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معادله پيروزي فلسطين
حميدرضا ترقي 

حضرت آيت اه خامنه اي با اشاره به يک معادله روشن در 
قضيه فلسطين گفتند: بر اساس اين معادله اگر مقاومت کنيد، 
پيروز خواهيد بود و اگر مقاومت نکنيد پيروزي نخواهيد داشت؛ 
 اما به فضل الهي، مردم فلسطين در مبارزه با رژيم صهيونيستي

تاکنون مقاومت کرده و پيروز بوده اند. رهبر انقاب اسامي 
افزودند: پيروزي مردم فلسطين در سال هاي اخير، به معناي 
توانايي تشکيل حکومت در تآويو نبوده است که البته اين 

موضوع نيز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلکه پيروزي اصلي اين بوده است 
که رژيم صهيونيستي که ارتشهاي عربي نتوانستند آن را شکست دهند، به وسيله 
مردم فلسطين و گروه هاي مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهي پيروزي هاي بزرگتري 

نيز خواهيد داشت.
علت پيروزي هاي مستمر ملت فلسطين در سال هاي اخير، ايستادگي و مقاومت 
بوده است و در آينده و تا زماني که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال 
رژيم صهيونيستي ادامه خواهد داشت. حضرت آيت اه خامنه اي با اشاره به فشارهاي 
سنگين جبهه استکبار به جمهوري اسامي ايران، گفتند: اين فشارها هرگز موجب 
نخواهد شد تا ما از وظيفه الهي، ديني و عقاني خود در حمايت از فلسطين منصرف 

شويم97/10/10     
رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار »زياد الَنخاله« دبيرکل جهاد اسامي فلسطين و 
هيئت همراه با اشاره به يک معادله روشن در قضيه فلسطين فرمودند: "براساس اين 
معادله اگر مقاومت کنيد پيروز خواهيد بود و اگر مقاومت نکنيد پيروزي نخواهيد 
داشت، اما به فضل الهي، مردم فلسطين در مبارزه با رژيم صهيونيستي تاکنون 

مقاومت کرده و پيروز بوده اند."
 بي شک سرنوشت فلسطين درروش هاي سازشکارانه و در قالب طرح هاي آمريکا –اسراييل
تعيين نخواهد شد . واقعيت اين است که جريان مقاومت  و مبارزه  و روحيه شهادت 
طلبي در مقابل رژيم غاصب و پشتيبانانش، تاکنون مانع از تحقق نقشه هاي شوم  
آمريکا ؛ اسراييل و عربستان در کمرنگ کردن  مسئله فلسطين  شده است  . در 
آينده نيز  تنها مولفه اي که مي تواند عزت و هويت را به ملت فلسطين بازگرداند؛ 
استمرار جريان مقاومت و ايستادگي در برابر استکبار است. مقاومت؛ امروز در مقايسه 
با گذشته از ظرفيت و توانمندي باايي در برابر متجاوزان برخوردار است و در مقابل 
اسرائيل ايستاده و هرگز  اجازه نخواهد داد رژيم صهيونيستي به اهداف پليد خود 
برسد. آنگونه که دبيرکل جنبش جهاد اسامي فلسطين  تاکيد کرده است؛ مردم 

فلسطين مصمم تر از گذشته تا پيروزي کامل به راه خود ادامه خواهند داد.
و  اشاره   مقاومت  دستاوردهاي  به  اين خصوص  در  اسامي  انقاب  رهبرمعظم 
خاطرنشان کردند: رژيم صهيونيستي که در دو جنگ قبلي با گروههاي مقاومت، 
در بُرهه اي بعد از ۲۲ روز و در برهه اي ديگر بعد از هشت روز درخواست آتش بس 
کرد، در آخرين درگيري، بعد از ۴۸ ساعت خواستار آتش بس شد و اين به معني 

به زانو درآمدن رژيم غاصب صهيونيستي است.
بديهي است در کنار جريان مقاومت؛ پشتيباني از حقوق مسلم مردم ستمديده و 
آواره فلسطين و حمايت همه جانبه از آنان براي بيرون راندن متجاوزان صهيونيستي 
از سراسر سرزمين فلسطين بخشي از مسئوليت هاي  کشورهاي اسامي  است .بر 
اساس همين مسئوليت؛ حمايت از فلسطين  درمواضع هميشگي جمهوري اسامي 

انعکاس دارد.
 از اين روست  که رهبر معظم انقاب اسامي خاطر نشان کردند؛ "فشارهاي سنگين 
جبهه استکبار به جمهوري اسامي هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظيفه الهي، 

ديني و عقاني خود در حمايت از فلسطين منصرف شويم."
تئوري مقاومت و ايستادگي

بي ترديد سرنوشت ملتي که حقوق اش پايمال و از سرزمين خود آواره شده است 
تنها با ايستادگي مقابل رژيم متجاوز و غاصب؛ مشخص خواهد شد. 

امام خامنه اي در صحبت هاي خود، مسئله فلسطين و مقاومت آن را خيلي دقيق 
توصيف کردند. مقاومت فلسطين در غزه موفق شده است که قدرت خود را بيش تر 
کند و تجارب خود را بهبود ببخشد. آنان امروز به اين سطح از مقاومت و پيروزي 

رسيده اند که در برابر رژيم صهيونيستي مقاومت مي کنند.
ادامه در صفحه 2

هرچه براي بخش دفاعي هزينه کنيم 
کم است

سعيد اميني
با آغاز نيمه دوم هر سال گمانه زني ها و جنب وجوش هاي 
مرتبط با بودجه سال آينده تقويت مي شود و هر 
نهاد و سازماني تاش مي کند تا سهم خود را از 
بودجه به صورت حداکثري دريافت کند. در واقع 
ايحه بودجه شريان اصلي اقتصاد کشور است و 
براي آنکه فعاليت هاي اقتصادي، رفاهي، معيشتي، 
فرهنگي، علمي، نظام اداري و خدمات درماني و 
بهداشتي و ساير نهادهاي خدماتي توانايي پيشبرد برنامه ها و اهداف 
تعريف شده در سال آينده را داشته باشند، نگاهشان همواره به دست 

دولت در نحوه بودجه ريزي در سال آينده است.
رئيس جمهور در جلسه علني روز سه شنبه چهارم دي ماه مجلس شوراي 
اسامي، ايحه بودجه کل کشور را تقديم رئيس مجلس کرد و در اين 
جلسه رئيس قوه مجريه به مشکات دولت در پرداخت حقوق کارکنان 
نيروهاي مسلح اشاره و اعام کرد که حقوق آن ها از طريق صندوق 

بازنشستگي پرداخت مي شود.
هيچ کس منکر وجود مشکات اقتصادي براي دولت نيست و حتي اين 
احتمال وجود دارد در سال آينده با وجود تحريم هاي ظالمانه بر دامنه 
اين مشکات افزوده شود، لذا تمامي کارشناسان اقتصادي، سياسي و 
دفاعي اين احتماات را در نظر گرفته اند و براي اينکه کمکي به دولت 
کرده باشند، مشاوره ها و راهکارهاي متنوعي را با در نظر گرفتن مصالح 

عمومي و نظام اسامي در اختيار دولت دوازدهم گذاشته اند.
ارائه  مختلف،  کارشناسان حوزه هاي  راهنمايي   و  مشاوره ها  از جمله 
پيشنهادي در خصوص کاهش هزينه هاي اضافي دولت است؛ هزينه هايي 
که مي تواند آفت بودجه سال 9۸ کل کشور باشد  و البته دولت محترم 
به راهنمايي هاي دلسوزانه اين کارشناسان گوش فرا داد و هزينه هاي 
برخي نهادها را کاهش داد  اما جالب اينجاست اين نهادهايي که دولت 
بودجه آن ها را کاهش داده است، جزء نهادهاي حساس بوده و نقش 
کليدي و حياتي براي کشور ايفا مي کنند و دولت به جاي اينکه بودجه 
اين نهادها را تقويت کند تا کشور را از اين پيچ تاريخي به راحتي عبور 
دهد، بودجه آن ها را کاهش داده است، لذا دولت به گونه اي وارونه به 

نصايح اين کارشناسان جامه عمل پوشانده است.
رئيس دولت دوازدهم وقتي ايحه بودجه سال 9۸ کل کشور را تقديم مجلس 
کرد، نکته اي نظر کارشناسان را به خود جلب کرد و آن کاهش قابل توجه 
بودجه دفاعي بود. نيمي از بودجه وزارت دفاع و 9 درصد از بودجه ارتش 

جمهوري اسامي ايران در ايحه بودجه سال 9۸ کاهش يافته است.
تقويت بخش دفاعي هميشه جزء ضروريات امنيتي يک کشور بوده و 
هست و بايد آن را جدي گرفت، به  ويژه در منطقه اي مانند خاورميانه 
که حضور قدرت هاي خارجي و زياده خواهي هاي حکام،  بر گستره ناامني 
اين منطقه افزوده است،  لذا در همسايگي و محيط پيراموني ما ناامني 
و خطر هميشه احساس مي شود و تا زماني که خطر احساس مي شود 
در کنار چانه زني هاي سياسي و توسل به ابزار ديپلماسي بايد از قدرت 

دفاعي مطلوبي برخوردار باشيم.
متأسفانه با تشديد تحريم  ها و کاهش درآمدهاي دولت، اين بخش دفاعي 
است که قرباني کاهش بودجه مي شود در صورتي که دولت بايد هزينه هاي 
ساير نهادهايي که خروجي مثبتي تا به امروز نداشته اند را کاهش دهد، اما 
دولت از بودجه بخش دفاعي هزينه مي کند، لذا مظلوميت بخش دفاعي 
کشور روزبه روز بيشتر نمايان مي شود و نشان دهنده اين است که برخي 
سياست بازان که در تدوين ايحه بودجه دخيل بودند، نگاه مثبتي به 
تقويت قدرت نظامي کشورمان ندارند و آن را قرباني سياست بازي هاي 
خود مي کنند و متأسفانه در اين بين برخي اعتقاد دارند بخش نظامي 
مانع تحرک بيشتر ديپلماسي مي شود در صورتي که قدرت نظامي يک 

کشور مي تواند عنصري اثربخش در پيروزي ديپلماسي باشد.
ادامه در صفحه 2

از نجابت مردم سوء استفاده نکنيد
مسعود پيرهادي- سردبير

از پيامبر اکرم )ص( نقل کرده اند که آن 
حضرت فرموده است:»ناسزا گفتن به مؤمن 
فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن 
گوشت او معصيت است و احترام مال او 
 همانند احترام خون )جان( او است. )در مورد 
اکل لحم، مراد از خوردن گوشت مؤمن، غيبت 
کردن از او است و برگرفته از آيه شريفه: »وا يغتب بعضکم بعضا، 
ا يحب احدکم ان ياکل لحم اخيه ميتا فکرهتموه، و اتقوا اه ان 

اه تواب رحيم«( مي باشد. 
در حديث ديگري باز هم از وجود مبارک نبي مکرم اسام)ص(

روايت است که »ا يحل مال امرئ اا بطيب نفسه« يعني مال 
مردم حال نيست، مگر با رضايت خاطر آنان؛ جمله فوق دال بر 
آن است که هر گونه تصرف در مال ديگري، بدون رضايت خاطر او 
عملي نامشروع است. احاديث فوق، بخشي از مباني قاعده اي فقهي 
به نام احترام است که اشعار مي دارد رعايت حرمت مال مردم واجب 

و تصرف در اموالشان بدون رضايت آنان، حرام است.
وقتي سابقا پاي درد دل مال باختگان مؤسسات مالي و اعتباري يا اين 
روزها آنان که حواله  خودرويي با تاريخ تحويل چندماه قبل در دست 
دارند مي نشينم، ياد اين قاعده فقهي و امثال آن مي افتم؛ ياد ا ضرر 
و ا ضرار، ياد الناس مسلطون علي اموالهم، ياد ا تَأُْکُلوا أَْموالَُکْم بَْيَنُکْم 
بِالْباِطِل، ياد المؤمنون او المسلمون عند شروطهم و همگام و هم نفس 
با آنان آهي از سويداي دل مي کشم و آتش حسرتم براي جاري نشدن 
فقه در تمام شئون جامعه برافروخته مي شود. مگر مي شود تصور کرد، 
يک مجموعه بزرگ خودروساز، ثبت نام خودرو انجام دهد و موعد 
تحويل خودرو که فرا مي رسد حرف از نبود قطعه و تحريم و ... بزند؟ 
دستفروش سر چهارراه هم مي داند، کااي بساطش چه زماني تمام 
مي شود و کي بايد آن را مجددا تأمين کند؛ خجالت آور نيست که 
خودروساز ما بگويد مردم نگران نباشند، خودروها را با تأخير تحويل 
مي دهيم؟ مديران اين مجموعه ها، عامان و مسببان اين وقايع بايد 
از خجالت آب شوند اما با ژست قهرمانانه مردم را دعوت به صبر 
مي کنند و خيال شان را اينگونه راحت مي کنند که بااخره صاحب 
خودرو مي شويد و دير و زودش مهم نيست! کسي هم نيست بگويد 
شما که پول خودرو را تمام و کمال گرفتيد غلط کرديد قطعه را به 
وقت تهيه نکرديد و مردم را متضرر کرديد.  وقتي خودروسازان و 
قطعه سازان بي پروا مي گويند که قيمت خودروها به نسبت قيمت 
نجومي کنوني باز هم به طور ميانگين بايد 70 درصد افزايش يابد تا 
مجموعه هاي ما زيان نبيند بايد چه بگوييم؟ وقتي مردم قيمت خودروها 
را در کشورهاي ديگر رصد مي کنند و مي بينند با اين پول هايي که 
ما براي شبه خودروها مي دهيم، مي شود چه خودروهاي با کيفيت 
و ايمني سوار شد، حق دارند، چه بگويند؟ همه اين درد دل ها را 
نوشتم که بگويم در هيچ زمينه اي از نجابت مردم سوءاستفاده نکنيد؛ 

حق اين مردم، بيش از اين هاست.
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فضاي مجازي

حواله هاي بي محل خودروگزارش رسالت از چرايي عدم تحويل خودروهاي پيش فروش شده؛ 
اين روزها وقتي سخن از خودرو مي شود عاوه بر گله مردم از گراني، 
سخن از تحويل ندادن حواله هاي قطعي است، حتي بسياري از خريداران 
خودرو، حواله هاي خود را در آگهي ها به فروش گذاشته و جالب اينجاست 
که اين حواله ها مشترياني نيز دارند.محمدرضا سروش مديرعامل سايپا 
در حاشيه افتتاحيه نمايشگاه خودرو دراين باره گفته است: نمي توانيم 
زير قيمت تمام شده محصوات را به فروش برسانيم به دليل اينکه به 
سهامداران زيان وارد مي شود و ادامه اين روند شرکت را با مشکات زيادي 
روبه رو مي کند. بنابراين اصاح قيمت ها امري ضروري است. پيش بيني 
اين است که افزايش قيمت به نحوي صورت بگيرد که جذابيت براي 
خريداران وجود داشته باشد و منافع آن ها نيز مدنظر قرار گيرد.سروش 

درباره دليل طواني شدن روند قيمت گذاري و انتظار چندماهه مردم 
دراين باره توضيح داده است: ستاد تنظيم بازار بايد مصوبه اي داشته 
باشد مبني بر تثبيت قيمتي که سازمان حمايت بررسي کرده است 
و تا يک ماه آينده قيمت خودرو مشخص خواهد شد.هاشم يکه زارع 
مديرعامل ايران خودرو نيز در افتتاحيه سومين نمايشگاه بين المللي 
ثبت نام کرده  تحويل خودرو هاي  از  نگراني  خودرو گفت: خريداران 
نداشته باشند، خودرو ها باکمي تأخير تحويل داده خواهند شد.وي درباره 
پيش فروش ها نيز گفت: پيش فروش هايي که در سايت صورت مي گيرد 
با مجوز وزارت صنعت است ما دو هفته قبل پيش فروش داشتيم و طي 

ادامه در صفحه4دو هفته آينده نيز پيش فروش خواهيم داشت.

 خودروسازان: نمي توانيم زير قيمت تمام شده، محصوات را به فروش برسانيم
 چرا زماني که از مردم پول مي گرفتيد، فکر تأمين قطعه را نکرديد؟

 نهادهاي نظارتي ورود کنند تا حق مردم ضايع نشود

آگهي مزايده
سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان ) باغ رضوان ( در نظر دارد اجاره مغازه زير را از طريق مزايده واگذار نمايد .

  

تذکرات :
 - شرکت کنندگان در مزايده  مي بايستي سپرده شرکت در مزايده را بصورت ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي به حساب سپرده شماره )7002193921( نزد بانك شهر بنام سازمان آرامستانهاي 

شهرداري اصفهان )باغ رضوان( واريز نمايند .
- واجدين شرايط مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي تا تاريخ 97/10/18 همه روزه بجز روزهاي تعطيل به امور مالي سازمان واقع در آرامستان باغ رضوان کيلومتر 5 جاده اصفهان – نائين مراجعه 

و نسبت به تهيه و تحويل اسناد مزايده اقدام نمايند. 
- آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه سازمان )اتاق 10( واقع در ساختمان اداري آرامستان باغ رضوان در کيلومتر 5 جاده اصفهان –نايين، پايان ساعت اداري )14:20( روز شنبه 

97/10/29 مي باشد .
- سازمان آرامستانهاي شهرداري اصفهان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

- هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .
- آدرس پايگاه اينترنتي ) www.isfahan.ir/farakhan ( مي باشد .        

تاريخ انتشار: 97/10/18
خ ش: 97/10/18

آگهي مناقصه عمومي شماره )97/46(  
»استفادههمزمانازوسايلپرمصرفبرقيبهتاشهايكاركنانزحمتكشبرقلطمهميزند«

شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين در نظر دارد خريد 1/000/000 کيلوگرم کلروفريك مايع 
مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي به يکي از شرکتهاي واجد شرايط که سابقه کار مرتبط با موضوع 

مناقصه را داشته باشد واگذار نمايد.
لذا از شرکتهايي که توانايي انجام کار مذکور را دارا مي باشند دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 97/10/19 
لغايت 97/10/26 جهت دريافت اسناد مناقصه با به همراه داشتن درخواست کتبي و فيش واريزي به مبلغ 
218000 )دويست و هجده هزار( ريال به حساب سيبا به شماره 0107833366003 بانك ملي ايران در وجه 
شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين )غيرقابل استرداد و واگذاري به غير( به آدرس: اهواز - 
کيلومتر 20 جاده مسجدسليمان - شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين )اداره قراردادها( و يا 
به آدرس: تهران - خيابان سهروردي شمالي - خيابان شهيد قندي )پاليزي( - پاك 67 - واحد 2 تلفن: 
88516106-021 مراجعه نمايند. ضمنا شماره تلفن 4-34449041-061 )داخلي 4858( آماده پاسخگويي 

به سواات داوطلبان مي باشد.
الف- نوع مناقصه: عمومي - يك مرحله اي

ب- محل اعتبار پروژه: از محل بودجه جاري شرکت مي باشد.
ج- شرايط متقاضي: دارا بودن سوابق اجرايي مرتبط، توانايي ارائه ضمانتنامه به مبلغ 460/000/000 )چهارصد 
و شصت ميليون ريال( ريال به عنوان تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و همچنين مبلغ ده درصد کل 

مبلغ پيشنهادي )در صورت برنده شدن به عنوان تضمين انجام تعهدات(
حق الدرج دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18

نوبت اول

www.raminpower.ir
روابطعموميشركتمديريتتوليدبرقاهواز-نيروگاهرامين

سپرده شركت در مزايده )ريال(مدت انجام كارنوبتشرح مزايدهشماره مزايده

140/000/000ريال12 ماهاولاجاره مغازه شماره 8 مجموعه رفاهي هشت بهشت با كاربري گل فروشي97/14

سازمانآرامستانهايشهردارياصفهان)باغرضوان(

 حجت ااسام  قمي
رئيس سازمان تبليغات اسامي:

حوزههنريبايدبهآثارهويتساز
وجوانانقابيبپردازد



»

نقويحسيني:
 فتنه ۹۸ 

فتنه اقتصادي است

سيا سي  سه شنبه 18 دي 21397
اول جمادي ااول 1440-8 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9404

آيتاهمکارمشيرازي:

اميدي به خارجي ها نيست
به  اميدي  گفت:  قم  علميه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
خارجي ها نيست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه ناصر 
 مکارم شيرازي در ديدار فرمانده و مسؤوان قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبيا)ص( گزارش ارائه شده از سوي فرمانده قرارگاه را 
اميدوارکننده خواند و براي دست اندرکاران اين قرارگاه آرزوي 
توفيق کرد.وي با تاکيد بر اهميت مسئله اقتصاد، گفت: امروز جنگ 
اقتصادي از جنگ نظامي هم فراتر رفته، دشمن بعد از آن که از 
گزينه نظامي نااميد شد، به مسائل اقتصادي دلبسته است و مي 
خواهد در اين عرصه ما را دچار مشکل کند و به عقيده باطل خود ما 
را پاي ميز مذاکره بکشاند.وي با تاکيد بر اين که اگر اقتصاد درست 
نشود مسائل سياسي، اجتماعي، اخاقي و فرهنگي تحت الشعاع 
قرار مي گيرد، ابراز داشت: اين اصل را بايد همه بپذيريم و اولويت 
را به اصاح مسائل اقتصادي بدهيم؛ در عين حال که بايستي همه 
بخش ها را زير نظر بگيريم.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه 
قم تکيه به توانمندي هاي داخلي را ضامن حفظ اقتدار کشور دانست 
و گفت: به هر ميزان به داخل و توانمندي هاي خودمان متکي 
 باشيم به نفع ما است، اگر متکي به خارج باشيم دچار مشکل 
مي شويم. خارجي ها اگر ببينند منافع شان در خطر است ما را 

تنها مي گذارند و رها مي کنند و مي روند.وي با تاکيد بر صدور 
خدمات به کشورهاي ديگر گفت: ما بايد به جايي برسيم که ديگران 
را متکي به خود کنيم.آيت اه مکارم شيرازي در ادامه با تاکيد 
بر لزوم توجه به بخش خصوصي و ميدان دادن به اين بخش در 
 اجراي پروژه ها، گفت: تجربه نشان داده است که اگر بخش هاي 
توانند خدمت  مي  بهتر  کنند  را طي  مسير صحيح  خصوصي 
کنند و فايده برسانند؛ البته در بخش هاي خصوصي افراد خاص 
 نمي توانند بيايند وارد ميدان شوند؛ لذا بايد شرکت ها، تعاوني ها 
و واحدها را وارد ميدان کرد. تکيه بر بخش خصوصي، بهانه بهانه 
جويان را درباره قرارگاه بي اثر مي سازد.وي با تاکيد بر اين که 
کاما  بايد  اسامي  فرهنگ  مسائل  اقتصادي،  مسائل  کنار  در 
رعايت شود، گفت: در کنار پروژه هاي اقتصادي و عمراني بايد به 
جنبه هاي فرهنگي و ديني نيز توجه شود؛ غفلت از اين مسئله 
مهم آسيب آفرين است.آيت اه مکارم شيرازي با اشاره به وجود 
نقاط محروم در کشور به لحاظ اقتصادي و فرهنگي، بر لزوم توجه 
ويژه به اين مناطق تاکيد کرد.استاد برجسته درس خارج حوزه 
علميه قم در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اطاع رساني 
دقيق کارها و فعاليت هاي قرارگاه خاتم اانبيا)ص( گفت: امروز 

خبررساني حرف اول را مي زند، سعي کنيد با استفاده از ظرفيت 
رسانه ملي و ديگر رسانه هاي گروهي واقعيت ها را در مورد خدمات 
به جامعه اطاع رساني کنيد؛ اين کار مردم را اميدوار مي کند.
وي اضافه کرد: عده اي مي خواهند مردم را مايوس کنند ما بايد 
در مقابل در جامعه به صورت صحيح اميدآفريني کنيم، اگر تخم 
ياس پاشيدند و مردم را مايوس کردند زحمات و فعاليت هاي ما 
به جايي نخواهد رسيد.آيت اه مکارم شيرازي يادآور شد: البته 
اان مردم در فشار هستند لکن بايد با تبيين درست خدمات، 
فعاليت ها و دستاوردها کاري کرد که مردم اميدوار باشند.اين مرجع 
تقليد در بخش پاياني اين ديدار مراقبت نسبت به نفوذي ها در 
بخش هاي مختلف جامعه و دستگاه ها را يک اصل مهم عنوان کرد 
و گفت: افراد نفوذي با اختاس ها و سوءاستفاده ها يک تشکيات 
را بدنام مي کنند؛ متاسفانه در کشور ما در اين خصوص مراقبت 
ازم نمي شود.وي با اشاره به مشکل مؤسسات مالي و اعتباري، 
عدم مراقبت و نظارت کامل در اين خصوص را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: متاسفانه در اين خصوص مراقبت ازم انجام نشد و 
بعد که سرمايه هاي مردمي را هدر دادند تازه به فکر چاره افتادند؛ 

اميدواريم در آينده اين کارها تکرار نشود.

سخنگوي فراکسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي اسامي گفت: فتنه ۹۸ فتنه 
اقتصادي است.سيد حسين نقوي حسيني در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: در ۳۰ سال 
گذشته دشمنان هر ۱۰ سال يکبار براي کشورمان فتنه اي راه انداخته اند. در سال 
۱۳۷۸ فتنه اعتراضات دانشجويي را مديريت کرده که موفق نشدند. در سال ۱۳۸۸ 
با کليدواژه تقلب، راي دهندگان يعني مردم را مقابل يکديگر قرار داده که اين بار هم 
موفقيتي کسب نکردند.وي ادامه داد: دشمنان در سال جديد براي فتنه بر روي حوزه 
اقتصادي انگشت گذاشتند، چون وضعيت اقتصادي به خوبي در سفره هاي مردم حس 
مي شود. هدف دشمنان ايجاد نارضايتي اقتصادي و بعد از آن مديريت نارضايتي و 
براي مردم  راحتي  به  اقتصادي  به کف خيابان است، چون موضوعات  کشاندن آن 
ملموس است. نقوي حسيني با بيان اينکه فتنه ۹۸ کاما اقتصادي و با بهره برداري از 

نارضايتي اقتصادي است، گفت: براين اساس تمامي مسئوان اعم از رييس جمهور و 
نمايندگان مجلس شوراي اسامي و کابينه دولت و مسئوان قوه قضائيه بايد اوضاع 
 اقتصادي را سامان داده و مديريت کنند تا نارضايتي در حوزه اقتصادي به وجود نيايد، لذا 
هر دستگاه و نهادي که اين نارضايتي را به وجود آورد در پازل فتنه دشمن بازي کرده 
است. همه بايد هشدار را جدي بگيريم. سخنگوي فراکسيون نمايندگان وايي مجلس 
شوراي اسامي در جمع بندي اظهار کرد: صحبت از فتنه ۹۸ ناظر به هشدار اخير مقام 
معظم رهبري در خصوص نقشه دشمنان در سال آينده است. با توجه به هشدار ايشان 
و پيش بيني از فتنه اقتصادي مسئوان هوشيار باشند که نارضايتي در حوزه اقتصادي 
براي هيچ قشر و صنفي به وجود نيايد که اگر اين اتفاق افتد مسئوليت متوجه آنهاست، 

چون دشمن به دنبال کشاندن نارضايتي به کف خيابان است.

 هرچه براي بخش دفاعي
هزينه کنيم، کم است

ادامهازصفحهاول
کاهش بودجه وزارت دفاع که سازمان ها و صنايع دفاعي گسترده اي 
تحت نظر آن مشغول خدمت هستند، مي تواند پروژه هاي مختلف 
صنعتي در حوزه دفاع را مورد آسيب قرار دهد به ويژه که همين حاا 
هم اين وزارتخانه با چنين مشکاتي گاهاً مواجه است و کاهش بودجه 

اين وزارتخانه درسال آينده بر مشکات اعتباري آن مي افزايد.
از  جلوگيري  و  کاهش  به  عاقه مند  اگر  واقعاً  محترم  دولت 
هزينه هاي اضافي است و مي خواهد در شرايط تحريم از فشارهاي 
 اقتصادي بکاهد، بهتر بود هزينه هاي اضافي نهادهاي تحت نظر 
رياست جمهوري را کاهش مي داد که تا به امروز خيلي خروجي 
مثبتي نداشته اند که يکي از اين نهادها مرکز بررسي هاي استراتژيک 
رياست جمهوري است که بودجه قابل توجه اي دريافت مي کند اما 
خروجي مثبتي از اين مرکز تا به امروز مشاهده نشده است و يا 
اينکه دولت مي توانست هزينه هاي جاري نهاد رياست جمهوري را 

کاهش دهد نه اينکه هزينه آن را از ۵۷۸ ميليارد و ۴۱۱ ميليارد 
تومان به ۶۲۷ ميليارد و  ۳۲ ميليون تومان در بودجه سال ۹۸ 

کل کشور افزايش دهد.
هميشه بايد به خاطر داشت که هرچه قدر براي تقويت توان بازدارندگي 
کشور هزينه کنيم، دوباره جاي هزينه کردن دارد و اگر بودجه دفاعي 
کشورمان را با ساير کشورهاي منطقه مقايسه کنيم به اين نتيجه 
دست خواهيم يافت که بودجه دفاعي آن ها چندين برابر بودجه دفاعي 
کشورمان است و بايد اين را مدنظر داشت هرچيزي که توان دفاعي 

کشور را آسيب پذير سازد، بقاي کشور را به خطر مي اندازد.

معاون اول رئيس جمهور از تاکيد رهبر معظم انقاب براي تدوين برنامه اي 
براي اصاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزينه ها و حمايت از 
برنامه هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري 
تسنيم، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با 
اشاره به تاکيد رهبر معظم انقاب مبني بر تدوين برنامه اي براي اصاح 
ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزينه ها و حمايت از برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتي، گفت: اصاح ساختار بودجه در شرايط کنوني، کاري پرفايده، 
سودمند و در جهت منافع کشور است.وي ازمه اصاحات ساختاري در 
بودجه کشور را اجماع و وفاق همگاني دانست و افزود: يکي از ظرفيت 
هاي اقتصاد مقاومتي قدرت اجماع سازي آن است و در حال حاضر شاهد 
شکل گيري وفاق ملي و فرصتي مناسب هستيم که اجماع همه ارکان نظام 

 براي اصاحات ساختاري در بودجه کشور را فراهم کرده و زمينه هاي 
ازم براي مشارکت در اين کار به خوبي ايجاد شده است.معاون اول 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به آمادگي مجلس شوراي اسامي براي 
کمک به اصاح ساختاري بودجه، خاطر نشان کرد: ازم است سازمان 
برنامه و بودجه کشور موضوع اصاح ساختار بودجه را در قالب نقشه 
راهي جامع و منسجم به همراه برنامه زمانبندي براي اجرا تدوين کند 
تا با مشارکت قواي سه گانه و ساير نهادها و دستگاه ها بتوانيم اين کار 
بزرگ و ضروري را به انجام برسانيم.جهانگيري در ادامه با اشاره به اينکه 
ويژگي مشکات کشور امروز پيچيده و دشوار مي باشد، خاطر نشان 
کرد: البته حل اين چالش ها غيرممکن نيست و مي توان با اصاحات 
مناسب در ساختار بودجه، برنامه ها و راه کارهاي مناسب براي حل و 

 فصل اين مسائل تدوين کرد.وي مسائل صندوق هاي بازنشستگي، چالش 
محيط زيست، مسئله کم آبي و موضوع بيکاري را از جمله چالش هاي 
اصلي کشور برشمرد و تصريح کرد: بايد در برنامه ها و هدفگذاري هاي 
خود به دنبال رشد اقتصادي پايدار مستمر اشتغالزا باشيم چرا که يکي از 
اصلي ترين چالش هاي کشور بيکاري است و در اين مقطع، رشد اقتصادي 
که منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي شود، امري ضروري است.رييس 
ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي بر لزوم برنامه ريزي براي بازدهي مناسب 
دارايي هاي شرکت هاي دولتي تاکيد کرد و اظهار داشت: با وجود اينکه 
مجموع دارايي اين شرکت ها رقم بسيار بزرگي است اما گزارش ها نشان 
مي دهد که مجموع بازدهي و سودآوري اين شرکت ها پايين تر از سطح 

انتظارات است که بايد در اين زمينه چاره انديشي شود.

