ق24- ايران 43 و شماره 
شاسي S1412285958198 و شماره موتور 1723798 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند كمپاني اتومبيل سواري كار سيستم نارون مدل 1386 به شماره انتظامي 629د75- ايران 
23 و شماره موتور JM491QME593422 و شماره شاسي NAGAVV2VC11J00576 به 

نام غامرضا همت اسفه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد مدل 1386 به شماره انتظامي 626ب99- 
ايران 85  شماره موتور 2119236 و شماره شاسي S1412286198924 به رنگ نقره اي متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري زانتيا سيتروئن مدل 1389 به شماره انتظامي 868س86- ايران 84 
و شماره موتور 141112 و شماره شاسي S1512289190247 به رنگ سفيد روغني به نام فاطمه 

برفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل 1389 به شماره انتظامي 359س71- ايران 54 و 
شماره موتور 3846502 و شماره شاسي S1412289693080 به رنگ نقره اي متاليك به نام 

مريم جهانبخش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمدامين ارغنده فرزند صيدمنصور به شماره ملي 5810060420 در 
رشته دندانپزشكي مقطع دكتري عمومي به شماره دانشجويي 9512116001 صادره از دانشگاه 

علوم پزشكي استان ايام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شاسي  شماره  به   1390 مدل  دوگانه سوز   1600OHV تيپ  پيكان  وانت  خودرو  سبز  برگ 
ايران 38- پاك  و شماره  موتور 11489095688  و شماره   NAAA46AA6BG170665

219م48 به نام آقاي امين فاضلي لك لر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت پژو پارس رنگ سفيد مدل 86 به شماره انتظامي 751ج89- ايران 
72 و شماره موتور 12486213154 و شماره شاسي 50344097 به نام هاني حسن پور پازواري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل 88 و شماره انتظامي 162هـ13- 
ايران 53 و شماره موتور 12488227739 و شماره شاسي 671749 به نام محمدصادق جوادي 

علي آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو ام وي ام سواري هاچ بك تيپ 315HNEW مدل 1394 به شماره پاك 99-

 NATFBAMD2F1031008 و شماره شاسي MVM477FJAF040821 537ص94 و شماره موتور
به نام ليا علي نيا مرزناكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت وانت ميتسوبيشي مدل 1992 به رنگ نقره اي و ش ش ايران 65-734ب59 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت ساينا مدل 97 رنگ سفيد ش ش ايران 75-326س69 و ش م 
8526386 و ش شاسي 5768396 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد 132 مدل 90 به رنگ سفيد و ش ش ايران 75-415س77 
و ش م 4097371 و ش شاسي S5420090043963 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب رسول مرقدي كشكي فرزند ابراهيم به شماره 0924200 به 
شماره شناسنامه 1570043949 صادره از مرند متولد 1368 مقطع كارشناسي پيوسته عمران 
عمران صادره از واحد دانشگاهي آزاد جلفا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد جلفا به نشاني جلفا تحويل 

يا ارسال نمايند.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب منا اميري فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 13641 صادره از 
اهواز در مقطع كارشناسي رشته تكنولوژي معماري صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با 
شماره 1793942 و تاريخ 97/2/1 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي  گردد اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران مركزي به نشاني: تهران - سوهانك - بلوار ارتش - ميدان 

قائم - خيابان خندان - خيابان سلماس ارسال فرمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب منا اميري فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 13641 صادره از 
اهواز در مقطع كارداني رشته نقشه كشي معماري صادره از واحد دانشگاهي سماء تهران با شماره 
0548829 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 

به دانشگاه آزاد اسامي واحد سماء تهران به كد پستي 1477999651 ارسال نمايد.
اينجانب مجتبي پاكزاد مالك خودروي پيكان سواري به شماره انتظامي ايران 31-316ب68 مدل 
1383 و شماره بدنه 83470207 و شماره موتور 11283103366 به علت فقدان اسناد سازمان 
فروش ايران خودرو  تقاضاي رونوشت )المثني( سند، شناسنامه مالكيت، كارت پاك و... مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانوني به عمل خواهد شد.
اينجانب محيا كوهساري مالك خودرو سواري هاچ بك سيستم پژو تيپ دو 206 مدل 1384 به 
 PSA3454524 رنگ بژ متاليك و شماره نيروي انتظامي 575ص49- ايران 69 و شماره موتور
و شماره شاسي 19837307 به علت فقدان سند كمپاني تقاضاي رونوشت المثني سند مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي مذكور را دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نكته

خبر

نگراني جمهوري خواهان از ترامپ
بخش سياسي خارجي

در حالي که طي روزهاي آتي شاهد استقرار سناتورها و نمايندگان 
جديد در کنگره اياات متحده آمريکا هستيم، گمانه زني هاي زيادي در 
خصوص نسبت سياسي اين سناتورها و نمايندگان با کاخ سفيد مطرح 
شده است. ترامپ بر اساس همان نگاه سلبي خود، معتقد است که عده 
 زيادي از   جمهوري خواهان در حال توطئه عليه وي بوده و در صدد 
کناره گيري وي از قدرت هستند. با اين حال شواهد و مستندات 
موجود نشان مي دهد که تعداد زيادي از سناتورهاي جمهوري خواه 
همچنان سياستهاي جنجالي ترامپ در کاخ سفيد را تاييد کرده يا 
فراهم مي سازند.  آنها  استمرار  براي  را  راه  با سکوت خود  حداقل، 
سوال اصلي اينجاست که آيا در آوردگاههاي خاص سياسي ، مانند 
استيضاح احتمالي ترامپ از سوي کنگره، جمهوري خواهان به کمک 
وي خواهند شتافت؟ آيا در اين صورت، جمهوري خواهان به حاميان 
اصلي ترامپ تبديل خواهند شد يا به پاشنه آشيل و نقطه ضعف وي 

در رقابت با دموکراتها؟!
طي روزهاي اخير و در ابتداي سال ۲0۱۹ ميادي، گمانه زني هاي 
زيادي در خصوص آينده ترامپ و نقش جمهوري خواهان در استمرار 
حضور وي در کاخ سفيد ) تا سال ۲0۲0( مطرح شده است. فايننشال 
تايمز يکي از مهم ترين مطالب اخير خود را به اين موضوع اختصاص 

داده است. 
اين رسانه آمريکايي مي نويسد :

"احتمال استيضاح ترامپ توسط دموکراتهاي کنگره وجود دارد. نتايج 
 تحقيقات »رابرت مولر« در اوايل سال جديد ميادي منتشر مي شود. 
کردن  براي هک  ها  روس  با  ترامپ  رابطه  مورد  در  که  تحقيقاتي 
ارتباطات حزب دموکرات است و موجب نارضايتي حزب دموکرات و 
اعضاي آن در مجلس نمايندگان و سنا خواهد شد.  »نانسي پلوسي« 
رئيس دموکرات مجلس نمايندگان با استيضاح ترامپ  در اين مجلس 
موافقت مي کند اما استيضاح براي آنکه در سنا تائيد شود نياز به راي 

دو سوم نمايندگان دارد."
چنانکه در مطلب فايننشال تايمز نيز تاکيد شده است، استيضاح ترامپ نياز 
به راي مثبت حداقل 67  سناتور آمريکايي دارد.بر اين اساس ازم است 
حداقل ۲0 سناتور جمهوريخواه در پروسه استيضاح ترامپ با سناتورهاي 
حزب دموکرات همراهي کنند. اين در حالي است که چنين موضوعي 
تقريبا محال به نظر مي رسد. اگرچه ترامپ در بين جمهوري خواهان 
مخالفاني دارد که افرادي مانند ليندسي گراهام از اصلي ترين منتقدان 
سياستهاي رئيس جمهور اياات متحده محسوب مي شوند اما نبايد 
فراموش کرد که قدرت و ضريب نفوذ اين سناتورها در سنا بي حد و 
حصر نيست! در هر حال،  با توجه به آنکه حزب جمهوري خواه اکثريت 
کرسي هاي سنا را در اختيار دارد بعيد است که سناتورهاي آمريکا به 
استيضاح ترامپ راي مثبت بدهند.از اين رو اتحاد جمهوري خواهان 
مخالف ترامپ و دموکراتها، عما نمي تواند منتج به برکناري ترامپ 
از قدرت شود. با اين حال دموکراتها معتقدند که تاطم هاي ناشي از 
استيضاح احتمالي ترامپ، مي تواند مسير آنها را براي رسيدن به کاخ 
سفيد هموار سازد. آنها معتقدند که استيضاح ترامپ، به طور طبيعي 
بر شدت ضعف وي در برابر دموکراتها خواهد افزود و مطالبات عمومي 
و حتي درون حزبي ) از سوي جمهوري خواهان( را از کاخ سفيد افزايش 
 خواهد داد. نشريه فايننشال تايمز نيز معتقد است که اين موضوع 

) استيضاح ترامپ( در انتخابات ۲0۲0 تاثيرگذار خواهد بود.
 برخي منابع آمريکايي اعام کرده اند که دموکراتهايي مانند برني سندرز 
پروسه استيضاح ترامپ را از اکنون کليد زده و در انتظار انتشار گزارش 
بازرس مولر در خصوص انتخابات رياست جمهوري سال ۲0۱6 هستند. 
ترامپ اگرچه نسبت به حفظ سمت خود تا سال ۲0۲0 و فرار از استيضاح 
توسط دموکراتها اطمينان نسبي دارد، اما نسبت به سرنوشت خود 
در انتخابات رياست جمهوري آتي و انتخاب مجدد به عنوان رئيس 
جمهور اياات متحده ترديدهايي دارد. ترديدهايي که پس از برگزاري 

انتخابات مياندوره اي اخير کنگره پررنگ تر شده ست.

نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان 
آمريکا شد

مجلس  رئيس  عنوان  به  دموکرات،  برجسته  نماينده  پلوسي،  نانسي 
نمايندگان آمريکا انتخاب شد.

به  گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سي بي اس 
نيوز، در نخستين نشست دوره جديد کنگره، نانسي پلوسي، نماينده 
برجسته دموکرات، به عنوان رئيس مجلس نمايندگان انتخاب شد.مجلس 
نمايندگان آمريکا با حضور نمايندگان جديد که اکثريت آن ها دموکرات 
هستند، اولين جلسه از صد و شانزدهمين دوره خود را تشکيل داد 
اين  ترتيب  بدين  کرد.  انتخاب  جديد  رئيس  عنوان  به  را  پلوسي  و 
 دومين بار است که اين نماينده دموکرات رياست مجلس نمايندگان را 

بر عهده مي گيرد.
پلوسي در اين جلسه ۲۱۹ راي را به خود اختصاص داد. اين در حالي 
است که  »کوين مک کارتي«، رهبر جمهوري خواهان مجلس نمايندگان 

آمريکا و رقيب پلوسي، ۱۹۲ راي را در اين جلسه از آن خود کرد.
شايان ذکر است، دموکرات ها  پس از 8 سال موفق شدند در انتخابات 
ميان دوره اي اخير کنگره اکثريت کرسي هاي مجلس نمايندگان آمريکا 
را از آن خود کنند که تحليلگران اين موضوع را خطري براي دونالد 

ترامپ، رئيس جمهور جمهوري خواه آمريکا، توصيف کرده اند.

