
یادداشت

|جواد سعید تهرانی| 
دهه پر خیر وبرکت کرامت که چند سالی است فضای ملکوتی کشور 
را معطر به عطر وایت اهل بیت عصمت وطهارت نموده بر شیفتگان 

در عرصه ادب به خاندان پیامبر اعظم )ص(تهنیت باد.
امام هشتم شیعیان،حضرت علی بن موسی الرضا)ع( که ما ایرانیان 
افتخار میزبانی مرقد شریف ومطهر آن حضرت را داریم در مدت 
بیست سال امامت پر فراز ونشیب با کیاست ودرایت ویژه امامت 
همچون ناخدای مقتدر، کشتی اسام را در اقیانوس طوفان زده دوره 
عباسیان سفاک، هدایت ونگهبانی نمود و اجازه نداد رفتار خشن 
وسبعانه حاکمان وقت موجب کمرنگ شدن نور اسام شده به معارف اسام خصوصا معارف شیعه که 
توسط ائمه طاهرین وپیروان صدیقشان دست به دست وسینه به سینه منتقل شده بود آسیب جدی 
وارد شود.،هرچند عباسیان، اصحاب وانصار اهل بیت را بی رحمانه می کشتند یا تبعید می نمودند 
تا آنجا که امام هفتم شیعیان را بار ها از زندانی به زندان دیگر منتقل وسرانجام به شهادت رساندند.

خاصه زندگی آن حضرت
امام ا بو الحسن علی بن موسی الرضا بر اساس روایات مشهور در یازدهم ذیقعده سال 148 هجری 
در مدینه متولد شدند پدرشان امام موسی بن جعفر)ع( ومادرشان معروف به "نجمه"بودند که پس 
از رحلت پدر بزرگوارشان بر اساس فرمان الهی ووصایای پیامبر اسام واجداد گرامشان به مقام 

امامت ووایت نائل آمدند .
ده سال اول امامت شان مصادف با حکومت جبارانه هارون عباسی وپنج سال بعد همزمان با حاکمیت 
محمد امین فرزند هارون بود که با کشته شدن امین بقیه دوره امامت حضرت رضا)ع(با خافت 
مامون عباسی تقارن یافت.  امامت آن حضرت از سال 183هجری شروع و بعد از گذشت 20 سال 
درسال 203 هجری بر اساس مستندات روایی وتاریخی به دست مامون عباسی مسموم وبه درجه 

شهادت نائل گردیدند.
امام رضا)ع( وهارون

امام رضا)ع(درزمان حکمیت هارون در مدینه زندگی می کردند، اگر چه عوامل خشن وخرابکارهارون 
هر گونه تحرک سیاسی واجتماعی را از حضرت سلب کرده بود غالب اوقات ایشان صرف عبادت 
وپاسخگویی به سواات مردم می شد رفتارشان با مردم موید این نکته بود که برتری ایشان بر دیگران  
مرتبط با تقوایشان است نه عوامل موروثی وخانوادگی.ُدر خبر ها آمده که شخصی به ایشان گفت در 
روی زمین کسی از جهت پدر از تو شریف تر نیست آن حضرت به وی فرمود تقوای پدرم اورا شرافت 

بخشید واطاعت از فرمان خدا بزرگشان کرد.
آن حضرت از لحاظ سجایای اخاقی در قله فروتنی وخوش رفتاری با مردم بود هرگز کسی ندید 

که امام رضا در برخورد با مردم به کسی تندی وبی احترامی کند یا سخن کسی را قطع نماید هرگز 
دیده نشد که آن حضرت با غامان خشن صحبت کند سر سفره او کوچک وبزرگ وحتی غامان 
سیاه با ایشان هم غذا می شدند وقتی پیشنهاد می شد که اجازه دهند سفره جداگانه ای برای 

غامان بگسترانند می فرمود:
"خداوند تبارک وتعالی یکی، پدر یکی، مادر یکی ومزد هر کس بسته به اعمال اوست"

ایشان فرموده اند سه دسته روایت در مورد ما اهل بیت جعل شده است :
1-روایات افراطی وغلو آمیز

2-روایات تحقیرآمیز وخرد کننده
3-روایاتی که به ما نسبت توهین به دیگران داده اند

فرموده اند من قسمتی از وقت روزانه رادر مسجد می گذرانم تا هر کس شبهه ای وسوالی دارد ویا 
علیه ما تحریک شده مراجعه کند ومشکلش را مطرح نماید .

امام رضا)ع( چه کسانی راتایید می کند؟
1-کسی که عملکرد روزانه خود راکنترل می کند.

2-کسی که در همه احوال از خدا واهمه دارد.
3-کسی که با نگاهی کاوشگرانه به زندگی واطراف خود می نگرد.

4-کسی که از مرحله بصیرت عبور کرده به مرحله فهم وکمال نائل آمده است.
5-کسی که از مرتبه فهم وکمال بااتر رفته در آسمان دانش وفضیلت همواره در پرواز است.

یکی از شاگردان حضرت از امام درمورد جایگاه امامت سوال کرد امام فرمود:
"مبنای کار خدادر جهان عدل وعدالت واعتدال است وامام نماد عدالت در جامعه می باشد "
که اشاره به رهبری معصوم در جهان دارد ویا جانشین معصوم که اصرار بر گناه نداشته باشد.

توصیه ایشان به اصحابشان این بود که با مخاطب خود مطابق استعدادش برخورد کنید هر گز کسی 
را به خاطر کج فهمی یا مسائل دیگر سرزنش نکنید هرکس در مورد ما اهل بیت غلو کند از ما نیست 

ودر هیچ شرایطی با اوهمکاری وهمراهی نداشته باشید. 
وایت عهدی امام رضا)ع(

بعد از کشته شدن امین واقتدار روز افزون مامون بر جهان اسام، مامون با آگاهی که از جایگاه علمی 
واجتماعی آن حضرت در مدینه داشت تصمیم گرفت آن حضرت را به ایران دعوت نموده واز این 
رهگذر مقام وایت عهدی را بر ایشان تحمیل نماید تا بتواند رفتار سیاسی واجتماعی حضرت را 
تحت کنترل داشته باشد ونیز تحرکات سیاسی پراکنده در جهان اسام را که علیه حکومت عباسیان 
بوجود آمده بود به خاموشی بکشاند. وقتی حضرت به ایران آمدند ودر خراسان به عنوان ولیعهد 
بساط زندگی را پهن کردند پایگاه علمی ومعنوی جهان اسام از مدینه به خراسان منتقل شدوعصر 

مامون در تاریخ اسام عصر طایی نام گرفت .

مشهد الرضا آرام بخش شیفتگان اهل بیت عصمت وطهارت

سرمقاله

فخرفروشی یک مسئول با چک ۶/۵ میلیاردی

آشغال های دوست نداشتنی

ثروتمنداِن فقیرتر  از  فقیر

پرونده ویژه

|مسعود پیرهادی - سردبیر| 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن، خبرنگار از میزان پرداختی 
 به ازای جلسات از رئیس شورای شهرستان پردیس سؤال می کند و او در جواب 
می گوید من به این 10 یا 15 میلیون نیازی ندارم و برای اثبات گفته خود، تصویر 
یک چک ۶5 میلیارد ریالی که مربوط به امور تجاری شخصی اوست را به دوربین 

نشان می دهد. این سطح از تفاخر در مسئولین ما که مصادیق دیگری هم برایش دیده ایم، بسیار نگران کننده 
و عذاب آور است. چه بسا ازم باشد برخورد قاطع و البته فوری با این موارد صورت گیرد تا مرهمی بر جراحت 

وارده به روح و روان مردم شود.
قصد برخورد سطحی با مفهوم عدالت را نداریم، با سرمایه و ثروتمند بودن هم مشکلی نداریم، اما چگونه 
است که در شرایط وخیم اقتصادی که اعام می شود درصد معتنابهی از مردم کشور، زیر خط فقرند، ثروت 
معدودی از سرمایه داران، صرف کاخ نشینی و زندگی تجملی می شود. با ثروتمندانی که مسئولیت دولتی 
یا حاکمیتی ندارند هم فعا کاری نداریم. اما حتما با کسانی که عنوان کارگزاری حکومت را یدک می کشند 
کار داریم. وزیر این مملکت حق ندارد ثروت هزار میلیاردی داشته باشد؛ اگر خواهان ثروت اینچنینی است، 

دست از وزارت بردارد که وجودش وزر و سنگینی است بر خاطر مردم. 
از امیرالمؤمنین علیه السام روایت است که فرمودند: »َمْن َکُرَم َعلَیِه ِعْرُضُه هاَن َعلَیِه الماُل؛ هر که آبرویش 
برای او ارزشمند باشد، مال و دارایی در چشم او بی ارزش می شود.« حاا چطور نماینده مردم استان تهران در 
شورای عالی استان ها اینگونه فخر می فروشد به مال و منالش؟ مال و دارایی ایشان گویی در چشمش خیلی 
ارزشمند است اما ما را یاد این حدیث از وجود موای متقیان می اندازد که »ُرَب َغنٍی اَْفَقُر ِمْن َفِقیٍر؛ چه بسا 

توانگری که فقیرتر از مستمند است«
فرض ما قطعا این است که این مال از راه حال به دست آمده که البته »فی حالها حساب« اما مگر نه این 
 است که خداوند روزی مستمندان را در دارایی ثروتمندان قرار داده است؛ بنابراین هیچ فقیری گرسنه 
نمی ماند مگر به سبب خودداری ثروتمندی از پرداختن حق او و خداوند درباره این از توانگران بازخواست 
خواهد کرد. پس چرا اینقدر بی باک می خواهید خود را ثروتمند معرفی کنید؟ ااقل در این وانفسای اقتصادی 

تکاثر و تفاخر را کنار بگذارید.
توقع امیرالمؤمنین علیه السام از والی و حاکم و مسئول را می توانید از نامه ایشان به عثمان بن حنیف که عامل 
او در بصره بود، متوجه شوید، وقتی که شنید به مهمانی قومی از مردم بصره دعوت شده و به آنجا رفته است: 
»اما بعد، ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به سوری فرا خوانده و تو نیز بدانجا 
شتافته ای. سفره ای رنگین برایت افکنده و کاسه ها پیشت نهاده. هرگز نمی پنداشتم که تو دعوت مردمی را 
اجابت کنی که بینوایان را از در می رانند و توانگران را بر سفره می نشانند ... بدان، که هر کس را امامی است که 
بدو اقتدا می کند و از نور دانش او فروغ می گیرد. اینک امام شما از همه دنیایش به پیرهنی و ازاری و از همه 
طعام هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید، ولی مرا به پارسایی 

و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید.«

2

2

 روزنـــامه سیــــاسـی،فرهنـــــگی 

اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد؛
 دختران انقاب

در میدان
صفحه آخر

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با رسالت مطرح کرد:
 راه های برخورد قانونی

با سلطان  آپارتمان تهران
صفحه4

حسین شیخ ااسام در گفت و گو با رسالت عنوان کرد:
 تناقض گویی آمریکا

به خردورزی ایران
صفحه2

بدیعه زکزاکی در گفت وگو با رسالت:
 ایران، الگوی

جهان اسام  است
صفحه2

1000 تومان
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رسالت، تب مدرک گرایی ایرانی ها را در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند؛

مدرکی برای قاب
3

صحبت های محمد قانبیلی نماینده مردم تهران در شورای عالی استان ها حرف و حدیث های زیادی را به 
دنبال داشت. تفاخر و تظاهر و همچنین توهین و  تحقیر بخشی از افراد ضعیف جامعه به بهانه خدمتگزاری 
به مردم، بخشی از اظهارات این نماینده مردم است که هنوز مشخص نیست نمایندگی کدام بخش از 

جامعه را بر عهده دارد! 
متاسفانه فرهنگ عاج نشینی و حضور مسئولینی از این دست در جامعه امروز ما کم نیستند و قضاوت و نگاه 
آنها به جامعه از باا سبب شده تا شاهد وضعیت فعلی اجتماعی و فرهنگی کشور باشیم. افرادی که غم نان 
ندارند و با تظاهر و تفاخر  و نیز با مسخره کردن بخش ضعیف و مستاصل جامعه که ماحصل مدیریت چندین 
ساله آنهاست، حتی مقابل دوربین رسانه به اظهار نظر بپردازند و مردم را دستمایه لودگی و تمسخر خود قرار 

دهند. برخی به نوع بیمارگونه ای به فخر فروشی و خرد کردن طبقه ضعیف جامعه عادت کرده اند.
به نظر می رسد مردم ما باید در انتخاب های خود تجدید نظر اساسی داشته باشند و برای رای خود بیش از 

گذشته حرمت قائل شوند تا دست آخر بدهکار از ما بهتران نشوند.

آگهی
آقای امیر صدیق ایمانی كارمند بانك ملی ایران، به اطاع می رساند: به موجب رای قابل پژوهش شماره 2232/4 مورخ 

98/3/25 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان به انفصال موقت به مدت یك سال محكوم گردیده اید.
مقتضی است چنانچه نسبت به رای صادره اعتراضی دارید موارد اعتراض كتبی خود را به طور مشروح و مستدل حداكثر 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ درج این آگهی به اداره امور شعب شرق تهران تسلیم نمایید. بدیهی است در صورت عدم 

اعتراض، رای صادره در مورد شما قطعیت یافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
لذا مراتب طبق ماده )73( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، یك نوبت در یكی از روزنامه های 

كثیراانتشار برای اطاع شما درج می گردد.
م الف 1284

دت 98/4/22

آگهی مزایده شماره 663/98 نوبت اول
مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین كاای شركت ملی نفت ایران در نظر دارد كااهای كارنكرده گروه های ذیل مستقر در تهران )شهر ری( را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

عاقمندان به شركت در مزایده می توانند پس از ثبت اطاعات خود در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات كشور و اخذ كدكاربری، مبلغ یكصد هزار )100/000( ریال جهت كاای هر یك از گروه ها 
به حساب جاری شماره 1997000477 نزد بانك ملت شعبه مستقل مركزی به نام شركت ملی نفت ایران واریز و با همراه داشتن رسید )قبض( بانكی و كد كاربری مربوطه، از تاریخ نشر این آگهی 
لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 به استثنای روزهای پنج شنبه و تعطیات رسمی جهت كسب اطاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهاد در تهران به نشانی: 
خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل كریمخان زند، نبش خیابان شهید كانتری، پاك 226 )ساختمان شماره 39 شركت ملی نفت ایران(، طبقه پنجم، اتاق 517، اداره فروش كاا مراجعه نمایند. 

اشخاص و یا موسساتی كه مشمول قانون منع مداخله در معامات دولتی می باشند حق شركت در مزایده را ندارند.
)تلفن تماس در تهران: 82015665، 82015000، 82015663ـ  021( 

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25

خ ت 98/4/22

آگهی مزایده  )نوبت دوم(
اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در نظر دارد قسمتی از هنرستان 
شهدای هفتم تیر واقع در خیابان حافظ شمالی، روبه  روی بوستان 
بهجت آباد، نبش خیابان كریمخان زند را از طریق مزایده به مبلغ پایه 
ماهیانه 48/000/000 ریال جهت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
برای دریافت شرایط و فرم شركت در مزایده جهت بهره برداری آموزشی 
)نصب و سرویس آسانسور( برای اجاره از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به 
مدت سه روز كاری تا پایان وقت اداری 1398/4/25 به آدرس: خ طالقانی، 
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|گروه سياسي-مرضيه صاحبي|
شيخ زکزاکي؛ روحاني شيعه و رهبر جنبش اسامي شيعيان 
 نيجريه است که به جرم مقابله با ظلم و استبداد در زندان به سر 
 مي برد. او بارها تاکيد کرده که از انقاب اسامي ايران و امام خميني )ره(

 الگو گرفته است.حاا تاوان اين سخنان و مبارزات، اعمال رفتارهاي 
بي رحمانه و وحشيانه دولت نيجريه عليه اوست که اين اقدامات 
به سرکردگي آمريکا، اسرائيل و عربستان انجام مي شود.آن طور 
که »بديعه«، دختر شيخ زکزاکي مي گويد: پدرش اين روزها حال 
مساعدي ندارد و»پس ازانجام آزمايش خون،تيم پزشکي معالج اعام 
کرد،درخون ايشان مقداربسيارزيادي سرب وکادميوم مشاهده شده 
است و براساس نظرهمه پزشکان، اين مقدارازسرب وکادميوم درخون 

بسيارخطرناک وکشنده است.
اما با »بديعه زکزاکي« نه فقط درباره بيماري رهبر شيعيان نيجريه 
که پيرامون مسائل متعددي صحبت کرديم؛ از پيش بيني وضعيت 
آفريقا درآينده تا دخالت قدرت هاي جهان در انتخاب رئيس جمهور 
نيجريه و تاثيرپذيري شيخ زکزاکي از انقاب اسامي ايران.آنچه در 

ادامه مي خوانيد، ثمره گفت وگوي رسالت با او است. 
*سبک تبليغي پدر شما براي جذب مردم نيجريه به اسام 
چه بود و آيا همان طور که خودشان بارها تاکيد کرده اند، 
متأثر از امام خميني )ره( است و از سبک تبليغي ايشان 

براي مبارزه بهره بردند؟ 
بله پدرم به شدت تحت تاثير شخصيت امام خميني )ره( قرار گرفته 
داشتند اما اين تاثير پذيري به زماني برمي گردد که 22 ساله بودند 
و در سال اول دانشگاه به هنگام حضور در کاس، نام امام را از زبان 
استاد آمريکايي خود مي شنود. در واقع اين استاد آمريکايي بر روي 
تخته نام امام خميني )ره( را مي نويسد و بعد به تفاوت نفوذ و قدرت 
اشاره مي کند و توضيح مي دهد که امام در ايران داراي نفوذ بود اما 
شاه قدرت داشت. اين عبارت باعث انقاب دروني پدرم مي شود و 
 بعد از اين جريان، يک روز، برگه اي روزنامه را به سختي پيدا مي کند 
 و در آن عکس امام را مي بيند که چندنفر پشت سرشان نماز مي خوانند. 
در آن زمان امام خميني )ره( پاريس بود و آن طور که از زبان پدرم 
شنيدم، آن عکس بر روي ايشان تاثير بسيار زيادي گذاشت به 
همين علت عکس را چاپ مي کنند و روي ديوارهاي تمام دانشگاه 
و ديوار اتاق خودشان مي چسبانند. عشق و عاقه پدرم به امام آنقدر 
زياد شده بود که يک روز به سفارت ايران در نيجريه مي روند و 
 عکس امام را درخواست مي کنند، کارکنان سفارت ايران گفته اند 
عکس امام را نداريم، فقط يک عکس داريم که دانشجويي چاپ 
کرده و آن هم سياه و سفيد است. اين همان عکسي بوده که پدرم 

در واقع چاپ کرده است.
 مي توانم به جرئت بگويم که پدرم به صورت تمام عيار از امام الگوي
 مي گرفتند، از جمله مصاديق آن تاسيس هفته وحدت به پيروي از 
امام خميني )ره( در نيجريه بود و حتي از علماي اهل سنت و مسيحيت 
دعوت مي کرد تا سخنراني کنند. اين امر تاثير بسيار زيادي بر روي 
مردم نيجريه داشت ويکي از علماي بزرگ اهل تسنن، شيعه شد. 
هيچ وقت به ياد ندارم که پدرم کسي را با زور و اجبار شيعه کرده باشد. 
سبک تبليغي شان به اين صورت بودکه در سخنراني ها سوالي در ذهن 
مردم بوجود مي آوردند، مثا اينکه چرا بعد از شهادت پيامبر امامت 
به امام علي)ع( نرسيد؟ طرح اين سوال ها و پيدا کردن پاسخ هايش 

توسط مردم، آنها را ترغيب مي کرد تا شيعه شوند. 
* ممکن است اگر مسلح شويم به ما تروريسم بگويند

 *پدرتان بعد از اين آشنايي چه شد که به ديدار امام خميني )ره(
در ايران آمدند؟ 

شيخ زاکزاکي در مجموع دوبار با امام ديدار داشتند. يک بار بعد از 
پيروزي انقاب اسامي بود. وقتي ايشان را ديدند، تصميم گرفتند 
تا پيرو مکتب امام خميني)ره( باشند و در آنجا به اين باور رسيدند 
که ماهم مي توانيم پيروز شويم اما وقتي با علماي بزرگ اهل سنت 

در اين رابطه صحبت کردند، آنها سعي داشتند تا ايشان را منصرف 
کنند زيرا معتقد بودند که آنها نمي توانند با دولت به دليل قدرتي 
که دارد، مبارزه کنند و پدرم را براي قدم گذاشتن در اين راه، جوان 
و بي تجربه مي دانستند. اما ديدار دوم پدرم به زماني برمي گردد 
که امام به خاطر بيماري در بيمارستان بستري بودند. ايشان ضبط 
صوتي هم با خود به داخل بيمارستان برد و سخنان امام را ضبط کرد 
و بارها آن را شنيد و حتي در بازگشت به نيجريه، آن صحبت ها را 
انتقال داد و با خودش عهد بست، هر مذهبي که امام پيروي مي کند 
را دنبال کرده و در همان راهي قدم بردارد که امام قدم برداشته اند و 
اين مسئله باعث شد که ايشان شيعه شوند. درباره امام خميني )ره( 
بسيار تحقيق و پژوهش کرده و همان روش و سبک و سياق امام را 
در نيجريه پياده سازي کردند. يکي ديگر از روش هايي که پدرم در 
راه مبارزه انتخاب کردند، عدم مسلح کردن مردم بود. به عبارت ديگر 
ايشان هيچ گاه با مسلح شدن مردم موافق نبودند، حتي سه سال پيش 
که در ماه مبارک رمضان مردم  روزه دار نيجريه در منطقه زاريا، مانند 
بسياري از مسلمانان، در راهپيمايي روز قدس شرکت کرده بودند و 
با حمله نيروهاي نظامي منطقه روبه رو شدند، بازهم پدرم با مسلح 
شدن مردم موافقت نکرد. برخي از سربازان ارتش نيجريه از پشت به 
سمت صفوف راهپيمايان تيراندازي کردند و 33 نفر از شيعيان روزه 
دار را به شهادت رساندند و دهها تن ديگر را زخمي کردند. پدرم بر 
اين اعتقاد است که دولت، مدرکي عليه ما ندارد چون ما بهانه اي 
دستشان نداده ايم، بنابراين اگر مردم مسلح شوند، بهانه به دست 
دولت مي دهيم. من راضي نيستم که خوني به اين خاطر ريخته شود. 
ايشان همچنين تاکيد مي کردند، ما با وجود اينکه بهانه به دستشان 
نداده ايم، اين طور وحشيانه مورد حمله قرار مي گيريم چه برسد به 
اينکه بخواهيم مسلح شويم. حتي ممکن است به بهانه مسلح شدن 

به ما تروريست بگويند. 
*مدرکي عليه پدرم ندارند

ما سال 2016 به دادگاه نيجريه شکايت کرديم و حتي حکم آزادي 
شيخ را هم صادر کردند و قاضي گفت، دولت بايد به خاطر سوزاندن 
منزل به ايشان خسارت بدهد. اين نشان مي دهد که مدرکي عليه 
پدرم ندارند و او را درحال باتکليف نگه داشته اند که احکام دادگاه 
هم اجرايي نشده است زيرا قدرت دست دولت است و قاضي و 

دادگاه قدرتي ندارند. 
*پدرتان را به چه صفتي مي شناسيد؟

 ايشان بسيار مهربان هستند و نسبت به تمام مسلمانان جهان 
دغدغه دارند. مهرباني شان حتي براي غيرمسلمان ها هم هست. 
حتي به دشمنانشان هم خوبي مي کنند. خاطرم هست که در جريان 
انتخابات رياست جمهوري نيجريه بسياري از مردم کشته شدند 
زيرا رئيس جمهوري که مي خواست براي مرحله دوم انتخاب شود، 
مسيحي بود و مسلمان ها او را نمي خواستند، به همين علت ميانه 
مسلمانان و مسيحيان شکرآب شد و باهم درگيري داشتند. يک روز 
اين درگيري ها تشديد شد و مسيحي ها به منطقه شيعه نشيني 
که شيخ حضور داشت پناه آوردند. شيخ زکزاکي از آنها محافظت 
کرد و حتي دستور داد به آنها غذا بدهند و از مسلمانان خواست به 

خاتمه بحران کمک کنند. 
*توقع شما از امت اسامي چيست؟

توقع مان اين است که حداقل براي پدر و مادرم و شيعيان نيجريه 
دعا کنند. ما به خدا توکل کرده ايم. پدرم 40 سال است که مبارزه 
مي کند. در سال 2014 سه پسرش را در راهپيمايي روز قدس شهيد 
کردند اما او همچنان به مبارزه ادامه داد. حتي دولت تصور کرد، 
 پدرم بعد از اين واقعه دردناک به دنبال انتقام گرفتن و عکس العمل 
نشان دادن است اما اين کار را نکرد و در سخنراني اش به مردم 
گفت، صبور باشند و سعي کنند ناراحتي را از خود دور کرده و به 
راهشان ادامه بدهند. پدرم خودش براي پسرانش نماز خواند و با 
دست خودش آنها را داخل قبر گذاشت. براي ما خيلي سخت بود. 
نديدم پدرم قطره اشکي بريزد، مي گفت در راه مبارزه ممکن است 
عزيزانمان را از دست بدهيم، پس بايد مقاوم باشيم. نبايد در برابر 
دشمن سرخم کنيم و از راه مبارزه با ظلم دست بکشيم. برادرانم 
مي توانستند امروز زنده باشند اما ارتش تمام راه ها را بسته بود و 
نتوانستيم آنها را به بيمارستان برسانيم. البته يکي از برادرانم در دم 
به شهادت رسيد و دو برادر ديگرم را ارتش به پايگاه نظامي برده بود 
و وقتي متوجه شدند، آنها پسران شيخ زکزاکي هستند، بعد از اذيت 

و آزارهاي فراوان، به شهادت رسيدند. 
*آينده آفريقا را چطور مي بينيد؟

ما در شرايط سختي هستيم و اتفاقاتي رخ مي دهد که تصور نمي کرديم. 

آينده کشور نيجريه را هم نمي دانيم. مسئله شيخ زکزاکي، مسئله 
 کشورهاي غربي است و عربستان، آمريکا، اسرائيل در جنايت هايي 
که در نيجريه رخ مي دهد دست دارند و ما در حال جنگيدن با 
ابرقدرت هايي هستيم که خود را آقاي عالم مي دانند و از قدرت 
گرفتن شيعيان مي هراسند. به همين دليل آمريکايي ها، خودشان 
رئيس جمهور نيجريه را انتخاب مي کنند، ما در ظاهر آزاديم اما در 
پشت پرده اسير هستيم. بعد از کشتار بي رحمانه شيعيان نيجريه و 
انداختن پدرم به زندان، عربستان، رئيس جمهور نيجريه را به کشورش 
دعوت کرد و حتي او را وارد خانه خدا کرد، اين ها همه اسناد جنايت 

و توطئه آمريکايي هاست.
از سوي ديگر نيجريه تنها کشور در ميان کشورهاي آفريقايي است 
که ثروتمند بوده و هشتمين کشور به لحاظ ذخاير نفت است و داراي 
ذخاير بي شمار طاست، برهمين اساس آمريکا، بوکوحرام را تاسيس 
کرده تا نفت و طاي ما را به اين بهانه غارت کنند. پدرم  به طعنه 
عنوان کرده بود که اياات متحده اگر نفت و طاي ما را مي خواهد، 
بدون جنگ و خون ريزي ببرد. در همين منطقه مايدوگوري که يک 
شهر چند ميليوني در نيجريه است و در ايالت بورنو واقع شده، مردم 
را به اسم مبارزه با بوکوحرام مي کشند و به همين علت آنهايي که 
زنده ماندند، ترجيح دادند براي محافظت جانشان اين منطقه را ترک 
کنند. در واقع اين توطئه آمريکايي ها بودچرا که به دنبال خالي شدن 
مايدو گوري بود تا نفت اينجا را به راحتي غارت کند. همچنين طاهاي 
منطقه زامفارا توسط آنها غارت شده است. هيچ کدام از علماي اهل 
سنت در نيجريه جرئت ندارند به اين مسئله اعتراض کنند و يا عليه 

 دولت صحبت کنند، فقط شيخ زکزاکي بدون هراس، حرفش را 
مي زد و مي گفت ما نبايد زيربار ظلم برويم. هيچ يک از علماي اهل 
سنت جرئت حمايت از پدرم را نداشته اند، شيخ در اين راه تنهاست 
همان طور که در زمان رژيم پهلوي، امام خميني )ره( به تنهايي 

مسئوليت مبارزه را بر عهده گرفت و مردم را آگاه کرد. 
*نقش انقاب اسامي را در آگاه سازي امت اسامي تا چه 

اندازه مي بينيد؟ 
خوب مي دانيم که تبليغاتي سوء عليه پدرم و همه آزادي خواهان 
جهان اسام صورت مي پذيرد زيرا سردمداران غرب، مي ترسند که 
نيجريه همانند جمهوري اسامي ايران، انقاب کند و طبعا الگوگيري 
از انقاب اسامي و هم بستگي جهان اسام به ضرر قدرتهاي جهان 
بوده و آنها را در رسيدن به اهداف شومشان ناکام مي گذارد. از طرفي 

نيجريه بزرگترين کشور در آفريقاست که نقش تاثيرگذاري دارد و اگر 
انقاب کند، ممکن است بر کشورهاي ديگر اثر بگذارد و اين امر باعث 
کمرنگ شدن نقش آمريکا، اسرائيل و عربستان خواهد شد. به صراحت 
مي توانم بگويم که قدرتهاي جهان از شيعيان ايران و انقاب اسامي 
مي هراسند و نمي خواهند بعد از پيروزي انقاب در ايران، انقاب 

ديگري مشابه آن در نيجريه و ساير کشورها رقم بخورد.
*حال روحي و جسمي پدرتان چه طور است؟

 همان طور که مي دانيد در جريان کشتارسال 2015 شيخ زکزاکي 
به شدت زخمي شدند ويک چشم خودرا ازدست دادندودرشرايط جسمي 
 بسياربدي به سرمي برند. چراکه ترکش هاي زيادي بدليل تيراندازي هاي 
گسترده دربدنشان وجود دارد. درطول  اين چندسال،دولت 
نيجريه هرگزاجازه معاينه ومعالجه ايشان رادرخارج ازکشورنداد. 
 تادرفروردين گذشته،دوستداران شيخ موفق شدندبا 4 پزشک 
بين المللي به ابوجا،محل بازداشت شيخ رفته واوهمسرش رامعاينه 
کامل کرده ونتيجه راضرورت اعزام شيخ وهمسرش به خارج براي 
معالجه اعان کردند،متاسفانه دولت نيجريه هنوزاين اجازه رانداده 
است. هفته گذشته،دولت محدوديت قبلي را برداشت و به آنها اجازه 
داد که آزمايش هاي ازم را انجام بدهند. پس ازانجام آزمايش 
خون،تيم پزشکي معالج شيخ ابراهيم زکزاکي اعان کرد،درخون 
ايشان مقداربسيارزيادي سرب وکادميوم مشاهده شده است.  براساس 
نظرهمه پزشکان،اين مقدارازسرب وکادميوم درخون بسيارخطرناک 
وکشنده است. کبدايشان هم آسيب شديدديده است. دندانهاي ايشان 
نيزدوهفته است سياه شده است.پزشکان معالح،مسموميت شيخ 
راناشي ازگلوله هاي سربي وترکش هايي مي داندکه ازهنگام اسارت 
هنوزدربدن ايشان باقيمانده است. اين موضوع راپزشکان بين المللي 
ديگرنيزتاييدکرده اند و احتمال خطرجدي براي شيخ وجودداردکه 

مسئوليت مستقيم آن به عهده آن دولت خواهدبود.
چيزي که بيشترمايه اضطراب ونگراني است اين بوده که نشانه هاي 
ايشان اکنون خيلي شبيه به حمله عصبي اي ا ست که ژانويه سال 2018 
رخدادومنجربه فلج شدن ايشان شد و در حال حاضر مي توانم بگويم 

زنده ماندن ايشان تاکنون،حقيقتا يک معجزه بوده است. 
بررسي ها نشان داد که ميزان سرب حداقل 20 برابر بيشتر از ميزان 
نرمال است.حتي اگر شخصي ميزان کمتري از اين سرب را در بدن 
 داشته باشد بايستي بافاصله بستري شده و تحت مراقبت هاي 
اورژانسي قرار بگيرد و بايد به بيمارستان تخصصي مناسب 
منتقل شود و اين يک مراقبت و درمان پاک سازي بسيار 
پيچيده و تخصصي است چون خيلي از چيزهاي ديگر نيز 
بايستي همزمان مورد نظارت قرار بگيرند. اان ميزان کادميوم 
در بدن شيخ حداقل 3 برابر کسي است که بايستي بافاصله 
به اورژانش منتقل شود و تحت درمان پاک سازي سم قرار 
بگيرد. سرب در يک نقطه بدن نمي ماند و به همه قسمت 
هاي بدن مي رود، به مغز آسيب مي زند، ميزان کلسيم را 
 در استخوان ها کاهش مي دهد، ميزان آهن گلبول هاي 
قرمز خون   و مس بدن را کاهش مي دهد. و بر اساس ميزان 
سرب در خون، مشکات مختلفي ايجاد مي شود، مشکات 
 سيستم عصبي با مقادير کمتر از آنچه در بدن شيخ هست، شروع 
مي شود همچنين از بين رفتن کبد، از بين رفتن پروتئين و 
افزايش کراتين، ضعف در عضات، درد در زانوها و استخوان 
ها و ... در مقادير بااتر که شيخ در اين وضعيت هست، احتمال 
سکته مغزي، به کما رفتن و ... نيز هست.خطر کادميوم هم شامل 
مشکات متعددي در بدن مي شود که از جمله آنها سرطان است. 
کادميوم کبد را نابود مي کند، به دستگاه تنفس آسيب مي زند 

و موجب سرطان ريه  و خطرات ديگري مي شود.
اکنون اين وضعيت خطرناک براي شيخ وجود دارد و ضرورت دارد 
که فورا به بيمارستاني در خارج از کشور که بتواند همه اين مشکات 

را مديريت کند منتقل شود. 