جهانگيريخبرداد:
تأکيد رهبرانقاب بر تدوين برنامه اي براي اصاح ساختار بودجه کشور

تبيينرهنمودهايمقاممعظمرهبري
معادله پيروزي فلسطين

ادامهازصفحهاول
واين مقاومت تا پيروزي کامل فلسطين پيش خواهد رفت. اسرائيل 
در جنگ اخير فقط توانست دو روز مقاومت کند، اما مطمئناً در 
جنگ بعدي، کمتر از دو ساعت مي تواند در برابر نيروهاي فلسطيني 
تاب بياورد. اين مسئله از چندين سال قبل شروع شده و ادامه نيز 
پيدا مي کند. جريان مقاومت در فلسطين از طريق سازماندهي خود 
و تشکيل اتاق هاي جنگي مشترک بين تمام جريان هاي مقاومت در 
غزه، توانست با هماهنگي کامل بر دشمن چيره شده و آن را شکست 
دهد، در حقيقت، تشريک مساعي بين فلسطيني ها باعث شد تا اين 
پيروزي شکل بگيرد. تجاربي که گروه هاي مقاومت داشتند نيز در 

اين پيروزي سهيم بود. 
پيشرفته کردن ساح ها و مهندسيني که امروز در فلسطين تاش 
مي کنند، ابزارهاي پيروزي در اين جنگ بودند. نيروهاي مقاومت با 
کمترين امکانات توانستند ساح هاي خود را پيشرفته کرده و بر دشمن 
پيروز شوند. اين شکست پيام روشني را براي اسرائيل به همراه داشت 
و آن هم اين بود که جريان مقاومت در فلسطين، ساح هاي بسيار 

پيشرفته اي داشته که آنان را غافلگير مي کند.
معادلهجديدچيست؟

مقاومت در غزه توانست معادله جديدي را ايجاد کند و آن هم اين 
است که جواب بمباران، بمباران خواهد بود. جواب ريختن خون 
مردم فلسطين، ريختن خون اسرائيلي ها خواهد بود. امروز رژيم 
صهيونيستي نبايد انتظار داشته باشد که مردم فلسطين زمينه را 
براي آنان مهيا کنند که به راحتي وارد غزه شوند. فلسطيني ها با 
مقاومت خود، سيلي محکمي به اسرائيل زدند و نشان دادند که 
سربازان اسرائيلي تا چه اندازه از روحيه ضعيفي برخوردار هستند. 
اين جنگ، عاوه بر بعد نظامي، بعد امنيتي نيز داشت چرا که 
عملياتي که فلسطيني ها در خان يونس انجام دادند، باعث شد 
که اسرائيلي ها متوجه شکست امنيتي خود نيز بشوند در حالي 
که بمباران اتوبوس نيروهاي اسرائيلي توسط فلسطينيان قدرت 
اطاعاتي و امنيتي آنان را نشان داد. امروز رژيم صهيونيستي 

به  را  نگاه ها  متعدد،  رزمايش هاي  برگزاري  با  تا  تاش مي کند 
خود برگرداند و قدرت خود را نشان بدهد که در جنگ احتمالي 
بعدي بداند که چه بايد بکند. حال جالب است که گنبد آهنين 
آنان نتوانست در برابر موشک هاي گروه مقاومت به درستي عمل 
کند. اسرائيل امروز فهميده است که نمي تواند در برابر نيروهاي 

مقاومت ايستادگي کند.
8عامليکهمعادلهفلسطينراتغييرداد

۱-  تمايل و آمادگي ملت فلسطين براي رويارويي و مبارزه در غزه 
و همبستگي تمام گروه هاي ملت فلسطين در حمايت از مقاومت و 
پذيرش اينکه مقاومت رهبري مردم را برعهده دارد و تنها نماينده قانوني 
 منافع فلسطينيان است. اين موضوع در واقع با مشارکت صدها هزار 

فلسطيني در تشييع پيکر هفت شهيد خان يونس نمايان شد.
۲- ساماندهي نيروهاي سياسي و تشکياتي در اتاق عملياتي مشترک 
که به مثابه وزارت دفاع فلسطين بود که تمام سازمان هاي مقاومت 
را در برداشت  تا آنجا که مانند يک ساح واحد عمل کرد و عامل 
تعيين کننده اي در پيروزي بود، بنابراين، کسي که ميدان مبارزه را 
اداره مي کند، در واقع واجد شرايط رهبري در صحنه هاي سياسي 

نيز هست .
۳- تصميم گيري شجاعانه مقاومت در پاسخ قاطع به نفوذ يگان نظامي 
ويژه ارتش رژيم صهيونيستي در خان يونس است. اين تصميم گيري 
شجاعانه بيانگر اراده ملت و عزم راسخ مقاومت براي ورود در ميدان 

درگيري با دشمن صهيونيستي با هر هزينه  و نتيجه اي است.
۴- موشک ضد تانک کورنت که اتوبوس حامل صهيونيست ها را به 
آتش کشيد. با اين کار آخرين اميد صهيونيست ها براي پيروزي به 
آتش کشيده شد. تا جايي که پس از شليک رعب آور موشک هاي 
مقاومت، ارتش اين رژيم به مقامات سياسي توصيه کرد که از ورود 

مستقيم در غزه خوداري کنند.
اين اقدام مقاومت ارتش صهيونيستي را مجبور کرد تا کميته اي براي 
بررسي و شناخت هدف مقاومت در عمليات تشکيل دهد. به ويژه پس 
از مشاهده تصاوير و فيلمي)اشاره به فيلم پخش شده از سوي جنبش 

جهاد اسامي در عمليات ضد صهيونيستي که شبکه الميادين آن را 
پخش کرد( که صهيونيست ها تمايل داشتند آن را پنهان کنند.

۵- موشک مقاومت که به شهر)صهيونيست نشين( عسقان شليک شد 
و ساختمان سه طبقه در اين شهر را ويران کرد، صهيونيست ها از دقت 

اصابت و قدرت ويرانگري موشک هاي مقامت غافلگير شدند.
۶- ناکارآمدي )سامانه( گنبد آهنين ، به طوري که مقاومت توانايي 
چشمگير و خيره کننده خود را در مختل کردن اين صنعت اسرائيلي 
را که در زمينه نظامي به آن افتخار مي کرد، ثابت کرد، با اين عمل ، 
مقاومت خاقيت بي نظير خود را به جهانيان نشان داد. رژيم اشغالگر 
صهيونيستي اعتراف کرد که سامانه گنبد آهنين تنها توانست ۱۰۰ موشک 

از مجموع ۴۶۰ موشک را در کمتر از ۲۴ ساعت رهگيري کند.
۷- پنهان بودن اهداف نظامي مقاومت، فرماندهان نظامي صهيونيست، 
بانک اهدافي را که بتوانند به مقاومت و ملت فلسطين ضربه زنند، 
در اختيار نداشتند به همين سبب بمباران شبکه ماهواره اي ااقصي 
در غزه دليل آشکار بر ناتواني و عجز دشمن بود و بمباران منازل 
مردم هم پيام تروريستي اسرائيل بود و پيش از آنکه سبب رعب و 
وحشت فلسطينيان و خستگي مقاومت شود، به اسرائيل ضربه زد و 

آن را در تنگنا قرار داد.
۸- مبالغه نيست اگر بگوييم که اغلب شهروندان فلسطيني در نوار غزه 
مخالف آتش بس و خواهان ادامه رويارويي بودند و آمادگي داشتند تا 
براي روزهاي طواني پيامدهاي بمباران را تحمل کنند . شهروندان 
فلسطيني در غزه به فرزندان خود که با قوي ترين رژيم در منطقه 
مبارزه مي کنند، آن هم به صورت خود جوش در مسيري بسيار 
عالي و ارزشمند، افتخار مي کنند.فرزنداني که آموزش هاي نظامي 
در چين و ويتنام نديده اند ، به خارج از محدوده نوار غزه مسافرت 
نکردند ،داراي درجه هاي نظامي نيستند و حقوق هاي عالي دريافت 
نمي کنند، بلکه اعتقاد به مبارزه در برابر تجاوزگران دارند که بر 
اعتماد به نفس تاکيد مي کند، آنها به خداوند ايمان دارند که قادر 
با وجود  به توسعه توانمندي ها و تغيير واقعيت ها به نفع ملت ما 

محاصره و تحريم ها است.

اميرنامي:
 زيردريايي هاي نيروي دريايي ارتش 
مي توانند تا پنج هفته زير آب بمانند

مشاور عالي فرمانده کل ارتش گفت: زيردريايي هاي 
نيروي دريايي ارتش مي توانند تا پنج هفته زير آب 
بمانند.امير محمدحسن نامي در گفت وگو با خبرنگار 
گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با بيان اينکه دفاع 
مقدس براي کشور ما آموز ه هاي بسيار زيادي به همراه 
داشت، گفت: ما در زمينه مقابله با تحريم ها، با توجه به 
آموزه هاي دفاع مقدس، توانستيم ظرفيت هاي دفاعي 
کشور را باا ببريم.وي با تاکيد بر اينکه امروز تحريم 
اين فرصت را براي ما فراهم کرده است که هر آنچه 
ما در صحنه دفاعي نيازمند آن هستيم اعم از موشک، 
ناوشکن، جنگنده و ... را خودمان توليد کنيم افزود: به 
عنوان مثال، نيرو هاي مومن و متخصص صنايع دريايي 
وزارت دفاع توانستند با تاش هاي مجاهدانه و مخلصانه 
خود حق صنعت دريانوردي را به خوبي به جاي بياورند.

نامي با بيان اينکه ناوشکن سهند در نوع خودش منحصر 
بفرد بوده و توجه جهانيان را به خودش جلب کرده است، 

افزود: تجهيزات پيچيده و پيشرفته زيرساختي، دفاعي و 
الکترونيکي ناوشکن سهند، قابليت هاي متمايزي نسبت 
به ساير ناوشکن هاي دنيا به اين ناوشکن داده است.

وي ادامه داد: همچنين زيردريايي هاي نيروي دريايي 
ارتش امروز قادر هستند تا پنج هفته زير آب بمانند و 
حتي در نقاطي پايين تر از مدار ۱۰ درجه، از آب هاي 
سرزميني، آب هاي انحصاري اقتصادي و منطقه نظارتي 
جمهوري اسامي ايران حفاظت و حراست کنند.مشاور 
عالي فرمانده کل ارتش با بيان اينکه قبا تکنولوژي 
ساخت زيردريايي و ناوشکن در اختيار دو سه کشور 
جهان بود، عنوان کرد: امروز جمهوري اسامي ايران در 
زمينه ساخت انواع ناوشکن و زيردريايي، کاما خودکفا 
شده است.نامي همچنين با بيان اينکه فرمانده معظم 
کل قوا در دهه گذشته مبحث »دست بلند در درياها« 
را مطرح کردند، گفت: نيرو هاي دريايي ارتش و سپاه 
در اين زمينه، بر اساس فرمان حضرت آقا خودشان را 

به سطح ايده آل مورد نظر، بسيار نزديک کرده اند.وي با 
بيان اينکه منطقه خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس 
هند از اهميت ژئواستراتژيک بسيار زيادي برخوردار 
است، تاکيد کرد: نيروي دريايي ارتش امروز در بااي 
مدار ۱۰ درجه و آب هاي دور حضور موثر داشته و از 
شناور هاي ايراني و ساير نقاط جهان حفاظت کرده و 

در زمينه تامين »امنيت دريايي« نقش به سزايي ايفا 
کرده است.مشاور عالي فرمانده کل ارتش يادآور شد: 
اقيانوس هند حضور دارند و  ۲۶ کشور در حاشيه 
اقدامات نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران 
در زمينه تامين آب هاي منطقه، به اين ۲۶ کشور نيز 

بسيار کمک کرده است.

خبر
اميرآبادي:

عملکرد جامعه المصطفی  به مراتب 
بهتر از رايزنان فرهنگي است

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: عملکرد جامعةالمصطفي به مراتب 
بهتر از رايزنان فرهنگي است.احمد اميرآبادي فراهاني در گفت وگو 
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري رسا، با اشاره به کاهش ۳۵ درصدي 
نهاد  بودجه  داشت:  بيان  العالميه  المصطفي)ص(  جامعة  بودجه 
مهمي همچون جامعة المصطفي )ص( العالميه نبايد کاهش پيدا 
مي کرد.زيرا اين نهاد حوزوي فقط در يکي از موارد توانسته حدود 
۳۰۰ هزار نفر را با زبان فارسي در جهان آشنا کند.وي ادامه داد: 
اگر عملکرد جامعة المصطفي)ص( العالميه را با برخي از رايزنان 
فرهنگي که از اول انقاب تا کنون ميليون ها دار هزينه کرده اند 
مقايسه کنيم، متوجه خواهيم شد اين نهاد حوزوي عملکرد به 
مراتب بهتري داشته است.نماينده مردم قم در مجلس در پاسخ به 
اين پرسش که آيا کليت بودجه سال ۹۸ رضايت بخش است، ابراز 
داشت: بودجه فرهنگي سال آينده به هيچ عنوان مطلوب نيست، 
فراواني مواجه است که  با کاستي هاي  نيز  بودجه ساير بخش ها 

مستلزم بحث و بررسي فراوان است. 

آيتاهحسينيبوشهري:
 متوليان فرهنگي در برابر

جنگ نرم دشمن فعال باشند
نايب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: متوليان فرهنگي 
در برابر جنگ نرم دشمن فعال باشند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
رسا، آيت اه سيد هاشم حسيني بوشهري در آيين افتتاحيه دوره 
آموزشي سواد رسانه اي ويژه کانون هاي مساجد با اشاره به اين که 
 زمان شناسي در اسام بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است، گفت: 
براساس روايات کسي که روزگار خود را بشناسد از آمادگي در برابر 
مقتضيات آن غفلت نخواهد کرد.وي يکي از آسيب هاي مهم عدم 
آشنايي با رسانه را شناخت ناصحيح از فضاي مجازي دانست و ابراز 
کرد: امروز بايد همه افراد جامعه با فضاي مجازي آشنايي داشته 
باشند، زيرا شناخت نادرست اين فضا آسيب هاي فراواني به جامعه 
وارد مي کند؛ امروز فضاي مجازي فرصت هاي بسيار خوبي را در 
زمينه پژوهش و تحقيق در اختيارمان قرار داده است، اما در عين 
حال نبايد از تهديدهاي آن غافل باشيم.نماينده مجلس خبرگان 
رهبري با تأکيد بر اين که فعاان عرصه فضاي مجازي عاوه بر 
کنترل و مهار تهديدهاي فضاي مجازي بايد فرصت هاي آن را هم 
در نظر بگيرند، عنوان کرد: در زمينه دنياي مجازي بايد کارهاي 
اثباتي انجام دهيم، بر اين اساس بايد با توليد محتواي مناسب، 
جذاب و فاخر نوجوانان و جوانان را جذب کرده و در جنگ با دشمن 
پيروز شويم.وي با اشاره به سرمايه گذاري دشمن بر عرصه جنگ 
نرم و فضاي مجازي بيان کرد: ما بايد بسيار مراقب باشيم، زيرا بر 
اساس اظهارات کارشناسان رسانه اي اگر فضاي مجازي مديريت 
نشود، در آينده بشر حريم خصوصي وجود نخواهد داشت.حسيني 
بوشهري با بيان اين که ما بايد در عرصه هاي مختلف به ويژه در 
زمينه فضاي مجازي آينده نگر باشيم، گفت: هر زمانه اي با يک 
مسئله و آسيب مواجه است؛ در گذشته فرقه هاي مختلف به جعل 
حديث مي پرداختند و افراد را گمراه مي کردند و امروز دشمن از 
 طريق فضاي مجازي محتواي غلط در اختيار جوانان گذاشته و آن  ها 
را منحرف مي کند.نايب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
با اشاره به اين که علماي بزرگ دين در گذشته جلوي فرقه هاي 
انحرافي و جعل احاديث را مي گرفتند، خاطرنشان کرد: امروز نيز 
همه فعاان رسانه اي، حوزه علميه و متوليان فرهنگي در مقابل 

آسيب هاي فضاي مجازي ايستادگي کنند.

خبر
سجادي:

 نقد برخي اصاح طلبان به دولت
 طنز تلخ سياسي است

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: نقد برخي اصاح طلبان 
به دولت طنز تلخ سياسي است.سيد کمال سجادي در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره سهم خواهي 
اصاح طلبان از دولت و اجراي نقش اپوزيسيون از سوي آنها گفت: 
امروز اکثر پست هاي کليدي دولتي در اختيار اصاح طلبان است اما 
باوجود در اختيار داشتن پست هاي کليدي، به صورت اخاقي به پاي 
دولت نمي ايستند و درک نمي کنند که اگر مشکلي وجود دارد بايد 
برعهده  را  اين مشکات  آنها حل  اما  مشترک حل شود  به صورت 
اين  از  برخي  آمدن  به وجود  در  که  نمي پذيرند  حتي  و  نمي گيرند 

مشکات دخيل بودند.
وي با بيان اينکه اين يک طنز تلخي است که وقتي اصاح طلبان چه 
در قدرت باشند و يا نباشند هميشه موضع اپوزيسيون به خود مي گيرند 
و دليل آنها هم اين است که اين مواضع را بعدها بفروشند و به رأي 
بگذارند تصريح کرد:  با بيان اينکه جوانمردانه نيست کسي در يک جمع 
و گروهي مشارکت داشته باشد و از منافع آن سهم ببرد، اما وقتي زمان 

پاسخگويي فرا مي رسد از آن فرار کند.
سجادي در ادامه به مذاکرات برجامي اشاره کرد و گفت:  ما با نقد 
رودررو  مذاکره  هرچند  کنيم،  تضعيف  را  دولت  نمي خواهيم  برجام 
با قدرت هاي جهاني يک نقطه عطف درتاريخ به حساب مي آيد، اما 
بعد از خروج آمريکا از برجام و بدعهدي هاي ساير کشورهاي غربي 
است.وي  وارد  اصاح طلبان  به  نقد  بيشترين  توافق،  امضاکننده اي 
افزود: برجام فقط ابزار جمع آوري رأي براي دولت و اعضاي شوراي 
شهري بود که مردم هيچ کدام از آنها را نمي شناختند، اما چون شعار 
برکت  و  برجام منشأ خير  لذا  آورند،  رأي  تا  را سر مي دادند  برجام 

براي مردم نبوده است.

فاحتپيشه:
فضاي انتخاباتي در بسياري از 

حوزه هاي انتخابيه آغاز شده است
در  انتخاباتي  فضاي  گفت:  مجلس  ملي  امنيت  کميسيون  رئيس 

بسياري از حوزه هاي انتخابيه آغاز شده است.
حشمت اه فاحت پيشه در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فيلم هاي منتشر شده از سوي 
تعدادي از نمايندگان در فضاي مجازي، گفت: معتقدم بايد بررسي 
تحليل هاي  و  در خبر ها  متن  ميزان  و چه  ميزان حاشيه  شود چه 
رسانه ها وجود دارد، اگرچه يک سري اقدامات از سوي برخي وکاي 
ملت، قاطبه نمايندگان را آزار مي دهد و اين نمايندگان بايد شأن 

خود و مجلس را حفظ کنند.
مجلس  به  با حمله  معموا  کشور  در  هم  برخي  اينکه  بيان  با   وي 
به دنبال ايجاد يک وجهه سياسي براي خود هستند، ادامه داد: در 
دولت گذشته که بحث در رأس نبودن مجلس وجود داشت، برخي 
چالش ها در کشور به وجود آمد در صورتي که مجلس دهم در کنار 
برخي نقاط ضعف اقدامات بزرگي مانند اصاح قانون منع به کارگيري 
بازنشستگان داشت و به همين دليل بسياري از نخبگان سياسي صاحب 

قدرت دائم، پايدار و موروثي اکنون با مجلس مخالف شده اند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: 
همين مجلس در قالب ساز و کارهاي قانوني داخلي کشور تبديل 
به اين پارلمان شده و متأسفانه بسياري از نخبگان يا به آن راه پيدا 
در  کرده اند.فاحت پيشه  سياسي  بازنشسته  را  خود  عما  يا  نکرده  
پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا رسانه اي شدن برخوردهاي اشتباه و 
نادرست برخي نمايندگان همان ايجاد شفافيت نيست، گفت: فضاي 
آغاز  انتخابيه  حوزه هاي  از  بسياري  در  مجلس  با  مرتبط  انتخاباتي 
شده و کانديداهاي رقيب هم سعي دارند تا در فضاي مجازي فعال 
شوند البته هيچ کدام از اين سخنان توجيه کننده برخورد هاي اشتباه 
برخي نمايندگان نيست و آنها بايد با حفظ شأن خود رفتارهايشان 

را اصاح کنند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: 
به  را تحريک مي کنند،  نمايندگان مجلس  برخي حوزه ها عما  در 
طور مثال بنده در يکي از شهرها سخنراني داشتم که برخي در پشت 
تريبون به نماينده آن شهر توهين مي کردند، در صورتي که همگان 
بايد بدانند حفظ وجهه نمايندگان فارغ از آنکه چه کسي بوده و به 

چه جريان سياسي تعلق دارد، به نفع کشور خواهد بود.

وزارتاطاعات:
۲۵ نفر از عوامل اخال در نظام ارزي 

دستگير شدند
 ۲۵ نفر از عوامل اخال در نظام ارزي کشور در قزوين و آذربايجان شرقي 

توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( دستگير شدند.
به گزارش مهر، در پي اشراف اطاعاتي و تاش هاي سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در اداره کل اطاعات استان قزوين، ۱۲ نفر از عوامل 
اخال در بازار ارز، به اتهام اخال در نظام ارزي کشور، قاچاق ارز 
منفعت  و کسب  مال  تحصيل  غيرقانوني،  فروش  و  از طريق خريد 
و  تهران  استان هاي قزوين،  پولشويي در  مالياتي و  فرار  نامشروع، 
مازندران دستگير و براي رسيدگي به جرايم مزبور، تحويل مراجع 
قضائي شدند. سرکرده اين باند نيز در حالي که قصد خروج از کشور 

را داشت، شناسايي و دستگير شد.
اعضاي اين باند که به صورت شبکه سازمان يافته و حرفه اي فعاليت 
مي کردند، از سال ۹۳ تاکنون در مجموع بالغ بر ۲۰هزار ميليارد 
به  نزديک  غيرقانوني  فروش  و  خريد  و  داشته  مالي  گردش   ريال 

۴۵۰ ميليون دار داشته اند.
همچنين، سربازان گمنام امام زمان )عج( در آذربايجان شرقي نيز با 
انجام اقدامات اطاعاتي چند ماهه موفق به کشف تخلفات گسترده 
در حوزه حوالجات ارزي شدند که در اين رابطه ۱۳ نفر از عناصر 
اصلي به اتهام اخال در نظام ارزي کشور که تعدادي از متهمين با 
هويت جعلي قصد خروج غير قانوني از کشور را داشتند دستگير و 
بعد از مستند سازي جرايم ،تحويل مراجع قضائي شدند. اين باند با 
تأسيس شرکت هاي کاغذي و سوءاستفاده ازظرفيت شرکت هاي 
بازرگاني فعال براي سواستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد 
به ثبت سفارش کااهاي مشمول ارز دولتي )مبادله اي( اقدام کرده 
و پس از تخصيص ارز دولتي نسبت به فروش حوالجات ارزي در بازار 

آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام کرده اند. 
مستندسازي  مذکور  باند  ارزي  تخلفات  از  دار  ميليون   ۶۵ حدود 

شده است.

مديرعاملپستبانکايرانخبرداد؛
پرداخت بيش از ۸/۹هزار ميليارد 
ريال تسهيات درراستاي اجراي 
قانون حمايت از اشتغال  روستايي

دکتر فرحي مديرعامل پست بانک ايران گفت: اين بانک در اجراي قانون حمايت 
از ايجاد اشتغال روستائي، طي سال جاري بيش از ۸/۹ هزار ميليارد ريال براي 
بيش از ۹۶۰۰ طرح تأمين مالي کرده است.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران 
وي افزود: اين تسهيات براي تأمين مالي طرح هاي آب و کشاورزي، فناوري 
اطاعات، صنايع دستي و گردشگري، دامداري و صنايع تبديلي در قالب قانون 
حمايت از توسعه اشتغال پايدار درمناطق روستائي و عشايري و در راستاي 
ايجاد يا سرمايه درگردش اين طر ح ها پرداخت نموده است.فرحي تصريح کرد: 
پست بانک ايران با پرداخت اين ميزان تسهيات توانسته است بيش از ۷۶هزار 

شغل در روستاها و جمعيت عشايري کشور ايجاد نمايد.

عضو هيئت مديره بانک ملي ايران خواستار 
ارائه خدمات بهينه به مشتريان شد

ناصر شاهباز عضو هيئت مديره و معاون مالي بانک ملي ايران، ضمن حضور 
در شعبه فردوسي بانک وضعيت موجود منابع و مصارف شعبه را بررسي 
کرد و در ادامه از مسئوان شعبه خواستار ارائه خدمات بهينه به مشتريان 
شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، ناصر شاهباز در بازديد از اين 
شعبه در دواير مختلف حضور يافت و مسائل، وضعيت و عملکرد خدمات 
نوين شعبه را نيز بررسي و راهکارهاي ازم را ارائه و همچنين از عملکرد و 
اقدامات مهم و مطلوب شعبه در زمينه جذب منابع، تقدير کرد.عضو هيئت 
مديره بانک ملي ايران با تاکيد بر ارائه تسهيات ارزي و ريالي، گشايش 
اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي و انواع خدمات بانکداري به واحد هاي 
صنعتي و توليدي بزرگ در شعبه، خواستار حمايت از واحدهاي توليدي 
کوچک و متوسط شد.وي در اين بازديد گفت: توجه به پرداخت تسهيات 
در شعب بانک، زمينه ارتقاي خدمات به مشتريان و مراجعه کنندگان را 
افزايش مي دهد و مي تواند ابزاري براي تعامل، جذب مشتريان و يک فرصت 
جهت سودآوري بيشتر باشد.شاهباز در ادامه با اشاره به اهميت رضايت 
مشتريان در واحدهاي بانک بر توجه به سودآوري به عنوان يکي از مهم 
ترين سياست هاي مالي تاکيد کرد. عبداله جالي رئيس شعبه فردوسي 

نيز در اين ديدار، گزارشي از عملکرد شعبه ارائه کرد.

طبقاعامدبيرخانهجشنواره؛
سومين جشنواره فيلم 1۸0 ثانيه اي 
بانک پاسارگاد برگزار خواهد شد

با توجه به استقبال بسيار خوب  عاقمندان، بانک پاسارگاد سومين جشنواره 
فيلم ۱۸۰ ثانيه اي بانک پاسارگاد را برگزار خواهد کرد.به گزارش روابط عمومي 
بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي دبير اجرايي جشنواره ضمن اعام اين خبر 
گفت: جشنواره فيلم ۱۸۰ ثانيه اي بانک پاسارگاد، در دو محور مسئوليت هاي 
اجتماعي در زمينه هاي تکريم خانواده، حفظ منابع  طبيعي و محيط زيست 
و اهداي عضو و همچنين حمايت از توليد ملي در بستر اقتصاد مقاومتي، 
فيلم سازي که دغدغه  مسائل  به هنر  و عاقمندان  از جوانان  با دعوت 
اجتماعي و فرهنگي را نيز دارند، برگزار خواهد شد. وي ادامه داد: در دو 
جشنواره برگزار شده، آثار بسيار ارزشمندي از عاقمندان به اين حوزه به 
دبيرخانه رسيد که ماحصل آن مجموعه اي فاخر از فيلم هاي کوتاهي شد 
که به منظور به تصوير کشيدن دغدغه هاي جامعه در محورهاي يادشده، 
ساخته شده و به نمايش درآمدند. مدير روابط عمومي بانک پاسارگاد افزود: 
تا  بود  فرصتي  جشنواره  اين  موجود،  چالش هاي  به  پرداختن  کنار  در 
استعدادهاي نهفته اي که به هر دليل فرصت بروز و ظهور نمي يافتند، 
شکوفا شوند. اين مهم با استقبال بسيار خوب جوانان و عاقمندان و ارسال 

آثار به دبيرخانه تقويت شد.  
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حجت ااسام رستمي:
جايگزيني تمدن توحيدي به جاي تمدن غربي، رسالت فعاان قرآني است

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، گفت: جايگزيني 
تمدن توحيدي به جاي تمدن غربي، رسالت فعاان قرآني است.به گزارش 
گروه سياسي خبرگزاري ميزان، حجت ااسام والمسلمين مصطفي رستمي 
در هفتادمين جلسه شوراي هماهنگي فعاليت هاي قرآن و عترت دانشگاه ها 
در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با بيان اينکه اگر بخواهيم 
ارزشمندترين دارايي و آفريده عالم را ارزيابي کنيم، به ثقل اکبر و ثقل 
اصغر يعني قرآن و عترت مي رسيم، گفت: بي ترديد زماني که از امري 
به عنوان ثقل اکبر يا قرآن ياد مي شود افرادي که افتخار خدمت در آن 
عرصه را داشته اند، از ارزشمندترين نعمت ها برخوردار بوده و در راستاي 
ارتقاي ارزشمندترين نعمت تاش کرده اند.وي با بيان اينکه اشراف امت 
پيامبر )ص( دو دسته هستند، افزود: يک دسته از آن ها حامان قرآن 
هستند، تاش هايي که در مسير دست گيري از بندگان خداوند و مخاطبان 
قرآن براي متصل کردن آن ها به اين حبل الهي صورت گرفته است، جزء 
ارزشمندترين تاش هاست.رستمي به خأ هاي موجود در تمدن غرب 
اشاره و تصريح کرد: نکته عجيب در اين مسير اين است که جوامع غربي 
در طي کردن مسير هاي مبتني بر پاسخ گويي به نياز ها بازمانده اند و به 
تعبير انديشمندان درجه اول شان، نظام ليبرال دموکراسي نتوانست خأ هاي 
زندگي بشر را برطرف کند، لذا بايد به دنبال طرح جايگزين بود.وي اظهار 
کرد: آن پيامي که مي تواند اين خأ ها را پر کند، قطعاً پيام قرآن است. مقام 
معظم رهبري در هفته هاي اخير نشستي با رؤساي برخي از انديشکده ها 

داشتند. معظم له آنجا بحث زوال تمدني غرب را مطرح و اعام کردند 
که بدون ترديد تمدن غرب روبه افول است و نشانه هاي آن نيز ظاهر 
شده است. عوارض اين تمدن محصواتي مانند »ترامپ« است. نظاير 
اين محصوات هم فراوان هستند. اين تمدن به واسطه ناتواني در پاسخ 
دادن به نياز هاي بشر در همه ابعاد در حال افول است.رستمي با اشاره به 
تأکيد هشت سال پيش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه زبان فارسي 
بايد زبان اول علم دنيا شود، گفت: در حال حاضر زبان فارسي به سرعت 
در حال نزديک شدن به زبان هاي اول است. در حالي که دو سال قبل 
زبان فارسي رتبه ۳۵ را در استنادات بين المللي داشت، در سال گذشته 
به رتبه ۱۵ رسيده است. اعام شده است که به راحتي توان رسيدن به 
رتبه هشتم وجود دارد. اکنون اگر بخواهيم زبان هشتم را به زبان اول 
برسانيم آرزويي قابل دسترسي است.وي همچنين با اشاره به نظر مقام 
معظم رهبري مبني بر اينکه جايگزيني تمدن توحيدي اسامي به جاي 
تمدن غرب دست يافتني تر از موارد ديگر است، گفت: اين مسئله تکليفي 
براي امثال ما به عنوان خادمان حوزه فرهنگ و دين در فضاي دانشگاهي 
است و اين هدف گذاري تکليفي سنگين و دست يافتني است. در اين 
عرصه ها تاش هاي زيادي شده است؛ امثال شهيد »کاظمي آشتياني« 
و شهداي هسته اي تاش هاي شان در اين راستا بوده و به موفقيت هم 
رسيده اند.رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با بيان 
اينکه دانشمندان ايراني در عرصه هايي موفق بوده اند که زماني حتي 

نزديک شدن به آن عرصه ها هم قابل تصور نبود، گفت: زماني قابل باور 
نبود که ايران در »نانو«، »بايو«، »ماهواره«، »هسته اي« و... به توانمندي 
برسد، اما بدون تکيه به ديگران بلکه با کارشکني و تحريم ها به اين نتايج 
رسيدند.رستمي در ادامه صحبت هاي خود در اين جلسه با بيان اينکه 
مقام معظم رهبري در اين زمينه تکليفي سنگين، اما قابل دست يابي را 
محول کرده اند، اظهار کرد: تکليفي که محول شده است اين است که 
بتوانيم تمدن جايگزين تمدن غرب را رقم بزنيم. از سوي ديگر جريان نظام 
سلطه هم ساکت ننشسته و در قالب هاي مختلف از سياسي تا اقتصادي 
از همه مهم تر فرهنگي کارشکني کرده و سخت ترين  و اجتماعي و 
هجمه ها را عليه جامعه نشان داده است.وي تأکيد کرد: آنچه باطل السحر 
اين حرکت هاست اين است که دست جوانان را در دست معارف اصيل 
و مبتني بر فطرت اين جوان ها قرار دهيم. يکي از مهم ترين اين معارف 
قرآن کريم است که توفيق خدمت در اين عرصه به ما داده شده است. 

بايد تاش کنيم تا موفقيت هاي روزافزون رقم زده شود.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري با تأکيد بر اينکه کار هاي موفق 
بسيار زيادي انجام شده است و از طرف ديگر کار هاي انجام نشده بسياري 
هم باقيمانده است، گفت: ازم مي دانم از زحمات و اقدامات انجام شده براي 
برگزاري جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان قدرداني کنم. تاش هايي 
صورت گرفته نصاب بهتري نسبت به فعاليت هاي انجام شده ثبت شده است. 

اگر ارزيابي صورت بگيرد تقريباً هر سال شاهد اين رشد هستيم.

