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 سالروز مياد 
 حضرت زينب كبری)س( 

 و روز پرستار
مبارک باد

 قاليباف در سلسله همايش هاي
»کارنامه چهل سالگي«:
 چالش اول و آخر ما
 در كشور
ضعف مديريت است

خبريادداشت
آيت اه جوادي آملي:

عمل به توصيه هاي قرآني باعث كاهش 
مشکات اجتماعي مي شود

استاد برجسته حوزه علميه قم تاکيد کرد: اگر به توصيه قرآني در جامعه عمل کنيم، ديگر شاهد مشکات 
اجتماعي نخواهيم بود زيرا جامعه را سخنان ائمه هدايت و اداره مي کند.به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ 
و هنر خبرگزاري آنا، آيت اه عبداه جوادي آملي در ديدار مديرعامل، خبرنگاران و اعضاي تحريريه 
خبرگزاري آنا و اقشار مختلف نهادهاي انقابي، به بيان برخي مباحث اخاقي و مسائل روز اشاره کرد 
و گفت: جامعه را ادب اداره مي کند و اينکه به ما گفته اند سام کنيد براي اين است که جامعه اي که 
با سامت باشد، ادب متقابل را رعايت مي کند.وي به بيان روايتي اشاره کرد و افزود: اگر کسي به شما 
سام کرد، جواب سام واجب است. اگر تحيتي به شما داد، شما بايد با معادل يا بهتر از آن جبران کنيد.

اين مرجع تقليد با بيان آيه ۶۰ سوره الرحمن که مي فرمايد »َهْل َجزاُء اْلِْحساِن إَِلا اْلِْحساُن« تصريح 
کرد: بر اساس اين آيه قرآن اگر مشکلي داشته باشيم و کسي مشکل ما را حل کند و بعد براي آن فرد 
مشکلي پيدا شود و ما بخواهيم مشکل او را حل کنيم، اين عدل است نه احسان. اگر مشکل ديگري 
براي آن فرد پيش آمد و ما پيش دستي کرديم و به دنبال حل آن بوديم، احسان محقق مي شود.وي 
يادآور شد: اگر ما به اين توصيه قرآني در جامعه عمل کنيم، ديگر شاهد مشکات اجتماعي همچون 

طاق و زدوخورد خياباني نخواهيم بود زيرا جامعه را سخنان ائمه هدايت و اداره مي کند.

   حاتمي: ايران با وجود تحريم هاي آمريکا 
به پيشرفت خود ادامه مي دهد

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: ايران با وجود تحريم هاي آمريکا، به پيشرفت خود ادامه 
مي دهد.به گزارش خبرگزاري مهر، امير سرتيپ امير حاتمي که براي ديدار و مذاکره با مقامات 
جمهوري اسامي موريتاني به اين کشور سفر کرده بود با »محمد غزواني« وزير دفاع موريتاني 
ديدار و گفت وگو کرد.حاتمي در اين ديدار مشترکات ديني و فرهنگي دو کشور را به رغم فاصله 
 جغرافيايي، زمينه مناسبي براي توسعه دو کشور دانست و اظهار داشت: جمهوري اسامي ايران به رغم 
تمامي دشمني هاي آمريکا و تحريم هاي ظالمانه، همچنان به پيشرفت هاي خود ادامه 
مي دهد و آمادگي دارد دستاوردهاي علمي، فناوري و ... را در اختيار همه کشورهاي 

مسلمان  از جمله جمهوري اسامي موريتاني قرار دهد.

 يکتا: رهروان شهدا بايد به دنبال رفع
مشکات مردم باشند

مديرعامل بنياد کرامت امام رضا)ع( گفت: رهروان شهدا بايد به دنبال رفع مشکات مردم باشند.
به گزارش خبرگزاري رسا، سردار حسين يکتا در نخستين گردهمايي فعالن يادواره هاي شهداي 
سراسر کشور با اشاره به اينکه در برگزاري محافل و يادواره ها بايد به دانش و علم مورد نياز 
برسيم، اظهار کرد: برگزاري اين برنامه ها بايد تغيير و تحول را در جامعه به دنبال داشته باشد.

وي با بيان اينکه رهبرهاي اجتماعي درحال در اختيار گرفتن قدرت هاي جامعه هستند، اضافه 
کرد: افرادي که در جبهه انقاب حضور دارند نيز بايد تاش کنند تا به عنوان رهبران اجتماعي 
شناخته شوند و در اين راستا بايد براي رفع مشکات مردم دغدغه داشته و تاش لزم را دنبال 
کنند.مديرعامل بنياد کرامت امام رضا)ع( خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني نيازمند عملکردهايي 
بر مبناي دانش و علم هستيم تا بتوانيم با اين رويکرد در کارهاي فرهنگي و اجتماعي خود به 
نتايج مورد نظر برسيم. وي با تاکيد بر اينکه يادواره هاي شهدا بايد رهروان شهدا را تربيت کنند، 
تصريح کرد: افرادي که به دنبال زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا هستند بايد با مشکات 

فعلي روبه رو شوند اما بدون ضعف و ناتواني کار خود را دنبال کنند. 

 ميرسليم: بايد مراقب فتنه گران
در چهلمين سال پيروزي انقاب بود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد مراقب فتنه گران در چهلمين سال پيروزي 
انقاب بود.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، مصطفي ميرسليم در 
صفحه توئيتر خود درباره فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي، مطلبي نوشت.
وي نوشت: چهلمين سالگرد انقاب اسامي فرصت مغتنمي است، براي بزرگداشت ارزش هاي 
متعالي انقاب، گراميداشت پايمردي عظيم هموطنان شريفمان در مقابل با انواع مشکات 
داخلي و دشمن هاي استکبار، تقدير از پرچم داري رهبري ولي فقيه.ميرسليم ادامه داد: اين 

فرصت نبايد ابزاري براي فتنه گران يا جولنگاه منحرفان باشد.

بازي دولت ها در زمين باشگاه هاي ورزشي 
غامرضا انبارلويي

سال هاست که دولت هاي مجري اجراي اصل 44 
قانون اساسي در صدد واگذاري دو باشگاه ورزشي 
پرسپوليس و استقال به عنوان دو شرکت دولتي 
مندرج در پيوست بودجه کل کشور هستند اما 
تاکنون اين دو باشگاه واگذار نشده اند. چرا؟ اين 
واگذاري يك رويداد مالي و يك معامله دولتي است 
 و سازوکار مالي خاص خود، همانند ديگر واگذاري ها 
 که به صورت صحيح انجام شده، دارد. اما درگيرودار سياست بازي 
و سياسي کاري گرفتار شده است. روزي روزگاري يك اسپانسر همه 
هاي  خرج  شده  معلوم  امروز  که  بود  باشگاه  دو  اين  از  يکي  کاره 
بي حساب وکتابي که دراين باشگاه به منظور خريد بازيکن مي شد 
امروز در عداد بدهکار هزار ميليارد توماني  از کيسه خليفه بوده و 
در ليست رسيدگي هاي قوه قضائيه قرار گرفته است. قانون اجراي 
سياست هاي اصل 44 بنگاه ها را براساس فعاليت به سه گروه تقسيم 
کرده که سال هاست اين دو باشگاه از اين گروه به گروه ديگر براساس 
مصوبات هيئت وزيران نقل مکان مي کند. توجه به مراتب زير سابقه  
اين نقل مکان ها در دولت سابق موسوم به بهار و دولت فعلي موسوم 

به تدبير واميد به شرح زير است.
الف در دولت بهار ورود به گروه:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/7/6 به استناد اصل يكصدو سي 
و هشتم قانون اساسي جمهوري اسامي ايران تصويب نمود: 

با توجه به تشكيل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم 
بخش دولتي در ورزش، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي 
و باشگاه هاي فرهنگي ورزشي پيروزي )پرسپوليس( و استقال 
موضوع رديف هاي )388( ، )389( و )390( پيوست شماره )3( 
تصويب نامه شماره 115320/ت43181 ك مورخ 1388/6/7 از 
گروه )1( بنگاهها و فعاليت هاي اقتصادي موضوع ماده )2( قانون 
اجراي سياست هاي کلي اصل )44( قانون اساسي به گروه )2( 

پيوست شماره )2( تصويب نامه مذکور منتقل مي گردند. )1(
ب - در دولت تدبير واميد خروج از گروه:

هيئت وزيران در جلسه 1394/5/18 به پيشنهاد شماره 61/39694 
مورخ 1394/3/27 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد 
مواد )2( و )3( قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم  

قانون اساسي مصوب 1387 تصويب کرد:
شرکت هاي فرهنگي - ورزشي استقال ايران و پيروزي )پرسپوليس( 
و  انطباق  اجرايي تشخيص،  نامه  آيين   )2( پيوست شماره   از 
طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه 
اقتصادي مصرح در ماده )2( قانون اصاح موادي از قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي 
ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 
موضوع تصويب نامه شماره 115320/ت43151 ك مورخ 1388/6/7 
و اصاحي آن موضوع تصويب نامه شماره 141533/ت 47354 

هـ مورخ 90/7/17 خارج مي شوند. )2(
ج- مفاد ورودي و خروجي اين دو باشگاه از گروه فعاليت هاي اقتصادي نشان 
مي دهد که دولت تدبير و اميد ورود اين دو باشگاه به گروه 2 فعاليت هاي 

اقتصادي اصل 44 را برنتافته و آن ها را از گروه مذکور خارج کرده است.
د- در اين سال ها با اين مصوبه هيچ اتفاقي از باب آن ورود و اين خروج 
درخصوص واگذاري اين دوشرکت نمي افتد و سه سال بعد يعني درسال 

97 دولت تدبير و اميد مصوبه خود را به شرح زير لغو مي کند. 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1397/9/25 به پيشنهاد وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و به استناد مواد 2 و 3 قانون اجراي 
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مصوب 78 حتي تصويب 

کرد مصوبه شماره 67604 مورخ 1394/5/8 لغو مي شود.)3(
ادامه در صفحه 4

صفرهای مهم تر از يک
مسعود پيرهادی - سردبير

»صفر« بازهم صدرنشين اخبار شد. 
عيبی هم ندارد، مسئله ای است که 
بپردازند  آن  به  اقتصاد  اهالی  بايد 
اينجاست  نکته  اما  کنند  بررسی  و 
 که عموم اقتصاددانان، بر اين نکته 
متفق القولند، اين حذف و اضافه های 
صفری، »تقريباً هيچ« دردی را دوا نمی کند و به عبارتی 
صفربازی ها عاج بيماری اقتصاد ما نيست؛ نهايتاً مکمل 
است، آن هم برای اقتصادی که ثباتش قطعی شده نه 

اوضاع واحوال کنونی اقتصاد کشور.
عادت کرديم به فرار از زير بار مسئوليت اصلی، آن هم به وسيله 
طراحی يك زمين بازی فرعی و بحث های چالش برانگيز 
و جنجالی؛ چراکه بازی در زمين اصلی و با حريف قدر 
و دست وپنجه نرم کردن با غول های تورم و بيکاری و 

اشتغال و ... بدنی ورزيده و آماده می خواهد.
اين جنس صفرها فقط در اقتصاد نيستند، در فرهنگ 
می شود صفری به نام کنسرت پيدا کرد، در امور اجتماعی 
صفری به نام حضور بانوان در ورزشگاه خودنمايی می کند، 
در سياست، رفع حصر می شود صفر، در فضای بين الملل 
يك روز برجام »تقريباً هيچ« و يك روز SPV سرکاری 

و قس علی هذا.
کاسبی با اين صفرها برای برخی خيلی سود دارد. مثاً بودجه 
نهادهای فعال و انقابی که سرجمعش به نسبت بودجه 
کشور، تقريباً صفر است را بولد می کنند و از پاسخگويی 
نسبت به دوسوم بودجه کل کشور که در اختيار مؤسسات 

و شرکت های دولتی است، فرار می کنند.
البته گويی جنس دنيا همين است، درگير شدن به صفرها 
و بی ارزش ها و رها کردن يك ها، مهم ها و اولويت ها. در 
قرآن کريم کم نيست از ترجيح های با مرجح بندگان 
فراموش کاری مثل ما؛ تؤثرون الحياة الدنيا و اآخرة خير 
و ابقی؛ زندگی دنيا را ترجيح می دهند، حال آنکه آخرت، 

باقی و نيکوست.
 به نوعی لهو و لعب دنيا زينت داده می شود و اصل ماجرا 
به ورطه فراموشی می رود. حاشيه ها، بی دليل و بی جهت، 
به  از متن دانسته و پرداخته می شود و وقتی  مهم تر 
خود می آييم، فرصِت ازدست رفته، جز حسرت، چيزی 
عايدمان نمی کند. اصلی و فرعی کردن امور و شناخت 
اولويت ها از مهم ترين مسائل در زندگی و مديريت است 
و همان است که برخی را بزرگ و گروهی را کوچك 

و حقير می کند.

صفرهایمسئلهسازدر گفت و گوی رسالت با اقتصاددانان بررسی شد: سرمقاله
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نادر طالب زاده:
 نقد جسورانه و سالم 

 از ويژگي هاي
جشنواره عمار است

12

محمد جواد ظريف:
 اروپا به وعده خود

عمل نکرد

9

حجت ااسام ابوترابي فرد:
50 هزار ميليارد تومان 

 فرار مالياتي 
در كشور داريم

3

رسالت بررسي مي کند؛

 خطاهاي پزشکي
از آمار تا واقعيت

پرونده ويژه

صفحه1۰

آگهيمناقصهعمومي
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقام مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين 

نمايد:

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR  مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 
07731312251 و 07731312254 تماس حاصل فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/22

خ ش: 97/10/17

مناقصه97/087تقاضايشمارهMR-9640048شمارهتقاضاومناقصه

خريدكسكتازسازندگانداخليشرحاقامدرخواستي

مبلغتضمينشركتدرفرآيند
ارجاعكار

مبلغبرآوردمناقصه12/000/000/000ريالميباشد.
مبلغتضمينشركتدرفرآيندارجاعكار:600/000/000ريال

نوعتضمينشركتدرفرآيند
ارجاعكار

تضمينشركتدرفرآيندارجاعكاربهصورتيكيازتضامينقابلقبولوفقآييننامهتضمينشماره123402/ت50659هـمورخ1394/09/22
هياتوزيرانميباشد.

1397/11/15تاريختحويلاسنادبهواجدينشرايط

1398/12/11آخرينمهلتارائهپيشنهادات

1397/12/19تاريخگشايشپاكاتفني

1398/01/19تاريخگشايشپاكاتمالي

استانبوشهر،عسلويه،منطقهويژهاقتصاديانرژيپارس،شركتمجتمعگازپارسجنوبي،فاز2و3،مديريتبازرگاني-واحدخريد-تلفن:آدرسوتلفنمناقصهگزار
54و31312251-077فكس:077-37325434

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

شركتمليگازايران
شركتمجتمعگازپارسجنوبي

شماره مجوز 1397.5322
نوبت دوم

Alcatel lucentفراخوانمناقصهتامينسوئيچهای
جهتشبكهساختمانهایاداری

شرکت نفت ستاره خليج فارس در نظر دارد تامين سوئيچ های Alcatel lucent جهت شبكه 
ساختمان های اداری خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. لذا 
از همه تامين کنندگان دعوت به عمل می آيد در صورت تمايل، با توجه به شرايط درج شده 
در سايت WWW.PGSOC.IR نسبت به تكميل فرم ها اقدام و پاکت های خود را حداکثر 
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روحاني: فرمان اجراي عمليات کرباي۴ را هاشمي رفسنجاني صادر  کرد
رئيس جمهور گفت: فرمان عمليات کرباي۴ را هاشمي صادر کرد.به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، حجت ااسام حسن روحاني در دومين 
مراسم سالگرد ارتحال آيت اه اکبر هاشمي رفسنجاني با بيان اينکه آن مرحوم 
بر گردن همه ملت ايران حق بزرگي داشت، گفت: وي در طول زندگي اش 
برتر و بااتر از جايگاهي بود که در آن قرار داشت. وي افزود: هاشمي در 
دوران طلبگي، به دنبال اين بود که از قلم بزرگان حوزه استفاده  کند و مجله 
مکتب تشيع را پايه گذاري کند، در آن دوران، اگر کسي مقاله اي مي نوشت، 
به وي روزنامه نويس مي گفتند و اگر کسي سخنراني مي کرد، مي گفتند 
منبري و روضه خوان است و اين نوانديشي يک طلبه جوان را در نظر بگيريد. 
رئيس جمهور با ابراز اينکه هاشمي در نهضت اسامي از ياران نزديک امام)ره( 
بود و همواره بااتر از فضاي حوزه تاش مي کرد، اظهار داشت: در دوران 
انقاب و نهضت اسامي که هرکس کتابي درباره مسائل ديني مي نوشت، او 
راجع  به سردار سازندگي دوره قاجار يعني اميرکبير و مسئله فلسطين کتاب 
نوشت، او اموالش را در راه خدا داد و بسياري از طاب فقير را صاحب خانه و 
منزل کرد و هيچ شاقي نتوانست او را به زانو در آورد؛ نه شاق ساواک، بلکه 
شاق بر آبروي هاشمي هم او را به زانو درنياورد.روحاني با بيان اينکه امروز 
اينجا هستيم تا بگوييم هاشمي زنده است و مي ماند و استقامت و صبر و تحمل 
هاشمي زنده است، گفت: آنچه آرزوي هاشمي بود، يعني نظام سربلند اسامي 
را  ملت ما دنبال مي کند و تا ايران و نظام اسامي هست، هاشمي مي ماند، 
ملت ما هاشمي را در خيابان انقاب بدرقه کرد و هاشمي نمرده و نمي ميرد 
و جايگاه رفيع ميان مردم قدرشناس اين سرزمين داشت، هوشياري ملت 
ما در دو نقطه آشکار شد، آخرين انتخاباتي که هاشمي شرکت کرد و رأي 

مردم استان تهران و بدرقه باشکوه وي نشان داد با تهمت و با دروغ نمي توان 
فرهيخته ملت را از صحنه دور کرد. وي افزود: امام عزيز و بزرگوار راجع  به او 
آن روزي که مورد حمله ضدانقاب قرار گرفت، گفت "هاشمي زنده است" 
مانند روزي که مدرس ترور شد و پيام داد "مدرس زنده است" و امام اين 
جمله را از آن مقطع تاريخي وام گرفت.رئيس جمهور خاطرنشان کرد: مقام 
معظم رهبري فرمود "هيچ کس براي من هاشمي نمي شود" و بعد رحلت 
هاشمي، رهبر انقاب در جلساتي که خدمتشان مي رفتم با سوز و آه از مرگ 
هاشمي ياد مي کردند و مي فرمود "تمام ساعات روزم به فکر هاشمي هستم". 
ما قبل از رأي گيري براي رياست اولين دوره مجلس، نمايندگان حزبي را جمع 
کرديم و اولين نظر اين بود مقام معظم رهبري رييس مجلس شوند و اين نظر 
اکثريت جمع بود ولي ايشان فرمودند، "تنها کسي که در اين شرايط مي تواند 
رييس مجلس شود هاشمي است" و به بهترين شکل مجلس اول، دوم و سوم 
را اداره کرد.روحاني ادامه داد: هاشمي در دفاع مقدس و استقرار صلح نقش 
کم نظيري داشت. در جنگ فرمانده کل قوا، امام بود اما بعد شهادت شهيد 
بهشتي، هربار که خدمت امام مي رسيدم و درباره جنگ چيزي مي گفتم، 
مي فرمودند "اين مسايل را به آقايان خامنه اي و هاشمي بگو و از طريق آنها 
پيگيري کن" و بار جنگ بر دوش اين دو عزيز بود.روحاني با بيان اينکه از 
سال 62 هاشمي فرمانده جنگ شد و پيشنهاد مقام معظم رهبري هم آقاي 
هاشمي بود، گفت: در عمليات کرباي۴ که جزو عمليات هاي سرنوشت ساز 
بود و با شکست مواجه شد، فرمان عمليات کرباي۴ را هاشمي صادر کرد و 
من کنار ايشان بودم؛ بعد کرباي۴ ناموفق، تصميم گرفت عمليات ديگري 
انجام دهد و با صبر و حوصله و خستگي ناپذيري اين کار را انجام داد. وي با 

بيان اينکه هاشمي بنيانگذار فناوري هسته اي بود، اظهار کرد: هرکس از فناوري 
هسته اي حرف بزند و نام هاشمي را نياورد دروغ گفته است. اولين کسي که 
دستور داد سانتريفيوژ وارد کشور شود و مذاکرات با مقامات پاکستان انجام 
شود هاشمي بود.رئيس جمهور تأکيد کرد: در هفته هاي آينده با موشک هاي 
ساخت خودمان دو ماهواره را به فضا خواهيم فرستاد. اگر امروز قدرت دفاعي 
داريم، از يادگاران هاشمي است. اگر اعتدال داريم يادگار اوست؛ اگر بخواهيم 
مجسمه اي از اعتدال در دوران انقاب بسازيم؛ تنديس هاشمي مي تواند باشد. 
او با افراط و تفريط مخالف بود. اصل اعتدال براي اسام و پيامبر)ص( است 
ولي در اين دوران هاشمي پدر تفکر اعتدال است و اساس اميد در کشور بود. 
هاشمي فوق جناح بود و به جناحي تعلق نداشت. فراجناحي بودن سخت 
است؛ روز پيروزي همه کف مي زنند ولي در سختي دور مي شوند. هاشمي با 
هر دو جناح خوب بود ولي با افراطيون هر دو جناح مخالف بود. معتدلين هر 
دو جناح هاشمي را پناهگاه خود مي ديدند.وي تصريح کرد: بازاري و تاجر و 
کارگر که پيش او مي رفت با توشه اي از خدمت او برمي گشت. هاشمي صبور 
و مظلوم بود؛ در تاريخ انقاب نديدم بعد از شهيد بهشتي به کسي به اندازه 
هاشمي ظلم کرده باشند. هرچه خواستند گفتند و او هم خم به ابرو نياورد.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: بايد امروز هاشمي خودمان باشيم و راهش را 
دنبال کنيم و تحمل و مدارا کنيم و اعتدال را در پيش بگيريم، راه و روش 
پيامبر)ص( ميانه روي بود، از هاشمي اعتدال را ياد بگيريم.روحاني تأکيد 
کرد: امروز که مي گذرانيم سخت است و دشمن با تمام توانش عليه ما آمده 
تا فشار سياسي و اقتصادي وارد کند؛ با صبر و اعتدال و پيروي از هاشمي 

مي توانيم انقاب را حفظ کنيم.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأکيد کرد: پذيرش FATF مزيتي براي 
کشور نخواهد داشت.سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، با اشاره به ادعاي برخي مسئوان مبني بر اينکه اگر درخواست هاي FATF را نپذيريم حتي 
کشورهاي دوست هم ارتباط هاي بانکي و مالي خود را با ايران قطع مي کنند گفت: کساني که 
اکنون درباره لوايح  FATF چنين مسائلي را مطرح مي کنند زمان مذاکرات برجام هم مي گفتند 
اگر برجام را بپذيريم تمام مشکات کشور حل مي شود، اما در واقعيت ماحصل برجام مجموعه 
تعهدات هسته اي بر دوش کشور بود و ريز رفتارهاي ما را زير نظر آژانس بين المللي انرژي هسته اي 
قرار داد.وي افزود: پذيرش FATF هم اينگونه است که فقط يک سري تعهدات را بر دوش 
کشور مي گذارد و مزيتي هم براي ما نخواهد داشت. مگر آمريکا به راحتي از برجام خارج نشد، 
چه مجازات بين المللي برايش داشت؟ کشورهاي اروپايي هم که از ايران خواستند به تعهدات 

برجام پايبند بماند، مگر قرار نبود SPV را اول ژانويه راه اندازي کنند، چرا تاکنون کاري نکردند؟  
بنابراين ادعاي برخي مبني بر اينکه عضويت ايران در لوايح FATF مشکلي براي کشور ايجاد 
مي کند درست نيست. وي با تأکيد بر اينکه عضويت در FATF، دادن تعهد قطعي در برابر 
سود احتمالي بوده و عقاني نيست افزود: برخي ادعا مي کنند، نپذيرفتن FATF باعث مي شود  
ما حتي نتوانيم با کشورهاي دوست مانند سوريه، روسيه، عراق، چين و ... مراودات بانکي و مالي 
داشته باشيم، اين بيان درست نيست، چرا که کشورهاي ديگر بر اساس FATF نيست که 
نمي توانند با ايران همکاري کنند، اين تحريم هاي ثانويه آمريکاست که مانع همکاري بانک ها و 
سوئيفت با ايران مي شود.وي  گفت: تحريم هاي ثانويه آمريکا فوق FATF است و آمريکايي ها 
کشورها را تحت فشار تحريم هاي ثانويه خود قرار مي دهند تا با ايران همکاري نکنند، اين واقعيت 

به وضوح در کام مسئوان چيني، روسي و ديگر کشورها مشهود است.

محمدي:
سقوط برخي خواص به معناي سقوط انقاب نيست

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: سقوط برخي 
خواص به معناي سقوط انقاب نيست.به گزارش خبرنگار 
خبرگزاري رسا، منوچهر محمدي در همايش بصيرتي 
با عنوان »چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي ايران« 
به تبيين دستاوردهاي انقاب اسامي پرداخت و گفت: 
انقاب اسامي حرکتي معجزه گونه داشته است، زيرا از 
يک سو با استکبار جهاني مقابله کرده و از سوي ديگر 
حرکتي رو به پيشرفت داشته است.وي با بيان اين که 
انقاب اسامي در ميان همه انقاب هاي جهان بي نظير 
است، اظهار داشت: ايران در دوران پيش از انقاب مهره 
نظام سلطه بود، اما انقاب اسامي نه تنها ايران را از چنگ 
آمريکا رها کرد، بلکه نابودي استکبار جهاني را در دستور 
کار خود قرار داد.وي با اشاره به اين که گفتمان انقاب 
اسامي همه سيستم و نظام سلطه را به چالش کشيده 
است، خاطرنشان کرد: آمريکا با راه اندازي داعش قصد 
براندازي نظام جمهوري اسامي ايران را داشت، اما امروز 

شاهد هستيم که نيروهاي خود را از سوريه و افغانستان 
خارج مي کند.محمدي با تأکيد بر اين که امام راحل 
با پشتوانه قدرت الهي انقاب اسامي را به ثمر نشاند، 
اظهار داشت: امام خميني)ره( تئوري جديدي در نظام 
جهاني پايه ريزي کردند و فرمودند »ملت ها مستضعف 
و دولت ها مستکبر هستند«؛ ايشان حتي مي فرمودند 
ملت آمريکا هم مستضعف است و ما با ملت ها مشکل 
نداريم، بلکه مشکل ما دولت هاي مستکبر هستند.استاد 
علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به اين که اسام 
شيعي در اعماق زواياي بوميان آمريکاي اتين نفوذ 
کرده است، تأکيد کرد: امروز شاهد هستيم که تسخير 
وال استريت در آمريکا و قيام جليقه زردها در فرانسه 
الگو گرفته از انقاب اسامي هستند؛ با ياري خداوند در 
آينده اي نه چندان دور شاهد فروپاشي آمريکا خواهيم 
بود و اين فروپاشي به مراتب از فروپاشي شوروي بدتر 
و سهمگين تر است. وي به دستاوردهاي تاريخ تمدني 

انقاب اسامي ايران اشاره و اظهار کرد: انقاب اسامي 
دوران نزول غرب و دوران عروج جهان اسام است؛ بعد 
از پيامبر اکرم)ص( جامعه اسامي دچار انحراف شد، اما 
پس از امام خميني)ره(، رهبر معظم انقاب با قدرت 
و استقامت راه ايشان را ادامه دادند و با همه فتنه ها 

مقابله کردند.محمدي با بيان اين که بصيرت و آگاهي 
رمز بقاي انقاب است و با تأکيد بر اين که سقوط برخي 
خواص به منزله سقوط انقاب اسامي نيست، گفت: ما 
بايد مراقب خودمان باشيم که همچنان در مسير انقاب 

حرکت کنيم، زيرا حرکت انقاب توقف ندارد.

خبر
بروجردي:

تعلل در اجراي SPV به تقويت روابط 
ايران با چين و روسيه کمک مي کند

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: تعلل در اجراي SPV به تقويت 
روابط ايران با چين و روسيه کمک مي کند.عاءالدين بروجرودي در 
 گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طواني شدن زمان اجراي ساز و کار 
ويژه اروپا،SPV گفت: تاکنون کشورهاي اروپايي در اين زمينه نمره 
قابل قبولي دريافت نکرده اند و نتوانسته اند حداقل اقتداري از خود 
در برابر فشارهاي آمريکا نشان دهند.وي با بيان اينکه اگر اين رويه 
و ضعف اروپايي ها در برابر آمريکا ادامه پيدا کند قطعا به ضرر منافع 
ملي خود آنان خواهد بود پيش از آنکه به ضرر ما باشد تصريح کرد: 
ايران همواره در طول ۴۰ سال پس از پيروزي انقاب اسامي ثابت 
کرده است که در خأ باقي نمي ماند و همواره در اوج تحريم هاي 
آمريکا،تحريم را بر اساس منافع ملي مان مديريت کرديم و موفق 
به عبور از گردنه هاي سخت شديم.بروجردي با بيان اينکه مهمترين 
تحوات علمي و فناوري هاي نوين ما در دوران تحريم صورت گرفته 
است و ما همواره تحريم را تبديل به فرصت کرده ايم تاکيد کرد: 
بر اين اساس اگر اروپايي ها نتوانند مقابل فشارهاي آمريکا مقاومت 
کنند، اولين بازنده اين کار شرکت هاي اروپايي هستند چرا که روابط 

ما با چين و روسيه گسترده تر خواهد شد.

نعيميپور:
روحاني به اصاح طلبان پشت کرد

فعال سياسي اصاح طلب گفت: روحاني به اصاح طلبان پشت کرد.محمد 
نعيمي پور در گفت وگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به اين سوال »چرا کميته 
مشترک اصاح طلبان و دولت تاکنون تشکيل نشده است؟«، گفت: آقاي واعظي 
بايد به خاطر داشته باشد در جلسه اي که با رئيس جمهور برگزار شد، روحاني 
ماموريت داده بود که عارف کميته را تشکيل دهد تا ارتباط با رئيس جمهور 
برقرار شود اما عارف نپذيرفت و گفت که واعظي بايد مسئول اين کار شود و 
من )عارف( هم در خدمت هستم و کمک مي کنم.وي افزود: از آن جلسه به 
بعد، بنده هيچ اطاعي ندارم که چرا کميته تشکيل نشده است، البته واعظي 
بايد کميته را تشکيل دهد و طبيعتا هم بايد از عارف مشورت بگيرد.نماينده 
مجلس ششم در پاسخ به اين سوال »آيا اصاح طلبان پيشنهادها و نظرات 
خود را به دولت منتقل مي کنند؟«، اظهارداشت: قرار بود اگر پيشنهادي مي 
خواهد ارائه شود ازطريق کميته مشترک عمل شود و علي القاعده همه به 
اين موضوع واقف بودند که بدون تشکيل کميته، نظرات شخصي است و به 
عنوان مجموعه اصاح طلبان مطرح نمي شود.نعيمي پور همچنين نسبت به 
موضع گيري هاي اخير محمود واعظي درباره اصاح طلبان واکنش نشان داد 
و اظهارداشت: آقاي واعظي بايد بدانند که اگر اصاح طلبان و خاتمي نبودند، 
روحاني تا حاا رئيس جمهور نشده بود؛ متاسفانه يکي از نقاط ضعف آقاي 
روحاني اين بود که واعظي را به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور منصوب 
کرد.وي به پيام انتصاب واعظي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور اشاره 
مي کند و مي گويد: با اين انتصاب اين پيام از سوي روحاني منتقل شد که 
من )رئيس جمهور( از سمت اصاح طلبان به اصولگرايان معتدل به خصوص 
اريجاني شيفت پيدا کردم.اين فعال سياسي اصاح طلب با تاکيد براينکه 
محمود واعظي نبايد درباره اصاح طلبان صحبت کند چرا که او حلقه وصل 
اصولگرايان معتدل است، افزود: يکي از گايه هاي بزرگي که اصاح طلبان 
از روحاني دارند مربوط به انتصاب واعظي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور 
است، در واقع روحاني با انتصاب واعظي به اصاح طلبان پشت کرد و هنوز 
اصاح طلبان خوددار هستند از آنکه بخواهند انتقادي به رئيس جمهور کنند.
نعيمي پور با بيان اينکه بهتر است آقاي واعظي به فکر خودش باشد و نيازي 
نيست براي اصاح طلبان اظهار ناراحتي کند، تصريح کرد: بنده براي واعظي 
خيلي متاسف هستم چرا که پس از پايان دولت روحاني ديگر جايگاهي در 

صحنه سياسي نخواهد داشت.