گفت و گو

خبر

خبر
توليت آستان قدس رضوي :

 گام هاي موفق گذشته را
ادامه خواهيم داد

توليت آستان قدس رضوي گفت: با بهره گيري از خرد جمعي که شعار و سيره ما در آستان 
قدس است، گام هاي موفق گذشته را ادامه خواهيم داد.

حجت ااسام و المسلمين احمد مروي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما که 
به صورت زنده از صحن انقاب اسامي حرم مطهر رضوي پخش شد، با بيان اينکه بهره گيري 
از خرد جمعي شعار و سيره ما در آستان قدس است و در اين راستا گام هاي موفق گذشته را 
ادامه خواهيم داد، اظهار کرد: کليات و اصول آستان قدس نسبت به گذشته تغييري نخواهد 
کرد، از جمله اصل زائر محوري و توجه به زائران به ويژه محرومان که در حکم رهبري  مورد 
توجه قرار گرفته است. وي با اشاره به ساخت دو زائرسرا توسط آستان قدس رضوي در مشهد، 
ابراز کرد: در مثبت بودن اين اقدام که در راستاي خدمت به زائران به ويژه محرومان و تسهيل 
زيارت است، به هيچ عنوان بحثي نيست و ادامه مي يابد، اما ممکن است در نوع ارائه خدمت 
آنها بازنگري کنيم. توليت آستان قدس رضوي با بيان اينکه در آستان قدس رضوي دو نوع 
خدمت رفاهي و فرهنگي را براي زائران و مجاوران تعريف کرده ايم. عنوان کرد: معتقديم 

زائران بايد از فضاي نوراني بارگاه امام رضا)ع( معرفت ديني را همراه خود ببرند.
وي ارائه خدمات مطلوب رفاهي به زائران را از ديگر دغدغه هاي جدي آستان قدس رضوي 
دانست و عنوان کرد: موضوع ظرفيت پارکينگ هاي اطراف حرم مطهر که در دوراني پاسخگوي 
نياز زائران بود اما امروز با توجه به افزايش وسايل نقليه شخصي ديگر پاسخگوي اين نيازهاي 
نيست از موضوعات مد نظر ماست، در اين رابطه با مسئوان شهري و استاني جلسات متعددي 
را برگزار کرديم و تاش داريم دغدغه زائران را در خصوص مشکات ترافيکي اطراف حرم 

مطهر و پارکينگ ها با همکاري و کمک مسئوان کمتر کنيم.
حجت ااسام والمسلمين مروي با تاکيد بر اينکه بافت فرسوده اطراف حرم بايد نوسازي 
شود، گفت: اطراف حرم مطهر بايد با فضاي ملکوتي اين حرم تناسب داشته باشد، طرح 
نوسازي اطراف حرم آغاز شده و بايد با سرعت بيشتري دنبال شود، در اين رابطه دولت 
بايد کمک کند و اين قول را نيز به ما داده است. وي افزود: نوسازي بافت فرسوده اطراف 
حرم بايد به گونه اي صورت گيرد که متناسب با فضاي معنوي آستان حضرت رضا)ع( 
باشد. کشورما در حوزه معماري ايراني- اسامي صاحب سبک است و اين بسيار جاي 
تاسف دارد که بازسازي ها و ساخت و سازهاي ما از معماري هاي غربي الگو مي گيرند، 
تاش ما بر اين است تا از اين پس نوسازي هاي اطراف حرم مطهر متناسب با فضاي 

معنوي حرم امام رضا)ع( باشد.
وي در ادامه با اشاره به طرح خادمياري رضوي گفت: خادمياري رضوي از طرح هاي خوبي 
بوده که در دوران قبل آغاز شده است. خدمت به امام رضا)ع( را نمي توان تنها به صحن و 
سراي رضوي محدود کرد، در هر کجا مي توان به نام امام رضا)ع( از نيازمندان و محرومان 

دستگيري کرد و اين مهم در قالب طرح خادمياران رضوي قابل اجرا است.
 توليت آستان قدس رضوي اظهار کرد: هم اکنون حدود 200 هزار نفر در اين طرح نام نويسي 
کرده اند و حدود 80 هزار نفر گزينش شده اند، اما بخش زيادي از اين افراد بدون در نظر 
گرفتن هدف اصلي اين طرح، تنها انتظار توفيق خدمت در حرم مطهر را دارند. شايد اگر 
سايت نام نويسي خادمياران رضوي را باز بگذاريم چند ميليون نفر متقاضي خدمت در اين 
حرم نوراني شوند، با توجه به محدود بودن رواق ها اين امکان وجود ندارد، بنابراين بايد 
اين موضوع سياست گذاري و مديريت شود. وي بيان کرد: يکي از مسئوليت هايي که بر 
 دوش ماست و رهبر معظم انقاب نيز بر آن تأکيد داشتند، استفاده از امکانات آستان قدس 
در جهت رفع محروميت است، ما مسئول محروميت زدايي در کشور نيستيم، اين مهم 

وظيفه دولت است اما مي توانيم در اين حوزه کمک کنيم.
حجت ااسام والمسلمين مروي با تاکيد بر اينکه در کمک رساني به مردم و 
نهادهاي انقابي در حوادث غيرمترقبه هيچ تعللي نخواهيم کرد. خاطرنشان کرد: 
آستان قدس در حوادث و باهاي طبيعي با قدرت به ميدان خواهد آمد، همچون 
سيل اخير که آستان قدس با کمک خادمان و خادمياران رضوي با قدرت ورود 
پيدا کرد، در سيل اخير روزانه حدود 10 هزار غذاي گرم توسط آستان قدس ميان 

سيل زدگان توزيع شد.
توليت آستان قدس رضوي عنوان کرد: بااستثنا در همه حوزه هاي فرهنگي و اقتصادي 
آستان قدس بايد نظارت و حسابرسي انجام شود. اين به معناي بي اعتمادي نيست بلکه 
به معناي استمرار اعتماد است. وي گفت: موقوفات، امانت هايي در دست ما هستند، 
عمل به نيات واقفان همواره در آستان قدس رضوي يک اصل است. ما شرعا موظف 

هستيم که هيچ تغييري در نيت واقف ايجاد نکنيم و به نيت آن عمل کنيم.
حجت ااسام والمسلمين مروي با بيان اينکه مردم براي وقف اهتمام بيشتري داشته 
باشند. اظهار کرد: وقف هاي اجتماعي امروز خيلي مهم است، وقف براي ساخت مدرسه و 
درمانگاه بسيار خوب است. مثا به نام امام رضا)ع( وقف کنند و بگويند که درآمد آن صرف 

کارهاي خير اجتماعي شود.

حسين شيخ ااسام در گفت و گو با  رسالت عنوان کرد:
 تناقض گويي آمريکا 

به خردورزي ايران
|نفيسه امامي|

مواضع »دونالد ترامپ« رئيس جمهوري آمريکا در 
قبال ايران را مي توان بحث برانگيز و دوگانه توصيف 
کرد. ترامپ همزمان با اعام آمادگي براي مذاکره با 
رئيس جمهور روحاني، همواره بر امکان رويارويي 
نظامي با ايران تاکيد مي کند. مواضع اخير دولت 
آمريکا در قبال تهران از جمله تشديد تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران، به تنش ها ميان دو کشور دامن زده 
 است. واشنگتن مدعي است که با اين رويکرد به دنبال 

تغيير رفتار ايران است. آمادگي براي حمله نظامي و سپس متوقف کردن آن تا 
سپاس گذاري از ايران به خاطر هدف قرار ندادن هواپيماي با سرنشين و سپس 
بازگشت به زبان تهديد و تشديد تحريمها، نشان دهنده سردرگمي ترامپ در پرونده 
ايران است. اما تصميمات هوشمندانه و رفتار خردمندانه جمهوري اسامي در قبال 
تهديدات و قانون شکني هاي آمريکا سرگيجه شديدي در کاخ سفيد ايجاد کرده و 

باعث شده ترامپ اظهارات ضد و نقيضي را در اين باره اعام کند. 
حسين شيخ ااسام معاون امور بين الملل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسامي 
در گفت و گو با رسالت درباره عملکرد آمريکا در قبال ايران طي سالهاي گذشته 
گفت: آمريکا از قبل از پيروزي انقاب اسامي درصدد نابودي انقاب بود. اين 
کشور به عنوان رژيم سلطه گر و جنايتکار به دنبال عدم تحقق اراده ايران بوده 
و در سالهاي گذشته در برهه اي هم به موفقيت رسيده است؛ مانند کودتاي 28 
مرداد. کودتاي آمريکايي 28 مرداد به عنوان سمبلي است که نشان مي دهد 
آمريکا  طي چند روز، دولت مشروع ايران را با دخالت خود ساقط مي کند و شاه 

را به کشور بازمي گرداند. 
وي ادامه داد: مبارزه ملت ايران با دولت آمريکا ادامه پيدا کرد تا انقاب اسامي 
با رهبري امام خميني به پيروزي اراده مردم ايران برخواسته دولت آمريکا منجر 
شد اما اين پيروزي دليلي بر انصراف آمريکا از دشمني با جمهوري اسامي نيست 
بلکه راهبرد خود که سلطه بر ايران و منطقه استراتژيک خاورميانه است را ادامه 
مي دهد. آمريکا شريک نزديک شاه بود اما بعد از خروج او از کشور از پذيرفتن وي 
خودداري مي کند. تسخير انه جاسوسي آمريکا بعد از پيروزي انقاب هم به دليل 

جلوگيري از بروز کوتاي 28 مرداد ديگري بود. 
شيخ ااسام با اشاره به وقوع جنگ هشت ساله و تهديدهاي جامعه بين المللي بر 
ايران گفت: جنگ تحميلي پرده ديگري از جنايت هاي آمريکاست. آمريکا هشت 
سال ملت ايران و عراق را در برابر يکديگر قرار داد اما توطئه ها با وجود مقاومت 
شکست خوردند. اکنون عراق نزديک ترين دولت و ملت به ايران است در حاليکه 

طبق توطئه هاي جهاني بايد دشمن شماره يک ايران محسوب شود.
وي تصريح کرد: پهپاد آمريکايي به تازگي توسط ايران ساقط شد زيرا حريم 
هوايي ايران را نقض کرد در حاليکه آمريکا هر گونه عکس العملي را مي توانست 
در قبال عملکرد ايران انجام دهد اما ترامپ اعام مي کند چون 150 نفر در ايران 
کشته مي شدند فرمان حمله نظامي به ايران را صادر نمي کند. در حاليکه 30 
 سال قبل 290 انسان بيگناه را در هواپيماي مسافربري ساقط مي کند. اکنون 
به بهانه زدن پهپاد آمريکايي جرئت حمله به ايران را ندارد زيرا توازن قواي منطقه 

به هم خورده است. 
سفير سابق ايران در سوريه اضافه کرد: پهپاد آمريکايي رادار گريز بوده اما از زماني که 
از پايگاه امارات پرواز مي کند در رادار ايران رصد شده است. آنچه که در اين مسئله 
مهم است، انگيزه ايران براي ساقط کردن پهپاد بود؛ آمريکايي که شخصيت هاي هم 
پيمان خود را در سطوح عالي احمق خطاب مي کند. آمريکا و متحدانش براي تغيير 
حکومت بشار اسد، هشت سال جنايت هاي مختلفي را انجام دادند اما نتوانستند او 

را از حکومت ساقط کنند زيرا معادله توازن منطقه تغيير کرده است.
 شيخ ااسام بيان کرد: ستاد مشترک آمريکا براي حمله به هر نقطه اي برنامه ريزي 
دارد اما معادله هاي اين کشور بعد از ساقط شدن پهپاد رادار گريز به هم خورده 
است. آمريکا تصور رصد شدن پهپاد خود را نمي کرد وگرنه هرگز به حريم ايران 
وارد نمي شد. اين پهپاد دو برابر هواپيماهاي معمولي باا رفته بود و آمريکا تصور 
نمي کرد ايران اراده درگيري با وي را داشته باشد. ايران از حريم خود به هر قيمتي 

دفاع مي کند. 
وي با اشاره به قدرت بااي اطاعاتي ايران گفت: تروريست ها براي حمله به مجلس 
ايران در ديروالزور در سوريه و در فاصله 750 کيلومتري، عمليات خود را طراحي 
کردند و ايران با چهار موشک مختلف ساختمان داعش را از اين فاصله منهدم کرد. 

اين حرکت نشان دهنده قدرت ايران در منطقه است.
مشاور سابق وزير امور خارجه درباره رفتار ضد و نقيض آمريکا در قبال 
ايران گفت: گيجي ترامپ در مواجهه با ايران به دليل تغيير معادله و توازن 
راهبردي منطقه اي است. او بر اساس فرضيه قبلي آمريکا شعار مي دهد 
اما در عمل واقعيت هاي موجود را درنظر مي گيرد و به همين علت دچار 

سردرگمي شده است. 
وي با بيان اينکه جنگ نظامي ميان ايران و آمريکا به وقوع نمي پيوندد، گفت: ترامپ 
براي پيروز شدن دوباره در انتخابات، به دنبال ايجاد جنگ نظامي و کشتن سربازان 
آمريکايي نيست. کشته هاي سربازان آمريکايي مانع پيروزي دوباره او در انتخابات 
مي شود. همانطور که کارتر در دور دوم انتخابات رياست جمهوري آمريکا به علت 

شکست در عمليات طبس پيروز نشد.
معاون امور بين الملل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسامي بيان کرد: مقام معظم 
رهبري هم قبل از اين فرمودند »جنگ نظامي با آمريکا به وقوع نمي پيوندد زيرا ما 
به دنبال جنگ با آمريکا نيستيم.« البته تشنج در منطقه براي آمريکا منفعت دارد 
 زيرا براي حفاظت از عربستان و امارات، دارهاي عربي دريافت مي کند. پايگاه هاي 
نظامي آمريکا در تيررس ايران است و حمله به ايران باعث هدف قرار گرفتن پايگاه 

هاي آمريکايي مي شود.      
وي با اشاره به ايجاد تنش توسط همسايه هاي منطقه اي در ايران گفت: دو جبهه  
در منطقه وجود دارد: جبهه اي با حضور آمريکا، اسرائيل و کشورهاي شاهنشاهي 
ديکتاتور منطقه و جبهه ديگر شامل آزادي خواهان و مردم سااران. اين دو جبهه 
در برابر يکديگر صف آرايي کرده اند. اگر مردم سااري گسترش پيدا کند، جبهه 
کشورهاي ديکتاتور منطقه اي سقوط مي کند و بنابراين آمريکا و شرکاي منطقه 

اي به دنبال حذف مردم سااري هستند.  
شيخ ااسام در پايان با اشاره به اينکه در عراق مردم سااري جديدي با همکاري 
شيعه و سني شکل گرفته است، گفت: آمريکا و سعودي ها هر گونه جنايتي انجام 
دادند تا اين شيوه حکومت پا نگيرد. اما با پايداري ملت عراق و همکاري ايران، 
نقشه هاي آنها عملياتي شد. آمريکا به دنبال تشکيل ناتوي عربي بر عليه ايران بود 

اما نتوانست چنين کاري انجام دهد. 

آيت اه صديقي:
 ايران به اقدام انگليس

پاسخ دندان شکن خواهد داد
امام جمعه موقت تهران گفت: ايران به اقدام انگليس پاسخ دندان شکن خواهد داد.

به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري تسنيم، آيت اه محمدکاظم صديقي 
در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران در خصوص نقض عهد آمريکا گفت: 
آمريکا در برابر کساني که قانون رايج بشريت را قبول کردند، رسوا شد. آمريکا 
قبل از نقض برجام و خروج از آن، در زمان اوباما تحريم ها را تشديد کرد. مقام 
معظم رهبري فرمودند که اگر آن ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش مي زنيم. با 
گذشت يک سال از تعهداتي که اروپايي ها به آن عمل نکردند، تابع آمريکا شدند 
و آنچه را که آن ها تحريم ظالمانه کردند با آن ها همکاري کردند. وي افزود: در 
دو ماهي که فرصت داده شد، پايان يافت و امروز مسئوان کشور متفق القول 
هستند که تعهدات برجامي را کاهش بدهند و اين کاهش البته باز در چارچوب 
برجام است. طبق مواد 26 و 36 اجازه داده شده است که طرف در تعهدات خود 
تجديدنظر بکند. ايران با پشتيباني مردم شهيدداده تصميم دارد غني سازي را 
باا ببرد و به 20 درصد و هر ميزاني که ازم داريم، باا ببريم. ما در اين رابطه 
ماحظه هيچ کس را نخواهيم کرد.امام جمعه موقت تهران گفت: همه بايد توجه 
داشته باشند که در تمام مصيبت هايي که براي بشر پيش مي آيد، انسان هاي 
استوار سوءاستفاده نمي کنند، بلکه هر تهديدي را به فرصت تبديل مي کنند. 
تمام برکاتي که عايد بشر شده، بر اثر فشارها بوده است؛ اگر مقاومت ما در جنگ 
نبود، امروز آن پهپاد آمريکايي را نمي توانستيم بزنيم. در جنگ اقتصادي نيز 
بايد همچون جنگ نظامي، به عاشقان نظام ميدان داد تا عرصه هاي اقتصاد را در 
موقعيتي قرار دهند که ملت ما پيروز و دشمنان سرافکنده شوند.صديقي عنوان 
کرد: رهبرانقاب در بيانيه گام دوم بر جوان گرايي تاکيد داشتند. خبرهايي 
دريافت کرده ايم که در برخي مناصب اقتصادي، برخي جوانان کارآزموده استقرار 
پيدا کرده اند. اميدواريم که موردي نباشد و جرياني باشد و از آن جوانان انقابي 
حمايت شود؛ بايد به جوانان انقابي ميدان داده شود.وي در خصوص توقيف 
يک نفتکش ايراني توسط انگليس هم گفت: حادثه اهواز پيش آمد که با موشک 
پاسخ داده شد. من اطمينان مي دهم که انگليسي ها بابت جسارتشان از بازوان 

قدرتمند ما سيلي خواهند خورد و پشيمان خواهند شد.

مشهد الرضا آرام بخش شيفتگان 
اهل بيت عصمت وطهارت

ادامه از صفحه اول
اوج اقتدار علمي:

در زماني که امام در ايران حضور داشتند مامون جلسات مناظره بين آن 
حضرت ومتوليان اديان ديگر وصاحبان فکر وانديشه برقرار مي نمود ودر 

همه جلسات بدون استثناءحضرت درخشش بيشتري پيدا مي کرد.
تداوم جلسات مناظره موجب شد آوازه موقعيت علمي حضرت در سراسر 
امپراطوري عظيم اسامي آن روزگسترش يافته دانشمندان اسامي وغير 

اسامي به کانون علم وقدرت ايران گرايش پيداکنند .
آشکار شدن عقايد شيعه:

يکي ازنکات جالب زمان امامت امام هشتم )ع(اين بود که افکار وعقايد 
شيعه از مرحله پنهاني )تقيه(بيرون آمدبطوري که آن حضرت وبه تبعيت 
ايشا ن سايرين آشکارا معارف اهل بيت راتبليغ مي کردند وگروه هاي 
متشکل شيعه هم از پوشش تقيه خارج شده وفعاليت هاي خودرا آشکارا 

انجام مي دادند.
چگونگي استقبال ايرانيان ازحضرت رضا)ع(

از فراز هاي حساس وجالب زندگي نامه وامامت حضرت رضا پذيرش درخواست 
مامون ومهاجرت به ايران است که مورد استقبال عظيم مردم ايران قرار گرفت 
 وعلت آن اين بودکه مردم ايران از همان نيمه اول قرن اول هجري با شور و

 جا ذبه اي خاص ودور از بازي هاي سياسي وايت اهل بيت را پذيرفتند وبراي 
آل علي مامن وپناهگاه بودند.

حضور حضرت رضا)ع( در ايران اين پايگاه را از لحاظ علمي ومعنوي 
عمق ووسعت بخشيد واز آن زمان تا کنون ايران به عنوان تنها کشور 
اسامي با اعتقاد به اصل امامت ووايت مرکز فرهنگ تشيع ومعارف 

اهل بيت است.
حضور امام در ايران ومزار شريفشان در خراسان ومرقد خواهر بزرگوارشان 

در قم نقش عمده اي دررشد اين جايگاه داشته است.
تبيين جايگاه امامت:

امام رضا)ع(وقتي در مرو خراسان استقرار پيدا کردند با خبر شدند که در سطح 
جامعه تفکراتي عليه امامت تبليغ شده وعده اي از مردم دچار شبهه افکني شده 
اند. امام ازم ديدند مسئله امامت را براي مردم تبيين وبد ين وسيله جلو افکار 
مسموم دشمنان را بگيرند. دراين ارتباط به يکي از يارانشان آموزش هايي دادند 

تا در محافل گوناگون مطرح نمايد در بخشي از آن چنين فرمودند:
»مگر مردم مقام ومنزلت امامت رادر ميان امت مي دانند تا روا باشد که به اختيار 
وانتخاب خود شان واگذار شود همانا امامت قدرش وااتروشانش بزرگ تر ومنزلتش 
عالي تر ومکانش رفيع تر وعمقش بيشتر از آنست که مردم با عقل خود به آن برسند 

يا به آرائشان آن را دريابندويا با انتخاب خود امامي منصوب کنند؟
امام آن فرد کاملي است که در عصر خود در تمام روي زمين دومي ندارد اين مظهر 
ليس کمثله شيءاست وقتي همتا ندارد در دسترس کسي نيست تا شناخته شود همان 
طور که ستارگان در دسترس بشر نيست اوج مقام رهبري هم در دست بشرعادي 

نيست لذا عقول مردم قادر نيست مقام امامت را بشناسد تااورا نصب کند.«
وايتعهدي مشروط:

امام رضا )ع(مقام وايتعهدي رابه اين شرط پذيرفتند که هيچ گونه دخالتي در 
امور سياسي کشور وعزل ونصب ها نداشته باشند مامون اگرچه با اين سياست 
موفق شد موقتا قيام هاي علويين را خاموش کند اما اين که انتظار داشت از حمايت 
معنوي آن حضرت در جهت تقويت پايه هاي حکومت برخوردار شود موفق نبود. 
دشمنان اسام هم که در قالب عوامل حکومت عباسي با مامون در ارتباط بودند 
دست از کينه توزي بر نمي داشتندوهمواره جايگاه رفيع امامت رابه عنوان يک 

تهديد منعکس مي کر دند.
تحوات علمي درزمان امام رضا)ع(

در بين ائمه شيعه ، چهار نفر از آنان توفيق نشر اسام وگسترش فرهنگ نبوي 
)ص(نصيبشان شده که عبارتند از امام علي،امام باقر،امام صادق وامام رضا صلوات 
اه عليهم، اگرچه هر کدام از ائمه معصومين تا آنجا که شرايط اجازه مي داده است 
در گسترش فرهنگ اسام تاش مي نموده انداما شرايط براي اين چهار امام بيش 

از بقيه فراهم بوده است.
امام عل بن موسي از بدو امامتشان در مدينه که همزمان با جاه طلبي ها وارعاب 
مخالفان خصوصا اهل بيت عصمت وطهارت وپيروان آنان توسط هارون بود نسبت 
به اشاعه فرهنگ نبوي)ص(وتبيين معارف شيعه کوشا بودند وبه همين جهت 
توده مردم آن حضرت را به عنوان دانشمند اهل بيت مي شناختند وشبهات ديني 
ومشکات عقيدتي خود رانزد ايشان مطرح مي کردند در کوتاه مدت مدينه  به 
عنوان کانون نشر معارف اسامي در اذهان مردم جا ي گرفت ودانش پژوهان از 

هر سو روانه مدينه شدند .
با مهاجرت امام به ايران ،خراسان مهد علم ومعنويت جهان اسام شد وباسرعت اين 

آوازه جهاني گرديد ولذا در تاريخ اسام عصر مامون عصر طايي نام گرفت .
انتشارات علمي منسوب به امام رضا)ع(:

از کتب منسوب به آن حضرت، کتاب فقه الرضا وديگري الرساله الذهبيه في الطب 
يا طب الرضا ميباشد. حضرت رضا مطالب فراواني از لحاظ اعتقادي، فلسفي، علمي 
بيا ن نموده اند که شاگردان آن حضرت آن ها را جمع آوري و به صورت جزوه 

ورساله ارائه مي نمودند.
مناظرات حضرت با صاحبان فکر وانديشه از ملل مختلف که جزئيات آن در تاريخ 
ثبت شده بخش عظيمي از افاضات علمي ايشان محسوب مي شود. برخي از محدثان 
تعداد پاسخ هاي آن حضرت رادر زمينه هاي مختلف از 15000تا18000مطرح 
کرده اند که بسياري از آن ها در ارتباط با افکار وارداتي عليه مکتب اسام همچون 

عقايد مانوي، مجوسي، مزدکي، ثنويت و....مي باشد.
مامون امام رامي آزمايد:

اباصلت نديم حضرت مي گويدمامون در قصرش ازحضرت رضا سوال کرد اينکه 
شيعه عقيده دارد»علي قسيم الجنه والنار« امام علي )ع( تقسيم کننده بهشت 
وجهنم است چه توجيهي دارد؟ حضرت فرمود:اي مامون! ايا شما از پدرانتان از 
عبداه بن عباس نقل نمي کنيد که گفته شنيدم که رسول اه فرمود حب علي 
ايمان وبغضه کفر دوستي باعلي، ايمان ودشمني با او کفراست مامون گفت آري 
شنيده ام حضرت فرمود:پس هر کسي علي را دوست داشته باشد به بهشت مي 
رودوهر کسي او را دشمن داشته باشد به جهنم مي رود با اين توصيف علي تقسيم 
کننده بهشت وجهنم خواهد بود.مامون گفت يا ابا الحسن! خدا مرا پس از تو لحظه 

اي زنده نگذارد شهادت مي دهم که تو وارث علم رسول خدا مي باشي.
حضرت رضا )ع(يکي از يارانش را مي آزمايد:امام به يکي از يارانشان فرمودند ايا 
در اين مدت که که در کاس درس ما شرکت مي کردي چيزي فرا گرفته اي؟ 
 عرض کرد من چند نکته را فرا گرفته ام که در زندگي بکار مي بند م. حضرت فرمود 

مي تواني توضيح دهي؟ در جواب گفت:
1-اولين درسي که گرفتم اين بود که ديدم هر چه را دوست بداريم بااخره ما را 
رها مي کند بايد بگذاريم وبگذريم آنچه ماندني است عبادت خالص براي خدا 

ومحبت به مردم است که همواره همراه ما خواهد بود .
2-مشاهده کردم هر کسي در زندگي به چيزي افتخار مي کند ثروت،قدرت، 
مقام، علم، هنر، اما ديدم خداوند تقوا را براي انسان مايه افتخار معرفي کرده 
وفرموده »ان اکرمکم عنداه اتقيکم«مفتخر ترين شما نزد خدا با تقواترين 

شما مي باشد.
3-مشاهده کردم عموما مردم دنبال لذت هستند وچندان به حال وحرامش کاري 
ندارند وديدم همه لذت هاي دنيا موقت است در حالي که خداوند مردم را به لذت 
واقعي ودائمي دعوت مي کند فهميدم که لذت هاي زود گذر دنيا ما را به لذت هاي 

الهي نمي رساند لذا از هوي وهوس در زندگي فاصله گرفتم.
4-ديدم مردم نسبت به هم حسادت مي ورزند که چرا خدا به ديگري آن نعمت را 
داد اما از من دريغ کرد درحالي که ندانسته به کار خدا اعتراض دارم زيرا خداوند 
تقسيم کننده روزي است به هر که هرچه اراده کند مي دهد ولذا تصميم گرفتم 
هر چه را دوست دارم از خدا درخواست کنم هرآنچه مصلحتم باشد خدا به من 

خواهد داد به همين جهت حسادت را از زندگيم دور کردم .
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بديعه زکزاکي در گفت وگوبا رسالت:

ايران،  الگوي جهان اسام  است

  قدرت هاي جهان از شيعيان ايران و 
نمي  و  هراسند  مي  اسامي  انقاب 
خواهند بعد از پيروزي انقاب در ايران، 
انقاب ديگري مشابه آن در نيجريه و 