دبير شوراي  عالي امنيت ملي کشورمان گفت: ايران هيچ پيامي براي مذاکره با آمريکا نداده 
است.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، امير دريابان علي 
شمخاني در حاشيه همايش بين المللي دفاع و امنيت در غرب آسيا در جمع خبرنگاران گفت: 
ايران راهبرد تسليم ناپذيري و مأيوس سازي آمريکا را اتخاذ کرده است.ايران نيرويي در سطح 
منطقه ندارد که بخواهد آن را خارج کند نيروهاي ما مستشاران نظامي بودند و تنها بحث مشاوره 
را انجام مي دادند، لذا ملت هاي منطقه در عراق، سوريه، افغانستان و يمن خودشان از کشورهايشان 
دفاع مي کردند و ما هيچ نيرويي در منطقه نداريم.وي افزود: مسئله ديگري که بايد به آن توجه 
کنيم اين است که ايران هيچ سيگنال و پيامي براي مذاکره با آمريکا نداده و آمريکايي ها ثابت 
کرده اند که قابل اعتماد نيستند، تاريخ مذاکرات هم اين موضوع را تأييد مي کند. مسئله ديگر 
اين است که اين آمريکايي ها هستند که پيام مي دهند و اعام آمادگي براي مذاکره مي کنند نه 

جمهوري اسامي ايران.وي با بيان اينکه ايران به دنبال تحقق ثبات در افغانستان است، گفت: 
طالبان به دنبال اين است که بتواند با دولت اين کشور به مصالحه برسد. جمهوري اسامي نيز 
به دليل عدم سلطه گري و صلح طلبي مي خواهد به دولت افغانستان کمک کند تا به يک فرمول 
براي صلح و ثبات برسد.شمخاني درباره ائتاف ايران، روسيه و ترکيه در سوريه گفت: ما روند 
مذاکرات آستانه را دنبال مي کنيم و بعد از سرکوب تروريست ها يک کار مشترک ميان طرفين 
در حال اجراست تا بتوانيم در روند تکميل قانون اساسي و واگذاري قدرت و حق انتخاب به 
مردم همکاري داشته باشيم اين همکاري به دليل پيروزي هاي اخير فراهم شده است. البته در 
شرق فرات موضوع پيچيده تر است و نياز به مذاکرات بيشتري ميان طرفين احساس مي شد.وي 
در پاسخ به پرسشي درباره پيشنهاد مذاکره آمريکا با ايران، گفت: زماني که در افغانستان بودم، 

آن ها توسط نمايندگاني به ما اعام کردند که آماده مذاکره با ايران هستيم.

 امير حاتمي: غرب ديگر محور ثبات سازي 
در منطقه خاورميانه نيست

نيروهاي مسلح گفت: غرب  و پشتيباني  وزير دفاع 
ديگر محور ثبات سازي در منطقه خاورميانه نيست.به 
گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، امير سرتيپ امير حاتمي در همايش 
بين المللي دفاع و امنيت در غرب آسيا با بيان اينکه 
راه هاي پايان دادن به رنج هاي منطقه غرب آسيا باعث 
مکان گرد هم جمع  اين  در  تا سياستمداران  شده 
شوند گفت: وقتي تمام تحوات خونبار منطقه را مرور 
کرديم، آمريکا در آن نقش داشته است اما با وجود اين 
همه بي ثباتي در منطقه، همچنان با مقاومت ملت ها 
اميد به ثبات داريم.وي با بيان اينکه نظم نوين جديد 
در غرب آسيا با نظم مدنظر غرب تفاوت دارد، گفت: 
اين تفاوت در اين است که اين نظم نوين مبتني بر 
فرمول هاي بومي است.حاتمي با تاکيد بر اينکه دوران 
زياده خواهي هاي آمريکا به پايان رسيده است و با توجه 
به مقاومت مردم يمن، عراق و سوريه، غرب به اين نتيجه 
رسيده که دوران هژموني آن ها به پايان رسيده است 

و ديگر غرب  به عنوان محور ثبات سازي در خاورميانه 
مطرح نيست افزود: زمان همکاري هاي مشترک ميان 
برادرانمان و کشورهاي منطقه فرارسيده است و اين امر 
از طريق همکاري ميان رژيم هاي حقوقي ميسر خواهد 
بود.وي با بيان اينکه آمريکا در منطقه گير افتاده است، 
گفت: اين منطقه هيچ سودآوري براي آمريکا نداشته 
و همه ديدند که آمريکا با وجود معاهدات امنيتي با 
دولت عراق، به اين کشور خيانت کرد اما جمهوري 
اسامي ايران بدون هيچ گونه معاهده امنيتي در کنار 
برادر خود ايستاد.همچنين ما به دعوت کشور دوست 
و برادرمان سوريه به کمک آنها شتافتيم و اين کمک 
به  بدون هيچ چشمداشتي صورت گرفته است.وي 
خروج آمريکا از تعهدات بين المللي اشاره کرد و افزود: 
خروج آمريکا از برجام باعث غافلگيري ما نشد اما اين 
واقعيت باعث شد تا آمريکا آبروي خود را در منطقه و 
جهان از دست دهد و چهره واقعي آمريکا نمايان شود. 
آنهايي که فکر مي کنند اقدامات جمهوري اسامي ايران 

باعث بي ثباتي در منطقه مي شود کافي است نگاهي به 
اقدامات بي ثبات کننده خود در منطقه بيندازند.حاتمي 
با بيان اينکه کساني که از تعهداتشان سرباز زده اند حق 
ندارند پيشنهاد مذاکره دهند، افزود: پيشنهاد ما براي 
تأمين امنيت منطقه اين است که امنيت منطقه توسط 
کشورهاي منطقه صورت گيرد، زيرا دوران هژموني آمريکا 

به پايان رسيده است.وي با بيان اينکه موازنه گرايي 
الگوي تحميلي دشمنان در منطقه است، افزود: قدرت 
بازدارندگي ايران در خدمت تأمين امنيت کشورهاي 
منطقه است و همچنين الگوي پيشنهادي ما براي 
تأمين امنيت منطقه، الگوي مشارکت و برادري بر پايه 

آموزه هاي دين مبين اسام است.

خبر
روحاني:

دولت طرح تحول سامت را با قوت 
تا پايان راه ادامه مي دهد

رئيس جمهور گفت: طرح تحول سامت با قوت تمام تا پايان راه 
ادامه خواهد يافت.

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان حجت ااسام حسن روحاني 
در جلسه عصر روز يک شنبه هيئت دولت از سيدحسن قاضي زاده 
هاشمي به عنوان وزيري بسيار پرتاش و دلسوز که بيشترين سفر 
به استان ها و نقاط دوردست کشور را براي رسيدگي به امر سامت 
مردم داشت، ياد کرد. وي با اشاره به اينکه قاضي زاده هاشمي کسي 
بود که به کار خود عشق مي ورزيد و با تمام توان در توسعه خدمات 
سامت و حل مشکات کوشا بود، گفت: بدون ترديد نام او در تاريخ 

بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد بود.
روحاني، طرح تحول سامت را از اولويت هاي اصلي دولت يازدهم و 
دوازدهم دانست که با گسترش چتر سامت در همه مناطق کشور 
و کاهش هزينه هاي سامت مردم همراه بوده است و با قوت تمام 

تا پايان راه ادامه خواهد يافت.
رئيس جمهور افزود: دکتر هاشمي از سرمايه هاي ارزشمند کشور و 
دولت بوده و هست و مايل بوديم که حضور ايشان در جلسات دولت 
کماکان ادامه پيدا کند. روحاني ضمن تشکر از تاش هاي قاضي زاده 
هاشمي در دوران حضورش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، اظهار اميدواري کرد دولت بتواند از همفکري و همکاري 
ايشان به هر نحو استفاده کند.رئيس جمهور در خاتمه، سعيد نمکي 
را فردي آشنا به حوزه سامت، برنامه و بودجه و راه حل هاي آن 
دانست و با توجه به سابقه وي در حوزه بهداشت و درمان و اطاع 

از شرايط مالي کشور، براي وي آرزوي موفقيت کرد.

سردار وحيدي:
اروپايي ها از اينکه بايد دستورات 

آمريکا را اجرا کنند، خسته اند
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي گفت: اروپايي ها از اينکه بايد دستورات 
آمريکا را اجرا کنند خسته اند.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و 
امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، سردار احمد وحيدي در همايش 
بين المللي دفاع و امنيت در غرب آسيا گفت: آنچه که روشن است 
اين بوده که دنيا از نظم موجود جهاني خسته است و از اينکه بايد 
دستورات آمريکايي ها را اجرا کند خسته است و اين خستگي در 

اروپا بيشتر ديده مي شود.
وي ادامه داد: تغييراتي در غرب آسيا در حال رخ دادن است و اين 
منطقه، منطقه اي است زخم خورده که بحران ها به آن تحميل شده اند 
و امروز منطقه ما در حال گذر از بحران ها به سمت يک آينده بهتر 
است که در سوريه شاهد گذار و شکل گيري امنيت، در عراق شاهد 
آشتي ملي و در افغانستان شاهد نشانه هايي از صلح هستيم.رئيس 
دانشگاه عالي دفاع ملي با بيان اينکه رژيم صهيونيستي ثبات خود 
را در بي ثباتي منطقه مي بيند، گفت: اين رژيم مي خواهد بي ثباتي 

در منطقه هميشگي باشد.
وي اظهار کرد: آمريکايي ها هر چند اعام کرده اند که از سوريه 
مي روند اما معلوم نيست که اين وعده چه زماني محقق مي شود 
اما آمريکا چه برود و يا چه نرود، يک کشور شکست خورده است و 
در معادات منطقه اي يک کشور دست چندمي به شمار مي رود.

وحيدي تصريح کرد: امروز در موقعيتي قرار گرفتيم که گرايش هاي 
متفاوتي به محور مقاومت وجود دارد و قدرتش روزافزون است و در 
مقابل قدرت آمريکا در حال کاهش است بايد مراقب بحران هاي 
جديد که از سوي نيروهاي بيگانه به اين منطقه تحميل خواهد 

شد، باشيم.

خبر
ذوالنور:

استاني شدن انتخابات باعث حضور 
جريان هاي خاص در مجلس مي شود

نماينده مردم قم در مجلس گفت: استاني شدن انتخابات باعث حضور جريان هاي 
خاص در مجلس مي شود.حجت ااسام مجتبي ذوالنور در گفت وگو با خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري تسنيم، با اشاره به طرح اصاحي قانون انتخابات مجلس، 
گفت: استاني شدن انتخابات نيز در اين طرح مطرح شده است. برخي نمايندگان 
معتقد هستند که استاني شدن انتخابات پارلمان به نفع مردم نيست.وي افزود: با 
استاني شدن انتخابات مجلس، همواره افرادي که به جريان هاي خاصي متصل 
بوده و از توان مالي و تبليغي باايي برخوردار هستند يا افراد با نفوذ به مجلس 
ورود مي کنند و پارلمان ديگر طراوت و تازگي نخواهد داشت.نماينده مردم قم 
در مجلس با بيان اينکه با استاني شدن انتخابات قوه مقننه، مراکز استان ها بيشتر 
بهره مند خواهند شد، تصريح کرد: با استاني شدن انتخابات مجلس، حضور وکاي 
 ملت در شهرستان ها و روستاها نيز کاهش يافته و دسترسي مردم به نمايندگان 
محدود مي شود.ذوالنور با بيان اينکه ضروريست اين طرح بيشتر مورد بررسي قرار 
گيرد، افزود: همچنين بايد نظر کارشناسي نخبگان خارج از مجلس نيز اخذ شود 

تا نقاط ضعف و نواقص آن برطرف و در نتيجه طرح پخته تر شود.

بروجردي:
اروپا در آزمون مقاومت مقابل آمريکا 

نمره رد گرفته  است
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اروپا در آزمون 
مقاومت مقابل آمريکا نمره رد گرفته  است.عاءالدين بروجردي در گفت وگو 
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، با اشاره به بدعهدي اروپايي ها براي 
راه اندازي spv، گفت: اروپايي ها عاقمند هستند يک کار جدي را با ايران 
شروع کنند اما با توجه به اينکه آمريکايي ها شرکت هاي متعدد اروپايي 
و غير اروپايي را تهديد به تحريم مي کنند و به کشورهاي مختلف فشار 
سياسي وارد مي کنند، در اجراي سازوکار مالي با ايران تعلل هايي دارند.

وي ادامه داد: اروپايي ها تاکنون در آزمون مقاومت در برابر فشار آمريکا 
نمره ردي گرفتند، اما با توجه به تعهدي که به جمهوري اسامي ايران 
دارند بايد راهکاري براي عبور از اين آزمون را براي خود پيدا کنند.نماينده 
مردم بروجرد در مجلس با تأکيد بر اينکه کشورهايي مانند چين و روسيه 
از تعلل کشورهاي اروپايي به نحو احسن استفاده کرده  و فصل جديدي از 
تعامات را با ايران بازکردند، افزود: اروپايي ها بايد بدانند جمهوري اسامي 
ايران در 40 سال گذشته هيچ گاه در خأ نمانده و همواره رو به پيشرفت 
بوده است.وي اضافه کرد: اگر اروپايي ها اقتدار خود را در برابر آمريکا  نشان 
ندهند باز هم در خأ نخواهيم ماند و با همکاري ساير کشورها مشکات 

خودمان را حل مي کنيم.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده )نوبت اول( شركت 
تعاوني فني و مهندسي 522 زاهدان

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول( شركت تعاوني 
فني و مهندسي 522 در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18 
در مسجد امور برق ناحيه يك زاهدان واقع در تقاطع خيابان امام خميني و 
شريعتي برگزار مي  گردد. لذا از كليه اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود 
راس ساعت مقرر در مكان يادشده حضور به هم رسانند چنانچه حضور 
عضوي به دايلي ميسر نباشد به استناد ماده 19 آيين  نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومي مي تواند به موجب وكالتنامه اي حق راي خود را به عضو 
يا فرد ديگري واگذار نمايد كه در اين صورت تعداد آراي وكالتي هر عضو 
حداكثر 3 راي و هر شخص غيرعضو فقط يك راي خواهد بود. شايان ذكر 
مي باشد مهلت ثبت نام از كانديداهاي هيات تصفيه تعاوني حداكثر 7 روز از 
زمان صدور اين دعوتنامه مي باشد كه مي بايست درخواست كتبي و مدارك 
شناسايي و سوابق علمي و تجربي خود را به دفتر تعاوني يا هيات مديره 
تحويل نمايند همچنين زمان رسيدگي به وكالتهاي عادي نيز تا يك روز 
قبل از برگزاري مجمع عمومي خواهد بود بديهي است به درخواستهاي 
كانديداهاي هيات تصفيه و وكالتهاي عادي كه پس از مهلت مقرر ارائه گردد 
ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا تصميماتي كه در مجمع عمومي اتخاذ 

مي شود براي كليه اعضا حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- اخذ تصميم درخصوص عملكرد مالي منتهي به سالهاي 94 تا 96

3- انتخاب هيات تصفيه و ناظرين تسويه
آيين نامه  ذيل  بند 2  تصفيه طبق  هيات  اعضاي  تعيين حق الزحمه   -4

اجراي قانون تعاون
5- تعيين روزنامه كثيراانتشار جهت درج آگهي هاي تعاوني

6- دادن وكالت به مديران تصفيه
7- اخذ تصميم درخصوص پرداخت حق السهم اعضاء

تاريخ انتشار: 97/10/18
خ ش: 97/10/18

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول( 
شركت تعاوني وياشهر سپهر زنجان

بدينوسيله به اطاع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني وياشهر سپهر زنجان 
مي رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول( شركت تعاوني وياشهر 
سپهر زنجان در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/11/07 در محل دفتر 
شركت واقع در خيابان فدائيان اسام نرسيده به پارك انديشه ساختمان سينا 
طبقه اول واحد يك برگزار مي گردد. لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت 
دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به 
موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكاي خود را با 

توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي معرفي نمايد.
دستورجلسه:

1- افزايش تعداد اعضاي اصلي هيات مديره از 5 نفر به 7 نفر و تعداد اعضاي 
علي البدل هيات مديره از 3 نفر به 4 نفر )اصاح ماده 22 اساسنامه(

ساعات كار شركت همه روزه به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 
16 الي 18 مي باشد.

آدرس: زنجان- خيابان امام-خيابان فدائيان اسام)جاويد سابق(،نرسيده 
به پارك انديشه،ساختمان سينا، طبقه اول،واحد يك تلفن33330536 

و09122421650
تاريخ انتشار: 97/10/18

خ ش: 97/10/18

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت مركز پزشكي هسته اي دهخداي 
قزوين ثبت شده به شماره 4796 اداره 

ثبت قزوين
"با  قزوين  پزشكي هسته اي دهخداي  مركز  كليه شركاء  از  بدينوسيله 
دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي فوق العاده  مسئوليت محدود" 
شركت كه در روز يكشنبه مورخ 97/10/30 راس ساعت 21 در محل قانوني 
شركت واقع در قزوين، خيابان خيام جنوبي، كوچه 13، پاك 3 كد پستي 
3413676875 براي اتخاذ تصميم در مورد امور ذيل تشكيل مي شود، 

منعقد است حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

1. نقل و انتقال سهم الشركه
تاريخ انتشار: 97/10/18

خ ش: 97/10/18

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه 
شركت پاايش نفت اطلس جهان ديزل 

به شماره ثبت 4186 و شناسه ملي 
10260253387

به اطاع كليه سهامداران شركت پاايش نفت اطلس جهان ديزل سهامي 
خاص به شماره ثبت 4186 و شناسه ملي 10260253387 مي رساند 
با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/21 
به هيات مديره،  افزايش سرمايه  و تفويض اختيار عملي نمودن 
نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 88/000/000 ريال 
به مبلغ 100/000/000/000 ريال منقسم به 25/000/000 سهم 4/000 
ريالي بانام از طريق مطالبات حال شده يا آورده نقدي تواما افزايش 
يابد از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مي شود از تاريخ 
نشر اين آگهي به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خريد 
سهام استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري 
شماره 8163748702 نزد بانك ملت شعبه پارك ملت واريز فيش 
مربوطه را به دفتر شركت واقع در شهرك صنعتي مورچه خورت 
فاز 4 جاده كندرو كد پستي 8333116513 تسليم نمايد. ضمنا 
هر سهامدار به نسبت سهم خود تعداد 1/136/364 سهم حق تقدم 

در افزايش سرمايه دارد.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر هيات مديره مي تواند سهام 

باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار: 97/10/18

خ ت: 97/10/18

با عنايت به صدور دادنامه شماره 9509972910500486 مورخ 95/3/23 
شعبه دوم دادگاه حقوقي شهرستان پرديس و دستور دادرس شعبه دوم 
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان پرديس، مبني بر "رد مال و انتقال يك 
واحد مسكن مهر واقع در فاز 5 بلوك 04-4/03 در حق آقاي سعيد توكلي، 
كه طي نامه شماره 1397191000008498 مورخ 97/1/14، اجراي احكام مدني 
شهرستان پرديس به دستور قانوني اجراي احكام مدني به اين شركت اباغ 
گرديده است؛ اصل صورتجلسه انتخاب واحد به شماره 95/7521/ص/110 

مورخ 95/4/26 آقاي مسعود توكلي باطل و فاقد اعتبار مي باشد.

هيات مديره شركت تعاوني وياشهر 
سپهر زنجان

هيات مديره شركت مركز پزشكي 
هسته اي دهخداي قزوين

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
)نوبت اول( شركت تعاوني وياشهر سپهر زنجان

بدينوسيله به اطاع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني وياشهر سپهر زنجان 
مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول( شركت 
تعاوني وياشهر سپهر زنجان در ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 97/11/26 
در محل مسجد النبي واقع در خيابان فاتح بااتر از فلكه هنرستان برگزار 
مي گردد. لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت مي شود در تاريخ 
و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در 
مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكاي خود را با توجه به ماده 19 

آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- ارائه گزارش توسط هيات مديره از عملكرد شركت تعاوني در سال 
1396

2- ارائه گزارش توسط بازرس از عملكرد هيات مديره و صورتهاي مالي 
سال 1396

3- بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به سال مالي 96
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 98 شركت

اميركبير و زمين  )زمين  اتخاذ تصميم درخصوص زمينهاي شركت   -5
چرناب(

6- افزايش سرمايه شركت تعاوني از محل آورده نقدي و مطالبات اعضاء
7- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره

8- انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل براي سال مالي 98
ميليون  از 5  كمتر  آنها  كه سهام  اعضايي  تصميم گيري درخصوص   -9

ريال باشد.
10- طرح و تصويب نحوه مشاركت شركت با مجريان و پيمانكاران و سايرين 

در پروژه هاي آتي زمين هاي شركت
11- تصميم گيري درخصوص تعيين پاداش و حق الجلسات اعضاي هيات 

مديره و حق الزحمه بازرس شركت
توضيحات:

كانديداهاي تصدي سمت هيات مديره )الزاما بايستي عضو تعاوني باشند( و 
بازرس شركت بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي 
دعوت مجمع عمومي به همراه دو قطعه عكس 4*3 و كپي شناسنامه: كارت 
ملي و تصوير آخرين مدرك تحصيلي، جهت تكميل فرم كانديداتوري از 
تاريخ نشر به مدت يك هفته از ساعت 16 الي 18 عصر به دفتر تعاوني 
مراجعه نمايند. بديهي است به درخواستهاي پس از موعد مقرر ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. ضمنا جهت اخذ فرم وكالتنامه حضورا در ساعات كاري 
به دفتر شركت مراجعه فرماييد و تاكيد مي گردد حضور در مجمع اصالتا 

يا وكالتا صرفا با ارائه كارت عضويت امكانپذير است.
ساعات كار شركت همه روزه به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 

16 الي 18 مي باشد.
آدرس: زنجان- خيابان امام-خيابان فدائيان اسام)جاويد سابق(،نرسيده 
به پارك انديشه،ساختمان سينا، طبقه اول،واحد يك تلفن33330536 

و09122421650
تاريخ انتشار: 97/10/18

خ ش: 97/10/18
هيات مديره شركت تعاوني وياشهر 
سپهر زنجان

رئيس هيات مديره خانعلي دهمرده 
- نايب رئيس هيات مديره محمد 
آتشفراز - مديرعامل و عضو هيات 
مديره علي جمالزهي

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده )نوبت دوم( شركت 

تعاوني مصرف كاركنان اداره كل 
گمرك بازرگان به شماره ثبت: 2207

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف اداره كل گمرك بازرگان راس ساعت 8 
صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/02 در محل نمازخانه گمرك بازرگان تشكيل 
مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ 
تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده 
حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند 
حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از 
ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه 
بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي 
باوكالت داشته باشد. توضيح اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز 
بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرسان/

بازرس بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در 
مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.

دستورجلسه:
1- انتخاب 5 )پنج( عضو اصلي و 3 )سه( نفر عضو علي البدل هيات مديره 

براي سه سال
تاريخ انتشار: 97/10/18

خ ش: 97/10/18
3108

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه 
در شركتهاي سهامي خاص

آگهي حق تقدم شركت فرش نخ ابريشم مياندوآب سهامي خاص ثبت شده 
به شماره 1130 و شناسه ملي 10861966206 به اطاع كليه سهامداران 
به شماره  ثبت شده  مياندوآب سهامي خاص  ابريشم  نخ  فرش  شركت 
فوق العاده مورخ  به مصوبه مجمع عمومي  با عنايت  كه  1130 مي رساند 
97/10/8 و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره، 
نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 13/500/000/000 ريال به 
ريالي   10/000 3/350/000 سهم  به  منقسم  ريال   33/500/000/000 مبلغ 
بانام از طريق آورده نقدي افزايش يابد از كليه سهامداران محترم شركت 
درخواست مي شود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 60 روز از حق تقدم 
خود نسبت به خريد سهام جديد استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد 
سهام را به حساب جاري شماره 194250660 شركت نزد بانك رفاه كارگران 
شعبه شهيد بهشتي اروميه به كد 1386 واريز فيش مربوطه را به دفتر 
شركت واقع در مياندوآب شهرك صنعتي بااتر از بلوار شماره يك - كد 
پستي 5974147437 تسليم نمايد. ضمنا هر يك از سهامداران نسبت 
سهامي كه مالكند حق تقدم در افزايش سرمايه دارد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مقرر هيات مديره مي تواند  سهام باقيمانده را به ساير 

متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار: 97/10/18

خ ش: 97/10/18
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نوبخت:
 دارايي دولت

  هفت ميليون ميليارد 
تومان است

اقتصادي  سه شنبه 18 دي 41397
اول جمادي ااول 1440-8 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9404

طرح جديد حذف چهار صفر از پول ملي در حالي در 
روز يک شنبه توسط رئيس کل بانک مرکزي مطرح شد 
که معاون اسبق وزارت اقتصاد معتقد است اين طرح در 
شرايط فعلي به بهبود اوضاع اقتصادي نمي تواند کمک کند 
و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد!به گزارش ايسنا،حيدر 
مستخدمين حسيني،معاون اسبق وزارت اقتصاد، سابقه 
اين اقدام را به دوران بعد از جنگ جهاني دوم مربوط 
دانست و گفت: تاکنون ۵۰ کشور در سراسر دنيا اين 

اقدام را انجام داده اند. علت اصلي انجام آن نيز بدهي هاي 
مالي اين کشورها بعد از جنگ جهاني دوم و همچنين 
افزايش نقدينگي و نرخ تورم بوده است.در کشور ما هم 
اين اقدام با توجيه تورم و حجم بااي نقدينگي صورت 
مي گيرد.او در مورد تبعات حذف چهار صفر از پول ملي 
گفت: تا زماني که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد،نقدينگي 
به سمت عوامل توليد نرود و موانع کسب و کار برداشته 
نشود،اين تصميم هيچ کمکي به بهبود شرايط اقتصادي 
نمي کند.مستخدمين حسيني با بيان اين که اقتصاد کشور 
در شرايط متعادلي قرار ندارد، ادامه داد: در چنين شرايطي 
تهيه اين طرح از سوي بانک مرکزي نمي تواند کمکي 
به بهبود شرايط بکند. دولت بهتر است در اين شرايط 
تمرکز خود را روي طراحي و اجراي سياست هايي که 
مشکات واقعي کشور را نشانه گرفته است قرار دهد و 
از توان کارشناسي موجود در کشور براي کاهش سطح 

واقعي قيمت ها و کنترل تورم استفاده کند.

مستخدمينحسيني:
با حذف چهار صفر از پول ملي فقط مردم را سرگرم مي کنيم!

رئيس کل بانک مرکزي نوشت: حذف صفر ها از پول 
ملي يک فرايند زمانبر به لحاظ حقوقي و فني دارد 
و بر مبناي برآورد کارشناسان ما اجراي آن نزديک 
دو سالي طول مي کشد.به گزارش فارس،عبدالناصر 
همتي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: در خصوص 
ايحه پيشنهادي براي حذف ۴ صفر از پول ملي 
چند نکته رابايد توضيح دهم:١. ازمه اجرايي شدن 
اميدوارم  که  است  مجلس  تأييد  و  دولت  تصويب 
تحقق يابد.٢. يک فرايند زمانبر به لحاظ حقوقي و 
فني دارد و بر مبناي برآورد کارشناسان ما، اجراي آن 
نزديک دو سالي طول مي کشد.٣. اين اقدام در کنار 
ساير اقدامات اساسي بانک مرکزي براي اصاح نظام 
بانکي و به کارگيري ابزارهاي نوين سياست هاي پولي 
و شيوه هاي جديد و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد 
بود و عملياتي شدن آن عما متأخر بر اصاحات بانکي 
خواهد بود.۴. بعد از قانوني شدن، پول هاي جديد به 

تدريج و با جايگزيني آنها با اسکنا س هاي فرسوده 
قبلي وارد چرخه مي شوند و هزينه آن قابل مقايسه 
با هزينه چاپ حجم زياد اسکناس هاي فعلي نخواهد 
بود.۵. اصاح نرخ برابري پول ملي از طريق حذف 
صفرها وجهه پول ملي را درصحنه بين المللي ارتقا 
مي بخشد و اقدامي است که در بسياري از کشورها 
درکنار ساير اقدامات، سرآغازي براي اصاحات جدي 

اقتصادي است.

رئيسکلبانکمرکزي:
فرايند اجراي حذف صفر ها دو سال طول مي کشد

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اقدامات انجام شده براي ثبات اقتصاد کان با 
اصاح ساختار بودجه بيان کرد: دو سرفصل در اين رابطه وجود دارد؛ در يکي از سرفصل ها، 
دارايي هاي دولت مطرح است که هم اکنون ۷ ميليون ميليارد تومان دارايي هاي دولت است که 
مي تواند به جاي رکود، در چرخه رونق کشور به کار گرفته شود.وي گفت: ما مي توانيم از سال 
١٣۹۸، بخشي از اصاحات ساختاري بودجه را انجام دهيم.به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر 
نوبخت در حاشيه جلسه اقتصاد مقاومتي به دو موضوع مهم که در اين ستاد مطرح شده 
بود، پرداخت و اظهار داشت: اصاح ساختار بودجه به نحوي که با اقتصاد مقاومتي هماهنگ 
باشد، مورد نظر اين ستاد و سازمان برنامه و بودجه است.وي افزود: برخي از اصاحات بودجه 
با مقاومت همراه است و با اراده  جمعي محقق مي شود. تاش کرديم در ايحه بودجه ۹۸، 
اصاح ساختاري که در اباغيه اخير مقام معظم رهبري گنجانده شده بود را لحاظ کنيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با اعام اينکه در بودجه ۹۸، ٢۶۷ هزار ميليارد 
مصارف بودجه را کاهش داده ايم، گفت: عدد ۴٣٣ هزار ميلياردي بودجه را به ۴۰۷ هزار ميليارد 
تقليل داديم و با توجه به ضرورت هاي اقتصادي سال ۹۸، با صرفه جويي، بودجه تقليل يافته 
را عملياتي مي کنيم.نوبخت تصريح کرد: در تبصره ٢١ ايحه بودجه ۹۸ حدود ١۰ موضوع 
را اصاح کرديم. همچنين در صورت لزوم، براي اصاح ساختار، موارد ديگر را هم اصاح 
مي کنيم.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ادامه داد: سرفصل دارايي هاي دولت از 
طريق سازمان برنامه و بودجه که ناظر بر اجراي درست بودجه است، اباغ شد. سرفصل ديگر، 
کارآمد کردن هزينه ها است که بايد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم در بودجه مشخص شود.
نوبخت يادآور شد: بودجه دو جلد کتاب پشتيبان دارد که در هر کدام از آنها بيش از ۵۰۰ 

صفحه به درستي، تبيين و اسناد بودجه را نيز شفاف سازي کرده ايم.

گفت وگو

خبر

خادميدرگفتوگوبارسالت:
حذف صفرهاي پول، حاشيه مشکات 

اقتصاد است
حانيهمسجودي

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسامي در خصوص حذف صفرهاي 
پول ملي گفت: براي رشد اقتصادي بايد چرخه توليد رونق گيرد، با برداشتن 
اين صفرها مي خواهيم به ٣۰ سال گذشته بازگرديم و ازنظر رواني مقداري 
ارزش پولمان را باا ببريم، اما درآمدها به همان نسبت کاهش پيدا مي کند 

و اتفاق خاصي براي اقتصاد نخواهد افتاد.
هدايت اه خادمي، نماينده و عضو کميسيون انرژي مجلس در خصوص حذف 
صفرهاي پول ملي براي مقابله با کاهش ارزش پايه پولي در گفت وگو با رسالت 
گفت: ارزش پايه پول ملي ما به شدت کاهش پيداکرده و اين واقعيتي است 
که اتفاق افتاده است، اگر بخواهيم نسبت به چندين سال قبل مقايسه کنيم 

مي شود گفت که ارزش پول ما بيش از ۴۰۰ برابر کاهش داشته است.
وي بابيان اين که در اوايل انقاب دار ۷ تومان بود، افزود: امروز قيمت دار 
١۰ هزار تومان است اما در اوايل انقاب هر دار ۷ تا يک تومان بود، يعني 
با ٢۰ هزار تومان مي شد ٣۰ هزار دار خريد، اما در حال حاضر با ٢۰ هزار 
تومان امکان خريد يک صبحانه هم نيست، و اين سؤال قطعاً پيش مي آيد که 
اين همه تفاوت قيمت به چه دليلي است. خادمي با اشاره به اين که صفرهاي 
پول ملي ديگر کارايي واقعي ندارند، تأکيد کرد: مسئوان هم هرچند وقت 
يک بار قصد برداشتن صفرهاي پول ملي را دارند و بايد هم اين ٣ يا ۴ صفر 

پول ها برداشته شود، چراکه اين اعداد و ارقام ديگر به کار نمي آيند.
عضو کميسيون انرژي با تأکيد بر اين که واضح است که با حذف صفرها 
با  اقتصادي  ابراز داشت: حل مشکات  نخواهد شد،  اقتصاد حل  مشکل 
توليد و صادرات، اقتصاد سالم و بدون رانت، استفاده از منابع و تبديل آن ها 
به محصول و عدم خام فروشي، با مديريت سالمي که مسئوان همزمان با 

مسئوليت وارد تجارت نشوند، حل خواهد شد.
وي ادامه داد: اما متأسفانه اقتصادمان به نقطه اي رسيده که راه حل را حذف 
صفر مي دانند، برخي از کشورها مانند ترکيه هم اين کار را کردند، اما همزمان 

براي رشد اقتصادي برنامه تعيين کردند.
هدايت اه خادمي با تأکيد بر اين که حذف صفر پول بدون برنامه توسعه، 
کمکي نخواهد کرد، گفت: بديهي است که براي رشد اقتصادي بايد چرخه توليد 
رونق گيرد، با برداشتن اين صفرها مي خواهيم به ٣۰ سال گذشته بازگرديم و 
ازنظر رواني مقداري ارزش پولمان را باا ببريم، اما درآمدها به همان نسبت 

کاهش پيدا مي کند و اتفاق خاصي براي اقتصاد نخواهد افتاد.
اين نماينده مجلس بابيان اين که مشکاتي که اين روزها در اقتصاد شاهد آن 
هستيم نشان از يک اقتصاد بيمار است، خاطرنشان کرد: اين روزها شاهد اين 
هستيم که بسياري از فروشندگان به اين علت که از نرخ فردا خبر ندارند جنس 
خود را نمي فروشند و اين نشان از يک اقتصاد بيمار است که درست مديريت 
نشده است. وي با تأکيد به اين که تا زماني که فساد اقتصادي وجود دارد نتيجه  
بهتري هم نخواهيم گرفت، اظهار داشت: بسياري از مسئوان هم عاقه مند به 
حل فساد اقتصادي نيستند و اين مشکل به حدي است که آن هايي هم که 
عاقه مند به حل آن هستند کاري از دستشان برنمي آيد. طبق فرموده  مقام 
معظم رهبري، فساد اقتصادي بيماري واگيرداري است و اين روزها مي بينيم 

که چون جلوي اين بيماري گرفته نشد سرايت کرده است.
عضو کميسيون انرژي مجلس حذف صفر پول ملي را تنها حاشيه حل 
مشکل دانست و افزود: جداي از ايجاد توليد براي رشد ارزش پول و اقتصاد 
سالم بايد از همه فسادها پرده برداري شود و بايد مانند ديگر کشورها، روشي 
محکم و پرهزينه براي مفسدان اقتصادي در نظر گرفته شود تاکسي بارانت 
و ناکارآمدي به مقامي نرسد. هدايت اه خادمي در پايان بابيان اين که ابتدا 
بايد مشکات اصلي اقتصاد را حل کرد، گفت: واقعيت اين است که ما باوجود 
داشتن ۷ درصد از منابع کل دنيا، ميليون ها فقير و بيکار و مستحق تحت 
پوشش بهزيستي و کميته امام خميني داريم، کشوري که همه فقير شدند و 
تعداد معدودي ثروتمند هستند که بعد از انقاب به ثروت رسيده اند، مسئوليت 
داشتند و از طريق رانت به چنين ثروتي رسيده اند، بنابراين به جاي رفتن به 

سمت حاشيه هاي اقتصاد بايد اصل مشکات را حل کنيم.

