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 صفر تا صد قانون رسیدگی به اموال مسئوان در گفت وگوی رسالت با محمد دهقان  

نیازمند تشکیاتی فرا قوه ای هستیم

مجلسی دیگر  بباید ساخت

گفت هر دم از  که می توان  گونه ای شده  گر بگذارند! شرایط جامعه به  حال مردم ایران خوب است، ا
 این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد و متاسفانه چند وقت یک بار پرونده ای از مسئوان و 
فرزند های معروف به آقا زاده شان رو می شود. در حالی که نه مسئوان آقا هستند و نه فرزندانشان آقازاده 
کسب قدرت  و متاسفانه برای خیل عظیم آنها خدمتگزار ملت بودن فقط یک اسم برای رای آوری و 
 است.در این شرایط وا نفسای جامعه، مردم نیاز جدی به ورود مقتدرانه ای برای مبارزه با این مفاسد،
شفاف سازی و پاایش مسئوان دارند و اباغ آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئوان از جانب 

ک خوردن مدتی است مرهم بر زخم مردم شده است. قوه قضائیه پس از سال ها خا
با محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس شورای اسامی، صفر تا صد این قانون را 

بررسی کردیم که در ادامه می خوانید.

پرونده ویژه

| محسن پیرهادی – مدیرمسئول | 

چند روز پس از بیست و دوم بهمن سال گذشته بود که بیانیه گام دوم مقام معظم 
 رهبری خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان نگاشته شد. رهبر معظم انقاب

کنند  گران عرصه عمومی خواستند این بیانیه را تبیین و تحلیل  کنش  از بزرگان و 
گذشته توسط دکتر قالیباف  و به صورت عملی پیگیر آن باشند. اولین قدم جدی در جهت این بیانیه، روز 
برداشته شد. فراخوان عمومی آقای قالیباف خطاب به جوانان برای حضور در عرصه انتخابات مجلس، ذیل 
مفهوم »مجلس نو« تعریف می شود که نیاز جدی امروز کشور است؛ مجلس نو از دو جنبه قابل بررسی است؛ 
نوگرایی به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت شامل مجموعه ای از اصول مانند جوانگرایی و گردش نخبگان 
است و از سوی دیگر، مجلس به عنوان یک قوه از قوای سه گانه که به فرمایش امام راحل، در راس امور است 

و عصاره فضایل ملت. 
اول. این فراخوان پیشینه ای دارد که بر اساس آن بهتر فهم و تحلیل می شود. نامه دو سال پیش دکتر قالیباف 
کیدی جدی  خطاب به جوانان انقابی و مانیفست نواصولگرایی که سال گذشته رونمایی شد، بر جوانگرایی تا

اجرایی و با برنامه دارد.نواصولگرایی، سه مبنای اصلی دارد که یکی از آن ها، نوگرایی و جوانگرایی است.
هم شخص قالیباف در دوران مدیریتش و هم جمعیت پیشرفت و عدالت، باورمندی خود به جوانگرایی را در عمل 
اثبا کرده اند تا جایی که میانگین سنی اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت که شامل نمایندگان 

گران سیاسی و اجتماعیست، زیر 40 سال است. مجلس، اساتید حوزه و دانشگاه، فعاان رسانه و کنش 
دوم. مجلس شورای اسامی، نهاد ریل گذاری کشور است. در هر زمینه ای که قطار دولت یا سایر دستگاه ها از ریل 
ج می شود، مجلس مسئول است. ضمن آن که نقدهای جدی به عملکرد مجلس وجود دارد.  باید به سمتی  خار
کشور بهره ببرد، خروجی  که مجلس، بتواند در حوزه تقنین، از تمام ظرفیت های علمی و پژوهشی  پیش رفت 
 مصوباتش دارای انسجام کلی و بی نیاز از اصاحات چندباره باشد، قوانینش ناظر به اجرا تصویب شود، در بعد 

 بین المللی فعال و موثرتر باشد، شأن نمایندگی و وکالت ملت بزرگ ایران را حفظ کند، اسیر   زد و بندها و سهم خواهی های
 سیاسی و قبیله ای نشود، از دانش فنی و انگیزه و اقتدار کافی برای نظارت برخوردار باشد، ساز و کاری جدی حتی 
برای نظارت بر نمایندگان خود داشته باشد و دفتر نماینده هر حوزه انتخابیه، مأمن و پناهگاه یکایک مردم آن 
حوزه باشد تا جایی که مفهوم خانه ملت به صورت عملی محقق شود. روشن است که امروز، از این افق فاصله ای 
معنادار دیده می شود؛ از همین روست که می گوییم برای تشکیل مجلس آینده، نباید در بر همان پاشنه سابق 
بچرخد و دقیقا از همین روست که نیاز به ایده های نو و چهره های نو داریم.تشکیل مجلس نو، شدنیست، باید 
همت کرد و از مخالفت ها نهراسید. واضح است که در این راه برخی مقاومت کنند، اما همت و انگیزه جوانان مومن 
کند و روز دیگر  کند، یک روز جنگ تحمیلی را به خوبی اداره می  که یک روز علیه ظلم و جور انقاب می  انقابی 
 موجب پیشرفت های حیرت آور علمی می شود، خواهد توانست مسئوان جوان و حزب اللهی را بر سر کار بیاورد که 

مقام معظم رهبری در عید فطر فرمودند به واسطه آن، اندوه ملت و خود ایشان مرتفع می شود.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم                                                                                         فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
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محمدباقر قالیباف از جوانان برای حضور در عرصه انتخابات مجلس یازدهم دعوت کرد؛

 مجلس نو
در گام دوم انقاب

در حاشیه نمایشگاه کاریکاتور »آسوده باش من ملکه ام«

زدی ضربتی، ضربتی نوش كن!
صفحه آخر

وضعیت پانسیون های دخترانه در گفت و گوی رسالت با کارشناسان

سرپناهی انباشته از آسیب های اجتماعی
صفحه10

سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با رسالت عنوان کرد

حضور جوانان در انتخابات و تشكیل مجلسی نو
صفحه3

یادداشت

| حمیدرضا ترقی | بخش نخست | 

هدف مقاومت عبارت است از رسیدن به نقطه  بازدارندگی. 
هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل 
اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم 
که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را 
نشان بدهد که دشمن را از تعرض به ملت ایران در همه  
زمینه ها منصرف کند؛ دشمن ببیند فایده ای ندارد و با 

ملت ایران نمی تواند کاری بکند.
 98/3/14 مقام معظم رهبری 

مقاومت ایده  نوینی است که ازصدر اسام و تاریخ مبارزه عالمان شیعه زاده شد و در 
انقاب اسامی به بلوغ رسید و امروزه در سطح منطقه و جهان اسام گسترش یافته 
است؛ از این روی در شعارهای انقاب اسامی، مبارزه پابرهنگان و مظلومان در برابر 
ح شد، البته ایده مقاومت همواره با خوف و رجا همراه  مستکبران و زورگویان مطر
کند و از سوی دیگر، خطرات  که از سویی به دنبال آرمان های بلند حرکت می  است؛ چرا

و موانع زیادی پیش روی خود می بیند
نظریه مقاومت به عنوان یک نظریه رهایی بخش در قالب پارادایم برخورد با سلطه و 
مبتنی بر قدرت روایت انقاب اسامی از اسام ناب محمدی)ص( و نظام بین الملل 
است. بدون شک چنین مقاومتی - مقاومت پویای برخاسته از انقاب اسامی و 
نه مقاومت منفعانه- برگرفته از متن قرآن و سنت رسول اه)ص( است. می توان 
کید کرد که شکل گیری »پارادایم کربا« بردو پایه »هیهات من الذله« با هدف  تأ
دفاع از کرامت و عزت آدمی و »کل یوم عاشورا و کل ارض کربا« با هدف تداوم ابدی 
فرهنگ عاشورا در اقصی نقاط جهان توانسته است گفتمان قدرت مقاومت و بلکه 

سیاست مقاومت رادر برابر سیاست قدرت رئالیستی غربی قرار دهد.
مقاومت امام گونه 

به تعبیر رهبر معظم انقاب ،یکی از خصوصیات امام ، خصوصیت »مقاومت« است؛ 
که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک  مقاومت، ایستادگی. آن چیزی 
کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیت بود؛  ح  تفکر، یک راه، مطر
خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکات و موانع. در برابر 
خ همه  دنیا کشید؛ چه طاغوت داخل در دوران  طاغوتها امام مقاومت خودش را به ر
مبارزات که خیلی ها خسته  شدند، خیلی ها مشرف به ناامیدی شدند اما امام محکم 
ایستاد، امام بدون ذره ای عقب نشینی در راه مبارزه ایستاد؛ که این مال دوران قبل 
از پیروزی انقاب بود. و بعد از پیروزی انقاب هم فشارها از نوع دیگر و به صورت 
همه جانبه تر در مقابل امام ظاهر شد،  اما  امام باز هم اصل مقاومت را، ایستادگی را 

از دست ننهاد، مقاومت کرد.
کاما  نگاهی به باید های اما م )ره( ایستادگی ایشان رادر مواضع داخلی و خارجی 

نشان می دهد. 
*شاه باید برود 

*حکومت نظامی باید شکسته شود 
*هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند

*این انقاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند
گار محو شود *اسرائیل باید از صحنه روز

*جمهوری اسامی ، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر
خ و سفید به اهتزاز در آید  *باید پرچم اسام در سرتاسر جهان بر سر کاخ های سر

که مردم مشکات اقتصادی دارند، ولی مسئوان جمهوری  *من می دانم 
*اسامی نباید از این هدف اصلی یعنی تشکیل حکومت واحد )جهانی  

اسام (غافل شوند
*باید کوشش کنیم که حزبمان را حزب اه کنیم 

*فرهنـگ بـاید متحـول بشود. فرهنـگ استعماری فرهنگ     استقالی بشود
اساس حکومت اسام است . ما اساس حکومت را باید درست بکنیم

*معنا ندارد که دولت اسامی ایران با دولتی که هیچ اعتقاد به اسام و به اخاق 
بشریت ندارد، سر میز اصاح بنشیند  

*ما منطقمان، منطق اسام، این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشد. نباید شما 
تحت سلطه غیر بروید. ما هم می خواهیم نرویم زیر سلطه .

  منطق مقاومت 
کید کرده بودند  رهبر معظم انقاب اسامی که سال گذشته بر تبیین نظریه مقاومت تا
 در این سخنرانی به دایل منطقی مقاومت بعنوان یکی از خصوصیات حضرت امام )ره(

پرداخته و چنین برشمردند : 
کنش طبیعِی هر ملت آزاده و باشرف در مقابل تحمیل و زورگویی است؛ 1- وا

2- مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود
3- هزینه  تسلیم در مقابل دشمن بیشتر ازهزینه  مقاومت است

4- خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده را داده است که اهل حق، طرف داران 
حق، پیروز نهایی اند

گویند  5- مقاومت یک امر ممکن است؛ درست نقطه مقابِل فکر غلِط کسانی که می 
کنند که آقا! فایده ای ندارد  و تبلیغ می 

قدرت مقاومت 
  ما در محاسباتی که باید در مسئله   مقاومت در مقابل زورگویان عاَلم داشته باشیم، 
باید حقایق مربوط به این زورگویان را درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمان را 

هم بدانیم. یکی از این حقایق، »قدرت مقاومت« است.
 ببینید؛ در ادبیات سیاسِی بین المللی، عنوان »مقاومت به شیوه   امام خمینی« 
یک عنوان است. آنچه در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه  آزادسازی 
خرمشهر خیلی این اصطاح شایع شد، »دکترین مقاومت امام خمینی« است؛ این 
ح کردند و مقاله ها نوشتند. حاا من اینجا یک جمله ای را یادداشت کرده ام  را مطر
گر بگویم همه می شناسید؛  که نوشته  یکی از چهره های سیاسی معروف دنیا است که ا
او آن را در یک مقاله ای نوشت؛ نوشته  است که »دوران نقش آفرینی منحصر به فرِد 
توان نظامی و اقتصادی در سیطره  جهانی در حال افول است؛ اینکه یک کشوری 
توان نظامی زیادی داشته باشد و توان اقتصادی زیادی داشته باشد و بتواند به 
سیطره  خود ادامه بدهد، دیگر در حال افول است؛ دنیا عوض شده«؛ او می نویسد 
که »در آینده  نه چندان دور شاهد قدرت های فرامرزی ای خواهیم بود که از لحاظ 
ماشین آات جنگی -مثل بمب اتم- یا سهم در تولید صنعتی جهانی، چندان باا 
نیستند اما با قدرت تأثیرگذاری بر میلیون ها انسان، سیطره  نظامی و اقتصادی غرب 
را به چالش خواهند کشید«. این را یک سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و 
کند که »دکترین مقاومت خمینی با تمام توان،  آمریکایی میگوید. بعد هم اضافه  می 

شاهرگ های سیطره ی غرب و آمریکا را هدف گرفته است« 98/3/14.
امروز جبهه  مقاومت در منسجم ترین وضعیت در چهل ساِل گذشته  است؛ در منطقه 

کزی حتی فراتر از منطقه؛ این یک واقعیت است.  و در مرا
که دوروزه اسرائیل را وادار به عقب نشینی  کنید  شما مقاومت فلسطین را نگاه 

کند  می 
مقاومت یمن را ببینید که دربرابر ائتاف عربی –عبری – آمریکائی – اروپائی ایستاده 

و درحال پیشروی است 
مقاومت مردم سوریه و عراق را دربرابر داعش دیدید 

مقاومت دولت و مردم کره شمالی دربرابر آمریکا را می بینی
هدف ازمقاومت 

هدف مقاومت عبارت است از رسیدن به نقطه  بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در 
مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای 
برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را نشان بدهد که دشمن 
را از تعرض به ملت ایران در همه زمینه ها منصرف کند؛ دشمن ببیند فایده ای ندارد 
و با ملت ایران نمی تواند کاری بکند. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این 
بازدارندگی رسیده  ایم. این هم که می بینید روی مسئله  موشک و مانند این حرفها 
که ما به بازدارندگی رسیده ایم، به  کنند، به  خاطر همین است؛ می دانند  اصرار می 
نقطه تثبیت رسیده ایم، می خواهند کشور را از این محروم کنند، و البته هرگز نخواهند 

توانست.3/14/ 98   
مفهوم بازدارندگی

کادمیک؛ یعنی کوشش یکی براى اعمال نفوذ در دیگرى تا او  بازدارندگی در مفهوم آ
را از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه  اى براى اولی است باز دارد.  اما برابر 
مباحث اندیشمندان غربی در مقایسه با فقه دفاعی شیعه، وجه تمایز بازدارندگی 
که تمامی دول  در اسام با غرب؛ ضمانت دوام، قابل اعتماد بودن و به نحوی 
جهانی آن را رعایت کرده و نه عدهای به زور و قدرِت داشتن آن، دیگران را مجبور 

به نداشتن کنند، است.
 چرا که این بازدارندگی، دوام نخواهد داشت و شکننده خواهد بود، در ابتدا تنها 
تسلیحات بود که نقش ابزار بازدارنده را داشت و به تدریج سیاست و اقتصاد هم 
به عوامل بازدارنده تبدیل شدند اما این ابزار جدید هرگز باعث از بین رفتن جایگاه 
و نقش استراتژیک تسلیحات در بازدارندگی نشد، هر چند غرب این موضوع را با 
شعار و فشار به خورد جهان داد اما خود در گسترش تسلیحات با کارکرد بازدارنده 

نهایت اهتمام را داشت. 
کنونی، خاصه در شرایط پس از توافق هسته ای به شدت  ایران اسامی در شرایط 

نیازمند تبیین عناصر بازدارنده است .

شرحی بر حدیث وایت

مقاومت تا بازدارندگی

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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آگهي مزايده عمومي
مديريت و بهره برداري از جايگاه CNG شهروند شماره 1

مرحله اول - نوبت دوم
شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 851/ش/ش مورخ 98/2/19 شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد آگهي مزايده عمومي مديريت و بهره برداري 
از جايگاه CNG شهروند شماره 1 واقع در روبروي دانشگاه پيام نور مراغه را با شرايط مندرج در ذيل از طريق برگزاري مزايده عمومي (مزايده كتبي) 
به شركتهاي مجرب و واجدالشرايط الزم و داراي گواهي تاييديه از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان و يا كشور مي باشند به صورت اجاره 
بهره برداري واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي محترم واجدالشرايط دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل 
اسناد مزايده، تا تاريخ 98/4/6 روز پنجشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مركزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 
 25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس: 
HTTP://IETS.MPORG.IR قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفكس 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم 

در اوقات اداري در رابطه با مزايده ذيل مي باشد.

1- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مزايده مسترد نخواهد شد در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان 

سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزينه درج آگهي مزايده در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

4- كليه كسورات قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره بر عهده پيمانكار مي باشد.
5- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي الزامي مي باشد.

6- ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
تاريخ انتشار: 98/3/27

م الف: 240 خ ش: 98/3/27 

آگهي مناقصه عمومي
مرحله دوم - نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 142 مورخ 98/2/3 و بند 4 صورتجلسه شماره 141 مورخ 98/1/31 و اخذ مجوز شماره 792ش/ش مورخ 97/12/14 شوراي 
اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژه هاي به شرح مندرج در جدول ذيل را به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه براي 
رديف شماره 1 و حداقل پايه 5 ابنيه براي رديف هاي 1 و 2 و 3 و 4 و حداقل پايه 5 مقاوم سازي براي رديف 5 هستند،  واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت 
مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه، تاتاريخ 1398/4/6 روز پنجشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان 
قدس - شهرداري مركزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند. ضمنا اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي 
اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفن 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به 

شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصات ذيل مي باشد.

1- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان سپرده آنان به 

ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي باشد.

4- ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
5- دارا بودن حداقل پايه (5) راه و باند در رديف شماره 1 و حداقل پايه (5) ابنيه براي رديف هاي شماره 2 و 3 و 4 و حداقل پايه (5) مقاوم سازي براي رديف 5 و ظرفيت خالي 

باقيمانده آماده به كار است.
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27
م الف: 241

5% سپرده شركت در مزايده به ريالمدت واگذاري به صورت اجاره:سهم پايه شهرداريمورد مزايده واگذاري به صورت اجاره:رديف

مزايده عمومي واگذاري به صورت اجاره جهت مديريت و بهره  برداري از 1
جايگاه CNG شهروند شماره 1 واقع در روبروي دانشگاه پيام نور مراغه

30 درصد سهم شهرداري از فروش 
گاز طبيعي بعد از كسر بهاء اداره گاز 

مندرج در قبض گاز بر پايه مترينگ

250/000/000 ريال2 سال

شهردار مراغه - احمدي

رسته براساس:مبلغ تضمين (سپرده به ريال)مدت اجرا (به ماه)اعتبارات:مبلغ اعتبار اوليه (ريال)عنوان پروژه:رديف
حداقل پايه (5) راه باند835/000/000 ريال12 ماهاز اعتبارات داخلي16/700/000/000 ريالپروژه تكميل پل روگذر شهرك فلزكاران1
حداقل پايه (5) ابنيه159/000/000 ريال10 ماهاز اعتبارات داخلي3/180/000/000 ريالپروژه احداث فرهنگسراي اميركبير2
حداقل پايه (5) ابنيه312/500/000 ريال10 ماهاز اعتبارات داخلي6/250/000/000 ريالپروژه احداث واحدهاي مسكوني بالغلو3
حداقل پايه (5) ابنيه165/000/000 ريال10 ماهاز اعتبارات داخلي3/300/000/000 ريالپروژه احداث واحدهاي تجاري بلوك 1 پروين اعتصامي4
حداقل پايه (5) راه و باند با 262/500/000 ريال10 ماهاز اعتبارات داخلي5/250/000/000 ريالپروژه مقاوم سازي بخش قديمي عرشه پل هاشم آباد5

تجربه مقاوم سازي

شهردار مراغه - احمدي
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مزايده كتبي شماره 9 
نوبت دوم

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمال غرب نزاجا در نظر دارد حدودا 150 تن آهن آالت قراضه ( 150000 كيلوگرم) موجود 
در شهرستان سقز را از طريق مزايده بفروش برساند. متقاضيان شركت در مزايده مي توانند به منظور دريافت برگ شرايط 
معامله و آدرس محل رويت اقالم در ساعات اداري مورخه 98/3/28 الي 98/4/1 به نشاني آذربايجان شرقي - شهرستان 
مراغه - 5 كيلومتري جاده بناب پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمال غرب نزاجا ( مديريت خريد وپيمان) 

مراجعه نمايند.
الف) تاريخ بازديد اقالم مورخه 98/4/2 الي 98/4/4 و زمان فروش مورخه  98/4/5 در محل جديد تيپ 228 سقز 

مي باشد. 
ب) متقاضيان بايد 10% قيمت پيشنهادي خود را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب مربوطه ( مندرج در برگ 

شرايط) واريز و اصل فيش واريزي را ارائه نمايند.
ج) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب در رد يا قبول كليه پيشنهادها  مختار خواهد بود.

د) هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات، مبلغ 60 هزار تومان و چنانچه متقاضي خواهان ارسال پستي باشد. 
مبلغ 120 هزار تومان مي باشد.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن و فاكس 37450388 - 041 تماس حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

اصالحيه
در آگهي اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان كه در روزنامه رسالت مورخ 98/3/22 صفحه12 درج گرديده، بند ذيل از قلم افتاده كه 

بدينوسيله اصالح مي گردد.

تاريخ انتشار: 98/3/27
فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجاخ ش: 98/3/27

مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء محل اجراءموضوع مناقصهشماره مناقصه
سال 98 و فهرست بهاء تجميع

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

بهسازي و آسفالت محور روستايي آهودشت - مزرعه ها 98/8
(با ارزيابي كيفي)

124/690/554/5582/494/000/000شوش

اداره ارتباطات و اطالع رساني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
(اول) شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره 

كل گمرك بازرگان به شماره ثبت: 2207
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مصرف 
كاركنان اداره كل گمرك بازرگان راس ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1398/04/23 
در محل نمازخانه گمرك بازرگان تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم 
دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع 
عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد، مي تواند حق راي 
خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء 
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت 
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي 
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به 
غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرسان/بازرس بررسي و 
تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي 

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

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

6- طرح و تصويب حق الزحمه بازرسان
7- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سال 1397

8- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1397
9- اتخاذ تصميم درخصوص سود و زيان سال 1397

10- اتخاذ تصميم در مورد افراد منتقله
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

 آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران 
شركت گل سنگ كوه گلستان

پيرو آگهي دعوت مندرج در روزنامه رسالت به شماره 9500 مورخ 1398/3/1 و جلسه 
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخه 1398/3/13 با توجه به اينكه جلسه به حدنصاب 
الزم نرسيد لذا براي بار دوم آگهي دعوت با رعايت اساسنامه به عمل خواهد آمد. ازكليه 
صاحبان سهام دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه 
در ساعت 10 صبح مورخ 1398/4/9 در دفتر مركزي شركت به نشاني مينودشت -دوزين 

كارگاه سنگ شكن گل سنگ كوه گلستان تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- مجمع عمومي عادي ساليانه (انتخاب مديران - انتخاب بازرسين- تصويب ترازنامه 
و صورتهاي مالي از بدو تاسيس تا سال 1397 - انتخاب روزنامه كثيراالنتشار)

ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق باشد.
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت توليدي و صنعتي نمونه اطلس كار 

(سهامي خاص)
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا وكالي صاحب سهام شركت توليدي و صنعتي 
نمونه اطلس كار به شماره ثبت 1793 دعوت مي گردد به منظور اتخاذ تصميم نسبت 
به دستورجلسه ذيل در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/04/11 در محل 

قانوني شركت حضور به هم رسانند.
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس

2- بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 1397
3- انتخاب مديران و صاحبان امضاء مجاز

4- انتخاب بازرسان
5- ساير موارد

تاريخ انتشار: 98/3/27
خ ش: 98/3/27

هيات مديره شركت تعاوني مصرف 
كاركنان اداره كل گمرك بازرگان

هيات مديره شركت گل سنگ كوه گلستان

هيات مديره شركت نمونه اطلس كار 
(سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه كانون سنگرسازان بي سنگر استان 
كرمانشاه شماره ثبت 420 و شناسه ملي 

10660140883
بدينوسيله به استحضار كليه اعضاي محترم هيات امناء كانون سنگرسازان بي سنگر 
استان كرمانشاه مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كانون با دستورات 
مشروحه ذيل راس ساعت 10 صبح مورخه 98/4/15 در محل كانون سنگرسازان بي سنگر 
استان كرمانشاه واقع در سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه برگزارمي گردد 

مستدعيست در جلسه مذكور حضور به هم سانيد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش بازرس قانوني و هيات مديره
2- تصويب تراز و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 98/3/31

3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل سال مالي منتهي به 98/3/31
4- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره

5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي كانون
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت مجتمع صنعتي و غذايي تصفيه نمك 
ايران (سهامي خاص) شماره ثبت 148 و 

شناسه ملي 10100029402
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت مجتمع صنعتي و غذايي تصفيه نمك 
ايران (سهامي خاص) دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
كه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 15 تير 1398 در محل دفتر شركت واقع در 
كيلومتر 33 جاده خاوران اول بلوار شريف آباد خيابان صفاييه برگزار مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت پيرامون ترازنامه مالي منتهي 
به پايان سال مالي 97 و تصويب ترازنامه شركت

2- انتخاب اعضاي هيات مديره شركت
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل قانوني شركت

4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

فريدون كياني فر - مديرعامل كانون 
سنگرسازان بي سنگر استان كرمانشاه

رضا همتي - مديرعامل

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع 
عمومي عادي ساليانه در شركت آرد تابان 

خمسه سهامي خاص به شماره ثبت 917
آگهي دعوت سهامداران شركت آرد تابان 
خمسه سهامي خاص به شماره ثبت 917 و 

شناسه ملي 10460035832 جهت تشكيل 
مجمع عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
(عادي ساليانه) كه مورخ 1398/04/13 روز پنجشنبه ساعت 17 عصر در محل شركت 
آدرس زنجان خيابان خرمشهر روبروي شهر بازي شركت آرد تابان خمسه تشكيل 

مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين

3- تصويب تراز صورتهاي مالي سال 97
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ 

قهستان (سهامي عام) ثبت شده به شماره 
60555 و شناسه ملي 14006531171

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ قهستان 
(سهامي عام) ثبت شده به شماره 60555 و شناسه ملي 14006531171 دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در روز دوشنبه 1398/04/10 راس ساعت 
10 به نشاني: مشهد - شهرك صنعتي توس - فاز دو - نبش انديشه 13 - قطعه 901/1 