خبر
قاليبافدرسلسلههمايشهاي»کارنامهچهلسالگي«:

 چالش اول و آخر ما در کشور
 ضعف مديريت است

محمد باقر قاليباف شامگاه پنج شنبه در همايش »کارنامه چهل سالگي، 
بررسي مسائل، چالش ها و فرصت ها در دهه پنجم انقاب« در مشهد اظهار 
داشت: هر حرکت و انقابي در هر مجموعه اي از سازماندهي سياسي 
فضاي امروز دنيا با وجود جريان ها و نگرش هاي مختلف وقتي به قدرت 
مي رسد بايد ساختاري براي خود طراحي کند تا اين قدرت را حفظ و 
همچنين ساختاري را طراحي کند تا افزايش قدرت هم بدهند و اين 

شامل هر حرکت و انقابي مي شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: انقاب اسامي ويژگي 
منحصربه فردي نيز داشت؛ باورش مبتني بر اعتقاد به سنت هاي الهي 
بود آن هم در موقعي که فرهنگ ليبرالي و سرمايه داري در تمام سطوح 
جهاني، منطقه اي، ملي، محلي و حتي نفر به نفر نفوذ پيدا کرده است. ما 
انقابي داريم که بنا به تعبير زيباي حضرت امام )ره( اگر شما بخواهيد 
مقابل دين ما بايستيد، ما مقابل همه دنياي شما خواهيم ايستاد، مصداق 

پيدا مي کند.
قاليباف افزود: پس انقاب اسامي با چنين تفکر و باوري مبتني بر اعتقاد 
بر سنت هاي الهي و فرهنگ برخاسته از قرآن و اهل بيت )ع( گام برداشته 
و خود را در چارچوب نظم نوين جهاني جا نمي دهد و در عصري اتفاق افتاد 

که دوره جنگ سرد بود و دنيا تحت سيطره دو قدرت قرار داشت.
آن ها دست از سر ما برنمي دارند مگر اينکه در آرمان ها، ارزش ها، باورها، 
و  ظالم  رابطه  همان  اين  کنيم؛  نظر  تجديد  انديشه هايمان  و  تفکر ها 

مظلوم است.
وي تصريح کرد: شرايط قبل و بعد از انقاب ما متفاوت است، مهمترين 
کار و اولويت ما در قبل از انقاب، تعريف و تبيين مباني انقاب بود، ولي 
وقتي به قدرت رسيديم بايد بدانيم حرف ازم است، اما کافي نيست؛ 
امروز وظيفه همه ما کارآمدي دين در جامعه است و منظور از کارآمدي 

اين است که هم درست کار کنيم و هم کار درست را بکنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: وقتي به اين ساختار نگاه 
مي کنيم بايد بدانيم آرمان هايمان کجاست؟ سطح اول، هدف غايي و 
نهايي است که در همه عصر ها و نسل ها وجود داشته و در حقيقت فلسفه 
خلقت؛ يعني زندگي کردن براساس بندگي و سير رشد و تعالي است، 
يعني اگر ما همه امکانات مادي را فراهم کنيم، اما بندگي خدا و سير 

رشد و تعالي اتفاق نيفتد به هدف غايي خود نرسيده ايم.
قاليباف افزود: سطح دوم که امروز بيشتر با آن سر و کار داريم، سطحي 
است که بايد به جمهوريت نظام يعني مردم سااري ديني، به آزادي در 
حوزه هاي سياسي، اجتماعي و اساميت نظام يعني توجه به شريعت احکام 
و فرهنگ اسامي و در حوزه هاي عدالت، رفاه، تربيت و تعليم و در کل 

سطوح به نوعي سبک زندگي اسامي در همه شئونات بايد پرداخت.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: وقتي مي گوييم مولد 
باشيم يعني براساس باور هاي ديني خود بايد توليد قدرت، ثروت، معرفت 
و منزلت کنيم؛ کارکرد يک نظامي مثل جمهوري اسامي بايد مبتني بر 
تبيين کردن اين چهار قدرت باشد؛ يعني تبديل کردن معرفت به قدرت 

و ثروت و منزلت به قدرت.
قاليباف افزود: يک سطح عملياتي و ميداني هم داريم که به تعبير امروز 
مسائل زيرساختي، خدماتي و نياز هاي اوليه ما است؛ اگر بخواهيم يک 
ارزيابي از کارکرد جمهوري اسامي داشته باشيم بايد در اين سه سطح 
دقت کنيم؛ کارنامه ما در جا هايي قابل قبول است، اما در جا هايي هم 

اصا قابل دفاع نيست.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري افزود: در جمهوري اسامي در 
دولت سازي باقي مانديم و نتوانستيم موفق شويم و جا هايي نيز عقب نشيني 
کرديم؛ منظور از دولت سازي، قوه قضائيه، مجريه، مقننه، نيرو هاي مسلح 

و مردم هم هست، اساس اين انقاب بر مردم و مردم مداري است.
قاليباف تصريح کرد: امروز هم در داخل کشور با مشکاتي روبه رو هستيم؛ 
بيکاري، فساد، رانت، آسيب هاي اجتماعي، مشکات اقتصادي، تورم؛ بايد 
دقيقا دقت کنيم اگر امروز بر فرض مثال با فساد روبه رو هستيم فساد 
علت است يا معلول؟ بنده معتقدم همه اين مشکات معلول است و علت 
اصلي، ضعف مديريت و کارآمدي در نظام جمهوري اسامي است و در 

اين بخش دچار چالشي بزرگ هستيم.
وي خاطرنشان کرد: ما به لحاظ منابع مادي و انساني چيزي کم نداريم 
و مثال هاي زيادي هم در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي از دهه 
اول انقاب تا چهارم و تا امروز داريم؛ اما امروز چالش ما ناکارآمدي اشباع 
شده در کشور است که با آن روبه رو هستيم و مهمترين نياز بنيادي ما 

در حقيقت مديريت و اداره کشور در اين بخش ها است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اگر در تاريخ اسام و در زمان 
حکومت حضرت پيامبر )ص( و حضرت علي )ع(، نگاه کنيم در همان 
دوران کوتاه پنج ساله، درس هايي است که بايد نگاه کنيم و سرمشق 
بحث هاي مديريتي باشد. بايد ساختار ها را کوچک کنيم؛ بايد در توزيع 
فضايي قدرت و سازماندهي سياسي فضا يعني تفکيک هاي ساختاري 
اداره کشور بين کار ملي و محلي تفکيک قائل شد.هر کاري که جنبه 
حاکميتي دارد بايد در اختيار دولت باشد و هر کاري که جنيه تصدي 

گري دارد بايد به طور کامل به مردم واگذار شود.
قاليباف گفت: اگر مردم مدنظر باشند و خود مردم در ميدان کار قرار 
بگيرند شايسته سااري صورت مي گيرد، فساد به حداقل مي رسد؛ هرچه 
از انقاب فاصله گرفتيم، مرتب به سمت نوعي از تفکرات که با مباني 
انقاب در حوزه مديريت است رفتيم و اوج اين کار هم از دهه ۷۰ پايه 
گذاشته شد و اين روند تا امروز ادامه پيدا کرد و امروز آسيب هاي آن 
را در حوزه سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي بينيم، اما در حوزه دفاع و 
امنيت که امروز کارنامه قابل دفاع داريم اساس نگرش انقابي تا امروز 

باقي مانده است.
قاليباف خاطرنشان کرد: اگر در جمهوري اسامي کسي دنبال پست و 
مقامي باشد اين امر نکوهيده است و مقام معظم رهبري هم اين مطلب 
را به ما عرضه داشتند؛ بنده هم تا امروز به دنبال پست و مقام نبوده ام؛ 
هميشه دنبال اين بوده ام براي انقاب کوتاهي نکنم و دنبال امورات 
شخصي نروم اکنون هم که هيچ مسئوليت اجرايي ندارم از صبح تا آخر 
شب بيرون از خانه و مشغول فعاليت جهادي هستم؛ نه بودجه دولتي 
دارم و نه کار دولتي و امروز با مردم کار مي کنم؛ مهم اين است که هر جا 

هستيم نااميد نشويم، انقاب به ما ياد داد که »نمي شود«، نداريم.
وي تصريح کرد: وظيفه قوه مجريه، کار اجرايي است و يکي از نقد هاي 
اجرايي  يا تجربه کار  به کساني است که  قوه مجريه معطوف  به  من 
ندارند يا اگر دارند کارنامه قابل دفاع از خود ندارند. ۴۰ سال از انقاب 
گذشته و ما در دهه اول انقاب نيستيم؛ بنده اگر در قوه مجريه باشم 
اولين کاري که مي کنم اين است که دولت را به سرعت کوچک سازي و 
برون سپاري مي کردم و البته اين برون سپاري بايد منطبق بر نگرش هاي 

اسامي باشد.
قاليباف افزود: اين ديدگاه که مي گويند دستگاه هاي امنيتي نمي گذارند 
کاري انجام بگيرد؛ ديدگاه غلطي است و آن کساني که نمي گذارند کار 
به پيش برود، ۴ درصدي ها هستند که همه جا وجود دارند؛ اگر مسئولي 
 که دارايي اش ۵۰۰ يا هزار ميليارد تومان است هر چند که از راه حال و 

عرق جبين هم بوده باشد، در جمهوري اسامي نمي تواند وزير باشد.
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تداوم حمايت بانک پارسيان از توليد 
در سال حمايت از کااي ايراني

کورش پرويزيان، مديرعامل بانک پارسيان به همراه گروهي از مديران، 
سه شنبه 11 دي ماه از شرکت لوله و ماشين سازي ايران بازديد کرد.
پرويزيان درجريان اين بازديد که به همراه خسرواني، عضو هيئت مديره، 
خواجه نصيري، مدير اعتبارات، بشارتي زاده، مديرعامل شرکت فواد صبح 
پارسيان و قاسم خاني، مدير امور هماهنگي صورت گرفت، ضمن اشاره به 
بخشنامه اخير بانک مرکزي که حمايت از توليد را در سرفصل برنامه هاي 
حمايتي و ويژه بانک ها قرار داده است، اساس ماموريت بانک ها را حمايت 
و پشتيباني از فعاان اقتصادي و توليدکنندگان و به ويژه توليد صادرات 
محور اعام کرده و شرايط حال حاضر کشور را براي حضور بانک ها در 
 اين عرصه ضروري دانست.مديرعامل بانک پارسيان با اشاره به پروژه هايي 
که اين بانک در راستاي حمايت از توليد و اشتغالزايي و رفاه اجتماعي 
مانند، طرح آب رساني به شهرها و روستاها و مناطق محروم، تمرکز و 
توجه ويژه اين بانک به مقوله آب و اهميت آن داشته است، تداوم اين 

حمايت و پشتيباني را ضرورتي انکارناپذير بيان کرد. 

تاکيد مديرعامل و اعضاي هيئت مديره 
بانک ملي ايران بر خروج از بنگاهداري 

و افزايش سطح خدمت به مشتريان
مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر لزوم خروج بانک ها از بنگاهداري، 
گفت: هيچ کس به اندازه ما راغب نيست که اماک مازاد و بنگاه هايش را 
 بفروشد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين زاده 
در نشست عصر همايش بررسي عملکرد سه ماهه سوم واحدهاي اين 
بانک در سال 9۷ با اشاره به اين که واگذاري اماک و اموال مازاد و نيز 
بنگاه هاي بانک مي تواند به آزاد شدن منابع و نيز بهبود صورت هاي مالي 
 بيانجامد، افزود: بسياري از بنگاه ها، با وجود مخالفت هاي هيئت مديره 
به بانک واگذار شده و اداره کردن آن ها هم براي ما مشکل است.وي 
همچنين با اشاره به تاش هاي انجام شده براي بهبود وضعيت رفاهي 
بازنشستگان بانک،خاطرنشان کرد: تا حد امکان نبايد اجازه دهيم شرايط 
اقتصادي، کارکنان و بازنشستگان را با مشکل مواجه کند.حسين زاده 
همچنين بر لزوم استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني براي کسب منافع 
توسط واحدهاي بانک تاکيد کرد و گفت: در روزها آخر سال، بايد همه 

توان بانک در جهت افزايش رضايت مشتريان به کار گرفته شود. 

مديرعاملبانکآيندهخبرداد؛
 واگذاري سهام ايران مال 
از بهمن ماه از طريق بورس

مديرعامل بانک آينده از واگذاري سهام پروژه ايران مال در بهمن ماه سال 
جاري از طريق بورس خبر داد.به گزارش ايسنا، جال رسول اف با اشاره به 
چرايي ورود بانک آينده به پروژه ايران مال اظهار کرد: بانک آينده از ادغام 1۰ 
تعاوني اعتباري، دو موسسه مالي و يک بانک ايجاد شد و بسياري از هزينه ها 
در اين  موسسه ها و تعاوني ها تحت مقررات بانک مرکزي نبود.وي افزود: يکي 
از مواردي که اين موسسات و تعاوني ها داشتند، پروژه هاي نيمه تمامي بود که 
به بانک آينده به ارث رسيد و با توجه به وضعيت اقتصادي در سال 1۳92 
و 1۳9۳، امکان واگذاري اين پروژه ها وجود نداشت که با مشورت هاي انجام 
شده، مجوز ورود اين بانک به پروژه ايران مال از بانک مرکزي و شوراي پول 
و اعتبار گرفته شد.مديرعامل بانک آينده که در يک برنامه تلويزيوني سخن 
مي گفت، با بيان اين که بخش  عمده اي از پروژه ايران مال در سال جاري به 
بهره برداري مي رسد، گفت: در راستاي سياست هاي خود، از بهمن ماه سال 
جاري به بعد بخش عمده اي از سهام اين شرکت با همکاري سازمان بورس و 
اوراق بهادار عرضه مي شود که مردم خودشان صاحب اين پروژه شوند؛ هر چند 

که در حال حاضر نيز سپرده گذاران بانک آينده صاحب آن هستند.
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حجتااسامابوترابيفرد:
50 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور داريم

خطيب نماز جمعه تهران گفت: 50 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در 
کشور داريم. به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم حجت ااسام 
سيد محمدحسن ابوترابي فرد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران 
گفت: نظام جمهوري اسامي ايران و جبهه مقاومت  که دنياي استکبار 
را در حيرت فرو برده و آنها را در حالت انفعالي قرار داده است، دستاورد 
عمل صالح است.وي با بيان اينکه در جامعه اسامي اقتصاد هدف نيست 
و ابزاري براي تعالي و تکامل انسان است، ادامه داد: براي تعالي و استحکام 
جامعه انساني به اقتصاد توجه ويژه اي داشته باشيم.امام جمعه موقت 
تهران تصريح کرد: اقتصاد نبايد بر مصرف حداکثري و برپايه نفت باشد 
بلکه بايد بر پايه علم، دانش و مديريت صحيح مصرف باشد که در آستانه 
بررسي بودجه سال 98 در  مجلس نيز بايد به اين نکات توجه داشته 
باشيم.ابوترابي فرد با اشاره به تقديم بودجه سال  98 کل کشور از سوي 
دولت به مجلس، گفت: نمايندگان در حال بررسي ايحه بودجه سال 
آينده هستند،  ايحه بودجه تبيين کننده نقشه راه يک کشور در طول 
يک سال است. برخي از تحليلگران مي گويند نقشه راه را به ما بگوييد تا 
ما تحليل خود را از حوزه هاي گوناگون کشور اعم از سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي را ارائه دهيم و اين نشان مي دهد نقش بودجه تعيين کننده 
است.وي ادامه داد: ارزيابي صاحب نظران و مرکز پژوهش هاي مجلس از 
بودجه سال 98 اين است که تفاوت معني داري بين ايحه بودجه 98 با 
سال هاي گذشته غيراز افزايش ارقام متناسب با تورم ديده نمي شود و ما 
نيازمند تحول در بودجه هستيم.خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينکه 

اقدامات شفاف سازي در بودجه سال 98 شکل گرفته است، عنوان کرد: 
قدم هاي کوتاهي براي کاهش برخي هزينه ها برداشته شده اما اين اقدام 
متناسب با تحول و تغييرات در کشور و حرکت به سمت بودجه مبتني بر 
عملکرد نيست.ابوترابي فرد تصريح کرد: در بحث بودجه نويسي سخت نيازمند 
تحول هستيم و بايد در کوتاه مدت نگاه ها به بودجه نويسي تغيير کند.وي 
با تاکيد براينکه در سه حوزه سياست مالي،پولي و بانکي نيازمند تغييرات 
اساسي هستيم، اظهار داشت: اگر سياست هاي مالي اصاح نشود، بنا به 
دايلي در سال هاي آينده دچار مشکل جدي خواهيم شد و اگر سياست 
پولي اصاح نشود، تورم در سال هاي آينده درست نخواهد شد واگر نظام 
بانکي کشور اصاح نشود رشد نقدينگي در سال هاي آينده براي کشور 
چالش هاي اقتصادي خلق خواهد کرد.خطيب نماز جمعه تهران با اشاره 
به اينکه بايد شاهد تغيير در ساختار مالياتي کشور باشيم، ادامه داد: امروز 
به اذعان صاحب نظران  40 تا 50 درصد فرار مالياتي داريم، اين يعني 
اينکه 40 تا 50 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور داريم، اين عدد 
بسيار درشتي است، اصاح نظام مالياتي به معناي افزايش نرخ نيست. 
جامعه در راه رشد و رکود بايد پرداخت مالياتي داشته باشد، امروز در 
تعريف حکمراني خوب، يکي از شاخص ها نظام مالياتي فراگير است که ما 
با آن فاصله زيادي داريم.ابوترابي با تاکيد براينکه بايد از ماليات دهندگان 
بر اساس سودي که به دست مي آورند ماليات دريافت کرد، افزود:اگر اين 
اتفاق رخ ندهد توان رقابت از بين مي رود و فساد اقتصادي توليد مي شود 
بايد پايه هاي مالياتي افزايش پيدا کنند، کشورهايي که خود را از تورم 

نجات داده اند به اين موضوع توجه  ويژه اي داشته اند.وي با اعام اينکه در 
برخي مواقع از بسياري از حوزه ها ماليات دريافت نمي شود، اضافه کرد: 
افرادي که قوه قضائيه دستگير کرده است فرار مالياتي داشته اند و يک 
ريال هم ماليات پرداخت نکرده اند. دستگاه هاي مالياتي براي دريافت ماليات 
نيازمند اطاعات هستند که دستگاه هاي مختلف بايد اين اطاعات را در 
اختيار آنها قرار دهند. خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينکه اصاح نظام 
مالياتي بايد دستور کار اول کشور باشد، عنوان کرد: نمايندگان مجلس 
نيز بايد به اين موضوع بپردازند چون فرار مالياتي خيانت به کشور و ظلم 
به افرادي است که ماليات پرداخت مي کنند.ابوترابي فرد گفت: نمي توان 
بدون کاهش هزينه ها، قدمي برداشت، امروز در کشور بايد هزينه ها را 
مديريت کنيم از اين رو افزايش حقوق ها بايد متناسب با منابع واقعي 
بودجه تامين شود. افزايش حقوق  ها با دست اندازي به منابع بانک مرکزي 
و بانک ها يعني کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم که اين خيانت 
به ملت ايران است.اينکه ما پيام بدهيم 10 تا 20 درصد افزايش حقوق 
داشته ايم و سپس تورم 40 درصدي درست شود اين کار مناسب نيست.
وي با انتقاد از ضابطه تخصيص بودجه در برخي نهادها اظهار داشت: ما 
بايد در جهت کاهش هزينه ها حرکت کنيم، فرزندان و خانواده شما در 
صورتي مي توانند آينده خوبي داشته باشند که هزينه هاي کشور مديريت 
شود.خطيب جمعه تهران ادامه داد: با کاهش هزينه هاي دولت نمي توانيم 
شاهد کاهش تورم باشيم، بايد درآمدهاي مالياتي مشروع را افزايش دهيم 

تا بدهي هاي دولت کاهش پيدا کند.

عضو جمعيت رهپويان انقاب اسامي گفت: روحاني بدون سبد رأي اصاح طلبان رئيس جمهور 
نمي شد.پرويز سروري در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اظهارات اخير واعظي مبني بر اينکه ما هيچ ائتافي 
با اصاح طلبان نداشته ايم، گفت: کارگزاران هميشه در عرصه استفاده از فرصت ها بسيار 
تبحر دارند، اما همه بر اين مسئله واقف هستند که کارگزاران سبد رايي ندارد و نمي توانند 
با حمايت از کسي به پيروزي برسند و خودشان هم اين موضوع را مي دانند.وي با بيان 
اينکه کارگزاران فرصت طلب هاي حرفه اي هستند، افزود: اين امر بسيار مبرهن و روشن 
است که اگر سبد رأي اصاح طلبان نبود، هرگز روحاني رئيس جمهور نمي شد. وي با بيان 
اينکه به نظرم انتخاب روحاني نقشه طراحي شده توسط مرحوم هاشمي رفسنجاني بود، 
گفت: اين نقشه به خوبي طراحي شد و کارگزاران توانست اصاح طلبان را کنار رينگ ببرد 

و آن ها را مجبور کند که از گزينه کارگزاران و مرحوم هاشمي حمايت کنند و اين امر حتي 
در باور کارگزاران نيست که به صورت مستقل به پيروزي برسند.عضو شوراي مرکزي با 
اشاره به اختافات اصاحات و دولتي ها تصريح کرد: اين گفت وگو هاي اختافي نمايانگر اين 
است که اختافاتي در جبهه اصاح طلبان به وجود آمده و بر خاف تمايل آن ها به بيرون 
از فضاي داخلي آن ها درز پيدا کرده است.سروري با بيان اينکه انتقادات اصاح طلبان رويه 
آن ها براي فرار رو به جلو است، گفت: گروهي از اصاح طلبان مي خواهند اختافات به بيرون 
درز پيدا کند تا نوعي جدايي دولت از اصاح طلبان در اذهان مردم شکل بگيرد.وي افزود: 
از آنجايي که اصاح طلبان احساس مي کنند دولت به آخر خط رسيده است و چيزي جز 
هزينه روي دست اصاح طلبان نگذاشته است، دنبال اين هستند که داستان را به گونه اي 

مديريت کنند که در اذهان مردم، فاصله زياد دولت با اصاح طلبان شکل بگيرد.

سردارافشار:
آمريکا هفت تريليون دار براي داعش هزينه کرد

نخستين فرمانده نيروي مقاومت بسيج گفت: آمريکا 
هفت تريليون دار براي داعش هزينه کرد.به گزارش 
خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، سردار سرتيپ پاسدار عليرضا افشار در 
مراسم سومين سالگرد بزرگداشت شهداي خانطومان با 
اشاره به اينکه در طول چهل سال پس از پيروزي انقاب 
اسامي دشمني هاي استکبار جهاني و همپيمانانش 
عليه انقاب اسامي ادامه داشته است، اظهار کرد: 
 ما همواره در جبهه و صحنه مبارزه هستيم و با 
امام حسين پيمان بسته ايم که راه عاشورا را ادامه 
دهيم.وي با بيان اينکه امروز جنگ ما بسيار پيچيده تر 
و سخت تر از دوران دفاع مقدس است. اگر داعش 
در عراق و سوريه پيروز مي شد چه برسر مسلمانان 
مي آمد. اين فتنه اي است که آمريکا و هم پيمانانش 
که از مدت ها پيش براي آن برنامه ريزي کرده بودند 
گفت: داعش مانند وهابيت در عربستان يک شبه 

به وجود نيامده است. استکبار جهاني براي ايجاد 
داعش هزينه بسياري کرده است.

وي با بيان اينکه آمريکا هفت تريليون دار براي 
داعش هزينه کرد که تمام بودجه کشور از ابتداي 
انقاب اسامي تاکنون به اين ميزان هم نمي رسد. 
چرا استکبار با اين ميزان هزينه دستاوردي نداشته 
است گفت: برخي افراد خائن و نفوذي در داخل 
که  مي کنند  محکوم  را  اسامي  جمهوري  کشور 
مشکات اقتصادي فعلي کشور ناشي از هزينه کردن 
در سوريه و عراق است البته اين حرف نادرستي است.
نخستين فرمانده نيروي مقاومت بسيج با بيان اينکه 
هزينه هفت تريليون داري آمريکا و دو تريليون 
داري عربستان را در مقايسه با هزينه جمهوري 
اسامي که حدود ۶ ميليارد دار و به صورت قرضي 
است هزينه هنگفتي است ادامه داد:  مدافعان حرم 
مسير  و  کردند  آفريني  افتخار  بسيجي  روحيه  با 

رزمندگان دفاع مقدس را ادامه دادند.افشار درباره 
تفاوت بسيج و ارتش هاي غربي و شرقي که ادعاي 
داشتن نيرو هاي مردمي دارند، بيان کرد: عضويت 
مردم در بسيج داوطلبانه و عاشقانه است، ولي در 
ساير نيرو ها اين عضويت اجباري است.وي افزود: 

امروز نام بردن از مقاومت با محدوديت و مظلوميت 
همراه نيست و بايد پسوند پيروز را به آن اضافه کرد.
افشار با اشاره به جنگ در دوران کنوني گفت: جنگ 
امروز ما جنگ نرم است که مقام معظم رهبري هم 

نسبت به آن تاکيد داشتند.

خبر
سخنگويشورايعاليامنيتملي:

مواضع شوراي امنيت ملي تنها از سوي 
سخنگوي اين نهاد اعام مي شود

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفت: مواضع شوراي امنيت ملي تنها 
از سوي سخنگوي اين نهاد اعام مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر، کيوان 
خسروي گفت: اخبار و مواضع اين شورا و دبيرخانه آن فقط از سوي سخنگوي 
اين نهاد اعام مي شود.وي با اشاره به اقدام خاف قانون برخي کانال هاي 
خبري مشکوک و انتشار اخباري جهت دار به نقل از مقام مطلع در شوراي 
عالي امنيت ملي اظهار داشت: هرگونه اطاع رساني خارج از مسير ذکر شده 
ضمن آنکه مورد تاييد نيست، اقدامي خاف قانون محسوب مي شود.وي افزود: 
شناسايي و برخورد قانوني با شبه رسانه هاي متخلف که مبادرت به اقداماتي 

از اين دست مي کنند، توسط مراجع ذيربط در دست انجام است.

   نقدي: دشمن در تاش براي 
مشغول کردن اذهان به حواشي است

معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران گفت: دشمن در تاش براي مشغول 
کردن اذهان به حواشي است.به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا نقدي در 
اختتاميه سومين جشنواره رسانه اي ابوذر قزوين اظهار کرد: انقاب اسامي 
امروز توسط رهبري اداره مي شود که صددرصد بر اصول انقاب باقي مانده است 
و امروز سنگرهاي مختلف يکي پس از ديگري در حال فتح است و پيروزي هاي 
بزرگي به دستاوردهاي بزرگ انقاب اضافه شود.وي افزود: انقاب اسامي در 
چهل سالگي خود توانسته بزرگ ترين دستاوردهاي خود را به طور کامل حفظ 
کند و ما امروز به عنوان مستقل ترين کشور جهان در آزادي کامل قرار داريم 
و مردم سااري در اين کشور بسيار بي نظير است.معاون فرهنگي و اجتماعي 
سپاه افزود: عظمت وايت فقيه در اين است که با وجود اختياراتي که دارد 
همواره در طول 40 سال گذشته به راي مردم در انتخاب ها احترام گذاشته 
و با مردم عهد بسته که براساس راي مردم کشور اداره شود.وي با بيان اينکه 
تقوا و عظمت وايت فقيه در احترامي است که به راي مردم مي گذارد، گفت: 
ملتزم شدن عملي به مردم سااري ديني و پايبندي به اصول اصلي خود يعني 
استقال، آزادي و جمهوري اسامي از زيبايي هاي چهل سالگي انقاب است.
نقدي با بيان اينکه دشمن در تاش است اذهان عمومي را از دستاوردهاي 
بزرگ انقاب اسامي دور و به حواشي و بزرگ نمايي آن مشغول کند گفت: 
در حالي پاسکو را بزرگ مي کنند که 5 ماه بعد در انگليس يک برج آتش 
مي گيرد و يا در آمريکا شاهد آتش گرفتن در نيويورک هستيم اما هيچ خبري 
از رسانه ها براي اطاع رساني نيست.  وي ادامه داد: موضوع فساد مالي و اخاقي 
 را در کشور ما بزرگ مي کنند، اما در دنيا شاهد فسادهاي بزرگي هستيم؛ 
به گونه اي که بيش از 15 خانم از ترامپ به دليل فساد اخاقي شکايت کرده اند 
اما رسانه ها در اين وادي ورود ندارند و تنها به دنبال تحت فشار قرار دادن 
انقاب اسامي هستند.نقدي خاطرنشان کرد: در اين جنگ نابرابر رسانه ها 
بايد هوشيار باشند و در مسئوليت هاي خود در راستاي اهداف انقاب اسامي 

دستاوردهاي چهل ساله آن را مورد توجه قرار دهند.

بعيدي نژاد: کشورهاي اروپايي پناهگاه 
نمايندگان گروه هاي تروريستي شده اند

سفير ايران در لندن نوشت: متاسفانه کشورهاي اروپايي عاوه بر منافقين، 
مأمن و پناهگاه نمايندگان گروه هاي تروريستي و تجزيه طلب جديدي شده اند 
که آشکارا به دنبال تاش براي تجزيه ايران هستند.به گزارش گروه سياسي 
خبرگزاري ميزان، حميد بعيدي نژاد سفير ايران در لندن در صفحه شخصي 
خود نوشت: متاسفانه کشورهاي اروپايي عاوه بر منافقين، مأمن و پناهگاه 
نمايندگان گروه هاي تروريستي و تجزيه طلب جديدي شده اند که آشکارا به 
دنبال تاش براي تجزيه ايران هستند.وي افزود: ملت ايران ايجاد فرصت به 
اين گروه هاي منفور براي طراحي اقدامات تروريستي و تجزيه ايران را مصداق 

آزادي هاي سياسي نمي داند.