درخواستشافعيازبانکمرکزي:
 صادرکنندگان با نرخ توافقي 

ارزشان را به واردکنندگان بدهند
رئيس اتاق بازرگاني ايران پيشنهاد داد که صادرکنندگان، ارز حاصل از 
صادرات خود را با نرخ توافقي در اختيار واردکنندگان قرار دهند.غامحسين 
شافعي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ايجاد راهکارهايي براي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات توسط بانک مرکزي گفت:  بانک مرکزي راهکارهايي را براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است، اما صادرکنندگان نظرات و 
راه حل هاي ديگري نيز دارند که از اين جمله مي توان به پيشنهاد اين مهم 
که صادرکنندگان بتوانند ارز را با نرخ توافقي در اختيار واردکنندگان قرار 
دهند، اشاره کرد.وي با تاکيد بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي کشور، اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد، 
چرا که قطعا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور به 
رونق توليد کمک مي کند.رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه در اين 
ترديدي وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد، تصريح 
کرد: نکته مهم اين است که اين امر بايد با منطق اقتصادي و شرايط روز 
همخواني داشته باشد و البته صادرکنندگان نيز به اهميت اين مهم واقفند.

شافعي در ادامه افزود: ما بيش از آنکه صادرات داشته باشيم، واردات انجام 
مي دهيم و البته بسياري از صادرکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادرات را 
در اختيار واردکنندگان قرار مي دهند تا کااهاي مورد نياز مردم تهيه شود 

که خوشبختانه اين مهم مورد نظر بانک مرکزي نيز هست.

مديرعاملرجا:
  دولت توجهي به حمل ونقل 

ريلي مسافري ندارد
مديرعامل شرکت حمل ونقل ريلي رجا با بيان اين که حدود ١۰۵۰ 
ميليارد تومان زيان انباشته داريم، گفت: با وجود ۴۰۰ مکاتبه با نمايندگان 
مجلس و دولت وضعيت رجا تغييري نکرده و به خنسي خورده ايم.
محمد رجبي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اين که شرکت حمل ونقل 
ريلي رجا فارغ از مباحث فني با مشکل مالي مواجه است، اظهار کرد: در 
سال هاي قبل از واگذاري يعني از سال ۸۰ تا ۸۸ رجا از سوي دولت 
يارانه دريافت مي کرد، حمل ونقل ريلي مسافري با توجه به اهميت 
آن بايد تحت حمايت دولت باشد و مانند اورژانس و هال احمر در 
آن سرمايه گذاري شود.وي با بيان اين که يک اتوبوس ۴۰ نفره حدود 
يک تا ١/۵ ميليارد تومان قيمت دارد، افزود: ايجاد همين ظرفيت در 
حمل ونقل ريلي ۸ تا ١۰ ميليارد تومان پول مي خواهد. به عبارت ديگر 
نفر سرانه در قطار ١۰ برابر اتوبوس است و ما نمي توانيم ١۰ برابر کرايه 
از مردم دريافت کنيم. تنها جايي که مي تواند اين مابه التفاوت را جبران 
کند دولت است.وي ادامه داد: با آن که دولت زيرساخت هاي ريلي را 
با هزينه هاي سنگين )هر کيلومتر ١۰ تا ١۵ ميليارد تومان( مي سازد، 
اما در بخش بهره برداري توجه چنداني صورت نمي گيرد.مديرعامل 
شرکت حمل ونقل ريلي رجا با تاکيد براين که قيمت تمام شده بليت با 
نرخ بليت سازگار نيست، افزود: دولت بايد با پرداخت يارانه هزينه هاي 
سرسام آور شرکت هاي ريلي مسافري را جبران کند.رجبي با اشاره به 
اين که مشوق هاي زيادي در ايحه هاي بودجه کشور ديده مي شود اما 
هيچ گاه عملياتي نشده است، گفت: در بخش حمل ونقل ريلي مترو 
دولت )سازمان برنامه و بودجه( به ازاي هر مسافر ۹/۸ سنت دار يارانه 
پرداخت مي کند. اين در حالي است که ميانگين سفر در مترو بيشتر از 
۵ کيلومتر نيست. اما در سفرهاي ريلي حومه اي حداقل ١۰۰ کيلومتر 
است.وي با بيان اين که به دولت پيشنهاد داده ايم ُمدل مترو را براي ما 
هم اجرا کند، تاکيد کرد: جزئيات مشکات عديده شرکت  حمل ونقل 
ريلي رجا را در قالب ۴۰۰ نامه طي ١۸ ماه اخير به اطاع نمايندگان 
مجلس و دولت رسانده ايم، اما هنوز اتفاقي در اين رابطه نيفتاده و به 

خنسي خورده ايم. 

خبر
معاونوزيرصنعتدرافتتاحسوميننمايشگاه

بينالملليخودرووقطعات:
 خودروسازان مکلف به پرداخت 

جريمه تأخير به مشتريان هستند
معاون وزير صنعت در خصوص اينکه برخي خودروسازان به بهانه عدم 
تعيين قيمت از سوي ستاد تنظيم بازار از ايفاي تعهدات خود به مشتريان 
سر باز مي زنند، اظهار داشت: خودروسازان مکلف به پرداخت جريمه تأخير 
به مشتريان هستند.به گزارش  تسنيم، محسن صالحي نيا در حاشيه 
سومين نمايشگاه بين المللي خودرو و قطعات با حضور در جمع خبرنگاران 
به کاهش توليد خودرو طي ماه هاي گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: در 
شرايط اقتصادي کشور توليد خودروسازان کاهش پيدا کرده به نحوي 
که در حال حاضر برخي مشکات در حوزه تأمين خودرو در بازار وجود 
دارد. بنابراين گايه قطعه سازان هم از خودروسازان به دليل عدم پرداخت 
مطالباتشان صحيح است.صالحي نيا افزود: برآوردها حکايت از آن دارد 
که امروز ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد مي کنيم که ٣۰ درصد کاهش 
نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد کاهش نسبت به برنامه تدوين شده 
در آن مشاهده مي شود. اما براي آن برنامه جبراني داريم.وي با بيان اينکه 
کاهش توليد به مفهوم کاهش سقف قرارداد با قطعه سازان است، گفت: 
ممکن است در اين ميان قطعه سازان متضرر شوند.معاون وزير صنعت 
در خصوص اينکه برخي خودروسازان به بهانه عدم تعيين قيمت از سوي 
ستاد تنظيم بازار از ايفاي تعهدات خود به مشتريان سر باز مي زنند، اظهار 
داشت: وزارت صنعت در اين زمينه نظارت دارد اما در اين رابطه دو دسته 
گله مندي وجود دارد به اين معنا که خودروهايي که توليد آنها به دليل 
مشکات ناشي از محدوديت هاي بين  المللي عليه ايران با توقف توليد مواجه 
 هستند و خودروهايي که از سوي خودروسازان داخلي توليد مي شوند 
که البته مقرر شده تا پايان سال تعهدات خودروسازان ايفا شود اما در 
سه ماهه سوم امسال نيز بخشي از اين تعهدات به مشتريان تحويل داده 
شد.صالحي نيا با بيان اينکه اين طور نيست که خودروسازان خودرو توليد 
 کنند و تحويل ندهند، گفت: به هر حال خودروسازان براساس قيمت هاي 
تکليفي ستاد تنظيم بازار مکلف به ايفاي تعهدات خود هستند ضمن 
اينکه ستاد تنظيم بازار نيز نرخ عادانه اي براي خودروها اعام خواهد 
کرد اما خودروساز نمي تواند به بهانه اباغ قيمت ها از سوي ستاد تنظيم 

بازار جلوي تحويل را بگيرد.

وحيدبالي
ادامهازصفحهاول

مديرعامل ايران خودرو همچون مديرعامل سايپا 
گفته است خواستار افزايش قيمت است تا مشکل 

عدم حواله قطعي خودرو اصاح شود.
براي آگاهي از چرايي عدم تحويل قطعي حواله 
خودرو با دو تن از کارشناسان اين عرصه مصاحبه اي 
انجمن  بيگلو دبير  داشته ايم؛ دراين باره مازيار 
در  خودرو  مجموعه هاي  و  قطعات  سازندگان 
گفت وگو با رسالت به سؤاات خبرنگار اقتصادي 

پاسخ داد.
آقايبيگلو،دليلاصليتحويلندادنخودرو

درزمانمعينچيست؟
توليد خودرو به علت کمبود مواد اوليه در سطح 
قطعه سازي کم شده، قطعه سازان نمي توانند 
قطعه را توليد کنند و خودروسازان در تأمين 
قطعات خودرو به مشکل جدي برخورد کرده اند، 
اين امر دو دليل اصلي داشته ابتدا تحريم هاي 
بانکي کشور که به واسطه آن نمي توان مواد اوليه 
را که ٢۰ درصد از توليد خودرو را شامل مي شود 
وارد کرد، دليل دوم نارسايي در داخل کشور در 
تأمين مواد اوليه داخلي است و نتيجه اين دو 
علت باعث کمبود جدي قطعات شده و به تبع 
آن حواله قطعي خودرو در زمان مقرر تحويل 

داده نمي شود.
سالهاستکهخودروسازانتبليغميکنند
خودروهابهصورتبوميتوليدشدهچرابايد
مواداوليهازخارجکشورواردشود؟مگر

خودروسازيماخودکفانيست؟
متأسفانه اطاعات مغرضانه اي از عده اي خاص به 
دست رسانه ها مي رسد، براي پاسخ به سؤال شما از 
 شرکت BMW مثال مي زنم، اين شرکت ۶۰ درصد 
قطعات خود را از خارج آلمان وارد مي کند، آيا 
بايد گفت اين شرکت آلماني نيست؟ بسياري از 
مواد اوليه و قطعات در ايران توليد نمي شود زيرا 
توليد آن به صرفه نيست، به عنوان مثال پلي آميد 
که يک محصول پتروشيمي بوده و در خودروسازي 
کاربرد بسياري دارد وارد مي شود، کل محفظه 
جلوي خودرو و موتور و تمام پاستيک ها از پلي 
آميد ايجادشده اند، توليد اين محصول در ايران 
به صرفه نيست بنابراين وارد مي شود، خودکفايي 
يعني فرايند توليد در داخل کشور انجام شود و 
هيچ کشوري نيست که توليد در آن صد درصد 

داخلي باشد.
مثال ديگر چين است، بسياري از مواد اوليه در 
وارد مي شود.  ازجمله آهن  اين کشور  صنعت 
خودرو را از طراحي تا توليد در ايران انجام داده 
ولي در تمام دنيا روال به اين شکل است که 

برخي از مواد اوليه وارد مي شود.
علتدوميکهنامبرديد،کمبودمواداوليه
داخلياست،واقعاًچرابايدمواداوليهکه
توليدکشوراستکميابشودوبهدست

قطعهسازنرسد؟
مواد اوليه داخلي به دليل عرضه در بورس کاا 
تابع قيمت ارز است، متأسفانه با افزايش قيمت 
ارز بازار قاچاق ايجادشده و به عنوان مثال مس 
در بازار قاچاق سه برابر قيمت قبلي عرضه شد، 

مواد اوليه به دست توليدکننده نمي رسد و اگر 
هم مي رسد با قيمت باايي به دست او مي رسد، 
از طرف ديگر شوراي رقابت محدوديت قيمتي 
را براي خودروها ايجاد کرد و توليد قطعه براي 
قطعه ساز زيانده مي شود زيرا قطعه سازان بخش 
خصوصي بوده و بسيار آسيب پذيرند، اگر قرار 
است قطعه ساز هزاران ميليارد زيان کند توليد 
را کاسته و قطعات داخلي خودرو به شدت کم 

مي شود.
بحثزياندهيايرانخودرووسايپاهماز

اينمسئلهنشاتميگيرد؟
بله خودروسازان هم از قطعه سازان، قطعه موردنياز 
خودرو را تهيه مي کنند و مواد اوليه را از شرکت هايي 
نظير فواد مبارکه و پتروشيمي هاي داخل تهيه 
مي کنند، قيمت مواد اوليه به تبعيت از نرخ ارز ٢ 
برابر شده و خودروسازان نمي توانند قيمت خود 

را ٢ برابر افزايش دهند.
آقايبيگلو،خودروسازانبهافزايشقيمت
و نيستند راضي هم بازار کنوني نرخ به
ميگويندبايدبيشترازاينقيمتهاافزايش
يابد،برخيازکارشناسانميگويندقيمت
خودروهابايد3برابرشدهتاتوليدخودرو
درايرانبهصرفهباشد،آياواقعاًپرايدبايدبا

قيمت60ميليونتومانعرضهشود؟!
تنها  خودرو  قيمت  کل  نيست،  اين گونه  نه 
انجمن  ارز نيست، طبق محاسبات  به  وابسته 
قطعه سازان خودرو، اگر دستمزدها، مواد اوليه 
و تمام هزينه هاي توليد را حساب کنيم، به طور 
ميانگين سبد خودروها بايد ۷۰ درصد افزايش 
يابد تا خودروسازان زيان ده نباشند، البته اين 
درصد براي خودرويي مانند پرايد کمتر بوده زيرا 
براي توليد، مواد اوليه کمتري براي آن مصرف شده 
است. اين درصد براي خودروي ديگري که ارزبري 
و مواد اوليه بيشتري نياز دارد بيشتر بوده اما 
ميانگين افزايش قيمت بايد ۷۰ درصد باشد تا 

توليد اين خودرو به صرفه باشد.
بهنظرشماراهپيشرفتاينصنعتچيست؟

تا زماني که صنعت خودروسازي به عنوان يک 
واحد اقتصادي نگريسته نشود، وضع به همين 
منوال است، متأسفانه به خودروسازي هاي کشور 
به ديد سياسي نگاه شده و انتخاب مديران اين 
صنعت کاماً سياسي است، امروز خودروسازي به 
حياط خلوت گروه هاي سياسي کشور تبديل شده 
است. در دهه ۸۰ خودروسازي بر اساس سود به 
توليد ادامه مي داد وضعيت بسيار مناسب بود 
از زماني که پاي شوراي رقابت و قيمت گذاري 
خاص در اين صنعت باز شد خودروسازي زيان 
چشمگيري  کاهش  با  هم  قطعه سازي  و  ديد 

مواجه شد.
آيانظرشماايناستکهخودروسازيدر

کشورخصوصيشود؟
به خصوصي بودن يا دولتي بودن خودروسازي 
اشاره اي نکردم تنها به اين نکته تأکيد مي کنم که 
نبايد با نگاه سياسي قيمت ها سرکوب شده و بازار 
با توليد همخواني نداشته باشد بايد قيمت گذاري 

دستوري براي خودرو حذف شود.
به جز قيمت گذاري دستوري که در چند روز 
ديگر اميدواريم مشکل آن حل شود، دو مشکل 
عمده ديگر نيز وجود دارد که عبارت اند از بحث 
آزادسازي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و دوم 

تزريق نقدينگي به هر دو خودروساز کشور.
دربارهعلتبستهبودنثبتسفارشبراي

وارداتمواداوليهتوضيحدهيد.
ثبت سفارش بدون انتقال ارز بسته است، دولت 
ارز کنترل شود  بازار  اين منطق که قيمت  با 
جلوي ثبت سفارش مواد اوليه را گرفته است. 
باکم کردن تقاضا و کاهش مصنوعي قيمت ارز 
مشکلي حل نخواهد شد؛ بلکه عرضه و تقاضا 
بايد به نحوه اي صحيح مديريت شود. براي توليد 
مداوم در صنعت خودرو بايد ثبات نرخ ارز ادامه 
داشته، ثبت سفارش مواد اوليه بازشده و مشکلي 
براي تأمين مواد اوليه نباشد، دولت و بانک مرکزي 
بايد با مديريت صحيح نرخ ارز را همزمان با آزاد 

کردن ثبت سفارش ثبات دهند.

با سعيد مؤتمني  بازار  از شرايط  آگاهي  براي 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو نيز گفت 

وگويي داشتيم.
آقايمؤتمنياينروزهابحثعدمتحويل
خودروهايپيشفروششده،مردمراسرگردان
کرده،دراينبارهبهخوانندگانرسالتتوضيح

دهيد:
پيش فروش خودرو يک شغل کاذبي است که در 
سال ۷٢ از طرف خودروسازان ايجاد شد، برخي 
از مردم از سال ۷٢ به بعد حرفه و اشتغال خود 
را تعطيل کرده و درآمد اصلي شان را از طريق 
از  ثبت نام و پيش فروش مي گذرانند، بسياري 
ثبت نام کنندگان در پيش فروش ها واقعي نبوده 
و تنها درصد کمي از آنان مصرف کننده واقعي 
هستند، به عنوان مثال اگر ١۰۰ نفر در پيش فروش 
خودرو ثبت نام کنند تنها ٣ يا ۴ نفر مصرف کننده 

واقعي خودرو هستند.
را  خود  خودروهاي  خودروسازان،  که  زماني 
قطره چکاني به بازار عرضه مي کنند اين عرضه 
جوابگوي بازار نيست، بايد اين سؤال را پرسيد 
متعهد  خود  قرارداد  به  خودروسازان  چرا  که 
نيستند؟ من به عنوان يک فروشنده و کاسب 
وقتي قراردادي مي بندم بايد به قرارداد پايبند 
بوده و اگر تخلفي صورت دهم مراجع ذي صاح 
من را بازخواست خواهند کرد، چرا خودروسازاني 
که در اين سطح وسيع در حال توليد خودرو 
هستند خود را پايبند نمي دانند که تعهدات شان 

را عملياتي کنند؟
 خودروسازان در سال ۹۶ که نرخ دار ٣۸۰۰ 
تومان بود از مردم پول گرفته اند و پول مردم در 
آن زمان ارزش بيشتري از امروز داشته است، 
امروز دار ١۰ هزار تومان است اين تعهد شرکت 

بوده و ارتباطي به مشتري ندارد.
شرکت هاي خودروسازي ورودي هاي بازار را بسته 
و باعث افزايش تقاضا و نياز مردم شده و قيمت 
به  ارتباطي  روال  اين  باا مي رود  به شدت  آن 
مشتري نداشته و مقصر اصلي خودروسازان هستند، 

متأسفانه نهادهاي نظارتي به اين موضوع ورود 
پيدا نمي کنند تا حق مردم ضايع نشود.

توجيهخودروسازانايناستکهامروزبا
کمبودشديدقطعهمواجههستيم،نظرشما

دراينبارهچيست؟
بايد به مديران خودروساز گفت چرا زماني که از 
مردم پول مي گرفتيد فکر تأمين قطعه را نکرده و 
در همان زمان با توجه به ظرفيت خود خودرو را 
ثبت نام نکرديد، اگر به ميزان مشخصي قطعه داشتيد 
به همان ميزان خودرو پيش فروش مي کرديد و 
اگر هيچ قطعه اي نداشتيد ثبت نام نمي کرديد، 
مگر هلدينگ بزرگي مانند ايران خودرو و سايپا 
برنامه ريز ندارد؟ خودروساز بايد برنامه ريزي يک 
سال توليد خود را انجام دهد به عنوان مثال شما 
و  مي بينيد  تدارک  را  مهماني  يک  که  زماني 
افراد را دعوت مي کنيد به همان ميزان بايد غذا 
و شيريني و ميوه تهيه کنيد تا براي مهمان ها 
چيزي کم نيايد، آيا مديران خودروساز ما در 
اين حد هم برنامه ريزي بلد نيستند که بتوانند 
توليد يک ساله خود را پيش بيني و قبل از فروش 
قطعات را تأمين کنند؟ مديران خودروساز به جاي 
تأمين قطعات، پول را در عرصه هاي ديگر مانند 
بانکداري برده بودند و به همين علت امروز دچار 

مشکل حاد تأمين قطعه شده اند.
سال ۷۰ خودروي ۴۰۵ را به خط توليد برده ايم 
امروز پس از ٢۷ سال مي گويند در تأمين قطعه 
پژو ۴۰۵ مشکل داريم، يعني بعد از ٢۷ سال 
هنوز نتوانسته ايم قطعات را کامًا داخلي کنيم؟ 
يک زماني مي گفتند خودروسازي ١۰ درصد ارزبري 
دارد امروز مي گويند ٢۰ درصد، مي ترسيم فردا 

بگويند ١۰۰ درصد ارزبري دارد.
راهحلچيستکهخودروسازانبهتعهدات

خودپايبندباشند؟
وقتي قرارداد بسته شود بايد طرفين قرارداد به 
تعهد خود پايبند باشند، راه حل اين است که 
نهادهايي مانند بانک مرکزي وارد ميدان شده و 
پيش فروش هاي مردم را تضمين کنند اگر خودرو 
ديروز ٢۰ ميليون تومان بوده و خودروساز در تحويل 
آن کوتاهي کرده و قيمت آن خودرو ۴۰ ميليون 
تومان شده، خودروساز بايد يا خودروي موردنظر 
را به مشتري تحويل دهد  يا ما به ازاي نقدي آن 

در بازار آزاد را به مشتري پرداخت کند.
وقتي خودروساز يا واردکننده خودرو از ١۰۰۰ نفر 
١۰۰ ميليون تومان مي گيرد، آيا نبايد به مردم 
تعهد داده شود که به هيچ وجه بعد از پرداخت وجه 
ضرر نکنند، بايد به ازاي هر پيش فروش وديعه اي 
بيشتر از پول دريافتي از طرف خودروسازان گذاشته 
شود که در صورت بدقولي يا عدم تحويل در 
زمان مقرر مراجع ذي صاح، ضرر و زيان مردم 

را از آن وديعه برداشت کنند.
بنده در سال ۹۶ بارها نسبت به پيش فروش ها 
در  اين موضوع  تأکيد کردم  و  مصاحبه کرده 
آينده نزديک براي کشور مشکل ساز خواهد شد 
و شايد مسئله مؤسسات مالي اعتباري اين بار 
زمان  آن  در  و  شود  تکرار  خودرو  صنعت  در 
گوش شنوايي از طرف دولت، وزارت صنعت و 

خودروسازان نبود.

گزارشرسالتازچرايیعدمتحويلخودروهايپيشفروششده؛

حواله هاي بي محل خودرو

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه اين کميسيون 
از اقدامات بنياد مستضعفان در کشور حمايت مي کند، گفت: اجراي 
مدل اقتصاد مقاومتي از جنوب کرمان آغاز شده که متولي آن بنياد 
مستضعفان بوده و با سرعت خوبي در حال توسعه است. به گزارش 
فارس به نقل از مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد مستضعفان، 
اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس در جلسه اي با حضور  رئيس بنياد 
مستضعفان و جمعي از مديران ارشد بنياد، در جريان فعاليت هاي اين 

نهاد در حوزه محروميت زدايي قرار گرفتند.
پرداخت ماليات تومان ميليارد يکهزار مستضعفان بنياد

کردهاست
گزارشي  اسامي  انقاب  مستضعفان  بنياد  رئيس  نشست  اين  در 
کرد.محمد  ارائه  اقتصادي  کميسيون  اعضاي  به  بنياد  اقدامات  از 

سعيدي کيا  گفت: فعاليت هاي اين بنياد در راستاي محروميت زدايي 
و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي عملياتي مي شود که در اين 
راستا بنياد مستضعفان يک هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت کرده 
کميسيون  رئيس  ابراهيمي  پور  محمدرضا  جلسه  ادامه  در  است. 
اقتصادي مجلس در تشريح نشست اعضاي اين کميسيون با رئيس 
بنياد مستضعفان گفت: اجراي مدل اقتصاد مقاومتي از جنوب کرمان 
آغاز شده که متولي آن بنياد مستضعفان بوده و با سرعت خوبي در 
اينکه  بيان  با  اقتصادي مجلس  است. رئيس کميسيون  توسعه  حال 
۸ منطقه جديد به ليست اجراي مدل اقتصاد مقاومتي اضافه شده 
است، افزود: اين مناطق براساس شاخص هايي همانند محروميت ها، 
شرايط اقليمي و اولويت هاي حل محروميت ها انتخاب مي شوند که 
بنياد مستضعفان روي آن کار مي کند.وي  تاکيد کرد: بنياد مستضعفان 

اقدامات خوبي انجام داده و براي حل مشکات مردم مناطق محروم 
همانند قلعه گنج و کرمان ظرفيت سازي کرده است، اين ظرفيت 
سازي مي تواند ادامه يابد و به يک مدل واقعي در حوزه کاري تبديل 
شود.پورابراهيمي با بيان اينکه مي توان از ظرفيت هاي بخش دولتي 
و قانون بودجه براي رفع مشکات مناطق محروم استفاده کرد، تاکيد 
کرد: مي توان از ظرفيت هاي حوزه قوانين و مقررات همانند منابع ۵/١ 
ميليارد داري صندوق توسعه ملي و تبصره هاي ١۶ و ١۸ بودجه 
براي توسعه مناطق محروم استفاده کرد.وي با اشاره به اينکه نشست 
 مشترک بعدي کميسيون اقتصادي و بنياد مستضعفان براي جمع بندي 
اقدامات در هفته هاي آتي برگزار مي شود، افزود: کميسيون اقتصادي از 
اقدامات بنياد مستضعفان در کشور حمايت مي کند تا بتوان در چارچوب 

مدل اقتصاد مقاومتي با حمايت بنياد، محروميت ها را رفع کرد.

رئيسکميسيوناقتصاديمجلسخبرداد:
حمايت کميسيون اقتصادي از اقدامات بنياد مستضعفان  در رفع فقر زدايي
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حجت ااسام ماندگاري:
 مشکل اصلي مملکت

 کمرنگ شدن معنويت  
در آن است

نيشابور- خبرنگار رسالت:
حجت ااسام ماندگاري گفت: مشکل اصلي مملکت ما اين است که معنويت در 

آن کمرنگ شده است.
اين خطيب مشهور در دومين يادواره شهيدان مدفون در بقاع متبرکه خراسان 
رضوي در بقعه امامزادگان شهر درود نيشابور، افزود: خداوند در ادارات و بازار 

کمرنگ شده که زيرميزي، احتکار و اختاس زياد شده است.
وي اظهار کرد: مسئوان بايد از اول سراغ خداوند مي رفتند نه کدخدا و حال که 
بعضي اتفاقات افتاده است مي گويند ما به آمريکا اطمينان نداشتيم.کارشناس 
مذهبي برنامه هاي صدا و سيماي کشور با بيان اينکه مشکل مملکت ما با اتکا 
به داخل و تکيه به مردم حل شدني است، تصريح کرد: مشکات امور کشور به 

اقدامات دشمن، بي تدبيري مسئوان و انتخاب مسئوان توسط مردم برمي گردد.
محمدمهدي ماندگاري با بيان اينکه مردم با اتصال دائمي به خداوند و ياد قيامت، 
قطعا گول دشمنان را نمي خورند، افزود: جمهوري اسامي به مدد رهبري مرجعيت 
شيعه جلو رفته و شکست آن مي تواند به دست روحانيت باشد. نبايد دنبال هر 
آخوندي بود، عالم فاسد دنبال مشروب و رقاصي نيست، بلکه دنبال جابه جا کردن 
اولويت ها و به دنبال افروختن آتش بين شيعه و سني است.وي تاکيد کرد: ما 
مردم درست انتخاب نمي کنيم آن وقت از رهبري معظم انتظار بعضي چيزها را 
داريم در حالي که ما هنگام راي دادن بي بصيرتي کرده ايم.ماندگاري يادآور شد: 
مجلس و دولت تاش زيادي مي کنند ولي حقيقت اين است که در عين حال 

مردم راضي نيستند ولي يادمان نرود خودمان آنها را انتخاب کرديم.

شهرستان

خبر
 تعويض بيش از 100 استوانه معيوب 

در نقاط مختلف شهري
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، تعويض 
استوانه هاي معيوب در سطح شهر، هماهنگي جهت عبور محموله هاي 
ترافيکي و اصاح تابلوها ، استوانه ها و نصب چراغ هاي چشمک زن از 
جمله اين اقدامات بوده است. معاون امور زير بنايي و حمل و نقل شهري 
در تشريح خدمات واحد اجرايي معاونت امور زير بنايي و حمل و نقل 
شهري گفت: تعويض بيش از 100 استوانه معيوب در نقاط مختلف 
شهري، هماهنگي جهت عبور بارهاي ترافيکي و نيز اصاح تابلوها ، 
استوانه هاي کمربندي جنوبي و نصب چراغ هاي چشمک زن در نقاط 

حادثه خيز از جمله اين اقدامات بوده است.

در پارک شهيد چمران کرج؛
 نهمين نمايشگاه کتاب البرز برگزار شد

کرج-خبرنگاررسالت:
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در آيين افتتاح اين نمايشگاه 
در کرج از رفع مشکل کمبود کاغذ براي ناشران با راه اندازي سامانه 
رصد واردات خبر داد. محمد مهدي احمدي در مراسم آغاز به کار 
روند  افزود:  اين مطلب  بيان  با  البرز  استان  نمايشگاه کتاب  نهمين 
توزيع کاغذ با نرخ تعيين شده بين ناشران از طريق سامانه هوشمند 
واردات رصد مي شود.وي با بيان اينکه اين تصميم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي  به جلوگيري از قاچاق کاغذ کمک زيادي کرده است 
افزود: متقاضيان کاغذ مي توانند با نام نويسي در سامانه رصد واردات 
در صورت داشتن شرايط ازم ، کاغذ مورد نياز خود را دريافت کنند.
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي با بيان اينکه يکي از برنامه هاي 
اين وزارتخانه کمک بيشتر به مولفان و فروشگاه هاي عرضه محصوات 
فرهنگي است افزود: اين وزارتخانه 470ميليارد ريال اعتبار براي توسعه 

فرهنگي کشور درنظر گرفته است
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي  استان هم با بيان اينکه با برگزاري 
کتاب  به  مردم  آسان  دسترسي  زمينه  بايد  مختلف  هاي  نمايشگاه 
به  با چهل درصد تخفيف  نمايشگاه  اين  افزود:کتابهاي  فراهم شود 

عاقه مندان ارائه مي شود.
مديرکل فرهنگ وارشاد اسامي البرز از ارائه  48 هزار عنوان کتاب 
با موضوعات پزشکي، کودک، ادبيات و دين دراين نمايشگاه خبرداد 
و افزود:نهمين نمايشگاه کتاب البرز در 130 غرفه و با حضور 300 
ناشر تا پايان هفته در باغ گل هاي پارک چمران کرج آماده بازديد 

عاقه مندان است.

 سرپرست منطقه يک شهرداري قزوين خبر داد:
پاسخگويي به 234 پيام سامانه 137 

قزوين-خبرنگاررسالت:
از  قزوين  شهرداري  يک  منطقه  سرپرست   ، زاده  بهنام  اصغر 
پاسخگويي به 234 پيام سامانه 137در آبان امسال خبر داد.به 
گزارش روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده 
گفت: از اين تعداد 151 مورد از درخواست شهروندان انجام شده 
بيشترين  افزود:  است.وي  اقدام  دست  در  نيز  درخواست   83 و 
آسفالت  به  مربوط   137 سامانه  از طريق  درخواست شهروندان 

و سد معبر بوده است.