كد پستي 9185174827 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش فعاليت هيات مديره و بازرسان قانوني
2- تصويب صورتهاي مالي شركت منتهي به 1397/12/29

3- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
4- تعيين روزنامه كثيراالنتشار

تاريخ انتشار: 98/3/27
خ ش: 98/3/27

هيات مديره شركت

هيات مديره شركت

خبر

اریجانی:
حملهمشکوکبهنفتکشها

مکملتحریمهایاقتصادیاست
رئیس مجلس گفت: حمله مشکوک به نفتکش ها مکمل تحریم های اقتصادی 
است.به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی اریجانی در جلسه علنی 
روز یک شنبه مجلس در سخنان پیش از دستور با تشکر از بیانات هوشمندانه و 
عزتمدانه مقام معظم رهبری در دیدار نخست وزیر ژاپن اظهار کرد: ایشان با دقت 
تمام و استدال های متین، منطق ملت ایران را برابر ستم هیوای استعمار آمریکا 
بیان کردند.وی افزود: مجلس سخنان دقیق، مهم و شجاعانه رهبر معظم انقاب 
کند و همه بخش های کشور باید طبق این صراط استوار  را قدر نهاده و حمایت می 
کید کرد: حمله به نفتکش ها در دریای عمان مشکوک و مکمل  عمل کنند.وی تأ
تحریم های اقتصادی است.اریجانی با بیان اینکه آنان از تحریم ها نتیجه ای 
نگرفتند و این رفتار تاریخی آمریکایی هاست که در جنگ جهانی کشتی های خود 
در سرزمین ژاپن را هدف قرار دادند تا برای خصومت شرایط ازم را فراهم کنند، 
کند در مقابل اقدامات سیاسی و دیپلماتیک از  گفت: پمپئو به ایران توصیه می 
دیپلماسی استفاده کند و این بخش طنز ماجراست.وی اضافه کرد: وزیر خارجه 
آمریکا با اقدامات تروریستی اقتصادی که به بیان خودش شدیدترین تحریم ها 
علیه یک ملت است به جنگ ملت انقابی ایران آمده است و باید از او پرسید آیا 
این اقدام دیپلماتیک است؟ و آیا نقض عهد در توافق هسته ای و جنگ اقتصادی 
علیه ملت ایران اقدام سیاسی است؟اریجانی بار دیگر پمپئو را خطاب قرار داد 
آیا اقدامات آمریکایی ها در تسلیح آل سعود علیه ملت مظلوم یمن  و اضافه کرد: ّ
و حمایت همه جانبه از رژیم بساز و بفروش صهیونیستی علیه فلسطینیان را 
اقدام سیاسی می دانید؟اریجانی گفت: متأسفانه ملت آمریکا به باند سیاسی و 

کنند. بی آبرویی گرفتار شده که حرف های خود را محاسبه نمی 
    

امیرسرتیپپوردستان:
خریدسامانهاس۴۰۰مطرحنیست

ح نیست. رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: خرید سامانه اس ۴۰۰ مطر
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با بیان اینکه امروز با چهره تازه ای از تهدیدات در زمین، 
هوا، دریا، فضا مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه بحث توجه به ریز پرنده ها که 
کشورمان را مورد تهدید قرار دهند  کشور بنا دارند ملت و  دشمنان از آسمان 
بسیار جدی است.وی با بیان اینکه باید متناسب با تهدیدات ظرفیت های 
دفاعی مناسب را در خودمان ایجاد کنیم، ادامه داد: در همه حوزه ها این کار 
انجام شده است.پوردستان اضافه کرد: در حوزه زمین بحث توجه به یگان های 
کنش سریع پیش بینی شده و در دریا توجه به استقرار در  متحرک و هجومی و وا
آب و زیر دریا توجه شده است.رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش افزود: در 
حوزه هوا عاوه بر قابلیت های ایجاد شده در جنگنده ها، به پدافند هوایی نیز 
توجه خاصی شده است.پوردستان تصریح کرد: یکی از اقدامات در حوزه پدافند 
هوایی، ایجاد قرارگاه پدافند هوایی است که با هدایت و فرماندهی کل ارتش، 
نیروی پدافند در ارتش تشکیل شد.وی افزود: این نگاه تخصصی به تهدیدات 
هوایی و توجه خاص به پدافند هوایی است که سبب اشراف خاص در پدافند 
می شود و از همه ظرفیت های کشور در حوزه پدافند هوایی در نیرو های مسلح، 
انجام شود.وی افزود: این قرارگاه با توجه به قابلیت ها و توانایی ها می تواند همه 
امکانات را تجمیع و پای کار بیاورد و در حوزه پدافند هوایی آنچنان که شایسته 
کند.پوردستان با اشاره به برخی شایعات  اقتدار ایران اسامی است، اثبات 
ح نیست. درباره خرید سامانه اس ۴۰۰ افزود: بحث خرید سامانه اس ۴۰۰ مطر
پوردستان ادامه داد: جمهوری اسامی ایران توانمندی ها ی زیادی در حوزه 
کشف، رهگیری و مقابله دارد.وی با بیان اینکه امروز سامانه  پدافند هوایی، 
اس ۳۰۰ را در اختیار داریم، یادآورشد: عاوه بر اس ۳۰۰، سامانه باور نیز توسط 
وزارت دفاع تولید می شود و قابلیت های موجود، پاسخگوی تهدیدات است.

پوردستان درباره تجاوز و جنایات آل سعود در یمن گفت: امروز رژیم آل سعود 
به این باور رسیده که انقابیون یمن از قابلیت های بسیاری برخوردار هستند 

و می توانند دورترین نقاط را مورد هدف قرار دهند.

ادامه از صفحه اول
حرسیدگیبهاموالمسئوانچهزمانیتصویبشدو طر

جزئیاتآنچهبود؟
ح رسیدگی به اموال مسئوان در سال 1۳8۴ در مجلس هفتم توسط بنده  طر
و برخی از نمایندگان تقدیم مجلس شد که با فراز و نشیب های زیاد در سال85 
در کمیسیون تصویب و در خرداد سال 86 در صحن علنی مجلس به تصویب 
ح جامع و پیشرفته ای مبدل  ح 16 ماده ای بنا داشت به طر رسید.این طر

شود که ضمانت اجرا های ازم برای آن پیش بینی شده بود. 
شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و در مجلس هفتم مخالفان 
این طرح به بهانه مخالفت شورای نگهبان، میدان گرفته و مانع تصویب مجدد 
ح  ح در مجلس شدند. در مجلس هشتم با پیگیری های فراوان این طر طر
در سال 1۳88 به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و 6 سال نیز 
ح رسیدگی  کامل طر کید ویژه ای به رد  که تا در این مجمع باتکلیف ماند 
ح  کید مقام معظم رهبری این طر به اموال مسئوان داشتند در نهایت با تا
آذرماه 1۳9۴ به تصویب رسید؛ هرچند که 16 ماده ی آن را به 6 ماده تقلیل 

داده و از جامعیت آن کاستند.
چراتاااناینمصوبهاجرایینشدهبود؟

پس از تصویب ایحه اختیار تدوین و صدور آیین نامه اجرایی و اجرای آن 
به رئیس قوه قضائیه سپرده شد و با وجود درخواست های متعدد مجلس 
ح در ضمانت  از قوه قضائیه، رئیس وقت این قوه به دلیل" ناقص بودن طر

اجرا" از اجرای آن اجتناب کرد. 
با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مطالبات در رابطه با تعویق ۳سال و نیمه 
ح مجدد بیان شد و ایشان با اشاره به این "که ناقص بودن یک قانون  این طر
دلیلی بر اجرا نکردن آن نیست"، قول مساعد برای اعمال این قانون را داد 
وخوشبختانه پس از تشکیل تیم برای تنظیم آیین نامه، از تاریخ 19 خرداد سال 

ح در قالب آیین نامه اجرایی هستیم. 98 شاهد امضا و اباغ این طر
اجرایطرحرسیدگیبهاموالمسئوانچهآثاریخواهدداشت؟

گام های مهم حکومت در راستای شفاف سازی  ح طبیعتا یکی از   این طر
اموال مسئوان است. جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده، متمایز 
ک دست از مسئوان رانت خوار، مال اندوز و غارتگر و  کردن مسئوان پا
نیز باا بردن اعتماد مردم به مسئوان از مهم ترین پیامد های مثبت این 

قانون خواهد بود.
ضمانتاجرایاینقانونچهخواهدبود؟

گاه باشند اما  که مردم آ قطعا مهم ترین ضمانت اجرا، افکار عمومی است 
در قانون برنامه ششم نیز، ضمانت اجرایی قانون اصل 1۴2 تصویب شد و 
کافی برخوردار است و مجازات های  این قانون در حال حاضر از جامعیت 
که اموال خود را اعام نکرده یا ناقص اعام  ازم برای مسئوان متخلفی 
کنند، پیش بینی شده است. ازم به ذکر است قوه قضائیه اختیارات ازم 

را در این حوزه دارد.
درمجلسطرحدیگریبهعنواناعادهاموالنامشروعمسئوانهم

داشتیمکهمکملاصل1۴2بود،آنطرحبهکجارسید؟
 قانون نحوه اجرای اصل ۴9 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران در مرداد 
1۳6۳ به تصویب رسیده ولی در این چهل سال نسبت به مسئوان جمهوری 
که این قانون را معطوف به  کشور اجرا نشده چرا  اسامی ایران و مقامات 
مسئوان و زمامداران کشور در قبل از انقاب کرده بودند؛ گویی که مسئوان 

ح  بعد از انقاب از فساد، رانت خواری و غارتگری مبرا هستند. در نتیجه طر
ح جدید و پیچیده ای نیست و در قانون  اعاده اموال نامشروع مسئوان طر
اساسی وجود داشته و در حال حاضر به دنبال به روز رسانی و اجرای مجدد آن 
هستیم. اجرای اصل 1۴2 یک بال حرکت کشور به سمت شفافیت، پیشگیری 
و برخورد با فساد مسئوان است؛ بال دیگر اجرای  اصل ۴9 قانون مبنی بر 

گر اجرا نشود عما اجرای اصل 1۴2  اعاده اموال نامشروع مسئوان است که ا
را بی اهمیت و بی نتیجه خواهد کرد.

ح بازگرداندن اموالی که  در دی ماه 1۳97 با کسب 16۳ رای موافق فوریت طر
به سبب اعمال نامشروع به دست آمده با تمام فراز و نشیب های خود تصویب 
ح در کمیسیون بررسی های زیادی انجام شد  شد. برای اجرایی شدن این طر
و امیدواریم با توجه به فوریت آن تا دو هفته آتی به صحن علنی مجلس آمده و 
به تصویب نهایی برسد. امیدواریم با همکاری قوه قضائیه و ریاست مجلس 
ح نیز پس از تصویب به مرحله اجرایی شدن برسد چرا که این گام دوم  این طر
اساسا برای مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد شفافیت مالی و جلب اعتماد 

عمومی خواهد بود که بستر های مناسب آن فراهم شده است.
آقایدهقان،تابهحالشعارهایمبارزهبافسادورانتخورایزیادداده
شدهاست،آیاممکناستاجرایاینقوانیننیزدرحدشعاربماند؟

که برخی مسئوان خود از طرق  شعار مبارزه با فساد زیباست، اما تا زمانی 
گاه این شعار محقق نخواهد شد. و  کرده اند، هیچ  نامشروع مال اندوزی 
کاهش پیدا نکرده بلکه  که شاهد هستیم سطح فساد نه تنها  همین طور 
افزایش نیز داشته است و  در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم به اندازه 

کل دوران جمهوری اسامی فساد صورت گرفته است .
که حدود  غارت ذخایر ارزی یک نمونه بارز از فساد در این دولت است 

 ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی بود و دولت 
شفاف سازی نمی کند که این ارز را به چه کسی داده است.

فساد ده ها هزار میلیاردی در بحث خصوصی سازی در این دولت و 
که اموال ملت با  کاایی  دویست هزار میلیارد تومانی پرونده های قاچاق 
کشور وارد شده است از دیگر  گمرکی از مبادی رسمی به   تبانی مسئوان 
فساد های این دولت است و بدون شک این اندازه از فساد در تاریخ جمهوری 

اسامی بی سابقه بوده است.
در نتیجه تا یک اراده جدی از درون حکومت برای مبارزه با فساد و مسئوان 
ک دست از مسئوان حرام خوار  رانت خوار وجود نداشته باشد و مسئوان پا

متمایز نشوند امکان مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت.
برایتکمیلترشدناینطرحچهاقداماتدیگریمدنظردارید؟

کردند ما در  گام دوم انقاب تصریح  که مقام معظم رهبری در  همانطور 
 راستای مبارزه جدی با فساد نیازمند تشکیل دستگاه و تشکیاتی فرا قوه ای 
کاری  که در تمام دستگاه های اجرایی کشور حضور داشته و هیچ  هستیم 

جز مبارزه با فساد نداشته باشد.

ح شد، ولی هم با مانع مجلس و هم با مانع  ح نیز در دوره  پیشین مطر این طر
قوه قضائی مواجه شدیم. اما اان نیازمندیم پس از تصویب و اجرای اصل 
ح  نیز مجدد بررسی شده و در مجلس تصویب شود تا این  1۴2 و ۴9 ، این طر
گام مهم برای مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت خواری و مال اندوزی  سه 
تکمیل شده و اعتماد مردم را افزایش داده و این شکاف طبقاتی موجود بین 

مردم و مسئوان را از بین ببرد.
باتوجهبهمافیایپولوقدرتمسئوانرانتخوار،آیاممکناستاین

مافیابهقانونغلبهکردهومانعاجرایطرحشوند؟
گر آقای رئیسی، قوه  آدم های فاسد و رانت خوار به شدت ترسو هستند و ا
ک دست باشند و فریب افراد رانت خوار  قضائیه و نیروهای انقابی جدی و پا
را نخورند هیچ مانعی نمی تواند جلودار این قانون اساسی شوند. اجرای 
که پیش تر  این قوانین عزمی راسخ و اراده ای قوی می طلبد و همان طور 
ح های جدید و پیچیده ای نیستند و در این  اشاره کردیم این دو اصل، طر
گر این قوانین نقص هم داشته باشند  چهل سال نیز باید اجرا می شدند. ا
که رئیس قوه  بدون شک دست قوه قضائیه بسته نبوده و با توجه به این 
قضائیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده می توانند از این طریق یا 
ارائه ایحه به مجلس نواقص احتمالی را برطرف نمایند و هیچ دلیلی برای 

عدم اجرا وجود نداشته و ندارد. 

صفرتاصدقانونرسیدگیبهاموالمسئواندرگفتوگویرسالتبامحمددهقان

نیازمند تشکیاتی فرا قوه ای هستیم
WWW.RESALAT-NEWS .COM Politic
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فساددولتهاییازدهمودوازدهمدرتاریخ
کشوربیسابقهبودهوتایکارادهجدیازدرون
حکومتبرایمبارزهبافسادومسئوانرانتخوار

وجودنداشتهباشدومسئوانپاکدستاز
مسئوانحرامخوارمتمایزنشوندامکانمبارزهبا

فسادوجودنخواهدداشت
شعارمبارزهبافسادزیباست،اماتازمانیکهبرخی
مسئوانخودازطرقنامشروعمالاندوزیکردهاند
هیچگاهاینشعارمحققنخواهدشد.وهمینطور
کهشاهدهستیمسطحفسادنهتنهاکاهشپیدا
نکردهبلکهافزایشنیزداشتهاستودردوران

دولتهاییازدهمودوازدهمبهاندازهکلدوران
جمهوریاسامیفسادصورتگرفتهاست

مقدمفر:
شهدایمؤتلفه،الگویجواناندههپنجمانقابهستند

مشاور رئیس هیئت أمنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسامی در امور فرهنگی، شهدای مؤتلفه اسامی را الگوی جوانان دهه 
پنجم انقاب معرفی کرد.به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حمیدرضا مقدم فر در مراسم بزرگداشت شهدای مؤتلفه 
گی های ارزشمند  کرد: ویژ اسامی، ضمن اشاره به مقام شامخ شهدای مؤتلفه، آنها را الگویی برای جوانان معرفی و اظهار 
گری جوانان در دهه پنجم  شهدای انقاب اسامی و به خصوص شهدای مؤتلفه و این چهار شهید شاخص، الگویی برای انقابی 
گی های شهدای گرانقدر مؤتلفه عنوان کرد: شهید نواب صفوی قطعًا شخصیتی  انقاب اسامی است.وی ضمن برشمردن ویژ
تأثیرگذار و بزرگوار بود که بسیاری از جرقه های حرکت های انقابی مؤتلفه به تأسی از این شهید بزرگوار شکل گرفت.وی یادآور 
کار برای خداوند و همچنین تحمل شرایط دشوار دوران  که مقام معظم رهبری فرمودند، مؤتلفه اسامی با  شد: همان طور 
کمیت ارزش های دینی  مبارزه با طاغوت، آزموده شده و آنچه که مشهود است، انگیزه اسامی و حرکت در مسیر مبارزه برای حا
در مسیر مؤتلفه است که باید به آن پرداخته شود.مقدم فر شرایط مبارزه با رژیم طاغوت پیش از انقاب اسامی را دشوار عنوان 

گر دشواری مبارزه در دوران طاغوت را درک کنیم،  اهمیت مبارزات و  کید کرد: بی تردید ا و با برشمردن خاطراتی از آن دوران، تأ
مجاهدت های شهدای مؤتلفه را بیش از پیش می توان درک کرد و باید دانست که انحصارزدایی از فرهنگ مبارزه و همچنین 
نشان دادن ظرفیت عظیم اسام برای مبارزه با طاغوت از مهم ترین کارهایی بود که مؤتلفه انجام داد.مشاور رئیس هیئت أمنا 
و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسامی در امور فرهنگی عنوان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، شهدا همچون 
ستارگانی فروزان هستند و با وجود چنین ستارگانی که در تاریکی آن دوران می درخشیدند، راه حقانیت به روی بسیاری از افراد 
گشوده شد.مقدم فر از شهیدان امانی، هرندی، بخارایی و نیک نژاد یاد کرد و افزود: همان طور که در بیانیه گام دوم انقاب مقام 
معظم رهبری می خوانیم، ازم است تا این شهدا را به عنوان الگوهای حرکت مؤمنانه و جهادی در مسیر تحقق اهداف بیانیه 
گام دوم به کار ببندیم.وی در ادامه به آیه ای از قرآن اشاره کرد و یادآور شد: جوان بودن و جوانانه عمل کردن، دشمن شناسی، 
گی برجسته شهدای  انقابی بودن، ایمان ناب اسامی داشتن، مقاومت مبتنی بر دین و مرزبندی پررنگ با دشمن، پنج ویژ
گیرد.این  گی ها سرلوحه جوانان قرار  ک و خالص بودند و باید این ویژ شاخص مؤتلفه است که به گفته آیات قرآن به راستی پا
کارشناس سیاسی یادآور شد: در دهه پنجم انقاب اسامی، باید شهدای مؤتلفه را بیش از گذشته به عنوان الگو معرفی و در 

مسیر درس گرفتن از آنها، شخصیت و سیره شان را به اقشار و به خصوص جوانان بشناسانیم.
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آگهي مناقصه عمومي مرحله اول 
 نوبت دوم

شهرداري انديشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/164/ص مورخ 1398/2/23 موضوع بند 3 مصوبه شماره 99 مورخ 98/2/3 
شوراي اسالمي شهر انديشه، اجراي عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط و داراي صالحيت واگذار نمايد.

1- موضوع مناقصه:

2- سپرده شركت در مناقصه مي بايست به صورت موارد مندرج در بند2 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها به شرح ذيل ارائه گردد.
الف- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب جاري سيبا به شماره 0106212988001 نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه

ب- ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري انديشه
ج- اسناد خزانه

3- مهلت و فروش اسناد مناقصه: مهلت خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي لغايت روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به نشاني: شهريار، شهر 
انديشه، فاز 3، بلوار آزادي، تقاطع خيابان شهرداري شرقي، ساختمان مركزي شهرداري انديشه، واحد امور قراردادها مي باشد.

4- مهلت و محل ارائه پيشنهادات: پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/04/11 دبيرخانه شهرداري انديشه
5- زمان و محل بازگشايي پيشنهادات واصله: روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداري انديشه

6- مدارك الزم: رونوشت و اصل گواهي صالحيت پيمانكاري داراي اعتبار و درخواست كتبي با مهر و امضاء معتبر شركت همراه داشتن مهر شركت 
جهت دريافت اسناد الزامي مي باشد.

7- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است.
8- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

9- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است.
10- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/27

خ ش: 98/3/20

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري انديشه

صالحيت مورد نظرمدت اجراسپرده شركت در مناقصه (ريال)اعتبارموضوع مناقصهرديف

حداقل رتبه 5 ابنيه و تاسيسات4 ماه500/000/000 ريال10/000/000/000 ريالتكميل فرهنگسرا فاز 2 (بهشت)1

بهروز كاوياني - شهردار شهر انديشه

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي 
 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه مصالح و اجراي پروژه تنظيف، 

تجهيز و نگهداري كشتارگاه صنعتي دام
نوبت دوم

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر: تهيه مصالح و اجراي 
پروژه تنظيف، تجهيز و نگهداري كشتارگاه صنعتي دام) به شماره 2098090872000001 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1398/03/20مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز پنجشنبه تاريخ 1398/03/30
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 1398/04/09

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 18 روز دوشنبه تاريخ 1398/04/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها

الف: آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي تلفن 034-41325002
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/27
مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجانخ ش: 98/3/20

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان يزد

آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي شماره 97/12 (نوبت دوم)
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان يزد در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل را از طريق سامانه ستاد برگزار نمايد:

- نوع تضمين شركت در مناقصه مطابق با آيين نامه تضمين معامالت دولتي تهيه و ارائه مي گردد. 
- تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 تاريخ 98/3/25 لغايت ساعت 19 تاريخ 98/3/28 به آدرس سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
- براي موارد 1 و 3 ارائه گواهي صالحيت رشته راه و باند فرودگاه صادره از سازمان مديريت و برنامه ريزي و براي مورد 2 ارائه گواهي صالحيت رشته 
نيرو يا تاسيسات از سازمان مديريت و برنامه ريزي و براي مورد 4 تاييديه اداره كل ايمني و حريم راه ها يا گواهي صالحيت رشته  راه و باند فرودگاه يا 

مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و براي همه موارد گواهي صالحيت ايمني كار، الزامي مي باشد. 
- تاريخ و مهلت تحويل اسناد: مناقصه گران بايد پس از دريافت اسناد، اسناد دريافتي را تكميل و تا زمان مقرر در سايت ستاد بارگذاري نمايند. 

- مهلت تحويل اسناد ساعت 8 صبح 98/4/11 و زمان بازگشايي پاكات مناقصه ساعت 9 صبح روز تحويل اسناد در كميسيون مناقصه در محل سالن 
جلسات اداره كل مي باشد حضور يك نفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت، در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است. (آگهي در دو نوبت به فاصله 

دو روز در روزنامه  چاپ خواهد شد)
تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/25

تاريخ انتشار نوبت دوم 98/3/27ـ  خ ش 98/3/25 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
آگهي شركت در مناقصه

شركت سهامي آب منطقه اي استان اصفهان در نظر دارد سرمايه گذاري به منظور تبديل زمين چمن 
طبيعي فوتبال به چمن مصنوعي را از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد 
لذا خواهشمند است از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز نسبت به دريافت اسناد مناقصه از 
طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند. شايان 

ذكر است دريافت اسناد مناقصه صرفا از طريق سامانه ستاد انجام مي پذيرد. 
شماره مناقصه در سامانه: 2098001205000010

 آدرس:  اصفهان روبه روي پل خواجو، ابتداي بلوار آئينه خانه، شركت آب منطقه اي اصفهان،
 امور تداركات و خدمات پشتيباني 

تلفن تماس: 5-36615360(031) داخلي 2173 دورنگار: 36611128 (031) 
www.ESRW.IR آدرس سايت

تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/25
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/3/27ـ  د ش 98/3/25 

 شناسه آگهي 499784

ارزيابي كيفي مبلغ تضيمن (ريال)برآورد اوليه (ريال)مدت پيمان (ماه)نام پروژه رديف 
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نوبت دوم

دعوت قالیباف از جوانان برای کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی 
از جوانان خواست تا چهره های نو را از میان افراد توانمند و با 

صاحیت برای نامزدی در انتخابات مجلس معرفی کنند.
محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
طی پیامی از جوانان خواست تا چهره های نو را از میان افراد 
توانمند و با صاحیت برای نامزدی در انتخابات مجلس 

معرفی کنند.

ح زیر است: متن پیام »قالیباف« به شر
باسمه تعالی

جوانان عزیز انقابی و دلسوز ایران
کشور در وضعیت سختی به سر می برد و من  که  همه می دانیم 
بدون اغراق معتقدم راه برون رفت از این وضعیت اعتماد به جوانان 
است. حدود دو سال پیش هم نامه ای خطاب به شما نوشتم 
و عرض کردم که جریان انقاب باید با حفظ مبانی، در نگرش و 
گفتمان و از همه مهم تر  شیوه سیاست ورزی متحول شود و با 
چهره های نو، حرکت در مسیر نواصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کند 
و گفتم ما راهی نداریم جز اینکه مسئوان به شما جوانان اعتماد 
کنند. ممکن است با خود بگویید که در عمل کسی به جوان ها 
کار  کند؛ من هم این سخن را قبول دارم و معتقدم  اعتماد نمی 

خیلی سختی در پیش روی ماست، اما چاره چیست؟
کنون احساس  وقتی جنگ تمام شد من ۲۷ ساله بودم و ا
که در میانسالی هستند، میدان  کنم حتی به جوانانی  می 
داده نمی شود. ما یک راه بیشتر نداریم و نباید منتظر دستور 
از باا به پایین باشیم. همان گونه که رهبری به مفهوم آتش 
به اختیار اشاره کردند و در گام دوم به جوانگرایی پرداختند، 

حجت را بر همه  ما تمام کرد.
به نظر می رسد امروز دیگر جوانگرایی تبدیل به مطالبه عمومی 
شده و همه باید کمک کنیم تحول به دست شما جوانان اتفاق 
بیفتد، همان گونه که در این چهل سال، هر موفقیت و پیشرفتی 
که داشتیم، نقش اصلی را جوانان داشتند. شما جوانان نخبه، 
کشور  که در سرنوشت  با انگیزه و مؤمن باید در هر عرصه ای 
تأثیر دارد، بدون دعوت حاضر شوید و کار را به دست بگیرید. 