خبر
حجتااسامديرباز:

 مسئوان با کم کاري کشور را 
دچار چالش نکنند

نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري گفت: مسئوان با 
کم کاري کشور را دچار چالش نکنند.حجت ااسام عسکر ديرباز در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاري رسا، با اشاره به اينکه انقاب اسامي از دل حوزه علميه نشأت 
گرفت، گفت: حوزه علميه پس از انقاب اسامي به صورت تمام قد در خدمت 
نظام اسامي بوده و گواه بر اين مطلب نيز حضور گسترده روحانيون در جبهه هاي 
جنگ تحميلي و کمک به رزمندگان اسام است.وي با تأکيد بر اين که همراهي و 
همدردي روحانيت با مردم در شرايط کنوني که جامعه در تنگناي اقتصادي قرار 
دارد مشهود است، عنوان کرد: سطح زندگي بسياري از فضا و طاب، از سطح 
زندگي اقشار کم درآمد جامعه هم پايين تر است، اما در عين حال کنار مردم بوده 
و با تذکر دادن به دولت و مسئوان از منافع آنها دفاع مي کنند.وي با بيان اينکه 
سران قواي سه گانه بايد با همبستگي و اتحاد مشکات معيشتي مردم را حل 
کنند، ادامه داد: مسئوان بايد بدانند که اگر روند اقتصادي مملکت تغيير نکرده و 
مشکات مردم حل نشود، قطعاً انقاب اسامي با آسيب مواجه خواهد شد.ديرباز 
با اشاره به اينکه بحران تورم، بيکاري و ساير آسيب هاي اجتماعي بايد مهار شود، 
گفت: ما چشم انداز مثبت و روشني داريم که با اجراي آن در آينده نزديک وضعيت 
جامعه بهبود پيدا مي کند؛ مهم ترين و بهترين راه حل مشکات کشور و رسيدن 

به افق روشن، پيروي از منويات رهبر معظم انقاب است.

طاهرخاني: استاني شدن انتخابات مجلس 
به صاح کشور نيست

عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت: استاني شدن انتخابات مجلس به 
صاح کشور نيست.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، بهمن 
طاهرخاني با بيان اينکه استاني شدن انتخابات مجلس به صاح کشور نيست، 
گفت: استنباط من از اين موضوع با توجه به تجربيات حقوقي اين است که در 
شرايط فعلي و همچنين با توجه به مولفه هاي تاثيرگذار در انتخابات استاني شدن 
انتخابات به صاح کشور نيست.وي با بيان اينکه قانون احزاب به معناي ميداني و 
عملياتي در کشور نداريم، افزود: تحزب به معناي واقعي در کشور وجود ندارد که 
براي فردي که مي خواهد وارد عرصه انتخاباتي شود انتخابات هزينه بردار نباشد.

نماينده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد: بي شک اگر قانون احزاب را به درستي 
در کشور پياده و عملياتي مي کرديم حزب هاي فعالي در سطح کشور داشتيم که 
از کانديداي مورد نظر حمايت مي کردند و کانديداها از نظر مالي نيازي به تقويت 
نداشتند.وي يادآور شد: از اين رو به دليل فراهم نبودن شرايط، افرادي که در 
شهرهاي کوچک مي خواهند نامزد انتخاباتي شوند نمي توانند در مرکز استان نيز 
جايگاهي را براي خود ايجاد کنند و براي اينکه نامزدها خود را به مردم ارائه کنند 
نيازمند يک سري ابزارهايي مانند فضاي مجازي، راديو و تلويزيون استاني يا کشوري 

و يا تيزرهاي تبليغاتي هستند که براي آنها هزينه بر است.
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)ستاد(«بهآدرسwww.setadiran.irامكانپذيرخواهدبود.)تماسباكارفرمادرصورتلزومدرساعاتاداريباشمارههايتماس37871781و37871785

-031داخلي8017(
مهلتدريافتاسنادمناقصه:ازروزچهارشنبهمورخ1397/10/19لغايتروزيكشنبهمورخ1397/10/23

نوعتضمينشركتدرفرآيندارجاعكار)شركتدرمناقصه(:ضمانتنامهبانكيمعتبريافيشواريزوجهنقدبهحسابشماره4101121130232162نزدبانك
مركزيجمهورياساميايرانبهنامپرداختدرآمدشركتتوليدنيرويبرقاصفهان

مهلتومحلتحويلپاكتهایمناقصه:نسخهالكترونيكيكليهمداركومستنداتمناقصهبايستيحداكثرتاساعت10:00صبحروزشنبهمورخ1397/11/06
درسامانهتداركاتالكترونيكيدولت)ستاد(بارگذاريگردد.ضمناًازماستصرفاًپاكت)الف(بهصورتفيزيكيتحويلامورتداركاتوقراردادهايشركتتوليد
نيرويبرقاصفهانبهنشانياصفهان،ابتداياتوبانذوبآهن،بلوارشفق،خياباننيروگاه،جنبساختمانمعاونتبهرهبرداري،كدپستي8178615651گرددو

پاكتهاي)ب(و)ج(بصورتفيزيكيتحويلنگردد.
زمانومحلبازگشايیپاكتهایمناقصه:ساعت11صبحروزشنبهمورخ1397/11/06سالنجلساتشركتتوليدنيرويبرقاصفهان

سايرشرايطمناقصه:
1-بهپيشنهادهاييكهفاقدسپردهياامضاء،مشروطومخدوشبودهترتيباثردادهنخواهدشد.

2-بهدرخواستهاومداركبعدازتاريخوساعتاعامشده)10صبحروزشنبهمورخ1397/11/06(ترتيباثردادهنخواهدشد.
3-اطاعاتتماس»سامانهتداركاتالكترونيكيدولت)ستاد(«جهتانجاممراحلعضويتدرسامانهودريافتگواهيامضاءالكترونيكي)توكن(:مركزتماس:
27313131-021،دفترثبتنام:88969737و85193768-021)اطاعاتتماسدفاترثبتنامسايراستانهادرسايتسامانهan.irwww.setadirبخش

»ثبتنام/پروفايلتامينكننده/مناقصهگر«موجوداست.(
4-سايراطاعاتوجزيياتمربوطهدراسنادمناقصهموجودميباشد.

5-ضمناميتوانيداينآگهيرادرسايتهاياينترنتيذيلمشاهدهكنيد.
www.setadiran.ir  http://iets.mporg.ir

شناسهآگهي342988

جمهوری اسامی ايران
وزارت نيرو

شرکت توليد نيروی برق اصفهان

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع موضوع مناقصهشماره مناقصه
کار )شرکت درمناقصه(- ريال

شرايط و الزامات ورود به 
مناقصه

 - با ارزيابي انجام مي شود.000 ، 000 ، 910 ، 4انجام تعميرات اساسي واحد 3 نيروگاه اصفهان در سال 1397 - 10201398 / 97
- با ارزيابي انجام مي شود.000 ، 000 ، 900 ، 1 خريد الكتروماتيك والو 1021 / 97 
- با ارزيابي انجام مي شود.000 ، 000 ، 000 ، 2 خريد هيترهاي فشار قوي شماره 5 و 4 واحد 3 نيروگاه اصفهان1022 / 97 
ساخت و تحويل دو ست کامل از پره هاي ثابت رديف هاي اول و دوم )مجموع 4 ست( به همراه 1023 / 97

GG4C آزمايش هاي مربوطه جهت توربين گازي
 - با ارزيابي انجام مي شود.000 ، 000 ، 540 ، 2

ساخت و تحويل دو ست کامل از پره هاي ثابت رديف سوم و يك ست کامل از پره هاي متحرك رديف هاي 1024 / 97
GG4C اول، دوم و سوم )مجموع 5 ست( به همراه آزمايش هاي مربوطه جهت توربين گازي

 - با ارزيابي انجام مي شود.000 ، 000 ، 500 ، 1

- با ارزيابي انجام مي شود.000 ، 000 ، 100 ، 1 خريد پكينگ برج خنك کن نيروگاه اصفهان1025 / 97

شركت توليد نيروی برق اصفهان

نوبتدوم

آگهي مزايده 
ادارهاوقافوامورخيريهشهرستانساوجباغدرنظرداردازطريقانتشارمزايدهكتبينسبتبهفروشيكدستگاه
خودرووانتمزدادوكابينآبيرنگ)دوگانهسوز(مدل1388وبهشمارهانتظامي579ط41ايران78متعلقبه

موقوفاتادارهاوقافوامورخيريهشهرستانساوجباغميباشداقدامنمايد.
لذامتقاضيانميتوانندپيشنهاداتخودراتاروزدوشنبهمورخ97/11/15تاساعت13:30ظهروقتاداريبه
دبيرخانهادارهاوقافوامورخيريهشهرستانساوجباغبهآدرسهشتگردشهركاداريروبرويتاميناجتماعي
ارائهورسيددريافتنمايندوياجهتاطاعاتبيشترباشمارهتلفنهاي44221130و44221140تماسحاصلنمايند
ودرضمنبازگشاييپاكتهاروزسهشنبه97/11/16ساعت10الي12درمحلادارهاوقافوامورخيريهشهرستان

ساوجباغبهعملخواهدآمد.
تاريخانتشار97/10/22

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجباغخش97/10/22

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي( 
فرودگاه بين المللي آيت  اله جمي آبادان

آگهي مناقصه 
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران 

موضوعمناقصهعملياتاجراييمرمتوبهسازيساختمانها،زيرساختهايتاسيساتبرقي،
مكانيكي،عواملپروازيومحوطهسازيفرودگاهبينالملليآيتا...جميآبادان

مهلتومحلدريافتاسناد:فرودگاهآبادان– دبيرخانهساختماناداري
تلفن06153366494-6

بهمدت7روزازانتشاراولينآگهي)پايانوقتاداريروزشنبه97/10/29(برايكسب
http://iets.mporg.irاطاعاتبيشتررجوعكنيدبهسايت

تاريخانتشار97/10/22
فرودگاه بين المللي آيت ا... جمي آبادانخش97/10/22



»

وزير راه و شهرسازي:
 مردم براي 
 تهيه مسکن 

در فشار هستند

اقتصادي  شنبه 22 دي 41397
5 جمادي ااول 1440-12 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9407

يحيي آل اسحاق در گفت وگو با رسالت: 
 حذف صفر از پول ملي

موجب تورم نيست

کرد:  اظهار  رسالت  با  گفت وگو  در  اسحاق  آل  يحيي 
برداشتن صفر از پول ملي مدت هاست که مطرح است 
و در حال حاضر نيز دوباره بر سر زبان ها افتاده است. 
درگذشته به دليل عدم آمادگي، اين مسئله مسکوت 
ماند. سابقه اين کار در دنيا هم طواني است و خيلي 
انجام داده اند، بعضي موفق و  را  اقدام  اين  از کشورها 
بعضي ناموفق بوده اند و اين امر به نحوه برخورد و نگاه 

جامعه بستگي دارد.
وي ادامه داد: اساساً از سال 1308 که تومان به ريال 
تبديل شد، هيچ وقت ريال آن جايگاه اساسي خودش را 
به عنوان پايه پول پيدا نکرد، اما آنچه اکنون در حال وقوع 
است، داراي آثار مثبتي است. اولين اثر مثبت آن تسهيل 
در نظام حسابداري و ثبت و ضبط حساب وکتاب هاست و 
نکته دوم اثر رواني بحث است. يعني اينکه به هر صورت 
پايين بودن ارزش پول ملي ما در برابر دار و ساير ارزهاي 

خارجي، هم در عرصه بين المللي و هم در ميان مردم 
خودمان اثر منفي دارد. به اين ترتيب مقداري وضعيت پول 
ملي ما سامان مي گيرد و بعد هم در حال حاضر کسي از 

ريال حرفي نمي زند و معامات برپايه تومان است.  
اقتصاددان تصريح کرد: کساني که فکر مي کنند  اين 
حذف صفر از پول ملي مفيد نيست، مي گويند رابطه اين 
قضيه با تورم رابطه مستقيم نيست و بايد به صورت جامع 
اين کار شکل بگيرد، يعني اصاح سيستم پولي کشور 
نيازمند اقدامات گسترده است تا هم روي شاخص هاي 
کان اقتصاد و هم روي تورم و ذهنيت مردم اثر مثبت 
بگذارد. بر همين اساس همتي به عنوان رئيس کل بانک 
مرکزي، چند حلقه از زنجيره اصاح نظام اقتصادي به ويژه 
در سيستم ارزي و پولي را مدنظر دارد و اين حذف صفر 

يک بخش از اين حلقه است. 
رئيس پيشين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 
تهران افزود: رئيس کل بانک مرکزي تمام کوشش خود 
را به کار گرفته تا اين نرخ را پايين بياورد و آن را روي 
دامنه اي ثابت نگه دارد. تا حاا هم موفق بوده و توانسته 
ارز 17 هزارتوماني را به 10 هزار تومان کاهش دهد و اگر 
بتواند اين چند نرخي يعني ارز نيما، سنا و آزاد را به هم 

نزديک کند، اتفاق ثمربخشي خواهد بود.
وي عنوان کرد: حلقه ديگر اين زنجيره، قانون ارزش افزوده 
است که مجلس هم کمک کرد و براين اساس پنج سال 
معافيت کارخانجات توليدي و واحدهاي اقتصادي شکل 
مي گيرد. درواقع کارخانه هايي که با ارز 3 هزار تومان 
ماشين آات را خريده بودند و با افزايش نرخ ارز تعادلشان 

برهم خورده بود، با اين معافيت به تعادل مي رسند. 
بانکي هم حلقه  نظام  اصاح  اينکه  بابيان  اسحاق  آل 
ديگر است، افزود: مجموعه اين اقدامات که به صورت 
جسته وگريخته در حال انجام است، مجموعه و زنجيره 

اصاح نظام پولي کشور است. طبعاً برخي کشورها با اجراي 
اين سياست نتيجه مثبت نگرفته اند چون تصورشان اين 
بوده است که با برداشتن صفرها مشکل حل مي شود، 
درحالي که بايد زنجيره اي از اصاحات و اقدامات جامع 

را در دستور کار قرارداد.
وي درباره اينکه برخي مي گويند برداشتن صفر از پول 
ملي باعث توهم تورمي مي شود، اظهار کرد: بحث تورم 
به مسائل ديگر نظير حجم نقدينگي بازمي گردد که در 
اين دولت 6 برابر شده است و درواقع شکاف بين توليد 
ناخالص داخلي و حجم نقدينگي ريشه اصلي تورم است و 
ديگر اينکه تغيير نرخ ارز هم اثر داشته اما اينکه برداشتن 

صفر روي تورم اثر مي گذارد حرف درستي نيست.
***

کميل طيبي در گفت وگو با رسالت: 
 حذف صفر از پول ملي

در شرايط ثبات اقتصادي مفيد است

سيد کميل طيبي در گفت وگو با رسالت اظهار کرد: حذف 
صفر از پول ملي زيرساخت هايي را مي طلبد، اگرچه اين 
حذف براي جلوگيري از تورم و کنترل نقدينگي بي رويه 

است ولي براي اجراي اين سياست پولي بايد زيرساخت ها 
مهيا شود. يعني بايد اميدي هم براي توليد در شرايط رکود 
تورمي وجود داشته باشد، چراکه از طريق اين سياست 

جديد، اتفاقي در بخش توليد نمي افتد. 
وي ادامه داد: اگر مانتوانيم به وسيله اين سياست، تأمين 
مالي مناسب و تقاضاي جديدي براي بخش توليد کشور 
داشته باشيم، آن وقت مي تواند تبعات منفي شکل بگيرد. 
ازجمله اينکه مي تواند تورم را تشديد کند. به همين 
دليل است که گفته مي شود توهم تورمي شکل خواهد 
گرفت. از سوي ديگر ممکن است با کاهش ارزش جديد 
و شمارش واحدهاي پولي منجر به افزايش قيمت شود. 
طبعاً اگر هزار تومان، يک تومان شود به راحتي تبديل 
به يک و نيم مي شود و اين يعني 50 درصد افزايش و در 
واقع پذيرش آن راحت تر اتفاق مي افتد. عضو هيئت علمي 
دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اينکه حذف 
صفر از پول ملي در کشور ونزوئا سياست موفقي نبوده، 
عنوان کرد: نامناسب بودن شرايط اقتصادي ما به شدت 
ونزوئا نيست، چون در اين کشور يک تورم افسارگسيخته 
وجود دارد که وضعيت اقتصادي آنان را به شدت خطرناک 
کرده است. بنابراين اگر آن ابر تورم در کشورهايي مثل 
زيمبابوه و ونزوئا وجود داشته باشد، حذف صفر مشکل گشا 
نخواهد بود و از آن طرف هم اقتصاد ما به آن شرايط 
حاد نرسيده پس اين سياست نمي تواند ثمربخش باشد. 
اين اقتصاددان يادآور شد: همان طور که بانک مرکزي 
اعام کرده قرار است اين طرح در يک پروسه دوساله 
اجرايي شود، پس ممکن است نهايي هم نشود. لذا بايد 
ديد ثبات اقتصادي دريکي دوساله آينده به چه صورت 
است. اگر يک ثبات نسبي وجود داشته باشد اساساً به 
اين گونه اقدامات نيازي نيست.طيبي تأکيد کرد: همواره 
اين نوع سياست پولي مدنظر مقام سياست گذار بوده، اما 

درنهايت ارزيابي ها، بانک مرکزي را به اين نتيجه رسانده 
که بهتر است مقام سياست گذار حذف اين صفرها را به 
تعويق بيندازد. ضمن اينکه در شرايط فعلي نيز حذف 
وي  گفته  نيست.به  ضروري  و  مبرم  نياز  يک  صفرها 
ضرورت اصاحات اقتصادي ما در جاي ديگري است 
و بايد نظام بانکي را اصاح کنيم، اما نه از اين طريق. 
شايد خيلي ها معتقد باشند که همين سياست ها يک نوع 
اصاح نظام بانکي را به وجود مي آورد، اما اين اصاحات 
مبتني بر زيرساخت ها و شرايط حاکم بر بانک هاست 
که بحث استقال بانک مرکزي هم مطرح است و با اين 
استقال و ابزارهاي جديد و نوين، اصاح نظام بانکي 

هم اتفاق مي افتد.
پيش ازاين حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق وزارت 
اقتصاد به ايسنا گفته است: »اين طرح در شرايط فعلي 
به بهبود اوضاع اقتصادي نمي تواند کمک کند و فقط 
مردم را سرگرم خواهد کرد.« احمد عزيزي، کارشناس 
ارشد حوزه پولي و بانکي در گفت وگو با مهر عنوان کرده 
است: »حذف صفر از پول ملي، آخرين مرحله اصاحات 
پولي يک کشور است، اما بانک مرکزي کشورمان، اجراي 
آن را به عنوان اولين مرحله از اين اصاحات، در دستور 
کار قرار داده است.« مجيد رضا حريري، نايب رئيس اتاق 
بازرگاني ايران و چين به ايلنا گفته است: »حذف چهار 
صفر از پول ملي بيش از يک دهه است که مطرح شده، 
بايد ببينيم که آيا آن موقع که اين پيشنهاد مطرح شد 
شرايط با اان يکي بوده که مي خواهند دوباره اين طرح 
را اجرا کنند. ما در اين يک دهه شاهد رشد منفي بااي 
پنج درصد و دو موج تورمي بااي 40 درصد بوده ايم. 
مسلماً شرايط امروز حتي اندکي نيز شبيه آن موقع نيست. 
حذف چهار صفر از پول ملي متغيرهاي اقتصادي ايران 

را تغيير نخواهد داد.« 

وزير راه و شهرسازي گفت: تعادل عرضه و تقاضاي مسکن به هم خورده و بر قشر متوسط 
پايين جامعه براي تهيه مسکن فشار مي آيد.به گزارش مهر، محمد اسامي در نشست بررسي 
لحاظ به  ايمن  عنوان صفحه  به  پرند  اينکه شهر جديد  بيان  با  پرند  مهر   مشکات مسکن 
 زمين شناسي و همجواري با قطب هاي اقتصادي و کسب و کار از جمله فرودگاه امام خميني )ره(

شناخته مي شود، گفت: اين شهر بايد به عنوان يکي از شهرهاي جديد موفق ظاهر شود. هيچ 
توجيهي پذيرفتني نيست که شهر جديد پرند به اهدافش نرسد.وي با تاکيد بر اينکه بايد بر 
اساس طرح مصوب در توسعه اين شهر حرکت و طرح ها طبق برنامه زمانبندي تکميل شود، 
 افزود: مردمي که چشم انتظار دريافت واحدهاي مسکوني خود هستند، بايد از اين چشم انتظاري
خارج شوند.وزير راه و شهرسازي اظهارداشت: 13800 واحدي که قرار است تا پايان امسال 
تکميل شود را با سرعت به پايان برسانيد و مردم عيد نوروز را در واحدهاي خود مستقر شوند. 

فرماندار شهرستان رباط کريم نيز دستگاه هاي خدمات رسان را موظف به ارائه خدمات و 
انشعابات به اين واحدها کند.وي با بيان اينکه پرند شهر پيش قراول در شهرسازي ريل پايه در 
کشور است، ادامه داد: خط متروي فرودگاه امام خميني به شهر جديد پرند و همچنين ايستگاه 
جديد تبادلي خط 3 متروي تهران با قطار حومه اي پرند اتفاق خوبي است که بايد اجراي آنها 
با سرعت پيگيري شود. همچنين دسترسي پرند به آزادراه هاي پيراموني نيز افزايش يابد.وي با 
تاکيد بر اينکه به هيچ وجه جمعيت پرند نبايد از حداکثر مصوب تجاوز کند، گفت: مصوبه شوراي 
 عالي شهرسازي و معماري در خصوص آستانه تحمل پذيري تهران در سال هاي گذشته رعايت 
نمي شد و در نتيجه شاهد شرايط زيست محيطي فعلي پايتخت هستيم که نبايد اين وضعيت 
در پرند تکرار شود. به عنوان مثال به هيچ عنوان نبايد تعداد واحدهاي مسکوني مشارکتي پرند 

از 15 هزار واحد فراتر رود.

گفت وگو

بازي دولت ها در زمين باشگاه هاي ورزشي 
ادامه از صفحه اول

هـ - با اينگونه مصوبات قبض و بسطي نمي توان واگذاري ها را به سامان 
اکنون در  آن  رئيس  نام خصوصي سازي که  به  برد آن هم در سازماني 
معرض اتهام عدم رعايت قانون منع مداخله و ساير تخلفات در واگذاري 
سهام مجتمع گوشت اردبيل و ديگر مسائل در واگذاري هاي انجام شده 

در دوره تصدي خود اکنون از سمت خود استعفا داده است. 
و- ختم کام دو باشگاه ورزشي استقال و پرسپوليس با صدها هزار هوادار 
و طرفدار و عاقه مند از قشر جوان گرفته تا افراد مسن و پيشکسوت در 
فوتبال با اين گونه تصميمات نادرست در سطح هيئت وزيران و آنگونه 
عملکرد مديران اجرايي در سازمان خصوصي سازي امکان سامت عملکرد 
در واگذاري اين دو باشگاه نيست مگر در يک صورت و آن ابتدا تشکيل 
يک تعاوني از سوي پيش کسوتان هر دو باشگاه به تفکيک و اعام پذيره 
نويسي فروش سهام تعاوني وخريد سهم از سوي هواداران ميليوني هر دو 

باشگاه و آن گاه فروش سهام اين دو شرکت به آن دو تعاوني.
پی نوشت ها:

1 - مصوبه شماره 141533 مورخ 90/7/17
2 - مصوبه شماره 618604 مورخ 94/5/28
3 - مصوبه شماره 128073 مورخ 97/9/28

آگهي تغييرات شرکت رادمان نيرو ورکان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 12280 و شناسه ملي 14007136839 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 
1397/03/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1ـ اعضاي هيئت 
مديره براي مدت باقي مانده خدمت تاتاريخ 1398/11/10به 
شرح ذيل تعيين و انتخاب گرديدند : - آقاي مهدي مهقاني 
نوده به شماره ملي 2121657851 - آقاي محمد علي مهاجر 
ميقاني به شماره ملي 2120698996 - خانم فاطمه مرزي 
به شماره ملي 2122850477 - با رعايت ماده 147 قانون 
تجارت : آقاي علي اکبر تمسکني بشماره ملي 2122194286 
بسمت بازرس اصلي و آقاي عباسعلي راه پيما بشماره ملي 
2122206330 بسمت بازرس علي البدل براي يکسال مالي 
استان  اماک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گرديدند.  انتخاب 
گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان 

)345724(

آگهي تغييرات شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني آفاق 
طب مهربه شماره ثبت 9730 و شناسه ملي 10340100493 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/05/12 
منضم به نامه شماره 18003 مورخ 1397/06/13 اداره کل تعاون 
، کار و رفاه اجتماعي استان تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
و صورتهاي مالي سالهاي 95 و 96 شرکت بررسي و به تصويب 
مجمع رسيد . آقاي نوراه رئيسي به کد ملي 4621473956 
و آقاي عليرضا محمدي دهکردي به کد ملي 4621484710 و 
آقاي عارف رضائي منش به کد ملي 4689188467 به سمت 
اعضا اصلي هيات مديره و خانم پروين صابري دهکردي به کد 
ملي 4621658141 و آقاي قربانعلي رئيس دهکردي به کد ملي 
براي  البدل هيات مديره  اعضا علي  به سمت   4621252879
مدت سه سال انتخاب شدند. آقاي محمود جعفري به کد ملي 
4689488320 به سمت بازرس اصلي و آقاي قربانعلي رحيميان 
فرادنبه به کد ملي 4650573203 به سمت بازرس علي البدل 
براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
اداره ثبت شرکت ها و  و اماک استان چهارمحال وبختياري 

موسسات غيرتجاري شهرکرد )345768(

آگهي تغييرات شرکت مهندسي فرآيند ايستا اليار 
سهامي خاص به شماره ثبت 475764 و شناسه ملي 
14003615687 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/07/02 و مستندا به نامه شماره 
97/8/1-97/151847 اداره ثبت شرکتهاي سهامي 
تهران ، مرکز اصلي شرکت از تهران به استان آذربايجان 
غربي - شهرستان پيرانشهر - بخش مرکزي - شهر 
پيرانشهر-محله فرهنگيان-بلوار کردستان -کوچه 
))حسينيان((-کوچه شهيد فايق بيدخ-پاک -6طبقه 
اول-کدپستي 5781836573 انتقال يافت و در اداره 
ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري پيرانشهر تحت 
شماره 870 به ثبت رسيد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري پيرانشهر )345893(

آگهي تغييرات شرکت شايگان موتور پاکان شرکت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 13172 و شناسه ملي 14007365853 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/08/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نشاني 
همدان،  استان  آدرس جديد:  به  همدان  در  قبلي  آدرس  از  شرکت 
شهرستان همدان، بخش مرکزي، شهر همدان، مصلي، کوچه )وزيري( 
، خيابان شهدا، پاک 0 ، طبقه همکف، کدپستي 6514663868 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

همدان )345869(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني تاسيسات صنعتي اعتماد گستران روز ايرانيان 
سهامي خاص به شماره ثبت 8566 و شناسه ملي 10240110444 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : *موسسه حسابرسي رمز پويا )حسابداران رسمي(به شماره 
ثبت 14861مورخ 21/ 10/ 1381و شناسه ملي 10100552435به سمت بازرس 
و حسابرس قانوني )اصل (و آقاي مالک نريماني به شماره ملي 504958008 
به سمت بازرس علي البدل به مدت يکال مالي انتخاب شدند * اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان اردبيل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

اردبيل )345830(

آگهي تغييرات شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني آفاق طب مهر 
به شماره ثبت 9730 و شناسه ملي 10340100493 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/05/12 منضم به نامه شماره 18003 مورخ 
1397/06/13 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاي عارف رضائي منش به شماره ملي4689188467 
به سمت رئيس هيات مديره و عليرضا محمدي دهکردي به شماره 
ملي 4621484710 به سمت نائب رئيس هيات مديره و آقاي نوراله 
رئيسي به شماره ملي 4621473956 به سمت منشي هيات مديره 
انتخاب شدند . آقاي غامرضا روستائي به کد ملي 4622038382 به 
سمت مدير عامل شرکت انتخاب گرديدند. کليه قراردادها و اسناد 
رسمي و تعهد اور بانکي از قبيل چک – سفته برات و اوراق بهادر با 
امضاي غامرضا روستائي مدير عامل عارف رضائي منش رئيس هيات 
مديره و در غياب رئيس ، عليرضا محمدي دهکردي نائب رئيس و مهر 
شرکت داراي اعتبار است و اسناد عادي و نامه ها با امضاي مدير عامل 
غامرضا روستائي مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري شهرکرد )345767(

آگهي تغييرات مجمع خيرين تامين مسکن محرومين استان 
زنجان موسسه غير تجاري به شماره ثبت 216 و شناسه ملي 
10460015001 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 
1397/07/22 ونامه شماره 2214/130/27مورخه 97/8/30رئيس 
پليس اطاعات و امنيت عمومي ف.ا.ا.زنجان تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : *تراز نامه مالي سال 1396 به تصويب رسيد. * آقاي منوچهر 
نجفي با کدملي 5399399059 بعنوان بازرس اصلي و آقاي ولي 
اله کانتري با کدملي 5899297344 بعنوان بازرس علي البدل 
براي مدت يکسال انتخاب گرديدند * روزنامه رسالت بعنوان 
روزنامه کثير اانتشار براي درج آگهي و دعوتنامه انجمن استان 
تعيين گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )342887(

آگهي تغييرات شرکت آلتون سهند زنگان شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 9417 و شناسه ملي 10460128345 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : *آقاي رضا حدادي به شماره ملي 4285000921 
به سمت عضو هيئت مديره 2ـ خانم فرشته عبادي صائيني به 
شماره ملي 4370982685 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
3ـ آقاي حسين فيروزي به شماره ملي 4370216230 به سمت 
مدير عامل و رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند. *کليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقود اسامي و همچنين اوراق عادي و نامه هاي 
اداري با امضاء مدير عامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر 
شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
زنجان  غيرتجاري  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  زنجان 

)342885(

آگهي تغييرات شرکت سو کام آريا سان شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 11139 و شناسه ملي 14005511713 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/02 
فعاليت  موضوع  به  زير  موارد   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
شرکت الحاق شد : “ مبادرت به کليه امور و عمليات صنعتي، 
سرمايه گذاري و مشارکت، تاسيس، تجهيز، نصب و راه اندازي 
کارخانجات توليدي و صنعتي، سردخانه، مجتمع کشاورزي و 
انجام کليه پروژه هاي بسته بندي و صنايع تبديلي بويژه در 
زمينه محصوات صنعتی و غذايی “درصورت ضرورت قانوني 
پس ازاخذ مجوزهاي ازم در نتيجه ماده 2 اساسنامه شرکت 
بشرح فوق اصاح مي گردد. -ثبت فعاليت مذکور به منزله اخذ 
وصدور پروانه فعاليت نميباشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
غيرتجاري  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  زنجان  استان 

زنجان )342884(

سوي  از  مشارکتي  مسکن  واحد  15هزار  احداث  آغاز  از  جديد  شهرهاي  عمران  شرکت  مديرعامل 
اه  حبيب  مهر،  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  پرند  جديد  شهر  در  باا  به  متوسط  اقشار  ويژه  گذاران   سرمايه 
طاهرخاني در نشست بررسي مشکات مسکن مهر پرند با بيان اينکه خط آهن تهران-پرند دو خطه شده و در حال 
حاضر ۲۲ رام قطار روزانه به اين شهر تردد دارند، گفت: اتصال متروي فرودگاه امام خميني تا پرند در دستور کار 
شهرداري نبود که در ماه هاي اخير با شهرداري مذاکره کرديم و اعام کرديم که حاضريم تا سقف 150 ميليارد 
تومان از منابع داخلي شرکت عمران شهرهاي جديد با شهرداري اراضي خود را تهاتر کنيم که اين پيشنهاد از سوي 

شهرداري با موافقت روبه رو و فعاليت در کارگاه اتصال اين خط مترو آغاز شده است.وي ادامه داد: همچنين با توجه 
به اينکه آزادراه آبيک-چرمشهر از جنوب پرند مي گذرد، با شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور 
به عنوان سازنده اين آزادراه مذاکره کرده ايم تا يک کنارگذر خروجي براي اتصال شهر جديد پرند به اين آزادراه 
احداث شد.معاون وزير راه و شهرسازي، با بيان اينکه براي شهر جديد پرند 600 هزار نفر جمعيت پيش بيني شده 
است، گفت: با اين حساب در اين شهر جديد ظرفيت توليد مسکن وجود دارد و در حال حاضر يک پروژه 15 هزار 

واحدي براي اقشار متوسط آغاز شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:
 آغاز ساخت ۱۵هزار

مسکن مشارکتي در پرند 

احمد توکلي: 
دولت به جاي خريدار آلومينيوم المهدي و هرمزال 

اقساط »ساچه« ايتاليا را داد تا آبرويش نرود
احمد توکلي با انتقاد از نحوه قيمت گذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال، 
جزئياتي از عدم اجراي تعهدات خريدار اين مجتمع را تشريح کرد و گفت: 
دولت مجبور شد براي حفظ آبروي کشور، به جاي خريدار اين مجتمع، 
اقساط »ساچه« ايتاليا را پرداخت کند.احمد توکلي در گفت وگو با تسنيم، 
با انتقاد از نحوه واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال در قالب واگذاري 
به بخش خصوصي توسط سازمان خصوصي سازي  شرکت هاي دولتي 
اظهار داشت: مهمترين مسئله در اين واگذاري، طرز و نحوه قيمت گذاري 
بزرگترين مجتمع توليد آلومينيوم در کشور است که بيش از 50 درصد 
آلومينيوم کشور را توليد مي کند.نماينده سابق مردم تهران در مجلس 
شوراي اسامي گفت: اينها آمدند نام هرمزال را که از سال 88 افتتاح 
شده و تا سال 94، به مدت هفت سال توليد داشته و صدها هزار تن 
شمش توليد کرده بود، گذاشتند »طرح« و قيمت گذاري آن را بر اساس 
اجزاء آن انجام دادند؛ يعني گفتند اين ماشين آات فان مبلغ مي ارزد، 
اين سوله فان قيمت ارزش دارد و دست آخر همه اينها را جمع زدند و 
گفتند هرمزال اين مقدار ارزش دارد؛ درحالي که قيمت گذاري عقايي بايد 
اينچنين باشد که محاسبه کنند اگر کسي بخواهد اين کارخانه را همين 
اان بسازد، ماشين آات دست دوم هم سن اين ماشين آات را از اروپا 

وارد کند، همين سوله را بسازد با چه قيمتي تمام مي شود.