 انتقال سريع بيمار قلبي توسط بالگرد 
اورژانس نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
از  نيشابور  پزشکي  هاي  فوريت  و  حوادث  مديريت  مرکز  رئيس 
انتقال سريع بيمار قلبي توسط بالگرد امداد هوايي اورژانس 115 
خبر داد.دکتر قاسم مشارموّحد گفت: بيمار قلبي اي که در مرکز 
آموزشي، پژوهشي و درماني 22بهمن بستري بود و نياز به خدمات 
تخصصي باز کردن عروق قلب داشت، توسط بالگرد اورژانس 115به 
آقاي  بيمار  افزود:  يافت.وي   انتقال  سبزوار  حشمتيه  بيمارستان 
57 ساله که به دليل عمل جراحي آپانديسيت در مرکز آموزشي، 
دچار  ناگهاني  طور  به  بود  بستري  بهمن   22 درماني  و  پژوهشي 
به  بافاصله  قلبي  تشخيص سکته حاد  با  و  قفسه سينه شد  درد 
مديريت  مرکز  يافت.رئيس  انتقال  قلب  ويژه  هاي  مراقبت  بخش 
حوادث و فوريت هاي پزشکي نيشابور ادامه داد: با توجه به عمل 
جراحي صورت پذيرفته و ممنوعيت استفاده از ترکيبات دارويي باز 
کننده عروق، مددجو به  باز کردن عروق اورژانسي )آنژيوپاستي( 
نياز پيدا کرد. با هماهنگي ستاد هدايت مرکز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشکي نيشابور با مرکز فوريت هاي پزشکي سبزوار و 
اعام کد 247 )کد شرايط اضطراري بيماران دچار سکته قلبي( 
مددجو به صورت اورژانسي و توسط بالگرد امداد هوايي اورژانس در 
مدت کمتر از يک ساعت به بخش آنژيوگرافي بيمارستان حشمتيه 

سبزوار تحويل داده شد.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
15 اثر تاريخي استان مرکزي ثبت ملي شدند

اراک – خبرنگار رسالت:
آثار ملي  استان در فهرست  از هشت شهرستان  تاريخي  اثر   15 
اداره کل ميراث  به ثبت رسيدند.به گزارش روابط عمومي  کشور 
استان مرکزي، مديرکل در  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
دي ماه 97 با اعام اين خبر گفت: » تپه خلچان  و خانه اجال 
مرتضي  ميرزا  و خانه  الملک  اعتصام  خانه   تفرش،  در شهرستان 
نورايي در شهرستان آشتيان، حسينيه و مسجد ديلم آباد انجدان، 
شهرستان  در  آباد  مصلح  روستاي  حمام   و  شاهي  بانک  عمارت 
اراک، حمام روستاي واشجرد شهرستان  فراهان و بقاياي باروي 
تاريخي شهر و آب انبار مسجد جامع شهرستان ساوه در جديدترين 
افزود:  ايزدي  گرفتند.«عليرضا  قرار  استان  شده  ملي  ثبت   آثار 
» سنگ نگاره هاي دره کوه راونج دليجان، درمانگاه و باغ ارباب قنبر 
شهرستان محات و بقاياي کاروانسراي حاجي آباد شهرستان زرنديه 
نيز سه اثر ديگري است که با پيگيري هاي معاونت ميراث فرهنگي 
 استان تشکيل پرونده و در نهايت ثبت ملي شدند.«او در پايان گفت: 
» با اعام ثبت ملي اين آثار، هرگونه فعاليت و عمليات عمراني و 
تغييرات محيطي در محوطه و حريم اين آثار محدود به اعام نظر 
در  خاطيان  با  و  است  کشور  فرهنگي  ميراث  سازمان  کارشناسي 

اين خصوص برخورد قانوني مي شود.«

 قم ميزبان نخستين اجراهاي 
تريلي سيار جديد کانون

قم-خبرنگاررسالت:
»پيک اميد« تريلي سيار سينما تئاتر کانون که براي نخستين 
 بار در جشنواره  تئاتر همدان از آن رونمايي شده است ، با سفر در 
شهرها و روستاهاي استان قم فعاليت رسمي  خود را آغاز کرد.بر 
اين اساس و طبق هماهنگي هاي صورت گرفته اين گروه نمايشي 
در ميان خردساان ، کودکان، نوجوانان و بزرگساان داستاني فانتزي 
را نقل مي کنند. داستان درباره  هزارپايي است که از دست و پاي 
خود خسته شده است. در اين ميان او با يک کرم آشنا مي شود و 
هر کدام به واسطه توانايي هايشان اين امکان را پيدا مي کنند جلوي 
يک واقعه بزرگ را بگيرند.بر اساس اين خبر، استان قم در 29 روستا 
همچون جنداب، قاهان، پاچيان، جنت آباد، ورجان، کوه سفيد و... از 
بخش هاي سلفچگان، خلجستان، جعفريه، مرکزي و کهک ميزبان 
»پيک اميد« کانون پرورش فکري است. بنا بر اين گزارش، با توجه به 
فرسودگي تريلي سيار قديمي  کانون، چندي پيش از تريلي جديدي 
رونمايي شد که مجهز به صفحه نمايش نيز هست و از اين پس 
امکان نمايش فيلم براي کودکان در مناطق دور افتاده کشور را نيز 
فراهم آورده است.با اعام مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسکي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، در ماه بهمن و اسفند نيز اين 

تريلي به ديگر استان هاي کشور سفر مي کند.

بازديد شوراي شهرهيدج از پروژه 
استخر سرپوشيده 

خرم دره-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شهرداري هيدج خانم فرامرزيان معاون وزير ورزش 
وجوانان، دکترسلطاني معاون عمراني استاندارزنجان،دکترمحمدعزيزي 
نماينده مجلس وهيئت همراه دکتراميدي شهردارواعضاي شوراي 
شهرهيدج ازپروژه استخرسرپوشيده شهرهيدج بازديدودرجريان 

پيشرفت عمراني پروژه قرارگرفتند.

همايش مديران موسسات و خانه هاي 
قرآني برگزار شد

مشهد-خبرنگاررسالت:
همايش مديران موسسات و خانه هاي قرآني با حضور حجت ااسام 
حسيني، رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه کشور 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه 
خراسان رضوي؛  همايش مديران موسسات و خانه هاي قرآني با 
قرآني سازمان  امور  حضور حجت ااسام حسيني رئيس مرکز 
اوقاف و امور خيريه کشور و مديران موسسات خانه هاي قرآني  در 
تاار فرهنگي نور برگزار شد.در اين همايش حجت ااسام جمال 
ايزدي ضمن تشکر از حضور اساتيد، پژوهشگران و فعاان قرآني 
که مديريت موسسات قرآني استان و مسئوليت خانه هاي قرآني 
استان دارند ؛ بيان کرد: مقام معظم رهبري تکليفي که به جامعه 
داشتند حفظ قرآن بود و تاکيد کردند تا اول اينکه انس با قران 
در جامعه محقق شود، دوم اينکه تدبر قرآني که همان فهم قرآني 
است، در جامعه محقق شود و سوم اينکه مفاهيم قرآني بايد در 
جامعه به گفتمان تبديل شود.در ادامه همايش، حجت ااسام و 
المسلمين حسيني، رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف و امور 
خيريه کشور اظهار کرد: در جهان اسام موضوع آموزش هاي قرآني 

پيوند عميق با حفظ قرآن دارد.

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبيل خبرداد:

بيش از 13 هزار بافنده فرش اردبيلي 
در انتظار دريافت وام

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
گفت: مجوز تسهيات به 13 هزار و 409 بافنده در استان ارائه 
شده که در صورت تامين اعتبار اين تسهيات ارائه مي شود.ميراعلي 
سيدي در جلسه ارائه تسهيات پرداختي به بافندگان فرش در 
اردبيل اظهار داشت:   مجوز تسهيات به 13 هزار و 409 بافنده 
در استان ارائه شده که در صورت تامين اعتبار اين تسهيات ارائه 
مي شود.وي بيان کرد: تسهيات ارائه شده در قالب قرض الحسنه 
با کمترين  پايدار خانگي  اشتغال  ايجاد  و مهم ترين هدف  است 
به عنوان يک شغل  اين شغل  درآمد و سرمايه گذاري است که 
و  زمينه حمايت هاي ازم  اين  در  بايد  و  است  زودبازده جوابگو 
اساسي نسبت به بافندگان استان انجام داده شود.رئيس اداره فرش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت: در حال حاضر 
تمام 35 هزار بافنده فرش استان اردبيل کارت شناسايي دارند و با 
توجه به اهميت اين شغل و ظرفيت هايي که استان در اين زمينه 
دارد بايد برنامه هاي ازم در راستاي تداوم اشتغالزايي اين رشته 

شغلي مبناي کار قرار گيرد.

انتخاب عضو هيئت علمي دانشگاه 
علوم پزشکي کاشان به عنوان 

پژوهشگر برتر استاني
کاشان- خبرنگاررسالت:

سرپرست روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکي 
کاشان گفت: عضو هيئت علمي اين دانشگاه به عنوان پژوهشگر 
برتر در نوزدهمين هفته ملي پژوهش و فناوري استان اصفهان 
انتخاب شد.دکتر مصطفي جوادي مقدم افزود: دکتر محمود سامي 
متخصص فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي، به عنوان پژوهشگر برتر 
استان انتخاب شد و در مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 

استان اصفهان مورد تقدير قرار گرفت.
وي با اشاره به اينکه از 14 پژوهشگر انتخاب شده در سطح استان 
چهار نفر آنها از منطقه کاشان مي باشند گفت: اين عضو جامعه 
بسيج پزشکي دانشگاه با تحقيق "کاربرد پروبيوتيک" در درمان 

آلزايمر عنوان پژوهشگر برتر را کسب کرد.

پس از 11 سال انتظار بيمارستان بزرگ 294 تختخوابي 
شهيد دکتر غريبعلي جليل ياسوج افتتاح شد

ياسوج-خبرنگار رسالت:
در آغاز نشست شوراي اداري استان کهگيلويه و بويراحمد، وزير بهداشت کشور اظهار 
داشت: ما مديران قدرت نه گفتن نداريم با اين وجود متهم به ناکارآمدي مي شويم. 
سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت کشور پس از افتتاح بيمارستان 294 
تختخوابي شهيد دکتر غريبعلي جليل شهر ياسوج گفت: شرايط استان هاي محروم را 
خوب مي دانم که بايد از تمام مديران در دولت هاي مختلف براي خدمت رساني به 
مناطق محروم تشکر کرد. وي گفت: در تمام استان هاي محروم کار انجام شده، با توجه 
به ديدارهايي که از استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمانشاه در چند وقت اخير داشتم 
محسوس بود. اين مسئول وزارتي اداره يک کشور را مدلي از اداره يک خانواده بيان نمود 
و تصريح کرد: همه ما مشکات کشور را مي دانيم ، ولي مديراني که در استانها خدمت 
مي کنند بيشتر از ما که در مرکز هستيم مشکات مردم را مي بينند و با آنان دست 
و پنجه نرم مي کنند. وزير بهداشت با توجه به گرفتاري هاي مردم در حوزه اشتغال و 
معيشت اظهار کرد: در حوزه آسيب هاي اجتماعي مانند طاق گرفتن و عدم ازدواج 

هم مشکات زيادي وجود دارد که ما مسئولين بايد پاسخگو باشيم. 

 سرپرست درمانگاه تامين اجتماعي بانه 
معرفي شد 

سنندج-خبرنگاررسالت:
طي حکمي از سوي دکترهوشنگ فوادي مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان، 
دکتر مطلب عباسي به عنوان سرپرست درمانگاه جديد ااحداث تامين اجتماعي بانه 
منصوب شد. به گزارش پايگاه اطاع رساني مديريت درمان تامين اجتماعي استان 
کردستان ، در اين حکم خطاب به دکتر عباسي آمده است: با عنايت به تصميمات 
متخذه و با توجه به توانايي و تجربيات جنابعالي به موجب اين اباغ به عنوان سرپرست 
درمانگاه تامين اجتماعي بانه انتخاب مي شويد ؛ اميد است در سايه توجهات باري تعالي 
در راستاي خدمات مطلوب به بيمه شدگان عزيز با بهره گيري از توان و تجربه خويش 
و کليه همکاران محترم موفق و مويد باشيد.دکتر مطلب عباسي داراي دکتراي رشته 
دندانپزشکي از دانشگاه همدان مي باشد که انگيزه باا و تکريم ارباب رجوع را از 
اولويت هاي کاري خود در مجموعه مي داند و معتقد است درمانگاه بانه با توجه به 
امکانات ، تنوع خدمات و فضاي مناسب ، مي تواند محيطي بهينه با دسترسي سريع 
و ساده براي جلب رضايت مراجعين و بيمه شدگان عزيز سازمان تامين اجتماعي در 

شهر مرزي بانه با موقعيتي استراتژيک فراهم نمايد .

 اهداي مجتمع خيرساز پدر  به مؤسسه خيريه
 14 معصوم دامغان  

دامغان-خبرنگاررسالت:
 مجتمع پدردامغان در آيين تجليل از خيران خوشنام شهرستان دامغان، مرحوم غامحسين 
مرشدي و مرحومه صديقه ناظميان به موسسه خيريه فرهنگي و مذهبي 14 معصوم )ع( دامغان 
اهدا شد.سند اين مجموعه به منظور نگهداري از کودکان بي سرپرست توسط ورثه مرحوم 

مرشدي به موسسه واگذار شد.
فرماندار دامغان در اين آيين ضمن تجليل از نيت خيرخواهانه خيران دامغان گفت: ظرفيت 
بااي شهرستان در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي و اقتصادي ناشي از حضور ارزشمند 
خيران در اين شهرستان است.علي اصغر مجد به پشتيباني خيران اشاره کرد و گفت: مشارکت 
خيران همواره دولت را در اجراي برنامه هاي گوناگون کمک مي کند و توجه و عنايت خيران 
سبب رفع مشکات اجتماعي است.وي افزود: اقدام ها و توجه خيران به گونه اي است که آثار 
ارزشمند آن ها تا ابد باقي است.فرماندار دامغان تصريح کرد: مشارکت خيران آثار ماندگاري در 
رفع آسيب هاي اجتماعي و معضل هاي فرهنگي جامعه دارد.مدير عامل موسسه 14 معصوم )ع( 
دامغان نيز گفت: اين موسسه داراي هشت زير مجموعه، 56 نيروي انساني دائمي و 22 نيروي 

انساني پاره وقت است.

استاندار سيستان و بلوچستان:
  ايران و پاکستان بايد به دنبال سرمايه گذاري هاي 

مشترک باشند
زاهدان-خبرنگاررسالت:

استاندار سيستان و بلوچستان  در  نشست با 
رأفت مسعود سفير پاکستان در تهران که در 
محل استانداري)زاهدان(برگزار شد، اظهار داشت: 
صاحبان زر و زور نمي خواهند که دو کشور 
ايران و پاکستان به قدرت و شکوه برسند و بايد 
همواره به اين موضوع توجه داشت. احمد علي 
 موهبتي  بيان کرد: دولت ها براي سرمايه گذاري

 تنها مي توانند بخشي از زيرساخت ها را فراهم 
نمايند و ضرورتا نياز است تا تجار و بازرگانان 
ايران و پاکستان در اين زمينه ورود پيدا کنند. 
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: پاکستان در 
بندر گوادر سرمايه گذاري هاي بسيار زيادي انجام 
داده که براي بهره برداري واحد هاي پتروشيمي 
در اين بندر نياز به گاز و برق دارد که ايران مي 
نياز را برطرف کند. وي بيان کرد:  تواند اين 
چنانچه زيرساخت هاي مرزهاي ريمدان و پيشين 
از سوي پاکستان فراهم شود اين کشور زودتر 
مي تواند از بندر گوادر بهره برداري کند. موهبتي 

ادامه داد: پاکستان مي تواند از طريق مرزهاي 
ريمدان و پيشين به کشورهاي آسياي ميانه 
 دسترسي داشته باشد. وي تاکيد کرد: راه اندازي 
بازارچه هاي ريمدان، پيشين و کوهک به افزايش 
در  و  پاکستان  و  ايران  بين  تجاري  مبادات 
مرز کمک  دو سوي  مردم  اشتغالزايي  نتيجه 
شاياني مي کند. استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: راه اندازي بازارچه هاي مرزي بين ايران 
مدار  از  بتوانند  مردم  اينکه  براي  پاکستان  و 
بپردازند  خودشان  تجاري  تبادات  به  قانون 

بسيار تاثير گذار است. 

مديرشبکه بهداشت و درمان بناب تصريح کرد:
ويزيت نزديک به 100 هزار نفر طي 6 ماه گذشته در بيمارستان امام خميني)ره( 

معاون فرهنگي و رسانه اي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان:
نمايشگاه مطبوعات رسانه هاي کردي کردستان ايران و عراق در سنندج بر پا مي شود

در نشست مشترک رئيس اتاق سمنان با اعضاي هيئت مديره خانه معدن استان سمنان مطرح شد:
 صادرات فرآوري شده محصوات معدني 

براي نخستين بار در کشور؛
تکنولوژي ليزر مارکينگ لوله هاي فلزي در شرکت گاز استان اصفهان اجرا شد

بناب- خبرنگاررسالت:
ولي  فاضاب شهرک  از  بناب  درمان  و  بهداشت  مدير شبکه   
عصر)عج( بناب به عنوان يکي از مشکات اساسي منطقه نام 
مؤثري  اقدام  است که هيچ  به يک سال  نزديک  و گفت:  برد 
نزديک شدن فصل گرما  با  و  نگرفته  اين خصوص صورت  در 
احتمال شيوع انواع بيماري ها وجود دارد!بر اساس اين گزارش، 

امنيت  و  دکتر سيدجال حسيني در جلسه کارگروه سامت 
غذايي شهرستان بناب که با حضور دکتر محمدحسين صومي 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي تبريز و معاونان وي ترتيب يافته 
بود، با انتقاد از عدم حل مشکات بهداشتي ميدان دواب اين 
صورت  اقدامات  برخي  اينکه  عليرغم  کرد:  اظهار  شهرستان 
هاي  بيماري  از  پيشگيري  براي  و  داريم  گايه  ولي  گرفته 

مشترک انسان و دام اقداماتي صورت نگرفته است.وي سپس 
6 ماه گذشته  بيمار طي  نفر  به 100 هزار  نزديک  از پذيرش 
بناب خبرداد و تصريح کرد:  امام خميني )ره(  بيمارستان  در 
شانتاژهاي خبري برخي رسانه ها و بزرگ نمايي مشکات حوزه 
بهداشت و درمان جواب مناسبي براي مسئواني که شبانه روز 

در اين حوزه تاش مي کنند، نيست!

سنندج-خبرنگاررسالت:
اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانه اي  و  فرهنگي  معاون 
اداره کل  و  کردستان  استان  مطبوعات  خانه  گفت:  کردستان 
معاونت  حمايت  با  کردستان  استان  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ 
امور مطبوعاتي و اطاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
و همکاري استانداري کردستان، نخستين جشنواره و نمايشگاه 
رسانه هاي ُکردي را در دو بخش زبان ُکردي و فارسي به ميزباني 

شهر سنندج برگزار مي کند.
عبيد رستمي بابيان اينکه اين جشنواره در هفت بخش اصلي 
شامل سرمقاله و يادداشت، خبر، گزارش، مصاحبه، تيتر، طراحي 
و صفحه آرايي، طنز و کاريکاتور برگزار خواهد شد، افزود: وحدت، 
ُکردي،  ادبيات  و  فرهنگ  هويت،  ملي،  انسجام  و  همگرايي 
مجازي،  فضاي  و  خبري  پايگاه هاي  تهديد هاي  و  فرصت ها 
سامت،  و  زيست  محيط  پايدار،  اقتصاد  و  توسعه  کردستان، 

ورزش و تندرستي و آسيب هاي اجتماعي از جمله محور هايي 
است که براي نخستين جشنواره و نمايشگاه منطقه اي رسانه هاي 
ُکردي پيش بيني شده است.رستمي از تمديد مهلت ارسال آثار 
به نخستين جشنواره رسانه هاي ُکردي خبر داد وتصريح کرد: 
اين  به عنوان مجري  استان  به درخواست خانه مطبوعات  بنا 
جشنواره ها و موافقت اين اداره کل، مهلت ارسال آثار تا 25 دي 

ماه جاري تمديد شد.

سمنان-خبرنگاررسالت:
، معادن و  ، صنايع  بازرگاني  اتاق  روابط عمومي  به گزارش   
نشست  معدن  خانه  مديره  هيئت  اعضاي  سمنان؛  کشاورزي 
مشترکي را با رئيس اتاق برگزار نمودند.علي اصغر جمعه اي 
سمنان  کشاورزي  و  معادن   ، صنايع   ، بازرگاني  اتاق  رئيس 
منابع معدني در استان را غني ارزيابي و اظهار داشت : استان 

بايد  بدين منظور  بسياري است،  منابع معدني  داراي  سمنان 
استان  معادن  نزد خانه  اطاعات محصوات معدني  و  داده ها 
سمنان محفوظ باشد.  رئيس اتاق سمنان ادامه داد : تشکل بايد 
توانمند و منسجم باشد، اگر خأ و نقصاني در مديريت تشکل  يا 
انجمن وجودداشته باشد اصحاب تشکل به مشکات عديده اي 
استان سمنان  : خانه معدن  بر خواهند خورد.جمعه اي گفت 

بايد صاحب نفوذ باشد، تا آنجا که سياستگذاري معادن کشور 
از سوي تشکل هاي صاحب عله برنامه ريزي و هدايت بشود.
 ابيانه رئيس خانه معدن استان سمنان در اين نشست گفت:

دارد،  وجود  زيادي  بسيار  معادن  سمنان  استان  پهنه  در   
گستردگي اين معادن باعث شده که استان سمنان در صنايع 

معدني متمايز باشد.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
تکنولوژي  در سطح کشور  بار  نخستين  براي 
رويکرد  با  گاز  فلزي  هاي  لوله  ليزرمارکينگ 
مديريت و کنترل دارايي هاي فيزيکي در شرکت 
گاز استان اصفهان اجرا شد.به گزارش روابط 
عمومي شرکت گاز استان اصفهان، تکنولوژي 
نوين ليزرمارکينگ با پيشنهاد بازرسي فني شرکت 

گاز استان اصفهان و در قالب پروژه پژوهشي، 
در شبکه و لوله هاي فلزي به مرحله اجرايي 
رسيده که در اين فرآيند تمامي مشخصات فني 
لوله مطابق با استاندارد هاي جاري شرکت ملي 
گاز ايران نشانه گذاري و مورد ارزيابي کيفي قرار 
مي گيرد.مدير عامل شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشاره به اينکه، اين تکنولوژي طي يک پروژه 

پژوهشي با دانشگاه صنعتي اصفهان، مورد بررسي 
دقيق فني و کارشناسي قرار گرفته است،گفت: 
امکان رديابي مشخصات فني لوله  به هنگام 
توليد در کارخانه سازنده بدون هرگونه آسيب 
فيزيکي و ظاهري، سازگاري با فرآيند توليد و 
امکان پياده سازي در خط توليد لوله سازي،  
جابه جايي  و  ونقل  حمل  زمان  در  ماندگاري 

انبارهاي شرکت گاز و پيمانکاران اجرايي،  تا 
رديابي در کارگاه هاي پوشش و عايق کاري 
و حتي پس از اجرا و در زمان بهره برداري از 
ويژگي هاي منحصر به فرد اين روش نشانه گذاري 
هاي  نيازمندي  و  الزامات  اساس  بر  که  است 
استاندارد لوله هاي فلزي API 5L موردتأييد 

قرار گرفته است.

توسط فرمانده پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان؛
  عملکرد پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان 

در 9 ماهه سال تشريح شد

با اخذ مجوز از شوراي اقتصاد:
 36 پروژه با استفاده از تسهيات بانک سرمايه گذاري 

زيرساخت هاي آسيايي اجرا مي شود 
رشت-خبرنگاررسالت:

مهندس»عادل سليماني« مدير دفتر برنامه ريزي 
فني و برآورد بار شرکت سهامي برق منطقه اي 
گيان با اعام اين مطلب گفت: با استفاده از 
تسهيات بانک سرمايه گذاري زيرساخت هاي 
مي  يورو  ميليون   141 مبلغ  به  که  آسيايي 
باشد تعداد زيادي از پروژه هاي زيربنايي شبکه 
انتقال و فوق توزيع استان به اجرا در خواهند 
آمد. بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته با 
اخذ تسهيات مذکور، در بخش 230 کيلوولت 
ديلمان  رودبنه،  احداث پستهاي  درخصوص 

و سيادتي و توسعه پستهاي عضدي، اکان، 
لوشان و همچنين خريد يک دستگاه پست 
سطح  در  افزود:  شدوي  خواهد  اقدام  سيار 
ولتاژ 132 کيلوولت، توسعه پست هاي رستم 
آباد و منجيل و در سطح ولتاژ 63 کيلوولت 
به همراه توسعه 10  6 پست جديد  احداث 
پست موجود به اجرا در خواهد آمد. عاوه بر 
پست هاي مذکور، منابع مالي مورد نياز براي 
اجراي  9 پروژه خط جهت تقويت شبکه تامين 
برق استان به طول تقريبي 285 کيلومتر ، 

تامين خواهد شد.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيان:
هيچ مشکلي از باب تامين سوخت براي ايام زمستان 

وجود ندارد
رشت-خبرنگاررسالت:

نفتي  فرآورده هاي  مدير شرکت ملي پخش 
منطقه گيان  گفت: هيچ گونه مشکلي از باب 
استان  در  زمستان  ايام  براي  سوخت  تامين 
گيان وجود ندارد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
گيان؛ مدير منطقه گيان همچنين درخصوص 
ذخيره سازي و توزيع نفت سفيد افزود :  از 
امسال  ماه  آذر  پايان  تا  جاري  سال  ابتداي 
در  سفيد  نفت  ليتر  ميليون     30 از  بيش 
و  اين مقدار هشت ميليون  از  و   استان  کل 

500 هزار ليتر در نقاط صعب العبور روستائي 
 توزيع شده است  . وي همچنين اظهار داشت : 
» شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
گيان همچون سال هاي قبل درخدمت مرم 
شريف  استان بوده و ان شاءاه  با سعي همکاران 
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  مجموعه  پرتاش 
 : از  اعم  مجموعه  اين  همکار  عوامل  ساير  و 
شرکت هاي حمل و نقل ، رانندگان نفتکشها ، 
جايگاهداران و فروشندگي هاي فرآورده هاي 
نفتي حداکثرتوان خود را براي سوخت رساني 

مطلوب ، معطوف خواهند داشت.
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گرگان-خبرنگار رسالت: 
   فرمانده پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان گزارشي 
از عملکرد پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان در 9 
ماهه سال 97و جايگاه پايگاه بسيج شرکت گفت:پايگاه 
بسيج شهيد گرزين  در سال 78 تاسيس شد و فعاليت 
خود را در حوزه هاي مختلف آغاز کرد. وي گفت :اين 
پايگاه با وجود بسيجيان عاقه مندتوانست با برنامه ريزي 
جامع و بسيج منابع و امکانات ظرف مدت کوتاهي جايگاه 
خود را ارتقاء داده و افتخارات زيادي را در حوزه هاي 
مختلف کسب نمايد . مهندس خليل تبار ابراز داشتند:در 
حال حاضر پايگاه بسيج شهيد گرزين به عنوان يکي از 

تشکيات مستقل گاز گلستان اعم از کارکنان رسمي 
و غير رسمي بوده و برنامه هاي متنوعي را در راستاي 
تقويت بسيج و ايجاد انگيزه و نشاط در کارکنان خود 
اجرا کرده  که خوشبختانه کارنامه قابل قبولي در سال 
جاري و سنوات گذشته داشت.وي به تشريح برنامه هاي 
پايگاه بسيج شهيد گرزين در 9 ماهه سال 97اشاره کرد 
و گفت:انجام مسابقات  ورزشي مختلف ويژه کارکنان 
بسيجي ذکور و اناث ،حضور پايگاه در مانورهاي مختلف و 
افزايش سطح آمادگي،پياده روي به مقصد تپه نور الشهداء  
وحضور بر تربت پاک شهداي واامقام وانجام برنامه هاي 
فرهنگي ،برپايي ايستگاه صلواتي در شهرهاي گنبد و 
گاليکش ، برگزاري مراسمات ملي و مذهبي ، بزرگداشت 
آزاد سازي خرمشهر ، هفته هاي دفاع مقدس و بسيج ، 
اعزام کار کنان به مناطق عملياتي غرب کشور و برگزاري 
اردوي فرهنگي در راميان ويژه  فرزندان شهداي شاغل 
در اين شرکت،  حضور در اردوي جهادي ميز خدمت 
استان،حضور کارکنان بسيجي گاز گلستان در راهپيمايي 
با شکوه 13 آبان و روز قدس و ...بخشي از برنامه هاي 

فرهنگي پايگاه بود .

»



»

  رضا سيمبر 
در گفت و گو با رسالت:

 ترامپ سعي دارد 
خود را رئيس جمهوري 
مقتدر نشان دهد

9بين الملل  سه شنبه 18 دي 1397
اول جمادي ااول 1440-8 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9404

سناتور جمهوري خواه آمريکا به صراحت اظهار 
داشت »تا زماني که چپ راديکال در آمريکا بر 
سرکار است«، مذاکرات براي پايان دادن به تعطيلي 

دولت فدرال بي فايده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وبگاه خبري 
هيل، »ليندسي گراهام« سناتور جمهوري خواه از 
ايالت کاروليناي جنوبي روز يک شنبه در گفت وگو 
با شبکه سي بي اس به صراحت گفت که »تا زماني 
که چپ راديکال در آمريکا بر سرکار است«، در 
مذاکرات براي پايان دادن به تعطيلي دولت فدرال 
آمريکا هيچ پيشرفتي حاصل نخواهد شد.وي در 
اين گفت وگو مدعي شد که »جمهوري خواهان 
وادار شدند با دموکراتهايي وارد مذاکره شوند که 
تقاضاهاي نابخردانه اي دارند«.سناتور گراهام در 
ادامه افزود که »ما ]جمهوري خواهان[ مجبور به 
مذاکره با افرادي شديم که درصدد انحال سازمان 

مهاجرت و گمرک آمريکا هستند و نه حمايت 
از آن. ما مجبور به مذاکره با افرادي شديم که 
ما را به دليل حمايت از ساخت ديوار مرزي به 
نژادپرستي متهم مي کنند. تا زماني که چپ راديکال 
برسرکار است، ما به جايي نخواهيم رسيد«.اين 
سناتور جمهوري خواه در ادامه افزود که »هدف« 
بازگشايي دولت نيست؛ بلکه در عوض »اصاح 

يک سيستم مهاجرتي معيوب است«.

ليندسي گراهام: تا زماني که چپ راديکال برسرکار 
است، تعطيلي دولت آمريکا ادامه دارد!

 

رئيس جمهور آمريکا اعام کرد که براي تامين بودجه 
ساخت ديوار حائل مرزي به دنبال اعام وضعيت 
اضطراري ملي در اين کشور است.به گزارش خبرگزاري 
فارس، »دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا  پس 
از بازگشت از نشست کمپ ديويد با مشاوران ارشد 
خود، در جمع خبرنگاران در کاخ سفيد گفت که به 
دنبال اعام وضعيت اضطراري ملي در آمريکا بوده 
تا بتواند بودجه مورد نياز براي ساخت ديوار مرزي 

را تامين کند.
وي گفت: »ما به دنبال اعام اضطراري ملي هستيم 
چون يک وضعيت اضطراري ملي داريم و به مردم 
مي گويم که به جاي ديوار بتني يک حائل فلزي در 
مرزهاي جنوبي ايجاد خواهيم کرد چون مستحکم تر 
است.«از روز اول دي ماه و در پي عدم توافق دولت 
و کنگره آمريکا بر سر ايحه بودجه موقت و اصرار 
کاخ سفيد بر تخصيص بودجه به منظور ساخت ديوار 
در مرز با مکزيک، دولت آمريکا رسما وارد وضعيت 

موسوم به تعطيل شد.
ساخت ديوار در مرز آمريکا با مکزيک، يکي از شعارهاي 
اصلي ترامپ در کارزار انتخاباتي سال ۲۰۱۶ بود و 
او بعد از آغاز رياست جمهوري هم بارها مدعي شده 
با »مهاجرت  راه مقابله  تنها  اين ديوار  که ساخت 
غيرقانوني، جرائم، قاچاق مواد مخدر و انسان و باندهاي 

خافکار« است.