آمريکا به اتباع خود درباره سفر به چين 
هشدار داد

 وزارت خارجه آمريکا در بحبوحه تنش ها با پکن به اتباع اين کشور 
در مورد سفر به چين هشدار داد.

به گزارش تابناک، آمريکا از اتباع خود خواسته است به دليل »اعمال 
خودسرانه قوانين محلي« در چين در سفر به اين کشور محتاط باشند.
وزارت خارجه آمريکا همچنين در خصوص کنترل هاي امنيتي و افزايش 
حضور نظامي پليس چين در مناطق سينکيانگ و تبت هشدار داده 
است.اين هشدار پس از آن صادر شده که چين در ماه دسامبر دو فرد 
کانادايي را به ظن تهديد عليه امنيت ملي چين بازداشت کرد. چين 

گفته که اين دو فرد »بدون ترديد« قوانين را نقض کرده اند.
تنش ها ميان پکن و اوتاوا پس از آن آغاز شد که پليس کانادا بيش از 
يک ماه پيش »منگ وانژو« مدير مالي شرکت چيني هواوي را در شهر 
ونکوور بازداشت کرد. دادستان هاي آمريکايي وانژو را به گمراه کردن 
بانک ها در خصوص تراکنش هاي مالي با ايران متهم کرده اند. کانادا 

در ارتباط با همين موضوع وانژو را بازداشت کرد.
وزارت خارجه آمريکا ۲۲ ژانويه سال گذشته نيز در هشداري از اتباع اين کشور 
 خواسته بود تا به دليل »اعمال خودسرانه قوانين محلي و محدوديت هاي 

ويژه بر اتباع آمريکايي-چيني، بيشتر احتياط کنند.«



»

مديرعامل متروي تهران خبر داد:
 افتتاح سه ايستگاه مترو 

تا پايان سال

اجتماعي شنبه 15 دي 101397
28 ربيع الثاني 1440-5 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9401

دادستان کل کشور گفت: برخي جناح ها در حال سوءاستفاده 
از اتفاق دانشگاه آزاد هستند.به گزارش خبرنگار حقوقي 
و قضائي خبرگزاري تسنيم، حجت ااسام والمسلمين 
محمدجعفر منتظري در نشست خبري با اظهار تأسف 
از وقوع حادثه در دانشگاه آزاد از درگاه خداوند براي 
براي  و  بازماندگان صبر  براي  و  غفران  جان باختگان 
مجروحان شفا خواست و گفت: ميزان قصور و تقصيرات 
بايد در چارچوب ضوابط بررسي و به تناسب برخورد 
شود.وي ادامه داد: اين حادثه بايد عبرتي براي دانشگاه 
دانشجو  دادن جوانان  از دست  باشد؛  ديگران  و  آزاد 
که ذخاير کشور هستند و در راه اعتاي کشور تاش 
مي کنند سخت است و بايد براي حفظ آنها تاش کرد. 
اگر کوتاهي هايي در دوره هاي قبلي بوده و کارهايي از 
لحاظ ساخت وساز انجام نشده، اين فرصتي براي رفع 
آنهاست. معاون دادستان براي من تعريف مي کرد که واحد 

دانشگاهي ديگري نيز وجود دارد که وضعيتش بهتر از 
علوم و تحقيقات نيست.دادستان کل کشور گفت: حقوق 
خانواده جان باختگان بايد مورد توجه قرار گيرد و دستگاه 
قضائي اين اطمينان را مي دهد که حقوق آسيب ديدگان 
استيفا خواهد شد و با مقصران مطابق موازين برخورد 
خواهد شد. در صحبت با دانشجويان به نظرم رسيد که 
آنها را  برخي مطالبات دانشجويان به حق است و ما 
پيگيري خواهيم کرد اما نشانه هايي ديدم که به نظرم 
رسيد عده اي از جناح هاي سياسي و افراد خارج مي خواهند 
از اين حادثه براي رسيدن به اهدافشان استفاده کنند.

منتظري گفت: دشمن از تجمعات سوءاستفاده مي کند، 
اطاعاتي که ما داريم اين است که دشمن مانند مگس 
به دنبال نقطه اي مي گردد که آنجا جمع شود و عليه 
نظام اقدام کند. اگر کساني نقدي دارند آن را در فضاي 
آرام به گونه اي که دشمن نتواند سوءاستفاده کند، اظهار 

کنند. در حضورم در دانشگاه نشانه هايي ديدم که عده 
اندکي براي سوءاستفاده دشمن زمينه سازي مي کردند.
وي گفت: ميزان تقصيرات هر کس در اين حادثه را 
فقط دادگاه تعيين مي کند و مواردي که اآن توسط 
پليس، پزشکي قانوني و... اعام مي شود نهايي و کامل 
نيست.بر پايه اين گزارش در اين نشست محمدمهدي 
طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد نيز گفت: ورود قوه قضائيه 

براي مردم اطمينان بخش است و مي دانند که نظام پاي 
احقاق حقوق آنها ايستاده و نيازي به خارج از کشور 
ادامه داد: فضايي به وجود آمد که دشمن  ندارند.وي 
نتوانست موج سواري کند. ما هم کنار قوه قضائيه دفاع 
از حقوق دانشجويان را که فرزندان ما هستند وظيفه 
خود مي دانيم و تمام توان خود را در جهت تأمين امنيت 

جاني و حيثيت علمي به کار مي گيريم.

دادستان کل کشور:
 برخي جناح ها در حال سوءاستفاده از اتفاق 

دانشگاه آزاد هستند

سرپرست مرکز پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا ناجا خبر داد:
افزايش کاهبرداري از طريق انتشار آگهي در سايت هاي تبليغاتي رايگان

سرپرست مرکز تشخيص و پيشگيري ازجرائم سايبري پليس فتا ناجا از افزايش 
کاهبرداري با ترفند انتشار آگهي در سايت هاي تبليغاتي رايگان خبر داد.به 
گزارش گروه جامعه خبرگزاري ميزان، حسين رمضاني با اشاره به گستردگي 
جرائم سايبري دربرخي از سايت هاي تبليغاتي، اظهار داشت: گاهي اوقات در 
اين سايت ها با انواع تبليغات کاا و خدمات از سوي مجرمان سايبري مواجه 
مي شويم.وي ادامه داد: مجرمان سايبري از تبليغات تور هاي گردشگري گرفته 
تا فروش اجناس عتيقه و آنتيک، دارو و حتي کاا هاي مجرمانه و ممنوعه در 
اين گونه سايت هاي آگهي به دنبال فريب شهروندان و سوء استفاده از آن ها 
هستند.رمضاني فروش اموال مسروقه را يکي از موارد مجرمانه در سايت هاي 
آگهي نامه و تبليغاتي دانست و تصريح کرد: شهروندان مي بايست در خريد 
کاا هاي تبليغ شده در اينگونه سايت ها از فروشندگان جعبه و کاغذ خريد 
مطالبه کنند به طور مثال براي خريد يک گوشي تبليغ شده حتما جعبه 
گوشي که سريال جعبه با تلفن همراه يکي باشد را از فروشنده بخواهند چرا 
که اگر کاا سرقتي باشد فروشنده نمي تواند جعبه کاا را به شما بدهد.وي 
يادآورشد: در صورت خريد کاا از اينگونه سايت ها اگر سرقتي باشد شما به 
عنوان مالخر کااي سرقتي متهم مي شويد بنابراين در خريد کاا دقت کنيد 

تا شريک جرم مجرمان سايبري نشويد.سرپرست مرکز تشخيص و پيشگيري 
از جرائم سايبري پليس فتا ناجا از ديگر شگرد هاي مجرمانه سايبري در اين 
سايت را قيمت هاي فوق العاده پايين و شگفت انگيز دانست و گفت: در اين 
شگرد مجرم با طرح اين ادعا که مشتري دست به نقد براي کااي خود 
دارد از کاربران مي خواهد براي مطمئن شدن از خريدشان حتما مبلغي را 
به عنوان بيعانه پرداخت کنند تا آن ها کاا را براي خريدار نگهدارند و در پي 
دريافت مبلغ بيعانه، گوشي خود را خاموش کرده و ديگر پاسخگو نيستند.

رمضاني تاکيد کرد: به هيچ عنوان قبل از گرفتن کاا يا خدمات مورد نظر 
هيچ وجهي بابت بيعانه به حساب فروشنده کاا يا خدمات تبليغ شده واريز 
نکنيد.اين مقام مسئول به شهروندان توصيه کرد: حتما بعد از دريافت کاا 
يا خدمات، پول را به حساب فرد واريز کنند تا در صورتي که کاا يا خدمات 
دريافتي مرغوب نبود و يا کاايي که ادعا مي شد نبود سندي دال بر واريز پول 
به حساب فروشنده داشته باشيد.وي پرداخت وام را از ديگر شگرد هاي تبليغ 
شده در اين سايت ها از سوي مجرمان سايبري خواند و گفت: در اين شگرد 
مجرمان سايبري با دريافت مدارک شما به دنبال سوءاستفاده از اين مدارک 
هستند و اين امر مي تواند براي شما دردسر ايجاد کند، لذا براي دريافت وام 

حتما از طريق بانک ها اقدام کنيد و به هيچ عنوان به آگهي هاي پرداخت وام 
در اين سايت ها توجهي نکنيد.سرپرست مرکز تشخيص و پيشگيري از جرائم 
سايبري پليس فتا ناجا يادآور شد: فروش مراحل بازي هاي مختلف آناين 
و امتيازات بازي از شيوه هاي ديگر مجرمان سايبري است که در آن بيشتر 
کودکان و نوجوانان هدف مجرمان سايبري هستند و در پي خريد مراحل 
بااتر بازي يا امتيازات ويژه سايت به دام کاهبرداران سايبري مي افتند.

رمضاني به هموطنان هشدار داد: فروش کاا هاي ممنوعه و مجرمانه از ديگر 
شگرد هاي مجرمان سايبري است، با اين نيت که کاربران براي طرح شکايت 
به پليس و مراجع قضائي مراجعه نمي کنند چرا که خريد و فروش اينگونه 
کاا ها جرم بوده و خريدار اينگونه کاا ها خود مجرم است.سرپرست مرکز 
تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا ناجا در پايان با اشاره 
به سايت پليس فتا، آن را دريچه ارتباطي اين پليس با شهروندان خواند 
و گفت: تقاضاي ما از شهروندان عزيز اين است که در صورت مواجهه با 
هرگونه فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي آن را از طريق سايت پليس فتا به 
آدرس cyberpolice.ir لينک سامانه پاسخگويي به فوريت هاي سايبري 

با پليس فتا در ميان بگذارند.