ساير کشورها رقم بخورد
بود که  به طعنه عنوان کرده    پدرم  
اياات متحده اگر نفت و طاي ما را مي 
خواهد، بدون جنگ و خون ريزي ببرد. 
را  مردم  مايدوگوري،  منطقه  همين  در 
به اسم مبارزه با بوکوحرام کشتند و به 
ماندند،  زنده  که  آنهايي  علت  همين 
جانشان  محافظت  براي  دادند  ترجيح 
اين  واقع  در  کنند.  ترک  را  منطقه  اين 
 توطئه آمريکاست و به دنبال خالي شدن

 مايدو گوري بود تا نفت اينجا را غارت کند

فخرفروشي يک نماينده با چک ۶/۵ ميلياردي
آشغال هاي دوست نداشتني

ادامه از صفحه اول
نماينده مردم استان تهران در شوراي عالي استان ها معتقد است که نمي تواند 
همانند مردم از وسايل نقليه عمومي براي شرکت در جلسات استفاده کند چرا 
که وي بايد از خودروهاي سريع براي رسيدن به موقع در جلسات استفاده کند.به 
گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم، بيستمين اجاس عمومي شوراي 
عالي استان ها صبح روز پنج شنبه به رياست مرتضي الويري برگزار شد و در ابتداي 
اين اجاس محمد قانبيلي نماينده مردم تهران در شوراي عالي استان ها در نطق 
پيش از دستور نسبت به برخي از موضوعات در اين نهاد اعتراض کرد و در ادامه 
تنشي بين قانبيلي و برخي اعضاء صورت گرفت.مرتضي الويري رئيس شوراي عالي 
استان ها نيز درباره تنش ايجاد شده در جلسه شوراي عالي استان ها در ارتباط 
با اخذ حق الجلسه شرکت اعضاي اين شورا در مجامع و جلسات مختلف گفت: 
تعدادي از اعضاي شوراي عالي استان ها تمايل به شرکت در مجامع و کميسيون هاي 
مجلس شوراي اسامي دارند که ما از اين موضوع استقبال مي کنيم و آنها را معرفي 
مي کنيم. قطعاً براي شرکت در اين جلسات بايد حق الجلسه دريافت کنند و به دليل 
اينکه عضويت در شوراها شغل محسوب نمي شود، گرفتن اين حق الجلسه بامانع 
است ولي با توجه به اينکه منابع مالي ما محدود است نمي توانيم مبلغي را در اين 
خصوص پرداخت کنيم. اما حضور در مجامع يا تشکل هايي که نماينده شوراي 
عالي استان ها در آنها حق رأي دارد حق الجلسه آن پرداخت مي شود. در حقيقت 
اگر نماينده ما از استاني براي شرکت در چنين جلساتي در تهران حضور پيدا کند 
موظف هستيم حق الجلسه آن را پرداخت کنيم که اين جلسات حدود سه يا چهار 
جلسه است که حق الجلسه به آن تعلق مي گيرد که در هيئت هاي مختلف اين 

جلسات برگزار مي شود. يکي از اعضا )قانبيلي( يک سال بود که در مجامع مختلف 
شرکت کرده بود و مبلغ 18 ميليون تومان دريافت کرده بود که ما در اين جلسه 
تصويب کرديم که از اين پس فقط با توجه به محدوديت منابع مالي، جلساتي که 
حق رأي وجود دارد براي آن حق الجلسه پرداخت شود.پس از صحبت هاي رئيس 
شوراي عالي استان ها، قانبيلي به ميان خبرنگاران آمد و نسبت به صحبت هاي 
الويري واکنش نشان داد و گفت: بنده به عنوان نماينده شورا در هيئت نظارت 
 کشور که در وزارت کشور برگزار مي شود با حق رأي حضور داشته ام. بنده مجموعا

در طول سال 97 در 57 جلسه حضور پيدا کردم که حدود 10 جلسه آن در مجلس 
بود و مبلغ 18 ميليون تومان را بابت حق اياب و ذهاب! دريافت کرده بودم. بنده از 
پرديس براي شرکت در اين جلسات به تهران مي آيم و براي حضور در اين جلسات 
مصوبه پرداخت حق الجلسه وجود دارد، لذا به اين ترتيب بنده بابت حق الجلسات 
از شوراي عالي استان ها طلبکار هستم و عاوه بر مبلغ 18 ميليون تومان بابت اياب 
و ذهاب، بايد حق الجلسات نيز پرداخت شود و رقم اشاره بابت هزينه اياب و ذهاب 
بنده براي شرکت در جلسات مجمع شوراي عالي استانها است.وي در پاسخ به اين 
پرسش که آيا شما نمي توانستيد با هزينه کمتري و يا از طريق ناوگان عمومي در 
اين جلسات حضور پيدا کنيد، گفت: خبرنگاران مي توانند هرگونه تفسيري کنند.
قانبيلي با کنايه ادامه داد: شما خبرنگاران مي توانيد در هيئت رئيسه شوراي عالي 
استان ها قرار بگيريد و اين رقم را کاهش دهيد!نماينده مردم استان تهران در شوراي 
عالي استان ها با تأکيد بر اينکه پرداخت هزينه اياب و ذهاب براي شرکت در مجامع 
مصوبه هيئت رئيسه شوراي عالي استان ها را دارد، افزود: ما نماينده مردم هستيم 
و در واقع نمي توانيم مثل مردم در جلسات شرکت کنيم و مجبورم از يک وسيله 
سريع تري استفاده کنم تا در جلسات حضور به موقع را داشته باشم. البته بنده امروز 
که خواستم در جلسه شوراي عالي استانها شرکت کنم از مترو استفاده کردم.وي در 
پاسخ به اين پرسش که شما در نطق پيش از دستور خود عنوان کرديد که شوراها 
پول را دريافت نمي کنند و در واقع نان و ماست مي خورند اين صحبت هايتان با 

دريافت مبلغ 18 ميليون تومان تحت عنوان هزينه اياب و ذهاب همخواني ندارد 
گفت: قطعاً حرفهايم به هم ربط دارد و مبلغي که بنده دريافت کردم بابت يک سال 
است و بنده بابت 57 جلسه مجمع مبلغ 18 ميليون تومان دريافت کردم که براي 
هر رفت و آمدي و شرکت در مجمع مبلغ 315 هزار تومان به عنوان هزينه اياب و 
ذهاب پرداخت کردم.قانبيلي در ادامه در واکنش به سواات مکرر خبرنگاران در 
ارتباط با دريافت هزينه ميليوني بابت رفت و آمد گفت: چرا شماها مي خواهيد مرا 
محکوم کنيد.نماينده مردم تهران در شوراي عالي استان  ها در ادامه در پاسخ به اين 
پرسش که صحبت هاي شما در ارتباط با دريافت مبلغ ميليوني بابت تردد براي 57 
جلسه مغاير با صحبت هاي الويري رئيس شوراي عالي استان هاست، گفت: ايشان 
بيايد ثابت کند وآقاي الويري اشتباه مي کند و در اين خصوص اطاعاتي ندارد و 
بيايد بگويد که آيا ريالي بابت حضور بنده در جلسات مجمع داده است يا خير و اگر 
ريالي داده است بنده دو زار به وي پرداخت مي کنم و تمام پول هايي که ايشان داده 
است بابت اياب و ذهاب بوده است و ايشان متاسفانه اطاعات دقيقي ندارند و ما 
و شما خبرنگاران را به چالش مي کشانند. وي در پاسخ به اين پرسش که در سال 
جاري در چند مجمع شرکت کرده ايد؟ گفت: ما عموماً در ماه چهار يا پنج مجمع 
شرکت مي کنيم، در فروردين  ماه، دو مجمع، ارديبهشت ماه پنج مجمع، خرداد 

ماه چهار مجمع و تيرماه تا اان سه مجمع شرکت کرده ام.
قانبيلي در پاسخ به اين پرسش که در صورتي که شورا ديگر مبلغي تحت عنوان 
هزينه  اياب و ذهاب پرداخت نکند آيا شما باز هم در اين مجامع شرکت خواهيد 
کرد يا خير، گفت: مگر بنده براي دريافت پول اين مجامع مي روم، الحمده بنده 

آنقدر دارم که با 10 تا 15 ميليون زندگي نکنم!
وي در ادامه عکسي در ارتباط با چکي به مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون تومان در 
گوشي موبايل خود به خبرنگاران نشان داد و گفت: اين چک بابت مبايعه نامه يک 
ملک بوده است. وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه کارتان چيست 

گفت: کار ما آشغال است و آشغال جمع مي کنيم.
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"آگهي تجديد مزايده"
شركت تعاوني چند منظوره تاش زنجان در نظر دارد، اماك خود به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان 
مي توانند، جهت دريافت اسناد مزايده و اطاع از شرايط آن و نيز براي بازديد از ملك، تا 10 روز از تاريخ انتشار آگهي، از ساعت 8 صبح الي 14 ظهر، 
به دفتر شركت به آدرس زنجان: خيابان امام خمينيـ  كوچه حاج نوروز لر فرعي ملكيـ  پاك 12، مراجعه نموده و حداكثر تا ساعت 14 ظهر مورخ 
98/5/2 قيمت پيشنهادي خود و اسناد مربوطه را تسليم نمايند. ساير شرايط و جزييات مربوط به مزايده، طبق شرايط مندرج در اسناد خواهد 
بود. همچنين هزينه آگهي ها، كارشناسي و ساير هزينه هاي قانوني مربوط به انجام مزايده، به عهده برنده مزايده مي باشد. اين شركت در رد يا قبول 

هر يك از پيشنهادها مختار است.

جهت كسب اطاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 09127423797 ـ 09123415705 ـ 09121417471 ـ 33360777 تماس حاصل 
نماييد. 

تاريخ انتشار 98/4/22ـ  م الف 106

آگهي مزايده عمومي
شهرداري بندر امام خميني )ره( به استناد مصوبه شماره 1 مورخ 97/12/26  شوراي محترم اسامي شهر در نظر دارد سالن بخش آبزيان واقع در نهالستان گل و گياه به آدرس 
بلوار آيت اله طالقاني را به منظور پرورش ماهيان زينتي به متراژ 382 مترمربع را از طريق مزايده با شرايط و مشخصات ذيل با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها به مدت يك 

سال شمسي به بخش خصوصي اجاره نمايد. 
1- زمان دريافت اسناد: 

به مدت ده روز از روز شنبه 98/4/29 لغايت روز سه شنبه 98/5/8
2- محل دريافت اسناد مزايده: 

بندر امام خميني )ره(ـ  بلوار آ يت اله طالقانيـ  روبه روي درمانگاه راه زينب )س(ـ  ساختمان مركزي شهرداريـ  طبقه دومـ  واحد حقوقي و قراردادها تلفن: 23- 52222020 - 061
3- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده: 

فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال غيرقابل استرداد به حساب فراگير به شماره 1083057382 نزد بانك تجارت مركزي به نام شهرداري بندر امام خميني )ره(
4- زمان تحويل پيشنهادها و بازگشايي پاكت هاي مزايده:

پيشنهاددهندگان مي بايست پاكت ها را در روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 تا ساعت 12 به دبيرخانه شهرداري بندرامام خميني )ره( واقع در بلوار آيت اله طالقانيـ  روبه روي 
درمانگاه راه زينب )س(ـ  ساختمان مركزي شهرداريـ  طبقه همكف تسليم و رسيد دريافت نمايند. پيشنهادهاي واصله در ساعت 12/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 

98/5/9 توسط كميسيون عالي معامات شهرداري كه در محل دفتر شهردار تشكيل مي گردد بازگشايي، قرائت و رسيدگي مي شود. 
5- مبلغ پايه اجاره بها طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري: 

اجاره بهاي ماهانه 8/500/000 ريال و جمعا براي يك سال شمسي 102/000/000 ريال 
6- تضمين شركت در مزايده:

متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده 5 درصد از قيمت اوليه اجاره بها به مبلغ 5/100/000 ريال را به يكي از سه طريق ذيل ارائه نمايند.
الف( واريز مبلغ 5 درصد به حساب سيباي شماره 0105424881000 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندر امام خميني )ره( و رسيد نمودن فيش واريزي در واحد درآمد.

ب( به صورت ضمانت نامه بانكي به نام شهرداري بندر امام خميني )ره( به مدت دو ماه 
ج( چك تضمين شده بانكي

تبصره: در صورت عدم ارائه ضمانت نامه شركت در مزايده توسط متقاضيان از شركت كردن آنها در مزايده جلوگيري به عمل خواهد آ مد. 
7- ماك تعيين برنده مزايده، بااترين قيمت پيشنهادي مي باشد.

8- شركت در مزايده به منزله بازديد و اطاع كامل از وضعيت موجود بوده و متقاضيان جهت كسب اطاع بيشتر و مشاهده محل مي توانند همه روزه به آدرس مذكور مراجعه 
نمايند.

9- به پيشنهاد مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و يا پاكاتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه شهرداري تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10- ايحه قانوني منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامات دولتي مصوب سال 1337 حاكم بر اين مزايده مي باشد.

11- ساير اطاعات مورد نياز در اسناد مزايده ارائه شده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/29

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 عمليات برش و جمع آوري چمن 

در فضاهاي سبز سطح شهر )نوبت اول(
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: عمليات برش و 
جمع آوري چمن در فضاهاي سبز سطح شهر( به شمار 2098090549000003 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/4/22 مي باشد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 19:00 روز سه شنبه تاريخ 98/5/1 
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه تاريخ 98/5/12
زمان بازگشايي پاكت  ها: ساعت 9:00 روز يكشنبه تاريخ 98/5/13

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها 
الف:  آدرس سيرجان بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري و تلفن 42338102- 034

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/22 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/29

آگهي مزايده عمومي
شهرداري بندر امام خميني )ره( به استناد مصوبه شماره 2 مورخ 97/10/2 شوراي محترم اسامي شهر در نظر دارد يك باب مغازه ملكي واقع در بازار شهرداري به متراژ تقريبي 18 مترمربع 

را از طريق مزايده با شرايط و مشخصات ذيل با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها به فروش برساند.
1- زمان دريافت اسناد: 

به مدت ده روز از روز شنبه 98/4/29 لغايت روز سه شنبه 98/5/8
2- محل دريافت اسناد مزايده: 

بندر امام خميني )ره(ـ  بلوار آ يت اله طالقانيـ  روبه روي درمانگاه راه زينب )س(ـ  ساختمان مركزي شهرداريـ  طبقه دومـ  واحد حقوقي و قراردادها تلفن: 23- 52222020 - 061
3- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده: 

فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال غيرقابل استرداد به حساب فراگير به شماره 1083057382 نزد بانك تجارت مركزي به نام شهرداري بندر امام خميني )ره(
4- زمان تحويل پيشنهادها و بازگشايي پاكت هاي مزايده:

پيشنهاد دهندگان مي بايست پاكت ها را در روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 تا ساعت 12 به دبيرخانه شهرداري بندرامام خميني )ره( واقع در بلوار آيت اله طالقانيـ  روبه روي درمانگاه راه 
زينب )س(ـ  ساختمان مركزي شهرداريـ  طبقه همكف تسليم و رسيد دريافت نمايند. پيشنهادهاي واصله در ساعت 12/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 توسط كميسيون 

عالي معامات شهرداري كه در محل دفتر شهردار تشكيل مي گردد بازگشايي، قرائت و رسيدگي مي شود. 
5- مبلغ پايه فروش ملك طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري: 

به ازاء هر مترمربع مبلغ 15/500/000 ريال و جمعا بابت 18 مترمربع مبلغ 277/760/000 ريال 
6- تضمين شركت در مزايده:

متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده 5 درصد از قيمت اوليه پايه فروش ملك به مبلغ 13/888/000 ريال را به يكي از سه طريق ذيل ارائه نمايند.
الف( واريز مبلغ 5 درصد به حساب سيباي شماره 0105424881000 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندر امام خميني )ره( و رسيد نمودن فيش واريزي در واحد درآمد.

ب( به صورت ضمانت نامه بانكي به نام شهرداري بندر امام خميني )ره( به مدت دو ماه 
ج( چك تضمين شده بانكي

تبصره: در صورت عدم ارائه ضمانت نامه شركت در مزايده توسط متقاضيان از شركت كردن آنها در مزايده جلوگيري به عمل خواهد آ مد. 
7- هرگاه نفرات اول تا سوم حاضر به خريد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط مي گردد. 

8- ماك تعيين برنده مزايده، بااترين قيمت پيشنهادي مي باشد.
9- كليه هزينه هاي كارشناسي، نقل و انتقال و سند مالكيت، چاپ آگهي و غيره برعهده برنده مزايده مي باشد. 

10- صدور سند مالكيت به نام برنده منوط به تسويه حساب نهايي با واحد اماك شهرداري مي باشد و كليه هزينه هاي اخذ سند مالكيت برعهده برنده مزايده مي باشد. 
11- برنده مزايده مي بايست ظرف مدت حداكثر ده روز پس از اعام نظر كميسيون معامات شهرداري نسبت به واريز وجه اقدام نمايد. در غير اين صورت سپرده شركت در مزايده ضبط و 

نفر دوم به عنوان برنده اعام خواهد شد.
12- شركت در مزايده به منزله بازديد و اطاع كامل از وضعيت موجود بوده و متقاضيان جهت كسب اطاع بيشتر و مشاهده ملك مي توانند همه روزه به آدرس بازار شهرداري مراجعه 

نمايند.
13- به پيشنهاد مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و يا پاكاتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه شهرداري تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14- ايحه قانوني منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامات دولتي مصوب سال 1337 حاكم بر اين مزايده مي باشد.
15- ساير اطاعات مورد نياز در اسناد مزايده ارائه شده است. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/29 محمد عبياوي ـ شهردار بندر امام خميني )ره(محمد عبياوي ـ شهردار بندر امام خميني )ره(

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

سپرده شركت در مزايده قيمت پايه به ريال اعيان شامل مقدار ملك عرصه نام ملك رديف 

يك قطعه باغ زيتون در طارم 1
عليا "كيلومتر 3 جاده گيلوان 

به آببر"

 - 4022 اصله درخت زيتون198276 مترمربع 
  - 121 اصله درختان ميوه متنوع

  - 76 مترمربع ساختمان مسكوني
  - داراي انباري و استخر ذخيره آب به حجم 46 متر مكعب

  - سيستم آبياري درختان قطره اي
  - داراي چاه عميق

 - يك رشته انشعاب برق سه فاز 

160/000/000/0002/000/000/000

يك قطعه باغ 65 هكتاري در 2
زنجان كيلومتر 4/5 جاده 

فرودگاه زنجان 

- 31330 اصله نهال پيوندي از درختان ميوه و گردو ـ يك باب 650000 مترمربع 
ساختمان نگهباني و كارگريـ  سيستم آبياري درختان قطره ايـ  
داراي 4 حلقه چاه آب به عمق متوسط 130 متر ـ داراي 4 رشته 

انشعاب برق سه فاز و يك رشته برق تك فاز 

161/000/000/0002/000/000/000

يك واحد انباري در جاده 3
كشتارگاه جنب شركت 

جهاد نصر 

انباري، موتورخانه، بارانداز، 4 دستگاه سالن سوله و ساختمان 81892/17 مترمربع 
اداري و نگهباني و باسكول )مجموعا به مساحت تقريبي 7005/26 

 مترمربع. داراي يك حلقه چاه آب كشاورزي
  - يك رشته برق سه فاز 

66/000/000/0001/000/000/000

شركت تعاوني چندمنظوره تاش 

نوبت اولنوبت اول

s              o             c             i              a           l

سبك زندگي من

تلنگر    خودماني

روايِت درد

حرف حساب

اگر تند و شتابان مدارج عالي تحصيلي را طي مي کنيد، براي يک لحظه به 
اين بينديشيد که چرا درس مي خوانيد؟ آيا دريافت مدرک فوق ليسانس و 
دکتري قرار است ابزاري براي خودنمايي شما باشد و از اين طريق به جايگاه 
و منزلت اجتماعي دست پيدا کنيد؟ اگر علم را براي علم نمي آموزيد، وقت 
خود را بيهوده تلف نکنيد. با کمال احترام برگزيدن چنين سبک زندگي 
اشتباه محض است. اين کشور پر است از آدم هاي عاشق مدرک که هنوز در 
خوان اول مانده اند و جوياي کارند. دنبال مهارت باشيد و طالب انسانيت، 

کسب جايگاه و منزلت به مدرک نيست. 

 مادرها و پدرها بزرگترين ثروت هاي زندگي ما هستند. مادرم هميشه 
مي گويد، تا وقتي مادر بزرگت را از دست نداده بودم، نمي دانستم چه 
نعمتي در زندگيم دارم. همه ما آدمها اين مدلي هستيم، قدر چيزهاي 
باارزش زندگي مان را نمي دانيم و وقتي از دست شان مي دهيم، تازه مي 
فهميم چه ُدر گرانبهايي را از دست داده ايم. بياييد قدر داشته هايمان را 

بدانيم و اگر هنوز والدين مان زنده هستند، قدردانشان باشيم. 

شهروز هستم. سه ماه است که بيکارم. فعانه بيمار جسمي ام و نه روحي. 
اما چند وقت پيش يعني حدود سه ماه قبل، ناگهان دچار تب و لرز شدم 
و خانواده ام مرا به بيمارستان بردند. به دليل عدم تسويه حساب از سوي 
کارفرما، پولي در دست و بال خودم و خانواده ام نبود و اورژانس به دليل 
همين مسئله بي پولي مرا پذيرش نکرد. در همان حالت بد، همسرم را 
ديدم که حلقه ازدواجمان را از دستش درآورد تا به عنوان پول بپردازد، 
اما متصدي آن بيمارستان خيلي راحت گفت، برو حلقه ات را بفروش و 
پولش را بياور، اگر دير بجنبي بيمارت مي ميرد و اگر بميرد به حال ما 
فرقي ندارد، خودت بدبخت مي شوي. خواستم بگويم بابت اين وضعيت 

متاسفم که پول مهمتر از جان بيمار است. 

مينا قرايي: تو را به خدا فکري براي بازار اجاره بها بکنيد. پارسال براي اجاره 
خانه اي 70 متري در شهر ري 20 ميليون تومان وديعه دادم و ماهيانه 
يک ميليون تومان اجاره، اان صاحب خانه پايش را در يک کفش کرده 
و مي گويد، 40 ميليون تومان وديعه مي خواهم و ماهيانه دو ميليون 
 تومان پول اجاره بها، آخر انصافتان کجا رفته به خدا دستمان خاليست. 
مهران الهي: خواهش مي کنيم براي سال تحصيلي جاري کاري کنيد که 
مدارس دولتي از ما شهريه دريافت نکنند. هرسال مسئوان مي گويند 
گرفتن پول از اولياء خاف قانون است ولي مدارس از ما تحت عنوان کمک 
هزينه، شهريه مي گيرند آن هم به صورت اجباري و اگر پرداخت نکنيم، 

آبروي فرزندانمان را در مدارس مي برند. 

يك فنجان تيتر
روزنامه رسالت در اين ستون مهمترين عناوين خبري رسانه ها را به 

مخاطبان خويش ارائه مي دهد.
*حجت ااسام والمسلمين عليرضا سليمي، عضو کميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس: آموزش و پرورش نبايد پاتوق احزاب باشد/ خبرگزاري 

فارس
*يحيي کمالي پور، نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس: مرکز وکاي 

قوه قضائيه در رابطه با جذب وکيل منع قانوني ندارد/ خبرگزاري مهر
*دکتر محمد اسماعيل اکبري، مشاور عالي وزير بهداشت: وضعيت نگران کننده 

جمعيت در ايران / امکان باروري تا 54 سالگي/ خبرگزاري ايسنا

|گروه اجتماعي- زهره سادات موسوي|
قطار کسب مدرک ايستگاه ها ي بي شماري دارد که 
با وعده رسيدن به ايستگاه موعود به مسافرانش اجازه پياده 
شدن نمي دهد. حتي اگر خودمان درهر کدام از اين ايستگاه 
ها قصد پياده شدن داشته باشيم هميشه ديگراني هستند 
که ما را به ماندن در آن و رسيدن به ايستگاه پاياني تشويق 
کنند. ولي آيا اين قطار پاياني هم دارد؟ به راستي در ايستگاه 

پاياني چه چيز در انتظار ماست؟ 
امروزه در هر خانواده اي يک دانشجو و يا يک فارغ التحصيل 
پيدا مي شود. پدر و مادر هايي که  فرزندانشان را براي 
کسب مدارج عالي تحصيلي و به تبع آن رسيدن به شغل و 
 موقعيت اجتماعي بهتر تشويق به ورود به مراکز آموزش عالي 
مي کنند و حتي حاضر هستند هزينه هاي زيادي را هم در 
اين راه تقبل کنند. اما آيا اين فرزندان به موقعيت مطلوب 

مورد انتظاردست مي يابند؟ 
آيا براي رسيدن به منزلت اجتماعي و شغل حتما بايد دانشگاه 
رفت؟ چند درصد از افرادي که به دانشگاه رفته اند شغل 
متناسب با تحصيات خود را دارند؟ چند درصد صرفا براي 
گرفتن مدرک درس خوانده اند و از ابتدا چشم اندازي را براي 
خود متصور نبوده اند؟ اگر اين سؤاات را از فارغ التحصيان 

دانشگاهي بپرسيم پاسخ شان چه خواهد بود؟ 
اميد علي پارسا ـ رئيس مرکز آمار ايران به تازه ترين آمار 
اين مرکز اشاره  مي کند و مي گويد: بر اساس آمارها نرخ 
بيکاري جوانان به 27 درصد رسيده و ميزان بيکاري فارغ 
التحصيان دانشگاهي افزايش پيدا کرده است. او سهم فارغ 
التحصيان دانشگاهي از کل بيکاران کشور را 40/5 درصد 
ذکر مي کند و مي گويد: نزديک به 550 هزار شغل طي 9 ماهه 
 امسال ايجاد شده ولي به نسبت برنامه و نياز کشور که حدود 

900 هزار شغل است، عقب هستيم.
همچنين بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
 بخشي از جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهي قبل از 
فارغ التحصيل شدن، ضمن تحصيل شاغل هستند. از 4/۸ 
ميليون نفر دانشجو حدود ۸00 هزار نفر ) 17 درصد( شاغل 
هستند. حدود 34 درصد از کل فارغ التحصيان و 52 درصد 
از زنان فارغ التحصيل دانشگاهي غير فعال هستند يعني 
تمايلي به فعاليت اقتصادي ندارند. با در نظر گرفتن غير 
 فعال بودن 34 درصد از فارغ التحصيان و شاغل بودن حدود 
17 درصد از افراد در حال تحصيل، در مجموع 51 درصد از اين 
 جمعيت در زمره افراد بيکار و در جستجوي کار قرار نمي گيرد و 

مي بايست براي نيمي از آنها فرصت شغلي ايجاد کرد. 
*مدرك گرايي جرياني قوي و اجتناب ناپذير

برهمين اساس رضا روستا آزاد، رئيس اسبق دانشگاه صنعتي 
شريف با بيان اينکه جريان مدرک گرايي در کشور بسيار قوي 
است به روزنامه رسالت مي گويد:» سالها پيش خانواده ها 
با ولع زيادي فرزندان خود را براي دکتر و مهندس شدن به 
خارج از کشور مي فرستادند. تا جايي که حتي کشورهايي 
نظير اوکراين، تاجيکستان و ارمنستان نيز که اصا مدارکشان 
به درد ما نمي خورد،مقصد مهاجرت تحصيلي افراد بود. اين 
اشتياق زياد به کسب مدرک باعث شد دست اندرکاران به 
فکر رفع اين نياز در داخل کشور بيفتند.  اين جذب دانشجو در 

داخل از طرفي مثبت بود به اين سبب که مشکات مهاجرت 
و زندگي در خارج و تأمين هزينه هاي آن را براي خانواده ها 
برطرف کرد اما اين جريان اجتناب ناپذير از طرفي هم باعث 
شد تعداد زيادي از کساني که سواد ازم را نداشتند تحت 

عنوان مدارک مختلف وارد بازار شوند.«
وي به لزوم اهميت مصاحبه تخصصي براي جذب نيروي 
کار اشاره کرد و گفت: » در خيلي از کشور ها مثل ژاپن و 
آمريکا براي کسي که مي خواهد جذب کار شود مدرک يکي 
از نيازمندي هاست و حتما نياز به مصاحبه تخصصي بسيار 
با کيفيت هم هست. رانت موجود در دستگاه هاي دولتي 
باعث شد که افراد زيادي به صرف داشتن مدرک جذب کار 
شوند در حالي که هيچ مصاحبه و گزينشي در زمان جذب 

صورت نمي گرفت.«
وي در ادامه خاطر نشان کرد: » هنگامي که درآمد هنگفتي 
از نفت وارد جامعه مي شد، کساني که مدرک تقلبي در دست 
داشتند بدون دارا بودن شايستگي از مواهب آن بهره مند 
شدند و به بهانه مدرک حقوق گرفتند. در حال حاضر درآمد 
ناشي از نفت هم کم شده و وقتي در بخش خصوصي يا دولتي 
درآمد سرسام آور نفت نباشد، کساني جذب خواهند شد که 
کارآيي داشته باشند نه اينکه صرفا مدرک داشته باشند. به 
نظرم اقتصاد بدون نفت راهي به سوي هنجارهاي خوب در 

حوزه اشتغال است. «
*پول بده مدرك بگير!

