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 رسالت وضعيت مهريه در كشور را 
در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند؛

 باتکليفي
زندانيان مهريه

 احمد سالك عضو فراكسيون
روحانيت مجلس در گفت وگو با رسالت: 
 با مردم مستند 
سخن بگوييم

يادداشتيادداشت
 با اختيارات بيشتر قرار است 
کدام مشکل کشور حل شود؟

احمدرضا هدايتي
تاکنون چندين بار موضوع افزايش اختيارات رئيس جمهور توسط 
افراد مختلف از جمله؛ آقاي دکتر روحاني و برخي ديگر از روساي 
جمهور قبلي و همچنين سياسيون کشور مطرح شده است، اما 
واقعيت چيست؟ آيا واقعاً رؤساي جمهور ايران براي انجام وظايف 

خود با محدوديت اختيارات مواجه بوده و هستند؟
طبق قانون اساسي جمهوري اسامي ايران، هم اکنون 38 اصل 
از اصول قانون اساسي به اختيارات رئيس قوه مجريه، 37 اصل 

به اختيارات رئيس قوه مقننه، 18 اصل به اختيارات رئيس قوه قضائيه و تنها 5 اصل 
به اختيارات رهبري اختصاص دارد، البته اصول ديگري مانند؛ اصل 126، اصل 136، 

اصل 138 و اصل 139 نيز به اختيارات رئيس جمهور اشاره دارند.
عاوه براين؛ شخص رئيس جمهور مسئوليت بيش از 11 شورا و جلسه مهم و اصلي براي 
سياست گذاري در امور راهبردي و اجرايي کشور از جمله؛ رياست شوراي هماهنگي 
سران قوا، رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي عالي انقاب فرهنگي، رياست 
شوراي هماهنگي اقتصادي، فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي، رياست شوراي عالي 
فضاي مجازي، رياست ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز و رياست ستاد مبارزه با مواد 
مخدر را نيز بر عهده دارد و عضو چندين شورا و ستاد ديگر مانند؛ عضويت در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام نيز مي باشد.
اين همه بجز مسئوليت هيئت وزيران و ده ها وزارتخانه و سازمان مانند؛ سازمان برنامه و 
بودجه است که زيرنظر مستقيم يا غيرمستقيم رئيس جمهور اداره مي شوند، بنابراين؛ 
با اطمينان مي توان مدعي شد که قوه مقننه از تمام ايزار و امکانات و نيز تمام اختيارات 
ازم براي اصاح امور و رشد و پيشرفت کشور در امور مختلف به خصوص در عرصه 

اقتصادي برخوردار است.
در واقع، اختيارات تفويضي به رئيس جمهور محترم در حدي است که حتي فردي 
مانند؛ سعيد لياز )اقتصاددان اصاح طلب(، در مصاحبه با يورونيوز مي گويد؛ اختياراتي 
که آقاي خامنه اي به روحاني و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود، تا اان يک 

کاري کرده بودند.
مصطفي کواکبيان، عضو فراکسيون اميد نيز در جلسه علني مجلس شوراي اسامي و 
در نطق ميان دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: »آقاي روحاني از شما پذيرفته 
نيست که بگوييد چندان اختياري ندارم، چراکه شما رئيس شوراي عالي امنيت ملي 
هستيد و رياست ده ها شوراي جورواجور را هم در اختيار داريد و اين مسئله نشان دهنده 
اختيارات گسترده شما است. اگر هم در مواردي طبق قانون اساسي بايد مسائل به تصويب 
و نظر مقام معظم رهبري برسد، در عمل و در طول اين چندين سال مشخص شده است 
که ايشان با توجه به نظر مشورتي کارشناسان و متخصصان تصميم مي گيرند و بر اين 

اساس جاي هيچ گونه تعلل و درنگي براي تحقق وعده هايتان وجود ندارد.«
با اين توضيحات؛ سوال اساسي اين است که اختيارات موردنظر رئيس جمهور محترم و 
ساير طراحان اين موضوع کدامند و با اعطاي فرضي اين اختيارات، قرار است کدام مشکل 
کشور حل شود؟ از کليدواژه هاي به کار رفته در مجموعه صحبت هاي رئيس جمهور محترم 
در اين زمينه، چنين استنباط مي شود که مسائل سياسي و بعضاً فرهنگي در بخش هاي 
مختلف از جمله؛ نحوه اداره رسانه ملي و تريبون هاي نماز جمعه، فضاي مجازي، حصر 
سران فتنه، سياست خارجي و تعامل با غرب، نيروهاي مسلح و تا حدودي ساختار قانون 

اساسي، همچنان در رديف مهمترين دغدغدغه هاي ايشان قرار دارند.
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آن 85 ميليارد تومان چه شد؟ 
غامرضا انبارلويي

دولت 8 ماه  پيش طي مصوبه اي 2 بندي چنين مقرر 
کرد:

هيئت وزيران در جلسه 1397/7/7 به پيشنهاد 
وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور 
و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 

جمهوري اسامي ايران تصويب كرد:
1- مبلغ هشتصد و پنجاه ميليارد )850/000/000/000( 
ريال به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل اعتبارات ماده)10( 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- و ماده 12 
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 ) به نسبت 
مساوي( موضوع  بند م ماده241 قانون الحاق برخي مواد به قانون بخشي 
از مقررات مالي دولت )2( مصوب 1392 در اختيار سازمان حفاظت محيط 
زيست قرار مي گيرد تا براي مديريت خشكسالي و احياي تااب انزلي برابر 
قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان 

برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
2- سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت نظارت و پايش دقيق اجراي 
عمليات مربوط را بر عهده دارد و موظف است گزارش هزينه كرد اعتبار ياد شده 

را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد. )1(
بر اين مصوبه  ايرادات مالي و محاسباتي و حقوقي به شرح زير وارد است که بايد 

مراجع نظارتي مطمح نظر قرار دهند.
1- اواً منابع ماده 10 و 12 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون تشکيل 
سازمان مديريت بحران »اعتبار« نيستند بلکه  »وجه« هستند آن هم تنخواه گردان 
که بايد در پايان سال مالي واريز شود. از کدام محل؟ از محل اعتبار مربوطه. پس 

مصوبه از آن جهت که آن را اعتبار تلقي کرده مغاير قانون استنادي است. 
2- ثانياًً در هيچ استاندارد نظارتي در مصرف وجوه و هزينه کرد اعتبارات نمي شود. 

دستگاهي را هم مجري و هم ناظر مصرف وجهي يا اعتباري تعيين کرد.
3- ثالثاً اکنون 8 ماه از برقراري تنخواه گردان 85 ميليارد توماني مذکور مي گذرد طبق 
بند 2 مصوبه، سازمان حفاظت محيط زيست موظف بوده هر 3 ماه گزارش هزينه کرد وجه 

مذکور را به سازمان برنامه و بودجه بدهد. آيا چنين گزارشي داده شده است؟
4- وجه مذکور تکرار  مي شود وجه مذکور ماهيتاً تنخواه است نه اعتبار براي احياي 
تااب انزلي طبق مصوبه موضوع مصرف يافته است. چنين احيايي، ماهيت بحراني 

ندارد و استناد به قانون مديريت بحران باموضوع است.
کار اجرا و روش اجراي مورد کاربرد سازمان محيط زيست از همان ابتداي مورد  
مخالفت برخي از نمايندگان استان قرار گرفته که به طور مشروح در رسانه ها منعکس 

شده اما مورد توجه قرار نگرفته است.)2(
6- روش کاربردي سازمان محيط زيست و دايل مخالفت علمي توسط نماينده 
بندر انزلي در مجلس ) آقاي خسته بند( در رسانه ملي مطرح و از شبکه باران در 
گفت وگوي خبري پخش شده )3( حتي امام جمعه  محترم انزلي از روش اجراي 

سازمان محيط زيست که موجب آسيب هايي گرديده انتقاد نموده است.
7- مخلص کام در سلسله مخالفت هاي انجام شده و ايرادات علمي وقتي به روش 
اجراي احياي تااب با ورود دادستان؛ پروژه احياي تااب انزلي به روش بايوجمي با 
دستور مدعي العموم در انزلي متوقف گرديد. حال  پرسش اصلي اين است تکليف 
اين   85 ميليارد توماني يا مانده اعتبار مصرف نشده 85 ميليارد توماني پس از دستور 

دادستان محترم انزلي چيست؟ آيا به خزانه برگشت شده يا نه؟  اگر نشد چرا؟
8- ختم کام اهميت پاسخگويي به پرسش هاي فوق در اين است که بدانيم 
دولت بعضاً از منابع ماده 10 و 12 قانون مديريت بحران به صورت اعتباري افزون 
بر اعتبار مصوب در بودجه کل کشور استفاده مي کند. دليل اين ادعا گزارش 
تفريغ بودجه سال 96 مي باشد که به عنوان يک سند مسلم الصدور تخلف دولت 
در مصرف بيش از 50 هزار ميليارد ريال از منابع ماده 12 قانون مديريت بحران 
بدون کاهش از ساير اعتبارات هزينه کرده که معادل همين وجه از سقف اعتبارات 
جدول شماره 7 تجاوز نموده و اين تخلف و تجاوز از سقف )4( به شرح فوق در سال 

97 هم ادامه دار شده است.
پي نوشت ها:

)1(- تصويب  نامه  شماره 88923 مورخ 97/7/8
)2( – خزر آناين

)3(- خبرگزاري دانشجويان ايران – ايسنا
)4(- گزارش تفريغ ماده 12 قانون مديريت بحران در سال 96
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 آقاي ترامپ!
اين بار قمار را باختيد

حنيف غفاري 
دونالد ترامپ در شرايط بسيار سختي 
به سر مي برد! نظرسنجي هاي صورت 
گرفته در آمريکا نشان مي دهد که وي 
در ايااتي کليدي مانند پنسيلوانيا، 
ميشيگان، ويسکانسين و فلوريدا از 
رقيب احتمالي خود يعني "جو بايدن: 
عقب افتاده است. از سوي ديگر، نظرسنجي اخير دانشگاه 
"کوئيني پياک "نشان مي دهد که تنها 37 درصد از شهروندان 

آمريکايي مشي حاکم بر سياست خارجي اين کشور را مورد 
تاييد قرار مي دهند. در چنين شرايطي امکان دارد "سياست 
خارجي" به پاشنه آشيل دولت ترامپ در انتخابات رياست 
جمهوري سال 2020 تبديل شود، خصوصا آنکه جو بايدن 
به عنوان يک فرد شناخته شده در حوزه سياست خارجي 
آمريکا قصد دارد در صورت راهيابي به دور نهايي، رئيس 
جمهور آمريکا را از همين منظر به چالش بکشد. رئيس 
جمهور آمريکا به خوبي مي داند که براي "تغيير شرايط 
موجود"  يا بايد دست به "اقناع افکار عمومي آمريکا" در 
حوزه سياست خارجي خود بزند يا مشي حاکم بر ديپلماسي 

و سياست خارجي دولت خود را تغيير دهد. 
گزينه نخست تقريبا منتفي به نظر مي رسد! نزديک به سه 
سال شانتاژ تبليغاتي ترامپ عليه کشورهايي مانند ايران، 
ونزوئا ، چين و ....نتيجه اي جز سرزنش افکار عمومي و 
مخالفت با ماجراجويي هاي کاخ سفيد از سوي شهروندان 
آمريکايي نداشته است. ترامپ در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
رياست جمهوري سال 2016 وعده داده بود تا هزينه هاي 
آمريکا در آن سوي مرزها ) از جمله در منطقه غرب آسيا( را 
کاهش دهد اما نه تنها به اين وعده خود عمل نکرده است، 
بلکه هزينه هاي واشنگتن را نيز به صورت تصاعدي در نقاط 
 مختلف افزايش داده است.برکناري "رکس تيلرسون" و 
" مک مستر" از قدرت و جايگزيني "جان بولتون " و " مايک 
پمپئو" نيز نه تنها کمکي به اقناع افکار عمومي آمريکا در 
قبال سياست خارجي حاکم بر کاخ سفيد نکرد، بلکه منجر 
به افزايش نارضايتي ها نسبت به يک جانبه گرايي حاکم بر 

اياات متحده شد. 
با اين حال ترامپ براي انتخاب گزينه دوم، يعني "تغيير در 
سياست خارجي آمريکا" نيز محدوديت ها و موانعي دارد! 
اگر رئيس جمهور آمريکا جان بولتون يا مايک پمپئو را از 
قدرت برکنار کند ، با مخالفت طيفي از نومحافظه کاران و 

اعضاي تي پارتي مواجه خواهد شد.

سرمقاله

 آگهي مناقصه واگذاري خدمات تنظيف، آبدارخانه 
و فضاي سبز پست ها و معاونت بهره برداري - نوبت اول

شركت برق منطقه اي يزد در نظر دارد مناقصه فوق را براساس اطاعات ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به شماره فراخوان 2098001071000007 
برگزار نمايد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/28

شناسه آگهي 500644 خ ش: 98/3/26 

 فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي 
عمليات آسفالت و جدولگذاري معابر سطح شهرکبودرآهنگ نوبت اول

شهرداري کبودرآهنگ در نظر دارد مناقصه عمومي عمليات آسفالت و جدولگذاري معابر سطح شهر کبودرآهنگ )با شرايط ذيل ( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
1-موضوع مناقصه

 

2- سپرده شرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق براي هر مناقصه بصورت مجزا ميبايست به يکي از روش هاي ذيل تهيه و ضمن ارسال فيزيکي آن به شهرداري نسبت به بارگذاري و ارسال تصوير آن از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت اقدام گردد.

الف : واريز نقد به حساب 0108776433004 نزد بانک ملي بنام سپرده شهرداري کبودرآهنگ. ب : ضمانتنامه بانکي به نفع شهرداري کبودرآهنگ با اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد خزانه.
3- کليه هزينه هاي برگزاري تشريفات قانوني مناقصه بعهده برنده ميباشد.

4- ارائه آناليز قيمت پيشنهادي براي هر يک از موضوعات مناقصه در اسناد مناقصه الزامي است.
5- درصورتيکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

6-برنده دوم و سوم درصورتي اعام ميشوند که تفاوت مبلغ پيشنهادي آنها با نفر قبل کمتر از مبلغ تضمين باشد.
7- شهرداري در قبول يا رد هريک از پيشنهادات مختاراست.

8- به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- برنده مناقصه بايد ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعام ، نسبت به تنظيم و عقد پيمان و ارائه ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه به ميزان حداقل 10% کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجراي تعهدات اقدام نمايد. در غيراين صورت 

سپرده وي ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
10- به قرارداد منعقده پيش پرداخت تعلق نمي گيرد .

11- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و ازم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 1398/03/26 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ  98/04/05
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14روز سه شنبه تاريخ 98/04/18

زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت 10 روز پنجشنبه تاريخ 98/04/20
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف : آدرس استان همدان شهر کبودرآهنگ ميدان وايت بلوار بعثت نرسيده به ميدان امام ساختمان مرکزي 

شهرداري کبودرآهنگ و تلفن  08135222055 داخلي 24
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

 دفتر ثبت نام: 85193768 و88969737
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/28

روابط عمومي شهرداري کبودرآهنگخ ش: 98/3/26

عمومي يک مرحله اينوع مناقصهرديف
1- دارا بودن گواهينامه صاحيت فعاليت شرکتهاي خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي انساني داراي اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد شرايط اوليه1

خدمات عمومي
 2- دارا بودن گواهينامه صاحيت ايمني کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 3- دارا بودن سابقه اجراي حداقل 1 کار مشابه با بکارگيري حداقل 10 نفر نيرو در هر کار، در شهرستان يزد طي سه سال گذشته )مستندات اين بند عبارت 
است از تصوير برابر با اصل قرارداد اين کارهاي اجراشده، تصوير برابر با اصل رضايتنامه بااترين مقام کارفرما براي انجام اين کارها با ذکر شماره و موضوع 

قرارداد(
 4- داشتن رضايتنامه حداقل از معاون دستگاه مناقصه گزار براي مناقصه گراني که از تاريخ 1391/01/01 به بعد سابقه انجام کار براي مناقصه گزار داشته اند. 

)مستند اين بند عبارت است از تصوير رضايتنامه براي آخرين کار در حال اجرا يا پايان يافته براي مناقصه گزار(
 5- شرکت در جلسه توجيهي طبق بند 22 دستورالعمل شرکت در مناقصه

از تاريخ 1398/03/26 لغايت 1398/04/02زمان دريافت اسناد2
واجدين شرايط مي توانند اسناد را به صورت رايگان از سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir دريافت نمايند.نحوه دريافت اسناد3
260/000/000 ريالمبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار4
ساعت 15 روز يکشنبه مورخ 1398/04/16آخرين مهلت تسليم پيشنهادها5
ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1398/04/17زمان گشايش پيشنهادها6
کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکات از طريق سامانه ستاد انجام خواهد شد.تسليم پيشنهادها7
يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شرکت برق منطقه اي يزد، امور تدارکات و قراردادها 38250344-035نشاني و شماره  تماس دستگاه مناقصه گزار8
ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پيشنهادهاي مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمين و پيشنهادهايي که غير از سامانه ستاد ارسال توضيحات9

گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومي

وزارت نيرو
شرکت برق منطقه اي يزد

برادر محترم جناب حاج حسين آقاي خوش اقبال
معاونت محترم سياسي و امنيتي استانداري کردستان

با كمال تاسف و تاثر مصيبت درگذشت برادر خانم حضرتعالي را 
خدمت شما و خانواده محترم آن مرحوم تسليت عرض مي نمايم و 
از خداوند سبحان براي آن مرحوم مغفور علو درجات و بقاي عمر 

بازماندگان را مسئلت مي دارم.
شهرام حياتي - سرپرست روزنامه رسالت استان کردستان

به شماره 107م/98

 صفحه آخر

حميدرضا ترقي  در گفت وگو با رسالت خط مشي فدائيان اسام را تشريح كرد 

 فدائيان اسام
سندي ماندگار در تاريخ انقاب  صفحه2

تحليل رسالت از نحوه برخورد ايران با تحريم هاي آمريكا

 شفافيت در تمام سطوح
 ازمه تحريم کم هزينه

كارشناسان در گفت وگو با رسالت وضعيت قيمت گذاري برخي محصوات كشاورزي را بررسي كردند

 سرانجام بي پايان
 صفحه4 نوسانات قيمت ها

تحليل رسالت از نشست هاي سران کشورهاي آسيايي و ضرورت توسعه تبادات تجاري منطقه اي؛

تعامل با دنياي بدون آمريکا
صفحه4



»

دهقان:
طرح »اعاده اموال 

نامشروع مسئوان« مبارزه 
با فساد را متحول مي کند

سيا سي يك شنبه  26 خرداد 21398
12 شوال 1440-16 ژوئن  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9517

نائب رئيس فراکسيون وايي مجلس گفت: طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوان« مبارزه با 
فساد را متحول مي کند.محمد دهقان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اباغ آئين نامه 
اجرايي قانون رسيدگي به اموال مسئوان، مقامات و کارگزاران جمهوري اسامي ايران از سوي 
قوه قضائيه اظهار داشت: طرح رسيدگي به اموال مسئوان در مجلس هفتم درسال ۱۳۸۴ 
در کميسيون قضائي توسط بنده مطرح شد، اعضاي کميسيون صادقانه به بنده مي گفتند 
اين طرح ها در کشور به نتيجه نمي رسد وقت خود را تلف نکن، اما خوشحالم که بعد از ۱۴ 
سال پيگيري با اباغ آئين نامه اجرايي اين قانون، گام عملي براي رسيدگي به اموال مسئوان 
برداشته شد.وي ادامه داد: قانون رسيدگي به اموال مسئوان يکي از اصول مترقي قانون 
اساسي است که در ۴۰ سال گذشته اجرا نشده و با رياست آقاي رئيسي بر قوه قضائيه شاهد 
اجرايي شدن آن هستيم.وي با بيان اينکه طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوان« مبارزه با 
فساد را متحول مي کند ادامه داد: اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئوان گام بلندي براي 

شفافيت مالي مسئوان کشور و جلوگيري از فساد و رانت خواري است و موجب افزايش اعتماد 
مردم به مسئوان خواهد شد. اجراي اين قانون موجب متمايز شدن مسئوان رانت خوار و 
فاسد از مسئوان پاکدست است.وي با بيان اينکه قانون رسيدگي به اموال مسئوان مقامات 
و کارگزاران نظام بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسي در مجلس به تصويب رسيده است، گفت: 
اين قانون به تنهايي نمي تواند در راستاي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت مالي مسئوان مؤثر 
باشد و اگر به درستي اجرا شود آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال هاي گذشته نخواهد 
شد.دهقان با بيان اينکه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي اثراتي به مراتب بااتر از اجراي اصل 
۱۴۲ قانون اساسي دارد، گفت: بدون اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي نمي توان از طريق اجراي 
قانون رسيدگي به اموال مسئوان مانع رانت خواري ها شد.وي گفت: حلقه مکمل اصل ۱۴۲ 
قانون اساسي در زمينه رسيدگي به اموال مسئوان، اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و اعاده 

اموال نامشروع مسئوان است.

با اختيارات بيشتر، قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟
ادامه از صفحه اول

بنابراين سوال ديگر اين  است که؛ مگر آقاي روحاني هنگامي 
که براي رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام کردند، از حدود اختيارات 
رئيس جمهور باخبر نبودند؟ اگر پاسخ منفي است چرا مجدداً 
در دوره دوم براي تصدي اين مسئوليت ثبت نام کردند و مهم تر 
اين که چرا علي رغم تجارب قبلي و آگاهي کامل از شرايط، در هر 
دو دوره وعده قطعي حل قطعي مشکات را دادند؟ و اگر پاسخ 
مثبت است چرا اکنون و پس از 6 سال از زمان مسئوليتشان 

مؤکداً از محدوديت اختيارات سخن مي گويند؟
ايشان در جريان ديدارهاي ماه رمضان امسال مجدداً چندبار 
اين مسئله را مطرح کردند، از جمله در جريان ديدار با فعاان 
سياسي پس از ذکر توضيحاتي گفتند؛ »به طور مثال، اگر 
درخصوص سياست خارجي، فرهنگ يا فضاي مجازي از 
دولت سوال و مطالبه اي مي شود، بايد ببينيم دولت چقدر در 
اين حوزه ها اختيار دارد. بايد در حد توان و در حوزه اختيارات 

رئيس جمهور از دولت مطالبه داشت.«
آقاي روحاني چند روز بعد نيز در جمع تعدادي از روحانيون 
و طاب حوزه هاي علميه، با اشاره به اختيارات شوراي عالي 
پشتيباني جنگ تحميلي، اظهار داشت؛ »همان گونه که در 
جنگ هشت ساله اختيارات ويژه اي را از امام راحل گرفته و 
توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيت هاي بسياري را 

به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم.«
ايشان در ديدار با اصحاب رسانه نيز با ايجاد شبهه در مورد 
اختيارات قانوني رئيس جمهور، مدعي شدند؛ »اگر قانون اساسي 
اجرا شود، دولت اختيارات کافي دارد، اما شرايط جنگ با شرايط 

عادي تفاوت دارد و نياز به سازوکار روان تري داريم.«
حال مجدداً اين سوال مطرح مي شود که اگر اختيارات ايشان 
محدود است، چرا از شرکت در جلسات شوراي انقاب فرهنگي 
اجتناب مي کنند و چرا از فرصت اختياراتي که در ساير موضوعات 
مثل، رياست شوراي هماهنگي اقتصاد و فرماندهي ستاد اقتصاد 

مقاومتي دارند، به خوبي استفاده نمي کنند؟
مگر افزايش اختيارات در حوزه فضاي مجازي يا سياست خارجي 
قرار است کدام مشکل بخش توليد و معيشت مردم را حل کند 
که رياست شوراي عالي انقاب فرهنگي يا رياست شوراي عالي 
امنيت ملي و يا رياست شوراي هماهنگي اقتصادي و امثال 
آن نمي تواند، آن مشکل را حل کند؟ اصواً آيا رئيس جمهور 
محترم همچنان اعتقاد دارند رفع فيلتر تلگرام و امثال آن 

مشکل اصلي و اولويت اول مردم و جامعه است؟
همان گونه که اشاره شد؛ رئيس جمهور محترم در برخي از ديگر 
صحبت هايشان، گريزي هم به عدم اشرافيت دولت بر رسانه  
ملي و تريبون هاي نماز جمعه زده و در برخي از سخنراني ها 
نبز گاهي با اشاره به نقش بسيار مثبت نيروهاي مسلح در 
سازندگي کشور از آنها قدرداني نموده و متقابًا در برخي از 

موارد متعرض عملکرد و نحوه تعامل با آنها شده بودند.
آيا ايشان واقعاً بر اين باورند که مشکات اقتصادي و فرهنگي 
کشور، ناشي از عدم وابستگي نهادهاي مذکور به دولت 

است و با پيوند آنها به دولت، نواقص احتمالي کار آنها رفع 
و مشکات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور 
مرتفع خواهد شد، يا خداي ناخواسته قرار است از اين طريق، 
از طرح اندک انتقادات و مطالبات مردمي نيز جلوگيري و با 
ارائه تصاوير رنگي از شرايط موجود، وضعيت به گونه اي ديگر 

جلوه داده شود؟
اصواً چرا و چطور برخي از طراحان و حاميان اين درخواست، 
اعتقاد دارند در شرايط کنوني که مسئوليت ها طبق قانون اساسي 
و متناسب با موضوع بين قواي سه گانه تقسيم شده و برخي از 
اختيارات )عمدتاً در سطح کلي و کان( بر عهده رهبري قرار 
گرفته است، ممکن است، نتيجه به ديکتاتوري منتهي شود، 
اما تمرکز اختيارات در قوه مجريه را مصداق يک بيراهه براي 

گرفتار شدن در دام ديکتاتوري نمي دانند؟
آيا فراموش کرده ايم که؛ واگذاري اختيارات بي حدوحصر به آقاي 
مهندس بازرگان که مسئوليت دولت موقت را بر عهده داشت، 
منجر به فسخ قرارداد خريد تسليحاتي ايران با آمريکا شد؟ و 
مگر همين اقدام يعني صرف نظر کردن از دريافت تسليحات 
خريداري شده )در واقع خلع ساح عامدانه و کاهش قدرت 
نظامي کشور( نبود که زمينه بروز جنگ تحميلي ۸ ساله رژيم 

بعثي عراق با ايران را ايجاد کرد؟
در واقع همين اختيارات دولت موقت بود که باعث شد تا بعداً 
امکان مصادره پيش پرداخت هاي کان ايران براي خريد تسليحات 

نظامي، به راحتي براي آمريکايي ها فراهم گردد؟ 
لبته آنها قصد داشتند در سايه همين اختيارات، حتي  ا
هواپيماهاي F۱۴ خريداري شده از آمريکا را نيز عودت 
دهند، اما مخالفت دلسوزان انقاب و پيروان رهبري از جمله؛ 
آيت اه خامنه اي، شهيد بهشتي و مرحوم هاشمي سبب شد 
تا از اين کار جلوگيري شود و اتفاقاً آقاي روحاني نيز يکي از 
کساني بودند که در رديف مخالفين اين اقدام قرار داشتند و 
در سال 6۴ به عنوان رئيس کميسيون دفاع مجلس شوراي 
اسامي، موضِع ساير مسئولين انقابي را رسماً در يکي از 

مراسم نماز جمعه آن زمان اعام کردند.
واگذاري اختيارات بيشتر به افرادي مانند بني صدر مورد 
ديگري است که عاقبت خوشي نداشت، وي که در جريان 
جنگ تحميلي به علت عداوت با نهادهاي انقابي، همواره 
از تجهيز و تسليح سپاه پاسداران امتناع مي کرد، به جاي 
ترغيب نيروهاي مسلح براي مقاومت در برابر دشمن بعثي، 
تاکتيک به اصطاح »معاوضه زمين با زمان« را مطرح و اصرار 
داشت که نيروهاي مسلح بايد خاکريزهاي خود را به دزفول 

و انديمشک منتقل کنند.
به عبارت ديگر؛ اتخاذ همين سياست کامًا هدفمند و مغرضانه 
و تصميمات خودسرانه بود که، خرمشهر عزيز را حدود دو 
سال در اختيار دشمن گذاشت و باز همين اختيارات نامحدود 
بود که، اين فرصت را براي او پديد آورد تا در يک همراهي 
و همکاري آشکار با بيگانگان، بقاياي لشکر شکست خورده 
دشمن در طبس را بمباران و تمام اسناد و مدارک باقيمانده 

در اين عمليات را منهدم و چند نفر از پاسداران انقاب را به 
شهادت برساند.

در اين وجيزه قصد نداريم که به سوءمديريت ها و خيانت هاي 
روساي جمهور گذشته بپردازيم، خصوصاً اين که ساحت آقاي 
دکتر روحاني نيز از اين اقدامات مبرا است. اما باز اين سوال 
مطرح است که اگر رئيس جمهور محترم از اختيارات ازم 
برخوردار نيستند، پس چگونه ديپلمات هاي محترم ايراني در 
جريان توافقاتي مانند برجام، سند ۲۰۳۰ و توافقنامه پاريس و 
FATF و ساير موارد مشابه از خطوط قرمز اباغي از سوي رهبر 

معظم انقاب عبور کردند و چگونه اين توافقنامه ها به امضاي 
دولت محترم رسيده، قبل از آن که سير مراحل تصويب قانوني 
در مجلس شوراي اسامي را طي نمايد؟ و چرا بابت اين تخلفات 

آشکار، برخوردي با دولت محترم صورت نگرفته است؟
آيا با توجه به شرايط مورداشاره نبايد تأکيد و اصرار برخي افراد 
داخل و خارج از دولت براي افزايش اختيارات رئيس جمهور، 
مشکوک تلقي شود و در صورت واگذاري اختيارات بيشتر به 
قوه مجريه، ممکن نيست دولت محترم با فشار افراد نفوذي، 
مثًا طرح ادغام نيروهاي مسلح يا برجام موشکي را در دستور 

کار خود قرار دهد؟
به عنوان مثال؛ چرا در اولين اقدام براي به اصطاح ساماندهي 
سيستم بانکي، بانک هاي نيروهاي مسلح در يکديگر ادغام 
مي شوند و ديگر از انحال و ادغام بانک هايي که از رانت دولتي 
براي پرداخت تسهيات به آقازاده ها و ساير ويژه خواران 
سوءاستفاده نموده اند و مرتکب اختاس و تباني و واسطه گري 

شده اند، خبري نشد؟
البته اين رفتار و رويکرد، مصاديق ديگري هم دارد که بسياري 
از آنها ربط چنداني به موضوع فقدان اختيارات در اداره امور 
اجرايي کشور ندارد و به عبارت ديگر نمي توان از آنها به 
عنوان مانع در مسير فعاليت ها )به خصوص فعاليت در بخش 
اقتصادي و يا حتي فرهنگي( نام برد، بلکه به نظر مي رسد 
بيشتر در راستاي خواسته هاي افرادي است، که قصد دارند 
زمينه سوءاستفاده بيشتر از دولت محترم براي اموري مانند؛ 
رانت خواري، اختاس، واردات بي رويه و تداوم وابستگي ها 

را فراهم نمايند. 
درست به همين دليل است که برخي منتقدان، طرح اين 
موضوع را مقدمه تمرکز اختيارات در يک فرد و زمينه ساز بروز 
استبداد رأي و مغاير با منافع کشور و مصالح مردم مي دانند و 
لذا درخواست اختيارات بيشتر را حاشيه سازي افراد نفوذي و 
گفتاري براي تحت الشعاع قراردادن اهداف و اقدامات مخربي 
که در سر دارند و نيز فرافکني و فرار از پاسخگويي قلمداد 

مي کنند.
کام آخر اين که؛ چرا در دولت يازدهم، همه کاستي ها و مشکات 
کشور به عملکرد دولت نهم  و دهم نسبت داده مي شد و چرا 
هم اکنون بهانه ها و موضوعاتي مانند؛ محدوديت اختيارات و 
احتمااً کساني که اين محدوديت هاي فرضي را ايجاد کرده اند، 

در جايگاه متهم قرار گرفته اند؟

 آقاي ترامپ!
اين بار قمار را باختيد

ادامه از صفحه اول
در اين خصوص، مذاکرات مخفيانه و مفصلي بين اعضاي ارشد حزب 
جمهوريخواه با ترامپ در جريان است.اگر رئيس جمهور آمريکا 

اطمينان يابد که مي تواند در ازاي جلب آراي افراد مستقل و بخش 
 ناراضي جمهويخواهان سنتي، مي تواند آراي بخشي از اعضاي 
تي پارتي و نومحافظه کاران را ناديده بگيرد، لحظه اي در اخراج 
بولتون و پمپئو درنگ نخواهد کرد. اما از سوي ديگر،  ترامپ به خوبي 
مي داند که چنين اقدامي منجر به بهره گيري دموکراتها از هرج و 
مرج به وجود آمده ميان جمهوريخواهان سنتي و طيف هاي تندروي 

اين حزب خواهد شد. 