جهرمي:
حقوق هاي نجومي، دستپخت بودجه 

غيرشفاف شرکت هاي دولتي است
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه، حقوق هاي نجومي خروجي اصلي غير 
شفاف بودن بودجه شرکت هاي دولتي مي باشد، تاکيد کرد، شرکت هاي 
 دولتي از تيررس نظارتي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات خارج شده اند.

 علي بهادري جهرمي در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينکه شاهد يک روال نا بجا 
در تنظيم ايحه بودجه دولتي و شرکت هاي دولتي هستيم گفت: در قانون 
محاسبات کشور به بودجه شرکت هاي دولتي اشاره شده اما مشخص نيست چرا 
رديف هاي درآمدي و هزينه اي اين شرکت ها در ايحه بودجه سنواتي لحاظ نمي 
شود.وي با بيان اينکه، در حال حاضر شاهد يک روند نادرست در خصوص عدم 
درج جزئيات هزينه درآمد شرکت هاي دولتي هستيم، تاکيد کرد، حقوق هاي 
نجومي ماحصل و خروجي اصلي غير شفاف بودن بودجه شرکت هاي دولتي است. 
ما شاهد بوديم که هيچ کس از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسامي از نحوه 
هزينه کرد بودجه شرکت هاي دولتي با خبر نبودند اما زماني که فيش هاي حقوقي 
 سنگين برخي مديران و اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها منتشر شد به يک باره 
يک موج عموم مطالبه در خصوص شفاف عملکرد شرکت هاي دولتي مطرح 
شد.کارشناس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي تاکيد کرد، متاسفانه 
هيچ فردي نمي داند منابع لحاظ شده براي شرکت هاي دولتي قرار است در 
کجا هزينه شود و اين موضوع از غير شفاف بودن بودجه شرکت هاي دولتي 
 و عدم صراحت قانون محاسبات کشور در خصوص درج رديف هاي هزينه -

درآمد  نشات مي گيرد. 

عظيميان خبر داد:
  نقش پررنگ بورس کاا 

در ورود بخش خصوصي به توليد کشور
مديرعامل فواد مبارکه اصفهان با اشاره به اين که يکي از نيازهاي اساسي 
کشور شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي است، گفت: شکل گيري بورس 
کااي ايران به عنوان بستري براي کشف واقعي قيمت ها و ايجاد شفافيت 
در دادوستد کااها بوده است.به گزارش تسنيم، حميدرضا عظيميان اعتقاد 
دارد در جاده کشف واقعي قيمت ها و رونق توليد در کشور بود که ايجاد 
انگيزه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شد. وي افزود:بورس کاا 
محلي مناسب براي کشف نرخ محصوات در اثر تاقي عرضه و تقاضا، تعيين 
قيمت واقعي و جلوگيري از ايجاد رانت در بازارها بوده و مي توان گفت سازوکار 
اين بورس، نقش موثري در ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در صنايع مادر به ويژه صنايع فوادسازي داشته است؛ عاوه بر آن با کشف 
قيمت واقعي، هم منافع شرکت هاي فوادساز تامين شده است و هم با 
حذف يا کمرنگ شدن نقش واسطه ها، مصرف کنندگان نهايي بدون واسطه 
محصول مورد نياز خود را تامين مي کنند. همچنين ايجاد بازار شفاف براي 
تسهيل معامات، کمک به برنامه هاي توسعه شرکت ها و توسعه اقتصادي 
با تضمين تعهدات طرفين معامله و ورود منابع مالي مناسب به شرکت هاي 
توليدي به لحاظ کاهش رانت قيمتي، از ديگر مزاياي بورس کااي ايران است.
عظيميان گفت: عرضه همه محصوات در بورس کاا صرفا براساس ضوابط و 
دستورالعمل هاي بورس کاا انجام مي شود.مديرعامل فواد مبارکه اصفهان 
ادامه داد:صادرات محصوات فواد مبارکه داراي شرايط خاص است و مشتريان 
خارجي محصوات فواد مبارکه در شرايط رقابتي و جهاني حاضر به خريد از 
ما هستند، بنابراين اگر سازوکارهاي مرتبط ايجاد و حمايت دولت وجود داشته 

باشد، مي توان صادرات فواد را از طريق بورس کاا انجام داد. 

رئيس مرکز آمار:
 انتشار آمار بانک مرکزي اتاف منابع است

رئيس مرکز آمار ايران در انتقاد از انتشار آمارهاي اقتصادي توسط بانک 
مرکزي،بر رفع موازي کاري آماري تاکيد کرد و گفت: در دنيا کشوري نداريم 
که دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادي داشته باشد.به گزارش خبرگزاري 
تسنيم، اميدعلي پارسا رئيس مرکز آمار با بيان اين مطلب افزود: وقتي منابع 
کشور محدود است و به علت محدوديت مالي ما نمي توانيم 50 درصد آمار 
ازم را توليد و منتشر کنيم چرا بايد موازي کاري کنيم و منابع را هدر دهيم.
پارسا با اشاره به رهنمودهاي رهبري براي رفع موازي کار و پرهيز جدي از 
دستکاري آمار که گناه کبيره است گفت: وقتي دو دستگاه آماري دو آمار 
متفاوت توليد کنند که در جزئيات و ساختار خيلي فرق دارند، اين منشأ 
اختاف و بي اعتمادي مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمي مي شود.رئيس 
مرکز آمار با اشاره به نظر بانک مرکزي که بايد کار تخصصي اش را انجام 
دهد گفت: تا قبل از سال 1960 متولي توليد و انتشار آمارها بانک مرکزي 
کشورها بود، اما از آن تاريخ به بعد کشورها، به جز 5 کشور، مسئوليت توليد 
و انتشار آمار را به مرکز يا سازماني مستقل و بي طرف تحت عنوان مرکز 

آمار يا سازمان آمار واگذار کردند.

در گفت و گوی رسالت با اقتصاددانان بررسی شد: 

صفرهایمسئلهساز
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مديرکل کميته امداد کهگيلويه و 
بويراحمد تصريح کرد:

ارائه 880 مورد عمليات 
عمراني به مددجويان 
کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: به منظور ايجاد سرپناهي امن 
براي مددجويان 880 مورد عمليات عمراني ازجمله ساخت وساز و خريد مسکن 
مددجويي در 9 ماهه سال جاري براي مددجويان اين نهاد انجام شد.  به گزارش 
سايت خبري کميته امداد، قباد مبشري، مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
گفت: يکي از مهم ترين برنامه هاي کميته امداد ارائه خدمات عمراني به مددجويان 
و ساخت مسکن مناسب براي آنان است چراکه رفع مشکل مسکن مددجويان 
عاوه بر توانمندسازي خانوارهاي تحت حمايت، آن ها را از بروز آسيب هاي اجتماعي 
حفظ مي کند. وي با اشاره به ارائه 880 مورد خدمات عمراني براي مددجويان در 

9 ماهه سال جاري افزود: در اين زمينه چهار ميليارد و 244 ميليون تومان براي 
اجراي فعاليت هايي ازجمله خريد و ساخت مسکن مددجويي، تکميل واحدهاي 
نيمه تمام، تعميرات و بهسازي در مناطق محروم، بهسازي سرويس هاي بهداشتي 
و ساير موارد هزينه شده است. مبشري بابيان اينکه ارائه خدمات عمراني بر اساس 
نيازسنجي هاي انجام شده از خانوارهاي مددجو انجام مي شود تا وضعيت و شرايط 
زندگي آن ها بهتر شود، اظهار کرد: بيش از 108 واحد مسکن در سال جاري براي 
مددجويان ساخته شده که 40 واحد تحويل آنان داده شد و در ايام دهه فجر به 
مناسبت چهل سالگي انقاب 40 خانوار مددجوي ديگر صاحب خانه شده و مابقي 

واحدها نيز تا پايان سال تحويل مددجويان مي شود. 

شهرستان

خبر

"کله پوک ها" بار ديگر به حوزه هنري 

قم مي آيند
قم-خبرنگاررسالت:

نوشته نيل سايمون از 20 تا 23 دي ماه  نمايشنامه  "کله پوک ها" 
قم  در سالن سوره حوزه هنري  دقيقه  و 30  از ساعت 17   1397
نمايشنامه خواني مي شود. در اين اجراء الهام محمودي، مهدي کاشي، 
محمد حيدري، عليرضا وفصي، محمدرضا سبحاني، مرتضي مصطفي زاده، 
فاطمه موسوي، هانيه کياني، مهسا عسگري و سيد مصطفي مقيمي 
به خوانش نمايشنامه مي پردازند و محمد حيدري به عنوان دستيار 
کارگردان، محمد سعادتمند منشي صحنه، فاطمه رشيد نريتور، محمد 
حيدري انتخاب موسيقي، عباس جالي پور اپراتور نور و مهدي پاشويي 
به عنوان طراح بروشور، گروه را همراهي مي کنند .شايان ذکر است که 
تمامي عوامل اجرايي اين اثر را هنرجويان کارگاه تئاتر اولين تجربه 

حوزه هنري قم تشکيل مي دهند. 

 رئيس اتاق بازرگاني سمنان  مطرح کرد: 
 توسعه گردشگري و جذب سرمايه گذار 

سمنان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي 
سمنان؛ رئيس اتاق نشست مشترکي را با فرماندار مهديشهر برگزار 
توانمندي بخش گردشگري شهرستان  کرد. علي اصغر جمعه اي 
مهديشهر را مهم بر شمرد و بيان داشت : مهديشهر ظرفيت هاي 
گردشگري، فرهنگي و منابع طبيعي بسيار زيادي دارد ، جا دارد 
رئيس  باشند.  داشته  شهرستان  اين  به  اي  ويژه  نگاه  مسئوان 
اتاق سمنان ادامه داد: با توجه به مناطق بکر اين منطقه جا دارد 
فرهنگ  اي  احداث شود. جمعه  منطقه  اين  در  کمپ گردشگري 
از پتانسيل هاي سرمايه گذاري  ايل عشايري اين منطقه را يکي 
دانست و اضافه کرد : فرهنگ ، آداب و رسوم مردمان اين منطقه 
مي تواند توجه گردشگران داخلي و خارجي را به اين منطقه جلب 
نمايد. وي از تعامل کميسيون گردشگري اتاق سمنان با اتاق هاي 
مشترک بازرگاني ديگر کشورها خبر داد و اضافه کرد : کميسيون 
 گردشگري اتاق توانسته تعامات بسيار خوبي با تورليدرهاي بين المللي 
برقرار نمايد. حسن ارگي فرماندار شهرستان مهديشهر از آمادگي 
اظهار  و  داد  خبر  گردشگري  بخش  در  شهرستان  سرمايه پذيري 
داشت : شهرستان مهديشهر مي تواند جذب توريسم را در سطح 

بين المللي داشته باشد.

در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي انجام شد؛
پلمب 13 قهوه خانه متخلف در البرز

کرج-خبرنگاررسالت:
13 واحد صنفي متخلف درالبرز به علت رعايت نکردن قوانين و مقررات 
صنفي پلمب شد. سرپرست پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي 
البرز افزود: در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف 
فاقد پروانه کسب و متخلف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف از سوي 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي در شهرستان هاي مختلف اين 
استان به اجرا درآمد.  سرهنگ عباس شاهي گفت: در اجراي اين طرح 
از 177واحد صنفي در مناطق گردشگري استان البرز بازديد شد که 
13 واحد صنفي متخلف به علت عدم رعايت قوانين و مقررات صنفي 
پلمب و براي 53 واحد ديگر اخطاريه پلمب صادر شد.سرپرست پليس 
امنيت عمومي استان البرزبا اعام تداوم و تشديد اين گونه برنامه ها و 
اقدامات کنترلي و نظارتي پليس از عموم شهروندان خواست در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را طي تماس با مرکز فوريت هاي پليسي 
110به ماموران اطاع دهند.اکنون دراستان البرز 490 واحد صنفي 

قهوه خانه فعال است.

 معاون امور دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي
 استان هرمزگان:

 7330 فقره سند دريانوردي 
در هرمزگان صادر شد

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
بنادر و دريانوردي استان هرمزگان  اداره کل  امور دريايي  معاون 
جاري  سال  ماهه   9 طي  دريانوردي  سند  فقره   7330 صدور  از 
بنادر  اداره کل  در اين استان خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
برگزاري  از  زاده"  مکي  "اسماعيل  هرمزگان،  استان  دريانوردي  و 
يک هزار و 411 نفردر آزمون شايستگي دريانوردي از آغاز امسال تا 
 ابتداي دي ماه جاري خبر داد و گفت: اين آزمون ها در زمينه هاي 
به شناورهاي چوبي  افسري عرشه و مهندسي مربوط  فرماندهي، 
در  اخير،  ماه   9 اينکه طي  بيان  با  است.وي  برگزار شده  فلزي  و 
مجموع هفت هزار و 330 فقره سند دريانوردي در اين استان صادر 
شده است، اظهار داشت: تعداد پنج  هزار و 30 فقره از اين اسناد 
مربوطه به گواهينامه هاي دريانوردان بوده است. مکي زاده افزود: 
به  فقره   202 و  هزار  دريانوردي شامل سه  گواهينامه  تعداد  اين 
گواهينامه هاي اصلي)گواهينامه تعيين سمت در شناور( مربوط است 
 و يک هزار و 828 فقره نيز به گواهينامه هاي جانبي)آموزش هاي 

جنبي از جمله مباحث ايمني( است.

 سرپرست شهرداري اراک از تجهيزات و 
ماشين آات زمستانه شهرداري بازديد نمود

اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اراک، در ساعات 
ابتدايي بارش در شهر اراک و با توجه به پيش بيني اداره هوا شناسي 
مبني بر تداوم بارش ها در شهر اراک، مهندس شالي بگ سرپرست 
شهرداري، از وضعيت تجهيزات و ماشين آات زمستانه مجموعه موتوري 
شهرداري بازديد نمود و از نزديک آمادگي تجهيزات زمستانه جهت 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در زمان بارش را مورد بررسي قرار 
داد. مهندس شالي بگ سرپرست شهرداري اراک در حاشيه اين بازديد 
با بيان اينکه ستاد زمستانه شهرداري از اوايل فصل پاييز فعاليت خود 
را آغاز نموده و با برنامه ريزي هاي مطلوب و مناسب، از سطح آمادگي 
اميدواري کرد که  باشد، اظهار  بارش برخوردار مي  باايي در زمان 
امسال با تجهيز ماشين آات زمستانه و استقرار گسترده مخازن نمک 
در سطح شهر و همچنين تاش نيروهاي ستاد زمستانه، بتوانيم در 
فصل زمستان عملکرد مناسبي را داشته باشيم و موجبات رضايتمندي 

شهروندان را نيز فراهم نماييم.

 اجراي 31 طرح عمراني 
در منطقه 3 شهرداري کاشان

کاشان- خبرنگاررسالت:
مدير منطقه 3 شهرداري کاشان از اجراي 31 طرح عمراني در 
منطقه 3 اين شهرداري با ميانگين پيشرفت فيزيکي 68 درصدي 
خبر داد.سيدمحمدرضا متشکره، مدير منطقه 3 شهرداري کاشان، 
در هفتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسامي شهر کاشان 
که با ارائه گزارش پروژه هاي عمراني منطقه 3 شهرداري کاشان 
برگزارشد گفت: اين طرح ها با اعتبار 31 ميليارد و 595 ميليون 
تومان با پيشرفت فيزيکي هر کدام از پنج تا 100 درصد و به طور 
ميانگين در مجموع با 68 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجرا 
احداث   ،3 منطقه  شهرداري  ساختمان  احداث  افزود:  است.وي 
کاشاني،  فيض  فرهنگسراي  هاي  غرفه  و  تئاتر  آمفي  ساختمان 
احداث ساختمان اداري پارک شهربانو،جدول گذاري و بلوک فرش 
معابر شهرک 22 بهمن، بلوک فرش خيابان بخارايي، احداث پارک 
شهرک 22 بهمن، زيرسازي، آسفالت و بلوک فرش خيابان درب 
اصفهان، زيرسازي حاشيه ميدان امام علي)ع(، زيرسازي مسير ميدان 
فيض به ميدان صنعتکار، آسفالت خيابان غياث الدين جمشيد و 
احداث خانه فرهنگ کوي حسين پور تعدادي از مهم ترين اين  

پروژه هاي اجرايي است.

رئيس صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير 
استان اردبيل:

اردبيل در بيمه عشاير، جزء پنج استان 
برتر کشور است

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ، روستائيان و عشاير استان 
اردبيل گفت: اين استان در زمينه تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف 
جزء پنج استان برتر کشور است.رضا عبداللهي در جمع خبرنگاران 
 اظهار داشت: هم اکنون 50 هزار و 750 نفر عضو اين صندوق 
مي باشند.وي بيان کرد: ميانگين کشوري پوشش اين صندوق در 
کشور 30 درصد است که استان اردبيل با 47 درصد پوشش جامعه 
هدف در رديف استان هاي موفق قرار دارد.رئيس صندوق بيمه 
اجتماعي روستائيان و عشاير استان اردبيل ادامه داد: دولت تدبير و 
اميد در راستاي افزايش رفاه اجتماعي روستائيان و عشاير اقدامات 
ارزنده اي انجام داده طوري که 2 برابر حق بيمه پرداختي از سوي 
کشاورزان روستائيان و عشاير توسط دولت تامين مي شود. عبداللهي 
افزود: به منظور توسعه خدمات صندوق بيمه در مناطق مختلف 
استان اردبيل 12 بخش به عنوان پايلوت انتخاب شده است.وي با 
بيان اينکه مشگين شهر جزء شهرستان هاي پيشرو در اين زمينه 
مي باشد، تشريح کرد: 22 درصد افراد تحت پوشش در مشگين 
شهر ساکن مي باشند و از تعداد 2 هزار و 880 مستمري بگير هزار 

و 100 نفر از اهالي اين منطقه هستند.

با حضور مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس صورت گرفت؛

  تجليل از فرزندان شهيد شاغل 
منطقه يک شهرداري رشت

رشت-خبرنگاررسالت:
مراسم تجليل از فرزندان شهدا و خانواده هاي ايثارگر کارکنان 
بايرامي  با حضور سرهنگ عباس  منطقه يک شهرداري رشت 
در  مقدس  دفاع  هاي  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد  مديرکل 
سرهنگ  شد.  برگزار  رشت  شهرداري  يک  منطقه  مدير  دفتر 
عباس بايرامي مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس اظهار کرد: استان گيان 8 هزار شهيد، 24 هزار جانباز 
در  ها  خانواده  اکثر  و  دارد  ايثارگر   600 و  هزار   2 از  بيش  و 
حفظ  بنياد  کردند.مديرکل  آفريني  نقش  مقدس  دفاع  دوران 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس امنيت و آسايش ايران امروز 
را مرهون خون شهدا دانست و گفت: همه ما مديون شهدا و 
بايد در کتب  اينکه  به  اشاره  با  آنان هستيم.وي  خانواده هاي 
درسي شهداي گرانقدر ما به عنوان قهرمانان اصلي دنياي امروز 
به دانش آموزان معرفي شوند گفت: امروزه تکليف ما است که 
اسناد مربوط به شهدا و خانواده هاي آنان را جمع آوري کنيم. 
اين مراسم  ناصر عطايي مدير منطقه يک شهرداري رشت در 
اظهار داشت: 35 نفر از همکاران شهرداري منطقه يک ايثارگر، 

فرزندان ايثارگر و خانواده هاي معظم شهدا هستند.

دبير اجرايي کميته فرهنگي ستاد دهه فجر  دامغان خبرداد:
 اجراي بيش از100عنوان برنامه 
فرهنگي ويژه دهه فجر در دامغان

دامغان-خبرنگاررسالت: 
دبير اجرايي کميته فرهنگي ستاد دهه فجر شهرستان دامغان از 
برگزاري بيش از 100 عنوان برنامه فرهنگي در اين شهرستان 
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب و همزمان با دهه 

مبارک فجر خبر داد.
محمد طالبي در نشست مشترک برنامه ريزي کميته هاي فرهنگي، 
هنري دامغان در سالن کنفراس مجتمع فرهنگي و هنري شهيد 
شاهچراغي افزود: در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي 
يکي از مهمترين اهداف گراميداشت دهه فجر، پيش برد برنامه ها 
سالروز  گراميداشت  لحاظ  با  اجتماعي  نشاط  توسعه  به سمت 

شهادت خانم حضرت فاطمه )س( است.
وي با اشاره به عناوين اين برنامه ها ادامه داد: برگزاري نمايشگاه 
کتاب، برگزاري جشن هاي ويژه انقاب، محافل قرآني، نمايشگاه هاي 
کارگاه  فجر،  فيلم  اکران  کتاب،  از  رونمايي  تجسمي،  هنرهاي 
آموزشي، طرح مهيار، نشست ادبي - شب شعر، نقد فيلم با موضوع 
انقاب، ايستگاه فرهنگي، غرفه توانمندي هاي دانشگاهها از جمله 
ارائه کتابچه هاي  عالي،  آموزش  روند تحول  و  دامغان  دانشگاه 
الکترونيکي از فعاليت ها، انتشار ويژه نامه، تقدير از40 استاد 
انقابي، نمايشگاه عکس انقاب و اعزام 40 نفر از دانشجويان 

نخبه به مشهد مقدس از جمله اين برنامه ها است.

محورهاي مواصاتي چهارمحال و بختياري 
لغزنده است

شهرکرد- خبرنگاررسالت:
مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي چهارمحال و بختياري از بارش برف و باران 
در محورهاي مواصاتي استان خبرداد و گفت: هيچ محوري در استان مسدود نيست.

احمد جمشيدي درگفت وگو با خبرنگاران از بارش برف و باران در محورهاي مواصاتي 
چهارمحال و بختياري خبر داد و گفت: در گردنه هاي چري، شاه منصوري، گوشنگلي، 
رخ، ُخلک، زرديا و در محورهاي مواصاتي شهرستان هاي اران، شهرکرد، بن و کيار 
بارش برف و در مابقي محورها نيز بارش باران گزارش شده است.مديرکل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي چهارمحال و بختياري با تأکيد بر اينکه هيچ محوري در استان 
مسدود نيست، خاطرنشان کرد: به علت بارش برف و باران، تمامي محورها لغزنده است 
و رانندگان از سفرهاي غيرضرور به مناطق کوهستاني پرهيز کنند.احمد جمشيدي  
با عنوان اين مطلب که راهداران در بارش هاي اخير در استان چهارمحال و بختياري 
به صورت 24 ساعته و شبانه روزي در جاده ها براي آرامش مردم کوشش کردند، 
گفت: در زمان بارش ها در سال جاري راهداران با ريختن 5498 تُن شن و نمک در 
جاده هاي استان چهارمحال و بختياري مانع از يخ زدگي جاده ها شدند و تردد را براي 

مردم شريف استان بي خطر و آسان کردند.

معرفي برنامه هاي کنترلي واحد بيماري هاي غيرواگير 
براي تشکل هاي خيريه سامت استان قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
و  قلبي  سکته هاي  خطرسنجي  برنامه هاي  کارشناس  تنکابني،  نسرين  دکتر    
مغزي، در نشستي که  به  دعوت شوراي بانوان مجمع خيرين سامت و نمايندگان 
تشکل هاي خيريه سامت را با برنامه هاي گروه پيشگيري و کنترل بيماري هاي 
غيرواگير آشنا کرد. اين برنامه ها در سطح پايگاه ها و مراکز جامع سامت استان 
قزوين در حال اجراست. اين کارشناس، برنامه هاي خطرسنجي سکته هاي قلبي 
و مغزي؛ پيشگيري و کنترل بيماري ديابت؛ پيشگيري و کنترل بيماري فشارخون 
دهانه  و  بزرگ  روده  پستان،  سرطان هاي  زودهنگام  تشخيص  و  غربالگري  باا؛ 
فنيل  بيماري  کنترل  و  پيشگيري  نوزادان؛  تيروئيد  کاري  کم  غربالگري  رحم؛ 
کتونوري و پيشگيري از بروز بتاتااسمي ماژور را توضيح داد و بيان کرد: اجراي 
کامل اين برنامه ها مي تواند از بروز بسياري از بيماري ها جلوگيري کند.به گفته 
دکتر تنکابني، مي توان با همکاري تشکل هاي مردمي، خّيرين و با افزايش سواد 
سامت شهروندان و معرفي مراکز و پايگاه هاي سامت، به اين هدف دست يافت 
و به  دنبال آن، از پتانسيل بااي خّيرين در پيشگيري از بيماري ها و اموري غير 

از درمان، استفاده کرد. 

شهردار کهريزک از آغاز طرح توزيع فيش عوارض 
نوسازي  در اين شهر خبر داد

شهرري-خبرنگاررسالت:
شهردار کهريزک از آغاز طرح توزيع فيش عوارض نوسازي و بهاي خدمات پسماند در شهر 

کهريزک خبر داد.
نعمت زاده با اشاره به اين خبر گفت: تاکنون اطاعات جامع و کاملي از مناطق مسکوني، تجاري، 
اداري و صنعتي شهر وجود نداشت به همين منظور در راستاي شناسايي نقطه به نقطه شهر 
طرح مميزي محات مسکوني و تجاري کهريزک اجرا شد که در اين طرح 18 هزار پاک واحد 
مسکوني، تجاري، اداري و صنعتي شناسايي شد.وي افزود: درحال حاضر در راستاي تحقق طرح 
درآمد پايدار شهر، اطاعات ستاد مميزي شهرداري کهريزک دريافت و از سوي واحد نوسازي 
شهرداري فيش هاي عوارض نوسازي و بهاي خدمات پسماند صادر شده است.شهردار کهريزک 
اظهار داشت: در فاز اول طرح توزيع فيش هاي عوارض، واحدهاي مسکوني مشمول اين طرح 
شده اند و از تاريخ 9 دي ماه توزيع   فيش هاي نوسازي و پسماند  در بين 13 هزار و 400 
واحد مسکوني شناسايي شده در شهر توزيع مي شود.وي به اهميت و ضرورت صدور فيش هاي 
 نوسازي و پسماند اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهي از درآمدهاي ثابت و پايدار شهرداري ها 
 از محل عوارض تامين مي شود و شهروندان درصورت همکاري مناسب جهت وصول بموقع فيش هاي 

عوارض نوسازي و پسماند مي توانند نقش موثري در توسعه شهر ايفا کنند.

مدير مخابرات منطقه کردستان:
 اولين روستاي استان کردستان داراي فناوري

 FTTH شد
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير مخابرات منطقه استان کردستان:با اشاره به 
اينکه توسعه و تقويت زيرساخت هاي مخابراتي 
استان در سرلوحه برنامه هاي مخابرات منطقه قرار 
دارد گفت: آساوله به عنوان اولين روستاي استان 
از مزاياي فيبرنوري بهره مند مي شودودرحال 
حاضر اقدامات زير ساختي در اين روستا آغاز 
شده و تا کنون 4 کيلومتر فيبرنوري در آساوله 

کابل کشي شده است.
به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه کردستان، 
دکتر آزاد حکمت بابيان اينکه اين پروژه 30درصد 
 FTTH پيشرفت داشته و براي اجراي سرويس
در آساوله ، اعتباري بالغ بر 15 ميليارد ريال از 
محل اعتبارات داخلي تخصيص داده شده است 
افزود: درروستاي آساوله يک هزار و 500 خانوار 
ساکن هستند و با اتمام اين پروژه ،ساکنان اين 

 FTTH روستا مي توانند از خدمات سرويس
بهره بگيرند.

وي به ورود تکنولوژي هاي جديد مخابراتي به 
استان از جمله فيبر نوري اشاره و اظهارداشت: 
مخابرات کردستان به جديدترين تجهيزات مخابراتي 
مجهز است وشاخص تکنولوژي مخابراتي کردستان 
که به مشتريان ارائه مي شود از پيشرفته ترين 

شاخص هاي مخابراتي جهان است.

