
سرمقاله

 روزنـــامه سیاسـی،فرهنـــــگی 

اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

وعده های پوچ اروپا در گفت و گوی كارشناسان با رسالت بررسی شد؛

افول وعده های قاره سبز

وزیر خندان در صف تحریم

 مقامات آمريکايي که مدتي است نسبت به تحريم ها و افزايش فشارها بر ايران نااميد شده اند 
مجددا مواضعي از خود نشان دادند که تنها نشان دهنده ضعف شان در برابر قدرت و عظمت ايران 
است. مقامات آمريکايي هيچ زماني تصور هم نمي کردند که ايران بتواند با تمام قدرت مقابل 
افزايش تحريم ها و فشارهاي دشمن مقاومت کند. در اين ميان که اتحاديه اروپا دائما مدعي 
حمايت کامل از ايران است مجددا بحث »INSTEX« را مطرح کرده و اعام مي کند که تمام 
تمرکزش براي نجات برجام و راضي نگاه داشتن ايران براي بقا در برجام است به همين جهت 
مکانيزم مالي ايران و اروپا که اجازه تجارت مشروع با ايران را مي دهد، به زودي با تاش هاي 

ديپلماتيک فرانسه، انگلستان و آلمان اجرايي مي شود.
حدود 2ماه پيش ايران به متحدان برجام فرصت دوماهه داد که سريعا به برخي مسائل از جمله 
خروج غيرقانوني آمريکا رسيدگي کند. حال که به اتمام اين دوره نزديک مي شويم؛ شاهد دست 

و پا زدن مقامات در اتحاديه اروپا هستيم. 

پرونده ویژه

| محسن پيرهادی - مديرمسئول| 
وزير خزانه داری آمريکا از تحريم جديد برخی از شخصيت های ايرانی به دستور 
ترامپ خبر داده است. به غير از دفتررهبر معظم انقاب و برخی از فرماندهان 
نظامی که تحريمشان، نکته چندان جديد و قابل تأملی نيست، يک اتفاق 

عجيب افتاده است. استيو منوچين، وزير خزانه داری آمريکا، گفته است که اين بار، محمدجواد ظريف 
هم در فهرست تحريم ها قرار خواهد گرفت. در اين باب گفتنی هايی هست:

يک. محمد جواد ظريف، تنها وزير خارجه دوران چهل ساله انقاب اسامی است که به دفعات، با همتای 
آمريکايی خود بر سر ميز مذاکره نشسته و حتی ماجرای قدم زدن او با جان کری، خبرساز شده است 
و حاا، در ميان وزرای خارجه دو دهه اخير، او تنها کسی است که توسط وزارت خزانه داری آمريکا 

تحريم می شود. اين دقيقا همان خوی استکباری آمريکاست که بارها در موردش گفته ايم. 
حتی در يک نوشتار به طور تفصيلی بيان کردم که تقريبا تمام کشورهايی که در ۵۰ سال گذشته مورد 
 تهاجم نظامی آمريکا قرار گرفته اند، دقيقا چند ماه پيش از حمله، با آمريکا در حال مذاکره بوده اند.

در شرايط فعلی، مذاکره با  آمريکا در هيچ موضوعی و در هيچ سطحی نه تنها مفيد نيست بلکه مضر 
است.

دو. با تحريم ظريف، احتماا ديگر خوش بين ترين افراد هم در ذهن خود، بر مفاهيمی مانند ديپلماسی 
لبخند و احتمال دستيابی به توافق برد-برد با آمريکا، مهر باطل خواهند زد. دکتر ظريف، وزير خوشروی 
 خارجه که سال ها به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل، در آمريکا زيسته و حتی برخی از روزنامه های

خارجی در مقام تعريف و تمجيدش برآمده اند، در صف تحريم های آمريکا قرار گرفته است. اين شايد 
تعبير روشنی از همان بيان رهبری باشد که » به دشمن اعتماد نکنيد، خرش که از پل گذشت، به 

ريش شما می خندد.«
 سه. چند روز ديگر، مهلت دو ماهه دولت ايران به اروپا برای تحقق وعده های جايگزين برجام تمام می شود.
از طرفی پرونده پذيرش يا عدم پذيرش FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنان روی 
ميز است. مسئوان و متوليان امر بدانند که هرچه محکم تر در برابر کشورهايی که هيچ گاه نفعشان 
به ايران نرسيده بايستند، در پيشگاه ملت عزيزتر و محترم تر خواهند بود و اگر هم از سر خوش بينی 
يا خوف از دولت های بيگانه، در برابرشان کوتاه بيايند، نه تنها جايگاه خود را نزد ملت از دست خواهند 

داد، بلکه همان دولت ها نيز از خجالتشان در خواهند آمد!
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وزیر خارجه ایران در صف تحریم های جدید آمریکا قرار گرفت 

تحریم لبخند

 رسالت جایگاه و نقش افراد مشهور را 
در جامعه بررسی می كند؛

سلبریتیسم
صفحه آخر

رضازاده، عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

 به اهه و شورای امنیت 
شکایت می كنیم

صفحه2

كنعانی مقدم در گفت وگو با »رسالت«:

مدیریت جناحی برای كشور 
سم مهلکی است

صفحه2

میرسلیم در گفت وگو با »رسالت«:

 درگیری نظامی با ایران 
عواقب نامعینی برای آمریکا دارد

صفحه3

خبر

رئيس قوه قضائيه گفت: رعايت حقوق انسانی مبنای هر تصميم و اقدام در 
جمهوری اسامی ايران است.به گزارش ايسنا، حجت ااسام والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيسی در نشست با سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نمايندگان 
سازمان های بين المللی مقيم تهران ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری اين نشست، 
اظهار کرد: اميدوارم فرصت مناسبی باشد تا بتوانيم در مورد کرامت انسان و 
حقوق بشر که از الزامات بنيادين جهت نيل به عدالت جهانی و صلح در جامعه 
بشری است بيشتر تأمل و تفکر داشته باشيم. از آنجا که کرامت به انسانيت انسان 
تعلق دارد و ظرف زمان، مکان، مليت و جنسيت را بر نمی تابد بسيار مهم و نکته 
مرکز محسوب می شود.رئيس قوه قضائيه ادامه داد: خداوند متعال انسان را آزاد 
و صاحب اختيار و تفکر آفريد و بر عالم هستی برتری داد. عقل و شرع به حقوق 

انسانی و آزادی و حقوق انسانی ياری می رساند.
 امروز قرار است در خصوص نسبت حقوق بشر در جمهوری اسامی ايران و 
مدعيان حقوق بشر صحبت کنيم.وی عنوان کرد: سخن اول اينکه جمهوری 
اسامی ايران همواره حقوق بشر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه مرکزی اديان 
الهی قرار داده است و برابری، آزادی، حفظ عزت نفس را به عنوان جلوه های تحقق 
انسانی معرفی کرده است. انسان دارای حقوق فطری طبيعی و اجتماعی است 
و مقتضای آن ايجاب می کند جمهوری اسامی ايران در مناسبات اجتماعی و 
سياسی کشور، آنها را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.رئيسی بيان کرد: ايران در 
 عرصه بين الملل همواره مدافع صلح و توجه به حقوق بشر بوده است. عدالت طلبی
بشر همواره آرمان بشر در طول تاريخ بوده است که نه تاريخ انقضا دارد و نه 

استثنا پذير است. 
عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است. از اين رو رعايت حقوق انسانی 
شرط ازم برای تحقق عدالت است. رعايت حقوق انسانی مبنای هر تصميم و 
اقدام در جمهوری اسامی ايران است.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه عدالت 
عاوه بر اينکه اساس و مبنای هر سياست و برنامه ای است، آرمان و هدف غايی و 
عالی جمهوری اسامی ايران در ساحت فردی و ملی است، تصريح کرد: هر اقدام 
و حرکتی در جمهوری اسامی ايران با شاقول عدالت سنجيده می شود و ميزان 
مشروعيت و سياست هر برنامه و ميزان مقبوليت هر اقدام و عملی در جمهوری 
اسامی ايران به قابليت و توانايی در تحقق عدالت بستگی دارد. اين نگاه جامع 
به کرامت و حقوق بشر با عدالت طلبی سازنده که جوهره انقابی مردم ايران 

بوده همراه بوده است.وی افزود: اين حقيقت منجر به در هم شکستن سامان 
فکری و سياسی شد که دولت و ملت را ملک ِطلق خود می پنداشتند و حقوق 
آنها را به حاشيه می بردند. انقاب اسامی حقوق را از حاشيه به متن آورد. اين 
حقوق تأمين نمی شد مگر اينکه با دولت های استکباری که صيانت مردم را در 
دست داشتند مقابله می کرد. به همين دليل در جمهوری اسامی دو مفهوم 
مبارک استقال و آزادی کنار هم نشستند.رئيس قوه قضائيه با بيان اين که 
اقدامات جمهوری اسامی ايران ارتقای حقوق بشر و توجه به کرامت انسان را 
بيان می کند، گفت: انقاب اسامی پس از ده ها سال استعمار داخلی و استبداد 
خارجی به نويد آزادی، حق تعيين برابری اجتماعی برای همه ايرانيان، با شعار 
نه بر خود ستم کنيد و نه بر خود ستم بپذيريد، دست يافته است. جمهوری 
اسامی ايران نظام سياسی برآمده از انقاب با ايجاد ساختار سياسی و مردم 
ساارانه مبتنی بر انتخابات عمومی با پيشرفت همه جانبه در تمام جغرافيای 
کشور، نگاه مبتنی بر عدالت را به عنوان درس مهمی از اهداف انقاب اسامی در 
 جهت تدوين حقوق بشر مطرح کرده است.رئيسی ادامه داد: عقانيت اسامی و 
مردم سااری نهادينه شده از ابتکارات و نوآوری های حضرت امام خمينی)ره( 
بوده است و در نظام قضائی جمهوری اسامی تجلی روشنی دارد و اين تجلی در 

ساختار قانونی آن منعکس شده است.
وی اظهار کرد: در اين راستا قانون اساسی يکی از حصول خود را به حقوق مردم 
اختصاص داده است. قوانين متعددی در حمايت از برخی از حقوق شهروندی نظير 
حق دسترسی به اطاعات، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی های 
مشروع، حفظ منشور صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداری را در مجامع 
قانونگذاری و تقنينی خود تصويب کرده است.رئيس قوه قضائيه با اشاره به 
سياست های کلی نظام ارائه شده توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: در اين 
سياست ها زمينه های انتخابات، خانواده، جمعيت و سامت مورد توجه بوده است 
همچنين در تعيين خطوط کلی دستگاه قضائی جمهوری اسامی ايران گام های 
مهمی در جهت تحقق حقوق عمومی و صيانت از کرامت انسان برداشته شده است. 
اين جانب با توجه به تجربه در حوزه قضائی جمهوری اسامی ايران با صراحت 
و دقت کامل می گويم آيين دادرسی در نظام قضائی جمهوری اسامی يکی از 
دقيق ترين و به روز ترين آيين های دادرسی که در آن حقوق متهم، حقوق عامه 

و ريزه کاری های فراوان به نحوه روشن و وسيع رعايت شده است.

رئیس قوه قضائیه:
رعایت حقوق انسانی مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسامی ایران است

یادداشت

| احمد رضا هدايتی | 
يا مسئولين راه را گم کرده اند و يا نفوذی ها از تابلوهای 
غلط برای نشان دادن مسير استفاده می کنند و اوضاع 
را به گونه ای جلوه می دهند که انگار در مواجهه با 
مشکات چاره ديگری وجود ندارد جز آنکه يک روز 
تأمين آب خوردن مردم را به برجام گره بزنيم و روز 
ديگر، سرنوشت اقتصاد کشور را با FATF مرتبط 
بدانيم، يک روز از محدوديت اختيارات بگوييم و روز 

ديگر از ضرورت احياء مجدد وزارت بازرگانی و امثال آن سخن برانيم.
اين در حالی است که بسياری از صاحب نظران عرصه اقتصاد معتقدند، مشکل 
تأمين کاا و خدمات، نه تنها با تفکيک دو بخش توليد و تجارت برطرف نمی شود، 
بلکه با احياء وزارت بازرگانی )که در تعارض کامل با سياست  کوچک سازی دولت 
است(، موازنه واردات و صادرات به زيان توليد بر هم خواهد خورد و با افزايش 

واردات، بخش توليد با رکود بيشتری مواجه خواهد شد.
در واقع فقدان »وزارت بازرگانی« که اين روزها از آن به عنوان »وزارت واردات« نام 
برده می شود، مشکل اصلی تأمين و توزيع نيست، بلکه اين عدم شايسته سااری 
و ناکارآمدی سيستم اداری، نقصان قوانين و مقررات، خودباختگی و عدم  اعتماد 
مسئولين به نخبگان و متخصصين ايرانی، سنگ اندازی عوامل اجرايی در حمايت 
از توليدکنندگان، عدم همراهی بانک ها برای سرمايه گذاری در بخش توليد، 
ضعف سيستم کنترلی و نظارتی و امثال آن است، که به آفتی برای تأمين و توزيع 

عادانه کاا در کشور تبديل شده اند.
بنابراين؛ راه کار در اين خصوص را بايد در اقداماتی مانند؛ تعيين خطوط قرمز واردات 
و صادرات و سپردن کار به بخش خصوصی همراه با نظارت دقيق جستجو کرد و 
متقابًا به جای تاش در جهت ايجاد »وزارت بازرگانی«، بر تقويت بخش توليد 
در جهت خودکفايی نسبی و بِرندسازی و ايجاد وابستگی متقابل در کشورهای 
ديگر به محصوات ايرانی متمرکز نمود و به عبارت ديگر »وزارت توليد« به مفهوم 

کلی آن را در دستور کار قرار داد. 
درست به همين دليل است که به نظر می رسد، اجرای اين طرح فقط تن دادن به 
خواسته عوامل نفوذی برای تسهيل در واردات بی رويه و کسب منافع نامشروع 
در جهت پرکردن جيب گشاد و شکم سيری ناپذير آنهاست، در حالی که با 
ضايطه گذاری صحيح و نظارت دقيق و بدون افزايش مجدد حجم دولت هم 

می شود مشکل اين بخش را به راحتی حل نمود.
قطعاً در صورت برنامه ريزی درست و سياست گذاری صحيح ازسوی دولت محترم، 
واردکنندگان )تجار( متعهد و زيرک ايرانی می توانند، همچون گذشته در چارچوب 
ضوابط مورداشاره به راحتی نيازهای ضروری کشور را در شرايطی سخت تر، تأمين 

و حتی به شکل عادانه و منطقی در سطح کشور توزيع نمايند.
البته انجام اقداماتی نظير؛ اولويت به تجارت با کشورهای همسايه، ايجاد 4 يا ۵ 
نقطه آمادی منطبق با طرح آمايش سرزمينی در نقاط مختلف کشور و اجتناب 
از تمرکز ذخيره و توزيع کاا در تهران يا هماهنگی با اصناف و ساير موارد مشابه 

نيز می تواند، به تسهيل و تحقق اين خواسته کمک نمايد.

 كشور، وزارت تولید می خواهد، نه وزارت واردات
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آگهیفراخوانعمومیمناقصهیكمرحلهای
توامباارزیابیكیفیمناقصهگران-نوبتدوم

اداره كل ثبت اسناد و اماك استان سیستان و بلوچستان به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و اماك كشور، در نظر دارد پروژه احداث بخش ساختمان و محوطه و دیوار محوطه 
اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان زاهدان را از طریق فراخوان عمومی به پیمانكار دارای صاحیت ازم كه امكانات فنی و مالی كافی برخوردارند واگذار نماید. لذا از شركتهایی 
 كه رشته یا زمینه تخصصی مرتبط را دارا می باشند دعوت می شود جهت دریافت و تكمیل اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی از طریق سامانه www.setadiran.ir و یا

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

موضوع: احداث و اجرای عملیات ساختمان با اجرای كامل تاسیسات مكانیكی و برقی به مساحت 2000 مترمربع به انضمام محوطه سازی، دیوار محوطه و براساس بخشنامه شماره 
96/1299188 مورخ 1396/5/4 با موضوع انعقاد پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع با سطح زیربنای تا 4000 مترمربع سازمان برنامه و بودجه كشور

محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زاهدان
محل اعتبار پروژه: از محل منابع عمومی اعتبارات ملی سازمان ثبت اسناد و اماك كشور و در ذیل موافقتنامه طرح شماره 1201009004
برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه: 78180999205 ریال براساس قیمت های فهارس بهای پایه سال 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور

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

مدت اجرای كار: 18 ماه شمسی
تاریخ دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 98/4/2 تا ساعت 14 روز 98/4/6

تاریخ تحویل مدارك تكمیل شده به كارفرما: تا ساعت 8 صبح مورخ 98/4/17
تاریخ بازگشایی و بررسی پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز 98/4/17

مكان تحویل مدارك تكمیل شده: اداره كل ثبت اسناد و اماك استان سیستان و بلوچستان، واحد دبیرخانه با در دست داشتن معرفینامه كتبی با مهر و امضا مجاز شركت و همچنین 
درج مدارك تكمیل شده در سامانه www.setadiran.ir )عاوه بر تحویل پاكتهای پیشنهادی بایستی پیشنهادات مناقصه گران حتما در سامانه مذكور نیز درج شده باشد(

پیشنهادات بایستی مجزا به صورت پاكت و درج در سامانه فوق تحویل مناقصه گزار شود.
با توجه به اینكه مناقصه ذیل به صورت یك مرحله ای همراه ارزیابی كیفی می باشد به استناد بند ب ماده 19 قانون برگزاری مناقصات، پاكت ج )پیشنهاد قیمت( متقاضیانی كه 

در ارزیابی كیفی پذیرفته نشوند، باز نخواهد شد.
متقاضیان شركت در مناقصه می بایستی قیمت پیشنهادی نهایی خود را براساس برآورد دقیق از نقشه ها و مدارك فنی و با در نظر گرفتن بهای واقعی مصالح و خدمات تحویل 

كارفرما نموده و ارائه و تحویل مدارك هیچ گونه حقی را برای متقاضیان شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد و كارفرما در رد و قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/4

خ ش: 98/4/2

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای
تامینكاا031/تكآج/98

شركتبهرهبردارینفتوگازآغاجاریدرنظرداردازطریقمناقصهعمومیدومرحلهایكاایمشروحهذیلراازطریقشركتهایتامینكنندهداخلیخریدارینماید:
1-شرحمختصركاایموردنیاز

قطعاتكلیه3300ولت
VACUUM CIRCUIT BREAKER

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

Ir:800A 

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

اطاعاتتكمیلیمتعاقبابههمراهفرممناقصهارسالمیگردد.
2-محلتحویلكاا:شركتبهرهبردارینفتوگازآغاجاری-ادارهتداركاتواموركاا

3-نوعومبلغتضمینشركتدرمناقصه:ضمانتنامهبانكیبهمبلغ149/000/000ریال
4-شرایطمتقاضی:تواناییارائهتضمینشركتدرمناقصهوتضمینانجامتعهداتقراردادطبقضوابطجاریشركتملینفتایران،داشتنشخصیتحقیقی/حقوقی،شمارهاقتصادی،تواناییمالی،ارائهسوابق

كاریوهمچنینمداركوگواهینامههایمرتبطومتناسبباموضوعمناقصه
متقاضیانمیتوانندپسازانتشارآگهینوبتدومبامراجعهحضوریویاپایگاهاطاعرسانیزیرنسبتبهتهیهوتكمیلاطاعاتموردنیازاقدامنمودهوتقاضایكتبیخودرابههمراهمداركدرخواستیحداكثر

ظرفمدت14روزپسازانتشارآگهینوبتدومجهتارزیابیكیفیوبررسیصاحیتتامینكنندگاندرارتباطباموضوعمناقصهبهآدرسمناقصهگزارتسلیمنمایند.
شركتبهرهبردارینفتوگازآغاجاریپسازبررسیاسنادومداركواصلهوارزیابیكیفیمناقصهگرانطبققانونبرگزاریمناقصاتازشركتهایواجدشرایطجهتشركتدرمناقصهدعوتبهعملخواهدآورد.

ضمناارائهمداركوسوابقهیچگونهحقیرابرایمتقاضیانایجادنخواهدكردواینشركتدرردیاقبولپیشنهاداتدرچارچوبقانونبرگزاریمناقصاتمختاراست.
»فقطمداركارزیابیارسالیكهدردفترخانهرسمیكپیبرابراصلشدهباشدمورداستنادخواهدبود.«

آدرسپایگاهاطاعرسانی:http://agogpc.nisoc.irبخشمناقصهها،مزایدهها
آدرس:استانخوزستان-شهرستانامیدیه-بلوارنفت-شركتبهرهبردارینفتوگازآغاجاری/ادارهروابطعمومی

فكس:06152622683-تلفكس:06152620897تاییدیهفاكس:3504داخلی06152622273
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریتاریخانتشارنوبتاول:98/4/2تاریخانتشارنوبتدوم:98/4/4خش:98/4/2

شمارهمجوز:1398/1796
نوبتدوم

شركتملینفتایران
شركتملیمناطقنفتخیزجنوب

شركتبهرهبردارینفتوگازآغاجاری)سهامیخاص(

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشركتكارگزاریرسمیبیمهآیندهاندیشانماهانفرزام
)سهامیخاص(ثبتشدهدرتهرانبهشمارهثبت:469862وشناسهملی:14004802012

بدینوسیله از كلیه سهامداران و یا وكا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كارگزاری رسمی بیمه آینده اندیشان ماهان فرزام )سهامی خاص( كه راس 
ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/04/29 به آدرس تهران - سعادت آباد - سرو غربی - نبش خیابان مروارید - پاك 2- ساختمان مروارید - طبقه همكف - واحد 3 كد پستی 1998756665 و تلفن 

26767043 تشكیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1397/12/29، 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 4- انتخاب اعضای 

هیات مدیره 5- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شركت 6- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره 7- سایر مواردی كه در صاحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار: 98/4/4

رئیس هیات مدیرهخ ش: 98/4/4

اداره كل ثبت اسناد و اماك استان سیستان و بلوچستان



خبر گفتوگو
رضازادهعضوکميسيونحقوقيوقضائيمجلس:

بهاههوشورایامنيت
شکایتمیکنيم

با تجاوز پهپاد آمريکايي به خاک ايران طي 
چند روز گذشته، وزارت امورخارجه ايران 
عاوه بر محکوم کردن اين حرکت ناشايست، 
اقدام حقوقي براي اعام مراتب اعتراض ايران 
به مجامع بين المللي انجام داد. در اين راستا 
سفير سوئيس و کاردار امارات که از خاک اين 
کشور براي تجاوز به ايران استفاده شده بود، 
احضار شدند. از مهمترين اقدامات حقوقي 
ايران ارسال نامه به شوراي امنيت از طريق دفتر نمايندگي کشوردر 

نيويورک بود.
ايران در نامه اي که از سوي بخش حقوقي وزارت امورخارجه تهيه 
شده مواردي از اين قبيل که وزارت امورخارجه اين اقدام آمريکا را 
تجاوز نظامي محسوب کرده و حق دفاع را براي کشور قائل شده است 
و از شوراي امنيت درخواست کرده تا به اين مسئله رسيدگي کند،  را 

اعام کرده است. 
حال با توجه به اعام آمريکا مبني بر حمله سايبري عليه سامانه تسليحاتي 
ايران، اين سوال مطرح است که ايران در صورت صحت اين اقدام، آن 
 را حمله نظامي تلقي مي کند يا خير؟ و در برابر آن چه واکنشي نشان

 مي دهد. تسليحاتي که به گفته آمريکا در سرنگوني پهپاد اياات متحده 
مورد استفاده قرار گرفته شده و طبق گفته رسانه هاي آمريکايي اين 
حمله سايبري موجب از کار افتادن سيستم تسليحاتي ايران شده 
است.  حسين رضازاده عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در 
گفت و گو با رسالت درباره اقدام حقوقي ايران در قبال نقض حريم 
هوايي ايران توسط آمريکا در مجامع بين المللي گفت: ورود آمريکا 
به حريم هوايي ايران از روي اشتباه نبوده بلکه اين کار با نيت و قصد 
قبلي انجام شده است. اين پهپاد جاسوسي بوده و در حال شناسايي 
مناطق جغرافيايي کشور بود که سرنگون شد. به طور قطع اين حق از 
نظر بين المللي براي ايران محفوظ است که با هر کشوري که به حريم 
هوايي آن وارد شود، برخورد کند. ضمن اينکه از قبل هم ايران توسط 
آمريکا بارها تهديد شده بود.  نماينده مردم کازرون در مجلس ادامه 
 داد: ايران مي تواند مطابق قوانين بين المللي به مجامع بين المللي
مراتب اعتراض خود را اعام کند که البته اين کار را هم کرده است و به طور 
قطع سازمان هاي بين المللي هم موظف هستند در اين زمينه اظهارنظر 
کنند و اکنون فرصت خوبي است که اين مسئله پيگيري شود. وي تصريح 
کرد: ايران بايد به سازمان ملل، شوراي امنيت و دادگاه بين المللي اهه 
اعتراض خود را اعام کند زيرا موضوع تجاوز به حريم کشور مطرح است و 
توسط قوانين بين المللي قابل پيگيری است. ايران با اعام شکايت اسناد 
و مدارک خود را ارائه داده است و آمريکا هيچ توجيهي در اين زمينه نمي 
تواند ارائه دهد و تجاوز آنها محرز است. رضازاده با اشاره به اينکه پهپاد 
 آمريکايي از پايگاه آمريکايي در امارات پرواز کرده بود، گفت: پايگاه هاي

هوايي هر کشوري در کشور ديگر نمي تواند در راستاي آسيب رساندن 
و دشمني به کشور ديگر استفاده شود و اين نقض حقوق بين المللي 
است. البته کشورهايي مانند امارات در واقع کشورهاي مهمي نيستند 
که بخواهند به طور مستقل با ايران مقابله کنند زيرا کشورهاي وابسته 

آمريکا هستند.

حجتااسامسالک:
مجلسنبایدازمعيشتمردم

غافلشود
نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: مجلس نبايد از معيشت مردم 
غافل شود.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا، حجت ااسام 
والمسلمين احمد سالک در جلسه علني صبح روز دوشنبه مجلس شوراي 
اسامي در تذکر شفاهي خطاب به هيئت رئيسه اظهار کرد: نبايد از وضعيت 
 معيشتي مردم غافل شويم، مردم در تنگناي اقتصادي هستند و بايد 

در خصوص معيشت آنها چاره اي انديشيد.
    

اریجانيخبرداد:
نامهمجلسبهرهبرانقاب

برايبرداشتازصندوقتوسعهملي
وتقویتپاایشگاهي

رئيس مجلس گفت: براي استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي و صدور مجوز 
براي توسعه پاايشگاه ها در نامه اي به رهبر انقاب اين موضوع را پيشنهاد داديم 
که هنوز ايشان پاسخي نداده اند.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس در جلسه 
علني صبح روز دوشنبه مجلس شوراي اسامي و در جريان بررسي بند )ب( 
ماده ۱ طرح حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي 
با استفاده از سرمايه گذاري مردمي اظهار کرد: بايد از ظرفيت صندوق توسعه 
ملي و تقويت پاايشگاهي براي توسعه پاايشگاه ها بهره  گرفت.علي اريجاني 
رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين نماينده گفت: براي استفاده از ظرفيت صندوق 
توسعه ملي و صدور مجوز براي توسعه پاايشگاه ها در نامه اي به رهبر معظم 
انقاب اسامي اين موضوع را پيشنهاد داديم که هنوز ايشان پاسخي نداده اند.

رئيس مجلس خاطرنشان کرد: زماني که پاسخ رهبر معظم انقاب را دريافت 
کنيم، در اين مورد تصميم مي گيريم.

    
معاونپارلمانيرئيسجمهور:

دولتبهانتخاباتمجلس
ورودنميکند

معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دولت به انتخابات مجلس ورود نمي کند.
حسينعلي اميري در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، 
در پاسخ به اين سؤال که با توجه به نزديک شدن به ايام انتخابات مجلس 
شوراي اسامي برخي عنوان مي کنند که دولت نيز وارد جهت گيري هاي 
سياسي انتخاباتي مي شود گفت: خير؛  معتقد هستيم که براي ورود به 
بحث هاي انتخاباتي زود است و نبايد فضاي کشور را از اکنون انتخاباتي 
کنيم.وي با بيان اين مطلب که ورود زودهنگام به مقوله انتخابات 
آسيب هايي را به همراه خواهد داشت افزود:  تا انتخابات زمان زيادي باقي 
مانده و موضوعات مهمي در کشور مطرح است و نمايندگان قطعاً منافع 
کشور را درنظر خواهند داشت.معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح کرد: 
دولت مجري انتخابات است و مجري کاما در انتخابات بي طرف خواهد 
بود و لذا بناي ورود به بحث هاي انتخاباتي ندارد. خود مردم هستند که 
بايد انتخاب اصلح کنند و دولت تنها تمهيدات ازم براي برگزاري پرشور 

و باشکوه و رقابتي را فراهم مي کند.