مديرعامل متروي تهران در مورد آخرين وضعيت خطوط ۶ و ۷ مترو توضيحاتي را ارائه کرد.
علي امام در گفت وگو با ايسنا، در خصوص آخرين وضعيت خطوط ۶ و ۷ مترو با بيان اينکه در 
پي بازديد شهردار تهران از روند تکميل خط ۶، حناچي به بانک شهر قول داد که شهرداري 
تهران به تعهدات مغفول مانده خود در خصوص ارائه ملکي به بانک در راستاي تجهيز خط ۶ 
اقدام کند گفت: با اينکه خط ۶ از لحاظ سيويل در موقعيت خوبي قرار دارد اما تنها ۱۰ درصد 
تجهيزات در آن نصب شده است.وي با بيان اينکه با تزريق ۲۰۰ ميليارد تومان مي توانيم نسبت 
به تکميل، ساخت و تجهيزات ۹ کيلومتر از خط ۶ از دولت آباد تا ميدان شهدا با سه ايستگاه 
بعثت، دولت آباد و شهدا اقدام کنيم گفت: اگر تا پايان سال تأمين اعتبار شود مي توانيم اين   
اين خط را افتتاح کنيم.وي در مورد آخرين وضعيت خط ۷ مترو نيز با بيان اينکه خوشبختانه 
مبلغ ۷۰۰ ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به حساب شهرداري ريخته شده است 

و اخيراً به دست مترو رسيده است گفت: برنامه ريزي هاي دقيق در مورد تخصيص اين ۷۰۰ 
ميليارد تومان به خط ۷ مترو انجام شده است و در صدد آن هستيم که اين مبلغ را در طول 
خط با رايزني با پيمانکاران اصلي و جزئي صرف کنيم.امام با بيان اينکه خط ۷ مترو تا پايان 
سال آينده بنا به زمانبندي بايد افتتاح شود گفت: اما بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا 
پايان سال سه ايستگاه افتتاح خواهد شد.وي افزود: ايستگاه هال احمر در محدوده ۶ کيلومتري 
است که در تير ماه افتتاح شد که به دليل نبود پله برقي ايستگاه عبوري به شمار مي رفت و 
بين ايستگاه نواب و مهدي قرار دارد که تا پايان بهمن ماه افتتاح خواهد شد. همچنين قسمت 
شمالي خط ۷ يعني ميدان صنعت تا نواب نيز افتتاح خواهد شد و ايستگاه تربيت مدرس نيز با 
رفع نواقص و تکميل سيگنالينگ به مدار بهره برداري تا پايان سال خواهد رسيد.امام افزود: تا 

پايان شهريور ماه سال آينده نيز ۶ ايستگاه ديگر وارد مدار بهره برداري مي شود.

خبر
اريجاني:

مجلس براي جذب گردشگر و توسعه 
صنايع دستي کمک مي کند

رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: مجلس براي جذب گردشگر و توسعه 
صنايع دستي کمک مي کند.به گزارش ايرنا علي اريجاني در ديدار رئيس 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: ما تاش مي کنيم 
در قانون بودجه سال ۹8 نسبت به عرصه هاي صنايع دستي و گردشگري از 
طريق پرداخت وام و تسهيات مساعدت ازم به عمل آيد. رئيس سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هم در اين ديدار گزارشي از 
فعاليت هاي اين سازمان ارائه کرد و از افزايش تعداد گردشگران، ساخت 
هتل و توسعه بوم گردي خبر داد.علي اصغر مونسان با اشاره به موفقيت هايي 
که در عرصه صنايع دستي حاصل شد، گفت: تاش ما اين است که صنايع 
دستي کشور را در بسته بندي هاي مناسب عرضه کرده و با ايجاد نمايشگاه هاي 
مختلف فرصت بيشتري براي اشتغال فراهم سازيم، پرداخت وام کم بهره به 

توليدکنندگان صنايع دستي ضروري و مهم است.

رئيس پليس پيشگيري ناجا:
 ۴۰ هزار البسه پليس به دوربين 

مجهز مي شود
رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: ۴۰ هزار البسه پليس به دوربين 
مجهز مي شود.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، سردار محمد 
شرفي در حاشيه همايش فرماندهان پاسگاه ها و رؤساي کانتري هاي 
انتظامي استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه از برنامه هاي 
آينده پليس پيشگيري ناجا، هوشمند سازي پليس است خاطرنشان کرد: 
در استفاده از تکنولوژي هاي نوين و  فضاي مجازي پيشگام و پيشرو 
هستيم و سعي داريم بخشي از خدمات پليس به مردم را به صورت 
الکترونيکي ارائه دهيم.وي با بيان اينکه کاهش هزينه ها، ارائه خدمات 
در کمترين زمان ممکن، افزايش ميزان رضايتمندي عمومي و کاستن 
از مشغله نيروها براي انجام مأموريت ها از جمله مزاياي الکترونيکي 
کردن خدمات انتظامي است، دوربين دار کردن البسه پليس را از ديگر 
برنامه هاي پليس پيشگيري در کانتري ها و پاسگاه ها عنوان کرد و 
ابزاري   گفت: اين اقدام سند محکمي براي قضاوت، تحقق عدالت و 
براي نظارت بر رفتار پليس در مسير حفظ حقوق شهروندي است.وي 
با اشاره به هدف گذاري تجهيز ۴۰ هزار لباس پليس به دوربين بيان 
کرد: در مرحله اول يک هزار عدد توزيع شده است و در مرحله بعد قصد 

داريم از دوربين هاي عينکي استفاده کنيم.  

برني سندرز:
آمريکا تنها کشور توسعه يافته اي است 

که مردمش بيمه درماني ندارند
سناتور مطرح آمريکايي اعام کرد که اياات متحده تنها کشور توسعه يافته 
جهان است که مردمش بيمه درماني ندارند.به گزارش خبرنگار حوزه 
آمريکا و اروپاي گروه بين الملل خبرگزاري آنا، »برني سندرز« با اشاره 
به سياست هاي اقتصادي اشتباه دونالد ترامپ که طرح بيمه درماني 
»اوباماکر« را لغو کرد و هيچ جايگزيني هم براي آن ارائه نکرد، در 
صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي توئيتر نوشت: »آمريکا تنها کشور 
و بزرگترين کشور توسعه يافته در جهان است که مردمش بيمه درماني 
ندارند.«اين سناتور دموکرات آمريکايي که سابقه حضور در رقابت هاي 
رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ را دارد، تأکيد کرد: »اين موضوع بايد 
تغيير کند.«دونالد ترامپ معتقد است که دولت وظيفه اي براي هزينه 
کردن در خصوص درمان مردم ندارد و بيمه درماني باري اضافي بر 

شانه هاي دولت است.

خبر
مديرکل مصدومان شيميايي بنياد شهيد:

 63 هزار جانباز شيميايي داريم
محمدرضا صديقي مقدم در گفت وگو با  ايرنا گفت: ما چند آمار درباره جانبازان 
شيميايي داريم، يک آمار ۱۰۰ هزار نفري مربوط به افرادي است که در زمان جنگ 
دچار آسيب شدند و آن زمان به مراکز درماني مراجعه کردند. وي به آمار ۶3 هزار 
نفري اشاره کرد و اظهار داشت: اين افراد کساني اند که عوارض مزمن و ضايعات 
بيماري در کميسيون پزشکي احراز شده و درصد جانبازي گرفته اند. صديقي مقدم 
اضافه کرد: تصور اين است که حدود ۴۰۰ هزار نفر با گازهاي شيميايي تماس 
داشتند که ۱۰۰ هزار نفر از آنها داراي عائم حاد بوده اند و به مراکز درماني مراجعه 
 کرده بودند. وي خاطرنشان کرد: اين افراد فعاليت هايي براي درمان داشته اند، 
اما ۶3 هزار نفر بعد از حادثه دچار عوارض مزمن شدند که کميسيون هاي پزشکي 
اين عوارض را تاييد کرده است. مديرکل مصدومان شيميايي بنياد شهيد با بيان 
اينکه به همين منظور کميسيون پزشکي براي اين افراد همچنان فعال است زيرا 
احتمال دارد عوارض ناشي از تماس با گازهاي شيميايي در برخي از افراد به حدي 
برسد که قابل تشخيص و تاييد در کميسيون پزشکي باشد افزود: کمترين درصد 

جانبازان شيميايي پنج و بااترين ميزان آن ۷۰ درصد است.

زدا: صندوق بازنشستگي با هيچ مشکلي 
روبه رو نمي شود

سرپرست سازمان تأمين اجتماعي گفت: صندوق بازنشستگي با هيچ مشکلي 
روبه رو نمي شود.به گزارش خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعي خبرگزاري آنا، 
محمدحسن زدا در گفت وگو با راديو تهران در خصوص واريز بسته حمايتي 
بازنشستگان گفت: طي چند روز اخير مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به صورت نقدي 
به حساب بازنشستگان واريزشده است.وي با اشاره به اينکه بازنشستگان از بانک ها 
مختلف حقوق خود را دريافت مي کنند، ادامه داد: تمام بازنشستگان به جز 
بازنشستگاني که حقوقشان را از بانک رفاه دريافت مي کنند، بسته حمايتي به 
حسابشان واريزشده است. زدا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چه تمهيداتي 
وجود دارد که صندوق بازنشستگي کشوري به سرنوشت صندوق هاي اعتباري دچار 
نشود، گفت: در صندوق هاي بيمه اي مثل سازمان تأمين اجتماعي ورشکستگي 
معنا و مفهومي ندارد، زيرا سه درصدي که دولت ها مکلف هستند آن را به عنوان 
حق بيمه پرداخت کنند درواقع تضميني براي اين صندوق ها به حساب مي آيد. 
يعني اگر روزي به نقطه سربه سر رسيديم و ازنظر منابع و مخارج به مشکل 
برخورديم، آنجا دولت است که کمک مي کند و اجازه نمي دهد اين سازمان 
دچار مشکل شود.درواقع بايد گفت مقايسه صندوق بازنشستگي با صندوق هاي 
اعتباري مقايسه مع الفارغ است. زيرا بحث امنيت ملي و کارکردهاي اجتماعي 
شرکت هاي بيمه گر در اينجا مطرح است. به همين دليل جاي هيچ نگراني در 
اين خصوص وجود ندارد.سرپرست سازمان تأمين اجتماعي در ادامه تصريح 
کرد: شايد در حال حاضر مشکات نقدينگي داشته باشيم، اما ازنظر سرمايه اي 