یکی از این فرصت ها، انتخابات پیش رو است.
تحول و پیشرفت کشور در گرو تشکیل یک مجلس نو و کارآمد 

گر شما جوانان همت کنید در این  است و من ایمان دارم که ا
عرصه نقش آفرینی کنید، می توان به ظهور مجلسی نسبتاجوان 
و با تجربه امید داشت؛ تا ان شااه با نگرشی نو و چهره هایی 

نو، حرکت پیشرفت ایران اسامی سرعت بگیرد.
گفته بودم که قرار نیست محور  برادران و خواهران عزیزم قبا
شما باشم اما می توانم صدای شما شوم و خواسته ها و مطالبات 
شما را از مسئوان و رئوس جریان انقاب ضریب دهم و پیگیری 
گر شما به میدان  کنم تا این تغییر و نوگرایی رقم بخورد. اما ا
نیایید، مطالبه نکنید و توانمندی های خود را عرضه نکنید، 
این در، بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشخصامجلس آینده 

تفاوت معناداری با گذشته نخواهد داشت.
کنم،  لذا از همه شما جوانان دلسوز انقابی درخواست می 
متناسب با شاخص هایی که منتشر می شود، افراد توانمند و 
که برای قبول مسئولیت نمایندگی  باصاحیت یا خودتان را 
مردم مفید می دانید، از طریق پایگاه اینترنتی jahad.net معرفی 
کنید تا با استفاده از همه ظرفیت ها تاش کنیم در حد امکان 

شایسته ترین ها، در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند.
از همه مخصوصاخواهران عزیز، دانشجویان و روحانیون و 
فعاان مخلص جهادی می خواهم، افرادی با ظرفیت ها و 
گرچه ممکن است  کنند.  تجربه باا و نسبتاجوان را معرفی 
خود این افراد راسا وارد این عرصه سخت و پرهزینه نشوند، 
اما شما آنها را دعوت و نسبت به انجام وظیفه ملی شان قانع 

کنید تا به لطف خدا مجلس نو ایجاد شود.
گذاری کشور  گذاری در مسیر سیاست  امروز زمان اصاح ریل 
است و ان شااه با همت و مشارکت شما جوانان، مردم عزیز 
ما طعم شیرین کارآمدی را از سوی نیروهای انقاب خواهند 

چشید.

گفتوگوخبر

اباغپیامتسلیترهبرانقابدرپی
درگذشترئیسجامعهخیرینمدرسهساز

به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، در پی درگذشت مرحوم 
محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز، پیام تسلیت مقام معظم رهبری در 
مراسم بزرگداشت آن مرحوم، توسط دکتر حدادعادل مشاور عالی ایشان به بازماندگان و 

عاقه مندان مرحوم حافظی اباغ شد.
    

منصوریآرانی:
مواضعقاطعانهرهبرمعظمانقاب

ترسیمکنندهدکتریندفاعیکشوراست
کننده دکترین  استاد دانشگاه  دافوس ارتش   گفت:  مواضع قاطعانه رهبر معظم انقاب ترسیم 
دفاعی کشور است.عباسعلی منصوری آرانی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری 
آنا، در تحلیل پاسخ قاطعانه رهبر معظم انقاب اسامی به شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در 
کننده راهبرد  عدم پاسخگویی به پیام ترامپ اظهار کرد: رهبر معظم انقاب اسامی، تعیین 
که در  و مبنای سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران قلمداد می شوند؛ لذا تمامی کسانی 
گانه مشغول به خدمت هستند باید از نوع نگاه ایشان مطلع باشند و بر اساس این  قوای سه 
گذاری کنند.وی ادامه داد: مواضع و قاطعیت رهبر معظم  نگاه، سیاست خارجی کشور را ریل 
کننده دکترین سیاست خارجی  انقاب اسامی در دیدار نخست وزیر ژاپن با ایشان، ترسیم 
و دکترین دفاعی و امنیتی کشورمان محسوب می شود و نیز جنگ روانی دشمن را خنثی 
کنند تا از هر طریقی که شده، افکار عمومی  کرد.وی افزود: آمریکا و صهیونیست ها تاش می 

گر مسئوان کشور در   ملت ایران را با ایجاد یک جنگ روانی شدید مخدوش سازند، اما  ا
مسیر صحیح گام بردارند و از دکترینی که رهبر انقاب برای آن ها ترسیم کرده اند، تبعیت 

کنند، قطعامی توان مقابل توطئه ها و جنگ اقتصادی و روانی آمریکا ایستاد.
    

حدادعادل:
ایرانمذاکرهایباآمریکانخواهدداشت

کره ای با آمریکا نخواهد داشت. گفت: ایران مذا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به  گفت وگو با خبرنگار  غامعلی حدادعادل در 
ارزیابی دیدار نخست وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری پرداخت و اظهار کرد:ایشان انقابی 
صریح، صحیح، منطقی و شجاعانه نظراتشان را اعام کردند که هر کسی که شنید تایید و 
تصدیق کرد که رهبری با استدال و منطق از این انقاب دفاع کردند.وی درباره احتمال 

کره نخواهد شد. کره مجدد ایران  با آمریکایی ها گفت: مذا مذا
     

انصاری:
ارزبرایغذایسگوگربهفراهماست

ولیبهداروتخصیصنمییابد
نماینده مردم داراب در مجلس گفت: ارز برای غذای سگ و گربه فراهم است ولی به دارو 
تخصیص نمی یابد.به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
کارآمدی خود را در  طی تذکری شفاهی به رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تدبیر و امید نا
کارآمدی دولت به علت فقدان  حل مسائل کشور کامانشان داده است.وی ادامه داد: نا
روحیه انقابی و جهادی در عملیات اجرایی، عدم انسجام در بین دولتمردان و فقدان 
تئوری و رویکرد اقتصادی منسجم برای برون رفت از چالش های کشور است.وی افزود: 
عوامل مذکور باعث شده که مشکات انباشته شده ای در کشور ایجاد شود که یکی از مسائل 
بسیار حاد، وضعیت توزیع ارز   است که مشکاتی را برای مردم به وجود آورده است.انصاری 
ادامه داد: بخش دارو و تجهیزات پزشکی به علت عدم توزیع ارز، دچار مشکات عدیده ای 
بوده و مردم نسخه به دست برای تأمین دارو سرگردان هستند.وی بیان کرد: در حالی که 
بخش دارو و تجهیزات پزشکی منتظر تخصیص ارز هستند، ارز مورد نیاز برای غذای سگ 
و گربه فراهم است که این مسئله نشان دهنده آن است که رانت خواران و باندهای مافیا 

به اوضاع نسبت به مسئوان بانک مرکزی مسلط تر  هستند.

سیدحسیننقویحسینیدرگفتوگوبارسالتعنوانکرد
حضورجواناندرانتخابات
وتشکیلمجلسینو

 سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در گفت وگو با »رسالت« 

درخصوص ایجاد فرصت های ازم برای جوانان برای حضور در عرصه های 
مختلف مدیریتی کشور اظهار داشت: یکی از منویات بسیار مورد توجه مقام 
معظم رهبری که در بیاناتشان نسبت به آن اظهار امیدواری دارند حضور 

جوانان در عرصه های مختلف مدیریت کشور است.
وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری به جوانان اعتماد و اعتقاد دارند، 
افزود: به واقع حضرت آیت اه خامنه ای به جوانان باور دارند و همیشه از 

کنند تا در عرصه های مختلف حضور پیدا کنند. آنان دعوت می 
کسیون نمایندگان وایی در مجلس تصریح کرد: مقام معظم  سخنگوی فرا
رهبری معتقدند جوانان با انگیزه، باانرژی و مومن هستند و به انقاب و نظام 
 وفادارند و همیشه به مقامات و مسئوان توصیه می کنند که در عرصه های

گون از جوانان استفاده شود.  گونا
قوهمجریههیچاقدامیبرایجوانانانجامنداد

گفت:  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین  عضو 
ما معتقدیم که قوه مجریه هیچ اقدامی برای استفاده از جوانان در دولت 
نکرده و واقعا به آنان از سوی این قوه بی مهری شده است. ای کاش در بین 
مدیران از جوانان هم استفاده می شد اما شاهد هستیم که بی مهری های 

بسیاری به آنها شده است.
کارگیری  وی تصریح کرد: ما شاهد هستیم حتی با تصویب قانون منع به 
بازنشستگان متاسفانه دوباره بسیاری از دستگاه ها به نحوی این قانون 

را دور زده و به آن عمل یا توجه نکرده اند.
نقوی حسینی ادامه داد: همواره نمایندگان مجلس از سوی مردم انتخاب 
می شوند بنابراین آنها مورد اعتماد هستند و قطع به یقین مردم به جوانان 

اعتماد خواهند کرد. 
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که زمان فراخوان های انتخاباتی 
کنید، گفت: با توجه به این که زمان  که صورت گرفته را چگونه ارزیابی می 
استعفای برخی افراد گذشته است در حال حاضر زمان بسیار مناسبی برای 

بیان این موضوع است.
او افزود: 19 ساله بودم که برای اولین بار در انتخابات شوراهای شهر و روستا، 
برای روستای خودمان کاندیدا شدم، این موضوع در حالی بود که در روستا 
معموا بزرگترها برای شوراها کاندید می شوند اما آن زمان مردم به من رای 

دادند و نفر سوم بودم. 
عرصهنمایندگیعرصهآرایمردماست

کسیون نمایندگان وایی افزود: عرصه نمایندگی عرصه آرای  سخنگوی فرا
ک اعتقاد دارند. البته این توجه  مردم است و مردم به جوانان مومن و پا
را هم ما باید داشته باشیم که مجلس با قوه مجریه متفاوت است؛ چرا که 
قوه مجریه محل اجرا، عملیات و میدان کار است، اما قوه مقننه، قوه عاقله 
شور و مشورتی است؛  لذا در مجلس شاید پختگی، تجربه و جاافتادگی 
بتواند کمک زیادی برای داشتن یک مجلس مقتدر داشته باشد اما حضور 
که  جوانان انگیزه ای است  برای آنکه شور و نشاط به مجلس دهند چرا 
هم بزرگان و هم جوانان با انگیزه به مجلس ورود کرده و به صورت انقابی 
کنند. نقوی حسینی با اشاره به این که جوانان نباید از حضور در  عمل می 
انتخابات بترسند، افزود: انصافا انتخابات ما انتخابات سالمی است چرا که 
مردم به نماینده ای که عاقه مند هستند رای می دهند، بنابراین جوانان 
کاندیدا شدن قرار  نباید از این موضوع نگران باشند که خود را در معرض 
دهند. ممکن است جوانی طی یک دوره یا ۲ دوره رای نیاورد اما دوره سوم 
رای خود را کسب خواهد کرد. اغلب نامزدهای نمایندگی که امروز نماینده 
هستند چندین بار در انتخابات شرکت کردند بنابراین جوانان باید شجاع 

باشند و به میدان بیایند.

محمدباقرقالیبافازجوانانبرایحضوردرعرصهانتخاباتمجلسیازدهمدعوتکرد؛
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فاحتپیشه:
آمریکاییهاازتواندفاعیایران

آگاهیدارند
گفت: آمریکایی ها از توان  کمیسیون امنیت ملی مجلس  رئیس 
گاهی دارند.به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  دفاعی ایران آ
جوان، حشمت اه فاحت پیشه در دیدار خانم ماریل دوسارنز رئیس 
کمیسیون امور خارجی مجلس ملی فرانسه با اشاره به نقش فرانسه 
کشور های  گفت: انتظارات بیشتری از  در روند امضای توافق برجام 
اروپایی به ویژه فرانسه وجود دارد و امیدواریم علیرغم بدقولی اروپا 

گام های عملیاتی در این زمینه برداشته شود. وی افزود: مجالس دو 
کشور می توانند با شناسایی بستر های همکاری های مشترک زمینه 
توسعه و گسترش تبادات اقتصادی و تجاری فیمابین را فراهم نمایند.

وی مقابله با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از جمله اقدامات 
جمهوری اسامی ایران دانست که اروپا و غرب از منافع آن بهره برده 
کنون علیه جمهوری  که ا است.وی با اشاره به اینکه تحریم هایی 
گیرد از گذشته نیز به اشکال مختلف وجود  اسامی ایران صورت می 
داشته، خاطرنشان کرد: تحریم های واقعی را مردم ایران تحمل کردند 
و بعد از ۴0 سال مواجهه با تحریم های مختلف، کشورمان در تحریم ها 
کسینه شده و به خودکفایی رسیده است.وی درباره احتمال اجرای  وا
INSTEX از سوی اتحادیه اروپا گفت: احتمال اینکه نتیجه ای در این 

خصوص از سوی اروپا شکل بگیرد ضعیف خواهد بود.وی همچنین 

گفت: آمریکایی ها  با اشاره به فضای روانی ایجاد شده توسط آمریکا 
گاهی دارند و به همین دلیل امکان  به خوبی از توان دفاعی ایران آ
جنگ با ایران وجود ندارد.فاحت پیشه با اشاره به حمایت کشور های 
قدرتمند دنیا از عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی علیه کشورمان 
گفت: استفاده گسترده عراق از جنگنده های میراژ فرانسوی در جنگ 
تحمیلی و حمله به مناطق غیرنظامی و شهرک های مسکونی باعث 
بروز اثرات جبران ناپذیری شد که برخی از آن تا به امروز ادامه داشته 
است.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به موضع فرانسه در رابطه با حمات به دو نفتکش در دریای عمان 
کرد: حضور کشتی های نظامی خارجی در دریای عمان  خاطرنشان 
باعث بی ثباتی در منطقه شده است و ما نیز منتظر تحقیقات بیشتر 

در این رابطه هستیم.

گفت: روحانیت فدایی انقاب و مردم است. دبیر شورای عالی حوزه های علمیه 
آیت اه سید هاشم حسینی بوشهری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، شهید 
حجت ااسام والمسلمین خرسند را از چهره های ارزشمند، انقابی، خستگی ناپذیر و 
پرتاش در جهت اعتای اسام دانست و گفت: این شهید در طول عمر پربرکت خود، 
همواره در خط امام و رهبری حرکت کرد و با انقاب همراه بود؛ ایشان هر جا احساس 
کرد به وجود او نیاز است، حضوری جدی داشت.وی ادامه داد: این چهره ها و  می 
شخصیت ها از ثمرات حوزه های علمیه ماست و ما ده ها و صدها نفر در حوزه های 
که شیفته و دلداده انقاب هستند و  کز استان ها و شهرستان ها داریم  علمیه و مرا

تمام هستی و وجود خود را برای انقاب گذاشته اند. وی در پاسخ به سؤالی به تاش 
دشمن در حذف فیزیکی روحانیت از عرصه اجتماعی ابراز داشت: این مسائل برای 
روحانیت جدید و تازه نیست؛ قبل و بعد از پیروزی انقاب، روحانیت در مسیر اهداف 
انقاب جان داده است.حسینی بوشهری ادامه داد: شخصیت هایی مانند شهید 
بهشتی، شهید هاشمی نژاد و شخصیت هایی از این دست، از روحانیانی بودند که 
فدایی انقاب شدند تا انقاب بماند؛ بنابراین از اینکه روحانیت در صحنه هست و 
کند نگران نیستیم و روحانیت باز هم از این صحنه ها  جان خود را تقدیم انقاب می 

استقبال خواهد کرد.

آیتاهحسینیبوشهری:
روحانیتفدایی

انقابومردماست



خبرخبر

رئیس اتاق ایران:
 بخش خصوصی

پیشتاز مبارزه با فساد است
غامحسین شافعی پس از انتخاب به عنوان رئیس دور نهم اتاق بازرگانی 
ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: با بسیاری 
از تصمیماتی که گرفته می شود فساد، اقتصادی و جذاب می شود و به 
علت منافع زیاد، ریسک باای فساد نیز پذیرفته می شود در حالی که 
گیری آن از بین برود.وی  برای مبارزه با فساد باید زمینه های شکل 
اضافه کرد: نمی توانیم در جایی شکاف رانتی بسیار باایی ایجاد کنیم 
گر زمینه ها را از  که ا که  و بعد بگوییم فساد نباید به وجود آید در حالی 
که  بین ببریم حتما مبارزه ریشه ای و اساسی با فساد انجام داده ایم 
در این بین بخش خصوصی رسالت بزرگی بر دوش دارد و باید پیشتاز 
باشد.شافعی گفت: برای آنکه اعتماد جامعه و دولت را نسبت به بخش 
خصوصی باا ببریم باید زمینه وقوع هر گونه فسادی را در داخل بخش 
خصوصی از بین ببریم در آن صورت صدای ما در مبارزه با فساد رساتر 
خواهد شد.وی افزود: اولویت نخست در مبارزه با فساد، حکمفرما شدن 
آیین حرفه ای اخاق در کسب و کار است که در این باره از دو سال قبل 
تدوین آیین نامه ای در دستور کار قرار گرفته که در دور نهم اتاق اجرایی 
خواهد شد.رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نتوانستیم دید مثبتی در افکار 
عمومی به ویژه طبقات پایین جامعه نسبت به خود ایجاد کنیم، اضافه 
کرد: این ضعف اتاق بازرگانی را نشان می دهد که البته برای جبران آن 
باید به مسئولیت های اجتماعی خود در مقایسه با مسائل اقتصادی 
گفت: در شرایط سخت اقتصادی اولویت ما بر  کنیم.شافعی  توجه 
این است که از دولت بخواهیم و اصرار بورزیم که قانون مساعد فضای 
کسب و کار در کشور اجرایی شود، زیرا رشد و رونق تولید نه با پول، که با 
کنون   جذابیت های محیط کسب و کار ایجاد می شود.وی افزود: هم ا

لی و کار های غیر مولد که پایه  ثروت آفرینی در کشور بر واسطه گری، دا
گر به این آسیب توجه نکنیم هیچ وقت  اشتباهی دارند استوارند و ا

نخواهیم توانست کار های مولد را به پیش ببریم.
    

  مسکن مهر  مزخرف 
تاییدیه بین المللی گرفت

در حالی وزیر مستعفی راه و شهرسازی همواره از  واژه های نامناسب برای توصیف 
کرد که دفتر اسکان بشر در سازمان ملل ساخت مسکن مهر   مسکن مهر استفاده می 

را جزء تجربه های منحصربه فرد و قابل انتقال به مجامع بین المللی اعام 
کرده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آبان ماه سال 95  
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نشست خبری حاشیه بیست 
و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به پرسش تسنیم 
مبنی بر این که شما به عنوان یکی از وزرای فرهیخته دولت که در چند برنامه 
تلویزیونی اعام کرده اید  "ای کتاب بزرگ شده اید"، چرا در نقد مسکن مهر 
از ادبیات نامناسبی و واژه هایی از جمله »شلختگی«، »فاجعه«  و  »مزخرف« 
کنید، گفته بود: شلختگی واژه بدی است؟ برای پروژه ای چند  استفاده می 
هزار میلیاردی که بدون یک صفحه نقشه شروع شده است و چندصد هزار 
خانواده را دچار این همه گرفتاری کرده است.آخوندی ادامه داد: آیا فکر می 
ح این همه مشکل مهندسی را به وجود آورده عاوه بر آن اتاف  کنید این طر
منابع را ایجاد می کند شلختگی واژه بدی است؟ این کمترین واژه ای است 
گر بروید لغتنامه دهخدا را ببینید مسکن  ح می توان گفت. ا که برای این طر
مهر نمونه بارز شلختگی است.قبل از مردادماه 92 که آخوندی از مجلس رای 
ح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می داد اما از اواخر مرداد  گرفت با شدتی کم طر
سال مورد اشاره ادبیات وزیر سابق درباره مسکن مهر وارد فاز جدیدی شد. 
ح  که نامه استعفایش را منتشر کرد در توصیف طر آخوندی از سال 92 و تا زمانی 
ح فاجعه  آمیز،مزخرف،  ملی مسکن مهر از واژه هایی مانند "سیب گندیده،طر
ح پوپولیستی" استفاده  ح خانمان برانداز"، "قفس های انسانی"، "طر طر
کشند؛ از گذشته پروژه های مسکن مهر نفس راحتی می   کرد.از مهر سال 

ح نقد  که همواره به این طر  یک سو نه دیگر خبری از وزیر مستعفی است 
تخریبی داشته باشد و از سوی دیگر با ورود وزیر جدید راه و شهرسازی تمرکز 
ح صورت گرفته است.از همه  ویژه ای بر اتمام واحدهای نیمه تمام این طر
که معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی گفته:دفتر اسکان  مهم تر این 
بشر در سازمان ملل ساخت مسکن مهر را جزء تجربه های منحصربه فرد و 

قابل انتقال به مجامع بین المللی اعام کرده است.
    

پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری تجاری ایران و روسیه برگزار شد

پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری 
ایران و روسیه در تهران برگزارشد.به گزارش خبرنگار ما، این کمیسیون در 
قالب 9 کارگروه و ۳ کمیته تخصصی به ریاست معاونان وزرای ایران برگزار شده 
است.در این کمیسیون کارگروه های صنعت، همکاری های استانی، انرژی، 
حمل و نقل و ict بیشترین تعداد متقاضیان حضور در کارگروه ها را از سوی 
طرف روسی به خود اختصاص داده است.از میان شرکت ها و هلدینگ های 
گن و لکوموتیو، سرمایه  ح روسیه در زمینه های مختلف انرژی، وا مطر
گذاری، کشاورزی، ماشین آات،  پتروشیمی وتوربین های حرارتی فعالیت 
کارگوبین فرودگاه ژوکوفسکس  کنند؛ حضور دارند.برقراری خط پرواز  می 
گن های باری، تولید مشترک توربین های  مسکو با اصفهان، تولید مشترک وا
کمتر از 2۰ مگاوات، تولید مشترک خودرو های سنگین و صادرات گوشت 
از منطقه قفقاز شمالی به ایران برخی از پروژه های مورد عاقه شرکت های 
کره با شرکت های ایرانی است.مصوبات این اجاس پس  روس برای مذا
کشور  کمیسیون مشترک دو  از نشست های  مربوطه به تصویب دبیران 

رسیده و نهایی می شود.
    

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛
 برنامه های وزیر صمت برای 

برون رفت صنعت خودرو از مشکات 
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر صمت برای برون رفت 
گفت:  کرد،  از مشکات فعلی صنعت خودرو برنامه های خوبی ارائه 
مجلس و نمایندگان امیدوارند تا با اجرای این برنامه ها شاهد رونق 
تولید در صنعت خودرو باشیم و چالش ها به فرصت تبدیل شود.علی 
گلمرادی نماینده بندر ماهشهر، )امام خمینی )ره((، امیدیه و هندیجان 
در مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به 
حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه غیر علنی 
گزارشی از  گفت: آقای رحمانی در این جلسه  صبح یک شنبه مجلس 
کرد و تحریم ها را یکی از عوامل مشکات  وضعیت صنعت خودرو ارائه 
گرانی ها دانست.وی افزود: وزیر صمت برنامه هایی  صنعت خودرو و 
برای بهبود وضعیت خودرو ارائه کردند که با اجرای این برنامه ها، آینده 
کید کرد:  صنعت خودرو را رونق می دهد.عضو کمیسیون انرژی مجلس تا
صنعت خودرو می تواند رونق کسب و کار باشد و باید توجه بیشتری به این 
 صنعت انجام شود.گلمرادی افزود: باید با توجه به توان و ظرفیت های 

داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.وی با بیان اینکه عامل نجات 
کرد: ما  کشور حضور و نظارت مجلس است، تصریح  صنعت خودرو 
معتقدیم که کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید با رویکرد جدید در 
این زمینه فعال شود و نباید منفعانه عمل کند.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با بیان اینکه حضور رحمانی در جلسه غیر علنی مجلس 2 ساعت 
طول کشید، گفت: در جلسه مجلس نظرات نمایندگان متفاوت بود و 
اما مجلس و نمایندگان امیدوارند با برنامه هایی که از سوی وزیر صمت 
ارائه می شود مشکات و چالش های فعلی صنعت خودرو رفع و آینده 

بهتری را شاهد باشیم.

 وزیر نیرودر نشست خبری مشترک با وزیر قفقاز شمالی خبر داد:
 آغاز فصل جدیدی

در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه
 علیرضا قشقایی : وزیر نیرودر نشست خبری مشترک با وزیر قفقاز شمالی 
کید بر اینکه حدود 5۰۰ شرکت خصوصی در ایران برای حضور در اجاس  با تا
پانزدهم اعام  آمادگی کرده اند،گفت:امیدواریم برگزاری دومین همایش 
تجاری ایران و قفقاز شمالی و پانزدهمین اجاس مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و روسیه فصل جدیدی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور 
گزارش خبرنگار ما،رضا اردکانیان در نشست خبری مشترک با  فراهم کند.به 
وزیر قفقاز شمالی با اشاره به نهایی شدن مراحل الحاق جمهوری اسامی 
ایران به منطقه اقتصادی اوراسیا، عنوان کرد: این مهم زمینه دسترسی 
ایران به بازار 18۰ میلیونی کشورهای عضو این منطقه را در جهت توسعه 
که تحت  کاا و محصوات به ویژه در شرایطی  روابط اقتصادی، عرضه 
تاثیر تحریم های غیرقانونی آمریکا قرار گرفته ایم فراهم کرده است.وی با 
اشاره به اینکه وزارت نیرو درصدد تسهیل ارتباط بخش های خصوصی 
گذشته بالغ بر 25۰ میلیارد دار  گفت: روسیه در سال  ایران و روسیه، 
واردات داشته است که مطمئنا پیوستن چندی پیش ایران به اتحادیه 
اوراسیا می تواند سهم ایران در بازار روسیه را افزایش داده و برای حدود 
8۰۰ قلم کاا تعرفه های ترجیحی را فراهم کند.وی افزود: در حال حاضر 
از محل وام اختصاص یافته از سوی دولت روسیه ساخت نیروگاه  یک هزار 
و 4۰۰ مگاواتی در هرمزگان، برقی سازی راه آهن گرمسار- اینچه برون و... 
گرفته است و درصددیم با استفاده از فرصت برگزاری  کار قرار  در دستور 
اجاس پانزدهم برای سرعت دادن به پروژه های موجود میان دو کشور 
کید بر اینکه ظرفیت مبادله میان دو کشور  استفاده کنیم.اردکانیان با تا
به شدت قابلیت افزایش دارد، بیان کرد: امیدواریم با استفاده از ضوابط 
موجود و کانال اوراسیا بتوانیم عدد مبادات میان دو کشور را افزایش داده و 
امکان ترانزیتی را برای صادرات محصوات کشورهای عضو اوراسیا را  فراهم 
کنیم.وزیر نیرو با اشاره به برگزاری پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، گفت: این اجاس در 1۳ 
کارگروه تخصصی حمل ونقل، انرژی، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و 
درمان و ... آغاز به کار کرده است و امیدواریم در زمان برگزاری این رویداد 
پروژه های متعددی در بخش های یاد شده به امضا برسد.اردکانیان با 
اشاره به اینکه وزارت نیرو درصدد تسهیل ارتباط بخش های خصوصی دو 
کشور است، ادامه داد: کشور روسیه در سال گذشته بالغ بر 25۰ میلیارد 
کشور ما در این حوزه به  کرات  که مطمئنا مذا دار واردات داشته است 
ویژه الحاق ایران به اوراسیا می تواند سهم ایران در بازار روسیه را افزایش 
داده و برای حدود 8۰۰ قلم کاا تعرفه های ترجیحی را فراهم کند.وزیر نیرو 
کید کرد: پیوستن ایران به اوراسیا موجب سرعت دادن عرضه کااهای  تا
ایرانی در بازار مصرف کشورهای عضو این اتحادیه و افزایش اشتغالزایی 
در منطقه خواهد شد و امیدواریم این روند موجب نزدیک تر شدن هر چه 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  بیشتر بخش های خصوصی 
شود.وزیر نیرو با اشاره به مسائل بانکی موجود میان دو کشور، ادامه داد: 
کرات فشرده ای میان بانک مرکزی کشورمان با همکاران مرتبط در  مذا
کشور روسیه در حال انجام است و به زودی کارگروه مشترک این موضوع 
در تهران تشکیل خواهد شد که در تاشیم با حل و فصل مسائل سیستم 
بانکی شاهد تسهیل روابط میان دو کشور باشیم.وی خاطرنشان کرد: در 
سال جاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای 
ارمنستان، افغانستان و تاجیکستان با همکاری وزارت نیرو برگزار خواهد 
شد که برپایی این اجاس ها زمینه های جدیدی را برای رونق و توسعه 

روابط اقتصادی فراهم خواهد کرد.