رئيس سابق دانشگاه شريف با تاکيد بر رشد ناموزون آموزش 
 عالي به عنوان  يکي از پيامدهاي اين جريان اظهار داشت: 
» رشد ناموزون آموزش عالي در دانشگاه هاي پيام نور، آزاد و 
 دولتي هم اکنون تقريبا يک سوم شده است. يعني دانشگاه هاي 
دولتي يک سوم، پيام نور يک سوم و آزاد هم يک سوم که 
البته انگيزه هاي سياسي هم در دامن زدن به اين قضيه بي 
تأثير نبوده است. در واقع در شرايطي که يک ميليون دانشجو 
براي ما کافي است اين عدد تبديل به سه ميليون شده و اين 
سه ميليون واقعا نتوانسته درکنکور و امتحانات استاندارد، 

مدرک کسب کنند بلکه فقط به صرف پرداخت پول به يک 
سري بنگاه هاي اقتصادي  مدرک خود را گرفته اند. قطعا 
اين زيبنده ما نيست ولي کاري نمي توان کرد. چون اگر 
جلو آن گرفته شود مردم مي روند افغانستان و تاجيکستان 

مدرک مي گيرند. «
وي تنها راه تبديل اين تهديد به فرصت را انجام مصاحبه براي 
جذب دانست و گفت: »مصاحبه تخصصي باعث مي شود که مردم 
بدانند بعد از يک عمر درس خواندن ممکن  است، فرزندشان 
داراي شغل نشود. خانواده ها بايد بدانند صرف مدرک به معناي 
شغل و امکانات نيست و بايد سواد و تخصص و کارآمدِي در 

جامعه را نيز به فرزندانشان ياد دهند.«

روستا آزاد با اشاره به تئوري اي که در زمان مرحوم هاشمي 
رفسنجاني و در پي سفر ايشان به ژاپن در کشور اجرا شد، 
افزود: »مرحوم هاشمي رفسنجاني در سفربه ژاپن، تئوري 
توسعه را يافتند که طبق آن براي رشد بايد آنقدر تحصيل 
کرده داشته باشيم که کسي که مي خواهد کارآفريني کند 
براي انتخاب نيرو از ميان اين افراد دستش باز باشد. به نظرم 
اين تئوري شکست خورده است. حتي در زماني که رياست 
دانشگاه شريف را به عهده داشتم، سفير ژاپن به من گفت 
که شما اين همه نيرو تربيت مي کنيد براي چه؟ گفتم اين 
تئوري را آقاي رفسنجاني بعد از سفر به کشور شما پيشنهاد 
دادند. گفت ما اصا اين تئوري را قبول نداريم  و تحويل اين 
 تعداد افراد داراي مدرک به جامعه بدتر است چرا که خيلي ها 

به اعتبار مدرک کار نمي کنند.«

اين استاد دانشگاه با اشاره به گستردگي هرم سرمايه انساني 
تاکيد کرد: » به راستي تمام هرم سرمايه انساني، دکتر نيست. 
در اين هرم دکتر کم ترين تعداد را داراست. ارشد، کارشناسي، 
تکنيسين، کارگر متخصص و کارگر عادي هم بايد در اين هرم 
تربيت بشوند و از اين جهت به خصوص وزارت کار و وزارت 
صنايع و دستگاه هاي ديگر بايد دست به کار شده و با توجه 

به اين هرم اجازه تربيت نيرو بدهند.«
وي افزود: » متاسفانه وزارتخانه هاي ما در اين جهت حرکتي 
نمي کنند و جامعه در اين خصوص رها شده و همين طور 
پيش مي رود و جامعه هم مجبور است با توجه به جبر روزگار با 
هنجارهاي درست همگرا شود. وزارتخانه هاي ما و در راس آن 
وزارت کار واقعا وزارتخانه بيکاري است و اثر مثبتي در جامعه 
ندارد و خيلي از وزارتخانه ها ماموريت راهبردي خودشان را 
نشناخته ونمي توانند عمل کنند  لکن آقايان رؤسا بر صندلي 
هاي خود نشسته اند و ماشين  امضا هستند و کارهاي  روزمره 

را انجام مي دهند.«
*رؤيايي از جنس كار و منزلت اجتماعي 

محمد مهدي نژاد نوري، معاون پژوهشي سابق وزارت علوم 
هم در گفت وگو با روزنامه رسالت ضمن بيان اينکه  مسئولين 
بايد به نيازمندي هاي به حق براثر فضاسازي در جامعه، پاسخ 
شايسته اي بدهند، اظهار کرد: » درگذشته اي نه چندان دور 
جوانان ما براي گرفتن حتي مدرک ليسانس به خارج از کشور 
و يا هند مي رفتند به اين اميد که بتوانند شغل بهتر و منزلت 
اجتماعي به دست بياورند و از آن سو، بخش زيادي از افرادي 
که در سال هاي اخير به اخذ مدرک دکتري روي آورده اند، به 
اين اميد بودند که عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي 
و يا مراکز پژوهشي شده و به اين ترتيب کار خوب و منزلت 

اجتماعي داشته باشند.«
وي ادامه داد: » معمول است که چنين نگاه هايي به هر دليلي 

که اتفاق افتاده نگاه درستي نيست و  در کشورهايي که از علم 
به حد باايي استفاده کرده و بسياري از محصوات و خدمات 
خودشان را مبتني بر دانش پي مي گيرند و از بازار کار و نفوذ 

بسياري هم برخوردارند، نگاهشان به بازار کار است.«
وي با اشاره به بحث رونق توليد و نظام ارتقاء افراد حين کار 
به عنوان عواملي که مي تواند اين تب را فروکش کنند، خاطر 
نشان کرد: » اگر بحث رونق توليد يا رونق اقتصادي که رهبر 
انقاب چندين سال قبل فرمودند، بتواند اشتغال را به سطح 
متوازني برساند، آنگاه تب مدرک گرايي فروکش خواهد کرد. 
چرا که اگر از ديپلم  تا دکتري به شکل متوازن فضاي کاري 
تعريف کنيم خيلي ها شايد انگيزه نداشته باشند به سطوح 
بااتر بروند. از طرف ديگر هم اگر ما در واقع  نظام ارتقاء افراد 
را حين اشتغال ببينيم باز هم اين قصه فروکش مي کند و بعد 

مدرکي که به دست مي آيد مدرک واقعي خواهد بود.«
* نمي گوييم مدرك نباشد 

اين عضو هيئت علمي دانشگاه اصل صدور مدرک را ضروري 
 دانسته و تاکيد مي کند:  » طبعا دستگاه هاي عمومي 
نمي توانند به صرف ادعاي افراد که ما کار بلديم، دست به انتخاب 
نيرو بزنند و اين هم که عده اي را وارد کار کنند و مهلتي به آنها 
بدهند ممکن است خساراتي وارد کند و يا کيفيت کار را پايين 
بياورد. چنين ريسکي را هم کمتر مي پذيرند. بنابراين اصل صدور 
مدرک بايد باشد و به نوعي کيفيت سنجي افراد مطرح باشد. 
حتي دولت در نقش حاکميت بايد در جايي که مدارک را مي 
دهند،مميزي انجام بدهد و مدارکي که صادر مي شود حداقل 

کيفيت ازم  را  براي تصدي يک شغل داشته باشد.« 
نژاد نوري توازن رشته ها را در بحث مدرک گرايي فوق العاده 
مهم دانسته و تاکيد مي کند: » حدود پنجاه درصد از ظرفيت 
دانشجوي کشور در رشته هاي علوم انساني هستند در صورتي که 
کل نياز بازار ما در حالت بسيار بهينه شايد 20 يا 30 درصد باشد 
 و بقيه  اگر به شغلي هم ورود کنند، غير مرتبط با تخصص شان

 است. لذا من فکر مي کنم براي اينکه اين وضعيت نامناسب فعلي 
 بهبود پيدا کند يک تاکيد و توصيه اين است که در بحث هاي 
اشتغالزايي و کارآفريني برنامه هاي مفصلي باشد و دوم اينکه 
دستگاه دولت به عنوان نهاد حاکميتي در ارزيابي نيازهاي 
آينده و سوق دادن دانشجويان به رشته هايي که  با نيازهاي 

آينده تناسب بيشتري دارد تاش کند.«
معاون پژوهشي سابق وزارت علوم با تأکيد بر نقش دولت در 
برقراري توازن در آموزش عالي، افزود:»وزارت علوم، مرکز آمار، 
وزارت صنعت و معدن و معاونت علمي بايد شوراي هماهنگي 
داشته باشند که قاعدتا قرار بود شوراي عالي علوم، تحقيقات 
و فناوري چنين کاري را انجام دهند که متاسفانه تا به حال به 
چنين شکلي ورود نکرده اند. يکبار براي بحث آمايش سرزميني 
آمارهايي را جمع کردند و از همه دستگاهها خواسته شد که 
نيازهاي آينده بازار کار را پيش بيني کنند اما متاسفانه هيچ 
کدام از وزارتخانه ها از جمله آموزش و پرورش، صنعت و 
کشاورزي نتوانستند بگويند ما چه تعداد متخصص و در چه 
رشته هايي براي 10 سال آينده مي خواهيم و تنها آماري که 

در اين زمينه ارائه شد بيشتر از جهت رفع تکليف بود.«
 وي بر نقش رسانه ها تاکيد کرده و مي گويد: »رسانه ها 
مي توانند اين ذهنيت و پارادايم  را که براي انجام کار سطح باا و 
کسب جايگاه خوب حتما بايد مدارج عالي تحصيلي را طي کرد، 
بزدايند.رسانه ها مثل راديو و تلويزيون و جرايد با نظر سنجي و 
نظر سازي و افکار سنجي مي توانند اذهان عمومي را به سمت 

کسب مهارت و توانمندي هاي واقعي هدايت کنند.«
*بازارسازي در كنار صادرات

وي معتقد است: اصطاحي در علم مديريت به نام »بازارسازي« 
وجود دارد. يعني وقتي شما مي خواهيد محصولي را در جامعه 
توسعه بدهيد، ترفندهايي را اتخاذ مي کنيد که مردم به آن 
عاقه مند شوند. البته طرفدار ايجاد نياز کاذب نيستم ولي 
نيازهاي زيادي وجود دارد که نقد نشده و مي شود اينها را 
تحريک کرد. از طرفي بحث صادرات هم هست و مي توان در 
تمام رشته ها صادرات داشته باشيم و اين صادرات به شکل 

محصول، خدمات و يا دانش باشد.«

رسالت، تب مدرك گرايی ايرانی ها را در گفت وگو با كارشناسان بررسی می كند؛

مدركی برای قاب

   رضا روستا آزاد: رانت موجود در دستگاه هاي دولتي باعث شد كه افراد زيادي به صرف 
داشتن مدرك جذب كار شوند در حالي كه هيچ مصاحبه و گزينشي در زمان جذب 

صورت نگرفت
   محمدمهدي نژادنوري: اگر بحث رونق توليد، اشتغال را به سطح متوازني برساند

 آنگاه تب مدرك گرايي فروكش خواهد كرد



خبرخبر
عضو کميسيون عمران مجلس:

مسکن، کشش رشد قيمت ندارد
عضو کميسيون عمران مجلس با تاکيد بر اينکه نخريدن مسکن از سوي مردم 
براي کاهش قيمت راهکار مناسبي نيست گفت:تقويت ارزش پول ملي ، پرداخت 
تسهيات براي توليد مسکن مناسب و تقويت بخش خصوصي مي تواند راهکار 
مناسبي براي کاهش قيمت مسکن باشد.مجيد کيانپور در گفت وگو با فارس 
در پاسخ به اين سوال که آيا نخريدن مسکن از سوي مردم راهکار خوبي براي 
کاهش قيمت خواهد بود يا خير گفت:اعام خريد نکردن مسکن از سوي مردم 
از سوي وزير راه و شهرسازي نمي تواند راهکار مناسبي براي کاهش قيمت 
مسکن باشد چرا که بنده معتقد هستم با تقويت ارزش پول ملي ، پرداخت 
 تسهيات براي توليد مسکن مناسب و تقويت بخش خصوصي مي توان قدم هاي 
خوبي براي کاهش قيمت مسکن برداشت.وي افزود:در دو ماه گذشته نرخ 
دار از 15 هزار تومان به 13 هزار تومان کاهش يافته است و اين به معني 
افت 20 درصدي نرخ ارز است پس بنابراين انتظاري که از بازار مسکن وجود 
دارد اين است که مسکن هم نرخ خود را معقول کند و کاهش دهد.کيانپور با 
اشاره به اينکه مسکن کشش رشد قيمت ندارد اظهار داشت:براي مسکن بايد 
يک پکيج تعريف شود و نمي توان تنها با عنوان اينکه مسکن نخريد تا قيمت 
کاهش يابد به اهداف خود برسيم.عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به 
کاهش ۶0 درصدي معامات مسکن در چند ماه اخير گفت: افزايش قيمت ها 
و ورود بازار مسکن به رکود تورمي موجب کاهش معامات مسکن شده است 

و اينها نشان مي دهد که بازار، کشش افزايش قيمت را ندارد.
وي افزود: وزير راه و شهرسازي براي کاهش التهابات بازار مسکن، مردم را 
به عدم خريد ملک در شرايط کنوني دعوت مي کند که به نظر مي رسد اين 
مسئله در کوتاه مدت مي تواند از تقاضاها بکاهد، البته اين اقدام راهکار قطعي 
نيست، بلکه دولت بايد به دنبال اجراي سياست ها و برنامه هايش باشد.به گفته 
وي، بازار مسکن در يک سال و نيم گذشته دچار تورم و افزايش قيمت شد 
به طوري که بر اساس آمارها قيمت ملک در اين مدت بيش از 120 درصد 

افزايش داشته است.
نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسامي پيشتر گفته بود که به طور 
حتم افزايش قيمت مسکن دايل مختلفي دارد که فعاليت داان و سوداگران و 
نبود قوانين مالياتي به ويژه ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر عايدي سرمايه 
بخشي از اين عوامل و دايل است، اما تمام مسائل در بستر کمبود مسکن رخ 
مي دهد.وي ادامه داد: زماني که ميان عرضه و تقاضاي مسکن تعادل وجود 
داشته باشد، عوامل و شاخص هاي موجود در بازار کمتر اثرگذار خواهند بود، 
اما وقتي چرخه خريد و فروش نامتعادل شود و تقاضا از عرضه پيشي گيرد، 

کوچک ترين مسائل اثري چند برابري پيدا مي کنند.
    

مديرعامل آبفاي کشورخبر داد:
برخورداري از آب شرب يک ميليون روستايي 

تا پايان امسال
مديرعامل آبفاي کشور با اشاره به اينکه شاخص هاي آبرساني روستايي را برابر با 
آبرساني شهري در نظر گرفته ايم، گفت: يک ميليون نفر از جمعيت روستائيان کشور 
 تا پايان سال جاري از نعمت دسترسي به آب شرب باکيفيت برخوردار مي شوند.

به گزارش فارس، حميدرضا جانباز در پاسخ به سوالي در خصوص آبرساني روستايي 
اظهار داشت: آبرساني روستايي يکي از افتخارات دولت است و در اين زمينه از 
سال 92 تاکنون جمعيتي بالغ بر ۶ ميليون نفر را از نعمت دسترسي به آب شرب 

باکيفيت برخوردار کرده ايم.
وي افزود: تا پايان سال جاري در ادامه اجراي پروژه هاي آبرساني روستايي، يک 
ميليون نفر ديگر نيز از جمعيت روستائيان کشور از نعمت دسترسي به آب شرب 
باکيفيت برخوردار مي شوند.جانباز با بيان اينکه "طبق استانداردهاي بين المللي 
هر فرد که با طي مسافت 400 متر به آب باکيفيت دسترسي پيدا کند، برخوردار 
محسوب مي شود"، گفت: ما شاخص هاي آبرساني روستايي را برابر با آبرساني 
شهري در نظر گرفته ايم و روستائياني را برخوردار اعام مي کنيم که انشعاب شخصي 
آب تا منازل آنها تخصيص داده شده باشد و در منازل خود به آب شرب باکيفيت 

دسترسي داشته باشند.

معاون وزير راه و شهر سازي عنوان کرد:
مکان يابي ۷۳درصد واحد هاي مسکوني 

در طرح اقدام ملي
معاون وزير راه و شهر سازي گفت: از مجموع 200 هزار واحد مسکوني، 145 هزار 
واحد تاکنون مکان يابي و تعيين تکليف شده و 55 هزار واحد باقيمانده در مرحله 
کارشناسي و اخذ مجوز هاي ازم است.به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از 
وزارت راه و شهرسازي؛ حبيب اله طاهرخاني مديرعامل شرکت عمران شهر هاي 
جديد درنشست هم انديشي مديران عامل شهر هاي جديد انديشه، پرند، پرديس، 
هشتگرد، اميرکبير، بهارستان، فوادشهر، صدرا، سهند، عاليشهر و گلبهار که   با 
محوريت ارائه گزارش شهر ها از آخرين وضعيت پروژه هاي مسکن مهر، برنامه اقدام 
ملي توليد و عرضه مسکن و درآمد برگزار شد افزود: بايد تاش خود را براي برنامه 
اقدام ملي توليد در شهر ها و مجموعه ستاد شرکت مادر، افزايش داده و با باابردن 
شتاب عمليات اجرايي، اين برنامه ها را هرچه سريع تر به نتيجه قابل قبولي برسانيم.

مديرعامل شرکت عمران شهر هاي جديد با تأکيد براينکه وزير راه و شهرسازي 
نسبت به انجام اقدامات و پيشبرد اهداف در حوزه فروش اقساطي و برنامه اقدام 
ملي حساسيت بسيار باايي دارد گفت: ما در بحث فروش اقساطي، ظرفيت باايي 
داشته و بايد هرچه سريعتر در اين زمينه به نتيجه مشخص و اهداف تعيين شده 
برسيم.معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود آغاز عمليات پروژه هاي 
ساخت در برنامه اقدام ملي توليد و عرضه مسکن را مهمترين بخش اين برنامه 
دانست.وي با تأکيد براينکه افزايش تعداد پروژه هاي ساخت از مسائل ويژه در دستور 
کار شرکت عمران شهر هاي جديد به شمار مي رود گفت: همه قرارداد هاي مربوط 
به ساخت، بايد تا هفته دولت، عملياتي شده و به مرحله خوبي برسد، از اين رو از 
تمامي شهر ها انتظار داريم با دقت و تاش ازم و برنامه ريزي مناسب اين پروژه ها 
را به جايگاه قابل قبولي برسانند.به گفته وي در اين راستا رضايت مردم و بازتاب 
اقدامات صورت گرفته در شهر ها نکته بسيار مهمي است که بايد با اجراي نظم و 
کنترل رفتار نيرو هاي زيرمجموعه به بهترين شکل گزارش شود.اين مقام مسئول 
نحوه مواجهه با مردم و پيمانکاران را امري بسيار مهم در اين حوزه دانست و گفت: 
نيرو هايي که در صف اول برخورد با مردم هستند بايد کاما توجيه شده و تمامي 

ناهماهنگي هاي موجود در سيستم مديريت بايد از ميان برداشته شود.
    

وزير صمت در ديدار با وزير حمل و نقل و ارتباطات عمان تأکيد کرد:
 ضرورت همکاري هاي حمل و نقلي 

و زيرساختي براي توسعه روابط دو کشور
وزير صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ديدار با احمد بن محمد 
الفطيسي»وزير حمل و نقل و ارتباطات سلطنت عمان« با اشاره به روابط 
برادرانه و نزديکي جغرافيايي دو کشور ايران و عمان، بر ضرورت تقويت و 
تحکيم همکاري هاي حمل و نقلي و زير ساختي و ارائه تسهيات در جهت 
توسعه حجم روابط دو کشور تاکيد کرد.به گزارش شاتا، رضا رحماني در 
اين ديدار با تأکيد بر اين موضوعات، افزود: يکي از محورهاي اصلي توسعه 
مناسبات دو کشور، فعال سازي موافقتنامه عشق آباد و همکاري عمان در 
کريدور شمال-جنوب با هدف استفاده از ظرفيت هاي بندري و ريلي دو 
کشور و دستيابي به بازار آسياي ميانه است.وي به ظرفيت هاي کشورمان 
از جمله شهرهاي چابهار و بندر عباس به دليل پيوند عاطفي و تاريخي 
مردم آن منطقه با عمان اشاره کرد و گفت: گسترش روابط با همسايگان 
جايگاه ويژه اي در سياست عالي جمهوري اسامي ايران دارد و ما به يک 
رابطه راهبردي و برد برد فکر مي کنيم.وزير حمل و نقل و ارتباطات سلطنت 
عمان نيز در اين ديدار، با ابراز خرسندي از حضور هيئت ايراني در مسقط، 
گفت: سياست عمان توسعه روابط با همسايگان به ويژه جمهوري اسامي 
ايران است و ما از هر راهکاري براي گسترش مناسبات استقبال مي کنيم.

احمد بن محمد الفطيسي با اشاره به امکانات زيرساختي کشورش در زمينه 
برقراري خطوط حمل و نقل هوايي و دريايي، بيان کرد: هم اکنون خط هاي 
هوايي مختلفي ميان دو کشور برقرار است و ازم است در حوزه دريايي نيز 

فعاان تجاري فعاليت بيشتري داشته باشند.

|معصومه شمسيني غياثوند|
افشاگري زهرا سعيدي،نماينده مجلس دريک 
برنامه تلويزيوني ازشخصي که درتهران مالک 2 هزار و 
500واحدآپارتمان است به دليل تاثيردرقيمت گذاري 
مسکن با واکنش هاي فراواني همراه بود چرا که هنوز 

قانوني براي برخورد با اين اشخاص وجود ندارد.
به گفته اين نماينده مجلس وطبق اخبار واصله از منابع 
موثق، سرمايه گذاراني در تهران وجود دارند که اگر 
اراده کنند مي توانند بر قيمت مسکن تاثير بگذارند و 
اين تاثير قيمت را بر جمعيت شهرهاي زير 50 هزار 

نفر نيز شاهد هستيم.
سرنوشت نامعلوم هفت ميليون آپارتمان در تهران 
همچنين بر اساس آمار ارائه شده از اين نماينده 
مجلس در تهران از سال 85 تا 95 بيش از 10 ميليون 
 و  500 هزار واحد مسکوني ساخته شده در حالي که 
2 ميليون و 400 هزار مسکن در اختيارشهروندان تهران 
 قرار گرفته است و اطاعي از وضعيت آپارتمان هاي 

ديگر در اختيار نيست.
به منظور بررسي وضعيت خانه هاي خالي  و رونمايي از 
سلطان آپارتمان در تهران با عضو کميسيون عمران 

مجلس شوراي اسامي به گفت وگو پرداختيم.
سيد هادي بهادري، عضو کميسيون عمران مجلس 
شوراي اسامي در رابطه با معضل خانه هاي خالي 
شهر تهران گفت: » خانه هاي خالي تهران تبديل به 
معضل اساسي شده وآمار و برنامه دقيقي براي مقابله 
با آن صورت نگرفته است اما به نظر روش هاي مالياتي 
اين مشکات را حل کند و دريافت ماليات به صورت 
عوايد سرمايه اي تاحدودي مشکل گشا باشدبه شرط 
اينکه منجر به از دست رفتن سرمايه هاي داخل کشور 
نشويم و توليد کنندگان مسکن را فراري ندهيم. در هر 

صورت مجلس پيگير اين موضوع است.«

حفظ سرمايه هاي اقتصادي در داخل کشور 
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسامي با تأکيد 
 بر حفظ سرمايه هاي اقتصادي داخل کشور گفت: 
» نبايد اجازه داد که سرمايه توليد مسکن به سمت 
سرمايه گذاري در بخش دار و سکه و ارز برود و در 
نهايت از کشور خارج شود چرا که مسکن توليد داخل 

کشور است و نمي توان آن را از کشور خارج کرد. در 
کنار اين موضوع مسکن براي کشور درآمدزايي دارد و 
اين موضوع چند وجهي است بنابراين با دريافت ماليات 

مي توان مشکات را حل کرد.«

بهادري در رابطه با وجود سلطان آپارتمان در شهر 
تهران خاطرنشان کرد: » اينکه شخصي در تهران به 
اين ميزان آپارتمان دارد، از يک طرف اين ميزان دارايي 
سوال و شبه ايجاد مي کند اما از سوي ديگر بايد به اين 
مسئله اينطور نگاه کرد که اين شخص مواد مخدر و 
قاچاق وارد کشور نکرده است. مسکن به نوعي سرمايه 
اقتصادي کشور است و بايد به عنوان سرمايه گذار به 
اين فرد نگاه شود اما اين شخص سرمايه خودش را 

راکد کرده است.«
مسکن و سرمايه هاي راکد مانده در کشور

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسامي با 
تاکيد بر اينکه اگر رانتي صورت گرفته باشد بايد با اين 
اشخاص برخورد شود، اظهار داشت: » نکته مهم اين 
است که اين مسکن ها بايد وارد چرخه اقتصادي کشور 
و ازراکد بودن خارج شود. مردم و جوانان هااز آن 
استفاده کنند در حالي که اين سرمايه ها داخل کشور 
راکد مانده است و سرمايه گذار آن را ساخته تاقيمت 

آن افزايش پيدا کند.«

بهادري در پاسخ به راه هاي مقابله با اين سرمايه گذاران 
که در افزايش قيمت مسکن تأثيرگذار هستند، گفت: 
»مکانيزم بازار خيلي پيچيده نيست و همراه با عرضه و 
تقاضا است. هرچه سرمايه اين افراد راکد قيمت مسکن 
باا مي رود و بايد اين سرمايه ها را وارد چرخه اقتصاد 
کشور کرد. اگرسياست هاي مالياتي اتخاذ شود مي توان 
با اين افراد برخورد کرد به شرط اينکه منجر به فرار 
اين سرمايه گذاران به کشورهاي همسايه در ترکيه 
و تاجيکستان نشويم و اين سرمايه داخل کشور باقي 
بماند. چرا که موضوع اقتصادي يک وجهي نيست و 

بايد ابعاد مختلف آن را هم در نظر گرفت.«
دريافت ماليات برعوايد سرمايه اي در بخش مسکن

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسامي با تأکيد 
بر دريافت ماليات عوايد سرمايه اي از اين سرمايه گذاران 
گفت: »مشکل اصلي را سرمايه گذاران بازارهاي غيرمولد 
مثل سرمايه گذاران ارز و سکه ايجاد مي کنند که براي 
کشور فايده اي ندارد و باعث کاهش ارزش پول داخل 
کشور مي شوند.در مورد  سرمايه گذاران بخش مسکن 
که در کشور سرمايه گذاري مي کنند بايد گفت که 
پيدا کردن اين افراد در مقابل فردي که 9 تن سکه از 
او کشف شده هنر نيست و بايد مشکات را به صورت 

ريشه اي حل کرد.«
 بهادري در پايان تأکيد کرد: »نبايد اجازه داد که سرمايه گذاري 
در حوزه مسکن به سمت سرمايه گذاري در حوزه 
ارز و دار برود و از کشور خارج شود چرا که ضرر 
سرمايه گذاران حوزه ارز و دار بيشتر است. بايد 
اولويت بندي را در اين زمينه اتخاذ کرد چرا که 
 مشکل ما توليد در حوزه مسکن است و سرمايه گذاري 
در اين بخش صورت نمي گيردو برخي سرمايه گذاران 
هم به دالي روي آورده اند و باعث رونق کاذب در بخش 

مسکن شده اند.«

عضو کميسيون عمران مجلس در گفت وگو با رسالت مطرح کرد:

راه هاي برخوردقانوني با سلطان  آپارتمان تهران
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آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

 GIS اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز 60/1/10۷ مورخه 98/1/22 شوراي اسامي شهر قرچک عمليات مميزي اماك و
منطقه سه شهرداري قرچک را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد الشرايط به شرح ذيل واگذار نمايد متقاضيان پيشنهاد 
مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري 98/5/16 جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها و براي مطالعه به 

سايت www.gharchak.ir يا با شماره تلفن ۳6151580-021 الي 4 تماس حاصل نمايند. 
1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداري قرچک 

2- برآورد اوليه به مبلغ 5/848/8۳2/000 ريال. و مدت انجام پروژه 10 ماه مي باشد. 
۳- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۳00/000/000 به صورت وجه نقد جهت واريز به حساب 01059۷8۳8500۳ به نام حساب سپرده 

شهرداري يا ضمانتنامه بانکي در وجه شهرداري قرچک مي باشد. 
4- دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات از تاريخ 98/4/22 تا پايان وقت اداري 98/5/16 به دبيرخانه شهرداري مي باشد. 

5- تشکيل کميسيون عالي معامات شهرداري قرچک و بازگشايي پاکت هاي پيشنهادي در مورخه 98/5/16 راس ساعت 15 در 
محل سالن جلسات شهرداري مي باشد. 

6- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است. 
۷- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

8- متقاضيان بايد داراي رتبه و صاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و يا شوراي عالي انفورماتيک در رسته ارائه خدمات 
و انتقال اطاعات و نرم افزار و يا تخصص سيستم هاي اطاعات جغرافيايي )GIS( و نقشه برداري زميني باشند. 

9- صاحيت و توان فني و اجرايي پيمانکاران در فرآيند مناقصه بايد مورد تاييد کميته فني و بازرگاني قرار گيرد. )نحوه ارزيابي در 
اسناد مناقصه قيد گرديده است.(

10- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/29

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 1398/04/22 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ  98/05/01
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14روز يک شنبه تاريخ 98/05/13

زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 98/05/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف : آدرس استان همدان شهر کبودراهنگ ميدان وايت بلوار بعثت نرسيده به ميدان 

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

 دفتر ثبت نام: 85193768 و88969737

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/1/10۷ مورخه 98/1/22 شوراي اسامي شهر قرچک نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني 
ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از کليه پيمانکاران واجد الشرايط دعوت مي شود جهت اخذ اسناد مناقصه براساس اطاعات 

اعام شده ذيل اقدام نمايند.

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداري قرچک 
2- سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه  يا وجه نقد جهت واريز به حساب 01059۷8۳8500۳ به نام سپرده اشخاص 

شهرداري مي باشد و مدت قرارداد 6 ماه مي باشد. 
۳- در محل دريافت اسناد مناقصه: شهرداري قرچک به نشاني شهرك طاييه، جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن4 الي 021-۳6151580 

4- مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه 98/4/22 لغايت 98/5/1۳ و زمان تحويل پاکات پيشنهادات از 98/4/22 لغايت 98/5/1۳ به دبيرخانه 
شهرداري قرچک مي باشد.

5- تشکيل کميسيون عالي معامات شهرداري قرچک و بازگشايي پاکت هاي پيشنهادي در روز يکشنبه مورخه 98/5/1۳ راس ساعت 15 در 
محل سالن جلسات شهرداري مي باشد. 

6- به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و رتبه )گريد( ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
۷- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است. 

8- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 
9- ساير اطاعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد. 

10- جهت دريافت اسناد تجديد مناقصه ارائه معرفي نامه با امضا مجاز از صاحبان امضاء شرکت و تصوير رتبه و تاييديه آن الزامي است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/29

روابط عمومي شهرداري کبودراهنگ

محسن خرمي شريف - شهردار قرچك 

مبلغ سپرده )ريال(مبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوعرديف 

4/903/833/844246/000/000فاز دوم تعريض پل باقرآباد در باند جنوبي 33101

2/995/603/802150/000/000فاز اول احداث ساختمان ناحيه خدمات شهري منطقه يک 330201

محسن خرمي شريف - شهردار قرچك 

آگهي فراخوان عمومي
نو بت دوم 

شهرداري صباشهر در نظر دارد نسبت به  اجراي پروژه هاي عمراني بشرح ذيل اقدام نمايد.
پروژه: مزايده )اجاره جمع آوري ضايعات قابل بازيافت صباشهر قيمت پايه ماهيانه 205/000/000 ريال لذا از 
کليه عاقمندان واجد شرايط در مزايده دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده حداکثر تا تاريخ 
98/4/24 به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري صباشهر و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.

- آخرين مهلت قبول پيشنهادات پايان ساعت اداري مورخ 98/5/۳ مي باشد.
- شهرداري در رد  و قبول پيشنهادات مختار است.

- ارائه سپرده شرکت در مزايده به ميزان 5 درصد قيمت پايه الزامي است.
- کليه هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي مزايده عمومي به عهده برندگان مزايده خواهد بود.

- زمان بازگشايي و رسيدگي به پيشنهادات راس ساعت 15 مورخ 98/5/5 در محل دفتر شهردار خواهد 
بود ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده موجود است.