مشکلي نداريم و مسئله اي در اين خصوص وجود ندارد.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي کاسه 9601292
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 136/08 مترمربع قطعه چهار 
تفكيكي واقع در طبقه سوم سمت جنوب، به پاك ثبتي شماره 75329 
فرعي از 6933 اصلي مفروز از پاك 26801 فرعي از اصلي مذکور واقع در 
بخش 2 تهران به انضمام پارکينگ به مساحت 11 مترمربع قطعه 4 تفكيكي 
واقع در غرب طبقه زيرزمين و تحت حدود: شماا: اول در 5 قسمت درب 
وديواريست به راه پله دوم ديواريست مشترك با آپارتمان مجاور شرقا: 
اول در دو قسمت درب و ديواريست به فضاي نورگير دوم ديواريست به 
درز انقطاع مورد تفكيك که ماوراي آن قطعه اول تفكيكي سابق پاك 
1472 فرعي از 6933 اصلي مي باشد جنوبا: اول ديوار و پنجره است به 
نورگير دوم ديواريست مشترك با آپارتمان مجاور غربا: ديواريست به درز 
انقطاع مورد تفكيك که ماوراي آن قطعه 1473 فرعي از 6933 اصلي است 
کف با سقف تحتاني و سقف با کف فوقاني مشترك است حدود پارکينگ: 
شماا و جنوبا: خط مفروض مستقيم است به محوطه پارکينگ سوم شرقا: 
ديواريست به درز انقطاع مورد تفكيك که ماوراي آن قطعه 1473 فرعي 
از 6933 اصلي غربا: خط مفروض است به محوطه مشاعي که ماوراي آن 
پارکينگ 5 مي باشد کف روي عرصه است و سقف با کف فوقاني مشترك 
است که ذيل ثبت 327132 صفحه 224 دفتر اماك جلد 2113 اماك 
به نام آقاي علي اصغر احمدي خليلي ثبت صادر و تسليم گرديده است و 
برابر سند رهني 52921-93/8/15 دفتر 456 تهران نزد بانك پاسارگاد 
در رهن مي باشد که به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت 
شماره 9601292 شده است و برابر نظريه مورخ 97/01/21 کارشناس رسمي 
دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع 
است در تهران خيابان قائم مقام فراهاني، پايين تر از تقاطع شهيد بهشتي، 
خيابان هشتم، پاك 9، آپارتمان واقع در جنوب طبقه دوم و مورد ارزيابي 
شامل يك دستگاه آپارتمان اداري حدود 11 سال ساخت در يك ساختمان 
تحت استفاده اداري مي باشد که ساختمان مزبور با بر حدود 10 متر رو 
به کوچه 20 متري هشتم قائم مقام به صورت شمالي با اسكلت فلزي و 
نماي سنگ و شيشه و کامپوزيت در هفت طبقه احداث گرديده به نحوي 
که طبقات زيرزمين و همكف به صورت فضاي پارکينگها و تاسيسات و 
نگهبان بوده و در طبقات اول تا پنجم به صورت تكواحده يا دو واحده 
در کل داراي 8 دستگاه آپارتمان تحت استفاده اداري بوده و ساختمان 
مزبور داراي يك دستگاه آسانسور مي باشد داراي يك سالن دو اتاق کار، 
آبدارخانه با کابينت mdf و يك سرويس بهداشتي، کف سنگ، نقاشي 
شده، داراي سيستم گرمايش شوفاژ و سرمايش کولر آبي، دربها چوبي، 
پنجره ها فوادي، نورگيري از سمت حياط، داراي انشعاب برق مستقل و 
انشعاب آب و گاز اشتراکي، داراي يك واحد پارکينگ اختصاصي، آيفون 
تصويري، درب پارکينگ ريموت دار و به مبلغ 12/000/000/000 ريال )دوازده 
ميليارد ريال( ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي 
کاسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 97/11/6 از ساعت 9 الي 12 ظهر در 
تهران - چهارراه جهان  در  واقع  اسناد رسمي  اجراي  اداره سوم  محل 
کودك - پاك 34 ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي - سالن مزايده 
از طريق مزايده حضوري به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ 12/000/000/000 
ريال )دوازده ميليارد ريال( شروع و به بااترين قيمت که خريدار داشته 
باشد فرخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و 
فروش کا نقدي است. چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف 
گردد روز بعد از تعطيلي، جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل 
خواهد شد. طالبين و خريداران مي توانند جهت شرکت در مزايده در وقت 
مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلع پايه در جلسه مزايده 
شرکت نمايند ضمنا بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي، عوارض شهرداري و غيره که رقم 
قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است 
و تنظيم سند انتقال موکول به ارائه مفاحساب هاي شهرداري و... خواهد 

بود و مورد مزايده با توجه به اعام بستانكار بيمه مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/15

د ت: 97/10/15
م الف: 19682

آگهي اباغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي محمود مرادي به شناسنامه 4309 صادره از تهران 
فرزند شاهين به نشاني: تهران ميدان سپاه خ حسيني کوچه تقوي پ 62 
اباغ مي شود خانم معصومه نصيري به استناد سند شماره 8286 دفترخانه 
ازدواج شماره 93 تهران براي وصول تعداد 200 عدد سكه طاي يك بهار 
آزادي بدهي شما بابت پرونده اجرايي کاسه 9702052 عليه جنابعالي 
مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده کاسه فوق در اين اداره تشكيل 
و در جريان اقدام است لذا چون طبق گزارش مامور پست آدرس تعيين 
شده در اجرائيه شناخته نشده و بستانكار نيز نمي تواند آدرس دقيق شما 
را جهت اباغ واقعي معرفي نمايد و براي اين اداره هم آدرس شما معلوم 
نيست به استناد تقاضاي بستانكار و ماده 18 اصاحي آيين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فوق الذکر يك نوبت در يكي از روزنامه هاي کثيراانتشار محلي 
آگهي مي شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي که 
روز رسمي اباغ اجرائيه محسوب مي گردد اقدام به پرداخت بدهي خود 

ننمائيد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب مي گردد.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران

تاريخ انتشار: 97/10/15
د ت: 97/10/15

م الف: 19686

آگهي اخطار ماده 101 آيين نامه 
اجراي اسناد رسمي

بدينوسيله به شرکت مهندسي دژآب به نشاني خ شريعتي خ آمل شماره 
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بدهكار پرونده اجرايي کاسه ش/3-20743 )8902198( و 20741-ش/3 
و 8902197 اباغ مي گردد ملك مورد وثيقه پرونده اجرايي مذکور به پاك 
ثبتي شماره 35/2720 اصلي قطعه 2 تفكيكي واقع در بخش 11 تهران 
مورد وثيقه اسناد رهني شماره 142980 و 144325 تنظيمي دفترخانه 311 
تهران به مبلغ 20/700/000/000 ريال ارزيابي گرديده که نظريه کارشناس 
مذکور در آدرس مندرج در متن سند رهني به نشاني فوق جهت اباغ 
ارسال که طبق گزارش مامور واحد اباغ ثبت اسناد )منطقه 16 پستي( 
آدرس مذکور مورد شناسايي واقع نگرديده و چون بستانكار تقاضاي اباغ 
اخطار ماده 101 از طريق نشر آگهي را نموده لذا مراتب به شرح فوق به 
شما اباغ مي گردد چنانچه به مبلغ ارزيابي پاك مذکور معترض مي باشيد 
مي توانيد اعتراض کتبي خود را ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 
ضميمه فيش بانكي دستمزد کارشناس تجديدنظر به مبلغ 22/320/000 
ريال واريز به حساب سيبا 0103134800001 نزد بانك ملي به نام کانون 
کارشناسان رسمي دادگستري به دفتر اين اداره واقع در چهارراه جهان 
کودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي طبقه دوم تسليم و ضمنا 
به اعتراضي که خارج از موعد و يا فاقد فيش بانكي دستمزد کارشناس 

تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي

تاريخ انتشار: 97/10/15
د ت: 97/10/15

م الف: 19681

دادنامه
مرجع رسيدگي: حوزه شماره 18 شوراي حل اختاف شهرستان زنجان

خواهان: آقاي احمد محمدي فرزند نجاتعلي به نشاني زنجان کوي پونك 
مجتمع احرار فردوس پاك 7 واحد 10

خواندگان: 1. خانم عليه پراکنده دل 2. آقاي بهروز پراکنده دل هر دو 
فرزند احمد همگي به نشاني مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه چك
گردشكار: خواهان دادخواستي/درخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به کاسه فوق و جري 
تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/مقرر حوزه به تصدي امضاءکنندگان 
زير تشكيل است و قاضي شعبه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي 

را اعام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
"راي شورا"

به  نجاتعلي  فرزند  احمد محمدي  آقاي  تقديمي  درخصوص دادخواست 
طرفيت خواندگان 1. خانم عليه پراکنده دل 2. آقاي بهروز پراکنده دل به 
خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 646941 مورخه 96/05/14 
از کل مبلغ 400/000/000  بانك تجارت به مبلغ 100/000/000 ريال  عهده 
ريال به انضمام هزينه هاي دادرسي و هزينه هاي تاخير در تاديه. شورا 
با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده، ماحظه مفاد دادخواست 
تقديمي و مستندات پيوست آن، رويت اصل و تصوير مصدق اسناد ارائه 
شده از سوي خواهان، ازجمله چك فوق  الذکر و گواهي عدم پرداخت آن 
که همگي مصون از هر گونه تعرض باقي مانده و اينكه وجود سند تجاري 
در يد خواهان دالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و ظهرنويس آن به عنوان 
ضامن به نحو تضامن در مقابل دارنده آن مي باشد و نظر به اينكه عقد 
ضمان در حقوق تجارت و قواعد حاکم بر اسناد تجاري ضم ذمه به ذمه 
است، نه نقل آن بدان معنا که ذمه صادرکننده و ضامن در مقابل دارنده آن 
مشغول مي گردد و اينكه خواندگان عليرغم اباغ اخطاريه به صورت نشر 
در آگهي در جلسه دادرسي حضور نيافته اند و در مقابل دعوي خواهان 
ايراد يا دفاعي به عمل نياورده اند، بنابراين دادگاه دعوي خواهان را ثابت 
تشخيص داده و مستندا به مواد 249، 310، 313 و 315 از قانون تجارت 
و مواد 2، 3 و 17 از قانون صدورچك ناظر به مواد 198، 515، 519 و 522 
از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني مصوب 
1379/1/21 و اصل استصحاب، حكم به محكوميت تضامني خواندگان به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال از بابت اصل خواسته، مبلغ 3/300/000 
نيز  و  تسبيب(  باب  از  دادرسي  )خسارت  دادرسي  هزينه  بابت  از  ريال 
خسارت تاخير تاديه وجه يادشده براساس شاخص اعامي از سوي بانك 
مرکزي جمهوري اسامي از تاريخ سررسيد چك )1396/05/14( لغايت 
يوم الوصول، در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد. راي صادره غيابي بوده 
و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي نزد همين شعبه و پس از 
مضي مهلت قانوني، ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي نزد محاکم 

عمومي حقوقي شهرستان زنجان مي باشد.
قشمي - قاضي شعبه 18 شوراي حل اختاف شهرستان زنجان

تاريخ انتشار: 97/10/15
د ش: 97/10/15

م الف: 1078

دادنامه
پرونده کاسه 9609982602400567 حوزه شماره 15 شوراي حل اختاف 

شهرستان زنجان تصميم نهايي شماره 9709972602400336
خواهان: آقاي احمد محمدي فرزند نجاتعلي به نشاني زنجان - کوي پونك 

مجتمع فردوس احرار بلوك 7 واحد 10
خوانده: آقاي صابر مهدوي فرزند باقر به نشاني مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه چك
گردشكار: خواهان دادخواستي/درخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به کاسه فوق و جري 
تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/مقرر حوزه به تصدي امضاءکنندگان 
زير تشكيل است و قاضي شعبه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي 

را اعام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
"راي شورا"