 دبيرکل حزب سبز ايران اسامي با بيان 
اين که دولت آينده بايد يک دولت ائتافي 
باشد، گفت: اگر بخواهيم افزايش مشارکت 
سياسي مردم را در انتخابات داشته باشيم بايد 

ائتاف را مورد توجه قرار دهيم.
حسين کنعاني مقدم در گفت وگو با رسالت 
اظهار داشت: تحليل هندسه سياسي کشور 
براي انتخابات آينده مردم يا همان رأي شان 
نتخابات  است که تعيين کننده سرنوشت ا

آينده خواهد بود.
اين فعال سياسي اصولگرا ادامه داد: بايد 
بازگرديم به انتخابات رياست جمهوري و مجلس 
در سال هاي 92 و 94 و به دست بياوريم که 
مطالبات مردم از مجلس و دولت در اين سال ها 
چه بوده است؛ هر اندازه که اين مطالبات از سوي 
مجلس و دولت محقق شده باشند قطعا مورد 

حمايت مردم قرار خواهند گرفت.
او تصريح کرد: مردم در ميز مقايسه اين موضوع 
را مورد تعيين تکليف قرار مي دهند، اگر رفتار و 
عملکرد دولت و مجلس مطابق با مطالبات مردم 
باشد مردم به تيم گذشته راي خواهند داد اما اگر 
اين مطالبات روي زمين مانده و اقدامي انجام 
نشده باشد قطعا مردم در انتخابشان تجديد نظر 
خواهند کرد و اين يکي از اصول مردم سااري 
است تا در بتوانند تجديدنظري در انتخابشان 

داشته باشند.
مجلسآیندهمتشکلازدوجناحسياسي

خواهدشد
کنعاني مقدم ادامه داد: اکثر اوقات در انتخابات 
60 درصد از  -70 مجلس شاهد تغييرات 
نمايندگان بوديم بنابراين ممکن است مجددا 

اين تغييرات رخ دهد. 
اين فعال سياسي اصولگرا افزود: مجلس آينده 
نه وابسته به اصاح طلبان است، نه وابسته به 
اصولگرايان بلکه هر دو جناح در اين مجلس 
حضور خواهند داشت اما اکثريت را نخواهند 

داشت؛ به همين جهت ائتاف در مجلس آينده 
بيشتر کارآيي خواهد داشت. 

ئتافي ا بایدیکدولت دولتآینده
باشد

او با بيان اين که دولت آينده هم بايد يک دولت 
ائتافي باشد، گفت: اگر بخواهيم افزايش مشارکت 
سياسي مردم را در انتخابات داشته باشيم بايد 

ائتاف را مورد توجه قرار دهيم. 
دبيرکل حزب سبز ايران اسامي ادامه داد: در 
صورتي که دولت و مجلس روند کنوني يعني 
عدم رسيدگي به شعارهاي انتخاباتي شان را 
ادامه دهند با عدم مشارکت مردمي در انتخابات 
مواجه خواهند شد و مقصر اين موضوع هم تنها 
گروه هاي سياسي هستند، چرا که نتوانستند 
اعتماد عمومي را جذب کرده و اين عدم 
اعتماد که سرنوشت عمومي ماست ممکن 
است تاثيري در مشارکت سياسي مردم در 

انتخابات داشته باشد.
کنعاني مقدم افزود: در حال حاضر تکليف جدي 
جناح سياسي اين است که بايد يک مشي را 
اتخاذ کرده تا مشارکت حداکثري در انتخابات 
آينده را داشته باشد چرا که افزايش مشارکت 
مردم در انتخابات حتما بر اقتدار و قدرت ايران 

براي مقابله با مشکات در مسائل بين المللي 
مي افزايد. 

او گفت: ديگر نبايد تنها يک نوع مديريت اجرايي 
در قوه مجريه فعال باشد؛ اگر تصورات بر اين 

بود که يک جناح بايد در قوه مجريه براي حل 
مشکات فعلي باشند بايد گفت خير چنين 
موضوعي نيست و بايد از تمام توان ملي براي 

حل مشکات استفاده کرد.
اين فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به اين سوال 
که منظورتان درباره ائتاف ميان اصاح طلبان 
و اصولگرايان در انتخابات چيست، گفت: ائتاف 

به اين منظور است که در عين حالي که جناح ها 
درون خود به يک انسجام وحدت و همدلي 
مي رسند همديگر را بتوانند تحمل کنند چرا 
که در مخالفت ممکن است کار به تضاد، دشمني 

و اختاف جدي بکشد.
دبيرکل حزب سبز ايران اسامي افزود: کشور ما 
از اين مرحله عبور کرده بنابراين بايد به سمت 
ايجاد يک دولت ائتافي حرکت کنيم تا تمام 
جناح ها را پاسخگو باشند و بتواند همه را وارد 
عرصه مديريت کشور کنند، اين که ما مديريت 
کشور را جناحي کنيم سم مهلکي است که در 

اين 40 سال تبعاتش را تحمل کرده ايم. 
طرح»گفتوگويملي«بهعنوانموضوع

سياسيهيچبازخورديندارد
او درباره اين که تا چه اندازه گفت وگوي ملي 
به اين ائتاف کمک خواهدکرد، گفت: مرحله 
نخست آن است که جناح ها خودشان داخل 
جناح به يک همدلي برسند اما شاهد هستيد 
که چنين موضوعي نيست، وقتي جناح ها 
نمي توانند اختافات داخلي شان را حل کنند 
چگونه مي توان توقع داشته باشيم که در يک 
گفت وگوي ملي مخالفت هاي جناح مقابل 

را بپذيرند.
اين فعال سياسي اصولگرا افزود: در مرحله دوم 
هم بايد گفت وگوي ملي مشخص باشد که بر چه 
مبنايي قرار است گفت وگويي صورت گيرد، چه 
کسي حاضر به برگزاري اين گفت وگو است، چه 
کسي داور است، کجا اين گفت وگو انجام شود و  
افراد دراين گفت وگو تاچه اندازه اختيارات دارند، 
به طور مثال آيا اصاح طلبي که برخي مسائل را 
مطرح مي کند سخن تمام اصاح طلبان است 
يا خير؟ بعد هم براي اين موضوع بايد زمان، 
مکان و مکانيزم هاي اجرايي اش را مشخص کرد 
وگرنه اين که شعار گفت وگوي ملي به عنوان 
يک موضوع سياسي مطرح شود هيچ اتفاقي 

نخواهد افتاد.

حسينکنعانيمقدمدرگفتوگوبا»رسالت«:

مديريت جناحي براي کشور سم مهلکي است
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مرحله اول آگهي مناقصه عمومي شماره دو
مدیریتخریدوپيمانآمادوپشتيبانيمنطقهشمالغربنزاجا)مراغه(درنظردارداقاممشروحهذیلراازطریقمناقصهخریدارينماید:

الف:

ب(
1(تاریختوزیعمداركمناقصهازتاریخچاپآگهيتا98/4/11ودریافتمداركیکروزقبلازبرگزاريمناقصهازساعت8تا13دربدژبانيفرماندهي

آمادوپشمنطقهشمالغرب)مراغه(بودهوتاریخبرگزاريمناقصه98/4/12ميباشد.
2(محلتوزیعمداركمناقصهمدیریتخریدوپيمانفرماندهيآمادوپشتيبانيمنطقهشمالغرب)مراغه(
3(ساعتومحلبرگزاريمناقصهساعت10صبحدرفرماندهيآمادوپشتيبانيمنطقهشمالغرب)مراغه(

4(دهدرصدمبلغموردمعاملهبهصورتضمانتنامهبانکيباضمانتنامهصادرهازموساستماليواعتباريغيربانکيدارايمجوزازبانکمرکزيویا
واریزبهصورتوجهنقدبهحساب5151570424004جاريطایيدارایيفآمادوپشتيبانيمنطقهشمالغربنزدبانکسپهازسويبرندهمناقصه

جهتتضمينحسناجرايتعهداتخواهدبود.
5(هزینهتحویلمداركوبرگشرایطومشخصاتمبلغ30هزارتومانوچنانچهشرکتکنندهخواهانارسالپستيبرگشرایطباشدمبلغ60هزار

تومانخواهدبود.
6(هزینهچاپهردونوبتآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.

7(شرکتدرمناقصهوارائهقيمتپيشنهاديبهمنزلهقبولتمامشرایطمناقصهگزارميباشد.
8(دستگاهمناقصهگزاردرردیاقبولیکیاکليهپيشنهاداتمختارميباشد.

9(مناقصهمذکوردومرحلهاي)بازدیدازکارخانهقبلازبازگشایيپاکتقيمت(بودهوهمچنينشاملتعدیلنرخنميباشد.
تلفکس:041-37450388

تاریخانتشار:98/4/4
خش:98/4/4

 آگهي مزايده هاي عمومي 
 نوبت دوم

شهرداريکاشاندرنظرداردنسبتبهواگذاريدوقطعهزمينملکيخودبهشرحجدولذیلمطابقاسنادومدارك
منضمازطریقمزایدهعموميبهاشخاصحقيقيوحقوقيواجدشرایطاقدامنماید.

*مهلتدریافتاسنادحداکثرتاتاریخ98/04/13،مهلتقبولپيشنهاداتحداکثرتاتاریخ98/04/15وبازگشایي
پاکاتدرمورخ98/04/16ميباشد.

*مبلغسپردهشرکتدرمزایدهطبقجدولمذکوروبهصورتضمانتنامهبانکيبااعتبارحداقلسهماههیاسپرده
نقديدروجهشهرداريکاشانميباشد.

هرگاهبرندگاناولتاسوممزایدهحاضربهانجاممعاملهدرمهلتمقررنشوندسپردهشرکتدرمزایدهایشانبهترتيب
بهنفعشهرداريضبطخواهدگردید.

-کليههزینههايچاپآگهيبهعهدهبرندهمزایدهميباشدوشهرداريدرردیاقبولهریکازپيشنهادهامختار
است.

-سایراطاعاتوجزئياتمربوطبهمعاملهدراسنادمزایدهدرجشدهاست.
تلفاکس:55440055)031(

تاریخانتشار:98/4/4
خش:98/4/4

استانداري البرز
شهرداري شهر جديد هشتگرد

آگهي تجديد مناقصه عمومي به شماره 98/1807 - نوبت اول
شهرداريشهرجدیدهشتگرددرنظرداردبهاستنادمصوبهشوراياساميشهربهشماره5/96/106شمورخ98/2/15
وتایيدیههياتتطبيقمصوباتشوراياساميشهرستانساوجباغبهشماره2127/1/1398/4211درخصوصخرید
نردبانهيدروليکيباارتفاعکاري56متريبهمبلغ240/000/000/000ریالازطریقتجدیدمناقصهعمومياقدام
نماید.لذاازکليهمتقاضيانواجدشرایطدعوتميشودازتاریخدرجدومينآگهيروزنامهحداکثربهمدت10روزجهت
دریافتاسنادبهنشانيشهرجدیدهشتگرد،شهرداريشهرجدیدهشتگرد-تلفنتماس:02644266400-امور

قراردادهامراجعهنمایند.
1(مهلتفروشاسناد:ازتاریخ98/4/11لغایت98/4/20

2(مهلتقبولپيشنهاداتوتحویلاسناد:تاپایانوقتاداري)13/30(روزشنبهمورخ98/4/22-واحدحراست
3(زمانگشایشپيشنهادات:روزیکشنبهمورخ98/4/23

4(درصورتيکهبرندگاناولودوموسوممناقصهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتيبضبطخواهد
شد.

5(شهرداريدرردیاقبولهریکازپيشنهاداتمختاراست.
6(کليههزینههايدرجآگهيدرهرنوبتچاپبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.

7(سایرشرایطدراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.
تاریخانتشارنوبتاول:98/4/4
تاریخانتشارنوبتدوم:98/4/11

خش:98/4/4

آگهي شرکت در مناقصه عمومي نوبت اول
اجراي آسفالت و زيرسازي معابر سطح شهر شول آباد

شهرداري شول آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 37 شوراي اسامي شهر شول آباد و مصوبه شماره 5 کميته انطباق شهرستان پروژه مشروحه ذيل را به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:

شرايط مناقصه:
1- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ 98/04/17 جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه گواهينامه تاييد صاحيت شرکت به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.

2- شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاکات جداگانه، اك و مهرشده شامل تضمين شرکت در مناقصه را در پاکت )الف( و گواهي تاييد صاحيت معتبر و اساسنامه و رزومه 
کاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ESH )صاحيت ايمني پيمانکاري( و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشين آات مرتبط همراه با اسناد مالکيت در 

پاکت را در )پاکت ب( و پيشنهاد قيمت را در )پاکت ج( قرار دهند و هر سه پاکت را در يك پاکت قرار داده و همراه ديگر مدارك تحويل نمايند. درج شماره تلفن در اسناد الزامي مي باشد.
3- محل پرداخت اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات شهرداري پيش بيني شده است.

4- تضمين حسن انجام کار به ميزان 10% از مبلغ کل قرارداد مي باشد.
5- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شرکت در مناقصه را به يکي از صورتهاي زير 1- سپرده مي بايست به صورت چك تضمين شده بين بانکي در وجه شهرداري 2- به صورت ضمانتنامه 

بانکي و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
6- مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پايان مهلت مقرر مطابق مواعد تعيين شده مي باشد.

7- به پيشنهادهاي مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و فاقد رسيد خريد اسناد و سپرده هاي شرکت در مناقصه کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير 
آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.
9- کليه کسورات قانوني به عهده پيمانکار مي باشد.

10- برنده مناقصه مي بايست 10% از مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واريز نمايد.
11- هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه مي باشد.

12- برنده مناقصه مي بايست ظرف مدت 5 روز پس از اعام به واحد امور قراردادها جهت انجام ساير مراحل و 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 اعمال خواهد شد.

13- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره 0108098413008 شهرداري نزد بانك ملي واريز گردد و پس از ارائه فيش واريزي اسناد از امور قراردادها خريداري گردد.
14- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد.

15- کليه متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند در تاريخ هاي مندرج در اين آگهي جهت اطاعات بيشتر به نشاني استان لرستان - شهرستان اليگودرز شهرداري شول آباد - امور قراردادها مراجعه و يا با شماره 
06643362626 تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار: 98/4/4
خ ش: 98/4/4 اصغر آقائي - شهردار شهر جديد هشتگرد

رتبه مورد نيازمبلغ خريد اسناد - ريالميزان سپرده - ريالمبلغ اوليه - ريالپروژهرديف

5 راه و باند60000000003000000002000000آسفالت و زيرسازي معابر سطح شهر شول آباد1

مدت زمان تحويلمحل تحويلسپرده شرکت در مناقصه )ريال(مقدار به کيلوگرمشرح جنسرديف

سه ماهدرب انبار پادگان مراغه2200001/320/000/000مرغ منجمد گوشتي توليد داخل1

علي فيضي كيا - شهردار شول آباد

فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا

مبلغ سپرده شرکت در مزايدهشرح مزايدهشماره آگهي

90/000/000 ريالفروش يك قطعه )شماره 8( زمين ملکي شهرداري واقع در بلوار قطب راوندي، روبروي تاار عرشيا98/37

90/000/000 ريالفروش يك قطعه )شماره 9( زمين ملکي شهرداري واقع در بلوار قطب راوندي، روبروي تاار عرشيا98/38

شهردار كاشان - سعيد ابريشمي راد

درصورتيکهدولتومجلسروند
کنونيیعنيعدمرسيدگيبهشعارهاي
عدم با دهند ادامه را انتخاباتيشان
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حجتااسامسليمي:
ایراندردفاعازمرزهايخود
باهيچکسشوخيندارد

دبير دوم کميسيون آموزش مجلس گفت: ايران در دفاع از 
مرزهاي خود با هيچ کس شوخي ندارد.حجت ااسام عليرضا 
سليمي در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا، با اشاره 
به انهدام  پهپاد آمريکايي توسط نيروهاي مقتدر هوافضاي سپاه 
 پاسداران انقاب اسامي گفت: اين واقعه نشان داد که آمريکايي ها 

نه تنها اهل گفت وگو و مذاکره نيستند، بلکه همواره به دنبال 
تهديد و گرفتن امتيازات بيشتر هستند.

وي با بيان اينکه اقدام سپاه پاسداران پيرامون انهدام پهپاد 
آمريکايي سيلي محکمي به سردمداران آمريکا زد، ادامه داد: 
آمريکايي ها پس از سقوط پهپادشان پيام دندان شکن و مهمي 
دريافت کردند و دانستند که دوران فريبکاري گذشته است.

سليمي با تأکيد بر اينکه ايران اسامي در دفاع از مرزهاي خود با 
هيچ کس شوخي ندارد، عنوان کرد: امروز ما با همه قدرت از کيان 
کشور عزيزمان دفاع مي کنيم و به هيچکس اجازه تجاوز و تعدي 
 نمي دهيم.وي با بيان اينکه مؤلفه هاي قدرت کشور به شدت 

توسعه پيدا کرده است، تأکيد کرد: معناي سقوط پهپاد آمريکايي 
با سامانه بومي سوم خرداد آن بود که ما با تکيه بر توانايي بومي 
خودمان توانايي هاي ويژه اي را براي دفاع از کشور خلق کرده 
ايم.وي ادامه داد: امروز مشاهده مي کنيم که سامانه هاي 
دفاعي آمريکايي که آل سعود براي دفاع از خود خريداري 
کرده است، توانايي رديابي پهپادهاي يمني را ندارد، اما سامانه 
سوم خرداد توان فوق العاده اي از خود نشان داد؛ پيشنهاد ما 
اين است که کشورهاي منطقه چشمان خود را به روي حقايق 
 باز کرده و اگر بنا دارند سيستم هاي دفاعي خريداري کنند

 آن را از ايران بخرند.



خبرگفتوگو
سيدمصطفيميرسليمدرگفتوگوبا»رسالت«:

درگيرينظاميباايران
عواقبنامعينيبرايآمريکادارد

 در حال حاضر تنش بين روابط ايران و آمريکا در 
جوامع سياسي و بين المللي مطرح است و مي توان 
گفت اکثر به اتفاق نظر تحليلگران منجر شده است. 
در يک ماه اخير شاهد موضع گيري هاي بسيار متفاوت 
آمريکا بوده ايم يک روز بحث مذاکره بدون شرط با 
ايران را مطرح مي کند، روز ديگر تهديد به افزايش 

تحريم هاي ايران را سر مي دهد. 
بسياري معتقدند دونالد ترامپ با توجه به اين که 
هيچ سابقه سياسي در کارنامه فعاليت هايش نداشته، نمي تواند در اين مباحث 
رويکرد مناسب و دقيقي داشته باشد و همين موضوع يک بام و دو هوا بودن مقامات 
آمريکايي را نشان مي دهد. همچنين مقامات آمريکايي مدعي شدند که ايران 
به دنبال جنگ نظامي است .در همين راستا چندي پيش برايان هوک، رئيس 
گروه اقدام عليه ايران مدعي شد: »در اواخر ماه آوريل و اوايل ماه مي گزارش هاي 
موثقي دريافت کرديم که ايران در حال برنامه ريزي براي حماتي قريب الوقوع 
عليه منافع اياات متحده در چند ميدان است. به همين جهت، ما با رويکردي 
دفاعي موضع نظامي خود را تقويت کرديم، تا در صورتي که مورد حمله قرار 
گرفتيم، بتوانيم از خود محافظت کنيم. همين، تا همين جا پيش رفته ايم، نه 
بيشتر.« اين نوع سخن گفتن مقامات آمريکايي تنها براي فرافکني و نوعي فرار 

رو به جلو است تا بتوانند از اتهامات خود فرار کنند.
درگيرينظاميباايرانعواقبنامعينيبرايآمريکادارد

سيدمصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال 
که علت »يک بام و دو هوايي بودن آمريکا را در چه مي دانيد، به »رسالت« گفت: 
آمريکا مي داند هرگونه مداخله نظامي در ايران هزينه بسياري برايش خواهد 
داشت و از بر پا کردن آتش جنگ نظامي پرهيز مي کند. هرچند برخي تندروها 
در دولت آمريکا بر طبل جنگ مي کوبند اما ترامپ يقين دارد که درگير شدن با 
ايران با توجه به آثار زيانبار جنگ، به ضرر او به ويژه در انتخابات آتي خواهد بود؛ 
در نتيجه در جست وجوي راه حل سياسي يعني مذاکره اند حتي مذاکره بدون 
قيد و شرط را مطرح مي کنند.او همچنين در پاسخ به اين سوال که تا چه اندازه 
تغيير مواضع ترامپ به جهت ترس و واهمه اش نسبت به قدرت نظامي ايران 
هست، اظهار داشت: درگير شدن نظامي با ايران عواقب نامعيني براي آمريکا و 
هم پيمانانش دارد بنابراين ترامپ مايل است از آن اجتناب کند؛ اما کوتاه آمدن 
در مقابل ايران براي ترامپ کسر شأن محسوب مي شود و نمي خواهد شاهد 
فروريختن آبروي آمريکا به عنوان ابر قدرت باشد در نتيجه موضع گيري هايي 

دوگانه  از خود نشان مي دهد. 
بامقاومت،تهديدهايآمريکارابهفرصتتبديلخواهيمکرد

عضو مجمع تشخيص مصلحت همچنين با اشاره به سخنان اخير »هوک« درباره 
تقويت نيروهاي آمريکايي در منطقه تصريح کرد: آمريکا در مناطق مختلف جهان 
حضور نظامي و شبه نظامي دارد و اخيرا هم سعي کرده حضور نظامي علني خود 
را در خليج فارس کاهش دهد تا حالت تحريک کننده نداشته باشد اما تبليغات 
مختلفي که گوياي حضور تقويت شده نظامي است بر پا مي کند تا نوعي جنگ 
رواني راه بيندازد. ميرسليم درباره ادامه روند مقاومت ايران در مقابل فشارهاي 
آمريکا گفت: فشارهاي آمريکا جنبه اقتصادي دارد و تا آنجا که بتواند آنها را تشديد 
خواهد کرد تا به خيال خود، دولت و مردم را به زانو درآورد. الحمده و به کوري 
چشم دشمنان ، در مورد نيازهاي اصلي، کشور ما خود کفاست واگر نحوه مصرف 
را مديريت کنيم و مانع سوء استفاده کساني شويم که با بي انصافي مي خواهند از 
اين شرايط براي خود منافعي به جيب بزنند، از اين مشکات عبور خواهيم کرد و 

حتي با مقاومت تهديدهاي آمريکا را به فرصت تبديل خواهيم کرد.

آيتاهصافيگلپايگاني:
برخيمغرضانبهدنبال

هنجارشکنيدرکشورهستند
استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: برخي مغرضان به دنبال هنجارشکني در کشور 
هستند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري رسا، آيت اه لطف اه صافي گلپايگاني در 
ديدار فرمانده انتظامي استان قم با اشاره به اهميت امر به معروف و نهي از منکر در قرآن 
و کام معصومين)ع(، اظهار داشت: همه مردم و مسئوان در اجراي امر به معروف و 
نهي از منکر، موظف به همکاري با نيروهاي انتظامي هستند.اين مرجع تقليد با تاکيد 
بر رعايت دستورات ديني براي سالم ماندن جامعه از ناهنجاري ها،بيان داشت: عمل به 
دستورات ديني يک تکليف براي همگان است و امر به معروف و نهي از منکر از بهترين 
اين دستورات ديني است.وي اهميت امر به معروف و نهي از منکر را از کارهاي ديگر 
بااتر دانست و ابراز داشت: حفظ دين و ايمان به امر به معروف و نهي از منکر وابسته 
است و اگر اين موضوع ناديده گرفته شود فساد در سراسر جامعه منتشر مي شود.آيت اه 
صافي گلپايگاني اعام کرد: عامه مردم کشور متدين و پايبند به موازين شرعي هستند، 
اما در اين ميان برخي از افراد مغرض قصد هنجارشکني دارند که وظيفه همگاني است 

تا اين عده قليل را از منکر باز داشته و به معروف هدايت کنند.
    

وزيرخارجهايراندرصفتحريمهایجديدآمريکاقرارگرفت؛
تحريملبخند

وزارت خزانه داری آمريکا در جديد ترين تحريم های خود عليه ملت ايران به 
بهانه های واهی، تعدادی ديگر از مقامات و مسئولين جمهوری اسامی ايران را 

به ليست تحريم های خود افزود.
در تحريم های جديد به که تاييد دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات متحده 
آمريکا رسيده عاوه بر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان که به 
گفته وزير خزانه داری آمريکا تا آخر هفته به ليست تحريم ها اضافه خواهد شد، 
سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی به خاطر 
هدايت عمليات سرنگونی پهپاد آمريکايی و سردار پاکپور فرمانده نيروی زمينی 

سپاه نيز ديده می شوند.
به گفته استيور منوچين وزير خزانه داری آمريکا فرماندهان 5 منطقه دريايی 
سپاه شامل عباس غامشاهی فرمانده منطقه يکم نيروی دريايی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی،رمضان زيراهی فرمانده منطقه دوم نيروی دريايی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی،يداه بادين فرمانده منطقه سوم نيروی دريايی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، منصور روانکار فرمانده منطقه چهارم نيروی دريايی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی،علی عظمايی فرمانده منطقه پنجم نيروی دريايی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی نيز در ليست تحريم های جديد اياات متحده 

آمريکا حضور دارند.
بنابراين گزارش، دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمريکا در اين باره گفت که فرمان 
اجرايی را امضا کرده است که به موجب آن تحريم های سهمگينی عليه تهران اعمال 
خواهد شد که نهاد رهبری ايران را نيز شامل می شود. رئيس جمهور آمريکا ديروز 
درحالی که در اتاق بيضی کاخ سفيد فرمان اجرايی اعمال تحريم های جديد عليه 
ايران را امضا می کرد، اظهار داشت: ما به افزايش فشار عليه ايران ادامه خواهيم 

داد. ايران هرگز نخواهد توانست به ساح هسته ای دست پيدا کند.
وی بدون اشاره به جزئيات اعام کرد که اين تحريم ها دسترسی رهبران ايران 
به منابع مالی را محدود خواهد کرد. ترامپ مدعی شده است که اين تحريم ها را 
در واکنش به سرنگونی پهپاد آمريکايی اعمال کرده است. رئيس جمهور اياات 
متحده آمريکا با تکرار ادعاهای خود عليه صنعت هسته ای کشورمان گفت که 
اجازه نخواهد داد تا ايران به ساح هسته ای دست يابد. وی در عين حال گفت که 

به دنبال جنگ با ايران نيست و می خواهيم به يک توافق جامع با آنها برسيم.
ترامپ حين امضای اين فرمان اجرايی گفت که اين سخت ترين تحريم هايی 
است که عليه يک کشور اعمال می شوند. وی در مورد اينکه آيا اين تحريم ها با 
سرنگونی پهپاد آمريکايی توسط نيروهای ايران ارتباط دارد، گفت: تحريم های 
جديد عليه ايران در واکنش به سرنگونی آن پهپاد نبوده است. البته شما 
می توانيد سرنگونی اين پهپاد را نيز به مسائل قبلی اضافه کنيد اما در هر صورت 

اين تحريم ها وضع می شدند.

|راضيه فراهاني|
ادامه از صفحه اول

سوالي که در اين جا مطرح مي شود آن است که 
اگر اتحاديه اروپا از ايران حمايت مي کند چرا 
آمريکا را تحت فشار قرار نمي دهد تا به برجام 
بازگردند و به جاي حل مسئله به دنبال پاک 

کردن صورت مسئله است. 
برجامصورتواقعياتحاديهاروپارا

نشانداد
محمدعلي الستي استاد دانشگاه در اين باره به 
»رسالت«  گفت: مسئله برجام وموقعيتي که در 
حال حاضر ايجاد شده نشانگر يک سري واقعيت هاي 
جهاني است که بسياري از کشورها و شخصيت هاي 
حقوقي را در سطح جهان از نظر ميزان صداقت 
و قدرت هاي واقعي آشکار مي کند، از جمله اين 

قدرت ها مي توان به اتحاديه اروپا اشاره کرد.
اتحاديهاروپادچارنوعيضعفارادهشده

است
او با اشاره به خروج يک جانبه آمريکا از برجام ادامه 
داد: اينکه اتحاديه اروپا يک نوع ژست مخالفت 
مقابل اين حرکت آمريکا از خود نشان داده است، 
درست است اما در عمل اقدامي از سوي او مشاهده 
نشد. در اينجا سوال مي شود که آيا اتحاديه اروپا 
قصد انجام کاري را داشته يا اين که در توانش 
نبوده تا مقابل آمريکا بايستد؟ در هر صورت اين 
نوع رويکرد اتحاديه اروپا برابر آمريکا را مي توان 

تنها يک نوع ضعف اراده تعبير کرد.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه ضعف اراده 
اتحاديه اروپا يک واقعيت جهاني است، تصريح 
کرد: از سوي ديگر اين ضعف صداقت اتحاديه اروپا 
را هم زير سوال مي برد که اگر اراده اي نداريد چرا 
قول هايي مي دهيد که توان عملياتي کردنشان را 

.INSTEX نداريد مانند همان موضوع
الستي ادامه داد: INSTEX مبتني بر ساز و کار 
اروپايي است و به نظر مي رسد که چندان قابل 
اتکا نيست بنابراين عما ما اگر بخواهيم وضعيت 

اتحاديه اروپا را با توجه به اين موضوعات مورد 
ارزيابي قرار دهيم تنها مي توانيم به ضعف اراده و 

عدم صداقتش اشاره کنيم.
اتحاديهاروپابهدنبالمنافعخوداست

وي با بيان اين که اتحاديه اروپا به جهت برخي 
منافع در برابر درخواست هاي آمريکا ُسست است، 
گفت: اگر قصد داوري ميان رفتارهاي ايران و آمريکا 
را مقابل يکديگر داشته باشيم نشان دهنده آن 
است که ايران در مذاکرات شرکت کرده و به برجام 
پايبند بوده است اما آمريکا به طور يک جانبه از 
برجام خارج شد، در اينجا بايد با صراحت گفت 
که حق با ايران است بنابراين مقصر اصلي اين 

موضوع آمريکا خواهد بود.
اين استاد دانشگاه ابراز داشت: آمريکايي ها دو 

مسئله بسيار آشکار و ضمني را مطرح مي کنندکه 
روح برجام عملي نمي شود چرا که ايران آزمايش 
موشکي انجام مي دهد اين موضوع در صورتي است 
که ايران هم به حق بيان کرده که مسئله موشکي 
جزو مذاکره و برجام نبوده است؛ بنابراين به صراحت 
بايد گفت که آمريکا زير قول خود در برجام زده 
است.الستي با اشاره به اين که آمريکايي ها به 
صورت تلويحي به امضا برجام اشاره کرده اند، 
گفت: اين کشور به عنوان يک کشور سرمايه دار 
منتظر بود تا نتايج برجام با شرکت هاي آمريکايي 
هم رقم بخورد در مقابل شاهد بود که ايران تنها با 
شرکت هاي اروپايي قرارداد بست و آمريکايي ها 

در اين موضوع سرشان بي کاه ماند.
او تصريح کرد: اروپائيان برجام را به عنوان عاملي 

که آنها را درعرصه اقتصاد به جلو انداخته نگاه 
مي کنند. 