تاريخ انتشار نو بت اول 98/4/15
تاريخ انتشار نو بت دوم 98/4/22

امير کريميخ ش 98/4/15
شهردار صباشهر

نوبت اول

وزير اقتصاد:
  4/2ميليون تن کااي اساسي

در بنادر کشور ذخيره شده است
وزير اقتصاد از ذخيره 4ميليون و 200هزار تن کااي اساسي در 
بنادر کشور خبر داد و گفت: رشد توليد داخل کااهاي اساسي در 
سال جاري در بخشي از اقام حتي به 20 درصد هم مي رسد.به 
گزارش تسنيم، فرهاد دژپسند با تأکيد بر اينکه وظيفه حاکميت و 
دستگاه هاي مسئول، تسهيل و روان سازي تجارت خارجي کشور در  
راستاي رونق توليد داخلي است به افزايش ميزان واردات کشور در 
چندماهه ابتداي امسال اشاره کرد و افزود: در شرايطي که دشمن 
با انواع ترفندها تاش مي کند واردات کشور کم شود اين موضوع 
را بايد به فال نيک گرفت.دژپسند با بيان اينکه مسئوان بنادر در 
تاش اند، انتقال کاا از بنادر به اقصي نقاط کشور با سهولت هرچه 
بيشتر صورت گيرد، گفت: روند تخليه و ترخيص کاا با حرکتي 

شتابان در حال انجام است.وي ادامه داد: برخي موارد که در مورد 
کااهاي اساسي، تحت عنوان رسوب کاا مورد اشاره قرار مي گيرد، 
مربوط به رعايت مسائل ايمني و زيستي است که بايد با استانداردهاي 
تعيين شده، مطابق باشد تا سامت مردم در خطر نيفتد.دژپسند با 
ابراز اينکه در اين شرايط سخت تحريم، تاش ها بايد به گونه اي باشد 
که مشکات به حداقل برسند، اظهار داشت: سياست گذاري ها از 
موضع حاکميت بايد به گونه اي باشد که فعاان اقتصادي به عنوان 
بازيگر اصلي اقتصاد، بدون دغدغه هاي جانبي، بدنه اقتصاد را به 
نقطه تعالي برسانند.وزير اقتصاد با تأکيد بر ضرورت ايجاد بستر 
روان براي حرکت بازيگران اصلي اقتصاد، يعني فعاان اقتصادي 
خاطرنشان کرد: اگر در اين شرايط سخت، به تصميمات دولت نگاه 
کنيد، عمدتاً معطوف به رفع مسائل مشکل ساز براي توليد، چه در 

سطح سرزمين اصلي و چه در مناطق آزاد است.
اين مقام مسئول تصريح کرد: به همين دليل بود که سال گذشته 
دولت تصميم گرفت فارغ از بخشنامه هاي موجود، براي واردات 
کااهاي مصرفي در هر منطقه، سهميه اي جداگانه اختصاص 

دهد.وي با يادآوري اينکه در شرايط فعلي، واردات به منظور 
تقويت توليد صورت مي گيرد، اضافه کرد: سهم کااهاي وارداتي 
مصرفي عمدتاً زير 15 درصد است و اين به آن معنا است که 85 
درصد واردات کشور، کارکرد تقويت و رونق توليد دارد.وزير امور 
اقتصادي و دارايي در ادامه از وجود بيش از چهار ميليون و 200 
هزار تن ذخيره کااهاي اساسي در بنادر کشور خبر داد. وي افزود: 
اين نشانه اهتمام و دغدغه جدي دولت در تأمين و توزيع کااي 
اساسي در شرايط فعلي است.دژپسند با بيان اينکه، به دايل مختلف، 
اساساً محل نگهداري برخي کااهاي اساسي، بنادر کشور هستند، 
گفت: روغن خوراکي يکي از اين نوع کااها است که حدود 700 
هزار تن از کل موجودي کااي اساسي موجود در بنادر را به خود 
اختصاص مي دهد.وي اظهار داشت: اين خبر را بايد با خبر خوش 
ديگري تکميل کرد که همان افزايش رشد توليدات کشاورزي است 
که بخش مهمي از کااهاي اساسي را در بر مي گيرد.وزير اقتصاد 
گفت: رشد توليد کااهاي اساسي در سال جاري، در بخشي از 

اقام حتي به 20 درصد هم مي رسد.

بهادري: دريافت ماليات به صورت 
افزايش  مشکل  سرمايه اي  عوايد 
به  مي کند  حل  را  مسکن  قيمت 
شرط اينکه منجر به از دست دادن 
نشويم  کشور  داخل  سرمايه هاي 
را فراري  و توليدکنندگان مسکن 

ندهيم.
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خبر
شهردار قرچک خبر داد:

جشنواره تابستاني باهدف غني سازي 
فرهنگي و اوقات فراغت شهروندان

قرچک – خبرنگار رسالت:
محسن خرمي شريف در جمع خبرنگاران از برگزاري جشنواره تابستاني در اين 
شهر خبر داد و گفت: اين جشنواره باهدف پر کردن اوقات فراغت شهروندان در 
فصل تابستان و براي اينکه خانواده ها چند ساعت را بدون دغدغه و فکر نکردن 
به مشاغل روزمره در کنار هم لحظات شادي داشته باشند برگزار مي شود. وي 
افزود: با توجه به در پيش بودن تعطيات تابستاني و لزوم غني سازي اوقات فراغت 
شهروندان، امور اجتماعي فرهنگي شهرداري قرچک، برنامه ريزي هاي ازم را در 
قالب جشنواره تابستاني با برنامه هاي مختلف انجام داده است. اين مدير شهري 
گفت: جشنواره تابستاني شهر، باهدف غني سازي فرهنگي شهر و اوقات فراغت 
شهروندان، مرکز برنامه هاي امسال را، پارک ها و بوستان هاي مختلف شهر قرار 
داده تا با مشارکت و حضور حداکثري شهروندان در برنامه هاي مختلف اين 
جشنواره، بتواند موجب ارتقاي نشاط اجتماعي شود. خرمي شريف بيان داشت: 
براي تابستان امسال 8 جشنواره تابستاني برنامه ريزي شده که هر هفته شاهد 
برگزاري آنها با حضور هنرمندان و طنزپردازان خواهيم بود. شهردار قرچک گفت: 
افتتاحيه جشنواره تابستاني شهر قرچک در پارک وايت روبه روي مصاي نماز 

جمعه با حضور مسئولين و هنرمندان برگزار خواهد شد.
    

آغاز به کار اولين دفتر خدمات 
الکترونيک قضائي در دامغان

دامغان - خبرنگاررسالت:
اولين دفتر خدمات الکترونيک قضائي شهرستان دامغان و ششمين دفتر قضائي 
در استان سمنان افتتاح و آغاز به کار کرد. علي تقي خاکي رياست دادگستري 
شهرستان دامغان درحاشيه آيين گشايش دفترخدمات  الکترونيک قضائي گفت: 
اين دفتر با هدف کاهش مراجعه غيرضروري به دادگستري، پيشگيري اطاعه 
 دادرسي، معطل شدن از فرآيند دادرسي و دريافت اطاع رساني پرونده قضائي 
راه اندازي شده است. وي افزود: در اين دفتر انواع خدمات قضائي شامل ثبت و 
ارسال الکترونيکي دعاوي حقوقي و کيفري به محاکم سراسرکشور، شکوائيه ها، 
اباغ واخذ گواهي اباغ، تمديد پروانه وکا، استعام وکيل و هرگونه کارقضائي انجام 
مي شود. تقي خاکي خاطرنشان کرد: اين دفتر ششمين دفتر خدمات الکترونيک 
استان است که در دامغان راه اندازي شد و تا چهار روز آينده چهار دفتر خدمات 

الکترونيک قضائي ديگر هم در شهرهاي استان افتتاح مي شود.
    

 در  دانشگاه شهيد بهشتي رونمايي شد:
معرفي پنج محصول بومي دانشکده 

مهندسي و علوم کامپيوتر
شميران – خبرنگار رسالت:

از پنج محصول بومي استادان دانشکده مهندسي و علوم کامپيوتر در نخستين 
جشنواره بهکامپ دانشگاه شهيد بهشتي رونمايي شد. پنج محصول سان، نگار و 
واژه يار، بهجو، هوپا و پايگاه جامع تحيلي هوشمند محتوا با حضور مهندس جهانگرد 
معاون فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات، دکتر صدوق رئيس دانشگاه 
شهيد بهشتي و دکتر حداد عادل رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي رونمايي 
شد.  محصول »سان« در حوزه تست و آزمون نرم افزار توسط دکتر حسن حقيقي، 
»نگار و واژه يار« در حوزه خط و زبان فارسي توسط دکترمهرنوش شمس فرد، 
موتورهوشمند جستجو »بهجو« توسط دکتر محمود نشاطي، »هوپا« در حوزه 
امنيت اطاعات توسط دکتر عليرضا شاملي و نيز پايگاه جامع تحيلي هوشمند 
محتوا توسط دکتر عليرضا طالب پور طراحي شده اند. گفتني است،اولين دوره 
جشنواره بهکامپ با هدف ارتقا سطح کمي و کيفي ارتباط دانشگاه و صنعت از 
طرف دانشکده مهندسي و علوم کامپيوتر 27 خرداد 1398 در دانشگاه شهيد 

بهشتي برگزار شد.
    

 ظرفيت صادرات محصوات 
کشاورزي مازندران تقويت شود

نکا- خبرنگار رسالت:
فرماندار نکا با اشاره به توسعه صنايع تبديلي در شرق مازندران گفت: ظرفيت صادرات 
محصوات کشاورزي مازندران تقويت شود. عبدالجواد توحيدي مقدم در جلسه 
شوراي اداري  شهرستان نکا در نيروگاه شهيد سليمي نکا اظهار داشت: برگزاري 
جشنواره هاي مختلف مانند هلو، شليل، مرکبات و تمشک رويدادهاي فرهنگي، 
اجتماعي اقتصادي به صورت چند وجهي و چندمنظوره  ظرفيت بالقوه رابه بالفعل 
درآورد. وي افزود: بايد با نگاه تاب آوري در حوزه اقتصاد مقاومتي بتوانيم از آنچه داريم 
 استفاده کنيم و با توليد خوب، بازار خوب را مديريت کنيم تامحصوات ما صادرات محور 
باشند. محسن نعمتي مديرعامل نيروگاه شهيد سليمي نکا نيز در اين نشست گفت: 
نيروهاي اداري، فني،عملياتي و پشتيباني به صورت شبانه روز فعاليت کنند تا با  
تامين برق موجب رضايت شهروندان شويم که سال گذشته چهار نمايشگاه در نکا، 
ساري و تهران برگزار و بااترين دستاورد تکنولوژي به نمايش گذاشته شد. شيرسوار 
 رئيس دادگستري نکا  نيز با گراميداشت هفته قوه قضائيه گفت: فطرت و کار آيت اه 
 شهيدبهشتي اين متن بود که ماشيفته خدمت هستيم نه تشنه قدرت و بايد اين 

بحث بيشتر توجه و عملياتي شود و ادامه دهنده راه شهدا باشيم.  
    

 دست داان اقتصادي بايد از 
منابع بانکي کوتاه شود

گرمسار– خبرنگار رسالت:
نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسامي با تأکيد بر شناسايي 
شاخص هاي توسعه در حوزه صنعت و معدن گفت: دست داان اقتصادي بايد از 
منابع سيستم بانکي کوتاه شود. غامرضا کاتب در همايش روز صنعت و معدن 
که در گرمسار برگزار شد از رشد 7/9 درصدي صادرات کشور خبر داد و گفت: 
مجلس در سال گذشته رويکرد مطلوبي در عرصه صادرات داشت. وي با اشاره به 
تحريم و فشارهاي اقتصادي که کشور با آن مواجه است اظهار داشت: رونق توليد و 
رشد و شکوفايي اقتصاد يکي از راهکارهاي مقابله با تهديدات و فشارهاي اقتصادي 
دشمنان است. ايشان تصريح کرد: صف آرايي دشمنان مقابل نظام مقدس جمهوري 
اسامي از پيروزي انقاب تاکنون بوده و در هر برهه اين صف آرايي و تهاجم متفاوت 
بوده است و آنچه در اين سال ها اما تفاوت نکرده است ايستادگي و مقاومت ملت 
ايران برابر اين بدخواهان بوده است. کاتب از اختصاص هفت هزار و 300 ميليارد 
تومان براي رونق توليد در قانون بودجه سال 98 خبر داد و يکي از استراتژي هاي 

مهم دولت را توسعه بخش هاي صنعتي و توليدي کشور برشمرد.

خبر

 حضور خيران مدرسه ساز 
در سيستان و بلوچستان 70 برابر 

رشد داشته است
زاهدان- خبرنگار رسالت: 

استاندار سيستان و بلوچستان گفت: حضور خيران کشوري و استاني 
در زمينه مدرسه سازي در اين استان از سال 90 تاکنون به ترتيب 70 
و 110 برابر رشد داشته است. احمدعلي موهبتي در بيست و يکمين 
همايش خيران مدرسه ساز با اشاره به اهميت تعليم و تربيت اظهار 
داشت: اگر مشکل آموزش و پرورش حل شود اين نهاد در آينده مشکات 
کشور را حل خواهد کرد. وي ادامه داد: خيران در سال هاي اخير با نگاه 
ويژه به سيستان و بلوچستان گام هاي ارزنده اي را در راه تعليم و تربيت 
فرزندان اين ديار برداشته اند به طوري که تاکنون افزون بر سه هزار و 
700 کاس درس در اين استان توسط آنان ساخته و تحويل آموزش 
و پرورش شده است. موهبتي گفت: اميدواريم روزي به جايي برسيم 
که با بي نيازي اين استان به ساخت مدارس بتوان با همت خيران 
در کشورهاي پاکستان و افغانستان مدرسه ساخت تا از آسيب هاي 
اجتماعي به سوي مرزهاي کشور پيشگيري کرد.  سرپرست معاونت 
آموزشي سواد آموزي وزارت آموزش و پرورش نيز در اين نشست گفت: 
ظرفيت هاي بسيار خوبي در حوزه خيران در کشور وجود دارد که بايد 
بيش از گذشته از آنها براي توسعه و پيشرفت مناطق کمتر برخوردار 
کشور نظير سيستان و بلوچستان بهره گرفت.  عليرضا نخعي از فعاليت 
گروه هاي جهادي در سيستان و بلوچستان براي قبولي 1۶5 نفر در 

رشته پزشکي در کنکور سراسري سال گذشته تقدير کرد.
     

 عيسي کانتري:
 100 ميليون يورو براي مقابله با 

 ريزگردها در سال جاري 
اختصاص داده شد

اهواز– خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 100 ميليون يورو براي 
ريزگردها اختصاص داده شد که 35 درصد از اين بودجه براي مسئله 
برق اختصاص يافته است. عيسي کانتري در جلسه ستاد ملي مقابله 
با گرد و غبار که در استانداري خوزستان برگزار شد ضمن اشاره با 
تاش هاي انجام شده در زمينه مقابله با سيل اخير اظهار داشت: تاش 
يکپارچه مردم خوزستان باعث عدم بروز تلفات شده البته استان در 
زمينه سيل سابقه قديمي دارد. وي با اشاره به دخل و تصرف هاي 
ناپايدار در محيط زيست، ادامه داد: سيل را با ساخت و ساز سدها 
مهار کرديم اما آب دشت و تااب از آن پس گرفته شد. باوجود تجاوز 
به طبيعت اما حاضر به پرداخت هزينه آن نيستيم. ايشان با اشاره به 
تشبيه استان خوزستان به يک دسته گل، خاطرنشان کرد: خوزستان 
از توانايي بازسازي برخوردار و تنها استاني است که حداقل تا 50 سال 
آينده هرگز مشکل آب پيدا نمي کند در صورتي که به جز خوزستان 
و حاشيه رود ارس در 50 سال آينده تمام ايران با مشکل آب روبه رو 
هستند. کانتري با اشاره به عدم وقوع بيماري واگيردار در سيل بي سابقه 
کشور، خاطرنشان کرد: در اين راستا بخش هاي بسياري از دولت و 
مردم تاش کردند که از بهداشت و درمان با توجه به اين امر تقدير و 
تشکر   کنيم، در زمينه سيل اشتباهاتي نيز رخ داد که تکرار آن حماقت 
است. وي به موفقيت در حوزه هاي ريزگردها، تااب ها، زباله ها اشاره و 
اظهار داشت: در سال 9۶ بودجه ۶/1 ميليارد داري براي پسماند داده 

شد که  در مجلس براي مسئله ديگري اختصاص داده شد.
    

  1۵۶۶ طرح صنعتي نيمه تمام 
در قزوين در حال اجراست

قزوين– خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان صمت استان قزوين گفت: يک هزار و 5۶۶ طرح صنعتي 
نيمه تمام با اعتبار 33 هزار ميليارد تومان در قزوين در حال اجراست.  
سعيد نبيل در نشست خبري با اصحاب رسانه قزوين با اشاره به فعاليت 
واحدهاي صنعتي نيمه تمام دراستان قزوين گفت: واحدهاي صنعتي 
زيادي در استان قزوين با درصد پيشرفت 1 تا 99 درصد در حال اجراست 
که بخش قابل توجهي از آن در آينده نزديک به بهره برداري مي رسد. وي 
افزود: براي اجراي اين واحدها بيش از 33 هزار ميليارد تومان سرمايه 
گذاري در استان صورت گرفته است و با تکميل اين واحد هاي صنعتي 
براي بيش از 13 هزار و 500 نفر ايجاد شغل خواهد کرد.ايشان خاطرنشان 
 کرد:  در مجموع در استان قزوين 3 هزار و 999 پروانه بهره برداري 
صادر شده  است که از اين تعداد بخشي در حال اجراي پروژه و بخشي به 
مرحله بهره برداري رسيده اند. نبيل تاکيد کرد: بيش از 1۶2 هزار اشتغال 
ايجاد شده در استان قزوين با اين واحدهاي صنعتي تامين شده است. وي 
افزود: فعاليت 10 صنعت عمده در قزوين سبب شده است که واحدهاي 
صنعتي استان بتوانند در رده بندي هاي کشوري جايگاه خوبي کسب 
نمايند که کسب رتبه نخست توليد و صادرات مواد شوينده در کشور بر 
همين اساس براي استان قزوين محقق شده است. رئيس سازمان صمت 
استان گفت: همچنين قزوين توانسته است به عنوان تنها توليد کننده 
و صادر کننده در حوزه توليداتي دي وي دي و سي دي و چرخ خياطي 

در کشور مطرح باشد.
    

طرح جهادي خدمات شهر در 
محله هاي باقرشهر اجرا شد 

باقرشهر – خبرنگار رسالت:
طرح جهادي پاکسازي معابر محله هاي مختلف باقرشهر در حال 
انجام است. اين طرح جدا از ساعات و برنامه، تميزي معابر به 
صورت روزانه و هفتگي است و در قالب اين طرح هر روز يک محله 
به صورت کلي اعم از معابر، انهار و ديوارها پاکسازي مي شوند.  
در هفته جاري محله هاي سي متري امام خميني)ره(، 2۴ متري 
طالقاني، خيابان کاشاني، فلسطين، اين کند رو کنار کانتري 
باقرشهر پاکسازي شد. همچنين طرح طعمه گذاري معابر به منظور 
جلوگيري از تردد حيوانات موذي مانند موش نيز در محله هاي 

مختلف باقرشهر در حال انجام است.

   تمام واحدهاي تمليکي قم تا پايان سال 
تعيين تکليف مي شود

قم– خبرنگار رسالت:
استاندار قم گفت: وضعيت واحدهاي تملک شده استان بايد تا پايان سال جاري به صورت کامل تعيين تکليف شده و در 
صورت فراهم بودن شرايط به چرخه توليد بازگردند.  بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد که در سالن 
جلسات يکي از واحدهاي توليدي استان برگزار شد اظهار داشت: خأهاي موجود در رابطه با پيوند بين علم و صنعت قم 
بايد برطرف شود. وي افزود: با تعامل و رويکردهاي مثبت شکل گرفته از امسال ارتباط تنگاتنگ و قوي بين صنعت و مراکز 
دانشگاهي به صورت جدي در استان دنبال مي شود و تاش بر اين است که تا حد امکان ضعف هاي موجود کاسته شود. 
استاندار قم بيان کرد: وجود دانشگاه صنعتي قم، از ظرفيت هاي بالقوه استان در ايجاد و تقويت پيوند علم و صنعت است، 
مسئوان استان بايد به نحوي اين ارتباط را بسط دهند که اين مرکز علمي به پشتوانه و شتاب دهنده اصلي صنعت استان 
تبديل شود. سرمست با اشاره به ضرورت فهم درست واحدهاي صنعتي و توليدکنندگان از ايده هاي نوآورانه محققان 
دانشگاهي گفت: ازمه ارتباط و پيوند بين مراکز دانشگاهي و واحدهاي صنعتي، روحيه تعامل و پذيرش ايده هاي جديد 
است. وي با اشاره به ضرورت تربيت نيروي انساني متخصص بيان کرد: در کنار تأمين سرمايه در گردش و نقدينگي واحدهاي 

صنعتي بايد نسبت به تربيت نيروي انساني ماهر به ويژه در مبحث مديريتي توجه بيشتري شود.

استقرار سامانه حسابداري بهاي تمام شده مبتني بر الگوي 
ABC  در شرکت گاز استان گلستان

گرگان- خبرنگار رسالت:
 به گزارش روابط عمومي، رئيس امور مالي شرکت گاز استان گلستان  در مصاحبه با پايگاه اطاع رساني شرکت   از 
استقرار سامانه حسابداري بهاي تمام شده مبتني بر الگوي ABC  در اين شرکت  خبر داد. وي با اشاره به اينکه  اين 
اقدام در راستاي   تحقق اهداف دولت الکترونيک صورت پذيرفته است گفت: جهت ارتقاءکنترل هاي داخلي و محاسبه 
بهاي تمام شده  خدمات و فعاليت ها ، اداره امور شرکت در قالب بنگاه اقتصادي وفق اساسنامه و همچنين رعايت الزامات 
قانوني مندرج در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه، سامانه حسابداري بهاي تمام شده طبق اصول و استانداردهاي 
حسابداري راه اندازي و مستقر شد .محمد روحي با تقدير از حمايت هاي ارزشمند مديرعامل و همکاري امور و و احدها  
و همچنين  شرکت ملي گاز  و گاز استان هرمزگان به عنوان شرکت عامل و طراح اين سيستم، گفت: خوشبختانه اين 
شرکت  بعنوان دومين شرکت پيشرو در استفاده از قابليت ها و مزاياي  اين سيستم براي محاسبه بهاي تمام شده گاز 
فروش رفته و خدمات 18 گانه فرعي در بين شرکت هاي گاز استاني مي باشد. وي تصريح کرد: حسابداري صنعتي 
يا بهاي تمام شده ابزار بسيار مهم در اختيار مديريت بوده  تا مديران را در برنامه ريزي ،کنترل،نظارت و بررسي نتايج 

فعاليت ها به منظور بهبود کيفيت خدمات و افزايش توليد ياري رساند.

  کاروان سامت جمعيت هال احمر استان زنجان به مناطق 
سيل زده لرستان اعزام شد

زنجان– خبرنگار رسالت:
نخستين کاروان سامت 27 نفره استان زنجان شامل پزشک عمومي، متخصص، پرستار و تيم روانشناس با هدف ويزيت و ارائه داروي رايگان به استان لرستان 
اعزام شد. شهرام ميرزايي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اين که حمايت از سامت انسان ها و کاهش آام و رنج هاي بشري يکي از اهداف 
هال احمر به شمار مي رود، اظهار داشت: طرح کاروان سامت از طرح هاي ملي جمعيت هال احمر است،  اين کاروان از جمعيت هال احمر استان زنجان به 
مدت پنج روز با هدف کمک به بهبود سطح سامت محرومان، ارتقاء و بهبود کيفيت زندگي، ايجاد زمينه رشد و توسعه سامت در مناطق سيل زده به استان 
لرستان اعزام شد. وي گفت: در کاروان سامت جمعيت هال احمر استان پزشک عمومي و متخصص شامل متخصص کودکان، ارتوپد، داخلي، داروساز، ماما، 
دندانپزشک، چشم پزشک و پرستار هستند. ميرزايي گفت: عاوه بر اين، تيم روانشناسي جوانان، ارتز و پرتز از معاونت بهداشت، درمان و توانبخشي جمعيت 
هال احمر استان زنجان، امدادگر و داوطلبان نيز در کاروان سامت اعزامي به شاهين وند استان لرستان اعزام شدند و اين کاروان به همراه خود داروهايي براي 
درمان بيماري هاي عفوني، پوستي و زنان و زايمان  براي ارائه به مردم مناطق  سيل زده دارند. رئيس سازمان نظام پزشکي استان زنجان نيز در اين مراسم گفت: 
تيم پزشکان به منظور کمک و امدادرساني در حوزه سامت به لرستان اعزام مي شوند تا خدمات داروئي و ويزيت رايگان را ارئه دهند.حسين بابايي به نقش 
نظام پزشکي در حرکت هاي اجتماعي کاهش آام هموطنان اشاره کرد و اظهار داشت: از اهداف تشکيل اين نظام اين است که در حوادث غير مترقبه بايد در 

کنار نهادهاي رسمي کشور قرار گيرد و از طريق بسيج همگاني و فراخوان پزشکان، جامعه پزشکي را دعوت به همکاري کند.

استاندار اردبيل  خبرداد:
تکميل فاز نخست طرح مطالعاتي سند آمايش 

استان اردبيل
اردبيل- خبرنگار رسالت:

اکبر بهنامجو گفت: تکميل و اتمام فاز نخست طرح 
مطالعاتي سند آمايش استان اردبيل تا يک ماه آينده 
نهايي شده و اجرا خواهد شد. وي در جلسه شوراي 
برنامه ريزي و توسعه اردبيل اظهار کرد: بعد از نهايي 
شدن سند طرح تفصيلي آن به انجام رسيده تا به سرعت 
زمينه اجرا و عملياتي شدن اين سند را در بخش هاي 
مختلف در مسير توسعه استان اردبيل شاهد باشيم. 
ايشان حساسيت هاي تدوين اين سند با همراهي نخبگان، 
دانشگاهيان، مديران و نمايندگان استان در مجلس را 
يادآور شد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته جلسات 
متعددي را با مشاور اين طرح داشتيم و ديدگاه هاي 
کارشناسي و نظرات علمي را ارائه کرديم تا خروجي کار 
با بهره گيري از اين ديدگاه ها و نظرات يک کار موفق و با 
رضايت 95 درصدي در بخش هاي تخصصي و اجرايي 
باشد و به هيچ وجه نبايد اين سند اي کتابخانه ها 
خاک بخورد. استاندار اردبيل بيان کرد: در فرصت 
باقيمانده پيشنهاد کرديم تا مشاور تهيه سند آمايش 
استان جلسه اي را با دانشگاهيان و نخبگان برگزار کند 
تا در افق 1۴2۴ منطبق بر برنامه هاي وزارتخانه ها و 

دستگاه هاي مختلف و الگوي کلي کشوري بتوان به يک 
سند عملياتي و اجرايي دست يافت. بهنامجو اولويت 
توسعه استان را براساس الگوي توسعه بخش کشاورزي، 
گردشگري، صنعت و خدمات يادآور شد و تصريح کرد: 
بايد هر چه سريع تر طرح تفصيلي اين سند آماده شود 
تا همه مديران دستگاه هاي اجرايي با مطالعه و دقت 
خاص در اين سند بتوانند براساس رويکردهاي توسعه 
کشور و منطقه کار را به پيش ببرند. استاندار اردبيل 
از دانشگاه ها خواست تا در افق 1۴2۴ نياز استان را از 
لحاظ شغلي، مهارتي و نيروهاي متخصص معين کنند 
تا يک همخواني بين نياز استان به آموزش و مهارت و 

جذب دانشجو فراهم آيد.

كاروان نمادين امام رئوف عالم آل محمد)ع( وارد نيشابور شد
نيشابور- خبرنگار رسالت:

همزمان با 10 تير روز ملي خراسان و براي سيزدهمين 
سال بزرگداشت ورود حضرت امام رضا)ع( به نيشابور، 
کاروان نمادين عالم آل محمد)ع( در ميان استقبال 
باشکوه مردم وايت مدار و شهيدپرور نيشابور وارد 
اين شهرتاريخي و مذهبي شد. اين برنامه  با اهتمام 
ستاد بزرگداشت سال روز ورود امام رضا)ع( به نيشابور، 
بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا)ع(، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامي خراسان رضوي، تعزيه 
خوانان، هنرمندان تئاتر، ورزشکاران و هنروران از 
روستاي فديشه مرکز دهستان غزالي بخش ميان 
جلگه نيشابور حرکت خويش را آغاز کرد و به نيشابور 
رسيد و با حضور مسئوان عالي رتبه خراسان رضوي 
و نيشابور، حرکت نمادين خود را با گلباران بقاع 
متبرک پسنده و بي بي شطيطه»ره« به سمت 
مسجد جامع نيشابورآغاز کرد. اينک پس از 12۴0 
سال از تاريخ ورود امام رئوف عالم آل محمد حضرت 
امام رضا)ع(  به اين شهر مذهبي و تاريخي بار ديگر با 

آفرينش صحنه هاي با شکوهي از دلدادگي به خاندان 
عصمت و طهارت)ع( در تاريخ  اسام تکرار شد. اين 
کاروان از مقابل بقعه بي بي شطيطه که قدمگاه رضوي 
است و جنب خانه عبد صالح پسنده کسي که افتخار 
ميزباني آن امام همام را برعهده داشته است به نماد 

»امام نور، مهمان خانه تقوا« که طايه داري کاروان 
را ابن اسلم طوسي از فقها و عارفان بزرگ اهل سنت 
برعهده داشت مسير خويش را طي کرد و به مقابل 
مسجد صاحب الزمان)عج( نيشابور محل اعزام شهداي 
ابرشهر رسيد و آنگاه به نماد »امام وسادات رضوي« 

رسيد که حضرت مورد استقبال سادات رضوي قرار 
گرفت و شال سيادت به ايشان تقديم شد، سپس به 
نماد »امام برکت و رحمت« و کاشت نمادين نهال 
بادام در منزل پسنده توسط امام رضا)ع( و تقديم 
شاخه هاي بادام به نشانه رحمت الهي و سبزناي 
قامت پربرکت امام به کاروان رسيد و در مسير حرکت 
کاروان نمادين  حضرت امام رضا)ع( به منزلگاه آخر 
نماد »امام انتظار و اميد« پاي گذاشت که در جمع 
مردم وايت مدار نيشابور و کاتباني که آمادگي ثبت 
بزرگ ترين حديث تاريخ تشيع را که تداوم وايت 
و حصار امن توحيد، نبوت وامامت را از آغاز تا ظهور 
دولت حضرت مهدي)عج( را داشتند با صداي رسا 
حديث سلسله الذهب را ندا دادند: »َکلَِمُة ا إلَه إاا اُه 
ِحصني َفَمن َدَخَل ِحصني اَِمَن ِمن َعذابي بُِشروِطها 
َو أنَا ِمن ُشروِطها«. و مردم  وايت مدارو شهيدپرور 
نيشابور که با ذکر صلوات خاصه آن حضرت و دعا 
براي ظهور حضرت حجت مهدي موعودد ارواحنا 

فداه کاروان را بدرقه کردند.