با حضور مشاور وزير ارشاد؛
دبيرخانه بازار هنر در سنندج راه اندازي شد

مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان سيستان و بلوچستان:
با اعتمادسازي، زمينه مشارکت مردم را براي کمک به توسعه  در محات حاشيه نشين فراهم کنيد

در اولين جشنواره ملي بازار مبل رهنان مطرح شد؛
ميراث مبل رهنان برندي براي توسعه صنعت مبل

سنندج-خبرنگاررسالت:
با حضور مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي، مديرکل و معاونان 
فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان و جمعي از هنرمندان استان، 
دبيرخانه بازار هنر در سنندج و به ميزباني کانون آگهي تبليغاتي 

فاي راه اندازي شد.
علي اصغر سيدآبادي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در امور 
برنامه ريزي در اين مراسم بابيان اينکه تصميم بر آن است که در 

9 استان کشور دبيرخانه فرهنگ و هنر راه اندازي شود و از کسب 
و کارهاي فرهنگي و هنري در قالب اين گذرها حمايت خواهد شد 
گفت: حمايت هاي ويژه اي را در راستاي حفظ و اعتاي هنر در 
کردستان انجام خواهيم داد و بدون شک راه اندازي دبيرخانه بازار 
هنر در اين استان نويدبخش آينده اي روشن براي تجاري سازي آثار 
هنري و گسترش کسب و کارها در اين عرصه خواهد بود.سامان 
احمدي معاون امور هنري، سينمايي، سمعي و بصري اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان نيز در اين مراسم به ظرفيت هاي 
هنري و فرهنگي کردستان اشاره کرد و گفت: بازار هنر نقش بسيار 
مهمي در توسعه اقتصادي هنرمندان خواهد داشت و کانون آگهي 
تبليغاتي فاي با بهره مندي از توانمندي نيروهاي خاق خويش و 
تجربه درخشان در راستاي توليد فيلم در بخش نمايش خانگي و 
اجراي پروژه ايران مديکال مي تواند در اين عرصه نيز به هنرمندان 

استان خدمات شايان توجهي را ارائه کند.

زاهدان-خبرنگاررسالت:
 امان اه شاقوزايي مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان 
و عشاير سيستان و بلوچستان در جريان بازديد از دفاتر تسهيل گري 
در محات قاسم آباد، شيرآباد و کارخانه نمک زاهدان، با مثبت ارزيابي 
کردن فعاليت اين دفاتر در توانمندسازي مردم و ايجاد تغيير در محات 
حاشيه نشين، اظهار داشت: دفاتر تسهيل گري با نقشي چند بعدي 
که در زمينه تقويت بنيه اقتصادي و کالبدي محات حاشيه نشين 

به آنها واگذار شده مي توانند با اعتمادسازي و توانمندسازي زمينه 
مشارکت مردم را براي کمک به توسعه و رفع آسيب هاي اجتماعي در 
محات حاشيه نشين فراهم کنند. وي با بيان اينکه دفاتر تسهيل گري 
پل ارتباطي بين شهروندان و مسئوان هستند، افزود: اين دفاتر با 
تاکيد بر رويکرد مشارکتي و توانمندسازي ساکنين و انجام مطالعات و 
جمع آوري اطاعات ازم با فعاليت ميداني و حضور در بطن محات 
نقش موثري در اين زمينه ايفا مي کنندو موجب سرعت بخشي به 

روند ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيه شهرها مي شود.  
شاقوزايي تغيير نگاه مردم و رسيدن به اين باور که توسعه محات و 
بهبود وضعيت موجود بدون مشارکت مردمي و روحيه مطالبه گري 
امکان پذير نيست را از اهداف اين دفاتر درخصوص توانمندسازي 
عنوان کرد و گفت: ضرورت توجه تسهيل گران به زيرساخت هاي 
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در مناطق حاشيه شهر نقش مهمي 

در توانمندسازي مردم دارد.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
اولين جشنواره ملي بازار مبل رهنان با همکاري 
شهرداري اصفهان و در راستاي حمايت از صنايع 
بومي و هنر – صنعت مبل، در منطقه 11 شهر 
افتتاح شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
ملي  جشنواره  اولين  در  اصفهان،  شهرداري 
بازار مبل رهنان که در منطقه رهنان اصفهان 

اتاق  اداري،  منزل،  مبلمان  انواع  شد،  افتتاح 
خواب کودک، سرويس خواب، ميز و صندلي 
به مشتريان  از 500 فروشگاه  در قالب بيش 

عرضه مي شود.
هدف از اين جشنواره ارائه توانمندي هاي استان 
اصفهان در زمينه صنعت چوب و مبلمان به 

تمام کشور است.

صنعت،  سازمان  همکاري  با  جشنواره  اين   
شهرداري  اصفهان،  استان  تجارت  و  معدن 
منطقه 11 اصفهان، صدا و سيما و مساعدت 
امام جمعه رهنان برگزار شده و تا پايان سال 
97 ادامه دارد.نايب رئيس شوراي اسامي شهر 
اصفهان، در آيين افتتاح " جشنواره ملي بازار 
مبل رهنان " با بيان اينکه صنعت مبل رهنان 

در تمام کشور زبانزد است، اظهار کرد: از زماني 
که بحث الحاق رهنان به اصفهان مطرح شد، 
بايد  که  افتاد  منطقه  اين  در  خوبي  اتفاقات 
مردم  حقوق  و  حق  تا  باشد  داشته  استمرار 
عنوان  به  ما  امروز  شود.  لحاظ  منطقه  اين 
ميراث دار، مسئول حفظ و انتقال اين صنعت 

به آيندگان هستيم.

مدير کل دفتر سامت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبرداد:
گيان، استان آخر کشور در رشد جمعيت، ازدواج و 

باروري

در اولين نشست کميته تامين مسکن محرومان استان البرز مصوب شد:
 اختصاص 3۲00 واحد مسکن مهر به مددجويان

 کميته امداد
کرج-خبرنگاررسالت:

سه هزار و 200 واحد مسکن مهر در شهرهاي 
هشتگرد، ماهدشت و مهرشهر به خانوارهاي تحت 
حمايت کميته امداد البرز اختصاص يافت.مديرکل 
اولين نشست  البرز در خصوص  امداد  کميته 
کميته مسکن محرومان استان البرز توضيحاتي 
ارائه کرد.به گزارش سايت خبري کميته امداد، 
محمد محمدي فرد، مديرکل کميته امداد البرز با 
اشاره به اينکه در اين طرح براي هر واحد مسکن 
مهر با متراژ تقريبي 75 مترمربع حدود چهل 
ميليون تومان پرداخت اوليه ازم است گفت: 
کمک باعوض و تسهيات قرض الحسنه کميته 
امداد، پس انداز اوليه خانوارهاي تحت حمايت و 
کمک خيران سه منبع مالي براي خانه دار شدن 

مددجويان است.وي بابيان اينکه استاندار البرز 
رياست کميته تأمين مسکن محرومان را بر عهده 
دارند افزود: در اين کميته مديرکل کميته امداد 
البرز به عنوان دبير و فرمانداران شهرستان هاي 
استان، مديرکل بنياد مسکن انقاب اسامي، 
مديرکل بهزيستي استان، مديرکل بانک مسکن 
و مديرعامل شرکت عمران شهر جديد هشتگرد 
نيز اعضاي آن را تشکيل مي دهند. محمدي فرد 
با اشاره به حضور مديرکل دفتر تأمين مسکن 
و امورمهندسي ساختمان کميته امداد کشور 
در اولين  نشست اين کميته گفت: سه هزار و 
200 واحد مسکن مهر در شهرهاي هشتگرد، 
ماهدشت و مهرشهر به خانوارهاي تحت حمايت 

کميته امداد البرز اختصاص يافت.

با همکاري بخش خصوصي صورت گرفت؛
بهره برداري از خدمات نوين در 15 دوچرخه سراي 

جديد اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:

با حضور شهردار اصفهان،  15 دوچرخه سرا 
اعضاي شوراي شهر و مديران شهري با همکاري 
به اصفهان  نقطه   15 در  خصوصي   بخش 

 بهره برداري رسيد.
خدمات  از  برداري  بهره  آيين  در  نوروزي   
جديد 15 دوچرخه سرا در اصفهان اظهار کرد: 
 تاکيد ما بر داشتن شهري پايدار، زيست پذير 
براي  است.  سالم  زيست  محيط  با  شهري  و 
انجام  به  ناگزير  شهري  چنين  به  دسترسي 
اقدامات مانند کاهش ضايعات،  فاصله  برخي 
گرفتن از سوخت هاي فسيلي، کاهش آلودگي 
هوا و انجام رفتارهاي مناسب ترافيکي هستيم.
وي يکي از ماک هاي اين رفتار مناسب را 

توسعه فرهنگ دوچرخه سواري ذکر کرد و افزود: 
قرار است بالغ بر 100 کيلومتر مسير دوچرخه 
احداث شود زيرا بدون داشتن زيرساخت هاي 
ازم دوچرخه سواري امکان ندارد. تاکنون سه 
کيلومتر مسير ويژه دوچرخه ايجاد شده که بايد 
اين مسير توسعه بيشتري داشته باشد.شهردار 
اصفهان با بيان اينکه نگاه ما به توسعه استفاده 
از دوچرخه است، ادامه داد: دوچرخه بايد ابزاري 
براي حل مسائل شهري باشد و وسيله اي صرفا 
تفريحي نباشد. شهرداري به دنبال جايگزيني 
دوچرخه به جاي ماشين است و مي خواهد 
دوچرخه وسيله اي در جهت کاهش آلودگي 
هوا و رساندن راکب به مقصد،  مراکز خريد،  

محل کار، ادارات و ... باشد.

  روند آماده سازي پروژه هاي 
 قابل افتتاح گازگلستان

 در دهه مبارک  فجر بررسي شد 
گرگان-خبرنگاررسالت: 

کنترل  جلسه  گازگلستان  ريزي  برنامه  واحد  هماهنگي  با     
پروژه باحضورمديرعامل واعضاي هيئت مديره وتني چند از رؤسا 

 و مسئولين واحدهاي ستادي در خصوص بررسي پروژه هاي 
دهه فجر برگزارگرديد.

به گزارش روابط عمومي در آغاز ولي ا... مقصودلو دبير جلسه،گزارشي 
از پروژه هاي گازرساني دربخشهاي مختلف ومشکات موجود 
در روند اجرايي آن ارائه نمود.  درادامه جلسه نيز پس ازبحث 
و تبادل نظر و ارائه پيشنهادات حاضرين تصميمات مهمي در 
افتتاح  براي  ها  پروژه  آماده سازي  و  اجرا  در  تسريع  راستاي 
ا... دهه مبارک فجراتخاذ شد. دراين جلسه همچنين   در ايام 

مديرعامل گازگلستان با اشاره به وضعيت پروژه هاي در حال 
اجرا،رهنمودهاو راهکارهاي مناسبي را پيشنهادنموده و درخصوص  
کردند.  مقررتاکيد  موعد  در  گازرساني  عمليات  بموقع  اتمام 
مهندس رحيمي درادامه افزود:شايسته است واحدهاي مرتبط 
صنعتي  و  روستايي  دربخشهاي  گازرساني  هاي  پروژه  تعداد 
که تا دهه پيروزي انقاب به اتمام خواهند رسيد را شناسايي 
کرده تاهرچه سريعتر موانع موجود برطرف و برابر اولويت آماده 

بهره برداري شوند. 
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رشت-خبرنگاررسالت:
مدير کل دفتر سامت، جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت، از کاهش نرخ رشد جمعيت، 
ازدواج و فرزندآوري در گيان خبر داد و گفت: 
گيان، استان آخر کشور در رشد جمعيت، ازدواج و 
باروري است. در اين زمينه، ميزان طاق در گيان 
نيز در مقايسه با ساير استان هاي کشور بااست. 
حامد برکاتي، مدير کل دفتر سامت، جمعيت، 

خانواده و مدارس وزارت بهداشت، هدف کلي برنامه 
همکاري مشترک بين دستگاهي را، ارتقاي کمي 
و کيفي برنامه آموزش هاي هنگام ازدواج، عنوان 
کرد و افزود: برخورداري زوجين در آستانه ازدواج 
و پس از آن ازمهارت ها و توانمندي هاي بيشتر 
براي آغاز و ادامه زندگي مشترک براي افزايش 
رضايتمندي از زندگي زناشويي و نهايتا تحکيم 
بنيان خانواده، از ديگر اهداف اين برنامه است.دکتر 
برکاتي، با اشاره به رشد باروري در کشور، اظهار 
کرد: بر اساس سرشماري سال 95 ، باروري کلي 
در کشور 2/01 در پنج ساله منتهي به سال 95 
بوده است.وي رشد جمعيت در کشور را 24/1 
اعام کرد و افزود: در بين  استان هاي کشور، 
استان گيان، کمترين رشد جمعيت و نرخ باروري 
را دارد. همچنين ميزان ازدواج و فرزند آوري در 

گيان کاهش داشته است.

»
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جابري انصاري:
 پوتين، روحاني و 
 اردوغان به زودي 
 در مسکو 
گرد هم مي آيند

9بين الملل  شنبه 22 دي 1397
5 جمادي ااول 1440-12 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9407

سناتور برجسته دموکرات، رئيس جمهور آمريکا را يک 
وضعيت فوق العاده براي کشور دانست.

به گزارش خبرگزاري آنا، سناتور باب منندز در حساب 
کاربري خود در توئيتر از اقدامات دونالد ترامپ در 
به تعطيلي کشيدن دولت آمريکا انتقاد کرد.وي در 
توئيتر خود نوشت: رئيس جمهور ترامپ ابتدا وعده 
داد که مکزيک هزينه احداث ديوار را خواهد پرداخت. 
بعد خواستار پرداخت آن از سوي ماليات دهندگان 
به  را  دولت  بعد  شد.  مکزيکي ها  به جاي  آمريکايي 
تعطيلي کشيد. بعد از آن جلسه مربوط به تعطيلي 
دولت را ترک کرد و درباره آن دست به توئيت شد. 
در حال حاضر خود ترامپ يک وضعيت فوق العاده در 
سطح ملي به شمار مي آيد.به گزارش آنا، دولت آمريکا 
در پي مخالفت کنگره با بودجه پيشنهادي ترامپ براي 
ساخت ديوار مرزي به وضعيت تعطيلي درآمده است. 
تعطيلي دولت وارد بيست و يکمين روز خود شده و 

بسياري از مقام هاي سياسي آمريکايي از ترامپ به 
دليل لجبازي انتقاد مي کنند. در مقابل، رئيس جمهور  
اياات متحده آمريکا تأکيد کرده است که تا زمان عدم 
تأمين بودجه مربوط به کشيدن ديوار مکزيک، تعطيلي 
دولت ادامه خواهد داشت. افرادي مانند نانسي  پلوسي 
رئيس مجلس نمايندگان آمريکا و چاک شومر رهبر 
دموکرات هاي سنا نيز رويکرد ترامپ را در اين خصوص 

مورد انتقاد شديد قرار داده اند.

سناتور آمريکايي:
ترامپ خودش يک وضعيت فوق العاده براي آمريکاست

 

وزير خارجه ايران در جريان ديدار خود از هند 
گفت: اروپايي ها به تعهدات خود عمل نکردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يني شفق، 
»محمدجواد ظريف«، وزير امور خارجه ايران که 
براي ديدار با مقامات هندي در اين کشور به سر 
مي برد، در گفت وگو با شبکه خبري »ان دي تي وي« 
ضمن تأکيد بر روابط تاريخي و عميق ايران و هند، 
فشارهاي آمريکا بر مقامات هندي به دليل رابطه 

با ايران را به منزله نقض قوانين بين المللي اعام 
کرد. وزير خارجه ايران اظهار داشت: روابط ما با 
هند منحصر به مسائل اقتصادي نيست، بلکه ما 
نگراني هاي امنيتي و منطقه اي مشترکي ازجمله 
در افغانستان و در حوزه خليج فارس داريم.ظريف 
همچنين به اين مسئله نيز اشاره کرد که به خاطر 
فشارهاي آمريکا، اقدامات اروپايي ها که قرار بود در 
راستاي وظايف آن ها درزمينه برجام و همچنين 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل )۲۲۳۱( انجام 
وعده هاي کامي  آن ها  و  نيافت  تحقق  شوند، 
دادند اما متأسفانه اين وعده ها را عملي نکردند.
محمدجواد ظريف درعين حال افزود: ما با ديگر 
کشورها اقداماتمان را پيش برده ايم، به ويژه در 
رابطه با شرکاي سنتي مان، کشورهاي همسايه مان 
عراق، افغانستان، ترکيه، روسيه و همچنين با چين 

و هند و ديگر کشورهاي آسيايي.

محمد جواد ظريف:
اروپا به وعده خود عمل نکرد

گلوبال تايمز:

آمريکا درگرفتن امتياز تجاري از چين ناکام ماند
 روزنامه چيني گلوبال تايمز نوشت: مذاکرات تجاري آمريکا و چين 
در حالي برگزار شد که تاکنون هيچ پيشرفتي در اين مذاکرات 
به دست نيامده و آمريکا به رغم تاش براي گرفتن امتياز از چين 
ناکام مانده است.به گزارش ايرنا،روزنامه گلوبال تايمز چين وابسته 
به حزب کمونيست در اين مطلب با هشدار به واشنگتن براي زير 
فشار قراردادن پکن در مذاکرات تجاري افزود: تاکنون هيچ گونه 

پيشرفتي در اين مذاکرات به دست نيامده است.
مذاکرات پايان جنگ تجاري ميان مقامات آمريکا و چين در حالي 
در پکن آغاز شد که بسياري از شرکت هاي بين المللي نسبت به 
تأثير اين جنگ تجاري بر رشد جهاني اقتصاد بسيار نگران هستند.
به نوشته روزنامه گلوبال تايمز، دولت آمريکا بسيار تاش مي کند 
تا در ادامه مذاکرات تجاري طرف چيني را تحت فشار قرار داده و 
بتواند از آن امتياز بگيرد اما نمي داند که چيني ها تنها بر اساس 
رئيس جمهور  ترامپ  مي گيرند.دونالد  تصميم  ملي خود  منافع 
آمريکا در ماه جواي سال گذشته با افزايش تعرفه بر کااهاي 
چيني جنگ تجاري را آغاز کرد و از شرکت هاي فناوري جهان 
خواست تا با تحريم  چين را زير فشار قرار دهند.بعد از گذشت 
6 ماه جنگ تجاري، سرانجام روساي جمهور دو کشور چين و 
آمريکا در اول دسامبر براي تعليق 90 روزه جنگ تجاري توافق 

کردند و مذاکرات تجاري آغاز شد.اقتصاددانان بر اين باورند که 
فرصت سه ماهه براي حل اختاف تجاري بين آمريکا و چين 
بسيار کم است .واشنگتن درصدد آن است تا پيشقدمي چين 
در کسب پيروزي در حوزه هاي اقتصاد جهان را با ايجاد موانع 
مسدود کند. اروپا، ژاپن و ديگر متحدان تجاري آمريکا نيز با 
حمايت از سياست هاي واشنگتن به دنبال محدود کردن قدرت 
چين در بازارهاي اقتصادي هستند.مقامات چيني پيشنهاد کرده اند 
که پکن ممکن است برنامه هاي صنعتي خود را تغيير دهد، اما 
آن ها فشار براي رها کردن استراتژي رهبران کمونيست به عنوان 
راهي براي رونق و نفوذ جهاني را هرگز نخواهند پذيرفت. آن ها 
در مقابل سعي کرده اند فشار براي تغييرات گسترده را با ارائه 
امتيازات تجاري ازجمله خريد بيشتر سويا، گاز طبيعي و ديگر 
صادرات خنثي کنند.همان گونه که مذاکرات در وزارت بازرگاني 
چين آغاز شد، پکن نسبت به حضور يک کشتي آمريکايي در 
آب هاي چين اظهار ناراحتي کرد، اما تاکنون مشخص نيست که 
آيا اين اقدام باعث اختال درروند مذاکرات خواهد شد يا نه؟ هر 
دو طرف در مورد بحث هاي خود اطاعات ناقص ارائه کرده اند.

روند مذاکرات آمريکا و چين در حالي طي مي شود که اخيراً با 
بازداشت مدير اجرايي شرکت هوآوي در کانادا روابط طرفين تا 

حدود زيادي  دچار تنش شده است.هيئت آمريکايي حضور يافته 
در مذاکرات تجاري شامل »جفري جرجيش« معاون نمايندگي 
تجارت اياات متحده و ديگر مقامات وزارتخانه هاي کشاورزي، انرژي، 

تجارت، خزانه داري و مقامات وزارت امور خارجه است.
دونالد ترامپ در آخرين اقدام، ۲5 درصد تعرفه کااهاي وارداتي 
چين به ارزش ۲50 ميليارد دار را افزايش داد. چين نيز در 
مقابل با اعمال مجازات ۱۱0 ميليارد داري کااهاي آمريکايي، 
لغو ترخيص کاا از گمرک براي شرکت هاي آمريکايي و توقف 

مجوز صدور در امور مالي و ساير مشاغل پاسخ داد.
روزنامه گلوبال تايمز مي گويد، رشد اقتصادي چين به معناي آن 
است که اين کشور مي تواند تحريم هاي بيشتري بر آمريکا در حوزه 
تجاري وارد کند.به گفته کارشناسان منطقه، افزايش روابط تجاري 
و سياسي پکن با همسايگان منجر شده که آمريکا به سختي بتواند 
کشور آسيايي را براي ايستادن در کنار واشنگتن براي مقابله با 
چين پيدا کند. بااين حال تأثير جنگ تجاري بر اقتصاد جهاني 

دو طرف را براي کسب مصالحه متقاعد کرده است.
کاهش  با  گذشته  سال  آخر  ماه  سه  در  چين  اقتصادي   رشد 
 6/5درصدي همراه بوده و فروش خودرو در اين کشور در ماه 

نوامبر به مقدار ۱6 درصد کاهش يافته است.

دستيار ارشد وزير خارجه ايران گفت که به زودي نشست سه جانبه روساي جمهور 
ايران، روسيه و ترکيه درباره سوريه در مسکو برگزار مي شود.»حسين جابري انصاري« 
دستيار ارشد وزير امور خارجه ايران در امور ويژه سياسي که به مسکو سفرکرده 
گفت که به زودي نشست سه جانبه رؤساي جمهور ايران، روسيه و ترکيه در مسکو 
برگزار مي شود.وي در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما در مسکو گفت: اهتمام 
ايران و روسيه به حل مسائل مختلف منطقه اي سبب شده است که سياست ها و 
اقدامات خود را باهم هماهنگ کنيم.دستيار ارشد ظريف که در يک ماه گذشته 
براي دومين بار به مسکو سفرکرده است، افزود: سرعت تحوات و همکاري هاي 
ايران و روسيه به گونه اي است که آمدورفت ها و تبادل هيئت ها بين دو کشور به 
امري ضروري تبديل شده است. جابري انصاري خاطرنشان کرد: در اين سفر با 

»سرگئي ورشينين« و »ميخائيل بوگدانوف« معاونان وزير امور خارجه روسيه و 
همچنين »الکساندر اورنتيف« نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امور سوريه 
ديدارهايي خواهد داشت، ضمن اينکه ممکن است در جريان اين سفر ديدارهايي 
نيز با ديگر مقام هاي امنيتي و نظامي روسيه داشته باشد.وي افزود: دستور کار 
گفت وگوها در اين سفر به بررسي آخرين تحوات سوريه، جهان عرب و تحوات 
بين المللي مرتبط با اين مسائل ارتباط دارد.جابري انصاري گفت: ايران، روسيه و 
ترکيه مذاکرات ديگري نيز در قالب نشست آستانه دريکي دو ماه آينده خواهند 
داشت.وي افزود: دور بعدي مذاکرات سران سه کشور ضامن روند آستانه قرار است 
به زودي با حضور »واديمير پوتين«، »حسن روحاني« و »رجب طيب اردوغان« در 

روسيه برگزار شود، اگرچه تاکنون زمان دقيق اين نشست تعيين نشده است. 

اينجانب هدايت هاشمي مالك خودرو وانت پيکان به شماره شاسي 31636731 
و شماره موتور 11486038446 و پاك 23- ايران 747 ص 75 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
پيکان شهر ساختمان سمند  در  واقع  ايران خودرو  فروش شركت  سازمان 
مقرر  مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي  نمايد.  مراجعه 

اقدام خواهد شد. 
برگ سبز اتومبيل پژو 405 جي ال ايکس آي مدل 1385 به شماره شاسي 
14286629 و شماره موتور 12484231464 به شماره انتظامي 527 ي 84 

ايران 13 مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصل سند كارخانه كاميون كشنده ولوو مدل 1382 به شماره انتظامي 281-25 
 VV2A4CEA23T837580 ع 95 به شماره موتور 350795 به شماره شاسي
به شماره بدنه 5705793 بنام جبرئيل نصرالهي اربطاني مفقود گرديده و از 

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

دانشگاه ملي ماير ارسال نمايد. 
به  انتظامي 25-411 ج 55  به شماره  پيکان مدل 1383  برگ سبز سواري 
شماره موتور 11283068347 به شماره شاسي 63445853 بنام ناصر همت 

زاده مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصل سند و برگ سبز سواري پژو آردي مدل 1385 به شماره انتظامي 492-35 
ط 35 به شماره موتور 11785024124 به شماره شاسي 23418611 بنام رضا 

علي زاده كشکي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد مدل 1386 به شماره 
شاسي  شماره  و   1949340 موتور  شماره   52 ايران   -16 ق   746 انتظامي 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  متاليك  اي  نقره  رنگ  به   S1412286327600

اعتبار ساقط است. 
سند كمپاني خودرو وانت پيکان مدل 1393 به شماره انتظامي 736 س 28 ايران 
 NAAAA36AA1EG716800  118 شماره شاسيP0131531  85 به شماره موتور
به رنگ سفيد شيري روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

دفترچه كشاورزي اينجانب عسگر كريم كشته فرزند حسين به شماره شناسنامه 
تاريخ صدور دفترچه   169 به شماره مسلسل دفترچه  زابل  از  567 صادره 
76/8/12 مساحت زمين دو و نيم 2/5 هکتار آبي واقع در روستاي هيئت آباد 

شهرستان گاليکش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز سايپا سواري 131 مدل 1390 به شماره انتظامي 66-349 و 83 و 
شماره موتور 4236569 و شماره شاسي S34112290964929 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز خودروي كاميون كمپرسي سيستم بنز به رنگ نارنجي – روغني مدل 
1383 به شماره موتور 33593210090893 و شماره شاسي 37433316591874 
به شماره پاك 45 ايران 122 ع 47 بنام محمدحسين ملك محمدي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصل سند كمپاني )سند كارخانه( سند مالکيت خودرو )برگ سبز(  و بنچاق 
 1389 مدل   SX زانتيا سيتروئن  به سواري  مربوط  مدارك  و  اسناد  كليه  و 
به   12 ايران   62 ج   887 انتظامي  نيروي  شماره  به  روغني  سفيد  رنگ  به 
شماره  به   S1512288184371 شاسي  شماره  به  و   106058 موتور  شماره 
ملي 0965633306 متعلق به اينجانب سعيد اسدالهي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
شناسنامه مالکيت تيبا مدل 92 رنگ سفيد ش ش ايران 95- 728 ج 74 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است
شناسنامه مالکيت پژو 206 مدل 88 رنگ نقره اي ش ش ايران 65- 433 

ي 15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
شناسنامه مالکيت پرايد مدل 85 رنگ نقره اي ش ش ايران 65- 242 ب 

31 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
برگ سبز و كارت سواري هيوندا خارجي مدل YF و سوناتا 2400 سي سي 
موتور  شماره  KMHEC41C0EA549126 و  شاسي  شماره  به   2014 مدل 
G4KEDA275108 و پاك انتظامي ايران 10- 528 ب 74 به رنگ سفيد 

صدفي متاليك مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
مدرك كارشناسي ناپيوسته اينجانب جواد سروري فرزند غامرضا به ش ش 
قدرت  برق  مهندسي  رشته  كارشناسي  مقطع  در  فردوس  از  صادره   245
مفقود   841410016813 شماره  با  جنوب  تهران  دانشگاهي  واحد  از  صادره 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
خيابان   - تهران  نشاني  به  تهران جنوب  واحد  اسامي  آزاد  دانشگاه  به  را 
كد  يا  و   209 آذرشهرپ  نبش   - شمالي  ايرانشهر  خيابان   - زند  كريمخان 

پستي 1584715414 ارسال نماييد.

كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز آكسو مدل 1385 به رنگ سفيد روغني به 
شماره نيروي انتظامي 396 ع 51 ايران 25 به شماره موتور 45793700069463 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   NAB3746915B026117 شاسي  شماره  به  و 

اعتبار ساقط مي باشد. 
سند مالکيت و برگ سبز  خودرو پرايد مدل1387 به رنگ نوكمدادي-متاليك 
به شماره نيروي انتظامي 155 ص 52 ايران 35 به شماره موتور 2543849 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   S1412287818588 به شماره شاسي  و 

ساقط مي باشد. 

نكته

خبر

يونان آرام و قرار ندارد
بخش سياسي خارجي 

از  همان گونه که پيش بيني مي شد، علي رغم گذشت ۱۱ سال 
وقوع بحران اقتصادي در اروپا، کماکان يونان به يکي از اصلي ترين 
کانون هاي اين بحران تبديل شده است. اگرچه قرار بود تا سال 
۲0۱۲ يونان از فاز رياضت اقتصادي عبور کرده و وارد دوران 
رشد اقتصادي شود، اما دريافت وام هاي کان از بانک مرکزي 
براي  را  جايي  پول  بين المللي  صندوق  و  جهاني  بانک  و  اروپا 
الکسيس  ميان،  اين  در  است.  نگذاشته  باقي  يوناني ها  تنفس 
نيز  کشور  اين  مقامات  ديگر  و  يونان  نخست وزير  تسپيراس 
علي رغم رويکرد ضد رياضتي حزب خود،قدرت ايستادگي در برابر 
فشار کشورهايي مانند آلمان و فرانسه را ندارند. بي دليل نيست 
به فردي منفور در بين شهروندان  آلمان  که مرکل صدراعظم 

يوناني تبديل شده است.
استمرار سياست هاي رياضتي در يونان از يک سو خشم شهروندان 
يوناني را شعله ور کرده و از سوي ديگر، امکان رشد اقتصادي 
در اين کشور را متوقف ساخته است. يکي از مسائلي که بايد 
در خصوص بحران يونان مدنظر قرارداد،کليت ماندن يا خروج 
اين کشور از منطقه يورو است .اساساً ممکن است آتن تصميم 
به خروج از منطقه يورو بگيرد و به واحد پول قبلي خود يعني 
فاز  به  يونان  ورود  معناي  به  بازگشتي  بازگردد.چنين  دراخما 
مخاطرات  اقتصادي  فاز جديد  بود.اين  اقتصادي خواهد  جديد 
و البته فرصت هاي خاص خود را خواهد داشت .در اين صورت 
يونان ديگر يکي از بازيگران منطقه يورو نخواهد بود. نکته حائز 
خصوص  در  را  يونان  اروپايي  کشورهاي  برخي  اينکه  اهميت 
خروج از منطقه يورو تهديد کرده و به آتن هشدار داده اند که 
در اين صورت يونان بايد با اتحاديه اروپا نيز خداحافظي کند. 
اين در حالي است که بسياري از شهروندان يوناني خواستار بقا 

در اتحاديه اروپا) در عين خروج از منطقه يورو ( هستند. 
را  جديدي  برنامه هاي  بايد  دارد  تأکيد  همواره  يونان   دولت 
به منظور حرکت در مسير سياست هاي رياضت اقتصادي تبيين 
کند زيرا در غيراينصورت قادر نخواهد بود به تعهدات خودش 
مالي  کمک هاي  دريافت  به منظور  اروپايي  طرح  اجراي  درباره 
خارجي پايبند باشد. بااين حال، هرگونه اقدامي در اين خصوص، 
افزود.  خواهد  يونان  دولت  از  عمومي  نارضايتي هاي  برشدت 
بسياري از يوناني ها تصور مي کردند که دولت چپ گراي يونان 
قادر خواهد بود در برابر فشارهاي بروکسل ايستادگي کند اما 
شد،  اشاره  که  همان گونه  است.  نداده  رخ  اتفاق  اين  عمل  در 
کان  وام هاي  بازپرداخت  لزوم  و  يونان  سنگين  مالي  تعهدات 
بانکي از سوي اين کشور، جايي براي مانور آتن در برابر بروکسل 

باقي نگذاشته است. 
بحران  از  خروج  به  نسبت  اميدي  يوناني  شهروندان  هم اکنون 
نزديک  آينده اي  در  رياضتي  سياست هاي  توقف  و  اقتصادي 
و  نزديک  آينده اي  در  يونان  که  است  اين  امر  واقعيت  ندارند. 
دوران  به  بازگشت  به  نسبت  نمي تواند  آتي  دهه  يک  تا  حتي 
باشد.اين خوش بيني کاذب  اقتصادي خوش بين  بحران  از  قبل 
در برخي موارد سبب شده است تا مقامات يوناني متوجه آنچه 
در دوران کشورشان و اتحاديه اروپاست نشوند.در حال حاضر 
طرح رياضت اقتصادي مرکل در يونان شکست خورده و شهروندان 
نمي دانند.از  طرح  اين  با  همکاري  به  ملزم  را  خود  نيز  يوناني 
سوي ديگر،مقامات يوناني در اقناع رواني شهروندان خود جهت 
خروج از بحران و تکيه بر طرح رياضت اقتصادي ناکام مانده اند.