ترامپتنهايکآپارتمانسازاست
مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه عامه 
طباطبايي همچنين در گفت وگو با »رسالت« 
گفت: ترامپ احمق يا همان رئيس جمهور 
کنوني آمريکا دائما در حال افزايش فشارهاي 
اقتصادي و رواني بر ايران است. ايران و آمريکا در 
دوران رياست جمهوري اوباما به ظاهر مشکلي 
با يکديگر نداشتند و در همان دوران برجام را 
حل کردند، اما با پيروزي ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري، شاهد بوديد که آمريکا زير 

قراردادهايش در برجام زد.
او افزود: دونالد ترامپ هيچ سابقه سياسي در 
کارنامه خود ندارد و تنها به عنوان يک سرمايه دار 
و آپارتمان ساز او را مي شناسند و همچنين به 

بي عقلي مشهور است. 
اين اقتصاددان ادامه داد: ترامپ دائما اروپائيان را 
هم تحت فشار قرار مي دهد تا روابطشان را با ايران 

کمتر کنند اما آنها به او گوش نمي دهند. 
زوراروپابهآمريکانميرسد

تقوي در پاسخ به اين سوال که اگر اتحاديه 
اروپا مقابل فشارهاي آمريکا ايستاده است، چرا 
تاکنون نتوانسته اين کشور را به برجام برگرداند، 
گفت: زور اروپا به آمريکا نمي رسد چرا که آمريکا 
داراي اقتصاد گردن کلفتي است و در صدر اين 
اقتصاد نشسته بنابراين اروپا قدرت پس زدن 

آمريکا را ندارد. 
او همچنين گفت: اگر ترامپ رئيس جمهور 
نمي شد اان مسائل برجام و ايران قابل حل بود 
اما با رياست جمهوري ترامپ در آمريکا تمام 
موضوعات تغيير کرد چرا که ترامپ تنها دست 
به خرابکاري مي زند؛ اميد است که ترامپ در 
انتخابات رياست جمهوري آمريکا ديگر نتواند 
راي کسب کند چرا که مردم اين کشور مي دانند 

اويک فرد بسيار ديوانه است. 

وعدههايپوچاروپادرگفتوگويکارشناسانبارسالتبررسیشد؛

افول وعده هاي قاره سبز

محمدعليالستي:ضعفصداقتکشورهاياروپايي،اتحاديهاروپاراهمزير
سوالميبردکهاگرارادهاينداريدچراقولهاييميدهيدکهتوانعملياتي

INSTEXکردنشانرانداريدمانندهمانموضوع
مهديتقوي:زوراروپابهآمريکانميرسد،چراکهآمريکاداراياقتصادگردنکلفتي 

استودرصدرايناقتصادنشسته،بنابرايناروپاقدرتپسزدنآمريکاراندارد
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سهشنبه4تير211398شوال1440
25  ژوئن 2019    شماره9525      سال سي و چهارم

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي
 همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده(يك مرحله اي

پروژه احداث ساختمان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ثاث باباجاني - نوبت دوم
ادارهکلفرهنگوارشاداسامياستانکرمانشاهدرنظرداردمناقصهعموميهمزمانباارزيابيکيفي)فشرده(احداث
ساختمانکانونپرورشفکريکودکانونوجوانانشهرستانثاثباباجانيرابهشماره)2098003358000008(راازطريق

سامانهتدارکاتالکترونيکيدولتبرگزارنمايد.
کليهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاکتهاازطريقدرگاهسامانه
تدارکاتالکترونيکيدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوازماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهيامضايالکترونيکيراجهتشرکتدرمناقصهمحقق

سازند.
مبلغتضمينشرکتدرمناقصه:800/000/000ريالضمانتنامهبانکيطبقفرمتتصويبنامه123402/ت50659هـو

ياواريزنقديطبقاطاعاتذيل:
شمارهحسابسپرده
4056026107595662

شبايسپرده
IR640100004056026107595662

شناسهواريز
927114000221726137550021111111
اطاعاتازمجهتصدورضمانتنامه:

کداقتصادي411397633585
شناسهملي14003250900

حداقلرتبهمجازبرايشرکتدرمناقصه:5ابنيه-5تاسيسات
تاريخانتشارمناقصهدرسامانهروزدوشنبه1398/04/03ميباشد.

مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت8صبحروزدوشنبهمورخ1398/04/03لغايتچهارشنبه
1398/04/05

مهلتزمانيارسالپيشنهاد:ساعت14روزشنبه1398/04/15
زمانبازگشاييپاکتها:ساعت10صبحروزيکشنبهمورخ1398/04/16

اطاعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطاعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهايالف:
آدرسکرمانشاه-بلوارشهيدبهشتي-جنبسينمااستقال-ادارهکلفرهنگوارشاداسامياستانکرمانشاه-دفتر

طرحهايعمرانيوتلفن083-38251099
اطاعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:

مرکزتماس:021-41934
دفترثبتنام:88969737-85193768

اطاعاتتماسدفاترثبتنامسايراستانها،درسايتسامانه)www.setadiran.ir(بخش"ثبتنام/پروفايلتامينکننده/
مناقصهگر" موجوداست.

تاريخانتشار:98/4/4
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان كرمانشاهخش:98/4/4

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
  تهيه مصالح و اجراي زيرسازي كانيو و آسفالت

 كوچه هاي داراي پرونده سطح شهر شماره يك سال 98 - نوبت اول
شهرداريسيرجاندرنظرداردمناقصهعموميخدمات)شرحمختصر:تهيهمصالحواجرايزيرسازيکانيووآسفالتکوچههاي
دارايپروندهسطحشهرشمارهيکسال98(بهشماره2098005674000033راازطريقسامانهتدارکاتالکترونيکيدولتبرگزار
نمايد.کليهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاکتهاازطريقدرگاهسامانه
تدارکاتالکترونيکيدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوازماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويت

قبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهيامضايالکترونيکيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاريخانتشارمناقصهدرسامانهتاريخ1398/04/04ميباشد.

مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت18روزشنبهتاريخ1398/04/15
مهلتزمانيارائهپيشنهاد:ساعت19روزسهشنبهتاريخ1398/04/25

زمانبازگشاييپاکتها:ساعت18:30روزچهارشنبهتاريخ1398/04/26
اطاعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطاعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتها

الف:آدرسسيرجانميدانانقابشهرداريمرکزيامورقراردادهاوتلفن034-41325077
اطاعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه-مرکزتماس:021-41934

دفترثبتنام88969737و85193768
تاريخانتشارنوبتاول:98/4/4
تاريخانتشارنوبتدوم:98/4/11

خش:98/4/4

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
  تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر 

شماره 4 سال 1398 - نوبت اول
شهرداريسيرجاندرنظرداردمناقصهعموميخدمات)شرحمختصر:تهيهمصالحواجرايجدولگذاريمعابرسطحشهرشماره4
بهشماره2098005674000032راازطريقسامانهتدارکاتالکترونيکيدولتبرگزارنمايد.کليهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافت
اسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاکتهاازطريقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونيکيدولت)ستاد(بهآدرس
www.setadiran.irانجامخواهدشدوازماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذکورو

دريافتگواهيامضايالکترونيکيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاريخانتشارمناقصهدرسامانهتاريخ1398/04/04ميباشد.

مهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت18روزشنبهتاريخ1398/04/15
مهلتزمانيارائهپيشنهاد:ساعت19روزسهشنبهتاريخ1398/04/25
زمانبازگشاييپاکتها:ساعت18روزچهارشنبهتاريخ1398/04/26

اطاعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطاعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتها
الف:آدرسسيرجانميدانانقابشهرداريمرکزيامورقراردادهاوتلفن034-41325077
اطاعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه-مرکزتماس:021-41934

دفترثبتنام88969737و85193768
تاريخانتشارنوبتاول:98/4/4
تاريخانتشارنوبتدوم:98/4/11

خش:98/4/4

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

جوکار:
سرنگونيپهپادگلوبالهاوک
نيازمندکاراطاعاتيقويبود

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم 
گفت: سرنگوني پهپاد گلوبال هاوک آمريکا، نيازمند يک کار 
اطاعاتي قوي بود.محمدصالح جوکار در گفت وگو با خبرنگار 
گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با اشاره به اقدام تجاوزکارانه پهپاد 

جاسوسي آمريکا در ورود به حريم هوايي کشورمان اظهار کرد: 
متاسفانه به دليل ناکارآمدي مجامع بين المللي و سازمان هاي 
حقوق بشري از جمله سازمان ملل و شوراي امنيت، رويه آمريکا 
در خصوص تعرض و تجاوز به مناطق مختلف دنيا به يک عادت 
تبديل شده است.وي افزود: آمريکايي ها با فرستادن پهپاد گلوبال 
هاوک به حريم هوايي کشورمان، مي خواستند ميزان حساسيت 
جمهوري اسامي ايران را ارزيابي کنند و قدرت پدافند موشکي 
ايران را بسنجند که البته نتيجه حاصله در سحرگاهان سي ام 
خرداد، آنها را به شوک فرو برد.وي با بيان اينکه سامانه سوم 
خرداد مانور قدرت بازدارندگي جمهوري اسامي ايران در 

برابر نظاميان آمريکا را نشان داد، گفت: اظهارات ضد و نقيض 
اخير رئيس جمهور  آنها مويد شوک مقامات آمريکايي از اتفاق 
اخير است.جوکار با بيان اينکه کوچکترين اقدام نظامي عليه 
جمهوري اسامي ايران بسيار هزينه بر خواهد بود، عنوان کرد: 
هرگونه پرواز آمريکايي ها در منطقه غرب آسيا، در هر مبدا 
مکاني و در هر زماني، رصد مي شوند.وي با بيان اينکه تمام 
تحرکات شناوري، دريايي و زميني آمريکايي ها در غرب آسيا 
در تيررس نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران قرار دارد، 
گفت: رهگيري و سرنگوني پهپاد گلوبال هاوک آمريکا، نيازمند 

يک کار اطاعاتي قوي بود.



خبرخبر
افسانه محرابي خبر داد:

توليد بيش از ۹ ميليون متر مربع 
چادر مشکي

مديرکل دفتر پوشاک و نساجي وزارت صمت از توليد ۹ ميليون و ۴۰۰ 
هزار مترمربع چادر مشکي در سال ۹۷ خبر داد.  به گزارش خبرگزاري 
صدا و سيما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛   افسانه محرابي 
گفت: درحال حاضر تنها توليدکننده پارچه چادر مشکي در کشور، شرکت 
نساجي حجاب شهرکرد به ظرفيت اسمي ۱۰ ميليون متر مربع است 
که در سال ۹۷ با توليد حدود ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار مترمربع تقريبا به 
ظرفيت اسمي نزديک شده است و اين نشان بموقع تامين به موقع مواد 
اوليه مورد نياز واحد است.وي اضافه کرد: پايش وضعيت واحد هاي صنعت 
نساجي و پوشاک مرتب انجام گرفته و رفع موارد و مشکات احتمالي 
همواره در دستور کار اين دفتر قرار دارد.محرابي با اشاره به اهميت توليد 
پارچه مشکي گفت: همواره بحث تامين مواد اوليه اين واحد در اولويت 
کاري اين دفتر قرار داشته و تاکنون هماهنگي هاي ازم با استان مربوطه 
و ساير مراجع زيربط انجام شده است و در صورت هرگونه مشکلي اين 
دفتر با قيد فوريت نسبت به رفع آن اقدام مي کند.وي ادامه داد: با توجه 
به افزايش نرخ ارز، قيمت همه کاا هاي توليدي افزايش يافته که پارچه 

چادر مشکي نيز مسلما از اين امر مستثني نيست.
    

 سعيدي کيا:
مسئوان نمي توانند به تنهايي 

کشور را آباد کنند
رئيس بنياد مستضعفان کشور گفت: اين نهاد براي توانمندسازي مردم در کنار 
دولت است و اعتقاد ما اين است که با پول نفت کشور آباد نمي شود و تا مردم کار 
نکنند آبادي به دست نمي آيد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد 
 مستضعفان، محمد سعيدي کيا در جلسه شوراي اداري استان کرمانشاه در سرپل ذهاب 
افزود: آبادکردن کشور نيازمند افکار، مغز ها و دست هاي مردم است و شعار بنياد 
مستضعفان براي توانمندسازي و آبادي، کار براي مردم و با مردم است.وي اظهار 
داشت: ما طبق فرمايش رهبر معظم انقاب که فرمودند: کار اساسي انجام دهيد 
و نقاط محروم را آباد کنيد محروم ترين و جنوبي ترين نقطه کرمان »قلعه گنج« 
را انتخاب کرديم و کار با محوريت مردم شروع شد.رئيس بنياد مستضعفان کشور 
گفت: هدف ما اين است که بستر امني براي کار و تاش مردم شامل حمايت و 
زدودن مقررات زايد فراهم کنيم تا استعداد ها رشد پيدا کند و شکوفا شود.سعيدي 
کيا ادامه داد: ما در مناطقي شروع به کار کرديم که استعداد هاي خوبي وجود 
دارد، اما تاکنون امکان بروز و ظهور نداشته اند و تاش ما براي رشد آنها است 
که تا مردم بدانند که مي توانند مناطق خود را آباد کنند و زندگي خود را ارتقا 
دهند.وي از امضاي تفاهمنامه هايي با استانداران براي توانمند سازي مردم در 
مناطق محروم خبرداد و گفت:اکنون بنياد مستضعفان در ۱۰ منطقه محروم در 
استان هاي مختلف در حال کار است که در همه کار ها اعم از فرهنگي، اجتماعي، 
ورزشي،بهداشت و درمان ورود مي کند و اعتقاد ما بر اين است آبادي جايي است 
که همه نياز هاي مردم را با محوريت معيشت پايدار دنبال مي کند.وي ادامه داد:ما 
در کارمان به مردم مي گوييم که به شما اعتماد داريم که با هم کار کنيم و مردم 
توانايي دارند از اين رو باورشان داريم،زيرا مسئوان نمي توانند به تنهايي کشور 
را آباد کنند.سعيدي کيا گفت:براي هر واحد اقتصادي در روستا از ۱۰۰ ميليون 
تومان تا ۲/۵ ميليارد تومان تسهيات مي دهيم و ساانه نيز ۲۵ ميليارد تومان 
به حساب آن استان جاري مي شود که از آخر تير) ۲۵ ميليارد( امسال در حساب 

استان ها واريز مي شود. 

 نيروگاه سيار سراوان
به شبکه سراسري برق کشور متصل شد

نيروگاه ۲۵ مگاواتي سيار سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شبکه 
برق کشور متصل شد.به گزارش پايگاه اطاع رساني وزارت نيرو )پاون(، 
"محسن نيکبخت"، مجري طرح هاي نيروگاهي سيار شرکت برق حرارتي 
ضمن بيان اين خبر افزود: سوخت اين نيروگاه با توجه به کمبود گاز در 
منطقه، گازوئيل و نوع توربين آن MGT_3۰ است.به گفته اين مقام 
مسئول، اين نيروگاه سيار پيش از اين به مدت دو سال در شهر نوشهر 
استان مازندران مستقر و در حال توليد برق بوده است و در حال حاضر با 
توجه به نياز مردم در شهرستان سراوان و حساسيت منطقه، کار انتقال 
اين نيروگاه سيار از بهمن ماه به استان  سيستان و بلوچستان آغاز شد.وي 
افزود: در اواسط اسفندماه عمليات دمونتاژ آن در نوشهر و حمل آن به 
سمت سراوان آغاز و در ارديبهشت ماه ۹۸ نيز پروسه پيش راه اندازي آن 
شروع شد.نيکبخت، سرعت نصب باا، راه اندازي بسيار سريع، قابليت 
حمل و فضاي اشغالي کم را از جمله مزاياي استفاده از نيروگاه هاي سيار 
عنوان کرد.وي تصريح کرد: يک نيروگاه ۲۵ مگاواتي توانايي تامين برق 
مصرفي ساکنان شهري با جمعيت يکصد هزار نفر به صورت پايدار را دارد.

شايان  ذکر است شرکت مپنا، پيمانکار اجرايي پروژه هاي نيروگاهي سيار 
در کشور است.

    
سلطاني نژاد  در جمع سهامداران اعام کرد:

اجراي ۱۰ طرح کان بورس کاا در سال ۹۸
مديرعامل بورس کااي ايران در جلسه مجمع صاحبان سهام اين شرکت 
از برنامه اجراي ۱۰ طرح کان در سال ۱3۹۸ خبر داد.به گزارش کااخبر، 
حامد سلطاني نژاد طي ارائه گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع صاحبان 
سهام شرکت بورس کااي ايران اظهار کرد: توسعه دارايي هاي پايه روي 
ابزارهاي فعلي،توسعه ابزارهاي مالي اوراق مبتني بر کاا، گسترش و 
توسعه اندازه و عمق بازار و توسعه مشارکت با ساير نهادها و نيز تقويت 
و مديريت برند شرکت از مهم ترين طرح هاي کان بورس کااي ايران 
در سال ۹۸ است.وي در بيان ساير طرح هاي کان شرکت گفت:توسعه 
معامات بين الملل،توسعه سيستم هاي اطاعات مديريت، بهبود روش ها 
و فرآيندهاي شرکت، بهبود ارتقا و يکپارچه سازي سيستم ها و سامانه ها و 
 پشتيباني و بهبود کيفيت خدمات ارائه شده به ذي نفعان از ديگر طرح هاي 
 مدنظر براي سال جاري است که در راستاي اجرايي سازي اين طرح ها 
حدود ۹۸ پروژه و اقدام بهبود و ۲۵۰ اقدام جاري تعريف شده است.وي 
اظهار کرد:دستاوردها و اقدامات بورس کااي ايران مرهون فرهنگ سازي 
 و آشنايي با سازوکارهاي بورس است و برگزاري جلسات و نشست هاي 
متعدد با سياست گذاران و مسئوان تصميم گيرنده به همين دليل بوده 
است.مديرعامل بورس کااي ايران در خصوص دستاوردهاي سال ۱3۹۷ 
نيز گفت:در سال ۱3۹۷ شرکت بورس کااي ايران با سهم 3۹ درصدي از 
ارزش معامات بازار سرمايه، رتبه نخست را درميان ساير بورس ها کسب 
کرده است.رشد ۵۲ درصدي ارزش معامات در سال گذشته، افزايش 
3۸۵ درصدي ارزش معامات بازار مالي، رشد ۱۷ درصدي ارزش معامات 
بازار فيزيکي و همچنين رشد ۲۵ درصدي ارزش معامات بازار مشتقه 
از مهم ترين دستاوردهاي شرکت بوده است.سلطاني نژاد افزود:در سال 
۱3۹۷ اقدامات مثبتي در حوزه بازارهاي مختلف از جمله بازار محصوات 
کشاورزي به ويژه زعفران انجام شده تا اين بازار به يک بستر اثرگذار در 
اقتصاد کشور تبديل شود که روند توسعه معامات اين بازار در سال جاري 

نيز ادامه مي يابد.

|عليرضا قشقايي |
وزير نيرو گفت:پيش بيني ما کمبود هشت 
هزار مگاواتي توليد براي سال ۹۸ بوده است ولي 
خوشبختانه با وقوع بارندگي هاي بسيار مناسب در 
سال آبي جاري حدود چهار هزار مگاوات کمبود 
ناشي از کم بارشي و کاهش توليد برق در سدهاي 
مخزني مرتفع شده است.وي با بيان اينکه هر يک 
درجه افزايش دما اگر سراسري باشد حدود يک هزار 
و 3۹۰ مگاوات به اوج بار اضافه مي کند، گفت:اگر 
رشد مصرف تابستان امسال ما نسبت به سال گذشته 
از مرز ۲/۵ درصد عبور نکند خاموشي ها به حداقل 
مي رسد.به  گزارش خبرنگار ما،رضا اردکانيان در 
حاشيه نخستين رويداد ملي سازگاري با کم آبي با 
حضور در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه شدت 
بااي انرژي در ايران نمايانگر بدمصرفي در کشور 
است، عنوان کرد: رشد مصرف برق در طي چند 
سال اخير بين پنج تا هفت درصد بوده است که 
اگر اين رشد به سبب رونق توليد و توسعه صنعت 
باشد موجه است ولي اگر در شرايطي که کشور ما 
در اقليم خشک و نيمه خشکي قرار گرفته، دماي 
محيط هاي بسته خود را در تابستان روي ۱۷ و 
۱۸ درجه نگه داريم طبيعتا اين عامت بدمصرفي 
است و اگر اين مسئله را چاره نکنيم گرفتار خواهيم 

شد.اين مقام مسئول به عوامل اقتصادي و اجتماعي 
ناسازگاري با کم آبي اشاره کرد و گفت:نابساماني در 
اقتصاد آب و همچنين توهم ارزان قيمتي آن،باعث 
شده تا ايراني ها که در طول تاريخ مصرف کننده 
گران ترين آب از طريق قنات ها بوده اند، در چند 
دهه اخير به مصرف کننده ارزان ترين آب از طريق 
يارانه هاي انرژي و سرمايه گذاري عظيم دولت در 
زيرساخت هاي فناورانه بهره برداري از منابع آب 
تبديل شوند.وي افزود: در يکي دو سال اخير رشد 
مصرف تا حدودي کنترل شده است ولي همچنان 

ميزان مصرف بااست و هر چه بتوانيم در اين جهت 
مصرف صحيح تري داشته باشيم مطمئنا مي توانيم از 
نيروگاه هاي ساخته شده براي توسعه صنعت، کشاورزي 
و ساير مصارف بهره ببريم و حتي اگر مصرفي نداشتيم 
اقدام به صادرات انرژي کنيم تا از محل عوايد ناشي 
از صادرات برق اين صنعت را اداره کنيم.اردکانيان 
با تاکيد بر اينکه در طي 6 سال اخير حدود ۱۱۰ 
هزار کيلومتر خط انتقال فوق توزيع و شبکه توزيع 
در کشور ساخته شده است، گفت: در مدت زمان 
فعاليت دولت تدبير و اميد ساانه ۱۸ هزار کيلومتر 

خطوط برق ايجاد شده که اين شبکه وسيع عمدتا 
با منابع داخلي و از محل پول قبض برق پرداختي 
توسط مردم ايجاد شده است.وزير نيرو ادامه داد: 
ما هر ساله براي پاسخگويي به مصرف بااي پيک 
تابستان ناچار به ساخت نيروگاه هاي متعدد با صرف 
هزينه بسيار زيادي هستيم تا بتوانيم چند صد ساعت 
اوج مصرف را بدون مشکل سپري کنيم. مطمئنا 
اگر بتوانيم مصرف صحيح و بهينه تري داشته باشيم 
مي توانيم از منابع مورد استفاده در اين بخش براي 
توسعه صنعت، کشاورزي و پاسخگويي به نيازهاي 
توليد و حتي صادرات برق استفاده کنيم.وي در 
بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد:در سال 
آبي گذشته کاهش چشمگير بارندگي ها موجب 
شده بود تا در فصل تابستان با کاهش چهار هزار 
مگاواتي توليد نيروگاه هاي برقابي و مشکل تامين 
برق در کشور مواجه شويم.اردکانيان افزود:مسائل 
پيش آمده در تابستان سال گذشته موجب شده 
بود تا از مردادماه ۹۷ برنامه ريزي براي عبور موفق 
از پيک تابستان ۹۸ در دستور کار قرار بگيرد. نحوه 
برنامه ريزي ها نيز بر اساس شرايط سال آبي ۹6-۹۷ 
طراحي شده بود؛ يعني در سال آبي جاري با کاهش 
بارندگي ها و کمبود توليد نيروگاه هاي برقابي مواجه 

خواهيم شد.

 وزير نيرو:

حدود چهار هزار مگاوات کمبود برق  داريم

 رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سياست 
دولت براي تامين ارز کااهاي اساسي گفت: 
دولت همچنان سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني به کااهاي اساسي را ادامه خواهد داد.
به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت در مراسم 
امضاي تفاهمنامه تامين سه هزار ميليارد توماني 
منابع مالي  براي بازسازي و مناطق آسيب ديده 
از سيل  گفت: سيل اخير خسارات زيادي به 
کشور وارد کرد و اين موضوع مسئوليت افراد، 
دستگاه ها و سازمان هاي مختلف را براي جبران 
خسارت ها بسيار سنگين کرده است.به گفته 
رئيس سازمان برنامه و بودجه براساس گزارش 
قرارگاه بازسازي مناطق سيل زده 3۸ هزار ميليارد 
به ابنيه ،زيرساخت ها و اموال مردم خسارت وارد 
شده است.وي با بيان اينکه براي تامين منابع 
ازم براي بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده 
۲3 هزار ميليارد تومان از منابع دولتي تامين 
مي شود گفت: ۱۵ هزار ميليارد باقيمانده از 
محل تسهيات مختلف تامين خواهد شد که 

نظام بانکي کشور نيز براي کمک در اين حوزه 
اعام آمادگي کرده است.در بحث سيل اخير 
۱3 بانک براي بازسازي زيرساخت ها براي تامين 
تسهيات به ميزان سه هزار ميليارد تومان اعام 
آمادگي کردند.وي افزود: روز گذشته در دولت 
براي بازسازي مناطق سيل زده 3۹۰۰ ميليارد 
تومان ديگر اختصاص يافته که ۱۰۰۰ ميليارد 
براي راه و زيرساخت ها، ۱۵۰۰ براي اماکن و 
۱۴۰۰ ميليارد تومان براي جبران خسارت 
به زيرساخت هاي آب و برق  و گاز اختصاص 

داده خواهد شد.

 نوبخت: 
دولت بناي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را ندارد

 رجبي مدير عامل رجا گفت:قطارتهران- وان 
راه اندازي شد. به گزارش تسنيم، در راستاي توسعه  
همکاري هاي کشورهاي منطـقه و گسترش صنعـت 
ايرانگردي و جهانگردي، با همـکاري راه آهن هاي 
ايران و ترکـيه، قطار بين المللي تهران ــ وان 
راه اندازي شد.رجبي مديرعامل رجا دراين باره 
اظهار کرد: قطار تهران ــ تبريز ــ وان ساعت 
۹:3۰ صبح روز دوشنبه از تهران حرکت کرده که 
شامگاه امروز به شهر تبريز مي رسد.وي ادامه داد: 
قطار يادشده از ايستگاه تبريز نيز مسافرگيري 
و ساعت ۲۲:3۰ به سمت ايستگاه مرزي رازي 

حرکت مي کند. مسافران در ايستگاه رازي از قطار 
پياده شده و تشريفات گمرک و گذرنامه )خروج 
از ايران( را انجام مي دهند، سپس قطار به سمت 
ايستگاه مرزي کاپيکوي در راه آهن ترکيه حرکت 
کرده و در اين ايستگاه نيز مسافران از قطار پياده 
شده و تشريفات گمرک و گذرنامه )ورود به کشور 
ترکيه( را انجام خواهند داد.وي بيان کرد:  بر اساس 
توقفات مرزي و تشريفات اعام شده در هر ايستگاه، 
حدود ۲ ساعت اين مراحل طول مي کشد. قطار پس 
از حرکت از ايستگاه کاپيکوي حدوداً ساعت ۸:۰۰ 
صبح روز سه شنبه به وقت ترکيه وارد ايستگاه مقصد 
يعني وان مي شود که در مجموع مدت زمان انجام 
اين سفر در مسير رفت يا برگشت حدود ۲۴ ساعت 
است.مديرعامل رجا گفت:  امکان خريد بليت اين 
قطار از کانال هاي فروش بليت قطار از جمله دفاتر 
فروش سامانه ۱۵3۹ و سايت رجا امکان پذير است. 
قيمت بليت اين قطار در مسير رفت يا برگشت 
)بليت يک سره( ۲۲۵ هزار تومان بزرگسال و ۱3۰ 

هزار تومان خردسال است.

مديرعامل  رجا:
 قطار تهرانـ  وان ترکيه راه اندازي شد
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حمايت بانک صادرات ايران از تيم ملي 
 نونهاان و نوجوانان تکواندو در 

مسابقات آسيايي
 تيم ملي نونهاان و نوجوانان تکواندوي کشورمان با حمايت بانک صادرات ايران 3۰ 
تيرماه جهت شرکت در مسابقات قهرماني نونهاان و نوجوانان آسيا ۲۰۱۹، عازم اردن 
مي شوند.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، دهمين دوره مسابقات بين المللي 
نوجوانان آسيا و سومين دوره مسابقات قهرماني نونهاان آسيا در دو گروه دختران و 
پسران در شهر امان اردن برگزار خواهد شد که نمايندگان کشورمان در ۱۰ وزن در 
اين مسابقات حضور خواهند يافت.بنابراين گزارش، هدايت تيم دختران را ندا زارع به 
عنوان سرمربي و معصومه محمديان و ليا خزايي به عنوان مربيان عهده دار هستند. 
همچنين در گروه پسران، محمدرضا زوار به عنوان سرمربي و حسين کريمي و وحيد 
ناصري به عنوان مربي، تيم را همراهي خواهند کرد.بانک صادرات ايران همچون گذشته، 
در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي و ارتقاي سطح سامت جامعه، از تيم ملي 

تکواندوي نونهاان و نوجوانان کشورمان در اين مسابقات حمايت کرد.
    