به نظر مي رسد بازي خطرناکي که ترامپ در ابتداي سال ۲۰۱7 و 
 همزمان با حضور رسمي در کاخ سفيد آغاز کرد، به  يک "قمار دوسر باخت

" براي وي تبديل شده است. هم اکنون ، هر تصميمي که ترامپ بگيرد 
براي وي و همراهانش گران تمام خواهد شد. اين بدترين نقطه اي 
است که يک سياستمدار مي تواند در آن قرار گيرد.ترامپ در بهترين 
حالت ممکن، مي تواند "نحوه مرگ سياسي" خود را انتخاب کند، 

بدون آنکه بتواند ماهيت موضوع را تغيير دهد. 

خبر
 چهارشنبه شب صورت گرفت؛

حضور رهبر انقاب در مسجد مقدس جمکران
رهبر انقاب چهارشنبه شب در مسجد مقدس جمکران حضور يافتند. به 
گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر انقاب چهارشنبه شب 
در مسجد مقدس جمکران حضور يافتند.به گفته برخي از مردم حاضر در 
صحن مسجد، حضرت آيت اه خامنه اي حدود دو و نيم ساعت در شبستان 

در نزديکي محراب مسجد به اقامه نماز و راز و نياز مشغول بوده اند.

منصوري آراني:
 اروپايي ها بايد آمريکا را 

به شرايط صفر - صفر  برگردانند
نماينده پيشين مجلس گفت: اروپايي ها بايد آمريکا را به شرايط "صفر - صفر" 
برگردانند.عباسعلي منصوري آراني در گفت وگو با ايسنا با اشاره به سابقه 
تهاجم ها و جنگ هاي نظامي و فرهنگي و اقتصادي که از سوي متحدان آمريکا 
و برخي کشورهاي منطقه عليه ايران در سال هاي گذشته اتفاق افتاده است 
گفت: اکنون شاهد جنگ اقتصادي شديدي از سوي آمريکا عليه کشورمان 
هستيم که خود به آن رسماً اعتراف کرده اند. آنها با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت سازمان ملل عمًا اين پيام را به دنيا دادند که ايران را بايد 
محدود کرد و اين يک اعام جنگ اقتصادي است.وي ادامه داد: ساده انگاري 
است که آنچه از سوي آمريکا در حال انجام عليه ايران است را جنگ ندانيم 
و بخواهيم آن را صرفاً يک اقدام معمول بدانيم که هميشه بوده است.وي با 
اشاره به همراهي کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي اروپايي با تحريم ها 
و فشارهاي آمريکا عليه ايران به رغم اجراي برجام از سوي کشورمان گفت: 
کساني که پشت خاکريز آمريکا قرار گرفته اند و وارد اين جنگ مستقيم يا 
غيرمستقيم با ايران شده اند هم به همان اندازه در تاش آمريکا عليه ايران 
مقصر هستند. اين کشورها به ويژه کشورهاي اروپايي تاش دارند با پيش 
کشيدن موضوعات حاشيه اي، افکار عمومي را از موضوع جنگ اقتصادي 
آمريکا عليه ايران منحرف کنند اما اين اتفاق نخواهد افتاد.منصوري آراني 
در پاسخ به اين که کشورهاي مختلف از جمله اروپايي ها براي متوقف 
کردن اين جنگ اقتصادي چه اقداماتي مي توانند انجام دهند؟ اظهار کرد: 
مهم ترين اقدام اين است که آمريکا را وادار سازند به مقررات بين المللي و 
قطعنامه هاي شوراي امنيت تن بدهد. آنها بايد تاش کنند که آمريکا به 
تروريسم اقتصادي عليه ايران پايان دهد.وي افزود: کشورهاي اروپايي و 
تمامي کشورهايي که نمي خواهند شاهد تشديد تنش ها باشند بايد کاري 
کنند که آمريکا به شرايط "صفر - صفر" برگردد يعني به همان جايي که از 
مسير خارج شد، يعني از تصميم خود در خروج از برجام بازگردد از اين رو 
نياز داريم تا شاهد مذاکرات اروپايي ها با آمريکا براي قانع کردن آمريکا به 
پذيرش قواعد و مقررات بين المللي باشيم. چنانچه آمريکا به شرايط قبل 

برگردد آن وقت مي توان فکر کرد که وارد مذاکره شويم يا خير.

خبر
؟؟؟؟؟؟

 تعيين اصول و سياست هاي نظام 
بر عهده رهبري است

نكته ديگري كه اشاره كردند اين بود كه  آقاي احمدي نژاد در سال 1384 با شعار 
آرمان ها  و ارزش هاي انقاب و امام به ميدان آمد؛ در حالي كه پيش از آن در مقطعي 

حتي اساسي ترين آرمان هاي امام و انقاب رسمًا و علنًا نفي مي شد.
يعني يک نوع دفاع گفتماني.

بله؛ بحث اين بود که آقاي احمدي نژاد گفتمان انقاب را سردست گرفت بدون 
هراس؛ در حالي که برخي ديگر افراد خجالت مي کشيدند چنين کنند. البته اينکه 

وي بعداً چه مقدار در اين گفتمان عمل کرد بحث ديگري است.
مسئله سومي که بيان کردند، هجوم هاي بيشتري بود که به دولت مي شد و طبعاً 
در چنين شرايطي،  ايشان حفظ دولت در کليت نظام را از وظايف قطعي رهبري 
مي دانستند. برداشت من اين بود که اين حمات به دولت رهبري را مجبور مي کرد 

که حمايت بيشتر داشته باشند تا دولت قانوني و منتخب مردم دوام بياورد.
همچنين نقطه مثبت ديگري را هم اشاره کردند: اينکه اين دولت خيلي فعال و 

پرکار است و مسائل را با جديت پيگيري مي کند.
درباره ادعاي حمايت رهبري از آقاي احمدي نژاد در انتخابات سال 

1388 چه؟
در گفت وگوها بحث کشيده شد به سخنراني رهبر معظم انقاب در کردستان و 
اينکه عده اي اين سخنراني را دليل بر حمايت ايشان از آقاي احمدي نژاد مي دانند. 
حضرت آقا باز تأکيد کردند که من آنجا سياست ها و شاخص ها و ويژگي ها را بيان 
کردم؛ آنها اصول سياست هاي مورد نظر رهبري است که روي آن ايستاده ايم. اين 
حرف و انتظار غير منطقي است که چون افراد و گروه ها خودشان را مصداق معيارها 

معرفي مي کنند پس رهبري معيارها را نگويد.
حضرت آقا در اين بيان خود، در حقيقت، به وظيفه اي که بر عهده ولي فقيه است و 
مسئوليتي که قانون اساسي بر عهده ايشان گذارده اشاره کردند. براساس اصل ۱۱۰ قانون 
اساسي، تعيين اصول و سياست هاي نظام بر عهده رهبري ]است[ و قواي مختلف موظف 

به اجرا و پيگيري سياست هايي هستند که رهبري اظهار و اعان مي کنند.
آقاي کروبي در همان ايام گفته بود وقتي به من اين حرف را زدند که رهبري با 
معيارهاي بيان شده در کردستان از آقاي احمدي نژاد حمايت کرده است، من )کروبي( 

گفتم: اين شاخص هايي که آقا داد مصداقش منم نه احمدي نژاد.
بله؛ آقا اين گونه راهنمايي کردند که: قاعدتاً ديگران هم مي توانند از آنچه رهبري 
مي گويد استفاده بکنند؛ چرا نمي گويند؟ در اين خصوص هم خاطره جالبي را بازگو 
کردند؛ فرمودند: در ابتداي سال هاي رهبري، آقايان خاتمي و خوئيني ها  به من 

مراجعه و گله کردند که جناح راست مي گويد رهبري مال ما است.
 من گفتم شما که مي دانيد اين چنين نيست؛  ولي اگر آنها چنين چيزي مي گويند، 

خب شما هم بگوييد رهبري مال جناح چپ است.
آيا در ضمن صحبت ها مطالب ديگري نيز از ناحيه  حاضران 

مطرح شد؟
در جلسه برخي از مطالب ديگر به صورت ضمني و يا حاشيه اي نيز مطرح 
شد؛ مثًا يکي از دوستان هم اين مسئله را مطرح کرد که اگر از قبل 
روي يک فردي به عنوان کانديدا کار مي شد که متوازن تر حرکت بکند و 

تشنج آفريني نکند کار به اينجا کشيده نمي شد.
رهبر انقاب اوا گفتند خب اين کار را بايد شماها مي کرديد، چرا نکرديد؟ 
ثانيا گفتند اما اينکه توقع داشته باشيد رهبري اين کار را بکند، من هرگز 
اين کار را نمي کنم. مقصودشان اين بود که هيچ گاه رهبري تاش نمي کند تا 
از قبل يک مهندسي نسبت به انتخابات بشود. ايشان مشارکت حداکثري را 
برتر از مهندسي انتخابات دانستند که مشارکت حداقلي را نيز به دنبال دارد 
و تأکيد کردند رويکرد و رويه شان تغييري نکرده است. بر اين مطلب تصريح 
داشتند که من )رهبري( نه تنها در اين انتخابات بلکه در گذشته  هم معتقد 
و مصر بر مشارکت حداکثري مردم در امور،  از جمله مشارکت حداکثري 
در انتخابات بودم. ايشان به اختاف ديدگاهي که بر سر اين قبيل موارد با 
برخي از آقايان داشته اند و در جلسات متعدد روي آن بحث کرده اند، استناد 
کردند. براي مثال اشاره کردند ظاهراً به دوره دوم انتخاب آقاي خاتمي و 
گفتند: من مثل سابق، اعتقادم اين بود که بايد مشارکت باا باشد و بر آن 
اصرار داشتم؛ اما برخي از آقايان هميشه با آن مخالف بودند و معتقد بودند 
که ازم نيست مشارکت مردم در انتخابات باا باشد؛ اگر ده، دوازده ميليون 

هم شرکت کنند رئيس جمهور مورد نظر ما انتخاب مي شود.

پرداخت 86 هزار فقره وام قرض الحسنه 
بانک ملي ايران در دو ماه نخست امسال

بانک ملي ايران از ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه، بيش از ۸6 
هزار فقره وام قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومي بانک ملي ايران، اين بانک در راستاي حمايت از بازار اشتغال 
و کسب و کار، يکي از مهم ترين محورهاي سياست هاي خود در بخش 
 قرض الحسنه را کمک به مشاغل خانگي و خوداشتغالي قرار داده و از اين رو 
در دو ماه نخست سال جاري يک هزار و 56۲ فقره وام قرض الحسنه به 
ارزش ۲۴6 ميليارد و ۱6۹ ميليون ريال با معرفي وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي و سازمان هاي حمايتي تخصيص داده است.همچنين طي اين 
مدت ۲۸ هزار و ۴۳۲ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش هشت هزار و 
۸۸۲ ميليارد و۱6۰ ميليون ريال پرداخت شده است.بانک ملي ايران همچنين 
 در ماه هاي فروردين و ارديبهشت تعداد پنج هزار فقره وام قرض الحسنه 
رفع احتياجات ضروري به ارزش ۱۸6 ميليارد و ۸6 ميليون ريال پرداخت 
کرده است.پرداخت ۴۹ هزار و ۳۹۹ فقره تسهيات قرض الحسنه کارگشايي 
به ارزش 5۱6 ميليارد ريال از ديگر اقدامات اين بانک از ابتداي سال جاري 
تا پايان ارديبهشت ماه بوده است.در اين مدت، دو ميليارد و 5۰ ميليون 
ريال وام قرض الحسنه تعمير مسکن نيز تخصيص يافته است.همچنين 
اين بانک طي مدت مذکور تسهياتي نيز در بخش هاي درمان و بيماري، 

تحصيل و ... پرداخت کرده است.

 بانک سينا به بانوان 
وام بدون ضامن مي دهد

در راستاي توانمندسازي و کمک به اقتصاد خانواده، بانک سينا نسبت به 
اعطاي تسهيات ارزان قيمت به بانوان درقالب طرح آذين اقدام مي کند.به 
گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد مستضعفان، بر اساس اين 
طرح، بانوان در سراسر کشور مي توانند از مزاياي در نظرگرفته شده شامل 
اعطاي تسهيات با نرخ سود 5 درصد، استفاده کنند.بانوان با افتتاح حساب 
سپرده بلندمدت 6 درصد در بانک سينا که به عنوان ضمانت وام نيز محسوب 
مي شود، مي توانند بسته به شرايط تا سقف ۲ ميليارد ريال از تسهيات اين 
طرح بهره مند شوند.جهت کسب اطاعات بيشتر در زمينه طرح آذين 

مي توانيد به شعب بانک سينا در سراسر کشور مراجعه کنيد.
 

 باحضور وزير ارتباطات پروژه هاي 
ارتباطي استان کردستان از جمله 

پست بانک ايران افتتاح شد
وزير ارتباطات و فناوري و هيات همراه با سفر به استان کردستان پروژه هاي 
جديد ارتباطي استان را افتتاح و با بررسي وضعيت موجود، توسعه ارتباطات 
در اين استان شتاب گرفت.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني 
وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات، در اين سفر پروژه هايي با هزينه اي 
 ۳G،۲G(بالغ بر ۲۲۰ميليارد تومان افتتاح شد.افتتاح همزمان ۸۸۸ سايت
و ۴G( ، اجراي ۱5۲ کيلومتر فيبر نوري، توسعه پهناي باند دسترسي ديتا با 
ظرفيت 5۰Gb/s، توسعه ظرفيت شبکه انتقال با ظرفيت 5۰Gb/s، توسعه 
تلفن ثابت در 6۲ روستا، برقراري رومينگ اپراتورهاي اول و دوم در تمامي 
روستاهاي داراي پوشش تلفن همراه، تجهيز ۴۲ روستا به خودپرداز پست 
 بانک و احداث باجه و دفتر خدمات بانکي در ۴۲روستا تنها بخشي از طرح هاي 
است که با حضور محمد جواد اذري جهرمي وزير ارتباطات و هيات همراه 
در کردستان رونمايي شد.چندي پيش و با انتشار توييتي از وزير ارتباطات 
درباره نقاط روستايي داراي ارتباط در سطح کشور و پيام يکي از شهروندان 
کردستاني مبني بر ضعف ارتباطات در اين استان، وزير ارتباطات قول داد 
براي پيگيري موضوع به اين استان سفر کند.با سفر وزير ارتباطات و هيات 
همراه اين وعده مجازي به حقيقت پيوست و پيش بيني مي شود توسعه 

ارتباطات در استان کردستان بيش از پيش سرعت گيرد.

  قدرداني رئيس سازمان بهزيستي 
از مديرعامل بانک ملت

معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي و رئيس سازمان بهزيستي در نامه اي 
خطاب به مديرعامل بانک ملت از حضور وي در کنار مددکاران گمنام 
عرصه رفاه اجتماعي قدرداني کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، 
دکتر وحيد قبادي دانا در اين نامه آورده است: خداي را شاکريم که در 
عرصه فعاليت درحوزه سامت و رفاه اجتماعي، بازتواني مددجويان، 
پيشگيري از بروز و شيوع آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها و ارائه 
خدمات متنوع حمايتي و تخصصي به جامعه هدف و در نهايت "به زيستن" 
 آحاد جامعه، با بهره گيري از مدل خرد جمعي و جلب شرکاي کاري، 
 با عزيزاني همراه شده ايم که با اخاص و ايثارگري و حمايت هاي 
مجدانه، به طور موثر و مستمر، ما را از ارزشمندترين پشتوانه ها بهره 
مند ساخته اند.وي در ادامه نامه با تاکيد بر اين نکته که دستيابي به 
توسعه پايدار و عدالت اجتماعي، مستلزم همياري و تعامل مثبت و فعال 
انديشمندان، متخصصان، مديران و دست اندرکاران تمامي نهادها و 
دستگاه هاي دولتي، خصوصي و خيريه اي است که با درک صحيح 
مقوله مهم" به زيستن" به شايستگي مسووليت اجتماعي را به انجام مي 
رسانند، خطاب به دکتر محمد بيگدلي مديرعامل بانک ملت، افزوده 
است: با اين باور، حضور موثر جنابعالي را به عنوان مدير متعهد، مجرب 
و خيرانديش در کنار مددکاران گمنام عرصه رفاه اجتماعي در اداره کل 
بهزيستي استان زنجان و مددجويان هدف آن به ويژه کودکان مقيم 
شيرخوارگاه شهيد ثمين تاب، دليل محکم و روشني مي دانيم بر تحقق 
قطعي برنامه هاي حمايتي و تخصصي بهزيستي در دارالسعاده زنجان.
رئيس سازمان بهزيستي با اهداي لوح سپاس اين سازمان، حسن نيت، 
همراهي و همدلي مديرعامل بانک ملت را ارج نهاده و دوام توفيقات 

روزافزون وي را از محضر خداوند متعال خواستار شده است.

مدير عامل بانک رفاه خبر داد: 
 بانک رفاه در سال گذشته بانکي سودآور 

با ضريب مطالبات پايين بوده است
دکتر محمد علي سهماني مديرعامل بانک رفاه کارگران در حاشيه 
بازديد از هشتمين نمايشگاه بين المللي نوآوري –اينوتکس ۲۰۱۹ 
که در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد در گفت وگو 
با اصحاب رسانه به تشريح آخرين وضعيت عملکردي بانک پرداخت و 
اظهار داشت: بانک رفاه طي يک سال گذشته حدود چهار هزار ميليارد 
ريال سودآوري داشته و جزء بانک هاي سودآور نظام بانکي بوده است.

به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، مديرعامل اين بانک با ابراز 
 خرسندي از سودآوري بانک رفاه گفت:اين سود حاصل فعاليت هاي 
اصلي و عملياتي بانک بوده است.دکتر سهماني در ادامه به تشريح 
وضعيت مطالبات غيرجاري بانک رفاه در سال گذشته و سه ماهه نخست 
سالجاري پرداخت و اظهار داشت: ضريب مطالبات )NPL ( در بانک 
رفاه ۳/7 درصد است که در مقايسه با نظام بانکي و استانداردهاي رايج 
عدد پائين و نمايانگر حساسيت،توجه و مديريت مطالبات و رعايت 
بهداشت پرونده هاي اعتباري و تخصيص بهينه منابع اين بانک است.
مديرعامل بانک رفاه در ادامه به عملکرد اين بانک درحوزه نقدينگي و 
مديريت آن پرداخت و گفت: بانک رفاه در سال ۹7 و روزهاي سپري 
شده از سال ۹۸ حتي يک روز هم اضافه برداشت از بانک مرکزي نداشته 
 است و بانک رفاه هم اکنون در شرايط نقدينگي مناسبي به سر مي برد.
وي همچنين به رشد مطلوب منابع اين بانک طي سال گذشته و سه 
ماهه نخست سالجاري اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه بانک 
رفاه در سال ۹7 رشد منابعي قريب به ۴۰ درصد را تجربه کرده است.

مدير عامل بانک رفاه در خاتمه به عملکرد اين بانک در واگذاري اماک 
و اموال مازاد اشاره و خاطر نشان کرد: بانک رفاه درسال گذشته ۱۰ 
هزار ميليارد ريال واگذاري اموال و اماک مازاد داشته که عملکرد 

قابل قبولي در نظام بانکي محسوب مي شود.

محمدرضا  عرب
 با گذشت چهار دهه از انقاب اسامي و روي 
کار آمدن رويکردهاي مختلف در مواجه با 
غرب، مطمئناً نمي توان منکر برنامه ريزي 
آمريکا و متحدانش براي تضعيف ايران شد. 
در اين جنگ اقتصادي طرفي پيروز است که 
از تجربيات خود درس گرفته و قدم هاي برتري 

خود را به درستي انتخاب کند.
همان طور کتاب هنر تحريم ها نوشته ريچارد 
نفيو، مسئول طراحي تحريم ها عليه ايران 
نشان مي دهد، آمريکا از اين تجربه اندوزي 
درس هاي بزرگي گرفته است. درواقع ايات 
متحده به اين باور رسيده است که چگونه 
بايد نقاط ضعف و قوت کشورهاي هدف را 
شناسايي کند. آمريکا مي داند که بايد با تمام 
قوا به نقاط ضعف فشار وارد کند نه تمام بدنه 
اقتصاد کشور موردنظر، زيرا در صورت اشتباه 
در انتخاب نقاط فشار، هزينه هاي بيشتري را 

متحمل مي شود.
تجربه اندوزي نقاط کليدي فشار را به خوبي 
براي آمريکا و متحدانش روشن کرده است. 
درواقع اياات متحده مي داند که بايد به طور 
مداوم طراحي تحريم هاي را انجام دهد و 
هم زمان ميزان اثرگذاري آن ها را زير ذره بين 
بگيرد. براي تحقق دو هدف طراحي تحريم 
و در نظر گرفتن چگونگي اثرگذاري آن يک 
کليد وجود دارد، آن هم شناسايي درست 
کشور هدف است. مطمئناً هر چشمي براي 
ديدن به نور )شفافيت( احتياج دارد. شفافيت 
همان عاملي است که مي تواند قدرت شناسايي 
نقاط ضعف و قدرت را به کشور تحريم کننده 
بدهد. شفافيت در تمام سطوح کشور هدف، 
درست همان تجربه اي است که آمريکا در 
تقابل با کشورهاي موردنظر خود به آن رسيده 
است. ايجاد اين شفافيت در سطوح مختلف به 
اياات متحده اين اجازه را مي دهد تا هزينه 
کمتري براي تحريم کشور هدف بپردازد که 
در حال حاضر ايران يکي از آن ها است. هزينه 
کمتر در نظام تحريم ها يعني طرح تحريمي 
بهتر، رصد هرچه آسان تر اثرگذاري تحريم و 
مشاهده شيوه مقاومت کشور هدف در مقابل 

تحريم هاي اعمال شده است.
درواقع با ايجاد شفافيت در ايران ديگر ازم 
نيست همه عوامل اقتصادي کشور تحريم 
شوند، بلکه فقط نقاط کليدي و پاشنه آشيل 

است که مورد هدف قرار مي گيرد.
 براي يافتن اين نقاط ضعف نيز بايد توان 
رصد اطاعات مالي و تجاري ايران در داخل 

وجود داشته باشد.
پالرمو، تأمين كننده نياز آمريكا براي 

ايجاد شفافيت در اقتصاد ايران
بدون شک پاشنه آشيل اقتصاد ايران وابستگي 
۲7 درصدي بودجه آن به خام فروشي نفت 
است. اياات متحده با تحريم فروش نفت ايران 
سعي در فشار به همان نقطه را دارد آن هم با 
تير سلطه دار بر تبادات جهاني که با کاهش 
فروش نفت ايران تا حدودي مؤثر بود. البته اين 
کاهش هنوز تأثيري که اياات متحده به دنبال 
آن بوده را در پي نداشته است. اياات متحده 
به اين باور رسيده که بايد اقتصاد داخلي 
ايران را به زير ذره بين ببرد تا بتواند اقدامات 
ايران براي مقابله با تحريم ها را خنثي کند. 
به همين دليل است که وزير خارجه آمريکا  
تصويب دو معاهده CFT )کنوانسيون مبارزه 
با تأمين مالي تروريسم( و پالرمو )کنوانسيون 

مبارزه با جرائم فراملي( توسط ايران، بدون 
پيش شرط را خواسته است. پيش ازاين وزارت 
خارجه آمريکا هيچ گاه به صورت رسمي اين 
خواسته را اعام نکرده بود. اهميت اين دو 
معاهده براي اثرگذاري بيشتر تحريم هاي اياات 
متحده زماني آشکارتر مي شود که درگذشته 
آمريکا براي مذاکره با ايران دوازده شرط  داشت 
ولي حال فقط به همين دو معاهده کفايت 
کرده است. اين عقب نشيني ظاهري نشان 
مي دهد تمامي آن دوازده شرط در پالرمو و 

CFT محقق خواهد شد.

عرضه نفت در بورس، راهكار ورود بخش 
خصوص به جنگ اقتصادي

تجربه اندوزي فقط مختص آمريکا نبوده، ايران 
نيز بعد از چهار دهه تحمل فشار و تجربيات 
جسته وگريخته اي همچون تحريم فروش نفت 
در زمان مصدق به دانش مناسبي دست يافته 
است. البته تفاوت ايران با آمريکا در روند کند 
استفاده از تجربيات است. يکي از اين تجربيات 
استفاده از توان  بخش خصوصي براي دور زدن 
تحريم ها است که البته بايد در فضايي کامًا 

شفاف صورت گيرد.
توان  بخش  ز  ا بهره گيري  رز  با ق   مصدا
ست.  ا بورس  در  نفت  عرضه  خصوصي، 

تصديق اين عمل نيز مي تواند خشم و تخريب 
 رسانه هايي همچون بي بي سي، من و تو 
و... باشد. رسانه هايي که هم زمان با اولين 
عرضه نفت در بورس همچون جارچيان يادآور 
لکه سياهي به نام بابک زنجاني مي شوند. اين 
در حالي است که در گذشته وزارت نفت در 
بستري غير شفاف و با مذاکره نمايندگان 
وزارت نفت با خريداران، نفت خام کشور را 
به فروش مي رساند؛ اما  در بورس قيمت هاي 
کامًا شفاف است و سازمان بورس با بررسي 
تأييد صاحيت خريداران و گرفتن وثيقه براي 
پرداخت بهاي نفت فروخته شده از ايجاد بابک 

زنجاني هاي جديد جلوگيري مي کند.
مجمع تشخيص، گوشه اي از ضربات پالرمو 

بر اقتصاد را شاهد باشد
در طرف ديگر ماجرا همان طور که پيش تر 
ذکر شد پالرمو قرار دارد. طبق ماده 6 پالرمو، 
کشورهاي عضو مي بايست با اتخاذ تدابير قانوني، 
هرگونه مخفي نمودن يا کتمان ماهيت، مبدأ، 
محل، ترتيبات، جابه جايي، مالکيت يا حقوق 
واقعي متعلق به اموالي را که عوايد حاصل از جرم 
هستند، تخلف محسوب کنند. در صورت قبول 
اين معاهده توسط مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مطمئناً اياات متحده بهانه ازم را براي 
شفاف کردن اطاعات خريداران نفت ايران در 
بورس به دست مي آورد. اطاعاتي که در حال 
حاضر در دسترس ندارد، درنتيجه براي تحريم 
اين بخش از فروش نفت خام ايران ناتوان است. 
البته اين پايان ماجرا نيست و طبق ماده ۱۱ 
کشورها موظف هستند نهادها و افرادي را که 
خاف ماده 6 عمل مي کنند مجازات کنند. اين 
خود پتانسيل جديدي را براي اعمال تحريم هاي 

بيشتر بر ايران ايجاد مي کند.
حال که اياات متحده اين طور شمشير را بر 
جمهوري اسامي از رو بسته است، ايران نيز بايد 
واکنشي درخور نشان دهد. بهترين عکس العمل 
نسبت به فشار آمريکا براي فروش نرفتن نفت 
ايران مي تواند رد لوايح مربوط به FATF باشد 
تا نه تنها ضربه اي به بدنه تحريم هاي آمريکا 
باشد بلکه از بورس نفت به عنوان يک اقدام 

ضد تحريمي حمايت کند.

تحليل رسالت از نحوه برخورد ايران با تحريم هاي آمريکا:

شفافيتدرتمامسطوح،ازمهتحريمکمهزينه
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به اين کشور عنايت کرده که همچون موا علي )ع( در مقابل دشمنان مواضع شفاف و مقتدرانه 
دارند.وي افزود: رهبر معظم انقاب با رفتاري پيامبرگونه در سخنان خود به دوستان نصيحت 
مي کنند، مستضعفان و آزاديخواهان را اميد مي دهند و قاطعانه مقابل زورگويان مي ايستند. 
ايشان در مواضعي صريح اعام کردند آمريکايي ها از ابتداي انقاب دنبال براندازي حکومت 
اسامي در ايران هستند و  نتوانستند و نمي توانند که به اين خواسته خودشان دست يابند.
نماينده مردم دامغان در مجلس اضافه کرد: رهبر معظم انقاب در قامت يک ابرقدرت مقابل 
فرستاده آمريکايي ها سخن گفتند و براي آمريکايي ها خط و نشان کشيدند که ما به توصيه 
کشورهاي دوست و برادر، پاي مذاکره نشستيم، ولي نخستين کسي که معاهده بين المللي 

برجام را لغو کرد اوباما بود. وي با اشاره به اينکه رهبري بر دروغگو بودن دولتمردان آمريکايي 
تأکيد کردند و فرمودند فرد سالم ميان سياسيون آمريکا کيمياست، گفت: ايشان در کمال 
مهمان نوازي به آبه فرمودند حيف از ژاپن است که بخواهد پيام رسان فرد خبيثي مانند ترامپ 
باشد.حسن بيگي با بيان اينکه برخورد با آمريکا و موضع گيري مقام معظم رهبري براي 
همپيمانان آمريکا سخن شفافي به همراه داشت که ما بدون آنها هم به پيشرفت دست پيدا 
مي کنيم ، تصريح کرد: ايران تحت هيچ شرايطي با آمريکا مذاکره نمي کند. امروز يک همدلي 
در سطح ملي عليه آمريکا وجود دارد و اين به خاطر پرونده کثيفي است که آمريکايي ها نزد 
ملت ايران دارند.وي با اشاره به وظايف اروپايي ها تأکيد کرد: اروپايي ها هم پس از سخنان 
قاطع مقام معظم رهبري بايد حساب دست شان آمده باشد و متوجه شده باشند که جمهوري 
اسامي همان کشوري است که روزي اروپايي ها به دليل مواضع غيرعادانه خود از ايران رفتند 

و بعد دومرتبه مجبور به بازگشت شدند.

خبر
روحاني:

 همکاري با کشورهاي همسايه 
از اصول ثابت سياست خارجي ايران است

رئيس جمهور گفت: همکاري با کشورهاي همسايه از اصول ثابت 
سياست خارجي ايران است. به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
حجت ااسام والمسلمين حسن روحاني در ديدار با امير قطر که در 
حاشيه پنجمين نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازي در آسيا 
)سيکا( در دوشنبه پايتخت تاجيکستان برگزار شد با بيان اينکه همکاري 
با کشورهاي همسايه از اصول ثابت سياست خارجي ايران است اظهار 
کرد: رايزني دوجانبه و چندجانبه و همکاري بيشتر، تنها راه کاهش 
اختافات و حل  و فصل مشکات منطقه اي است و ايران همواره آماده 
مشارکت در اين عرصه است.وي گفت: جهان اسام نيازمند وحدت 
و يکپارچگي است و دو کشور بي ترديد مي توانند با همکاري يکديگر 
در اين عرصه تاش کنند.رئيس جمهور روابط ايران و قطر را برادرانه 
و دوستانه و به نفع مردم منطقه دانست و افزود: ظرفيت هاي فراواني 
براي تقويت بيش  از پيش روابط اقتصادي دو کشور وجود دارد که بايد 

از اين ظرفيت ها در راستاي منافع دو ملت استفاده کرد.

اريجاني:
 مکانيزم اينستکس 

روي کاغذ مانده است
رئيس مجلس تاکيد کرد: مکانيزم اينستکس روي کاغذ مانده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي اريجاني در ديدار دوسارنز رئيس 
کميسيون سياست خارجي مجلس فرانسه، با تاکيد بر اهميت روابط 
اقتصادي با کشور فرانسه، گفت: کشور فرانسه به خوبي مي تواند در 
منطقه نقش آفريني کند.وي افزود: با وجود مذاکرات متعددي که وجود 
داشت اما وعده رئيس جمهور فرانسه به رئيس جمهور ايران براي حفظ 
برجام محقق نشد، در واقع بايد گفت مکانيزم اينستکس روي کاغذ 
مانده است.اريجاني با اشاره به همکاري فرانسوي ها در کاشان بيان 
داشت: در شرايطي که روابط بين بانکي فراهم نيست چگونه مي توان 
فعاليت اقتصادي بين شرکت هاي دو کشور ايجاد کرد، شرکت توتال 
اولين شرکت فرانسوي بود که بعد از خروج ترامپ از برجام ايران را ترک 
کرد.رئيس دستگاه قانون گذاري کشور تاکيد کرد: نمايندگان مجلس 

دو کشور مي توانند نقش مهمي در تصميم گيري ها ايفا کنند.