ازجمله تشديد بحران  تأثير عوامل متعددي  ناکامي تحت  اين 
مسائل  تحليلگران  که  نيست  مي شود.بي دليل  پررنگ تر  يورو 
اروپا نسبت به  شعله ور شدن اعتراض و خشم يوناني ها در سال 

۲0۱9 هشدار مي دهند. 

حامد كرزاي:
آمريکا از افغانستان خارج نخواهد شد

 رئيس جمهور اسبق افغانستان اعام کرده که آمريکا قصدي براي خروج 
از افغانستان ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از طلوع نيوز، »حامد 
کرزاي«، رئيس جمهور اسبق افغانستان با اشاره به نقش آمريکا و پاکستان 
در افغانستان گفته است به عقيده او آمريکا از افغانستان خارج نخواهد شد 
و نظاميان آمريکايي در قالب توافقنامه امنيتي دوجانبه در افغانستان باقي 
خواهند ماند.اظهارات رئيس جمهور اسبق افغانستان در شرايطي مطرح شده 
که همزمان آمريکا از مذاکرات خود با طالبان خبر داده است.مذاکراتي که قرار 
بود در ادامه گفت وگوهاي پيشين اواسط هفته جاري در قطر برگزار شود، اما 
طالبان به دليل اختاف نظر در دستور کار اين نشست، از حضور در آن انصراف 
دادند. طالبان خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان را پيش شرط هرگونه 

دستيابي به صلح و پايان جنگ داخلي در افغانستان عنوان کرده اند.

 ليبرمن: ما در مواجهه با حماس 
شکست خورديم

»آويگدور ليبرمن« وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي به شکست اين رژيم 
در مواجهه با جنبش حماس اعتراف کرد.به گزارش مهر،وزير جنگ سابق رژيم 
صهيونيستي به شکست اين رژيم در مواجهه با جنبش حماس اعتراف کرد.آويگدور 
ليبرمن گفت: جنبش حماس در رويارويي با ارتش اسرائيل موفقيت هاي زيادي 
کسب کرد و توانست با موافقت تل آويو ۳0 ميليون دار از قطر دريافت کند.وزير 
جنگ سابق رژيم اشغالگر قدس افزود: »ما در مواجهه با حماس شکست خورديم 
و کابينه و بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل به »تروريسم« تن دادند«.ليبرمن 
گفت: حماس موفقيت هاي خود را مي ستايد و در مقابل، ارتش و سياست هاي 

اسرائيل با شکست بزرگ مواجه شده است.

اميرعبداللهيان:
اروپا مأمن تروريسم و منافقين است

مشاور رئيس مجلس در امور بين الملل، اروپا را مأمن تروريسم و منافقين 
توصيف کرد.به گزارش  خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه بين الملل 
تحريم هاي جديد  به  اشاره  با  اميرعبداللهيان  آنا، حسين  خبرگزاري 
اتحاديه اروپا عليه کشورمان در صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي 
توئيتر نوشت: »داشتن رابطه قوي با اروپا همواره بخشي از عقانيت 
سياست خارجي جمهوري اسامي ايران بوده است اما غربي ها بايد با 
شوکي مواجه شوند که بدانند به هر قيمتي در تونل  يک طرفه برجام 
کنوني نخواهيم ماند. اکنون اروپاي مأمن تروريسم و منافقين بايد پيامي 

معقول، حکيمانه اما شوک آور دريافت کند.«

آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي كاسه فوق ششدانگ يك قطعه زمين داراي پاك باقيمانده 
مفروز و مجزي شده از نه هزار و سيصد و چهل و سه فرعي از دو- اصلي بخش دو 
ثبت كردكوي به مساحت 234/60 متر مربع)دويست و سي و چهار متر و شصت 
سانتي متر مربع( واقع در عباس آباد كردكوي- كوچه 33 كه ذيل ثبت 15645 
صفحه يك دفتر جلد 95 مورد وثيقه سند رهني 1388/12/26- 2626 تنظيمي 
دفترخانه 34 كردكوي به نام مصطفي صابري فرزند سراله)وام گيرنده / راهن( 
صادر و تسليم گرديده است محدود به حدود: شماا بطول 27/10 متر به ديوار 
قطعه اول تفکيکي شرقا بطول 8/75 متر ديواريست به كوچه جنوبا بطول 29/85 
متر ديواريست به ديوار سيد نجف حسيني جزء باقيمانده غربا بطول 8/15 متر 
ديواريست به ديوار متصرفي خسروي جزء باقيمانده پاك دو اصلي و طبق گزارش 
502- 1397/7/29 كارشناس رسمي دادگستري مشخصات ملك:  در پاك مزبور 
هيچگونه اعياني و اشجار وجود ندارد و باير است و سه طرف ملك مزبور ديوارهاي 
پاك مجاور است و بر كوچه حد فاصل وجود ندارد و به علت تعريض و احداث 
آپارتمان در حد شمال ملك، قسمتي از ملك به علت تعريض  پاك مجاور، در 
حد شمال كسر شده  و مساحت از 234/60 متر مربع به 224/52 متر مربع كاهش 
يافته است. پاك مورد رهن مذكور با توجه به اعام بستانکار)مديريت شعب بانك 
ملت استان گلستان( بموجب نامه شماره 97/1455264 مورخه 1397/10/12 ملك 
مورد وثيقه  فاقد بيمه مي باشد. با توجه به اينکه ارزش ششدانگ پاك مذكور 
توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 718.464.000 ريال)هفتصد و هجده 
ميليون و چهارصد و شصت و چهار هزار ريال( ارزيابي و ارزيابي انجام گرفته قطعيت 
يافته است. پاك فوق از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10)دهم 
بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت( در شعبه اجراي اداره ثبت اسناد و اماك 
كردكوي واقع در خيابان وليعصر كوچه حجتي از طريق مزايده به فروش مي رسد 
و مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به بااترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد . ضمنا پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشتراك و مصرف  در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي 
هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده، اعم از اينکه رقم قطعي 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد.. اين آگهي وفق آئين 

نامه اجرايي، فقط در يك نوبت منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار: شنبه 1397/10/22

سيروس آريافر - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان كردكوي
م.الف: 97/205

آگهي اباغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كاسه پرونده 1/1061/97

وقت رسيدگي: 97/11/23 ساعت 10 صبح
خواهان: محمدحسن قادي با وكالت ماني دهقانيان

خوانده: حسين ولدپور
خواسته: مطالبه طلب

خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به 
شعبه اول شوراي حل اختاف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يکي از جرايد كثيراانتشار 
آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه 
و ضمن اعام نشاني كامل خود نسخه نهم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باا جهت رسيدگي حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغي بوسيله 

آگهي ازم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار 97/10/22

مدير دفتر شعبه اول شوراي حل اختاف قائم شهر

آگهي اباغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كاسه پرونده 2/942/97

وقت رسيدگي: 97/11/24 ساعت 9 صبح
خواهان: حسين رمضان تبار

خوانده: سکينه فوادي
خواسته: مطالبه طلب

جهت  كه  نموده  عمومي  دادگاههاي  تسليم  دادخواستي  خواهان 
وقت  و  گرديده  ارجاع  اختاف  دوم شوراي حل  به شعبه  رسيدگي 
رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
تا  از جرايد كثيراانتشار آگهي مي شود  نوبت در يکي  مراتب يك 
و  مراجعه  دفتر شورا  به  ماه  آگهي ظرف يك  نشر  تاريخ  از  خوانده 
را  ضمائم  و  دادخواست  نهم  نسخه  خود  كامل  نشاني  اعام  ضمن 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسيدگي حضور بهم رساند 
چنانچه بعدا اباغي بوسيله آگهي ازم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار 97/10/22

مدير دفتر شعبه دوم شوراي حل اختاف قائم شهر

اجرائيه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: 

پيمان رضائي مقدم فرزند هوشنگ به نشاني استان ايام شهرستان ايام 
شهر ايام خ مبارزان نبش خ توحيد

مشخصات محکوم عليه/محکوم عليهم: 
جنب  سهيل  خ  ابتداي  زجاجي  ميدان  كاشان  نشاني  به  خدائي  مياد 

آژانس محمد 
محکوم به

به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 9709978422100415 
محکوم عليه محکوم است به مبلغ 175/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
در  تاخير  و  خسارت  داردسي  هزينه  بابت  ريال   4/490/000 انضمام  به 
تاديه آن از تاريخ 97/1/18 زمان تقديم دادخواست لغايت زمان اجراي 

حکم و 60/000 ريال بابت هزينه اجرائيه 
محکوم عليه مکلف است از تاريخ اباغ اجرائيه:

اجراي  قانون   34 ماده  گذارد  اجرا  بموقع  را  آن  مفاد  روز  ده  ظرف  1ـ 
احکام مدني 2ـ ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد 3ـ مالي معرفي 
باشد چنانچه خود  از آن ميسر  به  استيفا محکوم  و  اجرا حکم  كه  كند 
اموال  كليه  روز  سي  ظرف  بايد  نداند  اجرائيه  مفاد  اجراي  به  قادر  را 
غيرمنقول  و  منقول  اموال  همه  قيمت  و  مقدار  يا  تعداد  شامل  را  خود 
بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانکها 
ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات  و موسسات مالي و اعتباري 
دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاات و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يکسال قبل از طرح دعواي 
به  واا  نمايد  ارائه  قضائي  مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضميمه  اعسار 
اجراي  نحوه  قانون   3 و   8 مواد  بازداشت ميشود  له  درخواست محکوم 
كامل صورت  اعام  از  عليه  4ـ خودداري محکوم   .94 مالي  محکوميت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم حبس تعزيري درجه هفت را در پي 
دارد ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق م آ و ماده 16 قانون 
نحوه اجراي محکوميت مالي 94. 5ـ انتقال مال به ديگري به هر نحو با 
انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون 
نقدي معادل  يا جزاي  نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش  كافي 
اجراي  نحوه  قانون   21 ماده  ميشود  مجازات  دو  هر  يا  به  محکوم  نصف 
مهلت سي  از  پس  اموال  چنانچه صورت  6ـ   .94 مالي  هاي  محکوميت 
روز ارائه شود آزادي محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محکوم عليه خواهد بود. تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 94
مدير دفتر شعبه يازدهم شوراي حل اختاف شهرستان ايام – احسان 
جعفري نژاد

د ش 97/10/22

 مشاور وزير اقتصاد در امور ايثارگران:
 رتبه اول در جذب ايثارگران 

متعلق به بانک صادرات ايران است
مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در امور ايثارگران گفت: بانک صادرات ايران با 
جذب ۱٤ هزار ايثارگر، رتبه اول را در بين دستگاه هاي تابعه  وزارت امور اقتصادي 
و دارايي کسب کرده است.حجت ااسام لطف اه ثقفي در حاشيه چهارمين يادواره 
شهداي بانک صادرات ايران در استان مازندران در گفت وگويي با بيان اين مطلب، 
افزود: اين امر بيانگر رويکرد و روحيه  انقابي مديران و کارکنان اين بانک است.وي 
اظهار کرد: حضور گسترده  فرزندان شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان سرافراز 
در بانک صادرات ايران، ضامن سامت نظام اداري در اين بانک بزرگ شده است 
که پيشرفت هاي چشمگير آن نيز از حيث منابع مالي و مسائل مرتبط به سيستم 
بانکداري دليلي بر اين مدعاست.حجت ااسام ثقفي در مصاحبه با »حامي شمال«، 
بانک صادرات ايران را بانکي عزتمند و مقتدر خواند و گفت: ايثارگري محدود به زمان 
جنگ نيست بلکه امروز نيز کشور در جنگ اقتصادي و تحريم هاي ناجوانمردانه نياز 
به گذشت، ازخودگذشتگي و ايثار دارد.در اين مراسم مدير شعب استان مازندران نيز 
گفت: بانک صادرات ايران در استان مازندران، با اهداء 9 شهيد بزرگوار به انقاب 
و دفاع مقدس، ميزبان ٧۲ فرزند شهيد و ٤00 ايثارگر است.علي حسيني افزود: 
رسالت وااي کارکنان بانک صادرات ايران، بزرگداشت ياد و خاطره شهدا، ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت و خدمت  به خانواده معظم و معزز آنان به عنوان تکليفي 
شرعي براي حفظ و پاسداري از ارزش ها است و خدمت گزاري به اين ولي نعمتان 
راستين، توفيقي الهي است.در ادامه، فرمانده سپاه کرباي مازندران نيز در سخناني 
با قدرداني از حرکت شايسته بانک صادرات استان مازندران در برگزاري اين مراسم 
گفت: ميزبان يادواره هاي شهدا، خود شهدا هستند و برگزاري چنين محافلي، سعادتي 
الهي مي خواهد که خداوند به مجموعه  بانک صادرات ايران عنايت کرده است.سردار 
محمدحسين بابايي افزود: شهدا حامي ما هستند و همواره و در همه حال امداد 
آنان شامل حال ما مي شود، اين بدان معني است که شهدا با ايثار خون خود، راه 

را براي ما باز کرده  و آن را به ما نشان مي دهند.

برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ و 
رزين با حضور بيش از 20 کشور جهان

اهميت هجدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ و رزين و پوشش هاي صنعتي،مواد کامپوزيت 
و صنعت آبکاري تهران موجب شده است تا با وجود تحريم ها، بيش از ۲0 کشور از جاي 
جاي جهان در اين نمايشگاه حضور يابند، نمايشگاهي که از ۳ تا 6 بهمن ماه در محل دائمي 
 نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزارمي شود. به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني 
هجدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ و رزين و پوشش هاي صنعتي،مواد کامپوزيت و صنعت 
آبکاري؛ اين نمايشگاه بزرگترين رويداد ساانه حوزه صنعت رنگ و رزين در منطقه خاورميانه 
محسوب مي شود ودر آن  اکثر شرکت ها و برندهاي مطرح و صادراتي داخلي و خارجي حضور 
 پر رنگي خواهند داشت.در هجدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ و رزين ۲۲0 توليد کننده 
داخلي  و 60 شرکت خارجي از کشور هاي فرانسه- چين- هند- اسپانيا- آلمان- هلند- 
تايوان- کره- قبرس-روسيه-انگليس-دانمارک- ايتاليا- سوئد- مالزي- امارات- ژاپن- ترکيه- 
سوئيس- بلژيک - باروس و...... حضور پر رنگ خواهند داشت. اين نمايشگاه با مجوز رسمي 
از سازمان توسعه تجارت ايران و شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسامي 
ايران و به همت  مجموعه بانيان اميد در فضايي بالغ بر ۲۲ هزار مترمربع برپا مي شود و 
شرکت کنندگان در آن، جديدترين   توانمندهاي خود را در معرض ديد عموم قرار داده و با 
يکديگر به رقابت مي پردازند.گفتني است حمايت از صنعت رنگ و رزين  ،مواد کامپوزيت و 
 صنعت آبکاري در داخل کشور با رويکرد صادراتي اولويت اصلي نمايشگاه و تشويق فعاليت هاي 
صادراتي و فراهم کردن بستري جهت ارتقاء سطح کمي وکيفي توليد ، فروش و صادرات 
 توليدات و محصوات ايراني مهمترين اهداف برپايي نمايشگاه است.برگزاري کارگاه هاي 
آموزشي و گردهمايي  صنفي جهت تبادل نظر مديران بلند پايه مشارکت کنندگان و سمينار 
پروفسور بروک مسئول کميته علمي فدراسيون اتحاديه هاي تخصصي رنگ کشورهاي 
اروپايي FATIPEC از ديگر برنامه هاي نمايشگاه امسال مي باشد.هجدهمين  نمايشگاه 
بين المللي رنگ و رزين و پوشش هاي صنعتي،مواد کامپوزيت و صنعت آبکاري از ۳ تا 6 
بهمن ماه به مدت ٤ روز از ساعت 9 تا ۱٧ در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران 

آماده بازديد عاقه مندان خواهد بود.
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خبر
شريعتمداري:

يک ميليون و ۲۱۷ هزار دار ديه به 
خانواده هاي شهداي سانچي پرداخت شد

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت يک ميليون و ۲۱۷ هزار دار 
ديه به خانواده هاي شهداي حادثه سانچي خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي 
باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شريعتمداري از پرداخت يک ميليون و 
۲۱۷ هزار دار ديه به خانواده هاي شهداي حادثه سانچي خبر داد و اظهار 
کرد:اين مبلغ به خانواده هايي که تشريفات قانوني مربوط به حصر وراثت 
را طي کرده و پرونده تشکيل داده اند، پرداخت شده است.وي همچنين از 

پرداخت ۳۴۰ هزار دار غرامت به فرزندان اين شهدا خبر داد.

پليس آگاهي اعام کرد:
 انهدام باند کاهبرداران ميلياردي 

در پايتخت
مأموران پليس آگاهي پايتخت باندي را که با جعل اسناد ملکي و 
اوراق هويتي اقدام به کاهبرداري ميلياردي کرده بودند، منهدم 
کردند.به گزارش خبرگزاري مهر، کارآگاهان پليس آگاهي پايتخت 
از مدتي قبل، از فعاليت مجرمانه اعضاي يک باند در جعل اسناد 
ملکي باخبر شده و رسيدگي به موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.با انجام تحقيقات مشخص شد اعضاي اين باند با همکاري 
يک مشاور اماک در يکي از مناطق غربي تهران اقدام به جعل 
اسناد ملکي و برخي از اوراق هويتي کرده و از اين طريق اقدام به 
فروش اماک، بدون اطاع مالکان آنها کرده اند که با سرنخ هاي 
به دست  آمده اقدامات مأموران براي دستگيري متهمان آغاز شد 
را حين خروج  باند  اين  اصلي  موفق شدند سرکرده  ماموران  و 
ادامه  از کشور در نقطه صفر مرزي دستگير کنند.همچنين در 
از  نيز شناسايي و پس  باند  اين  اقدامات مأموران، ديگر اعضاي 
هماهنگي با مقام قضائي دستگير شدند که در جريان تحقيقات از 
آنان مشخص شد که اين افراد با جعل اسناد قريب به ۱۰ ميليارد 

تومان کاهبرداري کرده اند.

عضو انجمن علمي مراقبت هاي ويژه ايران:
ساانه  چهار ميليون بيمار بدحال در 

بخش مراقبت هاي ويژه بستري مي شوند
عضو انجمن علمي مراقبت هاي ويژه ايران گفت: ساانه چهار ميليون 
بيمار بدحال در بخش مراقبت هاي ويژه بستري مي شوند.به گزارش 
گروه جامعه خبرگزاري ميزان، عطا محمودپور در حاشيه ششمين 
کنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه ايران اظهار داشت: مراقبت هاي 
ويژه، علمي نوپاست که اوايل دهه ۸۰ در ايران فعاليت خود را آغاز 
کرد و گسترش يافت.وي افزود: در حال حاضر ۵ تا ۶ هزار تخت 
مراقبت ويژه در کشور وجود دارد که ضرورت دارد اين آمار افزايش 
يابد و البته تخت هاي پست ICU نيز بايد کمبود آن برطرف شود 
چرا که اين دو مقوله ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند.دبير علمي 
ششمين کنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه ايران اظهار داشت: 
ساانه ۳ تا ۴ ميليون بيمار بدحال در بخش مراقبت هاي ويژه يا 
ICU بستري مي شوند که بخش اعظم اين بيماران افراد دچار 
تروماي مغزي و اندام ناشي از تصادفات هستند.محمودپور گفت: 
يکي از محور هاي اصلي کنگره مراقبت هاي ويژه بيماران سپسيس 
است که درواقع اين افراد پاسخ ايمني نامتعارف نسبت به عفونت 
داشته اند که اين مشکل مي تواند منجر به نارسايي ارگان بدن اين 
بيماران شود و در بهترين مراکز دنيا اين مشکل مرگ و ميري حدود 

۳۰ تا ۷۰ درصدي به همراه دارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول 

شركت تعاوني مسكن زرين غزال 
آذربايجان غربي  به شماره ثبت 6889
العاده نوبت اول  بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق 
شرکت  تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجانغربي راس ساعت 11 صبح روز 
پنج شنبه مورخه 97/11/4 در اروميه محل مجتمع خاقاني واقع در بلوار 
استاد شهريار خيابان دانشگر روبروي زيباشهر طبقه اول بلوك B 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 باتوجه به مفاد ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند 
عاوه بر راي خود حداکثر سه راي با وکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك 
راي با وکالت داشته باشد. توضيح اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك 
روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع بغير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و 
تاييد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي 

به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد. 
دستور جلسه: 

1- تصميم گيري در خصوص اصاح شرايط اختصاصي ماده 12 
خ ش 97/10/22

آگهي تغييرات شرکت ماشين سازي شمال پيروز سهامي خاص به شماره 
ثبت 14 و شناسه ملي 10861616086 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 نام شرکت 
به “ دانش بنيان ماشين سازي شمال پيروز” تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گرديد. -2تاسيس شعبه استان تهران-شهرستان 
تهران-بخش مرکزي-شهر تهران- اختياريه-خيابان پاسداران-خيابان 
بهارستان دوم-پاك -5طبقه همكف به کد پستي 1958654341 مي 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري عباس آباد )345742(

تاسيس شرکت سهامي خاص هومان صنعت هرمز درتاريخ 1397/09/29 به شماره ثبت 18885 به شناسه ملي 14008021370 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :توليد و پخش و بسته بندي 
و خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کااهاي مجاز بازرگاني ، احداث و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات توليدي و صنعتي ، تامين 
تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز صنايع مختلف از جمله صنعتي ،کشاورزي ، راهسازي ، باغباني ، معدني ، برقي ، نفت وگاز ، نيروگاهي 
، هواپيمايي ، غذايي ، فوادي ، اکتشاف ، دريايي ، ساختماني ، دامي ، خودرويي ، راه ، ابنيه ، مكانيك الكترونيك و تاسيسات مربوطه 
، ارائه طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي ، اتوماسيون اداري و صنعتي ، تهيه و توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي و کشاورزي و 
گلخانه اي ، ايجاد و برپايي غرفه در نمايشگاههاي داخلي و خارجي ، ارائه خدمات مشاوره اي و مديريتي اعم از مديريت پروژه ، مديريت 
بازرگاني ،کنترل پروژه و خدمات مهندسي ارزش ، امكان سنجي و امكان يابي ، اتوماسيون صنعتي و اداري ، ترخيص کاا از گمرکات کشور 
، گشايش اعتبارات براي شرکت نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ، بازاريابي غير هرمي و غير شبكه اي در خصوص فعاليت شرکت ، 
برگزاري و شرکت در نمايشگاهها ، همايشها ، سمينارهاي داخلي و خارجي ، مشاوره در خصوص فعاليت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات به 
صورت ارزي و ريالي از بانكها و موسسات مالي و اعتباري براي شرکت ، اخذ و اعطاي نمايندگي کمپاني هاي معتبر داخلي و خارجي ، عقد 
قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ، سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها ، تهيه و توليد و فروش انواع پوشاك 
، ارائه خدمات پيمانكاري ساختمان و تاسيسات مربوطه و راه سازي ، مشاوره و اجراي پروژه هاي الكتريكي و نيروگاهي اعم از توليد و 
انتقال نيرو ، مديريت شهري معماري و طراحي داخلي ، طراحي و محاسبه و اجراي کليه سازه ها و تجهيزات پروژه هاي نفت و گاز ، ارائه 
خدمات اداري از قبيل تايپ و تكثير انتقال دانش و نوآوري به داخل کشور ، پژوهش و تحقيق در خصوص فعاليت شرکت ، مشارکت و 
سرمايه گذاري در تمام پروژه هاي عمراني صنعتي توليدي و بازرگاني و طرح هاي اقتصادي و شرکت هاي خصوصي از طريق تعهد سهام 
و يا خريد سهام شرکتها يا تاسيس شرکت هاي جديد ، ثبت سفارش ، انجام مطالعات توسعه و بهبود عملكرد سازمانها و شرکتها از طريق 
وضع و اصاح روشها مطابق استانداردهاي بين المللي ، ارائه محصوات بر پايه دانش فني و نوآوري و تكنولوژي جديد ، انجام بررسي هاي 
علوم نوين ، شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزي ، شهر بندرعباس، گلشهرجنوبي ، 
خيابان والفجر ، کوچه والفجر3 ، پاك 0 ، مجتمع باران ، طبقه چهارم ، واحد 6 کدپستي 7916835565 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت 
است از مبلغ 1000000000 ريال نقدي منقسم به 1000 سهم 1000000 ريالي تعداد 1000 سهم آن با نام عادي مبلغ 350000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانكي شماره 403 مورخ 1397/09/08 نزد بانك ملي ايران شعبه گلشهر بندرعباس با کد 7873 پرداخت گرديده 
است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانم سيده ساجده حسيني به شماره ملي 0492236623و به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي علي احمدي راد به شماره ملي 1728171581و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي محمد احمدي راد به شماره ملي 1729832954و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي و همچنين 
کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء سيده ساجده حسيني به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و محمداحمدي راد به سمت رئيس 
هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نفيسه خادم حسيني به 
شماره ملي 1289474370 به سمت بازرس اصلي به مدت يك سال مالي آقاي نويد مقدوني باقري به شماره ملي 3392142441 به سمت 
بازرس علي البدل به مدت يك سال مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري بندرعباس )345566(

آگهي تغييرات شرکت رادمان نيرو ورکان سهامي خاص به 
شماره ثبت 12280 و شناسه ملي 14007136839 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/29 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - آقاي مهدي مهقاني نوده به شماره ملي 2121657851 
بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره - آقاي محمد علي 
مهاجر ميقاني به شماره ملي 2120698996 بسمت رئيس 
هيئت مديره - خانم فاطمه مرزي به شماره ملي 2122850477 
بسمت نايب رئيس هيئت مديره تاتاريخ 1398/11/10انتخاب 
گرديدند که بر اساس مواد اساسنامه شرکت وظايف خود را 
انجام و کليه اسناد و اوراق بهادار و بانكي و ساير نامه هاي 
اداري با امضا ي آقاي مهدي مهقاني نوده و آقاي محمد علي 
مهاجر ميقاني همراه با مهر شرکت معتبرميباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماك استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري گرگان )345729(
تاسيس شرکت با مسئوليت محدود ويستا سنگ ايرانيان درتاريخ 1397/10/10 
امضا ذيل  و  به شناسه ملي 14008046471 ثبت  به شماره ثبت 3695 
دفاترتكميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :استخراج و اکتشاف معدن به غير از نفت ، گاز ، 
پتروشيمي -ايجاد سنگ بري و فروش سنگ هاي تزئيني و خاك هاي صنعتي 
-شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي – استفاده از تسهيات 
بانكها و موسسات مالي – اخد نمايندگي از شرکت هاي خارجي - صادرات 
و واردات کليه کااهاي مجاز بازرگاني درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي 
ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلي : استان آذربايجان غربي ، شهرستان مياندوآب ، بخش مرکزي ، 
شهر مياندوآب، انقاب ، کوچه شهيدقادرسليمانزاده ، خيابان 24متري 
امام حسين)ع( ، پاك 0 ، طبقه همكف کدپستي 5971864537 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي ميزان سهم الشرکه 
هر يك از شرکا آقاي وحيد رضوي به شماره ملي 1540142558 دارنده 
600000 ريال سهم الشرکه آقاي صابر غامي به شماره ملي 2960017447 
دارنده 400000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي وحيد رضوي 
مدت  به  مديره  هيئت  رئيس  به سمت  ملي 1540142558و  به شماره 
نامحدود آقاي صابر غامي به شماره ملي 2960017447و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : امضاي کليه اسناد مالي ، چكها ، قراردادها و اسناد 
تعهدآور بامضاي رئيس هيئت مديره منفرداً بهمراه مهر شرکت و امضاي 
کليه اوراق عادي و اداري بامضاي رئيس هيئت مديره ويا مديرعامل بهمراه 
مهر شرکت معتبر ميباشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت 
موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماك استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري مياندوآب )345834(

آگهي تغييرات شرکت مقوا سازي نوين صحرا سهامي خاص 
به شماره ثبت 810 و شناسه ملي 10861735120 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد :ـ  آقاي ابراهيم نوده ء به شماره ملي 2122927089 
به سمت رئيس هيئت مديرهـ  آقاي علي اصغر نوده ء به شماره 
ملي 2122796261 به سمت نايب رئيس هيئت مديرهـ  آقاي 
علي اکبر نوده ء به شماره ملي 2121090738 به سمت مدير 
عامل و عضو هيئت مديره – اصلي براي دو سال انتخاب شدند. 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چك ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامي و ساير اوراق عادي 
و اداري با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره )آقاي ابراهيم 
نوده ء( و مدير عامل )آقاي علي اکبر نوده ء( همراه با مهر 
شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بندر 

ترکمن )345734(

آگهي تغييرات شرکت مقوا سازي نوين صحرا شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 810 و شناسه ملي 10861735120 به 
العاده  بطور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
مورخ 1397/10/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاي علي 
اکبر نوده ء به شماره ملي 2121090738 2ـ آقاي علي اصغر 
نوده ء به شماره ملي 2122796261 3ـ آقاي ابراهيم نوده 
ء به شماره ملي 2122927089 براي مدت دو سال انتخاب 
شدندـ  با رعايت ماده 147 ايحه اصاحي قانون تجارت خانم 
زهرا مظفري به شماره ملي 6289738933 به سمت بازرس 
اصلي و آقاي ياسين مجيدي به شماره ملي 2122888598 
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب 
شدند. - روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي 
استان  اماك  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  انتخاب شد.  شرکت 
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بندر 

ترکمن )345735(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره 
سه اروميه به شماره ثبت 9352

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت  تعاوني مسكن  مهر محلي شماره سه اروميه راس ساعت 
11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/15 در محل سالن اجتماعات اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع در فلكه مدرس اول بلوار شهيد 
رجايي تشكيل مي گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود 
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوع ذيل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد ماده 19 آئين نامه نحوه 
تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد 
ميتواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام 
ااختيار از ميان اعضاء يا غير اعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي 
مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر سه راي با وکالت و هر شخص غيرعضو 

تنها يك راي با وکالت داشته باشد. 
توضيحا اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي 
مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع بغير از ايام تعطيل درمحل دفتر 
شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير 
اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از 

دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضاي هيئت تصفيه 
تاريخ انتشار 97/10/22- 3782

خ ش 97/10/22

هيات مديره شركت تعاوني مسكن زرين غزال آذربايجان غربي 

هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه 

رسالت بررسي مي کند؛

خطاهاي پزشكي از آمار تا واقعيت
مليحه زرين پور

خطا و اشتباه در هر حرفه اي دور از ذهن نيست، اما 
وقتي صحبت از خطاي پزشکي مي شود صورت مسئله 
شکل ديگري به خود مي گيرد، چراکه خطاي پزشکي 
باجان و سامتي انسان در ارتباط است. خطا و قصور 
در پزشکي ناشي از نبود »دقت« و »مهارت« کافي 
است و اين امر منجر به تشديد بيماري، فلج يا قطع 
عضو و حتي در موارد بسياري سبب فوت فرد مي شود 
و اين در شرايطي است که احيا يا نجات جان بيمار 

ممکن بوده است.
گذشته ازآنچه عنوان شد قصور پزشکي گاهي براثر 
تجويز داروي اشتباه، بي دقتي، بي توجهي به سوگندنامه 
پزشکي، بي تجربگي، عدم تعهد به شغل، در اولويت قرار 
دادن مسائل مالي و مادي، اشتباه هاي اتاق جراحي، 
ناکارآمدي تيم پزشکي، استخدام افراد غيرمتخصص، 
پايين بودن کيفيت تجهيزات پزشکي، وسايل ناکافي و 
پايين بودن سرعت عمل تيم پزشکي در احياي بيمار 
رخ مي دهد و گاهي هم براثر خستگي، خواب آلودگي، 
استرس و فشارهاي روحي  به طور کامًا سهوي و 

اتفاقي به وجود مي آيد.
هرچند به اعتقاد بسياري، خطا و اشتباه ممکن است در 
هر حوزه اي رخ دهد. اما در حوزه پزشکي همان طور که 
اشاره شد مي تواند به قيمت جان يک نفر، عزادارشدن 
يک خانواده و يا گرفتاري بيمار منجر شود يا حتي 
جامعه اي  را تحت  تأثير قرار دهد، چراکه اين روزها 
باوجود فضاي مجازي، دسترسي به اخبار و اطاعات و 
حتي ويدئوهاي اين چنيني بسيار آسان است و سبب 

دست به دست شدن و تشديد جو مي شود.
چنانچه خبر قصور پزشکي و بريدن دست نوزاد حين 
تولد يا شکستگي و فلج شدن دست نوزاد ديگري يا 
ماجراي پسر بچه اي که در اثر گچ گرفتگي اشتباه 
دستش را از دست داد و يا تشخيص اشتباه و عدم 
اقدامات به موقعي که مادر و نوزاد در بطنش را به 
کام مرگ کشاند و خانواده اي  را براي هميشه داغدار 
کرد، از آن دست مواردي است که ضمن برانگيختن 
تعجب عمومي از چنين اشتباهاتي، اعتماد به جامعه 

پزشکي را خدشه دار مي کند. 
13هزار پرونده خطاي پزشكي در سال

به گفته دکتر محسن خليلي، قائم مقام معاون انتظامي 
سازمان نظام پزشکي ايران، » ساانه ۸۰۰ ميليون 
خدمات پزشکي به مردم ارائه مي شود که در حدود 
۱۲ تا ۱۳ هزار پرونده مربوط به خطاهاي پزشکي در 
کشور تشکيل مي شود و بيشترين خطاهاي پزشکي 
مربوط به پزشکان زنان و زايمان، جراحان عمومي و 
دندان پزشکان بوده است«. بااين حال اکنون ۷ هزار 
پرونده خطاي پزشکي در پيچ وخم رسيدگي هستند، 
اما به گفته مسئوان سازمان نظام پزشکي کشور، 
۶۰ درصد از آن ها، مربوط به بروز عارضه در بيمار 

هستند و خطاي پزشکي در ايران را  کمتر از نرم 
جهاني عنوان مي کنند.