رئيس اداره کل تسهيات تبصره اي بانک مسکن اعام کرد:
پيگيري سياست پرداخت تسهيات 

حمايتي در بانک مسکن
رئيس اداره کل تسهيات تبصره اي بانک مسکن از پيگيري سياست هاي حمايتي در 
اين بانک به خصوص در حوزه پرداخت تسهيات اشتغال به نيازمندان خبر داد.رضا 
صالحي، رئيس اداره کل تسهيات تبصره اي بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار 
پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا، اعام کرد: به رغم محدوديت منابع در اختيار سيستم 
بانکي و همچنين بانک مسکن، سياست هاي حمايتي براي پرداخت تسهياتي نظير 
تسهيات اشتغالزايي به نيازمندان را دنبال مي کنيم.وي در اين باره گفت: يکي از اين 
سياست ها، پرداخت تسهيات اشتغال به مددجويان کميته امداد امام خميني )ره ( 
است که بانک مسکن در اين زمينه عملکرد مطلوبي داشته است و رئيس کميته امداد 
امام خميني )ره( نيز اخيرا در نامه اي از عملکرد بانک مسکن در اين حوزه تقدير کرده 
است.صالحي توضيح داد: بانک مسکن به دليل ماهيت خاص خود و به دليل آنکه جزء 
بانک هاي دولتي محسوب مي شود عاوه بر فعاليت هاي ديگر خود، پرداخت انواع 
مختلفي از تسهيات تکليفي را بر عهده دارد که اين تکاليف در راستاي سياست هاي 
دولت از جمله سياست هاي حمايتي چه در حوزه مسکن و چه در ساير بخش ها تعريف 
شده و ماموريت انجام آنها بر عهده بانک مسکن قرار داده مي شود.وي گفت: ضمن 
 آنکه رويکرد مديران و مسئوان ارشد اين بانک نيز بر پيگيري و اجراي اين ماموريت ها 
به منظور کمک به اقشار مختلف جامعه در زمينه هاي گوناگون قرار دارد و در اين بانک 
تاش مي شود همراستا با سياست هاي دولت در حد بضاعت بانک تسهيات حمايتي 

نيز به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود. 
    

نايب رئيس هيئت مديره بانک تجارت:
مبادات ارزي بانک ها همسو با 
سياست هاي بانک مرکزي است

 تمام ارزهايي که بانک مرکزي به سيستم بانکي مي فروشد ِسنت به ِسنت آن برنامه داشته و 
تناظر يک به يک بين خريد و فروش ها وجود دارد.امير مسعود رزازان نايب رئيس هيئت مديره 
بانک تجارت در گفت وگويي در خصوص تحليل هاي صورت گرفته روي گزارش صورت هاي 
مالي بانک تجارت منتهي به اسفندماه سال ۹۷ گفت: جزئيات درآمد ناشي از مبادات ارزي 
درج شده در صورت هاي مالي آن در يادداشت شماره ۴۴ همان گزارش آمده، به اين نحو که 
بيش از ۹۱ درصد درآمد فوق ناشي از تسعير بوده است. به عبارتي اين رقم از مابه التفاوت اقام 
گوناگون دارايي هاي ارزي ازجمله منابع، مطالبات و تسهيات ارزي به استناد مجموعه مقررات 
ارزي بانک مرکزي و با هدف شفاف سازي منابع ارزي به صورت تسعير نرخ ارز حاصل شده است.

نايب رئيس هيئت مديره بانک تجارت با اشاره به دستورالعمل هاي شماره ۹۷/۱۷۱۹6۸  و 
۹۷/۲33۴۵۲ بانک مرکزي اضافه کرد: در اين دستورالعمل بانک مرکزي مشخص کرده که 
بانک ها ارزي را که مي خرند بايد در چه قالب هايي باشد و در چه قالب ها و بخش هايي مي توانند 
آن را استفاده کنند. آمار دقيق اين مبادات ارزي به طور مستمر و دقيق به بانک مرکزي ارائه 

مي شود و توسط مراجع نظارتي و سازمان حسابرسي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 نوبت اول

شهرداري دزفول در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به جذب پيمانکار واجد شرايط جهت اجراي عمليات جدولبندي خيابان هاي سطح شهر دزفول اقدام 
نمايد. لذا از کليه شرکتهاي واجد شرايط که داراي حداقل رتبه 5 در رشته ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا در 

مدت زمان هاي تعيين شده جهت دريافت و اخذ اوراق مناقصه به مديريت امور قراردادهاي شهرداري دزفول مراجعه نمايند.
آدرس سايت اينترنتي شهرداري www.dazful.ir مي باشد.

- برآورد اوليه پروژه بالغ بر 3/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد )مبلغ پيمان ۲5% قابل افزايش و يا کاهش مي باشد(
- اعتبار پروژه از محل اعتبارات جاري به شماره رديف 3۰۲۰۱۰۰۰۰۱ تامين مي گردد.

- مدت اجراي پروژه ۹۰ روز مي باشد.
- پرداخت کليه کسورات قانوني بر عهده پيمانکار مي باشد.
- شهرداري در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار مي باشد.

- مشخصات اجرائي شامل: عمليات خاکي با دست، بتن درجا، بتن پيش  ساخته و بلوك چيني، حمل و نقل مي باشد.
- وجه الضمان شرکت در مناقصه معادل 5% مبلغ برآورد اوليه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي طبق فرمت ارائه شده و يا فيش نقدي واريزي به شماره حساب 

۲۱۱۸۴3۸۸۲7۹۱6۲ نزد بانک انصار شعبه طالقاني بدون قيد و شرط در وجه شهرداري دزفول مي بايست ارائه گردد.
درصورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پيمانکار مي بايستي ضمانت نامه اي معادل 5% مبلغ پيمان را به عنوان تضمين انجام تعهدات در وجه شهرداري دزفول 

ارائه نمايد.
- اسناد و مدارك ازم جهت شرکت در مناقصه پس از تکميل توسط پيشنهاددهندگان بايد در 3 پاکت اك و مهرشده و مجزا شامل: پاکت الف: محتوي ضمانتنامه 
معتبر بانکي - پاکت ب: محتوي اساسنامه و آخرين تغييرات شرکت، رتبه، رشته، رزومه کاري، سوابق، تعداد کار مجاز در دست اجرا، رتبه و رشته - پاکت ج: پيشنهاد 

قيمت با برآورد محاسبات مربوطه در وقت و زمان اعام شده تحويل دبيرخانه شهرداري گردند.
- فروش اسناد مناقصه از مورخ ۹۸/۴/۴ لغايت ۹۸/۴/۱۹ مي باشد.

- هزينه فروش اسناد مناقصه مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۱۱۸۴3۸۸۲7۹۱6۰۰3 نزد بانک انصار شعبه طالقاني مي باشد.
- آخرين مهلت تحويل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲ مورخ ۹۸/۴/۲3 به دبيرخانه شهرداري مي باشد.

- تاريخ و محل و زمان بازگشايي پاکات در ساعت ۱۰ مورخ ۹۸/۴/۲3 روز يکشنبه در محل شهرداري مرکزي دزفول مي باشد.
- حضور مناقصه گران در جلسه بازگشايي پاکات بامانع است.

- در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداري دزفول ضبط مي گردد.
- آدرس مناقصه گذار: شهرداري مرکزي دزفول جنب فرمانداري تلفن ۱3-۴7۴۲۰5۱۱-۰6۱و۰6۱-۴۲۴۲۰5۱۱-۱3

تاريخ انتشار: ۹۸/۴/۴
خ ش: ۹۸/۴/۴

وزارت کشور
استانداري خوزستان

شهرداري دزفول

روابط عمومي شهرداري دزفول

آگهي شرکت در مجمع عمومي عادي 
)نوبت اول( ساليانه سال 1398

جلسه مجمع عمومي عادي شرکت تعاوني مسکن کارگران شهرداري مرند به 
شماره ثبت ۱۴6 و به شناسه ملي ۱۰۲۰۰۰۱75۴۲ در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه 
مورخه ۹۸/۰5/۰۴ در محل: مرند - ميدان امام خميني)ره( - فرهنگسراي 
شهرداري مرند برگزار خواهد شد از کليه اعضاي شرکت تعاوني دعوت 

مي شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

۱- ارائه گزارش رئيس هيات مديره و مديرعامل
۲- تعيين خط مشي و برنامه آتي شرکت

3- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره صورتهاي مالي و بيان و حساب سود 
زيان و انجام حسابرسي ويژه سالهاي قبل

۴- تصويب بودجه پيشنهادي براي سال ۱3۹۸
5- اتخاذ تصميم افزايش واريزي ها تا مبلغ 6۰ ميليون تومان علي الحساب 

براساس برآورد نسبي کارشناسي
تذکر ۱ - افرادي که عاقمند به ثبت نام داوطلبي در سمت هيات مديره 
و بازرسي مي باشند مي توانند حداکثر تا مدت 7 روز بعد از نشر آگهي 
فرمهاي مربوطه را تکميل و مدارك خود را به شرکت تعاوني تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.
تذکر ۲ - افرادي که قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وکيل خود 
را اعزام نمايند مي بايست از ساعت ۹ صبح الي ۱۸ بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه ۹۸/۰5/۰۱ با حضور توام وکيل در دفتر شرکت تعاوني حضور يافته 
و ورقه حضور در مجمع را به نام وکيل در حضور هيات مديره و بازرس 
دريافت دارند. توضيح اين که براي وکالتنامه هاي غيررسمي ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار: ۹۸/۴/۴

خ ش: ۹۸/۴/۴

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
ساليانه شرکت سرام آراي فجر زرين

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سرام آراي فجر زرين به شماره 
ثبت 65۲۲۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰776۱75۸ در ساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه 
۱3۹۸/۰۴/۱۸ در محل شرکت سرام آراي فجر زرين واقع در کيلومتر ۸ جاده 
تربت حيدريه به مشهد برگزار مي گردد. از کليه سهامداران دعوت به عمل 

مي آيد جهت تصميم گيري موضوعات ذيل در جلسه حاضر شوند.
دستورجلسه:

۱- تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال ۹7
۲- انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل

3- ساير موارد
تاريخ انتشار: ۹۸/۴/۴

خ ش: ۹۸/۴/۴

بدينوسيله و با درج اين آگهي به اطاع کليه فروشندگان و طرف حسابها 
مي رساند که آقاي فتاح قائيدي به کد ملي ۴۱7۲۱5۴۱۰7 کارشناس واحد 
تدارکات، ارتباط کاري خود را از تاريخ ۹۸/۰3/3۱ با اين شرکت قطع 
نموده اند. لذا ايجاد هر گونه تعهد از تاريخ فوق به بعد به اين شرکت مربوط 

نبوده و به عهده شخص ايشان مي باشد.
تاريخ انتشار: ۹۸/۴/۴

خ ش: ۹۸/۴/۴

 هيات مديره انتصابي شركت تعاوني
 مسكن كارگران شهرداري مرند

گروه بين المللي اكسون - شركت سام پخش 
ساوا )كد ثبت 402262( و شركتهاي وابسته

هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
در شرکت تعاوني پرشياترنج 

دماوند ثبت 964- شناسه ملي 
10100114657

بدينوسيله به اطاع کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني پرشياترنج دماوند 
مي رساند با توجه به انجام اصاحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون 
جمهوري اسامي ايران مجمع عمومي فوق العاده اين شرکت راس ساعت ۱7 
روز چهارشنبه ۹۸/۴/۱۹ در محل جديد شرکت واقع در خيابان ۱5 خرداد 

بازار آهنگران کوچه کمال بشيري پاك ۸7 برگزار مي گردد.
از کليه اعضاي محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانند 

و يا نمايندگان تام ااختيار خود را به صورت مکتوب معرفي نماييد.
ضمنا يادآوري مي شود اين مجمع با حضور دوسوم کل اعضاي شرکت 
تعاوني رسميت مي يابد و تصميماتي که در اين مجمع اتخاذ مي شود براي 

کليه اعضاء اعم از غايب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

۱- طرح و تصويب اساسنامه جديد
۲- تغيير آدرس تعاوني

3- تغيير تعداد اعضاي علي البدل و هيات مديره
تاريخ انتشار: ۹۸/۴/۴

رئيس هيات مديره - باقر بهرادمهرخ ت: ۹۸/۴/۴

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه شرکت پرشين سوشيانت 
آريا )سهامي خاص( به شماره 
ثبت 284182 و شناسه ملي 

10103214396
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت پرشين سوشيانت آريا )سهامي 
خاص( دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که 
راس ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱3۹۸/۰۴/۱6 در محل قانوني شرکت تشکيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

۱- تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي ۱3۹7
۲- انتخاب اعضاي هيات مديره
3- تعيين روزنامه کثيراانتشار

۴- انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل
5- ساير مواردي که در صاحيت مجمع عمومي عادي باشد

تاريخ انتشار: ۹۸/۴/۴
هيات مديرهخ ش: ۹۸/۴/۴
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خبر
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان قم:

  بخش کشاورزي استان قم 
30 مگاوات برق صرفه جويي کرد

قم- خبرنگاررسالت:
مهدي آهنين پنجه گفت: در چند روز گذشته در بخش کشاورزي استان 
۳0 مگاوات صرفه جويي برق داشته ايم که در کل کشور اين صرفه جويي به 
1۷00 مگاوات رسيد که اگر اين گونه نمي شد در غير اين صورت بايد منتظر 
اعمال خاموشي ها در کشور بوديم. وي با اشاره به عدم اجراي خاموشي ها 
تاکنون در کشور اظهار داشت: در روزهاي گذشته مصرف کشور بيش 
از 5۳ هزار مگاوات بوده که به علت افزايش دما شاهد افزايش مصرف در 
بخش انرژي برق هستيم. ايشان با بيان اينکه طبق پيش بيني ها، کشور 
نيازمند 6۳ هزار مگاوات برق براي روزهاي آينده است، خاطرنشان کرد: ما 
سه هزار مگاوات برق ذخيره داريم که اگر مردم، صنعت و بخش کشاورزي 
کمک نکنند بايد شاهد اعمال خاموشي ها باشيم. آهنين پنجه ادامه داد: 
در چند روز گذشته در بخش کشاورزي استان ۳0 مگاوات صرفه جويي 
برق داشته ايم که در کل کشور اين صرفه جويي به 1۷00 مگاوات رسيد 
که اگر اين گونه نمي شد بايد منتظر اعمال خاموشي ها در کشور بوديم. وي 
ابراز کرد: سال گذشته در دو زمان و با هماهنگي صنعت برق شهرک هاي 
صنعتي استان مديريت شده و خاموشي رخ داد که اميدواريم با همکاري 
مردم، صنعت و کشاورزي بتوانيم با عبور از اين دو ماه ،خاموشي در کشور و 
استان نداشته باشيم. آهنين پنجه عنوان کرد: با تغيير ساعت کاري ادارات 
استان و کاهش استفاده از وسايل سرمايشي گام مهمي در زمينه کاهش 

مصرف برق در استان برداشته شده است. 
    

 کارگران نمونه شهرداري 
لوح سپاس گرفتند

باقرشهر- خبرنگار رسالت:
 کارگران نمونه شهرداري باقرشهر طي مراسمي از سوي شهردار و شوراي 
 اسامي باقرشهر لوح سپاس گرفتند. اين گروه از کارگران از سوي واحد هاي 
مربوطه خود به عنوان کارگران تاشگر معرفي شده بودند .در لوح سپاس 
از اين کارگران آمده است: ضمن عرض تبريک به مناسبت روز خجسته 
کارگر، بدين وسيله به رسم يادبود و به پاس قدرداني از شما مسئول 
وظيفه شناس که با الهام از تخصص و تعهد و کاربرد مهار ت هاي ازم 
کاري احترام و اکرام به ارباب رجوع ، حضور و انسجام در امور محوله 
به نحو احسن اهتمام مي ورزيد اين لوح تقدير پيشکش مي گردد. 
اطمينان کامل داريم تمام تاش خود را براي انجام وظيفه شغلي و 
مسئوليت هاي قانوني و پيشرفت نظام اداري به کار گرفته و وجدان 
کاري صداقت و امانتداري را سرلوحه گفتار و کردار خود قرارداده و 
ارزش هاي ديني و انساني اجتماعي را در انجام فعاليت هاي سازماني و 
اداري رعايت نموده و تاش خود را در جهت جلب رضايت ايزد متعال 
به کار مي بنديد و همواره شادابي و نشاط را در محيط کار در سال رونق 

و توليد ترويج مي نماييد.
    

 1500 ميليارد تومان اعتبار 
براي بازآفريني شهري کشور 

اختصاص يافت
نيشابور- خبرنگار رسالت:

معاون عمران و بهسازي شهري شرکت بازآفريني ايران گفت: اعتبارات و 
تسهيات امسال براي بازآفريني مناطق شهري کشور هزار و 500 ميليارد تومان 
 است که ظرف ماه هاي آينده در قالب پروژه هاي تعريف شده به هيئت هاي 
 اجرايي استان ها تفويض اختيار مي شود.  سيدمجتبي علوي مقدم 
در حاشيه همايش ملي بازآفريني شهري در گفت وگو با خبرنگار ما در 
نيشابور، افزود: اعتبار خيلي مهم است اما مهم تر ايجاد همبستگي بين مردم 
براي ارتقاي زندگي خودشان و مشارکت حداکثري مردم است. وي اظهار 
کرد: بازآفريني تنها متعلق به يک وزارتخانه نيست بلکه همه نهادها بايد به 
سهم خود پاي کار بيايند زيرا بر زندگي مردم بسيار تاثيرگذار است. به گفته 
اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي، اولويت هاي شرکت بازآفريني 
 ايران به ترتيب بافت هاي ناکارآمد، بافت هاي تاريخي، سکونتگاه هاي 
غير رسمي و مناطق حاشيه نشين است. علوي مقدم تاکيد کرد: هر جايي بتوانيم 
مشارکت حداکثري مردم را در دستور کار قرار دهيم قطعا آن کارها موفقيت 
 بيشتري خواهد داشت. وي يادآور شد: بافت ها و ابنيه تاريخي ارزش جداگانه اي 

دارند در عين حال با موضوعات بازآفريني شهري گره خورده اند.
    

بازديد رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
شهر ري از کانون بسيج رسانه 

شهرستان ري
شهرري- خبرنگار رسالت:

»سيد حسن صفوي«  با اعضاي هيئت رئيسه کانون فعاان بسيج 
رسانه شهرستان ري ديدار و گفت و گو کرد. در اين ديدار رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان ري با مهم شمردن حوزه خبر و 
اطاع رساني در عصر کنوني اظهار داشت: جهت دهي افکار عمومي 
و جلوگيري از انحراف جامعه، مهم ترين رسالت رسانه هاست و کانون 
بسيج رسانه با در اختيار داشتن ظرفيت مناسب و کارآمد مي تواند 
نقش سازنده اي در اين ميان داشته باشد. وي افزود: شهرستان ري از 
نظر فعاليت رسانه اي، داراي ظرفيت باايي است و خبرنگاران ري با 
حضور خود در تمامي برنامه ها و انعکاس مسائل و مشکات، همواره 
حامي و ياريگر مسئوان بوده اند. صفوي، انتقاد سازنده و دلسوزانه را 
وظيفه رسانه ها دانست و افزود: پرهيز از تنش هاي زيان آفرين و ايجاد 
فضاي آرامش و اميد از ديگر مسئوليت هاي مديران رسانه هاست. 
 مسئول کانون بسيج رسانه شهرستان ري نيز با بيان فعاليت هاي 
رسانه اي اين کانون گفت: کانون بسيج رسانه از فعاان عرصه خبري 
اعم از مديران، خبرنگاران، مسئوان فني و تمامي کساني که به نوعي 
با اين حوزه ارتباط مستقيم دارند، تشکيل شده است. مصطفي علي 
اکبري افزود: رصد و پايش مشکات حوزه هاي مختلف شهرستان و 
انعکاس دلسوزانه به مسئوان با رعايت اصول اخاقي، سرلوحه اين 
کانون است. وي، حمايت از خبرنگاران و ايجاد تسهيات ويژه براي 
اين قشر تاثيرگذار و خدوم را از جمله برنامه هاي اين کانون در گذشته 

و آينده ذکر کرد.

خبر
در بسيج اساتيد پيگيري مي شود:

 برطرف کردن مشکات کشور با 
 استفاده از روش هاي علمي 

و مباني ديني 
ساري- خبرنگاررسالت:

مسئول سازمان بسيج اساتيد مازندران گفت: رويکرد بسيج اساتيد براي 
برطرف کردن مشکات کشور با استفاده از روش هاي علمي و مباني ديني 
است. رحمت عباس تبار با گرامي داشت سال روز شهادت دکتر چمران و 
نام گذاري اين روز به عنوان روز بسيج اساتيد در تقويم کشور، اظهار داشت: 
تحقق منويات بنيانگذار کبير انقاب حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم 
رهبري در مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، تربيتي در حوزه هاي داخلي و 
بين المللي، بسط و گسترش فرهنگ بسيجي در ميان اعضاي هيئت علمي، 
دفاع از ارزش هاي انقاب اسامي و کمک به ارتقاي معرفت و آگاهي ديني 
جامعه نخبه از جمله اهداف تاسيس سازمان بسيج اساتيد در مراکز پژوهشي 
کشور بوده است. وي افزود: معتقديم انقاب اسامي يک انقاب تمدن ساز 
بوده و اساسا فرآيند تمدن يک فرآيند پيچيده و زمان بر است. عناصري براي 
شکل گيري تمدن ازم بوده و يکي از مهم ترين عناصر تاثيرگذار در تحقق يک 
تمدن دانشگاه ها هستند. عباس تبار با اشاره به اينکه 2500 عضو فعال بسيج 
در ۳2 کانون بسيج اساتيد در دانشگاه هاي مختلف مازندران جذب و ساماندهي 
شدند، خاطرنشان کرد: براي رسيدن به دانشگاه تمدن ساز، اجتماعي کردن 
دانشگاه ها و ايجاد جنبش استاد انقابي در استان، انديشکده هايي را ايجاد تا 
در قالب آن انديشکده ها به اهداف اصلي خود دست پيدا کنند وي خاطرنشان 
کرد: رويکرد ما علمي بوده و با اين رويکرد مي توانيم خيلي از مشکات و 

معضاتي که در حوزه هاي مختلف وجود دارد را برطرف کنيم. 
    

استاندار کهگيلويه و بويراحمد:
 بيکاري، منشأ بسياري از آسيب هاي 

اجتماعي در کهگيلويه و بويراحمد است
ياسوج- خبرنگاررسالت:

حسين کانتري گفت: بيکاري مهم ترين مشکل جوانان و منشأ بسياري از 
آسيب ها در استان کهگيلويه و بويراحمد است. وي در ديدار با نماينده ولي 
فقيه در کهگيلويه و بويراحمد با بيان اينکه توسعه همه جانبه در دستورکار 
استانداري قرار دارد، اظهار داشت: در اين راستا نيازمند تاش بيش از پيش 
مديران هستيم.ايشان وظيفه اصلي مديران را خدمت بي منت دانست و 
افزود: مشکات مردم با وحدت و همدلي مسئوان، نمايندگان استان در 
مجلس شوراي اسامي و مشارکت خود مردم برطرف مي شود. کانتري به 
سفر  خود به منطقه محروم ديشموک اشاره داشت و عنوان کرد: نخستين 
سفر کاري خود را از يک منطقه محروم آغاز کردم و به هيچ چيز جز توسعه 
همه جانبه استان فکر نمي کنم. وي با بيان اينکه مصوبات سفرهاي شهرستاني 
با اولويت بندي پيگيري مي شود، ابراز کرد:  بيکاري مهم ترين مشکل جوانان 
و منشأ بسياري از آسيب ها در استان کهگيلويه و بويراحمد است. کانتري از 
فراهم شدن زمينه هاي سرمايه گذاري  در استان خبر داد و اضافه کرد: استان 
آمادگي دارد که با جذب و حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي، بسياري 

از قابليت هاي بالقوه خود را عملياتي کند.
    

در راستاي حفاظت از تأسيسات آبفا  انجام شد: 
نصب 11 دستگاه دوربين مدار 

بسته در تصفيه خانه صومعه سرا
صومعه سرا- خبرنگار رسالت:

علي روح اامين مدير امور آبفاي صومعه سرا با اشاره به لزوم نصب 
دوربين هاي مداربسته و ايجاد سيستم هاي امنيتي اظهار داشت: به 
منظور کنترل بيشتر فرآيندهاي تصفيه آب و همچنين صيانت از 
تأسيسات و تجهيزات شرکت، نسبت به نصب 11 دستگاه دوربين 
مدار بسته از محل اعتبارات جاري با مبلغ 120 ميليون ريال اقدام 
شد. وي در ادامه افزود: نصب اين دوربين ها مي تواند در جلوگيري 
از اشتباهات کارکنان، مراقبت از تصفيه خانه و ايجاد آرامش بيشتر 

کارکنان مثمرثمر باشد.         
    

حل و فصل معضات قنات هاي 
قلعه شيخ، روي ميز مديران 

شهرداري کهريزک
کهريزک- خبرنگار رسالت:

وحيد فروغي گفت: به منظور پيشگيري از  مشکات و موانع قنات هاي سطح 
شهر،جلسه هم انديشي رفع معضات رشته قنات هاي قلعه شيخ در دستور 
کار مديران حوزه هاي مربوطه شهرداري کهريزک قرار گرفت. معاون خدمات 
شهري شهرداري کهريزک افزود: در راستاي تاکيد شهردار کهريزک مبني 
بر کاهش مشکات قنات هاي شهر،  جلسه بررسي موقعيت مکاني قنات ها و 
راهکارهاي ازم جهت پيشگيري از باازدن آب، ايروبي و هدايت مسير آب 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي اظهار داشت: باتوجه به وقوع سياب هاي 
 فروردين ماه سال جاري، پيشگيري از مشکات آبگرفتگي يکي از اولويت هاي 
معاونت خدمات شهري شهرداري کهريزک محسوب مي شود و با به کار 
بستن تدابير ازم در قالب ايروبي، مناسب سازي مسير جريان آب و... از 
وقوع مشکات احتمالي جلوگيري به عمل مي آيد. فروغي خاطرنشان کرد: 
رشته قنات هاي قلعه شيخ بخش قابل توجهي از آب کشاورزي مورد نياز 

اراضي کشاورزي و فضاي سبز اين منطقه را  تامين مي کند.
    

برگزاري مانور زلزله در منجيل
منجيل- خبرنگار رسالت:

به گزارش روابط عمومي گاز گيان؛ در هفته جاري  به منظور آمادگي 
بيش از پيش کارکنان ادارات گاز مناطق مختلف استان براي مقابله 
با بحران هاي احتمالي، مانور زلزله در شهر منجيل با نظارت امور 
HSE برگزار شد. در اين مانور پرسنل ادارات گاز شهرستان رودبار 

که در شهرها و بخش هاي مختلف مشغول به خدمت مي باشند به 
همراه سازمان هاي امدادي شامل هال احمر، آتش نشاني، اورژانس، 
نيروي انتظامي، شرکت هاي آب و برق و بسيج حضور داشته و همکاري 

شايسته اي را به نمايش گذاشتند.

اجراي طرح پاکسازي نقاط آلوده و کشف
پنج کيلوگرم مواد مخدر در دزفول 

دزفول- خبرنگاررسالت:
 فرمانده انتظامي دزفول از اجراي طرح پاکسازي نقاط آلوده و کشف 5 کيلوگرم مواد مخدر از 
نوع ترياک و دستگيري 6 قاچاقچي در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ روح اه گراوندي در بيان 
جزئيات اين خبر گفت: در ادامه روند مبارزه جدي و بي امان با قاچاقچيان و سوداگران مرگ، 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر دزفول با اقدامات اطاعاتي و شناسايي نقاط آلوده در اين 
شهرستان ضمن هماهنگي با مرجع قضائي، در عملياتي منسجم 5 کيلوگرم موادمخدر از نوع 
ترياک را در بازرسي از مخفيگاه عامان فروش مواد مخدر کشف کردند. وي در ادامه افزود: دراين 
عمليات 6 نفر از عامان اصلي توزيع و فروش مواد مخدر در سطح شهرستان دزفول دستگير و 
پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند. گراوندي در پايان خاطر نشان کرد: عملکرد 
قاچاقچيان مغاير با سامت جامعه و موجب اضمحال خانواده ها و جوانان مي شود، ازاينرو از 
شهروندان عزيز خواست تا هرگونه فعاليت افراد سودجو و فرصت طلب را سريعا به مرکز فوريت هاي 

پليس 110 اطاع دهند.

 نمايشگاه سراسري گل و گياه و تجهيزات باغباني در استان 
مرکزي برپا مي شود

اراک- خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان مرکزي گفت: هشتمين نمايشگاه گل و گياه، فضاي سبز و تجهيزات باغباني با 
حضور 120 واحد توليدکننده، عرضه کننده، کارشناس و متخصص گل و گياه از 15 استان کشور در استان مرکزي برگزار مي شود. 
مهدي جهان ميرزايي با اشاره به برگزاري نمايشگاه گل و گياه و فضاي سبز در استان مرکزي گفت: هشتمين نمايشگاه گل و گياه، 
فضاي سبز و تجهيزات باغباني با حضور 120 واحد توليدکننده، عرضه کننده، کارشناس و متخصص گل و گياه از 15 استان کشور در 
استان مرکزي برگزار مي شود. وي افزود: در اين نمايشگاه توليدکنندگاني از استان هاي مازندران، گيان، گلستان، همدان، البرز، فارس، 
خوزستان، اصفهان و غيره و همچنين توليدکنندگان بومي استان مرکزي حضور دارند. جهان ميرزايي تصريح کرد: توليدکنندگان 
استان عمدتا از شهرهاي اراک و محات هستند که با حضور در اين نمايشگاه توليدات خود را به عرضه مي گذارند. وي گفت: در اين 
نمايشگاه 140 غرفه نمايشگاهي با هدف ايجاد فرصتي مناسب به منظور نمايش آخرين دستاوردها و فراهم کردن زمينه ازم براي 
مبادات تجاري و توسعه بازار در فضايي به وسعت 5 هزار متر مربع در سالن پارس محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان مرکزي 
برگزار مي شود. ميرزايي ادامه داد: اين نمايشگاه شامل انواع گل هاي باغچه اي، گل هاي زينتي و تزئيني، گل هاي آپارتماني، گل هاي 

مناسب فضاي باز مي شود.