حجتااساممحمدحسني:
هيچ گونه مذاکره اي »با و بدون پيش شرط« 

با آمريکا نخواهيم داشت
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش گفت: هيچ گونه مذاکره اي »با و 
بدون پيش شرط« با آمريکا نخواهيم داشت.حجت ااسام والمسلمين 
عباس محمدحسني در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، با بيان اينکه آمريکايي ها قابل اعتماد نيستند، 
اظهار کرد: کشوري که قرارداد برجام را پاره کرده و از آن خارج شده، 
جايي براي مذاکره باقي نگداشته است.وي با بيان اينکه ملت ايران 
کاما هوشيار است، اضافه کرد: آمريکايي ها تصور مي کردند که ايران 
همچون برخي کشور ها پشيمان و عقب نشيني مي کند، اما ديدند ملت 
ما محکم مثل کوه ايستاده و به مسير خود ادامه مي داد.وي با بيان 
اينکه آمريکايي ها مي خواهند ايران را پاي ميز مذاکره آورده تا عظمت 
کشورمان را بشکنند، افزود: همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند 
جنگ نخواهد شد و مذاکره اي نخواهيم کرد.وي با بيان اينکه ايران 
اسامي پاي ميز مذاکره نخواهد آمد، يادآور شد: هيچ گونه مذاکره اي 

با و بدون پيش شرط با آمريکا نخواهيم داشت.

خبر
ذوالنوري:

دولتمردان اميد واهي به غرب داشتند
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: دولتمردان اميد واهي به غرب داشتند.
حجت ااسام مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به ادعاي نشريه بلومبرگ مبني بر »احتمال تحريم اينستکس 
توسط آمريکا«، گفت: پيش از هر چيز بايد پرسيد که مگر اينستکس راه اندازي شده که 
حال آمريکا بخواهد آن را تحريم کند؟ خير در حال حاضر اينستکس تنها يک حرف 
روي هواست پس عما تحريم آن معنايي ندارد.وي ادامه داد: البته آمريکا بنايش بر 
اين بوده که يک جنگ تمام عيار را عليه کشورمان در تمام ابعاد به راه بيندازد؛ بنابراين 
اين گونه نيست که بگوييم  به اينستکس کاري ندارد خير آمريکا در تمامي زمينه ها 
هرکاري را که احساس کند به ضرر ملت ايران است انجام خواهد داد.ذوالنوري با اشاره 
به عدم تمايل اروپا به همکاري با ايران تاکيد کرد: درباره اروپا هم بايد گفت که اين 
اتحاديه هرگز اراده هزينه کردن براي همکاري با ما را نداشته نه اينکه نتواند راهش 
را پيدا کند، من برخاف بسياري از افرادي که معتقدند اروپا اراده همکاري با ايران را 
داشته اما توان آن را ندارد مي گويم که اروپا اگر بخواهد مي تواند با ما همکاري کند، 
اما نمي خواهد به خاطر ما هزينه  بپردازد  مگر اينکه در جايي هزينه پرداخت کند که 
بخواهد جلوي ضرر بزرگتري را گرفته و يا منفعت بيشتري برايش داشته باشد.عضو 
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان کرد: قرار بود عمل به 
تعهدات برجامي ما متقابل باشد نه اينکه علي رغم اينکه ما پايبند به برجام هستيم، 
آمريکا از آن خارج شده و هيچ کدام از طرف هاي برجام به تعهدات خود عمل نکنند؛ 
بنابراين ما هم از اين به بعد بايد مثل خودشان عمل کنيم يعني هرجا که آنها قدم 
برداشتند ما نيز گامي برداريم، اما هرجا که آنها جلو نيامدند ما هم کار خودمان را انجام 
دهيم.وي بيان کرد: ناگفته نماند که ما با توکل به خدا قادر هستيم بدون اينستکس 
و حتي با وجود تحريم هاي آمريکا هم مسير پيشرفت اقتصادي خود را طي کنيم، اما 
متأسفانه تا به حال  چنين اراده اي را از مسئوان شاهد نبوديم و دولتمردان ما همواره 
يک اميد واهي به غرب داشتند؛ اگر مسئوان ما تکيه بر توان داخلي را انتخاب کنند 

اوضاع اقتصادي ما بسيار بهبود يافته و مشکات ما به حداقل خواهد رسيد.

درموزهانقاباساميودفاعمقدس؛
 مردم تهران با پيکر ۱۱۰ شهيد

دوران دفاع مقدس وداع مي کنند
مراسم وداع با پيکر هاي ۱۱۰ شهيد دوران دفاع مقدس در موزه انقاب اسامي و 
دفاع مقدس برگزار مي شود. به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان مراسم وداع 
با پيکر مطهر ۱۱۰ شهيد تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در آستانه سالروز 
شهادت امام جعفر صادق )ع(، با حضور مردم به ويژه خانواده معظم شهدا و مقامات 
عالي رتبه لشکري و کشوري برگزار خواهد شد.اين مراسم روز چهارشنبه پنجم 
تير ماه امسال بعد از نماز مغرب و عشاء در محل موزه انقاب اسامي و دفاع مقدس 
به نشاني ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، خيابان سرو، موزه انقاب اسامي و 

دفاع مقدس ميزبان شهروندان خواهد بود.

آگهي مزايده عمومي
شهرداريفيروزكوهدرنظرداردنسبتبه»واگذاريواجارهامورتبليغاتيسطحشهربه
بخشخصوصي«اقدامنمايد.لذاازافرادحقيقيوحقوقيواجدشرايطدعوتبهعمل
ميآيدحداكثرظرف10روزازانتشاراينآگهيبهامورقراردادهايشهرداريمراجعهونسبت

بهاخذاسنادمزايدهوتكميلمداركوارائهقيمتپيشنهاديخوداقدامنماييد.
ضمنا:

-هزينهدرجآگهيمذكوروهزينههايمتعلقبرعهدهبرندهمزايدهخواهدبود.
-شهرداريدرردياقبولپيشنهاداتمختارميباشد.

-چنانچهنفراتاول،دوموسومحاضربهانعقادقراردادنباشندسپردهشركتدرمزايده
آنانبهنفعشهرداريضبطخواهدشد.

-شمارهتماس:021-76442114
www.Firouzkouh.org:آدرسسايتشهرداريفيروزكوه

تاريخانتشار:98/3/26
خش:98/3/26

آگهي مزايده نوبت اول
بنابرمصوبهمجمععموميعاديسال1397/4/13ساختمانشركتتعاونيمرزنشيناننالوس
اشنويهباسندششدانگبهقيمتكارشناسيوبهآدرساشنويه-چهارراهسيدآباد-خيابان
سيدقطببهفروشميرسد.قيمتپايهآن6500000000ششميلياردوپانصدميليونريال

بنابرجلسهمزايدهدرروزيكشنبهمورخه98/4/9ساعت11صبحالي11/30صبحدردفتر
شركتبهآدرسفوقبرگزارخواهدشد.

مزايدهازمبلغكارشناسيشروعوبهبااترينقيمتپيشنهاديفروختهخواهدشد.طالب
ميتوانددرموعدمقررفوقدرجلسهمزايدهشركتنمودهوقيمتپيشنهاديخودرااعام

نمايد.
برندهمزايدهميتواندازكلثمنمعاملهفيالمجلس10%راپرداختومابقيآنراظرفيك
ماهپرداختنمايد.متقاضيانميتوانندجهتاطاعاتبيشتردرموردمزايدهبهدفترشركت

مراجعهنمايندوياباشمارهتلفن09141446024مديرعاملشركتتماسحاصلفرمايند.
تاريخانتشار:98/3/26

خش:98/3/26

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم )يك مرحله اي(
شهرداريدزفولدرنظرداردتاپروژهحراستفيزيكيازاماكنوتاسيساتواقعدرحوزهخدماتيمنطقهدوشهرداريراازطريقمناقصهبه
پيمانكارواجدشرايطواگذارنمايد.لذاازشركتهايواجدشرايطكهدارايگواهيصاحيتكاروطرحطبقهبنديمشاغلازادارهكاروتعاونورفاه
اجتماعيوگواهيبهداشتايمنيكاردعوتبهعملميآيدپسازدرجاينآگهيجهتخريداسنادمناقصهوياكسباطاعاتبيشتربهامور

قراردادهايشهرداريمركزيمراجعهنمايند.
-سقفماليتخصيصدادهازرديفاعتباري205511خدماتشهريبهمبلغ30/000/000/000ريالميباشدكهتا25درصدقابلافزايشويا

كاهشميباشد.
-مدتزماناجرايعملياتبهمدتيكسالخورشيديميباشد.

-فروشاسنادمناقصهازروزيكشنبهمورخ98/03/19لغايتساعت12/30روزيكشنبهمورخ98/04/02ميباشد.
-آخرينمهلتتحويلپاكاتواسنادشركتدرمناقصه،ساعت12/30چهارشنبهمورخ98/04/05ميباشد.

-تاريخبازگشاييپاكاتساعت10:30روزيكشنبهمورخ98/04/09درمحلادارهمركزيشهرداريدزفولميباشد.
-وجهضمانتشركتدرمناقصه:مبلغ1/500/000/000ريالكهطييكفقرهضمانتنامهبانكيمعتبربااعتبارسهماههدروجهشهرداريدزفول
يابهصورتواريزنقديبهحساب02118043088279106020نزدبانكانصارشعبهوليعصر)عج(يابلوكهوجهفوقدريكيازمناطقسهگانه

شهرداريجهتتضمينشركتدرمناقصهالزاميميباشد.
-حضورمناقصهگراندرجلسهبازگشايياختيارياست.

-درزمانانعقادقراردادبرندهمناقصهميبايستبهعنوانحسنانجامتعهداتيكفقرهضمانتنامهمعتبربانكيبهميزان10%سقفمبلغپيمان
برايمدتيكسالارائهنمايند.

-برندگاناولتاسومچنانچهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنهابهترتيبضبطخواهدشد.
-خريداسنادمناقصه:ازطريقواريزنقديبهمبلغ500/000ريالبهحساب0105918744006نزدبانكمليبهنامشهرداريمنطقهدوامكانپذير

ميباشد.
-شهرداريدرردياقبولپيشنهاداتمختارميباشد.

-هزينهدونوبتچاپآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشدوبههنگامعقدقراردادازپيمانكاراخذميگردد.
-سايراطاعاتوجزئياتمربوطبهمعاملهدراسنادمناقصهارائهميگردد.

-آدرسمناقصهگذار:شهرداريدزفول-خيابانفرمانداري-تلفن42420511-13
تاريخانتشار:98/3/26

خش:98/3/26
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وزارت كشور
استانداري خوزستان

شهرداري دزفول
منطقه دو

رضا سيدمحمودي - مدير منطقه دو شهرداري دزفول

جعفر پرج - شهردار فيروزكوه

هيات مديره شركت تعاوني مبادات مرزنشينان نالوس اشنويه

طي مراسمي با حضور مسئولين شهرستان ، مدير 
کل بهزيستي استان البرز از تاش هاي دکتر امير 
بهمني، شهردار هشتگرد به دليل اقدامات انجام 
شده در راستاي مناسب سازي معابر شهري براي 

استفاده جانبازان و معلوان تقدير کرد.
 گفتني است لوح تقدير مدير کل بهزيستي استان 
البرز در جلسه ستاد مناسب سازي شهرستان به 
رياست فرماندار ساوجباغ به شهردار هشتگرد 

اهدا گرديد.
 هشتگرد پيشرو در استاندارد سازي معابر براي 
استفاده تمامي اقشار از امکانات شهري مي باشد 
و طي ساليان اخير بيش از ۸۰% از معابر اصلي شهر 
هشتگرد با ساخت و نصب پل فلزي ، کفپوش بريل 
، کاهش ارتفاع رفوژ وسط پياده روها ، همسطح 
سازي ،  بهسازي و بريل کفپوش بوستان ها و ... 
براي استفاده جانبازان و معلوان استانداردسازي 
شده و شهرداري هشتگرد به عنوان الگويي در اين 

زمينه در استان مطرح مي باشد .
شهروندان در سال ۹۸ نيز شاهد اجراي پروژه هاي 

ديگري در اين راستا در شهر خواهند بود .

تقدير از شهردار هشتگرد براي مناسب سازي معابر شهر 

راضيهفراهاني
 چندي است که انتقادات به عملکرد مجلس بسيار افزايش 
پيداکرده و بحث ناکارآمدي مجلس در تمام گعده هاي 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مطرح است حتي 
برخي از نمايندگان مجلس هم نسبت به اين موضوع 
اعام نارضايتي کرده اند اما در مقابل برخي معتقدند که 
مجلس در حال انجام مسئوليتي است که به او داده اند و 

هيچ کم کاري تا کنون نداشته است. 
تاكيدبررسالتمجلس

احمد سالک عضو فراکسيون روحانيت مجلس دراين باره 
به »رسالت« گفت: وظيفه مجلس شوراي اسامي سه کار 
اصلي و اساسي است؛ نخست، قانون گذاري و ريل گذاري 
براي دستگاه  اجرايي، قضائي، نهادها و قسمت هايي که 
در اين زمينه مشغول به فعاليت هستند، بنابراين بايد بر 

رسالت مجلس که قانون گذاري است تاکيد کنيم. 
او با اشاره به اين که قانون گذاري در شکل هاي مختلف 
صورت مي گيرد، تصريح کرد: قانون گذاري يا در ايحه اي از 
سوي دولت به دستگاه قضائي ارجاع مي شود يا آنکه در قالب 

طرح ها تهيه شده و در اختيار مجلس قرار مي گيرد. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: رسالت دوم 
مجلس عبارت است از نظارت بر حسن اجراي قانون و 
مديراني که در کشور بايد اصل قوانين را رعايت کنند 
که اين رسالت در قالب تذکر کتبي، شفاهي، سوال، حق 
تفحص و استيضاح مطرح مي شود که قانون براي آن 

تعيين کرده است.
سالک افزود: رسالت سوم آن است که نمايندگان با مردم 
براي حل معضات و مشکات شان ارتباط برقرار کنند 
که اين موضوع هم تعريف منطقي دارد يعني از حالت 
پوپوليستي بايد بيرون آمده و همچنين از حالت منطقه اي 
به مسائل کاني که مردم با آنها در سطح کشور درگير 

هستند، بپردازيم. 

ميزاناستيضاحهادرصحنعلني،نشاندهنده
عملكردمجلساست

عضو فراکسيون روحانيت مجلس تصريح کرد: ميزان 
سواات و استيضاحاتي که در مجلس صورت گرفته دليل 
بر عملکردش است يا گزارش هاي متعدد فرهنگي، صنعتي، 
اقتصادي و ... که به ارائه مجلس و در صحن علني قرائت 
مي شود که اين موضوع هم نشان از کار تيمي کميسيون هاي 
تخصصي مجلس دارد، بنابراين عملکرد مجلس را بايد در 

قالب اين سه مسئله مورد مطالعه قرار داد.
سالک با بيان اين که مجلس بايد در مسائل سياسي داخلي 
و خارجي مواضع جدي از خود نشان دهد، گفت: هنگامي 
که ترامپ، سپاه پاسداران جمهوري اسامي را به عنوان 
سازمان تروريستي معرفي کرد، کل مجلس لباس سپاه 
را به تن کردند، اين موضوع پيام داشت يعني مجلس 

يک عملکرد بين المللي از خود نشان داد. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: تمام نامه  هايي که از سوي 
مجلس با 2۰۰ امضا جمع شده اند را هم مي توان از جمله 

اقدامات نمايندگان مجلس دانست که در زمان مشخص 
به مسائل پرداخته اند.

چرادولتقانونرااجرانكرد؟
عضو فراکسيون روحانيت مجلس با اشاره به موضوع 
بودجه ۹۸ افزود:  قانون 4۰۰ هزار تومان افزايش حقوق 
براي تمام بازنشستگان قرار داد که در ادامه شاهد بوديد 
دولت بحث ۱۰ درصد را مطرح کرد؛ نمايندگان مجلس 
در واکنش به اقدام دولت با جمع آوري ۱5۰ امضا به 
دولت گفت که آقاي دولت شما قانون را رعايت کن چرا 

قانون را اجرا نکردي؟ 
او تصريح کرد: نکته بعدي آن است که ما نمي گوييم تمام 
معضات مردم را بايد حل کرد؛ بايد بگويم که مجلس براي 
تمام معضات مردم از جمله مباحث گراني، تورم، رکود 
اقتصادي تورمي و مسائلي از اين دست جلسات متعددي 
با وزرا و دستگاه هاي ذي ربط داشته و راه حل هايي هم 

پيگيري کرده است.
سالک با اشاره به برخي جوسازي هاي داخلي و بين المللي 

نسبت به مجلس گفت: شاهد هستيد که برخي از خواهران 
و برادران در صحن علني طي نطق هايي به گونه اي به 
سياه نمايي پرداخته و عليه مجلس و دستگاه ها به سخنراني 
پرداخته و ديگر  فعاليت هايي که طي اين 4۰ سال انجام 
گرفته شده  را ناديده مي گيرند که اين موضوع منجر به 
ارائه سوژه به دست دشمن مي شود و دشمن به ميدان آمده 
و از اين سوژه ها با استفاده از رسانه، فضاي مجازي و طرق 

مختلف عليه مجلس دست به فعاليت مي زنند.
شاهدجريانسازيعليهمجلسهستيم

او با بيان اين که ما شاهد جريان سازي عليه مجلس هستيم، 
ادامه داد: مجلس ترکيبي از فراکسيون هايي است که به 
نوعي فعاليت داشته و به مسائل مختلف مي پردازند؛ من 
معتقد هستم که بايد به مردم اطاع رساني مستند در اين 
رابطه شود. سالک افزود: مردم کشورمان بسيار با بصيرت 
هستند و اگر شخصي لب به سخن بگشايد قدرت تجزيه و 
تحليل شان بسيار باا است ، که بايد بگويم اين موضوع باعث 

خرسندي ما است و به اين مردم افتخار مي کنيم.
عضو فراکسيون روحانيت مجلس افزود: در برخي موارد 
مجلس نقطه ضعف دارد و مردم آن نقطه ضعف ها را اعام 
مي کنند، آنها با کسي رودربايستي ندارند اما اين جوسازي 

و مسائل مقداري بي انصافي در حق مجلس است. 
ا ر  نه بها  م د مر  به  صحيح ني سا طاعر ا

ازدستبيگانگانميگيرد
سالک با بيان اين که اطاع رساني صحيح به مردم بهانه 
را از دست بيگانگان مي گيرد، گفت: ما نمي گوييم که 
مجلس ضعف ندارد اما در قسمت هايي که مجلس بايد 
اقدامي انجام مي داد به ميدان آمده و گاهي طرح هايي را 

ارائه داده تا مانع از اجراي برخي مشکات شود.
او در پايان با بيان اين که هر دستگاهي داراي نقاط 
ضعفي است، گفت: اما بايد با موضوعات به صورت 

منصفانه برخورد کرد.

احمد سالک عضو فراكسيون روحانيت مجلس در گفت وگو با رسالت: 

با مردم مستند سخن بگويیم

عضو جمعيت رهپويان انقاب اسامي گفت: صداي خوش آهنگ ائتاف در آينده شنيده 
خواهد شد.پرويز سروري در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان به 
ارزيابي ضرورت وحدت در بين اصولگرايان و نيروهاي انقابي پرداخت و گفت: در تعريف 
وحدت در جريان هاي سياسي بايد به اين مسئله توجه کنيم که اين تنها مولفه براي پيروزي 
در انتخابات نيست اما مي تواند سهم موثري در پيروزي داشته باشد، به همين دليل وحدت 
نقش اساسي را در انتخابات براي همه جريان هاي سياسي ايفا مي کند.وي با اشاره به تاش 
جريانات سياسي براي جلوگيري از تشتت آرا تصريح کرد: بر همين اساس مجموعه هاي 
نيرو هاي انقابي تاش مي کنند تا بر اساس اهميت نقش وحدت براي رسيدن به مقوله پيروزي 

در انتخابات ها به مضامين مشترکي برسند و بتوانند بر آن اساس وارد حوزه وحدت و ائتاف 
شوند و جلوي تشکيل و شکاف بين نيرو هاي خود را بگيرند.وي ادامه داد: متاسفانه يکي از 
مسائلي که به وحدت در ميان جريانات سياسي آسيب مي زند، ايجاد رقابت درون گفتماني 
است که  به تضعيف شکل گيري جريانات منجر مي شود و همه بايد از تشتت آرا در ميان 
جريانات سياسي جلوگيري کنيم.سروري تاکيد کرد: اکنون من در جريان هستم که تاش 
زيادي صورت مي گيرد که نيرو هاي انقاب در آهنگ خوش با يکديگر به ائتاف رسيده و با 
وحدت و خدمت بتوانند به يک فرايند موثر تاشگر برسند، اتفاقي که اکنون در حال صورت 

گرفتن است و احتماا اثرات خود را در آينده نشان خواهد داد.

سروري:
صداي خوش آهنگ 

 ائتاف در آينده 
شنيده خواهد شد
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خبر
اميري:

توليد بزرگ ترين نيروگاه سيکل ترکيبي کشور 
۲۵۰ مگاوات افزايش مي يابد

عليرضا قشقايي:معاون برنامه ريزي و عمليات نيروگاه سيکل 
ترکيبي شهداي پاکدشت گفت: در سال رونق توليد و با هدف عبور 
از پيک مصرف برق، توليد بزرگترين نيروگاه سيکل ترکيبي کشور 
۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات افزايش خواهد يافت.وي با اعام اينکه يک سوم 
برق مورد نياز پايتخت توسط اين نيروگاه توليد مي شود، افزود: در 
 راستاي تحقق شعار سال ۹۸ مبني بر رونق توليد، طبق برنامه ريزي
و طراحي انجام شده پروژه اي با عنوان مديا تعريف شده است که 
با راه اندازي آن ۲۰۰ مگاوات به ظرفيت توليد برق اين نيروگاه 
اضافه خواهد شد.به گزارش خبرنگارما ،محسن اميري، معاون 
برنامه ريزي و عمليات نيروگاه سيکل ترکيبي شهداي پاکدشت 
در يک نشست خبري گفت: ظرفيت کنوني اين نيروگاه ۲۸۶۸ 
مگاوات است که در سال ۹۱ به طور کامل به بهره برداري رسيد. 
اين نيروگاه که شامل دو فاز مي شود عنوان بزرگترين نيروگاه 
سيکل ترکيبي کل کشور را با تامين ۵ درصد برق کل شبکه به 
خود اختصاص داده است.به گفته اميري، سيستم مديا سريع ترين 
و مناسب ترين سيستم افزايش ظرفيت اسمي اين نيروگاه است و 
در حال حاضر تجهيزات اين پروژه در حال نصب است و ۸۰ درصد 
از امور مربوط به اين پروژه انجام شده است .معاون برنامه ريزي 
و عمليات نيروگاه سيکل ترکيبي شهداي پاکدشت، زمان بهره 
برداري از فاز يک پروژه مديا که منجر به توليد ۱۰۰ مگاوات برق 
خواهد شد را پايان خرداد ماه سال جاري اعام کرد و افزود: ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ مگاوات باقي مانده نيز تا پايان مرداد ۹۸ به بهره برداري 
مي رسد و به ظرفيت توليد اضافه مي شود.وي با تاکيد بر اينکه 
امسال مشکلي براي تامين برق در ايام پيک مصرف نداريم،ادامه 
داد: تعميرات اساسي اين نيروگاه به طور دقيق در زمان معين انجام 
شده است.اين مقام مسئول گفت: ۸۰ درصد تجهيزات مورد استفاده 
در اين نيروگاه ايراني است .اميري در مورد مطالبه اي که نيروگاه 
شهداي پاکدشت از وزارت نيرو داشته است، ادامه داد: مطالبه اي 
که از وزارت نيرو داشتيم قبل از سال ۱۳۹۸ از طريق تهاتر به صفر 
رسيد و در حال حاضر طلب خاصي از وزارت نيرو نداريم.اميري 
در نيروگاه سيکل ترکيبي شهداي پاکدشت يادآور شد: بر اساس 
استانداردها ميزان مصرف آب در اين نيروگاه چهار تا پنج متر مکعب 
کمتر از ديگر نيروگاه هاست.اميري در خصوص راندمان نيروگاه 
سيکل ترکيبي شهداي پاکدشت گفت: اين نيروگاه براساس سوخت 
تحويلي حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد راندمان دارد که راندمان حداکثري 
در کشور است.در ادامه برنامه حسين قنبري نايب رئيس هيئت 
مديره نيروگاه شهداي پاکدشت در بازديد خبرنگاران از نيروگاه 
سيکل ترکيبي شهداي پاکدشت با بيان اين که اين نيروگاه در 
سال ۱۳۹۱ به بهره برداري کامل رسيد،گفت: اين نيروگاه داراي 
۱۲ واحد گازي و ۶  واحد بخار است که در دو فاز يک و دو کنار 
يکديگر قرار گرفته اند.وي ادامه داد: بعد از راه اندازي کامل به بنياد 
شهيد واگذار شد و از سال ۱۳۹۴ به بعد به بانک دي واگذار شده 
و در حال حاضر ۹۹ درصد سهام نيروگاه در اختيار بانک دي قرار 
دارد.نايب رئيس شرکت توليد نيروگاه شهداي پاکدشت تاکيد 
کرد: پيش بيني هاي ازم صورت گرفته است که اين نيروگاه ها با 
حداکثر ظرفيت براي حفظ پايداري در ماه هاي گرم فعاليت کند.

وي با بيان اينکه اين نيروگاه با حداکثر ظرفيت فعاليت مي کند، 
تصريح کرد: با توجه به افزايش دما، نياز روزافزون به برق را داريم 
که در راستاي منويات رهبري اقدامات افزايش توليد در اين نيروگاه 
در دستور کار قرار گرفته است، در اين راستا پروژه مديا اجرا مي شود 
که ظرفيت توليد را ۲۰۰ مگاوات افزايش خواهد داد.اين پروژه تا 

پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.
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معصومه شمسيني غياثوند 
افزايش سطح مبادات تجاري ايران با ارز ملي از جمله برنامه هاي دولت 
دوازدهم با کشورهاي منطقه بوده است و رئيس جمهور اعام کرده بود 
که مبادات تجاري ايران با عراق در آينده نزديک از ۱۲ ميليارد دار به 
۲۰ ميليارد دار، کشور ترکيه به ۳۰ ميليارد دار و روسيه به ۳۰ ميليارد 

دار خواهد رسيد.
با گذشت چند ماه از اظهارات رئيس جمهور شاهد هستيم که هنوز اين 
امر محقق نشده است و با وجود تأکيد مقام معظم رهبري به مسئولين در 
سال رونق توليد در رابطه با بهبود فضاي کسب و کار و حفظ ارزش ارز ملي 

در کشور بايد بررسي کرد چه موانعي در اين مسير وجود دارد.
از سوي ديگر رئيس جمهور در دومين مرحله از سفر آسيايي خود، به منظور 
شرکت در پنجمين کنفرانس تعامل و اعتماد سازي در آسيا )سيکا( تاش 
کرد تا روابط تجاري و اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه را عمق بخشد. 
فرصتي که مي تواند با توجه به تعداد کشورهاي عضو اين مجموعه فرصت 

مناسبي براي کاهش فشار تحريم هاي يکجانبه آمريکا تلقي شود.
ايران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره حنوبي، چين، روسيه، هند، 
فلسطين، مغولستان، قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان، جمهوري 
 آذريابجان و تايلند از جمله اعضاي سيکا هستند که هرکدام با ظرفيت هاي 
اقتصادي باا مي توانند در زمان مواجه به يکجانبه گرايي آمريکا شرايط اقتصادي 

خود را در فشارهاي حاصله کاهش داده و با اين رفتار خصمانه مقابله کنند.
ضمن اينکه تبيين مواضع ايران در نوزدهمين اجاس سران کشورهاي 
عضو سازمان همکاري شانگهاي در قرقيزستان نيز فرصت مناسبي بود تا 
رئيس جمهور اسامي ايران از نزديک با سران کشورهاي بزرگ آسيايي 
ديدار کرده و راهکارهايي اجرايي براي بهبود شرايط اقتصادي کشور با 
همسايگان بينديشد. فرصتي که کشورهاي مختلف آسيايي از آن استقبال 

کرده و نيازمند تعريف سازوکارهاي مربوطه است.
رسالت براي آگاهي از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي 
در زمينه اهميت گسترش مبادات تجاري ايران و کشورهاي منطقه با 
تعدادي از ايشان به گفت وگو پرداخته آنها نيز به بيان موانع بر سر راه اجراي 

اين توافقات پرداختند و راهکارهاي براي حل آن ارائه دادند.
*علت عقيم ماندن فعاليت هاي بانكي و مبادات تجاري

احمد انارکي محمدي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با رسالت در رابطه با موانعي که براي گسترش مبادات تجاري 
ايران با کشورهاي منطقه وجود دارد، مي گويد: »ثبات همه کشورها به 
مبادات فرهنگي و اقتصادي، آنها بستگي دارد و  بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. اما بخش عمده موانعي که در تبادات اقتصادي وجود دارد موضوع 
تحريم ها است که مبادات مالي را دچار مشکل کرده است و باعث عقيم 

ماندن فعاليت هاي بانکي ما شده است.«
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با اشاره به امضاي 
موافقت نامه اخير بين ايران و منطقه آزاد اوراسيا عنوان کرد: »نقش 
اصلي اين مبادات را کشور روسيه بازي مي کند و ۵۰۲ کااي روسي از 
جمله چوب وارد کشور مي شود و ايران نيز ۳۶۰ کاا شامل محصوات 
کشاورزي و سبزيجات به کشورهاي اروسيا و به ويژه روسيه صادر مي کند و 
در اين موافقت نامه تعرفه هاي اعام شده که با هزينه مناسبي اين تبادات 

اقتصادي انجام شود که به نفع ايران است.«
*اداره مركز توسعه صادرات با سرپرست نوعي نقص است

انارکي محمدي، با تأکيد بر نقش صادرات بر رونق توليد داخل کشور گفت: 
»يکي از اساسي ترين فعاليت هاي اقتصادي در کشور توسعه صادرات در 
کشورهاي منطقه و ساير کشورها است. اينکه بعد از چند ماه مرکز صادرات 
با سرپرست اداره مي شود نوعي نقيصه است اما وزير قول داده است که به 
 زودي اين مشکل برطرف شود. اما حضور سرپرست که به طرح هاي بلند مدت 
توجه ندارد و نمي  تواند تصميم گيري نهايي داشته باشد نقصي در زمينه 
توسعه صادرات است که بايد برطرف شود. با توجه به اينکه ما ۴۵ ميليارد 
دار صادرات غير نفتي داشتيم بايد زمينه اي فراهم شود که شاهد گسترش 
توسعه کشورها  با  دعوت از کشورها باشيم اما کسي که سرپرست باشد 

نمي تواند اين طرح هاي بلند مدت را به نتيجه برساند.«
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي در پاسخ به اينکه فرمانده 
دولت در جنگ اقتصادي و امر تسهيل فضاي کسب و کار و توسعه صادرات 

کيست، گفت: » در بحث فرماندهي جنگ اقتصادي بايد همه مردم پاي 
کار بيايند تا اين التهابات را با موفقيت پشت سر بگذاريم. با تشکيل ستاد 
جنگ اقتصادي کاري کنيم مردم آسيب نبينند هر چند کج سليقگي هاي 
زنجيره صادرات با مشکل روبه رو است اما به دستور مقام معظم رهبري 
در رابطه با تشکيل ستاد جنگ اقتصادي بايد تعامل بين دستگاه ها و سه 

قوه در زمينه حل مشکات اقتصادي گسترش پيدا کند.«
محمدرضا منصوري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسامي در رابطه با موانعي که منجر به عدم موفقيت دولت در زمينه 
مبادات تجاري با کشورهاي منطقه از جمله عراق، ترکيه و روسيه شده 
است، مي گويد: »بخش عمده موانع صادارت با کشور عراق، طرف عراقي 
بوده است و به تعهدش در قبال ايران عمل نکرده است. تعرفه اي که 
براي ترکيه گذاشته است براي ايران نگذاشته است. برخي شرکت هاي 
ايراني در عراق کارخانه احداث کردند و مشکاتي براي آنها به وجود آمد. 
عراقي ها کمکي در اين زمينه نکردند با وجود اينکه ايران کمک هاي 

زيادي به آنها کرده است.«
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با اشاره به برخي 
بي تدبيري ها در زمينه اختصاص ارز دولتي براي توسعه صادرات 
گفت: »در بحث مشکات داخلي نيز مشکل عمده بحث قيمت 
دار و ارز دولتي است. ارز دولتي براي توسعه به دست افراد سودجو 
افتاد و به داخل کشور برنگشت شايد 7۰ تا ۸۰ درصد اين پول ها به 
کشور بازنگشت. حتي شرکت هاي دولتي به دال ها و اسطه ها پول 
دادند اما آنها با کارت بازرگاني حساب را به نام افرادي در روستاها 
 واگذار کردند. در مجموع بايد گفت که در اين رابطه بي تدبيري  هايي 

انجام شد و برخي موانع و سودجويي ها صورت گرفت.
*توليدكنندگان داخلي توان رقابت با قاچاقچيان را ندارند