درخصوص دادخواست تقديمي احمد محمدي به طرفيت صابر مهدوي به 
خواسته مطالبه وجه چكها )4 فقره( به شماره هاي 912008/001417 مورخه 
95/9/30، شماره 001416 مورخه 95/8/30 - چك شماره 001415 مورخه 
97/7/30 و چك شماره 001414 مورخه 95/6/30 و حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 74/500/000 ريال از بابت چكهاي فوق الذکر به 
انضمام کليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي و هزينه دفتر خدمات قضائي، 
شورا با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده، ماحظه مفاد دادخواست 
تقديمي و مستندات پيوست آن، رويت اصل و تصوير مصدق اسناد ارائه 
از جمله چك هاي فوق الذکر و گواهي هاي عدم  از سوي خواهان،  شده 
پرداخت مربوطه که اصالت همگي مصون از هر گونه اعتراض باقي مانده و 
توجها به اينكه صدور اسناد تجاري مذکور از ناحيه خوانده و وجود آن در 
يد خواهان، دالت بر مسئوليت خوانده به پرداخت وجه آنها و اشتغال ذمه 
صادرکننده در قبال دارنده بوده و وفق موازين قانوني وجه چك به محض 
ارائه بايد کارسازي شود و چك از اين حيث سند حال محسوب مي شود و 
خوانده نيز با وصف اباغ قانوني اخطاريه در جلسه دادرسي حضور نيافته 
و در قبال دعوي خواهان ايراد يا دفاعي به عمل نياورده است، فلذا شورا 
دعوي خواهان را وارد تشخيص داده، عليهذا مستندا به مواد 310، 311 
و 313 از قانون تجارت و مواد 2، 3 و 7 از قانون صدور چك ناظر به مواد 
198، 502، 515 و 519 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب 
در امور مدني مصوب 1379/1/21 و قانون استفساريه تبصره الحاقي به 
ماده 2 قانون اصاح موادي از قانون چك اسناد تجاري، حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 74/500/000 ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/795/250 ريال از بابت هزينه دادرسي )خسارت دادرسي از باب تسبيب( 
و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه براساس شاخص اعامي از سوي 
بانك مرکزي جمهوري اسامي ايران از تاريخ سررسيد چك ها )95/9/30-
95/8/30-95/7/30-95/6/30( لغايت يوم الوصول، در حق خواهان صادر 
و اعام مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف 20 روز از اباغ قابل واخواهي 
در همين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم 

عمومي شهرستان زنجان مي باشد.
محمدرضا حميدي - قاضي شعبه 15 شوراي حل اختاف شهرستان زنجان

تاريخ انتشار: 97/10/15
د ش: 97/10/15

م  الف: 1077

آگهي اباغ
آقاي سيدبهروز زهرائي فرزند سيدفاح مجهول المكان همسر شما برابر دادنامه شماره 9609970844300591 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ايام 
با بذل مهريه و نفقه تقاضاي ثبت طاق نموده است لذا ازم است ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهي در اين دفترخانه به آدرس: -حاضر شويد در 

غير اين صورت طبق مقررات به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدي ممنوع نخواهد شد.
جمال چراغي - سردفتر طاق 8 ايام

تاريخ انتشار: 97/10/15
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي - نقيبيد ش: 97/10/15

فرمانده انتظامي استان ايام خبر داد:
دستگيري کاهبردار 18 ميلياردي 

پايتخت در مهران

فرمانده انتظامي استان ايام از دستگيري کاهبردار ۱8 ميلياردي پايتخت 
درمرز مهران خبر داد.به گزارش گروه جامعه خبرگزاري ميزان سردار نورعلي 
ياري اظهار داشت: ماموران انتظامي و گذرنامه مرز مهران هنگام کنترل ورود 
افراد از عراق به داخل کشور، شخصي را با مدارک و گذرنامه جعلي دستگير 
کردند.وي افزود: پس از استعام هويتي مشخص شد که فرد مورد نظر مبلغ 

۱8 ميليارد ريال کاهبرداري در استان تهران در قالب خريد و فروش زمين 
داشته و به کشور عراق سفر کرده که پس از مراجعه به مرز زميني مهران 
و ورود به کشور با هوشياري و دقت ماموران انتظامي و گذرنامه مرزي 
مهران دستگير شد.وي با بيان اينکه متهم تحت تعقيب ۴ ماه قبل پس از 

کاهبرداري، به صورت غير مجاز به کشور عراق رفته بود. 



»

سلطانيفر:
 با همه توان 
 از تيم ملي 
حمايت کرده ايم
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پيشکسوت فوتبال  گفت:  تيم ملي  در آسيا هميشه 
از مدعيان قهرماني بود اما در ادامه راه به دليل ناداوري 
و بدشانسي  جام را از دست داده است. معتقدم بايد 
بازيکنان  را از همين اان آماده کنند تا از لحاظ روحي 
و رواني به شرايط ايده آل برسند . مديرروستا  افزود:  
بايد در هر بازي قوي گام بردارند تا به فينال برسند. 
از همان نخستين بازي بايد تيم ملي ايران گام خود را 
محکم بردارد و شرايطي را ايجاد کند تا به عنوان تيم 

نخست صعود کند.وي  اضافه کرد: همه بازي ها در 
مرحله گروهي مهم هستند و بايد پيروز ميدان شويم 
اما تيم ملي عراق جدي ترين رقيب ما براي رسيدن 
به جام است که با برد مقابل اين تيم مي توانيم رقيب 
خود را در اين دوره از رقابت ها کنار بگذاريم. مديرروستا 
يادآور شد: تيم ملي  در دفاع هيچ مشکلي ندارد اما در 
خط حمله هنوز ضعف هايي داريم. هافبک تهاجمي 
خوبي در تيم ملي  وجود ندارد تا شرايط حمله را براي 
تيم ايجاد کند.در هنگام حمله گلزنان از قسمت چپ و 
راست حمايت نمي شود و اين به تيم آسيب جدي وارد 
مي کند. اگر  مهاجمان تيم ملي  تقويت شوند شاهد 
گلزني  خواهيم بود. وي گفت: معتقدم بازيکناني در 
تيم ملي حضور دارند که مي توانستند بعد از جام جهاني 
از تيم ملي خداحافظي کنند تا بازيکنان جديد در اين 
جام حضور داشته باشند. در هر صورت اميدوارم تيم 

ملي در جام ملت ها به عنوان قهرماني برسد.

مديرروستا:
اميدوارم ملي پوشان دچار  بدشانسي نشوند

نماينده دو ماراتن ايران در مسابقات بين المللي عمان، 
ابراز اميدواري کرد که بتواند با موفقيت در اين رقابتها، 
سهميه ورودي مسابقات جهاني قطر و بازي هاي المپيک  
را کسب کند.مرادي  اظهار داشت: تمرين هاي خوبي 
داشتم و اين روزها برنامه هايم را به طور کامل ادامه 
مي دهم تا براي مسابقات ماراتن عمان آماده شوم. 
وي تصريح کرد: رقابت ماراتن عمان داراي ورودي 
مسابقات جهاني  قطر و المپيک  است.  قطعا بهترين 
ورزشکاران جهان در آن شرکت مي کنند  و سهميه 
مي گيرند. به همين دليل سطح کيفي باايي خواهد 
داشت.دونده ايران در المپيک ريو  بيان کرد: زمان ثبت 
شده براي ورودي زير 2 ساعت و 16 دقيقه است. اين 
زمان نسبت به المپيک ريو سه دقيقه کاهش پيدا 
کرده و به همين دليل اخذ ورودي مسابقات جهاني و 
المپيک سخت تر شده است.مرادي افزود: با اين حال 
تمرين هاي خوبي داشتم و از نظر شرايط بدني در 

وضعيت مناسبي به سر مي برم. شرايط بدني ام براي 
کسب ورودي مناسب است و مي توانم بگويم در اين 
حد هستم که ورودي را بگيرم اما روز مسابقه شرايط 
کاما فرق دارد. در کنار آمادگي من، مسير مسابقه 
و شرايط ماراتن عمان هم اهميت دارد. من آمادگي 
خوبي دارم و تاشم را مي کنم اما در جريان مسابقه 
هزار اتفاق رخ مي دهد و نمي توان از اکنون گفت که 

صد در صد سهميه مي گيرم.

مرادي:
براي کسب سهميه المپيک خواهم دويد

وزير ورزش و جوانان گفت: اميدوارم انتظار ۴2 ساله کشورمان براي قهرماني در آسيا به 
پايان برسد.  سلطاني فر در مراسم تجليل از مربيان برتر فوتبال ، درباره حضور تيم ملي  
در جام ملت ها گفت: تيم ملي بازيکنان و کادرفني و مديريت خوبي دارد و با پشتيباني و 
تدارک خوبي که انجام شده و حمايت همه جانبه اي که فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش  
از تيم ملي فوتبال داشته، در کنار کادرفني توانمند؛ اميدواريم  در جام ملت هاي آسيا پاسخ 
مثبت بدهند و بتوانيم قهرمان شويم. وي ادامه داد:  يکي از معدود عرصه هايي که  توانسته 
در بين مردم شور، شادي و شعف ايجاد کند ورزش و پيروزي هايي بوده که در ماه هاي 
گذشته در مسابقات کسب کرديم. سلطاني فر  گفت: تيم ملي  امروز يکي از چهار  قدرت 
بزرگ آسيا است و در جام جهاني هم  در کنار قهرمانان ساير قاره ها نتيجه اي آبرومند و 
تاريخي گرفتيم .وي گفت: وزارت ورزش  با همه توان از تيم ملي فوتبال حمايت کرده و 

آرزوي ما و همه مردم اين است که اين تيم با شايستگي که دارد، بتواند به مقام قهرماني 
برسد. تيم ملي ايران شايستگي کسب عنوان قهرماني در آسيا را دارد. ما در سال 97 
موفقيت هاي خوبي را در ورزش ايران داشتيم و اميدوارم در ادامه موفقيت هاي امسال و 
پس از افتخارآفريني در بازي هاي آسيايي و پاراآسيايي و موفقيت در ليگ قهرمانان آسيا، 
بتوانيم امسال را با قهرماني تمام کنيم.سلطاني فر گفت:  اان  تيم ملي شرايط خوبي 
دارد و چند سال است که در رنکينگ نخست آسيا ايستاده است. اين تيم ظرفيت و 
شايستگي قهرماني را دارد. با تاش هايي که فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش داشته اند، 
تمام امکانات فراهم شده و اين تيم تقريباً مشکلي نداشته است.  اميدوارم با تاش هاي 
 بازيکنان و کادر فني  بتوانيم قهرمان جام  آسيا شويم و با اين موفقيت، رويدادهاي سال 97 

را به خوبي به پايان برسانيم.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي
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 مصطفي امان اله بهاروندي 
 رئيس اداره ثبت اسناد و اماك دورود

 آغاز رقابت 24 تيم قاره کهن براي تصاحب يک جام
نبرد 2۴ تيم ملي قاره آسيا براي تصاحب تنها يک 
جام از امروز با برگزاري ديدار افتتاحيه بين امارات و 
بحرين آغاز مي شود. جام ملت هاي آسيا، قديمي ترين 
تورنمنت فوتبالي قاره اي در دنياست. تورنمنتي که به 
هفدهمين دوره آن رسيده و اين براي دومين بار است 
که اماراتي ها ميزباني آن را به عهده مي گيرند. جامي 
که از سال 1956، با حضور چهار تيم، ميزباني هنگ 
کنگ و قهرماني کره جنوبي آغاز شده بود، حاا 2۴ 
تيمي شده است. تيم هاي آسيايي از قدرت هاي اول 
که همين 6 ماه پيش جام جهاني را تجربه کردند 
تا تيم هاي نه چندان قدرتمند در شهرهاي ابوظبي، 
دبي، شارجه و العين دور هم جمع شده اند تا يک ماه 
فوتبالي را پشت سر بگذارند. با اين حال همه منتظر 
آغاز ديدارهاي ايران خواهيم بود. اولين ديدار شيرهاي 
پارس روز دوشنبه برگزار خواهد شد. تيم ملي فوتبال 
کشورمان در اين مسابقات با تيم هاي يمن، ويتنام 
و عراق بايد رقابت کند که اولين ديدار مقابل يمن 
برگزار مي شود.  و مسلماً حساسيت باايي هم براي 
ملي پوشان خواهد داشت.  کي روش هم اعتقاد دارد 
که اولين ديدار هميشه مهم ترين ديدار يک تيم در 
تورنمنت است و حاا ماييم و حساسيت هاي ديدار با 