  300 برنامه ورزشي در  هفته مبارزه با مواد مخدر 
در يزد برگزار مي شود

يزد- خبرنگاررسالت:
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد با بيان اينکه ۳00 برنامه ورزشي در هفته مبارزه با مواد مخدر در يزد برگزار مي شود گفت: 
خانواده هاي شهيد مبارزه به مواد مخدر در استان يزد تجليل مي شوند. سيد مصطفي کرباسي ميبدي در نشست خبري که در سالن موحدين 
استانداري يزد برگزار شد با بيان اينکه امروزه علي رغم دستاوردهاي بزرگ بشري در حوزه هاي مختلف همچنان بر اساس تهديدهاي ناشي از 
آسيب هاي اجتماعي سبب شده که رفاه انسان ها با مشکاتي روبه رو شود اظهار داشت: در بين آسيب هاي اجتماعي مهم ترين آسيب، اعتياد به 
مواد مخدر و روانگردان است که چهارمين تهديد بعد از فقر، محيط زيست و هسته اي بيان مي شود. وي با اشاره به برنامه هاي مهم هفته مبارزه 
 با مواد مخدر در استان يزد گفت: يکي از برنامه هايي که براي اين هفته در استان در نظر گرفتيم، برپايي نمايشگاه "نه به اعتياد " از سه شنبه 
اين هفته تا پايان هفته جاري است که عاقه مندان براي بازديد مي توانند از ساعت 15 الي 22 حضور پيدا کنند. کرباسي ميبدي اضافه کرد: 
برگزاري نشست هاي آموزشي »نه به اعتياد« در مساجد، تجليل از فعاان عرصه مبارزه با مواد مخدر در استان يزد، تجليل از خانواده هاي 
شهيد مبارزه به مواد مخدر در استان، انجام تبليغات محيطي و فضاي مجازي، برگزاري بيش از ۳00 برنامه ها ورزشي در اين هفته، افتتاح 
۳0 خانه ورزشي در هفته مبارزه با مواد مخدر استان يزد، برگزاري دو تئاتر خياباني با موضوع اعتياد در 20 نقطه شهري، سخنراني استاندار و 

فرماندار يزد در نماز جمعه از جمله برنامه هاي مهم هفته مبارزه با مواد مخدر در استان يزد بود.

مديرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان:
 تامين آب شرب از طريق يک سامانه آبرساني  

دشوار است
اصفهان- خبرنگاررسالت:

مهندس هاشم اميني در جمع مديران طرح 
آبرساني اصفهان بزرگ  با اشاره به افزايش نياز 
آبي مردم در نيمه اول سال اعام کرد: بدون 
 شک با افزايش دما ميزان مصرف هم بيشتر 
مي شود اين در حالي است که تنها  سامانه آبرساني 
اصفهان ظرفيت محدودي در تامين آب شرب 
دارد. وي اعام کرد: نهايت ظرفيت تامين آب 
شرب تصفيه خانه آب باباشيخعلي 5/11 متر 
مکعب در ثانيه هست در حالي که نياز آبي در 
فصل تابستان حداقل 5/14 متر مکعب مي باشد. 
ايشان به کمبود سه الي 5/۳ متر مکعبي در ثانيه 
آب براي  تامين آب شرب مردم پرداخت و اظهار 
 داشت: هم اکنون ذخيره آب سد زاينده رود 
 ۷50 ميليون مترمکعب است و مردم شاهد بارندگي هاي 
مناسب در فصل بارش بودند براين اساس مردم 
نمي پذيرند که در فصل تابستان در تامين آب 
شرب با چالش هايي مواجه باشند. اميني اظهار 
 داشت: در حال حاضر بايد آب شرب بيش از 

4 ميليون جمعيت استان از طريق يک سامانه 
 تامين شود پس با توجه به محدوديت منابع ،

 تاش خود را معطوف به توزيع عادانه به روش هاي 
گوناگون نمائيد. وي بيان داشت: با بهره گيري 
سيستم تله متري ،تله کنترل ،مديريت فشار ، 
 مرئي سازي والوها ، ايجاد حوضچه هاي فشار شکن 
سعي در توزيع عادانه آب در سطح استان داشته 
 باشيد. وي اعام کرد:عاوه بر اينکه نهايت تاش ها 
در جهت تامين آب شرب مردم در دستور کار 
قرار گيرد بايد کيفيت آب شرب مانند سنوات 

قبل مطابق با استاندارد باشد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان: 
بيش از 212 ميليارد   ريال تسهيات براي کشاورزان خسارت ديده کردستان اختصاص يافت

سنندج-خبرنگاررسالت:
خالد جعفري گفت :هيئت وزيران به کشاورزان 
خسارت ديده از سيل اوايل سال جاري در 
برخي مناطق کشور، 26 هزار و 911 ميليون 
ريال تسهيات و کمک هاي باعوض تخصيص 
داد که سهم کشاورزان کردستاني از اين ميزان 
212 ميليارد و 600 ميليون ريال است که 
شامل حدود 25 درصد از کل خسارت هاي 

وارد شده به کشاورزان استان مي باشد. 
وي افزود:در اين طرح هر هکتار اراضي زراعي 
و باغي تا 50 ميليون ريال، هر واحد دامداري 
روستايي و عشايري تا سقف 200 ميليون ريال، 
هر راس دام سبک تا سقف پنج ميليون و هر 
راس دام سنگين نيز تا سقف ۳0 ميليارد ريال 
تسهيات مي گيرند. همچنين براي هر کلني 
زنبور عسل 2 ميليون و 500 ميليون ريال، 

 هر هکتار پرورش ماهي گرم آبي و سردآبي 
50 ميليون ريال در نظر گرفته شده است. 

وي اظهار داشت: ديگر مواردي که به آنها 

تسهيات تخصيص يافته شامل هر ايستگاه 
پمپاژ آب 50 ميليون ريال، هر واحد مرغداري 
گوشتي به ميزان 200 ميليون ريال، هر 

واحد مرغداري مرغ مادر 18 ميليارد ريال و 
هر واحد جوجه کشي نيز سه ميليارد ريال 
است. همچنين يک هزار و 8۳ ميليارد و 
 20۳ ميليون ريال خسارت وارد شده به 
بهره برداران در اثر سياب برآورد اوليه بوده 
و ميزان دقيق آن پس از ثبت در سامانه جامع 

حوادث اعام مي شود. 
خالد جعفري تصريح کرد: اين خسارت ها در 
بخش هاي محصوات باغي، دامي، زراعي و طيور 
و زيرساخت ها است که شهرستان قروه با 202 
ميليارد و 9۳6 ميليون ريال بيشترين ميزان را 
 شامل مي شودو پس از قروه، شهرستان هاي 
کامياران با 166 ميليارد و 490 ميليون ريال، 
بيجار با 160 ميليارد و 994 ميليون ريال و 
سنندج با 1۳1 ميليارد و ۷40 ميليون ريال 

در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

استاندار سيستان و بلوچستان:
   کاهش آام و دغدغه هزينه هاي درمان بيماران از اهداف دولت است

مديرکل نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل خبرداد:
کلنگ زني احداث 10 مدرسه در استان اردبيل 

زاهدان- خبرنگار رسالت: 
احمدعلي موهبتي گفت: امروزه دولت مصمم است 
مردم در بخش سامت و بيمه دغدغه اي نداشته 
 باشند و کاهش آام جامعه و رفع مشکل هزينه هاي 
 درماني خانواده ها از اهداف و برنامه هاي 
مهم دولت است. ايشان در ديداربا مدير کل بيمه 
سامت سيستان و بلوچستان ، اظهار داشت: مقام 
معظم رهبري در بخش سامت تاکيد دارند که 

مردم ما جز رنج مريض داري رنج ديگري نداشته 
باشند يعني به نوعي شأنيت و کرامت مردم حفظ 
شود. وي گفت: بيمه سامت با زيرپوشش قرار دادن 
افراد نيازمند و ساکنان حاشيه شهرها و روستاها 
توانسته خدمات ازم را به اکثريت مردم ارائه دهد 
که اين کار بسيار بزرگ و بي نظيري است. استاندار 
افزود: دولت با اجراي طرح هاي بيمه اي نشان داد 
که در کنار مردم و با مردم است و توانسته همه 

آحاد جامعه را زيرپوشش بيمه سامت قرار دهد. 
مدير کل بيمه سامت استان نيز در اين ديدار 
با ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين اداره، اظهار 
داشت: يکي از مهم ترين برنامه هاي دولت تدبير 
و اميد زيرپوشش قرار دادن تمامي اقشار جامعه 
در بيمه سامت است تا مردم ما مشکل پرداخت 
هزينه هاي درماني را نداشته باشند.  دکتر رضا 
عباسي گفت: بيش از 2 ميليون و 110 هزار نفر در 

استان زيرپوشش بيمه سامت قرار دارند و از خدمات 
نظام سامت در مراکز درماني بخش خصوصي و 
دولتي بهره مند مي شوند. وي خاطر نشان کرد. 
بيمه سامت توانسته نياز بيمه اي تمامي اقشار کم 
درآمد جامعه را برآورده و جايگاه واقعي خود را پيدا 
کند زيرا بيش از 80 درصد مردم استان زيرپوشش 
اين بيمه هستند و از خدمات نظام سامت در مراکز 

درماني بهره مند مي باشند.

رئيس امور فناوري اطاعات و ارتباطات گاز 
گلستان  از  الکترونيکي شدن فرآيندپرداخت 

هزينه برقراري انشعاب خبر داد

50درصد جمعيت هدف در گيان به پويش ملي 
کنترل فشار خون پيوستند

رشت–خبرنگار رسالت: 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دانشگاه علوم 
پزشکي گيان  دکتر شاهرخ يوسف زاده 
چابک رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيان 
از ثبت فشار خون بيش از 50 درصد جمعيت 
هدف استان در بسيج ملي کنترل فشار خون 
خبر داد و گفت: از آغاز فاز اجرايي تا پايان 
هفتمين روز اجراي اين طرح )تا 24 خرداد 
ماه جاري(، با مراجعه داوطلبانه مردم به مراکز 
ارائه دهنده خدمت ثابت و سيار )پايگاه هاي 
 سامت، خانه هاي بهداشت، بيمارستان هاي 
دولتي و خصوصي گيان، آزمايشگاه ها و 
 داروخانه ها( و ثبت فشار خون در سامانه هاي 
يکپارچه بهداشت )سيب( و سامت، فشار 
خون ۳6099۳ نفر معادل بيش از 50 درصد 
جمعيت هدف گيان اندازه گيري و ثبت شد. 

وي ضمن تشکر و قدر داني از تاش تمامي 
مسئوان، کارکنان و دست اندرکاراني که 
براي اجراي اين طرح ملي در گيان فعاليت 
مي کنند، اظهار اميدواري کرد با مشارکت 
همه سازمان ها و استقبال خوب مردمي اين 
روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد 
و در پايان اجراي برنامه، اهداف مورد نظر 
حوزه سامت محقق شود.رئيس دانشگاه علوم 
پزشکي گيان، خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر، 1848 مکان ارائه دهنده خدمت براي 
اجراي اين طرح در سراسر استان فعال است 
و عاوه بر کارکنان دانشگاه علوم پزشکي، 
2110 کاربر نيز در پايگاه هاي موقت، ثابت و 
سيار در سطح استان جهت اجراي بسيج ملي 
کنترل فشار خون، با دانشگاه علوم پزشکي 

گيان همکاري مي کنند.

 روزانه 800 تن زباله از مناطق 10گانه شهرداري کرج 
جمع آوري مي شود

کرج- خبرنگار رسالت: 
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري 
کرج از مهم ترين اهداف برپايي نشست روساي 
سازمان هاي مديريت پسماند را تبادل اطاعات، 
تعيين خط و مشي مديريتي در بهره گيري از 
روش هاي نوين و پيگيري اصاحيه هاي مورد 
نياز در قانون مديريت پسماند، عنوان کرد. سومين 
نشست روساي سازمان هاي مديريت پسماند 
کانشهرهاي کشور، به ميزباني کرج و همزمان با 
هفته جهاني محيط زيست، برگزارشد.  احمد خيري 
با اشاره به اين که هوشمندسازي و يکپارچه سازي 
فرآيند مديريت پسماندها بخشي از چشم اندازها 
و اهداف آتي در اين حوزه است، اضافه کرد: براي 
اين منظور در جريان نشست، عملکرد و دستاورد 
بخش هاي موفق در زمينه پسماند مورد بررسي 
و کاوش قرار مي گيرد.  سرپرست سازمان مديريت 

پسماند شهرداري کرج بازنگري فرمول محاسبه و 
مکانيزم دريافت بهاي خدمات پسماند در بخش 
هاي مختلف و نيز بررسي محدوده قانوني عملکرد 
سازمان هاي مديريت پسماند را از جمله بخش هاي 
نشست اعام کرد و افزود: کاهش ميزان پسماند 
توليدي، کاهش حداکثري پسماندهاي دفني، 
پردازش و بازيافت حداکثري پسماندهاي شهري 
به عاوه جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي و 
توليد انرژي از ديگر اهداف برگزاري اين نشست 
به شمار مي آيد. وي، بيان کرد: روزانه 800 تن 
پسماند از مناطق 10 گانه شهرداري کرج جمع 
 آوري و به دو ايستگاه انتقال شهرداري کرج منتقل 
مي شود.  به گفته اين مسئول، در حال حاضر 
کارخانه کمپوست با ظرفيت ۳50 تن زباله فعال 
است. همچنين 1500 تن پسماند استان در مرکز 

حلقه دره مديريت مي شود.

اردبيل- خبرنگاررسالت:
مديرکل نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل گفت: کلنگ 
احداث 10 مدرسه با ظرفيت 62 کاس در استان اردبيل به 
زمين زده شده است. دولت لطفي در مراسم  کلنگ زني مدرسه 
6 کاسه در شهر نمين اظهار داشت:  کلنگ احداث 10 مدرسه 
با ظرفيت 62 کاس در استان اردبيل به زمين زده شده است که 
اين تعداد مدارس نقش مهمي در توسعه حوزه آموزشي به دنبال 
خواهد داشت. وي بيان کرد: احداث مدارس نقش قابل توجهي در 

دستيابي به توسعه حوزه آموزش و پرورش نقش آفريني مي کند 
که بايد به اين مهم اهميت داده شود تا بتوانيم تعليم و تربيت را در 
استان توسعه بخشيم. ايشان گفت: در حال حاضر کلنگ احداث 
 مدرسه 6 کاسه اين شهرستان نيز با 25 ميليارد ريال هزينه و

 800 مترمربع مساحت به زمين زده شد که در اين زمينه نقش 
خيران و مدرسه سازي بسيار حائز اهميت بوده و بايد مورد توجه 
واقع شود. لطفي تصريح کرد: اعتبارات عمراني آموزش و پرورش 
استان اردبيل در يک سال گذشته در حدود 550 ميليارد ريال 

است که نسبت به ساليان گذشته چندين برابر افزايش داشته 
است که در تاش هستيم با پيگيري هاي انجام يافته تخصيص اين 
اعتبارات را افزايش داده و پروژه هاي آموزشي را هر چه سريع تر به 
اتمام برسانيم. وي بيان کرد: استاندارد سازي تجهيزات گرمايشي 
از ديگر اقداماتي است که در سال جاري توسط نوسازي مدارس 
استان مورد توجه قرار گرفته و گسترش فرهنگ مشارکت مردمي 
در مدرسه سازي و شناسايي و هدايت خيرين براي مدرسه سازي 

در اولويت برنامه اداره کل نوسازي مدارس استان است.

 عمليات مرمت يخچال ميرفتاح 
به محض تصويب طرح، آغاز مي شود

همدان- خبرنگاررسالت:
معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان همدان گفت: به محض تصويب طرح مرمت يخچال ميرفتاح، عمليات 
مرمت و بازسازي اين بنا آغاز مي شود. احمد ترابي در رابطه با آخرين وضعيت 

يخچال ميرفتاح ماير اظهار داشت: مرمت اين بنا از اولويت هاي معاونت 
ميراث فرهنگي استان همدان است به همين منظور  نيز 2 جلسه شوراي 
فني در سازمان برگزار کرديم که جلسه دوم باحضور مرمتگر فني سازمان 
برگزار شد. وي با اشاره به اين که اين مرمتگر از مرمتگران فني و خبره 
سازمان است گفت: اين مرمتگر در اين جلسه چند راهکار براي مرمت 
يخچال ميرفتاح ارائه کردند. ايشان با بيان اين که نبايد مرمت صحيح و 
اصولي اين بنا قرباني سرعت شود گفت: سعي کرديم بحث مرمت و بازسازي 
يخچال ميرفتاح را موشکافانه بررسي و پيگيري کنيم؛ چرا که اگر بنايي پس 

از بازسازي و مرمت دوباره دچار مشکل و ريزش شود ديگر هيچ بهانه اي 
قابل قبول نيست. يخچال ميرفتاح توسط شخصي به نام ميرفتاح با معماري 
گنبدي ساخته شده است و ارتفاع آن از کف تا گنبد 12 متر و از سطح تا 
منبع ذخيره يخ 4 متر است. يخچال ميرفتاح از دو ورودي برخوردار بود 
که يکي به شکل دهليز و مخصوص ريزش و تخليه يخ بوده و ديگري محل 
رفت و آمد است و با پلکاني به قسمت انتهايي يخدان و محل برداشت يخ 
منتهي مي شد. بخش اعظمي از يخچال ميرفتاح در فروردين ماه امسال 

به دليل شدت بارش ها تخريب شد.

گرگان - خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي، مهندس عليرضا نصيري 
در مصاحبه با پايگاه اطاع رساني گاز گلستان 
از اجرايي شدن   فرآيند پرداخت الکترونيکي 
هزينه برقراري انشعاب گاز در اين شرکت خبرداد. 
وي افزود:اين اقدام در راستاي  سياست هاي 
کان شرکت ملي گاز ايران  جهت تحقق اهداف 
دولت الکترونيک با هماهنگي و همکاري  شرکت 
سامان کيش ) شرکت عامل ( صورت پذيرفته 
است.  نصيري تصريح کرد:با عنايت به  عرضه 
خدمات دو سويه و اصالت بخشيدن به اسناد 

الکترونيکي از جمله اسناد مالي ،حذف اسناد 
کاغذي، حذف فرآيند زمان بر پرداخت دستي 
در بانک ، با تکميل سامانه   اشتراک پذيري و 
فرآيند هاي بخش مشترکين و متقاضيان که 
نيازمند تعريف کسب و کار مربوطه از جمله 
پرداخت الکترونيکي هزينه برقراري انشعاب 
و توليد صورتحساب الکترونيکي در فرآيند 
 اسناد مالي مي باشد در اين شرکت برنامه ريزي 
و جهت ارائه خدمات شايسته مشترکين و 
متقاضيان و اخذ گزارشات سيستمي و دقيق  

راه اندازي شده است . 
  رئيس امور فناوري اطاعات و ارتباطات  شرکت 
گاز استان گلستان در ادامه با بيان اينکه اين 
شرکت در زمينه راه اندازي سامانه هاي  
الکترونيکي يکي از شرکت هاي  پيشرو و فعال 
مي باشد افزود:راه اندازي اين سامانه ، افزايش 
دقت، سرعت و کيفيت فرآيند هاي مرتبط و 
ارتقاء شفافيت ، رضايت و تکريم مشترکين و را 

به همراه داشته است. 



خبرگزارش

مباني جنگ ترکيبي در نظام بين الملل
بخش بين الملل   

جنگ هيبريدي همان جنگ ترکيبي است. در بُعد نظامي از آن به عنوان 
عمليات هاي پيچيده يا جنگ هاي نامنظم هم ياد مي شود. اين تعبير بيانگر 
به کارگيري ترکيبي قابليت هاي نيروهاي نظامي به شيوه اي پيچيده و 
هماهنگ است؛ يعني قابليت هاي بالقوه و بالفعل نيروهاي نظامي به گونه اي 
با هم تجميع مي شود که حريف را دچار سردرگمي مي کند و  محاسبات 

رقيب را به هم مي ريزد.
در اين معادله،  بايد تأثير محصوات جانبي پيچيده تکنولوژي را نيز در نظر 
گرفت. از ساخته شدن نفربرهاي هوايي و زيردريايي هاي هسته اي گرفته 
تا پيشرفت هاي رخ داده در صنعت هوانوردي و طراحي هواپيماهاي بدون 
سرنشين و خودروهاي تاکتيکي فوق سبک تا رشد فعاليت هاي فضايي 
و فضاي سايبري همگي تأثير زيادي بر استراتژي و ويژگي هاي جنگ 
داشته اند، اما ماهيت اساسي جنگ را تغيير نداده اند. پيشرفت تکنولوژي در 
سيستم هاي اطاعاتي نيز باعث کاهش »ابهامات موجود در جنگ« شده، 
اما ساختار اين دستگاه ها باعث شکل گيري آسيب هاي جديدي در سيستم 
عملکرد نيروهاي نظامي شده است که به عنوان نمونه مي توان به گسترش 

حمات سايبري اشاره کرد.
مشخص است که بر اساس تعاريف مطرح شده، اغلب بازيگران غيردولتي و 
گروه هاي شبه نظامي از اينگونه امکانات و شرايط برخوردار نيستند چراکه 
جنگ هيبريدي يا جنگ ترکيبي را  قاعدتا بازيگران و ارتش هاي منظم 
مي توانند مديريت کنند.ابزارهايي هم براي جنگ هيبريدي معرفي مي شود. 
يکي از آنها ديپلماسي است که در نبرد هيبريدي و ترکيبي عينيت دارد، اين 
ابزار در ميدان نظامي عينيت پيدا نمي کند. همچنين جنگ اطاعاتي، که از 
مصاديق آن اقدامات اطاعاتي آمريکا عليه کشورمان است، که اخيرا هم اين 
موضوع توسط دستگاه هاي امنيتي افشا شده است. اين اتفاق نمادي از يک 
جنگ هيبريدي است. اين جنگ ترکيبي، پروپاگاندا و تبليغات، حمايت از 
شورش هاي محلي، ايجاد نيروهاي نامنظم و چريکي و حتي جنگ اقتصادي 
و حمله هاي سايبري را هم شامل مي شود؛ بنابراين جنگ هيبريدي واژه اي 

است که نمادها و مصاديق فراواني دارد.
به نظر مي رسد که تکيه بر جنگ هيبريدي، در برهه فعلي بسيار مناسب بوده؛ 
چرا که ماهيت نبرد آمريکا با بازيگران متفاوت بين المللي تغيير پيدا کرده 
است. پيش از اين ماهيت نبرد آمريکا، نظامي بود اما امروزه نبرد ديپلماتيک، 
اقتصادي، ايجاد جنگ هاي نيابتي و... نشان مي دهد آمريکا به تهديدات و 
جنگ هيبريدي عليه نظام بين الملل، متمايل شده است. در مقابل اين   
آمريکا ما بايد پاتک هايي را در نظر بگيريم، با بازيگران متفاوت بين المللي 
مشورت کنيم و ظرفيت ها و قابليت هايمان را با هم تجميع کنيم. خروجي 

اين عملکردها، مقابله موثر با تهديدات آمريکا خواهد بود.
در اين محاسبه، نبايد فاکتورهاي عمليات رواني را ناديده انگاشت. يکي از 
مهم ترين آنها عمليات رواني است که به منظور انتقال اطاعات و نشانه ها به 
مخاطبان هدف )خارجي( طرح ريزي مي شود و بر روي احساسات، انگيزه ها 
و قدرت تحليل  آنها و در نهايت رفتارهاي دولت ها، سازمان ها، گروه ها و افراد 
هدف )خارجي( تاثير مي گذارد.آمريکا با قدرت از وسايل ارتباط جمعي در 
زمينه عمليات رواني عليه ايران استفاده مي کند که از مصداق هاي آن مي توان 
از پرداختن دائم به دو مسئله "نفوذ منطقه اي" و "برنامه موشکي" ايران در 
رسانه هاي اصلي خود نام برد. آمريکا همچنين با ابزارهايي مانند راه اندازي 
شبکه هاي ماهواره اي، شبکه هاي اجتماعي بر بستر اينترنت و همچنين ديپلماسي 
عمومي، به مديريت، اغوا و حتي اجبار افکار عمومي ايران در راستاي منافع 
خود دست مي زند. در حال حاضر نيز اياات متحده آمريکا همين رويکرد 
را ادامه مي دهد. در اين ميان، اساسا اهميتي ندارد که چه کساني در راس 

معادات سياسي و اجرايي در کاخ سفيد قرار داشته باشند.

اشتاين ماير:
دموکراسي در آلمان در معرض خطر است

رئيس جمهور آلمان با اشاره به قتل يکي از سياستمداران حامي پناه جويان 
در اين کشور و تهديد به مرگ شماري ديگر، گفت که دموکراسي در اين 

کشور در معرض خطر قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، »فرانک والتر اشتاين ماير« رئيس جمهور 
آلمان با اشاره به قتل مشکوک »والتر لوبکه« فرماندار شهر کاسل 
خواستار ايستادگي در برابر افزايش نفرت پراکني شد.بنابر گزارش 
خبرگزاري آلمان، وي در اين مورد گفت: »اگر امروز به نمايندگان 
دموکراسي ما توهين مي شود و آنها هدف تهديد قرار گرفته مي شوند 
و روزانه به آنها حمله مي شود، در اين صورت دموکراسي ما در معرض 

خطر قرار دارد.«
رئيس  جمهور آلمان گفت که مسئله فقط خطر رشد افرادي با   گرايش هاي 
راست گرايانه افراطي نيست بلکه اين خطر هم وجود دارد که افرادي که 
چنين ديدگاه هايي دارند، حس کنند که قانوني رفتار مي کنند و جسور 
شوند. اين موضع گيري رئيس جمهور آلمان در شرايطي صورت گرفت 
که »هنريته رکر« و »آندرآس هولشتاين« شهرداران شهرهاي »کلن« و 
»آلتنا« که طرفدار سياست هاي حمايت از پناه جويان هستند، به مرگ 

تهديد شده اند.
رشد افراط گرايان در اروپا به ويژه در سال هاي اخير و در پي ورود موجي از 
پناه جويان به اروپا همواره نگراني سياستمداران را به دنبال داشته است. 
چندي پيش هم »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان ضمن هشدار درباره 
رشد افراط گرايي و قدرت گرفتن احزاب با گرايش هاي ملي گرايانه در 
اروپا گفت که بايد اقداماتي صورت بگيرد تا از رشد افراط گرايي در اروپا 

جلوگيري شود.
    

 پمپئو: منتظر تماس ايران هستيم
وزير خارجه آمريکا پيش از سفر به عربستان سعودي و امارات متحده عربي 

اعام کرد منتظر تماس از سوي مقامات ايراني است.
به گزارش »تابناک« به نقل از مهر به نقل از رويترز، »مايک پمپئو« در يک 
نشست خبري پيش از سفر به عربستان سعودي و امارات متحده عربي با 
تکرار ادعاها و اتهامات خود عليه ايران، شواهد ارائه شده از سوي تهران را 
غير معتبر دانست و بار ديگر مدعي شد که پهپاد آمريکايي سرنگون شده 

در حريم بين المللي بوده است.
وزير خارجه آمريکا با بيان اينکه به سعودي و امارات سفر خواهد کرد، افزود: 
در اين دو سفر درباره چالش موجود ناشي از ايران و چگونگي اطمينان 
دادن به متحدان راهبردي و اينکه چگونه مي توانيم يک ائتاف جهاني 
تشکيل دهيم، صحبت خواهيم کرد.پمپئو با اين ادعا که ايجاد کارزار 
فشار حداکثري عليه ايران از زمان روي کار آمدن ترامپ شروع شده، ادامه 
داد: در روز دوشنبه، مجموعه اي از تحريم هاي جديد مقرر خواهد شد تا 
جهان اطمينان يابد که همچنان تاش مي کنيم تا جلوي منابع ايران که 
براي تهديد آمريکايي ها و منافع آن در سراسر جهان نياز دارند، گرفته 
شود.وي در پاسخ به اين سوال که اگر مي خواهيد نشان دهيد که ايران 
مايل است تا تنش کاهش يابد، چرا گوشي را بر نمي داريد و به آنها زنگ 
نمي زنيد، گفت: همانگونه که رئيس جمهور و معاون اول مطرح کردند ما 
آماده مذاکره بدون هيچ پيش شرطي هستيم. آنها دقيقاً مي دانند چگونه 
ما را بيابند.وزير خارجه آمريکا مدعي شد: اطمينان دارم زماني که آنها 
آماده باشند تا با ما ارتباط برقرار کنند، مي توانيم مکالمات را شروع کنيم. 
ما منتظر تماس آنها هستيم و رئيس جمهور بارها گفته که خواهان آينده 

روشن تر براي مردم ايران هستيم.