بام ايران )چهارمحال وبختياري(ميزبان سفيران کريمه  نور مي شود

با حضور نمايندگان يونيسف در ايران انجام مي شود؛  
تهيه پيش نويس برنامه اجرايي شهر دوستدار کودک در اصفهان 

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
دبير ستاد هماهنگي کاروان خادمان حرم حضرت 
معصومه سام اه عليها از حضور خدام آستان 
مقدس کريمه اهل بيت سام اه عليها در استان 
چهارمحال و بختياري خبر داد. مسعود مرداني در 
گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: کاروان سفيران نور 
)پنج خادم، يک روحاني و يک مداح( از  آستان 
مقدس کريمه اهل بيت سام اه عليها، در آستانه 
 وادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه سام اه 
رد استان چهارمحال و بختياري   عليها  وا

مي شوند. وي افزود: بيش از ۴7 عنوان برنامه براي 
اجرا با حضور چهار روزه خادمان آستان مقدس 
کريمه اهل بيت سام اه عليها در اين استان پيش 
بيني شده است. مرداني گفت:  خدام حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه سام اه عليها در بدو 
ورود به بام ايران در گلزار شهداي شهرکرد، حضور 
خواهند داشت. وي ادامه داد: ديدار با نماينده 
 ولي فقيه در استان، ديدار با استاندار، ديدار با 
 خانواده هاي معظم شهدا، حضور در بيمارستان هاي 
هاجر و آيت اه کاشاني شهرکرد، حضور در جلسه 

تقويت مباني اعتقادي و شبهه زدايي ديني و  
ديدار با کارکنان نيروي انتظامي، سرکشي از 
زندان شهرکرد، ديدار از مراکز نگهداري ايتام 
و کودکان بي سرپرست، از جمله اين برنامه ها 
به شمار مي رود. مرداني خاطرنشان کرد: با 
حضور خادمان آستان کريمه اهل بيت، جشن 
مياد حضرت فاطمه معصومه سام اه عليها 
در شهرهاي مختلف استان  برگزار مي شود. وي 
اضافه کرد: حضور در بقاع متبرکه امام زادگان 
حليمه و حکيمه خاتون شهرکرد، حضور در برنامه 

زنده تلويزيوني، برنامه نورافشاني به مناسبت 
مياد حضرت فاطمه معصومه سام اه عليها 
در پارک ملت شهرکرد، حضور در مراسم معنوي 
زيارت عاشورا به ميزباني استانداري و غبار روبي 
گلزار شهدا از ديگر برنامه هاي حضور چهارروزه 
خادمان حرم حضرت معصومه)سام اه عليها ( 
در اين استان است. گفتني است: شهرهاي بن، 
هفشجان، شهرکرد، بروجن، نقنه، ميزبان کاروان 
سفيران نور آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه 

سام اه عليها خواهند بود.

مديرعامل آبفاي گيان:
با مصرف بهينه آب،در حفظ اين سرمايه ارزشمند 

ملي بکوشيم

دعوت از  مردم البرز به پويش "صاحبخانه خوب"؛
  وام 1۵ميليون توماني قرض الحسنه به 
مددجويان مستاجر اختصاص يافت  

مدير مخابرات منطقه کردستان:
 ظرفيت انتقال مخابرات کردستان ۵4 برابر 

افزايش يافته است
کرج- خبرنگار رسالت:

کميته امداد امام )ره( استان البرز با هدف 
حمايت از حدود هفت هزار خانوار مددجوي 
مستاجر ضمن اختصاص تسهيات 15ميليون 
توماني قرض الحسنه وديعه مسکن از مردم اين 
استان در پيوستن به پويش "صاحبخانه خوب" 
دعوت کرد. محمد محمدي فرد مديرکل کميته 
امداد استان البرز با اشاره به گراني مسکن و رشد 
فزاينده وديعه مسکن و اجاره بهاء منازل مسکوني 
گفت: اين روزها و در فصل جابه جايي مستاجران، 
خانوارهاي طبقه محروم بيش از ساير اقشار جامعه 
با مشکات جدي تر در زمينه تامين مسکن مواجه 
شده اند و لذا اين نهاد تدابير حمايتي بيشتري 

براي مددجويان مستاجر در نظر گرفته است. 
وي افزود: از آنجايي که نهاد حمايتي کميته امداد 
همواره با همراهي خيران و نيکوکاران توانسته به 
اهداف خود دست يابد با تشکيل پويش صاحبخانه 
خوب درصدد آن هستيم تا زمينه را براي مداراي 
هرچه بيشتر صاحبخانه ها با مستاجران نيازمند 
زير پوشش خود فراهم کنيم. محمدي فرد با 
بيان اينکه حدود 53 هزار شهروند البرزي تحت 
حمايت اين نهاد هستند گفت: کميته امداد 
امام )ره( استان البرز با هدف حمايت از حدود 
هفت هزار خانوار مددجوي مستاجر از مردم 
اين استان در پيوستن به پويش "صاحبخانه 

خوب" دعوت کرد.

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير مخابرات منطقه کردستان در جلسه 
شوراي اداري استان کردستان که با حضور 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات برگزار 
شد، بابيان اينکه در پايان سال 92 تعداد 9 
روستاي استان داراي اينترنت بود که اکنون 
به ۴77 روستا رسيده است، گفت: منصوبه هاي 
ADSL سال 92 حدود 52 هزار مورد بوده 

است، واکنون اين منصوبه ها به 1۶0 هزار 
پورت رسيده است. دکترآزاد حکمت افزود: 
واگذار شدن تکنولوژي هاي جديد از ۴1 هزار 
مورد در سال 92 به بيش از 91 هزار مورد 
در استان رسيده است و افزايش ظرفيت 

پهناي باند استان از ۴stm1 در سال 92 به 
29stm1 در سال جاري رسيده است. وي با 
اشاره به افزايش ظرفيت انتقال استان به 5۴ 
برابر اظهارداشت: در حال حاضر 210 کافوي 
نوري در استان فعال است و براي توسعه تلفن 
ثابت و Adsl از کافو نوري هاي با برند داخلي 
استفاده شده است و317 سايت wl در استان 
برگردان شده و در هفته اخير نيز 12 سايت 
روي 3G برگردان شده است. دکترحکمت 
تصريح کرد: خدمات مخابرات فرابخشي هستند 
و هرچقدر همکاري و همدلي ساير مسئوان را 
شاهد باشيم موفقيت در حوزه خدمات مخابرات 

بهتر و بيشتر خواهد بود.

اصفهان-  خبرنگار رسالت:
 معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان گفت:  جلسه تهيه 
پيش نويس برنامه اجرايي شهر دوستدار کودک اصفهان با حضور نمايندگان 
 يونيسف، وزارت کشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور، سازمان ها 
و نهادهاي مرتبط با موضوع کودک و مديران شهرداري اصفهان در سالن 
کنفرانس کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان برگزار مي شود. سيد احمد 
حسيني نيا در اين مورد اظهار کرد: با توجه به برگزاري موفق کنفرانس ملي 
شهر دوستدار کودک که در دي ماه سال گذشته در شهر اصفهان برگزار شد و 

از آنجا که اصفهان از سال 1397 به عنوان شهر پيشرو و پايتخت شهر دوستدار 
کودک ايران انتخاب شده است، مراحل پيوستن اين شهر به شبکه جهاني 
شهرهاي دوستدار کودک با سرعت و دقت بيشتري در معاونت شهرسازي و 
معماري شهرداري اصفهان پيگيري مي شود.  وي ادامه داد: در همين راستا 
جلسات مستمر با صاحب نظران و عوامل دخيل در اين موضوع برگزار شده 
است و نهايتا مقرر شد بنابر نظر يونيسف مراحل اوليه تدوين پان اجرايي 
و عملياتي شهر دوستدار کودک انجام شود که اولين جلسه آن در اصفهان 
برگزار مي شود. حسيني نيا تصريح کرد: بعد از اين جلسه، نشست هاي نهايي 

برگزار و نهايتا ظرف چند ماه آينده برنامه عملياتي)اکشن پان( شهر دوستدار 
کودک تدوين شده و اصفهان رسما به شبکه جهاني شهرهاي دوستدار کودک 
مي پيوندد. گفتني است، کنفرانس ملي شهر دوستدار کودک از 2۶ تا 27 
دي ماه 97 با حضور نمايندگاني از 31 استان کشور با همکاري وزارت کشور، 
يونيسف و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان برگزار شد؛ در 
حال حاضر در غرب آسيا شهرهاي َعمان از کشور اردن و شارجه امارات عضو 
شبکه شهرهاي دوستدار کودک هستند و اصفهان سومين شهر پايلوت 

دوستدار کودک در غرب آسيا است.   

صعود کوهنوردان نفت 
مسجدسليمان به کوه کار

مسجدسليمان – خبرنگار رسالت:
گروه کوهنوردي نفت و گاز مسجدسليمان موفق به صعود به قله 
3700 کار در استان چهارمحال و بختياري شدند. به گزارش 

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، تيم 
 کوهنوردي نفت و گاز مسجدسليمان در يک اقدام موفقيت آميز 
و در راستاي تقويم مصوب شده ورزشي اين شرکت توانستند 
قله3700 متري کار واقع در منطقه چغاخور شهرستان بروجن 
در استان چهارمحال و بختياري را فتح نمايند. اعضاي گروه 
کوهنوردي نفت مسجدسليمان در صعود به کار عبارت است 

از: ارسطو داراب پور - رضا نوذري - يوسف باقري - مهرداد آقا 
بيگي - مريد اسدي - داريوش حسن پور - عسکر عاليوند - وحيد 
رستمي - حسينعلي طهماسبي - حسين قنبري - فرج قنبري 
- حسن ميرنام - نورعلي ورناصري - ابراهيم محمدي - حميد 
عسکري - محمد باقر عليجاني - عبداله شيرازي - ابراهيم 

شريفي - رسول رعيت پيشه ) پزشک يار ( .

رشت – خبرنگار رسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت 
آب و فاضاب استان گيان، مديرعامل اين شرکت به 
مناسبت هفته صرفه جويي در مصرف آب گفت 1 تا 7 
 تيرماه  هر سال با شروع فصل تابستان هفته صرفه جويي
در مصرف آب نام گذاري شده و با توجه به ترويج فرهنگ 
مديريت مصرف در طول سال، طي هفته مذکور به 
طور ويژه اين موضوع آموزش داده مي شود .وي لزوم 
مديريت مصرف آب را بسيار حائز اهميت دانست و 
افزود: براساس حديث نبوي آمده است که "در مصرف 
آب صرفه جويي کنيد حتي اگر در کنار نهرهاي جاري 
باشيد" و علي رغم پرآبي يا کم آبي طي سال، با توجه به 

محدود بودن ظرفيت تأمين و تصفيه آب، عبور از اين 
ظرفيت باعث مواجهه با کم آبي در برخي مناطق خواهد 
شد. ايشان با تآکيد بر اينکه برداشت زياد از سفره هاي 
آب زيرزميني باعث از بين رفتن منابع آبي خواهد شد 
تصريح کرد: بارندگي باعث تغذيه اين سفره ها خواهد 
شد و تأمين آن چندين سال به طول مي انجامد بنابراين 
براي تأمين آب شرب مورد نياز با محدوديت مواجه 
هستيم. مهندس حسيني همچنين افزود: پروسه تصفيه 
آب در تصفيه خانه بسيار پيچيده ، سخت ، وقت گير 
و پرهزينه است و يک سوم هزينه توليد آب از مردم 
اخذ مي شود و علي رغم اينکه ميانگين بارندگي در 
استان بااي 1000 ميلي متر است اما آب شرب به 
سختي به دست مي آيد و بايد کيلومترها براي انتقال 
آب لوله گذاري نمود. وي با بيان اينکه آب سرمايه ملي 
 است اظهار داشت: آب شيرين در دنيا محدود است و 
3درصد آب شيرين و کمتر از 1درصد آن قابل استحصال 
است که متعلق به آحاد جامعه و کل کشور است و بايد 
به گونه اي مصرف نمود تا اين سرمايه ارزشمند حفظ 
گردد و نسل هاي آينده با مشکل مواجه نباشند و همگان 

بتوانند از آن برخوردار گردند.



خبريادداشت

تأملي بر يک جا به جايي در اروپا
گروه بين الملل 

موضوع جانشيني آقاي جوسپ بورل، سياستمدار کهنه کار اسپانيا و انتخاب او 
به عنوان جانشين فدريکا موگريني، مولد بحث هاي زيادي در داخل  اتحاديه 

اروپا بوده است.
عده اي بر آنند که جوسپ بورل سياستمداري سوسياليست است و رويکرد 
چپ گرايانه دارد؛ بنابراين پيش فرض اين گروه اين است که وي در مقابل 
سياست هاي آمريکا مقاومت مي کند، يا حداقل در ابراز مخالفت با سياست هاي 
ميان مدت و کوتاه مدت اياات متحده آمريکا  در اتحاديه اروپا قاطعانه عمل 

خواهد کرد . اما اين پيش فرض به دايل مختلفي مي تواند نادرست باشد.
مسلم است که وظيفه اصلي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، هماهنگي 
و ايجاد يک اتحاد ميان مواضع 28 کشور عضو اين اتحاديه است، در چنين 
شرايطي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مقام يک تصميم ساز، ظاهر 
و حاضر نشده است. هم در زمان موگريني و هم در زمان کاترين اشتون شاهد 
اين قاعده بوديم. به هر روي، رؤساي اتحاديه اروپا آنقدر قدرت نداشتند که 
خودشان در مقام يک تصميم گير ظاهر شوند و بتوانند سياست ها و تصميمات 

خود را به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ديکته کنند.
موضوع ديگر اين است که سياست خارجي اتحاديه اروپا عما به دست 
تروئيکاي اروپايي يعني انگليس، آلمان و فرانسه تعيين مي شود. اين سه 
کشور نقش پررنگي در تعيين مناسبات سياست خارجي اتحاديه اروپا دارند؛ 
همين مسئله باعث مي شود که اين سه کشور هميشه مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا را به تابعي از تصميماتي تبديل کنند که خودشان مي گيرند، به 
همين دليل در خيلي از موارد از جمله برجام ما شاهد بوديم که لزوما مواضع 
خانم موگريني با مواضع تروئيکاي اروپايي در خصوص برجام يکي نبود؛ به 
هر حال موگريني هم تسليم خواسته هاي تروئيکاي اروپايي شد و در نقش 

سخنگوي آنها ظاهر شد. 
اين قاعده مي تواند در خصوص خود آقاي جوسپ بورل که مسئول جديد سياست 
خارجي اتحاديه اروپا هم هست صادق باشد. در اينجا البته يک تفاوتي هم 
وجود دارد و آن هم روحيه و روانشناسي خود مسئول جديد سياست خارجي 
اتحاديه اروپا است. به هر حال ايشان يک سياستمدار 72 ساله و کهنه کار هست 
و از اين جهت احتمال دارد که در مواضع خود، خطوط قرمز و سختگيري هاي 
بيشتري در قبال تصميمات تحميلي تروئيکاي اروپايي داشته باشد. به هر 
حال نبايد يادمان برود که معموا در اتحاديه اروپا، اين ساختار است که تصميم 
سياستمداران را تعيين مي کند، نه اينکه سياستمداران ساختار را تعيين کنند؛ 

اين مسئله بايد هميشه مد نظرمان قرار داده شود.
 يکي از مواضع جوسپ بورل که مورد توجه سياستمداران اروپايي قرار گرفت ،
مخالفتش با جدايي کاتالونيا از اسپانيا بود. سياستمداران اروپايي اين موضع 
را به عنوان فاکتور مثبت در ايشان ديده اند و برداشت شان اين بوده که ايشان 
به يکپارچگي ارضي و يکپارچگي جغرافيايي اتحاديه اروپا کاما معتقد است. 
از طرف ديگر مواضع ضدترامپ هم داشته و همچنان همان مواضع را دارد. 
اما در خصوص اينکه آيا اين مواضع را مي تواند به ديگر بازيگران اروپايي 
خصوصا به بازيگراني مثل انگليس، آلمان و فرانسه تعميم بدهد، ترديدهاي 

جدي وجود دارد.
مسئول جديد سياست خارجي اتحاديه اروپا هم با پرونده هاي زيادي دست و 
پنجه نرم خواهد کرد؛ با مسائلي چون برگزيت، مناسبات اياات متحده آمريکا 
و اتحاديه اروپا به خصوص در دوران ترامپ، برجام و مسئله ايران، سياست هاي 
اتحاديه اروپا در قبال منطقه غرب آسيا و... . همين مسئله باعث مي شود که 
طي ماه هاي آتي بتوانيم اين سياستمدار و مواضعش را بهتر و بيشتر مورد 
سنجش قرار دهيم. اما قطعا و بدون ترديد، تروئيکاي اروپايي تاش مي کنند  
اين سياستمدار را به  را حتي به صورت نانوشته و ناگفته مهار کنند و مانع از 

تاثيرگذاري رويکرد آن بر تصميمات کان اين سه کشور شوند.

داماد ترامپ به مجلس نمايندگان آمريکا 
احضار شد

کميته قضائي و حقوقي مجلس نمايندگان آمريکا برخي نزديکان 
و وابستگان رئيس جمهور اين کشور از جمله داماد ترامپ را احضار 

مي کند.
به گزارش »تابناک« به نقل از اسپوتنيک، حداقل 12 نفر از نزديکان 
»دونالد ترامپ«، رئيس جمهور آمريکا از سوي کميته قضائي مجلس 
نمايندگان آمريکا براي ارائه پاره اي از توضيحات به اين کميته احضار 
شده اند.در ميان وابستگان احضار شده ترامپ به کميته قضائي 
مجلس نمايندگان آمريکا، نام »جرد کوشنر« داماد و مشاور او نيز 

ديده مي شود.
همچنين »جف سشنز« وزير دادگستري پيشين آمريکا هم در ميان 
احضار شوندگان به مجلس نمايندگان قرار دارد.گفته شده احضار اين 
افراد در ادامه تحقيقات دو ساله کميته بازرسي رابرت مولر در ارتباط 
با احتمال دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا در 
سال 201۶ صورت مي گيرد.همچنين سياست هاي ضدمهاجرتي 
و سخت گيري رئيس جمهور آمريکا عليه پناهجويان پشت مرزهاي 
اين کشور از ديگر دايل احضار نزديکان و وابستگان ترامپ عنوان 

شده است.
عملکرد جنجالي ترامپ عاوه بر اينکه در مورد سياست خارجي آمريکا 
با انتقادات گسترده اي روبه روست، از سوي ديگر در مورد سياست هاي 
داخلي نيز به ويژه در موضوع مهاجرت با انتقادات و نگراني هاي گسترده اي 
روبه رواست و بسياري از منتقدان داخلي ترامپ او را به افول ارزش هاي 
اين کشور متهم مي کنند.منتقدان ترامپ همچنين تا کنون در چند 
نوبت مسئله استيضاح او را مطرح کرده اند و حال احضار نزديکان رئيس 
جمهور آمريکا به مجلس نمايندگان اين کشور تازه ترين جبهه بندي و 

تقابل در برابر اقدامات پر سر و صداي ترامپ در آمريکاست.
    

 ترامپ ملزم به قطع حمايت 
از عربستان در جنگ يمن شد

مجلس نمايندگان آمريکا، رئيس جمهور اين کشور را ملزم به قطع 
حمايت از ائتاف سعودي کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مجلس نمايندگان آمريکا 
به تازگي طرحي را به تصويب رساند که براساس آن »دونالد ترامپ«، 
رئيس جمهور اين کشور ملزم به قطع حمايت نظامي از عمليات هاي 

ائتاف سعودي در جنگ يمن شده است.
نمايندگان مجلس آمريکا در اين طرح گفته اند که عدم توجه به تلفات 
غيرنظامي در عمليات هوايي عربستان سعودي در جنگ يمن و همچنين 
نقش دولت عربستان در قتل خبرنگار منتقد، جمال خاشقچي از جمله 
دايلي بوده است که کنگره طرح مذکور را براي مخالفت با حمايت 
آمريکا از عمليات تحت فرماندهي عربستان در جنگ يمن ارائه کرده 
است. پيش از اين، مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا، مخالفت با حمايت 
اين کشور از عربستان در جنگ يمن را به عنوان سياستي اشتباه مورد 

انتقاد قرار داده بود.
پيش تر مجلس سناي آمريکا نيز طرح مربوط به قطع حمايت از عربستان 
در جنگ عليه يمن را به تصويب رسانده بود.بر اساس اين طرح، آمريکا 
بايد ظرف 30 روز به فعاليت هاي خود در جنگ يمن و حمايت از عمليات 

عربستان سعودي در اين جنگ خاتمه دهد.

 وزير امور خارجه کشورمان گفت: اميدواريم 
امارات و عربستان به آغوش کشورهاي 

منطقه باز گردند.
 به گزارش ايسنا محمد جواد ظريف در گفت وگو 
با شبکه الميادين در پاسخ به سوالي درباره به 
کار بردن خطرآفريني تيم B و خروج بن زايد 
از اين تيم اظهار کرد: در ابتدا تيم B تنها شامل 
بولتون و نتانياهو بودند اما در ادامه به اعضاي اين 
تيم اضافه شد. بدون شک ديگراني که به نتانياهو 
و بولتون اضافه شده اند مي توانند از اين مجموعه 
خارج بشوند. اتفاقا ما اميدواريم که همسايگان ما 
از اين تيم خارج شوند و به آغوش منطقه بازگردند. 
اقدامات ضد منطقه اي امارات و عربستان تنها 

شامل ايران نيست.
وي افزود: اان امارات و عربستان دارند عليه قطر 
نيز اقدام مي کنند. همچنين آنها مشغول حمله 

به مردم يمن هستند. اين قاعده در خصوص 
سودان و ليبي نيز صادق است. عربستان و امارات 
مي خواستند همسايه قطري خود را در فشار و 

محدوديت قرار دهند که البته ايران وارد شد. ما 
اميدواريم نه تنها امارات ، بلکه عربستان نيز به 
گفت وگو و همکاري با ديگر کشورهاي منطقه باز 

گردند و از اين حرکت ضد منطقه اي که توسط آمريکا 
 شکل گرفته ، فاصله بگيرند. من به همسايگان مان 
در منطقه تاکيد مي کنم که تندروهاي آمريکا 
و رژيم صهيونيستي حتي يک سرباز خود را نيز 
فداي شما نخواهند کرد. آنها حتي يک قدم براي 
شما برنخواهند داشت. ما اين آمادگي را داريم 
که با همسايگان خود در منطقه رفاقت و از آنها 
دفاع کنيم.وزير امور خارجه کشورمان در پاسخ به 
سوالي مبني بر احتمال دريافت پيشنهاد محرمانه 
از سوي امارات براي کاهش تنش ميان اين کشور 
و ايران يا سفري غيرعلني از سوي مقامات اماراتي 
به ايران در اين زمينه گفت: عايمي در خصوص 
اين تغيير رفتار و اتخاذ سياست جديد، مخصوصا 
در قبال مسائل منطقه اي وجود دارد که اگر اين 
موضوع تحقق يابد، حتما به سود دولت امارات 

خواهد بود.

ظريف: 

امارات و عربستان به آغوش منطقه  بازگردند 

 نخست وزير رژيم صهيونيستي در مصاحبه اي با 
يک رسانه آمريکايي گفته که رژيم تحت امر او با 
کشورهاي عربي به »صلح غيررسمي« رسيده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، »بنيامين نتانياهو«، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي در مصاحبه اي 
با يک رسانه آمريکايي گفته که ميان اين رژيم 
و کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نوعي 

»صلح غيررسمي« حاصل شده است. 
نتانياهو روز پنج شنبه در مصاحبه با مجله 
آمريکايي »تايم« گفت: »هنگامي که شما از 
ايده حذف اسرائيل دست مي کشيد، مي توان 
مشکل را حل کرد. دولت هاي عربي اطراف ما 

تقريباً به اين سمت حرکت کرده اند.
در سال هاي اخير گزارش هاي متعددي از تماس هاي 
 پشت پرده برخي از کشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس با رژيم صهيونيستي منتشر شده و 

حتي گفته مي شود که اين کشورها روابط امنيتي 
نزديکي با يکديگر برقرار کرده اند. يوسي کوهن  
رئيس سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي حدود 
10 روز پيش اذعان کرد اين رژيم نه تنها با مصر 
و اردن بلکه با بسياري از کشورهاي عربي رابطه 
دارد. نتانياهو پيش از اين، بهمن ماه سال گذشته 
گفته کشورهاي عربي مواضع خودشان را در قبال 

مسئله اسرائيل-فلسطين تغيير داده اند. 

نتانياهو:
 با كشورهاي عربي به صلح غيررسمي رسيده ايم

 سخنگوي وزارت خارجه درباره نفتکش 
توقيف شده کشورمان، گفت: چندين بار به 
انگليسي ها گفتيم و گوشزد کرديم که اين 
اقدام آنها تنش آفرين و همسو با سياست هاي 

خصمانه آمريکاست.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و 
سيما، سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت 
خارجه کشورمان اظهار داشت: کشورهاي 

عضو برجام و کشورهايي خارج از برجام 
تاش هايي را براي حفظ اين توافق آغاز 
کرده اند. گاِم بعدي ما هم در يک فرصِت 

 

دو ماهه اي که باز به اروپايي ها داديم طراحي 
شده و اجرا خواهد شد.

وي درباره نفتکش توقيف شده کشورمان 
گفت: از همان روِز اول ما اقداماِت سياسي 
حقوقي و ديپلماتيِک را شروع کرديم، سفيِر 
انگليس را دو بار به وزارت خارجه احضار کرديم، 
چندين بار هم حضور پيدا کرد که توضيح 
بدهد. با ارائه اسناد و مدارک، چندين بار به 
انگليسي ها گفتيم و گوشزد کرديم که اين 
اقدام آنها تنش آفرين و همسو با سياست هاي 
خصمانۀ آمريکاست. وکيلي هم در اين زمينه 
گرفته شده که در حاِل انجاِم کارهاي حقوقي 

و قضائِي است.

موسوي:
اقدام انگليسي ها همسو با سياست هاي خصمانه آمريکاست

گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب مهدي كريمي فرزند حيات به شماره ملي 4501288647 صادره 
از ايام در مقطع كارداني ناپيوسته رشته حسابداري از واحد دانشگاهي ايام با شماره 66152 / ف به تاريخ 
صدور 92/2/3 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسامي واحد ايام به نشاني ايامـ  بلوار دانشجو به كدپستي 33145-69311 ارسال نمايد.
اينجانب مصطفي پورحسن مالک خودرو پژو 405 به شماره شاسي 14237608 و شماره موتور 2001862 
و شماره پاک 71-576د44 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است لذا چنانچه هركس ادعايي دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در 
پيکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1390 به شماره انتظامي 354د57-ايران95 
به شماره موتور 12490249234 شماره شاسي NAAM01CA7CR570152 به رنگ نقره اي متاليک مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
سند كمپاني خودروي سواري پژو 405 مدل 1394 به شماره انتظامي 768س41-ايران85 به شماره موتور 
124K0715747 شماره شاسي NAAM01CE4FR223198 به رنگ نقره اي متاليک مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
كارت هوشمند اتوبوس بياباني اسکانيا مدل 1387 به شماره انتظامي 584ع54-ايران85 به شماره هوشمند 

2642798 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و كارت خودروي سواري پژو پارس مدل 1394 به شماره انتظامي 399ل25-ايران64 به شماره 
موتور 3005151 شماره شاسي NAAN01CE5FH239632 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
سند كمپاني سواري پژو 206 مدل 1387 رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي 938 هـ53-ايران53 و 
شماره موتور 14187003257 و شماره شاسي 001466 به نام سهيل كوئيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو ميني بوس هيونداي كروز مدل 1386 به شماره موتور 37912006291219 
و شماره شاسي 37901786905851 به شماره پاک ايران 551/69س12 به نام شهرداري علي آبادكتول 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو ميني بوس به شماره موتور 33491110140008 و شماره شاسي 
37930259001783 به شماره پاک ايران 411/62ع82 به نام حسين آشکاران به شماره ملي 218065619 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كارت هوشمند مسافربري ميني بوس بنز به شماره پاک 85-375ع46 مدل 1366 و به شماره كارت 
هوشمند 2389626 به تاريخ صدور 89/12/15 و به ش پرونده 712222730 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبزـ  برگ كمپانيـ  برگ بنچاق  سواري پژو 405، مدل: 1385، رنگ: مشکي متاليک، شماره پاک: 
ايران 68-554ه99، شماره موتور: 12485213113، شماره شاسي: 40302885، به نام:  فرهاد حاجي خليلي 

توران پشتي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
برگ سبزـ  برگ كمپانيـ  برگ بنچاق  سواري پژو 405، مدل: 1385، رنگ: نقره اي متاليک، شماره پاک: 
ايران 41-172ص42، شماره موتور: 12485060552، شماره شاسي: 13230966، به نام:  مجتبي سلگي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
اينجانب قربانعلي روشنايي مالک خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 55-639ل26 و شماره بدنه 046533 
و شماره موتور 181B0038811 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز كاميون باري فلزي آميکو مدل 1391 به شماره انتظامي 31-761ع69 و شماره موتور 
1511S020921 و شماره شاسي 001159 به نام اينجانب اصغر جمشيدوند مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
سند كارخانه سواري جيپ كالسکه اي مدل 1364 به شماره موتور 308C19 شماره شاسي 8320453 
به شماره پاک 935و47ايران27 متعلق به عليرضا كانتري فرزند فتح اه به شماره ملي 1551989204 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
شناسنامه مالکيت )برگ سبز( سواري پرايد صبا بنزيني مدل 1376 به رنگ سفيد به شماره انتظامي 
817ن26-ايران82 شماره شاسي S1412276540448 شماره موتور 00050312 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
مدرک گواهي موقت فارغ التحصيلي اينجانب جعفر اميني فرزند زيداله به شماره شناسنامه 2270 صادره 
از زنجان در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک صادره از دانشگاه 
آزاد اسامي واحد زنجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
گواهي نامه موقت را به دانشگاه آزاد اسامي واحد زنجان به نشاني زنجان، اعتماديه، اداره فارغ التحصيان 

ارسال نمايد.
مدرک فارغ التحصيلي اينجانب احمد نورزاده فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه 17552 صادره از كرج 
مقطع كارشناسي )ليسانس( رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي كرج با شماره 1/74705 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد كرج 

نشاني كرج ، رجائي شهر، بلوار موذن ارسال نمايد.
برگ كمپاني خودرو پرايد به شماره انتظامي 286د62 ايران11 و شماره موتور 01055312 و شماره شاسي 
S1442283172634 اينجانب جال رضايي به شماره شناسنامه 2678 فرزند حسين علي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سند مالکيت )برگ سبز( و سند كمپاني رنو L90 به شماره شاسي NAPLSRALD01103562 و شماره موتور 

K4MA690D134739 و پاک 551ي13ايران88 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
اينجانب رضا شهرياري مالک خودرو سمندمدل87 به رنگ سفيد روغني به شماره شاسي 
NAAC91CC99F178977 و شماره موتور 12487227368 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 
راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيد يونس بابايي مالک خودرو وانت آريسان مدل95 به رنگ سفيدصدفي روغني به شماره شاسي 
NAAB66PE3GV653357 و شماره موتور 118J0019672 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 
راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول شرکت 
تعاوني مسکن کارکنان و کارگران شهرداري مشکين شهر
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول شرکت تعاوني فوق در ساعت 16 روز  شنبه مورخ 98/5/5 
در محل دفتر شرکت شهرداري مشکين شهر برگزار مي شود لذا از کليه اعضاء دعوت مي شود 

جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در جلسه حضور بهمرسانند. 
دستور جلسه: 

انتخاب هيئت تصفيه 
تاريخ انتشار 98/4/22 

آگهي فقدان سند مالکيت
سند مالکيت دو دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه باغ تحت پاك 2907 مجزي از 900 
فرعي از 38 اصلي واقع در خرمدره بخش سه زنجان ذيل ثبت 7689 صفحه 385 دفتر 
155 به شماره چاپي 111363 به نام اکبر رجبي صادر و تسليم گرديده است هم اکنون آقاي 
علي اصغر رجبي احدي از وراث با ارائه فرم شهادت شهود تکميل شده مدعي شده که سند 
مزبور به علت جابه جايي مفقود گرديده و از اين اداره درخواست سند مالکيت  المثني 
نموده است عليهذا مراتب باستناد ماده 120  آيين نامه اصاحي قانون ثبت اعام مي گردد تا 
چنانچه هر کس نسبت به ملک مذبور حقي دارد و يا معاماتي به نفع وي شده باشد يا مدعي 
وجودسند مالکيت  در نزد خود باشد ظرف ده/10 روز پس از انتشار آگهي  به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن  ارائه اصل سند معامله يا اصل  سند مالکيت به اين اداره 
تسليم نمايد، بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت المثني ملک 

مرقوم را صادر و تسليم خواهد نمود.
تاريخ انتشار: 98/4/22 

 دش 98/4/22

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاوني مسکن کارکنان بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد
بدينوسيله به اطاع کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني مي رساند جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت اول راس ساعت 14 روز پنج شنبه 98/5/4 در محل نمازخانه بيمارستان 
آيت اله کاشاني برگزار مي شود لذا از کليه اعضاء دعوت مي شود راس ساعت مقرر در محل 
مزبور حضور بهمرسانند چنانچه حضور عضوي به دايلي ميسر نباشد مي تواند به موجب 
وکالتنامه اي حق راي خود را به عضو يا فرد ديگري واگذار نمايد که در اين صورت تعداد آراي 
وکالتي هر عضو حداکثر 3 راي و هر شخص غيرعضو فقط يک راي خواهد بود ضمنا تصميماتي 

که در مجمع اتخاذ مي گردد براي کليه اعضاي حاضر و غايب نافذ و معتبر است. 
دستور جلسه: 

1- طرح و تصويب انحال شرکت تعاوني 
تاريخ انتشار 98/4/22ـ  خ ش 98/4/22

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت دوم شرکت سهامي خاص مرغداري مرغ سعيد

نظر به اينکه در جلسه نوبت اول مورخ 98/4/20ـ  اکثريت حاصل نشد لذا مستندا به ماده 
87- ايحه اصاحي قانون تجارت بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سهامي خاص 
مرغداري مرغ سعيد به شماره ثبت 2909 و شناسه ملي 10220063964 دعوت مي شود که 
در ساعت 10 صبح مورخ 98/5/5 در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت 

دوم که در نشاني اروميه محل شرکت منعقد خواهد شد حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضاء هيئت مديره 
2- انتخاب بازرسان و روزنامه 

تاريخ انتشار 98/4/22 
 خ ش 98/4/22

نوبت سوم

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت 
تعاوني مسکن کارکنان راه آهن زنجان

بنا به تصميم هيئت مديره شرکت جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاوني مسکن کارکنان 
راه آهن زنجان در تاريخ 98/5/3 روز پنجشنبه ساعت 16:30 بعدازظهر در محل مسجد امام رضا واقع 
در ايستگاه راه آهن زنجان تشکيل خواهد گرديد. لذا بدينوسيله از کليه اعضاي شرکت دعوت مي شود 
در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور 
بهمرسانند و يا وکاي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از 

اعضاي شرکت معرفي نمايند.
دستور جلسه:

1- تصميم گيري در خصوص دعوت از مجامع عمومي و اعام تصميمات به اعضاء از طريق ارسال پيام کوتاه 
sms به جاي انتشار آگهي در روزنامه.