يمن؛ رقابت با يمني  که پس از جنگ هاي داخلي و 
البته حمات عربستان به بخش هايي از اين کشور از 
دل جنگ پا به مسابقات جام ملت ها مي گذارد تا بلکه با 
کسب نتايجي در خور شأن بتواند مردمش را خوشحال 
کند.تيم ملي  کشورمان در شرايطي پا به اين مسابقات 
مي گذارد که با کمترين تغيير نسبت به جام جهاني 
مواجه شده است. از بين سه دروازه بان تيم ملي در جام 

جهاني تنها  مظاهري خط خورده و  نيازمند، ستاره 
اين فصل سپاهان در ليست قرار دارد. در خط دفاعي  
خانزاده جاي خود را به  کنعاني زادگان داده است که 
اين تغيير نيز همانند خط دروازه ما، تغيير چندان 
محسوسي نيست. شايد بزرگ ترين دغدغه کادرفني 
غيبت  عزت اللهي در ليست باشد. بازيکني که به اجبار 
و به دليل مصدوميت نتوانست تيم ملي را  همراهي 

کند و حاا  نوراللهي جانشين ايشان در خط هافبک 
شده است. بسياري از نتايج کسب شده تيم ملي در 
جام جهاني رضايت داشتند. کسب ۴ امتياز در گروهي 
که اسپانيا، مراکش و پرتغال در آن حضور داشتند، اين 
نويد را به ايراني ها داد تا براي قهرماني در آسيا اميدوار 
باشند. هرچند در کنار اين اميدواري ها بسياري عملکرد 
تيم ملي در جام جهاني را نقد کردند و معتقد بودند 
تيم تحت هدايت  کي روش مي توانست با شيوه بهتري 
فوتبالي رو به جلو را ارائه کند. فوتبالي که حاا انتظار 
مي رود از تيم ملي  در جام ملت ها ببينيم و در اين 
جام همه از بازيکنان  فوتبالي هجومي، زيبا و البته 
همراه با نتيجه را انتظار دارند.با اين حال يک ماه تب 
و تاب مسابقات جام ملت ها به جايي ختم خواهد شد 
که بازهم ورزشگاه زائد  ابوظبي ميزبان است. ميزبان 
فينال مسابقات که بايد ديد کدام تيم ها موفق به حضور 
در اين مرحله خواهند شد. ديداري که  در نهايت جام 
15 کيلويي اين دوره از رقابت ها توسط کاپيتان يکي از 
2۴ تيم حاضر در اين دوره از مسابقات بااي سر برده 
مي شود. جامي که اميدواري زيادي داريم تا به ايران 
برسد و با کسب چهارمين قهرماني به پرافتخارترين 

تيم جام ملت هاي آسيا تبديل شويم. 

گوناگون

خبر
حاجيپور:

کشتي حمايت ويژه مي خواهد
فرنگي کار اردونشين تيم ملي  گفت: کادر فني نفرات زيادي را به نخستين 
اردو دعوت کرده تا بتواند شناخت خوبي از آنها کسب کند. حاجي پورگفت:  
خوشبختانه کادر فني شناخت خوبي از اکثر فرنگي کاران دارد و تقريبا از 
تمام پتانسيل کشتي دعوت کرده که در اين اردو حضور پيدا کنند. جام 
تختي مي تواند محک بسيار خوبي براي مدعيان دوبنده تيم ملي باشد.
وي تصريح کرد: کادر فني جديد تجربه باايي دارد و اميدوارم بتوانيم با 
يک برنامه ريزي مناسب کشتي فرنگي را به جايگاه اصلي و شايسته اش 
برسانيم. زمان زيادي تا المپيک نداريم و اگر مي خواهيم موفق شويم 
بايد از همين امروز برنامه ريزي را آغاز کنيم. مسئوان ارشد ورزش نيز 
بايد حمايت ويژه اي داشته باشند، کشتي هميشه پرچمدار کاروان هاي  
ايران در ميادين مهم و بين المللي بوده که اميدوارم با حمايت هاي 

آنها بتوانيم نتايج درخشاني کسب کنيم.

بازگشت فرهاد به استقال 
فرهاد مجيدي به عنوان دستيار جديد  شفر در تيم  استقال انتخاب 
شد. براساس اعام   سرپرست باشگاه استقال، فرهاد مجيدي بازيکن 
پيشين استقال و تيم ملي به کادر فني آبي پوشان اضافه شد.فتحي در 
اين زمينه گفت: همان طور که از ابتدا هم  گفته بودم، همواره بهترين 
و بيشترين تاش را براي کمک به استقال و موفقيت هرچه بيشتر 

اين تيم انجام مي دهيم.

فركي:
تيم ملي شانس باايي دارد

 سرمربي تيم فوتبال پيکان گفت: تيم ملي با بازيکنان خوب و شناخت 8 ساله  
قهرماني  کسب  براي  باايي  شانس  بازيکنان،  وضعيت  از  کي روش 
تيم ملي  ما  بدون شک  دارد. حسين فرکي  گفت:  در جام ملت ها 
خوب، شايسته و قوي داريم. در جام ملت ها عربستان، کره جنوبي، 
ژاپن، استراليا و حتي عراق هم مثل ما شانس قهرماني دارند. ما هم 
به اندازه آنها شانس موفقيت داريم اما بايد مسابقات شروع شود تا 

ببينيم وضعيت چگونه است.

ديدار تاج با ملي پوشان
رئيس فدراسيون فوتبال درابوظبي به اردوي تيم ملي فوتبال اضافه 
شد. ديروز مهدي تاج ازتهران راهي ابوظبي شد تا درهتل محل اقامت 

ملي پوشان، در اردوي تيم ملي حاضر شود.

  پرسپوليس به قطر مي رود
تيم  پرسپوليس دو مسابقه تدارکاتي در قطر برگزار خواهد کرد. 
شاگردان برانکو قرار است که روز 18 دي، تهران را به مقصد قطر ترک 

کنند تا در اردويي 12 روزه در اين کشور حضور پيدا کنند.

منشا با سرخپوشان نمي رود
گادوين منشا از ليست بازيکنان اعزامي پرسپوليس به اردوي 
نام  قطر  اردوي  براي  برانکودرحالي  شد.  گذاشته  کنار  قطر، 
منشا را ازليست پرسپوليس کنارگذاشت که منشا طلبي 25۰ 
هزارداري از باشگاه دارد و پرسپوليس براي فروش وي، ابتدا 
بايد با وي، تسويه حساب کند. درغيراين  صورت منشا مي تواند 

از پرسپوليس شکايت کند.

تمرين تيم ملي با تدابير ويژه
ملي پوشان فوتبال کشورمان تمرين  خود را با تدابير ويژه برگزار 
کردند و همه بازيکنان دراين تمرين حضورداشتند.خبر خوب براي 
عاقه مندان به تيم ملي اين است که جهانبخش بازيکن مصدوم 
تيم ملي شرايط تمرين کنار سايرين را پيدا کرده و درتمرينات 

گروهي شرکت کرد.

فكري:
در انتظار فتح جام هستيم

بازيکن سابق تيم ملي  گفت: با توجه به فراهم بودن امکانات براي 
تيم ملي، انتظار مردم براي قهرماني در جام ملت هاي آسيا بحق 
است و ما منتظر اين عنوان با ارزش هستيم. فکري  گفت:  سالهاي 
سال است که فوتبال  ما در جام ملت ها به قهرماني دست پيدا 
نکرده و حاا با توجه به شرايطي که وجود دارد اين تيم مي تواند با 
 داشتن بازيکناني که در اروپا و همچنين ليگ داخلي بازي مي کنند، 

به قهرماني دست پيدا کند.

هموطن شفر در استقال 
يک مربي آلماني به جمع کادرفني استقال اضافه شد.  فورکل 
تجربه  و  داشته  را  آلمان  فوتبال  در  بازيگري  که سال ها سابقه 
چندين سال مربيگري را نيز در تيم هاي مختلف دارد به کادر 

فني استقال اضافه مي شود.

بازيکنان جديد در راه تراکتور
سرمربي تيم  تراکتور گفت: چند بازيکن جديد در روزهاي آينده 
به تيم اضافه مي شوند. تقوي اظهارکرد: با اضافه شدن چند مهره 
جديد در روزهاي آينده تيم ما تا حدود زيادي کامل مي شود و 

بايد منتظر بازگشت بازيکنان ملي پوش باشيم.

 سون بهترين بازيکن آسيا 
سايت فاکس اسپورت براي سومين سال متوالي سون هئونگ 
مين هافبک کره اي تاتنهام را به عنوان بهترين بازيکن سال آسيا 
انتخاب کرد.عليرضا بيرانوند و عليرضا جهانبخش دو بازيکن تيم 
ملي کشورمان نيز جزء نامزدهاي بهترين بازيکن سال آسيا بودند 

ولي درکسب اين عنوان ناکام ماندند.
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o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
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مشاوره و وکالت در دعاوي: حقوقي، کيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چک و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)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.
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 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، چک، 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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تورلحظهآخرتورلحظهآخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

استانبول-آانيا-سواحلمديترانه-توراروپا
گرجستان-مالزي-سنگاپور-امارات

ارمنستان-جنوبشرقآسيا-پوكت-آنكارا
ويزاشنگن-ويزاكانادا

هوايي
ني-

زمي

)فروشتورهاينوروزيآغازشد(مرداسگشت88773310
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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 به مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شرکت آتيه همكاران 

نيكي )سهامي خاص( ثبت شده 
به شماره 495953 و شناسه ملي  

14006045387 تهران 
بدينوسيلهازكليهسهامدارانونمايندگانمحترمسهامدارانحقوقي
شركتآتيههمكاراننيكي)سهاميخاص(دعوتميگردددرجلسهمجمع
عموميعاديبطورفوقالعادهكهدرروزسهشنبهتاريخ1397/10/30
ساعت14درمحلتهرانشهركغرببلوارفرحزاديبلوارنورانيپاك

58ساختماننيكيطبقهسومبرگزارميگرددحضوربههمرسانيد.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديره
2-استماعگزارشبازرسقانوني
3-انتخاباعضايهيئتمديره

4-انتخاببازرساناصليوعليالبدل
5-انتخابروزنامهكثيراانتشار

6-تصويبصورتهايماليعملكرددورهمنتهيبه1396/12/29
7-سايرموارد

تاريخانتشار:97/10/15
خت:97/10/15

آگهي فقدان سند مالكيت
آقايميرسعيدحسينيبااعامگمشدنسندمالكيتملكموردآگهي
باتسليماستشهاديهگواهيامضاءشدهذيلشماره5367دفترخانه1223
تهرانطيدرخواستواردهشماره1397/08/15-139785601026023700
تقاضايصدورسندالمثنيسندمالكيترانمودهاستكهمراتبدراجراي

ماده120آييننامهقانونثبتبهشرحزيرآگهيميگردد.
1-نامونامخانوادگيمالك:آقايميرسعيدحسيني