شخصيت هاي مختلف بحريني، فلسطيني 
و لبناني در مخالفت با نشست منامه در 
بيروت نشستي برگزار کردند و همراه شدگان با 

طرح آمريکا را »خائن« خواندند.
به گزارش خبرگزاري فارس، نشست اقتصادي 
بحرين به عنوان اولين گام در راستاي اجرايي 
کردن طرح موسوم به »معامله قرن« قرار است 
امروز  در بحرين برگزار شود.بر اساس گزارش 
شبکه »الميادين«، جمعيت »الوفاق« بحرين 
در همين راستا نشستي در بيروت برگزار کرد؛ 
»حسين الديهي« معاون دبيرکل الوفاق در اين 
نشست اعام کرد: ملت بحرين متعهد به دفاع 
از مسئله فلسطين است.الديهي ادامه داد: امت 
اسامي علي رغم تمامي بحران ها همچنان بر 
پايتختي قدس به عنوان پايتخت فسلطين 

تأکيد دارد.
وي افزود: دفتري سري براي موساد در بحرين 
وجود دارد و رژيم )آل  خليفه( سال هاست که 
با رژيم اسرائيل رابطه دارد؛ اگر سرکوب شديد 
وجود نداشت مي ديديد که ملت بحرين براي 
حمايت از فلسطين بيرون مي آمدند )تظاهرات 

مي کردند(.
»احمد ابوعطايا« نماينده جبهه مردمي براي 
آزادي فلسطين هم اعام کرد: نشست بحرين 
به معناي لغو تمام تصميم هاي بين المللي به نفع 
تصميم آمريکا است، اين نشست زمينه را براي 
عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي فراهم 
مي کند.ابوعطايا ادامه داد: از ايران تشکر مي کنيم 
که با ساقط کردن پهپاد آمريکايي به اين کشور 

»درس« داد.»حسن عزالدين« مسئول روابط عربي 
حزب اه گفت: اين نشست نشان دهنده موضع 
ملت بحرين نيست.وي ادامه داد: جديدترين 
مورد در روند عادي سازي روابط عربي با رژيم 
صهيونيستي، جرأت و وقاحت برخي کشورهاي 

عربي در اين خصوص است.
عزالدين در ادامه گفت: مقاومت امروز توانا و 
قدرتمند است و توانايي هايي در اختيار دارد 

که منجر به اضطراب و ترس دشمن شده است. 
تأکيد مي کنيم که شانه خالي نمي کنيم و ذره اي 
ازخاک فلسطين نمي گذريم.وي سپس تصريح 
کرد: کساني که در منامه جمع مي شوند خيانتکار 
و تروريسم هستند. قدس پايتخت ابدي فلسطين  

و رژيم صهيونيستي رو به زوال است.
»احسان عطايا« نماينده گروه هاي فلسطيني 
اعام کرد: تا زماني که فلسطيني ها با نشست 
منامه مخالفت کنند اين نشست به جايي نخواهد 
رسيد.وي ادامه داد: تمام تاش ها براي فروش 
فلسطين شکست خواهد خورد زيرا »مقاومت و 
فلسطيني« حاضر است. پيام تمام جهان همراه 
با مسئله فلسطين اين است که گام هاي عملي در 

راستاي آزادسازي فلسطين برداشته شود.
عطايا تأکيد کرد:آمريکا امروز سردرگم است و 
نمي تواند مقاومت و فلسطين را شکست دهد. 
گروه هاي مختلف فلسطيني ، نشست منامه که 
قرار است سه شنبه و چهارشنبه هفته جاري )4 
و 5 تيرماه( برگزار شود را محکوم و اعام کردند 
از نظر آنها اين نشست مانند وارد کردن خنجري 

مسموم در پشت ملت فلسطين است.

در بيروت اعام شد:

شرکت کنندگان  در نشست  منامه »خيانتکار« هستند 

بزرگ ترين شبکه اجتماعي جهان اعام کرد، قطعا 
هيچ مدرکي دال بر اقدام نيروهاي خارجي از جمله 
روسيه در استفاده از فيس بوک براي هدف گرفتن 
کاربران و نفوذ در انتخابات خروج بريتانيا از اتحاديه 

اروپا وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، نيک 
کلگ، رئيس امور جهاني فيس بوک که سابقا معاون 
نخست وزير بريتانيا بود، گفت دو تحليل کامل از داده ها 
در آستانه رفراندوم ۲۰۱۶ انجام شد و هيچ مدرکي از 
تاش نيروهاي خارجي براي نفوذ در نتايج به دست 
نيامد.مخالفان برگزيت مرتبا اين سوال را مطرح 
مي کنند که آيا کرملين با انتشار آناين مطالبي از 
جمله مهاجرت نقشي ايفا کرد يا خير. بريتانيا تاکيد 
دارد هيچ مدرکي وجود ندارد که نشان دهد روسيه 
در اين رفراندوم مداخله کرده است و مسکو هم بارها 

اين ادعا را رد کرد.  
نيک کلگ که بين سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱5 معاون 

نخست وزير بريتانيا بود و از حاميان ماندن کشورش 
در اتحاديه اروپا به شمار مي رفت، گفت ريشه هاي 
ترديد بريتانيا به اروپا به پيش از راه اندازي فيس بوک 
باز مي گردد.او به راديو BBC گفت: گرچه درک 
مي کنم که چرا مردم قصد دارند تا از فوران سياست 
در بريتانيا به عنوان توطئه يا دسيسه چيني يا نفوذ 
رسانه هاي اجتماعي جديد ياد کنند، متاسفانه علل 
ترديد بريتانيا به اتحاديه اروپا بسيار بسيار عميق تر 

از آن است.

فيس بوک: 
مدرکي از نفوذ روسيه در رفراندوم برگزيت وجود ندارد

 رئيس جمهوري آمريکا در گفت وگويي گفت: 
انتصاب "جف سشنز" به عنوان دادستان 
کل اياات متحده بزرگ ترين اشتباهش 

بوده است.
به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ، رئيس جمهور  
 NBC آمريکا در گفت وگويي با شبکه خبري
گفت: مي خواهم بگويم اگر يک فرصت ديگر 
داشتم، جف سشنز را به عنوان دادستان کل 
آمريکا منصوب نمي کردم. اين بزرگ ترين 

اشتباه من بود.
سشنز قائم مقام ارشد کمپين ترامپ در 
انتخابات ۲۰۱۶ و نخستين سناتوري بود که 
وي را مورد ستايش قرار داد اما روابط اين دو 
پس از آن به سردي گراييد که سشنز خودش 
را از شر تحقيقات درباره مداخله احتمالي 
روسيه در انتخابات مذکور بيرون کشيد و 
در نهايت باعث شد تا "رود روزنستاين"، 
معاون سابق دادستان کل "رابرت مولر" 
را به عنوان بازرس رسيدگي به اين پرونده 

منصوب کند.
سشنز در نوامبر ۲۰۱۸ و يک روز پس از انتخابات 
کنگره از سمت خود به عنوان دادستان کل 
آمريکا استعفا کرد.ازم به ذکراست که برخي 
منابع آمريکايي از بروز اختافاتي ميان ترامپ 
و برخي اعضاي فعلي دولت آمريکا مانند جان 

بولتون و پمپئو خبر داده اند.

ترامپ: 
انتصاب »سشنز« بزرگ  ترين اشتباه من بود

مدرک فارغ التحصيلي اينجانب صادق فراحي فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 8 صادره 
از گنبد در مقطع کارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي علي آباد کتول 
با شماره 1636 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علي آباد کتول به نشاني گلستان - علي آباد 

کتول - کيلومتر 1 جاده کردآباد - مجتمع دانشگاه آزاد ارسال نمايد.
مدرک فارغ التحصيلي اينجانب محمدعلي کاوياني فرزند رضا به شماره شناسنامه 
468 صادره از علي آباد در مقطع کارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد علي آباد کتول با شماره 3362429 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علي آباد 
کتول به نشاني گلستان - علي آباد کتول - کيلومتر 1 جاده کردآباد - مجتمع دانشگاه 

آزاد ارسال نمايد.
مدرک دانشگاهي )دانشنامه/گواهينامه موقت( اينجانب مسعود رئيسي فرزند منوچهر 
ش ش 8146 صادره از کرج در رشته الكترونيك در مقطع کارداني صادره از واحد دانشگاه 
آزاد اسامي واحد شبستر به شماره تاييديه 128919500724 به تاريخ 1389/06/27 در 
مورخ 96/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
آن را به آدرس: آذربايجانشرقي - شهرستان شبستر - بلوار شهرداري - جنب پارک 
آزادگان - مجتمع دانشگاه آزاد اسامي واحد شبستر - اداره امور فارغ التحصيان به کد 

پستي 159-53815 و به شماره تلفن 4712221340 ارسال و يا تحويل فرمايند.
سند مالكيت )برگ سبز( کاميون کمپرسي آميكو مدل 1392 به شماره انتظامي 59-127ع59 
و شماره موتور 1512E007182 و شماره شاسي NA2A3LLD6DA003465 به مالكيت 

نازيا کياء و حوريه کلبادي نژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
1319/09/20 در منطقه قانوني شهر به نام  پروانه ساختمان به شماره 5455 مورخ 
رحمت اله ايزدشناس صادره از شهرداري کاردشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت هوشمند به شماره 3233736 ناوگان باري به شماره انتظامي 278ع11- ايران 28 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني )سند کارخانه( و سند مالكيت خودرو )برگ سبز( و کارت خودرو و 
کليه اسناد و مدارک مربوط به سواري پرايد دي ام )هاچ بك( مدل 1374 به رنگ دودي 
روغني و شماره انتظامي 511ي41- ايران 91 و شماره موتور 00847151 و شماره شاسي 
S1442274112433 متعلق به آقاي محمد نصرپور الماسي فرزند يداله به شماره ملي 

0452349826 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني سواري پژو 405 مدل 84 رنگ يشمي به شماره انتظامي 617س22- ايران 
43 و شماره موتور 12484068563 و شماره شاسي 16208535 به نام احمدعلي داوريان 

آراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز خودروي پيكان وانت به رنگ سفيد شيري روغني مدل 1390 دوگانه  به 
شماره موتور 11490066190 و شماره شاسي NAAA46AA7CG304892 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 206 مدل 1395 به شماره پاک 66-618ل18 و شماره 
شاسي NAAP03EE2GJ818511 و شماره موتور 165A0053019 متعلق به خانم شراره 

فئواديان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد 132 مدل 90 رنگ سفيد به شماره شهرباني 694ي49- ايران 66 
و شماره موتور 4227388 و شماره شاسي 1422290284246 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پژو آردي مدل 93 به رنگ يشمي و شماره شهرباني 
144س59- ايران 75 و شماره موتور 11783007397 و شماره شاسي 83107205 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پاترول چهاردرب مدل 71 رنگ سفيد به شماره شهرباني 
739س48- ايران 75 و شماره موتور 012313 و شماره شاسي 111360 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کارت هوشمند به شماره 1372098 متعلق به کاميون بنز باري چوبي تيپ ال اي 36/808 
و به مدل 1363 به رنگ نارنجي و شماره موتور 10085078 و شماره شاسي 55071917 و 

شماره پاک 179ق11- دزفول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل کارت شناسايي وانت سيستم پيكان تيپ 
1600OHV به رنگ سفيد شيري مدل 1390 و شماره موتور 11490041115 و شماره شاسي 

NAAA36AA4BG250744 و شماره پاک انتظامي ايران 58-321ق17 و به نام مالك 
اسماعيل ليداوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل سند کمپاني وانت سيستم پيكان تيپ 1600i به رنگ سفيد روغني مدل 1382 و شماره 
شاسي 0082920195 و شماره موتور 11282021171 و شماره پاک انتظامي ايران 24-819د73 

و به نام مالك محمدعلي نعمتي نيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري کيا مدل 2013 به شماره انتظامي 35-823ط52 و شماره موتور 
G4KECH126247 و شماره شاسي KNAGN412BD5347353 به نام ميرعلي 

مومني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند مالكيت خودروي سواري پژو تيپ آردي  آي 1600 مدل 1384 به شماره 
موتور 11784052624 و شماره شاسي 13454659 و شماره پاک 858ق41- ايران 35 
به رنگ يشمي روغني متعلق به بهنام وحيد؟ فرزند سليمان به شماره ملي 1540363211 

صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري شرکت تعاوني 474 اليگودرز به نام معدن دوزان غربي يك به شماره 

7839 به تاريخ 1389/6/8 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سي  شا ه  ر شما به   1 3 9 2 ل  مد  LXEF7 تيپ  سمند  ي  ر ا سو و  ر د خو سبز  گ  بر
NAACR1HS5DF557307 و شماره موتور 147H0040767 و شماره پاک ايران 

68-171ي31 به نام حسين بغدادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل پروانه ساختمان صادره از شهرداري بروجن به شماره 10170 به تاريخ 1394/5/4 به 
کد نوسازي 5-37-7-1 به شماره پاک ثبتي 533/2557 به نام هوشنگ امام قلي پور و 
شرکاء به آدرس بروجن، خيابان فردوسي، کوچه شهيد کياني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل کليه مدارک )سند مالكيت، برگ سبز، کارت ماشين( خودرو کاميونت ون نيسان 
رنگ آبي روغني مدل 1386 به شماره موتور 384321 و شماره شاسي K100208 و داراي 
شماره پاک ايران 81-112س18 به نام و مالكيت امامقلي اميدي فرزند محسن  علي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131SE مدل 1396 به شماره موتور M13/5824762 و 
شماره شاسي 1305765 و شماره انتظامي 21-358م42 به نام مسعود سرمشي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره شاسي   1394 پارس مدل  پژو  مالك خودرو  مرادي  ينجانب سيدنيما  ا
NAAN01CE2FH267792 و شماره موتور 124K0716754 و شماره پاک 67-

939س89 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را دارم.

سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت پيكان مدل 1386 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
ايران 23-857س39 و شماره موتور 11486010310 و شماره شاسي 31617134 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ير  کو ا  ند هو سيكلت  ر تو مو ت  ر کا و  ني  کمپا سند   ، ) سبز گ  بر ( لكيت  ما سند 
52859 و شماره موتور -629 يران  ا به رنگ مشكي و شماره پاک   1391  مدل 

 STATE-125-N3C*10K40310* و شماره شاسي N3C***125K9103454 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مجوز راه اندازي موسسه علمي و فرهنگي زبان آموزان ملل جهان به شماره 35036/72 
مورخه 92/9/3 وابسته به آموزش و پرورش ناحيه 3 کرج به نام خانم گوهر ابوالقاسمي 

فرزند ابوالحسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوزحمل ساح تك لول ته پر چخماقي ساخت ترکيه به شماره ساح S2254 به نام 
احمد حسيني طلب فرزند حسين به شماره ملي 4160594298 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 405 جي ال آي به رنگ عنابي 
روغني مدل 1384 و شماره موتور 2000935 و شماره شاسي 16211937 و شماره 
پاک ايران 69-314ن46 به نام عبدالحميد فرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند مالكيت کاميون کشنده اسكانيا به شماره انتظامي 671ع36- ايران 46 و شماره 
موتور DC1206L026418251 و شماره شاسي XLER4X20005225840 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 93 رنگ سفيد به شماره شهرباني 858س16- ايران 
75 و شماره موتور 0066043 و شماره شاسي 882684 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اينجانب عبدالحميد فرود مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال آي به شماره بدنه 16211937 
و شماره موتور 2000935 و شماره پاک ايران 69-314ن46 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع 
در کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نمايند بديهي است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 93 رنگ سفيد به شماره شهرباني 858س16- ايران 
75 و شماره موتور 0066043 و شماره شاسي 882684 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل پاک انتظامي موتورسيكلت ساوين تيپ  
125CC  مدل 1394 به رنگ زرشكي و شماره موتور 0124NDR054539 و شماره شاسي 
NDR***125B9404394 و شماره پاک انتظامي 53636- 568 و به نام مالك الياس 

محمدوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( کاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 به رنگ آبي 
روغني مدل 1381 و شماره موتور 00C180684 و شماره شاسي 0078261 و شماره پاک 
انتظامي ايران 24-488د45 و به نام مالك اميرزاده ملك قلعه نوي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند اتوبوس اسكانيا مدل 1387 به شماره انتظامي 715ع33- ايران 87 و شماره 

هوشمند 2811049 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 1387 به شماره 
 S1412287560502 انتظامي 442ج48- ايران 85 و شماره موتور 2627250 و شماره شاسي

به رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کارخانه، سند مالكيت )برگ سبز( و کارت موتورسيكلت آپاچي 180 مدل 1395 به 
رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 632-35425 و شماره موتور OE6CG2078204 و 
شماره شاسي N2G***180P9518627 به مالكيت سيدمحمد نويدعقيلي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 M13/5856157 برگ سبز خودروي پرايد سواري 131 اس اي مدل 1396 به شماره موتور
و شماره شاسي NAS411100H1003934 و شماره انتظامي ايران 43-599هـ77 به نام 
محسن محمدي فرزند علي به کد ملي 4680117745 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز و کارت خودرو وانت 151 مدل 1395 به شماره پاک 72-929ط75 و شماره 
موتور M13/5599520 و شماره شاسي NAS451100G4915990 به نام معين يزداني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل شناسنامه مالكيت نيسان وانت دوکابين DX به شماره شاسي 22308870 و شماره 
موتور 24892261 و شماره انتظامي 728ص59- ايران 22 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت نيسان وانت دوکابين DX به شماره شاسي 22208501 و شماره 
موتور 24848520 و شماره انتظامي 592س36- ايران 22 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت نيسان سواري رونيز به شماره شاسي 200276 و شماره موتور 
24831805 و شماره انتظامي 591س36- ايران 22 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اينجانب سجاد حسن زاده نعمتي مالك پژو 405 به شماره موتور 124K0628255 و شماره 
شاسي FK507110 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب نازنين دادور مالك پژو 206 به شماره موتور 172B0047224 و شماره شاسي 
JJ687330 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدنقي پورسيد مالك پژو پارس به شماره موتور 124K1118870 و شماره 
شاسي HH007981 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب غامعلي اسدزاده هليلو مالك پيكان به شماره موتور 11158237285 و شماره 
شاسي 82424736 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب مومن علي صيامي الوارس مالك وانت پيكان به شماره موتور 11490102520 و 
شماره شاسي CG325580 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عليرضا اردستاني مالك پژو 405 به شماره شاسي ER922323 و شماره انتظامي 
387ص66- ايران 87 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب حسن جدليا مالك پژو 206 به شماره موتور 14189025830 و شماره شاسي 
AJ129785 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب پرويز آهي مالك پژو 405 به شماره موتور 12485103527 و شماره شاسي 
242244286 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
پروانه مسئول فنى اينجانب معصومه شفيعى به شماره 8907 و 4906/92/ن مورخ 28 
اسفند 1392 مفقود و از درجه اعتبار ساقط شده است در صورت رويت ظرف مدت 14 روز 
به معاونت غذا و دارو چهارمحال و بختيارى اداره نظارت بر مواد غذايى واقع در شهرکرد 

بلوار کاشانى خيابان هواشناسى مراجعه نمايد.  03833330061
اينجانب خديجه غمي لوي مالك پژو 405 به شماره موتور 124K0576870 و شماره 
شاسي EH483401 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اينجانب علي اسامي فطرت مالك پژو 405 به شماره موتور 22598200006 و شماره 
شاسي 82395027 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
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الجزيره:
 عربستان سعودي و امارات
از ترامپ عصباني هستند

عربستان سعودي و امارات منتظر حمله نظامي آمريکا به ايران بودند 
اما از اينکه چنين حمله اي صورت نگرفته، عصباني هستند.

به گزارش خبرگزاري فارس، پس از گذشت پنج روز از ساقط 
شدن پهپاد پيشرفته جاسوسي آمريکايي بر فراز خليج فارس 
توسط ايران، »مايک پمپئو« وزير خارجه آمريکا گفت قصد سفر 

به رياض و ابوظبي را دارد.به نوشته الجزيره، اين سفر با هدف 
کسب رضايت و دلجويي از امارات عربي متحده عربي و عربستان 
سعودي صورت مي گيرد. دو کشوري که به نظر مي رسد از واشنگتن 
عصباني هستند و انتظار داشتند که آمريکا در ازاي ساقط شدن 

پهپاد خود، پاسخ ايران را بدهد.

 افزايش قدرت خريد مسكن با 
تسهيات مسكن بانك ملي ايران

بانک ملي ايران اين فرصت را فراهم کرده است تا با برخورداري همزمان از سود 
سپرده و تسهيات خريد و ساخت مسکن، کليد خانه آرزوهايتان را در دست بگيريد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، طرح ويژه مسکن بانک ملي ايران عاوه بر 
شکل گيري يک بازار رقابتي در بازار پرداخت تسهيات مسکن، گزينه هاي متعددتري 
از روش هاي تامين مالي خريد يا ساخت مسکن را پيش روي متقاضيان بازار قرار 
مي دهد و متقاضيان مي توانند با سپرده گذاري هر۱۸۲ ميليون ريال، به ازاي هر 
يک ماه ماندگاري،يک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهيات مسکن دريافت 
کنند.هر برگ اوراق قابليت تبديل شدن به پنج ميليون ريال تسهيات با نرخ سود 
۱7/5 درصد را دارد. در اين طرح به مبلغ سپرده مشتريان ۱۰ درصد سود ساانه نيز 
تعلق مي گيرد.سقف تسهيات انفرادي در تهران به ازاي هر نفر ۶۰۰ ميليون ريال 
به همراه ۱۰۰ ميليون ريال تسهيات جعاله است و زوجين مي توانند تا سقف يک 
ميليارد و ۲۰۰ميليون ريال از اين تسهيات استفاده کنند.سقف اين تسهيات در 
مراکز استان و شهرهاي بااي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت براي زوجين ۸۰۰ ميليون ريال 
و در ساير مناطق شهري ۶۰۰ ميليون ريال است. همچنين سقف ميزان تسهيات 
جعاله در اين مناطق همچنان ۲۰۰ ميليون ريال است.نماد اوراق تسهيات مسکن 
بانک ملي ايران نيز در بازار فرابورس ايران گشايش يافته است و متقاضيان مي توانند 

اوراق مذکور را در اين بازار معامله کنند.
    

قرباني در بازديد از شعب کرمان و يزد:
رفتار کارکنان، تصوير بانك را در ذهن 

مشتريان مي سازد
  محمدرضا قرباني، مديرعامل بانک دي در بازديد از شعب کرمان و يزد بر اهميت مشتري مداري 
کارکنان در نگه داشت مشتريان قديمي و جذب مشتريان جديد تاکيد کرد.به گزارش اداره 
روابط عمومي و تبليغات بانک دي؛ محمد رضا قرباني، مديرعامل به همراه شعبانعلي داورپناه، 
معاون اعتبارات، ناصر شريعتي، مديرکل امور شعب و بازاريابي و احمد حشمي پور، مديرکل 
حوزه مديريت در بازديد از شعب کرمان و يزد بر اهميت تکريم مشتري تاکيد کرد.قرباني در 
اين ديدارها با اشاره به اهميت جذب مشتريان در فضاي رقابتي موجود گفت: کارکنان بانک 
روزانه با عموم مردم در تماس و تعامل هستند و در برخورد اول تصويري که مشتريان از بانک 
و کيفيت خدمات آن به دست مي آورند حاصل رفتار و نحوه برخورد کارکنان شعبه است.
وي افزود: نتايج نظرسنجي هاي اداره روابط عمومي و تبليغات از مشتريان شعب بانک دي 
نشان مي دهد که اگرچه رضايت مشتريان از نحوه رفتار و عملکرد کارکنان شعب در سطح 
نسبتاً مطلوبي قرار دارد اما ضرورت توجه به تقويت رفتار حرفه اي کارکنان شعب احساس 
 مي شود.مديرعامل بانک دي با تاکيد بر لزوم همدلي کارکنان و هم افزايي تاش هاي 
ستاد و شعبه تصريح کرد: تمامي تاش هاي همکاران ما در ستاد مرکزي در جهت تسهيل 
و تسريع در رسيدگي به درخواست هاي شعب است تا همکاران شعب بتوانند در سريع ترين 
زمان ممکن انتظارات مشتريان را برآورده کنند و اگر گاهي به دليل بروز مشکات سيستمي 
يا در اثر خطاي انساني خللي در اين تعامات به وجود آيد، همکاران شعب بايد با رفتار حرفه 
اي خود مانع از ايجاد تصوير ذهني منفي نزد مشتري نسبت به برند و کيفيت خدمت رساني 
بانک شوند.قرباني با اشاره به لزوم تغيير نگرش همکاران نسبت به شيوه هاي جذب منابع و 
اهميت تاثير مشتري مداري و ارتباط مستمر و عاطفي کارکنان با مشتريان جديد و قديم 
گفت: بازاريابي صرفاً به معناي برگزاري جلسات رسمي و مذاکره با مشتريان کان و يا 
 تبليغات گسترده در رسانه ها نيست بلکه همکاران بايد بازاريابي را شامل تمام فعاليت هايي 
بدانند که موجب تغيير طرز فکر يا ايجاد رفتار مثبت در مشتريان نسبت به بانک شود.وي 
افزود: ارتباط مستمر و عاطفي با مشتريان جديد و قديم مهم ترين رکن بازاريابي مبتني بر 
اين ديدگاه است که عاوه بر نگه داشت مشتريان قديم، باعث گسترش تبليغات چهره به چهره 
 و ترويج برند بانک و جذب منابع مي گردد.قرباني همچنين با اشاره به تاثير مشتري مداري 
در وصول مطالبات تاکيد کرد: برخورد درخور با شأن و کرامت انساني با بدهکاران بانکي 
يک راهکار تسهيل کننده در وصول مطالبات است به گونه اي که شعب بايد عاوه بر 
استفاده از شيوه هاي رايج وصول مطالبات مانند دقت در رعايت مقررات و قوانين در زمان 
پرداخت تسهيات، احراز  اهليت و اعتبار مشتريان قبل از پرداخت تسهيات و رعايت 
اصول حقوقي  که در همه بانک ها مرسوم است، برخورد مناسب با مديون را به عنوان يک 
راهکار تسهيل گر در وصول مطالبات مدنظر قرار داده و از اين طريق مديون را به پرداخت 

تسهيات متعهد و مجاب نمايند.  



| معصومه شمسيني غياثوند |
کودکان زباله گرد به عنوان نيروي کار ارزان قيمتي هستند 
که توسط برخي از شرکت هاي پيمانکاري براي جمع آوري 
زباله ها به کار گرفته مي شوند و بيشتر اين کودکان به گفته 
مسئوان براي به دست آوردن يک لقمه نان مجبور هستند که 

در بين سطل هاي زباله به دنبال مواد بازيافتي باشند.
اين کودکان همچنين در معرض تهديدها و آسيب هاي 
اجتماعي فراواني قرار دارند که اگر به آنها توجه نشود عواقب 
خطرناکي در انتظار آنها است و به گفته جامعه شناسان ازم 
است که جلوي سوء استفاده کنندگان از اين کودکان گرفته 
شود چرا که آينده و سرنوشت اين کودکان در معرض تهديد 

جدي قرار دارد. 
 فقدان نظارت دقيق و واگذاري مجوز جمع آوري زباله به 
پيمانکاراني که از کودکان کار سوء استفاده مي کنند، موجب 
شده است تا شاهد ۱۴ هزار زباله گرد در سطح شهر تهران 
باشيم که از اين تعداد ۴ هزار و ۷۰۰ نفر، يعني يک سوم اين 

رقم را کودکان زباله گرد تشکيل مي دهند.
ايحه حمايتي مجلس براي کودکان زباله گرد

پروانه سلحشوري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسامي در گفت وگو با روزنامه رسالت در رابطه با مشکات 
کودکان زباله گرد شهر تهران مي گويد: »کميسيون فرهنگي 
مجلس در اين رابطه اقداماتي را انجام داده است اما به طور 
تخصصي به کميسيون اجتماعي ارجاع داده شد. ايحه 
 حمايتي در اين زمينه وجود دارد که در کنار ابعاد جرم انگارانه 
مي تواند کمک هايي در جهت حل اين معضل اجتماعي 

صورت بگيرد.«
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسامي با ابراز نگراني از 
آينده و سرنوشت کودکان زباله گرد و شرايط ناخوشايند زندگي 
آنها خاطرنشان کرد: »آسيب هاي اجتماعي فراواني متوجه اين 
کودکان است که نبايد ناديده گرفته شود. اين معضل حتي در 
مناطق شمال شهر تهران وجود دارد که کودکان براي به دست 
آوردن يک لقمه نان مجبور هستند که زباله ها  را جست وجو 

کنند و اين موضوع بسيار تاسف بار است.« 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي با تأکيد بر 
حل مشکل کودکان زباله گرد اظهار داشت: »نماينده هاي 
مجلس در کميسيون فرهنگي و اجتماعي به دنبال حل اين 
مشکل هستند و ايحه حمايتي را در برنامه خود داشته اند 
که اين ايحه هنوز به بهزيستي و ارگان هاي ديگر اباغ نشده 
است که حمايت از کودکان را هم در بحث موضوع کودک 
آزاري در خانواده و هم کودکان کار را در محيط هاي عمومي 

شامل مي شود.« 
چهره ناخوشايند از کودکان زباله گرد در تهران

مسعود رضايي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسامي در رابطه با مشکل کودکان زباله گرد شهر تهران در 
گفت وگو با روزنامه رسالت مي گويد: » اين پديده اي است که 
سال ها در خيابان ها شاهد آن هستيم و اين کودکان براي 
گذران زندگي مجبور به جست وجو در زباله ها هستند که به 
واسطه اين موضوع چهره ناخوشايند و غيرانساني در شهر به 

وجود آمده است.
رضايي با انتقاد از حمايت هاي اندک از اين کودکان و بي توجهي 
به آنها گفت: » به يقين مي گويم که حمايتي از اين کودکان 
صورت نگرفته است در حالي که سازمان هاي بسياري از 
جمله بهزيستي و شهرداري بايد در قبال عملکرد ضعيف 
خود پاسخگو باشند. ازم است که نهادي براي حمايت از 

اين کودکان تشکيل شود و ساختار و جايگاه آن طوري باشد 
که وظيفه نگهداري اين کودکان فقط با آنها باشد و در برابر 
 عمکردشان نسبت به مردم پاسخگو باشند. اين امر امکان پذير 
است اما به دليل اينکه متوليان مشخص و ثابتي در اين حوزه 

وجود ندارند نمي توان نتيجه درستي گرفت.« 
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي با تأکيد بر 
حمايت مسئوان شهرداري از کودکان زباله گرد خاطرنشان 
کرد: مسئوان شهري تهران مي توانند با در اختيار گذاشتن 
جايگاه و مکاني براي کودکان زباله گرد به ساير نهادها و ارگان ها 