تاريخ انتشار 98/4/22ـ  خ ش 98/4/22 
 م الف 107

 هيئت مديره شركت سهامي خاص
 مرغداري مرغ سعيد

 هيات مديره شركت تعاوني
 مسكن كاركنان راه آهن زنجان

دادنامه
به تاريخ 98/3/28 پرونده کاسه 406/97/11 شماره دادنامه 176/98 شعبه 11 شوراي حل اختاف 

شهرستان ايام 
خواهان : آقاي کيانوش فتحي نيا فرزند: عبدالجال شغل:  آزاد آدرس: ايام بلوار مدرس جنب صنايع 

و معادن 
خوانده: آقاي رضا حميد فرزند - شغل - آدرس: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال به انضمام هزينه دادرسي و تاخير تاديه 
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باا تقديم داشته که پس از ارجاع به 
اين شعبه و ثبت به کاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده قاضي شورا با بررسي جميع 
اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به 

صدور راي مي  نمايد. 
"راي شورا"

با استعانت از خداوند منان در خصوص دادخواست خواهان: آقاي کيانوش فتحي نيا فرزند:  عبدالجال 
به طرفيت خوانده: آقاي رضا حميد فرزند: - به خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال به انضمام 
هزينه دادرسي و تاخير تاديه: به حکايت اوراق پرونده خواهان عنوان داشته برابر قرارداد مورخ 96/1/1 
و فيش هاي واريزي مبلغ خواسته به عنوان اضافه پرداختي از خوانده طلبکار است که عليرغم مراجعات 
مکرر خوانده از پرداخت دين خويش خودداري نموده است که هم اکنون تقاضاي رسيدگي و محکوميت 
وي را دارد با توجه به اينکه خواهان آدرس خوانده را مجهول المکان عنوان نموده که شورا در اجراي 
ماده 73 قانون آيين دادرسي در امور مدني ضمن تعيين وقت رسيدگي در روزنامه رسالت شماره 
157/201/42 مورخه 98/2/9 صفحه نوزده براي روز شنبه 98/3/11 تعيين وقت رسيدگي نموده 
است که خوانده با وصف اباغ قانوني اوراق اخطاريه و انتظار کافي و بدون اعام عذر موجه در جلسه 
رسيدگي شورا حاضر نشده و اساسا دليل و مستندي براي برائت ذمه خويش ارائه نکرده است. فلذا قاضي 
شورا با عنايت به مراتب مرقوم و توجها به نظريه مشورتي اعضاي شورا مبني بر  محکوميت وي، خواسته 
خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 519، 515، 522 و 198 قانون آيين دادرسي مدني 
و مواد 1257، 265 قانون مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال و هزينه 
دادرسي برابر تعرفه قانوني و خسارات تاخير تاديه آن از تاريخ تقديم دادخواست 97/7/24 لغايت زمان 
اجراي احکام براساس نرخ شاخص تورم اعامي ساليانه از سوي بانک مرکزي جمهوري اسامي ايران که 
در محله اجراء قابل محاسبه است در حق خواهان صادر و اعام مي دارد. اين راي غيابي و ظرف بيست روز 
پس از اباغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومي 

حقوقي شهرستان ايام مي باشد.
تاريخ انتشار 98/4/22ـ  دش 98/4/22

سيدعلي نوربخشـ  قاضي شعبه 11 شوراي حل اختاف شهرستان ايام

رونوشت  آگهي حصر وراثت
خانم صبريه چراغي داراي شماره شناسنامه 997 به شرح دادخواست به کاسه 220/98/4 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان علي بخش نوروزي به شماره 
شناسنامه 11563 در تاريخ 98/3/5 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1- مهدي نوروزي فرزند علي بخش شماره شناسنامه 4490467311 متولد 1378 فرزند متوفي 
2- محسن نوروزي فرزند علي بخش شماره شناسنامه 4490157282 متولد 1370 فرزند متوفي

3- محمد نوروزي فرزند علي بخش شماره شناسنامه 4490358369 متولد 1375 فرزند متوفي
4- رضا نوروزي فرزند علي بخش شماره شناسنامه 4490577524 متولد 1382 فرزند متوفي
5- ساده مير نوروزي فرزند کرمعلي شماره شناسنامه 4500482385 متولد 1311 پدر متوفي

6- صبريه چراغي فرزند لري شماره شناسنامه 4500479392 متولد 1348 همسر متوفي 
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

و اا گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار 98/4/22ـ  دش 98/4/22

مدير دفتر شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان ايام 

رونوشت  آگهي حصر وراثت
آقاي بهمن خراماني داراي شماره شناسنامه 673 به شرح دادخواست به کاسه 215/98/4 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان زبيده سليماني زاده به شماره 
شناسنامه 6296 در تاريخ 98/1/31 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
1- بهمن خراماني فرزند باباخان شماره شناسنامه 6349612809 متولد 1350 فرزند متوفي 
2- حسن خراماني فرزند باباخان شماره شناسنامه 634958605 متولد 1323 فرزند متوفي 

3- حسين خراماني فرزند باباخان شماره شناسنامه 6349589051 متولد 1328 فرزند متوفي 
4- عبدالحميد خراماني فرزند باباخان شماره شناسنامه 6349598773 متولد 1335 فرزند متوفي 

5- مرادعلي خراماني فرزند باباخان شماره شناسنامه 6349598881 متولد 1339 فرزند متوفي 
6- هديه خرامان فرزند باباخان شماره شناسنامه 6349586069 متولد 1325 فرزند متوفي 

اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

و اا گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار 98/4/22ـ  دش 98/4/22

مدير دفتر شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان ايام 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاوني کشاورزي باغداران مهاباد و حومه به 

شماره ثبت 158 و شناسه ملي 10861787032
بدينوسيله از کليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني سهامداران شرکت تعاوني کشاورزي 
باغداران مهاباد و حومه دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت که 
در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/5/9 واقع در: بلوار توحيد سالن اجتماعات 

جهاد کشاورزي برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده 

1- انحال شرکت تعاوني کشاورزي باغداران مهاباد و حومه 
تاريخ انتشار 98/4/22ـ  خ ش 98/4/22 

هيئت مديره شركت م الف 1011

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاوني مسکن کارکنان و کارگران شهرداري مشکين شهر
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني فوق در ساعت 10 روز  شنبه مورخ 
98/5/5 در محل دفتر شرکت واقع در شهرداري مشکين شهر برگزار مي شود لذا از کليه 
اعضاء دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در جلسه حضور بهمرسانند. 

دستور جلسه: 
تصميم گيري نسبت به انحال شرکت تعاوني

تاريخ انتشار 98/4/22 

نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت 
تعاوني مسکن کارکنان راه آهن زنجان

بنابه تصميم هيئت مديره شرکت جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم شرکت تعاوني مسکن کارکنان راه آهن 
زنجان در تاريخ 98/5/3 روز پنجشنبه ساعت 17 بعدازظهر در محل مسجد امام رضا واقع در ايستگاه راه آهن 
زنجان تشکيل خواهد گرديد. لذا بدينوسيله از کليه اعضاي شرکت دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده 
براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور بهمرسانند و يا وکاي خود را با توجه 

به ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شرکت معرفي نمايند. 
دستور جلسه: 

1- انتخابات اعضاء اصلي هيئت مديره و علي البدل هيئت مديره.
2- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل به مدت يک سال.

3- تصميم گيري در خصوص حق الزحمه بازرس.
4- ارايه گزارش هيئت مديره و مديرعامل در خصوص عملکرد شرکت.

5- ارايه گزارش بازرس در خصوص شرکت.
6- تصميم گيري در خصوص واحدهاي مازاد پروژه، فروش يا تهاتر با خريد مصالح.

تاريخ انتشار 98/4/22ـ  خ ش 98/4/22 
 م الف 108

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فيروزکوه 

از کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه نوبت دوم شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فيروزکوه راس ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 98/5/8 در محل دفتر شرکت تعاوني واقع در انتهاي سايت اداري پاك 

52 حضور بهمرسانيد. 
دستور جلسه: 

- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس و مديرعامل 
- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 97

- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسين 
توضيحات: 

ب: اگر حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند و کالت حق اعمال راي را به غير بدهد. 
تعداد آراء وکالتي هر عضو حداکثر 3 راي و هر شخص غيرعضو تنها يک راي خواهد بود. 

حضور وکيل و موکل همزمان يک روز قبل از برگزاري مجمع در تعاوني الزاميست.
تاريخ انتشار 98/4/22 

 خ ش 98/4/22

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي شرکت حمل و نقل 
طوس بار سهامي خاص ثبت شده به شماره 3388 و 

شناسه ملي 10380192894
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت حمل و نقل طوس بار دعوت مي  گردد در جلسه مجمع 
عمومي عادي که در تاريخ پنج شنبه 98/5/3 ساعت 2 عصر در آدرس بلوار شهيد صادقي 
روبه روي اداره کار سالن همايش شرکت خدمات حمايتي کشاورزي برگزار مي گردد 

حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان قانوني.
2- تصويب صورت هاي مالي شرکت منتهي به 97/12/29

3- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل.
4- تعيين تکليف ادامه روند کار شرکت )فروش، اجاره، ادامه کار(

5- تعيين روزنامه کثيراانتشار 
6- ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه 

مي باشد. 
تاريخ انتشار 98/4/22ـ  3388 

 خ ش 98/4/22

نادر ابراهيمي ـ رئيس هيئت مديره 

هيئت مديره شركت تعاوني سهام عدالت فيروزكوه 

رئيس هيئت مديره 

 هيئت مديره شركت تعاوني
 مسكن كاركنان راه آهن زنجان

نادر ابراهيمي ـ رئيس هيئت مديره 

 سلمان قنبري ـ رئيس اداره ثبت اسناد 
و اماك شهرستان خرمدره

 هيئت مديره شركت تعاوني
 كاركنان بيمارستان آيت اله كاشاني

نوري المالکي: 
 حشد الشعبي ضامن 

و سوپاپ اطمينان امنيت عراق است
نخست وزير اسبق عراق تأکيد کرد کهحشد الشعبي ضامن 
امنيت عراق است و مخالف ادغام نيروهاي اين سازمان، با 

ارتش يا پليس است.

به گزارش خبرگزاري فارس، »نوري المالکي« رئيس 
ائتاف »دولۀ القانون« و نخست وزير اسبق عراق به نقش 
مهم نيروهاي سازمان »حشد الشعبي« )بسيج مردمي( در 

اين کشور اشاره کرد.
المالکي در جريان حضور در برنامه »لقاء خاص« که از 
شبکه »السومريه« عراق پخش مي شد، تأکيد کرد: »امروز 
ما نيروهايي داريم که مي تواند در برابر قوي ترين گروه 
تروريستي که مي تواند در هر منطقه اي دست به تحرک 

بزند، مقاومت کند«.
وي ادامه داد: »با وجود اين ]نيروها[ براي اينکه تجربه 
پيشين تکرار نشود، مي گويم که حشد الشعبي، تضمين و 

سوپاپ اطمينان امنيت ]عراق[ است«.
رئيس ائتاف دولۀ القانون بر اين باور است که »نقش حشد 
به پايان نرسيده و نياز به آن منتفي نشده است. افزون بر 
اين بايد، اصل تکريم ]آن[ به خاطر اقداماتي که انجام دادند 

و دستاوردهايي که محقق کردند« رعايت شود.
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 فراخوان شرکت در مناقصه عمومي يک مرحله اي
  انجام امور مربوط به حفاظت فيزيکي دانشگاه هنر اسامي تبريز

 در شيفت شب
دانشگاه هنر اسامي تبريز در نظر دارد انجام امور مربوط به حفاظت فيزيکي دانشگاه هنر اسامي تبريز در شيفت شب را در سال تحصيلي 
99-1398 را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و با شرايط ذيل به پيمانکار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و معاماتي دانشگاه 
واگذار نمايد. از مناقصه گران درخواست مي شود كه به نکات درج شده در دستورالعمل شركت در مناقصه و همچنين مواردي كه در زير آمده است، 

به دقت توجه فرمايند.
1-  موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به حفاظت فيزيکي دانشگاه هنر اسامي تبريز در شيفت شب 

2- شرح مختصري از مناقصه: انجام امور مربوط به حفاظت فيزيکي دانشگاه هنر اسامي تبريز در شيفت شب
3- محل انجام موضوع قرارداد: دانشگاه هنر اسامي تبريز )مجموعه پرديس، دانشکدۀ چندرسانه اي، دانشکدۀ معماري(

4- مبلغ برآورد اوليه : به ازاي هر نفر، ماهانه مبلغ:     15/000/000 ريال 
5- مدت اجراي موضوع قرارداد: 12 ماه شمسي

6- كارفرما: دانشگاه هنر اسامي تبريز
7- دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه هنراسامي تبريز

9- نحوه انجام مناقصه: بصورت يک مرحله اي و  سه  پاكتي خواهد بود
10- تضمين شركت در مناقصه: 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 20% )بيست درصد( قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانکي 
همراه با اسناد مناقصه در پاكت در بسته به مناقصه گزار تسليم شود.

11- اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد مي باشد؛
13- نشاني محل تهيه اسناد مناقصه : اسناد و مدارک ازم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس www.tabriziau.ac.ir قابل دسترسي است.

15- هزينه چاپ آگهي، تکثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد  پيمان و قرارداد به تعداد مقتضي به عهده برنده مناقصه است.
16- دارا بودن تأييد صاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي است.

جهت كسب اطاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 04135418135 تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان 
آزادي، ميدان حکيم نظامي، دانشگاه هنر اسامي تبريز، دبيرخانه مركزي مراجعه فرماييد.

مهلت دريافت اسناد 25 تير
مهلت ارسال مدارک و بارگذاري:98/5/3

زمان بازگشايي: 98/5/5
تاريخ انتشار:98/4/22

 »آگهي مناقصه عمومي)برون سپاري(
  انجام خدمات فتوکپي دانشگاه هنراسامي تبريز  

در سال تحصيلي 1398-99«
دانشگاه هنر اسامي تبريز در نظر دارد انجام خدمات فتوكپي اين دانشگاه در سال تحصيلي 99-1398 را از طريق مناقصه عمومي 
و با شرايط ذيل به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضيان درخواست مي شود كه به نکات درج شده در دستورالعمل و همچنين 

مواردي كه در زير آمده است، به دقت توجه فرمايند.
1-  موضوع مناقصه: انجام خدمات فتوكپي دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99

2- شرح مختصري از مناقصه: انجام خدمات فتوكپي دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99
3- محل انجام موضوع قرارداد: دانشگاه هنر اسامي تبريز)پرديس، دانشکدۀ معماري، دانشکدۀ چندرسانه اي(.

4- مدت اجراي موضوع قرارداد: 12 ماه شمسي؛
5- دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه هنراسامي تبريز؛

6- تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه 20% )بيست درصد( قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است 
كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع كارفرما تهيه و همراه با اسناد مناقصه در پاكت در بسته به مناقصه گزار تسليم شود.

 7- اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد 
مي باشد.

8- نشاني محل تهيه اسناد مناقصه : اسناد و مدارک ازم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس www.tabriziau.ac.ir قابل 
دسترسي است.

9- هزينه چاپ آگهي، تکثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد  پيمان و قرارداد به تعداد مقتضي به عهده برنده مناقصه 
مي باشد؛

10- دارا بودن تأييد صاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي مي باشد.
جهت كسب اطاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 04135419705 تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي، 

تبريز، خيابان آزادي، ميدان حکيم نظامي، دانشگاه هنر اسامي تبريز، امور اداري و پشتيباني مراجعه فرماييد
مهلت دريافت اسناد 25 تير

مهلت ارسال مدارک و بارگذاري:98/5/3
زمان بازگشايي: 98/5/5

تاريخ انتشار:98/4/22

 فراخوان شرکت در مزايده عمومي يک مرحله اي
  اداره و انجام  امور مربوط به  بوفه هاي دانشگاه هنر اسامي تبريز

 در سال تحصيلي 1398-99
دانشگاه هنر اسامي تبريز در نظر دارد اداره و انجام امور مربوط به بوفه هاي دانشگاه هنر اسامي تبريز را در نيم سال هاي تحصيلي 1398-99 
را از طريق مزايده عمومي يک مرحله اي و با شرايط ذيل به پيمانکار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و معاماتي دانشگاه واگذار 
نمايد. از مزايده گران درخواست مي شود كه به نکات درج شده در دستورالعمل شركت در مزايده و همچنين مواردي كه در زير آمده است، به دقت 

توجه فرمايند.
1-  موضوع مزايده: اداره و انجام امور مربوط به بوفه هاي دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99

2- شرح مختصري از مزايده: اداره و انجام امور مربوط به بوفه هاي دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 98-99
3- محل انجام موضوع قرارداد: دانشگاه هنر اسامي تبريز)دانشکده معماري و شهرسازي، پرديس مركزي دانشگاه و دانشکده چندرسانه اي(

4- مبلغ برآورد اوليه : حدود 198/000/000 ريال
5- مدت اجراي موضوع قرارداد: 12 ماه شمسي.

6- كارفرما: دانشگاه هنر اسامي تبريز.
7- دستگاه مزايده گزار: دانشگاه هنراسامي تبريز.

8- نحوه انجام مزايده: بصورت يک مرحله اي و  سه  پاكتي خواهد بود.
9- - نشاني محل تهيه اسناد مزايده : اسناد و مدارک ازم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس www.tabriziau.ac.ir قابل دسترسي است.

10- تضمين شركت در مزايده: 
مبلغ تضمين شركت در مزايده 20% )بيست درصد( قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانکي به 

نفع كارفرما  به همراه  اسناد مزايده در پاكت در بسته به مزايده گزار تسليم شود.
11- اعتبار تضمين شركت در مزايده حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات بوده و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد است.

12- هزينه چاپ آگهي، تکثير اسناد مزايده و همچنين تهيه اسناد  پيمان و قرارداد به تعداد مقتضي به عهده برنده مزايده است.
13- دارا بودن تأييد صاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي است.

جهت كسب اطاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 04135421734 تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان 
آزادي، ميدان حکيم نظامي، دانشگاه هنر اسامي تبريز، مديريت امور دانشجويي  مراجعه فرماييد.

مهلت دريافت اسناد 25 تير
مهلت ارسال مدارک و بارگذاري:98/5/3

زمان بازگشايي: 98/5/5
تاريخ انتشار:98/4/22

 فراخوان شرکت در مناقصه عمومي يک مرحله اي
  امور مربوط به خدمات نظافتي  دانشگاه هنر اسامي تبريز

 در سال تحصيلي 1398-99 
دانشگاه هنر اسامي تبريز در نظر دارد امور مربوط به خدمات نظافتي دانشگاه هنر اسامي تبريز را در سال تحصيلي 99-1398 را از طريق مناقصه 
عمومي يک مرحله اي و با شرايط ذيل به پيمانکار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و معاماتي دانشگاه واگذار نمايد. از مناقصه گران 

درخواست مي شود كه به نکات درج شده در دستورالعمل شركت در مناقصه و همچنين مواردي كه در زير آمده است، به دقت توجه فرمايند.
1-  موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به خدمات نظافتي دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99

2- شرح مختصري از مناقصه: اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتي دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99
3- محل انجام موضوع قرارداد: دانشگاه هنر اسامي تبريز

4- مبلغ برآورد اوليه : حدود 6/435/187/743 ريال
5- مدت اجراي موضوع قرارداد: 12 ماه شمسي.

6- كارفرما: دانشگاه هنر اسامي تبريز؛
7- دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه هنراسامي تبريز.

8- نحوه انجام مناقصه: بصورت يک مرحله اي و  سه  پاكتي خواهد بود.
9- تضمين شركت در مناقصه: 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 20% )بيست درصد( قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است كه بايستي به يکي از صورت  مشروحه ذيل 
همراه با اسناد مناقصه در پاكت در بسته به مناقصه گزار تسليم شود.

- ضمانت نامه بانکي به نفع كارفرما )در پاكت الف(
10- اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.

11- دريافت اسناد مناقصه: از طريق سايت دانشگاه و سامانه تداركات الکترونيک قابل دريافت و توضيح اينکه اصل مدارک بعد از بارگذاري در سامانه 
 www.tabriziau.ac.ir ستاد به صورت فيزيکي تحويل دبيرخانه دانشگاه خواهد شد. )اسناد و مدارک ازم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس

قابل دسترسي است.(
12- هزينه چاپ آگهي، تکثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد  پيمان و قرارداد به تعداد مقتضي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

13- دارا بودن تأييد صاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي مي باشد.
جهت كسب اطاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 04135297207 تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان 

آزادي، ميدان حکيم نظامي، دانشگاه هنر اسامي تبريز، دبيرخانه مركزي مراجعه فرماييد.
مهلت دريافت اسناد 23 يا 24 تير

مهلت ارسال مدارک و بارگذاري:98/5/3
زمان بازگشايي: 98/5/5

تاريخ انتشار:98/4/22

 فراخوان شرکت در مناقصه يک مرحله اي
  امور تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشگاه هنر اسامي تبريز

 در سال تحصيلي 1398-99
دانشگاه هنر اسامي تبريز در نظر دارد امور تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشگاه را در سال تحصيلي 99-1398 از طريق مناقصه يک مرحله اي و با 
شرايط ذيل به پيمانکار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و معاماتي دانشگاه واگذار نمايد. از مناقصه گران درخواست مي شود كه به 

نکات درج شده در دستورالعمل شركت در مناقصه و همچنين مواردي كه در زير آمده است، به دقت توجه فرمايند.
1-  موضوع مناقصه: تهيه، طبخ و توزيع غذا دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99

2- شرح مختصري از مناقصه: تهيه، طبخ و توزيع غذا دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 1398-99
3- محل انجام موضوع قرارداد: دانشگاه هنر اسامي تبريز

4- مبلغ برآورد اوليه : هزينه هر پرس 100000 ريال معادل ده هزار تومان
5- مدت اجراي موضوع قرارداد: 10 ماه شمسي و 15 روز

6- كارفرما: دانشگاه هنر اسامي تبريز
7- دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه هنراسامي تبريز

9- نحوه انجام مناقصه: بصورت يک مرحله اي و  سه  پاكتي خواهد بود
10- تضمين شركت در مناقصه: 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 20% )بيست درصد( قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است كه بايستي ضمانت نامه بانکي به نفع كارفرما 
و همراه با اسناد مناقصه در پاكت در بسته به مناقصه گزار تسليم شود.

11- اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
12- دريافت اسناد مناقصه: از طريق سايت دانشگاه و سامانه تداركات الکترونيک قابل دريافت و توضيح اينکه اصل مدارک بعد از بارگذاري در سامانه 
 www.tabriziau.ac.ir ستاد به صورت فيزيکي تحويل دبيرخانه دانشگاه خواهد شد. )اسناد و مدارک ازم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس

قابل دسترسي است.(
13- هزينه چاپ آگهي، تکثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد  پيمان و قرارداد به تعداد مقتضي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

14- دارا بودن تأييد صاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هاي مربوطه الزامي مي باشد.
جهت كسب اطاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 04135421734 تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان 

آزادي، ميدان حکيم نظامي، دانشگاه هنر اسامي تبريز، دبيرخانه مركزي مراجعه فرماييد.
مهلت دريافت اسناد 23 يا 24 تير

مهلت ارسال مدارک و بارگذاري:98/5/3
زمان بازگشايي: 98/5/5

تاريخ انتشار:98/4/22

 فراخوان شرکت در مزايده  عمومي يک مرحله اي
  اداره و انجام امور خوابگاهي خودگردان دانشگاه هنر اسامي تبريز 

در سال تحصيلي 1398-99
دانشگاه هنر اسامي تبريز در نظر دارد اداره و انجام امور خوابگاه هاي خودگردان )بهارستان و نگارستان( دانشگاه را در سال تحصيلي 98-99 
را از طريق مزايده عمومي يک مرحله اي و ارزيابي هاي كيفي و فني و با شرايط ذيل به پيمانکار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و 
معاماتي دانشگاه واگذار نمايد. از مزايده گران درخواست مي شود كه به نکات درج شده در دستورالعمل شركت در مزايده و همچنين مواردي كه 

در زير آمده است، به دقت توجه فرمايند.
1-  موضوع مزايده: اداره و انجام امور خوابگاهي خودگردان دانشگاه هنر اسامي تبريز در سال تحصيلي 98-99

2- شرح مختصري از مزايده: اداره و انجام امور خوابگاهي خودگردان )خوابگاه هاي بهارستان و نگارستان( در سال تحصيلي 99-98. ظرفيت 
خوابگاه ها: 190 نفر

3- محل انجام موضوع قرارداد: خوابگاه هاي خودگردان دانشگاه هنر اسامي تبريز
4- مبلغ برآورد اوليه : دويست ميليون ريال ماهانه 

5- مدت اجراي موضوع قرارداد: 10 ماه شمسي.
6- كارفرما: دانشگاه هنر اسامي تبريز

7- دستگاه مزايده گزار: دانشگاه هنراسامي تبريز
8- نحوه انجام مزايده: بصورت يک مرحله اي و  سه  پاكتي خواهد بود.

9- تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 20% )بيست درصد( قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است كه بايستي 
به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع كارفرما تهيه و همراه با اسناد مزايده در پاكت در بسته به مزايده گزار تسليم شود.

10- اعتبار تضمين شركت در مزايده حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
11- نشاني محل تهيه اسناد مناقصه : اسناد و مدارک ازم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس www.tabriziau.ac.ir قابل دسترسي است.

12- هزينه چاپ آگهي، تکثير اسناد مزايده و همچنين تهيه اسناد  پيمان و قرارداد به تعداد مقتضي به عهده برنده مزايده مي باشد.
13- دارا بودن تأييد صاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي مي باشد.

جهت كسب اطاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 04135421734 تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان 
آزادي، ميدان حکيم نظامي، دانشگاه هنر اسامي تبريز، مديريت امور دانشجويي  مراجعه فرماييد.