2-شمارهپاك:3104/21186واقعدربخش11تهران
3-علتگمشدن:جابجايي

4-خاصهوضعيتمالكيت:سندمالكيتششدانگيكبابواحدتجاري
واقعدرجنوبغربيطبقههمكفبهمساحت22/42مترمربعقطعهاول
تفكيكيشماره21186فرعياز3104اصليمفروزاز9142و957فرعي
اصليمذكورواقعدربخش11تهرانذيلثبت483823صفحه244
دفتر2191بهنامميرسعيدحسينيثبتوسندبهچاپي0103005صادر

شدهاست.
لذاباتوجهبهاعامفقدانسندمالكيتملكفوقالذكرودرخواستصدور
المثنيآنمراتباعامتاهركسنسبتبهملكموردآگهيمعاملهكرده
كهدرقسمتچهارماينآگهيذكرنشدهيامدعيوجودسندمالكيتنزد
خودميباشدبايدتادهروزپسازانتشارآگهيبهثبتمحلمراجعهو
اعتراضخودراضمنارائهاصلسندمالكيتياسندمعاملهتسليمنمايد
واگرظرفمهلتمقرراعتراضنرسدويادرصورتاعتراضاصلسند
مالكيتياسندمعاملهارائهنشودادارهثبتالمثنيسندمالكيتراطبق

مقرراتصادروبهمتقاضيتسليمخواهدكرد.
تاريخانتشار:97/10/15

دت:97/10/15
مالف:19683

هيئت مديره شركت آتيه همکاران نيکي

مصطفي دادفر - كفيل اداره ثبت اسناد 
و اماك قلهك

اهداي
خون

اهداي
زندگي

خريدار خودروهاي 
فرسوده

سبكوسنگين،سواري،وانت،
مينيبوس

وخاور-موتورسيكلت
09121545451
0912410660397
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»نور«
براصليبلوار-لبدريا

5000متر-2كله
500متربنا

»قابلتوجهبرندهاو...«
مناسبتجاري،اداري،مسكوني

09123776666
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فروش زمين در رامسر
چندقطعهزمينبهمساحتهاي

500-400-350-300
57000-10000-3000-1000
همگيباسند6دانگدور

محصور
0911393278697
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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM
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اوقات شرعي

تهران
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نمايه

صاحب امتياز: بنياد رسالتگنج هاي روزي در گشاده رويي است.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

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

کارگردان سينماي ايران گفت: سينماي هاليوود در سراشيبي سقوط محتوايي است.بهروز 
افخمي در گفت وگو با خبرنگار حوزه سينماي گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري آنا درباره 
سلطه فرهنگي سينماي هاليوود گفت: تاثيرات فرهنگي سينماي هاليوود بي اثر شده و رو 
به سقوط مي رود. سينماي هاليوود همان فواره اي است که چون باا رود سرنگون مي شود 
و اکنون زمان سرنگوني خود را مي بيند.وي گفت: سينماي هاليوود با از دست دادن تاثيرات 
فرهنگي و هنري خود در قالبي بسيار کليشه اي به تکرار مکررات رسيده و امروز صداي اعتراض 
اهالي سينما به ساختار هاليوود به گوش مي رسد. افخمي ادامه داد: بيننده ها از تماشاي 
سوپرقهرمان هاي خيالي که يک  تنه در برابر دنيا مي ايستند خسته شده اند و مي توان گفت 
که هاليوود از تکرار هاي بي مورد و فراوان با رويکرد سلطه فرهنگي اشباع شده و حتي در 

ميان مخاطبان غربي و آمريکايي خود نيز جايگا هي ندارد. سينماي هاليوود در حال حاضر 
به سمت فروپاشي و سقوط محتوايي و دروني پيش مي رود. وي درباره ساخت فيلم هاي 
دفاع مقدس گفت: در حال حاضر فيلمسازاني در رده سني من که دوران دفاع مقدس 
را ديده اند، با گذشت زمان و دور شدن جامعه از فضاي آن روز ها، دغدغه متهم شدن به 
بزرگنمايي دفاع مقدس و ساختن فيلم هايي دور از واقعيت را دارند، از همين رو من شخصاً 
ترجيح مي دهم  فيلم جنگ هاي اين دوران را بسازم. مثال روشن آن فيلم »به وقت شام« 
حاتمي کياست.افخمي يادآور شد: برگزاري جشنواره هاي مختلف فيلم را بسيار مفيد و به جا 
مي دانم و بر اين عقيده هستم که جشنواره ها مي توانند جاي مدرسه هاي فيلم را بگيرند و 

براي فيلم سازان و عاقه مندان به فيلم سازي بسيار مفيد باشند.

افخمي:

 سينماي هاليوود 
در سراشيبي سقوط 

محتوايي است

مهر/ امير علي رزاقي

 اينک اي خوب
»فصل غريبي « سر آمد ...

»۶۲ سال در انتظار دعوت شاه غريبان« روايت 
تصويري مهر از آرزوي توران، مادر ۳ معلول 
است؛  ساري   خندق  عيسي  روستاي  اهالي  از 
حرم  زيارت  براي  ساله   ۶۲ حسرتي  ماجراي 
امام مهرباني ها که حاا به يمن همراهي خيرين 
رنگ اجابت به خود گرفته است. بازتاب گزارش 
تصويري مهر بستري براي سفر سه روزه اين مادر و 
فرزندانش به مشهد مقدس فراهم آورد تا با نگاه 
مهربانانه امام هشتم ، همت گسترده و قابل تقدير 
 خيران و  همراهي متوليان در مجموعه آستان 
قدس رضوي، داغ فراق به شيريني وصال تبديل 
شود. عکاس مهر در تصاوير زير روايتي از اين 
اي  اينک  تصوير مي کشد:  به  را  ديدار عاشقانه 

خوب، »فصل غريبي« سر آمد!

يادداشت
»اتاف«، واژه اي بيگانه براي مديران 

محمد بابايي
کشور  در  فيلترشدن  و  فيلترينگ  صداي 
 هر از گاهي از افراد مختلف به گوش مردم 
برگزاري جلساتي  با  نهايت  در  و  مي رسد 
يا  نرم افزار  گيرنده،  تصميم  افراد  توسط 
گاهي  يا  مي  شود  فيلتر  نظر  مورد  سايت 
فيلتر آن راي نمي آورد و رد مي شود. سوالي 

ايجاد  ذهن  در  اينستاگرام  فيلترينگ  خبر  شنيدن  از  بعد   که 
با  مختلف  سطوح  در  ما  مديران  آيا  که  است  آن  شود  مي 
کان  گيري هاي  تصميم  در  مولفه  اصلي ترين  که  "اتاف"   واژه 

به خصوص در بعد فرهنگي است آشنايي دارند؟
اتاف به معني ارزيابي تاثير فرهنگي اجتماعي يک موضوع  يا پروژه 
در جامعه است که به بررسي جوانب مخلتف پروژه در سطح کان و 
خرد مي پردازد و بررسي مي کند که آيا اجرا و پياده سازي پروژه 
 مذکور تاثيري بر اقشار و افراد مختلف جامعه دارد و انجام آن مي تواند 
باري را از روي دوش مردم بردارد يا خير و اگر هم ضرري دارد 

نسبت سود به ضررش بسيار چشم گير باشد.
 فيلتر شدن اپليکيشن هايي مانند اينستاگرام و تلگرام چه تاثيراتي 

در جامعه دارد؟ فيلتر شدن آن بيشتر ضرر دارد يا سود؟
 در يک بررسي کلي، پس از فيلترينگ تلگرام، استفاده از فيلترشکن ها 
رشد بسيار چشم گيري داشت و تلگرام از دسترس مردم خارج 
دسترسي  باعث  فيلترشکن ها  به  راحت  دسترسي  بلکه  نشد، 
آسان تر مردم و به خصوص کودکان به سايت هاي غير اخاقي و 
ناامن شد و عاوه بر آن، ضررهاي فرهنگي اجتماعي متعددي 

به بار آورد.
 آيا براي اين اپليکيشن ها که امروزه بخشي از زندگي مردم شده اند 

جايگزين مناسبي داريم؟
بايد اين مسئله را درک و باور کنيم که شبکه هاي اجتماعي در 
دنياي بدون مرز امروز مانند چاقوي دو لبه اي مي  ماند که صفت 
تيز و برنده آن مي تواند ضرر آفرين باشد و هم مي توان از اين 
لبه تيز بهره هاي کافي و وافي برد. در شبکه هاي اجتماعي، مردم 
بسياري از توانايي ها، محصوات، خدمات و کارهاي خود را به 
فعلي،  اقتصادي  در وضعيت  و  کنند  رايگان عرضه مي  صورت 
براي برخي افراد يک نمايشگاه جامع، موثر و کمک کننده بوده 
است. به طوري که طبق بررسي ها، اشتغال در فضاي مجازي در 
حدود نيم ميليون نفر است. از اين موضوع هم نمي توان غافل 

شد که ضررهاي متعددي به جامعه وارد مي کند.
اما آيا راه حل جلوگيري از مضرات شبکه هاي اجتماعي، بستن 
و فيلتر کردن است؟ کاش به جاي تصميم گيري هاي کوتاه مدت 
 و بي اثر، به دنبال يک راه حل منطقي باشيم. با يک نگاه متوجه 
توئيتر  بوک،  فيس  مانند  گذشته  هاي  فيلترکردن  شويم  مي 
و تلگرام نتوانسته است کمکي به ما در بحث هاي مختلف به 

خصوص تهاجم فرهنگي کند.
راهکارهايي که به جاي فيلتر مي توان از آن ها بهره برد هم کاما 
مشخص است. بايد ابتدا يک جايگزين مناسب که بتواند پاسخگوي 
کاربران باشد و امکانات کافي براي جذب کاربران را داشته باشد 
ايجاد کنيم، سپس راه حلي براي انتقال اين حجم اطاعاتي که يک 
کاربر در صفحه شخصي يا تجاري دارد، به نرم افزاري ديگر تدوين 
کنيم تا بانک اطاعاتي و مطالب ارسالي اش از بين نرود. همچنين 
اطمينان خاطر از امنيت اين اپليکيشن را برايشان آشکار سازيم 
 و از مردم بخواهيم با دايل منطقي به سمت اين نرم افزار هاي 
بومي نقل مکان کنند که آن هم زمانبر خواهد بود و نيازمند 
همکاري دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه است. اين 
شيوه، مطمئنا روش کارآمد تري نسبت به فيلتر است و نسخه  
امتحان شده آن هم سايت آپارات است که يک جايگزين مناسب 

براي يوتيوب بوده است. 

ره نماي طريق

خبر

 راه درمان بي حيايي چيست؟
بي حيايي صفتي است که خود آدم آن 
انجام  با  را تحصيل مي نمايد و خودش 
برخي رفتارها و اعمال آن را در خود ايجاد 
مي کند. اگر آدم بي باک به نواميس مردم 
نگاه کند، اگر آدم بي باک هر حرفي در 
مسائل جنسي را بر زبان بياورد، اگر آدم 
هر شوخي و لطيفه اي را بشنود و بگويد  
اگر آدم هر فيلم و عکسي را ببيند، به 
بي حيايي مي رسد. از همين جا راه معالجه 

نيز روشن مي شود. 
آدم بايد نگاهش، زبانش، شوخي هايش، فيلم ديدنش، عکس ديدنش 
و هر چيز ديگري که به حيا و عفت مربوط است را کامًا کنترل نمايد 
که اين کنترل، مرحله اول توبه هم هست. در اينجا راه افزوده شدن 
صفت بد بي حيايي، بسته خواهد شد و اگر آدم بتواند به پشيماني 
از گذشته و زاري براي طلب بخشش هم برسد انشاءاه توفيق حل 

مشکل بي حيايي را پيدا مي کند.