منصوري مانع ديگر گسترش تبادات تجاري ايران با کشورهاي منطقه 
و ناکامي دولت در اين زمينه را قاچاقچي ها دانست و گفت: »قاچاقچي ها 
 معضل ديگر هستند و عوارض گمرک را پرداخت نمي کردند و توليد کنندگان 
داخلي توان رقابت با آنها را ندارند بايد در اين زمينه نيز تدابيري انديشيده 
شود و موانع برطرف شود تا شاهد گسترش مبادات تجاري با ساير 

کشورها باشيم.«
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي در پاسخ به اينکه با 
توجه به اينکه توسعه کشور در رونق صادرات است اما مرکز صادرات 
کشور با سرپرست اداره مي شود، گفت: »نقص هايي در اين زمينه وجود 
 دارد و ما در انتخاب مديريت انتخاب افراد سالم و توانمند با مشکل روبه رو 
هستيم چرا که برخي از اين افراد با سفارش و پارتي انتخاب مي شوند و 

خرابکاري هايي انجام مي دهند. در هر حال حتي اگر سرپرست هم درست 
کار انجام دهد بهتر از مدير توانمند است. مشکل ما انتخاب افراد درست، 
سالم و توانمند است برخي با سفارش و اسم و رسم به پست حساس در 

امر اقتصاد مي رسند اما اگر افراد گمنام و موفق حتي در بخش خصوصي 
انتخاب شوند براي توسعه صادرات کشور بهتر است.«

وي با اشاره به حضور افرادي که کنترل بازار و مديريت آن را به عهده دارند، 
خاطرنشان کرد: » دولت فرماندهي جنگ اقتصادي را به دست ندارد و 
فرمانده جنگ اقتصادي افرادي بيرون از دولت هستند که کنترل همه چيز 

را دارند حتي مديريت بازار و صادرات در دست آنها است.«
ابراهيم نکو، دبير دوره نهم کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي نيز 
در گفت وگو با رسالت در خصوص موانع مبادات تجاري اقتصادي ايران 
با کشورهاي ترکيه، عراق و روسيه که با وجود وعده هاي دولت تا کنون به 
ثمر نرسيده است، مي گويد: » تحريم هاي آمريکا و ماحظات سياسي که 
اين کشورها در اين زمينه دارند از جمله عواملي هستند که تاکنون اين 

تبادات تجاري به ثمر نرسيده است.«
*راهكار براي حل موانع گسترش تبادات اقتصادي با كشورهاي 

منطقه
عضو کميسيون اقتصادي در مجلس نهم در رابطه با اينکه چه راهکارهايي 
براي حل اين موانع و گسترش مبادات تجاري با اين کشورها وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: » بايد پذيرفت که بيشتر موانعي که در اين خصوص وجود 
دارد مشکاتي است که در داخل کشور وجود دارد و تا اين مشکات برطرف 
نشود و دولت براي حل اين موانع تصميم اساسي اتخاذ نکند نمي توانيم 
توقع داشته باشيم که سطح مبادات اقتصادي و تجاري ما با اين کشورها 

گسترش پيدا کند.«
نکو با اشاره به توانمندي هاي کشور در خصوص گسترش تبادات 
اقتصادي عنوان کرد: » تا به توانايي هايي که در اختيار ما قرار دارد توجه 
نکنيم و دولت هم در اين خصوص دستورالعملي جدي اتخاذ نکند نه تنها 
اين کشورها بلکه ساير کشورها نيز براي گسترش تبادات اقتصادي به 

ما اعتماد نخواهند کرد.«
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر توانايي هاي داخلي در حوزه اقتصادي 
اظهار داشت: » براي اينکه بتوانيم بدون توجه به مشکل تحريم ها با اين 
کشورها تبادات اقتصادي داشته باشيم ازم است که از امتيازهايي برخوردار 
باشيم و با توانمندسازي کشور در زمينه اقتصادي، اعتماد کشورها را براي 

گسترش تبادات اقتصادي جلب کرد.«
دکتر بهنام ملکي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با رسالت در رابطه 
با تبادات اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه مي گويد: »ايران بايد مبادات 
تجاري با کشورهاي منطقه از جمله عراق، ترکيه و ساير کشورها را به منظور 
کاهش هزينه ها در دستور کار خود قرار دهد. ارتباط خوب سياسي و شرايط 
استراتژيک و هزينه ارزان حمل و نقل براي تبادات اقتصادي مي تواند در 

اين زمينه به نفع کشور باشد. 
*نقش شرايط سياسي و استراتژيك در تعامات اقتصادي

اين اقتصاددان با تأکيد بر روند تسهيل سازي تعامات اقتصادي با کشورهاي 
منطقه تأکيد کرد: »به منظور گسترش تبادات اقتصادي مي توان گفت 
که قراردادهاي يک يا چند جانبه با اين کشورها مي تواند به روند تسريع 
اين مبادات کمک کند همچنين گسترش ارتباطات اقتصادي و سياسي  
با کشورهاي منطقه مزيت هايي دارد و در جايي که امکان پذير نيست 
همپوشاني در اين زمينه وجود داشته باشد بايد به ساير شرکا برويم اما 
شرايط جغرافيايي و سياسي اين کشورها بايد اولويت براي گسترش 

تعامات اقتصادي باشد.« 
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينکه چه موانعي در اجراي تبادات 
اقتصادي دولت با کشورهاي منطقه وجود دارد، اظهار داشت: » ممکن 
است که تکنولوژي سرمايه گذاري در اين کشورها وجود نداشته است اما 
ازم است که ظرفيت هايي که ناديده گرفته شود مورد توجه قرار گيرد و 

محدوديت ها را شناخت و در جهت حل آن اقدام کرد.« 
ملکي، يکي ديگر از موانع موجود را براي مبادات اقتصادي با کشورهاي 
منطقه را تحريم هاي آمريکا دانست و خاطرنشان کرد: » يک طرف اين 
موانع تحريم هاي آمريکا و خروج يک جانبه اين کشور از برجام است. هرچند 
که اين کشورها به دليل آسيب پذير بودن از آمريکا تبعيت مي کنند اما بايد 
از نظر مسائل ديپلماتيک و ارتباطات اقدامات بيشتري را در کشورهاي 
منطقه انجام داد. بايد از فرصت ها نهايت استفاده را کرد و تصميم هايي 

اتخاذ شود تا تهديدها به فرصت تبديل شود.«

تحلیل رسالت از نشست های سران کشورهای آسیایی و ضرورت توسعه تبادات تجاری منطقه ای؛

تعامل با دنيای بدون آمريکا

 احمد اناركي محمدي: ثبات همه كشورها 
به مبادات فرهنگي و اقتصادي،آنها بستگي 
دارد و  بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما بخش 
عمده موانعي كه در تبادات اقتصادي وجود 
دارد موضوع تحريم ها است كه مبادات مالي 

را دچار مشكل كرده است و باعث عقيم ماندن 
فعاليت هاي بانكي ما شده است

 محمدرضا منصوري: در موضوع مشكات داخلي 
مشكل عمده بحث قيمت دار و ارز دولتي است. ارز 
دولتي براي توسعه به دست افراد سودجو افتاد و به 

داخل كشور برنگشت. در مجموع بايد گفت كه در 
اين رابطه بي تدبيري  هايي انجام شد و برخي موانع و 

سودجويي ها صورت گرفت
 ابراهيم نكو: بايد پذيرفت كه بيشتر موانعي 
كه در اين خصوص وجود دارد مشكاتي است 

كه در داخل كشور وجود دارد و تا اين مشكات 
برطرف نشود و دولت براي حل اين موانع تصميم 

اساسي اتخاذ نكند نمي توانيم توقع داشته باشيم 
كه سطح مبادات اقتصادي و تجاري ما با اين 

كشورها گسترش پيدا كند
 بهنام ملكي: ايران بايد مبادات تجاري با 

كشورهاي منطقه از جمله عراق، تركيه و ساير 
كشورها را به منظور كاهش هزينه ها در دستور 

كار خود قرار دهد. ارتباط خوب سياسي و شرايط 
استراتژيك و هزينه ارزان حمل و نقل براي 

تبادات اقتصادي مي تواند در اين زمينه به نفع 
كشور باشد

سارا صفري
 سخنگو يکميسيون کشاورزي اظهار داشت: تمام هزينه هاي 
 توليد در کشور براساس ارز انجام مي شود، بايد قيمت هاي 

محصوات نيز جهاني شود.
 بعد از اينکه پياز اشک مردم را درآورد و با باا بودن قيمت، 
 از دار هم پيشروي کرد اين بار نوبت به سيب زميني 
رسيد. در هفته هاي اخير قيمت سيب زميني و پياز 
با نوساناتي در بازار روبه رو شده و  قيمت هر کيلوگرم 
سيب زميني در ميدان مرکزي ميوه و تره بار تهران 
حدود ۵ تا ۶ هزار تومان و در خرده فروشي ها ۶ تا ۱۰ 
هزار تومان است که اين موضوع  موجب نگراني مردم 

شده است. 
قيمت جهاني در انتظار محصوات ايراني

علي وقف چي سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با 
رسالت درباره افزايش قيمت محصوات کشاورزي مانند 
سيب زميني  و پياز اظهار داشت: »به دليل اينکه تمام 
هزينه هاي توليد در کشور براساس ارز انجام مي شود، 
بايد قيمت هاي محصوات نيز جهاني شود، در نتيجه  

قيمت ۴ هزار توماني سيب زميني زياد نيست.«
سخنگوي کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه 
دولت براي خروج از وضعيت موجود، بايد براي توليد 
و توليد کننده ارزش قائل شود، بيان کرد: »در غير اين 
صورت شاهد افزايش قيمت ها و تورم در کشور خواهيم 
بود که اين موضوع  موجب کاهش ارزش پول مي شود، 
 لذا تنها راه  براي داشتن اقتصادي سالم و متحول، 
تک نرخي کردن ارز است تا حضور دزدان، ويژه خواران، 
انحصار طلبان، رانت خواران و به خصوص رانت دولتي 

از بين رود.«
 بي توجهي دولت به  وضعيت توليد

وقف چي  افزود: »اگر در کشور براي توليد ارزش قائل 
شويم، به خودي خود قيمت ها نيز کاهش مي يابد. اين 
در حالي است که دولت به جاي اينکه ارز را  در اختيار 
توليد کنندگان داخلي  قرار دهد و از آنها حمايت کند، 
به وارد کنندگان و دااني که حتي واردات  محصول 

ندارند، ارز مي دهد.«
وي گفت: متاسفانه طي چند روز گذشته کشاورزان به 
دليل نداشتن هزينه برداشت سير، مزارع خود را  شخم 

زدند، اين در حالي است که سير مي تواند يک محصول 
استراتژيک ارز آور و با ظرفيت بااي صادراتي براي 

اقتصاد کشور باشد.«
 بي اطاعي وزارت جهاد كشاورزي از ميزان 

توليد و مصرف
در ادامه شمس اه شريعت نژاد نيز به حضور داان 
در خريد و فروش محصول باغداران به رسالت گفت: 
»حضور داان سبب ايجاد مشکات اقتصادي در کشور 
خواهد شد. متاسفانه اقتصاد کشورمان بر پايه واسطه  و 
دال بازي است، به اين معنا که محصوات از کشاورزان 
خريداري و در دست واسطه ها قرار مي گيرد و آن ها  
برحسب سليقه خود و با قيمت هاي دلخواه  محصوات 
خريداري شده را در بازار عرضه مي کنند و در اين بين 
کشاورزان به  دليل نداشتن انبار کافي براي نگهداري و 
مشکات مالي مجبور هستند محصوات خود را با قيمتي 

پايين تر به واسطه ها و داان بفروشند.«
عضو کميسيون کشاورزي مجلس با بيان  اينکه اولين 
عنصر تنظيم بازار، ميزان توليد و مصرف است ، اظهار 
داشت: »زماني که قيمت کاا تغيير مي کند، انتخاب 

مصرف کننده را در خريد تحت شعاع قرار مي دهد. 
نکته قابل توجه اين است که سازمان تنظيم بازار زير 
نظر وزارت جهاد کشاورزي است و بايد ميزان مصرف 
داخلي را قبل از برداشت محصوات و همچنين حجم 
صادرات هر محصول را از صادر کننده دريافت کرد و 

در اختيار توليد کنندگان قرار داد.«  
وي افرود: »متاسفانه وزارت جهاد کشاورزي از ميزان 
توليد محصوات کشاورزي اطاعي ندارد و بر اساس 
حدس و گمان براي صادرات محصوات مجوز ارائه 
مي کند، اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته 
ساانه  ميزان توليد محصوات کشاورزي را از طريق 

سنجش از دور برآورد مي کنند.«
كشاورزان و مصرف كنندگان فقير هستند

اين نماينده مجلس در ادامه تصريح کرد: »در حال حاضر 
 کشاورزان و مصرف کنندگان فقير هستند و فقط واسطه ها 
 از اين وضعيت سود مي برند. در اين ميان متاسفانه اراده اي 
براي حذف سيستم دالي در کشور وجود ندارد و ظاهرا  
دالي در کشور قداست بيشتري از توليد دارد و دولت 
حريف اين افراد و نگران شغل کاذبي که از اين محل 

ايجاد شده  و  همچنين آسيب جدي که به اقتصاد کشور  
وارد مي شود، نيست.«

نماينده مردم تنکابن و رامسر به بيان راهکار براي حل اين 
معضل پرداخت و گفت: »بايد سازمان تعاوني روستايي 
را توانمند کرد تا بتواند در جهت  اعتماد کشاورزان پيش 
رود و نيز شرايطي فراهم شود که کشاورزان  در حوزه 
عرضه و صادرات نقش داشته باشند و درآمد ناشي از 

فروش در بازار توانمند سازي شود.«
شريعت نژاد در پايان خاطر نشان کرد: »معموا 
 زماني که با افزايش قيمت کااها و محصولي روبه رو 
 مي شويم، دولت مانع صادرات محصول مورد نظر  
مي شود و  موضوع محصول سيب زميني نيز به همين 
صورت خواهد بود و با اين روش  قيمت سيب زميني 

کاهش پيدا مي کند.
با توجه به نظر کارشناسان به اهميت نقش دولت در حذف 
يا کاهش داان در عرصه خريد و فروش محصوات 
باغي اميد آن است که مسئوان با دقت نظر بيشتر و 
تصميم گيري هاي صحيح و موثر در جهت رفع مشکات 

کشاورزان و باغداران گام بردارند. 

کارشناسان در گفت وگو با رسالت وضعیت قیمت گذاري 
برخي محصوات کشاورزي را بررسي کردند

سرانجام بي پايان 
نوسانات قيمت ها
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بيت اه عبدالهي:
  هنوز اهالي 

 روستاهاي اهر و 
هريس از نبود 

 زيرساخت ها 
رنج مي برند

تبريز-  خبرنگار رسالت:
نماينده مردم اهر و هريس در مجلس با بيان اينكه هنوز اهالي روستاهاي اهر و هريس از نبود زيرساخت ها 
رنج مي برند، گفت: روستائيان از دولت انتظار آن چناني ندارند که نتوان آن را برآورده کرد. بيت اه عبدالهي 
در آيين کلنگ زني پروژه گازرساني به 14 روستا و قشاق عشايري شهرستان اهر که به صورت نمادين در 
روستاي حاج علي بيگ کندي برگزار شد، اظهار داشت: برخي ها بين مردم ذهنيت منفي ايجاد کرده اند 
که انگار تمامي مسئولين متخلف و دزد هستند در حالي که اين گونه نيست شايد در بين مديران افرادي 
متخلف باشند ولي قطعاً تماماً اين گونه نيستند. وي افزود: شايد برخي ها فكر کنند نماينده مجلس ساير 
مسائل را پيگيري نمي کند علي الخصوص همين بحث گازرساني، بنده تاکنون بارها بحث گازرساني به 
روستاهاي فاقد نعمت گاز طبيعي را اهر و هريس از شرکت گاز استان و شرکت ملي پيگيري کرده ام و 
امروز آغاز گازرساني به روستاهاي اهر و هريس نتيجه پيگيري هاي مداوم مديرعامل شرکت گاز استان، 

فرمانداران و بنده است. ايشان گفت: معتقديم مديران با فعاليت چند ساعته نمي توانند گره از مشكات 
مردم باز کنند بلكه مشكات مردم با تاش جهادي و تبعيت محض از خداوند متعال و وايت فقيه را 
مي توانيم حل کنيم. عبدالهي ابراز داشت: روستائيان و عشاير با کمترين هزينه بيشترين کارايي را براي 
کشور دارند و عمدتاً توليدکننده هستند به طوري که در برخي روستاها، اهالي راه دسترسي مناسب، 
آب شرب، برق، گاز و سيستم هاي ارتباطي مي خواهند که با گذشت 40 سال از پيروزي انقاب اسامي 
توجه به مطالبات روستائيان و عشاير کمترين کاري است که مي توانيم براي آنها انجام دهيم. نماينده 
مردم اهر و هريس در مجلس در پايان خاطرنشان کرد: در جريان سرشماري نفوس و مسكن سال 95 
ايراداتي اساسي وارد است چراکه ماموران سرشماري نتوانسته اند آمار خانوارهاي روستايي را احصا  کنند 
و در برخي روستاها آمار خانوارها را کمتر ثبت کرده اند، اميد مي رود با الكترونيكي شدن سرشماري اين 

مشكات برطرف و آمار ساکنان روستايي به درستي قيد شود.

شهرستان

خبر
مديرعامل شرکت آب منطقه اي 

مرکزي تقدير شد
اراک – خبرنگار رسالت 

 سعيد فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري از 
مديرعامل شرکت آب منطقه اي مرکزي به جهت کسب رتبه »سطح يک« 
در نمايشگاه دستاوردهاي چهل ساله انقاب اسامي در استان با اهداي 
 لوح تقدير، قدرداني کرد. به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي 
مرکزي، در اين لوح تقدير آمده است: "با توجه به برگزاري باشكوه 
نمايشگاه معرفي دستاوردهاي اجرايي سازمان ها و نهادهاي عمومي و 
انقاب اسامي در چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي و بر اساس 
ارزيابي هاي به عمل آمده، غرفه دستگاه تحت مديريت جنابعالي موفق 
به کسب رتبه سطح يک گرديده است. لذا همراهي و همكاري صميمانه 
جنابعالي و همكاران محترمتان را در اين زمينه ارج نهاده و از تاش هاي 
خالصانه و اهتمام مجدانه شما در معرفي دستاوردها و توانمندي هاي آن 
دستگاه به بازديدکنندگان تقدير و تشكر مي نمايم. سامتي و توفيقات 
روزافزونتان را در تداوم خدمت صادقانه در سايه نظام مقدس جمهوري 

اسامي از درگاه خداوند قادر متعال خواستارم.

  هشت ميليارد ريال اعتبار به اقشار 
 کم درآمدروستايي چهارمحال و بختياري 

اختصاص يافت
شهرکرد- خبرنگار رسالت:

مديرکل بنياد مسكن انقاب اسامي چهارمحال و بختياري از اباغ ۸ 
ميليارد ريال اعتبار جهت اجراي طرح اقشار کم درآمد استان خبر داد. 
سهراب رئيسي اظهارداشت: در راستاي اجراي برنامه هاي جامع اقشار 
کم درآمد روستايي مبلغ ۸ ميليارد ريال از محل حساب 100 حضرت 
امام)ره( به استان اباغ شد. وي افزود: با احتساب مبلغ فوق تاکنون حدود 
50 ميليارد ريال به استان اختصاص يافته که 3۸ ميليارد ريال آن به 
صورت باعوض به خانوارهاي داراي دو عضو معلول، مددجويان کميته 
امداد، طاب فاقد مسكن و ساير اقشار محروم روستايي که از تسهيات 
احداث مسكن استفاده نموده اند، پرداخت شد. رئيسي بيان کرد: مابقي 
مبالغ فوق متناسب با پيشرفت فيزيكي ساختمان  پرداخت مي شود. وي 
با اشاره به پرداخت تسهيات جهت مقاوم سازي مسكن هاي غيرمقاوم 
و فرسوده در استان خاطرنشان کرد: مي طلبد مردم استان از شرايط 
موجود در استان بهره مند و در راستاي مقاوم سازي واحدهاي مسكوني 
خود اقدام کنند. رئيسي گفت: با توجه به اينكه امسال سال رونق توليد 
است و مسكن به عنوان يک صنعت پيشران است بنابراين با مقاوم سازي 
و ساخت مسكن هاي جديد مي توان زمينه اشتغال زيادي از افراد را در 

استان ايجاد کرد.

مطالبات فرماندار پيشوا از وزير ارشاد 
پيشوا- خبرنگار رسالت:

حسين عباسي ، فرماندار شهرستان پيشوا گفت: قيام خونين کفن پوشان 
خطه 15 خرداد شامل شهرستان هاي پيشوا و ورامين و روستاهاي تابعه 
که نقطه آغاز آن همين مكان مقدس يعني صحن و سراي امامزاده جعفر 
عليه السام در پيشوا در ايام محرم و پس از مراسم سنتي بني اسدي بوده 
است به عنوان ميراث معنوي ملي ثبت شود. وي با بيان دومين مطالبه اش 
اظهار داشت: دبيرخانه دائمي نكوداشت قيام 15 خرداد و جشنواره طلوع 
خرداد در شهرستان پيشوا تأسيس و فعال شود. فرماندار شهرستان پيشوا 
عنوان کرد: حضرت امام خميني)ره( با نهضت و انقابي که به پا کرد در 
واقع اسام را زنده و عزت و عظمت را نصيب ملت ايران نمود. وي يادآور 
شد: عزت و قدرت امروزمان را مديون امام راحل)ره( و شهداي گرانقدر 
هستيم. فرماندار شهرستان پيشوا تصريح کرد: مردم  پيشوا در مجاورت 
امامزاده عظيم الشأن جعفربن موسي الكاظم عليه السام همواره پيشتاز 
حرکت هاي ايثارگرانه بوده اند و رهبر معظم انقاب نيز فرمودند که 

پيشوا مرکز شهادت است.

در راستاي بخشنامه استاندار گيان صورت گرفت؛
 حضور مدير عامل شرکت سهامي آب 

منطقه اي گيان در شهرستان رودبار
رودبار- خبرنگار رسالت:

به گزارش خبرنگار روابط عمومي آب منطقه اي گيان مهندس وحيد 
خرمي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت سهامي آب منطقه اي 
گيان  در در راستاي عمل به بخشنامه استاندار گيان به شهرستان 
رودبار سفر کرد .بر اساس اين گزارش مدير عامل شرکت سهامي آب 
منطقه اي گيان پس از شرکت در نشست فرمانداري اين شهرستان که 
با حضور فرماندار ، نماينده رودبار در مجلس شوراي اسامي، امام جمعه 
و مسئوان اين شهرستان برگزار شد ، طي بازديدي ميداني با همراهي 
فرماندار و نماينده رودبار مقرر نمود سر دهنه هاي ميان ات و شمام در 
اسرع وقت مرمت شوند. همچنين در فرمانداري رودبار مهندس وحيد 
خرمي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت سهامي آب منطقه اي 
گيان با شرکت در جلسه ماقات عمومي به ديدار چهره به چهره براي 

حل مشكات آنان پرداخت.

معاون عمراني استاندار ايام:
 افتتاح تونل کبيرکوه در مسير تردد 

زوار اربعين اهميت ويژه اي دارد
ايام- خبرنگار رسالت:

احمد کرمي با بي نظير خواندن رکوردهاي حفاري تونل کبيرکوه 
در جهان اظهار داشت: قرارگيري تونل کبيرکوه در مسير تردد 
زوار اربعين، اهميت اين پروژه در کشور را دوچندان کرده است. 
وي ادامه افزود: خوشبختانه پيمانكاران اين تونل با جديت تمام 
پاي کار بوده و در حال حاضر روند اجرايي آن مطلوب است. کرمي 
با عنوان اين خبر که از سمت آبدانان 3250 متر حفاري و از سمت 
دره شهر نيز 900 متر حفاري انجام شده است، اضافه کرد: از 
تونل اصلي تنها 550 متر باقي مانده است. وي افزود: پيمانكار 
اين طرح با وجود محدوديت هاي اعتباري همچنان براي اتمام 
پروژه پاي کار بوده و توقفي در روند آن ايجاد نكرده است. کرمي 
در پايان ابراز اميدواري کرد که تا اواخر شهريور ماه کار حفاري 
به اتمام برسد، اضافه کرد: در اينجا ازم مي دانم از پيمانكاران، 
مشاوران و ارگان هايي که در تسريع روند کار پروژه سهيم بوده 

اند تشكر نمايم.

 شهردار قرچک:
پروژه کمربندي جنوبي قرچک نسبت به 
نگهداري بناي تپه پوئينک اولويت دارد

قرچک- خبرنگار رسالت:
محسن خرمي شريف در خصوص خبر انتشاريافته در مورد تپه 
پوئينک قرچک که بايد حفاظت شود، گفت: با توجه به درج 
مطلبي در خبرگزاري ها و فضاي مجازي که توسط معاون ميراث 
فرهنگي استان تهران انجام شده بود بايد اين را گفت که تاکنون 
در 2 مرحله کاوش تپه پوئينک به اتمام رسيده و با پيگيري هايي 

که انجام شد، چيز خاصي در اين تپه کشف نشد. 
وي بابيان اينكه نتايج کاوش اين تپه برخاف موضعي است که در 
گزارش ميراث فرهنگي استان تهران داده شد، افزود: گزارش هاي 
ره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  دا ا ميراث فرهنگي،
گردشگري استان تهران در حال حاضر موجود است و طبق 
بررسي کارشناسان اين سازمان تپه پوئينک نمي تواند خللي در 
احداث پروژه کمربندي جنوبي قرچک ايجاد کند. اين مدير شهري 
بيان داشت: با توجه به اينكه پروژه کمربندي جنوبي قرچک بار 
ترافيكي سه شهرستان را به دوش مي کشد و براي دشت ورامين 
اين کمربندي حائز اهميت است، اين پروژه نسبت به نگهداري 

بناي تپه پوئينک اولويت دارد. 
خرمي شريف خاطرنشان کرد: ما اعتقادداريم که بايد از آثار 
باستاني حفظ شود به شرطي که آثاري در آن کشف شده باشد 
که در مرحله اول اين امر محقق نشد و در مرحله دوم کاوش نيز 

هيچ چيز خاصي پيدا نشده است.

مديرکل راه و شهرسازي گيان: 
پيشرفت 60 در صدي پروژه بزرگراه 

چمخاله – رودسر 
رودسر- خبرنگار رسالت:

مهندس ماکان پدرام مديرکل راه و شهرسازي استان گيان گفت 
در بخش راههاي اصلي و فرعي شهرستان رودسر پروژه احداث 
بزرگراه چمخاله-رودسر به طول 16 کيلومتر را داريم که 5/4 

کيلومتر آن با پيشرفت فيزيكي 60 درصد در دست اجراست. 
وي اعتبار مورد نياز براي تكميل اين 5/4 کيلومتر را 40 ميليارد 
تومان عنوان کرد و گفت ان شاء اه اگر اين اعتبار محقق شود 
پيش بيني مي شود تا پايان سال 99 به بهره برداري برسد. پدرام 
 تصريح کرد : در بخش راه هاي روستايي نيز پروژه هاي بزرگ و قابل

 ماحظه اي در شهرستان رودسر در دست اقدام داريم. 
وي افزود : پروژه بهسازي و تثبيت آسفالت محور زياز _ شوک به 
طول 14 کيلومتر با پيشرفت فيزيكي 30 درصد در دست اجراست 
که به جهت شرايط جوي منطقه در تاشيم اين پروژه مجدداً در 
دست اقدام قرار گيرد که اعتبار مورد نياز براي اتمام اين پروژه 
 چهار ميليارد تومان مي باشد. مديرکل راه و شهرسازي تصريح کرد : 
برنامه ريزي هاي خوبي براي ارتقاي شاخص آسفالت راه هاي 

روستايي شهرستان رودسر صورت پذيرفته است.

رشد 11 درصدي توليد محصوات 
نورد سرد

فوادشهر- خبرنگار رسالت:
با همت کارکنان سختكوش ناحيه نورد سرد در دوماهه اول 
 سال »رونق توليد«، ميزان توليد محصوات سرد در اين ناحيه با 
11 درصد رشد در دوماهه اول سال جاري به 274 هزار تن رسيد. 
مدير ناحيه نورد سرد ضمن اعام اين خبر گفت: محصوات پوششدار 
به طور متوسط چهار درصد رشد داشته و توليد آن به 70 هزار تن 

طي دوماهه ابتدايي سال جاري رسيده است. 
ضمن اينكه ميزان توليد محصول قلع اندود به رشد قابل توجه 9 
درصد رسيده است. سيد مهدي نقوي از کاهش توقفات خطوط ناحيه 
نورد، افزايش تن بر ساعت توليد، بهبود برنامه ريزي توليد و حمل 

محصول به عنوان مهم ترين دايل کسب اين رکورد ياد کرد. 
وي افزود: باتوجه به اختاف قيمت محصوات داخلي و مشابه 
خارجي و عزم کشور براي کاهش واردات محصوات سرد و 
جلوگيري از خروج ارز، توليد حداکثري محصوات کيفي در 
سال 9۸ به منظور تأمين نياز مشتريان پايين دست در دستور کار 

ناحيه نورد سرد فواد مبارکه قرار گرفت. 
مدير ناحيه نورد سرد از صنايع خودروسازي، توليدکنندگان 
لوازم خانگي، فيلترسازان، بشكه سازان و ساير صنايع پايين دستي 
به عنوان مشتريان عمده ناحيه نورد سرد نام برد و گفت: برنامه ريزي 
براي تداوم و بهبود هرچه بيشتر ظرفيت توليد در اين ناحيه در 

حال انجام است.

 مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
10  درصد از فروش گاز کشور مربوط به استان اصفهان است

اصفهان- خبرنگاررسالت:
سيد مصطفي علوي با اشاره به سهم 10 درصدي 
استان اصفهان از فروش گاز کشور گفت: ساانه 
21 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سطح استان 
اصفهان توزيع و به مصرف مي رسد.  وي بيان 
داشت: در حال حاضر3/۸ درصد انشعابات گاز 
کشور معادل يک ميليون و 100 هزار انشعاب 
در استان اصفهان اجرايي شده است و همچنين 
۸/۸ درصد تعداد مشترکين کشور بالغ بر يک 
ميليون و ۸00 هزار مشترک در سطح اين استان 
از گاز طبيعي بهره مند هستند. ايشان همچنين 
با اشاره به اينكه 1/۸ درصد اجراي شبكه گاز 
کشور معادل 26هزار کيلومتر مربوط به استان 
اصفهان است،افزود: در حال حاضر از 1445 
روستاي مشمول گازرساني 1339 روستا واز 107 
شهر موجود در  104 شهر اين استان گازرساني 
انجام شده است. مهندس علوي گفت: به طور 

متوسط روزانه 5/57 ميليون مترمكعب گاز در 
استان اصفهان مصرف مي شود. مديرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان همچنين گفت: وظيفه اين 
شرکت ارائه خدمات مستمر و ايمن گاز طبيعي 
از طريق برنامه ريزي، طراحي، اجرا، بهره برداري 
و نگهداري شبكه ها و تأسيسات گازرساني، 
جهت رفع نياز و رفاه مشترکين خانگي، صنعتي 
و عمومي در سطح استان، با رعايت استانداردها 

و ضوابط فني است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خوزستان: 
 استان خوزستان نيازمند پنج هزار داور حقوقي است

غامرضا فرخي:
 بيش از ۴0 ميليارد ريال تسهيات کم بهره به هنرمندان صنايع دستي کرمان پرداخت شد

صدور بخشنامه هاي پي درپي سبب سردرگمي صادرکنندگان و توليدکنندگان شده است

مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل خبرداد:
اجراي 185 پروژه محروميت زدايي توسط بسيج سازندگي اردبيل

نماينده ولي فقيه در گيان: 
طرح ملي کنترل فشار خون در راستاي پيشگيري از بيماري ها،کاري بسيار پسنديده است

اهواز- خبرنگار رسالت:
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خوزستان با بيان 
اينكه اين استان نيازمند پنج هزار داور حقوقي است گفت: با اقدامات 
انجام شده در سال 97 آمار طاق در خوزستان يک درصد کاهش يافت. 
حجت ااسام  والمسلمين عبدالحميد امانت بهبهاني با بيان اينكه يكي از 
سياست گذاري هاي دستگاه قضا پيشگيري از وقوع جرم در جامعه است 
اظهار داشت: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در 
سال هاي گذشته از دوره آيت اه شاهرودي آغاز و در دوره مديريت آيت اه 

اريجاني بر دستگاه قضا  تشكيل و در 10 سال گذشته خدمات بسياري در 
جهت کاهش جرم ارائه داده است. وي به برگزاري 13 کارگاه براي حكمين 
قرآني اشاره کرد و گفت: در دادگاه هاي خانواده يک حكم از طرف مرد و 
زن بايد حضورداشته باشد که اين حكم خود مي تواند از بروز بسياري از 
طاق ها جلوگيري کند. امانت بهبهاني ادامه داد: همچنين براي خانواده هاي 
طاق 6 مرکز ماقات فرزندان در خوزستان در نظر گرفته شده تا از اين  پس 
به  جاي ماقات فرزندان در کانتري، اين کار در فضايي مناسب و به دور 
از مسائل موجود در يک کانتري باشد. معاون اجتماعي و پيشگيري از 

وقوع جرم دادگستري خوزستان به فرصت دريافت احكام جايگزين براي 
مجرمان اخاقي اشاره کرد و افزود: مجرمان اخاقي مي توانند پس از طي 
کردن دوره هاي طرح هور و قبولي در آزمون از فرصت احكام جايگزين در 
دادگاه هاي صادرکننده رأي استفاده کنند. امانت بهبهاني به لزوم استفاده 
از قضات تحكيم جهت کاهش پرونده هاي ورودي به دادگستري اشاره 
کرد و گفت: يكي از برنامه هاي مهم دستگاه قضائي ترويج فرهنگ داوري 
يا قاضي تحكيم است تا افراد بدون مراجعه به دادگستري مشكل حقوقي 

خود را برطرف کنند.