ترامپ:
 به دنبال اعام وضعيت اضطراري ملي در آمريکا هستم

انصاراه:
آمريکاواسرائيلازادامهجنگيمنسودميبرند

»حزام ااسد« عضو شوراي سياسي انصاراه يمن 
گفت: آمريکا و اسرائيل هرکدام به شيوه اي از 

ادامه تجاوز به يمن سود مي برند.
ااسد در گفت و گو با ايرنا افزود: آمريکا از طريق 
 اموالي که در مقابل فروش ساح ها و سامانه هاي 
پيشرفته و متنوع که در اختيار آل سعود قرار 
مي دهد و غيرنظاميان و کودکان و زنان يمني را 
هدف قرار مي دهند و همچنين از طريق تامين 
پوشش سياسي براي جنايت هاي متجاوزان از 

اين جنگ سود مي برد.
وي اضافه کرد: اسرائيل نيز با پشتيباني از عربستان 
حمايت  کسب  براي  تجاوز،  اين  در  امارات  و 
کند. مي  تاش  قرن'  'معامله  طرح  از  ها   آن 

ااسد تصريح کرد: دشمن بر ادامه تجاوز به يمن براي 
 کشتن شمار بيشتري از مردم و افزايش رنج هاي 
آن ها از طريق حمله مستقيم و محاصره کشنده، 
براي تحقق طرح ها و اهداف خود تکيه کرده 

است.
با  تاکنون  دشمن  هاي  طرح  همه  گفت:  وي 
قدرت خدا و پايداري و مقاومت ملت يمن و 

ايمان به برحق بودن خود و قهرماني ارتش و 
کميته هاي مردمي با تقديم شهدا، مجروحان 

و اسيران ناکام مانده است.
عضوشوراي سياسي انصاراه يمن اضافه کرد: 
تحقق  به  کمکي  يمن،  ملت  به  حمله  ادامه 
 طرح هاي استعماري و سلطه گرايانه دشمنان 

نمي کند و ادامه اين تجاوز فقط در راستاي خدمت 
به آمريکا و اسرائيل است.ااسد درباره آخرين 
وضعيت اجراي توافق استکهلم نيز گفت: هم اکنون 
لجاجت شديدي از طرف مزدوران عربستان و 
امارات براي سنگ اندازي و به شکست کشاندن 

اجراي اين توافق درجريان است.

وي افزود: آن ها با هدف قراردادن غيرنظاميان و 
منازل آن ها، اقدامات نظامي و بمباران مناطق 
شرقي و مرکزي استان الحديده براي جلوگيري 
کنند.ااسد  مي  تاش  سوئد  توافق  اجراي  از 
اظهارداشت: متاسفانه »ژنرال پاتريک کامائرت« 
 رئيس کميته نظارت بر آتش بس تاش مي کند 
را  توافق  اين  متجاوزان،  خواست  راستاي  در 
دور بزند.ااسد افزود: سازمان ملل متحد بايد از 
اختيارات خود و با تحت فشار قراردادن رياض 
توافق  براساس  تعهدات  انجام  براي  ابوظبي  و 
سوئد، به وظيفه خود در پايان دادن به نقض 

اين توافق عمل کند..
ااسد گفت: گزينه ملت يمن که مورد تجاوز 
قرارگرفته و تاکنون فداکاري هاي برجسته اي 
براي دفاع از کرامت و عزت خود به هر شيوه و 
با هر وسيله اي به نمايش گذاشته است، ادامه 

دفاع از کشور با هر شيوه ممکن است.
 وي بيان کرد: همان دستي که در مقابل تجاوزگران 
مقاومت مي کند، براي برقراري صلحي عادانه 

و منصفانه نيز آماده است.

يک استاد روابط بين الملل تاکيد کرد: دونالد ترامپ، رئيس جمهور اياات 
متحده آمريکا در جريان تعطيلي اخير دولت سعي دارد خود را فردي مقتدر 

نشان دهد. 
"ترامپ نماينده جامعه  با رسالت اظهار داشت:  دکتر رضا سيمبر در گفت و گو 
اين خصوص  در  اي   مقتدرانه  رفتار  دارد  سعي  وي  آمريکاست.  داري  سرمايه 
جمهور  رئيس  براي  کنگره  مانورهاي  و  روشها  رو  اين  از  دهد.  نشان  خود   از 
آمريکا قابل تامل نيست. تفسير پارامترهاي رفتاري ترامپ را هم بايد در حوزه 
روانشناسي سياسي و هم روانشناسي اجتماعي صورت داد. از سوي ديگر، در اين 
معادله بايد مولفه اي ديگر به نام رويکرد مرکانتيليستي ترامپ را نيز مورد ارزيابي 
و محاسبه قرار داد. وي روي مشي مرکانتيليستي، سرمايه داري و در عين حال 

حفاظت گرايانه خود همچنان پافشاري مي کند. او سعي دارد اين مشي و رفتار را 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه اقتصاد جهاني 

پيش ببرد و از آن در فضاي سياسي داخلي آمريکا بهره برداري کند. "
استاد روابط بين الملل دانشگاه گيان افزود :

"ترامپ در صدد است افکار عمومي آمريکا را در جرين فعل و انفعااتي مانند تعطيلي 
دولت به سود خود هدايت کند. او سعي دارد در اين خصوص مقتدرانه رفتار کند 
تا رضايت طرفداران خود را جلب کند. تعطيلي دولت در حالي رخ داده است که 
طي دو سال آينده و از اکنون تا سال ۲۰۲۰ شاهد داغ تر شدن منازعات سياسي 
و انتخاباتي در آمريکا هستيم. در اين ميان ترامپ سعي دارد از هر ابزاري براي 

افزايش محبوبيت خود در نظرسنجي ها استفاده کند. "

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب طيب سليماني كمال آبادي فرزند بهزاد به شماره شناسنامه 
3240624176 صادره از كرمانشاه در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندسي مكانيك 
با شماره 6309  آزاد اسامي سنندج  از واحد دانشگاهي  در حرارت و سياات صادره 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد سنندج به نشاني: كردستان، سنندج، سه راه ادب، دانشگاه 

آزاد اسامي سنندج ارسال نمايد.
پروانه ساختمان شماره 8133 مورخ 78/2/12 به نام هوشمند ازوجي فرزند بابا به نشاني 
ملك كاردشت، خيابان شهيد ازوجي، صادره از شهرداري كاردشت مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 1385 به رنگ سفيد روغني و شماره 
پاك 636س57- ايران 61 و شماره موتور 11285008933 و شماره شاسي 12174647 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و پاك كاميون باري بنز ال پي مدل 1369 به رنگ سبز روغني و شماره پاك 
868ع54- ايران 63 و شماره موتور 10120538 و شماره شاسي 16408938 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز موتورسيكلت نامي تيپ CDI200 مدل 1390 به شماره پاك 395-48222 و 
شماره موتور EF20002426 و شماره تنه 9017577NBE***200D به نام فرهاد قيصري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت ملي اينجانب علي مرادي فرزند يوسفعلي به شماره شناسنامه 1123 و شماره ملي 

1530870550 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو SD206-TU5 مدل 1394 به رنگ مشكي و شماره پاك ايران 99- 167م81 
و شماره موتور 163B0161397 و شماره شاسي NAAP41FE6FJ266176 به نام اميد 

مسعودفر فرزند عليرضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري پژو 206 مدل 1392 به پاك 79-748ص89 و شماره 

موتور 163B0000731 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فار غ التحصيلي اينجانب منا آزاد رضايي فرزند اصغر داراي شناسنامه شماره 1177 و كد 
ملي 0073610860 صادره از تهران متولد 1363 در مقطع كارشناسي پيوسته مهندسي كامپيوتر 
- نرم افزار صادره از واحد دانشگاهي ميبد به شماره تاييد سازمان مركزي  148517900876 
و تاريخ تاييد 86/12/22 صادر گرديده فاقد اعتبار مي  باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد ميبد به نشاني ذيل ارسال نماييد.ميبد كيلومتر 3 

جاده ميبد - يزد دانشگاه آزاد اسامي واحد ميبد كد پستي: 8965151567
-Z28ND اصل سند كمپاني واصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( وانت سيستم زامياد تيپ
2800CC به رنگ آبي روغني مدل 1391 و شماره موتور 80043074 و شماره شاسي 
NAZDL104TKB023275 و شماره پاك انتظامي ايران 41-577م18 و به نام مالك 

شكوه صحرائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش خودروي سواري چري هاچ بك مدل 1395 به رنگ سفيد روغني و 
شماره پاك 89-797د13 و شماره موتور MVM484FTAG012386 و شماره شاسي 
NATGBATL7G1009200 متعلق به رياحي صالحي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت و پروانه حمل ساح شكاري ساچمه زني تك لول كاليبر 12 به شماره ساح 11800409 
مدل كوسه ساخت ايران متعلق به احمد حسني به كد ملي 4590255189 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو اروندي ون مسافربري TOYOTA به رنگ سفيد مدل 2017 و شماره پاك 
 JTGSS23P8H0162545 2 و شماره شاسيKDA928621 33-12975 و شماره موتور
به نام امين شكرياني نام پدر حسين، كد ملي 1940174848 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1396 به رنگ خاكستري متاليك 
و شماره شاسي   164B0133922 موتور و شماره  ايران 89  و شماره پاك 154ب99- 

NAAN11FE5HH983758 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب نادر صابوناتي مالك خودرو سواري پيكان تيپ 1600 به شماره شهرباني 68-
879د63 و شماره بدنه 80453160 و شماره موتور 11128052092 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( وانت سيستم زامياد تيپ Z24NIB مدل 1395 به رنگ 
 NAZPL140BG0459349 و شماره شاسي Z24723816Z آبي روغني و شماره موتور
و شماره پاك انتظامي ايران 41-498ج33 و به نام مالك فاطمه ملك محمودي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل كارت شناسايي موتورسيكلت 
تيزتك به رنگ مشكي و مدل 1391 و شماره موتور NCR15032041464 و شماره تنه 
NCR***150T9138074 و شماره پاك انتظامي 624-26653 و به نام مالك محمدمراد 

گنجعلي وند حليل ممزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت پاك خودرو كاميون كمپرسي بنز به رنگ سبز روغني مدل 1364 و شماره 
پاك 78-289ع87  و شماره موتور 33093110019417 و شماره شاسي 14945784 به 

نام امام بخش جمشيدزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودروي سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1389 و ش پاك 
94-274ص15 و شماره موتور 12489108412 و ش شاسي 212105 به نام گل مهر نجفي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

و شماره شهرباني  رنگ سفيد  به  مدل 1381   1600 پيكان  وانت سيستم  كمپاني  سند 
96-922ب67 و شماره موتور 11518106155 و شماره شاسي 81907139 متعلق به آقاي 

اميرمحمد شيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند اينجانب احمد نظري به شماره كارت 1272915 و شماره پرونده 972102224 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو 405 به شماره پاك 781ط45- ايران 28 به رنگ نقره اي و شماره 
شاسي 14260469 و شماره موتور 12484165761 به نام بال كاظمي پژمان فرزند محمد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت فعاليت حرفه اي ناوگان )هوشمند( به شماره 2433646 مربوط به كاميون 
كمپرسي رنو مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 71-421ع29 به 

نام خسرو سلماني سفيددشتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو وانت دوكابين سيستم مزدا رنگ سفيد روغني مدل خودرو 1392 و شماره 
پاك 212س48- ايران 61 و شماره شاسي NACP2PC12CB126872 و شماره موتور 

FEA27077 صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سايپا 131 مدل 96 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 618هـ29- ايران 
53 و شماره موتور M13/5860244 و شماره شاسي 3352381 به نام رضا رجبي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز هاچ بك تيبا 2 مدل 96 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 485هـ33- ايران 53 
و شماره موتور M15/8407209 و شماره شاسي 1086814 به نام محسن شاداب مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز آريو تيپ ArioAT سايپا مدل 1397 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 38-
 NAS321200J4919403 و شماره شاسي TNN4G16A/J0052009 122هـ93 و شماره موتور

به نام علي توكلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني، بنچاق سواري بنز 200 دانشجويي مدل 1982 به رنگ سبز متاليك 
و شماره پاك ايران 38-252ب72 و شماره موتور 10292010054731 و شماره شاسي 

WDB12322010072010 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سورن EF7  مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 10-713ط18 
و شماره موتور 147H0301013 و شماره شاسي HF286671 به نام كيوان مرادپور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب حميد قاسم زاده بوكاني فرزند امير متولد 72/7/8 به شماره ملي 
2920218360 رشته تحصيلي كارداني فوريت هاي پزشكي به شماره دانشجويي 962183021 

دانشگاه مجتمع عالي سامت خاش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه اسناد مالكيت برگ سبز، كمپاني، بنچاق، كارت و كارت سوخت كاميون كيفي جرثقيل 
بنز 1378 به شماره انتظامي 557ع96- ايران 68 و شماره شاسي 3740511642301 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم رانا تيپ TU5 به رنگ خاكستري متاليك 
مدل 1391 و شماره موتور 160B0007117 و شماره شاسي NAAU01FE5DT006755 و 
شماره پاك انتظامي ايران 24-747م52 و به نام مالك محمد هاشمي نيا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني مربوط به خودروي وانت دوكابين مزدا به رنگ نقره اي آبي متاليك 
انتظامي 627ص23- ايران 69 و شماره موتور SE565176 و  مدل 1389 به شماره 
پيري  محمدعلي  اينجانب  به  متعلق   NAGDPX2PC19E38168 شاسي  شماره 
از  و  گرديده  مفقود   2249589917 ملي  كد  و   15 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه اسناد مالكيت برگ سبز، كمپاني، بنچاق، كارت و كارت سوخت كاميون كفي جرثقيل 
بنز مدل 1378 به شماره انتظامي 557ع96- ايران 68 و شماره شاسي 3740511642301 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و شناسنامه مالكيت يك دستگاه پيكان سواري 1600 به شماره شاسي 80508654 

و شمار موتور 91128006463 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت يك دستگاه پيكان سواري 1600 به شماره شاسي 82419027 و 

شماره موتور 11158231177 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو سواري RD به شماره شاسي 13450285 و 
شماره موتور 11784046409 و شماره انتظامي 517س17- ايران 22 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو سواري 405 به شماره شاسي 82028825 و 
شماره موتور 22568229845 و شماره انتظامي 166ن55- تهران 14 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت بازرگاني به شماره كارت 10760276900 به نام شركت آفاق شيدشمال به تاريخ 

اعتبار 99/9/9 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( و كارت خودرو مزدا N3 مدل 1395 به رنگ سفيد دوپوششه 
انتظامي ايران 99-763ي35 و شماره موتور LF11596137 و شماره شاسي  و شماره 
NAGS7CC26GC617385 به مالكيت فاطمه قهرماني فرد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله اعام مي دارد در پاسپورت به شماره S6694737 صادره از هند به نام اينجانب 
محمدعلي فرزند سيدطه ثبت شده در حالي كه نام صحيح اينجانب سيدمحمدعلي رضوي 

فرزند سيدطه مي باشد.
سند كمپاني خودروي وانت نيسان مدل 88 به شماره پاك انتظامي 449ب62- ايران 
16 و شماره موتور 518252 و شماره شاسي 229799 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري پژو پارس مدل 91 به شماره پاك انتظامي 
موتور  شماره  و   NAAN21CA7CK156067 شاسي  شماره  و   16 ايران  184ط81- 

124K0079513 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب بابك گركرم مالك پژو پارس به شماره موتور 12683000035 و شماره شاسي 
83827002 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اسام كرمي مالك پيكان به شماره موتور 11283049228 و شماره شاسي 83431096 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 
نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرشته سلطاني بوانلو مالك سمند به شماره شاسي BF286500 و شماره انتظامي 
491ص22- ايران 26 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
انتظامي  و شماره   8F152894 به شماره شاسي مالك سمند  نايب محمودي  اينجانب 
268ب63- ايران 33 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب  شهره ملك خويان فرزند حميد رضا به شماره شناسنامه 
2406 صادره إز اصفهان در مقطع كارداني ناپيوسته رشته كامپيوتر - نرم افزار فارغ التحصيل 
سال 1382 صادره إز دانشگاه ازاد اسامي واحد ميمه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي 
باشد. إز يابنده تقاضا مي شود أصل مدرك را به دانشگاه ازاد اسامي واحد ميمه به نشاني 

اصفهان بعد إز مورچه خورت ميمه  دانشگاه ازاد إرسال نمايد.
سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو سواري سيستم پژو 206 تيپ 206TU3 مدل 1394 
 NAAP03EE9FJ220396 به شماره نيروي انتظامي ايران 99-275ق42 و شماره شاسي
و شماره موتور 165A0030767 به مالكيت خانم نيره سلطاني فيروز فرزند ارسان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كارخانه كاميون ولوو مدل 1383 به شماره انتظامي 25-148ع95 و شماره موتور 
441207 و شماره شاسي YV2A4CEA04T849163 به نام خيراله جدائي مركيد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  اينجانب حسين اديبي مالك پژو405 به شماره شاسي 40385282 و شماره 
765ع21- ايران 12 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

خبر

خبر

زنان فرانسوي مصمم به ادامه اعتراض 
به سياست هاي ماکرون هستند

زنان فرانسوي که در صف اول اعتراضات جنبش ضد سرمايه داري 
قرار دارند، يک روز پس از هشتمين شنبه اعتراض، عليه سياست هاي 

امانوئل ماکرون دست به تظاهرات زدند.
 به  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس ۲۴،
قربانيان  اولين  دولت،  اقتصادي  سياست هاي  به  معترض  زنان 
هستند  کشور  اين  جمهور  رئيس  ماکرون،  امانوئل  سياست هاي 
و به عنوان اولين قربانيان اين سياست ها در صف اول اعتراضات 
قرار دارند.يک روز پس از برگزاري هشتمين شنبه اعتراض آميز 
مخالفان نظام سرمايه داري در فرانسه، زناِن فرانسوي اين جنبش 
نيز تظاهرات کردند.معترضان قصد داشتند، جنبه ديگري از اين 
جنبش خشمگينانه را به نمايش بگذارند و از زنان محروم در جامعه 
بگويند. زنان محروم در فرانسه در قياس با مردان از نظر اقتصادي 
در وضع بسيار شکننده تري قرار دارند.خبرنگار فرانس ۲۴ که در 
جريان تظاهرات زنان در پاريس در بين معترضان بود گفت: »اين 
زنان، مثل همه معترضان به نظام سرمايه داري در فرانسه براي ادامه 
اين جنبش مصمم هستند. اما بايد خاطر نشان کرد که عزم زنان 
براي ادامه اعتراضات جدي تر است. چرا که همانطور که گفتيد 
زنان در جامعه محروم تر از مردان هستند. آن ها اغلب سرپرست 
خانواده هاي تک والديني هستند.«اين خبرنگار ادامه داد: »آن ها به 
تنهايي مسئوليت بزرگ کردن فرزندان شان را بر عهده دارند. به 
همين دليل اين زنان از انگيزه بيشتري برخوردارند. آن ها اولين 
قربانيان سياست هاي امانوئل ماکرون بوده و به همين دليل در صف 
 اول اعتراضات قرار دارند. من با اين زنان ديدار کردم و داستان هاي

بسيار نااميد کننده اي از آن ها شنيدم.«

 انتحار اقتصادي ناخواسته  ماکرون
روند نزولي محبوبيت رئيس جمهور فرانسه در نظرسنجي ها ادامه دارد. 
مطابق آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته در کشور فرانسه، 75 درصد 
از شهروندان فرانسوي نسبت به عملکرد امانوئل ماکرون و همراهانش در 
کاخ اليزه ناراضي هستند. به گزارش آنا،کاهش قدرت خريد و افزايش 
بيکاري در فرانسه از جمله شاخصه ها و مولفه هايي بوده اند که در 
تحقق نتايج اين نظرسنجي موثر بوده اند.واقعيت امر اين است که کليت 
اقتصادي در فرانسه، حکم يک  ايجاد اصاحات  بر سر   اقدام ماکرون 
"انتحار سياسي و اقتصادي" را در اين کشور داشته و نه تنها منتج به 
تقويت موقعيت ماکرون در معادات پارس و اروپا نشده ست، بلکه وي را 
در آستانه خروج از قدرت قرار داده است.به راستي چه اتفاقي در فرانسه 
رخ داده و ماکرون در کدام بخش از محاسبات اقتصادي و سياسي خود 

دچار خطا شد؟!
در اين خصوص نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي از کنار آنها 
گذشت. مهم ترين نکته اينکه قرار بود ماکرون در عرض مدتي کوتاه و 
متعاقب موفقيت در ايجاد و استمرار اصاحات اقتصادي در فرانسه و منطقه 
يورو، به رهبر اقتصادي اروپا تبديل شود. اين در حالي بود که شهروندان 
 اروپايي نيز  در سال ۲۰۱7 از انتخاب ماکرون به عنوان رئيس جمهور 
فرانسه ابراز رضايت کردند. آنها تصور مي کردند که رئيس جمهور فرانسه 
ضمن به چالش کشيدن سياستهاي رياضتي در حوزه اقتصاد، مولفه هاي 
رشد اقتصادي را در اتحاديه اروپا و منطقه يورو تقويت خواهد کرد. فراتر 
از آن، سران اتحاديه اروپا نيز اميدوار بودند موفقيت ماکرون در اعمال 
اصاحات اقتصادي در فرانسه، گام محکمي براي خروج کل منطقه يورو 
از بحران اقتصادي تلقي گردد. به عبارت بهتر، در شرايطي که جريانهاي 
ضد يورو و راستگرايان افراطي در کشورهاي مختلف عضو اتحاديه اروپا 
رشد پيدا کرده بودند ، ماکرون آخرين اميد مقامات اروپايي براي "مديريت 
بحران اقتصادي" در منطقه يورو محسوب مي شد: اميدي که به زودي 

در ميان سران اروپاي واحد رنگ باخت!

فرانسه واردات نفت از    ايران را متوقف کرد 
فرانسه که يکي از امضاکنندگان توافق هسته اي بوده و به همراه دو 
کشور آلمان و انگليس وعده داده است از تجارت خارجي ايران در برابر 
تحريم هاي آمريکا محافظت کند در ماه سپتامبر و پيش از اجرايي شدن 

تحريم هاي نفتي واردات نفت از ايران را متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده در پايگاه 
خبري کميسيون اروپا نشان مي دهد صادرات نفت ايران به اتحاديه 
اروپا در 9 ماهه سال ۲۰۱8 با رشد ۱۲ درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن مواجه شده است.
اتحاديه اروپا در ماه هاي ژانويه تا سپتامبر سال ۲۰۱7 بالغ بر ۱۱/۱38 
ميليون تن نفت از ايران وارد کرده بودند. اين رقم در مدت مشابه سال 

۲۰۱8 به ۱۲/558 ميليون بشکه افزايش يافته است. 
يونان، اسپانيا، فرانسه و ايتاليا واردکنندگان اروپايي عمده نفت ايران 
در 9 ماهه ۲۰۱8 بوده اند. فرانسه طي ماه هاي اخير واردات نفت ايران 
را کاهش داده و در حالي که به طور معمول 3۰۰ هزار تا 8۰۰ هزار 
تن نفت از ايران به طور ماهانه وارد مي کرد اين رقم را در ماه اوت 
به ۴۰ هزار تن کاهش داده و در ماه سپتامبر هيچ نفتي از ايران وارد 

نکرده است.
 

سفير آمريكا در تل آويو:
طرح معامله قرن به تأخير افتاد

از به تأخيرافتادن طرح سازش  سفير آمريکا در سرزمين هاي اشغالي 
اياات متحده خبر داده است.

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري آناتولي، ديويد فريدمن 
سفير آمريکا در سرزمين هاي اشغالي فلسطين روز يک شنبه گفت: طرح 

دولت آمريکا براي صلح خاورميانه به تأخير افتاده است.
وي که همزمان با سفر جان بولتون مشاور امنيت ملي کاخ سفيد به 
سرزمين هاي اشغالي سخن مي گفت، افزود: طرح صلح موسوم به "معامله 
قرن" چند ماه به تأخير خواهد افتاد.هنوز جزئياتي از اين طرح که توسط 
آمريکا تدوين و تنظيم شده، فاش نشده است.تامر زاندبرگ رئيس جنبش 
صهيونيستي "مرتز"، تأخير آمريکا در رونمايي از اين طرح سازش را 
محکوم کرد و گفت: مشخص نيست ترامپ بااخره چه زماني مي خواهد 
معامله قرن را منتشر کند. اين مايه تأسف است که روش ترامپ در 
حمايت و کمک به نتانياهو در انتخابات موجب به تأخير افتادن انتشار 
معامله قرن شده است.آيلت شاکد وزير دادگستري اسرائيل نيز پيش از 

اين معامله قرن را تنها وقت تلف کردن ارزيابي کرده است.
ميانجي گري  هرگونه  نيز  فلسطين  خودگردان  تشکيات  مقام هاي 
آمريکا در مذاکره با اسرائيل را رد کرده اند. اقدام ترامپ در انتقال 
سفارت آمريکا از تل آويو به بيت المقدس عامل اصلي خشم مقام هاي 

فلسطيني است.

گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب فرهاد سهرابيان 
فرزند نورالدين به شماره ملي 6349961511 صادره از شيروان 
چرداول متولد 1364 در رشته فيزيولوژي ورزشي كاربردي 
مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره 70605/ف مورخ 
96/12/22 از دانشگاه آزاد اسامي واحد ايام مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد ايام به نشاني ايام 

- بلوار دانشجو كد پستي 69311/33145 ارسال نمايد.

اصل دانشنامه پايان تحصيات اينجانب فرهاد سهرابيان 
فرزند نورالدين به شماره ملي 6349961511 صادره از شيروان 
چرداول متولد 1364 در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي 
مقطع كارشناسي پيوسته به شماره 0909656 تاريخ 88/4/28 
از دانشگاه آزاد اسامي واحد ايام مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسامي واحد ايام به نشاني ايام - بلوار 

دانشجو كد پستي 69311/33145 ارسال نمايد.

امکان خريد شارژ از اينترنت بانک تجارت
امکان خريد شارژ سيم کارت هاي تلفن همراه از طريق سامانه اينترنت بانک تجارت 
 راه اندازي شد. به گزارش روابط عمومي بانک تجارت، از اين پس دارندگان سيم کارت هاي 
تلفن همراه مي توانند شارژ سيم کارت هاي خود را از طريق سامانه بانکداري 
بانک خريداري کنند.بانک تجارت امکان خريد شارژ سيم کارت  اين  اينترنتي 
هاي  دستگاه  و  بانک  همراه  طريق  از  رايتل  و  ايرانسل  اول،  همراه  اپراتورهاي 
آدرس  به  مراجعه  با  توانند  است.مشتريان مي  کرده  فراهم  نيز  خودپرداز خود 
اينترنتي بانک تجارت به نشاني  https://ib.tejaratbank.irاقدام به خريد شارژ 
کرده يا جهت کسب اطاعات بيشتر با مرکز ارتباط مشتريان اين بانک با شماره 

۱55۴ تماس حاصل نمايند.

بانک توسعه صادرات،گواهينامه سيستم 
مديريت امنيت اطاعات دريافت کرد

گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطاعات از سوي مرکز راهبردي افتاي رياست جمهوري 
)افتا( به بانک توسعه صادرات اعطا شد.به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات، دکتر 
علي صالح آبادي مديرعامل اين بانک در مراسم دريافت اين گواهينامه گفت: با توسعه و 
گسترش فناوري هاي نوين الکترونيک به زودي بسياري از فعاليتهاي بانک در بستر الکترونيک 
انجام خواهد شد.وي با اشاره به لزوم ارتقا و مراقبت از پروژه ها اضافه کرد: توجه به بحث 
امنيت در حوزه الکترونيک به ويژه در شبکه بانکي بسيار اهميت دارد چرا که عموم مردم 
روزانه با اين حوزه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارند.مجيد زارع دبيرکل و معاون اجرايي مرکز 
مديريت راهبردي افتا در اين نشست ضمن تبريک به مجموعه بانک توسعه صادرات بابت 
موفقيت در دريافت اين گواهينامه تصريح کرد: دريافت گواهينامه سيستم مديريت امنيت 
اطاعات، مقدمه اي براي آغاز راه است و قطعا اقدامات و ارزيابي هاي مداوم براي نگهداشت 
اين گواهينامه ازم خواهد بود.عشرت عدالت مدير امور فناوري اطاعات و ارتباطات در بانک 
توسعه صادرات نيز باتشريح پروسه چگونگي دريافت اين گواهينامه گزارشي ارائه کرد.سيستم 
مديريت امنيت اطاعات يک سيستم جامع مديريتي مبتني بر رويکرد مخاطرات کسب و کار 
به منظور استقرار، پياده سازي، اجرا، نظارت و بهبود امنيت اطاعات است. ISMS دربرگيرنده 
ساختار سازماني، خط مشي ها، فعاليت هاي برنامه ريزي، تعيين مسئوليت ها، دستورالعمل ها، 
روش هاي اجرايي، فرآيندها و منابع است.استفاده از استانداردهاي امنيت اطاعات راهکاري 
است که اطاعات بانک را دسته بندي و ارزش گذاري کرده و با ايجاد خط مشي هاي متناسب 
با بانک و همچنين پياده سازي کنترل هاي امنيتي مختلف، اطاعات بانک را ايمن مي سازد.
در اين راستا ، بانک توسعه صادرات، استقرار اين سيستم را در محدوده تعيين شده انجام و 
 ISO ۲7۰۰۱:۲۰۱3 پس از انجام مميزي شخص ثالث، موفق به اخذ گواهينامه استاندارد

از مرکز راهبردي افتاي رياست جمهوري شد.

بانك مسكن به شعب اباغ كرد:
لزوم هويت سنجي مشتريان در صدور دسته چک

بانک مسکن در يک بخشنامه جديد مکانيزم هويت سنجي مشتريان و استعام شناسه 
شهاب را در فرآيند صدور دسته چک تشريح کرد.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-
هيبنا، بانک مسکن بخشنامه جديد در خصوص بهره گيري از سامانه نظام هويت سنجي 
الکترونيکي بانکي در صدور دسته چک را اباغ کرد. در اين بخشنامه تاکيد شده است 
که يکي از ارکان مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شناسايي مشتري 
بوده و در اين راستا، بانک مرکزي در اجراي ماده )۲۰( آيين نامه اجرايي قانون مبارزه 
با پولشويي و قوانين و مصوبات مختلف از جمله بندهاي )الف( و )ب( ماده )۱8( قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقدام به راه اندازي سامانه نظام هويت سنجي الکترونيکي 
 بانکي موسوم به نهاب کرده است.اين بخشنامه در خصوص سامانه مذکور تصريح مي کند: 
نهاب پايگاه جامع و يکپارچه اطاعات هويتي مشتريان مؤسسات اعتباري به شمار 
مي  آيد که شناسايي کامل مشتريان و ايجاد کنترل هاي ازم بر نحوه عملکرد آنها در 
شبکه بانکي کشور را تسهيل و تسريع مي کند. اين پايگاه داده، به هر يک از مشتريان 
شبکه بانکي کشور، شناسه منحصر به فردي به نام شهاب تخصيص مي دهد که ازمه 
بهره مندي از خدمات بانکي، برخورداري از شناسه مذکور است.بخش ديگري از اين 
بخشنامه آورده شده که در قانون اصاح قانون صدور چک مصوب مورخ ۱3 آبان ماه سال 
جاري مجلس شوراي اسامي نيز بر لزوم استعام و احراز صحت مشخصات متقاضيان 

دسته  چک از سامانه نهاب تأکيد شده است.  



»

وزير ارتباطات عنوان کرد:
ُخلف وعده 

 

اروپايي ها در پرتاب 
ماهواره مصباح

اجتماعي  سه شنبه 18 دي 101397
اول جمادي ااول 1440-8 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9404

500 نفر از شفا يافتگان بيماري سرطان به همراه يک 
عضو خانواده شان مهمان ويژه همايش پيشگيري 
ميزباني مرکز جامع کنترل سرطان  به  از سرطان 
ايران ICCC در منطقه 22 تهران خواهند بود. علي 
انصاري رئيس هيئت مديره بنياد خيريه و نيکوکاري 
تات، در جمع مديران و اعضاي ستاد برگزاري همايش 
مردمي پيشگيري و کنترل سرطان، گفت: بنده با 
که  ايران  تحقيقات سرطان  مرکز  رئيس  پيشنهاد 

مدير مرکز جامع کنترل سرطان ايران در منطقه 22 
هستند، در لحظه اول موافقت کردم و معتقدم کمک 
 به پيشگيري از بيماري سرطان که افسار گسيخته پر تعداد 
مي شود، نجات جان انسان هاست و با هيچ معيار مادي، 
قابل سنجش نيست. وي افزود: گسترش سرطان هاي 
مختلف بنابر آمار رسمي، بر نگراني ها مي افزايد و وظيفه 
 همگان بويژه نيکوکاران است که در حد امکان، به عرصه 
به درمان  و کمک  مردم، کاهش رشد  آگاه سازي 
بيماران، وارد شوند. رئيس هيئت مديره بنياد خيريه 
و نيکوکاري تات با خداپسندانه تلقي کردن و انسان 
دوستانه خواندن حرکت مردمي پيشگيري از سرطان 
و اعام تقبل هزينه هاي برگزاري اين همايش مرتبط 
با هفته اي به همين نام در مرکز جامع کنترل سرطان 
ايران، اظهار اميدواري کرد حضور شفا يافتگان بيماري 
سرطان و دعاي آنان، فصلي نيک و اقدام خداپسندانه اي 

در آستانه آغاز به کار مجموعه ايران مال باشد.