آقايي خبر داد:
اعزام ۲۰۰ هزار زائر در قالب 

کاروان هاي ارزان قيمت به عتبات
مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت، از اعزام ۲۰۰ هزار زائر در 

قالب کاروان هاي ارزان قيمت به عتبات خبر داد.
مرتضي آقايي در گفت وگو با خبرنگار حوزه حج و زيارت گروه فرهنگ 
و هنر خبرگزاري آنا، از استقبال بسيار خوب متقاضيان اعزام به عتبات 
از سفرهاي ارزان قيمت خبر داد و گفت: نام نويسي و اعزام کاروان هاي 
ارزان  قيمت از نيمه دوم فروردين ۱۳۹۷ آغاز و تاکنون با استقبال خوبي 

روبه رو شده است.
مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت با بيان اينکه کاروان هاي 
ارزان قيمت در قالب گروه هاي »ابرار« اعزام مي شوند که از زمان آغاز 
اعزام اين دسته از زائران بيشترين رضايت را شاهد بوديم و استقبال نيز 
در مقايسه با ساير کاروان ها بيشتر بوده است، از اعزام ۳ هزار کاروان در 
قالب گروه هاي زيارتي »ابرار« خبر داد و يادآور شد: هر کاروان شامل 
۴۰ نفر مي شود که، اعزام سه هزار کاروان، آمار اين گروه از زائران به 

۱۲۰هزار نفر مي رسد.
مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت ادامه داد: نام نويسي 
به  عتبات  اينترنتي  سامانه  طريق  از  »ابرار«  زيارتي  گروه  اعزام  و 
نشاني atabat .haj org.ir، همچون ساير سفرهاي زيارتي صورت 
 مي گيرد که طبق برنامه ريزي انجام شده هر ماه ۳۰۰ کاروان و روزانه 
عاليات  عتبات  به  گروه  اين  طريق  از  زائر  هزار   ۱۲ و  کاروان   ۱۰

مشرف مي شوند.
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يک شنبه 97/1۰/16

 آگهي فراخوان عمومي
 انتخاب سرمايه گذار

شهرداري سيرجان به استناد مصوبه هيات عالي سرمايه گذاري در نظر دارد نسبت به تكميل ساختمان سالن همايش ها 
واقع در بلوار شهيد زندي نيا ضلع غربي فرهنگسرا را از طريق سرمايه گذاري و ساخت به روش مشاركت مدني اقدام 
نمايد. لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه را از طريق مديريت درآمد سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي 

شهرداري سيرجان واقع در شهرداري مركزي )ميدان انقاب( به شماره تماس 4132511 دريافت نمايند.

- پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/10/29 به دبيرخانه محرمانه شهرداري سيرجان 
تسليم نمايند.

- پيشنهادات واصله در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخه 97/11/3 با حضور اعضاء كميسيون هيات عالي سرمايه گذاري 
بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي رسيده 
باشد يا مبهم،  مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطاعات، جزئيات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است.
تاريخ انتشار: 97/10/15

خ ش: 97/10/15

آگهي تجديد مزايده عمومي
شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاري 6 قطعه زمين با پاك ثبتي شماره 1/1470 واقع 
در شهرك مخابرات با مشخصات جدول ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضيان درخواست مي گردد حداكثر 10 
روز از انتشاراين آگهي جهت بازديد از ملك و دريافت اسناد مربوطه و ارائه پيشنهادات خود به امور مالي 

شهرداري اقدام نمايند.

ضمنا:
- هزينه درج آگهي مذكور و هزينه هاي متعلقه به عهده برنده تجديد مزايده خواهد بود.

- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
- چنانچه نفرات اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شركت در تجديد مزايده به نفع 

شهرداري ضبط خواهد شد.
- شماره تماس: 021-46442114

www.Firouzkouh.org :آدرس سايت شهرداري فيروزكوه
تاريخ انتشار: 97/10/15

خ ش: 97/10/15

 فراخوان مناقصه هاي عمومي
 يک مرحله اي خريد ) نوبت اول( 

شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان در نظر دارد مناقصه هاي عمومي  يك مرحله اي خريد  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 ( 
- تضمين شركت در مناقصه : ) فرايند ارجاع كار ( ضمانت نامه معتبر بانكي 

- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/15 مي باشد .
- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  : ساعت 14 روزسه شنبه تاريخ 97/10/25

- مهلت زماني ارائه پيشنهاد  : ساعت 14  روز سه شنبه تاريخ  97/11/9 
ساعتزمان برگزاريمبلغ تضمينمبلغ براوردموضوع مناقصهشماره مناقصه

       8/۳0     1۲/000/000/000۶00/000/00097/11/10خريد کابل افشان به مقدار 8000 متر  ۲00971۲۳5000050
       8/45     ۶/900/000/000۳45/000/00097/11/10خريد لوله آبکش به تعداد ۶00 شاخه ۶ متري۲00971۲۳5000051
          9     9/000/000/000450/000/00097/11/10خريد الکتروپمپ شناور به تعداد 50 دستگاه۲00971۲۳500005۲

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف : كرمان – خيابان هزار و 
يكشب – نبش كوچه 21 – شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان – اداره قراردادها .  تلفن :  6- 32473983 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس دفتر ثبت نام : 02141934 
توضيحات :

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به كميسيون مجاز مي باشد 
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است 

تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
كليه پاكات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاكات الف عاوه بر سامانه بصورت فيزيكي نيز بايد ارائه شود .  

تاريخ انتشار نوبت اول : 97/10/15  
تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/10/17

آگهي مناقصه عمومي شهرداري باقرشهر
 )نوبت دوم(

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/1/11076 مورخه 97/4/7 شوراي محترم اسامي باقرشهر در 
نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از اشخاص 
حقيقي و حقوقي دعوت مي شود با در دست داشتن رتبه جديد راه و باند گريد )حداقل4( سازمان مديريت 
و برنامه ريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي تجديد نوبت دوم به امور 
مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران-قم مراجعه يا با تلفن 55203710 داخلي 324 
تماس حاصل نمايند. نحوه پرداخت 50% مبلغ پروژه نقدي و 50% به صورت غيرنقدي و واگذاري اماك 
به صورت مزايده مي باشد. بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي 
برعهده برنده مناقصه مي باشد. مهلت دريافت اسناد از شركت كنندگان تا پايان وقت اداري 97/10/29 و 

اسناد در مورخه 97/10/30 در كميسيون معامات مفتوح مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/15

مبلغ سپرده شرکت در برآورد ريالينام پروژه رديف 
مناقصه 

هزينه خريد اسناد رتبه 

۲/000/000 ريالراه و باند 1/500/000/000 ريال ۳0/000/000/000 ريالتکميل پل روگذر چپ گرد کمربندي شرقي1

شهردار باقرشهر- عليرضا ناصري پور

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان  

شرکت آب و فاضاب روستايي 
استان کرمان

وزارت کشور
استانداري کرمان
شهرداري سيرجان

نوع مشارکتمساحت عرصه )مترمربع(آدرس محل پروژهنام پروژهرديف

مدني17508/40 مترمربعبلوار شهيد زندي نياسالن همايش ها1

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

قيمت کارشناسيمتراژشماره قطعهقيمت کارشناسيمتراژشماره قطعه

1۲107/500/0004۲۳۶/497/500/000

۲۲107/000/0005۲۳۶/487/500/000

۳۲15/۳57/000/000۶155/197/500/000

جعفر پرج - شهردار فيروزکوه

حجت  ااسام قرائتي:
بايد از تدريس علوم غيرنافع در حوزه و دانشگاه جلوگيري شود

رئيس ستاد اقامه نماز کشور گفت: بايد از تدريس علوم غيرنافع 
در حوزه و دانشگاه جلوگيري شود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
رسا، حجت ااسام محسن قرائتي در يازدهمين اجاسيه جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم و علماي باد با اشاره به آيه ۲ سوره 
قريش گفت: همه علماي مناطق سردسير و گرمسير بايد با يکديگر 
ارتباط برقرار کنند، به اين صورت که در روزهاي تابستان طلبه هاي 
جوان ساکن در مناطق گرم را به مناطق سردسير ببرند تا به 
تحقيق و پژوهش بپردازند.وي با بيان اينکه نبايد به اسام جلوه 
غم و اندوه بخشيده شود، گفت: امروز بايد سايت خنده داشته 
باشيم و مردم را با خنده و شادي هاي حال به اسام دعوت کنيم  
اگر شادي هاي حال راه اندازي شود، بدون شک جوانان به دين 
جذب خواهند شد.قرائتي با انتقاد از تعطيلي هاي بي موردي که 

در نظام آموزشي وجود دارد، بيان کرد: بايد از تعطيلي هاي زياد 
در حوزه جلوگيري شود تا طاب بتوانند با تحقيق و پژوهش 
به دستاوردهاي علمي برسند.استاد حوزه علميه قم همچنين با 
اشاره به اينکه خطبه هاي نماز جمعه نبايد طواني باشد، افزود: 
خطبه هاي نماز جمعه نبايد طواني شود، زيرا خطبه طواني 
سبب مي شود تا مردم از نماز جمعه استقبال نکنند؛ همچنين 
بايد به مسئله »خاصه نويسي« نيز توجه شود، يعني کتبي که از 
حجم و محتواي زيادي برخوردارند را به صورت خاصه در اختيار 
جامعه قرار دهيم.وي با بيان اينکه بايد از تدريس علوم غير نافع در 
حوزه و دانشگاه جلوگيري شود، ابراز کرد: بايد راهکارهاي سبک 
زندگي قرآني را از مباني ديني استخراج کنيم، نه اينکه به علوم 
غير نافعي بپردازيم که هيچ رشدي در آن نيست.قرائتي تأکيد 

کرد: اين همه دکتراي اقتصاد در کشور وجود دارد، اما تاکنون 
نتوانسته اند طرح هاي اساسي براي از بين بردن مشکات کشور 
ارائه دهند؛ اگر علومي که در حوزه و دانشگاه خوانده مي شود، 
نتواند مشکل جامعه را حل کند، چه فايده اي دارد؟وي با بيان 
اين که تبليغ دين بايد از طلبه هاي مبتدي شروع شود، تصريح 
کرد: ما بايد از همه طاب اعم از خواهران و برادران در زمينه 
تبليغ مباني ديني در کشور استفاده کنيم؛ به عبارت ديگر بايد 
از ظرفيت حداکثري طاب در زمينه تبليغ دين استفاده شود.

وي گفت: حوزه بايد مستقل باشد، زيرا آن حوزه اي که با حمايت 
دولت شکوفا شده و با عدم حمايت آن سقوط کند، ارزشي ندارد 
همچنين همه طاب بايد از مدرک گرايي پرهيز کنند، زيرا افراد 

مدرک گرا نمي توانند عالم دين باشند.