کرمان- خبرنگار رسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمان با اشاره به 
اينكه در يک سال گذشته به 6 هزار و 500 نفر در استان آموزش هاي رايگان 
صنايع دستي داده شده گفت: بيش از 40 ميليارد ريال تسهيات کم بهره به 
هنرمندان صنايع دستي استان پرداخت شده است. غامرضا فرخي هنرمندان 
صنايع دستي را عامل پايداري و انتقال اين هنر از نسلي به نسل ديگر دانسته و 
اظهار داشت: نبود هنرمندان صنايع دستي و فعال نبود اين هنرمندان منجر به 
منسوخ شدن صنايع دستي ما مي شود. وي با بيان اينكه استان کرمان جايگاه 

ويژه اي در حوزه صنايع دستي در کشور داشته و قالي بافي و گليم بافي کرمان 
نه تنها در کشور که شهره جهاني شده است عنوان کرد: وجود معادن مس در 
استان کرمان از دير باز موجب رونق مسگري در استان شده است. ايشان با 
اشاره به اينكه هنر پته دوزي از صنايع دستي اصيل و ارزشمند کرمان است که 
ارزش هنري باايي دارد گفت: تنها در شهر کرمان 90 هزار نفر در اين رشته 
مشغول هستند. وي با عنوان اينكه 70 رشته صنايع دستي در استان  کرمان 
در حال فعاليت است بيان کرد: صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد هر منطقه 
دارد چرا که با کمترين هزينه درآمدزا بوده و اشتغال پايداري ايجاد مي کند. 

فرخي با يادآوري اينكه يازدهمين نمايشگاه سراسري صنايع دستي سال 
گذشته با حضور 31 استان کشور در کرمان برگزار شد عنوان کرد:  نمايشگاه 
کرمان پرفروش ترين نمايشگاه صنايع دستي کشور بوده که اين نشان از وجود 
مردمي هنرمند و هنردوست در کرمان دارد. وي اشاره به اينكه استان کرمان 
با توجه به وجود معادن فراوان سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي از استان هاي 
غني در اين حوزه است گفت: در راستاي گسترش صنايع دستي مرتبط با اين 
حوزه دستگاه هاي تراش سنگ خريداري و در شهرستان هاي فعال در اين حوزه 

توزيع و آموزش هاي رايگان به متقاضيان ارائه شده است.

زنجان- خبرنگار رسالت:
رئيس اتاق بازرگاني استان زنجان با اشاره به اينكه صدور بخشنامه هاي 
پي درپي سبب سردرگمي صادرکنندگان و توليدکنندگان شده است، 
گفت: به علت سخت گيري در مبادات بين المللي کاا در ارکان 
اجراي دولت باعث حرکت به سمت بي نظمي شده است. غامحسين 
جميلي اظهار داشت: طي دو سال گذشته رويه هاي مناسبي در حوزه 
بهبود و فضاي کسب و کار و تسهيل خدمات در حوزه گمرک و برخي 
دستگاه هاي مرتبط با حوزه صادرات در کشور آغاز شده است. به گفته 
وي برخي مقررات زائد حذف و يا تعديل شده که در جهت بهبود 

صادرات بسيار خوب است. ايشان به امور مالياتي اشاره کرد و گفت: 
امور مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش درآمد مالياتي و 
همچنين براي رسيدن به  اهداف خود به دنبال سخت گيري مضاعف 
است که اين امرباعث مي شود از قاعدگي اصلي و مسير خارج شويم. 
جميلي گفت: کمبود نقدينگي باعث شده رنج صادرکننده دو چندان 
شود و تعداد صادر کنند استان هيچ سالي به عدد سه رقمي نرسد. 
وي به مشوق هاي در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: خدمات موثر و 
دائمي به صادرکنندگان استان داده شود و در اين زمينه نيز مشوق هايي 
در نظر گرفته شود. استاندار زنجان نيز در اين جلسه به هيئت هاي 

انديشه ورز اشاره کرد و گفت: در دولت هيئت هاي انديشه ورز خوبي 
اعم از صادرکننده و واردکننده وجود دارد. به گفته فتح اه حقيقي 
موارد خواسته شده توسط صادرکنندگان در جلسه  جمع بندي و در 
اختيار استاندار قرار داده شود تا راهكارهاي مناسبي ارائه شود.  وي 
با اشاره به  تفيض اختيار به استانداران گفت: اميدوار هستيم برخي 
مشكات در سال 9۸ با اين تفويض اختيار برطرف شود.  حقيقي به 
معدن انگوران اشاره کرد و گفت: اختاف نظر در مورد معدن انگوران 
مبني بر عدم عرضه در بورس وجود دارد که هر چه زودتر بايد اين 

موضوع تعيين تكليف شود.

اردبيل- خبرنگاررسالت: 
علي پيرجاهد مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( اردبيل در 
نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بسيج سازندگي استان اردبيل با جديت 
و اهتمام ويژه به دنبال اجراي پروژه هاي محروميت زدايي است که در اين 
زمينه تاکنون اقدامات ارزنده اي انجام يافته است و در تاش هستيم امسال 
نيز تاش خود را چندين برابر کرده و به اهداف خود در اين زمينه جامه 
عمل بپوشانيم. وي با اشاره به تعداد پروژه هاي محروميت زدايي در سال 
گذشته بيان کرد: سال گذشته در سطح استان 1۸5 پروژه محروميت زدايي 

در سطح استان به مرحله اجرا رسيد که از جمله موارد شاخص مي توان به 
احداث خانه محروم، تكميل يا مرمت خانه محروم و احداث مسجد، احداث 
و مرمت مدرسه، مرمت مجموعه فرهنگي احداث و تكميل غسالخانه، 
آبرساني کشاورزي و  آبرساني روستايي اشاره کرد.  ايشان از اجراي طرح 
»هر مسجد يک خانه« توسط بسيج سازندگي اردبيل خبر داد و گفت: 
درصدد هستيم تا پايان امسال 500 خانه روستايي در مناطق سيل زده 
لرستان را بازسازي کرده و با خدمات رساني مناسب به اقشار نيازمند لرستان 
به آنان خدمات مناسب ارائه دهيم. پيرجاهد تصريح کرد: در مجموع 2۸7 

گروه جهادي در سطح استان فعاليت دارند که با حضور در مناطق محروم 
به دنبال محروميت زدايي هستند و با خدمات بي منت درصدد هستند تا 
مشكات مردم را برطرف کرده و با حضور خود نقطه اميدي براي نيازمندان 
باشند. وي بيان کرد: اجراي طرح هاي اشتغالزاي پايدار و زودبازده نيز 
از ديگر اولويت هاي مهم بسيج سازندگي براي امسال است که درصدد 
هستيم اجراي اين طرح ها را در کمترين زمان ممكن عملياتي کرده و به 
اهداف خود در راستاي توسعه اجراي اين طرح ها دست يابيم که در اين 

زمينه نيز نيازمند همكاري مردم و مسئوان هستيم.

رشت –خبرنگار رسالت:
در ديدار مسئوان دانشگاه علوم پزشكي گيان 
با نماينده ولي فقيه در گيان و امام جمعه رشت، 
اهداف و محور هاي طرح بسيج ملي کنترل فشار 
خون تبيين شد. به گزارش پايگاه اطاع رساني 
دانشگاه علوم پزشكي گيان در اين ديدار، آيت اه 
رسول فاحتي نماينده ولي فقيه در گيان و امام 
جمعه رشت، پيشگيري را مقدم بر درمان دانست 

و  اظهار کرد: مقوله پيشگيري بايد در همه ابعاد 
اجتماعي ديده شود و متوليان حوزه سامت  بايد 
فكر خود را به اين مهم معطوف کنند. در اين زمينه 
طرح ملي کنترل فشار خون در راستاي پيشگيري از 
بيماري ها کاري بسيار پسنديده است. امام جمعه 
رشت با اشاره به اين که مردم به مقوله پيشگيري 
توجه کمتري دارند، گفت: در اين راستا بحث تغذيه 
حائز اهميت است.  وي افزود: در حال حاضر عدم 

توجه به غذاهاي بومي و استقبال مردم از غذاهاي 
فست فودي منجر به افزايش بيماري ها شده است. 
در اين زمينه، توجه به تغذيه سالم و ورزش نيز در 
پيشگيري از بيماري ها موثر است در ادامه دکتر 
شاهرخ يوسف زاده چابک -رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي گيان و رئيس ستاد اجرايي طرح بسيج 
ملي کنترل فشار خون گيان نيز با اشاره به افزايش 
سن اميد به زندگي در جامعه، گفت: امروزه  بيماري 

هاي غير واگير مانند فشار خون و ديابت از عوامل 
تهديد کننده سامت جامعه هستند. وي به مرگ 
ساانه 10 ميليون نفر به دليل فشار خون در دنيا 
 اشاره کرد و افزود: بيش از 50 درصد  مرگ و ميرها 
در گيان به دليل بيماري قلبي و مغزي است که  
عامل اصلي آن فشار خون بااست. 40 درصد از 
مبتايان به فشار خون باا  نيز  از بيماري  خود 

اطاعي ندارند.

استاندار کردستان:
8200هکتار اراضي اورامانات به کشاورزان واگذار شد

سرگروه آموزشي بخش کهريزک 
در باقرشهر تشکيل جلسه داد

باقرشهر- خبرنگار رسالت:

 جلسه هماهنگي دوره هاي آموزشي مورد نياز شهرداري ها در واحد آموزش 
شهرداري باقرشهر تشكيل شد. در اين جلسه به سرگروهي شهرداري باقرشهر 
و با حضور مسئولين آموزش شهرداري هاي کهريزک و حسن آباد در خصوص 
دوره هاي آموزشي مورد نياز پرسنل، جهت 6 ماه اول سال جاري تصميم 

سازي شد . به گفته فرهاني مسئول آموزش شهرداري باقرشهر ، در اين 
جلسه مقرر شد 25 دوره براي پرسنل شهرداري برگزار گردد. اين دوره هاي 
آموزشي به منظور ارتقاء سطح علمي و کارکردي پرسنل جهت خدمت به 

مردم، توسط اساتيد دانشگاهي ارائه مي گردد.
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سنندج- خبرنگاررسالت:
استاندار کردستان، در جلسه شواري اداري سروآباد، 
گفت: انتخاب شهرستان سروآباد براي حمايت و 
توسعه بهترين اتفاق بوده چراکه اين شهرستان 
داراي پتاسيل هاي خوبي از جمله خاک کشاورزي، 
آب و وجود مردمان سختكوش است واين منطقه 
ظرفيتي بسيار مناسبي براي آباداني و توسعه 
است، واميدوارم با کمک هاي بنياد مستضعفان 
بتوانيم زمينه توسعه را در اين شهرستان فراهم 

کنيم.  بهمن مردانيا ،بابيان اينكه هشت هزار 
و 200 هكتار اراضي حفاظت شده اورامانات به 
کشاورزان واگذار شده که فرصتي ديگر براي 
توسعه کشاورزي اين منطقه است افزود : يكي 
از فرصت هاي بسيار خوب اين شهرستان وجود 
23 کيلومتر مرز مشترک با اقليم عراق است که 
با برنامه هاي انجام شده فرصت مناسبي براي 
اين منطقه به وجود مي آيد. وي با اشاره به اينكه 
جمعيت ۸2 درصدي اين شهرستان در روستاها 
نشان از آباداني اين مناطق است اظهارداشت: پروژه 
دامپروري در اين منطقه جزء پروژه هاي بسيار مهم 
است که ايجاد اشتغال و درآمد را بيشتر مي کندو 
از بنياد مستضعفان در خواست دارم براي توسعه 
 شهرستان سروآباد همراه باشند و از اين ظرفيت ها 
استفاده کنند وهمچنين توچه ويژه به دستگاه 
پمپاژ در توسعه اين منطقه بسيار تاثير گذار است، 

اميدوارم شاهد رونق در سروآباد باشيم.

»

مديرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر:
۴00ميليارد تومان در اجراي طرح هاي آب 
 شيرين کن استان بوشهر سرمايه گذاري شد

بوشهر- خبرنگار رسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر از اجراي طرح هاي آب شيرين کن در نقاط 
مختلف استان با همكاري بخش خصوصي به ظرفيت 60 هزار مترمكعب خبر داد و گفت: 
در اجراي اين پروژه ها 400 ميليارد تومان سرمايه گذاري مي شود.  ، عبدالحميد حمزه پور 
در بررسي روند اجراي طرح هاي آبرساني با بيان اينكه شيرين سازي آب دريا از پروژه هاي 
مهم استان بوشهر در تامين آب آشاميدني است اظهار داشت: در اين راستا پروژه هاي متعدد 
آب شيرين کن در نقاط مختلف شهري استان بوشهر طراحي و تدوين شده است. وي با 
بيان اينكه مشكات تامين آب آشاميدني در فصل گرما امسال با همكاري و مشارکت مردم 
کاهش مي يابد افزود: تنها راه عبور از مشكات کم آبي تا به ثمر نشستن طرح هاي در دست 
اجراء بهينه مصرف کردن آب است که مشارکت همه جانبه مردم را مي طلبد. مديرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان بوشهر با اشاره به افزايش ظرفيت آب شيرين کن 10 هزار متر 
مكعبي بوشهر خاطر نشان کرد: اين پروژه که وارد مدار توليد است ظرفيت آن اکنون به 16 
هزار متر مكعب در شبانه روز رسيده است که تا چند ماه آينده به 22 هزار متر مكعب افزايش 
مي يابد. حمزه پور با بيان اينكه تمام طرح هاي آب شيرين کن با همكاري بخش خصوصي 
اجراء مي شود تصريح کرد: پس از سرمايه گذاري و وارد مدار شدن پروژه آب شيرين کن به 
صورت تضميني آب از بخش خصوصي و سرمايه گذار خريداري  و با قيمت نازل در اختيار 

مشترکان قرار مي گيرد. وي از اجراي آب شيرين کن  به ظرفيت 60 هزار متر مكعب در 
استان بوشهر خبر داد و  بيان کرد: اين پروژه ها با سرمايه گذاري 400 ميليارد توماني توسط 
بخش خصوصي در حال اجراء است که پيش بيني مي شود تا 1۸ ماه تكميل و افتتاح شود. 
مديرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر، نياز استان بوشهر به آب آشاميدني را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: مشترکان آب در شهرهاي استان بوشهر ساانه بين 90  تا 100 ميليون 
متر مكعب آب آشاميدني نياز دارند که اکنون بيش از 90 درصد آن از ديگر استان ها تامين 
مي شود. حمزه پور ميانگين سرانه مصرف آب آشاميدني هر فرد در شبانه روز را بين1۸0 
تا 200 ليتر دانست و افزود: اکنون در استان بوشهر تا 250 ليتر براي هر فرد آب توليد  و 

وارد شبكه آبرساني مي شود.

زاهدان- خبرنگار رسالت: 
حضور رزمندگان و ايثارگران براي جامعه پشتوانه محكم و متقن است و حرکت آنها بر مدار حق 
است. احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان در ديدار با هيئت رزمندگان استان 
گفت: هرکس از نظام با جان و مال و ناموس خود دفاع کند ارزشمند است و اگر حرکت بر مدار 
حق باشد قابل دفاع است. وي اظهار داشت :آنچه که براي استان مهم است اين است که استان 
را به سمتي ببريم که منتج به توليد فرهنگ، اقتصاد و امنيت گردد. ايشان گفت: رويكرد نظام 
جمهوري اسامي ايران نسبت به استان سيستان و بلوچستان نگاهي ارزشمند است اما آنچه که 
باعث ضعيف ماندن استان و فاصله شاخص ها با ميانگين کشوري شده کوتاهي کارگزاران بوده 
است و نه کوتاهي نظام. استاندار افزود: بايد آنچه که در سفرهاي مسئوان به استان قول داده 

شده به همان قول ها وفا شود تا مردم به نظام بدبين نشوند. وي تصريح کرد: پيشنهاد کردم که 
دولت با درخواستي از مقام معظم رهبري بحث راه آهن، بزرگراه و تامين آب شرب روستاها را با 
اختصاص يک ميليارد دار از صندوق توسعه ملي حل نمايد که اگر اين سه پروژه مهم در استان 
انجام شود اين استان به نقطه اثرگذاري و جايگاه واقعي خواهد رسيد. وي افزود: مديران بايد 
نيروي توانمند تربيت کنند و در ضمن مطالبه گري نيز داشته باشند و همديگر را نيز در سطح 
کشور حمايت نمايند. موهبتي تاکيد کرد :سيستان و بلوچستان جبهه اول امنيت، اقتصاد، 
بهداشت مي باشد و مهم ترين و استراتژيک ترين استان کشور از نگاه رياست جمهوري و تنگه 
احد و گنج پنهان از نگاه رهبري معظم است پس بايد زيرساخت هاي اين استان را متناسب با 
جايگاه آن ارتقاء بخشيم.  استاندار افزود: به عنوان استاندار هر فردي را که ايمان به توانمندي 
وي داشته باشم و قبول داشته باشم منصوب مي نمايم و پاي حرفم مي ايستم و مديراني را که 
فارغ از نگاه قوميتي و مذهبي باشند انتخاب مي نمايم.  وي تصريح کرد:پست بايد تغيير کند چرا 
که پست ها براي گروه، قوم و مذهب خاصي نهادينه نشده است. وي گفت: فروش سوخت را که 
در يد تعداد و گروه خاصي بود مسدود کردم چرا که بايد سود حاصل از فروش سوخت در مرز به 
جيب مردم مرزنشين برود و براي اين امر تهديد به مرگ شده ام ولي مرگ دست خداست  و پاي 
اين کار ايستاده ام.  موهبتي خاطرنشان کرد: بايد شرايطي فراهم شود که قاچاقچي معذب باشد 

و نه مردم عادي وقتشان در صف هاي بنزين هدر رود و با اعصاب و روان مردم بازي شود.

استاندار سيستان و بلوچستان:
حضور رزمندگان و ايثارگران، پشتوانه محکم و 

متقن براي جامعه است



»

رويترز:
  هزينه بيمه کشتي ها 
 در خليج فارس 
10 درصد افزايش يافت

9بين الملل يك شنبه  26 خرداد 1398
12 شوال 1440-16 ژوئن  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9517

وزارت دادگستري آمريکا از تصميم وزارت خزانه داري 
در رد درخواست دموکرات ها براي انتشار عملکرد 
مالياتي دونالد ترامپ طي سال هاي 2013 تا 2018 
حمايت کرد.به گزارش خبرگزاري فارس، وزارت 
دادگستري آمريکا روز جمعه با انتشار نظر قانوني 
خود از تصميم وزارت خزانه داري در رد درخواست 
دموکرات هاي کنگره براي انتشار عملکرد مالياتي 
ترامپ طي 6 سال حمايت کرد.»استيون انجل« 
دستيار دادستان کل در وزارت دادگستري آمريکا 
گفت: در حالي که شاخه اجرايي بايد به دليل احترام 
به درخواست هاي کنگره موافقت کند اما وزارت 
خزانه داري با پذيرش درخواست کميته موافقت 
نکرده و ما موافق هستيم که کميسيون، هدف قانوني 
مشروع براي اين درخواست را ندارد.اين نظر قانوني 

پس از آن منتشر شد که »استيون منوچين« وزير 
خزانه داري آمريکا ماه پيش احضاريه »ريچارد نيال« 
رئيس کميته راه هاي مواصاتي مجلس نمايندگان 
آمريکا را رد کرد. در اين احضاريه خواسته شده بود 
تا بازده مالياتي دونالد ترامپ در بازه زماني 2013 

تا 2018 ارائه شود.

وزارت دادگستري آمريکا:
اسناد عملکرد مالياتي ترامپ را منتشر نمي کنيم!

 

رئيس شوراي عالي انقاب يمن اعام کرد 
براي تقديم صلح به  که کشورهاي عربي 
رژيم صهيونيستي تاش مي کنند.به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از المسيره، »محمد علي 
الحوثي« رئيس کميته عالي انقاب يمن در 
سخناني تأکيد کرد که يمن به عنوان يک کشور 

داراِي خط مشي دموکراتيک حاضر است براي 
برقراري صلح عادانه، با کشورهاي مؤثر بر سر 
ميز مذاکره بنشيند.بر اساس اين گزارش، وي در 
اين خصوص تأکيد کرد: کشورهاي عربي براي 
عادي سازي روابط با اسرائيل تاش مي کنند. 
آنها مي خواهند با نابودي مسئله فلسطين، 
صلح را تقديم اسرائيل کنند.الحوثي همچنين 
در خصوص تحوات يمن نيز گفت: زماني که 
قانون بين المللي به مدت ۵ سال در خواب فرو 
 رفت، جنايتکاران، جنايت هايشان عليه يمني ها 
را تشديد کردند. تنها يکي از جنايت هايي که 
متجاوزان در يمن مرتکب شدند کافي بود تا 
قانون بين المللِي ُمرده را زنده کند، اما اين 

اتفاق نيفتاد.

محمد علي الحوثي:
کشورهاي عربي براي تقديم صلح  به اسرائيل تاش مي کنند

ديپلمات هاي عربي: 

اسرائيل در قضيه دو نفتکش متهم است
منابع ديپلمات عربي با بيان اينکه هويت عامل حادثه دو نفتکش 
در درياي عمان روشن نيست، گفتند، »اسرائيل هم با توجه به 

امکانات و توانايي هايي که دارد، در مظان اتهام است«.
به گزارش خبرگزاري فارس، صبح پنج شنبه )23 خرداد( دو 
انفجار مهيب در درياي عمان رخ داد و منابع خبري دقايقي 
بعد اعام کردند، دو نفتکش بزرگ هدف انفجار قرار گرفته اند.

با آنکه ايران اين حادثه را مشکوک خواند، مقامات آمريکايي 
از جمله مقامات وزارت خارجه و دفاع، تاش کردند با توجه به 

تنش موجود، ايران را متهم جلوه دهند. 
اما »منابع ديپلمات عربي« به روزنامه الجمهوريه لبنان گفته اند، 
»حمله اي که در درياي عمان رخ داد، از حيث زمان وقوع و 
اهداف، سؤال برانگيز است چرا که، درست زماني که نخست وزير 
ژاپن در تهران و حامل پيامي از دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريکا براي متقاعد کردن ايران به مذاکره بود، نفتکش ژاپني 

هدف قرار گرفت«.
الجمهوريه )دو روز پس از حادثه( به نقل از ديپلمات هاي عربي 
که هويت آنان را فاش نکرد، نوشت: »قطعاً يک جناح تندرو 
در دولت آمريکا قصد جنگ افروزي دارد که دو رکن آن، مايک 
پمپئو وزير خارجه و جان بولتون مشاور امنيت ملي کاخ سفيد 
هستند. در مقابل اينها،  يک جناح در دولت آمريکا نيز خواستار 

آرامش است. ظاهرا ]دونالد[ ترامپ با ماهيت عملگرايش، بيشتر 
جانب جناح آرامش خواه است. در نتيجه اصًا بعيد نيست که 
جناح تندرو از طريق مانور روي اين حمله، قصد بازيابي خود 
و کشاندن رئيس جمهور آمريکا به جنگ مستقيم عليه ايران 

را داشته است«.
بر خاف آنکه مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا روز پنجشنبه 
)13 ژوئن( ايران را مسئول حمله به دو نفتکش در درياي عمان 
معرفي کرد ، اين ديپلمات هاي عربي گفتند »تا اآن، شواهدي 
متقن وجود ندارد که نشان بدهد، چه کسي دو نفتکش را هدف 
گرفته است. از همين روست که باب اتهام زني سياسي براي 
بهره برداري و فشار بر طرف مقابل، هنوز باز است. همان طور 
که آمريکا ايران را متهم مي کند که پشت حادثه حمله به دو 
نفتکش است، اسرائيل را نيز به دليل امکانات و توانايي هايي 
که دارد، مي تواند در مظان اتهام باشد، چرا که از بروز هر جنگي 
ميان آمريکا و ايران، اول اسرائيل است که بهره مند مي شود 

]نه کسي ديگر[. 
اين منابع عربي توضيح دادند که »بايد مراقب آنچه طي هفته هاي 
اخير در منطقه افتاده، بود؛ از حمله در درياي عمان تا حمله 
حوثي ها به فرودگاه ]سعودي[ أبها. در نتيجه زمان حمله ]در 
درياي عمان کاما[ مشکوک است؛ چه از حيث هم زماني با سفر 

نخست وزير ژاپن چه از اين حيث که بافاصله پس از حمله 
حوثي ها ]به فرودگاه أبها[ بود. هدف اتهام ]آمريکا[ تأکيد بر 
متهم بودن ايران است و ]اين کشور[ تاش مي کند با انتشار 

تصاويري ويدئويي، بر مسئول سازي ايران تأکيد کند.
اين منابع عربي اين طور نتيجه گرفتند که »بر خاف صداي طبل 
جنگ که در منطقه به گوش مي رسد و حضور جناحي تندرو 
در آمريکا که تمايل به درگيري دارد، واشنگتن و تهران ُمصّر 
هستند که از جنگ بزرگ، دوري کنند. اين بدين معنا نيست که 
هيچ تقابل محدودي و در مکاني از قبل بررسي شده ، رخ نخواهد 
داد. خطرناک بودن مسئله در سوء مديريت احتمالي است که 

ممکن است مهار آن از کنترل خارج شود«.
نفتکش هاي حادثه ديده در درياي عمان يکي »فرونت التر« با 
پرچم جزاير مارشال و دومي »کوکوکا کاريجس« با پرچم پاناما 
هستند که به ترتيب حامل محموله هاي »اتانول« و »متانول« 
بودند. نفتکش اول مدتي پس از بارگيري در بندر ابوظبي دچار 
سانحه شده و کشتي دوم از »الجبيل« عربستان راهي سنگاپور 
بوده است. وزارت تجارت ژاپن اعام کرد يکي از نفتکش هاي 
حادثه ديده در درياي عمان حامل »محموله متعلق به ژاپن« 
بود. اين حادثه روز پنج شنبه 23 خرداد هم زمان با سفر »آبه 

شينزو« نخست وزير ژاپن به تهران، رخ داد.

پس از حادثه براي دو نفتکش در درياي عمان، هزينه بيمه کشتي ها 
در خليج فارس دستکم افزايشي 10 درصدي داشته است.به گزارش 
خبرگزاري فارس، شرکت هاي بيمه کننده اعام کردند که هزينه بيمه 
کشتي هايي که در خاورميانه تردد مي کنند دستکم 10 درصد افزايش 

يافته است.
اين افزايش پس از حادثه روز پنج شنبه براي دو نفتکش در درياي عمان روي 
داده است.حادثه روز پنج شنبه براي دو نفتکش پيشتر نيز نگراني ها درباره 
کاهش جريان نفت خام از يکي از مهمترين مسيرهاي کليدي کشتيراني 
جهان را افزايش داده بود و همين موضوع باعث افزايش 4/۵ درصدي قيمت 
نفت خام شده بود.اين حادثه حتي سبب شده تا برخي شرکت هايي  که 

نفتکش دارند هرگونه رزرو نفتکش براي حمل نفت از کشورهاي حاشيه اي 
خليج فارس را لغو کنند.