طي يک بررسي در آمريکا حدود 9/۵ درصد از مرگ ها 
به خاطر خطاي پزشکي اتفاق مي افتد. در استراليا اين 
آمار به ۱۲ درصد مي رسد و در کانادا ۱۱/۳ درصد 
از افرادي که در يک سال مي ميرند، قرباني خطاي 
پزشکي هستند و آمار مرگ ناشي از قصور کادر درماني 
در انگليس و آلمان هم حدود ۲ درصد برآورد شده 
است. گفته مي شود  بسياري از پرونده هاي مربوط 
به شکايات پزشکي در کشور ناشي از عوارض پزشکي 
است. عوارضي که بروز آن ناخواسته بوده و پزشک در 
ايجاد آن نقشي ندارد فلذا قصوري مرتکب نشده است. 
اما قصور ناشي از سهل انگاري و عدم تعهد به کار هم از 

آن دست مواردي است که بروز آن کم نيست.
بااين حال مطابق آنچه ايرج حريرچي، قائم مقام وزير 
بهداشت پيش ازاين در کنگره اي سراسري ابراز داشته 
»طبق آمارهاي بين المللي، احتمال خطا در بيمارستان ها 
در کشور   « است:  گفته  است«. وي  در ۲۰۰   يک 
که  دارند  ساختمان هايي  بيمارستان ها،  درصد   ۴۵
از اول بيمارستان نبوده است. بنابراين آمارها حدود 
۲۰ تا ۴۰ درصد منابع بهداشت و درمان در کشورها 
حتي آن هايي که توسعه يافته هستند، تلف مي شود 
پزشکي  دليل خطاهاي  به  آن  از  زيادي  که بخش 
است. عاوه بر آن، طبق آمارهاي جهاني، ۱۰ درصد 
کساني که وارد بيمارستان ها مي شوند دچار خطاي 

پزشکي قابل توجهي مي شوند.«
از قصور تا اشتباهات سهوي 

از اين آمار و ارقام که گذر کنيم بايد عنوان کرد خطاي 

پزشکي ممکن است به هر دليلي رخ دهد و گاهي 
از دست تيم پزشکي هم خارج باشد، مانند خرابي 
تجهيزات و اشتباه در آزمايشات و يا داروهاي اشتباهي 
که ممکن است حين درمان، بيمار را دچار مشکل کند 
و اين بدان معنا است که از قصور تا اشتباهات سهوي 
فاصله است. اما آنچه در اين ميان اهميتي دوچندان 
دارد اين است که مسئوان و جامعه پزشکي به راحتي 
از کنار چنين خطاهايي که باجان و آينده خانواده و 
بعضاً جامعه اي در ارتباط است به آساني گذر نکنند 

تا به حداقل ممکن برسد.
خانم مرادي ازجمله افرادي است که در اثر قصور پزشکي 
حين عمل جراحي از پزشک خود گله مند است و به 
سبب اعتراضاتي که داشته، اکنون در حال پيگيري 
براي درمان مجدد است. وي چند ماه پيش تحت 
جراحي زيبايي بيني قرارگرفته و به سبب بروز اشتباهي 
کوچک، خون پمپاژ شده به زيرپوست و دور چشمش 
راه مي يابد و اکنون بعد از چند ماه به گفته خودش از 
ديدن قيافه اش در آينه وحشت مي کند، چراکه زير 
چشمانش آن چنان سياه و قرمز است که گويا دچار 

سوختگي شديد شده است.
علي زنگنه هم از ديگر افرادي است که مدعي است 
به سبب خطاي پزشکي، چند ماه درد شديدي در 
ناحيه فک و دندان متحمل شده و به سبب اين درد 
مسکن هاي قوي مصرف کرده و سبب بروز ناراحتي 
معده شده است. زنگنه به ما مي گويد: يک سال پيش 
به دندانپزشکي مراجعه کرده و  براي درمان ريشه 
بعد هم براي ماندگاري بيشتر دندان آسيب ديده اش 
به پيشنهاد دندانپزشک روي آن قاب گرفته است، 

اما گويا درمان ريشه به درستي و کامل انجام نشده و 
دندان از داخل دچار عفونت مي شود و چون عفونت 
کم و ناپيدا بوده کسي متوجه علت دردش نمي شود و 
مجبور به مصرف داروهاي مسکن مي گردد و درنهايت، 
دندانپزشک ديگري علت را شناسايي مي کند و مجبور 
مي شوند قاب گرفته شده را با زحمت و درد فراوان 

خارج و درمان را مجدد انجام دهند.
لطفي هم خانم مسني است که به همراه عروسش به 
مطب روانپزشک مراجعه کرده و مي گويد عروسش 
در غم از دست دادن نوزادش دچار ناراحتي روحي 
تا  است جنين  است. وي مدعي  افسردگي شده  و 
قبل از تولد سالم بود و تمام آزمايشات و سونوگرافي 
گفتند  زايمان  از  بعد  اما  تائيد مي کرد،  را  اين  هم 
نوزاد مرده متولدشده است. مي گويد باورم نمي شود 
و نمي دانم چه اتفاقي افتاده است. به حتم پاي قصور 
کادر درماني در ميان بوده است. هرچند اين مورد را 
نمي توان جزو خطاهاي پزشکي محسوب کرد و ممکن 
است هم قصور پزشکي و هم مشکل پزشکي خود 
نوزاد در ميان باشد، اما ازاين دست خطاها حين تولد 
نوزادان در بيمارستان ها زياد پيش آمده است. مانند 
سرخوردن نوزاد از دست پرستار که سبب مرگ وي 
شده يا اشتباه در بريدن دست، صورت و پاي نوزاد که 
در مواردي هم سبب قطع عضو شده است و همين 
امر سبب شده حوزه زنان و زايمان جزء صدرنشينان 

خطاها و شکايات پزشکي در کشور باشد.
خطاهاي پزشكي؛ ايران پايين تر از نرم جهاني

بااين حال به گفته حريرچي، »آمار شکايت هاي پزشکي 
نسبت به کشورهاي ديگر در کشور ما بسيار پايين 

است. اين آمار حتي نسبت به خطاهاي پزشکي نيز 
بسيار پايين تر است«. چنانچه عنوان مي شود عامل 
سوم تا ششم مرگ در آمريکا خطاي پزشکي است و 
بررسي ها نشان داده ساانه بيش از ۲۵۰ هزار نفر در 
اين کشور قرباني قصور پزشکي مي شوند و بدتر آنکه 
اين فاجعه عاوه بر آمريکا در کشورهاي ديگر همچون 
کانادا و انگلستان در حال وقوع است، اما بايد ديد 
اين آمارها بر اساس چه روندي و نسبت به چه ميزان 

مراجعه و جراحي و ... سنجيده شده است.
اما چطور بايد از افزايش آمار قصور پزشکي و مرگ ومير 
براي  جامعي  قوانين  اصًا  آيا  کاست؟  آن  از  ناشي 

رسيدگي وجود دارد؟
يحيي کمالي پور، نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي 
مجلس، پيش ازاين بابيان اينکه ميزان مجازات ها براي 
خطاي پزشکي بازدارنده نيست، گفته است: »گاهي 
پزشک با سوءنيت خطايي را مرتکب مي شود اما گاهي 
اين  سهل انگاري  دليل  به  و  نبوده  کار  در  قصوري 
خطا رخ مي دهد.« وي افزوده است: »ميزان خطاهاي 
پزشکي افزايش يافته و ما بايد به تناسب پيشرفتي که 
جامعه ازنظر فناوري و تکنولوژي دارد، قوانين خود 
را با شرايط جامعه تطبيق دهيم. در اغلب موارد براي 
پزشکي که مرتکب خطا شده جريمه هاي مالي در 
نظر گرفته مي شود، درحالي که پزشکي که ازلحاظ 
مالي تأمين است، اين مبالغ ناچيز نمي تواند تغييري 
درروند اقدامات وي ايجاد کند و مانع از خطاهاي 

بعدي وي شود.«
حريرچي هم  عنوان کرده است: »ممکن است قصوراتي 
در اين زمينه رخ دهد که نياز به برخورد قانوني داشته 
باشد. قانون گذاران نظام جمهوري اسامي، سازمان 
نظام پزشکي و قوه قضائيه را مکلف کرده است که با 
سازوکارهاي مختلف به اين موارد رسيدگي کنند و 
باهم انديشي، احتمال بروز اين خطاها را به حداقل 
 برساند چون ايمني بيمار، کرامت انساني و آگاهي بخشي 

جزء اولويت هاي ما قرار دارند.«
اما مسئله اينجاست که عامل قصور و اشتباهات پزشکي 
بندرت در گواهي هاي مرگ ثبت مي شود و در بيشتر 
موارد کدي براي آن در نظر گرفته نمي شود و اين امر، 
مرگ جمعيت چشمگيري از افراد براثر اشتباهات، 
غفلت و بي دقتي هاي پزشکي را در مراکز درماني و 
بيمارستان ها در بسياري از نقاط جهان سبب مي شود 
که گفته مي شود اگر علت و منشأ قصور پزشکي و 
نحوه اتفاق آن درج شود، اين گونه اشتباه ها کاهش 
در  انجام شده  پزشکي  قصور  اگر  چراکه   مي يابد، 
پرونده بيمار و گواهي فوت درج شود، مي توان با 
انجام تحقيقات و مطالعات گسترده، عوامل آن را 
ريشه کن کرد و از بروز اتفاقات ناگوار براي بيماران 
و تأثير ناميمون آن بر زندگي شخصي و اجتماعي 

در جامعه جلوگيري کرد.
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کاپيتان تيم ملي شمشيربازي گفت: متاسفانه ليگ 
ما شرايط خوبي ندارد و هيچ تيمي خواهان جذب 
ملي پوشان شمشيريازي نيست.مجتبي عابديني  
ملي پوشان  از  يک  هيچ  بلکه  من  تنها  نه  گفت: 
ديگر پيشنهادي از تيم هاي ديگر ندارند. چون تيم 
مطرحي نيست که بخواهد ملي پوشان را جذب کند. 
متاسفانه با اين نتايج درخشاني که درالمپيک و 
جام هاي جهاني و بازي هاي آسيايي گرفتيم هيچ 
تيمي براي قرارداد نداريم. بايد مسئوان فدراسيون 
داد: درآمدي هم  ادامه  بينديشند.وي  تمهيداتي 
نداريم که بخواهيم امرار معاش کنيم و نمي دانيم 
با اين شرايط چه کار بايد کنيم، شمشيربازي نه 
پخش دارد، نه سالن دارد و نه پول. اين طور هم 
نمي شود که من به عنوان ملي پوش به دنبال تيم 
بگردم.عابديني تاکيد کرد: با وضعيتي که وجود 
دارند،  هم  المپيک  سهميه  و  مدال  انتظار  دارد 

واقعا شرايط سختي است و تا اان تحمل کرده ايم. 
اميدوار بوديم که تيم هايي بيايند که ملي پوشان را 
جذب کنند اما آيين نامه مسابقات هم مشخص شد 
اما هيچ تيمي نيامد. قرارداد آنچناني هم نداريم که 
بگوييم چون توقعات بااست تيمي نمي آيد. من سال 
گذشته در بهترين حالت 40 ميليون تومان گرفتم. 
اين وضعيت فعلي ماست. بايد در خانه بنشينيم و 

کاري هم نمي توانيم انجام دهيم.

عابديني:
متأسفانه با مدال جهاني همچنان بيکارم

سرمربي تيم ملي ويتنام در نشست خبري پيش از 
بازي با ايران گفت: ايران بازيکنان فيزيکي و تکنيکي 
خيلي خوبي دارد. اين تيم سرمربي فوق العاده اي 
ايران  از حضورش در  به 10 سال  نزديک   دارد که 
بازي  خوب  خيلي  تيمي  با  دانيم  مي  گذرد.   مي 
مي کنيم.هونگ افزود: خيلي خوب مي دانيم بازي سنگين 
و سختي پيش روي ما خواهد بود و بايد با تمام توان به 
 مصاف اين تيم برويم.وي تصريح کرد: ما خيلي خوب 

مي دانيم هم بازيکنان و هم سرمربي ايران تجربه زيادي 
دارند. اين موضوع کار را براي ما سخت مي کند. حاا 
بايد روي بازي تمرکز کنيم و به موضوع ديگري هم 
فکر نکنيم. هونگ گفت: خوشبختانه امروز مصدومي 
براي بازي نداريم. درباره باخت مقابل عراق بايد بگويم 
ما خوب بازي کرديم تا اينکه آنها در ثانيه هاي پاياني 
به گل زيبايي رسيدند. ما همه چيز را درخصوص آن 
بازي فراموش کرده ايم و به فکر بازي با ايران هستيم.
وي تاکيد کرد: کي روش يک مدير بزرگ براي فوتبال 
ايران است که بااترين توانايي هاي فني را هم کسب 
کرده است. بايد بگويم امروز بازي بسيار مهمي داريم 
که  بايد خودمان را خوب نشان دهيم.سرمربي تيم 
ملي ويتنام درباره هدف خود مقابل ايران که آيا کسب 
صرفا يک امتيازاست يا نه، گفت: ما دنبال برد هستيم. 
البته مي دانيم آنها از بازيکنان تکنيکي و خوبي بهره 

مي برند که کار را سخت مي کند.

هونگ:
در انديشه عبور از سد تيم ايران هستيم

مهاجم تيم ملي فوتبال ايران گفت: ما به هر بازي به چشم يک فينال نگاه 
مي کنيم و در حال حاضر هم تمرکزمان روي بازي با ويتنام است که مي تواند 
دومين فينال ما باشد. کريم انصاري فرد درحاشيه تمرين ديروز تيم ملي  در 
امارات اظهار داشت: بازي خيلي خوبي را مقابل يمن برگزار کرديم و يکي از 
بهترين نتايج را در روز اول به دست آورديم و اان همه چيز آماده است براي 
بازي دوم. اين دومين فينالي است که پيش رو داريم و در حال حاضر هم همه 
تمرکزمان روي همين بازي  است. وي افزود: در اين مدت ريکاوري خيلي خوبي 
داشتيم تا صد در صد و با تمام انرژي توان مان را بگذاريم براي ويتنام.مهاجم 
تيم ملي کشورمان در پاسخ به اين سوال که آيا ويتنام نسبت به يمن مي تواند 
حريف سرسخت تري باشد يا خير، بيان داشت: در فوتبال روز دنيا حريف آسان 

وجود ندارد.  و اان همه بازي ها سخت است و ما هم به اين مسابقات آمديم 
تا بهترين نتايج را کسب کنيم.انصاري فرد خاطرنشان ساخت: ويتنام، يمن و 
حتي عراق همه تيم هاي خوب و حريفان سر سختي هستند اما ما به دنبال 
اين هستيم تا بهترين نتايج را بگيريم.وي درخصوص انتظار هواداران تيم ملي 
گفت: اين که انتظار از تيم باا رفته به ملي پوشان هم انگيزه مي دهد. اما براي 
ما مهمتر از قهرماني بازي با ويتنام هست. اان به بازي با ويتنام فکر مي کنيم 
نه قهرماني.گلزن تيم ملي ايران در جام جهاني در خصوص گلزني خودش در 
اين مسابقات گفت: اين که کدام بازيکن گل بزند مهم نيست مهم اين است 
 که تيم ملي به هدف اصلي اش که قهرماني باشد برسد. من هم همه تاشم را 

مي کنم تا براي تيم ملي گلزني کنم.
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هيات مديره شركت 

كيروش:

 مغرور نيستيم و به تمام رقبا احترام مي گذاريم
 سرمربي تيم ملي فوتبال گفت: تيم مغروري نيستيم 
و به همه حريفان خود احترام مي گذاريم. کي روش 
ديروز در نشست خبري پيش از بازي تيمش مقابل 
ويتنام در مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا گفت : 
تيم ما کاما آماده است. تک تک بازيکنان آمادگي 
حضور در بازي را دارند و براي حضور در ترکيب اصلي 
مي جنگند.وي گفت: تفاوتي که بين ورزش فوتبال و 
صحنه تئاتر وجود دارد اين است که در فوتبال بايد 
رقابت کرد. در فوتبال شما حريفي را پيش رو داريد و 
آن آرزوهايي را که شما داريد، تيم حريف هم دارد 
و تاش مي کند تا به برد برسد. خانواده، دوستان و 
هواداراني دارند که ازآن ها حمايت مي کنند. همان طور 
که در بازي هاي اول ديدم مسابقات بسيار دشواري 
را پيش رو داريم. تمام تيم ها به هم نزديک هستند.
وي افزود: ويتنام کادر فني خوب و بازيکنان صادق 
و متعهدي دارد. 1۳ بازي دوستانه  انجام داده اند. 
بازيکنان شان صادقانه درميدان مي جنگند.کي روش 
گفت: تيم مغروري نيستيم. تيم ما از افراد فروتن شکل 
گرفته است. هميشه به عنوان رهبر تيم سعي کرده ام 
يک سري از مسائل اصولي را دراختيار بازيکنانم قرار 

دهم. تاش ما اين بوده که مسائل پايه اي خصوصا 
از بعد شخصيتي را به بازيکنانم خوب بياموزم. بايد 
هميشه به حريف احترام گذاشت درغير اين صورت 
به آدم هاي مغرور تبديل مي شويم. تفکر ما اين است 
حريف هم مي خواهد فوتبال بازي کند و احترام کامل 
را براي حريف قائل هستيم.وي درباره حضور وينگادا 
مربي پرتغالي در کنار تيم ملي ايران، اظهار داشت: 
در طول مربيگري ام هميشه تاش کردم افراد ايق 

را کنار خودم بياورم تا به تيم کمک کنند. در طول 
مربيگري دوستان و متحديني در سراسر دنيا داشتم 
که هميشه به من کمک کردند. اين دوستان در ۸ 
سال گذشته بدون هيچ چشم داشتي به من کمک 
کردند. اين باروينگادا به ما کمک خواهد کرد.کي روش 
خاطرنشان کرد: اگر مي خواهيم به موفقيت برسيم، 
هميشه به دو تيم احتياج داريم. يک تيم موفق درون 
زمين و تيمي که از تيم درون زمين حمايت کند. 

خوشبختانه کادر و دستياران بسيار متعهدي دارم 
که کارشان را به نحو احسن انجام داده اند. درکنار 
بازيکناني مثل  نکونام در گذشته و شجاعي در حال 
حاضر که الگوي بازيکنان و رهبر ميدان بوده اند. يک 
خانواده متحد هستيم و به غيرازخانواده شخصي ام 
اين بهترين خانواده فوتبالي ام بوده است.سرمربي 
گفت:  عراق  برابر  ويتنام  بازي  مورد  در  ملي  تيم 
بازي هاي ويتنام را از قبل پيگيري کرده ام مخصوصا 
بازي برابرعراق. اين تيم درگروه ما يکي از مدعيان 
اصلي است. ويتنام با ديسيپلين و تمرکز باا يک 
فوتبال بسيار مثبت ارائه دادند. مربي بسيار خوبي 
دارند که در گذشته با  هيدينگ کار کرده اند. ديدن 
بازي ويتنام برابر عراق هشداري بود تا مقابل اين تيم 
با تمرکز باا ظاهر شويم.کي روش درباره پيشنهاد 
هدايت تيم ملي کلمبيا گفت: اان زمان مناسبي 
براي مطرح کردن اين صحبت ها نيست. وظيفه اي 
دارم و بايد تا بي نهايت تمرکز و انگيزه ام را دربازي 
مقابل عراق و ويتنام نشان دهم. اان زماني نيست 
يا تمرکزم را براي  که درمورد مسئله اي فکرکنم 

مسائل ديگري بگذارم.

گوناگون

نكته

خبر

 جامعه کشتي در انتظارآرامش
 باتکليفي فدراسيون کشتي در 70 روز گذشته سبب شده که بسياري 
ازعاقه مندان، کارشناسان، پيشکسوتان و حتي کادر فني تيم هاي ملي، 
خواستار روشن شدن وضعيت فدراسيون شوند. رسول خادم نهم آبان 
وپس از نتايج ضعيف تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي  در پيکارهاي 
قهرماني  جهان در مجارستان و به دليل آنچه که خود مشکات مالي 

عنوان کرده بود بعد از 6 سال از سمت خود استعفا کرد.
حضور  با  فدراسيون  امورات  و  ها  برنامه  روزها  اين  طي  چند  هر 
حميد بني تميم و رضا ايق به عنوان سرپرست و دبير فدراسيون و 
همکارانشان انجام شده اما در پيش بودن مسابقات قهرماني  جهان 
در قزاقستان به عنوان گزينشي المپيک و فاصله کمتر از 20 ماه تا 
بازي هاي المپيک ، موجي از نگراني را براي اين رشته مدال آور ايجاد 
کرده است.در اين برهه از زمان بسياري از قهرمانان و پيشکسوتان  
خواستار روشن شدن وضعيت فدراسيون و حضوري فردي از جامعه 
گوش شکسته ها بر مسند فدراسيون هستند تا هر چه سريعتر برنامه 
هاي خود را آغاز کند.اين موضوع تا بدانجا پيش رفت که حتي محمد 
بنا و غامرضا محمدي سرمربيان تيم هاي ملي کشتي فرنگي و آزاد 
در جريان بازديد وزير ورزش و رئيس کميته ملي المپيک از اردوي 
تيم ملي، خواستارروشن شدن وضعيت فدراسيون و بازگشت آرامش 

به کشتي شدند.

 استراليا 3 امتياز گرفت
آسيا  ملت هاي  فوتبال جام  رقابت هاي  هفتم  روز  ديدار  درنخستين   
تيم هاي ملي استراليا و فلسطين ديروز به مصاف هم رفتند که اين 

ديدار با برتري ۳ بر صفر استراليايي ها به پايان رسيد.

  صادق زاده پهلوان کشور شد
 درديدارفينال کشتی پهلوانی  قهرمانی کشور در کرج، جابر صادق زاده 
با پيروزی 6 بر 2 و ضربه فنی مقابل اميرمحمدی برای دومين سال 

پياپی صاحب بازوبند پهلوان کشورشد.

تيم ملي اردن صعود کرد
 درادامه رقابت هاي مرحله مقدماتي جام ملت هاي آسيا  تيم ملي فوتبال 
اردن به مصاف سوريه رفت و با برتري 2 بر صفر برابراين تيم به مرحله 

بعدي جام هفدهم راه يافت.

 خلعتبري از پديده جدا شد
 محمدرضا خلعتبري، هافبک تيم فوتبال پديده  در نيم فصل نخست 
هجدهمين دوره ليگ برتر با قراردادي يک و نيم ساله به تيم فوتبال 

ذوب آهن  پيوست و شاگرد عليرضا منصوريان دراين تيم شد.

حکم تاج به انصاري فرد 
 طي حکمي از سوي مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال، محمدحسن 
انصاري فرد به عنوان مشاور و رئيس کميته فني و توسعه فوتسال 

و فوتبال ساحلي منصوب شد.

بوديمير در اردوي پرسپوليس
بازيکن جديد پرسپوليس دراردوي سرخپوشان در دوحه حاضر 
شد. بوديمير براي عقد قرارداد با سرخپوشان بايد در تست هاي 
پزشکي باشگاه نيز حضور پيدا کند تا در صورت تاييد نهايي توسط 

برانکو قراردادش امضا شود.

لحظه شماري ستاره فوتبال
بارسلونا لحظه شماري مي کند. مهاجم   نيمار براي بازگشت به 
پاري سن ژرمن به همين منظور پنج بار با باشگاه کاتااني تماس 
گرفته و درخواستش را مطرح کرده است. بازيکن برزيلي قصد 

دارد تيم فرانسوي را ترک کند.

معرفي رقيبان واليبال ايران
 فدراسيون جهاني واليبال اعام کرد که تيم ملي واليبال ايران در 
مرحله گروهي رقابت هاي المپيک 2020 در گروه پنجم با تيم هاي 

روسيه، کوبا و مکزيک همگروه خواهد بود.

زاكروني:
 فوتبال هند، آينده درخشاني دارد

پيروزي  شايسته  را  تيمش  امارات  ملي  تيم  ايتاليايي  سرمربي 
برابر هند دانست. زاکروني تاکيد کرد که هند آينده درخشاني 
در فوتبال آسيا خواهد داشت. وي گفت: تيم هاي شرکت کننده 
دراين دوره جام ملت ها  نسبت به دور قبل قوي تر شده اند و بازي 

برابرهيچ تيمي آسان نيست. 

يوونتوس به دنبال ايسکو
ايسکو دراين فصل شرايط خوبي در تيم رئال مادريد ندارد و به 
دنبال جدايي ازاين تيم است. باشگاه يوونتوس هم قصد دارد با 

ارائه پيشنهادي براي جذب اين بازيکن اقدام کند.