 علي انصاري: 500 شفا يافته سرطان
 مهمان مرکز جامع کنترل سرطان ايران مي شوند

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينکه وام ۱5 ميليون توماني ازدواج راهگشا نيست، گفت: به 
دليل تحريم ها و کاهش صادرات نفت، بودجه ۹۸ انقباضي 
 نوشته شده است، اما جا دارد کمي رديف بودجه ها جابه جا 
شود تا به موضوع ازدواج که يک امر مهم در جامعه 
است، نگاه ويژه اي شود. به گزارش ايسنا، زهرا ساعي 
در جمع خبرنگاران بيان کرد: در قانون تسهيل ازدواج 
اسامي  شوراي  هفتم  مجلس  در  و  سال ۸۴  در  که 
تصويب شد، قرار بر آن بود که صندوق اندوخته جوانان 
راه اندازي شود که از اين طريق، وام هايي جهت تسهيل 
ازدواج جوانان در اختيار آن ها گذاشته شود، متاسفانه اين 
اتفاق نيفتاد و در دولت نهم، اين صندوق اندوخته جاي 
خود را به صندوق مهر امام رضا )ع( داد که اکنون با 
نام صندوق کارآفريني اميد در حال فعاليت بوده و کامًا 
واضح است که در همان سال ها، اين صندوق از مسير خود 
منحرف شد و تا کنون هم شکل نگرفته است. وي اضافه 

 کرد: سال گذشته، مجلس در جريان تصويب بودجه ۹۷ 
 وام ازدواج هر يک از زوجين را از ۱0 ميليون تومان به

۱5 ميليون تومان افزايش داد، حال دولت در بودجه ۹۸ 
رقم اين وام را همان ۱5 ميليون تومان در نظر گرفته است، 
با توجه به رشد تورم و به خصوص باا رفتن نرخ مسکن 
که حتي در برخي نقاط تهران تا چندين برابر هم افزايش 
پيدا کرده است، بايد بگويم که اعطاي وام ۱5 ميليون 

توماني براي هر زوج خيلي کارگشا نيست. 

ساعي: 
وام ۱5 ميليون توماني ازدواج راهگشا نيست

رئيس قوه قضائيه: 
درتبييندستاوردهاينظامموفقنبودهايم

 رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه در تبيين دستاوردهاي نظام موفق نبوده ايم 
بر لزوم بهره مندي از همه امکانات براي گرامي داشت ۴0 سالگي انقاب 
اسامي تاکيد کرد و گفت: اين گرامي داشت بايد توأم با فهمي دقيق از 
گذشته و حال و تحليل درست اقدامات آتي دشمنان باشد. عاوه بر 
اين بايد تبيين دقيق خدمات و دستاوردهاي نظام جمهوري اسامي در 
دستور کار قرار گيرد و همه توجه داشته باشيم که در اين زمينه مسئوليت 
داريم. به گزارش خبرنگار قضائي فارس، آيت اه آملي اريجاني در جلسه 
مسئوان عالي قضائي، با بيان اينکه با گذشت ۴0 سال از انقاب اسامي 
دشمن دست از دشمني خود برنداشته و با ابزارهاي جديدتر و تاش بسيار 
گسترده تر براي از بين بردن نظام جمهوري اسامي به ميدان آمده است، 
خاطرنشان کرد: »تهاجم فرهنگي« و »نااميدسازي مردم«، دو پروژه مهم 
دشمن است که آن را با ابزار گوناگون دنبال مي کند. البته اين دو پروژه 
از اول پيروزي انقاب مطرح بوده است. مقام معظم رهبري در سال هاي 
دور، مسئله تهاجم فرهنگي را به مسئوان هشدار دادند؛ البته متأسفانه 
اين اخطار و هشدار در دوراني جدي گرفته نشد و حتي عده اي در داخل 
با اين پروژه دشمن همراهي کردند. آيت اه آملي اريجاني با اشاره به 
اقدامات مدعيان روشنفکري ديني و به صحنه آمدن آنان با پشتيباني هاي 
گسترده تبليغاتي تصريح کرد: اين افراد کامًا در حال زدودن ريشه هاي 
تفکر ديني بودند و تمام تشکيکات ممکن را از سراسر عالم جمع مي کردند 
و در دامن جوانان ما مي ريختند چون مي دانستند که اين نظام، مبتني 

بر يک مکتب اعتقادي، معنوي و ديني است. رئيس قوه قضائيه با بيان 
اينکه عمده اين فعاليت ها در پوشش هايي نظير »ديالوگ«، »بحث آزاد« 
و »نشست علمي« مقاات تحقيقي صورت مي گرفت، يادآور شد: اين در 
حالي بود که چنين افرادي به هيچ وجه اهل تدقيق مدرسي و دانشگاهي 
نبودند و رفتار و گفتارشان مشحون از جنبه هاي تبليغاتي بود. در کنار 
اين موارد، شاهد ترويج فيلم ها و ترجمه رمان هايي بوديم که با اهداف 
تهاجم فرهنگي سازگار بود و در اين ميان، کانال هاي ماهواره اي نيز در 
حال توسعه بودند. همچنين مزدوران قلم به دستي را در داخل کشور به 
کار گرفتند و با استفاده از ابزارهايي مانند انواع سايت ها و ... تهاجم فرهنگي 
 گسترده را در دستور کار قرار دادند. وي با بيان اينکه متاسفانه در دوره اي 
 از مدعيان روشنفکري که پياده نظام تهاجم فرهنگي دشمن بودند ، حمايت هاي
رسمي در داخل کشور صورت مي گرفت، به پروژه نااميد ساختن مردم 
اشاره کرد و گفت: در همين چند ماه اخير براي نااميدسازي مردم انواع 
تاش ها و ابزارها را به کار گرفتند و تمام رسانه هايشان به صورت شبانه 
روزي مشغول بمباران تبليغاتي و ايجاد يأس در جامعه ما هستند. از هر 
 آنچه که به دست شان مي رسد به نحوي براي تخريب نظام استفاده 
مي کنند و متاسفانه ما هم در تبيين دستاوردها و مقابله با اين هجوم 
لزوم  بر  تاکيد  با  اريجاني  آملي  اه  آيت  ايم.  نبوده  موفق   رسانه اي 
بهره مندي از همه امکانات براي گرامي داشت ۴0 سالگي انقاب اسامي، 
گفت: اين گرامي داشت بايد توأم با فهمي دقيق از گذشته و حال و تحليل 

درست اقدامات آتي دشمنان باشد. عاوه بر اين بايد تبيين دقيق خدمات و 
دستاوردهاي نظام جمهوري اسامي در دستور کار قرار گيرد و همه توجه 
داشته باشيم که در اين زمينه مسئوليت داريم. رئيس قوه قضائيه همچنين 
 ابراز اميدواري کرد که مسئوان محترم دولت و وزرا همه تاش شان 
را معطوف به حل مشکات اقتصادي مردم و ايجاد اشتغال کنند تا بستر 
نااميدسازي مردم نيز از بين برود. وي در ادامه با اشاره به انتشار برخي 
شايعات و ادعاها مبني بر شکنجه يکي از کارگران بازداشتي کارخانه 
نيشکر هفت تپه تاکيد کرد: به دادستان محترم کل کشور دستور مي دهم 
که همين امروز با تشکيل هيئتي مستقل و اعزام اين هيئت به منطقه، 
 موضوع را مورد بررسي قرار دهند و هر چه سريع تر نتيجه بررسي ها 
را به اطاع اينجانب و مردم عزيزمان برسانند. رئيس قوه قضائيه ادامه 
داد: چنين مسائلي براي ما بسيار مهم است زيرا هيچ گاه بناي جمهوري 
اسامي، دستگاه قضائي و نهادهاي امنيتي و اطاعاتي چنين تخلفاتي 
نبوده و ما آن را به لحاظ شرعي و قانوني ممنوع مي دانيم. ممکن است 
کارگري متخلف باشد اما به هيچ عنوان برخورد خاف قانون با او پذيرفته 
نيست. البته تخلف احتمالي يک بازجو هم نبايد به حساب يک مجموعه 
گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه هاي امنيتي و انتظامي نيز موظفند از 
طريق بازرسي ها و ساير ساز و کارهاي نظارتي از وقوع تخلفات جلوگيري 
کنند اما به هر حال متهم کردن کل يک دستگاه به دليل اقدام احتمالي 

يک فرد، شايسته نيست.

وزير ارتباطات با اشاره به ُخلف وعده همکاري  بين المللي در پرتاب ماهواره مصباح گفت: 
نبايد معطل پرتاب ماهواره هايمان از طريق ديگر کشورها باشيم. به گزارش مهر، محمدجواد 
آذري جهرمي با اشاره به ُخلف وعده همکاري هاي بين المللي در عرصه فضايي اظهار داشت: 
با وجود اينکه ماهواره هايي مانند مصباح، پيام و دوستي، اهدافي براي ارتقاي زندگي بشر و 
استفاده کامًا صلح آميز دارند، اما شواهد نشان مي دهد که همکاري هاي بين المللي خوبي 
در حوزه فضايي با ايران صورت نگرفته است. وي با بيان اينکه ما يک ماهواره مشترک با نام 
مصباح با کشورهاي خارجي توليد کرديم اما سال ها منتظر پرتاب آن هستيم، افزود: اين 
ماهواره هم اکنون در کشوري نگهداري مي شود که با وجود اينکه استفاده کامًا صلح آميز و 
کاربردهاي مخابراتي براي آن ديده شده است، هيچ همکاري بين المللي براي پرتاب آن انجام 
نمي گيرد. جهرمي با بيان اينکه ماهواره مصباح از سال ۸0 تاکنون در يک کشور اروپايي منتظر 

پرتاب است، تصريح کرد: اين ماهواره طول عمر مفيدي داشت و با وجود ُخلف وعده هاي 
بين المللي، هم اکنون از رده خارج شده است. وي با تأکيد بر اينکه به همين دليل نبايد منتظر 
همکاري هاي بين المللي ماند و معطل پرتاب ماهواره، با همکاري هاي بين المللي نمي مانيم، 
گفت: در زمينه پرتاب دو ماهواره پيام دانشگاه اميرکبير و دوستي دانشگاه شريف، معطل ديگر 
کشورها نمي شويم و کساني که ادعا مي کنند ايران نبايد در صنعت صلح آميز فضايي توسعه 
يابد، حرف بي ربط مي زنند. جهرمي در مورد زمان تقريبي پرتاب ماهواره هاي پيام و دوستي 
گفت: ما مسئول توسعه صنعت فضايي هستيم و براي قرار دادن اين ماهواره ها در مدار، وزارت 
دفاع بايد پاسخگو باشد. وي با تأکيد بر اينکه ما سابقه خوبي از همکاري هاي خوب فضايي 
بين المللي نداريم، افزود: وزارت ارتباطات و سازمان فضايي ايران توسعه دانش فضايي را پيش 

مي برند و در مورد زمان پرتاب ماهواره، وزارت دفاع بايد اظهارنظر کند.

خبر
 سرپرست وزارت بهداشت:

نظام تعرفه اي سامت بايد اصاح شود
سرپرست وزارت بهداشت با تاکيد بر لزوم تدوين دستورالعمل ها و گايداين ها 
براي نظارت بهتر گفت: پديده اي مانند زيرميزي معلول يک نظام پرداخت و 
نظام تعرفه اي غير منطبق با واقعيت هاي کشور است و بايد آن ها را اصاح 
کنيم. به گزارش ايسنا، دکتر سعيد نمکي در همايش سراسري آموزش 
و توانمندسازي مديران و کارشناسان نظارت بر درمان با بيان اينکه براي 
مردم در عرصه سامت گاهي غير از خدا فريادرسي وجود ندارد، گفت: 
نبايد در دفاع از حقوق بيماران از هيچ موردي بگذريم. مردم ولي نعمت هايي 
هستند که سامت شان را به عنوان بزرگترين موهبت الهي به ما سپرده اند 
بنابراين مهمترين ميثاق ما دفاع از سامت مردم است. نمکي ادامه داد:  
طرح تحول نظام سامت مورد تاييد تمامي بخش هاي ذي صاح جهاني 
است و من مي کوشم اين طرح را با شدت و حدت بيشتري ادامه دهم. در 
واقع طرح تحول نظام سامت اصلي ترين اقدام وزارت بهداشت خواهد بود 

به ويژه اينکه بايد در پکيج هاي بازنگري شده منطقي کمک کنيم.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز:
آقازاده هاي متخلف در حوزه قاچاق 

معرفي مي شوند
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با بيان اينکه آقازاده هاي متخلف 
در حوزه قاچاق معرفي مي شوند، گفت: در مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
آقازاده و غيرآقازاده نمي شناسيم، تعهدي با مردم بسته و سوگند ياد 
کرده ايم که با اين موارد برخورد کنيم.به گزارش مهر، علي مؤيدي ادامه 
داد: هر آقازاده اي پشت صحنه در رابطه با برند و غيربرند باشد معرفي 
مي کنيم در اين زمينه جدي هستيم و تاکنون نيز نشان داديم که با 
کسي از دستگاه گرفته تا فردي که در پشت صحنه بخواهد فعاليت 
غيرقانوني داشته باشد و در اقتصاد پنهان فعال باشد رودربايستي و 
شوخي نداريم.وي تاکيد کرد: اگر نياز باشد چنين آقازاده ها و مسئوان 
را به موقع معرفي مي کنيم. مويدي همچنين با بيان اينکه ۹۸ هزار 
پرونده تخلفاتي قاچاق از سوي اين ستاد در دست بررسي است، گفت: 
 ارزش ريالي پرونده هاي در دست پيگيري توسط اين ستاد بالغ بر 

5۷ هزار ميليارد ريال است.

معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد:
بودجه اشتغال کميته امداد بايد دو برابر شود

معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد با بيان اينکه بودجه اشتغال کميته 
امداد بايد دو برابر شود، گفت: اگر بخواهيم در سال آينده ۷0هزار فرصت 
شغلي ايجاد کنيم بايد بودجه کميته امداد از هزار و ۴00ميليارد به سه 
هزار و 500ميليارد افزايش يابد.به گزارش تسنيم، حجت اه عبدالملکي 
در نشست خبري با اشاره به درنظر گرفتن يک هزار و ۴00 ميليارد تومان 
بودجه اشتغال براي کميته امداد در ايحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: اگر بخواهيم 
در سال ۹۸، ۷0 هزار اشتغال از محل منابع بانکي ايجاد کنيم، بايد بودجه 
اشتغال کميته امداد از يک هزار و ۴00 ميليارد تومان به سه هزار و 500 
ميليارد تومان افزايش يابد و منابع آن هم در شبکه بانکي موجود است 
و هيچ هزينه اي براي دولت ندارد.وي اضافه کرد: پيشنهاد افزايش بودجه 
اشتغال را به نمايندگان مجلس شوراي اسامي ارائه کرديم که اميدواريم 
مورد موافقت قرار گيرد.عبدالملکي با بيان اينکه در سال گذشته از محل 
صندوق توسعه و با اجازه رهبر معظم انقاب، ۱2 هزار و ۸00 ميليارد 
تومان براي ايجاد اشتغال در مناطق عشايري و روستايي در نظر گرفته 
شد افزود: از اين رقم طبق تفاهم نامه وزير رفاه و رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، مقرر شد دو هزار و 500 ميليارد تومان در اختيار کميته امداد 
 قرار گيرد که متاسفانه تا اان به زحمت ۱50 ميليارد تومان يعني حدود 

نيم درصد از دو هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده است.

گفت وگو
هاديان در گفت وگو با رسالت مطرح کرد:

ضعف بزرگ در توليد محتواي فضاي مجازي
سيد جمال هاديان در گفت وگو با رسالت با بيان 
اينکه وظيفه وزارت ارتباطات ايجاد زير ساخت هاي 
مناسب در اينترنت و فضاي مجازي است، گفت: 
در اين حوزه موفقيت هاي مناسبي را داشته ايم، 
توسعه اينترنت روستايي يکي از مهمترين کارهايي 
بوده که اين وزارت در حال پيگيري است امروز 
در دور افتاده ترين روستاها شاهد اينترنت 3G و 
۴G هستيم، اين امر باعث شده روستاهايي که با 
خشکسالي در حال نابودي بودند با توسعه کسب و 
کارهاي نو) فروش صنايع دستي و محصوات روستايي در اينترنت( بتوانند ماهيت 
خود را حفظ کنند. سيد جمال هاديان در پاسخ به سوال خبرنگار رسالت که چرا 
متولي استارت آپ ها در کشور مشخص نبوده و نهاد خاصي اين مسئوليت را بر عهده 
 ندارد گفت: اگر بحث بيمه و شرايط کارفرما يا کارمند باشد متولي استارت آپ ها 
وزارت کار بوده اگر در حوزه وجوه اداره شده و يا کمک هاي خاص باشد بر عهده 
وزارت ارتباطات، اگر بحث تخصصي کاربري بر عهده معاونت علمي رئيس جمهور 
بوده و اين حوزه ها کاما از هم تفکيک شده اند. هاديان با انتقاد از هماهنگ نبودن 
رشد زيرساخت ها و رشد توليد محتوا در فضاي مجازي گفت: وزارت ارتباطات 
توسعه زيرساخت ها را انجام داده ولي اين رشد کاريکاتورگونه بوده، اينترنت فضاي 
مجازي فيبرنوري در کشور توسعه يافته ولي محتوايي براي فضاي مجازي نداريم. 
سفره اي را پهن کرده ايم که داخل آن غذايي وجود ندارد. مدير روابط عمومي 
وزارت ارتباطات با بيان اينکه توليد محتوا بر عهده کل ملت بوده، بيان کرد: هر 
فرد در هر عرصه اي که در حال فعاليت بوده مي تواند توليد محتواي آن را در 
فضاي مجازي انجام دهد، اما به صورت اختصاصي نهادهايي مانند وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، سازمان تبليغات توليد 
محتوا را بر عهده دارند. متاسفانه اين نهادها به علت مشکاتي هنوز قدم هايي را 
براي توليد محتوا برنداشته اند و ضعيف عمل کرده اند.سيد جمال هاديان اضافه 
کرد: وزارت ارتباطات از اين رو با ابتکار عمل دست به اقداماتي زده که بتواند استارت 
اين کار را بزند، ابتدا با کودکان اين امر را آغاز کرده و با جشنواره کودک آناين از 
تمام استعدادها در تمام کشور دعوت کرديم که به توليد محتواي فضاي مجازي 
در رده سني کودکان بپردازند، اين استعدادها را به هم وصل کرده و مشاوره هاي 
تجاري سازي اين خاقيت را انجام داديم.  هاديان با بيان اينکه اميدواريم کودکان 
به جاي استفاده ۸0 درصدي از محتواي خارجي، ۱00 درصد محتواهاي مورد 
نياز خود را متناسب با فرهنگ و آيين ايراني اسامي در کشور استفاده کنند، 
گفت: وزارت ارتباطات شتابدهنده بزرگي را ايجاد کرده که همه نهادها و آحاد 
ملت مي توانند از آن استفاده کنند. مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات در پايان 
گفت: سواد رسانه اي امر مهم ديگري بود که وزارت ارتباطات آن را انجام داد 
از متخصصان امر استفاده کرديم که سواد رسانه اي را باا ببريم. در کشور هم 
امکانات، هم پول و هم استعداد وجود دارد و سعي ما اين است که اين سه را با 

هم پيوند زده تا براي کشور ارزش افزوده باايي توليد کنيم.

فراخوانمناقصهعمومييكمرحلهاي
تهيهمصالحواجرايروكشآسفالتمعابرسطحشهر

شمارهيكسال97)اينغربيبلوارنمازوبلوارسردارجنگل(-نوبتاول
شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: تهيه مصالح و اجراي روکش آسفالت معابر سطح شهر 
شماره يك سال 97 )اين غربي بلوار نماز و بلوار سردار جنگل( به شماره 200975674000029 را از طريق سامانه تدارکات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/10/18 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز پنجشنبه تاريخ 1397/10/27
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 1397/11/7

زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 18 روز دوشنبه تاريخ 1397/11/08
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها الف: آدرس سيرجان، 

ميدان انقاب، شهرداري مرکزي، امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
خ ش: 97/10/18

"" فراخوانمجدد
بهشماره200975750000005"

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد اباغيه اعتبارات استاني و موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان البرز به شماره 467368 مورخ 97/9/1 و طرح شماره 020ذ1502004 سال 1397 نسبت به بهسازي و زيرسازي 
و آسفالت معابر سطح شهر جديد هشتگرد از طريق سامانه تدارکات الكترونيك دولت به شرح ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضيان 

واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همكاري مي گردد.
1( نشاني کارفرما: کيلومتر 65 آزادراه تهران - قزوين - شهر جديد هشتگرد - شهرداري شهر جديد هشتگرد

2( نشاني محل اجراي پروژه: شهر جديد هشتگرد - معابر شهري
3( موضوع مناقصه: بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر شهر جديد هشتگرد

4( مبلغ مناقصه: 2/712/000/000 ريال )به حروف معادل دو ميليارد و هفتصد و دوازده ميليون ريال(
5( تضمين فرآيند ارجاع کار: مبلغ 135/600/000 ريال به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي که در اوراق مناقصه قيد خواهد 

شد.
6( مدت اعتبار و پيشنهادات: موضوع بند )ي( ماده 2 و بند الف ماده 21 کتاب قانون برگزاري مناقصات که در اوراق مناقصه 

قيد خواهد شد.
7( مجوز فعاليت: حداقل رتبه 5 راه و ترابري که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشند.

8( دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الكترونيك دولت: از تاريخ 97/10/18 لغايت 97/10/22 )به مدت 4 روز کاري(
9( تحويل اسناد مناقصه: 97/10/23 لغايت 97/11/3 به مدت 10 روز کاري

10( هزينه خريد اسناد مناقصه از سامانه ستاد 500/000 ريال )پانصد هزار ريال( مي باشد.
11( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/18
خ ش: 97/10/18

فراخوانمناقصهعمومي
يكمرحلهايبهطريقتوام)فشرده(

شرکت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومي به طريق توام )فشرده( "خريد، ساخت، بارگيري، 
حمل، باراندازي و تحويل شيرآات و اتصاات چدني و اتصاات فوادي اجراي طرح آبرساني به شهرهاي سوران، مهرستان و 
هيدوچ از سد ماشكيد علياء" را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران واجد صاحيت و داراي استانداردهاي کيفيت و توليد و داراي 
ظرفيت توليد باشند و در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ضمنا تامين مالي پروژه از محل اعتبارات دولتي )وجه رايج( و يا اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/18 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19 مورخ 97/10/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد )ارزيابي و مناقصه(: تا ساعت 8 مورخ 97/11/13
زمان بازگشايي پاکتهاي ارزيابي: ساعت 10 مورخ 97/11/13

زمان بازگشايي پاکتهاي مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 97/11/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس زاهدان 

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

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18
م الف: 1991

فراخوانمناقصهعمومي
يكمرحلهايبهطريقتوام)فشرده(

"خريد، ساخت،  )فشرده(  توام  به طريق  عمومي  مناقصه  دارد  نظر  در  بلوچستان  و  منطقه اي سيستان  آب  شرکت سهامي 
بارگيري، حمل، باراندازي و تحويل لوله و اتصاات يوپي وي سي اجراي طرح آبرساني به شهرهاي سوران، مهرستان و هيدوچ از 
سد ماشكيد علياء" را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران واجد صاحيت و داراي استانداردهاي کيفيت و توليد و داراي 
ظرفيت توليد باشند و در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ضمنا تامين مالي پروژه از محل اعتبارات دولتي )وجه رايج( و يا اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/18 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19 مورخ 97/10/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد )ارزيابي و مناقصه(: تا ساعت 8 مورخ 97/11/13
زمان بازگشايي پاکتهاي ارزيابي: ساعت 11 مورخ 97/11/13

زمان بازگشايي پاکتهاي مناقصه: ساعت 12 ظهر مورخ 97/11/15
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صالحي اميري: 
 نسل ما مديون 
تختي است
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عضو شوراي فني کشتي فرنگي گفت: محمد بنا خودش 
فرمانده است و هر کسي با او کار مي کند بايد سرباز 
باشد، در اين شرايط به نظر من شوراي فني ديگر 
مفهومي ندارد.محمد دليريان در گفت وگو با تسنيم 
در مورد عکس هايي که در حين برگزاري ليگ جهاني 
کشتي فرنگي از خوش وبش او به عنوان منتقد محمد 
بنا و سرمربي جديد تيم ملي منتشر شد، اظهار داشت: 
اين واقعا شکار لحظه ها بود، در اين مسابقات من عضو 
کميته فني و شوراي فني نبودم بلکه به عنوان يک 
پيشکسوت به مسابقات دعوت شده بودم و رفتم که 
کشتي ها را ببينم. در رستوران با بنا صحبت  کرديم و او 
گفت که من را قبول دارد اما صحبتي از همکاري نشد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي فني همچنان 
در کشتي فرنگي فعال خواهد بود، تاکيد کرد: در اين 
خصوص هيچ حرفي مطرح نشده، من در آن زمان که 
موج استعفاها به راه افتاده بود، هيچ استعفايي ندادم، 

اما جالب است آنهايي که استعفا دادند، اول از همه به 
فدراسيون برگشتند. بعد هم ببينيد حاا که محمد بنا 
آمده اصا شوراي فني چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ 
به نظر من که ديگر اين شورا مفهومي ندارد. اثربخشي 
شوراي فني زماني است که بتواند حرفش را بزند، نه 
اينکه فقط نظر يک نفر را تاييد کند. من به شخصه 
بعيد مي دانم که با حضور محمد بنا ديگر احتياجي به 

شوراي فني باشد.

 دليريان: 
شوراي فني کشتي فرنگي ديگر مفهومي ندارد

مديرعامل ماشين سازي با تاکيد بر اينکه اين باشگاه 
برنامه اي براي معامله با پرسپوليس و معاوضه دروازه بان 
برزيلي خود ندارد در مورد نقل و انتقاات زمستاني و 
دليل رکود آن توضيح داد.هوشنگ نصيرزاده در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، در مورد آخرين وضعيت نقل و انتقاات 
انجام شده براي باشگاه ماشين سازي، صحبت هاي 
مطرح در مورد دروازه بان برزيلي اين باشگاه و معاوضه 
او با »گادوين منشا« مهاجم نيجريه اي پرسپوليس و 

همچنين پرونده قديمي اما همچنان باز داريوش شجاعيان 
بابت انتقال اين بازيکن به استقال توضيح داد.وي در 
آغاز اين گفت وگو با تاکيد بر اينکه بازار نقل و انتقاات 
زمستاني در فوتبال ايران به خاطر چگونگي قرارداد 
 بازيکنان و اينکه براي مدت طواني منعقد مي شوند 
کساد است، گفت: يکي از دايل سقوط زودهنگام برخي 
تيم ها مانند سياه جامگان به دسته پايين تر مدت زماني 
است که براي انعقاد قرارداد بازيکنان لحاظ مي شود 
و اينکه معمواً اين قراردادها يک ساله بسته مي شود. 

 

اين بازيکنان به خاطر نوع قراردادهايشان هر سال در 
تيم جديد به ميدان مي روند و نمي توانند آنطور که 
بايد عملکرد خوبي داشته باشند.مديرعامل باشگاه ماشين 
سازي در ادامه به نقل و انتقاات صورت گرفته در اين 
باشگاه اشاره کرد و گفت: تا به امروز ۴ بازيکن جديد به 
ترکيب خود اضافه کرده ايم. الوان زاده که جزء بازيکنان 

خوب است را از پرسپوليس گرفته ايم.

نصيرزاده: 
با پرسپوليس معامله نمي کنيم

رئيس کميته ملي المپيک با تمجيد از خصايص پهلواني جهان پهلوان تختي گفت: 
تختي هيچ گاه از يادها نمي رود و در تاريخ براي هميشه ماندگار خواهد بود.به گزارش 
ايسنا، سيد رضا صالحي اميري در پنجاه و يکمين مراسم بزرگداشت تختي،اظهار کرد: 
درود بر شرف مردم اين سرزمين و مردم بامعرفت شهرري که اينگونه پس از نيم قرن 
ياد و خاطره جهان پهلوان تختي را زنده نگه داشته اند. از تمامي پيشکسوتان ،مسئوان 
نظامي، فرماندار دلسوز شهرري، يزداني خرم و همه عزيزان تشکر مي کنم.صالحي اميري 
با اشاره به پهلواني، مروت و مردمداري و خلوص نيت جهان پهلوان تختي گفت: دفترچه 
تختي را مرور مي کردم چرا که مي خواستم تختي را از زبان خودش بشناسم.به نکاتي 
پي بردم و ديدم هنوز زوايايي از زندگي او براي ما پنهان است. عشق به اهل بيت اولين 
ويژگي او بود. مي نويسد در ۲ فروردين 133۴ از تهران با ترن درجه ۲ بعد از ۲۴ ساعت 

به خرمشهر رسيدم بعد از ۴ روز توقف از بصره به کربا رفتم.۲ شب در کربا،يک شب 
در نجف و ۲ روز در کاظمين بودم.اين نشان دهنده عشق او به اهل بيت بود و آثاري که 
ما از او در کميته المپيک داريم تسبيح و مهر بوده است.کشتي نردباني براي تختي بود 
که به قله هاي معرفت برسد و ما نبايد فقط تختي را با مدال ها و افتخاراتش بشناسيم. 
تختي کشتي را نردبان رسيدن به معرفت قرار داد و امروز آمديم ميزان معرفت او را 
سنجش کنيم.وي خاطرنشان کرد: دومين ويژگي تختي مرام و پهلواني و خضوع و خشوع 
او بود. مردمي بودن تختي ديگر خصلت بزرگ تختي بود.خودش مي نويسد زندگي به 
من آموخت مردم را دوست بدارم و تا حد امکان به مردم کمک کنم. من پيش خود فکر 
مي کردم در قبال مردم ايران تعهد وجداني دارم. از برد و باخت نمي ترسم اما گرفتن 

طا براي من وظيفه بود تا با طا به فرودگاه مهرآباد برگردم.

آگهي تغييرات شرکت پدرام سير گلستان سهامي خاص به شماره 
ثبت 9112 و شناسه ملي 10700178463 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/02/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - 
به سمت  ملي 2248658419  به شماره  آقاي مهدي کشيري 
ملي  به شماره  رياضي  آقاي محمدرضا  و  مديره  هيئت  رئيس 
2121825800 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي سيد 
مهدي حسيني به شماره ملي2121076141 به سمت عضو هيئت 
مديره و آقاي ابوالقاسم کشيري به شماره ملي 2248660431 
به سمت عضو هيئت مديره و آقاي محمد علي جمالي به شماره 
ملي 2249319324 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 
براي مدت دو سال انتخاب شدند. - کليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسامي با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقا” همراه با 
مهر شرکت واوراق عادي و نامه هاي اداري با امضاء مدير عامل 
يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري گرگان )341115(

آگهي تغييرات شرکت توليدي آرد ايراندشت سهامي خاص به 
شماره ثبت 49 و شناسه ملي 10700006180 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/02/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاي 
عزيزقلي محمدي به شماره ملي 6289651099 به سمت رئيس 
هيئت مديره- اقاي مسعود محمدي به شماره ملي 2030186279 
به  محمدي  کمال  آقاي   - مديره  هيئت  رئيس  نايب  به سمت 
به سمت مديرعامل و عضو هيئت  شماره ملي 2031519824 
مديره – عضو اصلي براي مدت دو سال انتخاب شدند و کليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته ، بروات 
،قراردادها و عقوداسامي و اوراق عادي و نامه هاي اداري )قوه 
قضاييه، دادگستري، ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور و 
تعزيرات حکومتي( با امضاء مدير عامل و يکي از اعضاي هيئت 
مديره )رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره( همراه 
اداره کل ثبت اسناد و اماک  باشد.  با مهر شرکت معتبر مي 
استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

گنبد کاووس )341042(

آگهي تغييرات شرکت خوراک دام و طيور سفيد بال 
قابوس سهامي خاص به شماره ثبت 5328 و شناسه 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ملي 10861972931 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : به موضوع شرکت مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت در نتيجه به موضوع شرکت عبارت )واردات 
دام زنده و فرآورده هاي دامي، نهاده هاي خوراک 
دام و طيور ، داروي دام و طيور و تجهيزات مرتبط 
( الحاق گرديد و -انجام موضوعات فوق پس از اخذ 
مجوزهاي ازم و ثبت موضوع فعاليت مذکور بمنزله 
اخذ صدور پروانه فعاليت نمي باشد ماده مربوط در 
اساسنامه به شرح فوق اصاح مي گردد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري گنبد کاووس )341038(

آگهي تغييرات شرکت کارتن سازي اطلس کارتن کتول سهامي خاص به 
شماره ثبت 1464 و شناسه ملي 10862071772 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - محل شرکت به استان گلستان – دهستان کتول – روستا امير آباد 
سرخ محله -شهرک صنعتي کوچه آبرساني – کوچه تاش 11 – قطعه 
ماده  و  يافت  : 4946151386انتقال  2-1 -طبقه همکف - کد پستي 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

علي آباد گرگان )341121(

برانکو: 

دليلي ندارد تيم ملي فيناليست نشود
 برانکو  ايوانکوويچ ،  سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس تأکيد 
کرد: اينقدر مي دانم ايران تيم خوبي دارد و همانطور که 
 قبا گفتم ايران مي تواند به فينال برسد. ما با يک ملي پوش 
به فينال آسيا رسيديم و دليلي نمي بينم ايران آنقدر 
 بلندپروازي نداشته باشد که به فينال جام ملت هاي 
به جذب مهدي طارمي فکر  نرسد. که ديگر  آسيا 
نمي کند.به گزارش  تسنيم، برانکو ايوانکوويچ، سرمربي 
تيم فوتبال پرسپوليس در کنفرانس خبري ضمن بيان 
اين مطلب اظهار داشت: عذرخواهي مي کنم که در اين 
زمان نشست خبري برگزار مي کنيم، چون همان طور 
که مي دانيد ما از پنج شنبه تمرينات خودمان را شروع 
کرديم و امکان برگزاري نشست خبري در تعطيات 
نبود. روز بعد از آن هم تمرينات مان را به زمين نفت 
تهران انتقال داديم و در آنجا هم امکان برگزاري نشست 
خبري نبود. به همين دليل تصميم گرفتيم اين نشست 
را  يک روز قبل از سفر به قطر برگزار کنيم.وي در ادامه 
افزود: ليست بازيکناني که براي نيم فصل دوم در نظر 
گرفتيم، ارائه کرديم و همين طور برنامه تمرينات ما 
در قطر مشخص شده است. همان طور که در ليست 
مي بينيد، ۲6 بازيکن داريم. البته دو بازيکن مصدوم 

هستند که يکي از آنها حسين ماهيني است و البته 
او تا نوروز براي بازي آماده مي شود. همين طور محمد 
انصاري که انتظارمان آماده شدن او براي تمرينات در 
سه چهار ماه آينده است. همين طور انتظار داريم او 
در پايان فصل برگردد.سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس 
درباره بازي هاي تيمش در نيم فصل دوم ليگ برتر هم 
گفت: برنامه بازي هاي ما هنوز قطعي نشده است، اما 
طبق آماري که ما داريم و اطاعاتي که گرفته ايم، 

برنامه بازي هاي ما بسيار پرفشار خواهد بود. يعني 
هر سه، چهار و پنج روز يک بار بازي خواهيم داشت. 
بازي هاي ليگ، جام حذفي و همين طور ليگ قهرمانان 
آسيا. همان طور که در ابتداي فصل گفتم، هدف مان 
جنگيدن براي قهرماني است، برد در بيشترين تعداد 
بازي ها و هيچ فراري از اين مسئوليت مان نمي کنيم. 
به اين دليل که به هواداران مان بدهي داريم. همين طور 
بزرگي باشگاه پرسپوليس اين وظيفه را به عهده ما 

مي گذارد.برانکو ادامه داد: از چالش ها نمي ترسيم و 
دنبال هيچ بهانه و توجيهي نيستيم. البته مي دانيم 
کار خيلي سخت خواهد بود و شکي نيست. سه تيم 
در يک سطح هستند در جدول، سپاهان، پديده و 
پرسپوليس و تراکتورسازي و استقال هم به صدر 
جدول نزديک هستند و عمًا پنج تيم براي قهرماني 
خواهند جنگيد. اولين بازي ما در نيم فصل دوم مقابل 
سپيدرود در جام حذفي خواهد بود که 31 ژانويه يا 
به عبارتي 11 بهمن ماه خواهد بود. به احتمال زياد 
هم بدون ملي پوشان مان بازي خواهيم کرد، اما براي 
اين بازي آماده ايم، چون کادر خوبي از بازيکنان را در 
اختيار داريم. البته راه ديگري هم نبود که بازي هاي 
عقب افتاده را پيش از اين برگزار کنيم.اين مربي کروات 
با اشاره به بازيکناني که از تيم پرسپوليس جدا شده اند، 
گفت: بازيکناني که باشگاه را ترک کردند، دو بازيکن 
جوان مان احمد بهاروند و شاهين عباسيان هستند 
و همين طور احسان علوان زاده که به ماشين سازي 
رفت و گادوين منشا. آقاي نادري به طور قرضي به ما 
اضافه شده است و در مراحل پاياني توافق با بازيکن 

خارجي مان بوديمير هستيم.