از آنها حمايت کنند.« 
افزايش کودکان زباله گرد به دليل رکود اقتصادي

در ادامه  دکتر محمد حيدرپور، جامعه شناس فرهنگي در رابطه 
با مشکل اين کودکان به روزنامه رسالت مي گويد: »انباشت 
مسائل و معضات اجتماعي که در سال هاي اخير به علت 
رکود اقتصادي در جامعه حاکم شده است منجر به افزايش 
اين معضات مي شود و راهکاري براي حل اين مشکات وجود 
ندارد چرا که همه درگير مسائل ديگر هستند اما اگر خواست و 
اراده و مديريت کارآمد در جامعه وجود داشته باشد با .وجود 
همه مشکات مي توان اقداماتي براي حل مشکل کودکان 

زباله گرد انجام داد به شرط اينکه برنامه اي صورت بگيرد که 
اين مشکات به حداقل برسد.«

اين جامعه شناس فرهنگي با بيان اينکه به دليل فساد مديريتي، 
مديريت کارآمدي در جامعه براي حل اينگونه معضات اجتماعي 
وجود ندارد، عنوان کرد: » تا وقتي اراده ازم براي مقابله با اين 
پديده از سوي مسئوان وجود نداشته باشد شاهد وجود اين 
معضات شهري هستيم. در حالي که در قانون اساسي ما مقاصد 
بزرگ و زيبايي براي مقابله با اين پديده هاي ناخوشايند اجتماعي 
تعريف شده است اما با اين وجود شاهد گسترش آن در جامعه 
هستيم.«حيدرپور با بيان اينکه عملکرد مديريتي در جامعه 
و عواقب خارجي و تنش زا دست به دست هم مي دهد مسائل 
و معضات اجتماعي بيشتري را در جامعه به ويژه در زمينه 
کودکان زباله گرد و کودکان کار به وجود مي آورد: گفت: » با 
بي توجهي به اين موضوعات سونامي مشکات اجتماعي در 
جامعه زياد مي شود و بايد تجديد نظري در اين رابطه صورت 
بگيرد و دگرگوني ها انجام شود تا در جامعه شاهد اين معضات 

اجتماعي و کودکان زباله گرد نباشيم.«
لزوم تشکيل »NGO«ها براي حمايت از کودکان 

زباله گرد
وي با اشاره به نقش سازمان ها و ارگان هاي شهري از جمله بهزيستي 
براي حمايت از اين کودکان گفت: » هرچند که بهزيستي نقش 
مهمي را در حمايت از کودکان زباله گردد دارد اما در جامعه 
»NGO«هاي کارآمد و فعالي براي حمايت از کودکان نداريم براي 
همين ازم است که بستري فراهم شود که افراد خير در قالب اين 
 »NGO«ها  به اين کودکان کمک کنند. در جوامع توسعه يافته

»NGO« هاي وجود دارند تا به کودکان کمک کنند چرا که 
مهم ترين عنصر جامعه را همين کودکان تشکيل مي دهند و 
بايد در آينده جامعه پذير شوند و در مسير شکوفايي استعداد 

اين کودکان گام برداشت.
حيدرپور با اشاره به وجود افرادي که قصد سوء استفاده از کودکان 
را دارند، بيان کرد: گفته مي شود که مافياي در اين زمينه وجود 
دارد که قابل کتمان نيست اما وجود همين »NGO«ها و 
افراد خير مي تواند مانع گسترش اين معضات شود به شرط 
اينکه همه نهادها دست به دست هم دهند تا اين مشکات را 
در جامعه حل کرد. بهزيستي بايد در برابر اين مسائل جامعه 
را ساماندهي کنند و جلوي سوء استفاده از کودکان را بگيرد. 
موضوع کودکان نيز مانند ساير مشکات اجتماعي از حساسيت 
ويژه اي برخوردار باشد و اين موضوع مهم و اساسي نبايد مورد 

کم توجهي و بي مهري قرار بگيرد.«
اين جامعه شناس فرهنگي با تأکيد بر حمايت و آينده کودکان 
کار و اثر پذيري آن در جامعه گفت: » ازم است که کودکان در 
مسيري درست تربيت شوند تا در آينده جامعه پذير شوند اين 
کودکان ممکن است اگر در اين مسير حرکت کنند بدترين 
کارها را بياموزند و عامل ناهنجار اجتماعي شوند، اين کودکان 
ممکن است در اين مسير منحرف شوند که حتي به جامعه 
هم آسيب جدي وارد کنند بنابراين ازم است که مورد توجه 

مسئوان قرار بگيرند.«
وجود مافياي بزرگ در پشت پرده کودکان زباله گرد

دکتر مجيد ابهري، جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي هم 
وجود مافيايي بزرگي را در پشت پرده حضور کودکان زباله گرد 

در تهران موثر مي داند و مي گويد: »ميلياردها تومان درآمد 
حاصل از طاي کثيف است که در ظاهر کسي به آن توجه 
نمي کند چرا که مافياي بزرگي در پشت اين حرکت وجود دارد 

و سود اصلي نسيب آنها مي شود.«
اين جامعه شناس اجتماعي گفت: »مافياي زباله با ريشه 
دوانيدن در نقاط مختلف سرپل هاي پسماند را در دست دارند 
و شوراي شهر با افزايش ۲۵ درصد به قرارداد قبلي گروه هاي 
سابق جمع آوري زباله بدون اجراي مزايده عمومي بازهم کار را به 
کساني داد که سال هاست ميلياردها تومان از استثمار کودکان 
بهره برده اند اگر طرح تفکيک زباله از مبدا با فرهنگ سازي 
و نظارتي درست اجرا و پسماندها تحويل سيستم پسماند 
شهرداري ها مي شد، اين سودها به جيب مردم و شهرداري ها 
مي رفت در حالي که امروز چند نفر اعضاي مافيا سود اصلي 
را به جيب مي زنند و اين کودکان مظلوم ترين قربانيان اين 

سيستم غيرعادانه هستند.«
ابهري با انتقاد از شهرداري تهران و شوراي شهر گفت: »نه 
شهردار جديد تهران و نه شوراي شهر اقدامي در جهت اصاح 
اين وضعيت اهانت آميز و هولناک نکرده اند. در حالي که اگر به 
برخي انبارها و گاراژهاي جنوب شهر؛ يعني حوالي مولوي و 
دروازه غار و پايين و خازير برويد، انبوه بطري هاي پاستيکي 
و ظروف و قوطي هاي آلومينيومي را مشاهده مي کنيد که 
مثل يک کوه روي هم ريخته شده است. البته برخي از اين 
پاستيک ها آسياب شده و به کشورهاي چين و هند صادر 
مي شوند، تا بعد از تبديل به مواد اوليه پي وي سي براي فروش 

به کشور آن هم با قيمتي گزاف بازگردد.« 

۷۰ درصد کودکان و نوجوانان زباله گرد، فرزندان 
مهاجرين غير ايراني مي باشند

وي با اشاره به اينکه ۷۰ درصد کودکان و نوجوانان زباله گرد، 
فرزندان مهاجرين غيرايراني بوده و بقيه آنها از فرزندان و افراد 
حاشيه نشين تهران و کانشهرهاي ديگر مي باشند، مي افزايد: 
»منظره آزاردهنده خم شدن کودکان در سطل هاي زباله، 
پاره کردن کيسه ها، به هم ريختن زباله ها و گاهي ريختن 
آنها به بيرون از سطل ها باعث جمع شدن حشرات و در نتيجه 

موجب آزار شهروندان مي شود.«
اين آسيب شناس اجتماعي مي گويد: »موضوع زباله دزدي 
مخصوصاً از اماکني که زباله هاي آلوده و خطرناک دارند تا 
حدودي جمع آوري شده، ولي کامًا قطع نشده است. در صورتي 
که شهرداري بخواهد اين گونه فعاليت ها را به پيمانکار واگذار 
کند بايد از طريق مزايده عمومي يا واگذاري اين فعاليت ها به 
مراکز خيريه يا تشکل هاي محيط زيستي هم اشتغال زايي 
درست انجام دهد و هم اجازه ندهند اين درآمدهاي کان به 

جيب مافياي زباله ريخته شود.« 
ابهري با بيان اينکه شوراي شهر تهران در سه سال اخير 
توجهي به کودکان زباله گرد نداشته است، گفت: »داستان 
مافياي کيسه به دست تبديل به سوژه اي براي اغلب رسانه هاي 
مخالف و معاند نظام جمهوري اسامي شده و حربه اي براي 
حمله به کيان اسامي است بنابراين بايد اين موضوع را هر 
چه سريع تر حل کرد و از بهره کشي کودکان و نوجوانان 
بي گناه که با مزد اندکي تن به اين کارهاي کثيف مي دهند 

جلوگيري شود.«

 کارشناسان در گفت وگو  با روزنامه رسالت
 آسيب هاي کودکان زباله گرد  را  بررسي کردند؛

آرزوهاي دفن 
شده در زباله ها
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آگهي دعوت سهامداران شركت 
صابران گستر نوين سيستم به شماره ثبت 

 54981
جهت شرکت در جلسه مجمع عمومي عادي روز يکشنبه 1398/۰4/16 
ساعت 1۰ صبح واقع در بلوار شهيد دستغيب مجتمع تك طبقه سوم برگزار 

مي گردد دعوت به عمل مي آيد.
دستورجلسه:

- انتخاب مديران و تعيين اعضاي هيات مديره و دارندگان حق امضا و 
بازرسان شرکت

تاريخ انتشار: 98/4/4
خ ش: 98/4/4

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت علوم و فناوري انرژي 

طرشت ثبت شده به شماره 450534 و 
شناسه ملي 14003913494

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت علوم و فناوري انرژي طرشت 
ثبت شده به شماره 45۰534 و شناسه ملي 14۰۰3913494 دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که در روز يکشنبه 98/۰4/23 
راس ساعت 16 به نشاني خيابان تيموري - خيابان حبيب زادگان - پاك 
69 طبقه سوم واحد 25 - کد پستي 14599966۰۰ برگزار مي گردد، حضور 

به هم رسانند.
دستورجلسه:

* استماع گزارش هيات مديره و بازرسان قانوني
* تصويب صورتهاي مالي شرکت منتهي به 9۷/12/29

* انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
* انتخاب اعضاي هيات مديره

تاريخ انتشار: 98/4/4
خ ت: 98/4/4

به اطاع مي رساند اينجانب معصومه خليل ارجمندي مالك قسمتي از 
پاك ثبتي 6۰4 فرعي از سنگ 1۰4 اصلي واقع در قريه ارجمند به نشاني 
فيروزکوه، بخش ارجمند متقاضي تعيين بستر و حريم در داخل و يا مجاورت 
پاك ثبتي فوق الذکر مي باشم و حسب اعام امور آب فيروزکوه براساس 
ضوابط و مقررات جاري تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه کليه مالکين 
مشاعي به امور آب و تکميل پرونده مي باشد. لذا از کليه مالکين مشاعي 
تقاضا مي شود با در دست داشتن مدارك مالکيت خود ظرف مدت 1۰ روز 
از تاريخ انتشار آگهي امور آب فيروزکوه به نشاني فيروزکوه، بلوار بسيج، 
روبه روي ترمينال مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه مالکين مشاعي 
ظرف مهلت مقرر فوق نافي اقدامات شرکت آب منطقه اي تهران )امور 
آب فيروزکوه( نبوده و بستر و حريم اعامي براي کليه مالکين مشاعي 

ازم الرعايه مي  باشد.
تاريخ انتشار: 98/4/4

د ش: 98/4/4

عماد صابران - رئيس هيات مديره

محمدسعيد صباغ زاده - مديرعامل

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
ساانه شركت صنايع استيك توس به 

شماره ثبت 2835 )سهامي خاص(
بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت دعوت مي شود که در تاريخ 
1398/۰4/23 ساعت 1۰ صبح در محل کارخانه واقع در کيلومتر 12 جاده 

مشهد قوچان حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره
2- استماع گزارش بازرس و حسابرس

3- بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملکرد سال 9۷
4- تعيين بازرس و حسابرس

5- تعيين روزنامه رسمي
تاريخ انتشار: 98/4/4

خ ش: 98/4/4

آگهي دعوت مجامع عمومي فوق العاده 
و عمومي عادي به طور فوق العاده 

 شركت بازار دامداران مهر 
)سهامي خاص( به شماره ثبت 5609 و 

 شناسه ملي 10380214430 
 نوبت اول

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه 
مجامع عمومي فوق العاده و عمومي عادي به طور فوق العاده که به ترتيب در 
ساعات 1۰ و 12 روز يکشنبه مورخه 1398/۰4/16 در محل مشهد - هدايت آباد 
معروف به بازه شيخ - انتهاي مهرآباد حاشيه جاده صدمتري جاده گاز بازار 

دامداران مهر برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
الف: دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- نقل و انتقال سهام
2- تغيير آدرس شرکت

3- کاهش اعضاء هيات مديره از 5 به 3
4- تغيير و اصاح ماده 44 اساسنامه

ب: دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
1- انتخاب هيات مديره شرکت

2- انتخاب بازرسين شرکت
3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار شرکت

تاريخ انتشار: 98/4/4
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هيات مديره صنايع استيك توس

هيات مديره شرکت بازار دامداران مهر

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

 اعتبار كاركنان پرستاري و
 مامائي دانشگاه علوم پزشكي 

آذربايجان غربي به شماره ثبت 6060
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي 
آذربايجان غربي راس ساعت 6 عصر روز دوشنبه مورخه 1398/۰4/24 در 
محل سالن اجتماعات ابن سيناي دانشگاه علوم پزشکي واقع در خيابان 
رسالت کوي اورژانس داخل دانشگاه علوم پزشکي اروميه تشکيل مي گردد. 
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع 
به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم 
رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي 
در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود 
را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء 
يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي 
خود حداکثر سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت 
داشته باشد. توضيحا اينکه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از 
انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل 
در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و 
در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي 
از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد. همچنين براي جلوگيري از هر 
گونه تقلب در انتخابات و شرکت در جلسه عضو و يا نماينده او مي بايست 
کارت ملي )شناسنامه( و يا با توجه به ماده 16 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع 

عمومي دفترچه عضويت خود را ارائه نمايند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش بازرس و هيات مديره
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي و تقسيم سود يا زيان و 

گزارش تغييرات سرمايه سال 139۷
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي سال 

مالي 1398
4- طرح و تصويب حق الزحمه بازرس

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

6- انتخاب پنج نفر هيات مديره اصلي و سه نفر هيات مديره علي البدل 
به علت اتمام مدت ماموريت

۷- اتخاذ تصميم درخصوص تعيين حسابرس از ميان موسسات عضو 
جامعه حسابداران رسمي ايران براي سال مالي 139۷

8- اتخاذ تصميم درخصوص تغيير برخي از مفاد آيين نامه اجرايي
9- اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهي هاي بعدي 

شرکت
تاريخ انتشار: 98/4/4

خ ش: 98/4/4
825

هيات مديره شرکت تعاوني اعتبار کارکنان پرستاري و مامائي 
دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي

رئيس هيات مديره شهريار صيادي - نايب رئيس هيات مديره 
عاالدين عباسي - مديرعامل ناصر خردپور - عضو اصلي هيات 
مديره بهروز ويسي - عضو اصلي هيات مديره داود حسني باربين

  مس�عود رضاي�ي: ب�ه يقي�ن مي گويم که 
حمايتي از اين کودکان صورت نگرفته است 
در حالي که س�ازمان هاي بسياري از جمله 
بهزيستي و شهرداري بايد در قبال عملکرد 

ضعيف خود پاسخگو باشند 

  پروانه سلحشوري: آسيب هاي اجتماعي 
فراواني متوجه اين کودکان اس�ت که نبايد 
نادي�ده گرفته ش�ود. اين معض�ل حتي در 
مناطق ش�مال ش�هر تهران وجود دارد که 
کودکان براي به دس�ت آوردن يك لقمه نان 
مجبور هس�تند ک�ه زباله ها  را جس�ت وجو 

کنند و اين موضوع بسيار تاسف بار است

  دکت�ر مجيد ابهري: مافياي زباله با ريش�ه 
دواني�دن در نق�اط مختل�ف س�رپل هاي 
پس�ماند را در دس�ت دارند و ش�وراي شهر 
ب�ا افزاي�ش 25 درص�د ب�ه ق�رارداد قبلي 
گروه هاي س�ابق جم�ع آوري زبال�ه بدون 
اجراي مزايده عمومي بازهم کار را به کساني 
داد ک�ه سال هاس�ت ميليارده�ا تومان از 

استثمار کودکان بهره برده اند

  دکتر محمد حيدرپور: انباش�ت مس�ائل و 
معض�ات اجتماعي که در س�ال هاي اخير 
به عل�ت رکود اقتص�ادي در جامع�ه حاکم 
ش�ده اس�ت منجر به افزايش اين معضات 
مي شود و راهکاري براي حل اين مشکات 
وجود ندارد چرا که همه درگير مسائل ديگر 

هستند



ليبرو سابق تيم ملي واليبال  گفت: اگر 
معروف يا  موسوي را ازواليبال ايران 
بگيريم، هيچ بردي حتي مقابل تيم هاي آسيايي 
نخواهيم داشت.فرهاد ظريف، بازيکن سابق و 
پرافتخار واليبال ايران دراين خصوص بيان کرد: 
من بازيکن هستم و نمي توانم راجع به عملکرد 
مربي نظر بدهم و از طرفي با کواکوويچ کار 
نکردم اما مي توانم راجع به بازيکنان بگويم که 
واقعا مايه افتخارهستند و دراين چند وقت به 
جامعه شادي دادند. مردم بايد قدراين بچه ها 
که سال ها است زحمت مي کشند را بيشتر 
بدانند. اميدوارم امسال بتوانيم يک سکو در 
ليگ ملت ها کسب کنيم.وي افزود: از بين 
بازيکنان جديدي که در ترکيب قرار گرفتند 
فقط حضرت پور، شريفي، محرمي نژاد و مجرد 
بازيکنان جواني هستند که  هنوز در ترکيب 
ثابت قرار نگرفتند. فياضي هم بازيکن باتجربه اي 
است که به تيم ملي خيلي کمک کرد و امسال 
يکي از مهره هاي ارزشمند تيم بود و اميدوارم 
سال بسيار خوبي براي واليبال باشد.ظريف 
عنوان کرد: مردم بچه هاي واليبال را به اين 
دليل دوست دارند که هميشه مي جنگند، چه 

ببرند و يا ببازند هميشه تا آخرين لحظه تاش 
مي کنند. اان هم انتظارات برآورده شده است 
چون هيچ کس فکر نمي کرد دراين مسابقات 
10برد داشته باشيم. ما فقط دو باخت مقابل 
برزيل و فرانسه داشتيم که مي توان گفت 
مقابل برزيل شکست محسوب نمي شود، 

چون بازي کاما دراختيار ما بود. انتظارات 
باا رفته اما فکر مي کنم ما بايد فشاررا از 
روي بچه ها برداريم تا با توجه به اينکه صعود 
کرديم خيلي راحت و بدون دغدغه بتوانند 
درمرحله آخر بازي کنند.وي اظهار داشت: 
نظر کادر فني است که درهر بازي با  توجه به 

تيم مقابل و روحيه بچه ها چه نفراتي بازي 
کنند. قائمي چند بازي  بيرون بود و فقط براي 
سرويس به تيم کمک مي کرد. فکر مي کنم کادر 
فني اين فضا را در مقابل استراليا به او داد تا 
بتواند خودش را پيدا کند تا ازاو در مسابقات 
مهم تراستفاده کند.  قائمي هميشه جنگنده 
است چه درداخل و خارج زمين و هميشه به 
عنوان  يک مهره خوب بازي مي کند.ظريف 
تصريح کرد: يکي از دايلي که امسال تيم ملي 
نتيجه مي گيرد، زدن سرويس هاي هدف دار و 
پرشي است که در رأس آنها مي شود ازموسوي 
نام برد. هميشه درزماني که سرويس او بود 
استرس داشتيم اما اان موسوي و غفور جزو  
بهترين زننده هاي سرويس جهان هستند. از 
سرويس هايي که قبا نمي توانستيم خيلي 

خوب امتياز کسب مي کنيم.
بازيکن سابق تيم ملي  افزود:  معروف و موسوي 
دو مهره کاما ارزشمند براي ما هستند و بايد 
با چنگ و دندان اين دو مهره را حفظ کنيم. 
آنها بدون دغدغه و حاشيه، در خدمت تيم 
ملي هستند و تا سال هاي ديگر نمي توانيم 

مثل اين دو را جايگزين کنيم .

فرهاد   ظريف :

ملي پوشان واليبال، لياقت سکو  را  دارند

سرمربي تيم ملي وزنه برداري گفت:    
آسيب ديدگي سهراب مرادي جدي نيست.

برخواه در مورد مصدوميت  قهرمان المپيک 
عنوان کرد: آسيب ديدگي در ورزش حرفه اي 
يک چيز معمولي است خصوصا در وزنه برداري. 
در تمام تمرينات سنگين اين اتفاق رخ مي دهد. 
هميشه ما اين استرس واضطراب را داريم که 
احتمال آسيب ديدگي براي همه بچه ها وجود 
دارد. خدا را شکر مي کنيم که مصدوميت 
مرادي جدي نيست وفکر مي کنم از ابتداي 
هفته آينده تمريناتش را شروع مي کند. وي 
براي تمرينات تخصصي اش دو هفته زمان 

نياز دارد. فکر مي کنيم که بتوانيم سهراب 
را در شرايط خوبي به مسابقات جهاني اعزام 
کنيم.وي در پاسخ به اين سوال که آيا شروع 
کار مرادي با وزنه 200 کيلويي زياد نبود 
اظهارداشت: نه، اين مصدوميت در شرايط 
استثنايي نبود و پيش مي آيد. مسئله اين 
است که ما نمي دانيم از کجا اين خبر بيرون 
آمد ضمن اينکه درمورد آن بزرگ نمايي شد. 
مرادي در فاصله سه ماه تا مسابقات جهاني 
آرام آرام به رکورد خودش نزديک مي شود.

سرمربي تيم ملي وزنه برداري درمورد اينکه 
آيا وضعيت فعلي فدراسيون و نامعلوم بودن 
زمان برگزاري انتخابات فدراسيون تاثيري 
درکار تيم ملي دارد گفت: کارمان را انجام 
مي دهيم و انتخابات تاثيري روي کار ما ندارد. 
با تمام توان تا وقتي که هستيم به نحو احسن 
مسئوليت مان را انجام مي دهيم. وي درمورد 
وضعيت علي حسيني گفت: او  وضعيت 
خوبي دارد. دريک ماه اخير تمريناتش 

خيلي اميدوارکننده بوده است. 

 برخواه: 
آسيب ديدگي قهرمان المپيک جدي نيست

پيشکسوت تيم پرسپوليس گفت: هرکس 
جانشين برانکو شود کار سختي براي جمع 
کردن تيم در پيش دارد. منافي درباره نحوه 
انتخاب سر مربي سرخ پوشان افزود: مديران 
پرسپوليس زمان را از دست داده اند. امروز 
و فرداهاي بيهوده کردند که هيچ تاثيري 
در بهبود شرايط آماده سازي تيم قهرمان 
ندارد. از همان روز اول بايد سراغ مربي 

خارجي مي رفتند. 
آنها نبايد وقت خود را صرف مربي داخلي 
مي کردند. تيمي همچون پرسپوليس که 
مدام قهرمان شده است و اينقدرهواداردارد 

نبايد براي انتخاب سرمربي دست روي دست 
بگذارد.وي ادامه داد: کسي نمي داند در 
پرسپوليس چه خبر است. پيشکسوتان 
نگران اين وضعيت هستند. مربي جديد 
هر کس باشد کارخيلي سختي دارد چون 
وقت کافي نخواهد داشت. عملکرد مربي 
جديد قطعاً با برانکو مقايسه مي شود. بايد 
بگويم اين تيم با مشکات فراوان روبه رو 
است وکار سختي در فصل آينده دارد.
منافي درباره شروع تمرينات پرسپوليس 
با  باقري نيز اظهارداشت: اينکه باقري در 
کادر فني حفظ شد اتفاق خيلي خوبي است. 
او کاريزماي ازم را براي مديريت بازيکنان 
دارد و با توجه به تجربه وشناختي که از تيم 
دارد مي تواند استارت تمرينات را به خوبي 
بزند.وي درباره جذب احمدزاده بدون اينکه 
سرمربي تيم مشخص شود گفت: باشگاه 
چرا شفاف نمي گويد چه اشخاصي در حال 
جذب بازيکن هستند. هيچ کس نمي داند 

چه اتفاقاتي دراين زمينه مي افتد. 

منافي:
مديران پرسپوليس، وقت را هدر مي دهند

هافبک استقال گفت: ازحضور درتيم استقال 
احساس فوق العاده اي دارم و اميدوارم بهترين 
عملکرد ممکن را داشته باشم.مسعود ريگي 
گفت: استقال و پرسپوليس بزرگ ترين و 
محبو ب ترين تيم هاي ايران هستند و تمام 
فوتباليست ها دوست دارند در يکي از اين دو 
تيم بازي کنند. من فصل گذشته عملکرد 
خوبي در پديده داشتم و خوشحالم اين 
عملکرد طوري بود که با پيشنهاد تيم استقال 
مواجه شدم.وي يادآورشد: من چند پيشنهاد 
ديگر هم داشتم، ولي طبيعي بود که با تمام 
وجودم استقال را انتخاب کنم. با پيوستن 

به استقال به آرزويم رسيدم و احساس 
فوق العاده اي دارم که پيراهن اين تيم بزرگ را 
برتن خواهم کرد.ريگي خاطرنشان کرد: تمام 
تاش من اين است که بتوانم بهترين عملکرد 
را داشته باشم و به هدف هايم برسم. طبيعتاً در 
يک تيم بزرگ هر بازيکني کار سختي دارد، 
ولي مهم اين است که خيلي بيشتر از فصل 
گذشته تاش کنم و به هدف هايم برسم.وي 
با اشاره به حضور استراماچوني دراين تيم 
گفت: استراماچوني يک مربي بزرگ و صاحب 
سبک است که در تيم بزرگي مثل اينتر هم 
مربيگري کرده است. بازيکنان و استراماچوني 
تازه با هم آشنا شده اند و هدف ما اين است 
که به يکديگر کمک کنيم. اميدوارم درکنار 
هم فصل خوبي را براي هواداران استقال 
رقم بزنيم.مي دانيم که هواداران بي صبرانه 
منتظر قهرماني هستند. طبيعتاً آنها بعد از 
چند سال قهرماني مي خواهند و مأموريت مهم 
ما اين است که امسال با قهرماني هواداران را 

خوشحال کنيم.

 ريگي: 
 هواداران استقال بي صبرانه منتظر هستند

نكتهگوناگون
 هندبال ساحلي، جهاني شد

 تيم هندبال ساحلي ايران با کسب عنوان سومي رقابت هاي قهرماني 
 آسيا، جواز حضوردر جام جهاني 2020 را به دست آورد.تيم امروز در ديدار

 رده بندي که به ميزباني چين برگزار مي شود، برابرويتنام به برتري 
2 بريک دست يافت و عنوان سومي را به دست آورد.

    

  کوليبالي به فواد پيوست
 کوليبالي مدافع فصل گذشته تيم فوتبال نفت به فواد پيوست.با اين حساب 
تيم فواد  يک سهميه ليگ برتري ديگر براي يارگيري دارد و به احتمال 

زياد يک بازي ساز با نظر نکونام به اين تيم خواهد پيوست.
    

 محمدي در رادار سلتيک
مدافع تيم ملي فوتبال ايران يکبار ديگر مورد توجه باشگاه سلتيک اسکاتلند 
قرارگرفته است. مياد محمدي همچنين پيشنهاداتي از تيم هاي بلژيکي 

از جمله خنت و اندرلخت بلژيک دارد.
    

 حسيني:
 با استقال امضا مي کنم

دروازه بان تيم استقال پس از جلسه با مديرعامل اين باشگاه گفت: خيال 
هواداران استقال راحت باشد و قرارداد من را امضا شده بدانند. حسيني  
گفت: دوست دارم دراستقال بمانم  وهمه هدفم همين است که فوتبالم 

را دراين تيم ادامه دهم.
    

مطهري، مربي پديده شد
 با درخواست  گل محمدي و پس از مذاکراتي که ميان مديريت باشگاه و 
مطهري صورت گرفت، در نهايت اين مربي باسابقه فوتبال با عقد قراردادي 

يک ساله به عضويت تيم پديده درآمد.
    

درخواست از ستاره فوتبال
ساموئل اتولو، مهاجم کامروني سابق بارسلونا به محمد صاح توصيه کرد 

اگر مي خواهد يکي از بهترين بازيکنان جهان شود به بارسلونا برود.
    

 وزارت ورزش تاکيد کرد :
مطالبات سرمربي پيشين پرسپوليس پرداخت شود 

وزارت ورزش تاکيد ويژه اي دارد که مطالبات سرمربي پيشين پرسپوليس 
پرداخت شود.  باشگاه پرسپوليس قبل از تسويه حساب با مربيان و بازيکنان 
خارجي فصل پيش خود درحال جذب سرمربي خارجي است ودراين شرايط 
بايد منتظر شکايت برانکو و دستيارانش ازاين باشگاه باشيم، همانطورکه 

بوديميردراين مورد اقدام کرده است. 
    

پيشنهاد  المپياکو به بيرانوند
دروازه بان تيم پرسپوليس ازتيم المپياکوي يونان پيشنهاد دارد. قرارداد 
بيرانوند با پرسپوليس تا سال 1۴00 است ولي بندي دراين قرارداد وجود 
دارد که با پرداخت مبلغي معين مي تواند از جمع سرخ پوشان جدا شود. 