وونگ:
فوتبال ايران قدرتمند است

 بازيکن تيم ملي فوتبال ويتنام در آستانه دومين بازي تيمش در جام 
ملت هاي آسيا  به ستايش نوع بازي ملي پوشان کشورمان پرداخت. 
وونگ گفت: ايران تيم بسيار قدرتمندي است و فوتبال مدرن را 
بازي مي کند. البته اين بدان معنا نيست که شکست ناپذيراست. ما 

مي خواهيم بهترين عملکرد مان را به نمايش بگذاريم.
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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.
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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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 گنج مخفي
 مازندران 

1دستگاهويابا600متر
ملكبهقيمت750ميليون
توماندرروستايتاريخي
كرچكنواييمحمودآباد

09117122861
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موافقت اصولي 
كلينيك

تخصصيپوستومو
منطقه1تهران
واگذارييااجاره
09123305634
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 شكوفه
 بهار نيايش

نظافتمنزلوراهپله
وسالمندان
44289288
09197710500
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آگهي دعوت از سهامداران شركت 
البرز نيكل سهامي خاص به شماره ثبت 
25331 و شناسه ملي 10100707877
بهموجبنامهواردهشماره97/208965مورخ97/10/17احديازسهامداران
وباتوجهبهانقضاءمدتتصديهياتمديرهدراجرايماده136ايحه
اصاحيقانونتجارتبدينوسيلهازكليهسهامدارانشركتفوقيانمايندگان
قانونيآنهادعوتبهعملميآيدتادرجلسهمجمععموميعاديبطور
فوقالعادهمورخ97/11/8درساعت10صبحكهدرمحلتهران-جاده
آبعلي-خيابانسازمانآب-پنجمشيداييفرعياولجنوبيپاك13

كدپستي1658966831تشكيلميگرددحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

انتخاباعضايهياتمديره
خت97/10/22

شمارهنامهادارهثبت139760413429000222تاريخنامهادارهثبت
97/9/10

آگهيتغييراتشركتسيمانمهرماكوشركتسهاميخاصبهشمارهثبت
652وشناسهملي10862061949

بهاستنادصورتجلسههياتمديرهمورخ97/7/13تصميماتذيلاتخاذشد
1-آقايمسعودقاسميقرهتپهبشمارهملي2830756622بهسمتمديرعامل
وعضوهياتمديرهخانممهربانقاسميبشمارهملي2830249445بهسمت
رئيسهياتمديره– آقايمهردادپاكطريقبهشمارهملي2181072132به
سمتنايبترئيسهياتمديرهبمدتدوسالانتخابشدند.2-كليهاسناد
واوراقبهاداروتعهدآورشركتازقبيلقراردادها،چكها،سفتهها،بروات
وعقوداساميباامضايرئيسهياتمديرهخانممهربانقاسميويكياز
اعضايهياتمديرههمراهبامهرشركتمعتبرميباشدوسايرمكاتباتعادي
وجاريشركتدرغيابرئيسهياتمديرهخانممهربانقاسميباامضاي

يكيازاعضايهياتمديرهبههمراهمهرشركتمعتبرميباشد.
لينكآگهيدرسايتروزنامهرسمي:

http : //www .rooznamehrasmi .ir/News/ShowNews .
14337456=aspx?code

ادارهثبتشركتهاوموسساتغيرتجاريماكو
شمارهپيگيري970910249726664

خش97/10/22


اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري 
اداره ثبت شركتهاي سهامي 

آگهياباغوقتدادرسيونسخهثانيدادخواست
نظربهاينكهآقايجوادنوراللهيدادخواستيبخواستهمجوزاسلحهبطرفيت
آقاي/خانم1-سمانهجعفري2-حسينصابريتقديمنمودهودراينشعبه
بهكاسه560/97/11ثبتوبرايتاريخ97/11/27ساعت3عصرتعيينوقت
گرديدهبلحاظمجهولالمكانبودنخواندهودرخواستخواهانودستور
دادگاهبهتجويزماده73قانونآئيندادرسيمدنيمراتبيكنوبتدريكي
ازروزنامههايكثيراانتشارنشرتاخواندهمذكورقبلازوقترسيدگيدر
دفتردادگاهحاضرونسخهثانيدادخواستوضمائمرادريافتودروقت
مقررجهترسيدگيدردادگاهحاضرشوددرغيراينصورتدادگاهغيابا

رسيدگيواتخاذتصميمخواهدنمود.
شعبه11شورايحلاختافشهرستانايام

جناب آقاي دكتربهروز مرادي 
  مديرعامل شركت توسعه آب ونيروي ايران

انتصاببجاوشايستهحضرتعاليكهنشانازلياقتتعهد؛تخصص
وتوانمنديشماكهخودازنيروهاينخبهوايثارگروعضوخانوادهمعظم
شهدادوراندفاعمقدسميباشيدبعنوانمديرعاملشركتتوسعه
متعال ازخداوند مينماييم تبريكعرض ايرانصميمانه ونيروي اب

توفيقروزافزونجنابعاليراخواهانيم.
 ايزدي سرپرست روزنامه رسالت
وجمعي از ايثارگران وخانواده معظم شهدا استان لرستان



سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت: »پرورش« حلقه گمشده نظام 
آموزشي کشور است.ميرحمايت ميرزاده در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
اينکه مسائل  با بيان  آنا،  آموزش و پرورش گروه اجتماعي خبرگزاري 
است، گفت: هدف  تربيت  و  تعليم  اصلي  تربيتي، گمشده  يا  پرورشي 
واايي که در سند تحول بنيادين به  دنبالش هستيم، موضوع پرورش 
است که دانش آموزان به ايراني بودنشان و به مسلمان بودنشان افتخار 
کرده و هويت اسامي - ايراني  شان را فراموش نکنند.وي افزود: تا زماني 
که کنکور است، تا زماني که مدارس خاص در آموزش و پرورش است و تا 
زماني که در مدت دو ساعت با جواب دادن به سؤاات تستي مي خواهيم از 
يافته ها و آموخته هاي دانش آموزان آزمون و امتحان بگيريم، متأسفانه نه 
سند تحول بنيادين امکان اجرا شدنش وجود دارد و نه در حوزه پرورش 
کاري از پيش خواهيم برد.نماينده مردم گرمي در مجلس با اشاره به نقاط 

ضعف کنکور و تأثير آن در عدم رشد بعد پرورشي حوزه آموزش و پرورش 
گفت: متأسفانه در زمان امتحان کنکور، به خاطر اينکه در مدارس خاص 
آموزش و پرورش هيچ تاشي براي حوزه پرورشي نمي شود و همه توان 
در حوزه آموزشي است نه از سؤاات پرورشي خبري هست و نه راجع 
به ايراني و مسلمان بودن دانش آموزان سؤااتي مطرح مي شود.وي افزود: 
هدف از سند تحول بنيادين اين است که دانش آموزان ما از نظر اعتقادي 
و از نظر زيباشناسي و هنري تقويت بشوند؛  مهارت هاي زندگي را ياد 
بگيرند، سبک زندگي ايران اسامي را بياموزند، علم آموز باشند و پژوهشگر 
باشند اما هيچ  کدام از اينها با سؤاات تستي نه قابل سنجش است و نه با 
اهدافي که کنکور براساس آن پايه ريزي شده است.ميرزاده با بيان اينکه 
متأسفانه خانواده ها هم به دليل اينکه دانش آموزانشان نمره بياورند بيشتر 
به بعد آموزشي مدارس توجه مي کنند تا پرورشي، اظهار کرد: هم اکنون 

حوزه پرورش در مدارس گمشده اصلي آموزش و پرورش کشور است که 
با شرايط کنوني تحقق آن و رسيدن به آرمان هاي پرورشي سخت است 
مگر اينکه نظام آموزشي کشور از حالت کمي گرايي، از حالت تستي و 
از حالتي که تاش براي پيروزي در کنکور را ايجاد کرده خارج شود، تا 
بتواند جاي خودش را بگيرد.سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت: 
اگر قرار باشد سند تحول بنيادين را به درستي پياده  کنيم مطمئن باشيد 
با وجود کنکور، با وجود مدارس خاص و با وجود آزمون هاي تستي که 
هر پنج شنبه و جمعه براي بچه ها مي گذارند، نخواهيم توانست؛ دختران 
و پسران دانش آموز ما اسير اين کاس هاي تستي مي شوند تا در مدارس 
تيزهوشان و نمونه قبول شوند و بعد از کنکور در فان رشته تحصيل کنند.

وي اظهار اميدواري کرد با اجراي سند تحول بنيادين مشکل پرورشي نسل 
آينده کشور به صورت شيوه ايراني ـ اسامي برطرف شود.

سخنگوي کميسيون آموزش مجلس:
»پرورش« حلقه گمشده نظام آموزشي کشور است

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

خداوند از انسان  هايى كه دائماً رنگ عوض مى  كنند نفرت دارد. پس از حق 
و اهل آن جدا نشويد.

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

استاد برجسته حوزه علميه قم، دانشجويان را يکي از بهترين دستاوردهاي انقاب اسامي 
برشمرد. به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و معارف اسامي گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري 
آنا، آيت اه سيد محمدعلي علوي گرگاني در ديدار مديرعامل و اعضاي تحريريه خبرگزاري 
آنا به چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي اشاره کرد و جوانان و دانشجويان را يکي از 
بهترين دستاوردهاي انقاب اسامي برشمرد.وي افزود: امروز بهترين دستاوردها نصيب 
انقاب اسامي شده است که يکي از آنها جوانان و دانشجويان دانشگاهي هستند. بايد 
قدر آنها را دانست و از اين ذخاير در پيشبرد و پيشرفت کشور استفاده کرد.اين مرجع 
تقليد به کارگيري و استفاده از نيروهاي باتقوا و ايماني را در هسته گزينش کشوري بسيار 
مهم برشمرد و ادامه داد: در ديداري که با اعضاي هسته گزينش کشوري داشتيم بر اين 

موضوع تأکيد کرديم و از آنها خواستيم در جذب و گزينش نيروها، افراد با ايمان و با 
تقوا را در اولويت کاري خود قرار دهند زيرا افراد با ايمان باعث ترقي و پيشرفت کشور 
مي شوند.وي ذکر و ياد خدا را در همه حال و براي همه بسيار مفيد دانست و گفت: 
 بايد هميشه ياد و نام خدا را در همه کارهايمان به خاطر داشته باشيم و بدانيم براي 
چه کسي و چه چيزي کار مي کنيم. اين شيوه و روش بايد در تمام مراحل زندگيمان ديده 
شود.آيت اه علوي گرگاني تصريح کرد: هرکس به ياد خدا باشد و او را بر زندگي خود 
ناظر بداند، هرگز گرفتار سختي ها و مشکات زندگي نمي شود. امروز يکي از مشکات 
اصلي جامعه ما دوري از خداست. جامعه اسامي زماني به تکامل مي رسد که خدا را 

در همه کارهايش ناظر بداند.

آيت اه علوي گرگاني:
 دانشجويان جوان

 بهترين دستاورد
انقاب اسامي هستند

خبرگزاري فارس

 هشتمين رزمايش 
فدائيان حريم وايت

هشتمين رزمايش فدائيان حريم وايت پنج شنبه 
گذشته با رمز مقدس يا حسين )ع( در منطقه 
عمومي اصفهان با شرکت کليه پايگاه هاي شکاري 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي و با محوريت 
پايگاه هوايي شهيد بابايي برگزار شد. در اين 
مانور، جنگنده بمب افکن هاي نيروي هوايي ارتش 
با استفاده از غافلگيري شبانه و در ارتفاع پست 
اقدام به تمرين بمباران سنگين هوا به زمين 

اهداف از پيش تعيين شده کردند.
چهار تصوير از آمادگي نيروهاي هوايي ارتش 

را در اين مانور مي بينيد.

خبر
 طالب زاده: نقد جسورانه و سالم 

از ويژگي هاي جشنواره عمار است
دبير جشنواره فيلم مردمي عمار گفت: نقد جسورانه و سالم از ويژگي هاي 
جشنواره عمار است. به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا، نادر 
طالب زاده در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با بيان 
اينکه جشنواره عمار پديده اي است که بعد از ۳۰ سال در انقاب پديد آمد و 
در واقع جهاد سازندگي انقاب است ، گفت: دعوت از جوانان براي توليد کارهاي 
انقابي در حوزه مستند، سينمايي و انيميشن کار بزرگي بود که در جشنواره 
عمار صورت گرفت.وي نقد را يکي از ويژگي هاي عمار توصيف و تأکيد کرد: 
نقد جسورانه و سالم از مسائلي است که کمتر به آن پرداخته مي شود و يکي 
از ويژگي هاي جشنواره عمار به شمار مي رود. طالب زاده با بيان اينکه عمار 
جاي حمايت و کمک به انقاب است، تصريح کرد: هر چه انقاب پيش مي رود 

پديده هاي نو در آن پيش مي آيد که عمار از اين نمونه هاست. 

 فرجي: جشنواره فيلم فجر مخاطب 
يک سال سالن هاي سينما را بيمه مي كند

مدير امور سينماهاي سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر گفت: جشنواره 
فيلم فجر مخاطب يک سال سالن هاي سينما را بيمه مي کند.محمدرضا 
فرجي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت سينماهايي که قرار 
است در اين دوره از جشنواره فيلم فجر حضور داشته باشند، گفت:  تا امروز 
نزديک به ۵۵ سالن سينما براي حضور در سي و هفتمين جشنواره فيلم 
 فجر اعام آمادگي کرده اند. در اين ميان مي توان گفت اکثر پرديس هاي 
از جشنواره اعام آمادگي کرده اند،  اين دوره  براي حضور در  سينمايي 
همچنين تک سالن ها نيز عاقه خود براي حضور در جشنواره را بيان 
کرده اند. وي تاکيد کرد : اکثر متقاضيان چه پرديس هاي سينمايي و چه 
تک سالن ها تاکيد کرده اند که براي حضور در جشنواره فيلم فجر تمام 
ايرادها و مشکات سالن هاي خود را برطرف کنند. وي با اشاره به اينکه 
همان عشقي که صاحبان فيلم ها براي حضور در جشنواره فيلم فجر دارند 
مديران سينمايي نيز نسبت به اين مسئله عاقه مند هستند، توضيح داد : 
خوشبختانه عاقمندي سينماداران براي حضور در اين دوره از جشنواره فيلم 
فجر مثال زدني است. در واقع مي توان گفت سينماهايي که در جشنواره 
حضور دارند، در ادامه از فروش خوبي در طول سال برخوردار هستند و 

جشنواره مخاطب يک سالن سالن هاي سينما را بيمه مي کند.

 عزيزي: سالن هاي دولتي تئاتر 
تنهابه قشر خاصي داده مي شود

بازيگر فيلم باديگارد گفت: سالن هاي دولتي تئاتر تنها به قشر خاصي داده 
مي شود.محمود عزيزي در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگي خبرگزاري 
ميزان، درخصوص حضور بازيگران سينما در تئاتر امروز گفت: اين قضيه 
را بايد از دو سو بررسي کرد. گاهي برخي بازيگران سينما به تئاتر آمده 
و عده اي از تماشاگران را جذب آن اثر مي کنند. در اين نوع محصوات 
سرمايه گذار وارد شده و به دنبال کسب سود از محصول توليدي خود است 
و جز سود به هيچ چيز فکر نمي کند.وي ادامه داد: به همين دليل از آوردن 
بازيگران سينما تا رقصنده و موسيقي، هرکاري مي کنند تا جذابيت ايجاد 
شده آن نمايش در چشم مخاطب آمده و بفروشد. البته بخشي از جامعه در 
اين شاخه قرار مي گيرند، بخشي که مي توانند هزينه گزاف بليت آثاري اين 
چنين را بپردازند و اين دسته از آثار عموم مردم را شامل نمي شود.بازيگر 
فيلم باديگارد درباره وضعيت باتکليف برخي فارغ التحصيان تئاتر گفت: 
اکثر فارغ التحصيان نمايشي بااي ليسانس و فوق ليسانس هستند و ما 
ظرفيت باايي براي شکوفايي و کشف استعداد داريم اما به دليل مشکات 
مالي سالن هاي دولتي که بايد آثاري هنري در خدمت عموم ملت توليد کنند 
و براي توليد اين آثار از جوانان بهره بگيرند، به قشر خاصي از هنرمندان و 

جامعه اختصاص داده مي شوند.

ره نماي طريق

خبر

 بنده دختري شانزده ساله هستم که  
به محض ورود به دبيرستان تغييرات 
زيادي را در دوستان گذشته ام مشاهده 
کردم، مانند ارتباط با نامحرم و عدم 
رعايت مسائل ديني. من چندين مرتبه با  
کم توجهي هاي خود، خواسته ام به آنان 
اشتباه بودن کارهايشان را  بفهمانم، ولي 
هر دفعه آنها به نحوي با من ارتباط برقرار 
کرده و قول داده اند که به خواسته هاي 
من احترام بگذارند؛ البته هيچگاه به 
قولشان عمل نکرده اند. به نظر شما بنده  

بايد چگونه  با آنها رفتار کنم؟
آنچه در ميان دوستان شما اتفاق افتاده امري طبيعي است؛ زيرا اگر 
کسي ايمان درستي نداشته باشد در برابر حوادث، گناهان و لذت هاي 

نامشروع به راحتي مغلوب مي شود.
بايد بدانيد که »سخن گفتن شما« در برابر » لذت و خوشِي خيالي يا 
واقعي آنها« اثري نخواهد داشت. در هر صورت شما تا حد امکان آنها 
را رها نکرده و سعي کنيد با اخاق و اعمال خودتان آنها را  از اين راه 
بازگردانيد. تاش کنيد که آنان نمازشان را صحيح و اول وقت بخوانند. 
اگر به نماز تن دادند که همين يک مورد، قدم بزرگي در اصاح آنها 
خواهد بود؛ ولي اگر به نماز تن ندهند، اميد به  درست شدن آنها خيلي 
کم مي شود. ضمنا بکوشيد و به خداوند پناه ببريد که آنها احترام شما 

را کماکان حفظ کنند و در شما اثر نگذارند.

قائم  مقام وزير آموزش  و پرورش:
 نقد سازنده، آموزش و پرورش را 

تقويت مي كند
قائم مقام و سرپرست مرکز امور هماهنگي، ارتباطات و حوزه وزارتي 
وزارت آموزش  و پرورش گفت: نقد سازنده، آموزش و پرورش را تقويت 
مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر، اميرعلي نعمت الهي در نشست فصلي 
مسئولين سازمان بسيج دانش آموزي، اظهار کرد: برنامه هاي موثري 
در وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست که يکي از اصلي ترين آنها 
اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است و بسيج دانش آموزي 
هم قرارگاهي را براي اجراي سند تحول ايجاد کرده است و اعتقاد داريم 
تحول  سند  اجراي  در  خوبي  مي تواند کمک  دانش آموزي  بسيج  که 
باشد.وي بر تقويت وحدت بسيج و ساير تشکل هاي دانش آموزي تاکيد 
 کرد و افزود: در فضاي مجازي نسبت به آموزش و پرورش بي مهري 
مي شود لذا اگر نقد سازنده باشد خيلي خوب است،  اما بي مهري ها 
يأس را در آموزش و پرورش تقويت مي کند لذا در اين برهه از زمان 

نيازمند همراهي همه مسئولين و مردم هستيم.
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مديرعامل فواد مبارکه اصفهان:
 رويکرد جديد فواد مبارکه تعامل با شرکت هاي دانش بنيان است

مديرعامل فواد مبارکه اصفهان گفت: رويکرد جديد فواد مبارکه شتاب دهي و اعمال 
سياست هاي حمايتي در تعامل با شرکت هاي دانش بنيان است.

حميدرضا عظيميان در نشست تخصصي بهره برداري از فناوري هاي داخلي در صنعت 
فواد در نمايشگاه و جشنواره ملي فواد ايران اظهار کرد: فواد مبارکه درراه توسعه 
علم و دانش کشور به ويژه در حوزه صنعت فواد اين آمادگي را دارد تا بدون هرگونه 

تشريفات از توليد علم و تکنولوژي حمايت کند.
وي بيان کرد: بومي سازي و حمايت از شرکت هاي داخلي مسئله جديدي در فواد 
مبارکه نيست، اما اتفاق جديدي که در رويکرد مديريت شرکت شکل  گرفته است 
همان باا رفتن ريسک  پذيري فواد مبارکه در پژوهش و تحقيقات است که فواد 

مبارکه آگاهانه و هدفمند اين ريسک را مي پذيرد.
عظيميان عنوان کرد: رويکرد جديد فواد مبارکه شتاب دهي و اعمال سياست هاي 

حمايتي در تعامل با شرکت هاي دانش بنيان است.
مديرعامل شرکت فواد مبارکه اصفهان افزود: در اين شرايط تحريم بايد به سمت 
فعاليت هاي علمي و توليد علم و کارهاي فناورانه برويم البته ما قبًا همين رويکرد 
ما  براي  را  بيشتري  و محدوديت هاي  ملزومات  تحريم  فقط شرايط  داشته ايم،   را 

ايجاد کرده و مجبور کرده به اين سمت برويم.
وي ابراز کرد: رويکرد جديد ما رفتار رانتي با شرکت هاي دانش بنيان است تا اين 
شرکت ها رشد کنند، ما ملزم به اين هستيم که براي حل مشکات خود و ادامه بقا 

در آينده با شرکت هاي دانش بنيان ارتباط برقرار کنيم.
عظيميان مدير عامل سازمان ملي زمين و مسکن، عضو هيئت مديره شرکت فواد مبارکه 

اصفهان و عضويت در هيئت مديره مجتمع پرشيا فلز را در کارنامه خود دارد. 
سوابق اجرايي

وي هم چنين از سال 1۳7۰ تا 1۳76 به عنوان شهردار اصفهان مشغول به فعاليت 
اصفهان، عضو هيئت مديره  از آن، عضو هيئت مديره سيمان  بوده است و پس 
سيمان نايين، عضو هيئت مديره فواد تکنيک و عضو هيئت مديره مجتمع صنايع 

قائم رضا بوده است. 
در ادامه مهدي الياسي، معاون سياست گذاري معاونت علمي، فناوري رياست جمهوري 
در اين نشست تخصصي اذعان کرد: زماني مي توان صنعت فواد را صنعتي دانش بنيان 

دانست که قابليت صادرات داشته باشد.
وي افزود: امروز فاز سوم اقتصاد دانش بنيان ايران باسابقه 1۵ ساله آغازشده است و 

جهش دو برابر شدن توليد ناخالص ملي، فاز سوم اقتصاد دانش بنيان است.
الياسي ابراز کرد: شرکت هاي دانش بنيان گردش مالي دارند،۵۰ شرکت دانش بنيان 
داريم که اقتصاد صنعتي محسوب مي شوند و در کنار بزرگاني چون فواد و پتروشيمي 

مي نشينند.
وي تأکيد کرد: ايران در امر شرکت هاي دانش بنيان در دنيا حرف دارد، در حال 
حاضر ظرفيت چهار هزار شرکت دانش بنيان در ايران هست، صنايع IT دانش بنيان 
و دارويي ما خيلي خوب رشد کردند چون که با ۸۰ ميليون نفر درگير بودند و بازار 

مصرف داشتند.
معاون سياست گذاري معاونت علمي، فناوري رياست جمهوري خاطرنشان کرد: به 
شرکت هاي بزرگ دانش بنيان کمک مي کنيم تا به دور خود اکوسيستم شکل بدهند، 

بااين وجود انتظار نداريم عقل اقتصادي شرکت هاي دانش بنيان ناديده گرفته شود.
وي در ادامه بابيان اينکه انتظار داريم اکوسيستم نوآوري شکل بگيرد، افزود: شرکت هاي 
فناورانه که بالغ شده اند بايد در ليست تسهيات قرار بگيرند البته شرط اول و مهم 

آن پژوهش است.
معاون علمي رياست جمهوري عنوان کرد: مسئله ها از چالش ها شروع مي شوند و 
شتاب دهنده ها در کنار آن ها شکل مي گيرند تا اقتصاد گردشي تشکيل شود و تأمين کننده 
معتبر نيز به ميدان بيايند، البته در حوزه شرکت هاي دانش بنيان بايد به دنبال يارگيري 

باشيم به همين دليل است که مي خواهيم شرکاي خود را بيشتر کنيم.
وي از دانش بنيان کردن شتاب دهنده ها خبر داد و اضافه کرد: تمامي تاش خود را 
خواهيم کرد تا اکوسيستم هاي نوآورانه شکل بگيرد و دراين بين فواد مبارکه به عنوان 

يک قهرمان علمي عاوه بر يک قهرمان صنعتي نيز مطرح شود.
الياسي گفت:  نحوه همکاري صنايع بزرگ با شرکت هاي دانش بنيان بايد در قالب 

پژوهش باشد.
مهدي صالحي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان نيز عنوان کرد: شرکت هاي 

دانش بنيان در بدنه صنعت فواد وجود داشتند اما هنوز با اين شرکت ها مانند يک 
پيمانکار برخورد مي شود و هنوز وضعيت شناخته شده اي در مناقصات ايجاد نشده 

است.
وي ادامه داد: آخر هر پژوهشي محصول و قطعه تحويل داده ايم درحالي که دو تا سه 

مورد آن خريداري شده اما مابقي آن روي دست ما مانده است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت:

برگشت ارز تکليف قانوني است
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشت ارز را يک 
تکليف قانوني دانست، گفت: قرار شده است تا فوادسازان بزرگ کشور پيشنهاد دهند 

که چه ميزان ارزبري آنها مورد تاييد است.
جعفر سرقيني در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران اظهار کرد: صنعت 
فواد در کشور به صنايع مهم تبديل شده است و امروز ايران توانسته رتبه دهم در 

صعنت فواد را کسب نمايد.
 وي با بيان اينکه  تمامي دولت ها در توسعه فواد تاش کرده اند، افزود: امروز 
۲۵۰ ميليون تن در زمينه توسعه فواد ايجاد شده البته زمينه اصلي توليد فواد 

درزمان رياست جمهوري آيت اه هاشمي رفسنجاني انجام شد.
 معاون امور معادن و صنابع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بروز تحريم ها، 
گفت: تنش هايي بين توليد کنندگان فواد و دولت در اين زمينه ايجاد شد که 
امروز برطرف شده و تمامي شرکت هاي زيرمجموعه فواد مي توانند محصوات 
اسفنجي  آهن  عرضه  و  شده  ايجاد  بورس  در  نيز  تغييراتي  کنند،  صادر  را  خود 

اختياري شده است.
وي اضافه کرد: صادرات فواد در هشت ماه اخير نه تنها افت نداشت بلکه 1۰ درصد 

هم رشد داشتيم اما در حال حاضر هر تن فواد 1۰۰ دار ارزبري دارد.
سرقيني برگشت ارز را يک تکليف قانوني دانست، عنوان کرد: قرار شده است تا 
فوادسازان بزرگ کشور پيشنهاد دهند که چه ميزان ارزبري آنها مورد تاييد است، 

البته در چند سال گذشته اکتشافات در حوزه معادن مورد توجه بوده و هست.
رئيس دانشگاه تهران:

توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان پذير نيست
رئيس دانشگاه تهران، ايران را بهشت منابع دانست و گفت: در تربيت نيرو به خوبي 
عمل مي کنيم ولي نحوه بهره برداري از منابع انساني را به خوبي انجام نمي دهيم 

اما توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان پذير نيست.
محمود نيلي احمد آبادي در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران اظهار 
 کرد: آيا يک بار تحريم براي ما کافي نيست تا آنچنان در اقتصاد ما فعال باشد 

تا فوادهاي ما با ارزش افزوده بيشتري توليد شود.
وي ادامه داد: موسسه مشترکي را با ايميدرو داريم چون اعتقاد داريم بدون هم افزايي 

تمام ظرفيت هاي کشور رسيدن به موفقيت ها امکان پذير نخواهد بود.
وي با بيان اينکه آمريکا ۲/7 ثروت خود را براي توسعه خود خرج مي کند، گفت: اين 
در حالي است که ايران ۰/۳۵ درصد براي تحقيق و توسعه هزينه کرده است اما هر 
محصول در دنيا بايد قيمت و کيفيت داشته باشد که ازمه تحقيق و توسعه است.

نيلي احمد آبادي با اشاره به لزوم شبکه سازي در صنعت يادآورشد: سياست هاي 
اقتصادي حلقه واسطي است که مراکز دانشگاهي را به مراکز صنعتي متصل مي کند 

به همين دليل در بودجه سال جاري اميدواريم اين اتفاق بيافتد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي:

پيشينه تمدني غني در صنعت فواد داريم
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي با بيان اينکه هرکجا تکميل زنجيره 
فواد را انجام داده، بهره وري بيشتري داشته، گفت: پيشينه تمدني غني در صنعت 
فواد داريم که بايد در بومي سازي آن بيشتر با استفاده از تحقيق و توسعه و قوانين 

موجود تاش کنيم.
حميدرضا فوادگردر نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران اظهار کرد: 
فواد کشور را به عنوان يک صنعت پيشران مي شناسيم که در استراتژي توسعه 

نيز مورد توجه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: سهم ما در توليد فواد در دنيا 1/6 درصد شده است که قابل توجه 

است اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب عقب هستيم. 
وي خاطرنشان کرد: رويدادهاي فوادي بسياري در طول سال برگزار مي شود که 

بهتر است در يکي دو همايش تجميع شوند تا بهره برداري بيشتر و بهتري هم از 
آن داشته باشيم.

درنخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران مطرح شد؛
رئيس جشنواره و نمايشگاه ملي فوادايران:

در اين نمايشگاه سعي کرده ايم توانمندي هاي شرکت هاي مختلف را به 
نمايش بگذاريم

بهرام سبحاني در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران اظهار کرد: امروزه 
مرز پنجاه سال را در صنعت فواد سازي پشت سر گذاشتيم و در دوران جنگ 
 تحميلي نيز دولتمردان از اين صنعت غاقل نبودند و به همين دليل است که ظرفيت 

۳۰ ميليون تن توليد فواد ايجاد شده است.
استفاده  اين عرصه  فايناس هاي خارجي در  از  امروزه  اينکه  بيان  با  ادامه   وي در 
مي شود، افزود: شرکت هاي بزرگ دولتي، نيمه دولتي و خصوصي طي سال هاي 

اخير براي گسترش صنعت فواد ايجاد شده اند.
رئيس جشنواره و نمايشگاه ملي فوادايران در ارتياط با فلسفه اين جشنواره يادآور 
 شد: متوجه شديم شرکت هاي توليد کننده يا زير مجموعه فواد از دانش هاي به روز 
يکديگر با خبر نيستند و اين در حالي است که تحريم ها شديد شده و برخي از اين 

واحدها دچار مشکل شده اند.
وي با اشاره به اينکه صفر تا صد اتوماسيون صنعتي توسط شرکت هاي داخلي انجام 
مي گيرد، اضافه کرد:در اين نمايشگاه سعي کرده ايم توانمندي هاي شرکت هاي 
مختلف را به نمايش بگذاريم تاهم نيازهاي شرکت هاي فواد سازي مطرح شود هم 

شرکت هاي دانش بنيان در اين زمينه ارائه راهکار دهند.
سبحاني عنوان کرد: به اميد روزي که هم بانک هاي ايراني حمايت بيشتري ازصنعت 
فواد داشته باشند هم دانش اين عرصه را به صورت کامل داشته باشيم چون خريد 

يک قطعه از خارج از کشور به همراه يک تکنولوژي داراي هزينه بيشتري است.
 وي با تاکيد بر اينکه تجهيز ايراني ممکن است ايرادي داشته باشد اما  راحت تر مي تواند 
آن را برطرف کند، گفت: تفاهم نامه هايي امروز به امضا خواهد رسيد تا  زمينه توليد 

فواد و زيرساخت هاي آن را تسهيل کند.
رئيس جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران از رونمايي بسته نرم افزاري شرکت هاي 
توليد کننده و سازنده فواد و شرکت هاي وابسته خبرداد و خاطر نشان ساخت : 
برخي از برگزيدگان از بين  توليدکنندگان و تأمين کنندگان و بازرگانان و متخصصان 
برتر زنجيره آهن و فواد ايران نيز با اهداي جايزه ملي فواد ايران مورد تقدير و 

تشکر قرار خواهند گرفت.
رئيس شرکت ايميدرو خبرداد؛

ايجاد پروتکل هايي براي تبديل ايده هاي ارزش آفرين به ثروت
رئيس شرکت ايميدرو از ايجاد پروتکل هايي براي تبديل ايده هاي ارزش آفرين 

به ثروت خبرداد.
خدادغريب پور در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران اظهار کرد: 66 درصد 
گردش مالي زنجيره معدن به فواد اختصاص پيدا مي کند و آمريکا و کشورهاي 

اروپايي در جنگ اقتصادي سال گذشته بر همين موضوع تمرکز کردند.
 وي در ادامه بابيان اينکه امروزه در صنعت فواد صاحب دانش هستيم، افزود: تاش ها 
و اراده هاي محکمي پشت اين دانش قرار دارد که امسال توانسته سه ميليارد دار 
صادرات داشته و دراين زمينه تعامل خوبي شکل گرفته و حدود يک ميليون دار 

طرح در سال جاري افتتاح خواهد شد.
رئيس شرکت ايميدرو عنوان کرد: به دنبال اين هستيم که از تمامي ظرفيت ها 
استفاده کنيم و درهمين زمينه گفت وگو با انجمن هاي صنعتي را نيز در دستور کار 

قرار داده ايم چون معتقدهستيم در کنار هم بودن معجزه  مي کند.
وي از توجه به مسائل زيست محيطي و اجتماعي خبرداد و اضافه کرد: به دنبال 
توسعه حرکت کنيم،  تا در مسير  فلزي هستيم  بزرگ  تشکيل کنسرسيوم هاي 
اميدواريم با حمايت دولت، هدايت گر بسترسازي زيرساخت ها باشيم و در بخش 
تحقيقات نيز پروتکل هايي را بسته ايم تا از ايده هاي ارزش آفرين حمايت کنيم تا 

دانش را به ثروت تبديل کنيم.
غريب پور با تاکيد بر اينکه در شرايط تحريم به صورت فردي کنار هر صنعتگر خواهيم 
بود، گفت: اميدواريم در اين نمايشگاه پايش مناسبي صورت گيرد تا راهکارهاي عميقي 

در عرصه توانمند سازي و بومي سازي اين صنعت ارائه شود.