از سوي ديگر، هزينه حمل نفت توسط سوپر نفتکش ها از کشورهاي حاشيه اي 
خليج فارس به کشورهاي آسيايي در روز پنج شنبه از 13 هزار دار در روز، 
افزايشي 2 هزار داري داشته باشد.منابع خبري صبح پنج شنبه )23 خرداد( 
از وقوع دو انفجار مهيب در درياي عمان خبر دادند. مدتي بعد روشن شد که 
دو نفتکش دچار حريق شده اند. نفتکش »فرانت آلتر« )Front Altair( با 
پرچم جزاير مارشال متعلق به نروژ از قطر »اتانول«  بارگيري کرده و »کوکوکا 
کوريجس« )Kokuka Courageous( با پرچم پاناما از »الجبيل« عربستان 

به مقصد سنگاپور، محموله »متانول« بارگيري کرده بود.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب معصومه )بهار( بهياري فرزند مه يار به شماره شناسنامه 
3187 صادره از زاهدان در مقطع كارشناسي رشته پرستاري صادره از واحد دانشگاهي 
آزاد اسامي واحد زاهدان با شماره 57510900034 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد زاهدان به 

نشاني زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسامي واحد زاهدان ارسال نمايد.
مدرك فار غ التحصيلي اينجانب الهام خديوي فرزند محسن به شماره شناسنامه 326 
صادره از مشهد در مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي صادره از دانشگاه 
آزاد اسامي واحد قوچان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد قوچان به نشاني: قوچان - كيلومتر 

4 جاده قوچان - مشهد - مجتمع دانشگاه آزاد اسامي واحد قوچان ارسال نماييد.
كارت هوشمند، كارت ماشين، بيمه نامه و سند كمپاني كاميون كمپرسي بنز ال كا 
مدل 139 به رنگ نارنجي روغني و شماره پاك 825ع14- ايران 22 و شماره موتور 
3359241012095 و شماره شاسي NAB37435516614688 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت پيکان مدل 1389 به رنگ سفيد شيري روغني 
و شماره پاك 171ج12- ايران 79 و شماره موتور 11489067970 و شماره شاسي 

NAAA46AA3BG153032 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت پيکان به شماره پاك 61-833ج59 و شماره شاسي 31670316 و 
شماره موتور 11486072902 به نام محمد لطفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري دي ام هاچ بك مدل 1384 به شماره پاك 15-264و82 و به 
شماره 01162356 و شماره شاسي S1442284176805 به نام علي اصغر ذالي شيخ رجب 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پاك خودرو پرايد 131 دوگانه سوز جي ال ايکس آي مدل خودرو 1389 به شماره شاسي 
S1412289700355 و شماره موتور 3837320 و شماره پاك ايران 23- 542ي88 به رنگ 

سفيد روغني به نام مصطفي عطريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودروي كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 به رنگ آبي روغني مدل 
1388 و شماره انتظامي ايران 55-842س49 و شماره موتور 484552 و شماره شاسي 
NAZPL140TIL194144 به نام آقاي رحمت اله بشيري به شماره ملي 0040642380 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
206TUX مدل 1396 به شماره شاسي  برگ سبز خودرو سواري هاچ بك تيپ 
NAAP13FE0HJI23389 و شماره موتور 174B0015524 و شماره پاك ايران 38-

276م44 به نام معصومه خداشاهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت ماشين، برگ سبز، بنچاق خودروي سواري پرايد تيپ جي تي ايکس آي مدل 1389 
به شماره موتور 3531172 و شماره شاسي S1412289198571 و شماره پاك ايران 68-

887هـ16 به نام محمدعلي موسائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مجوز و كارت شناسايي و دفترچه مهمات مربوط به ساح ام يك به شماره ساح 
2998002 كاليبر 30/06، 8 تير نيمه اتوماتيك ساخت آمريکا به نام محمد كريميان فرزند 

كريم به شماره كد ملي 5289761691 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب فريدون جهاني فرزند محمود مالك خودرو سواري سمند مدل 1393 به شماره 
انتظامي 61-152د25 و شماره شاسي 661687 و شماره موتور 124K0392261  به علت 
فقدان اسناد فروش)برگ كمپاني( و شناسنامه مالکيت برگ سبز تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب محمدمهدي حسنلو مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايکس مدل 1386 به 
شماره انتظامي 87-363س17 و شماره بدنه 40398922 و شماره موتور 12486200995 
به علت فقدان اسناد فروش، برگ كمپاني تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 206SD مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره شهرباني 91-

 NAAP41FE1GJ769342 166 و شماره شاسيB0003708 383ق73 و شماره موتور
به نام حسين رضائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالکيت و سند كمپاني سواري پرايد تيپ سايپا 141 آي مدل خودرو 1387 به 
شماره شاسي S1482287243912 و شماره موتور 2325032  و شماره پاك ايران 
73- 399م23 به رنگ سفيد روغني به نام قاسم مندگاري فرزند قنبر مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالکيت يك دستگاه نيسان وانت دوكابين DX به شماره شاسي 22002178 
و شماره موتور 24878277 و شماره انتظامي 13-268م48 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني يك دستگاه پژو سواري 405 به شماره شاسي 82062408 و شماره 

موتور 12482050004 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره 1901921 متعلق به اتوبوس ولوو مدل 13870 به رنگ 
نخودي و شماره انتظامي 348ع95- ايران 23 و شماره موتور 129121 و شماره شاسي 

002020 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري سمند سورن به شماره پاك 224ص57- ايران 
14 به رنگ سفيد روغني مدل 1389 و شماره موتور 12488316721 و شماره شاسي 

NAACC1GF9AF427130 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني سواري پژو 405SLX مدل 1396 به رنگ مشکي متاليك و شماره پاك ايران 
 NAAM31FE1HK613688 164 و شماره شاسيB0119882 68-856ط72 و شماره موتور

به نام كوروش قنواتي فرزند يونس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت خودرو سواري پرايد مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
 NAS411100C4906735 ايران 75-271ص64 و شماره موتور 4796713 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 165A0151364 سند كمپاني پژو 206 مدل 97 رنگ سفيد ش   ش ايران 75-614س85 و ش م

و ش شاسي 552676 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالکيت )برگ سبز( خودرو پرايد 141 مدل 1387 به رنگ نقره اي 
متاليك و شماره انتظامي ايران 53-546ص17 و شماره موتور 2752021 و شماره شاسي 
S1482287282288 به مالکيت مرضيه ميرزاعلي اكبري دهاقاني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالکيت )برگ سبز( سواري پرايد به رنگ مشکي مدل 1379 و شماره پاك ايران 
81-385ب63 و شماره موتور M13152098 و شماره شاسي S1412279629350 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالکيت )برگ سبز( خودرو پرايد مدل 1374 به رنگ سفيد شيري و شماره 
 S1442273107113 انتظامي ايران 23-875ق28 و شماره موتور 00795732 و شماره شاسي

به مالکيت زهرا قاسمي زواره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت موتورسيکلت باختر 125 مدل 93 رنگ مشکي ش ش 
ايران 814-67374 و ش م 132266 و ش شاسي 9327044 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 NAACJ1JEXGF311431 به شماره پاك 72-469ط74 و شماره بدنه LX برگ سبز خودرو سمند
و شماره موتور 147H0194476 به نام عرفان اه اسمعيل پور عربي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 139B0100054 مدل 1394 به شماره موتور  PARSTU5 سند مالکيت خودروي سواري پژو
و شماره شاسي 886532 و شماره انتظامي 59-149ب57 به نام الهام غيجي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودروي ايويکو مدل 1386 به رنگ سفيد و شماره موتور 604623 و شماره 
شاسي 005276 و شماره انتظامي 55-285ع42 به نام الهام غيجي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
LX به شماره بدنه  اينجانب عرفان اه اسمعيل پور عربي مالك خودرو سمند 
NAACJ1JEXGF311431 و شماره موتور 147H0194476 و شماره پاك 72-469ط74 
به علت سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نکا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايند بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دفترچه كشاورزي به شماره 87 تاريخ صدور 1379/11/26 متعلق به اينجانب جعفر كمال 
غريبي مفرد فرزند قاسم به شماره شناسنامه 9 و به كد ملي 2122170697 در سطح 7 هکتار و 

هفت ني واقع در روستاي ميرمحله گرگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني سندكارخانه مربوط به سواري پژو پارس TU5 مدل 1394 به رنگ سفيد 
روغني و شماره انتظامي 218ب12- ايران 30 و شماره موتور 139B0085128 و شماره 
شاسي NAAN11FCXFK833436 متعلق به خانم فاطمه رضائي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب فائزه پروازه به شماره دانشجويي 9411301003 رشته گفتاردرماني 

از دانشگاه علوم پزشکي زاهدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1390 به شماره انتظامي 789ص36- ايران 85 
و شماره موتور 12490178975 و شماره شاسي NAAM01CA3BE211192 به رنگ 

سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو پارس مدل 1395 به شماره انتظامي 
 NAAN01CE5GH873654 287س66- ايران 85 و شماره موتور 1240865305 و شماره شاسي

به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودرو وانت تويوتا هايلوكس مدل 2005 به شماره انتظامي 
116ب33- ايران 85 و شماره موتور 3411137 و شماره شاسي 172365 به رنگ بژ متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز و كارت پاك تراكتور كشاورزي ام الف 285 مدل 1387 به شماره موتور 
LFW07008U و شماره شاسي G01461 و شماره انتظامي 135ك11- ايران 85 به رنگ 

قرمز روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 جي ال ايکس مدل 1388 به رنگ نقره اي 
متاليك و شماره پاك 667ب35- ايران 89 و شماره موتور 12488104771 و شماره شاسي 

NAAM01CA49R295834 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند، كارت ماشين، بيمه نامه و سند كمپاني كاميون كمپرسي بنز ال كا 
مدل 1391 به رنگ نارنجي روغني و شماره پاك 825ع14- ايران 22 و شماره موتور 
3359241012095 و شماره شاسي NAB37435516614688 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت پيکان مدل 1389 به رنگ سفيد شيري روغني 
و شماره پاك 171ج12- ايران 79 و شماره موتور 11489067970 و شماره شاسي 

NAAA46AA3BG153032 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند به شماره 1912804 مربوط به ناوگان باري به نام احمد اعتمادي نيا در قبال 

پايانه هاي حمل و نقل مازندران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سيده باهره پاكدامن فرزند سيدعلي به شماره 
شناسنامه 5446 صادره از تهران، دانشنامه پايان تحصيات دوره كارشناسي 
صادره از موسسه آموزش عالي سوره با شماره 11/4493 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي به شماره 87 تاريخ صدور 1379/11/26 متعلق به اينجانب جعفر 
كمال غريبي مفرد فرزند قاسم به شماره شناسنامه 9 و به كد ملي 2122170697 در 
سطح 7 هکتار و هفت ني واقع در روستاي ميرمحله گرگان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت ماشين، برگ سبز، سند كمپاني، كارت سوخت و معاينه فني خودرو سواري پژو 
پرشيا مدل 1387 به شماره شاسي 12487194992 و شماره موتور 405112 و شماره 
پاك ايران 21-981ص16 به نام مجيد عين الهي سلطان آباد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب جعفر شادي اصل سرور مالك وانت پيکان به شماره موتور 118P0009852 و 
شماره شاسي DG390195 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد مقدم مالك پژو 206 به شماره شاسي EJ498687 و شماره انتظامي 
689ج95- ايران 22 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب علي بشوليده مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0885082 و شماره شاسي 
GH9192748 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب قربان نورمحمدزاده مالك وانت پيکان به شماره موتور 11490056594 و شماره 
شاسي CG220507 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب مهدي خواجه بافتي مالك سمند به شماره موتور 12490067156 و شماره 
شاسي BF753108 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب آرزو آرمان پور مالك رانا به شماره موتور 160B0053282 و شماره شاسي 
DT028857 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ اعام وضعيت )برگ سبز( و سند خودروي سواري پرايد به رنگ نقره اي مدل 
88 و شماره موتور 3112285 و شماره شاسي S1422288109850 و شماره انتظامي 

15-957ط19 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 CF111880 گواهي مي شود فاكتور شماره 971244161 مربوط به بلوك سيلندر به شماره بدنه
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و هر گونه مسئوليت درخصوص فاكتور 

قبلي بر عهده اينجانب مي باشد.
سند مالکيت راهور سمند به شماره شاسي CF760891 و شماره انتظامي 796د62- ايران 

77 به نام عباس عربي  نژاد مقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب احسان ناجم حصاري مالك پژو 206 به شماره موتور 166B0014256 و شماره 
شاسي HJ011535 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

خبر
 تأکيد سازمان ملل 

بر از سرگيري روند سياسي در ليبي
فرستاده سازمان ملل به ليبي بر ضرورت از سر گرفتن روند سياسي در اين کشور 
تاکيد کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مصراوي، »غسان سامه« فرستاده 
سازمان ملل به ليبي در جريان ديدار با »خميس الجهيناوي« وزير خارجه تونس 
تاکيد کرد: بايد روند سياسي در ليبي از سر گرفته شود.وي در ادامه افزود: ما براي 
توقف تمام عمليات نظامي در ليبي و نه فقط تحقق آتش بس در اين کشور تاش 
مي کنيم.سامه تصريح کرد: امکان بازگشت به گفت وگوها در ليبي وجود دارد.

وي تاکيد کرد: ما براي تسريع روند سياسي در ليبي تاش کرده ايم. جنگ در ليبي 
تاکنون بيش از 6۷0 کشته و سه هزار مجروح برجاي گذاشته است.

 کوربين، ارزيابي دولت انگليس
از حمله به نفتکش ها را زير سؤال برد

رهبر حزب کارگر انگليس ادعاي دولت اين کشور در مورد نفتکش هاي مورد 
حمله قرار گرفته در درياي عمان را زير سوال برد.به گزارش خبرگزاري مهر، 
»جرمي کوربين« رهبر حزب کارگر انگليس با انتشار مطلبي در توئيتر در 
خصوص حادثه روز پنج شنبه در درياي عمان، از دولت انگليس خواست تا 
براي کاستن از تنش ها در خاورميانه تاش کند.کوربين به تصميم دولت 
انگليس براي حمايت از آمريکا در مورد اتهامات وارده به ايران مبني بر دست 
داشتن در حمله به دو تانکر نفتي واکنش نشان داده و با زير سوال بردن 
ارزيابي دولت، سوال کرده آيا دولت بريتانيا مدرک معتبري دال بر دخالت 
ايران دارد يا نه.وزارت امور خارجه انگليس اخيرا  با انتشار بيانيه اي دروغين  
مدعي شد طبق برآوردهايش تقريباً مطمئن است که سپاه پاسداران در 

حمله به دو نفتکش در نزديکي آب هاي ايران نقش داشته است.

 انهدام مخفيگاه هاي داعش 
در استان »اانبار« عراق

فرمانده عمليات »الجزيره« از عمليات ضد تروريستي نيروهاي امنيتي 
عراق در استان اانبار خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سومريه 
نيوز، »قاسم المحمدي« فرمانده عمليات الجزيره اعام کرد که نيروهاي 
عراقي موفق شدند تونل ها و مخفيگاه هاي داعش را در استان اانبار هدف 
قرار دهند.وي در ادامه افزود: اين عمليات در صحراي الجزيره واقع در غرب 

عراق با نظارت فرماندهان ميداني صورت گرفت.
المحمدي تصريح کرد: نيروهاي ارتش و بسيج عشاير و نيروي هوايي عراق 
در اين عمليات شرکت داشتند.وي تاکيد کرد: ما با اجراي اين عمليات 
 به عناصر داعش پيام داديم که آنها حتي در يک وجب از خاک عراق 

نمي توانند پناه بگيرند.

با مطبوعات جهان

تحليل رسالت از گزارش نيويورك تايمز 

ترامپ در چندقدمي پرتگاه 
بخش بين الملل

هر اندازه به انتخابات رياست جمهوري آمريکا نزديک تر مي شويم، 
نظرسنجي هاي بيشتري در خصوص وضعيت دونالد ترامپ در کاخ 
سفيد منتشر مي شود. اگرچه دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات 
متحده آمريکا نظرسنجي هاي منابع و موسسات مستقل در اين کشور 
که دال بر کاهش محبوبيت وي طي ماه هاي اخير دارد را رد کرده 
است ،اما نظرسنجي هاي داخلي اعضاي کمپين انتخاباتي ترامپ نيز 
نشان مي دهد که او وضعيت خوبي در نزد راي دهندگان آمريکايي 
ندارد!ً نظرسنجي داخلي  کمپين انتخاباتي ترامپ ، به خوبي نشان 
مي دهد که ترامپ در دور نهايي انتخابات رياست جمهوري سال 
2020، در مقابل رقيب احتمالي خود يعني جو بايدن بازنده خواهد 
بود. نکته حائز اهميت اينکه نظرسنجي مذکور، از سوي اعضاي 
کمپين انتخاباتي ترامپ صورت گرفته و نتايج آن به تازگي از سوي 

ABC  منتشر شده است. 
اين نظرسنجي نشان مي دهد که ترامپ در ايالت هاي کليدي و تعيين 
کننده، از جو بايدن نامزد احتمالي دموکرتها در دور نهايي انتخابات 
رياست جمهوري آينده عقب افتاده است. بر اين اساس بايدن در ايالت 
پنسيلوانيا، ۵۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده است، در حالي که 
ترامپ موفق به کسب تنها 39 درصد آرا شده است. در ايالت فلوريدا 
نيز بايدن با اختاف ۷ درصد از ترامپ پيشي گرفته است. در ايالت 
ويسکانسين) ديگر ايالت خاکستري و کليدي آمريکا ( نيز بايدن موفق 
به کسب ۵1 درصد آراي افراد شرکت کننده در نظرسنجي شده است. 
اين در حالي است که ترامپ 41 درصد آرا را کسب کرده است. ازم به 
ذکر است که رئيس جمهور اياات متحده آمريکا در انتخابات رياست 
جمهوري سال 2016 توانست با پيروزي در اين سه ايالت حساس و 

کليدي، بر هياري کلينتون رقيب دموکرات خود پيروز شود.
اين نظرسنجي معنادار، در ماه مارس صورت گرفته است، اما داده هاي 
آن اخيرا منتشر شده است. اعضاي ارشد کمپين انتخاباتي ترامپ ضمن 
تاييد اين نظرسنجي مدعي شده اند که پس از ماه مارس، موقعيت 
ترامپ در نظرسنجي ها بهبود يافته است، حال آنکه نظرسنجي هاي 
جديدي که از سوي دانشگاه کوئيني پياک و ديگر موسسات آمريکايي 
صورت گرفته است، نشان دهنده عقبگرد بيشتر وي در آراي ايالتي 
است. به عنوان مثال، ترامپ در نظرسنجي داخلي کمپين انتخاباتي 
ترامپ در  ايالت تگزاس ، با 2 درصد اختاف از بايدن پيش بوده است، 
حال آنکه در نظرسنجي اخير کوئيني پياک،با اختاف 4 درصد از 
 بايدن عقب افتاده است. در اين نظرسنجي، بايدن 48 درصد و ترامپ 

44 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند. 
نکته حائز اهميت اينکه در اکثر نظرسنجي هاي صورت گرفته، 
شهروندان آمريکايي از وضعيت اقتصادي کشورشان در دوران ترامپ 
نسبتا راضي هستند. اين در حالي است که ميزان نارضايتي آنها از 
سياست خارجي دولت ترامپ به نقطه اوج خود رسيده است. در 
چنين شرايطي ترامپ براي فرار از مخمصه اي که در حوزه سياست 
خارجي آمريکا و به واسطه حضور افرادي مانند جان بولتون و مايک 
پمپئو ايجاد شده است، چاره اي جز تغيير وضعيت موجود ندارد. رئيس 
جمهور اياات متحده آمريکا به خوبي مي داند که اگر فضاي حاکم بر 
سياست خارجي کشورش ادامه پيدا کند، اين موضوع به پاشنه آشيل 
وي در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 تبديل خواهد شد. با 
توجه به اين موارد، رمزگشايي از ديپلماسي التماسي ترامپ در مقابل 
ايران چندان دشوار نيست! رئيس جمهور اياات متحده آمريکا در 
صدد خروج از دامي است که وي به دست خود و با خروج از برجام و 

متعاقبا، تحريم و تهديد ملت ايران صورت داده است.

اينجانب مجيدايزدي مالك پژو 405 به شماره موتور 124K0859607 و شماره شاسي 
GR664180 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب احد ميرزاپور كريم آباد مالك رانا به شماره موتور 163B0214747 و شماره 
شاسي GT135314 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

 کسب عنوان "برترين مشاور پذيرش" 
توسط شرکت تامين سرمايه نوين

شرکت تامين سرمايه نوين از سوي شرکت فرابورس ايران به عنوان "برترين مشاور 
پذيرش" معرفي شد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، بر اساس گزارش ارزيابي 
کيفي عملکرد مشاوران پذيرش که هر سال از سوي شرکت فرابورس منتشر مي شود، 
شرکت تامين سرمايه نوين توانست با کسب 46 امتياز، عنوان "برترين مشاور پذيرش" 
سال 139۷ را بين ارائه دهندگان خدمات مشاوره از آن خود کند.در اين رتبه بندي، 
معيارهاي ارزيابي کيفي هيئت پذيرش شامل مواردي چون جامع بودن مطالب و محتواي 
اميدنامه، نبود خطا در اسناد و مدارک ارائه  شده، مغايرت نداشتن مطالب ارائه  شده با 
ساير اطاعات موجود، تسلط مشاور پذيرش بر وضعيت صنعت و شرکت و نيز بيان و 
ارائه خدمات مشاوره است. گفتني است شرکت تامين سرمايه نوين با سرمايه 9 هزار 

ميليارد ريالي، بزرگ ترين شرکت تامين سرمايه کشور به شمار مي رود.

ساعت کاري شعب بانک قرض الحسنه 
مهرايران در برخي استان ها تغيير کرد

با آغاز روزهاي گرم و پيش رو داشتن فصل تابستان به دليل کاهش فشار بار مصرفي بر 
شبکه برق و نيز با هدف مديريت مصرف انرژي ساعت کاري شعب بانک قرض الحسنه 
مهرايران در استان هاي کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، مازندران، خراسان جنوبي، گلستان 
و سيستان و بلوچستان تغيير کرد.به گزارش روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهرايران، 
بر اساس اين تغييرات شعب بانک در اين استان ها از ساعت ۷:00 تا 13 فعاليت خواهند 
کرد البته ساعت کاري در روزهاي پنج شنبه از ۷:30 دقيقه تا 12 مي باشد.پيش از 
اين، بر اساس دستور استانداري هاي کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، مازندران، خراسان 
جنوبي، گلستان و سيستان و بلوچستان براي تغيير ساعت کاري ادارات استان، بحث 
تغيير ساعت کاري بانک ها به کميسيون هماهنگي بانک ها اباغ شده بود که در اين 
زمينه با نظر کميسيون هماهنگي بانک هاي استان و به دليل لزوم مديريت مصرف 

انرژي، ساعت کاري شعب بانک قرض الحسنه مهر ايران نيز تغيير کرد.

بازديد رئيس مجلس و وزراي کار و جهاد کشاورزي 
 از غرفه پست بانک ايران 

در جشنواره عشاير خراسان شمالي
دکتر علي اريجاني رئيس مجلس شوراي اسامي و وزاري کار و جهاد کشاورزي با 
حضور در جشنواره ملي فرهنگي - ورزشي عشاير که در محل ارگ تاريخي بلقيس استان 
خراسان شمالي برگزار شد از غرفه پست بانک جوشقان از توابع شهرستان اسفراين 
بازديد و از نزديک با خدمات اين بانک آشنا شدند.به گزارش روابط عمومي پست بانک 
ايران: باجه پست بانک جوشقان با برپايي غرفه در جشنواره ملي فرهنگي ورزشي 
عشاير که با حضور بيش از 2۵ استان در محل ارگ تاريخي بلقيس اين شهرستان طي 
روزهاي 23 و 24 خردادماه سال جاري برگزار شد به معرفي خدمات و دستاوردهاي 
اين بانک به بازديدکنندگان پرداخت.همچنين محمد شريعتمداري وزيرتعاون، کار و 
رفاه اجتماعي و محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي با حضور در اين نمايشگاه از غرفه 
پست بانک ايران بازديد و از نزديک با خدمات آن آشنا شدند.گفتني است: در جشنواره 
مذکور، ظرفيت ها و اقدامات گردشگري مناطق عشايري، کااهاي عشايري و همچنين 

فرهنگ، آداب و رسوم اين قشر معرفي شد.



»

ميرزاده: 
۱۰هزار ميليارد تومان 

مطالبات فرهنگيان 
پرداخت نشده است

اجتماعي يك شنبه  26 خرداد 101398
12 شوال 1440-16 ژوئن  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9517

سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت: 1۵ سال است که بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
از مطالبات فرهنگيان پرداخت نشده است.به گزارش فارس، ميرحمايت ميرزاده در برنامه 
تلويزيوني پرسشگر، اظهار کرد: بيش از 10 هزار ميليارد تومان از مطالبات فرهنگيان، بيش 
از 1۵ سال است که پرداخت نشده و دولت به فرهنگيان بدهي دارد که تا پرداخت نشود 
هيچ کدام از اسناد باادستي قابل اجرا نيست زيرا معلم خسته است و انگيزه ندارد.ميرزاده 
افزود: در 42 سرفصل از جمله خريد خدمات، حق الزحمه امتحانات، پاداش پايان خدمت 
بازنشستگان، حق مهدکودک، پول لباس خدمتگزار، اياب و ذهاب در مناطق محروم و... بدهي 
معوق وجود دارد و سرپرست جديد بايد شرط بگذارد که ابتدا مطالبات بايد پرداخت شود و 
در غيراينصورت نبايد وزارت را قبول کند.وي با طرح اين پرسش که چرا دستگاه هاي ديگر 
پول دارند ولي آموزش و پرورش ندارد؟ اظهار کرد: يکبار اعضاي دولت اعام کنند تا زماني 

که فرهنگيان مطالبات خود را دريافت نکرده اند، حقوق خود را نمي گيرند؛ دولت يا دارد يا 
ندارد؛ اگر ندارد براي همه نبايد داشته باشد اما دستگاه هاي ديگر پاداش پايان خدمت و... 
را به موقع مي پردازند ولي کدام دستگاه تا 1۵ سال مطالبات معوق دارد؟ ميرزاده افزود: 
سرپرست جديد بايد شرط کند که دولت مطالبات فرهنگيان را با يک چک واريز کند و در 
غير اينصورت نمي تواند برنامه ها را اجرا کند.وي با بيان اينکه آموزش و پرورش در برنامه 
ششم توسعه در اولويت نبود و دولت در ايحه يک بند آورده بود که ما آن را تا 20 بند افزايش 
داديم، درباره قانون معافيت مدارس از بهاي انرژي گفت: در قانون معافيت مدارس از پرداخت 
قبوض مصرفي، »رعايت الگوي مصرف« قيد شده بود که وزارت نيرو عددي را در نظر گرفت 
و چون مدارسي از الگوي مصرف بااتر بودند، مشکاتي پيش آمد. هرچند آيين نامه اي وضع 

نشد اما خودشان عما دارند آن را براي مدارس اجرا مي کنند.

خبر
نمکي: 

 قوانين حوزه باياي طبيعي 
نيازمند بازنگري است

وزير بهداشت با بيان اينکه در زمان وقوع حوادث نيازمند فرماندهي 
واحد هستيم، گفت: قوانين حوزه باياي طبيعي نيازمند بازنگري 
است.به گزارش فارس، سعيد نمکي در کنگره سامت در حوادث و بايا 
گفت: در بين کشورهاي شرق مديترانه سال ها پيش رتبه اول در کنترل 
بيماري هاي واگيردار را کسب کرديم در همان روزها يعني حدود ۳0 
سال پيش که به عنوان معاون بهداشت وزارت بهداشت فعاليت مي کردم 
هراس اين را داشتيم که در سياه چاله بيماري هاي غيرواگير مانند حوادث 
جاده اي و تروما گرفتار نشويم و ما را بر آن داشت تا اداره کل بيماري هاي 
غيرواگير را ايجاد کنيم.نمکي ادامه داد: کشورهايي که در زمينه مديريت 
بيماري هاي واگير موفق بوده اند به سمت برنامه ريزي براي کنترل 
بيماري هاي غيرواگير حرکت مي کنند آمارهاي مرگ و مير در سال ۹۶ 
نشان مي دهد که مرگ ۳۸0 هزار نفر در کشور ثبت شده که ۳1۳ هزار 
مرگ به دليل بيماري هاي غيرواگير بوده و در بين آنها ۹۷ هزار مرگ به 
دليل فشار خون باا بوده است.وزير بهداشت اظهار کرد: قوانين موجود 
کشور در رابطه با باياي طبيعي نيازمند بازنگري است و هنوز فرماندهي 
واحد در زمينه مواجهه با باياي طبيعي نداريم؛ سازمان پدافند غيرعامل 
فعاليت خود را دارد، وزارت کشور و هال احمر و سازمان اورژانس نيز 
فعاليت هاي خود را ادامه مي دهند؛ در اوج بحران ها جزيره اي عمل کردن 
يکي از مشکات است.نمکي گفت: در حوزه ساخت و ساز کشور قوانين 
زيادي وجود دارد اما اگر زلزله بااي ۶ ريشتر در شهري مثل تهران رخ 
دهد کدام يک از اين بناهاي تأييد شده دوام خواهند داشت؟ در زلزله 
رودبار و منجيل نيز برخي ساختمان هايي که به عنوان ضد زلزله ساخته 

شده بودند فرو ريختند.

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري:
 بازنشستگان از بيمه تکميلي 

رضايت ندارند
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت با اينکه ساليانه حدود 
1400 ميليارد تومان براي بيمه تکميلي بازنشستگان کشوري هزينه 
مي شود اما هم ما و هم بازنشستگان از خدمات بيمه تکميلي ناراضي 
هستيم.به گزارش ايسنا، سيد ميعاد صالحي، در يادداشت خود 
در اينستاگرام نوشت: با اينکه ساليانه حدود 1400 ميليارد تومان 
براي بيمه تکميلي بازنشستگان کشوري هزينه مي شود، هم ما و 
هم بازنشستگان از خدمات بيمه تکميلي ناراضي هستيم.صالحي با 
بيان اينکه مذاکره با شرکت هاي بيمه گر و بازنگري در قرارداد را آغاز 
کرده ايم، تاکيد کرده است: از عموم تشکل ها و کانون هاي بازنشستگي 
مي خواهم که پيشنهادات عملياتي خود در مورد بيمه تکميلي را به ما 
ارائه کنند.وي يادآور شد: همايش 12 تيرماه که با حضور بيش از ۵00 
نفر از مديران کانونهاي بازنشستگي کشور برگزار مي شود و همچنين 
جلسات مقدماتي اين همايش که در استانها برگزار مي شود، فرصت 

خوبي براي هم انديشي در اين باره خواهد بود.

کرم پور: 
 سونامي ملخ ها

زندگي کشاورزان را تهديد مي کند
نماينده مردم فيروزآباد در مجلس گفت: هجوم ملخ ها به استان فارس و 
شهرستان هاي حوزه انتخابيه بنده به سونامي تبديل شده است و زندگي 
مردم، کشاورزان و باغداران را تهديد به نابودي مي کند.کورش کرم پور 
در گفت وگو با فارس، افزود: براي حل مشکل ملخ ها بايد اعتبار نقدي 
مناسب تامين شود و مسئوان و همه امکانات کشوري با عزمي ملي با 
اين سونامي نابودگر که کشور را تهديد مي کند، مبارزه کنند.کرم پور 
تصريح کرد: 14 ميليارد دار ارز 4200 توماني براي تامين کااهاي 
اساسي در نظر گرفته شده است که تفاوت آن با ارز نيمايي حدود بيش 
از ۵0 هزار ميليارد تومان است. مردم و مجلس حق دارند بدانند اين 
مبلغ به چه کسي و براي چه کااهايي اختصاص يافته است و تاثير آن بر 
کاهش قيمت ها و زندگي مردم چيست؟ عضو هيات رئيسه کميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسامي خاطرنشان کرد: امروز شاهد آن هستيم که 
فشار بي حد و اندازه اي به زندگي مردم وارد مي شود، رتبه بندي معلمان 

و توجه به مشکات معيشتي مردم در اولويت قرار گيرد.

موسوي ارگاني:
 فرار مالياتي برخي از وکا 

بايد پيگيري شود
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از وجود پديده حق الوکاله هاي 
نجومي در جامعه گفت: به همين منظور، موضوع فرار مالياتي در شغل 
وکالت بايد توسط دولت پيگيري شود.سيدناصر موسوي ارگاني در گفت 
وگو با فارس، گفت: انحصاري بودن بازار وکالت در کنار عدم شفافيت 
حق الوکاله ها منجر به بروز معضاتي مانند حق الوکاله نجومي و فرار 
مالياتي برخي از وکا شده است.وي افزود:اين درحالي است که يکي 
از راهبردهاي دولت به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش 
وابستگي بودجه به نفت، جلوگيري از فرار مالياتي موديان است.

موسوي ارگاني ، گفت: ساماندهي حق الوکاله هاي دريافتي توسط 
وکا، از گذشته يکي از مسائل بازار خدمات حقوقي بوده و به همين 
دليل، رئيس قوه قضائيه پيرامون مشخص بودن حق الوکاله ها دستوري 
صادر کرد تا هم درآمد وکا و ميزان ماليات پرداختي توسط آن ها 
قابل شناسايي شود و هم هزينه هاي افرادي که به وکيل نياز دارند، 
قابل تخمين باشد.وي در مورد ضرورت شفاف سازي حق الوکاله ها و 
برخورد با پديده حق الوکاله هاي نجومي عنوان کرد: در خيلي مواقع 
از حق الوکاله هاي دريافتي توسط وکا، بسيار بيشتر از مقدار واقعي 
بوده که اين اجحاف در حق موکل است.موسوي ارگاني ادامه داد: با 
برنامه ريزي و ايجاد سازوکارهاي مناسب مي توان جلوي خيلي از اين 
اجحاف ها را گرفت.وي در خصوص ضرورت برخورد با فرار مالياتي 
برخي وکا مطرح کرد: مسئله فرار مالياتي نه تنها در شغل وکالت بلکه 
در ساير مشاغل نيز بايد توسط دولت پيگيري شود چرا که براي تأمين 

هزينه هاي کشور، مجبوريم درآمد مالياتي را افزايش دهيم.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت مسافربري سفر طايي قزوين) سهامي 
خاص ( به شماره ثبت 4405 و شناسه ملي 10861430452 دعوت مي شود تا 
در جلسه مجمع عمومي عادي که در ساعت 10 مورخ 1398/04/10 در آدرس 
قزوين فلکه تهران قديم پايانه آزادگان غرفه 12 کدپستي 3416654999 

تشکيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب مديران
 2- انتخاب بازرسان

 3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: 98/3/26

خ ش: 98/3/26

آگهي دعوت شركت تعاوني تهيه و 
توزيع صنف دارندگان دكان گوشت 

گاوي تهران
چون در جلسه نوبت اول مورخ 98/3/25 نصاب قانوني حاصل نشد از کليه 
اعضاي محترم شرکت تعاوني دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
مذکور که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/4/10 ر محل شرکت 
تعاوني واقع در دروازه شميران - خيابان هدايت - پاك 49 تشکيل مي شود 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي 97 و بودجه 98

3- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
تاريخ انتشار: 98/3/26

خ ش: 98/3/26

آگهي دعوت مجمع
نظر به اتمام مدت تصفيه و عدم تصفيه بدينوسيله از کليه سهامداران محترم 
شرکت سهامي خاص منحله يول سازان اروميه در حال تصفيه به شماره ثبت 
9586 و شناسه ملي 10220144720 دعوت مي شود که در ساعت 10 صبح 
مورخ 98/4/12 در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در نشاني اروميه ميدان 

شهدا پاك 628 منعقد خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت تصفيه
2- انتخاب مدير يا مديران تصفيه

تاريخ انتشار: 98/3/26
خ ش: 98/3/26
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 كانون بازنشستگان بانك تجارت 
 به شماره ثبت 2227 

به شناسه ملي 10100182847
 آگهي دعوت كانون بازنشستگان 

 بانك تجارت به شماره ثبت 2227 
 به شناسه ملي 10100182847 

جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
بدينوسيله از کليه سهامداران موسسه دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده که در ساعت 9 صبح مورخ 1398/04/06 در محل قانوني 

شرکت تشکيل مي شود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تغيير آدرس
تاريخ انتشار: 98/3/26

هيات تصفيه شركت سهامي خاص يول سازان اروميههيات مديره شركتخ ت: 98/3/26 مقام دعوت كننده: هيات مديره كانون 
بازنشستگان بانك تجارت

هيات مديره شركت تعاوني گوشت گاوي تهران

اصاحيه
درآگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم )شرکت تعاوني خدمات 
فرودگاهي شتابان( که در روزنامه رسالت مورخ 98/3/22 صفحه اول درج 

گرديد بند دوم دستورجلسه بدين صورت اصاح مي گردد:
 رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره گزارش حساب سود و زيان سال 1397 و 

هيات مديرهتصويب بودجه سال 1398

گروه اجتماعي- مرضيه صاحبي
هنوز در برهمان پاشنه »کي داده و کي گرفته؟« مي چرخد. 
غافل از آنکه گاهي براي ليلي و مجنون ها و شيرين و فرهادها 
هم جدايي به تنها گزينه روي ميز بدل مي شود. اين جهاِن 
سست و بي بنياد، عاشقان و معشوقاني را به خود ديده که 
روزي حاضر بوده اند جانشان را فداي يکديگر کنند و روزي 
ديگر بر سر »مهريه« چانه زني کرده اند و سرانجام؛ عاشقان 
دلخسته از وصل، راهي زندان شده اند. هرچند به تازگي قرار 
بود تماشاگر سکانس پاياني حبس براي اين نوع محکومان 
باشيم اما خيلي زود مشخص شد که صرفا يک شبهه و 

برداشت غلط از اصل ماجرا صورت پذيرفته است. 
مطابق تعاريف موجود، مهريه »مالي است که مرد به هنگام 
ازدواج، براي پرداخت به زن بر عهده مي گيرد. مهريه حق 
زن است و او مي تواند بافاصله پس از عقد آن را مطالبه 
کند.« اما همين  تعريف به ظاهر ساده، تلخکامي هايي 
را به دنبال داشته، اگرچه روايت شکست ها ناخوشايند 
است اما ناخوشايندتر از آن، کتمان کردن حقايق زندگي 
مشترک است. آدمها از يک جايي به بعد خيلي چيزها را 
فراموش مي کنند و دادگاه هاي خانواده پر است از زنان و 
مرداني که عهد و پيمان هاي پيشين را به دست فراموشي 
سپرده اند. ساليان طواني است که عبارتهاي بي حاصل و 
کليشه اي نظير »کي داده و کي گرفته« را در فرهنگ لغت 
ذهنمان ساخته و پرداخته ايم و تصور کرده ايم اين شتري 
نيست که در خانه ما بخوابد و از قضا پايمان را به زندان باز 
کند. حال آنکه اختصاص رتبه دوم زندانيان غير عمد به 
محکومان مهريه و آمار۳۶00 نفري آنان، واقعيتي تلخ را 

نمايان مي سازد. 
برهمين اساس چندي پيش رئيس قوه ي قضائيه درباره ديدار 
خود با مراجع تقليد در نشست با روساي کل دادگستري ها و 
دادستاني هاي سراسر کشور بر اين امر تصريح کرده است: 
»زندانيان مهريه از جمله موضوع مورد تاکيد مراجع بوده 
و بايد سازوکاري در نظر گرفته شود تا افرادي که معسر 
هستند و توانايي مالي مناسب براي تامين بدهي ندارند، 

زنداني نشوند.« 
سخنگوي قوه ي قضائيه هم در اين باره يادآور شده است: 
»آيت اه رئيسي دستور دادند تا پرونده هاي مربوط به مهريه 
 که زوج به زندان رفته است، مجدد بررسي شود. هر گاه 
مشخص بشود که زوج تمکن مالي ندارد و به همين دليل در 
زندان به سر مي برد بايد اين زندانيان آزاد شوند. درحاليکه اگر 
مشخص شود زوج تمکن پرداخت مالي را دارد اما از پرداخت 

مهريه امتناع مي کند بايد همچنان در زندان بماند.«
* افراد مفلس و معسر نبايد به زندان بروند

اما همواره در باب مسئله مهريه سالهاست، »از چه بايد 
کردها« سخن گفته شده و شايد به همين علت است که 
طي روزهاي گذشته خبري مبني بر آزادي زندانيان مهريه 
اعام شد و در مقابل صاحب نظران عنوان کردند، »قانوني 
 به عنوان محکوميت هاي مالي وجود دارد که مطابق 
ماده ۳  اين قانون هرکس ديني به صورت مالي داشته باشد 
و نتواند آن را پرداخت کند، آن فرد بدهکار محسوب شده 
و هيچ بخشنامه و دستورالعملي نمي تواند مانع از اجراي  
قانون شود مگر اينکه در قانون از سوي قانونگذار تغييري 

حاصل شود.«
محسن هاشمي در قامت وکيل پايه يک دادگستري به روزنامه 
رسالت مي گويد: »آنچه مورد نظر روساي قبلي و جديد 
قوه قضائيه بر اساس دغدغه مراجع عظام تقليد نسبت به 
افراد زنداني شده بابت دعاوي مطالبه مهريه بوده، بازنگري 
جدي در مورد پرونده زندانيان مهريه است تا کساني که 
واقعا اعسارشان روشن است حبس نشوند و چنانچه در 
حبس هستند فورا آزاد گردند که اين موضوع هيچ تعارضي 
با اعمال مواد 2 و ۳ قانون جديد نحوه اجراي محکوميتهاي 
مالي ندارد و اصا فلسفه وضع اين قانون همين بوده است 
که افراد مفلس و معسر به زندان نروند. به نظرم اين دستور 
جديد رياست جديد قوه قضائيه و همچنين بخشنامه رياست 
قبلي قوه قضائيه در خصوص بدهکاران مهريه هيچ مباينتي 
با قانون اجراي نحوه محکوميتهاي مالي ندارد و لذا نيازي به 
اصاح قانون نيست بلکه نياز به اجراي صحيح و بادقت اين 

قانون بيشتر از اصاح آن احساس مي شود.«
وي با بيان اينکه دستور بازنگري در پرونده هاي مربوط 
 به اعسار و تعديل مهريه به هيچ وجه حقي از زنان تضييع
 نمي کند، مي افزايد: »اين امر گام مهمي در راستاي عدالت 
و جلوگيري از ازدياد جمعيت زندانيان مهريه است و کاما 
مطابق با شرع و قانون و عدالت و انصاف است البته به شرطها و 
 شروطها که همانا انجام تحقيقات مکفي در خصوص دارايي هاي 
پيدا و پنهان اشخاص مدعي اعسار است مضافا اينکه 
مطابق قواعد اعسار زوجه ميتواند هر زمان که مالي بدست 

زوج برسد و يا از وجود مال نزد زوج اطاع پيدا نمايد؛.آن 
را توقيف نموده و به مزايدا بگذارد و حقوق مالي خود را 

استيفا نمايد.«
در اين ميان دادستان عمومي و انقاب تهران از ناتواني 
۸1 درصدي محکومان مهريه از پرداخت يک سکه خبر 
داده و محمد اسماعيل سعيدي، عضو کميسيون اجتماعي 
مجلس هم عنوان کرده است: »بايد با تصويب قوانيني اصوا 
جلوي مهريه هاي سنگين را گرفت.  برخي افراد بدون توجه 
به اينکه آيا مي توانند مهريه همسرشان را بپردازند، هر تعداد 
سکه را قبول مي کنند و اين مهريه در دفاتر ازدواج به ثبت 
مي رسد اما بايد سازوکاري درنظر گرفته شود که به عنوان 
مثال فرد بتواند اثبات کند و ضمانت اجرايي داشته باشد 
که مي تواند مهريه درنظر گرفته شده را که عند المطالبه 

نيز هست، بپردازد.« 
* قانونگذار نمي تواند در تعيين ميزان مهريه 

دخالت نمايد
اما محسن هاشمي در پاسخ به اين پرسش که چرا اساسا 
قوانيني تصويب نمي شود که بتوان جلوي مهريه هاي 
سنگين را گرفت؟  تاکيد مي کند: »قانونگذار وفق اصول 

حقوقي و ماده 10 قانون مدني بهتر است که در حوزه روابط 
خصوصي افراد يا همان حقوق خصوصي کمتر دخالت نمايد 
مگر آنکه اين روابط خاف قوانين و نظم عمومي باشد. در 
خصوص مهريه نيز قانونگذار نمي تواند در تعيين ميزان 
مهريه دخالت نمايد بلکه مي تواند در حوزه هاي حمايت 
از وصول آن يا راهکارهايي که منتج به زنداني شدن نشود 
مقرراتي را وضع نمايد. توصيه ام به زوج ها تعيين مهريه با 
کمترين حد ممکن است و در مقابل اعطاي وکالت باعزل 
طاق به زوجه حين العقد است تا در صورت عدم تفاهم و 
عدم تمايل براي ادامه زندگي مشترک هيچکدام نيازي به 
اعمال فشار به طرف مقابل براي استيفاي حق خود از طريق 

به اجرا گذاشتن مهريه يا طاق ندادن نباشند.«
وي در ادامه تصريح مي کند» در زمينه مهريه بحث مراجعه 
به شرع و عرف و فرهنگ همزمان راهگشا خواهد بود بدين 
معني که مطابق روايات و سنت تعيين مهريه زياد مذموم 
است و عرف و فرهنگ جامعه ما هم آن را ناپسند مي داند و تا 
حدود زيادي هم اين مطلب در بين مردم جاافتاده است ولي 
مهمترين نقش را در صورت اختافات زناشويي و مراجعه 
به دستگاه قضا قاضي ايفا مي کند که با درنظر گرفتن عدل 
و انصاف و عرف حکم قضيه را صادر خواهد کرد که مستلزم 
صرف وقت براي پرونده هاي خانوادگي است که به علت کثرت 

ارجاع پرونده انجام اين موضوع کمي دشوار است.«
* ضمانت اجرايي زندان براي عدم پرداخت مهريه 

راهکار مناسبي نيست
وي بر اين امر تاکيد مي کند که ضمانت اجرايي زندان براي 
عدم پرداخت مهريه در صورت معسر بودن زوج راهکار 
مناسبي نيست زيرا عاوه بر تحميل هزينه هاي گزاف به 
دولت و دستگاه قضائي به نوعي آينده زوج هاي جوان را 
هم با خطر مواجه مي سازد زيرا رفتن به زندان آن هم در 
عنفوان جواني احتمال تقويت انگيزه هاي رفتن به سوي 
ارتکاب انواع مختلف جرايم را بيشتر مي نمايد که هم براي 
خود شخص و هم براي خانواده وي و هم جامعه بسيار مضر 
و آثار تخريبي آن غير قابل جبران است و بر خاف ايده ها و 
انديشه هاي نوين جامعه شناسي و جرمشناسي و سياست 

جنايي يک جامعه ايده آل است.
به اعتقاد اين وکيل پايه يک دادگستري، مهريه امري 
نيست که در خصوص سر و سامان يافتن آن بخواهيم 
کاري انجام دهيم چون در حيطه روابط خصوصي افراد 
است و با فرهنگسازي و کارهاي هنري و برنامه هاي مختلف 
اجتماعي مي توان جوان ها را آموزش داد که در شروع زندگي 
مشترک از تعيين مهريه هاي سنگين امتناع نمايند و اصا 
بحث ازدواج و زندگي مشترک را که بسيار مقدس است با 

اين امور بي اهميت مکدر ننمايند. البته دولت و حاکم بايد 
در زمينه حل و فصل اختافات زناشويي از روانشناسان و 
قضات دلسوز و متعهد و متخصص استفاده نمايد تا اين 
اختافات در اسرع وقت و با اولويت حفظ زندگي مشترک 

در صورت امکان حل گردد.
براساس »ماده 22 قانون حمايت از خانواده هرگاه مهريه در 
زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادي يا معادل آن باشد 
وصول آن مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محکوميت هاي 
مالي است چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص 
مازاد فقط مائت )توانايي مالي( زوج ماک پرداخت است به 
موجب اين ماده رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به 

نرخ روز کماکان الزامي است.«
در همين رابطه محمد دهقان از اعضاي کميسيون حقوقي و 
قضائي مجلس شوراي اسامي به روزنامه رسالت مي گويد: 
»در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ماکي آورده 
ايم مبني بر اينکه اگر در مواردي شخص بدهکار ما به ازاي 
بدهي خود قبا مالي دريافت نکرده و در حال حاضر ادعا 
دارد که مالي براي پرداخت ندارد، اين شخص اصوا معسر 
است، مگر اينکه مائت و دارا بودنش ثابت شود. بنابراين 
هرکس که بدهکار مهريه يا ديه است چون صاحب مالي بابت 
اين بدهکاري نشده، بنابراين اصل بر اين است که شخص 
توان مالي ندارد و بايد اعسارش پذيرفته شود و به عنوان 
يک شخص معسر نبايد به زندان بيفتد. براي اين قانون بايد 

توسط رييس قوه قضائيه که آن زمان آملي اريجاني بود، 
آيين نامه اي نوشته مي شد و به مرحله اجرا در مي آمد اما 
متاسفانه آيين نامه اين قانون در گذشته نوشته نشد و قانون 

مذکور به خوبي اجرا نشد.«
وي ادامه مي دهد: »از زمان روي کار آمدن حجت ااسام 
رئيسي قرار بر اين شد که آيين نامه اي نوشته و اباغ 
شود و کساني که بابت مهريه در زندان به سر مي برند 
در صورتي که تاکنون اموالي از اين ها شناسايي نشده به 
عنوان معسر تلقي شده و حکم اعسار براي آنان صادر شود 
تا از زندان آزاد شوند. اما اينکه در عمل چه اتفاقي افتاده، 

اطاع دقيق ندارم.« 
* حق نداريم آزادي هاي قراردادي افراد را محدود 

کنيم
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش که چرا قوانين 
تصويب نمي شوند تا جلوي مهريه هاي سنگين گرفته شود؟ مي 
 افزايد: »قانوني در اين رابطه تصويب کرده و قاعده گذاشته ايم 
که تنها مهريه هاي بااتر از 110 سکه قابليت پيگيري و 
تعقيب را دارند. ما نمي توانستيم بگوييم که افراد چه مقدار 
مهريه مشخص کنند چون اين اختيار طرفين عقد است و 
حق نداريم براي طرفين عقد محدوديتي قائل شويم و بگوييم 
مهريه شما بااتر از اين رقم نباشد. ما حق نداريم آزادي هاي 
قراردادي افراد را محدود کنيم اما اين اختيار را داشتيم که 
بگوييم در صورتي که کسي پايين تر از 110 سکه مهريه 
قرار بدهد، حکومت از اين مهريه حمايت مي کند و فردي 
که طلبکار 110 سکه مهريه و پايين تر از آن است مي تواند 
به دادگاه مراجعه کرده و و طلب خودش را وصول کند. اين 
مسئله را پيشتر در قانون حمايت خانواده تصويب کرديم. بر 
 اساس اين قانون اگر کسي پايين تر از 110 سکه مهريه اش

 باشد مي تواند به دادگاه مراجعه کند و بااتر از آن، فرد 
طلبکار است ولي زن نمي تواند مرد را بابت بدهي مربوط به 

مهريه محکوم کرده و به زندان بيندازد.«
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسامي 
با اشاره به اينکه از مهريه حمايت مي شود، عنوان مي کند: 
»اگر کسي مهريه اش تا 110 سکه بهار آزادي باشد، قانونگذار 
به گونه اي قانون وضع کرده که حکومت يعني قوه قضائيه از 
آن مهريه حمايت مي کند منتها حمايتش به اين گونه است 
که اگر طرف مالي داشته باشد او را موظف مي کنند که آن 
را پرداخت کند ولي اگر مالي نداشته باشد، محکوم کردن 
او به زندان نه سودي براي زوجه دارد، نه مشکل بدهي اين 

فرد را حل مي کند.«
به روايت سخنگوي قوه قضائيه »در خصوص پرونده هاي 
مهريه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتي که زوج توان 
مالي پرداخت مهريه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع 
ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخي موارد گزارش شده 
که اين الزام رعايت نشده و عدم اجراي صحيح قانون موجب 

ازدياد زندانيان مهريه شده است.« 
حاا اسداه جوايي، مديرعامل ستاد ديه کشور هم در 
گفت وگو با روزنامه رسالت مطرح مي سازد: »مطلبي 
که روزهاي گذشته مطرح شد و گفتند، ديگر زنداني 
مهريه نداريم، هيچ پايه اي ندارد و اين امر از سوي هيچ 
 مسئول قضائي مطرح نشده و صرفا برحسب کم اطاعي و 
بي سوادي دو روزنامه پرداخته شده است. اين هم مسبوق 
به اين سابقه است که حجت ااسام رئيسي يک ماه قبل 
سفري به قم و ديداري با مراجع داشتند و قول دادند که 
اين موضوع را با تاکيد بيشتري با رئوساي دادگستري کل 

استان ها پيگيري کنند.« 
*قضات تحت هر شرايطي بايد دادخواست اعسار 

را قبول کنند
وي با بيان اينکه قانون نحوه اجراي محکوميت هاي 
مالي مصوب سال 1۳۹4 در بحث اعسار دست قضات را 
باز گذاشته است، عنوان مي کند: »تاکيد مسلم قيد شده 
که قضات در هر شرايطي بايد دادخواست اعسار را قبول 
کنند حتي اگر يک فرد دادخواست صوري داده و حتي 
اگر در دادگاه غيرصالحي موضوع خودش را مطرح کرده 
است چون در مورد محکوميت هاي مالي که جنبه کيفري 
ندارند اصل بر اين است که فرد نمي تواند از عهده خسارت 
مالي و جاني اش بربيايد.  پس بدهي اش بايد تقسيط شده 
و از زندان بيرون بيايد. البته در خود قانون يک پيش بيني 
هم مطرح شده که افراد تا زمان تعيين تکليف، بازداشت 
موقت باشند. اين قانون مصوب سال 1۳۹4 در زمان آيت اه 
 آملي اريجاني است. برهمين اساس حجت ااسام رئيسي 
هم تصريح کردند که اين امر را با تاکيدات بيشتري به 
استانها اباغ مي کنيم تا در بحث اعسار سريع تر کارها را 
انجام بدهيم و با نگاه جامع تري نسبت به موضوعات ملي 
ورود پيدا کنيم. لذا اگر بتوانيم با اين تدبيري که در قانون 
هم هست، عمل کنيم،  تعداد زندانيان مان به حداقل 

ممکن مي رسد.«
وي درباره حذف ماده ۳ قانون محکوميت هاي مالي تاکيد 
مي کند: »ما نمي توانيم حقوق مردم را زايل کنيم.  ضمن 
اينکه در بحث اصاح قانون مشکلي نداريم بلکه در اجراي آن 
با مشکل روبه رو هستيم و يک موضوع ديگر که همواره ستاد 
 ديه تاکيد مي کند اين است که در بحث هاي محکوميت هاي 
مالي اگر فردي صرفا بخاطر بحث بدهي به زندان رفته است، 
مي توانيم مجازات جايگزين و اعسار  را اعمال کنيم و توجه 

حداکثري قضات بايد به اين موضوع باشد.« 
ناگفته پيداست که رقم برخي مهريه هاي نجومي، خارج 
از توان مرد است اما آنها بازهم زيربار اين تعهد مي روند. 
حاا مديرعامل ستاد ديه کشور بر اين امر تصريح مي کند 
که اگر فردي سال شمسي يا ميادي و هر سال صوري که 
مدنظرش بوده را به زبان آورده و طرف مقابل قبول کرده 
است، بايد تا قران آخر به زن پرداخت شود. هرچند که از 
عقل خارج و شرع هم آن را مردود اعام کرده ولي چون يک 
حق خصوصي است و دو نفر عاقل و بالغ در صحت و اراده 
کامل اين تصميم را گرفته اند بايد تا قران آخر را پرداخت 
کند اما اگر مرد 110 سکه را پرداخت کرد هيچ محکمه اي 
در هيچ استاني نمي تواند او را بابت صد و يازدهمين سکه 

به مجازات زندان محکوم کند. 
* هيچ قانوني نمي تواند به قراردادهاي خصوصي 

افراد ورود پيدا کند
بي ترديد مهريه يک قرارداد مالي کاما خصوصي است که 
جنبه اقتصادي ندارد و آن طور که جوايي تاکيد مي کند: 
»هيچ قانون، ماده و تبصره اي نمي تواند به قراردادهاي 
خصوصي افراد ورود پيدا کرده و حتي آنها را محدود کند 
مگر اينکه نظم عمومي جامعه تهديد شود و يا خاف 
 عرف و شرع يک موضوعي تنظيم و امضا شود، در اينجا 
مي تواند قانون ورود پيدا کند اما وقتي يک نفر مي گويد، 
مي خواهم ۵00 سکه مهريه بدهم، خاف شرع و قانون 
نيست. حتي اگر در توانش نباشد. برهمين اساس خيلي 
از فقها مي گويند، فحص قبولي عقد منوط به مقدماتي 
است و مقدماتش آن است که مهريه قابل پرداخت باشد 
اگر نباشد مي گويند شبهه دارد و نمي گويند باطل است. 
بنابراين امکان محدوديت وجود ندارد. حتي خيلي از فقها 
اشاره مي کنند که در قرآن بحث قنطار به معناي تحت 
لفظي يعني مالي که ارزش مادي فراواني داشته باشد، وجود 
دارد. بنابراين نمي توانيم مهريه را محدود کنيم. بايد در 
بحث اعسار به قانون عمل شود و در بحث محکوميت هاي 

مالي در مجموع فرهنگسازي صورت بگيرد.«
به باور وي، علت اساسي محکوميت هاي مالي اين است که 
فقر فرهنگي داريم و اين به مشکل بيکاري و تنگناي معيشتي 
 بازنمي گردد. ما در زمانه اي زندگي مي کنيم که قيمت سکه
 ۵ ميليون تومان شد و فرد نمي تواند حتي ۵ عدد را به اسم پنج 
 تن آل عبا پرداخت کند پس چرا 110 سکه را مطرح مي کنيم؟ 
 اگر مي خواهيم عدد مقدس را بگوييم؛ اين مقدس 
مي تواند 14 سکه هم باشد. ما مي توانيم حتي به نام پنج تن 
آل عبا ۵ سکه مهر کنيم. متاسفانه ما با موضوعاتي که در شرع 
مطرح شده بازي کرده و مصادره به مطلوب مي کنيم و اين 
درست نيست. چرا که به هر نحو ممکن مي خواهيم از آب 
گل آلود ماهي بگيريم و اسم شرع را هم روي آن مي گذاريم 
و برچسب قنطار را هم روي آن مي گذاريم درصورتي که 

مشکل اصلي ما مشکل فرهنگ سازي است.

رسالت وضعيت مهريه در كشور را در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند؛

باتكليفی زندانيان مهريه

مهريه  بدهکاران  در خصوص  قضائيه  قوه  قبلي  رياست  بخشنامه   محسن هاشمي: 
هيچ مباينتي با قانون اجراي نحوه محکوميت هاي مالي ندارد و لذا نيازي به اصاح قانون 

نيست بلکه نياز به اجراي صحيح و بادقت اين قانون بيشتر احساس مي شود
  محمد دهقان: ما نمي توانستيم بگوييم که افراد چه مقدار مهريه مشخص کنند چون 
اين اختيار طرفين عقد است و حق نداريم براي طرفين عقد محدوديتي قائل شويم و 

بگوييم مهريه شما بااتر از اين رقم نباشد
  اسداه جوايي: مهريه يک قرارداد مالي کاما خصوصي است که جنبه اقتصادي 
ندارد و هيچ قانون، ماده و تبصره اي نمي تواند به قراردادهاي خصوصي افراد ورود پيدا 
کرده و حتي آنها را محدود کند مگر اينکه نظم عمومي جامعه تهديد شود و يا خاف 

عرف و شرع يک موضوعي تنظيم و امضا شود
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خليل زاده:
  پرسپوليس را
تنها نمي گذارم
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سرمربي تيم استقال گفت: درحالي پيشنهاد اين 
تيم را پذيرفتم که يک پيشنهاد از ليگ ايتاليا داشتم. 
استراماچوني  درخصوص تيم جديدش اظهارداشت: 
استقال يکي از مهم ترين باشگاه هاي آسيا است و تاريخ 
بزرگي دارد.وي افزود: اين تيم مي خواهد پس از شش 
سال ناکامي در کسب قهرماني درليگ برتر، يک دوره 
موفق را بسازد. استقال در فصلي که گذشت، درليگ 
سوم و از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا حذف شد 
که مسلماً بايد در فصل جديد عملکرد بهتري داشته 
باشيم.استراماچوني با بيان اينکه هواداران استقال 
بسيار پرشوروشوق هستند، اضافه کرد: در ايتاليا به 
تيمي نزديک بودم اما مذاکره با آن تيم خيلي طول 
کشيد و تصميم گرفتم پيشنهاد استقال را بپذيرم 
که به من عاقه نشان داد وازهر نظر رضايت مرا جلب 
کرد.سرمربي آبي پوشان تصريح کرد: پس ازهدايت 
پاناتينايکو و اسپارتاپراگ، خوشحالم که توجه تيم بزرگ 

خارجي ديگري را جلب کردم. در۴۳ سالگي به اندازه 
کافي خوش شانس هستم تا با چالش هايي که مرا از 
نظر فوتبالي و فردي رشد دهد، روبه رو شوم.وي افزود: 
اولين باري که استقال با من تماس گرفت، متقاعد 
نشدم تا پيشنهاد آن ها را بپذيرم. سپس تصميم گرفتم 
از افرادي ديگر  از جمله واسکوکه سابقه کاردرايران 
داشتند، درخصوص کاردراين کشورپرس وجو کنم. 

آن ها به من اطمينان خاطر دادند.

استراماچوني:
 استقال را به تيمي از ايتاليا ترجيح دادم

عنوان قهرماني رقابت هاي واليبال نشسته 
قهرماني آسيا واقيانوسيه در حالي به تيم ملي 
ايران رسيد که اين تيم در هفت مسابقه پياپي با 
نتيجه سه بر صفر حريفان خود را مغلوب کرد.تيم 
 ملي واليبال نشسته ايران ديروز ودرآخرين روز

از مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه درفينال 
برابر چين به ميدان رفت و با پيروزي ۳ بر صفر 
عنوان قهرماني مسابقات را ازآن خود کرد.شاگردان 

هادي رضايي در حالي فاتح اين مسابقات شدند که 
درمرحله مقدماتي، توانسته بودند تيم هاي کامبوج، 
تايلند، چين، قزاقستان، ژاپن و کره جنوبي را از پيش 
رو بردارند.تيم ملي واليبال نشسته  ايران پيش از 
اين، با کسب عنوان قهرماني دررقابت هاي جهاني 
۲۰۱۸ هلند، سهميه مستقيم پارالمپيک توکيو 
را به دست آورده بود.درپايان مسابقات واليبال 
نشسته قهرماني آسيا و اقيانوسيه، عنوان بهترين 
ليبرو وارزشمندترين بازيکن به ملي پوشان ايران 
رسيد.برگزارکنندگان مسابقات واليبال نشسته 
قهرماني آسيا و اقيانوسيه درپايان اين رقابت ها، 
بهترين هاي شرکت کننده را معرفي کردند.براين 
اساس رمضان صالحي به عنوان بهترين ليبروي 
حاضر درمسابقات معرفي شد ضمن اينکه حسين 
گلستاني عنوان ارزشمندترين بازيکن را به خود 

اختصاص داد.

با شکست چين:
واليبال نشسته ايران قهرمان آسيا شد

مدافع تيم فوتبال پرسپوليس پس از تمديد قرارداد با اين تيم گفت: همانطور که با 
هواداران وعده کرده بودم، سر حرفم ماندم و بدون هيچ حرف پس و پيش، بدون شرط 

و شروطي خاص، قراردادم با پرسپوليس را براي سه فصل آينده تمديد کردم.
شجاع خليل زاده پس از تمديد قرارداد با پرسپوليس گفت: براي تمديد قرارداد 
نيازي به فکر کردن نداشتم. مي دانستم چه مي خواهم. قبل ازاين هم گفته بودم 
و با هواداران هم وعده کرده بودم که مي مانم و قراردادم را تمديد کردم.وي درباره 
اينکه با وجود پيشنهاد از قطر با پرسپوليس تمديد کرد، ادامه داد: از قطر پيشنهاد 
خوبي داشتم ولي عاقه و احساس تعهد من نسبت به پرسپوليس، بيشتر است. 
نه پرسپوليس مي خواست من را به خاطر پول از دست بدهد و نه من مي خواستم 
براي پول از پرسپوليس بروم و تيم را تنها بگذارم.مدافع تيم فوتبال پرسپوليس 

تصريح کرد: باشگاه مي خواست قرارداد را تمديد کنيم و اين براي من کافي بود تا 
پاي قرارداد جديد بنشينم. قبًا هم اين کاررا کرده ام. براي اين با هم بودن، هم من 
و هم باشگاه از يک پول خوب گذشتيم و حاا خوشحالم. برنامه بعدي من رفتن به 
تيم ملي از پرسپوليس و پس از آن کسب چهارمين قهرماني در ليگ است.خليل 
زاده خاطرنشان کرد: انتظارات از ما باا رفته است ولي ما از عهده اش بر مي آييم. 
سال قبل هيچکس فکر نمي کرد با توجه به شرايط محروميت، قهرمان شويم، اما 
هم قهرمان شديم و هم تا فينال آسيا رفتيم. من با اين قرارداد حاا حااها در 
پرسپوليس هستم و پرسپوليس هم  با حمايت هواداران حاا حااها قهرمان خواهد 
بود.شجاع خليل زاده ديروز با حضور در باشگاه پرسپوليس به مدت سه فصل ديگر 

قراردادش را با پرسپوليس تمديد کرد.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
نوبت اول شركت تعاوني مصرف كاركنان 

شركت فرودگاه هاي كشور و سازمان 
هواپيمايي كشوري شماره ثبت 40372

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع 
عمومي عادي نوبت اول كه راس ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 98/04/23 
در محل ساختمان بسيج شركت فرودگاه هاي كشور واقع در فرودگاه مهرآباد 
ابتداي خيابان پرواز خيابان بسيج ساختمان بسيج شركت فرودگاهها و ناوبري 

هوايي ايران تشکيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
ماده 1: كانديداي تصدي بازرسين بايستي ظرف 7 )هفت( روز از انتشار آگهي 

اول جهت ثبت نام به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند.
ماده 2: اگر حضور عضوي در مجمع ميسر نبود مي تواند وكالتا حق اعمال راي 
را به غير بدهد و هر عضو مي تواند وكالت سه نفر و غيرعضو وكالت يك نفر را 
بپذيرد. حضور وكيل و موكل همزمان در تعاوني الزامي است و زمان بررسي 
و تاييد وكالتنامه ها روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 14 در دفتر 
تعاوني توسط آقاي سياوش دلخوش )مديرعامل( صورت مي پذيرد. مصوبات 
مجمع عمومي در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي 

كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسين
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهي به سال 97 و بودجه سال 

جاري)1398(
3- انتخاب بازرسين

4- تعيين خط مشي آتي شركت
5- اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه و گزارش تغييرات اعضا و سرمايه

تاريخ انتشار: 98/3/26
خ ت: 98/3/26

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف 

كاركنان دانشگاه علوم پزشكي قم و 
واحدهاي تابعه

براساس تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسامي ايران 
بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت به عمل مي آيد در جلسه 
مجمع عمومي عادي نوبت دوم كه راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
98/4/12 با دستورجلسه ذيل به آدرس نمازخانه دانشگاه علوم پزشکي قم 

تشکيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
ضمنا هر يك از اعضاء جهت معرفي نماينده تام  ااختيار/وكيل خود به منظور 
حضور در جلسه فوق الذكر و اعمال راي مي  بايستي به اتفاق يکديگر )عضو 
و نماينده( حداكثر تا تاريخ 98/4/5 به محل شركت تعاوني مصرف مراجعه 
تا پس از احراز هويت و تاييد وكالتنامه، ورقه ورود به جلسه جهت نماينده 

عضو صادر شود.
دستورجلسه:

1- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1397 پس از استماع گزارش هيات 
مديره و بازرسان

2- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1398
3- انتخاب و يا تجديد انتخاب بازرسان

تاريخ انتشار: 98/3/26
 هيات مديره شركت تعاوني مصرف كاركنانخ ش: 98/3/26

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قم

 هيات مديره تعاوني مصرف 
شركت فرودگاهها و سازمان هواپيمايي كشوري

 سلطاني فر:

 بسكتبال ايران بايد فراتر ازآسيا حركت كند
وزير ورزش با بيان اينکه فکر کنم اان زماني است 
که تيم ملي بسکتبال بايد از مرزهاي آسيا فراتر 
برود گفت: تيم ما تيم خوبي است که متشکل از 
بازيکنان باتجربه و جوان است من به شخصه بسيار 

به اين تيم اميدوارهستم که صعود کند.
 سلطاني فردرحاشيه بازديد ازاردوي تيم ملي 
بسکتبال درجمع ملي پوشان اظهار داشت: اميدوارم 
تيم ملي بسکتبال بتواند در جام جهاني از گروه خود 
صعود کند هر چند که در گروه سختي قرار دارد اما 
بچه ها ثابت کرد ه اند هر زمان که فعل خواستن را 
صرف کرده اند موفق بوده اند. همانطور که صالحي 
اميري اشاره کرد اميدواريم با وحدت و همدلي بين 
فدراسيون ها، وزارت و کميته، بتوانيم در سال 9۸ 
نيز مانند سال 97 در اکثر رويدادهاي بين المللي 
کارنامه خوبي داشته باشيم. اميدواريم در سال 
9۸ و 99 بتوانيم کارهاي خوبي انجام بدهيم و در 
کسب سهميه المپيک و پارالمپيک موفق باشيم.

وزير ورزش گفت: اميدوارم تيم ملي بسکتبال از 
سومين صعودش به جام جهاني موفق باشد. امسال 
تيم ملي در گروه سختي قراردارد،  اميدوارم بتوانيم 

با عزم بچه ها از گروه صعود کنيم. فکر کنم اان 
زماني است که تيم ملي بسکتبال بايد از مرزهاي 
آسيا فراتربرود. تيم ما تيم خوبي است که متشکل 
از بازيکنان باتجربه و جوان است. من به شخصه 
بسيار به اين تيم اميدوارهستم که صعود کند.وي 
تصريح کرد: سال گذشته، سالي پرازرويدادهاي 

ورزشي بود که فکر مي کنم ما کارنامه خوبي در 
ورزش داشتيم. هم در کشتي، شطرنج وهم در 
رشته هايي مانند دو و ميداني. نتايج خوبي گرفته 
شد اميدوارم امسال نيز بتوانيم اين نتايج را تکرار 
کنيم. البته امسال مهم اين است که بتوانيم در 
المپيک يک تيم گسترده تررا داشته باشيم. عاوه 

براين کاراته امسال اولين بار است که درالمپيک 
حضوردارد و ما خيلي اميدواريم که بتوانيم  چند 
سهميه از کاراته داشته باشيم.وزير ورزش گفت: 
درکنار کاراته، وزنه برداري و شمشيربازي که من 
خيلي اميدوارهستم که روي سکو بروند، در المپيک 
حضوردارد. عاوه براين اميدواريم با برنامه ريزي 
خوب دراين رشته ها نيز به نتيجه برسيم. اميدوارم 
برنامه ريزي در قالب ستاد برنامه ها و کميته ملي 
المپيک که يک سال و نيم است کارش را شروع 
کرده انجام شود تا بتوانيم موجبات نشاط مردم 
را فراهم کنيم.وي عنوان کرد: هم اکنون شاهد 
افتخارآفريني تيم ملي واليبال درليگ ملت هاي 
 جهان هستيم. واميدواريم بتواند درنهايت جزء

 5 تيم برترباشد و به فينال برسد.سلطاني  فر درباره 
عدم بازگشت کماندار کشورمان ازمسابقات جهاني 
عنوان کرد:  نهادهاي مربوطه اين موضوع را پيگيري 
مي کنند.وزير ورزش و جوانان در مورد  وضعيت 
باشگاه هاي استقال و پرسپوليس گفت: هيئت 
مديره اين باشگاه ها  کارها را دنبال مي کنند و همه 

مشکات حل خواهد شد.

گوناگون

نكته

خبر

طلسم  تراکتور مي شکند؟
 دنيزلي سرمربي ۶9 ساله ترکيه اي که سابقه هدايت تيم هايي چون بشيکتاش، 
گااتاسراي، پرسپوليس و پاس را در کارنامه خود دارد، به عنوان سرمربي 
تراکتورسازي انتخاب شد تا اين تيم را براي رسيدن به نخستين قهرماني 
 خود در بااترين سطح فوتبال ايران کمک کند. البته اين مربي کهنه کار

هشت سالي است که از دوران اوج فاصله گرفته و اغلب تيم هايش نتوانستند روزهاي 
خوبي را با او پشت سر بگذارند. ليگ نوزدهم و نيمکت ورزشگاه يادگار جايي است که 
مربي محبوب پرسپوليسي ها بايد روي آن بنشيند و تيم جديد خود يعني تراکتور 
را هدايت کند. نقطه مشترک تراکتور و دنيزلي شکستن طلسمي است که سال ها 
گريبان گيراين دو بوده و باعث شده دست آن ها از جام کوتاه بماند. پس از هشت سال 
دوري ازايران و ناکامي هاي مختلف در ترکيه و آذربايجان دوباره به ايران بازگشته تا 
براي چهارمين بار هدايت يک تيم ايراني را بر عهده بگيرد. تراکتورسازي در حالي 
به اين مربي  اعتماد کرده که او تنها ۴۲ درصد پيروزي در سال هاي اخير داشته و 
مالک متمول تبريزي بيشتر به دنبال سورپرايز کردن هواداران و رساندن آن ها به 

خواسته شان يعني سپردن هدايت تيم به يک مربي ترکيه اي بود.

دليريان:
کشتي ُخم رنگرزي نيست

 عضو شوراي فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي گفت: به هيچ عنوان نمي توان 
منکراهميت برگزاري رقابتهاي انتخابي شد و بايد چنين ميداني براي مدعيان 
مهيا شود.دليريان اظهار داشت: از گذشته به اين موضوع معتقد بودم و حاا 
هم مي گويم که بايد رقابتهاي انتخابي براي مشخص شدن ملي پوشان 
برگزارشود، چراکه مدعيان جوان و جوياي نام کشتي فرنگي، بدون برگزاري 
رقابتهاي انتخابي، پويايي و اميد و انگيزه خود را ازدست مي دهند.وي تصريح 
کرد: رقابتهاي انتخابي مي تواند ماحصل تاش چندين ساله کشتي گيران را 
عيان کند و آنها مي توانند با حضور در ميدان انتخابي بفهمند کجاي کشتي 
هستند و آيا زمينه اي براي پيشرفت و تاش بيشتر دارند. طبيعتاً وقتي 
انتخابي در کار نباشد انگيزه اي هم براي تاش و پيشرفت باقي نمي ماند.

پيشکسوت کشتي افزود: متأسفانه سالهاست شاهد اين مسئله هستيم که 
ورزش ما به سمت و سوي نتيجه گرايي رفته و کسي اعتقادي به کارهاي 
زيربنايي و زيرساختي ندارد. کشتي ُخم رنگرزي نيست که هرگاه ازم شد 

در کمترين زمان ممکن به نتيجه برسيم. 

خطيبي در ماشين سازي 
رسول خطيبي به عنوان سرمربي جديد تيم فوتبال ماشين سازي انتخاب 
شد.ماشين سازي فصل گذشته با هدايت مهاجري و با ۲9 امتياز، ليگ برتررا 
با قرارگرفتن در رتبه سيزدهم جدول  به پايان رساند واز سقوط گريخت.

پيروزي ساحلي بازان ايران 
تيم ملي هندبال ساحلي ايران اولين ديدار خود در رقابت هاي 
قهرماني آسيا را با برد برابر تيم ژاپن آغاز کرد.شاگردان افتخاري در 
اين بازي با نتيجه دو بر صفر تيم ژاپن ميزبان رقابت هاي المپيک 

۲۰۲۰ را شکست دادند.

 پرسپوليس در راه آذربايجان
اعضاي تيم پرسپوليس براي گرفتن ويزاي کانادا به جمهوري آذربايجان 
سفر مي کنند. بازيکنان تيم پرسپوليس اردوي آماده سازي ۱۲ روزه اي 
در کانادا برگزار مي کنند.سرخ پوشان با توجه به فعال نبودن سفارت 
کانادا  در ايران مجبور هستند تا براي مصاحبه و دريافت ويزا به کشور 

ديگري بروند و مديران باشگاه  آذربايجان را انتخاب کرده اند.

 شيخ ويسي در پيکان ماند
 قرارداد وحيد شيخ ويسي دروازه بان تيم فوتبال پيکان با اين باشگاه 
تمديد شد تا کماکان دروازه بان اين تيم باشد.شيخ ويسي در ليست 

فرکي قرارداشت و به همين دليل قرارداد او تمديد شد.

محروميت افتخاري و ورمزيار
کميته  اخاق فدراسيون فوتبال پس از بررسي پرونده جنجالي 
جعل و تخلف در آکادمي  باشگاه استقال  در نهايت مديرعامل 
وقت و مسئول آکادمي اين باشگاه را جمعا به ۱5 سال محروميت از 
فعاليت هاي فوتبالي محروم و به پرداخت جريمه نقدي يک ميليارد 
ريالي محکوم کرد.براساس حکم کميته  اخاق  رضا افتخاري، 
مديرعامل پيشين استقال به 5 سال محروميت از فعاليت هاي 
فوتبالي و 5۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شده است.صادق 
ورمزيار مسئول وقت آکادمي  استقال نيز به ۱۰ سال محروميت 
از تمامي فعاليت هاي فوتبالي و 5۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي 

محکوم شده  است.

مدافع ذوب آهن تمديد کرد
 باشگاه ذوب آهن درادامه برنامه نقل و انتقااتي خود  با هادي محمدي 
مدافع مياني اين تيم به توافق رسيد و قرارداد اين بازيکن براي دو 

فصل ديگر تمديد شد.

اقبالي:
 تيم ملي امکانات مي خواهد

مدرس کنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا گفت: ويلموتس مربي بزرگي 
است که سابقه بازيگري و مربيگري دراروپا را دارد. او تجاربي دارد 
که مي تواند دراختيار تيم ملي ايران قرار دهد اما مشکل فوتبال ما 
ساختاري, تشکياتي و مديريتي است که بايد اصاح شود. اقبالي 
افزود: اگردر کوتاه  مدت نتوانيم آنچه ويلموتس نياز دارد را در اختيارش 

بگذاريم, نمي توانيم از او هم توقع زيادي داشته باشيم. 

علي پروين بستري شد
علي پروين  سرمربي سابق تيم ملي  و پرسپوليس در بيمارستان 
بستري شد.وي که از ديابت رنج مي برد، چندي پيش نيزدربيمارستان 

بستري بود وديروز دوباره به دليل کسالت، بستري شد.
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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   5498
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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.

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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شركت تعاوني مسكن پاكزاد به  شماره 
ثبت )37859(

 آگهي دعوت به مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم كه راس ساعت 11 صبح روز جمعه 
مورخ 04/07/ 1398 در محل ابي مجتمع مهر واقع در تهران باغ فيض 
بلوار خليل آبادي خيابان مهستان شکوفه 12 پاک 6  تشکيل مي گردد، 

حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتيکه هر يك از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق حضور يابد 
مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال در مجمع عمومي به 
يك نماينده تام ااختيار واگذار كند. تعداد آراء وكالتي هر عضو سه راي 
و هر شخص غير عضو يك راي خواهد بود. ازم به ذكر است تائيد نماينده 
تام ااختيار با مدير عامل و منشي هيات مديره تعاوني مسکن پاكزاد خواهد 
بود. به اين منظور عضو متقاضي بايد حداكثر ظرف 3 روز از انتشار اين آگهي 
به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرک مويد عضويت در تعاوني 
و مدارک شناسايي معتبر)كارت ملي( در محل دفتر شركت تعاوني حاضر  
تا پس از احراز هويت طرفين )عضويت متقاضي و اهليت نماينده ( برگه 
نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي 

براي نماينده صادر گردد.
ضمنا يادآوري مي گردد اين مجمع با حضور حداقل 50 درصد + 1 نفر از اعضاء 
رسميت يافته و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء )اعم از 

غائب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1: تصويب اساسنامه تعاوني مسکن پاكزاد
2: انتخاب نفر دوم عضو علي البدل هيات مديره

3: تصميم گيري در رابطه با ادامه فعاليت شركت تعاوني مسکن پاكزاد
تاريخ انتشار: 98/3/26

هيات مديرهخ ش: 98/3/26

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه )نوبت دوم( شركت تعاوني 

مصرف فرهنگيان مياندوآب به شماره 
ثبت 132

بنا به تصويب هيات مديره جلسه عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت 
تعاوني مصرف فرهنگيان راس ساعت 17 روز يکشنبه مورخ 98/4/16 در 
محل مياندوآب تاار امام خميني واقع در خيابان سرباز تشکيل مي   گردد. 
لذا از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم 
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم 
رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي 
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود 
را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا 
غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود 
حداكثر  سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته 
باشد. توضيحا اينکه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي 
مذكور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر 
شركت تنظيم شده و توسط بازرسان بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت 
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1397

3- اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود و زيان سال 1397
4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1397

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي سال 
مالي 1398

6- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و سه نفر بازرس علي البدل به علت اتمام 
مدت ماموريت

7- اتخاذ تصميم در مورد افزايش سهام اعضاء
تاريخ انتشار: 98/3/26

 هيات مديره شركت تعاوني مصرفخ ش: 98/3/26
 فرهنگيان مياندوآب

 ايوب بلدي - بهزاد ارشدي - تراب تيهو 
 اصان مرادي زاده - قربان سهرابي



 حميدرضا ترقي  در گفت وگوي با رسالت
  خط مشي فدائيان اسام را تشريح كرد

 فدائيان اسام
سندي ماندگار در تاريخ انقاب
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  هرکس نعمت هاي خدا بر او زياد شود، نيازهاي مردم به او 
زياد مي شود.

حسن شجاعي
26 خردادماه؛ پنجاه و چهارمين سالروز شهادت 
شهيدان »محمد بخارايي«، »صادق اماني«، »مرتضي 
نيک نژاد« و »رضا صفار هرندي« است. شهداي 
موتلفه  در اول بهمن سال 1343 در عمليات 
ترور حسنعلي منصور، نخست وزير وقت رژيم 
پهلوي كه براي تاييد ايحه كاپيتواسيون راهي 
مجلس شوراي ملي شده بود را به درك واصل 
كرده و پس از دستگيري صبح روز 26 خرداد 

1344 اعدام و به شهادت رسيدند.
براي آشنايي با مشي و مرام اين شهداي 
واامقام پاي صحبت هاي حميدرضا ترقي 
عضو شوراي مركزي و معاون بين الملل حزب 
موتلفه اسامي نشستيم تا از زبان وي در اين 

مورد جويا شويم.
وي در ابتدا با گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
فدائيان اسام و با اشاره به جايگاه ارزشمندي كه 
اين عزيزان در ماندگاري تاريخ انقاب اسامي 
دارند گفت : اين شهدا با فدا كردن جان خود سند 
 ماندگاري و شجاعت را در پاسداشت ارزش هاي 
انقاب و اسام به يادگار گذاشتند و نشان دادند، 
كه جوان مجاهد ايراني به هيچ فرد خائني اجازه 
نخواهد داد تا زمينه ساز سلطه اجنبي بر اين 
كشور باشد و ايران و ايراني با استعانت از الطاف 
خداوند متعال و پيروي از سيره مرجعيت همواره 
براي رسيدن به اهداف متعالي اسام از جان و 

مال خود مي گذرد.
ترقي سپس به اثرات و تبعات ترور قهرمانانه 
حسنعلي منصور توسط فدائيان اسام اشاره 
كرد و ادامه داد: پيام اين اقدام شجاعانه اين بود 
كه رژيم پهلوي به خوبي متوجه شد كه به هيچ 
عنوان امكان ندارد تا سلطه اجنبي بر اين كشور 
حاكم شود و جوانان غيور فدائيان اسام راه هاي 
اين نفوذ بيگانه را بستند و نشان دادند كه هر 
مسئولي در هر مقامي كه باشد و بخواهد سلطه 
بيگانگان را بر كشور فراهم سازد خائن به ملت و 
كشور بوده و بايد دست او را كه براي زمينه سازي 

تسلط بيگانگان تاش مي كند قطع كرد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي انديشه 
ديني و تفكر برآمده از آموزه هاي اسامي را الهام 
بخش فدائيان اسام عنوان كرد و افزود: اين عزيزان 
با پيروي از قرآن و عترت و همچنين مواضع 
قاطع حضرت امام)ره( در فضايي كه دولت پهلوي 
براي جا انداختن ايجه كاپيتواسيون تاش 
 مي كرد فضاي جامعه را به سمت حركت هاي 
ضد استعمار و استكبار رهنمون ساختند تا نشان 
دهند اقدامات شاه برخاف منافع ملي و مغاير با 

ارزش هاي اسامي است. 
ترقي سپس به وضعيت فعلي كشور و فضاي امروز 
جامعه اشاره كرد و با تاكيد بر اين نكته كه بايد راه 
و سيره فدائيان اسام امروز هم جاري و ساري 
باشد گفت: انتظار امروز مردم هم از مسئوان اين 
است كه با هر فردي كه با مذاكره و تفاهم با دشمن 
قصد دارد تا زمينه سلطه فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي را فراهم آورد برخورد شود زيرا نظام 
اسامي نظامي مستقل و پوياست و به هيچ عنوان 

پذيراي سلطه بيگانگان نخواهد بود.
وي سپس به كار تشكياتي و حزبي به عنوان 
يكي از كاركردهاي مهم حزب موتلفه اسامي 
اشاره كرد و گفت: حزب موتلفه به دنبال حادثه 
26 خرداد فعاليت خود را در قالب تشكياتي 
ادامه داد و با سازماندهي برنامه هاي خود تاش 
كرد تا ادامه دهنده راه امام راحل عظيم الشأن 
باشد و هدف  مقدسي كه تشكيل جامعه نمونه 

اسامي است را تحقق بخشد.
ترقي افزود: موتلفه براي تحقق اين شعار بيش از 
50 سال است كه تاش مي كند و امروز شاهديم 
اين برنامه هدفمند و با پيروي از راه بنيانگذار 
فقيد جمهوري اسامي و تبعيت از منويات مقام 
معظم رهبري با قدرت در حال پيگيري است 
و به لطف خدا و با همت و تاش همه نيروهاي 
تشكياتي در كشور تا رسيدن به تمدن نوين 

اسامي از پاي نخواهيم نشست.
گفتني است  پنجاه و چهارمين سالگرد شهداي 

موتلفه اسامي عصر امروز با حضور آحاد 
شخصيت هاي سياسي و با سخنراني محمدحسين 
صفارهرندي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و حجت ااسام مصطفي پورمحمدي دبيركل 
جامعه روحانيت مبارز برگزار مي شود. اين برنامه 
ساعت 18 تا 20 يكشنبه  در موسسه فرهنگي 
شهداي موتلفه اسامي واقع در دروازه شميران، 

خيابان شهيد بياني برگزار خواهد شد.
نام: افقي گل رنگ

بيست و ششم خرداد يادآور ياران است
يادآور خونين آن چهار دليران است

بيست و ششم خرداد دارد افقي گل رنگ 
زيبايي سرخ آن از خون شهيدان است

شامش چه غمين بود و تاريک بسي اما
اندر پي آن روزي نوراني و تابان است

دادند پيام آن شب با حنجره خونين
هنگامه جانبازي بر جمله ياران است

در آن شب ظلماني نيكو بدرخشيدند
شب تابي و جانبازي اين رسم عياران است

رفتند سوي معشوق با چهره خون آلود
اينگونه خودآرايي از عشق مداران است

شد چهار قمر پنهان  گر از نظر ياران
گفتند چرا پنهان خورشيد جماران است

دشمن چه خزان مي ديد پرپر شدن گل ها 
اندر چمن عشاق اين رسم بهاران است

در مسلخ عشق حق بر خشم خروشيدن
آثار وفاداري اين چهره خونبار است

فرخ كه بدي روزي خود همسفر ياران 
امروز در اين وادي سرگشته و حيران است 
فضل اه فرخ

اوقات شرعي

عكسنوشت

ديالوگ

گردشگري

به مناسبت هفته محيط زيست 180 جانور از 15 گونه مختلف شامل گاوچرانک، پيغو، 
دليجه ، روباه، عقاب دشتي، عقاب طايي، سهره سبز و جنگلي، باكان، بوتيمار، قرقي، 
سارگپه، مرغ حق و شاه بوف  با حضور هنرمندان و خبرنگاران در پارك ملي خجير 
رهاسازي شدند. به اين اميد كه اين حيوانات بتوانند در فضاي حيات وحش طبيعي 
زندگي كرده و با حمايت محيط بانان از دسترسي و شكار توسط شكارچيان غيرقانوني 

در امان باشند.

گاندالف: همه   آن چه مجبوريم درباره اش تصميم بگيريم اين است كه با وقتي كه به ما 
داده شده چه كار كنيم...

ايان مک كلن/ ارباب حلقه ها

پارک ملي ار
پارك ملي ار با 2۷/۷8۹ هكتار مساحت در دامنه غربي قله 
دماوند در استان هاي مازندران و تهران قرار دارد و نمونه اي 
شاخص از زيستگاه هاي كوهستاني به شمار مي آيد. اين پارك 
از دو اقليم ارتفاعات فوقاني و مرطوب و سرد تشكيل شده است 
كه بارش زيادي را به صورت برف ايجاد مي كند و به دليل آنكه 
داراي ويژگي هاي خاص و گونه هاي متنوع گياهي و جانوري 
است، تحت حفاظت قرار گرفته است. وجود ماهي قزل آاي خال 
قرمز كه از نادرترين گونه هاي آبزي جهان مي باشد اهميت اين 
مجموعه را دو چندان كرده است. راه هاي اصلي ورود به پارك 

ملي ار از مسير جاده تهران – آمل پس از ورود به پلور از طريق سه راهي ار كه به پست ورودي واحد 
محيط زيست دليچاي مي رسد بوده، و از طريق جاجرود يا گلندرك مي توان وارد جاده سد ار شد و پس 

از گذشتن از گردنه ايرا به ورودي محيط باني قوش خانه و سپس كمر دشت رسيد.

العربيهكاريكاتور

مهدي بلوريان /  فارس

رهنمايطريق

كتابخانه

  آيا قضاي نماز شب را مي توان در حال 
حركت خواند و آيا در حال حركت مي توان 

نوافل را  هم خواند؟ 
هر نماز مستحبي را مي توان در حال حركت خواند. 
چه در ماشين يا قطار و هواپيما باشيد و چه پياده 

راه برويد مي توانيد نافله را بخوانيد.

برايم حافظ بگير
»برايم حافظ بگير« روايتي داستاني 
از زندگي فرمانده مدافع حرم شهيد 
شعبان نصيري توسط انتشارات شهيد 

كاظمي منتشر شد.
سردار حاج شعبان نصيري كه از يادگاران 
8 سال دفاع مقدس بود و سابقه حضور 
طواني در سوريه به منظور دفاع از حرِم 
بانوي مقاومت، حضرت زينب كبري)سام 

اه عليها( را در كارنامه خود داشت، در شب اول رمضان المبارك سال 
13۹6، در جبهه عراق و طي عمليات آزادسازي موصل از اشغاِل مزدوران 

سعودي و پيروان اسام آمريكايي بال در بال مائک گشود.
حاج شعبان نصيري با آغاز درگيري هاي سوريه و عراق، دوباره لباس 
رزمش را به تن كرد و راهي دمشق و حلب و كربا و سامرا شد. او 
حضور موثري در سوريه داشت و رفاقت  و نزديكي اش به فرمانده 
داور نيروي قدس سپاه، سردار حاج قاسم سليماني باعث شده بود از 
مشورت هاي او در عرصه هاي مختلف، استفاده كنند تا اينكه منطقه 
عمومي تل عفر در غرب موصل، مقتل او شد و در شب اول ماه مبارك 
رمضان 1438 )حدود ساعت ۷ عصر جمعه 5 خرداد 13۹6( به همراه 
جمعي از دوستانش در كمين تله انفجاري داعش افتاد و به سوي ياران 
شهيدش پركشيد. او بعد از نماز ظهر، غسل شهادت كرده بود و به گفته 

همراهانش، چهره آراَمش، نوراني تر شده بود.
كتاب خاطرات شعبان نصيري روايتي است داستاني از زندگي سراسر 
اخاص و جهاد اين فرمانده گمنام كه با بيش از 100 نفر از همرزمان 
و دوستان و نزديكانش از جمله سرلشكر حاج قاسم سليماني فرمانده 
سپاه قدس، ابو مهدي المهندس )فرمانده حشد الشعبي عراق( و 
همچنين حجت ااسام سيد سعيدرضا عاملي دبير شوراي عالي 
انقاب فرهنگي و... مصاحبه شده است .»برايم حافظ بگير«؛ مجموعه 
خاطرات شهيد مدافع حرم شعبان نصيري به كوشش زينب سوداچي 
در 344 صفحه توسط انتشارات شهيد كاظمي منتشر شد.همچنين 
مراسم رونمايي از اين اثر ارزشمند همزمان با  دومين سالگرد شهادت  
سردار شهيد نصيري در روزدوشنبه  2۷ خرداد راس ساعت 16:30 
در  تاار انديشه حوزه هنري تهران باحضور خانواده شهيد و جمعي از 

ياران و همرزمانش برگزار مي شود.
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   اذان ظهر:  13:05 
   اذان مغرب:20:43

   اذان صبح:  4:01
   طلوع آفتاب:  5:48

دو شنبه 98/3/27

يك شنبه 98/3/26

شركت آب و فاضاب روستائي استان خوزستان در نظر دارد مناقصه عمومي ، قرارداد بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي 
استان خوزستان را طبق مشخصات وجدول ذيل ، از طريق سامانه تداركات الکترونيکي  دولت )ستاد( برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه 
 از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت) ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 

امضاي الکترونيکي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1. دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضاب روستائي خوزستان 

2. مناقصه گران مي بايستي داراي رتبه بندي معتبر از  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بوده و توانائي ارائه مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه به ميزان تعيين شده براي هر رديف را بصورت يکي از روشهاي مندرج در آئين نامه تضمين معامات دولتي را داشته باشند.

2-1 شماره حساب 4001118506376988 كد شناسه 948291760200000000005741422165 بانك مركزي بنام حساب تمركز وجوه سپرده شركت 
آب و فاضاب روستايي استان خوزستان جهت واريز وجه سپرده شركت در مناقصه مي باشد.

3. محل فروش اسناد مناقصه:  فروش اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام 
مي شود.

4. محل تسليم و تحويل پاكتهاي پيشنهادي به دستگاه مناقصه گزار : درگاه ستاد
5. زمان فروش اسناد مناقصه : از تاريخ 98/3/26 الي 98/3/31

6. آخرين مهلت تسليم و تحويل پاكتهاي مناقصه گران )پيشنهادها (: حداكثر ساعت 13 روز شنبه  مورخ  98/4/15
تذكرها:

الف-   ازم به ذكر است از آنجاييکه مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و در صورت كسب حداقل امتياز ازم در فرآيند ارزيابي كيفي، در مراحل 
بعدي مناقصه شركت داده مي شوند؛ لذا مي بايد مناقصه گران، فرم هاي تکميل شده مربوط به استعام ارزيابي كيفي را به صورت جداگانه در يك پاكت 
منظم جهت بررسي و ارزيابي، در موعد مذكور در بند 6 به همراه پاكتهاي الف و ب و ج در سايت ستاد بارگذاري نمايند. بديهي است پيشنهادهايي 
كه ديرتر از اين مهلت تسليم شوند؛ دريافت نخواهند شد. همچنين بديهي است پاكتهاي الف و ب و ج آن دسته از پيمانکاراني كه حداقل امتياز ازم 
ارزيابي كيفي را كسب ننموده اند؛ گشوده نخواهند شد و پيشنهاد آنها مورد قبول نخواهند بود. پاكات مناقصه گراني كه حايز امتياز ازم نشده اند 

عينا" عودت داده ميشود.
ب-  مناقصه گران مي بايست اطاعات و مدارک مورد نياز جهت ارزيابي كيفي را به دو صورت، هم )كاغذي- فيزيکي( در فرمهاي دانلود شده، تکميل 
و مهر و امضاء نموده و بهمراه پيوست تصاوير مدارک مورد نياز جهت ارزيابي، بصورت حضوري در يك پاكت جداگانه به شركت آب و فاضاب روستايي 
خوزستان، اداره پشتيباني و خدمات اداري تسليم نموده و نيز همان اطاعات، فرمهاي تکميل شده و مدارک را بصورت )الکترونيکي( در درگاه ستاد، 
بارگذاري و تسليم نمايند. ضروري است كه اطاعات و فرمها و مدارک                  ) كاغذي- فيزيکي( و ) الکترونيکي( كاما يکسان و منطبق با يکديگر 

باشند. بديهي است مسئوليت هرگونه عدم تطابق به عهده مناقصه گران مي باشد.
پ -  مناقصه گران مي بايست پاكت الف)تضمين( و نيز پاكت ارزيابي كيفي را عاوه بر بارگذاري بصورت الکترونيکي در درگاه ستاد، بصورت حضوري 
و فيزيکي هم در موعد مذكور در بند 6 تسليم دستگاه مناقصه گزار نمايند.) نشاني : اهواز- ميدان هجرت)راه آهن( –روبروي انبار توشه راه آهن- 

شركت آب و فاضاب روستايي خوزستان- اداره حراست و امور محرمانه(
7. محل و زمان گشايش پاكتهاي مناقصه: اهواز- ميدان هجرت ) راه آهن( – روبروي انبار توشه راه آهن- شركت آب و فاضاب روستايي خوزستان– 

دفتر معاونت مهندسي و توسعه شركت ، ساعت 12روز سه شنبه مورخ 98/4/18 از طريق درگاه ستاد
8. مناقصه گران مي توانند در زمان گشايش پاكتهاي مناقصه ، در جلسه  حضور يابند .

9. شركت كردن مناقصه گران بطور همزمان در يك يا تمامي رديف هاي موضوع مناقصه بامانع است مشروط بر اينکه به ازاء هر رديف تضمين مجزا 
ارائه گردد .             

10. شركت هاي دارنده رتبه در يکي از رشته هاي آب ، تاسيسات و تجهيزات ، نيرو و صنعت كه ظرفيت و تعداد كار آزاد داشته باشند ) بررسي صحت 
توسط سامانه ساجات در روز بازگشايي پاكات پيشنهاد انجام ميگيرد( صرفا" مي توانند در يکي از رديف هاي موضوع مناقصه به تشخيص مناقصه گزار 

برنده باشند ، مگر وفق مقررات و بنا بر صاحديد مناقصه گزار و در محلي ديگر كه ضرورت ايجاب نمايد.
11. - محل تامين اعتبار : اعتبارات استاني ، اعتبارات ملي ، اعتبارات جاري

12. براساس نامه شماره 96/620/13059 مورخ 96/7/5 شركت مهندسي آب و فاضاب كشور در اجراي بخشنامه شماره 54/52795 مورخ 96/3/23 
معاونت محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور و مطابق ماده )2( آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، موضوع تصويب 
نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 88/2/9 ، از انعقاد قرارداهاي مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معامات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات، 

با اشخاص مشمول آيين نامه مذكور كه فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري مي گردد.
13. ساير اطاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/27

خ ش: 98/3/26

نام رديف 
مبلغ تضمين شرکت در برآورد اجراي کار )ريال(موضوع مناقصه شهرستانپروژه

مناقصه )ريال(
رشته و پايه 

پيمانکار
شماره فراخوان سامانه ستاد

تاسيسات 1
آبادان - خرمشهرآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
24/930/609/4681/250/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000012

تاسيسات 2
آبرساني

شادگان – ماهشهر - 
هنديجان

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
33/797/820/3481/700/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000013

تاسيسات 3
رامهرمز - رامشيرآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
25/361/400/9361/270/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000014

تاسيسات 4
ايذهآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
32/764/039/8601/640/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000015

تاسيسات 5
باغملک – هفتکلآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
34/356/537/5881/717/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000016

تاسيسات 6
آبرساني

بهبهان – اميديه – 
آغاجاري

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
21/567/902/9041/100/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000017

تاسيسات 7
آبرساني

مسجد سليمان – الي 
– انديکا

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
35/749/197/0721/800/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000018

تاسيسات 8
گتوند – شوشترآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
32/100/414/5521/602/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000019

تاسيسات 9
دزفول – انديمشکآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
31/415/099/9161/580/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000020

تاسيسات 10
شوشآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
35/124/588/7201/756/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000021

تاسيسات 11
آبرساني

سوسنگرد – هويزه – 
حميديه

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
26/784/080/7841/335/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000022

تاسيسات 12
اهوازآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
21/003/910/9801/052/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000023

تاسيسات 13
کارون - باويآبرساني

قرارداد بهره برداري و نگهداري 
تاسيسات آب شرب روستاهاي استان 

خوزستان
18/292/592/808915/000/000

تاسسيسات و 
تجهيزات ، آب ، 

نيرو،صنعت

2098005444000024

روستائيان گرامي با صرفه جويي در مصرف آب ما را در مديريت توزيع آب آشاميدني ياري نمائيد.
آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي

آگهي تجديد مناقصه عمومي  يک مرحله اي  همراه با ارزيابي کيفي
مناقصه شماره 410 /ق/   98

روابط عمومي شركت آب و فاضاب روستائي خوزستان

نوبت اول

شرکت آب و فاضاب روستائي خوزستان 
)سهامي خاص(

 فدائيان اسام با فدا كردن جان خود سند ماندگاري و شجاعت را در 
پاسداشت ارزش هاي انقاب و اسام به يادگار گذاشتند و نشان دادند كه جوان 
مجاهد ايراني به هيچ فرد خائني اجازه نخواهد داد تا زمينه ساز سلطه اجنبي 
بر اين كشور باشد و ايران و ايراني با استعانت از الطاف خداوند متعال و پيروي 

از سيره مرجعيت همواره براي رسيدن به اهداف متعالي اسام از جان و مال 
خود مي گذرند.