فراموشي روزهاي تلخ فوتبال 
نوع برخورد فدراسيون فوتبال با اتفاقات تلخ پايان ليگ و فينال جام 
حذفي به گونه اي است که گويي آب از آب تکان نخورده و هيچ کس 
مرتکب اشتباهي نشده و تنها مقصر درگيري هاي فوتبال هم ظاهرا 
فقط امکانات ورزشگاه ها هستند. جالب تر اينکه کميته انضباطي هم 
اين روزها برخاف وظيفه  ذاتي اش سکوت مطلق اختيار کرده، سکوتي 

که ابهامات را بيشتر کرده است.
 اتفاقات تلخ در بازي هاي پاياني ليگ برتر بدون واکنش خاصي از سوي 
فدراسيون فوتبال و نهادهاي قضائي اين فدراسيون همراه بوده و به نظر 
مي رسد مسئوان با فرافکني و توجيهات دم دستي به دنبال فراموش 
کردن اين اتفاقات و ناديده گرفتن تقصير مقصران و عامان اين اتفاقات 
هستند.اگراتفاقات فينال جام حذفي  يا اتفاقات هفته هاي پاياني ليگ 
برتر درهر کشور توسعه يافته و صاحب فوتبال ديگري رخ داده بود، 
نهادهاي قضائي ملي و فوتبالي اين کشورها ضمن اتخاذ جرايم سنگين 
براي عامان اين اتفاقات، چندين و چند نفر را به سبب بي کفايتي 
برکنار يا تعليق کرده بودند.اما هنوز و پس از گذشت چندين هفته 
ازاين اتفاقات تلخ، هيچ خبري از واکنش کميته انضباطي فدراسيون 
فوتبال نيست. واقعيت اين است که بخشي از اتفاقات بازي سپاهان ، 
پرسپوليس و از همه بدتر بازي پرسپوليس ، داماش در جام حذفي يقينا 
به خاطر تدابير نامناسب عامان برگزاري اين ديدارها بوده اما سوال 
اين است که کميته انضباطي فدراسيون فوتبال چرا مقصران  را محروم 
يا حداقل جريمه نکرد؟ بهتر است با خودمان صادق باشيم و عدالت 
قضائي در فوتبال را به درستي و بموقع درباره هر فرد و باشگاهي که 
مرتکب قصورواشتباه شده اجرا کنيم، تا يک بار براي هميشه مشکات 

به صورت ريشه اي حل شوند.

دانش آموز موفق سپهر راد 
فرزند رضا کاس چهارم 
ابتدايي مدرسه زنده ياد 
محسن خشخاشي شهرستان 

بروجرد

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسكن خزرسبز 
گلسار گيان به شماره ثبت 13018 شناسه ملي 10720259183 در ساعت 
10 صبح روز سه شنبه مورخه 98/4/18 در محل مهديه رشت خيابان شهدا 
کوچه مهديه برگزار مي گردد. از عموم اعضاء و سهامداران شرکت دعوت 

مي شود راس ساعت و موعد مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.
1- در صورتي که حضور عضوي در جلسه مقدور نباشد مي تواند جهت 
استفاده از حق حضور و دادن راي در مجمع عمومي، وکيل خود را به 
مجمع به صورت مكتوب معرفي نمايد. در اين صورت چنانچه وکيل خارج 
از اعضاء باشد تنها يک راي و چنانچه عضو شرکت باشد عاوه بر راي خود 
مي تواند سه راي با وکالت داشته باشد. اعطاي نمايندگي حضور در مجمع 
و اعمال راي به صورت مطلق و تام ااختيار بوده و هر گونه ادعاي بعدي عضو 
مبني بر مقيد و محدود بودن نمايندگي از جانب تعاوني مسموع نخواهد 
بود. موکل مي بايست حداکثر تا پايان ساعت اداري قبل از روز مجمع به 
همراه وکيل خود در محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد 
وکالت، برگه ورود به مجمع را توسط بازرس قانوني تعاوني دريافت نمايد.

2- حضور توام عضو و نماينده وي در مجمع ممنوع است.
دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- استماع گزارش بازرس قانوني تعاوني 2- رسيدگي به گزارش تخلفات 
هيات مديره 3- تصميم گيري درخصوص عزل و يا ابقاي هيات مديره 
4- تصميم گيري درخصوص تعيين تكليف وضعيت تعاوني )انحال( 

5- انتخاب هيات تصفيه
يادآوري

1- به منظور شناسايي سهامدار و يا نماينده وي داشتن کارت ملي به همراه 
کارت عضويت و يا دفترچه سهام تعاوني الزامي است.

2- مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دوسوم اعضاي 
تعاوني و يا نمايندگان تام ااختيار رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول 
نصاب مذکور در نوبت دوم راس ساعت 10 صبح روز دسه شنبه تاريخ 98/5/1 
در همان محل با اکثريت تشكيل و چنانچه در نوبت دوم نيز نصاب حاصل 
نشود نوبت سوم در تاريخ 98/5/17 روز پنجشنبه راس ساعت 10 صبح در 

همان محل با حضور هر تعداد از اعضاء يا سهامداران رسميت مي يابد.
تاريخ انتشار: 98/4/4

خ ش: 98/4/4

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

توزيعي رازي البرز
بدينوسيله به اطاع کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني فوق الذکر مي  رساند، 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاوني يادشده راس 
ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 98/4/15 در محل مسجد علي ابن ابي طالب 

واقع در موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي تشكيل مي گردد.
لذا از اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود تا در راس ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور به هم رسانند. ضمنا يادآوري مي گردد:
1- در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق حضور 
و اعمال راي از سوي خود را به نماينده تام ااختيار خود واگذار نمايد در 
اين صورت هيچ کس نمي تواند نمايندگي بيش از سه عضو را بپذيرد و هر 
شخص غيرعضو تنها يک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي 
نمايندگي مزبور با امضاي اکثريت هيات مديره و بازرس تعاوني معتبر 
خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداکثر 
ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود با در 
دست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني و کارت شناسايي معتبر در 
محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هويت طرفين، عضويت متقاضي 
و اهليت نماينده، برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذکور تاييد و برگه 

ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
2- تصميماتي که در مجمع با رعايت ضوابط و مقررات اتخاذ مي گردد، براي 

کليه اعضا اعم از حاضر و غايب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3- اين مجمع در صورت حصول حدنصاب اکثريت )نصف به اضافه يک نفر( 

اعضاي تعاوني رسميت خواهد يافت.
دستورجلسه:

1- اتخاذ تصميم در مورد تغييرات ماده 3 اساسنامه )موضوع فعاليت 
شرکت تعاوني(

2- اجازه تبديل شرکت تعاوني توليدي توزيعي رازي به شرکت 
دانش بنيان

3- اجازه توثيق اموال جهت ضمانت بازپرداخت تسهيات بانكي
تاريخ انتشار: 98/4/4

خ ش: 98/4/4
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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 وكاي 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 كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504
665   665   52-665   665  53

665   665   54

98
/1/

18
-1 

ت
خ 

ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

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 كار 
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 كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از كشور

98
/4/

2-
102

خ ت

بازرس شركت تعاوني مسكن 
خزرسبز گلسار گيان - بهزاد جعفري  شركت تعاوني توليدي توزيعي

 رازي البرز

كرج - مهرشهر
مجموعه صنعتي به متراژ 2100 مترمربع

4 سالن مجزا: 250-250-150-150
4 خط تلفن ثابت )زمين ملک داراي سند(
محوطه 1000 مترمربع )سرويس بهداشتي(

اتاق نگهباني و دفتري و حراست
75 آمپر، برق 3 فاز و آب شهري

3 دروازه ورودي - مجموعه داراي 2 مسير
0912458429898

/4/
4-

109
خ ت

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

قائم ايثارگران مراغه به شماره ثبتي 
559 به شماره ملي 10861155670 
تحت نظارت اداره تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي شهرستان مراغه
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شرکت تعاوني قائم ايثارگران 
مراغه به شماره ملي 10861155670 و شماره ثبتي 559 در ساعت 17 عصر 
روز سه شنبه مورخه 1398/04/25 در نشاني مراغه، خيابان را ه آهن، مسجد 
مصلي به کد پستي 5513748185 برگزار مي شود. از کليه اعضاي شرکت 

دعوت مي شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- گزارش کتبي هيات مديره و بازرس
- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه )بيان( و حساب سود و زيان و 
گزارش هاي مالي هيات مديره و بازرسين مربوط به سالهاي 93-92-91-

97-96-95-94
 انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و همچنين بازرسان براي 

مدت قانوني
- تعيين بودجه جاري سال 98

- تغيير خط مشي آتي شرکت تعاوني
- تغيير روزنامه اصلي و علي البدل جهت درج آگهي هاي شرکت تعاوني

تذکر:
1- کليه عاقمندان به کانديداتوري در سمت هيات مديره و يا بازرسي در 
تعاوني مي تواند حداکثر تا يک هفته از تاريخ نشر آگهي مراجعه به دفتر 
شرکت تعاوني و تكميل فرم هاي مربوطه و ارائه مدارك ازم ثبت نام نمايند. 
مدارك ازم شامل: )کپي شناسنامه، کپي کارت ملي، کپي پايان خدمت، 

کپي مدرك تحصيلي، اصل برگ عدم سوء پيشينه(
2- اعضايي که نمي توانند شخصا در مجمع عمومي فوق حضور يابند 
مي توانند يک هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکيل و موکل در 
دفتر شرکت تعاوني و تكميل فرم مربوطه وکيل خود را جهت حضور در 

مجمع عمومي تعيين نمايند.
تذکر: داشتن کپي کارت ملي جهت حضور در جلسه الزامي مي باشد.

تاريخ انتشار: 98/4/4
هيات مديره شركت تعاوني قائم ايثارگران مراغهخ ش: 98/4/4



|حسن شجاعي|
واقعيت امروز جامعه ما به شكلي است كه بروز 
اتفاقات غير مترقبه در آن به موضوعي عادي و تكراري 
تبديل شده است و به همين خاطر موضع گيري هاي 
فرهنگي و اجتماعي به اين موضوعات چندان برنامه 

و قاعده مشخصي ندارد.
 جامعه ما هم همانند ساير جوامع بشري از افراد و گروه هاي 
مختلف تشكيل شده و اين هسته هاي اجتماعي و 
فرهنگي براساس كاركردها و داشته هاي خود در زمينه 

موضوعات مختلف اظهار نظر مي كنند.
شايد يكي از مهم ترين گروه هاي اجتماعي سلبريتي ها 
يا همان ستاره ها و افراد مشهور هستند كه به واسطه 
شهرت و محبوبيت اجتماعي در بين مردم، رفتار و كردار 
و از همه مهم تر اظهارات شان مورد اقبال عمومي است 
و بسياري از افراد جامعه به ويژه نسل جوان به تبعيت از 
آنها درخصوص مسائل مختلف كنش و واكنش هاي 

مختلفي را بروز مي دهند.
متاسفانه در فضاي امروز جامعه ما بخشي از اين چهره ها 
و افراد مشهور به هزار و يك دليل مشخص و نامشخص 
موضع گيري هاي متناقض و مختلفي را در حوزه هاي 
مختلف داشته و بدون اينكه به موقعيت و جايگاه 
 خود اشراف كامل داشته باشند جهت گيري هايي 
 را از آنها شاهد هستيم كه جامعه چندان آن را 

بر نمي تابد.
بي شك سلبريتي ها نقش اثرگذار و ماندگاري در 
جامعه دارند و سلبريتيسم به معناي واقعي در جامعه 

امروز ما ديده مي شود.
»سلبريتيسم« به پديده اي گفته مي شود كه به نوعي 
ايه دوم و پنهاني كلمه سلبريتي به حساب مي آيد. 
ايه  پنهاني كه چند سال است از ماهيت پنهاني خارج 
شده و معناي اصلي كلمه سلبريتي  را هم تحت الشعاع 
قرار داده است. متخصصان و كارشناسان، مبدا متفاوتي 
براي پديده سلبريتيسم قائل هستند؛ اما مي توان، 
مبدا بروز پديده سلبريتيسم را از زماني دانست كه 
آن ها تاش كردند پايشان را خارج از دايره تخصصي 
خود بگذارند و در متن و حاشيه اتفاقات غير از حوزه 

تخصصي خود حضور داشته باشند.
با فراگير شدن شبكه هاي اجتماعي به خصوص اينستاگرام 
و رشد صفحات شخصي، پديده سلبريتيسم چند برابر 
شد تا سلبريتي ها، آزادانه و بدون كم ترين محدوديتي 
درباره همه موضوعاتي كه مي خواهند، اظهار نظر كنند. 
اين صفحات شخصي به آن ها اجازه مي دهد كه پابه پاي 
احساسات هوادارانشان، در مسائلي غريب و بيگانه با 

حوزه تخصصي نيز به نظريه پردازي بپردازند و براي 
حتي يك سطر نوشته، هزاران كامنت تحسين برانگيز 

دريافت كنند.
در بروز پديده سلبريتيسم، رسانه ها نقش به سزايي 
داشته اند. رسانه هايي كه همواره در موضوعات مختلف 
از هنرمندان درخواست كرده اند درباره موضوعي 
خارج از حيطه توان و تخصص و تجربه شان سخن 
بگويند، به وجودآورنده وضعيت نابه سامان حال 
حاضر سلبريتي ها و موقعيت اجتماعي آن ها نزد 

افكار عمومي هستند.
براي آشنايي با اين پديده و نقشي كه سلبريتي ها در 

فضاي كنوني جامعه دارند رسالت گفت و گويي با دوتن 
از كارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات انجام داده كه 

در ادامه مي خوانيد.
دكترداودنعمتي اناركي استاد دانشگاه و فارغ التحصيل 

رشته ارتباطات درخصوص اين  موضوع مي گويد:
سلبريتي ها گروهي هستند كه به دليل برخي فعاليت ها 
در عرصه هاي مختلف از جمله فعاليت هاي هنري 
به سطحي از شهرت و بعضا اثرگذاري مي رسند كه 
مي توانند موجي را نيز پديد آورند و نگاه جامعه را به 

خود، عملكرد و اظهاراتشان جلب كنند.
وي ادامه داد: اين افراد با حضور فعال شان هم در 
رسانه هاي جريان اصلي مثل صداوسيما و مطبوعات 
كه عمدتا انعكاس دهنده فعاليت هاي آن ها هستند 
و هم رسانه هاي نوين كه انعكاس دهنده نگرش ها و 

ديدگاه هاي شخصي آن هاست، توانسته اند در برخي 
موضوعات موج آفريني كنند كه تاثيراتي را در سطح 

جامعه مي گذارند.
دكتر اناركي با اشاره به اينكه سلبريتي ها خودشان  را 
صاحب نظر در بسياري از مسائل مي دانند و بعضا اظهار 
نظر مي كنند گفت: اگر موضوع مورد توجه جامعه باشد 
»ترند« مي شود و سروصداي زيادي ايجاد مي كند 
و اگر مورد توجه نباشد موجي گذرا و بدون حاشيه 
پديد مي آورد و مي گذرد. بنابراين معتقدم چون 
ويژگي مهم سلبريتي ها ديده شدن است، بنابراين 
در موضوعات مختلف و به غير از موضوعات سياسي 
اظهار نظر مي كنند. دليلش هم در اين مي دانم كه 
آن ها عمدتا رويكردي اجتماعي و فرهنگي دارند تا 
سياسي. البته به اين معنا نيست كه در موضوعات 
سياسي اظهار نظر نمي كنند اما به نسبت موضوعات 
اجتماعي و فرهنگي خيلي كمتر است. به عنوان مثال 
در مورد پديده حيوان آزاري در سطحي گسترده اظهار 
نظر و تاش مي كنند موج پديد آورند اما در مورد مثا 
سرنگوني پهباد آمريكايي چندان عكس العملي نشان 
نمي دهند، چون اين موضوع را صرفا سياسي مي بينند 
و تمايل آن ها اظهار نظر در موضوعات هنري، اجتماعي 

و فرهنگي است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد:  نكته اي كه و جود 
 دارد و به آن بايد توجه كنيم، اين است كه سلبريتي ها 
بعضا نقش هايي را ايفا مي كنند كه با ويژگي ها و 
شخصيت اصلي آن ها در تضاد است و همين تضاد 
نوعي تناقض رفتاري و گفتاري پديد مي آورد كه 
حاشيه ساز مي شود. به عنوان مثال يك سلبريتي 
در صفحه شخصي خودش و يا در يك رسانه عمومي 
نظرش را در باره حجاب و قبول داشتن آن بيان مي 
كند، اما بعضا رفتاري در يك محيط از او رخ مي دهد 
 كه مخاطب آن دو را مقايسه مي كند و در تناقض 
مي بيند و اين مي شود حاشيه براي آن سلبريتي. در 
واقع دستان سلبريتي براي مخاطبش باز مي شود و 

تناقضات دردسر ساز مي شود.
 رويا كرمي كارشناس و فعال مسائل رسانه نيز در گفت 
و گو با رسالت ضمن اشاره به اين نكته كه چهره هاي 
مشهور همواره در جامعه از جايگاه و پتانسيل باايي 
برخوردارند گفت: بايستي درنظر گرفت كه فضاي 
سلبريتي ها در جامعه ما با جوامع غربي بسيار متفاوت 
است. زيرا در كشور ما ارزش هايي پاس داشته مي شود 
كه در ساير كشورها مورد توجه نبوده و اين موضوع 
سبب مي شود كه نگاه ما به اين بخش از جامعه 

متفاوت تر باشد.
كرمي با تاكيد بر اين نكته كه اظهارات كارشناسي 
و گاها غيركارشناسي اين افراد اثرات مثبت و منفي 
مختلفي بر اجتماع مي گذارد افزود: ما شاهد هستيم 
كه در زمان بروز حوادث و اتفاقات مختلف اين افراد با 
حضور و نيز اظهارنظرهاي خود موج رسانه اي مثبت 
و يا منفي در مورد آن موضوع خاص ايجاد مي كنند 
و اگر اين افراد مديريت نشده و فرهنگ سلبريتي 
 بودن را نداشته باشند به طور يقين آسيب هاي 

جبران ناپذيري بر جامعه وارد مي شود.
اين فعال رسانه اي ادامه داد: انتظار جامعه از افراد 
مشهور اين است كه در مورد موضوعات ملي نيز 
همانند ساير موضوعات اجتماعي ورود كرده و با 
اظهار نظرهاي سنجيده فضاي جامعه به ويژه فضاي 
عمومي كشور را به سمت و سوي انسجام و و حدت 

ملي به پيش ببرند.
وي ادامه داد: در موضوع سقوط پهپاد آمريكايي انتظار 
اين بود كه اين اتفاق مهم از سوي سلبريتي ها بيش از 
همه مورد توجه قرار گيرد و اظهارات آنها موجي از وجد 
و انسجام ملي را به همراه داشته باشد. با اينحال ذكر اين 
نكته خالي از لطف نيست كه بايد افراد مشهور از جايگاه 
و موقعيت اجتماعي و فرهنگي خود آگاه بوده و بدانند 
اظهارات آنها در بزنگاه هاي مهم سياسي و فرهنگي و 
اجتماعي مي تواند فضاي جامعه را به سمت وحدت 

ملي رهنمون سازد.

محمود رحيمي/ مهر

رسالت، جايگاه و نقش افراد مشهور  را    در جامعه بررسي مي كند؛

سلبريتيسم ره نماي طريق
 معناي مداومت و مواظبت بر ذكر 

چيست؟
معناي مداومت و مواظبت بر ذكر، 
آن است كه آن ذكر را طبق دستور 
استاد، دقيقاً و بدون هيچ گونه  تغييري 

انجام دهيد.

گردشگري
درياچه »كوه گل« سي سخت

درياچه زيباي كوه گل در استان كهگيلويه و 
بويراحمد واقع است. درياچه كوه گل در شمال 
شرقي شهر توريستي سي سخت در »دهانه 
انبري« گردنه مشهور »بيژن« و تپه هاي »كوه 
گل« واقع شده است. محل استقرار درياچه يكي 
از زيباترين نواحي استان است كه در فصل بهار 
و تابستان از انواع گل هاي شقايق و گياهان 
 وحشي و همچنين آويشن خوش عطر كوهستان 

پر مي شود.اين درياچه  با شهر ياسوج )مركز استان( فاصله كمي دارد و مورد توجه مردم بومي و مسافران 
است. در فصل تابستان، تجمع پرندگان مهاجر همراه با پرندگان بومي در سواحل و كنار درياچه، زيبايي 
حيرت انگيزي پديد مي آورد. از جمله پرندگان مهاجر منطقه مي توان به انواع مرغابي و اردک كله سبز 
لك لك، حواصيل، درنا، خروس كولي و چنگر اشاره كرد.اين منطقه زيبا كه در فاصله هشت كيلومتري 
شرق سي سخت و سي و دو كيلومتري مركز استان قرار دارد، از سه مجموعه درياچه زيباي كوه گل 
دشت هاي اله هاي واژگون و آبشار زيباي تنگ نمك با نماي بسيار طبيعي و آب و هواي مطبوع تشكيل 
شده است. در كنار اين مجموعه زيباي گردشگري، منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد كه باز باعث افزوده 
شدن چشم انداز زيبا و طبيعي اين منطقه شده است.اين منطقه گردشگري يكي از مهمترين مراكز 
توريستي در سطح كشور است. درياچه كوه گل در محدوده اي به وسعت نيم هكتار و عمق پانزده متر 
در فصل بهار و تابستان از زيبايي خاصي برخوردار است.وجود طبيعت بكر و مناطق حفاظت شده و 
رودخانه كوه گل از جاذبه هاي ديگر اين منطقه است كه در سال هاي اخير توسط ميراث فرهنگي براي 
رعايت حال مسافران و گردشگران كار سكو سازي، زيرساخته ها و مراكز بهداشتي صورت پذيرفته است 
و هر ساله پذيراي خيل عظيم گردشگران داخلي و خارجي است.بهترين فصل بازديد گردشگران عزيز 

فصول بهار و تابستان بوده و زيبا ترين موقع آن ارديبهشت ماه است.

عکس نوشت

بازار مسكن دو سالي است كه به دليل بي توجهي دولت و انفعال سياست گذاران رها شده و 
سوداگران هدايت قيمت را در آن به دست گرفته اند؛ در رقابت سوداگرايانه بازيگران اين بازار، 
نرخ هايي نجومي كه مدت ها غيرقابل باور بود بر پيشاني آپارتمان ها و اماک نقش بست و سونامي 
قيمت در بازار خريد و فروش، به سرعت به بازار اجاره منتقل شد. گزارش هاي ميداني حاكي است 
بيشتر اجاره نشين ها طي دو سال گذشته به دليل ناتواني در تامين وديعه هاي نجومي و اجاره 
بها، به ناچار به مناطق پايين تر و حاشيه تهران نقل مكان كرده اند. كارشناسان تصويب ماليات بر 
عايدي سرمايه را راهكار موثري براي مهار سوداگري در بازار مسكن و كنترل اجاره بها مي دانند. 

دولت مدت هاست وعده داده اين ايحه را تدوين و تصويب خواهد كرد.

نوستالژي
شماها يادتون نمياد، اما ما نسلي هستيم 
كه با اين فيلم هاي نگاتيو خاطره ها براي 
خودمان مي ساختيم. از روزي كه فيلم 36 
تايي 135كداک رو تو دوربين كتابيمون 
مينداختيم تا وقتي كه با هزار وسواس و 
دقت واسه اينكه از همه اون 36تا بتونيم 
استفاده كنيم عكاسي مي كرديم و اونو 
به عكاسي محلمون مي برديم تا روي كاغذهاي 13در18 برامون 
چاپ كنه دلمون مثل سير و سركه مي جوشيد. تازه چاپ كه مي شد 
مي فهميديم چه خرابكاريا كه نكرديم. نور و رنگ و سوژه رو تركونده 
بوديم و توش نهايتا دو،سه تا عكس خوب در مي  اومد. مثل اان نبود 
كه با همين موباياتون و يا دوربين هاي ديجيتالتون روزي هزار تا 
عكس بندازين و اصلنم دلتون نلرزه كه نكنه خراب شه.نشد يكي 

ديگه، نشد يكي ديگه...

كتابخانه
رمان آبي ها

رمان »آبي ها« نوشته سعيد تشكري توسط 
انتشارات به نشر )آستان قدس رضوي(  منتشر 

و راهي بازار نشر شد.
اين رمان درباره زندگي پزشكي است كه در شهر 
هالينوبلس متولد شده است؛ شهري كه مسلمانان 
نام حران را بر آن گذاشته اند. اين پزشك مسيحي 
معاصر دوران هارون الرشيد خليفه عباسي است. او 
ناچار مي شود به دليل احضار هارون، دير انطاكيه 
را ترک كرده و به سمت دربار  او برود. در ادامه داستان پزشك مسيحي كه ذكرياي 
رومي نام دارد، خبردار مي شود كه علي بن موسي )ع( در مدينه است. بنابراين 
چون حدس مي زند ماموران هارون از مسير حركتش به سمت مدينه خبر دارند 
تصميم مي گيرد مسيرش را عوض كند تا سواران نتوانند آن چنان كه توقع دارند 
او را در مدينه پيدا كنند. طي اتفاقاتي كه در ادامه مي افتد پزشك مسيحي به 
كسوت شاگردان امام رضا )ع( در مي آيد.اين رمان با موضوع رضوي روايت گر 
پزشكي است كه به دنبال گوهر كامل معاصر خويش است و ديگر نمي خواهد 

در پستوي قدرت راهبان بماند.
 رمان »آبي ها« در ۴۲ بخش يا فصل نوشته شده و با 1۲8 صفحه، شمارگان 

هزار نسخه و قيمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

مينا غامرضايي/ رسالت     كاريکاتور
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ترفند

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي
 همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده(يك مرحله اي - نوبت دوم

پروژهاحداثساختمانكانونپرورشفكريكودكانونوجوانانسرپلذهاب
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان كرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( احداث 
ساختمان كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان سرپل ذهاب را به شماره )2098003358000009( را از طريق سامانه 

تداركات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 800/000/000 ريال ضمانتنامه بانکي طبق فرمت تصويب نامه 123402/ت 50659هـ و

 يا واريز نقدي طبق اطاعات ذيل:
شماره حساب سپرده

4056026107595662
شباي سپرده

IR640100004056026107595662
شناسه واريز

927114000221726137550021111111
اطاعات ازم جهت صدور ضمانتنامه:

كد اقتصادي 411397633585
شناسه ملي 14003250900

حداقل رتبه مجاز براي شركت در مناقصه: 5 ابنيه - 5 تاسيسات
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه 1398/04/03 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1398/04/03 لغايت چهارشنبه 1398/04/05
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 14 روز شنبه 15 مورخ/1398/04

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 1398/04/16
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:

آدرس كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - جنب سينما استقال - اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان كرمانشاه - دفتر 
طرح هاي عمراني و تلفن 083-38251099

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737-85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفايل تامين كننده/

مناقصه گر« موجود است.
تاريخ انتشار: 98/4/4

خ ش: 98/4/4

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي
 همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده(يك مرحله اي

پروژهاحداثمجتمعفرهنگيوهنريثاثباباجاني-نوبتدوم
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان كرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( احداث 
مجتمع فرهنگي و هنري ثاث باباجاني را به شماره )2098003358000010( را از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت 

برگزار نمايد.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 2/500/000/000 ريال ضمانتنامه بانکي طبق فرمت تصويب نامه 123402/ت 50659هـ و 

يا واريز نقدي طبق اطاعات ذيل:
شماره حساب سپرده

4056026107595662
شباي سپرده

IR640100004056026107595662
شناسه واريز

927114000221726137550021111111
اطاعات ازم جهت صدور ضمانتنامه:

كد اقتصادي 411397633585
شناسه ملي 14003250900

حداقل رتبه مجاز براي شركت در مناقصه: 5 ابنيه - 5 تاسيسات
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه 1398/04/03 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1398/04/03 لغايت چهارشنبه 1398/04/05
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 14 روز شنبه 15 مورخ/1398/04

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 1398/04/16
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:

آدرس كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - جنب سينما استقال - اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان كرمانشاه - دفتر 
طرح هاي عمراني و تلفن 083-38251099

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737-85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفايل تامين كننده/

مناقصه گر« موجود است.
تاريخ انتشار: 98/4/4

ادارهكلفرهنگوارشاداسامياستانكرمانشاهخ ش: 98/4/4 ادارهكلفرهنگوارشاداسامياستانكرمانشاه

امام كاظم عليه السام: خوش به حال شيعيان ما 
كه در زمان غيبت قائم ما به دوستي ما چنگ مي  زنند 

و در دوستي ما و برائت از دشمنان ما استوارند.

حديث

لعنت به همه قانوناي دنيا كه تو هيچكدومشون شكستن ديالوگ
دل آدما پيگرد قانوني نداره...

پريناز ايزديار/ سريال زمانه
مي توانيد با قراردادن چاي كيسه اي در كفش ها، بوي 
بد آن ها را از بين ببريد. اگر در كفش هايتان رطوبت 
نيز وجود دارد، تركيبي از برنج و جوش شيرين را 
درون آن ها قرار داده و بگذاريد تركيب چند روز در 

كفش ها باقي بماند.

كتابخانه ملي ايران

كتابخانه ملي ايران 
عقدنامه هاي قديمي 

را مي خرد!

 دكتر نعمتي اناركي : چون ويژگي مهم 
سلبريتي ها ديده شدن است، بنابراين در 
موضوعات مختلف و به غير از موضوعات 

سياسي اظهار نظر مي كنند. 
اگر موضوع مورد توجه جامعه باشد 
»ترند« مي شود و سروصداي زيادي 
ايجاد مي كند و اگر مورد توجه نباشد 
پديد  حاشيه  بدون  و  گذرا   موجي 

مي آورد و مي گذرد
افراد  از  جامعه  كرمي:  انتظار  رويا   
مشهور اين است كه در مورد موضوعات 
موضوعات  ساير  همانند  نيز  ملي 
اجتماعي ورود كرده و با اظهار نظرهاي 
سنجيده، فضاي جامعه به ويژه فضاي 
سوي  و  سمت  به  را  كشور  عمومي 

انسجام و و حدت ملي به پيش ببرند