یکی از اصلی ترین پایه های اقتصادی هر 
کم بر تولید است.  کشوری ثبات قواعد حا
با ثبات در قوانین و قواعد اقتصادی، سرمایه به 
سمت تولید جریان خواهد داشت و اشتغال نیز 
به صورت پایدار ایجاد خواهد شد. این در حالی 
است که بخش تولیدی اقتصاد ایران، هنوز هم 

از بی ثباتی قوانین رنج می برد.
در گزارش پایش محیط کسب و کار در سال 97 
کسب و  یکی از مهم ترین معضات پیش روی 
کارها، بی ثباتی قوانین و قواعد دستگاه های 

اجرایی مرتبط با تولید کشور است.
آیا تامین اعتبارات برای حل مشکل اشتغال 

کافی است؟
جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور، با اشاره 
به موافقت رهبرانقاب با تخصیص یک میلیارد 
دار برای تثبیت و توسعه اشتغال کشور، گفت: 
که با حضور  »در جلسه شورای  عالی اقتصادی 
که یک  سران سه قوه برگزار شد،مصوب شد 
میلیارد دار اعتبار جدید از صندوق توسعه 
ارزی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل 
که مقام معظم رهبری با  جدید تخصیص یابد 

کردند.«  این اقدام موافقت 
در شرایط فعلی که کشور با تحریم های اقتصادی 
کاهش رشد اقتصادی روبه رو است، اشتغال  و 
نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و بیکاری در این 
سال بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین این اقدام 
شورای عالی اقتصادی، برای ایجاد شغل جدید 
در شرایط فعلی امکان موفقیت دارد. اما آیا تنها با 
تخصیص منابع می توان در بلندمدت به تثبیت 

اشتغال پرداخت؟
تثبیت در اقتصاد و اشتغال برای بلند مدت، نه تنها 
با تخصیص منابع از طرف دولت حل نخواهد شد 
بلکه با ادامه این تخصیص، در آینده به مشکلی 
جدی تبدیل خواهد شد. راهکار اصلی و نهایی 
اشتغال زایی، ایجاد ثبات در فضای کسب و کار 

و تولید کشور است.
ح های بسیاری در کشور  طی سال های اخیر طر
با دادن تسهیات به بخش تولید همراه بوده 
ح ها نه تنها  کثر این طر است. با این وجود ا
دردی از تولید و تولیدکننده دوا نکردند، بلکه 
با تشخیص اشتباه مشکل، بار بیشتری را به 

کردند.  تولید تحمیل 
کوچک  کارهای  کسب و  با توجه به اینکه در 
گرفته  کار  و متوسط نیروی انسانی باایی به 
کسب و  کثر این تسهیات به این  می شود، ا
که  کارها داده شده است. این در حالی است 
مشکل اصلی این تولیدی ها، نه تسهیات، 
قض  متنا و  گیر  پا  و  ست  د نین  ا قو  بلکه 

داخلی هستند. 

کدام تحلیل، دادن پول مشکل  بر اساس 
کند صنعت را حل می 

کارآمدی در حل مشکل  طی سال های گذشته نا
تولید فقط با تخصیص منابع برای همگان ثابت 
شده است. به طور مثال در سال 96 دولت نیز 
کرد اما نتیجه  اقدام به پرداخت تسهیات 
خاصی نداشت در همین رابطه، مهدی پور 
کمیسیون صنعت اتاق تهران  قاضی، رئیس 
گفت: » در سال 96 دولت بدون برنامه تصمیم 
گرفت مبالغی را وام بدهد. اما سؤال این است که 
بر اساس کدام تحلیل تنها وام و تأمین سرمایه 
که  کاری  کند؟  کشور را حل می  مشکل صنعت 
دولت باید انجام بدهد کمک به آسیب شناسی 
بخش های مختلف صنعت و بعد از آن تدوین 
استراتژی و توسعه صنعتی است. این کار هنوز 
کشور انجام نشده است و بیشتر  برای صنعت 
انرژی دولت صرف پرداخت وام به بنگاه های 

صنعتی شده است.« 
با اخذ تسهیات توام با وجود مشکات قوانین 
این  کار  به  تنها  نه  این تسهیات  داخلی، 
تولیدی ها نیامد بلکه به چرخه ورشکستگی و 
تعطیلی کارخانه سرعت بخشید و موجب تعطیلی  
کارخانجات تولیدی با سابقه کشور  بسیاری از 

در سال های اخیر شد. 
سازمان تامین شکایت

در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان از این 
قوانین متضاد و بی ثبات ناراضی هستند. یکی از 
اصلی ترین سازمان هایی که طی سال های اخیر 
با قواعد خود، صدای تولیدکنندگان را درآورده 

است، سازمان تامین اجتماعی است. 
کسب  کارشناس فضای  مهدی هاشم زاده 
کار در همین رابطه اظهار داشت:» تامین  و 
کارفرمایان ندارد.  اجتماعی تعامل خوبی با 
که از تامین  گواه این ماجرا شکایت هایی است 
اجتماعی به دیوان عدالت اداری شده است، بر 
اساس آمارهای این دیوان سال گذشته سازمان 

تامین اجتماعی بیشترین آمار شکایت مردمی 
را به خود اختصاص داده است و عمده این 
شکایات به موضوعات بیمه ای مربوط است. 
علت این نارضایتی ها سیستم فساد زایی است 
که امکان اعمال سلیقه افراد و فقدان رویه واحد 

کند.«  را ایجاد می 
کارفرما جدا  کارگر و  برای حمایت از تولید، 

از هم نیستند
د  جو مو ی  یه ها و ر ن  سا شنا ر کا ز  ا ی  ر بسیا
در سازمان تامین اجتماعی را مقابل تولید 
می دانند. در همین راستا نماینده ساری در 
مجلس شورای اسامی در رابطه با رودرویی 
کشور،  قواعد سازمان تامین اجتماعی با تولید 
اعام کرد: » قطعًا سازمان تامین اجتماعی باید 
گونه  حامی تولید باشد و در قوانین موجود هر 
که در تولید ایجاد بشود را بایستی  مزاحمتی 
که یک سری  کرد ولی باید دقت داشت  رفع 
که واقعًا قابل برداشتن  از قوانین طوری است 
نیست. در هر صورت از قواعد این سازمان تولید 

نباید آسیبی ببیند.«
وی در رابطه با اینکه در بحث حمایت از تولید، 
تولیدکننده و کارگر جدا از هم نیستند، ادامه داد: 
کارفرما و تولیدکننده را  کسی حق ندارد  » اصا 
گر  کارفرما را اذیت شود، ا گر  کند. اصا ا اذیت 
قوانین زور به کارفرما اعمال شود، کارفرما نباشد 
عما کارگری هم نخواهد بود. کارفرما بدون کارگر، 
کارفرما، اصا ازم و ملزوم یکدیگر  کارگر بدون 
هستند. بنابراین هر دو سمت را باید به شکل 

یک پکیج همزمان دید.«
وی  تامین اجتماعی برای زنده ماندن پا ر

گذارد کارفرما می 
سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی ایران، در رابطه با هزینه تراشی های 
مختلف سازمان تامین اجتماعی برای تولید به 
که بر  گفت:» در حال حاضر  عناوین مختلف، 
کم  سازمان مدیریت چهل ساله   تفکر دولتی حا

کارگر نابود شده، امروز  کارفرما و  شده، ثروت 
سازمان تامین اجتماعی برای زنده بودنش 
کارفرما بگذارد. هیچ چاره   باید پایش را روی 
دیگری هم نداریم. به عناوین مختلف برای 
کنند مانند همین حق  او هزینه تراشی می 

بیمه قرارداد.« 
یکی از اصلی ترین چالش های مواجهه بخش 
تولیدی کشور با تامین اجتماعی در قراردادهای 
پیمانکاری است. سازمان تامین اجتماعی به دلیل 
کارهای پیمانکاری بازرسی  اینکه نمی تواند از 
انجام دهد، روی قراردادهای پیمانکاری ضرایب 
کند تا پیمانکار از بیمه نکردن  باایی را اعمال می 
کارگران خود هیچ سودی نبرد. این مکانیزم 
کارفرمایان تا چند برابر  غلط سبب شده است 
کارگران را به تامین اجتماعی  حق بیمه قانونی 
بپردازند و هیچ خدمت بیمه ای جدیدی نیز به 

کارگران آن قرارداد داده نشود.
این سازوکار غلط و هزینه زا برای تولید، سبب شده 
است هزینه تحمیلی به تولید به شدت افزایش یابد 
و همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده و کاهش 

قدرت رقابت پذیری تولید شده است
و  لید  تو تعطیلی  مل  عا  ، د ا د ر ا قر بیمه  حق 

اشتغال
ئیس  ر و  ن  صفها ا م  د مر ه  یند نما گر  د ا فو
کمیسیون حمایت از تولید داخل در رابطه با 
گفت: » در حق  آسیب های حق بیمه قرارداد 
بیمه قرارداد که برای همه  قراردادها به صورت 
کردند، خیلی بار تولید  ضریبی دلخواه عمل می 
کرد و موجب می شد قیمت تمام  را سنگین می 
شده، باا رود. هزینه های تولید نیز افزایش 
کثر استفاده از توان  می یافت. در قانون حدا
داخل، کارگاه های ثابت را از پرداخت حق بیمه 

کردیم.« قرارداد معاف 
با ادامه اخذ حق بیمه قرارداد و تحمیل هزینه 
اضافی به تولیدکنندگان، در بلند مدت تولیدی نیز 
از چرخه اقتصاد حذف شده و ورشکست خواهد 
کارگران آن بیکار خواهند شد. حق بیمه  شد و 
قرارداد تنها یک نمونه از قوانین و قواعد بی ثباتی 
کم است و سبب  است که بر فضای کسب و کار حا

نابودی اشتغال شده است.
بنابراین برای تثبیت اشتغال نیازی به پول پاشی 
نیست و در این شرایط که دولت به شدت کسری 
بودجه دارد، به جای برداشت پول از صندوق 
گر واقعا مسئولین امر به دنبال تثبیت  ملی ا
کشور هستند؛ باید ابتدا قوانین  اشتغال در 
کنند، قواعد  کم بر تولید را بازبینی و اصاح  حا
بی ثبات به طور کل حذف شود. به جای تثبیت 
اشتغال با تامین اعتبار به فکر تثبیت اشتغال با 

تثبیت قوانین باشند.

تثبیت اشتغال با پول پاشی یا اصاح قوانین؟
WWW.RESALAT-NEWS .COM E            c            o            n            o            m            y
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 فراخوان آگهى ارزيابى كيفى (98-11)
( نوبت اول)

 شركت گاز استان كرمان در نظر دارد  مناقصه اي را  با شرايط ذيل  برگزار نمايد.
داوطلبان واجد شرايط داراى شناسه ملى اشخاص حقوقى ايرانى در صورت تمايل به شركت در مناقصه مى توانند از زمان درج اولين نوبت 
آگهى نسبت به تهيه نامه اعالم آمادگى به امور قراردادها و فاكس آن به شماره 33239661 يا تحويل آن به دبيرخانه شركت گاز استان 
كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهار راه  شعبانيه (در ساعات ادارى شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  
 http://iets.mporg.ir  7-15 ) اقدام و دفترچه استعالم  ارزيابى كيفى را نيز  از  سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس
دريافت و با توجه به مفاد آن،  مدارك مورد نياز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه  تهيه، تنظيم و تكميل و حداكثر تا 14  روز تقويمى 

پس از تاريخ چاپ آخرين نوبت آگهى به، دبيرخانه شركت گاز استان كرمان تسليم نمايند .
بديهى است توزيع اسناد مناقصه منوط به ارزيابى كيفى مناقصه گران توسط كميته فنى و بازرگانى مى باشد ( نوع تضمين شركت در 
مناقصه : يكى از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتى مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه ) متقاضيان مى بايست جهت 
كسب اطالعات بيشتر به سايت www.nigc-kerman.ir و پايگاه اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما 

نسبت به ثبت نام در سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات اقدام نمايند.           
 مدت زمان اجرا 

(روز )
كد فراخوان     1635. 1398    شماره مجوز  98/3/27تاريخ چاپ نوبت اول  730 

     3/204/442 1/873/000/000  مبلغ تضمين ( ريال )  98/3/28 تاريخ چاپ نوبت دوم  يك تعداد مرحله
    موضوع : تهيه مصالح و اجراى 40000 متر شبكه و 2500 انشعاب به صورت پراكنده در شهرستان هاى بم ، فهرج ، نرماشير ، ريگان و روستاهاى تابعه 

نوبت اول : 98/03/27
نوبت دوم : 98/03/28

آگهي تجديد مناقصه عمومي
مرحله دوم (نوبت سوم)

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 و مجوز شماره 21/72/ش مورخ 1398/2/15 شوراي اسالمي شهر هشتگرد 
نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي برون سپاري حجمي بخشي از واحدهاي آتش نشاني، نقليه و ساير واحدهاي 
خدمات رسان شهرداري، به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. 1- شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد: ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ 
5% كه از تاريخ درج آخرين آگهي مناقصه به مدت حداقل 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب 1067613761 
بانك رسالت شعبه هشتگرد كد شعبه 636. 2- برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 
ضبط خواهد شد. 3- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب 
درآمد شهرداري واريز و فيش آن را ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت سوم به واحد امور 
قراردادها و پيمان هاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن 4-44222022-026 تماس حاصل فرمايند. 6- الزم به ذكر است هنگام خريد 
اسناد داشتن رتبه و گواهينامه صالحيت، معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاء شركت، مهر شركت و 
اصل و كپي كارت ملي نماينده متقاضي الزامي مي باشد. 7- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 8- پيشنهادات مي بايست در 
پاكتهاي مجزا (الف - ب- ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/4/15 به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود. 9- هزينه 

چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت سوم: 98/3/27
تاريخ انتشار نوبت چهارم: 98/4/3

خ ش: 98/3/27

روابط عمومي شركت گاز استان كرمان

شرايط شركت كنندگان5% سپرده شركت در مناقصه (ريال)اعتبار (ريال)عنوان پروژهرديف

برون سپاري حجمي بخشي از واحدهاي آتش نشاني، نقليه و ساير 1
واحدهاي خدمات رسان شهرداري

اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي 33/027/522/9351/651/376/146
سوابق كاري مرتبط با موضوع 

مناقصه مورد تاييد كارفرما وداراي 
گواهينامه صالحيت از اداره كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي

امير بهمني - شهردار هشتگرد

 شركت ملي گاز ايران
 شركت گاز استان كرمان

(سهامي خاص)

شهرداري هشتگرد

 تاکید مدیران عامل بانک ملت و مخابرات ایران 
بر تقویت همکاری ها

مدیرعامل بانک ملت در راس تیمی از مدیران ارشد این بانک، از شرکت مخابرات ایران، مشتری شعبه 
میرداماد بازدید و با مدیر عامل این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر 
محمد بیگدلی در این دیدار با اشاره به تعامل نزدیک بانک ملت و مخابرات، از این شرکت به عنوان یکی از 
کید کرد.مدیرعامل  مشتریان ارزنده و شرکای تجاری این بانک نام برد و  بر لزوم افزایش تعامات فی ما بین تا
بانک ملت با اشاره به عملکرد خوب مخابرات در خدمات دهی به مردم در زمینه ارتباطات، اظهار امیدواری 
که بانک ملت بتواند با حمایت از فعالیت های این شرکت بزرگ، در ارتقای سطح ارتباطات و بهبود  کرد 
زیرساخت های مخابراتی کشور نقش موثری ایفا کند.سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
نیز با  ابراز رضایت از عملکرد بانک ملت  در خدمات دهی به این شرکت، از بانک ملت به عنوان یک بانک 
بزرگ و تاثیرگذار در کشور یاد کرد و خواستار افزایش همکاری طرفین در بخش های مختلف شد.بر اساس 
این گزارش، در این دیدار  مدیران عامل بانک ملت و شرکت مخابرات ایران بر اجرای هرچه بهتر تفاهمنامه 
کمیته های مشترک نسبت به  کردند و مقرر شد با تشکیل  کید  های فیمابین و چگونگی تحکیم روابط تا
کی است، سعید نصری و سیدابوطالب  گزارش حا کنند.این  کردن درخواست های طرفین اقدام  اجرایی 
دیبایی معاونان مدیرعامل، مجید ابراهیمی مدیر امور ناحیه یک، علی محمدی مدیر شعب منطقه 5 تهران 

و حسن تقی رئیس شعبه میرداماد، مدیر عامل را در این نشست همراهی می کردند.

بانک دی خدمت به جامعه هدف را وظیفه شرعی 
و اخاقی خود می داند

رئیس هیئت مدیره بانک دی در حاشیه سفر به استان همدان با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران این 
استان دیدار کرد.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی،رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره 
بانک دی در دیدار با دکتر ناصر عارف، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان درباره گسترش 
تعامل و زمینه های مشترک همکاری میان بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت وگو کرد.سهم 
دینی که به منظور بازدید از شعبه همدان بانک دی به این استان سفر کرده بود در یک نشست صمیمی با 
دکتر ناصر عارف ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان بر اهتمام بانک دی برای خدمت رسانی 
کید کرد و گفت: در تمامی بانک ها خدمت  مطلوب و شایسته به خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگران تا
به خلق از واجبات است و در بانک دی، خدمت به خانواده های معزز شهداء و ایثارگران را وظیفه شرعی و 
اخاقی خود می دانیم.رئیس هیئت مدیره بانک دی با اشاره به این که مردم ایران اسامی برای پیروزی 
انقاب و بقای آن از جان و مال خود گذشتند، گفت: انسان های آزاده ، واا مقام و با ایمان در خانواده هایی 
مذهبی و متدین رشد می کنند و خانواده شهدا که توانستند اینچنین به تربیت فرزندان خود بپردازند تا در 
راه اسام و انقاب از جان خود بگذرند سهم بزرگی در پیروزی انقاب اسامی و تداوم نظام دارند.وی افزود: 
تیم مدیریتی و تمامی همکاران ازرش آفرین بانک دی تمام تاش خود را به کار بسته اند تا دین خود را به 
کاری عزیزانشان می دانیم ادا نماییم و با استعانت  خانواده معزز شهدا که امنیت این مرز و بوم را مدیون فدا
از خدای متعال و با تکیه بر دانش و تخصص سرمایه های انسانی جوان و پویا با عزمی راسخ در این مسیر 

اقدامات ارزنده ای انجام داده ایم.

 جهش ٢٢٠ درصدی درآمدهای غیرمشاع 
بانک صادرات ایران در اردیبهشت

درآمدهای غیرکارمزدی بانک صادرات ایران در اردیبهشت ماه سال جاری ٢٢٠ درصد و درآمدهای مشاع  آن 
١١٨ رشد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، روند سوددهی این بانک در پی افت قابل توجه 
زیان سال ٩٧، تاش برای استفاده بهینه از ابزارها، محصوات و خدمات نوین بانکی و همچنین بهبود قابل 
توجه سهم سپرده های دیداری و منابع ارزان قیمت از حجم منابع سپرده ای بانک، موجب رشد درآمدهای 
مشاع و غیرمشاع این بانک شده که این روند در اردیبهشت ماه سال ٩٨ با افزایش قابل توجهی روبرو شده به 
نحوی که درآمدهای غیرمشاع بانک در این ماه ٢٢٠ درصد و درآمدهای مشاع ١١٨ درصد جهش داشته است.
درآمدهای کارمزدی بانک صادرات ایران در  اردیبهشت ماه ٩٨ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز١٦ درصد 
گذاری و تسهیات در این ماه نسبت به ماه مشابه سال ٩٧ نیز ١٩ درصد  و درآمدهای مشاع ناشی از سرمایه 
رشد نشان می دهد.تکیه بر محصوات نوین بانکی برای ارائه بهترین خدمات بانکی به تولید داخلی در قالب 
طرح هایی همچون »طرح٦٧«، »همیاران سپهر« و »طراوت« در بانک صادرات ایران پیگیری می شود که این 
رویکرد در سال ٩٨ با تکیه بر منابع جدید و به کارگیری ظرفیت های همچون ضمانت نامه های ریالی و خدمات 
ارزی چشم انداز سودآوری بیشتر را برای این بانک روشن تر کرده است. همچنین در ١٢ماه منتهی به پایان 
اسفندماه سال ٩٧، افزایش ١٣٧ درصدی سهم بانک از درآمدهای مشاع و افزایش ٣١ درصدی درآمدهای 
غیرمشاع نیز موجب تقویت این چشم انداز شده است.با کاهش ٧٩ درصدی زیان بانک صادرات ایران در ١٢ 
ماه منتهی به پایان سال ٩٧ نسبت به سال ٩٦، زیان هر سهم بانک صادرات ایران از ٢٠٥ ریال سال ٩٦ به ٤٤ریال 

کاهش یافت تا وعده مدیرعامل در تحقق سودآوری سال ٩٨ را دست یافتنی تر کند.
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 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.
مدرك تحصيلي كارشناسي اينجانب محسن درگاهي فرزند ناصر به شماره شناسنامه 9514 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مكانيك سياالت صادره از واحد دانشگاهي تهران 
جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني: تهران - خ كريمخان زند - خ ايرانشهر 

شمالي - نبش آذرشهر پالك 209 و يا كد پستي 1584715414 ارسال نمايند.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سعيد حسيني فرزند حسين به شماره شناسنامه 84 صادره 
از ورامين در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با 
شماره 138010100241 و تاريخ 86/01/25 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي گردد 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني: تهران، سوهانك، 

بلوار ارتش، ميدان قائم، خيابان خندان، خيابان سلماس ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فيروزه يوسفيان فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
1879 صادره از شهرضا در مقطع كارشناسي رشته دبيري فيزيك صادره از واحد دانشگاهي 
آزاد اسالمي شهرضا با شماره 0383270 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا به نشاني 

شهرضا انتهاي خيابان پاسداران ارسال نمايد.
كليه مدارك خودرويي اعم از شناسنامه مالكيت، برگ سبز و سند و فاكتور فروش كمپاني و 
كارت شناسايي خوروي سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل 1394 و شماره انتظامي 561ج75- 
ايران 94 و شماره موتور 124K0660012 و شماره شاسي NAAN21VE4FH386113 به 

نام مجتبي رحمتي فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروي سواري پژو 405 عمومي به رنگ زرد مدل 1386 
به شماره انتظامي 268ع25- ايران 68 و شماره موتور 12486151571 و شماره شاسي 
40387845 به نام شركت حمل و نقل مسافربري گلچنين سفر شهريار مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
يك فقره پروانه ساختماني به شماره 79/6269/ش مورخه 89/9/13 به نام خداكرم حاجيان 
واقع در چغادك خيابان امام خميني ميدان بقيه اهللا به شماره پالك 3760/3591 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك (به جز بيمه نامه و كارت ماشين) سواري آردي يشمي رنگ مدل 1382 به 
شماره موتور 11782006116 و شماره شاسي 82133015 و پالك 89-647د24 متعلق به 

يوسف كرباسي بنه كهل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 E6KA2055279 برگ سبز موتورسيكلت به شماره پالك 461-52547 و شماره موتور
مدل 1389 تيپ RTR180 به نام آرمان رحيمي دهگالن به شماره ملي 3790035106 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و برگ تاييد نقل و انتقال خودروي وانت باري نيسان تيپ 2400 رنگ آبي 
 NAZPL140TIL178511 روغني مدل 1388 به شماره موتور 463783 و شماره شاسي
و شماره پالك ايران 65-355س45 به نام مهين آقاميرلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره 1901921 متعلق به اتوبوس ولوو مدل 1380 رنگ نخودي 
به 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) خودروي سواري پژو پارس به شماره پالك 836م59- ايران 
24 به رنگ سفيد روغني مدل 1390 و شماره موتور 12489317781 و شماره شاسي 

NAAN010GA24BK292343 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه) و كارت شناسايي خودرو وانت پيكان به 
شماره پالك 723ج34- ايران 31 به رنگ سفيد روغني مدل 1389 و شماره موتور 
11489001445 و شماره شاسي NAAA36AA3AC210640 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 84 رنگ نقره اي ش  ش ايران 65-299ي14 
و ش م 01093373 و ش شاسي 1412284473975 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 85 رنگ بژ ش ش ايران 65-271ص21 و ش م 01405126 و 

ش شاسي 1412284752933 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد تاكسي مدل 88 رنگ زرد ش ش ايران 45-391ت22 و ش م 2852999 

و ش شاسي 1412288946513 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 به رنگ آبي معمولي مدل 1380 
و شماره موتور 00156863 و شماره شاسي 00C59184 و شماره پالك انتظامي ايران 
34-765ص41 و به نام مالك عبدالعظيم ساالري چغاسبزي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
BRILLIANCE- اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پارس خودرو  تيپ

H330  مدل 1396 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور BM15L*G032781 و شماره 
شاسي NAPH330AAH1027980 به نام اينجانب سجاد جمالي گندماني به شماره 
ملي 4640026048 و شماره پالك ايران 81-989ب91 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودرو وانت پيكان به رنگ سفيد مدل 1383 و شماره پالك ايران 
61-517س73 و شماره شاسي 83913861 و شماره موتور 11283081306 صادره از قروه 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند و برگ سبز موتورسيكلت نيروتك 1385 به شماره پالك 395-45815 و شماره 
موتور NMHCG200606918 و شماره شاسي NFBXXX125N8510328 به نام محمد 

صدساله ديده بان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت كوير 125 بي كالچ مدل 90 رنگ سفيد ش ش ايران 216-
81329 و ش م 252288 و ش شاسي 002656 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 1385 به رنگ خاكستري متاليك و شماره شهرباني 
96-574ب25 و شماره موتور 12485164319 و شماره شاسي 19377363 متعلق به آقاي علي 

كفاش صيدآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ فروش كمپاني سواري پرايد مدل 1382 سفيد شيري به شماره شهرباني 721ط14- ايران 10 
و شماره موتور 00449648 و شماره شاسي S1412282914756 به نام رضا چگني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
همه مدارك خودرو كاميون دانگ فنگ خارجي مدل 2007 رنگ نقره اي به شماره شاسي 
KGAGLMYM873017493 و شماره موتور 69910181 و شماره پالك ايران 14-448ع63 
به مالكيت جمعه عبادي نام پدر: عبدالحسن به ش ملي: 1815956550 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز پرايد سواري مدل 1386 به شماره انتظامي 41-566ج58 و شماره موتور 
2250352 و شماره شاسي S1412286675042 به نام احمد جليلوند مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند به شماره 4105615 ناوگان باري بهرش به شماره انتظامي 532ع74- ايران 79 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو 405 مدل 1386 به شماره انتظامي 221ق22- ايران 68 و شماره موتور 

12486229502 و شماره شاسي 40328871 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز و كارت خودرو زانتيا مدل 1388 به شماره انتظامي 971ق38- ايران 45 و شماره 
موتور 0060021 و شماره شاسي S1512288175551 به رنگ سفيد به نام رسول شهرياري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1390 به شماره انتظامي 237س13- 
ايران 85 و شماره موتور 12490254994 و شماره شاسي NAAM01CA6CR569784 به رنگ 

نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو 405 مدل 1396 به شماره انتظامي 417س68- 
ايران 85 و شماره موتور 124K1004535 و شماره شاسي NAAM01CE2HK574719 به رنگ 

نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون كشنده بنز اكسور مدل 1384 به شماره انتظامي 456ع69- 
ايران 85 و شماره موتور 45793700057441 و شماره شاسي NB9440325A985552 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو 407 مدل 2009 به شماره انتظامي 165ي58- ايران 12 و شماره 
موتور L0LH5D1766352 و شماره شاسي 7F36DRFJF9L004028 به رنگ سفيد متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل سالح ساچمه زني تك لول به شماره سالح KC-42601 كاليبر 16 مدل چخماقي 
ساخت روسيه به نام مسعود دهواري به شماره ملي 3690350050 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش خودروي سواري پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامي 493س88- ايران 95 
و شماره موتور 12484243885 و شماره شاسي 14288184 به رنگ نقره اي متاليك به نام مريم 

مالزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ گمركي خودروي وانت تويوتا هايلوكس 2000 مدل 1991 به شماره انتظامي 713ي14- ايران 
22 و شماره موتور JY092559J و شماره شاسي YN860012193 به رنگ خاكستري نوك مدادي 

به نام رمضان چشك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 اصل برگ سبز وانت نيسان مدل 1387 به شماره انتظامي 797ع43- ايران 32 و شماره موتور 
471570 و شماره شاسي NAZPL140TBL178117 به رنگ آبي به نام علي اصغر تقي پور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك (برگ سبز، سند كمپاني و كارت) سواري پرايد 111 مدل 96 به شماره پالك انتظامي 
684ق69- ايران 10 و شماره شاسي NAS431100H1000693 و شماره موتور 35978600 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو 206 مدل 1396به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 53-698و28 
و شماره موتور 182A0013555 و شماره شاسي NAAP03EE5HJ505633 به مالكيت محمدرضا 

شايان نژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 S1412279627695 سند كارخانه و برگ سبز پرايد مدل 79 به شماره موتور 00150749 و شماره شاسي
و شماره انتظامي 251ب62- ايران 26 به نام اينجانب گل دسته نبي پور مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كارخانه و برگ سبز كاميون بنز مدل 1383 به شماره موتور 45793700016404 و شماره 
شاسي NAB9440325A925409 و شماره انتظامي 59-231ع11 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كاميون كشنده ولوو اف اچ 12 به شماره 4173423 و شماره انتظامي ايران 
31-997ع58 و كارت هوشمند راننده به شماره 2064490 به نام اينجانب داود معظمي فر و كارت 
شناسايي كاميون فوق و كارت سالمت دامپزشكي به نام اينجانب پويا معمر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل 1385 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 
ايران 53- 277س82 و شماره موتور 1743637 و شماره شاسي S1412285973534 به مالكيت 

سيدمرتضي بني طباء مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل 1384 به رنگ زيتوني متاليك و شماره انتظامي ايران 
13-188ج45 و شماره موتور 01123551 و شماره شاسي S1412284497863 به مالكيت ويدا 

نعمت اللهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري جيپ توسن رنگ طوسي روشن مدل 1364 به شماره انتظامي 
564ق67- ايران 21 و شماره موتور VE1722 و شماره شاسي GP415P400607 به نام رحيم 

محمودزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروي سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1391 به شماره 
انتظامي 61-823م25 و شماره شاسي NAAM01CA2CE382341 و شماره موتور 
12491003647 به مالكيت عادل امين پور فرزند محمدسعيد 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 پالك 825ع14- ايران 22 و شماره موتور 
33592410120951 و شماره شاسي NAB37435516614688 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز كاميونت ون نيسان به رنگ آبي روغني مدل 88 و شماره موتور 521077 و شماره 
شاسي TM228832 و شماره پالك 24-448و36 به نام باير ال كثير مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 به رنگ سفيد مدل 96 و شماره موتور 181B0024572 و 
شماره شاسي HK080650 و شماره پالك 24-192و76 به نام ناصر ظهيري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي وانت مزدا تيپ بي 2000 به رنگ آبي نفتي متاليك 
مدل 1384 و شماره شاسي 84NPES02292 و شماره موتور 490970 و شماره پالك ايران 

69-112ب42 به نام عبدالكريم گوگالن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب عبدالكريم گوگالن مالك خودروي وانت مزدا تيپ بي  2000 آي به شماره شهرباني 
ايران 69-112ب42 و شماره موتور 490970 و شماره شاسي 84NPES02292 مدل 
1384 به رنگ آبي نفتي متاليك اعالم مي  دارم به علت فقدان سند و فاكتور فروش خودرو 
تقاضاي صدور المثني سند مذكور را نموده ام. لذا چنانچه شخصي (حقيقي يا حقوقي) 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر آگهي با در دست 
داشتن مدارك كافي به سازمان فروش بهمن موتور واقع در كيلومتر 13 جاده مخصوص 

كرج مراجعه نمايد.
اينجانب عادل امين پور مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره انتظامي 61-
823م25 و شماره بدنه NAAM01CA2CE382341 و شماره موتور 12491003647 به 
علت فقدان اسناد فروش و 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 پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بهناز صادقي خوزاني مالك خودرو پژو 206 مدل 1387 به شماره انتظامي 226ط57- 
ايران 53 و شماره شاسي NAAP03ED49J028347  و شماره موتور 14187032437 به 
علت فقدان اسناد فروش (سند 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 پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شهره كرم علي مالك پژو پارس به شماره شاسي BK458467 و شماره انتظامي 
ايران 68-629ن47 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب محمدابراهيم داوري خامنه مالك سمند به شماره شاسي HF234420 و شماره 
انتظامي 763ق98- ايران 10 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب زينب عباسي كاكاوند مالك دنا به شماره موتور 147R0395487 و شماره 
شاسي JE078464 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب محمدحسين اسحاقيان مالك پژو 206 به شماره موتور 165A0090372 و شماره 
شاسي HJ063734 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب پروين خزايي مالك پژو 405 به شماره موتور 124K1181730 و شماره شاسي 
JK028299 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 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.
 NAACSIHE944823845 سند كمپاني خودرو سواري سمند مدل 94 به شماره شاسي
و شماره موتور 147H0146773 و شماره انتظامي 15-779هـ15 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

خبر
؟؟؟؟؟؟

با مطبوعات جهان

؟؟؟؟؟؟

حسين زاده: 
آموزش عنصر جدايي ناپذير فعاليت هاي 

بانك ملي ايران است
مديرعامل بانك ملي ايران گفت: آينده و سرنوشت همه ما به آموزش گره خورده است.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، دكتر محمد رضا حسين زاده امروز در كارگاه 
آموزشي آينده پژوهي در آموزش سازماني و بيست و ششمين نشست بررسي عملكرد 
آموزشي بانك با تقدير از همه كساني كه در حوزه آموزش كاركنان فعاليت مي كنند، 
اظهار كرد: بانك ملي ايران از ابتدا براي آموزش و پژوهش ارزش زيادي قائل بوده و آن 
را به عنصري جدانشدني از فعاليت هاي خود تبديل كرده است.وي با بيان اين كه هيچ 
كدام از عوامل بانك از آموزش بي نياز نيستند، ادامه داد: موضوعات مرتبط با بانكداري، 
به روزند و يادگيري مرتب و منظم آنها اجتناب ناپذير است.مديرعامل بانك ملي ايران  
گفت: مديران و كاركنان اداره كل آموزش بانك، بايد موضوعات آموزشي مربوط به 
كاركنان را همواره به روز نگه داشته و از اساتيد دانشگاهي مرتبط براي برگزاري كالس 
ها و دوره ها استفاده كنند.حسين زاده همچنين با اشاره به كتاب خاطرات ماهاتير 
محمد، گفت: نخست وزير سابق مالزي در آن جا تاكيد كرده كه پيشرفت كشورش، 
مديون آموزش مستمر است.مديرعامل بانك ملي ايران به كارگيري روش هاي جديد 
و جذاب آموزشي را راهكاري جدي براي افزايش سطح آگاهي كاركنان دانست و 
خاطرنشان كرد: موضوعات مهم اقتصادي و بانكي بايد در راس آموزش ها قرار داشته 
باشد.وي همچنين با توصيه به كاركنان براي مطالعه آزاد روزانه، گفت: بزرگان ديني، 
مشاهير علمي و نخبگان ايران و جهان، همواره مردم را به مطالعه و كسب علم تشويق 
كرده اند و تنها مطالعه است كه مي تواند نجات بخش انسان باشد.داوود ملك نيا رييس 
اداره كل آموزش بانك نيز در اين نشست ضمن تشريح دوره هاي آموزشي برگزار شده 
تا كنون، تاكيد كرد: استانداردسازي آموزش در بانك با استفاده از ظرفيت مشاوران 

دانشگاهي در دستور كار قرار گرفته است.

 فردا؛آغاز بكار بيست و ششمين نمايشگاه بين 
المللي صنايع كشاورزي و غذايي تهران 

بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين آالت و صنايع 
وابسته«ايران آگروفود 2019» كه بزرگترين نمايشگاه كشاورزي و غذايي غرب آسيا محسوب 
مي شود،كه از فردا تا 31 خرداد ماه در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران گشايش 
مي يابد.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي 
صنايع كشاورزي و مواد غذايي؛ مراسم گشايش اين نمايشگاه صبح فردا و با حضور مقامات 
وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و روساي اتحاديه ها و انجمن هاي مرتبط برگزار مي شود.  نمايشگاه امسال در 
راستاي تحقق شعار سال (رونق توليد ملي) برگزار مي شود و بر اين اساس تالش شده است 
تا واحد هاي هاي توليدي داخلي حضور چشمگيرتري در نمايشگاه داشته باشد. در بيست 
و ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي و مواد غذايي در مجموع بيش از 920 
شركت حضور دارند كه از اين تعداد بيش از 760 شركت داخلي هستند كه جديدترين 
كاالها، توليدات و خدمات خود را ارائه و در معرض ديد عالقمندان قرار مي دهند.در كنار 
شركت هاي ايراني 160 شركت خارجي نيز از كشورهاي هاي اسپانيا، اطريش، امارات 
متحده عربي، ايتاليا، آلمان، برزيل، تركيه، چين، دانمارك، روسيه، سوئيس، گرجستان، 
هلند، هند، يونان، اندونزي، اسلواكي، تونس، مغولستان و لهستان حضور دارند.اهميت 
نمايشگاه صنايع كشاورزي و غذايي تهران موجب شده تا تعداد زيادي از كشورها بصورت 
پايون( گروهي) حضور يابند، بر اين اساس 7 كشور ايتاليا، آلمان، برزيل، تركيه، چين،روسيه 
و هند بصورت پاويون هاي رسمي در نمايشگاه امسال حضور و مشاركت دارند.اين نمايشگاه 
در سه بخش تخصصي؛ ايران فود شامل(فرآورده ها و محصوالت غذايي،صنايع تبديلي و 
صنايع مرتبط)، ايران فود تك شامل(ماشين آالت، تجهيزات، تكنولوژي و صنايع غذايي، 
بسته بندي، تجهيزات جانبي ماشين آالت مرتبط) و ايران آگرو شا مل( ماشين آالت و 
تجهيزات كشاورزي و آبياري، صنايع كشاورزي و صنايع مرتبط) است.بخش اگروفود 
استارز،جديدترين بخش اين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي و مواد غذايي ايران 
اگروفود است كه براي نخستين بار و بر اساس نياز بازار و تقاضاي مخاطبين در سال جاري 
به اين نمايشگاه افزوده شده است.امسال با توجه به فضاي موجود و زمان اندك باقي مانده 
تا برگزاري نمايشگاه 16 استارت آپ از ميان متقاضيان متعدد برگزيده شده و درنمايشگاه 
حضور خواهند داشت كه در زمينه هاي توليد مواد غذايي، صنايع غذايي، توزيع و ابزارها و 

فناوري هاي نوين مرتبط فعاليت دارند

خبرتحلیل

ادامه بازی لندن در  زمین کاخ سفید 
بخش بین الملل رسالت 

بازی مستقیم انگلیس در زمین ایاات متحده آمریکا موضوعی نیست 
که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت! "جرمی هانت" وزیر امور خارجه 
دولت انگلیس ، ضمن اتهام زنی مجدد به ایران درباره حادثه نفتکش ها 

در دریای عمان اظهار کرده است :
"تقریبا قطعی است که ایران پشت حمات به تانکرهای نفت در دریای 
عمان است!شاخه ای از  ارتش ایران به دو تانکر حمله کرده است و عامل 

دولتی یا غیردولتی دیگری نمی تواند مسئول این حادثه باشد!"
بی شک اتهام زنی دروغین وزیر امور خارجه انگلیس به ایران، با هدف تکمیل 
پازل تبلیغاتی دولت ترامپ علیه ایران صورت گرفته است. پیروی لندن 
 از سیاست های ماجراجویانه ترامپ در منطقه در حالی صورت می گیرد 
که بازی انگلیس در زمین ایاات متحده آمریکا، هزینه های زیادی برای 
کنان خانه شماره 10 خیابان داونینگ استریت داشته است که تنها  سا
بخشی از ان شامل صرف هزینه های هنگفت در جنگ یمن و حمایت 

ترامپ از برگزیت می باشد. 
حمایت کورکورانه لندن از سیاست های منطقه ای و ضد ایرانی کاخ سفید 
در قبال ایران، هزینه های بسیار سختی برای لندن خواهد داشت. بازی 
انگلیس در زمین منطقه ای آمریکا که بر اساس رویه سنتی این کشور برای 
کت در منافع، شکل گرفته با توجه به چشم انداز  حرکت در حاشیه و شرا

بحران موجود به طورقطع نمی تواند تامین کننده منافع لندن باشد.
از ابتدای سال 2000 میادی، مواردی مانند همراهی با دولت بوش در 
جنگ افغانستان و عراق ، مداخات مستمر انگلیس در خلیج فارس و 
اداره تاسیسات نظامی در این منطقه ،حمایت از جنگ رژیم سعودی 
علیه ملت یمن، همراهی با رژیم صهیونیستی در چندین جنگ علیه 
جبهه مقاومت و حمایت تسلیحاتی و مالی کان از گروه های تروریستی و 
 تکفیری مانند داعش و جبهه النصره، هزینه های سنگین و بی نتیجه ای 
که ادامه آن در قالب همراهی  کرده  را به شهروندان انگلیسی تحمیل 
با رویکردهای منطقه ای ترامپ تنها می تواند "بازنده ای مطلق" از 

انگلیس ترسیم نماید.
بی دلیل نیست که بسیاری از شهروندان انگلیسی با اعتراضات مستمر 
گیری لندن از  کشور خواستار فاصله  به سیاست های دولتمردان این 

واشنگتن در نظام بین الملل هستند. 
بدون شک، اتهام زنی اخیر  انگلیس به ایران با توجه به پرونده غیر 
کشور در روابط سیاسی ،اقتصادی و دیپلماتیک با  قابل دفاع این 
کشورمان، حکم یک "بازی پر هزینه منطقه ای " را برای مقامات این 
کشور اروپایی خواهد داشت.انگلیس جایگاه و ظرفیت بازیگری در 
چالش هایی از این دست را نداشته و با تداوم رفتارهای اینگونه، 
صرفا خود را در معرض آسیب های سیاسی و اقتصادی شکننده 
و تقویت نگاه تاریخی منفی افکار عمومی منطقه نسبت به خود 

قرار خواهد داد.
یکی از ماجراهایی که از »وینستون چرچیل« نخست وزیر سال  های دور 
انگلیس نقل شده است، می تواند برای بسیاری از مخاطبان حوزه روابط 

بین الملل تامل برانگیز  باشد! روزی فردی از چرچیل پرسید:
ـ »آقای نخست وزیر! شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و 
دست نشانده به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را 
به وجود می آورید اما این کار را نمی توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در 
ایرلند که سال هاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟«وینستون 

چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:
ـ برای انجام این کار به 2 ابزار مهم احتیاج هست که این 2 ابزار مهم را  در ایرلند 

کثریت نادان« و دیگری »اقلیت خائن«! در اختیار نداریم: یکی »ا

 همسر نتانیاهو، در پرونده »سوءاستفاده 

از اموال عمومی« مجرم شناخته شد
دادگاهی در فلسطین اشغالی، »سارا نتانیاهو« همسر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را در پرونده سوءاستفاده از اموال عمومی مجرم شناخت 

و به پرداخت حدود 1۵ هزار دار جریمه محکوم کرد.
که پرونده های فساد »بنیامین  گزارش خبرگزاری فارس، در حالی  به 
نتانیاهو« نخست وزیر  رژیم صهیونیستی در این رژیم همچنان باز است، 
دادگاهی در این رژیم همسر او را در پرونده سوءاستفاده از اموال عمومی 
کرده است.بنا بر نوشته خبرگزاری  به پرداخت جریمه مالی محکوم 
»آسوشیتدپرس«، دادگاهی در قدس اشغالی همسر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را به دلیل سوءاستفاده از اموال دولتی، به پرداخت جریمه 

حدودا 1۵ هزار داری محکوم کرد.
بنا بر این گزارش، به دنبال توافق وکای »سارا نتانیاهو« همسر نخست وزیر 
ح شده ضد او در  رژیم صهیونیستی با دادستان ها در رابطه با پرونده مطر
خصوص سوءاستفاده از حدود 100 هزار دار از اموال دولتی، دادگاه او را 
به پرداخت جریمه 1۵ هزار داری محکوم کرد.همسر بنیامین نتانیاهو 
سال گذشته توسط دادگاهی در رژیم صهیونیستی رسما به فساد و از بین 
بردن اعتماد عمومی متهم شده بود.اعام جریمه مالی همسر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در حالی صورت گرفته که روند رسیدگی به اتهام های 

نتانیاهو در چندین پرونده فساد همچنان ادامه دارد.
    

 هراس رژیم صهیونیستی

از  وقوع »انتفاضه سوم« فلسطین
 یک وب سایت صهیونیستی ضمن برشمردن خطرات متوجه این 
رژیم، احتمال وقوع انتفاضه دیگری برای مقابله با »معامله قرن« را 

ح کرد. مطر
به گزارش خبرگزاری فارس، رژیم صهیونیستی نگران وقوع انتفاضه سوم 
ح صلح آمریکایی موسوم به »معامله  در کرانه باختری برای مخالفت با طر
قرن« است؛ طرحی که گفته می شود واشنگتن قصد دارد پس از انتخابات 

رژیم صهیونیستی در سپتامبر از آن رونمایی کند.
وب سایت صهیونیستی »والا« در خبری در همین زمینه نوشت: این 
ترس و نگرانی ها منجر به افزایش فشار بر آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش 
اسرائیل است؛ او باید خطرات را در سه جبهه فوق فرماندهی کند: نوار 
محاصره شده غزه، جبهه شمال )حزب اه و ایران( و خطر کرانه باختری.
ح می باشد این است که در سایه  والا افزود: سوالی که در حال حاضر مطر
سختی های کنونی در غزه و شمال، آیا ارتش آماده تعامل با انتفاضه سوم 

در کرانه باختری است؟
کوخاوی برای مقابله با حماس و  ح آویو  گزارش به طر در ادامه این 
حزب اه پرداخته شده که گفته می شود، قرار است در ژانویه آینده آغاز و 
ح گادی آیزنکوت  ح مذکور جایگزین طر در سال 202۴ به پایان برسد. طر
با عنوان »گدعون« می شود که در رأس آن »تقویت ساح زمینی، تقویت 
قدرت پاسخگویی و اجرای عملیات نظامی« قرار داشت و راهبرد آن 

»حمات متوالی علیه مواضع ایران و حزب اه در سوریه« بود.
گزارش  »الکس فیشمن« تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت در ادامه 
کوخاوی نابودی سازمان یافته دشمن  ح جدید  خود آورده است: طر
کشته  کند و توانایی های یگان های رزمی با میزان تعداد  ح می  را مطر
و مجروحان طرف مقابل به عاوه میزان ساح های تخریب شده 

سنجیده می شود.

یک نظریه پرداز و تحلیلگر برجسته آمریکایی در 
یادداشتی، هژمونی آمریکا را »مرده« توصیف 
کرده و نوشته است که حضور ترامپ در کاخ سفید 

ضربه آخر به استیای واشنگتن بر جهان بود.
»روزی در دو سال گذشته، هژمونی آمریکایی ُمرد. 
دوران استیای ایاات متحده، کوتاه و گذرا بود و حدود 
سه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، که هریک نوعی 
از فروپاشی بودند، دوام آورد. در بحبوحه فروپاشی 
دیوار برلین در سال 1۹۸۹ زاده شد و همزمان با یک 
فروپاشی دیگر، یعنی فروپاشی عراق در سال 200۳ 
پایان یافت، یا در حقیقت پایان آن آغاز شد و از آن 

زمان به مرور در حال از هم گسیختن است.«
»فرید زکریا« از نظریه پردازان شناخته شده روابط 
بین الملل با این مقدمه در یادداشتی در نشریه 
»فارین افرز« به بررسی دایل افول »موقعیت 
فوق العاده ایاات متحده« در جهان پرداخته 
است. او در این یادداشت با عنوان »نابودی قدرت 
آمریکا به دست خود«، نوشته است: »مانند هر 
مرگ دیگری، عوامل زیادی در آن دخیل بودند. 
نیروهای ساختاری عمیقی در نظام بین الملل 
کنند  بودند که بی وقفه علیه هر کشوری عمل می 
کرده باشد.  که این میزان از قدرت را انباشته 
خصوصا در مسئله آمریکا، میزان سوءعملکرد 
واشنگتن در به کارگیری هژمونی و سوءاستفاده از 
قدرت، از دست دادن متحدان و تقویت دشمنان، 
تکان دهنده است. و حاا در دولت ]دونالد[ ترامپ، 
به نظر می رسد که ایاات متحده دیگر به ایده ها 
و اهدافی که در سه چهارم یک قرن محرک حضور 

بین المللی این کشور بوده اند، عاقه ای و در حقیقت 
گیری هژمونی آمریکا  اعتقادی ندارد.«وی شکل 
کرده و نوشته  کم نظیر در تاریخ توصیف  را امری 
است که این هژمونی در دهه 1۹۹0 و با سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی به اوج رسید، تا جایی که بسیاری 
از تحلیلگران آمریکایی از تغییر نظم جهانی به دست 
گفتند. هرچند همان زمان هم  آمریکا سخن می 
کراتهامر« هشدار می دادند  برخی، مانند »چارلز 
که »برهه تک قطبی کوتاه خواهد بود« و به زودی 
کشورهایی چون آلمان و ژاپن سیاست خارجی 
گیرند.زکریا  مستقلی از ایاات متحده در پیش می 
ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی از دهه 1۹۹0 
را »اولین و مهمترین« عامل در افول هژمونی آمریکا 
گیری مجدد  توصیف کرده و نوشته است که قدرت 

روسیه و دور شدن این کشور از غرب، که تا حدی به 
دلیل بی توجهی کشورهای غربی به دغدغه های 
امنیتی روسیه رخ داد، عامل دیگری بود که تضعیف 
نظم جهانی مورد حمایت آمریکا را تسریع کرد.وی 
ج  می افزاید: »به واسطه وجود دو بازیگر جهانی خار
از نظام بین المللی برساخته ایاات متحده، جهان 
وارد مرحله پساآمریکایی شد. امروز، ایاات متحده 
همچنان قدرتمندترین کشور روی زمین است، اما در 
جهانی که قدرت های جهانی و منطقه ای می توانند 
کنند.«این  مقاومت کنند و مکرر هم این کار را می 
تحلیلگر برجسته آمریکایی حمات یازده سپتامبر 
2001 به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پس از آن 
حمله آمریکا به افغانستان و عراق را عامل تشدید 
کرده و با اشاره  روند نزولی قدرت آمریکا توصیف 

به »اشتباهات« آمریکا در جریان حمله به عراق از 
جمله از بین بردن نهادهای سیاسی این کشور، 
گرایی و اتکا به داده های نادرست، حمله به  یکجانبه 
عراق را یک »نقطه عطف« خوانده است. او نوشته 
است: »هریک از این اشتباهات، به تنهایی قابل 
جبران بودند، اما همه آن ها با هم، عراق را به یک 

کامی پرهزینه بدل کردند.« نا
کار آمدن ترامپ در آمریکا را »ضربه  او سپس روی 
نهایی« به هژمونی ایاات متحده توصیف کرده و 
نوشته است: »او تا حد زیادی به جهان بی عاقگی 
نشان داده است، البته به جز بیان این اعتقادش 
که همه دنیا دارند ایاات متحده را می چاپند. او 
گرا است  گرا و یک عوام  گرا، یک حمایت  یک ملی 
که مصمم است تا "آمریکا در وهله نخست" باشد. 
اما واقعیت این است که او، بیش از هر چیز دیگری، 
گذار کرده است. در دولت  کسی است که عرصه را وا
ترامپ، ایاات متحده از توافق مشارکت فراپاسیفیک 
و به صورت کلی تر از درگیر شدن در آسیا کنار کشیده 
است. دارد از هم پیمانی ۷0 ساله با اروپا جدا می شود. 
به آمریکای اتین صرفا از پنجره دور نگه داشتن 
مهاجرین یا بردن آرای اهالی فلوریدا نگریسته است 
و حتی توانسته کانادایی ها را هم برنجاند )که این 
کم دستاوردی نیست(. سیاست خاورمیانه ای 
گذار کرده  خود را به اسرائیل و عربستان سعودی وا
است. و به جز چند استثنا، از جمله میل بیمارگونه 
او به دستیابی به جایزه صلح نوبل از طریق تاش 
برای صلح با کره شمالی، آنچه در سیاست خارجی 

ترامپ برجسته است، غیبت اوست.«

فرید زکریا: 

هژمونی آمریکا مرده است

 یک نماینده پارلمان عراق از فشارهای واشنگتن 
بر  بغداد برای عقد قرارداد با شرکت های آمریکایی 

پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه 
نیوز، »علی الغانمی« نماینده پارلمان عراق 
اعام کرد که واشنگتن به منظور عقد قرارداد با 
شرکت های تولید برق آمریکایی، بر روی بغداد 
کند.بر اساس این گزارش، وی  فشار اعمال می 
کید کرد: این فشارها در حالی بر بغداد اعمال  تأ
می شود که شرکت های آمریکایی پیشتر ناتوانی 
خود در تأمین برق عراق را نشان داده اند.این 
نماینده پارلمان عراق همچنین اعام کرد که 
که شرکت های آمریکایی در عراق  پروژه هایی 

کام بوده است. به دست گرفته اند، نا

گفتنی است، عراق به تازگی موفق به دریافت 
معافیت 120 روزه از تحریم های ضد ایرانی 
توسط آمریکا شده است.مداخات اقتصادی 
و سیاسی ایاات متحده آمریکا در عراق ، منجر 
به اعتراض شدید و نارضایتی افکار عمومی این 

کشور مسلمان شده است. 

نماینده پارلمان عراق اعام کرد:

 اعمال فشار واشنگتن بر بغداد
برای عقد قرارداد با شرکت های آمریکایی

 رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: من رئیس جمهور 
شوم، بازار دچار چنان سقوط بی  سابقه ای می شود 

که تا کنون به خود ندیده است!
مپ  ا تر لد  نا و د  ، مهر ی  ر ا گز خبر ش  ر ا گز  به 
رئیس جمهوری آمریکا شنبه در پیامی توئیتری 
ادعا کرد: اقتصاد ترامپ در حال رکورد َزنی است 

گر هر کسی جز  و  راهی طوانی در پیش دارد؛، اما ا
من در سال 2020 انتخاب شود، بازار  دچار سقوط 
بی سابقه ای خواهد شد که تا کنون به خود ندیده 
است!رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: آمریکا را 
بزرگ نگه داریم.ادعاهای مضحک ترامپ در 
حالی است که منابع رسانه ای اقتصادی از افزایش 
گرچه  میزان استقراض این کشور خبر داده اند. ا
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاات متحده آمریکا 
نظرسنجی های منابع و موسسات مستقل در این 
کشور که دال بر کاهش محبوبیت وی طی ماههای 
کرده است ،اما نظرسنجی های   اخیر دارد را رد 
داخلی اعضای کمپین انتخاباتی ترامپ نیز نشان 
می دهد که او وضعیت خوبی در نزد رای دهندگان 

آمریکایی نداردً!

ترامپ: 

 رئیس جمهور نشوم 

بازار سقوط می کند!
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حسین زاده: 

آموزش عنصر جدایی ناپذیر فعالیت های 
بانک ملی ایران است

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: آینده و سرنوشت همه ما به آموزش گره خورده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده در کارگاه آموزشی آینده 
پژوهی در آموزش سازمانی و بیست و ششمین نشست بررسی عملکرد آموزشی بانک با 
تقدیر از همه کسانی که در حوزه آموزش کارکنان فعالیت می کنند، اظهار کرد: بانک ملی 
ایران از ابتدا برای آموزش و پژوهش ارزش زیادی قائل بوده و آن را به عنصری جدانشدنی از 
فعالیت های خود تبدیل کرده است.وی با بیان این که هیچ کدام از عوامل بانک از آموزش 
بی نیاز نیستند، ادامه داد: موضوعات مرتبط با بانکداری، به روز هستند و یادگیری مرتب و 
منظم آنها اجتناب ناپذیر است.مدیرعامل بانک ملی ایران  گفت: مدیران و کارکنان اداره 
کل آموزش بانک، باید موضوعات آموزشی مربوط به کارکنان را همواره به روز نگه داشته و 
از اساتید دانشگاهی مرتبط برای برگزاری کاس ها و دوره ها استفاده کنند.حسین زاده 
همچنین با اشاره به کتاب خاطرات ماهاتیر محمد، گفت: نخست وزیر سابق مالزی در 
کید کرده که پیشرفت کشورش، مدیون آموزش مستمر است.مدیرعامل بانک  آن جا تا
ملی ایران به کارگیری روش های جدید و جذاب آموزشی را راهکاری جدی برای افزایش 
گاهی کارکنان دانست و خاطرنشان کرد: موضوعات مهم اقتصادی و بانکی باید  سطح آ
در راس آموزش ها قرار داشته باشد.وی همچنین با توصیه به کارکنان برای مطالعه آزاد 
روزانه، گفت: بزرگان دینی، مشاهیر علمی و نخبگان ایران و جهان، همواره مردم را به 
مطالعه و کسب علم تشویق کرده اند و تنها مطالعه است که می تواند نجات بخش انسان 
باشد.داود ملک نیا رئیس اداره کل آموزش بانک نیز در این نشست ضمن تشریح دوره 
کید کرد: استانداردسازی آموزش در بانک با استفاده  های آموزشی برگزار شده تا کنون، تا

از ظرفیت مشاوران دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
    

 فردا؛آغاز به کار بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع کشاورزی و غذایی تهران 
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آات 
کشاورزی و غذایی  که بزرگ ترین نمایشگاه  گروفود 201۹«  و صنایع وابسته»ایران آ
غرب آسیا محسوب می شود، از فردا تا ۳1 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاههای 
گزارش روابط عمومی و اطاع رسانی بیست و  گشایش می یابد.به  بین المللی تهران 
گشایش این  کشاورزی و مواد غذایی؛ مراسم  ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
نمایشگاه صبح فردا و با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسامی و روسای اتحادیه ها و انجمن های 
مرتبط برگزار می شود.  نمایشگاه امسال در راستای تحقق شعار سال )رونق تولید ملی( 
برگزار می شود و بر این اساس تاش شده است تا واحد های های تولیدی داخلی حضور 
چشمگیرتری در نمایشگاه داشته باشد. در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
کشاورزی و مواد غذایی در مجموع بیش از ۹20 شرکت حضور دارند که از این تعداد بیش 
از ۷60 شرکت داخلی هستند که جدیدترین کااها، تولیدات و خدمات خود را ارائه و در 
معرض دید عاقمندان قرار می دهند.در کنار شرکت های ایرانی 160 شرکت خارجی نیز 
از کشورهای های اسپانیا، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، 
کی،  چین، دانمارك، روسیه، سوئیس، گرجستان، هلند، هند، یونان، اندونزی، اسلوا
تونس، مغولستان و لهستان حضور دارند.اهمیت نمایشگاه صنایع کشاورزی و غذایی 
تهران موجب شده تا تعداد زیادی از کشورها به صورت پایون) گروهی( حضور یابند، بر 
 این اساس ۷ کشور ایتالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، چین،روسیه و هند بصورت پاویون های

 رسمی در نمایشگاه امسال حضور و مشارکت دارند.این نمایشگاه در سه بخش 
تخصصی؛ ایران فود شامل)فرآورده ها و محصوات غذایی،صنایع تبدیلی و صنایع 
مرتبط(، ایران فود تک شامل)ماشین آات، تجهیزات، تکنولوژی و صنایع غذایی، 
گرو شا مل) ماشین آات و  بسته بندی، تجهیزات جانبی ماشین آات مرتبط( و ایران آ
گروفود  تجهیزات کشاورزی و آبیاری، صنایع کشاورزی و صنایع مرتبط( است.بخش ا
کشاورزی و مواد غذایی  استارز،جدیدترین بخش این نمایشگاه بین المللی صنایع 
که برای نخستین بار و بر اساس نیاز بازار و تقاضای مخاطبین در  گروفود است  ایران ا
سال جاری به این نمایشگاه افزوده شده است.امسال با توجه به فضای موجود و زمان 
اندک باقی مانده تا برگزاری نمایشگاه 16 استارت آپ از میان متقاضیان متعدد برگزیده 
شده و درنمایشگاه حضور خواهند داشت که در زمینه های تولید مواد غذایی، صنایع 

غذایی، توزیع و ابزارها و فناوری های نوین مرتبط فعالیت دارند



پانسیون ها همان مهمانکده های شبانه روزی 
که از مسافران و مشتریان خود به طور  هستند 
کنند و در جهان دارای  طوانی مدت یا موقت پذیرایی می 
قدمت طوانی هستند و با نام »هاستل« یا همان پانسیون 

شناخته می شوند.
پانسیون ها اقامتگاهی هستند که در آن تخت های یک اتاق 
به مسافرین اجاره داده می شود. بدین ترتیب که یک اتاق 

بین چند مسافر مشترک است.
 به طور معمول در هر اتاق 2 تا 10 تخت قرار دارد و سرویس های 
بهداشتی مثل حمام و توالت و همچنین آشپزخانه ها بیرون 
از اتاق ها قرار دارند و به طور مشترک استفاده می شوند، 
افرادی که از توان مالی کمتری برخوردار هستند و توانایی 
کرایه خانه را ندارند این پانسیون ها را به دلیل ارزان تر بودن 

کنند. کرایه آن برای سکونت انتخاب می 
در ایران پانسیون ها دارای قوانین متفاوتی هستند و مجوز 
کنند  خود را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت می 
کنان این پانسیون ها را  اما به جای اقامت مسافران بیشتر سا

کارمندان،کارگران و دانشجویان تشکیل می دهند.
در سال های اخیر با افزایش و رشد میزان تحصیات 
زنان و دختران بویژه در شهرستان ها بسیاری از آن ها 
کردن جایگاه اجتماعی  از بیکاری و پیدا  برای فرار 
 بهتر چمدان های خود را بسته و بی خبر از مشکات 
کن   پیش رو، برای رسیدن به آرزوهایشان راهی تهران و سا

این پانسیون ها شده اند.
اما پانسیون های نقاط مرکزی تهران به دلیل موقعیت مکانی 
کز اداری شهر با استقبال بیشتری از سوی  بهتر نسبت به مرا
مشتریان روبه رو است، در یکی از کوچه پس کوچه های مرکز 
کنیم که هیچ  شهر تهران به یکی از این پانسیون ها مراجعه می 
تابلو و نشانی بر سر در آن قرار ندارد و هر چند دقیقه یکبار در 
کنان آن با عجله خود را به  پانسیون باز می شود و یکی از سا

خیابان اصلی شهر می رساند.
به بهانه شرایط سکونت در این پانسیون وارد آن می شویم 
و از مسئول پانسیون درباره قیمت های این پانسیون سوال 
گوید: »قیمت هر اتاق 10 تخته 330  کنیم که در جواب می  می 
هزار تومان و هر اتاق 2 تخته 750 هزار تومان در ماه است 
و مشتری باید مبلغ یک ماه را به عنوان ودیعه پیش آن ها 
گرداننده  بگذارد و پس از پایان اجاره این مبلغ به آنها باز 
گوید که این  می شود، او با اشاره به تغییر این قیمت ها می 
مبلغ تا مهر ماه است و پس از آن مشتری باید تعهد دهد تا 

در صورت افزایش قیمت هزینه آن را بدهد.«
مسئول این پانسیون در رابطه با افرادی که به این پانسیون 
کن در این پانسیون  گوید: »بیشتر افراد سا کنند می  مراجعه می 
دانشجو و کارمند هستند که سن آنها از 18 سال تا 45 سال 
گردند و روزها بیشتر  است که بعد از کار روزانه شب ها باز می 

آنها در پانسیون حضور ندارند.«
برای بازدید از پانسیون وارد آن می شویم و موفق به گفت وگو 
کن در این پانسیون خصوصی  با برخی زنان و دختران سا
می شویم. مینا 36 ساله، مجرد از یکی از شهرهای غربی 
کن در این  که سا کشور به تهران آمده و چند سالی است 
گوید: »سابق بر این به همراه چند  پانسیون ها است، او می 
که با افرایش  کرده بودند  کرایه  نفر از دوستانش خانه ای را 

قیمت ها مجدد به پانسیون بازگشته است.«
گوید: »لیسانس تاریخ دارد اما به دلیل اینکه مهارت   مینا می 
نواختن تار را دارد در آموزشگاه های موسیقی شهر مشغول 

تدریس است. او از سختی های زندگی اش به دور از خانواده 
گوید و اینکه صاحب یکی از آموزشگاه های موسیقی وقتی  می 
متوجه تنها زندگی کردن او در تهران می شود حق التدریس 
گر می خواهد پولش را  که ا گوید  او را نمی دهد و به او می 
پس بگیرد باید به خانه او برود و برای همین از گرفتن حق و 

حقوقش منصرف می شود.«
لیا، 24 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرمت بناهای 
گوید: »به دلیل اینکه این  تاریخی دانشگاه آزاد است و می 
ارشد این رشته در دانشگاه های تهران بوده است به این 
گوید  کن شده است، او می  شهر آمده و در این پانسیون سا
که پدرش کشاورز در یکی از استان های جنوبی کشور است 
گذشته از نظر وضعیت مالی  و به دلیل خشکسالی سال 
در تنگنا قرار دارد و برای اینکه هزینه شهریه دانشگاه آزاد 
کار نیمه  که  ج این پانسیون را بدهد مجبور است  و مخار

وقتی داشته باشد.«
کنیم که در جواب   از او در رابطه با کار نیمه وقتش سوال می 
کز خرید  گوید: »بعد از ظهرها تا ساعت 10 شب در یکی از مرا می 
که  کنند در حالی  باای شهر تن پوش عروسکی به تن می 
هیچکدام از رهگذران اطاع ندارند که او یک دختر است و 

گوید که  برای همین گاهی دچار مشکاتی می شود، لیا می 
غ التحصیلی نیز قصد ندارد به شهرشان باز گردد  بعد از فار

و می خواهد در تهران زندگی کند. «
کنان این پانسیون کارمند بیمه است و  نسرین یکی دیگر از سا
گوید: »45 سال دارد در حالی که شکسته تر به نظر می رسد.  می 
گوید که به دلیل بچه دار نشدن از همسرش جدا شده  او می 
کند، و برای آنکه بتواند مستقل  است و قرص اعصاب مصرف می 

زندگی کنند به تهران مهاجرت کرده است.«
گوید: » به نظافت   او از سختی زندگی در این پانسیون ها می 
خیلی حساس است اما مسائل بهداشتی در این پانسیون 
که مستقیم به این  خیلی رعایت نمی شود و بعد از سرکار 
پانسیون می آید به دلیل سر و صدای برخی دختران جوان 
که بیشتر آنها دانشجو هستند نمی تواند شب ها راحت بخوابد 

و به موقع سر کار برود.«
این موارد تنها بخشی از واقعیت زندگی سخت زنان و دختران 
شهرستانی در پانسیون های خصوصی است که برای زندگی 

بهتر مجبور هستند تا سختی ها را تحمل کنند.
کزی است  اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان ها یکی از مرا
کسب و یا  که فعالیت ها و خدماتی از جمله صدور پروانه 

ابطال پروانه کسب و تعطیلی محل کسب این پانسیون ها 
را به عهده دارد.

محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان ها 
گوید:» این  در رابطه با نظارت این اتحادیه بر پانسیون ها می 
پانسیون ها بر اساس دستور العمل اباغ شده موطف به 
رعایت حقوق مشتریان خود در بخش های مختلف رفاهی، 
خ گذاری نیز قیمت  خدماتی و بهداشتی هستند و از نظر نر

مشخصی دارند که زیر نظر اتحادیه است.«
رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان ها در رابطه با تخلفات 
گوید:  پانسیون ها و برخورد با پانسیون های غیر مجاز نیز می 
»این پانسیون ها که مجوز خود را از سازمان میراث فرهنگی 
کرده اند به تخلفات آنها بر اساس گردشگری دریافت   و 

 دستور العمل اعام شده رسیدگی می شود و پانسیون های 
کن و مراجع قضایی  غیر مجاز که تعداد آنها کم نیست به اما

معرفی و با آنها برخورد قانونی می شود.«
کارشناسان مسائل اجتماعی نسبت به آسیب های  اما 
کن در پانسیون های  اجتماعی پیش روی زنان و دختران سا
گر اقدام اساسی  خصوصی هشدار می دهند و معتقدند ا
برای پیشگیری این مشکات نشود در آینده  به بحران 

تبدیل خواهند شد.
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی 
کن در پانسیون  ایران در رابطه با مشکات زنان و دختران سا
گوید:  خصوصی تهران و خطراتی که این افراد را تهدید می 
»مشکات و آسیب های اجتماعی فراوانی پیش روی این 
زنان و دختران وجود دارد و بزرگترین مشکل این افراد پس از 
دوری از خانواده این است که برای فرار از تنهایی و پر کردن 
خاء عاطفی به جنس مخالف روی می آورند و بعضا مورد 
که  گیرد و حتی ممکن است  سوء استفاده جنسی قرار می 

به دخانیات و مواد مخدر روی بیاورند.«
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به 
مشکل بیکاری در شهرستان ها بویژه در شهرهای غربی و 
جنوب کشور و نیز نبود فرصت شغلی مناسب برای زنان و 
کند: » نبود فرصت  دختران تحصیلکرده خاطرنشان می 
شغلی مناسب در شهرستان ها و حتی شهرهای بزرگ کشور 
برای زنان و دختران تحصیلکرده ای که سال های بسیاری 
کرده اند و حاا خانه نشین شده اند،   را صرف تحصیل 

همچنین حرف و حدیث های مردم آنها را مجبور به مهاجرت 
L.کنند به تهران می 

اقلیما با بیان اینکه مهاجرت به تهران و اقامت در پانسیون ها 
گوید: »پیدا  تازه آغاز مشکات این زنان و دختران است می 
 کردن شغل مناسب برای برخی از این افراد با دشواری هایی 
همراه است و تازه باید بخشی از درآمد خود را بابت هزینه 
گاهی مواقع این افراد مورد   پانسیون ها بپردازند حتی 
که از تنها زندگی  گیرند  کارفرمایانی قرار می  سوء استفاده 

کردن این زنان و دختران اطاع دارند.«
اما یکی از مشکات عدیده این پانسیون ها نبود نظارت دقیق بر 
کنان این پانسیون ها مسائل  آنها است و به گفته بسیاری از سا
بهداشتی و امنیتی در این پانسیون ها وجود ندارد و برخی 
کنان این پانسیون ها از نظر سامت اخاقی مشکاتی  از سا

دارند که همواره نسبت به آن گایه مند هستند. 
کید بر  رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با تا
لزوم نظارت مسئوان بر این پانسیون ها معتقد است: » باید 
کزی که  کز از سوی مرا کنترل دقیق و نظارت کافی در این مرا
کنان این  به آنها مجوز داده اند صورت بگیرد و حقوق سا
که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند  پانسیون ها 

مورد توجه مسئوان قرار بگیرد.
دکتر نادر صادقیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در 
رابطه با آسیب های اجتماعی پیش روی زنان و دخترانی 
گوید:  کنند، می  که در پانسیون های خصوصی زندگی می 
»پیش از آنکه خطری متوجه این زنان و دختران باشد 
ازم است که مسئوان نظارت جدی بر این پانسیون ها 
داشته و در ارائه مجوز به این پانسیون ها توجه ازم را 
داشته باشند.«این جامعه شناس با اشاره به گسترش 
این پانسیون ها در سطح شهر تهران عنوان کرد: » برای 
جلوگیری از افزایش مهاجرت زنان و دختران به شهر 
که شرایط  تهران و زندگی در این پانسیون ها ازم است 
و امکانات در شهرستان ها افزایش یابد تا مجبور به 
مهاجرت نشوند.«دکتر صادقیان می افزاید: »ایجاد شرایط 
اشتغال و گسترش کار برای زنان و دختران تحصیلکرده 
کز علمی و دانشگاهی و  گسترش مرا در شهرستان ها و 
اعطای سهمیه به این زنان و دختران از راهکارهایی است 
که مسئوان باید به آن توجه کنند و عاج واقعه پیش از 

وقوع جرم باید صورت بگیرد.«

«
اجتماعي دو شنبه  27 خرداد 101398
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ 

قهستان (سهامي عام) ثبت شده به شماره 
60555 و شناسه ملي 14006531171

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ قهستان 
(سهامي عام) ثبت شده به شماره 60555 و شناسه ملي 14006531171 دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه در روز دوشنبه 1398/04/10 راس ساعت 
14 به نشاني: مشهد - شهرك صنعتي توس - فاز دو - نبش انديشه 13 - قطعه 901/1 

كدپستي 9185174827 برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- تصميم گيري درخصوص تغيير آدرس شركت
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 60555-98/3/27

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي 
فو ق العاده شركت داده پردازي ابريكتا 

صنعت (داده پردازي پرهام صنعت پوياي 
سابق) با مسئوليت محدود به شماره ثبت 

11386 مورخه 95/5/23 به شناسه ملي 
14006079410 نوبت دوم

بدينوسيله پيرو آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت فوق الذكر 
(نوبت اول) با توجه به عدم حصول حدنصاب قانوني براي تشكيل مجمع، از كليه 
سهامداران محترم شركت يادشده فوق دعوت به عمل مي آيد كه در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده براي آگهي نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 98/4/9 راس ساعت 12 
در آدرس كوي انصاريه، خيابان بوعلي سينا، خيابان بوستان 7، ساختمان پارك علم 
و فناوري 2-2380 طبقه دوم واحد 6 كد پستي 4515743867 برگزار مي گردد با به 

همراه داشتن كارت شناسايي معتبر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انحالل شركت
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
شركت خوشه گلپا از عموم سهامداران دعوت 

به عمل مي آورد
1- جهت انتخاب هيات مديره و اعضاي اصلي و علي البدل

2- جهت مجمع عمومي ساليانه
تاريخ جلسه اول 98/4/22

آدرس شركت گلپايگان جاده تيكن جنب مرغداري خامسي راس ساعت 10 صبح 
حضور اعضاء الزامي است.

تاريخ انتشار: 98/3/27
خ ش: 98/3/27

اصالحيه
پيرو درج آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) شركت تعاوني 
مبادالت مرزنشيان نالوس اشنويه به شماره ثبت 1 در روزنامه رسالت مورخه 98/3/13 

متن زير از قلم افتاده بدينوسيله اصالح مي گرددو
مدارك الزم: 1- كپي شناسنامه 2- كپي كارت ملي 3- كپي كارت پايان خدمت 

4- كپي آخرين مدرك تحصيلي
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27
م الف 745

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
(نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن كاركنان 

جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي و كميته 
امداد امام خميني ملكان

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد 
سازندگي و نهضت سوادآموزي و كميته امداد امام خميني ملكان به شماره ثبت 653 
در ساعت 16 روز شنبه 1398/04/15 در محل نمازخانه مديريت جهاد كشاورزي 
ملكان برگزار مي شود. از كليه اعضاي تعاوني دعوت مي شود در ساعت مقرر براي 

تصميم گيري درخصوص دستورجلسه زير حضور داشته باشند.
دستورجلسه: طرح و تمديد مدت فعاليت تعاوني

تاريخ انتشار: 98/3/27
خ ش: 98/3/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
نوبت اول شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان 

جهان تجارت پيرانشهر
بنا به تصويب هيات مديره شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان جهان تجارت پيرانشهر 
مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) روز شنبه مورخه 98/4/29 راس ساعت 10 
صبح در محل مسجد حاجي شفيع واقع در استان آ.غ، شهرستان پيرانشهر، خيابان 
آزادي شرقي تشكيل 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 تشكيل مجامع عمومي 
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد 
در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر 
شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي 
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به 
غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد 
گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از 

دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

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

3- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1397
4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 1397

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

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

7- انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عضو علي البدل هيات مديره به علت 
اتمام مدت ماموريت

8- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و حق حضور در جلسات هيات 
مديره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني

9- طرح و تصويب پاداش هيات مديره
10- طرح و تصويب حق الزحمه بازرس

ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي و هيات مديره بايستي حداكثر تا 
ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه 
به دفتر شركت واقع در خيابان فرهنگ، جنب مسجد معراج، تحويل شركت نموده 

و رسيد دريافت نمايد.
مدارك شامل: فتوكپي شناسنامه، تصوير  آخرين مدرك تحصيلي، تكميل فرم 
كانديداي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي، كارت الكترونيكي مرزنشينان 

الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27
759

هيات مديره شركت تعاوني مبادالت 
مرزنشينان جهان تجارت پيرانشهر

هيات مديره شركت تعاوني

آگهي موضوع ماده 3 قانون و 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

راي صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان بروجرد به شرح ذيل

پالك 3 فرعي از 3428 اصلي واقع در بخش2 بروجرد
1- پرونده كالسه 1397114425004000436 و راي شماره 139860325004000476مورخه 
1398/03/11 به تقاضاي خانم فاطمه رحيمي فرزند عبدالحسين نسبت به ششدانگ 
يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 178/89 مترمربع مجزي شده از پالك 3 
فرعي از 3428 اصلي واقع در بخش2 بروجرد خروجي از مالكيت اوليه (شهرداري 

بروجرد) رسيدگي و انشاء راي گرديد.
مراتب در اجراي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان 
حقوقي در روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر اولين آگهي و 
در روستاها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 
وامالك شهرستان بروجرد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم عتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايي 
ذيصالح و اقدام گواهي تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات 
ثبتي موكول به ارائه حكم نهايي مي باشد در غير اين صورت متقاضي با ارائه گواهي 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاي مدت مذكور و يا عدم وصول اعتراض سند 
مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راي وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/12

د ش: 98/3/27
م الف: 612

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
(نوبت اول) شركت تعاوني مسكن كاركنان 

جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي و كميته 
امداد امام خميني ملكان

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد 
سازندگي و نهضت سوادآموزي و كميته امداد امام خميني ملكان به شماره ثبت 653 
در ساعت 16 روز شنبه 1398/04/15 در محل نمازخانه مديريت جهاد كشاورزي 
ملكان برگزار مي شود. از كليه اعضاي تعاوني دعوت مي شود در ساعت مقرر براي 

تصميم گيري درخصوص دستورجلسه زير حضور داشته باشند.
اعضايي كه تمايل به شركت در كانديداتوري بازرسي شركت را دارند حداكثر تا يك 

هفته بعداز انتشار آگهي مدارك مربوطه را تحويل دفتر شركت تعاوني نمايند.
دستورجلسه: 

- گزارش هيات مديره و بازرسي
- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه سال 96-97

- تعيين خط مشي و برنامه آتي شركت
- تصويب بودجه پيشنهادي براي سال 98

- تصميم گيري درخصوص قرعه كشي و نحوه برگزاري قطعات صفائيه
- انتخاب بازرسان براي مدت يك سال مالي

- تعيين پاداش مديرعامل و هيات مديره و بازرس
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

اصالحيه آگهي دعوت
پيرو آگهي دعوت چاپ شد مربوط به شركت امين تاج چينه (سهامي خاص) به شماره 
ثبت 50423 به شناسه ملي 10380670690 كه در تاريخ 1398/03/11 در روزنامه رسالت 
صفحه 4 چاپ گرديده ساعت مجمع عمومي فوق العاده 10 صبح و ساعت مجمع عمومي 

عادي ساليانه ساعت 11 صبح صحيح مي باشد كه بدينوسيله اصالح مي گردد.
هيات مديره شركت

تاريخ انتشار: 98/3/27
خ ش: 98/3/27

 فريدون نعمتي - معاون مديركل 
و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

هيات مديره شركت تعاوني

آگهي مزايده
زمان برگزاري مزايده: 97/4/10 ساعت 10 صبح

مال مزايده: تاسيسات و ملك شركت
محل برگزاري مزايده: خوزستان بخش الوار گرمسيري دادگاه الوار

به موجب دادنامه شماره 9209976424301392 پرونده كالسه 920027 اجرايي مبني 
بر ورشكستگي شركت آتيه خوزستان (سهامي خاص) صادره از دادگاه عمومي بخش 
الوار گرمسيري و امور تصفيه توسط مدير تصفيه انجام كه شركت مورد كارشناسي 

قرار گرفته و طي مزايده به فروش مي رسد.
شركت آتيه خوزستان سهامي خاص ثبت شده به شماره 5507 و روزنامه رسمي 32/2857 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران و انتقال به ثبت انديمشك به شماره 20027 
كه شامل يك واحد توليد گچ ساختمان مي باشد كه در حدود چهل كيلومتري شهرستان 
انديمشك در منطقه بيدروبه وبه روستاي مرزيل حدودا دو كيلومتري جاده اصلي و با حدود 
اربعه شماال به تپه هاي گچي جنوبا به اراضي كشاورزي شرقا به اراضي كشاورزي و غربا به خط 
راه آهن باالرود چناره محدود مي باشد طبق نظريه كارشناسان رسمي ارزش كل تاسيسات و 
آهن آالت شركت مبلغ 7/000/000/000 ريال و ارزش كل ملك شركت به امتياز برق و ساختمان 
به مبلغ1/000/000/000ريال كه در مجموع مبلغ 8/000/000/000 ريال برآورد قيمت گرديده 
است بدينوسيله به اطالع شركت كنندگان در مزايده مي رساند در تاريخ 98/4/10 ساعت 
10 صبح در محل شركت مذكورحاضر شوند و طالبين جهت اطالع بيشتر مي توانند در اوقات 
(صبح و بعدازظهر به دفتر مدير تصفيه شركت مذكور مراجعه نمايند مزايده راس ساعت ده 

صبح موعود در آدرس اعالمي شروع و در ساعت 10:30 همان روز خاتمه مي يابد)
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

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

شماره 18 صيد ماهي ماكو به شماره 
ثبت 263

جلسه مجمع عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني شماره 18 صيد ماهي ماكو راس 
ساعت 10صبح روز يكشنبه مورخ 98/4/30 در محل مسجد شهرك ارس تشكيل 
مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم 
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند 
و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور 
عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو 
ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر 
عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها 
يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد 
از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل 
دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير 
اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي سال 96-97

3- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 96-97
4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 96-97

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي سال مالي 98
6- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و سه نفر بازرس علي البدل

7- تعيين دقيق آدرس پستي شركت
ضمنا كانديداهاي عضويت در بازرسي بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از 
انتشار آگهي دعوت مدارك شناسايي خود را با مراجعه به دفتر شركت واقع در شهرك 

ارس تحويل و رسيد دريافت نمايند.
مدارك: فتوكپي شناسنامه و كارت ملي، تصوير  آخرين مدرك تحصيلي حداقل سوم 

راهنمايي، فتوكپي حكم كارگزيني، تكميل فرم كانديداي عضويت بازرس
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27
هيات مديره شركت تعاوني شماره 18 صيد ماهي ماكو758

عضو ناظر شركت آتيه گچ خوزستان - قربان هكي
مدير تصفيه شركت خوزستان - نصراهللا تختائي

هيات مديره شركت

هيات مديره شركت

مديرعامل شركت خوشه گلپا - مصطفي زالي

 هيات مديره شركت تعاوني مبادالت
 مرزنشينان نالوس اشنويه

 محمد علی فرخ مهر: پانسیون ها بر اساس دستورالعمل اباغ شده موطف به رعایت حقوق مشتریان خود در بخش های مختلف رفاهی، خدماتی 
و بهداشتی هستند و از نظر نرخ گذاری نیز قیمت مشخصی دارند که زیر نظر اتحادیه است

 مصطفی اقلیما: باید کنترل دقیق و نظارت کافی در این مجموعه ها از سوی مراکزی که به آنها مجوز داده اند صورت بگیرد و حقوق ساکنان این 
پانسیون ها که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند  مورد توجه مسئوان قرار بگیرد

 نادر صادقیان: پیش از آنکه خطری متوجه این زنان و دختران باشد ازم است که مسئوان نظارت جدی بر این پانسیون ها داشته و در ارائه مجوز 
به این پانسیون ها توجه ازم را داشته باشند

خبر

وزیر کشور: 
پیوست های اجتماعی و فرهنگی طرح ها 

با هم دیده شوند
گفت: مسائل اجتماعی از موضوعات فرهنگی قابل تفکیک نیست  کشور  وزیر 
که  کنیم  بنابراین ما در نوشتن آیین نامه اجرایی پیوست اجتماعی باید دقت 
پیوست فرهنگی و اجتماعی با هم دیده شود. به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی 
فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور که با موضوع آیین نامه اجرایی پیوست 
کرد: پیوست اجتماعی ضرورت اجتماعی و عقلی و  اجتماعی برگزار شد، اظهار 
عینی دارد و این کار یک اقدام فنی نیست. یک پروژه فرهنگی و آموزشی می تواند 
گر آثار و پیامدهای آن را از قبل  نبینیم و مدیریت نکنیم در  آثاری داشته باشد که ا
عمل با آسیب هایی مواجه خواهیم شد که شاید رفع آن آسیب ها نیازمند صرف 
گرفتیم. هزینه های چندین برابر نسبت به اعتباری باشد بایستی از ابتدا درنظر می 
وی با بیان اینکه دغدغه هایی  در این زمینه وجود دارد، گفت: یک دغدغه اجرا 
کید داشتند که اجرای پیوست ها باید به گونه ای  است. برخی در این جلسه تا
سهل و جامع باشد و در روند کارها نیز کندی ایجاد نکند. به عبارت دیگر یعنی مانع 
دیگری اضافه نکنیم. این موضوع درست است. باید این اجرای پیوست ها منجر 
به سهولت در کارها شود و در عین حال با حداقل هزینه باشد.وزیر کشور ادامه داد: 
 اینکه همه پیوست های اجتماعی به شورای اجتماعی احاله شود، امکان پذیر

 نخواهد بود زیرا شورای اجتماعی یک نهاد اداری و اجرایی نیست و بیشتر در زمینه 
کند. گذاری تعیین اصول و  برنامه ریزی کلی حرکت می  سیاست 

    

معاون وزارت بهداشت اعام کرد:
 کاهش مراجعات درمانی مردم 

به دلیل مسائل اقتصادی
گفت: حدود  کل وزارت بهداشت ضمن اشاره به مشکات اقتصادی،   معاون 

30 درصد بار مراجعات به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد 
به پزشک است تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و پول ویزیت 
کننده ای است.به گزارش ایسنا، دکتر  را پرداخت نکنند. اینها نشانه های نگران 
ج حریرچی در مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور افزود:  ایر
در سال 13۹7 هم نشانه های اولیه کاهش بار مراجعه بر مردم دیده شد. از طرف 
کند و ممکن است تحریم ها اجازه  دیگر دولت نیز با مشکاتی دست و پنجه نرم می 
ندهد که در این زمینه بتواند به خوبی به ما کمک کند. در حال حاضر مهم ترین 
نکته با توجه به شرایط موجود، توجه به اقشار فقیر و محروم جامعه است که در 
کرده  کمک های خوبی به وزارت بهداشت،  این زمینه بسیج جامعه پزشکی 
است. ما در شرایط فعلی می بینیم که حدود 30 درصد بار مراجعات به داروخانه ها 
بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق بتوانند 
هزینه های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. اینها نشانه های 
کننده ای است. از همین رو خاضعانه از تمام کسانی که در این حوزه تاش  نگران 

کنند تقاضا داریم تا به فکر اقشار محروم جامعه باشند. می 
    

عضو شورای شهر تهران:
تشکیل شورای راهبردی نوعی بدعت است

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تشکیل شورای راهبردی انتخابات 
کنون در انتخابات مجلس، خبرگان،  گفت: تا شورایاری ها نوعی بدعت است، 
ریاست جمهوری و شورای شهر، شورای راهبردی نداشته ایم.به گزارش فارس، 
محمدجواد حق شناس در جلسه شورای شهر درباره شورای راهبردی انتخابات 
شورایاری ها گفت: به نظرم این مسئله یک بدعت است چرا که ما چهار انتخابات 
مجلس،  خبرگان، ریاست جمهوری و شوراها را داریم ولی هیچ کدام شورای راهبردی 
ندارند. وی افزود: مخالف ایجاد شورای راهبردی در انتخابات شورایاری ها هستم 
چرا که پس از ایجاد آن ازم است کارگروه هایی تشکیل شود که احتمال می دهیم 

نتوانیم آن را کنترل کنیم.

وضعیت پانسیون های دخترانه در گفت و گوی رسالت با کارشناسان؛

سرپناهی انباشته از آسیب های اجتماعی
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه 
جنگ دو باشگاه قیمت  بازیکنان را باا 
کنیم  برده است، گفت: همه چیز را رصد می 
و حتی از قیمت پیشنهادی تیم استقال 
به مطهری خبر داریم.سعید آذری آخرین 
وضعیت تیم  ذوب آهن در نقل و انتقاات  را 
گفت: بر اساس سیاست های  کرد و  تشریح 
باشگاه، هر بازیکنی که سرمربی تیم بخواهد 
و با بودجه ما هماهنگ باشد را با هماهنگی 
کنیم.وی افزود:  اعضای  هیئت مدیره جذب می 
منصوریان درخواست داشت به جز مظاهری 
کثر  و حسینی که از ذوب آهن جدا شدند، حدا
نفرات سال گذشته را حفظ کنیم. مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن با اشاره به ارائه قیمت های 
عجیب و غریب از سوی بعضی بازیکنان، 
تصریح کرد: جنگ بین دو باشگاه باا گرفته 
است و تاثیرش را در نقل و انتقاات لیگ برتر 
گذاشته. آنها به هر قیمتی بازیکن می خرند. 
بودجه این باشگاه ها کهکشانی است.آذری 
ادامه داد: شاید ما نتوانیم در بحث بودجه و 
خرید با این باشگاه ها رقابت کنیم ولی تذکری 
که می دهم این است؛ لیگ و نتیجه گرفتن در 

مسابقات فقط نقل و انتقال بازیکن نیست. 
پیش ازاین هم بوده اند تیم هایی که ستاره هایی 
را خریدند اما موفق نشدند. پول مهم است 
ولی مدیریت و باشگاهداری اهمیت بیشتری 
دارد.وی یادآورشد: بازارنقل وانتقاات درحال 
حاضرآشفته است ولی ذوب آهن با هماهنگی 
هیئت مدیره و با احتیاط در این بازار خرید 
کند.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  گفت:  می 
ما موظف هستیم بر اساس سیاست های 

هیئت مدیره حرکت کنیم. هر بازیکنی می تواند 
هرعدد ورقمی را پیشنهاد بدهد و بازارگرمی 
کند. باید بگویم به صورت دقیق بازاررا رصد 
کنیم و اطاعاتمان کامل است. ذوب آهن  می 
اسیر هیجان بازار نقل و انتقاات نمی شود 
وهمانطور که گفتم اطاعاتمان کامل است. 
براساس بودجه هیئت مدیره ومصوبات مان 
کنیم. خوشبختانه منصوریان هم  حرکت می 
شرایط ذوب آهن را به خوبی می داند.مدیرعامل 

باشگاه ذوب آهن ادامه داد: به نظرم دراین 
آشفته بازار، چیزی که می تواند راهگشا باشد، 
ارتباط تنگاتنگ مدیران باشگاه ها است تا 
دال ها و واسطه ها نتوانند آنها را دور بزنند. 
دراین صورت بازاردرکنترل باشگاه ها خواهد 
بود. متأسفانه بعضی ها دراین شرایط سعی 
کنند بازاررا با قیمت های کذایی داغ نگه  می 
کتور  دارند.وی گفت: با زنوزی مالک باشگاه ترا
درباره بازگشت سه بازیکن سرباز ذوب آهن 
صحبت کردم وگفتم به این بازیکنان برای بازی 
درلیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده عربستان 
نیاز داریم. ایشان هم قول همکاری داد تا سه 

ع وقت برگردند. سرباز ما در اسر
آذری افزود: تعجب ما این است که دوران آموزشی 
سربازان قبل از شروع خدمت سربازی است 
اما برای بازیکنان اینطور نیست. خواهش ما 
این است که مسئوان با ذوب آهن همکاری 
کنند. مردادماه باید در بازی رفت و برگشت 
به مصاف نماینده عربستان برویم. واقعًا 
کنم  شرایط مان حساس است. خواهش می 
بازی مشکل  این   با توجه به حساسیت 

ذوب آهن را حل کنند.

آذری:

در فوتبال مدیریت مهمتر از جذب ستاره هاست 

سخنگوی ستاد عالی بازی های المپیک 
گفت: مسئولیت تیم فوتبال امید با فدراسیون 
فوتبال است و این نهاد پاسخگو خواهد بود. 
سجادی درخصوص سیستم پرداخت حقوق 
گفت: با توجه  به ورزشکاران المپیکی ایران 
به اینکه ورزشکاران کشورمان از امسال درگیر 
مسابقات کسب سهمیه برای المپیک 2020 
هستند، مقرر شد پس از کسب سهمیه توسط 
هر ورزشکار از طرف وزارت ورزش  و کمیته ملی 
المپیک یک کمک هزینه ماهیانه غیر مستمر 
و المپیکی به آنها پرداخت شود.رئیس کاروان 
اعزامی ایران به بازی های المپیک ادامه داد: 

کمک هزینه به صورت ماهیانه  مبلغ این 
50 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که 
پرداخت ها از تیر ماه امسال تا پایان تیر ماه سال 
آینده به مدت یک سال انجام خواهد شد.وی 
که یک ورزشکار  کرد: البته در صورتی  کید  تا
در طول امسال یا اوایل سال آینده هم کسب 
سهمیه را انجام دهد، مبلغ این کمک هزینه 
برای یک سال محاسبه و به فدراسیون مربوطه 
پرداخت خواهد شد تا در اختیار ورزشکاری 
کرده است قرار  کسب سهمیه المپیک  که 
گیرد. البته این مبلغ غیر از حقوقی هست که 
ورزشکاران رشته های مختلف جهت شرکت 
کنند. در اردوی تیم های ملی دریافت می 
سجادی در خصوص انتخاب سرمربی تیم 
کم بر این  ملی فوتبال المپیک و شرایط حا
تیم گفت: انتخاب تمام مربیان تیم های ملی 
از جمله فوتبال جزو وظایف فدراسیون های 
مربوطه است که این کار ممکن است از طرق 
مختلف مثل کمیته مربیان یا هیئت رئیسه در 

فدراسیون های مختلف انجام شود. 

 سجادی:
 المپیکی ها حقوق می گیرند

بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: با جدایی 
کند،  برانکو، پرسپولیس صد درصد ضررمی 
چون این مربی شخصیت بسیار باایی 
دارد وهواداران نیز عاشق همین شخصیت 
گفت:هواداران قلبًا  اوهستند.کعبی 
برانکو را دوست دارند اما بعضی از آقایان 
کنند که به مسائل ورود کنند  سعی می 
که پرسپولیس سال به سال دارد  چرا 
بهتر می شود و می خواهند با جدا کردن 
برانکو از پرسپولیس روند خوب این تیم 
را قطع کنند.وی ادامه داد: یکی ازمربیان 
کند و منتظر است  این موضوع را رها نمی 

تا برانکو برود وبه پرسپولیس بیاید. او 
سال گذشته مربی فواد بوده و فوتبال 

کند.  ما را رها نمی 
که با برانکو  پرسپولیس سه سال است 
بهترین نتیجه را گرفته اما ما این مسائل 
را می دانیم و مردم نمی دانند. عده ای 
کنند و  نمی خواهند پرسپولیس را رها 
کجا  که پرسپولیس دارد از  ما می دانیم 
کرد: من  ضربه می خورد.کعبی عنوان 
اسم این آدم را نمی آورم. من با او در تیم 
ملی و پرسپولیس کارکردم و می دانم که 
چطورآدمی است اما اان مدام دارد پیغام 
و پسغام می دهد و به دوستانش درایران 
گوید که کار ها را طوری فراهم کنند تا  می 
اوبه پرسپولیس بیاید. من اطمینان دارم 
که شده باید برانکورا نگه دارند  هرطور 
گر به هر دلیل نتوانستند اورا حفظ  وا
کند بهتراست یک مربی بهترازبرانکو به 
پرسپولیس بیاید نه اینکه ما به سمت 

عقب برویم. 

کعبی:
عده ای نمی خواهند پرسپولیس را رها کنند

مربی پیشین تیم استقال گفت: باشگاه 
و هواداران باید به سرمربی ایتالیایی زمان 
بدهند. چینی گفت: استقال یک مربی 
جوان اروپایی را استخدام کرده است. 
فوتبال ایتالیا در دنیا صاحب سبک 
که مربیان ایتالیایی  است، همانطور 

صاحب سبک هستند. 
استراماچونی می تواند دراستقال موفق 
باشد چون انگیزه زیادی برای موفقیت 
دارد ولی هواداران و باشگاه باید به این 
مربی زمان بدهند تا این مربی با شرایط 
استقال و فوتبال ایران آشنا شود.وی 

آیا عدم شناخت  اینکه  در خصوص 
استراماچونی از فوتبال ایران نمی تواند 
درابتدای لیگ منجر به از دست دادن 
امتیازهای حساس برای استقال شود، 
کرد: طبیعتا دستیاران ایرانی  عنوان 
ن  یکنا ز با همچنین  و نی  چو ما ا ستر ا
استقال از شرایط لیگ و تیم های حریف 
اطاعات ازم را دارند و مسئله مهم این 
است که استقال به خوبی بتواند دوران 
آماده سازی را تا شروع لیگ به بهترین 

شکل پشت سر بگذارد. 
استقال باید درزمینه جذب بازیکن، 
تمدید قرارداد بازیکنان، اردوهای و 
بازی های تدارکاتی و همچنین فصل 
بدنسازی، بهترین عملکرد را داشته 
باشد.چینی اظهار داشت: حسینی 
دروازه بان آینده داروبسیار خوبی است 
کند، در  و باشگاه  حتما باید اورا حفظ 
ضمن دیگر بازیکنان تاثیرگذار تیم هم 

باید حفظ شوند.

 چینی:
هواداران به استراماچونی زمان دهند

خبرخبر

یاکوب:
 بازی در ایران سخت است

لیبروی تیم ملی والیبال لهستان ازجو موجود در ورزشگاه غدیر ارومیه 
کوب درباره دیدار تیم ملی والیبال لهستان مقابل ایران  تمجید کرد. یا
گرانی را درزندگی ام ندیده بودم و  اظهار داشت: واقعًا هرگز چنین تماشا
شاید دیگرچنین جوی را هم تجربه نکنم. لحظه کلیدی این بازی جایی 
بود که ما درِست چهارم دچارافت شدیم و بازیکنان ایران ریتم بازی را در 

دست گرفتند و تا آخرین لحظه والیبال بازی کردند. 
    

بسکتبال بانوان در  راه هلند 
تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران امروز برای حضور در رقابت های جام 
جهانی راهی هلند می شوند.ملی پوشان کشورمان در مرحله گروهی با 

اسپانیا، رومانی، جمهوری چک و مغولستان رقابت خواهند کرد.
    

دنیزلی وارد تبریز می شود
کتورسازی امروزوارد تبریز می شود تا کار خود را  سرمربی تیم فوتبال ترا
کند.همچنین تمرینات تیم نیز از روز 2۸ خرداد زیر  به طور رسمی آغاز 

نظر دنیزلی برگزار خواهد شد.
    

 رحمتی به پدیده پیوست
مهدی رحمتی که فصل گذشته در تیم استقال حضورداشت و در نیم 
فصل دوم به یک نیمکت نشین تبدیل شده بود، با قراردادی دو ساله 

به تیم فوتبال پدیده پیوست.
    

 حسینی سرمربی مس شد
کرمان انتخاب و معرفی شد. مجتبی  سرمربی جدید تیم فوتبال مس 
حسینی به عنوان سرمربی تیم دسته اولی مس کرمان انتخاب شد. این 

مربی فصل گذشته هدایت تیم گل ریحان البرز را برعهده داشت.
    

بایرن، مشتری جدید بیل
 نشریه سان انگلیس خبرداد که باشگاه بایرن مونیخ دست به کار شده تا 
گرت بیل، ستاره ولزی رئال را به خدمت بگیرد.بعد ازرفتن ریبری وروبن 

ازبایرن آنها به دنبال تجدید قوا درخط میانی هستند. 
    

پیروزی ایران برابر  تایلند
تیم ملی هندبال ساحلی ایران با پیروزی برابر تیم تایلند به دومین پیروزی 
خود در رقابت های قهرمانی آسیا در چین دست یافت.تیم ایران امروز 

به مصاف تیم عربستان خواهد رفت.
    

ساری مربی یوونتوس شد
مربی ایتالیایی و اسبق چلسی به صورت رسمی سرمربی یوونتوس 
شد.ساری در پرونده مربیگری خود هدایت ناپولی، امپولی، سورنتو، 

آلساندریا و گروستو از سری ب ایتالیا را ثبت کرده است.

هشدار آخر  برانکو رسید
 سرمربی پرسپولیس با اشاره به موضوع پرداخت مطالباتش نامه ای به 
این باشگاه ارسال کرده است. آخرین نامه ای که برانکو برای مطالباتش 
که  کرده، یادآوری تاریخی است  از پرسپولیس به این باشگاه ارسال 
کنند.  پرسپولیسی ها می بایست مطالبات باقی مانده اورا پرداخت 
کید کرده باید هرچه زودتر مطالبات خودش  برانکو به پرسپولیسی ها تأ
کار اوودستیارانش  و دستیارانش پرداخت شود و درغیر این صورت 
درپرسپولیس به پایان می رسد.از طرفی باشگاه پرسپولیس که اعام 
کرده مطالبات برانکورا آماده کرده است، درنظر دارد این پول را دریکی 
کند. با توجه به شرایط  از کشورهای همسایه به این مربی پرداخت 
موجود به نظر می رسد، احتمال جدایی برانکو از پرسپولیس بیش از 
گذشته شده است. ازااهلی عربستان به عنوان مقصد آینده برانکو 

یاد می شود.
    

پرسپولیس باز هم جام گرفت
تیم فوتبال پرسپولیس با عدم برگزاری دیدار سوپرجام فصل ۹۷-۹۸ 
ایران یک قهرمانی دیگر به کارنامه موفق خود اضافه کرد.روز گذشته  
جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار و تصویب شد 
که دیدار سوپرجام  برگزار نشود. بنابراین تیم پرسپولیس با توجه به 
اینکه در جام حذفی و لیگ برتر قهرمان شده است. قهرمان سوپرجام 
که پرسپولیس بدون  نیز خواهد بود. این دومین بار پیاپی است 
برگزاری دیدار سوپرجام قهرمان این جام می شود. این تیم سال 
گذشته نیز با انصراف استقال ازحضور در دیدار سوپرجام، قهرمان 

این جام شده بود.
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نظر به اينكه آقاي اصغر مقصودي فرزند حسين با 
عكس فوق مدتي است گم و مفقود االثر مي باشد. به 
موجب اين آگهي وفق ماده 1023 قانون مدني چنانچه 
كسي از حيات يا ممات او اطالع دارد آن را به شعبه اول 
حقوقي دادگستري شهر چمستان در پرونده كالسه 

960811 با مدارك مسلم ارائه نمايد.
تاريخ انتشار: 98/3/27

د ش: 98/3/27

آگهي دعوت از بستانكاران شركت منحله 
ويرا پروشات (با مسئوليت محدود) در حال 
تصفيه ثبت شده به شماره ثبت 427705 و 

شناسه ملي 10320811130نوبت اول
شركت مذكور طبق آگهي شماره 139830400901017275 مورخ 1398/02/28 اداره ثبت شركتها 
و موسسات غيرتجاري منحل گرديده لذا در اجراي مقررات ماده 215 قانون تجارت بدينوسيله 
از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه طلب يا ادعايي نسبت به شركت در حال تصفيه دارند دعوت 
مي شود ظرف مدت يك سال از تاريخ اولين انتشار آگهي با در دست داشتن مدارك و مستندات 
طلب يا ادعاي خود به نشاني محل تصفيه: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر 
تهران - امانيه - خيابان آرامش - خيابان نيلوفر - پالك 16 - طبقه چهارم - واحد 16 - كد پستي 
1967758424 مي باشد مراجعه نمايند. بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور هيچگونه ادعايي 
پذيرفته نخواهد شد. اين آگهي مستند به ماده 215 قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمي و 3 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار رسالت هر يك به فاصله يك ماه منتشر مي گردد و پس از انقضاي 

مهلت مذكور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/27

تاريخ انتشار نوبت سوم: 98/5/27
خ ش: 98/3/27 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 98/4/14 در محل سالن ورزشي شهيد تجلي - واقع 
در مجتمع ادارات برگزار مي شود. از كليه اعضاي پروژه موسوم به كوي دانشگاهيان شركت 
تعاوني مسكن دعوت مي شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند. در ضمن اعضاي محترم 
جهت اخذ برگه ورود به جلسه و افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وكيل 
خود را اعزام نمايند مي بايست تا 48 ساعت قبل از برگزاري مجمع با حضور توام وكيل و 
موكل در دفتر شركت تعاوني مسكن واقع در خيابان 17 شهريور روبروي بانك مهر اقتصاد 
پالك 115 حضور يافته و برگه حضور در مجمع را به نام وكيل دريافت و تنظيم نمايند. توضيح 
اينكه به وكالتنامه هاي غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد. در ضمن اعضاي محترمي 
كه قرارداد جديد منعقد نموده اند با در دست داشتن اصل قرارداد و كارت ملي مي توانند 

مستقيما در مجمع شركت نمايند.
دستورات جلسه:

- گزارش عملكرد هيات مديره در پروژه مذكور و بودجه بندي پروژه و تصويب آن توسط 
اعضاي محترم

- تصميم گيري در مورد چگونگي ادامه عمليات پروژه و تصويب آن توسط اعضاي محترم
- تعيين تكليف افرادي كه با توجه به 2 اخطار كتبي تاكنون مراجعه ننموده اند و تصويب 

آن توسط اعضاي محترم
- تعيين تكليف افراد كم واريزي و تصويب آن توسط اعضاي محترم

- انتخاب واحد براساس امتيازبندي مطابق تبصره 3 ماده 3 اساسنامه
- و ساير موارد مطروحه در مورد مشكالت پروژه توسط اعضا و تصميم گيري و تصويب آن 

توسط اعضاي محترم مجمع عمومي
* ارائه كارت ملي براي شركت در جلسه الزامي است.

تاريخ انتشار: 98/3/27
خ ش: 98/3/27

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان استانداري 

و فرمانداري اروميه به شماره ثبت 1888
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني 
اعتبار كاركنان فرمانداري اروميه و استانداري راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 
1398/04/10 در محل نمازخانه استانداري تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و 
اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه 
تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند 
حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء 
يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر 
سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا 
اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز 
قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط 
هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع 

بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح تصويب اساسنامه جديد 
منطبق با دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت شركتهاي تعاوني اعتبار 

مصوب جلسه مورخ 1396/3/9 شوراي پول و اعتبار
2- اصالح نام شركت تعاوني به عبارت: (شركت تعاوني اعتبار كاركنان استانداري 

آذربايجان غربي و فرمانداري اروميه)
3- اصالح ماده 6 اساسنامه مبني بر آدرس قانوني شركت تعاوني منطبق با آدرس پستي 

منطبق با محل فعاليت و دفتر شركت تعاوني اعالمي اداره پست اروميه
4- اصالح بند ب شرايط اختصاصي عضويت ماده 11 اساسنامه به عبارت (عضويت در 
شركت تعاوني با تصويب هيات مديره براي كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته 
رسمي و پيماني و قراردادي و مستمري بگيران استانداري آذربايجان غربي و فرمانداري 

اروميه بالمانع است)
تاريخ انتشار: 98/3/27

خ ش: 98/3/27

رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي چمستان - سيداحمد اصغري

مدير تصفيه - آتنا گلساز

 هيات مديره تعاوني
 اعتبار فرمانداري اروميه و استانداري

؟؟؟؟
؟؟؟؟؟
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o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وكالت در دعاوي: حقوقي، كيفري
طالق، طالق توافقي، مهريه، نفقه، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   5498

/1/
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ـك گلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

سفارشات جهت جشن ها و ميهماني ها پذيرفته مي شود
فردوسي - چهارراه كوشك - خيابان صادق - پالك 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 كاالي تجاري و اداري
 با بسته بندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از كشور
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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى 
ساليانه مرحله دوم نوبت اول

شركت تعاونى مبادالت مرزنشينان پسوه
بنابه تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مرحله دوم 
نوبت اول شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان پسوه به اطالع   كليه  نمايندگان   
حوزه هاى شركت تعاونى منتخب به تاريخ هاى مذكور  (پسوه(96/03/31) 
–جلديان   (1396 /04 /04 1396)–گردكشانه( /04 /04 –كانى مال(

(1396/03/31)–پيركاني (1396/04/03)–رزگارى(1396/04/02) –گرده 
بن (1396/04/03)–قره خضر(1396/04/01 –سيوه گده(1396/04/01) ) 
مى رساندكه مجمع عمومى عادى ساليانه مرحله دوم نوبت اول  در روزسه 
شنبه تاريخ 1398/4/25راس ساعت 11 صبح  در محل سالن اجتماعات تاالر 
پيوند واقع در شهرستان پيرانشهر پشت ترمينال شهرستان  تشكيل خواهد 
شد لذا از كليه نمايندگان حوزه ها  دعوت بعمل مى آيد كه  در جلسه مجمع   

براى تصميم گيرى در خصوص دستورات جلسه زير حضور يابند .
دستور جلسه : 

1-استماع گزارش هيئت مديره وبازرسان
2-طرح وتصويب ترازنامه وساير صورتهاى مالى 1397

3-طرح وتصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالى1397
4-اتخاذ تصميم درمورد سود وزيان ويژه سال 1397

5-طرح وتصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى هزينه هاى سال 
مالى 1398

6- اتخاذ تصميم وتعيين بودجه براى انجام حسابرسى عملكرد سال 
1397

7- انتخاب پنج نفر هيئت مديره اصلى وسه نفر على البدل براى  مدت سه 
سال بدليل اتمام مدت ماموريت

8-انتخاب سه نفر بازرس اصلى ويك نفر على البدل براى  مدت يك سال 
مالى 

ضمناكليه كانديداهاى عضويت درسمت هيئت مديره و    بازرسى بايستى 
حداكثر تا ظرف يك هفته بعد از انتشار آگهى لغايت 1398/04/01 مدارك 
شناسايى ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در شهرستان پيرانشهر خيابان 
شهيد  بهشتى -اول خيابان سيد قطب غربى   دفتر مركزى شركت تعاونى 

مبادالت مرزنشينان پسوه  تحويل نموده ورسيد دريافت دارند .  
  مدارك شناسايى شامل فتوكپى شناسنامه وكارت ملى –تصوير گواهى 
تحصيلى –گواهى عضويت در تعاونى –تصوير گواهى پايان خدمت –برگ 
عدم سوء پيشينه – مدارك دال بر نداشتن بدهي مالياتي وبانكي -   و    تكميل 

فرم كانديداتورى عضويت در هيئت مديره وبازرسى  
تاريخ انتشار: 1398/3/27

 هيئت مديره شركت تعاوني خ ش: 98/3/27
مبادالت مرزنشينان پسوه

رسول جباري - مديرعامل شركت تعاوني مسكن
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تبریز

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پالك1

كد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
نشاني اينترنت: 

چاپ:گلريز     تلفن:66795442

قماصفهان مشهد

 پيامبر اكرم (ص):

تهران

اوقات شرعي

  عكس نوشت

  ديالوگ

ميراث فرهنگي

؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

؟؟؟؟ /  ؟؟؟؟    كاريكاتور

؟؟؟؟ /  ؟؟؟؟

ره نماي طريق

كتابخانه

    وقتي گفته مي شود «سلوك فالن 
عارف چنين بوده و هر كس سلوك 

خاص خود را دارد» يعني چه؟
سلوك فالن عارف نمي تواند با عارف 
ديگر فرق داشته باشد. همه آنها اهل 
مراقبه هستند و همه به مردم خدمت 
مي كنند، اختالف در چگونگي و مقدار 

اين اعمال است.

؟؟؟؟

شماره9518  17 ژوئن 2019 سال سي و چهارم دو شنبه27خرداد1398 13 شوال1440 

   اذان ظهر:  13:05 
   اذان مغرب:20:43

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

سه شنبه 98/3/28

دو شنبه 98/3/27

شركت آب و فاضالب 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 الكترونيكي  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 الكترونيكي دولت( ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 

امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1. دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب 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 يكي از روشهاي مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي را داشته باشند.

2-1 شماره حساب 4001118506376988 كد شناسه 948291760200000000005741422165 بانك مركزي بنام حساب تمركز وجوه سپرده شركت 
آب و فاضالب 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 الكترونيكي 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-   الزم به ذكر است از آنجاييكه مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و در صورت كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي، در مراحل 
بعدي مناقصه شركت داده مي شوند؛ لذا مي بايد مناقصه گران، فرم هاي تكميل شده مربوط به استعالم 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 پيمانكاراني كه حداقل امتياز الزم 
ارزيابي كيفي را كسب ننموده اند؛ گشوده نخواهند شد و پيشنهاد آنها مورد قبول نخواهند بود. پاكات مناقصه گراني كه حايز امتياز الزم نشده اند 

عينا" عودت داده ميشود.
ب-  مناقصه گران مي بايست اطالعات و مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي را به دو صورت، هم (كاغذي- فيزيكي) در فرمهاي دانلود شده، تكميل 
و مهر و امضاء نموده و بهمراه پيوست تصاوير مدارك مورد نياز جهت ارزيابي، بصورت حضوري در يك پاكت جداگانه به شركت آب و فاضالب روستايي 
خوزستان، اداره پشتيباني و خدمات اداري تسليم نموده و نيز همان اطالعات، فرمهاي تكميل شده و مدارك را بصورت (الكترونيكي) در درگاه ستاد، 
بارگذاري و تسليم نمايند. ضروري است كه اطالعات و فرمها و مدارك                  ( كاغذي- فيزيكي) و ( الكترونيكي) كامال يكسان و منطبق با يكديگر 

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 عالوه بر بارگذاري بصورت الكترونيكي در درگاه ستاد، بصورت حضوري 
و فيزيكي 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 فاضالب 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 فاضالب 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 بالمانع است مشروط بر اينكه به ازاء هر رديف تضمين مجزا 
ارائه گردد .             

10. شركت هاي دارنده رتبه در يكي 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 يكي از رديف هاي موضوع مناقصه به تشخيص مناقصه گزار 

برنده باشند ، مگر وفق مقررات و بنا بر صالحديد 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 فاضالب 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 راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، موضوع تصويب 
نامه شماره 26510/ت 39039 ك مورخ 88/2/9 ، از انعقاد قرارداهاي مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات، 

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

اطالعات 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 شركت در برآورد اجراي كار (ريال)موضوع مناقصه شهرستانپروژه

مناقصه (ريال)
رشته و پايه 

پيمانكار
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
باغملك – هفتكلآبرساني

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 – اللي 
– انديكا

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 – انديمشكآبرساني

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
كارون - 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 يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي

آگهي تجديد مناقصه عمومي  يك مرحله اي  همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه شماره 410 /ق/   98

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائي خوزستان

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستائي خوزستان 
(سهامي خاص)

حسن شجاعی
 نمایشگاه كاریكاتور آسوده باش من ملكه ام 
به همت مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری در 
تهران برپاست و قرار است تا پنجم تیرماه پذیرای 
عاقه مندان به هنر به ویژه هنرمندان حوزه كارتون 
و كاریكاتور باشد. این نمایشگاه كه به مناسبت تولد 
ملكه انگلیس و با نمایش آثاری با رویكرد معرفی تاریخ 
كشورمان برپاست تاش  استعماری انگلیس در 
دارد تا به ابعاد مختلف خباثت های استعمار پیر در 
طول 350 سال حضور در ایران بپردازد و با استفاده 
گرافیك ابعاد مختلف این حضور را به  از ابزار هنر و 

نمایش بگذارد.
ایرانی عبارت   نان  از جوا برای بسیاری   شاید 

 I AM KEEP CALM THE QUEEN  آشنا باشد اما 

گاه معنی و مفهوم این عبارت را درك نكرده باشند.  هیچ 
عبارتی كه روی بسیاری از  لباس ها و مانتوهای جوانان 
این مرز و بوم نقش بسته اما بدون توجه به روح استكباری 

گاهانه ای   انگلیس كه در این متن نهفته است تبلیغ ناآ
از استعمار پیر به جریان می افتد.

برای آشنایی با چگونگی برگزاری این نمایشگاه و 
گروه فرهنگی روزنامه  نیز اثرات و بازخوردهای آن 
رسالت گفت وگویی با مسعود شجاعی طباطبایی 
مدیر مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری و نیز عباس 
كه با ارائه آثار خود در این  گودرزی از هنرمندانی 
كه  گفتی ترتیب داد  نمایشگاه حضور داشته گپ و 

در ادامه می خوانید.
شجاعی طباطبایی با اشاره به اینكه آثار این نمایشگاه 
كاریكاتور ایران   از ۲۱ خرداد تا پنجم تیرماه در خانه 
روی دیوار خواهد بود افزود : این آثار شامل ۴0 اثر از 
۱0 كاریكاتوریست حرفه ای و با سابقه كشورمان است 
كه با رویكرد معرفی جنایات انگلیسی ها در سال های 

حضور در ایران به نمایش درمی آید.

وی با اشاره به جنایاتی كه استعمار پیر در طول این 
گوید: انگلیس  سال ها بر ملت ایران روا داشته می 
كشوری است كه بیشترین جنایت را در حق ملت ایران 
داشته و تنها یك مورد آن هولوكاستی است كه این 
كشور خبیث در جریان جنگ جهانی اول در ایران 
ایجاد كرد و موجب كشته شدن قریب به ۹ میلیون 
كشور در  گناه شد. ضمن اینكه این  نفر از مردم بی 
رویدادهای دیگری همانند كودتای ۲۸ مرداد، ملی 
شدن صنعت نفت، به رسمیت نشناختن صدام به 
عنوان شروع كننده جنگ و ده ها مورد  دیگر همواره به 
ملت ایران خیانت كرده است. ضمن اینكه مجموعه 
كارتون ها و كاریكاتورهای پیش رو، نگاهی به روابط 
بین ایران و انگلیس دارد؛ از  زمان های جنگ جهانی 
اول تا زمینه برای بمباران خبری و نفوذ و دخالت در 
امور كشورمان از طریق سفارت انگلیس، شبكه های 
»بی بی سی«، »من و تو«و »ایران اینترنشنال« كه این 
گروهک تروریستی ااحوازیه  رسما  آخری با رئیس 

خوش و بش و مصاحبه هم كرد.
وی ادامه داد: ما شاهد بودیم كه  در برگزاری جشن 
تولد ۹3 سالگی ملكه جشنی با تاش سفیر انگلستان، 
در تهران برگزار شد و این سفارت با در دست گرفتن 
كاسه گدایی این جشن را  برگزار كرد و نشان داد سفیر 
انگلیس در ایران در پی بازگشت دوران استعماری 
و نفوذ در ایران است. از همین رو دست به برگزاری 
افطاری، مهمانی های مختلط و این بار تولد برای 

ملكه انگلستان زد. 
شجاعی طباطبایی با اشاره به اینكه هنرمندان 
گاه سازی  انقابی دغدغه این اتفاقات را دارند و باید با آ
و خلق آثاری كه بتواند روشن كننده موضوع باشد، 
جامعه را نسبت به این رخدادها حساس كنند افزود: 
از همین رو هنرمندان انقابی در مدت زمان بسیار 
گرفتند تا به این موضوع پرداخته و  اندک تصمیم 
نسبت به توطئه های این كشور چه در زمان گذشته 
كه از حدود 300 سال پیش در ایران سفارت داشته 
و چه در زمان حال دست به تولید اثر بزنند. عنوانی 
كه برای این نمایشگاه انتخاب شد، شعاری  هم 
بود كه بعد از جنگ جهانی دوم در حدود ۲ میلیون 
نسخه در قالب پوسترهایی چاپ شد تا در كشورهای 
مختلف پخش شود. »آسوده باش، من ملكه ام« 
شعاری استعماری است كه به سیاست های سیاه 
انگلستان در خصوص تجاوز و پایمال كردن حقوق 

مردم سایر كشورها می پردازد. 
كید كرد: ۱7 هنرمند  مدیر مركز هنرهای تجسمی تا

انقابی ظرف چند روز نزدیک به ۴0 اثر را از سراسر 
ایران برای ما ارسال كردند و ما موفق شدیم در تاریخ 
۲۱ خردادماه این نمایشگاه را دایر كرده و كتاب این 
نمایشگاه را نیز چاپ كنیم و در اختیار رسانه ها قرار 
دهیم. من از طریق توئیتر، سفیر انگلیس را نیز به 
این نمایشگاه دعوت كرده و چند نسخه از كتاب و 
دی وی دی كاریكاتور و كارتون های این نمایشگاه 

را نیز برای سفارت ارسال كردم.
كاریكاتوریست و  شجاعی یادآور شد: هنرمندان 
كارتونیست به دقت مواردی چون صحبت های عجیب 
گر ترامپ وارد  كرد: »ا كه اعام  وزیر دفاع انگلیس را 
جنگ با ایران شود، انگلیس این دولت را همراهی 
كند« رصد كرده و تا حمایت آشكار سفیر در ترویج  می 
گری با برپایی روز زنان و تولد ملكه انگلیس را  اباحه 
ح های شان ارائه كرده اند. هنرمندان حتی با  در طر
طرح های شان از ظلمی كه به تكواندوكاران ایرانی در 
صادر نكردن ویزا و ممانعت از  دستیابی آنان به طای 
مسلم قهرمانی جهانی شد نیز سخن رانده اند. آنان 
از روباه پیر انگلیس اعام برائت كرده و با آثارشان به 
جنگ رسانه ای، به ویژه  به شبكه »بی بی سی« كه 
با سیاه نمایی قصد خدشه دار كردن ایران را داشته 

و دارد، توجه ویژه نشان داده اند.
كاریكاتور زبان تصویر و  وی با اشاره به  اینكه زبان 

كارتون و  گفت: امید می رود زبان  بی واسطه است 
كاریكاتور كه حاا زبان بین المللی محسوب می شود، 
بتواند گوشه ای از عملكرد خباثت آمیز استعمار سیاه 

انگلیس را هویدا كند.
عباس گودرزی، هنرمند كاریكاتوریست كشورمان نیز، 
درباره این نمایشگاه به رسالت گفت: زبان كاریكاتور 
زبان طنز و محكمی است كه با وجود ظرفیتی كه دارد، 
می تواند پیام را به درستی به مخاطب منتقل كند 
و در مورد این نمایشگاه نیز موفق شد خباثت های 
انگلیس را در قالب اثر هنری به خوبی نشان دهد و 

برای مخاطب بازگو كند.
وی ادامه داد: متاسفانه عده ای خود را به خواب 
زده  و هیچ توجهی به اتفاقات پیش رو ندارند، 
كاریكاتور می تواند تلنگری خوب باشد تا این  اما 
افراد در جریان مسائل روز قرار گیرند كه دشمنی و 
كتمان  خباثت های انگلیس قابل پنهان شدن  یا 
كه در آن نوعی  كاریكاتور خاصیتی دارد  نیست. 
طنز تلخ، نوعی نیش و نوعی جذابیت نهفته است. 
كنید به  كه شما با اشتیاق اثری را نگاه می  زمانی 
نیش و محتوای تلخ آن پی می برید كه این مسئله 
می تواند به اثربخشی كار  امكان نفوذ دوچندانی در 

ذهن مخاطب بدهد.
این هنرمند درباره آثاری كه در این نمایشگاه ارائه 
كرده نیز گفت: در این نمایشگاه سه اثر از طرف من 
كه در یكی از آنها به قحطی سال ۱۹۱۹  حضور دارد  
و هولوكاست ایران پرداخته شده است. اثر  دیگری 
هم به مسئله جشن تولد ملكه انگلیس پرداخته كه 
كه هركس وارد  این مهمانی همانند یک تله است 
كلی، حضور در  گرفتار خواهد شد. به طور  آن شود 
سفارت ها همیشه با حواشی همراه بوده كه در آخر 
به خیانت به كشور منجر شده است. از همین رو من 
سعی كردم این تله را به نحوی نشان دهم كه برای 

مخاطب قابل فهم باشد. 
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شجاعی طباطبایی:
ب����ی نقا ن ا ا مند  هنر

دغدغ����ه ای����ن اتفاقات را 
گاه سازی  دارند و باید با آ
و خل����ق آث����اری ك����ه بتوان����د روش����ن كننده 
موضوع باش����د، جامعه را نس����بت به این 

رخدادها حس����اس كنند
عباس گودرزی: زمانی كه 
ش����ما با اشتیاق كاریكاتور 
را ن����گاه می كنی����د به نیش 
و محت����وای تل����خ آن پ����ی 
می بری����د ك����ه ای����ن مس����ئله می توان����د ب����ه 
اثربخش����ی كار امكان نفوذ دوچندانی در 

ذهن مخاطب بدهد

ره نمای طریق
وقتی گفته می شود »سلوك فان عارف 
چنین بوده و هر كس سلوك خاص خود 

را دارد« یعنی چه؟
سلوك فان عارف نمی تواند با عارف دیگر فرق 
داشته باشد. همه آنها اهل مراقبه هستند و 
كنند، اختاف در  همه به مردم خدمت می 

چگونگی و مقدار این اعمال است.

گردشگری

 سه گنبدان كرمان
گنبد نیز شهرت دارد، از آثار  كه به سه  گنبد مشتاقیه 
دوران قاجار در شهر كرمان است كه در گذشته در جوار 
ج از حصار شهر قرار داشته است.  كهنه و خار قبرستان 
مشتاق علیشاه )وفات: ۱۲06 ه�. ق( نامش میرزا محمد 
تربتی و به مشتاق علیشاه ملقب بود. او از چهره های 
سرشناس عرفان و شعر ادب و هنر به شمار می رود. مشتاق 

سیم چهارمی را به سه تار افزود، سیم چهارم سه تار كه از  یادگارهای اوست به یاد 
او سیم مشتاق نامیده می شود. 

كه قرآن را با نوای سه تار می خواند،  مشتاق در سال ۱۲06هجری قمری به جرم آن 
كه اینک این  كردند  كنار مقبره میرزا حسین خان دفن  سنگسار شد و بدن او را در 
گنبدان، زیارتگاه  گنبد مشتاقیه یا سه  كرمان، معروف به  مزار در میدان مشتاقیه 

اهل عرفان است.

  عكس نوشت

كشد و دانشجویان  كز آموزشی كشور نفس های آخر  را می  ترم جاری دانشگاه ها و مرا
دانشگاه ها در تكاپوی امتحانات هستند. نیم سال تحصیلی آموزشی دانشگاه ها 
به پایان رسیده است و دانشگاه ها مشغول برگزاری آزمون پایان ترم هستند و این 

امتحانات تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت.
كه می بینید مربوط به دانشجویان شهرضا در استان اصفهان است و  تصویری 

دانشجویان سخت درتاشند تا این ترم را  نیز با موفقیت به پایان ببرند.

نوستالژی
شما  یادتون نمیاد، اما ما نسلی هستیم 
 كه با تیله بازی، صبح تا شبمون رو سر 
می كردیم. تو كوچه پس كوچه های این 
 شهر و اون شهر یه چاله كوچولو می كندیم 

كنارش و با فرم  و تیله رو می ذاشتیم 
من  نسل  فقط  كه  ی  د به فر  منحصر

می دونه، تیله رو   با دقت زیاد به سمتش پرتاب 
 می كردیم. لذت برخورد اولین نشونه گیری به اندازه تمام گل های 

مسی و رونالدو و نیمار در PS4 های امروزیه ....

كتابخانه

 سفری ۳۶۵ روزه 
در سایه  حضرت محمد )ص(

كتاب »365 روز با پیامبر )ص(« اثر حسین 
فتاحی روانه بازار كتاب شد.

این كتاب مجموعه داستانی است كه پیش 
از این در۱۲ جلد با عنوان مشترک »30 روز با 
پیامبر)ص(« توسط انتشارات قدیانی منتشر 
شده بود. این بار تمام قصه ها در یک جلد با 
قطع رحلی بزرگ به چاپ رسیده است. این 
مجموعه متشكل است از ۱۲ فصل با عناوین 
گیرد.  كرم )ص( را دربر می  كه هركدام مقطعی از زندگی رسول ا مختلف 
حسین فتاحی روایتگر  این مجموعه تاش كرده با نثری جذاب و در عین 
حال روان و ساده، مخاطب خویش را  تا انتهای داستان با خود همراه 
سازد و حضرت محمد )ص( را به عنوان الگویی كامل برای كودک و نوجوان 
معرفی كند. در تمامی فصول سعی شده است ضمن ارائه  اطاعاتی مبتنی 
برمشهورات و روایات در باب رویداد های زندگی حضرت محمد )ص( به 
آموزه های اخاقی وخلق نیكوی ایشان نیز بپردازد. تصویرگر  این اثر منصوره 
محمدی است كه در تصاویر خود تاش داشته كودک و نوجوان با محتوای 
داستان ها ارتباط بهتری برقرار كند. این اثر داستانی به قلم حسین فتاحی 
و از سوی انتشارات قدیانی در 760 صفحه  و  تیراژ 550 نسخه با قیمت 

۲50/000 تومان عرضه شد.

محمد علی رجبی/تسنیم     كاریكاتور

  دیالوگ
زندگی یعنی دردسر، مرگ یعنی آرامش. آدم زنده باید با شجاعت و مردونگی به 

سمت دردسر  بره . . .
آنتونی كوئین/ زوربای یونانی