گوناگون

خبر
پيروزي0-5 ايران برابر يمن

ايران گام اول را محکم برداشت
تيم ملی فوتبال ايران که يکی از مدعيان کسب عنوان قهرمانی هفدهمين 
دوره رقابت های جام ملت های آسياست که در نخستين ديدار خود در 

اين دوره از مسابقات برابر يمن به ميدان رفت.
به گزارش  مهر از امارات، ديدار تيم های ملی فوتبال ايران و يمن در 
گروه چهارم هفدهمين دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آسيا از 
ساعت 1۹:3۰ ديروز به وقت تهران در ورزشگاه محمد بن زايد شهر 

ابوظبی آغاز شد.
 اين ديدار با برتری 5 بر صفر ايران به پايان رسيد.در نيمه اول مهدی 
طارمی و اشکان دژاگه و در نيمه دوم سردار آزمون و سامان قدوس 

برای ايران گل زنی کردند.
تيم ملی فوتبال ايران در اين ديدار با ترکيب عليرضا بيرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، سيد مجيد حسينی)۴6 پژمان منتظری(، رامين رضائيان، 
احسان حاج صفی، اميد ابراهيمی، اشکان دژاگه، مهدی ترابی، وحيد 

اميری، مهدی طارمی و سردار آزمون به ميدان رفت.

جام ملت هاي آسيا - امارات؛
ايران شانس زيادي براي قهرماني دارد

از  يکي  ايران  دارد  اعتقاد  ژاپن  فوتبال  ملي  تيم  اسبق  سرمربي 
به  ملت ها  در جام  که مي تواند  آسياست  فوتبال  برتر  قدرت هاي 

قهرماني برسد.

بني تميم:
  آمريکا در جام تختي شرکت نمي کند

حميد بني تميم سرپرست فدراسيون کشتي گفت: حضور آمريکايي ها 
در جام تختي منتفي است اما فدراسيون همچنان با روس ها براي 
حضور در اين رقابت ها در حال رايزني است و آنها بحثي در مورد 
قطعيت حضور يا عدم حضورشان در جام تختي عنوان نکرده اند.

به گزارش  تسنيم، جام بين المللي کشتي فرنگي تختي روزهاي ۴ 
و 5 بهمن ماه به احتمال فراوان در انديمشک و رقابت هاي کشتي 
آزاد جام تختي روزهاي 18 و 1۹ بهمن در کرمانشاه برگزار خواهد 
شد. با توجه به اينکه تيم هاي خارجي هم اکنون تعطيات سال نوي 
ميادي خود را پشت سر مي گذارند طبيعتا تمرينات منظمي را نيز 
برگزار نمي کنند و امکان حضورشان در چند تورنمنت بين المللي وجود 
نخواهد داشت.ضمن اينکه با خروج جام تختي از سيستم رنکينگ 
اتحاديه جهاني کشتي، اين رقابت ها بيشتر براي محک کشتي گيران 

داخلي مد نظر کادرفني تيم هاي ملي قرار دارد.

 3 تکواندوکار ايران
در جمع ۱۰ نفر برتر دنيا

آخرين رده بندي اعام شده از سوي فدراسيون جهاني حکايت از 
حضور 3 ايراني در جمع بهترين هاي وزن خود دارد. 

اعزام ۶ کماندار به جام جهاني فرانسه
 مرحله سوم رقابت هاي تيروکمان جام جهاني داخل سالن از 3۰ دي 
پتروکيمياگرراد  تيم  و  برگزار مي شود  فرانسه  در  بهمن  تا دوم 
رقابت ها شرکت  اين  در  ورزشکار   6 با  ايران  نماينده  عنوان  به 

خواهد کرد. 

 سارا قمي: 
تيم ملوان برند ليگ فوتبال بانوان است

ملي پوش تيم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلي گفت: تيم ملوان برند 
ليگ برتر فوتبال بانوان ايران است. 

 دروازه بان يمن رسماً بازي با ايران را 
از دست داد

دروازه بان و کاپيتان تيم ملي فوتبال يمن غايب اصلي اين تيم 
در تقابل با ايران خواهد بود.به گزارش تسنيم،بر اساس گزارش 
 رسانه هاي يمني، محمد ابراهيم عياش دروازه بان و کاپيتان 3۲ ساله 
تيم ملي فوتبال يمن به دليل مصدوميت رسماً بازي اول اين تيم 
در گروه D جام ملت هاي آسيا ۲۰1۹ که مقابل تيم ملي ايران 

است را از دست داد.

 کادرفني تيم ملي کشتي آزاد براي حضور 
در جام جهاني تصميم مي گيرد

بعد از دريافت دعوتنامه حضور در جام جهاني کشتي آزاد، غامرضا 
محمدي و همکارانش در تيم ملي در خصوص حضور يا عدم حضور 

در اين رقابت ها تصميم گيري خواهند کرد. 

 مجيدي به ايران آمد
فرهاد مجيدي، مربي جديد تيم فوتبال استقال وارد ايران شد.به 
گزارش تسنيم، فرهاد مجيدي که به عنوان دستيار وينفرد شفر 
انتخاب شده است، بعدازظهر ديروز وارد تهران شد. مربي تيم 
فوتبال استقال که در دبي زندگي مي کند، پس از انجام کارهاي 

شخصي به ايران آمد تا در کنار تيم استقال باشد.

 ساعي:
شانس زيادي در انتخابات OCA دارم

پرافتخارترين ورزشکار المپيکي ايران گفت: کميته ملي المپيک من 
را براي عضويت در کميته ورزشکاران OCA انتخاب کرده که در 
اين بخش شانس زيادي براي موفقيت دارم.هادي ساعي با بيان مطلب 
فوق به مهر گفت: شوراي المپيک آسيا با ارسال نامه اي به تهران 
از برگزاري انتخابات کميسيون ورزشکاران در اجاس آتي خبر داده 
و خواستار معرفي يک نفر از ايران براي حضور در اين انتخابات شد 

که کميسيون ورزشکاران نيز بنده را معرفي کرد.
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o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

تور لحظه آخرتور لحظه آخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

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

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

زميني - هوايي

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

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت كار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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 وكالت 
تخصص ماست

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

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869
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استـخـدام 
دارد  نظر  در  گاز  و  نفت  تجهيزات صنايع  زمينه  در  معتبر  يک شرکت 
تعدادي تکنسين و تکنسين ارشد در خصوص تعمير و نگهداري ماشين 
آات دوار پاايشگاهي ) پمپ وکمپرسور( را جهت کار در جنوب کشور 

استخدام نمايد.
 تلفن تماس: 442۱2۱9۰- ۰2۱
petroidar@gmail.com



محمد گلريز:
براي چهل سالگي انقاب، برنامه دارم

خواننده موسيقي انقاب در تشريح تازه ترين فعاليت هاي 
خود همزمان با چهل سالگي انقاب اسامي، از دعوت 
وزارت ارشاد براي اجراي يک برنامه ويژه و مسکوت ماندن 
آن خبر داد.محمد گلريز خواننده موسيقي انقاب در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترين فعاليت هاي 
خود بيان کرد: بعد از برگزاري ويژه برنامه اي در تجليل 
از نوازندگان و هنرمندان ارکستر سمفونيک تهران در 
دوران دفاع مقدس که با حضور وزير فرهنگ و ارشاد 
ميزبان عاقه مندان موسيقي بود، انتقادات تندي را 
نسبت به بي توجهي دست اندرکاران دولتي در حوزه 
موسيقي انقاب مطرح کردم که بازتاب زيادي هم در 
رسانه ها داشت.وي افزود: بنده به عنوان يک هنرمند 
نهايت تاش خودم را تا به امروز انجام داده ام و فکر 
مي کنم آن قدر در اينجا و آنجا به دوستان انتقاداتم 
را مطرح کرده ام که بيان دوباره آن کاري تکراري و 

بيهوده است. فکر مي کنم ديگر گوش کسي به اين 
موضوع بدهکار نيست و ما فقط بايد حرف بزنيم و 
حرف بزنيم و انتظار هيچ کاري هم نداشته باشيم.

 گلريز در پايان تأکيد کرد: اميدوارم اين بار شرايط 
به گونه اي فراهم شود که ارکسترهاي دولتي در يکي از 
معدود دفعات ممکن، آثاري را با موضوع چهل سالگي 

انقاب اسامي اجرا کند.

رئيس سازمان تبليغات اسامي، در نشست مشترک 
مديران ستادي و استاني حوزه هنري انقاب اسامي 
گفت: حوزه هنري بايد به آثار هويت ساز، هويت نوين و 
جوان انقابي کشور بپردازد.به گزارش خبرگزاري مهر 
حجت ااسام  والمسلمين محمد قمي رئيس سازمان 
تبليغات اسامي، در نشست مشترک مديران ستادي و 
استاني حوزه هنري انقاب اسامي که در حوزه هنري 

برپا شد، با تاکيد بر هم افزايي ميان مديران ستادي 
و استاني حوزه هنري گفت: مشارکت هاي جمعي در 
حوزه هنري بي شک موثر خواهد بود. برترين اثر اين 
مشارکت هاي جمعي در حوزه هنري هويت سازي است. 
هويت يکي از پيچيده ترين پديده هاي فردي است که 
خداوند به انسان هديه داده است. هويت انقابي نيز 
همين است. به برکت قيام امام خميني)ره( جامعه ما 
زير و رو شد و روز به روز وضعيت فعاليت هاي جمعي 
ايران بهتر شد.قمي در ادامه افزود: يکي از مهم ترين 
مسائل مربوط به هر جامعه اي در دنيا هويت آن جامعه 
است. حوزه هنري بايد به آثار هويت ساز، هويت نوين 
و جوان انقابي کشور بپردازد. بايد هم افزايي در حوزه 
هنري هرچه بيشتر انجام شود. همچنين بايد از هنر 
استفاده و بهره وري برتر در راستاي دستيابي به اهداف 

حوزه هنري شود.

حجت ااسام  قمي، رئيس سازمان تبليغات اسامي:
حوزه هنري بايد به آثار هويت ساز و جوان انقابي  بپردازد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

عالم بي عمل، موعظه  اش از دل  ها زايل مى  شود، همچون باران که از روى 
سنگ صاف مى  لغزد.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

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

سعيد دولتي، مدير تماشاخانه هماي سعادت گفت: درست است که بحران 
تماشاگر اين روزها همه سالن هاي نمايشي را در بر گرفته اما واقعيت اين 
است که تماشاگر ايراني چه در عرصه فيلم و چه تئاتر غير قابل پيش بيني 

است.
با  وابستگي مستقيم  از هنرهايي هست که  يکي  تئاتر  فارس،  به گزارش  
مخاطب و همراهي او دارد، هنرمندان تئاتر انگيزه و انرژي خود را از حضور 

تماشاگران در سالن مي گيرند و عاوه بر اين نيز تأمين هزينه هايشان منوط 
به حضور تماشاگر است، چيزي که اين روزها شاهد ريزش آن در سالن هاي 
نمايشي از دولتي تا خصوصي هستيم.اين روزها زياد مطرح مي شود که تئاتر 
ايران با بحران مخاطب روبه رو شده است، هرچند برخي نمايش ها و کارها 
نقض اين را نشان مي دهد اما آنها استثناء هستند و بيشتر سالن هاي نمايشي 

نشان مي دهند که در اين زمينه دچار مشکل هستيم.

مدير تماشاخانه هماي سعادت:

 بحران کمبود تماشاچي 
تئاتر در همه سالن ها 

وجود دارد

مهر/ مهدي زوار

معدن سنگ سربيشه

وجود ذخاير معدني يکي از استعدادهاي اقتصادي شهرستان 
سربيشه است که مي تواند تاثير به سزايي در اشتغالزايي و ارز 
آوري داشته باشد.  شهرستان سربيشه داراي ۱۵ نوع ماده 
معدني شامل؛ مواد معدني فلزي مانند کروميت و منگنز و 
مواد معدني غير فلزي مانند منيزيت، گرانيت، مرمر، بازالت 
و خاک هاي صنعتي است.وجود حجم زيادي از معادن در 
به حفظ جمعيت در  ، کمک شاياني  نقاط مرزي سربيشه 
روستاهاي مرزي و تضمين امنيت در مرزهاي شرق کشور 
است.اصلي ترين مشکل معدنکاران شهرستان سربيشه عدم 
فروش محصوات استخراج شده است که باعث شده معادن 
سربيشه با يک سوم توان مشغول به کار بوده و يا به صورت 
نيمه فعال مشغول استخراج سنگ از دل زمين باشند. چهار 
تصوير از معدن سربيشه و تاش کارگران براي کسب روزي 

حال را مي بينيد.

خبر
احتمال ميزباني مصلي از نمايشگاه کتاب

مصاي امام خميني)ره( به احتمال قوي محل برگزاري سي و دومين 
نمايشگاه بين المللي کتاب تهران خواهد بود.به گزارش فارس،مساحت 
بسيار،  فضاي گسترده و از همه مهمتر امکان داشتن بخش هاي مسقف 
تا  امام خميني)ره( مي دهد  به مصاي  را مجددا  اين فرصت   زياد 
بار ديگر ميزبان اين پروژه فرهنگي باشد. مسئوان موسسه نمايشگاه هاي 
فرهنگي مجري اصلي برپايي نمايشگاه بين المللي کتاب تهران بازديدي 
از مصلي داشته و با مسئوان آن به گفت وگو پرداختند.قادر آشنا 
مديرعامل موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي  در اين رابطه اظهار داشت: 
روز چهارشنبه نتيجه قطعي درباه محل نمايشگاه بين المللي کتاب 

تهران اعام خواهد شد.

»۲۳ نفر« تصويرگر اسراي نوجوان 
هشت سال دفاع مقدس

 فيلم سينمايي »۲۳ نفر« به کارگرداني مهدي جعفري، داستان ۲۳ اسير 
نوجوان است که از خاطراتشان در جنگ تحميلي کتابي به نگارش درآمد 
و هم اکنون فيلمي با اين محوريت در سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
حضور خواهد داشت.به گزارش ايکنا، فيلم سينمايي »۲۳ نفر« يکي از آثار 
 حاضر در سي و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم فجر خواهد بود. اين فيلم 
 دفاع مقدسي در بخش سوداي سيمرغ به نمايش درخواهد آمد. مجتبي فرآورده 
تهيه کنندگي و مهدي جعفري، کارگرداني اين اثر، را برعهده  دارند.در اين 
گزارش آمده که در آيين کليد خوردن فيلم برداري »۲۳ نفر« سردار قاسم 
سليماني حضور داشت. داستان اين فيلم سينمايي برگرفته از کتابي با عنوان 
»بيست وسه نفر« است که سازمان فرهنگي ـ هنري اوج با سرمايه گذاري 

خود اين کتب را به روايتي تصويري تبديل کرده است.

 حجت ااسام قرائتي به تبيين 
»رسالت خبرنگاران در قرآن« مي پردازد

 نشست تبيين رسالت خبرنگاران در قرآن، امروز با حضور اصحاب 
رسانه و سخنراني حجت ااسام  والمسلمين محسن قرائتي برگزار 
مي شود.به گزارش ايکنا؛ اين نشست با حضور اصحاب رسانه و با 
ستاد  رئيس  قرائتي،  محسن  سخنراني حجت ااسام والمسلمين 
اقامه نماز کشور و مفسر پيشکسوت قرآن کريم برگزار مي شود.اين 
گردهمايي با همکاري خبرگزاري ايکنا و با حضور اصحاب رسانه، مديران 
 روابط عمومي و فعاان فضاي مجازي دستگاه هاي اجرايي از ساعت 
۱۰ در تاار ابن سيناي دانشگاه علوم پزشکي تهران، واقع در خيابان 

پورسينا آغاز مي شود.

پرويز اميني:
سينما يک نهاد فرهنگي و  اجتماعي است

پرويز اميني مدرس دانشگاه و تحليلگر سياسي در نشست تخصصي 
»تصوير ايران، حال و آينده و نقش سينما در تصويرسازي ايران« در 
جشنواره »عمار« مطرح کرد که سينماي اجتماعي ما سينماي اعتراض 
است.به گزارش خبرنگار مهر، پرويز اميني  گفت: طرح چنين عنواني 
براي نشست به اين معني است که مابين واقعيت موجود و آنچه که 
بايد باشد، فاصله و شکاف مي بينيم و در واقع به وجه رسانه اي سينما 
که واقعيت ها در آنجا ساخته مي شوند، توجه داريم.اين استاد دانشگاه 
با بيان اينکه سينما، هنر، صنعت و رسانه است، توضيح داد: سينما 
يک نهاد فرهنگي واجتماعي است بنابراين نمي توانيم سينماي فردي 
يا غيراجتماعي داشته باشيم، اما درباره اينکه سينماي اجتماعي چه 

زماني شکل گرفته است، مي توان مولفه هايي را بيان کرد.

ره نماي طريق

خبر

 نفي خواطر دقيقا به چه معناست و 
كدام خواطر را بايد نفي نمود؟ شيوه 
اصلي نفي خواطر كدام است و آيا انجام 

آن نيازمند دستور استاد است؟
اواً، نفي خواطر به معناي نفي خاطره گناهان 
گذشته و نفي نيت و فکر گناهان در زمان 
حال و در مرحله آخر، فراموشي هر چيز 
پس  است؛  متعال  خداوند  جز  هرکس  و 
گناه  نيت  و  فکر  بکوشيد  اول  مرحله  در 
در ذهن شما نيايد و اگر چنين فکري به 
سراغ شما آمد، سريع آن را دور کنيد. بعد 

از ريشه کن کردن اينگونه افکار، بکوشيد تا همه کارهايتان فقط به نيت 
رضاي خداوند متعال باشد و بدانيد که اگر ذهن انسان اينگونه شود 
ذکر و ياد خداي متعال  در ذهن و قلب او راحت تر جاي مي گيرد و به 

مرور، انسان را به مراحل بااتري خواهد رساند.
 براي رهايي از حديث نفس چه بايد كرد؟

 براي رهايي از حديث نفس، هميشه با وضو باشيد و زياد قرآن بخوانيد. 
ادعيه  نماز حديث نفس وجود دارد؛ همچنين  در مفاتيح الجنان هم 
ديگري نيز در همان باب از مفاتيح الجنان براي مقابله با حديث نفس 

وجود دارد.

سيداحمد حبيب نژاد :
فراهم کردن فرصت و  بستر مناسب براي 

آموزش، وظيفه دولت اسامي است
 مشاور علمي مرکز تحقيقات اسامي مجلس شوراي اسامي گفت: وظيفه دولت ها 
از جمله دولت اسامي فراهم کردن فرصت هاي برابر و از جمله فراهم آوردن 
بستر مناسب براي تحصيل همه افراد است.به گزارش خبرگزاري مهر، سيد احمد 
حبيب نژاد، گفت :عدالت به معناي گذاشتن هر چيز در جاي خود است. با اين 
مقدمه مي توان گفت اسام نتيجه برابر براي همه افراد را مد نظر ندارد، بلکه 
هر کس به تناسب استعداد خود به موفقيت دست مي يابد، اما در برخي موارد 

نبود شرايط برابر منجر به موفقيت يا شکست افراد مي شود. 

نام دو دانشمند زن ايراني در فهرست 
زنان برجسته آسيا قرار گرفت

بنا به پيشنهاد فرهنگستان علوم ايران نام دو بانوي دانشمند زن ايراني در کتاب 
شرح حال برجسته ترين دانشمندان زن آسيا قرار گرفت.به گزارش خبرگزاري مهر 
در پي پيشنهاد فرهنگستان علوم جمهوري اسامي ايران نام و شرح زندگينامه 
علمي خانم   ها طاهره کاغذ چي و زهرا امام جمعه به عنوان دو دانشمند زن برجسته 

ايران در کتاب »شرح حال دانشمندان زن در آسيا« قرار گرفت.
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چهارشنبه 97/10/19

 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
 )چاپ: در دو نوبت به شماره 20097۱۱۱۱000038(

كارفرما: اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه
موضوع مناقصه: احداث راهدارخانه و ساختمان مركزي شهرستان دااهو استان كرمانشاه

مدت اجرا: 16 ماه شمسي
مبلغ برآورد: 6/154/542/818 ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 307/728/000 ريال
شرايط مناقصه گر: كليه شركت كنندگان مي بايستي داراي گواهينامه پايه 5 ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ثبت شده در سامانه 

ساجار باشند.
تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخه 97/10/19 مي باشد.

مهلت دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند حداكثر تا تاريخ 97/10/24 ساعت 13:30 روز دوشنبه جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه كنند )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(
مهلت تحويل اسناد تكميل شده: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1397/11/04 ساعت 13:30 جهت ارائه اسناد به نشاني سامانه تداركات 

الكترونيك دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
تاريخ بازگشايي: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/06

اطاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات و ارائه پاكت الف: كرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - روبروي فرمانداري - اداره كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه - طبقه همكف - دبيرخانه - تلفن: 083-38249912-14

اطاعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت در سامانه، مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام- 88969737 و 85193768
آدرس: كرمانشاه، خيابان بنت الهدي صدر، مقابل فرمانداري، تلفن: 14-38249912 دورنگار: 38249919 تلفن گويا: 38222446

www.kermanshah.rmto.ir :وب سايت Kermanshah@rmto.ir :پست الكترونيكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19
خ ش: 97/10/18      م الف 10281

 آگهي مناقصه عمومي 
يک مرحله اي به همراه ارزيابي کيفي  

شهرداري پيشين در نظر دارد اجراي پروژه سيل بند شهر پيشين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

* آخرين مهلت خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه: از تاريخ 97/10/17 لغايت 97/10/24
* آخرين مهلت تكميل و تحويل اسناد: روز پنجشنبه تاريخ 97/11/04

* زمان و مكان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاريخ 97/11/06 سالن كنفرانس شهرداري
* محل تامين اعتبار: اعتبارات استاني - از محل تملك دارايي هاي سرمايه اي )اسناد خزانه(

* مبلغ برآورد پروژه: 27/957/286/037 ريال
* مدت اجرا: 18 ماه شمسي

* مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 83/871/858 ريال واريز به صورت نقدي به حساب سپرده 3100000095005 به نام شهرداري نزد 
بانك ملي يا ضمانتنامه معتبر بانكي با حداقل اعتبار سه ماهه

* شرايط مناقصه:
1- داشتن گواهينامه صاحيت پيمانكاري حداقل رتبه 5 در رشته آبياري و زهكشي

2- به پيشنهادات فاقد سپرده، امضاء و پيشنهادات مشروط، مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر سپرده هاي مخدوش، چك شخصي، 
نظاير آن و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
4- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

5- صرفا اسناد مناقصه و پاكت پيشنهاد مناقصه گراني كه حداقل امتياز ازم را در مرحله ارزيابي كيفي كسب نمايند بررسي و مفتوح خواهد شد.
6- خريد اسناد از طريق سايت شهرداري به آدرس www.pishin.ir  و يا مراجعه حضوري به شهرداري پيشين امكانپذير خواهد بود. واريز مبلغ 1/000/000 

ريال به حساب 0105820673008 شهرداري در بازده زماني اعام شده جهت خريد اسناد ارائه اصل فيش به همراه اسناد ضروري مي باشد.
7- جهت كسب اطاعات بيشتر، مناقصه گران مي توانند به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 05437146013-05437146012 تماس 

حاصل نمائيد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18

جمهوري اسامي ايران
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان کرمانشاه

نوبت اول

نوبت اول

عبدالحكيم آصفي - شهردار پيشين

 ديدار مسئولين مديريت شهري هشتگرد 
با مدير جديد آموزش و پرورش شهرستان ساوجباغ 

دكتر امير بهمني، شهردار هشتگرد به 
همراه علي شجري پور، رئيس و اعضاي 
شوراي اسامي شهر با محمود پايكاري 
مدير جديد آموزش و پرورش شهرستان 

ساوجباغ ديدار  كردند.
 ، هشتگرد  شهردار  نشست  اين  در  
رئيس و اعضاي شوراي اسامي ضمن 
براي  توفيق  آرزوي  و  انتصاب  تبريك 
پايكاري در مورد مسائل مرتبط  آقاي 
با آموزش شهروندي و تعامات بيشتر 
شهرداري و اداره آموزش و پرورش به 

پرداختند0 گفت وگو 
مدارس  همكاري  به  بهمني  امير  دكتر 
در  و حقوق شهروندي  امورشهري  در 
 : گفت  و  كرد  اشاره  هشتگرد  شهر 
يادگيري  براي  فضا  بهترين   مدارس 
است  شهرنشيني  فرهنگ  وآموزش 
 وهمچنين بهترين مكان براي آگاه سازي 
دانش آموزان نسبت به مسائلي از قبيل 
 جداسازي زباله وكاهش توليد پسماند،

 نظافت عمومي شهر و نيز آشنايي آنها 
با خطرات ناشي از برخي عادات ناپسند 
در زندگي شهر نشيني و آگاه سازي دانش 
آموزان به رعايت حق و حقوق شهروندي 

است .
اين آموزش ها كه مسائل   : افزود  وي 
را  آموزشي  و  اجتماعي   ،  فرهنگي 
در بر مي گيرد مستلزم همكاري مستمر 
بين مديران مدارس ومسئولين مديريت 
رويكرد  با  اميدواريم  كه  است  شهري 

مثبت مديريت شهري و آموزش و پرورش 
شهرستان در آينده شاهد نتايج خوبي 

در اين زمينه باشيم .
علي شجري پور، رئيس شوراي اسامي 
شهر نيز در اين ديدار توجه به آموزش 
و پرورش را بسيار حائز اهميت دانست 
امروزي آموزش و  : در جوامع  و گفت 
نهاد  ترين  كليدي  عنوان  به  پرورش 
آموزشي جهت توسعه همه جانبه به شمار 
مي رود چرا كه در پرتو آموزش است كه 
انسان ها متحول مي شوند. برپايه نظام 
آموزشي و تربيتي يك جامعه است كه 
نهادينه شده  اجتماعي  انضباط  و  نظم 
و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقي و 

توسعه حركت مي كنند .

  

وي گفت : تعليم و تربيت دانش آموزان 
مجموعه شوراي  اصلي  از دغدغه هاي 
اسامي شهر هشتگرد است و در اين 
راستا در مجموعه شوراي اسامي آماده 
هر گونه مساعدت و همكاري با آموزش 

و پرورش هستيم.
 حسين جوادان ، علي جوادي و رسول 
انصاري نيز از ديگر اعضاي شوراي اسامي 
و  داشته  حضور  نشست  اين  در  شهر 
ضمن تبريك به مدير جديد آموزش و 
پرورش و آرزوي موفقيت براي ايشان، 
هشتگرد  شهري  مديريت  آمادگي  از 
جهت همكاري با آن سازمان و زمينه هاي 

مختلف همكاري سخن گفتند.

سردار محمدكاظم تقوي مطرح كرد:
ارتقاي امنيت و آسايش زائران و مجاوران در سايه توسعه و گسترش حضور پليس در مشهد

فرمانده انتظامي خراسان رضوي از تامين 
امنيت كامل زائران در استان خراسان 
رضوي خبر داد و گفت: امسال قصد 
داريم با توسعه اقدامات و افزايش حضور 
موثر و كارآمد پليس بستر مناسبي 
براي ارتقاي امنيت و آسايش زائران 

فراهم كنيم.
سردار محمدكاظم تقوي در گفت وگو با 
خبرنگار آستان نيوز اظهار كرد: خدمت 
به زائران امام علي بن موسي الرضا)ع( از 
افتخاراتي است كه نصيب نيروي انتظامي 

جمهوري اسامي ايران شده است.
روزي  به خدمت شبانه  اشاره  با  وي 
نيروي انتظامي به مردم ادامه داد: نيروي 

انتظامي جمهوري اسامي ايران براي 
تامين امنيت زائران، در مواقع خاص 
و مقاطع مختلف بنا بر مقتضيات زمان 
طرح ها و ماموريت هاي مختلف قانوني 

و ذاتي را به اجرا گذاشته است.
فرمانده انتظامي خراسان رضوي  با اشاره 
به فعاليت هاي نيروي انتظامي در خصوص 
زائران حرم رضوي عنوان كرد: امسال 
با اجراي طرح گسترش  سعي داريم 
فرماندهي  در سطح  انتظامي  نيروي 
انتظامي استان خراسان رضوي بستر 
مناسبي براي ارتقاي امنيت و آسايش 

زائران فراهم كنيم.
وي نيروي انتظامي را همراه و ياور مردم 

دانست و عنوان كرد: خدمت رساني به 
زائران پياده دهه آخر صفر از جمله خدماتي 
بود كه با مشاركت ساير دستگاه هاي 
انجام  خدمت رسان استاني به خوبي 
شده و خوشبختانه مشكل امنيتي و 

انتظامي در اين ايام نداشتيم.
فرمانده انتظامي خراسان رضوي با بيان 
اينكه خدمت رساني به زائران حضرت 
استان  در  الرضا)ع(  موسي  بن  علي 
خراسان رضوي از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است، افزود: ماموران نيروي انتظامي 
ضمن تاش براي تامين امنيت زائران 
اطاع رساني هاي ازم از فعاليت هاي 
مربوط به تمهيدات و طرح هاي ترافيكي 

را انجام مي دهند.
سردار تقوي خاطرنشان كرد: با همكاري 
آستان قدس رضوي اميدواريم همواره 
براي افزايش كيفيت خدمت رساني به 
زائران گامي نوين برداشته شود و زائران 
زيارتي به ياد ماندني از سفرشان به مشهد 

مقدس را در خاطر داشته باشند.
وي با بيان اينكه فرماندهي انتظامي 
خراسان رضوي براي تامين امنيت زائران 
تاش شبانه روزي دارد، افزود: خدمت 
به زائران امام هشتم توفيقي است كه 
با تامين  نصيب ما شده و اميدواريم 
اين  شكرگزار  زائران،  كامل  امنيت 

نعمت باشيم.

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه


