
سرمقاله

 روزنـــامه سیاسـی،فرهنـــــگی 

اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

مدیران پیام رسان های ایرانی در گفت وگو با رسالت خواستار ورود دستگاه قضائی به مسئله هاتگرام و تلگرام طایی شدند

تلگرام برد كه برد!

مدال افتخار  برای هر  ایرانی

خبر عدم فعالیت شان هم مانند اجازه فعالیت شان جنجالی شد؛ هاتگرام و تلگرام طایی را می گویم دو 
نسخه غیررسمی تلگرام که بعد از فیلترینگ تلگرام، برخاف حکم قانونی فیلترشدن تلگرام و راه های 
دسترسی به آن، اجازه فعالیت داشتند و روز گذشته یکی از مدیران تلگرام طایی و هاتگرام در تماس 
تلفنی با خبرنگار رسالت اعام کرد که از ساعاتی دیگر سرورهای خود را خاموش می کنیم و تلگرام طایی 

و هاتگرام از دسترس خارج می شوند.
کارشناسان حوزه IT ، مدیران پیام رسان های ایرانی و ... بیشتر از اینکه با شنیدن این خبر خوشحال شوند، 
ناراحت شدند، چراکه یک بازه زمانی طایی برای رشد پیام رسان های ایرانی در کشور و یک بازه زمانی طایی 
برای افول کاربِر فعال تلگرام و به تبع آن سقوط سهام آن را از دست دادیم و حاا که آب ها از آسیاب افتاده، 
تلگرام بیش از قبل قدرتمند شده و پیام رسان های ایرانی کمی دل سرد شدند. تصمیم بر این گرفته می شود که 
در ظهر یک روز آفتابی مدیر تلگرام طایی در گفت وگو با یک خبرنگار اعام کند ما به قانون تمکین کرده و از 

این به بعد سرورهای خود را خاموش و اپلیکیشن ها را از دسترس مردم خارج می کنیم!

پرونده ویژه

| مسعود پیرهادی - سردبیر | 
سرنگون کردن پهپاد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان، غیر از آن که مایه 
مباهات است و مدال افتخاری بر سینه هر ایرانی نشانده، مسئله بزرگی است و رویدادی 
نیست که صرفا تا چند روز یا چند هفته پس از آن، به آن پرداخته شود، بلکه این موضوع، 

حاوی چند پیام و چند مسئله و مبّین چند راهبرد کلیدی و مؤلفه امنیت ملی ایران اسامی است که در پی می آید:
1. مقام معظم رهبری چندین بار فرموده اند که ما به دنبال بمب اتم نیستیم و آن را مایه امنیت و اقتدار نمی دانیم. 
ماجرای سرنگونی پهپاد، مؤید خوبی برای همین موضوع است. دولت پاکستان بیش از 20 سال است که بمب اتم دارد 
و حتی در واکنش به تخاصم مرزی با هند در موضوع کشمیر، آزمایش اتمی انجام داده است، اما جنگنده های آمریکایی 
بدون هماهنگی با دولت پاکستان، بارها مناطقی از شمال این کشور را بمباران کرده اند و آب هم از آب تکان نخورده 
است. این در حالی است که اقدام پیش دستانه پدافند هوایی ما، کا زمین بازی را عوض کرده و کار به جایی رسیده 
 است که مقامات آمریکایی به جای استفاده از ادبیات پیشین خود که »برای تأمین منافع هر جا ازم باشد عملیات 

می کنیم«، به وضعی افتاده اند که اثبات کنند ما اصا در حریم ایران نبوده ایم و طرف ایرانی اشتباه کرده است. 
صرف نظر از دروغ بودن این ادعای آمریکایی ها، نکته قابل توجه، آن است که دولتمردان آمریکا، گویا به صورت پیش 
فرض احترام حاکمیت مطلق سرزمینی ما را پذیرفته اند و به جای آن که بگویند ازم بود تجسس کنیم، می گویند ما 

اصا در حریم شما تجسسی نکرده ایم!
2. از سوی دیگر، ماجرای سرنگونی پهپاد، اثبات خوبی بر این واقعیت است که جنگ نمی شود و مذاکره هم نمی کنیم. 
ترامپ گفته است که تنها 10 دقیقه قبل از حمله به ایران، آن را متوقف کردم. نه تنها ایرانیان، که هرکس حداقلی از 
 درک سیاسی را دارا باشد به این حرف می خندد. کسی که قصد حمله دارد، با اعام قبلی، باعث ایجاد آمادگی در حریف 

نمی شود. ترامپ تنها می خواهد نپذیرد که شکست خورده و سیاست هایش، موجب تحقیر آمریکا در منطقه شده است.
3. آنچه موجب پیشبرد مقاصد آمریکا در نقاط مختلف جهان است، نه قدرت نظامی که هیمنه و ژست ابرقدرتی است. 
هژمونی جهانی آمریکاست که باعث می شود بدون درگیری و یا با درگیری محدود، بتواند اهداف بزرگی محقق کند و 
اقداماتی مانند تسخیر انه جاسوسی آمریکا که پس از انقاب اسامی به وقوع پیوست، از آن رو کاما درست و بجاست 
که موضع آسیب پذیری آمریکا یعنی همین هژمونی را هدف قرار داده و اصطاحا تیری است که در چشم اسفندیار 
نشسته است. سرنگون کردن پهپاد نظامی آمریکا دقیقا اقدامی از همین جنس است. هسته مرکزی تفکر جمهوری 
اسامی اقتضا می کند که ما نه اهل تعدی به دیگرکشورها باشیم و نه هرگونه تجاوزی را تحمل کنیم. به تعبیری نه 

ظلم می کنیم و نه منظلم می شویم.
 4. رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، گاهی حرف های نامربوطی راجع به ایران اسامی

  می زنند اما با وضع موجود، احتماا تا مدت ها خبری از سر و صدای دولت جعلی و غاصب صهیونیستی و نوکران 
منطقه ای اش نباشد، چون آن جا که عقاب پر بریزد، از پشه اغری چه خیزد؟ اگر هم صدای مبهمی به گوش رسد، 
جز خنده بر لب شنوندگان چیزی نخواهد نشست چرا که بزرگتر آنها اینگونه سیلی خورد و عقب نشینی کرد چه برسد 

به دست نشانده های حقیر منطقه ای!
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 گزارش رسالت از پیامدهای گسترده سرنگون شدن
پهپاد متجاوز آمریکایی توسط پدافند هوایی ایران؛

 سقوط
امپراتوری پوشالی

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
گفت: انهدام پهپاد آمریکا توطئه القاکنندگان دوراهی 
جنگ و صلح را خنثی کرد.آیت اه محسن حیدری 
در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، با 
اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط نیروی 
هوافضای سپاه مقتدر پاسداران انقاب اسامی گفت: 
این موضوع پیام روشنی برای سردمداران آمریکا 

دارد که ایران اسامی در موضع اقتدار است.
وی ادامه داد: هر کسی بخواهد به هر وسیله ای به خطوط قرمز جمهوری 
اسامی و مرزهای آن تجاوز کند، سالم به جایگاه اصلی خود برنخواهد گشت.
حیدری با تأکید بر اینکه تجاوز به مرزهای ایران سرنوشتی جز سقوط ندارد، 
تصریح کرد: سپاه پاسداران انقاب اسامی با اقدام مقتدرانه خود این پیام را 
به همه جهان مخابره کرد که هر کشوری اعم از آمریکا و غیر آن بخواهد با دم 
شیر بازی کند، عاقبتی جز سقوط و سرنگونی نخواهد داشت.وی خاطرنشان 
کرد: اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران نشان داد که همه تهدیدات نظامی آمریکا 
پوشالی و فاقد ارزش و اعتبار است؛ امروز همه جهان می دانند که ایران اسامی 
در موضع اقتدار قرار دارد و می تواند همه تجاوزات و تعدی ها علیه امنیت 

ملی خود را خنثی و نابود کند.
وی با اشاره به اینکه سرنگونی پهپاد آمریکا توسط نیروی هوافضای سپاه 

پاسداران توطئه های القاکنندگان دوراهی جنگ و صلح را خنثی کرد، عنوان 
کرد: کسانی که درصدد القای دوراهی جنگ و صلح هستند، یا از روی جهل 
و یا از روی عناد به این کار می پردازند، حال کسانی که جاهانه دست به 
القای دوراهی جنگ و صلح می زنند، با اقدام مقتدرانه سپاه باید به خود 
آمده و دیگر از این سخنان بر زبان جاری نکنند، زیرا این اقدام نوعی اتمام 
حجت برایشان قلمداد می شود.حیدری با بیان اینکه ما در جریان برجام 
غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را با همه وجود درک کرده ایم، تأکید کرد: 
پس از قضیه برجام همگان دریافتند که حق با رهبر معظم انقاب است که 
فرمودند »مذاکره هیچ فایده ای ندارد«، بنابراین امروز نیز نباید عده ای به 
دنبال مذاکره و صلح با دشمن با القای ترس از جنگ باشند.نماینده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: کسانی که از روی آگاهی 
و عناد درصدد القای دوراهی جنگ و صلح هستند را نمی توان با هیچ دلیل 
و برهانی قانع کرد، زیرا این افراد به غرب چشم دوخته اند و به هر طریقی 
می خواهند با آمریکا پای مذاکره بنشینند و توجهی به خوار و ذلیل شدن 
در برابر استکبار جهانی ندارند.وی با اشاره به اینکه القاکنندگان دوراهی 
جنگ و صلح نسبت به عزت ملت ایران توجهی ندارند و می خواهند مردم 
را به ملتی خوار و ذلیل تبدیل کنند، تصریح کرد: امروز ملت ایران حقایق و 
ارزش های انقابی را درک کرده اند و در مسیر انقاب اسامی از آرمان های 

خود عقب نشینی نمی کنند.

آیت اه حیدری:
انهدام پهپاد آمریکا، توطئه القاكنندگان دوراهی جنگ و صلح را خنثی كرد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی در 
پیشنهادی از رئیس جمهور درخواست کرد به فرمانده 
عملیات سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا نشان لیاقت 

و شجاعت اعطا شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، جمشید 
جعفرپور ضمن تقدیر از نیرو های سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در راستای حفظ امنیت هوایی کشور تصریح 
کرد: سرنگون شدن پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکایی 

نشان از اقتدار نظامی جمهوری اسامی در برابر دشمنانی است که تمامی توان 
خود را در جهت ضربه زدن به امنیت ایران اسامی به خدمت گرفته اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی  با اشاره به اهمیت وحدت 
ملی در مقابله با دشمنان جمهوری اسامی ابراز کرد: به ریاست محترم جمهور 
پیشنهاد می کنم به فرمانده این عملیات ضد جاسوسی، نشان لیاقت و شجاعت 
اعطا شود تا ضمن تقدیر از تاش نیرو های نظامی برای حفظ امنیت کشور، 
وحدت رویه ارکان جمهوری اسامی به منظور مقابله جدی با دشمن و حفظ 

عزت ملی برای همگان روشن شود. 

از سوی رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد؛

پیشنهاد اعطای مدال شجاعت به فرمانده عملیات سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا
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تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار
 پروژه احداث خطوط لوله آب دریا

شرکت نفت ستاره خلیج فارس)سهامی خاص( در نظر دارد پروژه احداث خطوط لوله آب دریا را به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت هایی که سوابق و توانمندی ازم در این زمینه دارند، 
دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطاعات، نسبت به  ارسال اسناد 
ارزیابی تا تاریخ  1398/04/10 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر 

لنگه، پاایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183،  تلفن: 076-31310000

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 فراخوان مناقصه عمومی 
امور خدمات  شهری و فضای سبز   مرحله دوم نوبت اول

شهرداری کبودرآهنگ در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر کبودرآهنگ )با شرایط ذیل ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.

1-موضوع مناقصه

 
2- سپرده شرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق میبایست به یکی از صورت های ذیل تهیه و ضمن ارسال فیزیکی آن به شهرداری نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر آن از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت اقدام گردد.
الف : واریز نقد به حساب 0108776433004 نزد بانك ملی بنام سپرده شهرداری کبودراهنگ. ب : ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری کبودراهنگ با اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد خزانه.

3- کلیه هزینه های برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بعهده برنده میباشد.
4- ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی برای هر یك از موضوعات مناقصه با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه الزامی است.

5- درصورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6-برنده دوم و سوم درصورتی اعام می شوند که تفاوت مبلغ پیشنهادی آنها با نفر قبل کمتر از مبلغ تضمین باشد .

7- شهرداری در قبول یا رد هریك از پیشنهادات مختاراست.
8- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- برنده مناقصه باید ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعام ، نسبت به تنظیم و عقد پیمان و ارائه ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه به میزان حداقل 10% کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجرای 
تعهدات اقدام نماید. در غیراین صورت سپرده وی ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10- به قرارداد منعقده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .
11- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1398/04/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ  98/04/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14روز سه شنبه تاریخ 98/04/25

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز پنجشنبه تاریخ 98/04/27
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس استان همدان شهر کبودرآهنگ میدان وایت بلوار بعثت نرسیده 

به میدان امام ساختمان مرکزی شهرداری کبودرآهنگ و تلفن  08135222055 داخلی 24
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
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یادداشت

| بابک حیدری| 
در روز هایی که ایران و ایرانی ، با سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی و سردرگمی 
سردمداران استکبار در قبال این اقدام قانونی و شجاعانه به خود می بالد 
تحلیلگر روابط بین الملل! در روزنامه شرق نوشت: "در این شرایط اگرچه 
حقوق قانونی ایران در پاسخ به نقض حریم هوایی خود یک اصل بین المللی 
است؛ اما هم زمان باید با عقانیت دیپلماتیک پیش رفته و تغییر لحن و 

نشانه های سازگاری غرب و حتی ترامپ را یک فرصت دانست"
جالب است اینکه بدانید در استدال ایشان ما باید از حق قانونی خود 
بگذریم زیرا " درست است که سیاست باید خودش را به حقوق نزدیک 
کند؛ اما محور در عرصه سیاست امروز جهان ، حق نیست؛ بلکه منافع ملی 

بر مبنای قدرت است." 
 ایشان در حالی اینگونه استدال می کنند  که نه تنها  با زرنگی هر چه تمام تر 
 شاخصه های "منافع ملی بر مبنای قدرت" را  تعریف ننموده اند  بلکه با زبان

بی زبانی  استفاده  جمهوری اسامی ایران  از توانمندی های نظامی برای 
حفاظت و حراست از منافع خود را محکوم نموده و این در حالی است که 
آمریکایی ها هزاران هزار کیلومتر از دورتر از سرزمین خود و در خلیج  
همیشه فارس و با بهره گیری از توانمندی های نظامی به دنبال تامین 

منافع ملی هستند!

  اینکه  تحلیلگر روابط بین الملل! ایران را به حرکت در مسیر "عقانیت دیپلماتیک "
 چشم بسته غیب گفتن است ، ولی برداشت ایشان از " تغییر لحن و نشانه های 
سازگاری غرب و حتی ترامپ " به عنوان "یک فرصت "  نیاز به تلسکوپ های قوی یا 
 میکروسکوپ های الکترونیکی دارد زیرا آنچه در چند ماه گذشته از ترامپ شنیده ایم
 تهدید بود و تحریم و از اروپایی ها هم چشم غره های فراوان که چرا قصد دارید 
با اقدامات قانونی مرحله به مرحله تعهدات خود را در برجام کاهش دهید!

البته تحلیلگر محترم!  در بخش دیگری از یادداشت خود نگران از آنچه در 
روز های آتی و در پایان مهلت دوماهه جمهوری اسامی ایران به سایر اعضای 
برجام باقی مانده است دلسوزانه! می نویسد" اگر ایران در روزهای آینده تجدید 
فعالیت هسته ای فراتر از تعهدات برجام را اعام کند، ممکن است فضا به سمت 
 یک درگیری جدی حرکت کند." که آن چنان ساده انگارانه است که ازم

نمی دانم بیشتر به آن پرداخته شود.
ولی در پایان ازم می دانم  آیه شریفه  " َواَ تَِهُنواْ فِی ابِْتَغاء الَْقْوِم إِن تَُکونُواْ تَْألَُموَن 
َفإِنَُهْم یَْألَُموَن َکَما تَْألَموَن َوتَْرُجوَن ِمَن اِه َما اَ یَْرُجوَن َوَکاَن اُه َعلِیًما َحِکیًما" 
 را به تحلیلگر محترم و همفکرانشان یادآوری نمایم که حضرت حق تاکید
می نمایند که "  در تعقیب گروه دشمنان سستی نورزید اگر شما درد می کشید 
آنان نیزهمان گونه که شما درد می کشید درد می کشند و حال آنکه شما به 

خدا امید دارید و آنها امید ندارند و خدا همواره دانا و حکیم است"

در تعقیب گروه دشمنان، سستی نورزید!

آیت اه موحدی کرمانی: آمریکایی ها نه عقل دارند و نه جغرافیا بلدند

احمد توکلی: برخورد ایران در نقض حریم هوایی از سوی آمریکایی ها منطقی بوده است

اسماعیل کوثری: با هر کشوری که بخواهد به حریم ایران تعدی کند، مقتدرانه برخورد می شود

ابوالفضل حسن بیگی: ایران در قامت یک ابر قدرت، سیلی بر صورت شیطان بزرگ زد

سید حسین نقوی حسینی: اقدام نیروهای نظامی کشور در سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا قابل تقدیر است

فؤاد ایزدی: سرنگونی پهپاد آمریکایی شوک عظیمی به جهانیان داد

حجت ااسام محمد علی آل هاشم: سرنگونی پهپادها موجب عزت و تقویت حزب اه است
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پهپاد جاسوسي شان بر فراز آب هاي ايران به قصد جاسوسي 
پرواز مي کند و رزمندگان پدافند نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي بعد از بارها هشدار سرنگونش مي کنند؛ اما مي گويند 

ايران يک پهپاد تجسسي آمريکا را سرنگون کرد.
در نخستين ساعات بامداد پنجشنبه 30 خرداد، يک فروند 
پهپاد جاسوسي آمريکايي که درحال تعرض به حريم هوايي 
کشورمان بود که توسط پدافند نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 

انقاب اسامي سرنگون شد.
اين هواپيماي بدون سرنشين جاسوسي در حقيقت مدلي 
توسعه يافته بر پايه پهپاد RQ-4 گلوبال هاوک است که براي 
عمليات جاسوسي دريايي توسعه پيدا کرده است. شرکت 
آمريکايي "نورثروپ گرومن" سازنده اين پهپاد است، اين 
پهپاد گران قيمت و پيشرفته آمريکايي در حقيقت از جمله 
جديدترين پلتفرم هاي اضافه شده به سازمان رزم نيروهاي 
مسلح آمريکا بوده و تعداد کمي از آن نيز تا به امروز ساخته 
شده است. بر اساس اطاعات موجود و آمارهاي رسمي تنها 
يگان به کار گيرنده اين پهپاد، اسکادران VUP-19 در 
پايگاه Jacksonville  در ايالت فلوريداي آمريکاست 
که فقط 2 فروند از اين پهپاد را در اختيار داشته است و اين 
بدين معناست که سپاه، يکي از 2 پهپاد عملياتي در اين رده 

را شکار کرده است.
بر اساس داده هاي دريافتي و محاسبات متخصصان سازمان 
نقشه برداري کشور، پهپاد آمريکايي در مختصات 252943 
شمال عرض جغرافيايي و 575225 شرق طول جغرافيايي، 
در ۸ مايلي خط ساحلي جمهوري اسامي ايران در سواحل 
هرمزگان حدفاصل »کرتان« و »کوه مبارک« منهدم شده 
است؛ کوه مبارک يکي از شهرهاي استان هرمزگان در جنوب 

ايران و شرق استان هرمزگان است.
همچنين ازم به ذکر است محدوده درياي سرزميني 
براساس کنوانسيون 19۸2 حقوق درياها، دوازده مايل 
دريايي )هر مايل دريايي حدود 1۸52 متر است(، از خط 

مبدأ ساحل دريا است.
 حال اما سرداران آمريکايي گفتند اين پهپاد درحال پرواز

 بر فراز آب هاي بين المللي بوده و ايران نقض قانون کرده است. 
ژنرال جوزف گاستا، فرمانده نيروي هوايي ستاد فرماندهي 
مشترک آمريکا، عصر پنجشنبه در يک کنفرانس تلفني با 
خبرنگاران در پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، گفت پهپاد 
آمريکايي که با يک فروند موشک زمين به هواي ايران 
سرنگون شد، در 34 کيلومتري دور از ساحل اين کشور و در 

ارتفاع باا در حال پرواز بود.
درحالي که به نوشته ظريف و مقامات مسئول »اين پهپاد 
در ساعت چهار و پنج دقيقه بامداد در مختصات جغرافيايي 
)E"25'02°57 N"43'59°25( نزديک کوه مبارک هدف 

قرار گرفته است.«
واکنش ترامپ اما جالب تر از مقامات اين کشور بود و سرنگون 
شدن پهپاد global Hawk RQ-4  را اشتباه فردي يکي 
از نظاميان مستقر در پايگاه هوافضا خواند و گفت: نمي گويم 
که آن کشور اشتباه کرده است، بلکه يکي از افراد تحت 
فرماندهي اشتباه کرده است و اگر اين هواپيماي بدون 
سرنشين، سرنشين داشت، وضعيت بسيار متفاوت مي شد.
ترامپ با بيان اينکه بايد صبر کرد و ديد چه پيش مي آيد، 
گفت: »باورش برايم سخت است که کسي عمدا اين کار را 

کرده باشد.«
 او در پاسخ به اين سوال که آيا اعضاي دولتش دارند او را 
به سوي درگيري با ايران هل مي دهند، گفت: » به هيچ وجه. 
در واقع، در بسياري از موارد برعکس است. اما من گفته بودم 
که مي خواهم اين جنگ هاي بي پايان تمام شوند، تبليغات 
انتخاباتي من بر اين اساس بود و گفتم که مي خواهم از درگيري 
19 ساله در افغانستان خارج شوم و ميزان حضورمان را به 

ميزان قابل توجهي کاهش دادم.«
 حال اما از صحبت هاي رئيس جمهور آمريکا اين چنين

 برمي آيد که سياست هاي اين کشور برابر ايران چندان مشخص 
نيست و حول محور نفع شخصي مي چرخد، ترامپ با بيان 
ديدگاه هاي خود و توجه به صحبت هاي مشاورانش که او را 
از جنگ با ايران منع مي کنند، بارها هدفش را آشکار کرده که 
درصدد افزايش راي هاي خود در انتخابات رياست جمهوري 
سال 2020 است و تمام سياست هاي خود را بر اين مبنا تنظيم 
مي کند، اما سوال اساسي که اين روزها ذهن همه مردم را به 
خود مشغول کرده است اين است که رئيس جمهور ايالت 
متحده آمريکا از يک طرف پيام صلح و دوستي و "گفت وگو" 
مي فرستد و از طرف ديگر پهپاد رادارگريز و فوق پيشرفته 
خود را برفراز آب هاي ايران به پرواز درمي آورد؛  قصدش از 
اين اقدامات چيست؟ آيا بين ايران و آمريکا درگيري نظامي 

درخواهد گرفت؟
اما نقض قوانين آشکار توسط آمريکا، نشان از دست پيش 
ايران در دادگاه  هاي بين المللي است،  حتي با اطمينان 
کامل مي توان گفت دفاع يک کشور برابر تجاوز کشوري 
ديگر باعث رخداد جنگ نظامي بين آن ها نخواهد شد و 
سرنگون شدن سند جاسوسي آمريکا نشان از اين است که 
ايران ترسي از دشمن ندارد حتي اگر اين دشمن کشوري 
باشد که بيشتر جوامع از آن مي ترسند و اگر جاي ايران بودند 

اين کار را نمي کردند.
بنابراين براي بررسي اين اقدام و واکنش ها با چند تن از مقامات 

و صاحب نظران اين عرصه به گفت وگو نشستيم.
آيت اه موحدي کرماني نايب رئيس دوم مجلس خبرگان 
رهبري در گفت وگو با رسالت درباره نقض حريم هوايي ايران 
توسط پهپاد آمريکايي گفت:»آمريکا ورود پهپاد آمريکايي 
به ايران را رد و عنوان مي کند نقض حريم هوايي ايران اتفاق 
نيفتاده است در حاليکه اين اظهار نظر دروغي بيش نيست 
زيرا کار آمريکا دروغ گفتن است. نيروهاي آمريکايي نه داراي 

عقل درست و نه آشنا به جغرافيا هستند.«
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد:»پهپاد آمريکايي 
به آب هاي کشور ما وارد شده و به حريم ما تجاوز کرده است. 
آمريکا به اين مسئله واقف است اما به دروغ عنوان مي کند 
که آگاهي به اين مسئله نداشته است. چنين اقدامات و عدم 
صداقت در رفتار آمريکايي ها طي سالهاي اخير به وفور انجام 
شده است. آنچه که مسلم است پهپاد آمريکايي به حريم هوايي 

ايران تجاوز کرده و خوشبختانه سرنگون شد.«
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينکه پهپاد جاسوسي 
آمريکايي از نوع بسيار پيشرفته محسوب مي شد، گفت:»سقوط 
اين پهپاد کاري افتخارآفرين توسط کشور ما محسوب مي شود 

و براي آمريکا هم قدرت بااي ايران شفاف شد.«
موحدي کرماني درباره شيطنت هاي کشورهاي همسايه در 
مواجهه با ايران بيان کرد:»تعدادي از کشورهاي همسايه ما 
که هرازگاهي اقدام به شيطنت در راستاي دشمني با ايران 
انجام مي دهند، کوچک تر از آن هستند که بتوانند اقدامات 
مهمي انجام دهند. آمريکا که به عنوان ارباب و نقطه اميد 
اين کشورها محسوب مي شود نتوانست در برابر ايران هيچ 
غلطي انجام دهد در نتيجه کشورهاي همسايه ما هم در هيچ 

جايگاهي براي مقابله با ايران قرار ندارند. «
دبيرکل جامعه روحانيت مبارز تصريح کرد:»سعودي ها با 
همراهي بعضي از کشورهاي منطقه هم نمي توانند تنش 
براي ايران و خاورميانه ايجاد کنند زيرا مي دانند وقتي ايران 
پهپاد آمريکايي را ساقط مي کند، جرات ضربه زدن به ايران 

را نخواهند داشت.«
موحدي کرماني اظهار کرد:»من اقدام کوبنده ايران در نابود 
کردن پهپاد آمريکايي را تقدير مي کنم زيرا قدرت بااي ايران 
را نشان داد و آمريکا که توهم رياست بر دنيا را در سر دارد، 

در برابر ايران در موضع خضوع قرار گرفت.«
همچنين احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت ايران 
نظام با اشاره با نقض حريم هوايي ايران از سوي آمريکايي ها و 
ارسال پهپاد جاسوسي به خاک ايران و اقدام متقابل ايران در 

سرنگوني اين پهپاد، در گفت وگو با روزنامه رسالت گفت:»هر 
کشور ديگري جاي ايران بود در برابر اين تعرض آمريکايي ها 
در حريم هوايي کشورش واکنش نشان داده و همين اقدام 

ايران را براي دفاع از مرزهايش انجام مي داد.«
عضو مجمع تشخيص مصلحت ايران با انتقاد به سابقه آمريکايي ها 
در تعرض به حريم کشورهاي ديگر خاطرنشان کرد:»هر کشور 
مستقلي حافظ مرزهاي کشورش است و اگر کشور ديگري 
بخواهد از طريق زميني، هوايي يا دريايي وارد مرز کشور 

ديگري شود بايد مجوز يا پاسپورت داشته باشد«.
توکلي با تأکيد بر اقدام قابل دفاع ايران براي برخورد با نقض 
حريم آمريکايي ها و دفاع از حريم کشور، عنوان کرد:»برخورد 
ايران با اقدام خصمانه آمريکا درست و منطقي بوده است. 
سابقه دشمني آمريکا ايران ديرينه است. اين اقدام ايران 
آثار مثبتي را در پي خواهد داشت و منجر به عقب نشيني 
آمريکايي ها مي شود و اگر ايران در برابر اين اقدام کوتاه مي آمد 

آمريکايي ها متخاصم تر مي شدند.«
نماينده سابق مجلس شوراي اسامي اين اقدام آمريکا را 
ساختار شکنانه دانست که باعث گسترش تنش در منطقه و 
جهان مي شود و گفت:»اقدام ايران حاکي از اقتدار و قدرت 
مندي اين کشور در دنيا است و همه جاي جهان نشانه قدرت، 
اعتماد به نفس و قاطعيت اين کشور در برابر استعمارگران 

و مورد حمايت ساير کشورها است«.
اسماعيل کوثري، جانشين فرمانده قرارگاه ثاراه سپاه 
پاسداران اسامي نيز  در اين باره به رسالت گفت:»ايران 
با هر کشوري که بخواهد به حريم اين کشور تعدي کند با 

صابت و اقتدار برخورد قاطع خواهد کرد«.
او با اشاره به اقدام متخاصمانه  جويانه آمريکا و نقض حريم 
هوايي ايران با ارسال پهپاد جاسوسي به مرزهاي اين کشور، 
در گفت وگو با روزنامه رسالت گفت:»آمريکايي ها در حال 
و هوايي جنگ جهاني به سر مي برند و فکر مي کنند قدرت 

مطلق در جهان هستند.«
 نماينده دو دوره پيشين مجلس شوراي اسامي افزود:

» آمريکايي ها هنوز در اين خيال به سر مي برند که مي توانند 
که به هر کشوري که خواستند تجاوز و تعدي کنند و کسي 
جلو آنها ايستادگي نکند اما ايران براي استقال خودش 
هزينه زيادي داده است و بر همين اساس پايبند به دفاع 
از مرزهاي کشور است و  براي هر کشوري که بخواهد به 
حريم اين کشور تعدي کند با صابت و اقتدار برخورد قاطع 

خواهد کرد«.
 کوثري با تأکيد بر اقدام شجاعانه و قاطعانه نيروهاي

 مرزي ايران در برخورد با اين اقدام آمريکايي ها و انهدام پهپاد 
جاسوسي اين کشور، خاطرنشان کرد:»آمريکا قصد داشت که 
به وسيله اين پهپاد جاسوسي قدرت نظامي ايران را آزمايش 
کند اما اين اقدام آن ها با شکست مواجه شد. پدافند مرزي 
ايران با اقتدار نشان دادند با هر وسيله اي از هر نوعي که بدون 
مجوز قصد ورود به خاک جمهوري اسامي ايران را داشته 

باشد با شدترين وجه برخورد خواهد شد.«
جانشين فرمانده قرارگاه ثاراه سپاه پاسداران اسامي با 
اشاره به ناکام ماندن آمريکايي ها در اين برنامه آزمايشي، 
عنوان کرد:»آمريکايي ها فکر مي کردند که در اين عمليات 
موفق خواهند بود اما برداشت غلطي را از قدرت نظامي ايران 
داشتند و متوجه شدند که در صورت تکرار اين اقدامات با 
شدترين وجه مواجه خواهند شد که شاهد بودند که پهپاد 
جاسوسي آن ها منهدم و سرنگون شد. اين اقدام بايد درسي 
براي مسئوان سياسي آمريکا به ويژه ترامپ رئيس جمهور 
اين کشور باشد که سر عقل بيايد که نبايد با جمهور اسامي 
ايران  به طور رو در و حتي با پهپادها به صورت آزمايشي 

مواجه شوند«.
کوثري اين اقدام آمريکايي ها در منطقه و جهان را موجب 
گسترش تنش دانست و گفت:»هرچند که اين اقدام قانون 
شکنانه آمريکا در منطقه و کشورهاي ديگر باعث تشنج 
مي شود اما در هر صورت نيروهاي مرزي ايران قادر هستند 
که با اقتدار از حريم کشور دفاع کنند.آمريکا و تمامي کشور 
هايي که با ايران سر ناسازگاري دارند، بدانند که ايران آنقدر 
توانمندي نظامي دارد که از مرزهاي امنيتي خود به نحو 

احسن دفاع کند.«
ابوالفضل حسن بيگي نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسامي هم در ادامه اين 
گفت وگو با رسالت اظهار داشت:»منشور سازمان ملل اين 
حق را براي تمامي کشورها قائل شده که اگر جسمي حريم 
زميني، دريايي و هوايي کشوري را نقض کند، در مرحله 
نخست تذکر دريافت مي کند و در صورت عدم تغيير مسير 

مي توان برخورد ازم را نشان داد.«
حسن بيگي با اشاره به موقعيت جغرافيايي محل انهدام 
پهپاد آمريکايي، بيان کرد:»پهپاد آمريکايي به منطقه اي 
نفوذ کرده بود که دو پاايشگاه عظيم ستاره خليج فارس 
و بندرعباس که بخش اعظمي از فرآورده هاي نفتي کشور 
تامين مي کنند و بزرگ ترين بندر صادرات و واردات کشور 

در انجا قرار دارد.«
 نماينده مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينکه آمريکايي ها 
تصور نمي کردند که برد پدافند ايران به پهپاد برسد 
گفت:»پهپاد و يک فروند هواپيما جاسوسي در حال عبور از 
آسمان کشور بودند که با اعام تذکر از سوي پدافند، هواپيما 
جاسوسي با تغيير مسير از سرزمين ما خارج شد اما پهپاد 
آمريکايي به مسيري مي رفت که هر لحظه امکان داشت 
براي منافع ملي، پاايشگاه ها، بنادر و شهر پرجمعيت بندر 
عباس خطراتي به وجود بياورد لذا بعد از طي مسير قانوني 
در زمان مناسب اقدام موثر صورت گرفت که خطري براي 

ايران به وجود نيايد.«
 وي افزود:»خوشبختانه دانشمندان و جوانان ايراني به گونه اي 
عمل کردندکه به آمريکايي ها ثابت شد که برد موشکي 

کشورمان به پهپاد آنها مي رسد.«
حسن بيگي با تاکيد بر اقتدار بااي جمهوري اسامي و عدم 
تعارف با هيچ کشوري گفت:»ايران در قامت يک ابر قدرت، 
سيلي بر صورت شيطان بزرگ زد و کدخداي جهان را سر جاي 
خود نشاند و اعام کرد که با افتخار از منابع ملي، سرزمين 
و پرستيژ بين المللي کشورمان دفاع مي کند. اين اقدامي 
غرور آفرين، بازدارنده و دفاعي براي ملت ايران و همچنين 
اقتدار  دانشمندان کشورمان بود که در چارچوب قوانين 

بين المللي انجام شد.« 
نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان 
اين که حتما در جوامع بين المللي اين اقدام  آمريکا محکوم 
است، عنوان کرد: »وزارت خارجه بايد از طريق سازمان ملل 
از آمريکايي ها شکايت کند و جريمه ورود به حريم کشورمان 

و وجه هزينه موشک ايراني را دريافت کند.«
او افزود:»آمريکايي ها به شدت دروغگو هستند وخودشان 
مشاهده کرده اند که بعد از  اينکه پهپاد مورد اصابت قرار 
 گرفت در آب هاي ايران سقوط کرد لذا اگر امروز اعام 
مي کنند که در مسير و حريم ايران نبوديم کذب محض است 
چرا که پس از انهدام اشه اين پرنده در آب هاي ايران پيدا 

و به تهران منتقل شد.«
حسن بيگي افزود:»ايران هر نوع حرکتي در منطقه انجام شود 
را زير نظر دارد و  ماحظه اي با عهدي ندارد. اقتدار ايران در 
جايگاهي است که آمريکايي ها جرئت نمي کنند به آن چپ 
نگاه کنند؛ ايران و مقاومت در کنار يکديگر هستند. اسرائيل 
در زير آرواره آسياب نيروهاي حزب اه، سوريه حماس و 
ديگران است و مقاومت در روبه روي آن قرار مي گيرد چندي 
قابل شاهد بوديم که سيد حسن نصراه اعام کرد که اگر 
 آمريکايي ها به جمهوري اسامي چپ نگاه کند» حيفا و تل آويو 

را با خاک يکسان خواهيم کرد.«
 اين عضو کميسيون امنيت مجلس تاکيد کرد:»امروز همه 
مي دانند که انصار اه با ايران پيوند عميقي دارد و اگر آمريکا 
دست از پا خطا کند اقدامات سرکوب گرانه عليه عربستان 
سعودي صورت خواهد گرفت و قطعا کشورهاي مصرف کننده 

نفت بايد نفت را بشکه اي  200 دار خريداري کنند.«
 او در پايان خاطر نشان کرد:»آمريکا قادر به جنگيدن با 
ايران نيست زيرا مي داند هزينه سنگيني دارد. تنگه هرمز 
 در اختيار ايران است و اگر امريکاي ها اشتباهي کنند 
مي دانند که با بحران عظيم انرژي مواجه مي شوند بنابراين 
اولين کشوري که از بعد اقتصادي آسيب مي بيند آمريکا 
است، کشوري که 21 تريليون دار بدهي دارد و روز به روز 
بر اين بدهي افزايش پيدا مي کند لذا فضاي مجازي رسانه 
هاي وابسته به موساد؛ سيا و انگليس در جهت تضعيف روحيه 

ملت ايران است.«
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسامي هم در راستاي ورود متجاوزانه پهپاد گلوبال 
 هاوک آمريکا به مرز هوايي ايران به رسالت گفت:»آمريکايي ها 
طي اقدامي بي خردانه  و برخاف موازين و کنوانسيون هاي 
بين المللي رسما به مرز امنيتي ايران تجاوز کرده و وارد حريم 

امنيتي رسمي کشور ما شده اند.«
نقوي حسيني ادامه داد:»جمهوري اسامي ايران همانطور 
که پيش تر اعام کرده است که به عنوان يک اصل اساسي 
و کلي در مقابل هيچ نوع تجاوزگري و ورود به مرزهاي 
امنيتي هوايي، زميني و دريايي خود با هيچ کس تعارف 
ندارد؛ قطعا با هرمتجاوزي با يک پاسخ قاطع و دندان شکن 

برخورد خواهد کرد.« 
او با اعام اينکه نيرو هاي نظامي ما هيچ پيامي ازاين هواپيما 
دريافت نکرده اند گفت:» پهپاد گلوبال هاوک حتي به  هشدار 

نيرو هاي ما نيز توجه اي نکرده است و بر همين اساس نيرو 
هاي نظامي کشور ما براي انهدام پهپاد جاسوسي گلوبال 
اقدامات ازم و به موقعي انجام داده اند که بسيار قابل 

تقدير است.«
او با بيان اين که  اين اقدام دو پيام مهم را به دنبال دارد، تشريح 
کرد:»اول اينکه نشانگر توانمندي نظام جمهوري اسامي ايران 
در حوزه دفاعي است، آمريکا و تمامي کشور هايي که با ايران 
سر ناسازگاري دارند، بدانند که ايران آنقدر توانمندي نظامي 
دارد که از مرزهاي امنيتي خود به نحو احسن دفاع کند؛ و 
دوم اينکه نشان دهنده آن است که ايران در حفظ حريم 
امنيتي و دفاعي خود با هيچ احدي تعارف نداشته و برخورد 

پشيمان کننده اي با متجاوزان خواهد داشت.«
سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس گفت:»کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي  
ضمن محکوم کردن اين تجاوز آشکار از اقدام قاطع و 
به جاي نيروهاي نظامي، پدافند هوايي و سپاه پاسداران 
در راستاي حفاظت از آسمان وايت و امامت  قدرداني و 

حمايت خود را اعام مي دارد.«
نقوي حسيني ادامه داد:» قطعا ما در کميسيون امنيت 
ملي موضوع را با جزئيات بررسي خواهيم کرد و انتظار ما 
اين است که دستگاه ديپلماسي و معاونت حقوقي دولت و 
ساير نهاد هاي مربوطه  بابت اين اقدام متجاوزانه آمريکا از 
طريق سازمان ها و نهاد هاي حقوقي بين المللي  شکايت و 
پيگيري هاي ازم را انجام دهد تا ديگر هيچ کشوري به خود 

اجازه ورود به حريم امنيتي کشور ديگر را ندهد.«
فؤاد ايزدي کارشناس مسائل بين الملل هم در اين باره 
به رسالت گفت:»بهترين پهپاد آمريکايي از نظر فناوري 
توسط موشکي که با فناوري بومي داخلي در ايران ساخته 
شده بود مورد هدف قرار گرفته و در نهايت سرنگون شد. 

اين پهپاد با توجه به سطح باايي که در سرعتش دارد دنيا 
را متعحب کرد.«

او ادامه داد:»شما مشاهده کرديد که پهپادهايي از سوي 
يمن به سمت عربستان با فناوري بسيار ضعيف تري 
حرکت کردند که عربستان نتوانست با کمک آمريکا آنها 

را سرنگون کند.«
اين کارشناس مسائل بين الملل تصريح کرد:»بسياري از 
جهانيان به اين موضوع معتقد نبود که توانمندي نظامي 
ايران در حدي باشد تا بتواند بهترين پهپادهاي دنيا را 
سرنگون کند، حتي برخي از مقامات آمريکايي توانمندي 

موشکي ايران را فتوشاپ قلمداد مي کردند.« 
ايزدي با بيان اين که سرنگوني پهپاد آمريکا توسط ايران، 
شوک عظيمي به جهانيان بود، افزود:»با توجه به سياست 
خارجي که کشور در 5-6 سال گذشته داشته اين ذهنيت 
در مقامات آمريکايي ايجاد شده بود که هر نوع اجحافي را 
مي توانند نسبت به ايران داشته باشند و در حوزه هسته اي، 
منطقه اي و موشکي مي توانند محدود کنند؛ با توجه به 
اين که آمريکا از برجام خارج شد و ايران بناي ماندن در 
برجام داشت برخي معتقد بودند که اگر حمله نظامي به 

ايران شود ايران پاسخ نمي دهد.«
او ادامه داد: »شرايط کشور پيش از 1۸ ارديبهشت داشت 
به سمت شرايط بسيار بحراني بود و در عمل براي کشور 
مشکات جدي را ايجاد مي کرد. بحث خروج ايران از 
برجام و سرنگوني پهپاد دشمن نشان از آن بود که ايران 
کشور قدرتمندي است و در نهايت توانمندي کشورمان 
به راحتي قابل مهار نيست و نتيجه اش وضعيت کنوني 
کشورمان است که نسبت به پيش از 1۸ ارديبهشت 

بسيار بهتر است.«
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سقوط امپراتوري پوشالي

سعود  آل  کرماني:  موحدي  اه  آيت   
را  آمريکايي  پهپاد  ايران  وقتي  مي داند 
ساقط مي کند، جرئت ضربه زدن به ايران 

را نخواهدداشت
 احمد توکلي: هر کشور ديگري جاي 
ايران بود در برابر اين تعرض آمريکايي ها در 
حريم هوايي کشورش واکنش نشان داده و 
همين اقدام ايران را براي دفاع از مرزهايش 

انجام مي داد
  اسماعيل کوثري: آمريکايي ها هنوز در 
اين خيال به سر مي برند که مي توانند  به 
هر کشوري که خواستند تجاوز و تعدي 
کنند و کسي جلو آنها ايستادگي نکند اما  
ايران براي استقال خودش هزينه زيادي 
داده  و بر همين اساس پايبند به دفاع از 

مرزهاي کشور است
  ابوالفضل حسن بيگي: منشور سازمان 
ملل اين حق را براي تمامي کشورها قائل 
شده که اگر جسمي حريم زميني، دريايي 
و هوايي کشوري را نقض کند، در مرحله 
نخست تذکر دريافت مي کند و در صورت 
عدم تغيير مسير مي توان برخورد ازم را 

نشان داد
  نقوي حسيني: جمهوري اسامي ايران 
اعام کرده است  تر  همانطور که پيش 
که به عنوان يك اصل اساسي و کلي در 
مقابل هيچ نوع تجاوزگري و ورود به مرز 
هاي امنيتي هوايي، زميني و دريايي خود 
با هيچ کس تعارف ندارد؛ قطعا  هرمتجاوزي 
با يك پاسخ قاطع و دندان شکن برخورد 

خواهد کرد 
  فواد ايزدي: بسياري از جهانيان به اين 
توانمندي  که  نبودند  معتقد  موضوع 
نظامي ايران در حدي باشد تا بتواند بهترين 
پهپادهاي دنيا را سرنگون کند، حتي برخي 
از مقامات آمريکايي توانمندي موشکي 

ايران را فتوشاپ قلمداد مي کردند
هاشم:  آل  علي  محمد  حجت ااسام   
 100 پدافندي  سامانه  با  اسام  رزمندگان 
آمريکا  جاسوسي  پهپاد  ايراني،  درصد 
را شناسايي کرده و اخطار دادند اما آنها 
توجهي نکردند؛ بنابراين وظيفه قانوني 
نيروهاي مسلح ما آن است تا هر پرنده اي 
که قصد ورود به فضاي جمهوري اسامي 
ايران را داشته باشد پس از بي توجهي به 
اخطار جمهوري اسامي ايران  مورد هدف 
سامانه پدافندي سوم خرداد سپاه قرار 

داده و آن را ساقط کند



خبر
گزارش رسالت از پیامدهای گسترده سرنگون شدن 
پهباد متجاوز آمریکایی توسط پدافند هوایی ایران؛

سقوط امپراتوري پوشالي
ادامه از صفحه 2

اين کارشناس مسائل بين الملل در پاسخ به اين سوال که ايران در مقابل نقض 
حريم هوايي اش از سوي آمريکا بايد چه کند، گفت:»نخستين اقدام ايران که 
همان  سرنگوني اين پهپاد سرنگون بود چرا که هر کشوري براساس بند 51 
منشور سازمان ملل در صورت تعرض کشور ديگري به کشورش حق دفاع از 
خود را دارد، همچنين ايران اجازه شکايت از آمريکا را هم دارد که تاکنون 

انجام داده است«.
ايزدي تصريح کرد:»اين که در سازمان ملل بتوانيد قطعنامه اي را عليه آمريکا بگيريد 
غيرممکن است، اما ايران اين شکايت را مي تواند به مجامع قضائي بين المللي ببرد که 

آمريکا در آنجا حق وتو ندارد بنابراين مي تواند اين کشور را محکوم کند.« 
او همچنين گفت:»سرنگون کردن پهپاد از سوي ايران را مي توان به رساندن پيام به 
طرف مقابل دانست که اگر آمريکا نسبت به ايران تعرضي داشته باشد ايران حتما 
پاسخ خواهد داد. برخي مقامات آمريکايي مدعي بودند که توانمندي هاي موشکي 
ايران فتوشاپ است، بنابراين اين ادعاي آنها نياز به اصاح داشته و نابود کردن يک 

پهپاد کاما ذهنيت طرف مقابل را اصاح مي کند.«. 
اين کارشناس مسائل بين الملل گفت:»مسيري که کشور در حال طي کردن 
است مسير بسيار بهتري است که بايد آن را ادامه دهد چرا که طرف مقابل با 
اين گونه گام برداشتن ايران متوجه مي شود که در صورت حمله به ايران حتما 

پاسخ مي گيرد.«
در ادامه همچنين حجت ااسام محمد علي آل هاشم نماينده ولي فقيه در آذربايجان 
شرقي و امام جمعه تبريز در اين باره به »رسالت« گفت:»نخست بايد به چندي 
پيش که مظهر عزت و موجب تقويت روحيه امت حزب اه و تمام دل باختگان 
وايت در اقصي نقاط جهان بود اشاره کنم. پنج شنبه دو هفته گذشته موضع ممتاز 
رهبر فرزانه انقاب در راستاي تحقير آمريکا و ترامپ احمق کاما براي همگان 
روشن شد که چگونه از مواضع جمهوري اسامي ايران دفاع و پيام آمريکا را از 
سوي پيام رسان تحويل نگرفته و پاسخ ندادند، بنابراين اين موضوع موجب عزت و 

تقويت روحيه امت حزب اه شد.«.
او ادامه داد:»پنج شنبه اي که گذشت رزمندگان اسام سامانه پدافندي 100 درصد 
ايراني، پهپاد جاسوسي آمريکا را شناسايي کرده و اخطار دادند اما آنها توجهي 
نکردند؛ بنابراين وظيفه قانوني نيروهاي مسلح ما آن است تا هر پرنده اي که قصد 
ورود به فضاي جمهوري اسامي ايران را داشته باشد پس از بي توجهي به اخطار 
جمهوري اسامي ايران مي تواند مورد هدف سامانه پدافندي سوم خرداد سپاه 

قرار داده و آن را ساقط کند«. 
امام جمعه تبريز تصريح کرد:»نيروهاي مسلح، بسيجيان غيور، سپاهيان فداکار 
و ارتشيان غيرتمند ايران با اطاعت از فرماندهي معظم کل قوا هميشه بيدار، آگاه 
و آمادگي خود را حفظ کرده اند. براي همگان روشن است که جمهوري اسامي 

ايران هيچ زماني جنگ طلب نبوده و نيست.« 
او افزود:»بدون ترديد برخي از تندروهاي جنگ طلب در آمريکا، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي و سران برخي کشورهاي عربي به دنبال آتش افروزي در منطقه هستند؛ 
اين گروه جنگ طلب دست به دست هم داده و با طراحي نقشه هاي گوناگون تاش 
کردند تا آمريکا را در منطقه وارد جنگ کنند اما بر همگان روشن است که جمهوري 
 اسامي ايران براي امنيت منطقه به اندازه امنيت خود ارزش قائل است و امنيت

 خليج فارس و درياي عمان تامين کننده امنيت و منافع ملي ايران است«.
آل هاشم ادامه داد:»بخش مهمي از صادرات و واردات  ايران در  درياي عمان و 
خليج فارس انجام مي گيرد و به همين دليل همواره جمهوري اسامي ايران تاش 
مي کند تا اين مسير امن باشد اما آتش افروزان و جنگ طلبان، جمهوري اسامي 
ايران را متهم به حمله به نفتکش ها در درياي عمان مي کنند اين در حالي است که 
همگان در جهان مي دانند اين موضوع دروغي بيش نيست. همانطور که مسئوان 
جمهوري اسامي ايران بارها اعام کردند اگر روزي برسد که جمهوري اسامي 
ايران تشخيص دهد تنگه هرمز را ببندد اين اقدام به صورت ابدي و مقتدرانه انجام 
مي شود؛ حمله به نفتکش ها اقدامي تروريستي بود و در ادامه جمهوري اسامي 

ايران آن را محکوم کرد.«
رئيس سابق سازمان عقيدتي سياسي ارتش در پايان گفت:»اين اقدام نيروهاي 

مسلح پاسخ دندان شکن جمهوري اسامي ايران به آمريکا بود.«

بروجردي:
امارات، وارد بازي هاي خطرناک منطقه اي نشود

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: امارات وارد بازي هاي 
خطرناک منطقه اي نشود.عاءالدين بروجردي در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس 
گروه سياسي خبرگزاري آنا، با اشاره به اينکه طبق اطاعات موجود پهپاد متجاوز از 
پايگاه نظامي آمريکا در امارات متحده عربي پرواز کرده است، گفت: حکام امارات 
بايد بدانند همکاري با دشمن جهت چنين اقدام هايي که خاف مقررات بين المللي 
و تجاوزي آشکار است، در حافظه روابط دو کشور ثبت و ضبط مي شود.وي با بيان 
اينکه به نفع امارات نيست که وارد چنين بازي هاي خطرناکي در اين منطقه 
حساس شود خاطرنشان کرد: کشورهاي مرتجعي را که به آمريکا باج مي دهند، 
بسيار ضعيف مي دانيم که آمريکا با ترفندهاي متعدد از جمله ايران هراسي آنان 
را وادار به چنين اقداماتي مي کند.وي با تأکيد بر اينکه صورت حساب اين تجاوز 
به حساب آمريکايي ها نوشته شده است، گفت: در مورد اين تجاوز طي يادداشتي 
رسمي توسط وزارت امور خارجه به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت شده و 
آمريکايي ها و کشورهايي که عامل اجراي چنين عمليات هاي جاسوسي اي هستند 

بايد پاسخگو باشند.
    

سردار توایي:
قدرت نظامي آمریکا، سرابي بیش نیست

مسئول اشراف فرماندهي کل سپاه گفت: قدرت نظامي آمريکا سرابي بيش نيست. به گزارش گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، سردار محمد توايي در ارتباط زنده با راديو گفت وگو با اشاره 
به هياهوي تبليغاتي نيرو هاي آمريکايي براي پذيرش مذاکره از سوي ايران، اظهار داشت: رژيم 
تروريستي آمريکا جنگي تبليغاتي را به راه انداخت، ولي رهبري و ساير مسئوان با اطمينان گفتند 
نه مذاکره مي کنيم و نه جنگ صورت مي گيرد.وي افزود: تروريست هاي آمريکايي مي خواستند 
به خيال خود مستندسازي کنند که ايران جنگ طلب بوده و قصد درگيري دارد؛ لذا هواپيماي 
جاسوسي فرستادند که جزء گران ترين و در لبه فناوري پهپادهاست. توايي ادامه داد: »برايان 
هوک« قبا اعام کرده بود ايرانيان ادعاي قدرت موشکي دروغين دارند و اقدامات شان فتوشاپ 
است؛ در چنين شرايطي آمريکايي ها دست به تبليغات زدند و براي چپاول گاو هاي شيرده 
منطقه اي نقشه کشيدند و از طرفي گنبد آهنين و سيستم موشکي که ادعا درباره آن مي کردند، 
در افتضاح نظامي روز پنج شنبه رنگ باخت و يکي از مقامات آمريکايي نيز اعام کرد که اين 
حادثه براي ما بسيار دردناک بود.وي تصريح کرد: آمريکا قدرت نظامي خود را بسيار برتر از آنچه 
هست نشان داد و قدرت نظامي ما را کوچک شمرد، ولي ماجراي اخير خط بطاني بر اين ادعا ها 
بود. همچنين انهدام هواپيماي جاسوسي فوق مدرن آمريکا نشان داد که ادعاي آمريکا دروغي 
 بيش نيست.مسئول اشراف فرماندهي کل سپاه با ابراز اميدواري نسبت به اينکه روز به روز

 شاهد برهم خوردن معادله نظامي آمريکا در منطقه باشيم، بيان کرد: همان گونه که رهبري 
در 1۴ خرداد فرمودند که هندسه قدرت با مقاومت شکل مي گيرد و امروز ژئوپليتيک مقاومت 
حرف اول منطقه را مي زند، شکل گيري قدرت مقاومت در منطقه و قدرت دفاعي جمهوري 
اسامي بر همگان ثابت شد.وي با تأکيد بر اينکه شکست آمريکا بايد سران کشور هاي منطقه 
را به هوش بياورد که توانايي نظامي آمريکا سرابي بيش نيست، تصريح کرد: شايد امروز قدرتي 
نظير به نظير با آمريکا نداشته باشيم و هزينه نظامي آمريکايي ها 50 درصد هزينه نظامي کل 

جهان باشد، ولي قرار نيست ما در يک معادله موازنه اي قرار بگيريم.
    

اسماعیلي:
 ادعاي ترامپ مبني بر لغو حمله 

به ایران در آخرین دقایق صحت ندارد
معاون ارتباطات و اطاع رساني رياست جمهوري گفت: ادعاي ترامپ مبني بر لغو حمله 
به ايران در آخرين دقايق صحت ندارد.به گزارش خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، پرويز اسماعيلي در يکي از صفحات شبکه هاي اجتماعي مطلبي درباره ادعاي ترامپ 
مبني بر لغو حمله به ايران در »آخرين دقايق« منتشر کرده است.او در اين مطلب نوشته است: 
حتي اگر اجماع جلسه کاخ سفيد عمليات نظامي عليه ايران بوده، طبعا نتايج آن بحث شده 
و ادعاي ترامپ مبني بر لغو حمله در آخرين دقايق به دليل اطاع از تعداد کشته ها صحت 
ندارد. گويا مخالفت همپيمانان منطقه اي و مستندات محکمي از پرواز پهپاد آمريکايي در 

آسمان ايران هم به اطاع او رسيده است.

رئيس دستگاه قضا گفت: مبارزه با تبعيض 
و فساد و اجراي عدالت محوري ترين برنامه 
دستگاه قضاست.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري 
رسا، رئيس قوه قضائيه و مسئوان عالي قضائي در 
نخستين روز از هفته قوه قضائيه با حضور در مرقد مطهر 
حضرت امام خميني )ره(، با آرمان هاي امام راحل تجديد 
ميثاق کردند.حجت ااسام سيد ابراهيم رئيسي پس 
از زيارت حرم حضرت امام )ره( در جمع خبرنگاران با 
تبريک هفته قوه قضائيه و بزرگداشت ياد و خاطره معمار 
دستگاه قضائي جمهوري اسامي، شهيد مظلوم آيت اه 
دکتر بهشتي، تصريح کرد: زيارت مرقد نوراني امام راحل 
و تجديد ميثاق با آرمان هاي ايشان، فرصت مغتنمي 
است براي آنکه بار ديگر ديدگاه هاي بلند امام )ره( را در 
خصوص تشکيل نظام مبتني بر دين و ارزش هاي الهي 
و همچنين اجراي عدالت، مرور کنيم.وي افزود: امام )ره( 
پرچم عدالتخواهي و مبارزه با ظلم و فساد را برافراشت و 
به قصد گسترش معروف ها و نهي از پلشتي ها و زشتي ها 

وارد ميدان مبارزه شد.رئيسي با تأکيد بر ضرورت توجه 
هر چه بيشتر به ديدگاه هاي امام راحل بويژه در خصوص 
دستگاه قضائي که در سخنراني ها و وصيتنامه ايشان نيز 

ذکر شده است، اظهار کرد: اجراي عدالت، نفوذناپذيري 
و توجه به حضور در محضر خدا در همه لحظات، از 
جمله مهم ترين توصيه هاي امام )ره( است که امروز بايد 

نصب العين همه قضات و کارکنان دستگاه قضائي باشد. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: از روح بلند امام )ره( استمداد 
مي جوييم که از درگاه خداوند متعال بخواهند همه ما در 
اجراي اهداف و آرمان هاي ايشان، توفيق داشته باشيم.

رئيسي در ادامه، توجه به خدا و خواست مردم را محور 
مکتب سياسي امام )ره( برشمرد و با بيان اينکه امام 
راحل الگوي خداباوري و گره گشايي از کار مردم بودند، 
خاطرنشان کرد: از مهمترين برنامه هاي ما در اين دوره، 
رفع اطاله دادرسي، کاهش ورودي پرونده ها به دستگاه 
قضائي، رسيدگي عادانه، صدور احکام متقن و توجه به 
حقوق عامه مردم است.وي با اشاره به سيره و روش امام 
در زمينه توجه به حق الناس، تاکيد کرد: همه مسئوان 
کشور بايد به ديدگاه بلند امام )ره( در خصوص حق الناس 
و حقوق عامه بازگردند و به هيچ عنوان اجازه ندهند که 
حقي از مردم ضايع شود.رئيسي در پايان، مبارزه با تبعيض 
و فساد و اجراي عدالت را از محوري ترين برنامه هاي خود 

در دوران رياست قوه قضائيه عنوان کرد.

نماینده مردم محات در مجلس:
آموزش و پرورش در حال 

ُسر خوردن به سمت 
سیاست بازي است

نماينده مردم محات در مجلس گفت: آموزش و پرورش در 
حال ُسر خوردن به سمت سياست بازي است.حجت ااسام  
والمسلمين عليرضا سليمي در گفت وگو با خبرنگار گروه 

اجتماعي خبرگزاري آنا گفت: کسي که در رأس وزارت 
آموزش و پرورش قرار مي گيرد بايد دلسوز بوده و فضاي 
آموزش و پرورش را به درستي بشناسد. به اجراي سند 
تحول اعتقاد داشته باشد و در برابر سندهاي وارداتي 
مقاومت کند.وي با بيان اينکه آموزش و پرورش نياز به 
تحول معني دار دارد و ما به فارغ التحصيل تراز نظام 
جمهوري اسامي نياز داريم تا خأ موجود در آموزش و 
پرورش برطرف شود خاطرنشان کرد: تا دو سال آينده 
۴ هزار نفر از بدنه آموزش و پرورش خارج مي شوند اما 
هنوز هيچ برنامه اي براي جايگزين کردن آنها وجود ندارد 
و آموزش و پرورش مملو از مشکات حل نشده است.

سليمي با تأکيد بر اينکه وزير جديد بايد در توليد محتوي 
برنامه محور باشد، تأکيد کرد: بيان کليات برنامه نيست 
و هر برنامه بايد راهکار و زمان مشخص داشته باشد.وي 
خاطرنشان کرد: مشکل ما اين است که برنامه هايي که 
از سوي آموزش و پرورش مطرح مي شود، دردي از ما 
درمان نمي کند. متأسفانه گاهي تا ۲0 صفحه کليات 
اعام مي شود اما در پايان کار هيچ نتيجه اي دربر ندارد. 
وزير جديد آموزش و پرورش دو سال زمان دارد و در 
نهايت بايد بتواند دو يا سه موضوع را به سرانجام برساند. 
به همين دليل نبايد زيربرنامه ها و زمان بندي ها کلي 
نوشته شود.نماينده مجلس دهم تصريح کرد: گاهي 

وزيري که مي رود، فرد بعد همان برنامه ها را در قالب ديگر 
بيان مي کند و اين کامًا نشان مي دهد که اين برنامه ها 
ديکته شده است و در واقع اين فرد تصميم گيرنده 
نيست و يکي از نکات مهم وزارت آموزش و پرورش اين 
است که نبايد تحت تأثير ديگران باشد.سليمي با تاکيد 
بر اينکه متأسفانه آموزش و پرورش در حال ُسر خوردن 
به سمت سياست بازي است و اين آفتي براي آموزش و 
پرورش است تصريح کرد: يکي از مسائل مهمي که بايد 
در آموزش و پرورش به آن توجه شود، بحث برنامه ريزي 
مسائل پرورشي است و بايد به عنوان اولويت در دستور 

کار وزير قرار گيرد.

حجت ااسام رئیسي:
مبارزه با تبعيض،  فساد و  اجراي عدالت،  محوري ترين برنامه دستگاه قضاست

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
دولت برنامه هاي خود براي تخصيص ارز به کااهاي 
اساسي را اعام کند.محمدرضا تابش در گفت وگو با 
خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، با اشاره به مصوبه 
مجلس درباره اختصاص 1۴ ميليارد دار براي تامين 
کااهاي اساسي، گفت: مجلس مترصد اين است که 
دولت برنامه هاي خود را درباره اين مصوبه را اعام کند 
تا نمايندگان در اين حوزه کمتر ورود کنند.وي با تاکيد 
براينکه روشي که براي اختصاص اين 1۴ ميليارد دار 
تعيين شده، روش رضايت بخشي نبوده است، ادامه داد: 
در سطح کان تصميمي که مجلس درباره اختصاص 
ارز به کااهاي اساسي داشته، برآيند مطلوبي نداشته 
است و اميدواريم هرچه سريعتر دولت برنامه هاي که 
در اين حوزه دارد را به نمايندگان ارائه کند.نماينده 
مردم اردکان در مجلس توضيح داد: درباره اختصاص 
ارز به کااهاي اساسي در هيئت دولت، شوراي اقتصاد 
و شوراي پول و اعتبار بحث هاي شده است و اينکه بايد 

در روش اجراي مصوبه مجلس تجديد نظر شود شکي 
نيست.وي اضافه کرد: در گزارشاتي که مسئوان دولتي 
تاکنون ارائه کرده اند خود آنها نيز تقريبا مي دانند که 
نحوه اجراي مصوبه مجلس نتوانسته توازن و تعادل 
ازم را برقرار کند.تابش با بيان اينکه دولت طبق مصوبه 
مجلس ارز براي واردات کااهاي اساسي اختصاص داده 
است، اظهار داشت:عليرغم اينکه اين اختصاص نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته افزايش داشته  اما در عمل 

نتيجه خاصي نداشته است.

تابش:
 دولت برنامه هاي خود را  براي تخصیص ارز 

به کااهاي اساسي اعام کند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اجراي 
قانون رسيدگي به اموال مسئوان، اعتماد عمومي 
مردم را افزايش مي دهد. حجت ااسام غامرضا 
مصباحي مقدم، در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره اهتمام دستگاه قضا 
براي اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولين گفت: 
اين قانون شامل شخص مسئول، همسر و فززندان 
تحت تکفل آن ها مي شود.وي با بيان اينکه اين قانون 
در سال ۹۴ تصويب و تاکنون اجرايي نشده بود، ادامه 

داد: خوشبختانه آقاي رئيسي نشان داد که اراده 
قوي براي اجراي اين قانون دارد و از خداوند متعال 
مي خواهيم براي اجراي اين قانون آقاي رئيسي را 
موفق کند.مصباحي مقدم با بيان اينکه اجراي قانون 
رسيدگي به اموال مسئولين، اعتماد عمومي را براي 
اينکه مقامات نظام دست به فساد نمي زنند، را افزايش 
مي دهد، خاطرنشان کرد: اين چيزي است که به ناحق 

بر ذهنيت مردم جا خوش کرده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به گزارش رئيس 
ديوان محاسبات کشور مبني بر اينکه ما در بين مديران 
کشور دو درصد دچار فساد داريم و ۹۸ درصد عاري 
از فساد هستند اشاره کرد و افزود: مردم دو درصد را 
مي بينند و بزرگ مي کنند و ۹۸ درصد را نمي بينند.
مصباحي مقدم خاطر نشان کرد: اين اقدام موجب 
مي شود که با آن دو درصد هم برخورد قضائي صورت 
گرفته و از بروز چنين فساد ها و سوءاستفاده هايي 

پيشگيري شود.

حجت ااسام مصباحي مقدم:
 اجراي قانون رسیدگي به اموال مسئوان 

اعتماد عمومي مردم را افزایش مي دهد
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آگهي شركت در مزايده عمومي )نوبت اول(
شهرداري واقع در ميدان رهبري CNG واگذاري )اجاره( جايگاه

شهرداري اليگودرز در نظر دارد جايگاه عرضه سوخت CNG شهرداري واقع در ميدان رهبري را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات موضوع مزايده

شرايط مزايده:
1- تنها شركتهاي مورد تاييد شركت ملي پخش و فرآورده هاي نفتي و داراي مجوز از دستگاه هاي ذيربط و رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز ايران مي توانند در مزايده شركت نمايند و پيشنهادات شركتهايي 

كه فاقد مجوزات ازم مي باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه رزومه كاري در امور بهره برداري از جايگاه هاي CNG الزامي مي باشد.
2- متقاضيان مي توانند از طريق سامانه تداركات الكترونيك از تاريخ 98/4/2 لغايت 98/4/17 نسبت به خريد اسناد و شركت در مزايده اقدام نمايند. )مهلت هاي مقرر آگهي نوبت اول و دوم(

3- ارائه پرينت و گردش مالي به روز حداقل 540 ميليارد ريال و تاييديه عدم بدهي به ادارات و سازمان هاي وابسته مانند شهرداري، ادارات گاز و برق و آب و مخابرات و امور مالياتي و... الزامي مي باشد.
4- مدت قرارداد از تاريخ تنظيم و بهره برداري به مدت يك سال شمسي خواهد بود.

5- رعايت شرايط و مقررات مربوط به بهره برداري از جايگاه CNG  الزامي است.
6- برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به صورت زير:
1( ضمانتنامه بانكي، واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.

8- مهلت نهايي قبول پيشنهادات، طبق مهلت هاي مقرر در سامانه مي باشد.
9- به پيشنهاد مخدوش، مبهم، داراي شرايط،  ناقص، پيشنهادهاي فاقد سپرده و غيرمعقول و سپرده هاي مخدوش و يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
11- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار/مستاجر مي باشد.

12- هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده مي باشد و برنده مكلف است قبل از انعقاد قرارداد رسيد پرداخت هزينه آگهي را به شهرداري ارائه نمايد.
13- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره 0108160079001 شهرداري نزد بانك ملي از طريق سامانه واريز گردد.

14- برنده مزايده بابت تضمين انجام تعهدات مي بايست مبلغ 8/000/000/000 ريال را به عنوان تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي طبق شرايط اعامي در شرايط خصوصي و اين آگهي قبل از 
انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واريز نمايد. عاوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.

15- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكاليف شهرداري مي باشد.
16- ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي مي باشد.

17- برنده مزايده مي  بايست ظرف مدت 5 روز پس از اعام به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد. در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد. 
در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد. همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال مي باشد.

18- اين آگهي از طريق سايت سامانه تداركات الكترونيك دولت و سايت شهرداري اليگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد.
19- تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 98/4/9 مي باشد.

20- تاريخ نهايي قبول پيشنهادات )در سامانه( 98/4/21 مي باشد.
21- تاريخ بازگشايي پيشنهادات 98/4/22 مي باشد.
خ ش: 98/4/2 تاريخ انتشار: 98/4/2 

 فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي
 تامين كاا 031/ت ك آ ج/98

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي كااي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تامين  كننده داخلي خريداري نمايد:
1- شرح مختصر كااي مورد نياز

قطعات كليه 3300 ولت
VACUUM CIRCUIT BREAKER

TYPE:3AH 5134-1
Ur: 12 KV50/60 Hz

Ir:800A 

Isc: 25KA          S/N: 3AH5/00020245       MANUF: SIEMENS

اطاعات تكميلي متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.
2- محل تحويل كاا: شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري - اداره تداركات و امور كاا

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ 149/000/000 ريال
4- شرايط متقاضي: توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، ارائه سوابق 

كاري و همچنين مدارك و گواهينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطاع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطاعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر 

ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صاحيت تامين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 

ضمنا ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است.
»فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفترخانه رسمي كپي برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.«

آدرس پايگاه اطاع رساني: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها
آدرس: استان خوزستان - شهرستان اميديه - بلوار نفت - شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره روابط عمومي

فكس: 06152622683- تلفكس: 06152620897         تاييديه فاكس: 3504 داخلي 06152622273
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/2                       تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/4                      خ ش: 98/4/2

آگهي مزايده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجباغ در نظر دارد از طریق انتشار مزایده کتبي نسبت به فروش یك دستگاه 
خودرو وانت مزدا دوکابین آبي رنگ )دوگانه سوز( مدل 1388 و به شماره انتظامي 579ط41- ایران 78 متعلق به موقوفات 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجباغ مي باشد، اقدام نماید.
لذا متقاضیان مي توانند پیشنهادات خود را تا روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 ساعت 13:30 ظهر وقت اداري به دبیرخانه 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجباغ به آدرس هشتگرد - شهرک اداري - روبروي تامین اجتماعي ارائه و 
رسید دریافت نمایند و یا جهت اطاعات بیشتر با شماره تلفن هاي 44221130 و 44221140 تماس حاصل نمایند و در 
ضمن بازگشایي پاکتها روز چهارشنبه 98/4/26 ساعت 10 الي 12 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجباغ 

به عمل خواهد آمد.
تاریخ انتشار: 98/4/2

خ ش: 98/4/2

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول( - چاپ دوم
شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلي از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط واگذار نماید:

متقاضیان محترم مي توانند از تاریخ 98/04/02 تا تاریخ 98/04/11 همراه با معرفینامه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسي، 
پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکي به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزي به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانك ملي واریز و به همراه 

برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/04/11 مي باشد.

بازگشایي پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 راس ساعت 13 مي باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 یا 32223401 داخلي 228 مي باشد.

http://www.babolcity.ir
تاریخ انتشار: 98/4/2

خ ش: 98/4/2

 آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي
 توام با ارزيابي كيفي مناقصه گران - نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان به نمایندگي از سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، در نظر دارد پروژه احداث بخش ساختمان و محوطه و دیوار محوطه 
اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زاهدان را از طریق فراخوان عمومي به پیمانکار داراي صاحیت ازم که امکانات فني و مالي کافي برخوردارند واگذار نماید. لذا از شرکتهایي 
 که رشته یا زمینه تخصصي مرتبط را دارا مي باشند دعوت مي شود جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي از طریق سامانه www.setadiran.ir و یا

 http://sb.ssaa.ir  اقدام نمایند.
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان

موضوع: احداث و اجراي عملیات ساختمان با اجراي کامل تاسیسات مکانیکي و برقي به مساحت 2000 مترمربع به انضمام محوطه سازي، دیوار محوطه و براساس بخشنامه شماره 
96/1299188 مورخ 1396/5/4 با موضوع انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختماني به صورت سرجمع با سطح زیربناي تا 4000 مترمربع سازمان برنامه و بودجه کشور

محل اجراي پروژه: استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زاهدان
محل اعتبار پروژه: از محل منابع عمومي اعتبارات ملي سازمان ثبت اسناد و اماک کشور و در ذیل موافقتنامه طرح شماره 1201009004
برآورد اولیه هزینه اجراي پروژه: 78180999205 ریال براساس قیمت هاي فهارس بهاي پایه سال 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3600000000 )سه میلیارد و ششصد میلیون ریال(
رشته و پایه پیمانکار: رشته ابنیه حداقل پایه 4 )چهار ابنیه(

مدت اجراي کار: 18 ماه شمسي
تاریخ دریافت اسناد مناقصه و ارزیابي: از تاریخ 98/4/2 تا ساعت 14 روز 98/4/6

تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده به کارفرما: تا ساعت 8 صبح مورخ 98/4/17
تاریخ بازگشایي و بررسي پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز 98/4/17

مکان تحویل مدارک تکمیل شده: اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان، واحد دبیرخانه با در دست داشتن معرفینامه کتبي با مهر و امضا مجاز شرکت و همچنین 
درج مدارک تکمیل شده در سامانه www.setadiran.ir )عاوه بر تحویل پاکتهاي پیشنهادي بایستي پیشنهادات مناقصه گران حتما در سامانه مذکور نیز درج شده باشد(

پیشنهادات بایستي مجزا به صورت پاکت و درج در سامانه فوق تحویل مناقصه گزار شود.
با توجه به اینکه مناقصه ذیل به صورت یك مرحله اي همراه ارزیابي کیفي مي باشد به استناد بند ب ماده 19 قانون برگزاري مناقصات، پاکت ج )پیشنهاد قیمت( متقاضیاني که 

در ارزیابي کیفي پذیرفته نشوند، باز نخواهد شد.
متقاضیان شرکت در مناقصه مي بایستي قیمت پیشنهادي نهایي خود را براساس برآورد دقیق از نقشه ها و مدارک فني و با در نظر گرفتن بهاي واقعي مصالح و خدمات تحویل 

کارفرما نموده و ارائه و تحویل مدارک هیچ گونه حقي را براي متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و کارفرما در رد و قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/4

خ ش: 98/4/2

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

شماره مجوز: 1398/1796
نوبت اول

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجباغ

مبناي برآوردمدت اجراصاحيتسپرده شركت در مناقصه )ريال(برآورد اوليه )ريال(پروژه

احداث پارك سراج توحيد 
28، تفكيكي سراج

فهرست بهاي ابنيه - تاسيسات برقي - يك سالابنيه58/447/084/5972/93/000/000
تاسيسات مكانيكي سال 98

سيدمجتبي حكيم - شهردار بابل

مبلغ پايه - يك سال - مبلغ پايه ماهيانه )ريال(موضوع مزايدهرديف
)ريال(

ميزان سپرده تضمين شركت 
در مزايده )ريال(

مبلغ خريد اسناد )ريال(

1CNG 450/000/0005/400/000/000270/000/0003/000/000شهرداري واقع در ميدان رهبري اجاره جايگاه

علي ميرزابسحاق - سرپرست شهرداري اليگودرز

اداره كل ثبت اسناد و اماك استان سيستان و بلوچستان

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)سهامي خاص(



خبرخبر
وزير صمت:

  ايران خودرو و سايپا 
تا پايان سال آينده واگذار مي شوند 

وزير صنعت،معدن و تجارت گفت:ايران خودرو و سايپا تا پايان سال ۹۸ و در 
نهايت تا پايان سال ۹۹ به بخش خصوصي واقعي واگذار مي شود. به گزارش 
روابط عمومي صدا و سيما،رضا رحماني در حاشيه مراسم روز ملي اصناف در 
جمع خبرنگاران افزود: عزم راسخ براي واگذاري دو خودروسازي بزرگ کشور 
به بخش خصوصي واقعي داريم.وي اضافه کرد: واگذاري اموال غيرتوليدي و 
شرکت هاي وابسته اين دو شرکت خودروسازي آغاز شده و تا پايان سال ۹۸ 
و نهايتاً در سال ۹۹ اين واگذاري انجام مي شود.وزير صنعت گفت:برنامه هايي 
که براي دو خودروساز بزرگ داريم از جمله واگذاري شرکت هاي زيرمجموعه 
اين خودروسازها، اين شرکت ها در آينده نزديک به شرکت هاي چابک تبديل 
خواهند شد.رحماني درباره تامين نقدينگي و سرمايه در گردش صنوف 
توليدي افزود: هم اکنون نياز به نقدينگي در واحد ها و صنوف توليدي چند 
برابر شده که در اين باره با وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مذاکرات فشرده اي 
داشتيم ضمن اينکه اين موضوع در دولت طرح شده تا تمهيداتي در اين باره 
انديشيده شود.وي ادامه داد: منابع مالي کنوني بايد در اولويت به واحد هاي 
توليدي واگذار شود ضمن اينکه بايد منابع جديدي مانند بازار سرمايه هم 
در اين باره مد نظر قرار گيرد.رحماني درباره ماليات بر ارزش افزوده اصناف 
نيز گفت: اين ماليات ستاني بر اساس قانون است و ما جلساتي با سازمان امور 
مالياتي داريم تا قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا شود.وي درباره 
اختصاص ارز به واردات کاغذ و سيگار گفت: اين واردات ممکن است بر اساس 
نياز واحد هاي توليدي داخلي صورت گرفته باشد،اما نه امسال و نه سال قبل 

ارز دولتي به واردات سيگار تعلق نگرفته است.
    

مدير کل دفتر نظارت بر توزيع شرکت توانير:
 مصرف برق چهار استان کشور

در حالت قرمز قرار گرفت
صادقي گفت: هم اکنون وضعيت مصرف برق در استان هاي گيان، سمنان، 
بوشهر و کردستان در حالت قرمز و بسيار بيشتر از الگوي مصرف است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود صادقي مدير کل دفتر نظارت بر 
توزيع شرکت توانير با اشاره به اينکه وضعيت قرمز به معناي افزايش مصرف 
برق بسيار بيشتر از الگوي مصرف است، اظهار کرد: هم اکنون وضعيت مصرف 
برق در استان هاي گيان، سمنان، بوشهر و کردستان در حالت قرمز و بسيار 
بيشتر از الگوي مصرف است که اين استان ها براي برخورداري از وضعيت 
پايدار برق بايد مصرف خود را مديريت کنند.وي با بيان اينکه کاهش بار 
سرمايشي کمک شاياني به کاهش مصرف برق در مناطق پرمصرف است 
گفت: قرار دادن کولر هاي آبي در دور ُکند،تعيين درجه حرارت ۲۴ براي 
کولر هاي گازي و کاهش بار روشنايي مي تواند به مديريت و کاهش مصرف 
کمک کند.مدير کل دفتر نظارت بر توزيع شرکت توانير ادامه داد: رنگ زرد  
به معناي افزايش مصرف در استان هاست که اردبيل، آذربايجان شرقي و 
غربي، يزد و جنوب کرمان از جمله اين استان ها هستند و در اين استان ها  
بايد مصرف برق کنترل و را ه هاي مديريت مصرف اعمال شود.وي افزود: رنگ 
سبز نيز نشان از خوش مصرفي برق در استان ها دارد.صادقي درپايان تغيير 
 ساعات کاري در ادارات برخي از استان ها را از ديگر راهکار هاي اعمال شده 
و موثر براي مديريت و کاهش مصرف دانست و گفت: از کارمندان بخش هاي 
دولتي، خدماتي و اداري درخواست مي شود پس از پايان کار نسبت به خاموش 

کردن دستگا ه ها و روشنايي اقدام کنند.

وزير جهاد کشاورزي :
 بيش از سه و نيم ميليون تن گندم 

از گندمکاران خريداري شد
وزير جهاد کشاورزي  گفت: سازوکاري انديشيده شد تا هر نوع حمل ونقل 
گندم در کشور مستندسازي و شناسنامه دار شود و اين اقدام بحث قاچاق 
را به شدت کاهش داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل 
از صدا و سيما؛ محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي  پس از ديدار با علي 
عسکري، رئيس رسانه ملي در خصوص نرخ خريد تضميني گندم گفت: 
نرخ گندم امسال هزار و ۷۰۰ تومان تعيين شد و تاکنون سه و نيم ميليون 
تن گندم از کشاورزان خريداري شده و اين روند همچنان ادامه دارد.وي 
درباره احتمال قاچاق معکوس گندم با توجه به افزايش نرخ ارز و گرا ن تر 
بودن قيمت گندم در کشورهاي همسايه نسبت به قيمت خريد تضميني 
در داخل کشور افزود: از آنجا که احتمال مي رفت با توجه به افزايش نرخ 
ارز امسال شاهد قاچاق معکوس باشيم، بنابراين سازوکاري انديشيده شد 
تا هر نوع حمل و نقل گندم در کشور مستندسازي و شناسنامه دار شود 
و اين اقدام بحث قاچاق را به شدت کاهش داده است.حجتي با تاکيد 
براينکه هم اکنون هر گونه حمل ونقل گندم در مبادي و مسيرها کنترل 
مي شود، گفت: محموله هاي گندم در مسير کنترل مي شود و بايد مبدا و 
مقصد آن مشخص باشد و اگر باري خاف قانون و مقررات حمل شود با 

آن برخورد خواهد شد.
    

ناصري:
 معامات گواهي سپرده زيره سبز 

به سود کشاورزان است
يک فعال باسابقه بازار زيره و زعفران گفت: راه اندازي گواهي سپرده زيره 
سبز در بورس کاا عاوه بر آنکه موجب شفاف سازي قيمت محصول و 
 حذف واسطه هاي مخرب مي شود، شرايطي را براي کشاورزان مهيا 
مي کند تا با فروش مستقيم محصوات خود، از مزاياي اين بازار بهره مند 
شوند.جال ناصري در گفت و گو با ميزان به راه اندازي معامات گواهي 
سپرده زيره سبز در بورس کاا اشاره کرد و گفت: راه اندازي گواهي سپرده 
زيره همانند محصول زعفران موجب شفاف سازي قيمت اين محصول شده 
و محلي براي شناسايي توليد کنندگان، فروشندگان و فرآوري کنندگان 
اين محصول است که سود اصلي اين اتفاق به کشاورزان مي رسد. از همه 
مهم تر اينکه راه اندازي گواهي سپرده زيره سبز مقدمه اي براي راه اندازي 
معامات آتي و آپشن اين محصول همانند زعفران است که در اين صورت 
شاهد تحوات مثبت در بازار زيره کشور خواهيم بود.وي افزود: از سوي 
ديگر با راه اندازي گواهي سپرده زيره سبز عاوه بر کشف قيمت عادانه 
محصول، کشاورزان مي توانند محصول خود را به صورت مستقيم  و بدون 
 واسطه به فروش برسانند و کسب سود کنند بنابراين در يک نگاه کلي 
مي توان گفت که شفاف سازي، ثبات قيمتي، حذف واسطه هاي مخرب و 
خريد و فروش محصول با قيمت واقعي از مزاياي راه اندازي گواهي سپرده 
زيره سبز در بورس کااي ايران است.اين فعال بازار زيره و زعفران در 
مشهد در خصوص شيوه قيمت گذاري اين محصول در بازار سنتي گفت: 
در بازار سنتي واسطه ها تعيين کننده قيمت هستند و اين محصول به 
صورت سلف خري به فروش مي رسد. به طور طبيعي در اين شيوه سود 
چنداني نصيب کشاورز نمي شود زيرا واسطه ها با قيمت پايين محصول 
را خريداري مي کنند که با ورود زيره سبز به بورس کاا همانند زعفران، 
شاهد شفافيت قيمتي و اطاع کشاورزان از نرخ هاي واقعي خواهيم بود.

بخش اقتصادي:معاون آب و آبفاي وزير 
نيرو گفت: در پي بارندگي هاي سال آبي 
جاري تنش آبي در 1۰۰ شهر کشور برطرف شد.به 
گزارش خبر نگار ما، قاسم تقي زاده خامسي در 
نشست خبري هفته صرفه جويي در مصرف آب 
گفت: کاهش بارندگي ها در طي يک دهه اخير 
موجب شده بود تا در سال گذشته 336 شهر 
با جمعيتي بالغ بر 35 ميليون نفر با تنش آبي 
مواجه باشند.وي ادامه داد: در پي بارندگي هاي 
مناسب سال آبي جاري حدود 1۰۰ شهر از تنش 
آبي خارج شده و تعداد فعلي شهرهاي داراي تنش 
به ۲36 شهر با جمعيتي بالغ بر ۲۸ ميليون نفر 
رسيده اند که عمده مشکل اين مناطق نيز ناشي 
از نبود سامانه هايي مانند خطوط انتقال، شبکه  
يا مخازن مربوطه است.تقي زاده خامسي ميزان 
فعلي مصرف آب در شهرها و روستاها را هفت 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون مترمکعب دانست و افزود: 
حدود ۴/5 ميليارد مترمکعب از اين رقم تبديل به 
پساب مي شود که تاکنون توانسته ايم يک ميليارد 
و ۲۰۰ ميليون مترمکعب از آن را تصفيه و در 

مصارف مختلف استفاده کنيم.
معاون وزير نيرو ادامه:در سال جاري حدود 5۰ 
ميليون يورو از منابع صندوق توسعه ملي براي 

کاهش شهرهاي داراي تنش آبي در نظر گرفته 
شده است که در صورت تخصيص اين رقم بخش 
ديگري از شهرهاي ياد شده از تنش آبي خارج 
خواهند شد.تقي زاده خامسي با اشاره به اينکه 1۰۰ 
سد در مرحله مطالعه و احداث هستند، عنوان کرد: 
ظرفيت فعلي مخازن سدهاي کشور 5۰ ميليارد 
مترمکعب است که طبيعتا هر چه سدهاي جديد 
احداث شود ظرفيت مخازن کشور نيز افزايش 

پيدا خواهد کرد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر ۸۰۸ هزار حلقه چاه 

در کشور وجود دارد که 3۲۰ هزار حلقه آن غير مجاز 
است، افزود: مجموع برداشت آب به صورت مجاز ۴۹ 
ميليارد متر مکعب و به صورت غيرمجاز ۷/3 ميليارد 
متر مکعب است که در برخي موارد، برداشت آب 
در حوضه مجاز هم بيشتر از حد تعيين شده انجام 
مي شود.وي اضافه کرد: وضعيت آب هاي زيرزميني 
کشور واقعاً در خطر بوده و نيازمند برنامه ريزي است 
و يکي از برنامه هاي پيش رو تعيين تکليف چاه هاي 
غيرمجاز و اضافه برداشت هاست.معاون آب و آبفاي 
وزارت نيرو ادامه داد: اکنون که در سال پرآب قرار 

داريم، فرصت مناسبي است تا با مردم وارد مذاکره 
شده و با راه اندازي بازار آب در کشور مسائل را در اين 
زمينه حل و فصل کنيم.وي افزود: 61 درصد کشور 
ايران خشک يا نيمه خشک است و اين نوع اقليم 
هميشه با خشکسالي هاي طواني و ترسالي هاي 
ناگهاني همراه است.معاون آب و آبفاي وزارت نيرو 
با اشاره به بررسي  بارش هاي دو سال اخير گفت: 
در مقايسه با 5۰ سال اخير، سال ۹۷ خشک ترين 
و سال جاري تر سال ترين بوده و همين موضوع 
بيانگر تغيير اقليم است.وي با بيان اينکه منابع آب 
زيرزميني کشور 13۰ ميليارد مترمکعب کسري 
دارند و اين ميزان کسري ناشي از 1۰ سال خشکسالي 
اخير، با يکسال بارندگي جبران نمي شود، گفت: 
امسال حدود ۷6 ميليارد مترمکعب ورودي آب به 
سدهاي کشور داشتيم که بخشي از آن به تااب ها 
و بخش ديگر آن به دليل کمبود مخازن به دريا 

هدايت شده است.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان 
به مسئله ايروبي رودخانه ها اشاره کرد و افزود: هر 
ساله رقم مشخصي از سوي وزارت نيرو به منظور 
تخصيص اعتبار ايروبي اعام مي شود ولي در طي 
سه سال اخير تنها حدود 1۰ تا 1۲ درصد اعتبارات 

مورد نياز اين بخش تخصيص يافته است.

معاون امور آبفاي  وزارت  نيرو: 

بارندگي ها،  تنش آبي در 100 شهر را    برطرف کرد

نايب رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: علي رغم 
فروش نفت سلطان نشديم اما آنهايي که نفت را از 
ما خريدند و اقدام به کار توليدي کردند در توليدات 
خود به سلطان تبديل شدند.به گزارش  فارس 
عبدالرضا مصري در همايش روز ملي اصناف که در 
مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، گفت: 
نقش اصناف چه در انقاب مشروطه و چه بعد از 
مشروطه و چه در تشکل هاي مذهبي - سياسي دوران 
سياه پهلوي و چه در ارتباط با پشتيباني هايي که 
از زندانيان سياسي و چه در انقاب اسامي و چه 
در جنگ تحريمي و چه امروز در تحريم ها بر کسي 
پوشيده نيست و انصافا اين قشر از پرچمداران اين 
حرکت ها بوده اند و در ۸ سال جنگ تحميلي ، نظام 
توزيع عدالت محور توسط اصناف برقرار مي شود 
بطوري که غني ترين و فقيرترين ها به دليل نظام 
توزيع عادانه از حداقل ها در زندگي برخوردار بودند.

نايب رئيس مجلس شوراي اسامي بيان داشت: 
اگر ۲5 درصداشتغال را اصناف تشکيل مي دهند 
و يک ششم سرمايه کشور در اختيار اصناف است 
و اگر 1۷ درصد توليد ناخالص ملي توسط اصناف 

صورت مي گيرد آيا به ميزان اين ظرفيت حضور در 
شاکله حکمراني دارند؟ سهم به آنها داده شده؟ 
گرفته اند؟وي با اشاره به مشکات اقتصادي کشور 
اظهار داشت: همه اذعان داريم که مهم ترين مشکل 
کشور مشکل اقتصادي کشور است، ۷ سال شعارهاي 
سال معطوف به مسائل اقتصادي بود و حساسيت رهبر 
انقاب نسبت به بحث اقتصاد کاما مشخص است. 
مصري در مورد ظرفيت ها هم گفت: تمام کااهاي 
ساخته شده کاملي که از خارج وارد کشور مي شود 
به معناي ظرفيت توليد کشور است و به زعم ۴3 
ميليون دار واردات و حتي واردات کااي قاچاق 

يعني ظرفيت توليد کشورمان است. 

مصري:
ساطين واردات داريم اما سلطان توليد نداريم

معاون وزير صمت و دبير ستاد تنظيم بازار از ارائه 
گزارش کارشناسي مرتبط با حذف دار ۴۲۰۰ 
توماني به سران سه قوه خبر داد و گفت: به اعتقاد 
ما دار ۴۲۰۰ توماني همچنان بايد پرداخت شود.

عباس قبادي، معاون وزير صمت در حاشيه مراسم روز 
ملي اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش 
خبرنگار مهر مبني بر اينکه با توجه به اينکه قرار است 
سران سه قوه در رابطه با حذف يا ماندگاري دار 
۴۲۰۰ توماني تصميم گيري کنند، آيا ستاد تنظيم 
بازار گزارش خاصي در اين رابطه تهيه کرده است، 
گفت: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد 
نظام اعام کرده و در آن قيمت هر روز و وضعيت بازار 

را گزارش مي دهيم، ضمن اينکه اثرات تغييرات ارز 
۴۲۰۰ توماني به ساير ارزها را به مقامات مسئول 
کشور تقديم مي کنيم.وي در پاسخ به اين سوال که 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي چه کااهايي محتمل 
است، افزود: قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد اکنون 
شرايط همان شرايط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق 
خاصي رخ دهد، حتماً اطاع رساني مي شود.به گفته 
قبادي، به همين دليل که ممکن است ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي برخي کااها پرداخت شود ولي به قيمت 
مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجديدنظر 
در اين رابطه صورت گيرد. برخي کارشناسان بر اين 
باورند که اين ارز به سفره مردم نمي رسد؛ ولي اين 
در مورد همه کااها مصداق ندارد.وي اظهار داشت: 
 ما فقط گزارشات کارشناسي را تهيه و خدمت مقامات 

مي دهيم، آنها تصميم مي گيرند.
قبادي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد از ۲5 قلم 
کاايي که اکنون ارز ۴۲۰۰ توماني مي گيرند، قرار 
است حذف شده و به سمت ارز نيمايي بروند، گفت: 
ما فعًا اعتقاد داريم که نبايد تغييرات خاصي رخ دهد. 

ما گزارش خود را به سران سه قوه داديم.

معاون وزير صمت:
ارز 4200 توماني فعا حذف نمي شود
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پرداخت سود سهام شرکت خدمات 
انفورماتيك در شعب بانك صادرات ايران

بانک صادرات ايران طي اطاعيه اي از کليه سهامداران حقيقي شرکت خدمات 
انفورماتيک با نماد "رانفور" خواست تا از روز شنبه يکم تير ماه ۹۸ به مدت يک 
سال جهت دريافت سود سهام سال مالي منتهي به ۹۷/1۲/۲۹ به شعب بانک 
صادرات ايران در سراسر کشور مراجعه کنند.در اين اطاعيه از سهامداران حقيقي 
اين شرکت خواسته شده با مراجعه حضوري به شعب بانک صادرات ايران نسبت 
به دريافت نقدي يا واريز آن به حساب هاي سپهري خود اقدام کنند.عاوه بر 
اين پرداخت سود به افراد کمتر از 1۸ سال، پس از احراز هويت کامل و دريافت 
کپي شناسنامه، صرفاً به ولي)پدر( بامانع خواهد بود. در اين اطاعيه همچنين 
پرداخت سود سهام به نماينده قانوني سهامدار فقط به ارائه وکالت نامه رسمي 

معتبر منوط شده است.
    

 تسهيات قرض الحسنه
 بانك اقتصادنوين ويژه دارندگان 

)POS( پايانه هاي فروش
بانک اقتصادنوين پس از معرفي طرح "صبا 1" مختص خانوارها و فعاان اقتصادي، 
طرح »صبا ۲« را به دارندگان پايانه هاي فروش )POS( اين بانک تقديم کرد.به 
گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، در طرح "صبا" تسهياتي متنوع در سه بسته 
متفاوت و بر اساس معدل موجودي مشتريان پيش بيني شده است. در بسته شماره 
۲ اين طرح )صبا ۲( دارندگان پايانه هاي فروش )POS( بانک اقتصادنوين مي توانند 
براي تامين نيازهاي ضروري تا سقف يک ميليارد ريال تسهيات قرض الحسنه با نرخ 
چهار درصد دريافت کنند.در طرح "صبا ۲"، بر اساس معدل موجودي سپرده هاي 
کوتاه مدت و قرض الحسنه جاري متصل به پايانه هاي فروش بانک اقتصادنوين در 
بازه هاي زماني دو تا چهار ماه، امکان پرداخت تسهيات قرض الحسنه تا ۷۰ درصد 
معدل موجودي سپرده و تا سقف يک ميليارد ريال فراهم شده است. همچنين مدت 
زمان بازپرداخت اين تسهيات به خواست متقاضي 1۲، ۲۴ و 36 ماهه تعيين شده 
است.کسبه و اصنافي که تمايل به استفاده از اين تسهيات دارند اما تاکنون از پايانه هاي 
فروش بانک اقتصادنوين استفاده نکرده اند مي توانند ضمن مراجعه به نزديک ترين 
شعبه اين بانک، هم زمان با درخواست نصب پايانه فروش، تقاضاي استفاده از تسهيات 
اين طرح را نيز به شعبه خود ارائه کنند.گفتني است در طرح صبا، تسهياتي متنوع 
در سه بسته متفاوت براي مشتريان بانک اقتصادنوين پيش بيني شده است. در طرح 
"صبا 1" مشتريان حقيقي و حقوقي بانک اقتصادنوين، صاحبان مشاغل و فعاان 

اقتصادي مي توانند براي تامين نقدينگي مورد نيازشان تا دو برابر معدل موجودي 
سپرده خود و تا سقف دو ميليارد ريال با شرايطي آسان تسهيات دريافت کنند.

بر اساس اعام روابط عمومي بانک اقتصادنوين شرايط استفاده از بسته سوم نيز در 
روزهاي آتي به اطاع هموطنان عزيز خواهد رسيد.

    
نماينده  ورامين و پيشوا: 

دولت و مردم قدردان خدمات 
پست بانك ايران در روستاها هستند

سيدحسين نقوي حسيني نماينده شهرستان هاي ورامين، قرچک و پيشوا 
و رئيس فراکسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسامي در نشست مشترک 
با مسئوان پست بانک شهرستان هاي استان تهران گفت: دولت و مردم 
قدردان خدمات اين بانک مردمي هستند.به گزارش روابط عمومي پست 
بانک ايران، نقوي پست بانک را بانکي خدمتگزار دانست و افزود: خدمات 
اين بانک در روستاها بسيار ارزشمند و اثرگذار است و موفقيت در پرداخت 
تسهيات اشتغالزايي محبوبيت آن نزد مردم را مضاعف کرده و اين محبوبيت 
آينده روشني را براي اين بانک فراهم مي کند.همچنين داود کريمي مداب 
مديرشعب پست بانک  شهرستان هاي استان تهران در اين نشست با ارائه 
گزارشي از  فعاليت هاي انجام شده در ارائه خدمات به روستائيان و پرداخت 
تسهيات اشتغالزايي بر آمادگي اين بانک براي انجام مأموريت هاي محوله 

از سوي دولت و مجلس شوراي اسامي را اعام کرد.

صدور بيش از 52 هزار کارت شهروندي 
براي ساکنان منطقه آزاد اروند

رئيس سرپرستي منطقه 11 بانک شهر با اشاره به برنامه ريزي گسترده 
براي توسعه همکاري هاي ميان اين بانک با منطقه آزاد اروند گفت: بيش 
از 5۲ هزار کارت شهروندي از سوي بانک شهر براي ساکنان منطقه آزاد 
اروند صادر شده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک 
شهر، خداکرم مرادي با تأکيد بر لزوم گسترش و توسعه همکاري هاي 
اين بانک با منطقه آزاد اروند اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند با 
همکاري و حمايت اين بانک، کارت شهروندي را با هدف ارائه خدمات 

ويژه به ساکنان اين منطقه تهيه و توزيع کرده است.
وي با اشاره به اينکه صدور اروند کارت براي ساکنان منطقه آزاد اروند 
يکي از اقدامات مهم بانک شهر است، افزود: اين کارت حاوي اطاعات 
زيادي از شهروندان از جمله مدارک سجلي، اثبات سکونت در منطقه 
آزاد و تعريف خدمات خاص است.رئيس سرپرستي بانک شهر منطقه 
11 بانک شهر با اشاره به صدور بيش از 5۲ هزار کارت شهروندي 
براي اهالي منطقه آزاد تصريح کرد: اين بانک در راستاي توسعه و 
 رشد رفاه شهروندان در حال انعقاد تفاهمنامه هايي در حوزه هاي 

مختلف است.
مرادي خاطر نشان کرد: در حال حاضر اين کارت به عنوان کارت 
شناسايي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما دارندگان اين کارت ها 
در آينده اي نزديک مي توانند از تخفيفات و معافيت هاي مختلف 
بهره مند شده و عاوه بر انجام امور بانکي، امور اداري خود نظير امور 
پستي، استفاده از پارکينگ هاي عمومي، کارت پارک شهرداري، مراکز 
تفريحي و خريد، دانشگاه ها، پرداخت هزينه تاکسي و اتوبوس را نيز 

از طريق اين کارت انجام دهند.
    

کمك دو ميليارد ريالي بانك ملي 
ايران به انجمن خيريه مهرانه زنجان

کمک دو ميليارد ريالي بانک ملي ايران به انجمن خيريه مهرانه زنجان بانک 
ملي ايران در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خبر داد.  

به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،  اين مبلغ بابت  احداث سالن 
 آموزش پيشگيري از سرطان انجمن خيريه مهرانه زنجان و با هدف آگاه سازي 
و جلوگيري از شيوع سرطان با مساحت بالغ بر ۸۷ مترمربع پرداخت شد 
که با حضور مسئوان بانک ملي استان زنجان و جمعي از مديران استاني 
به بهره برداري رسيد.در اين مراسم سيد احمد طاهري رئيس اداره امور 
شعب استان زنجان بانک ملي ايران گفت: کمک به انجمن خيريه مهرانه 
زنجان به عنوان يک انجمن خيريه بسيار بزرگ و کم نظير در سطح کشور 
و ساير انجمن هاي مردم نهاد ، نمونه اي از خدمات ارائه شده با مشارکت و 
حمايت بانک ملي ايران در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي و کمک هاي 
عام المنفعه فرهنگي بوده است که در اقصي نقاط کشور به صورت انبوه و 

قابل توجه  انجام مي شود.
 اصغر وثوق مدير عامل انجمن خيريه مهرانه زنجان نيز از کمک ها و حمايت هاي 
بانک ملي ايران در راستاي آگاه سازي و جلوگيري از شيوع سرطان تقدير 
کرد و اظهار داشت: مهرانه تنها به درمان از محل کمک هاي مردمي اکتفا 
نکرده است و با اعتقاد به جمله"پيشگيري بهتر از درمان است" با تشکيل 
کميته آموزش و پيشگيري، با حمايت و مشارکت بانک ملي ايران سعي 
در عملياتي کردن پروژه اي با جامعه آماري بيش از ۲۰ هزار دانش آموز 
در مدارس و بيش از هشت هزار نفر از بانوان زنجاني دارد که با حضور در 

کارگاه ها و کاس ها از آموزش هاي حوزه پيشگيري بهره مند شوند.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تحريم ها و به وجود آمدن مشکات 
در تهيه داروهاي مورد نياز بيماران خاص گفت: تاکيدات و پيگيري هاي  
ويژه مديرعامل بانک ملي ايران مبني بر حمايت حداکثري از طرح هاي 
توليدي ، صنعتي و کشاورزي در سال رونق توليد  و انجام وظايف ذاتي و 
مسئوليت هاي اجتماعي که هميشه مورد توجه بانک ملي ايران بوده است، 

در اين زمينه براي اين انجمن بسيار راهگشا بوده است .   

)آگهي تجديد مناقصه عمومي(
شهرداري فيروزکوه در نظر دارد امورات مربوط به کاشت درخت، گل و گياه و همچنين حفظ و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز، سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه هاي 
سطح شهر را به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شرکتهاي واجدالشرايط ذيل دعوت مي گردد جهت بازديد و اخذ مدارك حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار 

آگهي به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
- متقاضي مي بايستي داراي سابقه پيمانکاري يا موضوع مناقصه در يکي از شهرداريهاي کشور باشد.

- متقاضي داراي گواهي صاحيت فعاليت در زمينه مربوطه از مراجع ذيربط باشد.
- متقاضي داراي توان مالي، فني و اجرايي باشد.

- ساير شرايط در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.
ضمنا:

- هزينه درج آگهي بر عهده برنده تجديد مناقصه خواهد بود.
- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

- چنانچه نفرات اول ودوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شرکت در تجديدمناقصه بنفع شهرداري ضبط خواهد شد.
- به مدارك و مستندات و قيمت پيشنهادي مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد و مبلغ سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

- ساير شرايط برابر آئين نامه مالي شهرداريها خواهد بود.
- شماره تماس 76422114- 021
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)آگهي تجديد مناقصه عمومي(
شهرداري فيروزکوه در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني برابر بودجه مصوب سال 1398 از طريق برگزاري »تجديد مناقصه عمومي« بشرح جدول ذيل 
اقدام نمايد. لذا از عموم شرکتهاي واجدالشرايط ذيل دعوت بعمل مي آيد 10 روز از تاريخ چاپ آگهي جهت دريافت اسناد و مدارك و مستندات مناقصات و بازديد از 

محل اجراي پروژه به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
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- چنانچه نفرات اول ودوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شرکت در تجديدمناقصه بنفع شهرداري ضبط خواهد شد.

- به مدارك و مستندات و قيمت پيشنهادي مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد و مبلغ سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
- ساير شرايط برابر آئين نامه مالي شهرداريها خواهد بود.
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مبلغ سپرده در مناقصه )ريال(منبع تامين اعتبارمبلغ )ريال(عنوان پروژهرديف

750/000/000شهرداري فيروزکوه15/000/000/000اجراي زيرسازي و آسفالت و لكه گيري سطح شهر1

150/000/000شهرداري فيروزکوه3/000/000/000اجراي پروژه جدول گذاري و تعويض جداول فرسوده سطح شهر2

100/000/000شهرداري فيروزکوه2/000/000/000مرمت و اجراي پياده روسازي سطح شهر3
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  مدیرکل حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان:
 ۵۰ درصد تلفات جاده ای سیستان و 
بلوچستان مربوط به قاچاقچیان کاا 

و سوخت است
زاهدان– خبرنگار  رسالت:

علی خانقائی گفت: ۵۰ درصد تلفات جاده ای استان در دو ماهه اخیر مربوط 
به قاچاقچیان کاا و سوخت بوده است.  نشست کمیسیون مدیریت 
اجرایی حمل و نقل و شورای ترافیک استان سیستان و بلوچستان با 
موضوع بررسی علل و عوامل تصادفات درون شهری و برون شهری در 
استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد. مدیرکل پایانه ها و حمل 
و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار 
داشت: بااترین تخطی جاده ای را در استان داریم که عمدتًا دایل آن 
سرعت و سبقت غیرمجاز بوده و نیاز است تدابیر ویژه ای در این زمینه 
اندیشیده شود. علی خانقائی با بیان اینکه سه سال پیاپی آمار تلفات 
کرده است، افزود: ۵۰ درصد تلفات جاده ای  جاده ای افزایش پیدا 
کاا و سوخت بوده؛  استان در دو ماهه اخیر مربوط به قاچاقچیان 
حدودا چیزی نزدیک به 3۰ درصد تلفات فقط مربوط به خودروهای 
که در هیچ جای  کش و حامان اتباع خارجی غیرمجاز بودند  سوخت 
کشور چنین شرایطی وجود ندارد. منصور بیجار نیز در این جلسه اظهار 
داشت: مصوبات این جلسات جنبه عملیاتی دارد و دستگاه های 
متولی به ویژه شهرداری ها و ادارات راهداری و حمل ونقل جاده ای 
باید با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها اهتمام جدی در راستای 
تحقق مصوبات داشته باشند، بنابراین عدم حضور مدیران در جلسه، 
ح مطالب قابل پذیرش نیست.  سهل انگاری و ارائه پاسخ کلی برای طر
گر اطاع رسانی و فرهنگ سازی به درستی انجام شود بخش  وی افزود: ا
زیادی از مشکات حل خواهد شد و این امر مهم  همکاری و هماهنگی 

سایر نهاد ها و سازمان های مرتبط را می طلبد.

در دستور کار ستاد قرار گرفت؛
انجام پروژه های باز آفرینی شهری و پیگیری 
جهت جذب اعتبارات اباغ شده سال 97 

شاهرود- خبرنگار رسالت:
 جلسه بازآفرینی شهری با حضور مهندس عمیدی مدیر کل راه و شهرسازی ،
راهداری و حمل و نقل جاده ای شرق استان، مسئولین اجرایی ستاد  در سالن 
 جلسات فرمانداری ویژه شاهرود برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی در جلسه ای 
که جهت بررسی وضعیت  پروژه ها واعتبارات ستاد بازآفرینی شهری  تشکیل گردید 
کبریان ریاست دادگستری شاهرودضمن بیان نکاتی در خصوص  در ابتدا آقای ا
کارآمد و بافت های فرسوده و نا امن ،به اعام آمادگی همکاری همه  محات نا
جانبه دستگاه قضائی با این ستاد اشاره نمود. در این نشست ضمن اشاره به 
اباغ اعتبار به مبلغ 13 میلیارد و 4۰۰میلیون تومان سال 97 و اعام  پروژه های در 
دست اقدام برگزاری مناقصه به مبلغ 6 میلیارد و 8۵۰ میلیون تومان توضیحاتی 
در خصوص وضعیت تعداد 12 پروژه توسط شهرداری ،6 پروژه توسط شرکت آب 
وفاضاب و 3 پروژه توسط شرکت توزیع برق ارائه گردید. در پایان مهندس عمیدی 
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دستگاه ها و مسئولینی که جهت سرانجام رسیدن 
کید ویژه ای در خصوص جذب اعتبارات اباغ  این پروژه ها همکاری میکنند تا

شده به جهت کمبود زمان و به قید فوریت داشت.

 همایش ملی باز آفرینی در  نیشابور 
برگزار می شود

نیشابور- خبرنگار رسالت:
رئیس ستاد بازآفرینی شهری شهرداری نیشابور گفت: همایش ملی بازآفرینی 
کشور و راه و شهرسازی و مقامات استانی و نخبگان در  با حضور معاونان وزیر 
تاار جهاد دانشگاهی و هتل امیران نیشابور برگزار می شود.مهندس هادی 
نیرآبادی افزود: اهداف همایش، تعیین مفهوم بازآفرینی برای مردم و ادارات، 
گرفتن  گشایی امور اداری و اقتصادی و  گره  استفاده از حضور مقامات برای 
کرد: باید نگاه های  اعتبار بیشتر از بودجه های مربوط ملی است.وی اظهار 
هویتی و اجتماعی در بازسازی شهرها لحاظ شود زیرا بازسازی فقط ساخت راه 
و ساختمان چند طبقه نیست.این مقام مسئول در شهرداری نیشابور با اشاره 
به سکونت یکصد هزار تن شهروند از مناطق حاشیه نشین نیشابور، اطاع داد: 
مطابق قوانین جدید موظفیم  سند توسعه 17 محله سکونتگاهی به عاوه 
گری محات  بافت تاریخی فرسوده را از طریق دفاتر در حال احداث تسهیل 
کنیم.نیرآبادی  با رویکرد مشارکت مردم در نوشتن محله محور سند دنبال 
ح محله نشاط و زندگی از سه محله 14 معصوم، گنبد سبز  اضافه کرد: اجرای طر

و شهیدبهشتی در دست اجرا است.

شهردار قرچک خبر داد:
افتتاح پنج پروژه عمرانی شهرداری 

قرچک با حضور معاون استاندار
قرچک- خبرنگار رسالت:

محسن خرمی شریف از افتتاح پنج پروژه عمرانی شهرداری قرچک 
با حضور معاون استاندار تهران خبر داد. وی در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: پنج پروژه عمرانی مدیریت شهری قرچک با اعتباری 
بالغ بر 6۰ میلیارد ریال با حضور محمدتقی زاده معاون امور عمرانی 
استانداری تهران23 خرداد به بهره برداری رسید. ایشان افزود: اولین 
پروژه استخر ولیعصر)عج( است که پس از 3 سال تعطیلی با متراژ1۵۰۰ 
مترمربع با اعتباری بالغ بر 3۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی طبق 
کیفیت استخرهای درجه  یک بازسازی و  استانداردهای روز دنیا و با
کرد: دومین پروژه 2 سوله  افتتاح شد. این مدیر شهری خاطرنشان 
چندمنظوره مدیریت بحران است که سال گذشته با حضور معاونین 
استاندار تهران کلنگ زنی شد. این 2 پروژه به متراژ حدود 11۰۰ مترمربع 
با اعتباری بالغ بر 2۰ میلیارد ریال در بلوار شهید موثق پور طاییه و 
بلوار 9 دی پوئینک افتتاح خواهد شد. خرمی شریف بیان داشت: 
پروژه سوله چندمنظوره مدیریت بحران شهر قرچک از مصوبات سفره 
که به بهره برداری رسید. وی  یک روزه استاندار تهران به قرچک بود 
در پایان گفت: این ۵ پروژه از وعده هایی بود که به مردم خوب و فهیم 
قرچک قول داده بودم که افتتاح شدند. شعار ما در مجموعه مدیریت 
شهری قرچک خدمت به شهروندان است و در این خصوص از هیچ 

تاشی فروگذار نیستیم.

خبر

استاندار  یزد:
 پیشرفت طرح های نیمه تمام در 

 استان یزد به صورت ماهانه 
بررسی می شود

یزد– خبرنگار  رسالت: 
ح های نیمه تمام در استان   محمد علی طالبی گفت: پیشرفت طر
که در مراسم  یزد به صورت ماهانه بررسی می شود. استاندار یزد 
تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت استانداری با بیان اینکه 
که در استانداری به وجود آمد دو  سال 96 با اصاح ساختاری 
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت 
و منابع ادغام شد که مورد اعتراض بسیاری از استانداری ها صورت 
گرفت اظهار داشت: با توجه به اهمیت این دو پست از همان ابتدا 
برای اصاح این موضوع اقداماتی صورت پذیرفت تا اینکه در پاییز 
97 برای 14 استانداری پست مدیریت و منابع استانداری دوباره 
ایجاد شد. وی خاطرنشان کرد: همه تغییراتی که ایجاد شد انگیزه 
جدیدی را در بخش های خود به وجود آورد و تاش افراد منتخب در 
هر بخش ستودنی و هر فرد با انگیزه و انرژی بسیار خوبی امور مربوطه 
کند. طالبی با بیان اینکه در سال جدید و سالیان  را پیگیری می 
بعد باید شاهد سه اتفاق مهم در سطح استان باشیم گفت: اجماع 
که بحث  گفتمانی، برنامه محوری و همچنین توجه به الگوی برتر 
حکمرانی خوب است از جمله موارد بسیار مهمی است که باید مورد 
گیرد. وی یکی از اولویت های استان یزد  توجه همه در استان قرار 
را در زمینه اشتغال جهت دهی تسهیات به سمت اشتغال مولد 
کنونی  کرد و اظهار داشت: حفظ اشتغال  در شهرستان ها عنوان 
که باید در نظر داشته باشیم  یکی از اولویت های استان یزد است 
کید بر اینکه  گذشته تکرار نشود. طالبی در پایان با تا اشتباهات 
فرمانداران برای جذب سرمایه در حوزه های مختلف تاش خود را 
کار بگیرند افزود: هدفمان باید جلب و جذب شرکت های بزرگ  به 
که در این راستا ابتدا باید شناخت  گذاری در استان باشد  سرمایه 
کافی از ظرفیت های هر شهرستان احصا و آن زمان با این شناخت 

به دنبال سرمایه گذار  باشیم.

علیداد کیانی:
 روستاهای خارج از  پوشش آبفار 

بیشتر در معرض احتمال آلودگی آب قرار دارند
اهواز- خبرنگار رسالت:

معاون بهره برداری آب و فاضاب روستایی خوزستان گفت: تأمین 
آب شرب یک هزار و ۵۵ روستا به صورت خودگردان یا از طریق 
که احتمال آلودگی آب در این  شرکت های صنعتی تأمین می شود 
روستاها بااتر است. علیداد کیانی بیان کرد: رسالت اصلی تأمین و 
توزیع آب شرب سالم و پایدار برعهده شرکت آب و فاضاب روستایی 
است اما از چهار هزار و 1۵ روستای دارای سکنه خوزستان با جمعیت 
بیش از یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر، 2 هزار و 96۰ روستا تحت پوشش 
شرکت آبفار هستند. وی ادامه داد: آب شرب مابقی روستاها به 
گاز، امور عشایر و راه آهن  صورت خودگردان، شرکت نفت، شرکت 
تأمین می شود و مشکات ایجاد شده در حوزه آب شرب بیشتر در 
کیانی با اشاره به اینکه روستاهای  گیرد.  این روستاها صورت می 
ج از تحت پوشش دارای جمعیت زیادی هستند یادآور شد:  خار
گذشته از آب پایداری برخوردار بودند اما تداوم  این روستاها در 
خشکسالی ها سبب کمبود منابع تأمین کننده آب شرب آنها شد. 
وی گفت: آبفار روستایی نظارتی بر فرآیند تأمین آب در این روستاها 
ندارد و قبض آبی برای آنها صادر نمی شود اما در زمان بروز بحران 
و تنش انتظار می رود که شرکت آب و فاضاب روستایی اقدام کند 
این درحالی است که ردیف اعتباری برای این روستاها در نظر گرفته 
نمی شود. وی افزود: تصفیه خانه های ساخته شده قادر به تصفیه 
کدورت آب( هستند اما در سیاب  آب تا پنج هزار NTU )شاخص 
که هیچ تصفیه خانه ای نمی  این شاخص به 17 هزار NTU رسید 
کند. معاون آبفار خوزستان اظهار  توانست چنین آبی را تصفیه 
داشت: در شهرستان رامهرمز منابع تأمین آب شرب بخش مرکزی 
رامهرمز از آب های زیر زمینی است که امکان ورود آلودگی به آنها کم 
است و تنها آب شرب 2 روستای چم مرداس و رود زرد از آب های 

سطحی تأمین می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان:
 ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی 
راه های آسیب دیده لرستان نیاز است

خرم آباد– خبرنگار  رسالت:
گفت: بازسازی راه های آسیب دیده از سیل لرستان   رضا خالقی 
نیازمند 12۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. وی اظهار داشت: در پی 
وقوع سیاب فروردین ماه در استان، مرحله نخست کار اداره کل راه 
و شهرسازی لرستان بازگشایی راه ها بود که این کار از طریق کارهای 
ماشین آاتی و با کمک سایر استان ها انجام شد تا در مسیرهایی که 
راه قطع بود و زندگی مردم مختل شده بود وضعیت به حالت عادی 
کار با سرعت و جدیت  برگردد. خالقی با بیان اینکه مرحله نخست 
که باز شدند  خوبی پیگیری شد و به نتیجه رسید افزود: راه هایی 
استاندارد نیستند و از  ایمنی و  زیر سازی خوبی برخوردار نبوده و بعضا 
روسازی هم انجام نشده چون یک کار ماشین آاتی و بدون حضور 
طراح و مشاور بوده بنابراین مرحله دوم این است که کار این راه ها 
به صورت اساسی انجام شود که بدین منظور کارهای مطالعات و 
طراحی در حال انجام است ولی اجرای آنها منوط به اباغ اعتبار است. 
وی عنوان کرد: برای انجام کارهای اساسی مقدمات کار فراهم شده 
کارها نیازمند تامین اعتباری حدود هزار و 2۰۰ میلیارد  ولی اجرای 
تومان است و از آنجا که تامین این اعتبار از عهده استان برنمی آید و 
در سطح ملی نیز اعتبارات وزارت راه و شهرسازی جوابگوی این میزان 
نیست قاعدتا باید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات 
بحران یا از سایر منابع نسبت به تامین اعتبار اقدام کند تا کارها انجام 
شود. خالقی بیشترین خسارت سیاب به راه های استان را مربوط 
به شهرستان پلدختر دانست و گفت: حجم گستردگی خسارت به 

حدی است که زمان بر است که به قبل از سیل  برگردد.

 نقش بی بدیل روابط عمومی ها در  توسعه 
شهرستان ری

شهرری- خبرنگار رسالت:
در  دیدار هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان ری با دکتر اسماعیلی 
راد، فرماندار ری به نقش بی بدیل روابط عمومی ها در توسعه شهرستان اشاره شد. دکتر 
 اسماعیلی راد فرماندار شهرستان ری ، موفقیت ادارات را در حمایت مدیران از روابط 
عمومی ها دانست. احمد اسماعیلی راد  در دیدار اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های شهرستان ری افزود: فعاان حوزه روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی 
بین مردم و مسئولین،نقش اساسی در توسعه و آبادانی شهرستان ری دارند و همانگونه که 
شغل خبرنگاری به عنوان یک شغل سخت و زیان آور شناخته شده است، فعالیت در روابط 
که فعاان ارتباطات بایستی با اشراف کامل به  عمومی هم بسیار سخت و سنگین است،چرا
قوانین و مقررات به اطاع رسانی سازنده بپردازند. در این دیدار اعضای هیئت رئیسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های شهرستان ری نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص جایگاه 

و نقش روابط عمومی ها در سطح ادارات و جامعه عنوان کردند.

مدیر کل بهزیستی استان اردبیل خبرداد:
شناسایی ۲۵۱ کودک کار  در  استان اردبیل

اردبیل- خبرنگار رسالت:
 بهزاد ستاری گفت: تعداد 2۵1 کودک خیابانی و کار در این استان شناسایی شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است. وی 
در بازدید از مرکز جهاد دانشگاهی اردبیل و عقد تفاهم نامه توانمند سازی خانواده های تحت پوشش بهزیستی و پیشگیری 
از معلولیت ها اظهار داشت: از این تعداد 166 نفر دارای نیازهای ویژه از جمله خدمات درمانی، اشتغال والدین و مشارکت 
تحصیلی بودند که با توجه به مصوبه اخیر کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابانی استان، به دستگاه های مربوطه ارجاع و 
کار شناسایی شده در استان اردبیل دارای خانواده هستند.  کرده اند. ایشان افزود: بیشتر کودکان  خدمات مذکور دریافت 
کن حاشیه شهر بوده و به دایل فقر مالی، فقر  مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: خانواده های این کودکان بیشتر سا
کار در خیابان ها سوق داده شده اند. ستاری ادامه داد: با هدف توانمند سازی  فرهنگی، فقدان یا اعتیاد یکی از والدین به 
کار کارگاه فرشبافی برای مادران آنها توسط مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده )مؤسسه غیر دولتی( ایجاد  خانواده کودکان 
کنون زمینه اشتغال حدود 2۰ نفر از مادران کودکان کار و خیابانی را فراهم کرده است. وی گفت: در سال گذشته سه  شد که تا
میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال توسط بهزیستی و مؤسسه مذکور برای توانمند سازی این افراد هزینه شده است. ستاری تصریح 

کرد: ساماندهی هرچه بهتر این کودکان نیازمند مشارکت جدی مسئوان تمام دستگاه های عضو کمیته می باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری 
روابط عمومی ها نباید محافظه کاری کنند 

شهرکرد-خبرنگار رسالت:
اقبال عباسی گفت: روابط عمومی ها به راحتی می توانند ارتباطات میان مردم و مسئوان را شفاف کرده و با صداقت و بدون ترس و واهمه انتقال دهند، 
کاری کنند. وی در نهمین همایش تجلیل از روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی چهارمحال و  که در این میان روابط عمومی ها نباید محافظه 
کید کرد: مدیران روابط عمومی نباید تحت تاثیر تغییرات مدیریتی در سازمان قرار گیرند،  بختیاری با شعار "روابط عمومی، نقش آفرینی، رونق تولید" تا
بلکه باید افرادی ثابت باشند و تا حد ممکن تغییر نکنند. وی افزود: روابط عمومی باید پیوند دهنده میان عوامل درون سازمانی و برون سازمانی با مدیر 
سازمان باشد، پیوستگی ها را میان مردم و دولت یا دستگاه تقویت کند وخدمات سازمان را به مردم انتقال دهد. استاندار در ادامه گفت: روابط عمومی 
باید در مقام مشاور مدیر باشد وهمچنین دارای بهترین جایگاه اداری از لحاظ ساختار و تجهیزات و امکانات مدرن باشد، تا بتواند در جهت شکوفایی 
سازمان قدم بردارد. وی افزود: مدیران روابط عمومی در دستگاه های اجرایی باید بهترین، امین ترین و نزدیک ترین افراد به مدیر سازمان و همچنین 
شالوده اصلی سازمان باشند. عباسی تصریح کرد: تحقق شعار محوری سال یعنی »رونق تولید« مستلزم حرمت گذاری نسبت به خاقیت ها، تاش ها 
و از همه مهم تر باورمندی به ظرفیت های بی بدیل داخلی است. وی یادآور شد: روابط عمومی ها منویات معظم له را به مردم و خواسته های مردم را 
به دولتمردان منتقل و همچنین در راستای درک موانع تولید با هدف رفع آن تاش می کنند . استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: رونق تولید 

نقش اساسی در خنثی سازی تحریم دشمنان دارد و با رونق تولید می توانیم مشکات اقتصادی کشور را برطرف کنیم. 

رئیس دانشگاه آزاد استان سمنان:
  هیچ دانشجوی دانشگاه آزاد در استان سمنان 

مشکل خوابگاه ندارد
سمنان– خبرنگار  رسالت:

عبداه خالصی دوست با بیان اینکه هیچ 
دانشجوی این دانشگاه مشکل خوابگاه ندارد از 
ح پایش در دانشگاه آزاد کشور خبر داد  اجرای طر
و گفت: بر این اساس واحدهای دانشگاهی آزاد 
سمنان مسائل مربوط به حوزه کویر این استان را 
کنند. وی در جمع خبرنگاران با اشاره  دنبال می 
به اجرای برنامه های ویژه در راستای کیفی سازی 
آموزش به عنوان اولویت مهم دانشگاه آزاد در 
سراسر کشور اظهار داشت: دانشگاه آزاد قدرت 
آموزشی بسیار بزرگ در کشور محسوب می شود 
کنون به دنبال این است تا معضات کشور را با  و ا
انجام تحقیقات کاربردی از سوی پژوهشگران 
این دانشگاه برطرف کرده و به قدرت اقتصادی 
دانش محور تبدیل شود. ایشان از دانشگاه آزاد 
به عنوان بهترین مصداق اجرای اصل 44 قانون 
اساسی نام برده و با بیان اینکه این دانشگاه بدون 
اینکه باری بر دوش دولت تحمیل کند؛ آموزش 
عالی را به اقصی نقاط کشور برده است تصریح 
کرد: دانشگاه آزاد در چله اول انقاب نیاز جامعه 
را در بحث آموزش درک کرده و با توجه به آن به 

سیل مشتاقان علم پاسخ داد و امروز جامعه از 
نظر آموزش اشباع  شده است؛ اما باید بگوییم 
که امروز کشور به تحقیقات کاربردی نیاز زیادی 
دارد و دانشگاه آزاد می تواند در این زمینه نقش 
گفتنی است بیش از 16 هزار و  کند.  مهمی ایفا 
۵۰۰ دانشجو در واحدهای دانشگاهی دانشگاه 
آزاد استان سمنان مشغول به تحصیل هستند 
که 1۰ درصد این تعداد در رشته های دکترای 
تخصصی، 1۰ درصد آن نیز در رشته های دکترای 
حرفه ای، 2۵ درصد این دانشجویان در رشته های 
کارشناسی ارشد و همچنین  مختلف مقطع 
۵۵ درصد آن نیز در مقطع کارشناسی مشغول 

به تحصیل  هستند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان :

باحضورسردارسامی؛اجاسیهنهاییكنگره۵۴۰۰شهیدكردستاندرسنندجبرگزارمیشود
سنندج-خبرنگاررسالت:

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در نشست 
خبری باخبرنگاران رسانه های گروهی استان 
کنگره ملی ۵4۰۰  از برگزاری اجاسیه نهایی 
شهید استان در سنندج باحضور سردار سامی 
فرمانده سپاه خبر داد و گفت: کردستان مفتخر 
به برگزاری دو کنگره است، کنگره پیشمرگان 
کرد استان های آذربایجان غربی،  مسلمان 
کرمانشاه و کردستان که با محوریت شهدای 
کنون نیز  پیشمرگ مسلمان کرد برگزار شد و ا
کنگره ملی ۵4۰۰  در شرف اجاسیه نهایی 

شهید استان هستیم.
بیان  افزود:  ر محمدحسین رجبی  سردا
خاطرات و رشادت های دوران دفاع مقدس، 
مجاهدت های رزمندگان و انتقال مفاهیم 
ایثارگری و شهادت طلبی و انقابی به نسل 
جدید با هدف آشنایی با تاریخ خودمان 
کنگره های  از اهداف برگزاری اجاسیه ها و 

شهداست. وی اظهار داشت: کار بزرگ شهدا، 
ایجاد امنیت پایدار استان و کشورمان است که 
کر این نعمت باشیم چرا که  باید هر لحظه شا
معصومین می فرمایند، امنیت و سامتی دو 
نعمت مجهول هستند  و لذا باید برای نعمت 

امنیت پایدار در استان از شهدا قدردانی کنیم 
گر به دوران اوایل انقاب و ناامنی هایی  که ا چرا
که ضدانقاب در کردستان برای مردم به وجود 
آورده بود، فکر کنیم، اهمیت برخورداری از نعمت 
امنیت پایدار بیشتر برای ما عیان می شود. 

سردار رجبی بااشاره به اینکه  در راستای انجام 
اقدامات خدماتی، اجتماعی و حمایتی از کنگره 
قبلی که تا اان برگزار شده است از یک هزار و 6۰ 
خانواده ضدانقاب که کشته شده اند دلجویی 
 شده است تصریح کرد: خیلی از این خانواده ها
که با آنها  مشکاتی دارند و در نشست هایی 
که  داشتیم جالب ترین موضوع این است 
کشته شدگانشان داشتند قبول  که  راهی 
ندارندو این افراد در کنار ابراز عاقه و ارادت به 
رهبر معظم انقاب از آنچه فرزند یا هر عضوی 
از خانواده  آنها در یک مقطع زمانی دچار خطا 
کنند. فرمانده قرارگاه  شده اند ابراز بیزاری می 
کردستان در پایان  استانی شهید شهرامفر 
گفت: اجاسیه نهایی کنگره ملی ۵4۰۰ شهید 
کردستان سی ام ماه جاری در سالن 6 هزار نفری 
گوان سنندج با حضور شخصیت های   22
کشوری، استانی ، خانواده های معظم شاهد 

و اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

مهندس رضا راعی:
موزه آبفای اصفهان باید با نگاه ملی راه اندازی شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیان: 
با رفع نواقص قانونی؛ ظرفیت ها و مشوق های بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود

اصفهان- خبرنگار رسالت:
رئیس گنجینه ملی آب ایران  گفت: موزه صنعت 
آب و فاضاب استان اصفهان باید با نگاه ملی 
و در شأن پایتخت فرهنگی جهان اسام ایجاد 
شود. چرا که اصفهان تنها شهری در کشور است 
که دارای خانه فرهنگ آب می باشد. وی در 
جریان بازدید از خانه فرهنگ آب اصفهان بر 
انتخاب مکانی مناسب برای راه اندازی گنجینه 
کید کردو گفت:  صنعت آبفای استان اصفهان تا
استان اصفهان ظرفیت داشتن موزه تخصصی 
آب و آبفا را دارد و گنجینه ملی آب ایران  از این 

حرکت های سازنده فرهنگی حمایت می کند. 
کار احداث  کنون  گفت: هم ا مهندس راعی 
موزه یا پارک موزه آب در استان های مرکزی، 
آذربایجان شرقی و خوزستان در حال انجام است 
و در شهر شاهرود نیز بخش خصوصی اقدام به 
راه اندازی موزه آب کرده که 7۰ درصد آن مربوط 
کید بر  به صنعت آب و فاضاب است. وی با تا
آموزش مصرف بهینه در خانه فرهنگ آب اعام 
کرد: در حال حاضر  اصفهان دارای مرکزی تحت 
عنوان خانه فرهنگ آب می باشد  انتظار می 
رود در این مرکز که اقشار مختلف جامعه تحت 

گیرند این فعالیت  آموزش مصرف بهینه قرار می 
مهم فرهنگی با قوت ادامه یابد و در این راستا 
موسسه گنجینه ملی آب نهایت همکاری را با 
کار قرار می دهد.  خانه فرهنگ آب در دستور 
وی ادامه داد:تاسیس خانه فرهنگ آب و کارکرد 
آن  نیز به عنوان الگوی مفید پیرامون ترویج 
 مصر بهینه آب باید  در سطح ملی اطاع رسانی 
شود تا از این تجربه سایر استان ها بهره مند 
کبر بنی طباء نیز افزود: در عین حال  شوند. سید ا
 آبفای استان اصفهان به دنبال ارائه آموزش های

کنار   عمومی و تخصصی به عاقه مندان در 

بازدید از موزه است. وی گفت: به همین دلیل 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در صدد 
استقرار و افتتاح گنجینه و مرکز آموزشی تخصصی 
نظیر خانه فرهنگ آب در یک مکان وسیع و در 
دسترس شهروندان است. مدیرروابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و  فاضاب استان 
اصفهان  با بیان اینکه صرفه جویی یکی از عناصر 
گفت: به  بارز فرهنگی جامعه اصفهان است  
 منظور  پاسداشت آب و فرهنگ سازی مصرف  ،
تاسیس و راه اندازی خانه فرهنگ آب اصفهان 

را دردستور کار قرار دادیم.

محمد مهدی مفتح:

  روند ثبت جهانی گردوی تویسرکان 
شتاب می گیرد

 ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید رهاسازی شد
ساری– خبرنگار  رسالت:

جانشین مدیرکل شیات مازندران از  رهاسازی 
بیش از 2۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید حاصل 
از تکثیرطبیعی در مازندران به مناسبت هفته 
 جهاد کشاورزی در استان خبر داد. قاسم کریم زاده 
 27 یی  گشا باز با  ن  ما همز شت:  ا ظهار د ا
استخرپرورش بچه ماهی سفید در جایگاه های 
که در  شرکت های تعاونی پره و 18 رشته شیل 
رودخانه های شیاتی استان ایجادشده بود، 
بیش از 2۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید پس از 
رسیدن به وزن مناسب به دریا رهاسازی شدند. 
وی با اشاره به وضعیت نامناسب رودخانه ها 
به دایل مختلف برای تکثیر طبیعی ماهیان  
دریایی، احداث استخرها و حوضچه های 
پرورش ماهی در مجاورت تعاونی های صیادی 

و انتخاب مکان های مناسب در رودخانه های 
گام مهم شیات و جامعه صیادی  شیاتی را 
برای بازسازی ذخایر برشمرد. کریم زاده گفت: 
احداث استخر در مجاورت شرکت های تعاونی 
پره در سواحل دریا برای تکثیر طبیعی بچه ماهی 
سفید امسال نسبت به سنوات قبل بیش از 2۰۰ 
درصد و ایجاد شیل در رودخانه ها توسط صیادان 
وبانظارت شیات بیش از 2۰ درصد رشد داشته 
کرد: دریای خزر استخر بزرگی  است. وی بیان 
برای پرورش آبزیان است که در تامین پروتئین 
مورد نیاز، ایجاداشتغال و درآمد نقش مهمی 
دارد. گفتنی است شیات مازندران به منظور 
کمک به بازسازی ذخایر آبزیان دریا با دو روش 
گام های  کمک جامعه صیادی تاش ها و  و با 

خوبی از چند سال قبل برداشته است.

رقابت برای معرفی برترین دادرس های هال احمر البرز
ج- خبرنگار رسالت: کر

معاون امور جوانان جمعیت هال احمر البرز پایان 
مرحله شهرستانی مسابقات آماده ویژه تیم های 
دادرس برتر را اعام کرد. محمد باقر خلفی با بیان 
 اینکه هفتمین مرحله مسابقات آماده ویژه تیم های 
دادرس برتر شهرستان های استان برگزار شده 
است، گفت: به منظور تعیین تیم های آماده برتر در 
3سطح درون مدرسه ای، منطقه ای و شهرستانی 
برگزار شده است و تیم های برتر به مسابقات 
استانی راه می یابند. وی با بیان اینکه 3۰۰ هال 
احمری از شهرستان های سطح استان حضور 
 خواهند داشت، افزود: این مسابقات روز سه شنبه 
و چهارشنبه 28 و 29 خرداد ماه به ترتیب در قسمت 
پسران و دختران در مجتمع اردویی شهید رجایی 
به میزبانی هال احمر شهرستان فردیس برگزار می 

شود. خلفی اضافه کرد: دانش آموزان در قالب طرح 
 ملی دادرس در مسابقات آمـاده المپیاد مهـارت هـای 
امـدادی دادرسان هال احمر به رقابت با یکدیگر 
می پردازند. معاون امور جوانان جمعیت هال 
گفت: افزایش سطح ایمنی  احمر استان البرز 
کشور با تکیه بر  کاهش خطرپذیری مدارس  و 
تربیت تیم های دانش آموزی آماده برای مقابله با 
حوادث، توسعه و ترویج ظرفیت های خودامدادی 
 در میان دانش آموزان و ساماندهی تیم های

اولیه مدیریت بحران مبتنی بر دانش آموزان 
 آموزش دیده توانمند و برخوردار از مهارت های 
کارگروهی از اهداف اجرای این برنامه می باشد. 
برترین تیم های دادرس البرزی به مرحله ملی 
اعزام می شوند. دادرس مخفف عبارت دانش 

آموز آماده در روزهای سخت است

رشت- خبرنگار رسالت:
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیان گفت : صنایع 
کوچک و متوسط، محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی محسوب 
می شوند که با رونق بخشی فعالیت های این صنایع، می توان پویایی 
 جامعه را شاهد بود.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی گیان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیان بیان 
کوچک و متوسط، دارای اهمیت  کارآفرینی در صنایع  داشت: 
فراوان بوده و با راه اندازی هر واحد تولیدی کوچک، می توان با 
کوچک ترین ایده ای، به دنبال کارآفرینی باشیم.وی خاطرنشان 

کوچک و متوسط با  کرد: تعامل و همکاری واحدهای صنعتی 
هم و در جهت رونق تولید، فروش و کمک به بازاریابی، می تواند 
در افزایش تولید و اشتغال، نقش آفرینی مثبتی داشته باشد.
گیان تصریح  رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
کوچک و متوسط استان محرک توسعه اقتصادی  کرد: صنایع 
در سال رونق تولید است.احمدعلی شهیدی در ادامه با اشاره 
به قانون تشکیل شرکت های خدماتی در شهرک های صنعتی 
کنون  گفت: تا گذاری اداره امور شهرک های صنعتی،  برای وا
اداره امور 1۵ شهرک صنعتی در سطح استان گیان به صنعتگران 

گذار شده است. وی افزود: خوشبختانه با مشارکت صنعتگران  وا
کشور  گیان جزء استان های پیشتاز  گذاران، استان  و سرمایه 
گذاری امور اداره شهرک های صنعتی  در اجرای این قانون و وا
می باشد. وی با اشاره به لزوم حمایت از شرکت های خدماتی که 
کرد: در  اداره امور شهرک های صنعتی را برعهده دارند، تصریح 
کوچک و  گسترده ای از سوی سازمان صنایع  این زمینه تاش 
شهرک های صنعتی ایران در حال انجام است تا با برطرف شدن 
نواقص قانونی؛ ظرفیت ها و مشوق های بیشتری برای بخش 

خصوصی ایجاد شود.

تقدیر رئیس کانتری ۱79 خلیج فارس 
تهران بزرگ از شهردار و معاون خدمات 

شهری شهرداری کهریزک

کهریزک- خبرنگار رسالت:
رئیس کانتری خلیج  فارس تهران بزرگ از  زحمات و تاش بی وقفه شهردار و 
معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک به دلیل خدمت رسانی به زائران 
در ایام ارتحال امام خمینی)ره( تقدیر به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی 
کانتری 179 خلیج فارس عملکرد مدیریت  کهریزک؛ رئیس  شهرداری 

شهرداری کهریزک در ایام سالروز ارتحال امام خمینی)ره( را مثبت و قابل 
تقدیر  دانست و اظهار داشت: وحدت، همدلی و اتحاد مدیران شهرداری 
کهریزک در  میزبانی از زائران مرقد مطهر؛ ارزشمند و قابل تقدیر است. وی 
افزود: همکاری مناسب مدیریت شهری با نیروهای انتظامی جهت برقراری 

نظم و امنیت در مرقد مطهر و خدمت رسانی به زائران قدردانی کرد.

تویسرکان– خبرنگار  رسالت: 
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسامی 
 گفت: روند ثبت جهانی گردو در سازمان خوارو بار 
گیرد. محمد مهدی  جهانی)فائو( شتاب می 
مفتح اظهار داشت: ثبت جهانی محصول چند 
منظوره گردو از جنبه های مختلف کشاورزی، 
گردشگری، آیینی و فرهنگی و اقتصادی برای 

شهرستان تویسرکان اهمیت دارد.
وی افزود: مدت ها است که تاش برای ثبت 
گردوی تویسرکان آغاز شده اما این  جهانی 
روند به شتاب بیشتری برای رسیدن به نتیجه 
ازم نیاز دارد. مفتح با بیان اینکه از وزیر جهاد 
کشاورزی خواسته ایم تا زمینه ازم برای ثبت 

هرچه سریع تر گردوی تویسرکان در سازمان 
کید کرد: این  خوارو بار جهانی فراهم شود تا
موضوع را به صورت مستمر و با استفاده از تمام 
کنیم.  توان و ظرفیت های موجود دنبال می 
کارگروه  وی از تشکیل ستاد "جیاس" یعنی 
تخصصی برای ثبت جهانی گردوی تویسرکان 
در این شهرستان خبر داد و افزود: داشته ها 
و امکانات موجود حوزه کشاورزی و باغداری 
که  شهرستان تویسرکان به میزانی هست 
بتوان سازمان خوار و بار جهانی را مجاب به 
کرد:  کرد. مفتح تصریح  گردو  ثبت جهانی 
کنون نهالستان و زنجیره کامل باغ مادری و  ا
تولید نهال گواهی شده کشور در شهرستان 
 تویسرکان راه اندازی شده که در منطقه کم نظیر 
است و می توان از ظرفیت های آن به عنوان 
کرد.  گردو نیز استفاده  یک پژوهشکده 
گفتنی است شهرستان تویسرکان با بیش از 
پنج هزار و ۵۰۰ هکتار باغ های گردو برخوردار 
است و با تولید این محصول با مرغوبیتی در 
گردوی ایران نام  مقیاس جهانی، پایتخت 

گرفته است.
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خبربا مطبوعات جهان
تحليل رسالت از گزارش فاكس نيوز

جنگ نظرسنجي ها در آمريکا 
 بخش بين الملل  

سرعت انتشار نظرسنجي هاي عمومي و ايالتي در 
آمريکا به شدت افزايش يافته است. از شبکه هاي 
تلويزيوني و روزنامه ها تا مراکز علمي و تحقيقاتي 
هر روز نظرسنجي هاي مختلفي را در خصوص 
ميزان محبوبيت رئيس جمهور اياات متحده منتشر 
 مي کنند. وجه اشتراک همه اين نظرسنجي ها، 
کاهش محبوبيت دونالد ترامپ نسبت به انتخابات 

رياست جمهوري سال 2016 ميادي است.
 هم اکنون بازي به شدت نسبت به سال 2016 پيچيده تر است.نظرسنجي هاي 
موجود نشان مي دهد که جو بايدن از حزب دموکرات به مرحله نهايي 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2020 راه پيدا خواهد کرد. مطابق 
اکثر نظرسنجي ها، اگر بايدن به اين مرحله راه يابد، ترامپ کار دشواري براي 
شکست وي پيش رو خواهد داشت. يکي از اصلي ترين دردسرهاي ترامپ در 
 مقابله احتمالي با بايدن، حمايت راي دهندگان مستقل و افراد داراي راي هاي 
 سفيد و خاکستري از معاون رئيس جمهور سابق آمريکا است. از اين رو 
پيش بيني مي شود که مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2020 

ميان ترامپ و بايدن کاما مهم و تعيين کننده باشد. 
در نهايت اينکه انتشار نتايج نظرسنجي جنجالي از سوي فاکس نيوز، اعتراض 
شديد و بي سابقه ترامپ به اين شبکه و در نهايت عقب نشيني اين شبکه 
آمريکايي تندرو نمي تواند اجزاي يک بازي طبيعي قلمداد شود. بدون شک 
ترامپ و فاکس نيوز هر دو از اين آوردگاه به دنبال رسيدن به اهدافي بوده اند 
که در آينده مشخص خواهد شد!بدون شک، جان بولتون و مايک پمپئو نيز 
با ترديدي کامل در حال رصد اخبار شبکه فاکس نيوز و واکنش هاي ترامپ 

نسبت به اين اخبار هستند!
ترامپ  به طور رسمي تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 2020 را از 
ايالت فلوريدا آغاز مي کند نتايج تقريباً همه نظرسنجي ها نشان داده که او در 

مقابل نامزدهاي دموکرات شکست خواهد خورد.
 رئيس جمهور آمريکا در توجيه خبط بودن نظرسنجي ها، به نظرسنجي هاي 
سال 201۵ اشاره مي کند. ترامپ در ژوئن 201۵ نيز به دنبال اعام نامزدي خود 
در انتخابات رياست جمهوري 2016 با نتايج نظرسنجي هايي مواجه شد که نشان 
مي دادند او از »هياري کلينتون« نامزد دموکرات پيشتاز رقابت هاي انتخاباتي به 
ميزان 20 درصد عقب تر است. اين پيشتازي دموکرات در سراسر کارزار انتخاباتي 
سال 2016 ادامه داشت تا اينکه در روز انتخابات، ترامپ به عنوان نامزد پيروز 
معرفي شد.رئيس جمهوري آمريکا اخيراً  گفته هنوز بسيار زود است که بر نتايج نظر

 

سنجي هايي متمرکز شود که از شکست او در مقابل دموکرات ها حکايت دارند.
با اين حال به نظر مي رسد وي قصد دارد با اين اظهارات از سطح تنش هاي 

موجود در ميان طرفداران خود بکاهد.
 بر اساس نظرسنجي جديد فاکس نيوز، ترامپ با اختاف 10 درصد از 
»جو بايدن« رقيب دموکرات خود عقب تر است و تعدادي از نامزدهاي دموکرات 
از جمله »برني سندرز« سناتور مستقل از ايالت ورمونت، و »اليزابت وارن« 
از ماساچوست از او پيشي گرفته اند.ترامپ روز سه شنبه در پيامي توئيتري 
تاکيد کرد که حمايت از او در نظرسنجي ها در مقابل آنچه که »ماتلي کرو« 
نامزدهاي دموکرات سال 2020 ناميد، بيشتر است. )ماتلي کرو يک گروه 
موسيقي سبک هوي متال است که در سال 1۹۸1 در آمريکا پايه گذاري 
شد.(.در هر حال هر اندازه به رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 
2020 ميادي نزديک تر مي شويم، جنگ نظرسنجي ها  و سياستمداران در 
کاخ سفيد جدي تر و گسترده تر مي شود. منازعه اي که تا نوامبر سال 2020 

ميادي ادامه خواهد داشت.

گابارد خطاب به ترامپ:
راهبردت درقبال ايران، كوته بينانه است

رقيب دموکرات ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 2020 آمريکا، وي را به 
کوته بيني در برخورد با ايران متهم کرد.به گزارش خبرگزاري مهر، »تولسي 
گابارد« عضو دموکرات مجلس نمايندگان آمريکا از ايالت هاوايي و نامزد پست 
رياست جمهوري اين کشور در انتخابات 2020، در پيامي توئيتري خطاب به دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريکا، گفت: راهبرد تو در قبال ايران کوته بينانه و مبتني بر 
مشاوره هاي بدخواهانه است.در همين راستا، وي خواستار تغيير مسير ترامپ شد 
و به او پيشنهاد داد قبل از اينکه خيلي دير شود؛ به برجام بازگردد.وي خطاب به 
ترامپ گفت: غرور و محاسبات سياسي ات را کنار بگذار و به خاطر صاح مردمت، 
کار صحيح را انجام بده.ازم به ذکر است که رويکرد سياسي دونالد ترامپ رئيس 
جمهور اياات متحده آمريکا تا کنون مورد انتقاد دموکرات ها و حتي برخي از 

جمهوري خواهان سنتي قرار گرفته است.
    

مركل عنوان كرد:
ايران در دستور كار نشست گروه ۲۰

صدراعظم آلمان ضمن تائيد بر يافتن راهکار سياسي براي بحران موجود، 
گفت که موضوع ايران در دستور کار نشست گروه 20 قرار دارد.به گزارش 
فارس، »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان گفت که در جريان نشست گروه 20 
درباره ايران تبادل نظر خواهد شد.مرکل تاکيد کرد که بايد براي بحراني که 
به ايران ارتباط دارد، راهکار سياسي پيدا شود.صدراعظم آلمان همچنين 
در بروکسل به خبرنگاران گفت که کشور هاي اروپايي همچنان اميدوارند 
که تنش موجود ميان ايران و آمريکا به وسيله راهکار سياسي حل شود. وي 
همچنين گفت که مشاوران سياست خارجي دولت هاي اروپايي در حاشيه 
نشست شوراي اروپايي با هم ديدار و درباره تنش در منطقه غرب آسيا با هم 
تبادل نظر کرده اند.مرکل گفت: »طبيعتا ما درباره شرايط نگران هستيم 
و به مذاکرات ديپلماتيک ادامه مي دهيم تا در اين شرايط بسيار متشنج، 
راهکاري سياسي بيابيم.«نشست کشور هاي اقتصادي جهان موسوم به گروه 

20، روز هاي 2۸ و 2۹ ژوئن )۷ و ۸ تيرماه( در ژاپن برگزار مي شود.
    

اسماعيل رضوان: 
 با تمام توان با معامله قرن 

مقابله مي كنيم
عضو ارشد حماس در سخناني تأکيد کرد که ملت فلسطين با تمام توان با 
»معامله قرن« مقابله مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فلسطين 
اليوم، »اسماعيل رضوان« عضو ارشد حماس در سخناني تأکيد کرد که 
ملت فلسطين با تمام توان خود با معامله قرن مقابله مي کند.بر اساس اين 
گزارش، وي افزود: معامله قرن نه تنها ملت فلسطين بلکه همه امت عربي 
و اسامي را هدف گرفته است.وي گفت: اگر مقاومت و سلسله تظاهرات 
بازگشت نبود، دشمن اکنون در صدد حمله به ديگر کشورهاي عربي بود.
رضوان افزود: حضور ده ها هزار نفري فلسطيني ها در تظاهرات بازگشت، 
پاسخي به معامله قرن و نشست اقتصادي منامه است.وي با تأکيد بر مخالفت 
حماس با کنفرانس اقتصادي بحرين از کشورهاي عربي و اسامي خواست 
اين کنفرانس را تحريم کنند.ازم به ذکر است که بنيامين نتانياهو نخست 
وزير رژيم صهيونيستي، دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات متحده آمريکا 
و محمد بن سلمان وليعهد سعودي بازي خطرناکي را در تقابل با ملت 
فلسطين و آرمان هاي اين ملت مظلوم آغاز کرده اند که البته درنهايت 

سرنوشتي جز شکست و ناکامي نخواهد داشت.

رئيس پيشين بخش اطاعات سازمان جاسوسي 
موساد اعتراف کرد مردم ايران پايداري بسياري 
دارند و تحريم ها به تنهايي نمي تواند روي آنها کارساز 
باشد.به گزارش خبرگزاري فارس، »امنون سوفرين« 
)amnon sofrin( رئيس پيشين بخش اطاعات 
سازمان جاسوسي موساد اذعان کرد »ايراني ها قدرت 

پايداري بسياري دارند«.
وبگاه لبناني »النشره« به نقل از رسانه هاي صهيونيستي 
گزارش داد، سوفرين ضمن تأکيد بر ايستادگي ايراني ها 
افزوده است: فشار اقتصادي )تحريم ها( به تنهايي نمي تواند 

ملتي مانند ايران را به زانو دربياورد.
حدود يک سال پيش بود )1۸ ارديبهشت 1۳۹۷( که 
دولت آمريکا به دستور ترامپ از توافق بين المللي برنامه 
جامع اقدام مشترک موسوم به »برجام« خارج شده و 
تمام تحريم هاي هسته اي ذيل اين توافق را در دو بازه 
۹0 و 1۸0 روزه مجددا اعمال کرد.البته اين تنها اقدام 
ضد ايرانِي کاخ سفيد طي يک سال گذشته نبود و دولت 

ترامپ هر هفته تحريم ها يا محدوديت هاي جديدي را 
عليه اشخاص و نهادهاي ايراني يا غير ايراني مرتبط با 
تهران اعمال کرده است. عاوه بر اين، مقامات آمريکايي 
مدت ها است که از »فشار حداکثري« عليه ايران صحبت 

مي کنند و تمام تاش خود را به کار گرفته اند تا فشارها 
بر ايران را به حداکثر ميزان ممکن برسانند.

ازم به ذکر است که آمريکا در پيشبرد اين اهداف خصمانه 
خود تنها نبوده و اتحاديه اروپا نيز با اقدامات ضد ايراني 

تقريبا مشابهي، واشنگتن را همراه کرده است.به دنبال 
تشديد مواضع ضد ايراني دولت آمريکا و تعلل اروپايي ها در 
اجراي وعده ها و تعهدات برجامي آنها، شوراي عالي امنيت 
ملي جمهوري اسامي ايران همزمان با سال روز خروج 
آمريکا از برجام با صدور بيانيه اي خطاب به کشورهاي 
عضو اين توافق اعام کرد: »جمهوري اسامي ايران در 
راستاي صيانت از امنيت و منافع ملي مردم ايران، و در 
اعمال حقوق خود مندرج در بندهاي 26 و ۳6 برجام، 
از روز 1۸ ارديبهشت ۹۸ برخي اقدامات خود در توافق 

برجام را متوقف مي کند«.
پس از انتشار اين بيانيه، »حسن روحاني« رئيس جمهور 
ايران نيز با اعام اينکه ايران به کشورهاي باقيمانده در 
برجام 60 روز مهلت داده تا به تعهدات خود ذيل اين 
توافق هسته اي عمل کنند و زمينه تأمين منافع ايران 
در اين توافق را فراهم کنند، تأکيد کرد که در نامه اي که 
به اين کشورها فرستاده، پيامدهاي ناديده گرفتن اين 

ضرب ااجل تعيين شده را مفصل شرح داده است.

اذعان  رئيس پيشين اطاعات  موساد  به پايداري ملت ايران

نيروهاي ارتش و انصاراه يمن توانستند پس 
از چندين ساعت درگيري، يک پايگاه نظامي 
سعودي را در استان »جيزان« عربستان به کنترل 

خود در آورند.
به نوشته خبرگزاري اسپوتنيک، اين پايگاه نظامي 
در بلندي هاي »قيس« واقع شده بود و نيروهاي 
يمني پس از چندين ساعت درگيري توانستند آن 
را به کنترل خود در آورند. پايگاه مذبور محل تجمع 
نيروهاي وابسته به دولت مستعفي منصور هادي بود.

در همين حال نيروهاي ائتاف سعودي-اماراتي که 
قصد داشتند از طريق استان »نجران« وارد خاک 
يمن شوند، در کمين نيروهاي يمني گير افتاده و 
مجبور به عقب نشيني شدند. در اين کمين ده ها تن 
از نيروهاي ائتاف سعودي کشته و زخمي شدند.به 
نوشته پايگاه خبري شبکه المسيره، جنگنده هاي 
سعودي در اين حمله، نيروهاي ائتاف را پشتيباني 
مي کردند اما يمني ها همزمان با استفاده از آتش 
توپخانه و به کارگيري تک تيراندازها، نيروهاي 
متجاوز را مجبور به عقب نشيني کردند. اما در جبهه 
استان »الضالع« در جنوب يمن که مدتي است 
آتش  درگيري ها فروکش کرده، ارتش و انصاراه 

يمن تاش نيروهاي وابسته به ائتاف سعودي-
اماراتي را براي ورود به شهرستان »القبيطه« ناکام 
گذاشتند که در طي آن سه دستگاه خودروي 
نظامي منهدم و سرنشينان آن کشته شدند. در 
شهرستان »اازرق« نيز عمليات نيروهاي ائتاف 
سعودي-اماراتي با شکست رو به رو شد و نيروهاي 
يمني يک خودروي زرهي نيروهاي دولت منصور 
هادي را با موشک ضد زره هدف قرار دادند که در 
اثر آن تمامي سرنشينان اين خودرو کشته شدند.

يورش ائتاف سعودي-اماراتي به يمن که از ششم 
فروردين سال 1۳۹۴ با هدف اشغال چند هفته اي 
يمن آغاز شده تا کنون ۹1 هزار کشته در پي داشته 

اما تا کنون به اهداف خود نرسيده است.

آل سعود در شوک؛
يک پايگاه سعودي در عربستان به دست انصاراه افتاد

رژيم صهيونيستي از اينکه رئيس جمهور آمريکا 
به ساقط شدن يک پهپاد پيشرفته اين کشور به 

دست ايران پاسخ نداده ،  عصباني است.
به گزارش خبرگزاري فارس، »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور آمريکا مدعي شد از آنجا که احتمال 
کشته شدن 1۵0 نفر داده شده، از پاسخگويي به 
سرنگوني يک پهپاد اين کشور توسط ايران منصرف 
شده است.علي رغم اينکه رژيم صهيونيستي رسماً 
به اين عقب نشيني آمريکا واکنش نشان نداد اما 
يک مقام اسرائيلي از عقب نشيني رئيس جمهور 

آمريکا ابراز انزجار کرد.
اين مقام مسئول )که نامش ذکر نشده( در گفت وگو 
با پايگاه تحليلي آمريکايي »المانيتور« بار ديگر 

ايران را در مسائل اخير به وجود آمده درباره برخي 
نفتکش ها در خليج فارس  متهم کرد و گفت: 
حقيقت آن است که آمريکا به ساقط شدن پهپاد 
و حمله به نفتکش ها در خليج )فارس( واکنش 
نشان نداد و اين موضوع باعث افزايش اعتماد 
به نفس سپاه پاسداران ايران شد. اگر ايراني ها 
بفهمند که ترامپ با ترس با آنها رفتار مي کند در 
برابر وي نيز مانند »باراک اوباما« رئيس جمهور 

سابق آمريکا نمايش قدرت خواهند داد.
در ادامه اين گزارش به نقل از يک مسئول 
عالي رتبه اسرائيلي آمده است: هدف ايران 
آن است که به دولت آمريکا ثابت کند ايران 
قدرت بسياري براي آسيب به منافع آمريکا و 
متحدان آن در منطقه دارد؛ ايران آماده است 
) تا کاري کند( که ترامپ بهاي ادامه تشديد 

تحريم ها را بپردازد.
در همين راستا، شبکه »الميادين« نيز به 
نقل از رسانه هاي اسرائيلي نوشت، ايراني ها از 
صبر استراتژيک به سمت در تنگنا قرار دادن 
راهبردي ترامپ قبل از انتخابات 2020 آمريکا 

روي آورده است.

خشم رژيم صهيونيستي از عقب نشيني »ترامپ« 
در قبال ايران

اصل شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودروسواري پژو RDI16۰۰ به رنگ 
سفيد صدفي روغني مدل 1385 و شماره موتور 11785۰1739۰ و شماره 
شاسي ۲3411۲85 و داراي شماره پاک ايران 81-911ب14 به نام و مالکيت 
پيمان اشکاني فرزند صفرعلي داراي كد ملي 465۰۰95174 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو 4۰5 نقره اي GLX به نام پرويز نورخدائي كد ملي 4۰71984۲87 
نام پدر رحيم شماره شناسنامه 169 شماره موتور 1۲489177۲16 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند مالکيت و كارت موتورسيکلت تک تاز TK1۲5 مدل 1391 
به رنگ مشکي و داراي شماره پاک 768-47743 و شماره موتور ۰1۰431 
و شماره شاسي VIN91۰6497 به نام آقاي احمد خودستان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند سواري سمند مدل 1383 به شماره شهرباني ايران 91-146ع11 
و شماره موتور 1۲483۰13۲8۲ و شماره شاسي 83۲۰466۲ مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز )شناسنامه( موتورسکيلت هوندا 1۲5انرژي به 
شماره پاک 68695- ايران 567 مدل 1394 به رنگ مشکي و شماره موتور 

۰1۲5N1K1۲38۲6 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند و برگ سبز سواري پرايد مدل 1389 به شماره انتظامي ۲5-143ج36 
و شماره موتور 3843859 و شماره شاسي S141۲۲8969۲177 به نام اسماعيل 

صمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 139۲ به شماره انتظامي 69-338د44 
 NAAN11FW6FK888665 164 و شماره شاسيB۰۰35176 و شماره موتور

به مالکيت ابراهيم مقدس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره ۲73 به مساحت ۲ هکتار واقع در كردكوي به 

نام بزرگ حسيني قاسمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري پرايد GTXI به رنگ سبز روغني مدل 
1383 و شماره موتور ۰7۲864۲ و شماره شاسي S141۲۲83۲589۲5 و 
شماره پاک ايران 13-414ب33 به نام و مالکيت  سيدمحمدرضا اسدالهي 

فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 B۲۰۰۰i اصل سند كمپاني )برگ فروش كارخانه( خودرو وانت دوكابين مزدا
مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليک و شماره موتور FE1۰59۲5 و شماره شاسي 
NAGBPX۲PC19E۰۰۲6۲ و داراي شماره پاک ايران 81-648ب94 به 
نام عسگر علي پور فرزند خداداد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1395 به شماره شهرباني 
ايران 67-449ب1۲ و شماره موتور 164B۰۰58۰81 و شماره شاسي 
NAAN11FC4GH7۰۰7۰4 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز و سند ماشين سواري پرايد تيپ جي تي ايکس آي به رنگ سفيد 
روغني مدل 1388 و شماره پاک ۲4-389ن44 و شماره موتور ۲81۰۰46  
و شماره شاسي S141۲۲8894۲317 به نام مرتضي نيسي به شماره ملي 
1881355۲۲5 به شماره شناسنامه ۲57 فرزند ماهور صادره از شوشتر 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز و كارت خودروي سواري پرايد مدل 1383 به رنگ نوک مدادي 
و شماره انتظامي ايران 75-837ب54 و شماره موتور ۰۰645193 به نام زهرا 
لري فريدوني به شماره ملي ۲5595۲7456 فرزند عبدا... مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت برگ سبز خودروي سواري پرايد 141 مدل 1387 به شماره 
انتظامي 61-8۲6م33 و شماره شاسي S148۲۲87۲5۲871 و شماره موتور 
۲4۰1643 به مالکيت سوران رسولي فرزند كريم مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مهدي دستور مالک خودرو سواري پژو 4۰5 جي ال ايکس به شماره 
انتظامي 88-833ق39 به رنگ يشمي متاليک و شماره بدنه 783145۰7 
و شماره موتور ۲۲5۲7814۰91 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 پيکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

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

سند كمپاني و برگ سبز خودرو وانت مزدا تک كابين به شماره پاک 375ب64- 
ايران 7۲ و شماره موتور 466575 و شماره شاسي 83NSPE۰31۲4 به نام 

مصطفي حسن زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند كمپاني، كارت خودرو سواري ام وي ام مدل 1395 به رنگ مشکي و 
 MVME4G15BABG۰۰۰994 شماره پاک ايران 1۰-696س37 و شماره موتور
و شماره شاسي NATFCANH9G1۰۰1۰83 به نام زينب رامبد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و شناسنامه )برگ سبز( خودرو وانت پيکان 16۰۰ رنگ 
سفيد شيري مدل 1393 به شماره پاک 763ل88- ايران 14 و شماره موتور 
118P۰۰946۰9 و شماره شاسي NAAA36AAEG688635 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پيکان مدل 8۲ به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
۲48د55- ايران 3۲ و شماره موتور 11158۲54۲41 و شماره شاسي 8۲44۲۲8 

به نام محمد صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت سواري پرايد مدل 87 رنگ بژ به شماره 
انتظامي 831ب39- ايران ۲3 و شماره موتور ۲619883 و شماره شاسي 
S141۲۲87848۰66 به نام مهدي ترادي سه ده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ فروش كمپاني و برگ سبز )شناسنامه مالکيت خودرو( كاميون يخچالدار 
الوند آتومارک BJ1۰51VCJEA-F سفيد روغني مدل 139۰ به شماره انتظامي 
7۲1ع46- ايران 31 و شماره موتور IS38S314189۰۰5861 و شماره شاسي 
NADV4BB4AJ۰41695 به نام حجت اه اميري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب فرشته سوار مالک خودرو پژو ۲۰6 تيپ ۲ مدل 1395 به رنگ خاكستري 
و شماره پاک ايران 68-585هـ98 و شماره موتور 165A۰۰3811۲ و شماره 
شاسي NAAP۰3EE9GJ8۰3147 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند و كارت خودرو سواري پژو 4۰5 مدل 86 به رنگ بژ و شماره موتور 
1۲485۲۰914۰ و شماره شاسي 4۰3۰16۲7 و شماره پاک ۲4-45۲ب3۲ به نام 

زاهد پورخلفيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح تک لول ته پر چخماقي ساخت تركيه به شماره ساح ۲۲546 
به نام احمد حسيني طلب فرزند حسين به شماره ملي 416۰594۲98 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح 8 تير اتوماتيک به شماره ساح 518۰678 به نام احمد 
حسيني طلب فرزند حسين به شماره ملي 416۰594۲98 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالکيت )برگ سبز( خودرو ريو مدل 1388 به رنگ سفيد و 
شماره انتظامي ايران 13-683ن67 و شماره موتور 1۰65143 و شماره شاسي 
NAS61۰۰۲۲9116687۲ به مالکيت رسول ملکيان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالکيت )برگ سبز( خودرو تيبا مدل 1391 به رنگ آبي سير 
متاليک و شماره انتظامي ايران 67-717ج۲4 و شماره موتور 8۰59۲۲4 و 
شماره شاسي NAS8111۰۰C5717587 به مالکيت عباس دخت رحيمي نوبر 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني سواري سمند مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره پاک 53-۲38ي45 
 NAACR1HS۰EF564845 147 و شماره شاسيH۰۰6۲۰65 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي وانت مزدا مدل 1394 به شماره موتور E۲FBA1۲۲4 و شماره 
شاسي ۲۰4۰83 و شماره انتظامي 69-188س39 به نام ابوالقاسم قلندرمحله 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب غامرضا نجفي پايين دژاني مالک خودرو پژو پارس به شماره شاسي 
4۰۰9۲۰ و شماره موتور 1۲487۰6۰339 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز و سند مالکيت كاميون كمپرسي ولوو ان1۰ به شماره شهرباني 
91-898ع۲8 و شماره بدنه VIN-NUM:SEEP835K3RZ۰49۲34 و 
شماره بدنه ۰49۲34 به نام بايرام ملکي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز وانت دوكابين مزدا تيپ بي ۲۰۰۰ آي مدل 1395 به شماره شاسي 
NAGP۲PC1۲GA۲33۰۲۲  و شماره موتور FEA34469 و شماره پاک 
ايران 48-16۲ب43 به رنگ آبي نفتي متاليک به نام حجت اه گودرزي فرزند 

حاجيعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالکيت راهور )برگ سبز( سواري بسترن به شماره انتظامي 493ب46- 
ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت 

كشف فساد به عهده مالک است.
كارت شناسايي كارمند قراردادي مجتمع آموزش عالي سراوان متعلق به اينجانب 
آرش رحماني فرزند پرويز به شماره ملي 369۰۰34434 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالکيت )برگ سبز( خودرو كاميونت ون زامياد Z۲4N1 مدل 1397 به شماره 
پاک 645س86- ايران 95 و شماره موتور Z۲47558۲7Z و شماره شاسي 
NAZPL14۰TJ۰49۰۲88 به رنگ آبي روغني به نام عبدالرزاق شهرسان زهي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پاک عقب خودرو وانت تويوتا 16۰۰ مدل 1985 به شماره پاک 961س99- ايران 
95 و شماره موتور 3415۲6 و شماره شاسي ۰۰36163 به رنگ جگري معمولي 

به نام صابر رئيسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالکيت )برگ سبز( خودرو وانت نيسان ۲4۰۰ مدل 1381 به شماره پاک 
 ۰۰C93۲94 699ل38- ايران 73 و شماره موتور ۰۰193۲96 و شماره شاسي
به رنگ آبي روشن به نام حميد بخشنده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو پارس مدل 
 1۲4K11۰619۰ 1396 به شماره انتظامي 984ج49- ايران 45 و شماره موتور
و شماره شاسي NAAN۰1CE4HH۰۰۲519 به رنگ سفيد روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ اعام وضعيت سند قطعي و سند خودرو كمپاني خودرو سواري پرايد 
مدل 1387به شماره شاسي S141۲۲8758۲8۲6 و شماره موتور ۲74۲۲16 
و شماره انتظامي 35-186ل۲7 متعلق به اينجانب عطا اميرنازور مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت سواري تندر 9۰ مدل 95 به شماره پاک 
انتظامي 833ل5۲- ايران 16 و شماره شاسي ۲51۰53 و شماره موتور 145146 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب سيدعلي رفيعي پور علوي مالک خودرو پژو ۲۰6 هاچ بک تيپ 5 به 
 16۰B۰۰۲7861 و شماره موتور NAAP13FE9DJ455485 شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو ۲۰6 مدل 1396 به شماره انتظامي 358س7۲- ايران 
 NAAP۰3EE8HJ۰66153 1۲5 و شماره شاسيA۰۰98333 85 و شماره موتور

به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب اله نجفي مالک سواري پيکان به شماره موتور 11۲8۲۰57۲77 
و شماره شاسي 8۲5738۲۲ و شماره پاک ۲54ط84- ايران 7۲ به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا مدل 139۰ به رنگ سفيد روغني و شماره پاک 
 S341۲۲9۰899183 136ب89- ايران 89 و شماره موتور 4۰6۰8۰۰ و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت و كارت موتورسيکلت توريست 1۲5 مدل 89 
رنگ مشکي ش ش ايران 81۲-93۲13 و ش م 1۰۲6۰35 و ش شاسي 89۰1117 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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آگهي تغييرات شركت اميد خطوط هفشجان شركت سهامي 
خاص به شماره ثبت 56495 و شناسه ملي 1۰34۰۰867۲9 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/۰3/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مهدي 
خدابخشي هفشجاني به كد ملي 46۲1645341 و محمد 
توكل به كد ملي ۰۰3177۲897 و سيدسعيد جمالي فر به 
كد ملي 17551697۲8 به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره 
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . سکينه پرموز به كدملي 
46۲358۰96۲ به سمت بازرس اصلي و شهپر گودرزي 
هفشجاني به كدملي 461۰14۲767 به سمت بازرس علي 
البدل شركت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند . روزنامه 
كثير اانتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شركت انتخاب 
گرديد اداره كل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان )5۰66۰۲(

اجاره 
زيرزمين مسجد حضرت ابوالفضل )ع( به مساحت  48۰ متر  با تمامي 
امکانات)آب،برق و گاز( بسيار تميز در شهرک ينگي امام  انتهاي خيابان 

آيت اه طالقاني با شرايط عالي اجاره داده مي شود.
لطفا جهت كسب اطاعات  بيشتر  با شماره هاي ۰91۲66۲۲373 و 

۰91997۲1857 تماس حاصل نماييد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شركت صندوق حمايت 

از توسعه بخش كشاورزي شهرستان تهران 
بزرگ )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 
439559 و شناسه ملي 10320875052

به اطاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 
شهرستان تهران بزرگ)سهامي خاص( مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شركت مذكور راس ساعت 1۰ صبح روز  شنبه مورخ 1398/۰4/15 در 
محل اصلي شركت- تهران بلوار كشاورز- خيابان شهيد برادران عبداه زاده-كوچه 

سوم-پاک۲ برگزار ميگردد.
 بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل 
مي آيد، با در دست داشتن معرفينامه از تشکل خود و افراد حقيقي با ارائه كارت 

شناسايي معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
*دستورات جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده:

1(ارائه گزارش هيئت مديره، بازرسين قانوني و حسابرس شركت در خصوص عملکرد 
شركت منتهي به 1397/۰9/3۰

۲(بررسي و تصويب صورتهاي مالي)ترازنامه و حساب سود و زيان( شركت براي 
سال مالي منتهي به 1397/۰9/3۰

3(بررسي و تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت
4(بررسي و تصميم گيري در خصوص پرداخت پاداش اعضاي هيئت مديره، 

مديرعامل و كاركنان شركت
5(بررسي و تصميم گيري در خصوص حق الزحمه بازرس

6(انتخاب بازرسين قانوني شركت
7(انتخاب حسابرس

8(تعيين روزنامه كثيراانتشار جهت درج آگهي هاي شركت
9(تعيين حق حضور در جلسه اعضا هيئت مديره

تاريخ انتشار: 98/4/۲
هيئت مديرهخ ت: 98/4/۲

به دنبال تجاوز پهپاد آمريکايي از پايگاهي در امارات، کاردار امارات به وزارت 
امورخارجه احضار شد.

به گزارش افکارنيوز، در پي اقدام تجاوزکارانه يک فروند پهپاد جاسوسي 
آمريکايي به حريم فضايي ايران از مبدا يک پايگاه نظامي آمريکا در امارات، 
کاردار اين کشور امروز از سوي وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 

شديد کشورمان به وي اباغ شد.
در اين ديدار، رئيس اداره خليج فارس وزارت امور خارجه تاکيد کرد: جمهوري 
اسامي ايران ارائه تسهيات به نيروهاي بيگانه را براي هرگونه تعرض به قلمرو 
آبي، خاکي و فضايي ايران نمي پذيرد و کشورها نمي توانند در اينگونه موارد از 

خود سلب مسئوليت کنند.

 كاردار امارات 
به وزارت امور خارجه 

احضار شد



گفتوگو

خبر

جامعهشناساندرگفتوگوبارسالتدايلگسترش
فالگيريورماليدرجامعهرامطرحکردند

سوغاتبهجايمانده
ازدورانمغولها

 معصومه شمسيني غياثوند
فالگيري يکي از معضات جوامع شهري است و در سا ل هاي اخير شاهد گسترش بساط 
فالگيري و رمالي در شهرها بوده ايم. افرادي با ادعاي پيش گويي از آينده، بازکردن طلسم 

و جادو، گره گشايي و بخت گشايي به دنبال فريب و سوء استفاده از مردم هستند.
برخي فالگيرها گوشه اي از خيابان را براي کسب و کار خود انتخاب کرده اند و در بساط 
آن ها مهره مار، بادبزن و سيخ ديده مي  شود که به عنوان ابزار کار استفاده مي کنند. آنها با 
اصرار مشتريان را به سوي خود فرا مي خوانند. در گوشه   يکي از خيابان هاي اصلي شهر 
يکي از آن ها را مشاهد مي کنيم که کف دست يکي از رهگذران را تماشا مي کند و وعده 
و عيدهاي فراواني را مي دهد سپس به نکته تاريک در فال اين رهگذر اشاره مي کند و به 

او مي گويد که براي اينکه گره اش را باز کند مبلغ بيشتري را بايد بپردازد.
فالگيرها و رمال هايي نيز هستند که فضاي دنجي را در حاشيه شهر براي کار خود 
ترجيح مي دهند. افسانه يکي از فالگيرهاي مشهور در حاشيه شهر تهران است که افراد 
بسياري حتي از مناطق مرفه نشين شهر براي فال قهوه به او مراجعه مي کنند در حالي 
که به گفته برخي همسايه ها افسانه از شوهر اولش متارکه کرده است و دخترانش در 

شرايط سختي زندگي مي کنند.
فالگيرها و رمال هايي هم هستند که به جاي فضاي تاريک و نمور در مناطق فقيرنشين، 
دفتر اکچري در مناطق مرفه نشين را براي کارشان مهيا مي کنند. عمده مشتريان 
آنها زناني هستند که باشگاه  ها و آرايشگاه ها با آنها آشنا شده اند، سپيده که در يک 
آرايشگاه زنانه از طريق يکي از مشتريان به دفتر يکي از اين افراد مراجعه کرده است، 
مي گويد که اين فالگير در ازاي مبلغ هنگفتي پول ادعا کرد مي تواند کاري کند تا من 
با شخصي که به او عاقه مند هستند ازدواج کنم اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلکه او 

با شخص ديگري ازدواج کرد.
اين روزها با گسترش علم ارتباطات برخي فالگيرها از طريق فضاي مجازي طعمه هاي 
خود را انتخاب مي کنند در حالي که مدعي هستند با در اختيار داشتن يک اسم و 
فاميل مي توانند اسرار زندگي آن شخص را بگويند. مينا 37 ساله که با گذشت بيش 
از 10 سال از ازدواجش هنوز بچه دار نشده است، مي گويد پس از اينکه مبلغ 70 هزار 
تومان را به فالگيري واريز کردم و به ماقات او رفتم. او  از جزييات زندگي من با خبر 
بود اما واقعيت اين است که اين فالگير با در اختيار داشتن تنها اسم و شماره  اي به 

تصاوير پروفايل و اينستاگرام مينا دسترسي پيدا کند.
اما گسترش رونق کسب و کار فالگيرها و رمال ها و اينکه چرا مردم حتي قشر تحصيلکرده 
به آنها مرجعه مي کنند موضوعي بود که کارشناسان جامعه شناسي در رابطه با اين 
معضل اجتماعي با روزنامه رسالت به گفتگو پرداختند و آنها علت آن را عدم نا آگاهي 

مردم و التهاب ها و شرايط پر تنش در زندگي آن ها دانستند.

دکتر عليرضا شريفي يزدي، جامعه شناس اجتماعي با بيان اينکه عوامل متعددي منجر 
به مراجعه مردم به فالگيرها و رمال ها مي شود. مي گويد: » عاقه مردم به پيش بيني و 
پيش گويي آينده، سابقه ديرينه در فرهنگ ما از زمان حمله مغول ها به ايران دارد. در 
واقع رايج شدن فرهنگ رمالي و فالگيري سوغات مغول ها به کشور ما بود که به دليل 
فشار رواني و نابساماني اجتماعي آن  روزگار به دليل کشتارها و حمله هاي وحشيانه 

مغول ها به وجود آمد.«
اين جامعه شناس اجتماعي با بيان اينکه بخشي از مشکات ناشي از مراجعه مردم 
به فالگيرها و رمال ها به شرايط نامطلوب اجتماعي کنوني جامعه ما باز مي گردد، 
مي افزايد: » مردم کشور ما در يک صد سال گذشته تنش ها و التهابات بسياري را در 
موضوعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پشت سر گذاشته اند که منجر به افزايش 
مشکات و اضطراب بين آنها شده و براي همين مقوله فالگيري نيز در جامعه افزايش 

يافته است.«
وي با اشاره به گسترش خرافات بين مردم ناشي از ظهور برخي جريان هاي انحرافي 
و عرفان هاي نوظهور گفت: »برخي جريان هاي انحرافي و عرفان هاي نوظهور که 
ريشه در کشورهاي هند و چين دارند در گسترش و دامن زدن به خرافات در جامعه 
تأثيرگذار هستند. هرازگاهي شاهد هستيم که موضوعي در جامعه مطرح مي شود 
که ناشي از تفکرات اين جريان هاي انحرافي است که برداشت هاي ناصحيح از مذهب 

را گسترش مي دهند.«
شريفي يزدي با اشاره به آمار رسمي بي سوادي در کشور و مشکات ناشي از آن در 
اجتماع و تأثير آن در روي آوردن مردم به فالگيري و رمالي گفت: »طبق آمارها هنوز 
بين 2 تا 8 ميليون بي سواد مطلق در کشور وجود دارد که در مقابل جمعيت 80 
ميليوني کشور آمار زيادي است و بنابراين نمي توانيم انتظار زيادي داشته باشيم که 

بتوانيم به راحتي با معضل فالگيري و رمالي مقابله کنيم.«
اين جامعه شناس اجتماعي مسائل اقتصادي و درآمد زياد فالگيرها را يکي از دايل 
گسترش آن  ها دانست و گفت: » افزايش درآمد فالگيري يکي ديگر از دايلي است 
که اين افراد به اين کار روي مي آورند که البته اين حرفه وحشت و اضطراب سنگيني 
را براي فالگيرها نيز ايجاد مي کند و برخي از اين افراد براي مشاوره به روانشناس ها و 

روان درمان ها مراجعه مي کنند.«
دکتر امان اه قرايي مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در رابطه با پديده و معضل 
فالگيري مي گويد: »فالگيري يا پيش بيني آينده از ابتداي تاريخ خلقت آدم و هوا 
وجود داشته است و بين قبايل مختلف از جمله کليمانجارو ، بوشمن، ماسايي، دوبو  
قبايلي وجود دارند که معتقد هستند که از آينده خبر دارد و نسل به نسل نيروي خود 

را از راه دهان به فرزندانشان انتقال مي دهند.«
اين جامعه شناس با اشاره به پيدايش شمن ها و شمن باوري از گذشته هاي دور در بين مردم 
 خاطرنشان کرد: » برخي انسان ها به دليل ناتواني از فهم و ادراک از آينده به شمن پرستي
 روي آورند و در تمام جوامع اين دشمن ها وجود دارند که برخي از آنها افراطي تر هستند 

و حتي عده اي به نام دشمن ها پيدا شدند که تقدس ماب هم بودند.«
رسوباتفکريوفرهنگيازعواملگسترشفالگيريورمالي

قرايي مقدم علت پيداش شمن ها را رسوبات فکري و فرهنگي در جوامع دانست و 
افزود: »روي آوردن به فال قهوه، تاروت، ورق به دليل ناداني مردم از آينده است و در 
برخي کشورها از جمله انگليس برخي دور ميزي براي احضار ارواح کار مي کردند و در 
کليساها شاهد اين خرافات بوديم که منجر به تجاوز به دختران و آتش زدن افرادي 

نظير ژاندارک و اوازيه شد.«
اين جامعه شناس با بيان اينکه برخي خرافات منجر به دادن آرامش به مردم مي شود 
و براي همين مردم به فالگيرها مراجعه مي کنند، گفت: »گاهي مواقع افراد با دانستن 
موضوعي به آينده اميدوار مي شوند و مي توانند ميزان دلهره خود را کاهش دهند. در 
اين بين افراد فريب کاري وجود دارند که از اين ناآگاهي سوء استفاده کرده و با دادن 
برخي تلقين ها موجب فريب و اذهان مردم به ويژه زنان و دختران مي شوند که بيشتر 

در معرض اين آسيب هاي اجتماعي قرار دارند.«
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه از نظر جامعه شناسي به نظر مي رسد که اقبال به رمال ها 
و دوران فالگيرها رو به زوال است، خاطرنشان کرد: » گسترش علم و دانش، استدال، 
علت و معلول از عواملي است که منجر به مقابله با معضل فالگيري در اجتماع مي شود 
و به دليل افزايش سطح تحصيات در جامعه به ويژه  در بين دختران شاهد کمتر شدن 
اين معضات خواهيم شد اما وقتي جامعه مستاصل شود و مردم تقديري فکر کنند 
خرافه هم در بين آنها رواج مي يابد که منجر به کاهش اعتماد به نفس آنها مي شود و 

در اين شرايط بساط فالگيرها و رمال ها نيز در جامعه گسترش مي يابد.«

معاونکلوزارتبهداشتمطرحکرد:
نگرانيازکاهشمراجعهمردمبهمراکز

بهداشتيدرمانيبهدايلاقتصادي
معاون کل وزارت بهداشت گفت: اين نگراني وجود دارد که طي امسال مردم به علت 
فشارهاي اقتصادي و باارفتن هزينه هايي همچون هزينه مواد غذايي و…، کمتر 
به مراکز بهداشتي و درماني مراجعه کنند.به گزارش ايسنا، دکتر ايرج حريرچي 
افزود: در همين راستا انتظار مي رود تا بخش هايي که خدمات بهداشتي و درماني 
ارائه مي دهند همچون خيريه ها، ارائه خدمات خود را گسترش دهند.وي ادامه داد: 
به علت مذکور، رشد برخي از تعرفه ها کنترل شده است به عنوان مثال در بخش 
جراحي افزايش تعرفه نداشته ايم و رشد قيمت داروي خارجي را صفر اعام کرده ايم.

حريرچي اظهار کرد: عاوه بر آن افزايش نرخ خدمت نيز در بخش دولتي فقط 
10 درصد بوده است.وي در ادامه گفت: در حقيقت رشد قيمت کل سبد بهداشت 
و درمان، کمتر از رشد تورم بوده و دو سال است که رشد قيمت داروهاي خارجي 

بين صفر تا 10 درصد بوده است.
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|مهسا شمس|
ادامه از صفحه اول

درست است که مي گويند ماهي را هر وقت از 
آب بگيريد تازه است  ولي بايد ديد اين تازگي 
به چه قيمتي به دست مي آيد؟ اجازه فعاليت به 
نسخه هاي فارسي تلگرام آن هم بعد از اباغ حکم 
قضائي مبني بر اينکه تلگرام و راه هاي دستيابي 
به آن از فان تاريخ بايد مسدود شود، مي تواند 
ناديده گرفتن يک حکم قضائي باشد براي هر 
نهادي که مورد خطاب نامه بود ازم ااجرا به 

شمار مي رفت.
در شرايطي که کاربران و کارشناسان بسياري در 
مورد فعاليت تلگرام طايي و هاتگرام اعتراض 
داشتند )هم به دليل نا امن بودنشان هم به 
دليل اينکه فعاليت اين دو کاينت نقض حکم 
قضائي است( نهادهايي ازجمله شوراي عالي 
فضاي مجازي، سازمان پدافند غيرعامل و ... 
براي جلوگيري از فعاليت اين دو نسخه فارسي 
تلگرام وقت تعيين مي کردند و بهانه هاي از جنس 
جدايي اين نسخه ها از تلگرام، جايگزين کرد يک 
نسخه فارسي به جاي تلگرام براي پشتيباني اين 
نسخه ها و ... براي چشم پوشي از يک حکم قانوني 

مي تراشيدند.
حدود يک سال رسانه ها هر روز منتظر اين بودند 
که نهادهاي مربوطه چه روزي براي عدم فعاليت 
اين دو نسخه اعام مي کنند. يک روز رئيس شوراي 
عالي فضاي مجازي مي گفت آخر فان روز اين دو 
نسخه بايد فعاليت خودشان را متوقف کنند و روز 
ديگر رئيس سازمان پدافند غيرعامل مي گفت از 
اين تاريخ اين دو نسخه ديگر اجازه فعاليت ندارند 
و بعد از تمام شدن هرکدام از اين بازه هاي زماني 
مي ديديم که اين دو نسخه قوي تر از قبل با اضافه 
کردن بخش هاي جديدي مانند تلويزيون آناين 
و ... به فعاليت خود ادامه مي دهند! اين همه بايد 
و اما و شايد و اگر تنها براي اجراي يک حکم 
قانوني بود و بس! حکمي که مسئوان مربوطه 
آن را دست گرفته بودند و با پنبه سر مي بريدند، 
تلگرام را فيلتر کردن ولي راه هاي دستيابي به آن 
مانند فيلترشکن ها و نسخه هاي فارسي تلگرام 
را باز گذاشتند و به نحوي رفتار کردند که گويي 
دست اندرکاران اين حوزه را به مرگ گرفتند که 

به تب راضي شوند!
اجازه فعاليت به تلگرام طايي و هاتگرام نمونه اي 
از مديريت با رانت و بدون کارشناسي در کشور 
است که نه تنها ضربه هاي جبران ناپذيري به 
جامعه و به ويژه حوزه هاي تخصصي مي زند بلکه 
افرادي را هم که سعي دارند در قالب شرکت هاي 
خصوصي به عرصه هاي چون فناوري وارد شوند 

را نا اميد و دل سرد مي کنند.
تصميم گرفتيم با مديران پيام رسان هاي ايراني 
گفت و گويي داشته باشيم تا هم واکنش شان را 
نسبت به خبر از دسترس خارج شدن تلگرام 
طايي و هاتگرام سوال کنيم و هم ببينيم آيا 
اين از دسترس خارج شدن نسخه هاي فارسي 
تلگرام مي تواند دردي از مشکات پيان رسان ها 
که بارها در رسانه هاي مختلف به عنوان يک پروژه 

بومي ياد شده اند دوا کند يا خير؟

که پيش ماه يك غفاري: محسن 
ما بست را نسخهها اين گوگلپلي
رشدبهنسبتخوبيداشتيم.حدود
150هزارنفربهسمتايتاکوچکردند،به
هميندليلميگويمکهاانديگربودو
نبودايندوفايدهاينداردچونکاربران
ياکوچکردندبهسمتپيامرسانهاي
ايرانييارفتندسراغپوستههايديگر

تلگرام

محسن غفاري مدير پيام رسان ايتا در گفت وگو با 
رسالت گفت: پيام رسان هاي ايراني دردي براي 
دوا شدن نداشتن ولي از دسترس خارج شدن اين 
دو نسخه فارسي هم فايده اي براي ادامه فعاليت 

پيام رسان هاي ايراني هم نداشت.
وي افزود: بايد بررسي شود که هدف از اين کار چه 
بوده است؟ اگر هدف اين بوده است که مخاطب به 
پيام رسان هاي ايراني برگردد و دسترسي دشمن را 
از اطاعات خارج کنيم که بايد بگويم نه اين هدف 

محقق نشده است.
غفاري گفت: اين دو نسخه مخاطبي نداشتند که 
اان بگوييم با از دسترس خارج شدن آنها اتفاق 
بزرگي رخ مي دهد چراکه چندي پيش گوگل پلي 
اين دو نسخه را از روي گوشي هاي کاربران پاک 
کرد و به همين دليل تعداد بسياري از کاربران از 
همان روزها تصميم گرفتند ديگر از اين اپليکيشن 

ها استفاده نکنند.
مدير ايتا تصريح کرد: يک ماه پيش که گوگل پلي 
اين نسخه ها را بست ما رشد به نسبت خوبي 
داشتيم. حدود 150 هزار نفر به سمت ايتا کوچ 
کردند به همين دليل مي گويم که اان ديگر بود 
و نبود اين دو فايده اي ندارد چون کاربران يا کوچ 
کردند به سمت پيام رسان هاي ايراني يا رفتند سراغ 

پوسته هاي ديگر تلگرام.
وي گفت: هنگامي که تلگرام فيلتر شدن تلگرام 
قابليت پروکسي را نداشت، همان موقع بود که دوروف 
مدير تلگرام اعام کرد مي خواهد تکنولوژي شبيه 

تکنولوژي باک چين را بر روي نرم افزار خود فعال 
کند، البته من همان موقع هم گفتم که اين صحبت 
يک اف است چراکه تکنولوژي باک چين را هيچ 
فردي نتوانسته راه اندازي کند اما منظور دوروف 
همين قابليت پروکسي داخل اپليکيشن بود که 

اان هم فعال شده است.
غفاري ادامه داد: رئيس مرکز ملي فضاي مجازي 
بايد در اينجا پاسخگو باشد که چرا در مقابل اجراي 
حکم قضائي فيلترينگ تلگرام ايستادگي کرد و گفت 
تلگرام طايي و هاتگرام از تلگرام جدا مي شوند و 
امروز چرا نشدند؟ چرا با تدبير نا تدبيري کاري کردند 
که مردم در تلگرام بمانند تا تلگرام بتواند فناوري 
خود را گسترش بدهد و به جايي برسيم که ديگر 

مقابله با تلگرام و فيلترش سخت شود.
مدير ايتا خاطرنشان کرد: چرا از همان روزهاي 
اول گوگل پلي اين نسخه هاي فارسي تلگرام را از 
دسترس خارج نکرد؟مثل روز روشن است که اين 
کاينت ها براي باقي نگه داشتن کاربران در اين فضا 
مدتي بايد فعاليت مي کردند و حاا که تلگرام جان 
دوباره گرفته، تکنولوژي هاي جديد خود را اجرا 
کرده ديگر بايد اين نسخه ها کم کم از دسترس 

مردم خارج شود و تنها تلگرام باقي بماند.
وي ادامه داد: مدير تلگرام طايي بارها ادعا کرده 
است که ما روزي از تلگرام جدا مي شويم و اين جدايي 
هم به نحوي انجام مي شود که کاربر اصا متوجه 
جدايي تلگرام طايي و هاتگرام از تلگرام نشود اما 
امروز مي بينيم که اين دو نسخه کامل از دسترس 
خارج شده و به گفته خود اين مديران قرار است يک 
 نسخه بومي وارد بازار شود، اين صحبت با صحب هاي 

قبلي اين مديران تناقض دارد.
غفاري يادآور شد: به غير از رئيس مرکز ملي فضاي 
مجازي، رئيس قبلي قوه قضائيه هم بايد در مورد 
اين موضوع پاسخگو باشد که چرا فريب حرف هاي 
اين افراد )مديران تلگرام طايي و مديران وزارت 
ارتباطات( را خورده است و حتي حاضر نشد با مديران 
پيام رسان هاي ايراني يک جلسه داشته باشد تا ما 

اصل ماجرا را براي او توضيح دهيم.

مرتضيرحيمي:مسلماازدسترس
خارجشدنتلگرامطاييوهاتگرام
فايدهايبرايپيامرسانهايايراني
در هم گذشته سال همان ندارد.
جلساتاينموضوعراگفتيموعنوان
کرديمنميشودکهايندونسخهاز
تلگرامجداشوندوياهرچيزديگري
کهادعاميکنند،وليانگاربرخياز
هم توجيه اينکه برخاف دوستان
ميشدندنميخواستنداينمطالبرا

بهمرحلهاجرابرسانند.

مرتضي رحيمي مدير پيام رسان سروش نيز در 
گفت و گو با رسالت گفت: مسلما از دسترس 
 خارج شدن تلگرام طايي و هاتگرام فايده اي براي 
پيام رسان هاي ايراني ندارد، همان سال گذشته هم 
در جلسات اين موضوع را گفتيم و عنوان کرديم نمي 
شود که اين دو نسخه از تلگرام جدا شوند و يا هرچيز 
ديگري که ادعا مي کنند ولي انگار برخي از دوستان 
برخاف اينکه توجيه هم مي شدند نمي خواستند 

اين مطالب را به مرحله اجرا برسانند.
وي افزود: خوب است که اين پرونده در حد 
همين خبر بسته نشود و بررسي شود هزينه 
هاي کاني که براي اين پروژه شد است 
چه مي شود؟ چرا اصا اين دو نسخه ادامه 
 ندادند تا از تلگرام جدا شوند؟دو نسخه اي 
 که در ابتدا دو پوسته عادي بودند و با حمايت برخي ها 

توانستند انقدر رشد کنند.
بايد بررسي شود که   رحيمي تصريح کرد: 
پيام رسان هايي که در اين حوزه دارند کار مي کنند 
و يک وام پنج هزار ميلياردي )رقمي که بايد با درصد 
بانکي اش بازگردانده شود( گرفتند چرا بايد آنقدر 
مورد هجمه قرار بگيرند و دو نسخه اي که آنقدر از 
آنها حمايت شد و کار مثبتي هم انجام ندادند چرا 
بايد اين گونه راحت فعاليت کنند و يک روزي هم 
بگويند که ديگر فعاليت نمي کنيم، در واقع بايد اين 

مسير سرمايه گذاري شفاف سازي شود.

مدير پيام رسان سروش تصريح کرد: از روز گذشته 
که هاتگرام و تلگرام طايي از دسترس خارج شد 
حدود 60 الي70 درصد بازگشت رجيستري داشتيم، 
البته اگر قبل از اين روز گوگل اين دو نسخه را نبسته 

بود قطعا بازگشت کاربر بيشتري را شاهد بوديم.
مهدي انجيدني مدير پيام رسان گپ نيز در گفت و گو با 
رسالت گفت: بايد بررسي شود و ديد که اجازه فعاليت 
دادن به تلگرام طايي و هاتگرام ارزشش را داشت 
که اان تلگرام بتواند آنقدر قدرتمند شود و جلوي 

ما ايستادگي کند؟
وي افزود: بايد برررسي شود چه افرادي در کشور اجازه 
چنين کارهايي را دادند و نگذاشتند که آن زمان طايي 
براي پيام رسان هاي ايراني ايجاد شود و اين فرصت 

را به تلگرام دادند.
مدير گپ ادامه داد: اان اگر حتي بخواهيم تلگرام را 
هم ببنديم ديگر حايز اهميت نيست چون تلگرام در 
اين يک سال توانست سرمايه اش را افزايش بدهد و 
بيشتر اطاعات ايراني ها را جذب کند و... به همين 
دليل است که مي گويم يکسري از مسئوان بايد در 

اين باره پاسخگو باشند.
وي تاکيد کرد: مسئوان بايد به اين چهار سوال 
پاسخگو باشند؛ يک، اينکه يک بار براي هميشه 
بايد گفته شود که چه کسي مسئول اجازه دادن 
م بوده است؟   فعاليت تلگرام طايي و هاتگرا
دو، اينکه چه اهدافي پشت اين دستور بود؟ سه، اينکه 
آيا به اين اهداف رسيدند يا خير؟ چهار، اينکه چه مقدار 
براي اين پروژه هزينه شده است؟پنج، اينکه اين مضراتي 
که به وجود آوردند و آسيب هايي که زدند را چه کسي 

جواب مي دهد؟
انجيدني گفت: قوه قضائيه بايد اين موضوع را تحليل و 
بررسي کند که با اين همه هزينه و خسارت، ما به چه 
رسيديم و چه به دست آورديم؟ آيا اصا اين تصميم 

کارشناسانه بود يا از روي رانت بوده است؟
***

حال با گذشت حدود يک سال و نيم از فيلتر تلگرام 
و فعاليت تلگرام طايي و هاتگرام و کناره گيري اين 
دو نسخه فارسي تلگرام بايد بررسي شود که چرا 
دستور قضائي فيلترينگ تلگرام به درستي در کشور 
اجرا نشد؟ چرا بازه زماني که يک دوره طايي براي 
پا گرفتن پيام رسان هاي ايراني بود به واسطه تلگرام 
طايي و هاتگرام از پيام رسان هاي ايراني گرفته شد 
و در اختيار تلگرام قرار داده شد تا تلگرام بتواند به 
واسطه نگه داشتن کاربر در فضاي خود بر ارزش 
سهام اش اضافه کند و به قدري قدرتمند شود که 

ديگر مقابله کردن با آن کار راحتي نباشد؟
با وجود اينکه طراحي و ارائه پوسته هاي تلگرامي 
جرم محسوب مي شود و شرکت هاي توليد کننده اين 
پوسته ها بايد تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند، چرا به 
تلگرام طايي و هاتگرام اجازه فعاليت دادند و از آنها 

هم حمايت کردند؟

مديرانپيامرسانهایايرانیدرگفتوگوبارسالتخواستاروروددستگاهقضائیبهمسئلههاتگراموتلگرامطايیشدند

تلگرام برد كه  برد!

آگهي دعوت به مجمع شركت مهندسي 
سوران صنعت فواد )سهامي خاص( ثبت شده 
به شماره 2865 واحد ثبت شركتهاي آمل به 

شماره شناسه ملي 10760267016
ازکليهسهامدارانمحترمدعوتميگرددتادرمجمععموميفوقالعاده
شرکتکهدرراسساعت10صبحمورخ98/04/13درآدرسمازندران،
شهرستانآمل،بخشدشتسر،دهستاندشتسرشرقي،روستاياجبارکا،
شهركصنعتيبابکان-جادهکيلومتر7قديمآملبهبابل،کوچهشقايق،
کوچهگايل،پاك0،طبقههمکف-کدپستي4619432964تشکيل

ميگردد،جهتاتخاذتصميممواردذيلحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-افزايشسرمايه
2-تغييرآدرسشرکت
تاريخانتشار:98/4/2

خش:98/4/2

آگهي دعوت شركت همراهان صنايع توس 
)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 16755 
و شناسه ملي 10380323410جهت تشكيل 

مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيلهازکليهسهامدارانمحترمويانمايندهقانونيآناندعوتبه
عملميآيدتادرجلسهمجمععموميعاديساليانهشرکتهمراهان
صنايعتوس)سهاميخاص(کهدرساعت8صبحمورخ1398/04/20
درمحلقانونيشرکتواقعدرمشهد-بلوارشهيدمنتظري)بلوار
تلويزيون(-نبششهيدمنتظري7-مجتمعساپکو-طبقهدوم-برگزار

ميگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسهمجمععموميعاديساليانه:

-استماعگزارشهياتمديرهدربارهفعاليتهايشرکتوگزارشبازرس
قانوني

-بررسيواخذتصميموتصويبدرخصوصترازنامه،حسابسودوزيان
سالماليمنتهيبه97/12/29
-انتخاباعضايهياتمديره

-انتخاببازرسين
-انتخابروزنامهکثيراانتشارجهتدرجآگهيهايشرکت

-بررسيواخذتصميمنسبتبهسايرموارديکهدرصاحيتمجمع
عموميعاديشرکتميباشدلذاازکليهصاحبانسهاميانمايندگان
قانونيآناندعوتميشودبادردستداشتنمعرفينامهدرجلسهمجمع

عموميحضوربههمرسانند.
تاريخانتشار:98/4/2

خش:98/4/2

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت تعاوني مسكن كاركنان راه آهن 

زنجان - نوبت دوم
بنابهتصويبهياتمديرهشرکتجلسهمجمععموميفوقالعادهنوبت
دومشرکتتعاونيمسکنکارکنانراهآهنزنجاندرتاريخ1398/4/16
روزيکشنبهساعت16:30بعدازظهردرمحلمسجدامامرضاواقعدر
ايستگاهراهآهنزنجانتشکيلخواهدگرديد.لذابدينوسيلهازکليه
اعضايشرکتدعوتميشوددرتاريخوساعتتعيينشدهبراياتخاذ
تصميمنسبتبهمواردمشروحهذيلدرمجمعمزبورحضوربههمرسانند
وياوکايخودراباتوجهبهماده19آييننامهنحوهتشکيلمجامعازبين

اعضاءياخارجازاعضايشرکتمعرفينمايند.
دستورجلسه:

1-تصميمگيريدرخصوصدعوتازمجامععموميواعامتصميماتبه
اعضاءازطريقارسالپيامکوتاهsmsبهجايانتشارآگهيدرروزنامه

تاريخانتشار:98/4/2
خش:98/4/2 هيات مديره

 هيات مديره شركت
 همراهان صنايع توس )سهامي خاص(

 هيات مديره شركت
 تعاوني مسكن كاركنان راه آهن زنجان

آگهي دعوت مجامع عمومي فوق العاده 
 شركت گوهر تاب لعل سناباد )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 53665 و شناسه ملي 
14004709810 اداره ثبت شركتهاي تهران

بدينوسيلهبهاطاعکليهسهامدارانشرکتگوهرتابلعلسناباد)سهامي
خاص(ثبتشدهبهشماره53665ميرساندجلسهمجمععمومي
فوقالعادهساعت10صبحمورخ1398/04/12درآدرس:مشهد-بزرگراه
هاشميرفسنجاني-خيابانهاشميرفسنجاني2-کوچهجاهد-پاك
15-واحد4کدپستي9184313765بادستورجلسهنقلوانتقالسهام
تشکيلخواهدشد.لذاازکليهسهامدارانشرکتدعوتبهعملميآيد
درجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ1398/04/12ساعت10صبح

حضوربههمرسانند.
تاريخانتشار:98/4/2

خش:98/4/2

آگهي دعوت مجامع عمومي فوق العاده شركت 
گوهر تاب لعل سناباد )سهامي خاص( به شماره 

ثبت 53665 و شناسه ملي 14004709810 
اداره ثبت شركتهاي تهران

بدينوسيلهبهاطاعکليهسهامدارانشرکتگوهرتابلعلسناباد)سهامي
خاص(ثبتشدهبهشماره53665ميرساندجلسهمجمععموميفوقالعاده
ساعت11صبحمورخ1398/04/12درآدرس:مشهد-بزرگراههاشمي
رفسنجاني-خيابانهاشميرفسنجاني2-کوچهجاهد-پاك15-واحد
4کدپستي9184313765بادستورجلسهاصاحماده2اساسنامه)اصاح
موضوعفعاليتشرکت(تشکيلخواهدشد.لذاازکليهسهامدارانشرکت
دعوتبهعملميآيددرجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ1398/04/12

ساعت11صبححضوربههمرسانند.
تاريخانتشار:98/4/2

خش:98/4/2

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع 
عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت شاران زنجان 

)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 6494 
شناسه ملي 10861089025

بدينوسيلهازکليهسهامدارانشرکتدعوتميشودتادرجلسهمجمع
عموميفوقالعادهشرکتدرساعت17بعدازظهرمورخ1398/4/10ومجمع
عموميعاديبهطورفوقالعادهکهدرساعت18همانروزوهمانتاريخ
درآدرسزنجان-پونك-خآيتالهماآقاجانزنجاني-خفهري-پ

252طبقهدومتشکيلميگرددحضوربههمراهرسانند.
دستورجلسهمجمععموميفوقالعاده

1-اصاحماده31اساسنامه
2-سايرموارديکهدرصاحيتمجمعباشد

دستورجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده:
1-انتخاباعضايهياتمديره

2-انتخاببازرس
3-انتخابروزنامهکثيراانتشار

4-سايرموارديکهدرصاحيتمجمعباشد
تاريخانتشار:98/4/2

خش:98/4/2

هيات مديره شركت گوهرتاب لعل سناباد 
)سهامي خاص(

هيات مديره شركت گوهرتاب لعل سناباد 
)سهامي خاص(

هيات مديره

مهديانجيدنيگفت:بايدبررسي
شودوديدکهاجازهفعاليتدادنبه
را ارزشش هاتگرام و طايي تلگرام
آنقدر بتواند تلگرام اان که داشت
قدرتمندشودوجلويماايستادگي

کند؟



مديرعامل پيشين باشگاه استقال با اشاره 
به اظهارنظري که سرمربي جديد اين تيم 
داشته است گفت: قول ندادن استراماچوني براي 
قهرماني استقال يک حرف عقاني است. بعد 
ازمعرفي رسمي قطر به عنوان ميزبان مسابقات 
فوتبال جام جهاني ۲۰۲۲، صحبت هايي مبني 
بر کمک گرفتن از امکانات جزيره کيش براي 
 برگزاري اين رويداد بزرگ و برگزاري کمپ

 آماده سازي بعضي از کشورها در جزيره کيش 
مطرح شد. در واقع مسئوان فوتبال قطر با 
توجه به شباهت و نزديک بودن شرايط آب و 
هوايي کيش به اين کشور، متقاضي بهره مندي 
از امکانات جزيره براي برگزاري مسابقات جام 
جهاني بودند به خصوص اينکه قطري ها با برخي 
کشورهاي همسايه خود مانند عربستان، بحرين 

و امارات مشکات سياسي دارند.
برهمين اساس مسئوان سازمان منطقه آزاد 
کيش به شدت پيگير موضوع شدند تا بتوانند 
آن را به سرانجام برسانند اگرچه طي ماه هاي 
گذشته اين موضوع در سايه بسياري مسائل 
مرتبط با تيم ملي فوتبال و مديريت فدراسيون 
قرار گرفت طوريکه هنوز به نتيجه قطعي نرسيده 

است.طبق صحبت هاي  افشارزاده دبير شوراي 
ورزش و تربيت بدني سازمان منطقه آزاد کيش، 
همکاري اين جزيره با قطري ها منتفي نشده 
اما تا به امروز گام رو به جلويي هم براي آن 
برداشته نشده است.البته که درراستاي محقق 
شدن اين موضوع که براي ورزش و فوتبال ايران 
مي تواند تاثيرگذاري مثبت زيادي داشته باشد، 

ديروز  افشارزاده نشستي با  کريمي مديرعامل 
شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي داشت 
تا از همکاري و تعامل اين شرکت براي ساخت 
امکانات ازم براي ميزباني موردنظر بهره گرفته 
شود.وي درمورد اين نشست و در کل آخرين 
شرايط کيش براي کمک به ميزباني قطر و 
پيگيري هاي انجام شده در اين زمينه  گفت: به 

لحاظ امکانات اصا جزيره کيش شرايط ازم 
براي کمک به ميزباني قطري ها را ندارد با اين 
حال همچنان پيگير هستيم تا اين موضوع را به 
سرانجام برسانيم.افشارزاده ادامه داد: نشستي 
که با مديريت شرکت توسعه و نگهداري اماکن 
ورزشي داشتيم هم درهمين رابطه بود. از وي 
خواستيم بازديدي ازامکانات جزيره داشته باشد 
تا بتوانيم ازاين مجموعه شرکت توسعه براي انجام 

ساخت و سازهاي ازم بهره ببريم.
وي با تاکيد بر اينکه گرفتن امتياز ازم براي 
کمک به ميزباني قطري ها کار خيلي سختي 
است، خاطرنشان کرد: اولين گام مهم دراين 
زمينه داشتن امکانات به روزاست. درکيش هتل 
وامکاناتي مانند استخر درحد نياز و استاندارد وجود 
دارد اما بايد چند زمين فوتبال هم داشته باشيم. 
برخي امکانات فعلي هم نيازمند بازسازي اساسي 
است.افشارزاده گفت: به هر حال بايد ابتدا امکانات 
ازم را فراهم کنيم. با توجه به اوضاع و احوال 
منطقه و تاثيري که برخي مسائل سياسي برآن 
گذاشته، مي توانيم در صورت داشتن امکانات ازم 
همکاري با قطررا وارد فاز اجرايي کنيم. به همين 

دليل همچنان پيگير موضوع هستيم. 

افشارزاده:

پيگيرکمک    به    ميزبان جام جهاني هستيم

 بازيکن پيشين تيم پرسپوليس تأکيد کرد 
که در مقطع زماني فعلي گل محمدي بهترين 
گزينه براي هدايت اين تيم است.محمدخاني 
درباره جدايي برانکو گفت: برانکو در چهار سال 
گذشته بهترين عملکرد ممکن را در پرسپوليس 
داشت و باشگاه بايد از چند ماه پيش محکم 
کاري مي کرد تا اين مربي را  نگه دارد. هر 
چند برانکو گفته است که از چند ماه پيش 
تصميم به ترک پرسپوليس گرفته بود، ولي 
به هرحال مسئوان پرسپوليس مي توانستند 
اقداماتي انجام دهند تا او درپرسپوليس بماند.

وي در واکنش به نگراني هواداران پرسپوليس 

بابت جدايي برانکو ازاين تيم تأکيد کرد: آنها 
حق دارند ناراحت و نگران باشند، ولي اين 
موضوع چيزي را تغيير نمي دهد. اان ديگر 
برانکو رفته و مهم اين است که باشگاه دراين 
شرايط حساس خيلي زود تصميم بگيرد و 
سرمربي جديد را انتخاب کند. قرارنيست 
ما بابت جدايي اين مربي ماتم بگيريم، چون 
ناراحتي و نگراني چيزي را عوض نمي کند. 
اان مهم اين است که باشگاه هرچه زودتر 
سرمربي را انتخاب کند.محمدخاني در پاسخ 
به اين پرسش که بهترين گزينه براي هدايت 
پرسپوليس کدام مربي است، تصريح کرد: اين 
موضوع به مسئوان باشگاه مربوط مي شود. 
اگر باشگاه مي خواهد مربي خارجي بياورد 
بايد با وسواس و دقت تصميم بگيرند. اان 
زمان زيادي دراختيار پرسپوليس نيست 
و مربي خارجي هم نياز به زمان دارد تا 
با شرايط پرسپوليس و فوتبال ايران آشنا 
شود. به نظرمن دراين شرايط گل محمدي 

بهترين گزينه است. 

 محمد خاني: 
 مديران پرسپوليس  نبايد ماتم بگيرند

  مدافع پيشين تيم استقال گفت: بعد از
۱۰ سال فکر مي کردم خيلي چيزها دراستقال 
تغيير کرده است ولي متاسفانه اينطور نبود. 
قرباني درخصوص انصرافش از حضور 
دراستقال گفت: من چند روايت دراين 
چند روز شنيدم ولي فکر مي کنم دليل مهم 
در مورد اتفاقات چند روز اخير، ناهماهنگي 
بين مسئوان باشگاه و سرمربي جديد  بود. 
اين را هم شنيده ام که ظاهرا استراماچوني بعد 
از حضور درايران به يکباره درمورد استفاده 
از دستيار ايراني تغيير نظرداده است. اگراز 
ديدگاه حرفه اي به اين موضوع نگاه کنيد، اين 

مربي نياز به دستيارايراني دارد تا از شرايط 
استقال، فوتبال ايران و ديگر مسائل فني که 
مربوط به اين چيزها مي شود اطاعات بيشتري 
پيدا کند.وي عنوان کرد: استراماچوني اعام 
کرد که يک مربي تکنيکال و يک بدنساز با 
خودش مي آورد واز باشگاه هم درخواست 
کرد يک مربي دروازه بان، يک آناليزور دوم 
و يک دستيار بدنساز به تيم اضافه کند. اين 
نظر سرمربي تيم است ولي اعتقاد من اين 
است که تفکر استراماچوني دراين زمينه 
کاما آماتوراست. من در مورد خودم صحبت 
نمي کنم و ديديد که بافاصله کنارکشيدم 
ولي سرمربي نياز به دستيارايراني دارد 
ودايلش را هم گفتم.قرباني دراين مورد 
که گفته مي شود مسئوان استقال از وي 
خواسته اند تا براي حل شدن اين مشکل صبر 
کند، اظهار داشت: معني صبر کردن اين است 
که باشگاه با سرمربي درمورد من صحبت کند 
ولي من مربي تحميلي نيستم. وي گفت: من 

دوست نداشتم اسيربازي شوم .

 قرباني:
 دوست نداشتم در استقال اسير بازي شوم

رئيس کميته ملي المپيک ديروز با رئيس 
اتحاديه جهاني کشتي ديدار کرد. به نقل از 
سايت کميته ملي المپيک، درادامه ديدارصالحي 
اميري با سران ورزش جهان درسوئيس الوويچ 
رئيس اتحاديه جهاني کشتي  ضمن اشاره 
به اهميت جايگاه کشتي ايران گفت: من 
يکي از مدافعان کشتي ايران هستم و بارها 
به دليل حمايت از کشتي ايران مورد انتقاد 
قرار گرفتم.وي تصريح کرد:درحال حاضر 
براي ميزباني ايران ازمسابقات جام جهاني 
کشتي فرنگي در حال مذاکره هستيم و از اينکه 
 کميته ملي المپيک ايران  از کشتي حمايت 

 مي کند خوشحالم. سعي داريم با برنامه ريزي هاي
 دقيق در فدراسيون جهاني کشتي اين رشته را 
تماشاگر پسند کنيم.الوويچ درباره انتخابات 
کشتي ايران عنوان کرد: ما درموضوعات 
داخلي کشتي ايران مداخله نمي کنيم و 
دراين باره با نعمتي سرپرست فدراسيون 
کشتي نيز صحبت کرده ايم؛ ما فقط توقع 
داريم همه چيز براساس تصميمات مجمع 
عمومي باشد و قانون رعايت شود چرا که ما 
حتي درامور فدراسيون جهاني کشتي نيز 
دخالت نمي کنيم.وي همچنين در خصوص 
سهميه  بازي هاي ساحلي آسيا به ايران قول 
همکاري داد.درادامه صالحي اميري ضمن 
تاکيد بر اهميت کشتي درايران واينکه بدون 
کشتي ورزش ايران هويت ندارد وهمچنين  
انتخابات رئيس فدراسيون کشتي  صحبت 
کرد وافزود: تا سه هفته آينده انتخابات 
کشتي برگزارمي شود و کميته ملي المپيک 
درامورفدراسيون ها دخالت نمي کند و فقط 

نقش نظارتي وحمايتي داريم.

الوويچ:
در موضوعات کشتي ايران مداخله نمي کنيم

نكتهگوناگون

» استكي« در ليگ فرانسه 
گوش چپ تيم ملي هندبال ايران با جدايي از استوابخارست روماني راهي ليگ 
فرانسه شد و به عضويت سسون درآمد.سجاد استکي  در تيم استوابخارست  

در ليگ قهرمانان اروپا به ميدان رفت و ۸۹ گل به ثمر رساند.
    

شكايت پرسپوليس به فيفا
 پس ازجدايي برانکو از پرسپوليس و توافقش با باشگاه ااهلي عربستان، پرسپوليسي ها 
مدعي شدند که مربي کروات يک فصل ديگر با آنها قرارداد دارد و نمي تواند با تيم 
عربستاني قرارداد امضا کند. با اين حال برانکو يک طرفه قراردادش را با پرسپوليس 
فسخ کرد تا بتواند با ااهلي قرارداد امضا کند. از اين رو مسئوان حقوقي باشگاه 
پرسپوليس در حال جمع آوري مستندات ازم هستند تا طي چند روز آينده رسما 

از ااهلي  به فيفا به خاطر اغواي مربي شان شکايت کنند.
    

ميرزاپور، مربي پيكان شد
  دروازه بان سابق تيم ملي  با عقد قراردادي يک ساله به عنوان مربي 
دروازه بان هاي تيم فوتبال پيکان معرفي شد.ابراهيم ميرزاپور فصل گذشته 
در کادر فني فواد فعاليت مي کرد اما با حضور نکونام از اين تيم جدا شد.

    

  هشدار به  هشت وزنه بردار ايران
فدراسيون جهاني به هشت وزنه بردارايران اخطار داد که بايد در همه حال آماده 
دادن تست دوپينگ باشند. فدراسيون جهاني وزنه برداري درراستاي مبارزه با 
پديده شوم دوپينگ فهرستي از نام ۲۸۵ ورزشکار جهان را منتشر کرد که بايد 

درهمه حال اين آمادگي را داشته باشند تا تست دوپينگ دهند.
    

هند بال ساحلي باز ماند
تيم ملي هندبال ساحلي  با قبول شکست برابر تيم قطر از راهيابي به ديدار 
فينال مسابقات قهرماني آسيا بازماند.ساحلي بازان ايران در پايان اين بازي 

با نتيجه دو بر صفر برابرتيم قطر مغلوب شدند.
    

فوتسال با 9 گل سوم شد
 تيم هاي فوتسال زير۲۰ سال ايران و اندونزي در ديدار رده بندي مسابقات قهرماني 
آسيا به مصاف هم رفتند که ايران در نهايت موفق شد با نتيجه پرگل ۹ بر يک  اندونزي 

را شکست بدهد. به اين ترتيب ايران عنوان سوم آسيا را از آن خود کرد.
    

شروع تمرينات استقال
نخستين تمرين تيم فوتبال استقال براي آماده سازي فصل جديد ليگ 
برتر ازامروز آغازمي شود.اولين تمرين آبي پوشان پشت درهاي بسته 

خواهد بود .
    

بوديمير از پرسپوليس رفت
 بوديمير مهاجم کروات تيم پرسپوليس قراردادش را با اين تيم فسخ کرد.
اين مهاجم  با نظر برانکو در نيم فصل از ديناموزاگرب  به جمع سرخ پوشان 

اضافه شد و ۲ گل براي پرسپوليس به ثمر رساند.

سايه باتكليفي بر کشتي
باوجود وعده برخي مسئوان وزارت ورزش طي هفته گذشته، هنوز 
خبري از نتايج تأييد صاحيت کانديداهاي رياست فدراسيون کشتي 

نشده است. 
هفته گذشته بود که اسبقيان مدير کل دفتر امور مشترک فدراسيون ها 
صراحتاً از اعام نتايج تعيين صاحيت کانديداهاي انتخابات کشتي 

تا پايان هفته خبر داد.
به گفته اين مقام مسئول قرار بود نتايج تعيين صاحيت کانديداهاي 
رياست فدراسيون کشتي تا پايان هفته گذشته اعام و تکليف زمان 
برگزاري مجمع عمومي فدراسيون کشتي نيز هر چه سريع تر روشن 
شود؛ اما به رغم گفته اسبقيان هنوز خبري از تأييد صاحيت ها نشده 
که اين تأخير مي تواند برگزاري مجمع را هم به تعويق اندازد.اين 
در حالي است که فدراسيون کشتي در آستانه حضور تيم هاي ملي 
کشتي آزاد و فرنگي در رقابت هاي جهاني و المپيک توسط سرپرست 
اداره مي شود و سايه باتکليفي و بي ثباتي در مديريت تيم هاي ملي و 

بخش هاي مختلف اجرايي، فضاي کشتي را فرا گرفته است. 
بي ثباتي ازآن جهت که سرمربيان و اعضاي کادرهاي فني تيم هاي ملي 
هنوز از حضورشان در رأس امور اطمينان خاطر ندارند و معتقدند هيچ 
بعيد نيست با حضور رئيس جديد، تغييرات احتمالي در خصوص آنها 
نيز اعمال شود.کشتي ايران درحالي با باتکليفي دست به گريبان است 
که تيم هاي ملي  بايد شهريورماه در رقابت هاي جهاني   به ميدان بروند 
و براي کسب سهميه المپيک  بجنگند. ميداني که تمامي رقباي ديرينه 
ايران از مدت ها قبل مشغول تجهيز و آماده سازي براي موفقيت درآن 
 هستند، اما فدراسيون کشتي در آستانه اين آوردگاه بزرگ درکش و قوس 

برگزاري مجمع و انتخاب رئيس جديد قرار دارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شرکت تعاوني مسكن مهر مديريت جهاد 

کشاورزي سبزوار )نوبت اول(
از کليه اعضاي شرکت تعاوني مسكن مهر مديريت جهاد کشاورزي دعوت 
مي شود در ساعت 18 روز جمعه مورخ 1398/04/28 در محل نمازخانه 
جهاد کشاورزي سبزوار جهت رسيدگي درخصوص موارد زير حضور به 
هم رسانند و يا وکاي خود را جهت شرکت در جلسه، حداکثر ظرف مدت 
يك هفته از تاريخ انتشار آگهي از ساعت 8 الي 12 حضورا به دفتر شرکت 

واقع در جهاد کشاورزي سبزوار معرفي نمايند.
ازم به ذکر است تعداد آراء وکالتي هر عضو 3 راي و هر غيرعضو 1 راي 

خواهد بود.
ضمنا کساني که تمايل به کانديداتوري بازرسين شرکت تعاوني را دارند، 

ظرف مدت يك هفته مدارك خود را به دفتر شرکت تعاوني ارائه دهند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسين
2- تصويب صورتهاي مالي 1392 الي 1397

3- تصويب بودجه سال 1398
4- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرسين براي مدت يك سال مالي

تاريخ انتشار: 98/4/2
خ ش: 98/4/2 کارفرماي شرکت فلزگداز جناب آقاي حميد حاجي محمدي

احتراما با عنايت به شكايت آقاي حاتم قاسمي عليه شما در مراجع حل اختاف اين اداره و با امعان نظر به دعوت به جلسه رسيدگي طي نامه شماره 98/02/17-4964 
و عدم حضور در جلسه رسيدگي مستندا به ماده 48 آيين دادرسي کار، به شما اباغ مي گردد در جلسه روز يكشنبه مورخ 98/04/16 در ساعت 9 صبح در هيات 
تشخيص شعبه يك اين اداره به آدرس زنجان - مجتمع ادارات جنب شرکت مخابرات - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان زنجان حضور به هم رسانيد. 

بديهي است در صورت عدم حضور شما هيات مربوطه به استناد به ماده 100 آيين دادرسي کار، وفق مقررات رسيدگي و اصدار راي خواهند نمود.
تاريخ انتشار: 98/4/2

خ ش: 98/4/2

دعوت به مجمع عمومي فوق العاده عادي 
ساليانه شرکت مسافربري همسفر مهر زنجان
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت مسافربري همسفر مهر زنجان 
)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 3336 و شناسه ملي 10460066670 
ثبت شرکتهاي زنجان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه که در روز پنجشنبه مورخ 1398/04/20 ساعت 8:30 صبح در محل 

دفتر شرکت تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
آدرس: زنجان - خيابان خرمشهر - ميدان شيات - پايانه مسافربري 

شهرداري
کد پستي: 4516743375

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس

2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند 1397
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

4- انتخاب روزنامه کثيراانتشار جهت درج آگهي  هاي شرکت
5- ساير موارد پيشنهادي

تاريخ انتشار: 98/4/2
خ ش: 98/4/2
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98/1
/18-

خ ت 2

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

مشاوره و وكالت در دعاوي: حقوقي، كيفري
طاق، طاق 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 وکاي پايه ي دادگستري(

ضمنا در صورت عدم موفقيت وكا 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 انقاب، خيابان کارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504
665   665   52-665   665  53

665   665   54

98
/1/

18
-1 

ت
خ 

ـكگلپا
کباب ها: کوبيده، کوبيده کم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

98
/2/

28
-43

خ ت
98

/2/
31-

49
خ ت

98
/3/

11-
68

خ ت

98
/3

/28
-9

ت1
خ 

بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت کار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با کارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از كشور

98
/4/

2-
102

خ ت

تحصيل در اسپانيا
باحداقل هزينه 

مجوز وزارت علوم موسسه آرکا 
دانش پارسيان
26212508-998

/4/
2-

103
خ ت

قاليشويي و مبل شويي مهنام »نرگس سابق«
شستشوي فرش 48 ساعته - سرويس سراسر تهران

حتي يك قاليچه »شبانه روزي«
09128381392-09193002206-09193002206

88454810-77817779
22330334-3378784798

/4/
2-

108
خ ت

 نقاشي و تزئينات
 درجه يك ساختمان

با نازلترين قيمت و بهترين کيفيت
با رزومه اجرا شده در بااشهر تهران

77353619
09901355611

98
/4/

2-
104

 فناوري اطاعاتخ ت
 پارس مهرمايا

انجام امور شبكه هاي کامپيوتري
انجام امور امنيت شبكه هاي 

کامپيوتري
75981833

98
/4/

2-
105

كولر گازي )اسپيلت( خ ت
مارك اصلي

ظرفشويي - لباسشويي
با گارانتي )به قيمت بانه(

)احمدي(
55323529

09127646980

98
/4/

2-
106

ترك اعتياد موفقخ ت
کم  هزينه
سرپايي

زير نظر پزشك
09123844273

55623328

98
/4/

2-
107

خ ت

پارميس عمران شانجاني
دانش آموز پايه ششم کاس نرگس مدرسه شهيد عباس صالحي 
منطقه تهران ناحيه 2 در سال تحصيلي 98-97 شاگرد ممتاز 

شناخته شده است.
با تشكر و سپاس فراوان از زحمات اولياي محترم آموزشگاه 
بخصوص سرکار خانم موايي معلم دلسوز و زحمتكش ايشان و 
همچنين سرکار خانم ها بيگم حسيني زاده و آقابكلو مديريت و 

معاونت مدرسه

کارت هوشمند رانندگي باري به شماره 1996046 متعلق به  اينجانب اکبر جنگجو 
وکارت هوشمند ناوگان به شماره 1885884 کاميون دانگ فنگ به شماره انتظامي 

25 ايران 597 ع 76 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز ) يا شناسنامه ( و برگ کمپاني با سند ال ايكس مدل 1394 سفيد رنگ 
به شماره انتظامي 951 ب 91- ايران 28 شماره شاسي 511830- شماره موتور 

0152857 بنام مهسا نثاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواري سمند مدل 1382 به شماره انتظامي 25- 241 ي 52 به شماره 
موتور 32908201504 به شماره شاسي 82200958 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگه کمپاني و برگه  سبز ) سند مالكيت( موتور سيكلت سابين به شماره  موتور 
09800852 شماره تنه 8902306 شماره پاك 93399 ايران 114 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

هيات مديره شركت

هيات مديره

 مدير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان زنجان

 آگهي دعوت به مجمع عمومي
 انجمن احياي شنوايي ايران

بدينوسيله از کليه اعضاي انجمن احياي شنوايي ايران به شماره ثبت 22052 
دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي که راس ساعت 14 روز 
چهارشنبه 1398/05/2 در نشاني تهران، خيابان انقاب اسامي، خيابان 

خاقاني، پاك 79 برگزار خواهد شد، شرکت نمايند.
1- اعام انصراف از کليه صورتجلسات معطل انجمن

2- استماع گزارش هيات مديره
3- استماع گزارش بازرس

4- تصويب ترازنامه و بيان منتهي به سال هاي 1393، 1394، 1395، 1396، 
1397، 1398 و بودجه سال 98

5- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسين
در ضمن در صورتي که شرکت کنندگان در جلسه به حدنصاب ازم نرسد 
نوبت دوم مجمع عمومي عادي در تاريخ 1398/05/17 در همين مكان 

راس ساعت 14 برگزار خواهد شد.
تلفن تماس 09128078237

هميشه و در همه حال سامت و موفقيت شما را از خداوند متعال خواهانيم
تاريخ انتشار: 98/4/2

رئيس هيات مديره انجمن احياي شنوايي ايرانخ ت: 98/4/2



|مهران راستي|   
فرم و محتوا ، ضعف در محتوا و قوت در 
تکنيک ساخت  يا بالعکس، انتخاب سوژه اي جذاب 
با محتوايي گيرا  اما با تکنيکي ضعيف تو گويي سوژه 
آمده تا ضعف در توليد اثر را بپوشاند؛ عباراتي از اين 
دست را گه گاه در تحليل آثار هنري چه سينمايي 

و چه غير سينمايي مي شنويم. 
»23نفر« عنواني است با شهرت ملي و حماسي با 
ريشه هاي عميق ديني، که ممکن است ذهنيت 
مخاطب را به سمت وضعيت گفته شده ببرد و مخاطب 
با پيش زمينه اي اينچنين به سالن سينما برود، که 
آيا در کيفيت توليد، بار سنگين نام فيلم را داشته يا 
نه؟ تجربه تلخي که در توليد آثاري همچون شور 
شيرين قابل لمس بود. اما »23نفر« از آن دسته 
آثاري است که فرم و محتوا دو بال توانمندند تا 

پروازي بلند را رقم زنند.
   اثرگذاري و باورپذيري فيلم را چه در نورپردازي و 
چه در استفاده بجا از لهجه ها وگويش ها تا انتخاب و 
اجراي بازيگران به خوبي مي توان ديد. در فيلمنامه 
و کارگرداني هم همراهي طنزهاي لطيف و خنده آور 

با فضاي تلخ اسارت، شکوه و اميد در حين مرارت و 
سختي و رنج در حين شيريني به حدي هنرمندانه و 
زيبا به اجرا در مي آيد که نه تنها نگارنده اين سطور 
بلکه بسياري از تماشاگران در سالن سينما را با 
 اشک شاد مي گرداند و لبخند مي گرياند و با بغض 

مي خنداند و با غم و اندوه اميدوار مي کند.
   همراهي و اجراي بجاي اين دوگانه هاي 
پارادوکسيکال به شکلي هنرمندانه عاوه بر 
روايت اين داستان واقعي که ساخته و پرداخته 
ذهن نويسنده و کارگردان نبوده و رنج و اندوه 
جزء اينفک آن است؛ از درد و رنج مخاطب 
مي کاهد تا در شرايط سياسي اقتصادي حال 
حاضر کشور و فضاي نااميدي حاصل از آن 
جذابيت اثر را بيفزايد و در گيشه ناکام نماند. 
هر چند گاهي ناکامي در گيشه در فضاي 
 موجود جامعه تنها حاصل ذهنيت هاست 
و نه ديدن ها و کاويدن ها، شکست کمدي جذاب 
»گذر موقت« در اکران از جمله اين ناکامي 
هاست. چرا که در نتيجه افسردگي، حتي هراس 
از غم و اندوه هم مي تواند در بداقبالي يک توليد 

سينمايي مؤثر باشد. 
   هماهنگي داستان با مظلوميت رزمنده جنوبي هم 
تا حدي برخاسته از صاحب اثر بوده که خود، زاده 
 خوزستان است و با ما صالح به خوبي همزاد پنداري 
کرده و در خلق يک کاراکتر بسيار موفق ظاهر 
مي شود و الحق و اانصاف، شايد ما صالح در بدو 
ورود به داستان به يک تيپ شباهت داشته باشد 
ولي پيچيدگي هاي او به خوبي به نمايش در آمده 
و شخصيت را خلق مي کند. به حدي که دلسوزي 
مخاطب را برانگيخته و از رنج و مظلوميت اين 
قوم ستمديده)برادران عرب( مي گويد. قوم و 
نژادي که حتي از سوي برخي هموطنان هم مورد 
سوءتفاهم قرار مي گرفتند. قوم و نژادي که اگر 
 جانفشاني هايشان نبود شايد تاريخ جنگ به گونه اي 

ديگر رقم مي خورد.      
ويژگي ديگر» 23نفر« در نظر گرفتن فضاي 
سياسي حال حاضر کشور است در اعتماد به 
دشمن، چه در خواص و چه در عوام. بصيرتي که 
نوجوانان کم سن و سال دهه60 داشتند ولي امروز، 
بسياري از امرا و سياسيون ندارند و اين خلق بينوا 

نيز کم و بيش به راه آنانند. اما مشخصه ديگر فيلم 
در يادآوري فرهنگ مقاومت است و پايبندي به 
ارزش ها، البته در سايه تدبير؛ که نشان مي دهد 
عده اي قليل با سن و سالي کم، با دستاني خالي، 
بدون هيچ تحصيات دانشگاهي آنهم در اسارت 
دشمن؛ مي توانند مانع خسارت هايي عظيم 
 براي ملت و مملکت شوند. درس هايي که حتي 
چاره انديشان و امراي ما در آن دوره نياموختند 
وحتي 6 سال بعد از زمان داستان)سال67( معناي 
جام زهر پير خمين را در نيافتند مگر بعد از خاطره 
تلخ عمليات مرصاد و يافتن خنجر پنهان در آستين 

دشمن که پير جماران مي ديد و آنان نه.  

اميرحسين نظري/تسنيم

نگاه  رسالت به فيلمي براي هم نسل ها؛

قصه»23نفر«   شکوه غيرت
ره نماي طريق

آيا در شرايط خواندن زيارت، رفتن 
به پشت بام يا فضاي باز، شرط شده 

است؟
رفتن به پشت بام سبب فضيلت زيارت است 
و لزومي ندارد؛ اگر چه در برخي روايات، 

رفتن به پشت بام وارد شده است.  

گردشگري
پل بند دزفول

در بخش جنوبي ايران به دايل وجود 
رودخانه  هاي پرآب همواره نياز به ايجاد پل 
وجود داشته است . دزفول به عنوان يکي از 
کهن  ترين شهرهاي ايران با قدمتي بيش از 
پنج هزارسال، داراي چند پل بسيار کهن از 
جمله پلي 1741 ساله به نام پل  بند دزفول 
است. پل تاريخي دزفول روي رودخانه دز 

قرار گرفته و قدمت آن به دوره ساسانيان برمي گردد. جالب است بدانيد که اصا نام شهر 
 دزفول از نام اصلي اين پل يعني »دژ پل« گرفته شده است. از اين پل به عنوان قديمي ترين 
پل جهان نام برده مي شود که چيزي حدود 1۸ قرن از ساخت آن مي گذرد. اين پل بند 
 داراي ويژگي  هاي منحصر به فردي از لحاظ سازه اي و معماري است. تمامي اين ويژگي  ها 
از جمله مصالح به کار برده شده، نحوه ساخت، مقاومت پايگاه  ها و غيره از جمله دايل 
پايداري پل تاکنون بوده است.گفته مي شود پل دزفول به دستور شاپور يکم در سال 260 
ميادي و با استفاده از مهندسان، سربازان و سرداران رومي به اسارت گرفته شده، احداث 
شده است. از اين روي اين پل را پل رومي نيز مي نامند. همچنين براي نگهداري و حفاظت 
از آن قلعه اي نظامي در نزديکي آن بنا شد. در دانشنامه جهان اسام، درباره بند قيصر آمده 
است: »پل بند والرين يا بند قيصر در شوشتر را سربازان و مهندسان رومي که در 260 ميادي 

همراه امپراتور روم والريانوس به اسارت شاپور اول درآمده بودند، بنا کردند.« 

عکس نوشت

 مسابقات اتومبيلراني همواره جذابيت هاي خاص خود را داشته و دارد. اما اين بار ماشين هاي 
سنگين و دوديفرانسيل براي نشان دادن قدرت و برتري خود در قزوين دور هم جمع 
شدند و مسابقات جذابي را به نمايش گذاشتند. اولين مرحله از مسابقات اتومبيلراني دو 
ديفرانسيل قهرماني کشور در سال 13۹۸ به ميزباني استان قزوين برگزارشد. اتومبيلراناني 
از 1۸ استان کشور از جمله مشهد، سمنان، تهران،کرمانشاه، کردستان، تبريز، مازندران، 
شيراز، اصفهان، قم، يزد، کرج وهمدان، در اين رقابت ها حضور داشتند و اين رقابت ها 
در چهار کاس زير 2هزار و ۵00 سي سي، 2هزار و ۵00 تا 3 هزار و ۵00، 3هزار و ۵00 

تا چهار هزار و ۵00 سي سي و 4هزار و ۵000 به باا برگزار شد.

نوستالژي
شماها يادتون نمياد، اما ما نسلي هستيم که براي 
خاطراتمون ارزش زيادي قائل بوديم. اينقدر برامون 
ارزش داشت که براش دفتر و دستک درست 
 کرده بودن و با جلد آن چناني تو لوازم التحريرها 
مي فروختن. بعدم که مي خريديم روزانه همه 
خاطرات خوبمون رو که خيلياش هم اون 
روزا از خاطرات اسمشو نپرس بود توش ثبت 
و ضبط مي شد. بعدم يه جايي يواشکي تو گوشه کناري قايم مي کرديم که 
دست هيچکي بهش نرسه. مثل اان نبود که همه ابزارهاي الکترونيکي و 
شبکه هاي مجازي و وباگ و ... محلي براي نگهداري خاطره هامون بشن. 
يادش بخير، خيلي ها با اين خاطرات عاشق شدن و خيلي ها باهاش روزاي 

خوب جووني و نوجووني رو ثبت کردن.

كتابخانه
قدرت بي قدرتان

ترجمه کتاب »قدرت بي قدرتان« نوشته واساو 
هاول با ترجمه احسان کياني خواه به تازگي با 
چاپ دوم توسط نشر نو به بازار نشر عرضه شد. 
چاپ اول اين ترجمه، اسفند سال گذشته وارد 
بازار شد و حاا نسخه هاي چاپ دومش عرضه 
شده اند. نسخه اصلي اين کتاب، در سال 1۹۹2 
توسط انتشارات وينتيج در نيويورک چاپ شده 
است. واساو هاول، رئيس جمهور فقيد جمهوري 
چک، نويسنده و نمايشنامه نويسي بود که يکي از دشمنان مهم کمونيست به 
شمار مي رفت و مقاطع زماني مختلفي را هم به دليل اين دشمني در زندان 
کمونيست ها سر کرد. مخالفان حکومت پليسي و خفقان کمونيستي در اروپاي 
شرقي جزوه ها يا رساله هاي غيرقانوني را با نام ساميزدات منتشر مي کردند 
که در قالب شب نامه به دست مخاطبان مي رسيد. »قدرت بي قدرتان« يکي از 
ساميزدات ها بود و هاول آن را به يکي از فاسفه معاصرش تقديم کرد که حين 
بازجويي کمونيست ها جان داد. »قدرت بي قدرتان« 22 بخش دارد و نگارشش 
اکتبر 1۹7۸ به پايان رسيده است. اين کتاب با ترجه پل ويلسون چندمرتبه 
به زبان انگليسي منتشر شد و در کشورهاي مختلف عرضه شد. چاپ دوم اين 

کتاب با 164 صفحه و قيمت 24 هزار تومان عرضه شده است. 
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 پيامبر خدا)ص(: هرکس بيشترين هم و غمش شماره9523 
رسيدن به خواهش هاى نفسانى باشد، حاوت ايمان 

از قلبش گرفته مى  شود.

حديث

ديالوگ

ترفند

مي دوني پدربزرگم هميشه چي مي گفت؟ قدم هاي 
بلند بردار. مي گفت اينطوري هم زودتر مي رسي هم 

کفشات ديرتر خراب مي شن.
رابرت دنيرو/ روزي روزگاري در آمريکا

براي جلوگيري از سرريز شدن قابلمه، يک قاشق 
چوبي را روي آن قرار دهيد. اگر قابلمه بخواهد سرريز 
شود، قاشق حباب ها را از بين برده و به سرعت جلوي 

اين اتفاق را مي گيرد.

انتقال پساب از تصفيه خانه فاضاب به شرکت فواد مبارکه
وزير نيرو در آيين بهره برداري از طرح انتقال پساب از تصفيه خانه فاضاب 
به شركت فواد مباركه، رها نکردن پساب در طبيعت، در معرض خطر 
قرارندادن بهداشت عمومي و حفظ محيط زيست را از فوايد استفاده از 
فاضاب تصفيه شده در صنعت دانست و گفت: با اين وجود باتوجه به 
شرايطي كه داريم اين كار ما را در آغاز مسيري قرار مي دهد كه معضل 

تامين آب را به شکل پايدار در كشور حل مي كند.
رضا اردكانيان ضمن قدرداني از دست اندركاران اجراي اين پروژه مهم 
و تاثيرگذار اظهارداشت: فواد مباركه يکي از مجموعه هاي بسيار مهم 
در بحث توليد و اشتغال كشور است و اميدواريم بتوانيم آب مورد نياز 

اين صنعت را تامين كنيم.
وي با بيان اينکه آب مايه حيات است و حيات هم جلوه هاي مختلفي دارد، 
گفت: خداوند فرموده من آب را به اندازه براي شما نازل مي كنم. ما كشور 
خشك و نيمه خشکي هستيم ولي اگر از آب به نحو صحيحي استفاده 
كنيم به عنوان يك منبع حياتي مي توانيم حتي در شرايط متنوع آب و 

هوايي و اقليمي، حيات پايدار و مستمري داشته باشيم.
وزير نيرو با اعام اينکه درحال حاضر ميزان مصرف آب شرب و بهداشتي 
جمعيت كشور حدود 6ونيم ميليارد مترمکعب و ميزان پساب توليدي 
4.3مترمکعب است، گفت: پساب توليدي به شکل خام براي تغذيه 
سفره هاي زيرزميني مفيد نيست، اين درحالي است كه دانش امروز و 
فناوري هاي موجود توصيه به كيفيتي از تصفيه و رهاسازي براي تغذيه 

سفره ها يا مصارف مجاز از پساب تصفيه شده مي كند.
وي يکي از مطمئن ترين منابع براي صنايع در مناطق خشك و كم آب 
را به شکل اوليه فاضاب و بعد از آن فاضاب تصفيه شده عنوان كرد و 
افزود: از هر طريق به فکر تامين آب باشيم كه برگرفته از عدم وضعيت 
قطعي در تامين آب مورد نياز شرب و بهداشت است تا زماني كه جمعيت 
هست مصرف شرب و بهداشت هم هست و توليد پساب مي كند به طور 
قطع حجم باايي از پساب را خواهيم داشت، لذا براي تامين معيشت 
مردم، توليد و گردش اقتصادي و توسعه كشور، صنايع مي توانند روي 

پساب به عنوان مهمترين منبع استفاده كنند.
وي ادامه داد: يکي از نمودهاي تحقق اين موضوع مجتمع عظيم فواد 
مباركه است كه به درستي و هوشمندانه روي اين موضوع سرمايه گذاري 
كرده است به طوري كه با آرامش خاطر مي توانيم به سرمايه گذاري هاي 
ازم در جاهايي كه شرايط زيست محيطي اجازه مي دهد به توسعه صنايع 

و صنايع تبديلي روي بياوريم.
 وي با تاكيد براينکه تاشي كه به عمل آمده موجب قدرداني است، 
گفت: وظيفه خود مي دانيم كه در جهت حل تنگناها و مشکاتي كه 
دارند با مطالعات ازم كه از ملزومات هر امري است مشکات را حل 
كنيم به نحوي كه اين صنعت عظيم دغدغه اي از حيث تامين آب مورد 

نياز نداشته باشد.

اردكانيان با بيان اينکه استفاده از پساب تصفيه شده صرفا براي حل 
مشکل تامين آب نيست، گفت: رها نکردن پساب در طبيعت، در معرض 
خطر قرارندادن بهداشت عمومي و حفظ محيط زيست از فوايد استفاده 
از فاضاب در صنعت است با اين وجود باتوجه به شرايطي كه داريم 
فايده ديگري با فاصله خيلي زياد وجود دارد كه اگر توجه كنيم تازه در 
آغاز مسيري قرار مي گيريم كه معضل تامين آب را به شکل پايدار در 

كشور حل مي كند.
وزير نيرو از توجه به قيمت واقعي آب به عنوان مهمترين فايده استفاده 
از پساب فاضاب ياد كرد و افزود: توجه به قيمت واقعي آب به اين معنا 
نيست كه انتظار داشته باشيم دولت يارانه بدهد و مصرف كننده اصلي 
آب يعني بخش كشاورزي در شرايطي كه الگوي كشت مناسب نيست 
قيمت واقعي آب را بپردازد، بلکه به اين معناست كه در مسيري قرار 
گيريم كه محصوات كشاورزي هم از ارزش ازم برخوردار باشند و با آب 

كمتر از همين مقدار بتوانيم محصول خوبي به دست آوريم.
وزير نيرو با بيان اينکه امروز 1 متر مکعب آب به بخش صنعت به قيمت 
800 تومان عرضه مي كنيم، اظهارداشت: اين در حالي است كه قيمت تمام 
شده پساب تصفيه شده هر مترمکعب 14 هزار تومان است. نمي گويم بايد 
آب 14 هزار توماني به صنعت بدهيم بلکه اين قيمت بابت حفظ بهداشت 
و محيط زيست پرداخت مي شود، اما حداقل اين كمك را به ما مي دهد 
كه درجايي كه صنعت را با آب 800 توماني مي چرخانيم آيا بهره وري 
ازم را دارد و اين دغدغه را در ذهن برنامه ريزان كشور در بخش هاي 

مختلف ايجاد مي كند.
وي ادامه داد: وقتي بدانيم قيمت واقعي آب چقدر است بااخره چاره اي 
مي انديشيم كه معيشت كشاورز و شرايط سخت آن لحاظ شود، يعني 
به جاي اينکه 10 هزار مترمکعب براي هر هکتار برنج كاري مصرف كنيم در 
برخي مناطق تا 50 هزار مترمکعب از آب براي كشت برنج استفاده مي شود 

كه اين موضوع آسيب پذيري ما را باا و تاب آوري ما را كم مي كند.
وزير نيرو با تصريح براينکه خوشبختانه مجموعه فعاليت ها در راستايي 
است كه در مسير صحيحي رو به جلو هستيم، گفت: سازو كار كميته هاي 
استاني سازگاري با كم آبي به اين صورت است كه به اين مسائل توجه 

كرده و همکاري هاي بين بخشي مورد توجه قرار گيرد.
اردكانيان  با تاكيد براينکه امروز ازم است هركدام در سنگرهاي انفرادي 
قرار نگيريم و بدانيم مساله جمعي و مشترک است، افزود: بايد بدانيم كه 
كار صنعت و كشاورزي و محيط زيست به هم گره خورده است و ان شاء اه 
با حضور مديران هوشمند و حمايت دستگاه هاي اجرايي بيش از پيش در 

استفاده صحيح از آب بتوانيم بهره وري را در كشور باا ببريم.
وزير نيرو در پايان بار ديگر از زحمات و پيگيري هاي همه دست اندركاران 
اجراي اين پروژه قدرداني كرد و گفت: استان اصفهان در سال هاي اخير با 
شرايط سختي از حيث موضوع آب مواجه بوده و فشار بيشتري بر دوش 

مديران و نمايندگان اين استان بوده، اين درحالي است كه صبوري مردم 
باعث شده خداوند درهاي رحمت خود را به روي ما بگشايد و با شکرگزاري 

اين نعمت الهي سال هاي بهتري پيش رو خواهيم داشت.
در ادامه اين جلسه حميدرضا عظيميان بابيان اينکه فواد مباركه 
نتيجه سرمايه گذاري دولت است، اظهار داشت: مجتمع فواد مباركه 
پنجاه درصد سهم توليد 24 ميليون تني فواد كشور را دارد كه تنها 

توليدكننده انواع ورق است.
مديرعامل فواد مباركه بابيان اينکه در نقاط مختلف كشور خانواده هاي 
زيادي تحت پوشش ما هستند، گفت: محصوات توليدي فواد مباركه به كل 
كشور ارسال مي شود و اين شركت حدود 25 هزار نفر پرسنل دارد و ما در 

سال نزديك به هزار و 500 ميليارد تومان ماليات پرداخت مي كنيم.
وي با اشاره به فعاليت مجتمع فواد مباركه در سه دهه اخير، گفت: در 
اين سه دهه فعاليت ، به دليل مشکات كم آبي كشور براي توليد فواد از 

سال 80 تا به اآن ، مصرف آب دراين مجتمع تغيير نکرده است.
عظيميان با اشاره به راه هاي صرفه جويي آب در فواد مباركه، عنوان 
كرد: در راستاي صرفه جويي در مصرف آب ، پساب هاي 9 شهر اطراف به 

فوادمباركه منتقل شده و پس از تصفيه از آن استفاده كرده ايم.
مديرعامل فواد مباركه بابيان اينکه استانداردهاي شركت را در مصرف 
آب به حداقل رسانديم، افزود: اعتباري حدود 480 ميليارد تومان براي 
تکميل پروژه سد كوهرنگ 3 در نظر داريم كه 64 ميليارد تومان آن 

پرداخت شده است.
وي بابيان اينکه تونل كوهرنگ 3 ازنظر اعتبار مشکلي ندارد، خاطرنشان 
كرد: كوهرنگ 3 مشکلي ازنظر اعتبار نخواهد داشت ما حدود 120 ميليارد 
تومان پرداخت براي خسارات كم آبي داشتيم و حداقل انتظار دولت از 

فواد مباركه عدم توقف توليد است.
مدير عامل شركت آب و فاضاب استان اصفهان در مراسم افتتاح اين 
طرح با اشاره به بازديد از پروژه هاي متعدد استان به همراه وزير نيرو، از 
افتتاح طرح انتقال پساب از تصفيه خانه فاضاب به شركت فواد مباركه به 
عنوان يکي از شگفتي هاي استان اصفهان براي وزارت نيرو ياد كرد و گفت: 
موضوع فاضاب شهرهاي حاشيه زاينده رود هميشه چالش بهداشتي و 
زيست محيطي بوده، از سوي ديگر عدم وجود منابع دولتي براي اجراي اين 
پروژه ها را داشتيم، براين اساس پس از پيگيري هاي به عمل آمده و توجه 
به راهبرد سازگاري با كم آبي در وزارت نيرو، از سال 92 موضوع بازچرخاني 

و استفاده از پساب ها را در فواد مباركه شروع كرديم.
مهندس هاشم اميني با بيان اينکه براساس تفاهم نامه اي با شركت فواد 
مباركه عمليات اجرايي پروژه تصفيه و بازچرخاني فاضاب 9 شهر را در 
قالب قرارداد بيع متقابل شروع كرديم، اظهارداشت: بيش از 30 سال 
بود درحال اجراي اين پروژه ها بوديم، ولي با انعقاد اين قرارداد در مدت 

كوتاهي توانستيم پروژه ها را به نتيجه برسانيم.

وي به حجم توليد پساب در اصفهان اشاره و اعام كرد: در حال حاضر  
172ميليون متر مکعب پساب در اصفهان توليد مي شود كه معادل 5 هزار 
و 450ليتر در ثانيه مي باشد كه  از اين ميزان پساب توليدي معادل  277   

ميليون متر مکعب به شركت فواد مباركه انتقال مي يابد .
مهندس اميني با بيان اينکه شركت فواد مباركه با سرمايه گذاري در 
اجراي شبکه فاضاب منطقه مباركه در قالب قرار داد  بيع متقابل با آبفا 
اصفهان موفق به تخصيص پساب اين منطقه به اين واحد صنعتي شد  
گفت: در سال 92 سرمايه گذاري  1200 ميليارد ريالي شركت فواد مباركه 
در قالب  قرارداد بيع متقابل ميان شركت  آبفا اصفهان و فواد مباركه 
صورت گرفت كه به موجب آن مقرر شد قريب به 500 كيلومتر شبکه 

فاضاب در شهرستان هاي مباركه و لنجان اجرا شود.
وي با اشاره به سرمايه گذاري بخش خصوصي در اجراي شبکه فاضاب 
منطقه مباركه گفت: سرعت اجراي شبکه فاضاب با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در منطقه مباركه 18 برابر ميانگين 19 سال گذشته 

بوده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان اصفهان خاطر نشان ساخت: 
طي سال هاي 73 الي 92 فقط 70 كيلومتر شبکه فاضاب در مباركه اجرا 
شد، در حالي كه از سال 93 تا 97 بيش از 334 كيلومتر شبکه فاضاب 

در اين منطقه اجرا گرديد .
وي افزود: اين پروژه به لحاظ حجمي و ريالي يکي از پروژه هاي بسيار مهم 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در سطح استان بوده  كه به دنبال قرارداد 
اوليه آن اجراي حدود 220 كيلومتر شبکه فاضاب در مباركه  و  270 كيلومتر 
در شهرستان لنجان به انضمام احداث يك تصفيه خانه در شهر سده و 

ورنامخواست در بازه زماني 2 تا 3 سال در دستور كار قرار گرفت.
 زهرا سعيدي مباركه در حاشيه مراسم بهره برداري از عمليات شبکه انتقال 
پساب از تصفيه خانه فاضاب شهرستان مباركه به شركت فواد مباركه، 
اظهار داشت: از اولويت هاي ما در مجلس شوراي اسامي از ابتدا تاكنون 

بحث پروژه هاي مرتبط با وزارت نيرو ازجمله فاضاب بوده است.
نماينده مردم مباركه در مجلس با اشاره به پروژه هاي فاضاب شهرستان، 
خاطرنشان كرد:سعي شد يکي از مباحث عمده براي تکميل پروژه فاضاب 
ساير شهرها و آغاز پروژه فاضاب شهر طالخونچه اختصاص داده شود كه 
در 2 الي 3 سال پيش هم جلسه اي در وزارت نيرو در خصوص مشکات 

برخي از پروژه هاي روستايي انجام شد.
سعيدي با اشاره به بهره مند شدن بسياري از روستاها از آب شرب، عنوان 
كرد: مردم بعضي روستاها چندين سال از نعمت آب شرب مطلوب برخوردار 

نبودند، ولي اكنون از آب شرب استفاده مي كنند.
نماينده مردم مباركه در آخر بابيان اينکه شهرستان مباركه باوجود بيش 
از 400 كارخانه جزو بااترين آمار بيکاري بوده، اظهار داشت: سعي شده 
 اين آمار كاهش يابد و از مديران صنايع خواستاريم در بحث بومي پذيري 

اهميت ويژه داشته باشند.

يک کارشناس ديني گفت: در زمان ظهور 
هرجواني استعداد خود را مي شناسد 
و مي تواند آن را شکوفا کند و امکان 
دارد به آن برسد، پس بايد براي ظهور 

تاش کنيد.
به گزارش فارس، حجت ااسام عليرضا 
پناهيان از خطباي تهران در صد وسي ويکمين 
نشست از سلسله نشست هاي فرهنگ 
مهدوي با اشاره به »جوانان عصر ظهور 
و زيستن منتظرانه« بيان داشت: اولين 
عنصر انتظار، عدم رضايت و اعتراض 
عميق به وضع موجود است. از فرصت 
اعتراض هاي سطحي موجود در جامعه 

بايد استفاده کنيم و اين اعتراضات 
سطحي را عميق کنيم و آن را به فرصتي 
براي بيان مباحث مهدوي تبديل کنيم. 
وي افزود: جوان است که مي تواند از 
اعتراضات سطحي عبور کند و آن را 
عمق ببخشد. بايد بسته هايي تعريف 
کنيم که اواً اعتراض را بر انگيزد و ثانياً 
اعتراضات را جهت دهد و عميق کند؛ 
به ويژه در ميان جوان ها. حجت ااسام 
پناهيان خاطرنشان کرد:  در بسياري از 
آموزش هاي ديني عنصر اعتراض و عدم 
اکتفا به وضع موجود نيست. نبوت و امامتي 
درس مي دهيم که اعتراض به نبودن امام 

در آن نيست. کجاست آن آموزش ديني 
که من را معترض به وضع موجود بکند؟ 
دين براي قناعت به کم و حداقل نيامد. وي 
ادامه داد:  اميرالمؤمنين گفت: اگر کوه من 
را دوست داشته باشد متاشي مي شود. 
چرا متاشي مي شود؟ چون نمي تواند 
وضع موجود را تحمل کند. چرا مجالس 
مختلف براي آقا امام زمان برگزار مي شود 
اما مردم براي ظهور تشنه تر نمي شوند؟ 
مجالس نوحه و روضه براي اين نيست 
که براي امام حسين )ع( گريه کنيم و 

بعد هم به خانه برويم.
اين استاد اخاق با تأکيد بر اينکه اعتراض 
به وضع موجود گاهي وجود دارد، اما 
عميق و جهت دار نيست، ابراز داشت:  
 اصل اعتراض آنجا است که بقيه اه 
ااعظم در زمين حاکم نيست. اين اعتراض 
گاهي با آموزش هاي ديني خفه مي شود 
و برعکس نتيجه مي گيريم. مردم در نماز 

عيد فطر بايد زاري کنند براي اين که 
آقايشان نيست تا پشت سر او نماز بخوانند. 

فضاي ما زياد امام زماني نيست.
وي گفت:  دومين عنصر، تصور وضع 
مطلوب است. مردم کشورهاي مختلف 
اعتراضات متعددي دارند اما تصور 
وضع مطلوب را ندارند. اگر تصور وضع 
مطلوب برايشان به وجود بيايد، جنبش 
وال استريت و جنبش شنبه هاي فرانسه 
ادامه پيدا مي کند و رژيم هاي مستند را فرو 
مي نشانند. کساني که بهتر از همه وضع 
مطلوب را دريافت مي کنند و عاشقش 

مي شوند جوان ها هستند.
حجت ااسام پناهيان اظهار داشت: 
اينکه صرفاً بگوييم بعد از ظهور اوضاع 
درست مي شود کافي نيست، بايد دقيق 
توضيح دهيم اما در اين زمينه بسيار 
بيسواد هستيم. گفت وگوهاي اين چنيني 
را آغاز نکرده ايم. درباره حقانيت موعود 

هزاران کتاب نوشته ايم اما بايد توصيف 
وضع مطلوب را انجام دهيم تا بتوان آن 

را تصور کرد.
وي افزود: سومين عنصر انتظار، عاقه به 
وضع مطلوب است. اين عاقه بايد عواطف 
انسان را به کار بيندازد، انسان گريه کند و 
به شور بيايد و اين مسائل براي جوان ها 
رقم مي خورد. جوان است که عواطف دارد 
و به شور مي آيد. مجلس امام زمان بايد 
سرشار از احساسات باشد. هر که ديوانه 
ز عشق تو نشد عاقل نيست. کنسرت ها 
را ديده ايد؟ معارفي بيان نمي شود و 
جوان ها فقط براي لذت بردن مي آيند. 
آيا مي شود محافلي مهدوي برگزار کنيد 
تا من فقط براي لذت بردن بيايم؟ مردم 
جهان هيجان را دوست دارند به همين 
دليل به دنبال موسيقي رفته اند. تصور 
نکنيد مردم فساد را دوست دارند؛ خير، 

هيجان را دوست دارند.

حجت ااسام عليرضا پناهيان تبيين كرد
راه ساده كردن شرايط آخرالزمان 

براي جوانان