مهلت دريافت اسناد 25 تير
مهلت ارسال مدارک و بارگذاري:98/5/3

زمان بازگشايي: 98/5/5
تاريخ انتشار:98/4/22

دانشگاه هنر اسامي تبريز

دانشگاه هنر اسامي تبريز

دانشگاه هنر اسامي تبريز دانشگاه هنر اسامي تبريز

دانشگاه هنر اسامي تبريز

دانشگاه هنر اسامي تبريز

آگهی



رئيس هيئت کشتي استان مازندران 
گفت: احراز نشدن صاحيت ۳ قهرمان 
بزرگ کشتي که کارنامه شان اظهر من الشمس 
است، بي حرمتي است.علي اصغر ثمربخش 
درباره علت ايجاد اين همه حاشيه درانتخابات 
فدراسيون کشتي گفت: سعي کردم اين روزها 
با سکوتم آرامش کشتي به هم نخورد، اما 
متأسفانه شاهد سهل انگاري زيادي بوديم. 
حرمت شکني هاي بدي در فضاي مجازي 
عليه بزرگان کشتي صورت گرفت.وي ادامه 
داد: اين روزها در کشتي ثبت خواهد شد و 
مقصران در ذهن مردم مي مانند، مي شد در 
اسرع وقت انتخابات فدراسيون کشتي را برگزار 
کرد. امروز هر کسي رئيس شود دچار چالش 
خواهد بود و جمع کردن اين بي حرمتي ها 
سال ها طول مي کشد.وي درباره بدهي هاي 
فدراسيون کشتي گفت: اين بدهي ها در هر 
صورت پرداخت خواهد شد، شايد در شرايط 
فعلي، مباحث مالي خيلي مهم نباشد. سؤال 
من اين است چطور وقتي احراز صاحيت 
کانديداهاي رياست جمهوري و نمايندگي 

مجلس که به مراتب اهميت بااتري از رئيس 
يک فدراسيون دارد، يکي دو هفته اي مي آيد، 
صاحيت کانديداهاي فدراسيون کشتي هنوز 
بعد از چند ماه اعام نشده است؟ چرا صاحيت 
سه نفر از قهرمانان بزرگ ما که کارنامه شان 
اظهر من الشمس است هنوز نيامده است، تا 
گرفتار اين آشفته بازار نشويم و اين بحران 
درکشتي به وجود نيايد؟ثمربخش تصريح 
کرد: تمام هيئت ها باتکليف هستند، سه 

افتخارآفرين کشتي ما اگر هم تأييد صاحيت 
هم شوند، در اين زمان کوتاه با چه ساز و کاري 
وارد انتخابات شوند؟ اين حرمت شکني به 
جامعه کشتي لطمه زد. دو ماه تا مسابقات 
جهاني و گزينشي المپيک فرصت داريم و 
خيلي زود المپيک مي رسد. بنا و محمدي 
سرمربيان تيم هاي ملي ما باتکليف هستند و 
نمي توانند اقتدارازم را داشته باشند. متأسفانه 
به دليل عدم کفايت برخي مسئوان، کار به 

اينجا کشيده شده است. وي در پاسخ به اين 
سؤال که به نظرش آيا بهتر است با توجه به 
شرايط موجود، تمام کانديداها در انتخابات 
حاضر باشند يا انتخابات با همان نفرات اعام 
شده برگزار شود، گفت: ما هم اطاعي نداريم، 
کسي پاسخگو نيست و ما را در جريان امور 
نمي گذارد. چرا بايد شرايط اينقدر مبهم 
باشد. چرا شفاف سازي نمي کنند تا مردم هم 
در جريان امور باشند؟رئيس هيئت کشتي  
مازندران  عنوان کرد: با توجه به شرايطي که 
کشتي دارد، رئيس فدراسيون بايد مقتدر 
باشد و آدم کسي نباشد. با توجه به شرايط 
اقتصادي کشور، جذب حامي مالي قدرتمند 
بايد در اولويت قرار گيرد تا وابستگي کمتري 
به بودجه هاي دولتي باشد. هيئت ها دراين 
سال ها ناديده گرفته شدند و اينکه تنها چند 
استان صاحب نام مورد توجه قرار بگيرند و 
بقيه دچارافت شدند، آسيب شناسي نشد. 
رئيس آينده نبايد تنها به تهران، مازندران و 
خوزستان نگاه کند، بلکه کشتي بايد در تمام 

سطح کشورديده شود. 

ثمربخش:

 حرمت شکني به جامعه کشتي لطمه زد

کاپيتان تيم ملي واليبال ايران گفت:هيچ گاه 
 نمي خواهم شبيه بازيکن ديگري باشم و 
هرگز به بازيکنان جوان توصيه نمي کنم 
که مثل من باشند. معروف، يکي ازعوامل 
صعود ايران با رکورد 12 پيروزي و۳ شکست 
به مرحله نهايي ليگ ملت ها بود. اوهمچنين 
عنوان بهترين پاسورمرحله گروهي ليگ 
ملت  ها را نيزبه خود اختصاص داد.سايت 
فدراسيون جهاني واليبال درمورد او نوشت: 
معروف،  ايران را با بازيسازي درخشان خود 
براي نخستين بار به مرحله نهايي ليگ ملت ها 
 رساند. مهارت اوهر بيننده اي را شگفت زده 

مي کند و تماشاگران منتظرحرکت 
جادويي بعدي اوهستند.معروف درمورد 
مهارت خود درپاس دادن گفت: براي من 
پاسي کامل است که اسپکرها با آن راحت 
باشند. بنابراين، اسپکرهاي تيم از لحظه 
پاس دادن، مهم ترين عنصرهستند. بايد 
هربازيکن را به خوبي بشناسيد و بهترين 
پاس را به او بدهيد.وي ادامه داد: بعد از 
سال هاي زيادي که به عنوان پاسوردرحال 
بازي کردن هستم، ازم نيست که براي 
پاس دادن به بازيکنان نگاه کنم. من آنها 
وگام هايشان را حس مي کنم و با حسم به آنها 
پاس مي دهم.کاپيتان گفت: به عنوان يک 
بازيکن، معتقدم که هربازيکني درهرورزشي، 
شخصيت خاص خودش را دارد. هيچ گاه 
نمي خواهم شبيه بازيکن ديگري باشم 
وهرگزبه بازيکنان جوان توصيه نمي کنم 
که مثل من باشند. هربازيکن، شخصيت 
وروش خودش را دارد و بهتراست شبيه 

خودش باشد. 

 معروف:
گام هاي ملي پوشان را حس مي کنم

مديرعامل باشگاه استقال گفت: پولي که 
قرار بود صرف ماندن پاتوسي شود هزينه 
فراراين باشگاه از محروميت در ماجراي 
شکايت پروپيچ شده است. فتحي گفت: 
پول انتقال صيادمنش هزينه سخت ترين 
بحران ها شده است. اگرقرارباشد من هرروز 
درباره بحران هاي مالي صحبت کنم، حوصله 
همه سرخواهد رفت. وي افزود: درسخت ترين 
شرايط استراماچوني را به استقال آورديم. 
از روزي که ايشان کارشان را در باشگاه 
شروع کردند، هيچ اقدامي درحوزه فني 
بدون هماهنگي با ايشان انجام نگرفته 

است. اولويت سرمربي استقال جذب يک 
مهاجم تراز اول بود. خوشبختانه به اين هدف 
رسيديم.فتحي درباره جذب دياباته گفت: 
اولويت اصلي و تاکيد  استراماچوني اين بود 
که ما اول دياباته را جذب کنيم و اگر بودجه 
باشگاه اجازه داد به سراغ جذب پاتوسي هم 
برويم، حال ممکن است اين سوال مطرح 
شود که چطور پول براي جذب مهاجم بود 
 ولي براي پاتوسي نه؟! جذب پاتوسي به 
450 هزار دار نقد نياز داشت .مديرعامل 
استقال گفت: ازهواداران محجوب استقال 
مي خواهم که فقط نيمه خالي ليوان را نبينند. 
شرايط کلي تيم و برنامه هاي آماده سازي نسبت 
به گذشته وضعيت بهتري داشته. يک سرمربي 
مجرب خارجي دررأس امور فني قرارگرفته، 
خواسته هاي هواداران درباره برخورد با حاشيه ها 
مورد توجه ورسيدگي قراردارد. همين حاا 
که به خاطر جدايي پاتوسي ناراحت هستيد، 
يک فوروارد خوب خارجي ازليگ فرانسه به 

استقال آمده است.

فتحي: 
هواداران آبي، نيمه خالي ليوان را نبينند

مهاجم تيم ملي گفت: ازپيشنهاد ليورپول 
اطاعي ندارم ولي اگر پيشنهاد رسمي باشد 
بايد با باشگاه هماهنگ کنم. سردار آزمون 
درباره شرايطش درباشگاه زنيت گفت: من 
دراين تيم جا افتادم و بازيکنان بزرگي دراين 
 تيم بازي مي کنند که به من کمک کردند 
که با شرايط باشگاه آشنا شوم. من با فرهنگ 
روسيه آشنايي کامل پيدا کرده ام. ليگ 
روسيه ليگ سختي است و تيم هاي خوبي 
دارد  و اميدوارم درفصل جديد هم موفق 
باشيم. وي عنوان کرد: رقابت درليورپول 
سخت است واگرپيشنهاد ليورپول رسمي 

باشد بايد با باشگاه هماهنگ کنم که ببينيم 
چه اتفاقي خواهد افتاد. اميدوارم همه چيز 
مثبت باشد.آزمون درباره تيم ملي گفت: 
خيلي خوشحالم که ويلموتس آمده است. 
مربي خوبي به جاي کي روش آمده است. من 
دوست دارم احترام ها رعايت شود. هردو مربي 
مربيان بزرگي هستند. ما بايد يک مربي را با 
احترام بدرقه کنيم نه غريبانه.آزمون گفت: 
اان خيلي خوب است که تيم هجومي بازي 
مي کند ولي بايد ببينيم اگرهجومي بازي 
کنيم و نتيجه نگيريم باز هم از شيوه تيم 
حمايت مي کنيم يا نه. اميدوارم هجومي 
بازي کنيم و نتيجه خوبي هم بگيريم و تيم 
را مورد انتقاد قرارندهيم. وي درپاسخ به اين 
سوال که با روندي که پيش رودارد، مي تواند 
به رکورد گلزني علي دايي دربازي هاي ملي 
برسد؟ گفت: من دنبال رکورد نيستم. علي 
دايي بازيکن بزرگي است وچه از سوي من 
وچه بازيکنان ديگر  رکوردش جابه جا شود، 

جايگاه خودش را خواهد داشت.

 آزمون: 
اميدوارم پيشنهاد ليورپول مثبت باشد 

خبرگوناگون

هادي پور، مدال طا گرفت
 آرمين هادي پورتکواندوکار تيم دانشجويان ايران با شکست همه رقباي 
خود موفق به کسب نشان طا درايتاليا شد.تکواندوکاران ايران دراين 

بازي ها تا کنون به 5 نشان برنز و دو نشان طا دست پيدا کرده اند.
    

گلزن تيم ملي در السيليه 
کريم انصاري فرد که به همراه تيم ملي فوتبال ايران درجام جهاني  حضور 
داشت و برابر پرتغال هم گلزني کرد، با امضا قراردادي به تيم السيليه 

قطر پيوست.
    

منشأ به عجمان پيوست
 گادوين منشأ، بازيکن پيشين استقال  با عقد قراردادي به عجمان امارات 

پيوست.اين باشگاه پس از خروج تيام،  اقدام به خريد منشأ کرد.
    

عزيمت تيراندازان به آلمان 
ملي پوشان تيرانداز کشورمان براي حضور در رقابت هاي جوانان جهان 
راهي آلمان شدند.اين مسابقات با حضور 678 تيرانداز از 55 کشور 

برگزار مي شود .
    

مهاجم کاشيما در بارسلونا
مهاجم ژاپني فصل آينده براي بارسلونا بازي خواهد کرد. هيروکي آبه 
درکاشيما به عنوان مهاجم بازي مي کرد اما در تيم ملي ژاپن درخط 

مياني پا به توپ مي شد. 
    

شليک کمانداران به نقره
تيم تيراندازي با کمان درفينال سي امين دوره يونيورسياد برابر ترکيه 
شکست خورد و به مدال نقره اين رقابت ها دست يافت.دراين ديدار تيم 

ايران با ترکيب پاليزبان و  فرزان برابر تيم ترکيه قرارگرفت. 
    

مومني از پيکان جدا شد
 مهدي مومني بازيکن فصل گذشته پيکان  که عنوان دومين پاسورليگ برتر 
را به خود اختصاص داده بود.با عقد قراردادي به تيم نفت آبادان پيوست.

    

 ماهيني به تهران بازگشت
مدافع تيم  پرسپوليس با نظر کادر پزشکي تيم، ديروز استانبول را به مقصد 
تهران ترک کرد. ماهيني  نيازمند ادامه روند درماني وعکسبرداري مجدد 

از زانوي آسيب ديده خود است. 
    

عاليشاه لژيونر مي شود
با وجود سفرعاليشاه همراه با پرسپوليس به ترکيه، اما اين بازيکن با 
پيشنهادهايي از خارج  روبه رو شده و اين موضوع احتمال جدايي اواز 

جمع سرخ پوشان را باا برده است.

يکي از شانس هاي مدال طا، آسيب ديد
يکي از شانس هاي مسلم کسب مدال طاي  ايران در المپيک  دچار 
آسيب ديدگي شد. سهراب مرادي قهرمان وزنه برداري جهان که 
مسئوان ورزش روي مدال طاي او در المپيک برنامه ريزي کرده اند، 
دچار مصدوميت شد تا  نگراني براي غيبت او دراين مسابقات افزايش 
پيدا کند.پس ازاين اتفاق وزير ورزش دستور داد تا حمايت کامل درماني 

از مرادي صورت گيرد .
    

دنيزلي: 
براي تراکتور جام مي خواهم

سرمربي تيم تراکتورسازي تأکيد کرد: هدف کسب اولين عنوان 
قهرماني  اين تيم در تاريخ ليگ برتر ايران است. دنيزلي گفت: اميدوارم 
بتوانيم کاري مفيد در تراکتورسازي انجام دهيم.وي سابقه قهرمان 
کردن تيم هاي گااتاسراي، فنرباغچه و بشيکتاش در سوپرليگ 

ترکيه را دارد.
    

صادقي:
 پرسپوليس گلزن مي خواهد

پيشکسوت فوتبال گفت: پرسپوليس در خط حمله کمبود مهاجم دارد و 
بايد فکري به حال اين مشکل شود.محمد صادقي گفت:  پرسپوليس بايد 
بتواند مهاجمان زهرداري داشته باشد تا توانايي گلزني خود را افزايش دهد.

وي خاطرنشان کرد: هوادار بايد به کادر فني زمان ازم را بدهد. تجربه نشان 
داده که يک تيم براي رسيدن به هماهنگي نياز به زمان دارد .

 نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب
1390/9/20 اماک متقاضياني که در  هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي کاردشت ........

مورد رسيدگي و تصرفات مالکانه و بامعارض انان محرز و راي ازم صادر گرديده جهت اطاع عموم به شرح ذيل اگهي مي گردد. 
اماک متقاضيان واقع در قريه حسن کيف پاک 1 –اصلي بخش يک ثبت کاردشت

2345فرعي از 1-اصلي آقاي محمد حسين شاه بهرامي نسبت به يک سير و يک مثقال و هفت نخود بيست سي وهفتم گندم مشاع از 240سير عرصه سهم اوقاف از شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 
254/38مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از اداره اوقاف وامور خيريه نوشهر وچالوس  مالک رسمي

2347فرعي از 1-اصلي آقاي محمد حسين شاه بهرامي نسبت به يک سير و يک مثقال و هفت نخود بيست سي وهفتم گندم مشاع از 240سير عرصه سهم اوقاف از شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 
414/21مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از اداره اوقاف وامور خيريه نوشهر وچالوس  مالک رسمي

2568فرعي از 1- اصلي آقاي طاهر پيري نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 560مترمربع به استثناي يک سير و يک مثقال و هفت نخود بيست سي وهفتم گندم مشاع از 240سير عرصه سهم اوقاف 
واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از عشرت حاتمي مالک رسمي 

2569فرعي از 1- اصلي آقاي سيد ضيا اسعدي نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 530مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از بدري يزداني مالک رسمي 
2570فرعي از 1- اصلي خانم معصومه وطني نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 260مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه ازمشهدي آقا آهنگريان مالک رسمي 

2571فرعي از 1- اصلي خانم فاطمه صفري دستجردي نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 872/91مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از ابوالقاسم عسگريان مالک رسمي 
2572فرعي از 1- اصلي خانم سکينه معصومي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 250مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از سيد يوسف موسوي مالک رسمي 

2573فرعي از 1- اصلي آقاي حسين علي مظاهري نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 443/60مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از اعظم عسگريان مالک رسمي 
2574فرعي از 1- اصلي خانم سرور پزشکي نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 228/05مترمربع واقع در حسن کيف خريداري مع الواسطه از ابوالقاسم عسگريان مالک رسمي 

اماک متقاضيان واقع در قريه اهو  پاک 2 –اصلي بخش يک ثبت کاردشت 
1643فرعي از 2-اصلي خانم زهرا تفنگچي ها  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر انباري به مساحت 1060مترمربع واقع دراهو خريداري مع الواسطه ازناصر ميار يوسفي مالک رسمي 

اماک متقاضيان واقع در قريه ولبال  پاک 3–اصلي بخش يک ثبت کاردشت
447فرعي از 3-اصلي آقاي عماد برزکار  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر انبار به مساحت 1370/45مترمربع واقع درولبال خريداري مع الواسطه ازعلي نور اشرف الدين مالک رسمي 

اماک متقاضيان واقع در قريه مکاء  پاک 4–اصلي بخش يک ثبت کاردشت
306فرعي از 4-اصلي آقاي سيد احمد بزاز جزايري نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 332مترمربع واقع درمکاء خريداري مع الواسطه ازحاتم و اسماعيل سليمانپورمالک رسمي 

اماک متقاضيان واقع در قريه اجابيت پاک 5 –اصلي بخش يک ثبت کاردشت
829فرعي از 5-اصلي آقاي ابراهيم شهبازي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 270/95مترمربع واقع در اجابيت خريداري مع الواسطه از لطفعي يوسف پور مالک رسمي 

830فرعي از 5-اصلي آقاي شهباز شهبازي نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت255مترمربع واقع در اجابيت خريداري مع الواسطه از حاج علي قرباني مالک رسمي 
831فرعي از 5-اصلي آقاي سيد کمال الدين اطهري نژاد نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت54/12مترمربع بشرط تجميع با پاک 733فرعي از 5- اصلي واقع در اجابيت خريداري مع الواسطه از هرمز حاتمي مالک 

رسمي 
اماک متقاضيان واقع در قريه مجل پاک 6 –اصلي بخش يک ثبت کاردشت

693فرعي از 6-اصلي آقاي محمد راستي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 288/90مترمربع واقع در مجل خريداري مع الواسطه ازجعفر وکيلي مالک رسمي 
694فرعي از 6-اصلي آقاي سيد جال منتظري  نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني   به مساحت 589/3مترمربع واقع در مجل خريداري مع الواسطه ازسليمان لطيفي مالک رسمي 

694فرعي از 6-اصلي آقاي محسن موحدي فرد  نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني   به مساحت 589/3مترمربع واقع در مجل خريداري مع الواسطه ازسليمان لطيفي مالک رسمي 
694فرعي از 6-اصلي آقاي حسين فاح يخداني  نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني   به مساحت 589/3مترمربع واقع در مجل خريداري مع الواسطه ازسليمان لطيفي مالک رسمي 

696فرعي از 6-اصلي آقاي رضا ثنايي مقدم نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 1480/48مترمربع واقع در مجل خريداري مع الواسطه ازکريم و افاطون لطيفي مالک رسمي 
اماک متقاضيان واقع در قريه رودبارک پاک 7–اصلي بخش يک ثبت کاردشت

1116فرعي از7-اصلي آقاي مهرداد لک  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 227/30مترمربع واقع در رودبارک خريداري مع الواسطه از وراث صياد لک مالک رسمي
 اماک متقاضيان واقع درقريه واحد پاک 20-اصلي بخش يک ثبت کاردشت

443فرعي از20-اصلي آقاي سيد محمد جواد مير قوامي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 1997/30مترمربع واقع در واحد خريداري مع الواسطه ازخريداري از روح اله رودگر صفاري 
مالک رسمي

444فرعي از20-اصلي آقاي سيد محمد جواد مير قوامي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 2247مترمربع واقع در واحد خريداري مع الواسطه ازخريداري از حاج روح اله رودگر صفاري 
مالک رسمي

445فرعي از20-اصلي آقاي سيد محمد جواد مير قوامي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 4993/7مترمربع که مساحت 59/17مترمربع آن بستر نهر داخلي ميباشد.واقع در واحد خريداري 
مع الواسطه ازخريداري از منوچهر قوام الدين اسام مالک رسمي

446فرعي از20-اصلي خانم زهره سادات نمازي نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 5334مترمربع که مساحت 11/06مترمربع آن بستر نهر داخلي ميباشد.واقع در واحد خريداري مع الواسطه 
ازخريداري از منوچهر قوام الدين اسام خواجوند مالک رسمي

اماک متقاضيان واقع در قريه تلوچال پاک 24–اصلي بخش يک ثبت کاردشت
427فرعي از24-اصلي آقاي احمد بيگلريان نسبت به شش دانگ عرصه واعيان  يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 384/40مترمربع واقع در تلوچال  خريداري مع الواسطه از وفايي دلفان آذري مالک رسمي

اماک متقاضيان واقع در قريه بندبن پاک 30–اصلي بخش يک ثبت کاردشت
193فرعي از يک فرعي از 30-اصلي خانم پروانه معصومي  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 329/40مترمربع واقع در بندبن خريداري مع الواسطه از بنياد مستضعفان انقاب اسامي مالک 

رسمي
اماک متقاضيان واقع در قريه پيمبور پاک 343–اصلي بخش يک ثبت کاردشت

31فرعي از343-اصلي آقاي الياس طهماسبي نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مسکوني به مساحت 700مترمربع واقع در پيمبور خريداري مع الواسطه از محترم مهدويان مالک رسمي
لذا به موجب ماده 3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي وماده 13ائين نامه مربوط اين آگهي در دونوبت به فاصله 15روز از طريق روزنامه محلي /کثيرالنتشار در شهر ها منتشر ودر روستاها راي هيئت 
الصاق تا در صورتي که اشخاص ذينفع به راي اعام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمايند معترض 
بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد وگواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه کند ودر صورتي 
که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.بديهي است 
برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از اماک که قبا اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده واحد ثبتي با راي هيات پس ازتنظيم اظهار نامه حاوي تحديد حدود مراتب رادر اولين آگهي نوبتي وتحديد حدود به صورت همزمان با اطاع 

عموم ميرساند ونسبت به اماک در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نمايد.    
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/05

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده شرکت تعاوني مسکن 
کارگران قراردادي بيمارستان دکتر 

گنجويان دزفول )نوبت اول(
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن کارگران قراردادي 
بيمارستان دکتر گنجويان دزفول راس ساعت 18/00 عصر روز چهارشنبه مورخ 98/5/23 در 
محل مسجد بعثت الرسول واقع در خيابان نظامي نبش ابوريحان تشکيل مي شود بدينوسيله از کليه 

اعضاي محترم تعاوني تقاضا مي شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
1- اعضاييکه مايلند کانديد سمت بازرسي تعاوني شوند از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع به 
مدت 7 روز فرصت دارند جهت تکميل فرم کانديداتوري به دفتر تعاوني واقع در خيابان فردوسي 
شمالي خيابان سبزواري غربي مجتمع مسکوني انديشه مراجعه نموده و کانديداتوري خود را 

کتبا به همراه مدارک مربوطه به هيئت مديره تحويل نمايند. 
2- طبق ماده 19 آيين نامه نحوه برگزاري مجامع در مجامع عمومي يک مرحله اي هر يک از 
اعضاي تعاوني که نمي توانند در جلسه مجمع عمومي حضور يابند مي توانند به همراه نماينده 
تام ااختيار خود از تاريخ 98/4/23 لغايت 98/4/21 به محل دفتر شرکت جهت اعطاي 
نمايندگي مراجعه نمايند )تعداد آراء وکالتي هر عضو حداکثر سه راي و هر شخص غيرعضو 

تنها يک راي خواهد بود(
دستور جلسه:

1- قرائت گزارش عملکرد هيات مديره در سال 1397
2- قرائت گزارش بازرس شرکت در سال 1397

3- گزارش تغييرات اعضا و سرمايه 
4- طرح و تصويب تراز و صورت هاي مالي مربوط به پايان سال 1397 توسط حسابدار شرکت 

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1398
6- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل جهت سال مالي 1398

7- تفويض اختيار به هيئت مديره و مديرعامل جهت اخذ تسهيات اعتباري 
تاريخ انتشار 98/4/22
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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 وکاي پايه ي دادگستري(

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقاب، خيابان کارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504
665   665   52-665   665  53

665   665   54
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ـكگلپا
کباب ها: کوبيده، کوبيده کم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

98/
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بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت کار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با کارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از كشور

98
/4/
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موسسه حقوقي و داوري عدالت گستر افضل
قبول داوري سطح يک در قراردادهايي که مشروط رجوع به داور باشد از قبيل

 کارخانجات و شرکتهاي حمل و نقل و انبارداري
 و دعاوي خانواده با داوران مجرب و حقوقدان

تلفن 021-88416305
09351511481-0912018575398

/4/
4-1

ت10
خ 
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آگهي مزايده
يک دستگاه چيلر 120 تن 

به فروش مي رسد
09123479124

علي عبداللهي

هادي ماحسيني 
 رئيس اداره ثبت اسناد واماک کاردشت 

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي ساده
اداره کل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومي بهسازي و آسفالت محور روستايي زنگان شهرستان چايپاره را از طريق 
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيک 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 مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/4/22 مي باشد. 
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت 19 تاريخ 98/4/29

مهلت زماني ارائه مدارك: ساعت 19 مورخه 98/5/8
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: اروميه بلوار والفجر 2 نرسيده به فلکه ميثم ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازي تلفن: 33379423-28
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/22 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25

اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربيشناسه آگهي 528394

نوبت اول نوبت دوم

 هيئت مديره شركت تعاوني مسكن 
 كارگران قراردادي بيمارستان دكتر گنجويان دزفول 



اجتماع عظيم دختران انقاب در حمايت 
از حجاب فاطمي و به مناسبت هفته عفاف 
و حجاب با حضور چند هزار نفري زنان، دختران و 
خانواده شهدا در ورزشگاه شهيد شيرودي تهران  و 

400 شهر کشور برگزار شد.
مينو اصاني رئيس بسيج جامعه زنان کشور با اشاره 
به برنامه هاي هفته حجاب و عفاف، اين هفته را نقطه 
عطفي براي مطالبه گري در اين زمينه و پياده سازي 
قوانين عفاف و حجاب دانست و اظهار داشت: هر چند 
مردم در جامعه ما خواهان عفاف و حجاب هستند اما 
در اين زمينه مشکاتي وجود دارد که نيازمند حضور 
فعاانه 26 دستگاه مسئول در اين زمينه هستيم. 
اصاني افزود: قوانين و ضوابط مربوط به عفاف و 
حجاب از سوي مسئوان و دستگاه ها به خوبي 

پياده سازي نشده است. رئيس بسيج جامعه زنان 
در پاسخ به اين سوال که در خصوص امضاي سند 
عفاف و حجاب که چند روز گذشته در شوراي عالي 
انقاب فرهنگي صورت گرفت نيز گفت: اين قانون در 
راستاي تسهيل قرارگيري محصوات عفاف و حجاب 
در اختيار مردم نوشته شده و دستگاه هاي مسئول را 
ملزم کرده است که قيمت اين محصوات را در حد 

توان مردم پايين بياورد. 
وي با بيان اينکه 80 درصد مردم ما بر اساس آخرين 
نظرسنجي هاي نيروي انتظامي خواهان رعايت عفاف 
و حجاب در سطح جامعه هستند اظهار داشت: اگر 
موضوع عفاف و حجاب به درستي ساماندهي شود 
بسياري از مشکات ما حل مي شود.  اصاني با اشاره 
به فعاليت 270 شبکه فارسي زبان ماهواره اي عليه 

عفاف و حجاب ابراز داشت: سنگر مقابله دشمن در 
جنگ فرهنگي تاختن به حيا و عفاف است و به نظر 
مي رسد آمادگي کامل در جامعه براي مقابله با اين 
حمات ايجاد نشده است. رئيس بسيج جامعه زنان 
ادامه داد: عدم توجه فراهم آوري بستر اينترنت پاک 
و گسترش شبکه ملي اينترنت موجب فراهم  آوري 
زمينه تهديد عليه عفاف و حجاب شده است.  وي 

ادامه داد: در حالي که بسياري از کشورها حتي 
کشورهاي غربي به سمت مقابله با حيازدايي رفته اند 
اما در کشور ما براي مقابله با اين جريان و  فراهم آوري 
زمينه اينترنت پاک و گسترش شبکه ملي اينترنت 
هيچ اقدامي صورت نمي گيرد. اصاني خاطرنشان 
کرد: براي حل آسيب هاي پوشش در جامعه نيازمند 

تشکيل ستاد عالي خانواده هستيم.

به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد؛

دختران انقاب در ميدان
ره نماي طريق

   جوان بيست وسه ساله اي هستم كه از 
زمان عقدم ديگر نه ميلي به  مستحبات و 
عبادات دارم و نه فرصت انجام آنها را مي كنم. 

به نظر شما مشكل از كجاست؟
يك جوان متدين، قبل از ازدواج، بخشي از لذت هاي 
جسماني را براي خدا کنار مي گذارد اما عموماً بعد 
از ازدواج چنين گذشتي وجود ندارد. اين لذت ها 
حال است، ولي چيزي جز هوي و هوس مادي و جسماني نيست؛ لذا مي تواند 
در معنويت انسان اثرگذار باشد، به خصوص اگر در آن افراط وجود داشته باشد؛ 

البته وجود قصد قربت و رضاي خدا مشکات موجود را جبران مي کند.

گردشگري
منطقه چلک نوشهر

منطقه چلك نوشهر )چيلك( از جاهاي 
ديدني نوشهر در فاصله ۱0 کيلومتري 
شهرستان نوشهر به سمت رويان، در استان 
نوشهر قرار دارد. منطقه زيباي چلك از 
جاهاي ديدني نوشهر يکي از بهترين 
 مناطق شمال کشور جهت سرمايه گذاري

 ساخت و ساز، خريد و فروش زمين و ويا 
 گردشگري و غيره مي باشد. منطقه چلك داراي جمعيت بومي و غير بومي زيادي مي باشد 
که جمعيت غير بومي آن بيشتر توريست هايي از ساير نقاط کشور مي باشند. در 
 منطقه چلك از جاهاي ديدني نوشهر فاصله بين دريا و جنگل نهايتا 2 کيلومتر مي باشد 
و يك مکان بسيار زيبا جهت تفريحات و گذراندن اوقات فراغت مي باشد. نزديکي به 
شهرستان نوشهر، فرودگاه، جاده چالوس، پارک سيسنگان، سد خاکي آويدر، نزديکي 
به يياقات نوشهر مانند کجور، کدير، وازک، دلسم، ويسر، نيچکوه، کندلوس، واز، پول، 
شاه ناجر و بسياري از مناطق ديگر باعث شده تا منطقه چلك به محيطي دلنشين جهت 
سکونت، سرمايه گذاري و غيره تبديل شود. وجود چند راه عبوري به ساحل دريا نيز 
فضا را جهت استفاده از اين نعمت الهي در منطقه چلك فراهم نموده است. منطقه چلك 
از جاهاي ديدني نوشهر نزديك ترين فاصله بين کوه و دريا در غرب نوشهر مي باشد. 
جنگل بکر و زيباي اين منطقه جهت کوهنوردي و پياده روي بسيار زيبا بوده و با صعود 
به ارتفاعات آن، منظره زيباي جلگه نوشهر را در اطراف آن مي توان مشاهده نمود و در 

واقع کل منطقه و اطراف آن و ساحل دريا را زير پايتان خواهيد داشت.

نوستالژي
شماها يادتون نمياد، اما ما نسلي هستيم که با 
اين بستني هاي خونگي تابستون هاي زيادي رو 
سر کرديم. يادمه توي ليوان هاي فلزي يه مقدار 
شير و شکر و کمي گاب مي ريختيم و داخلش 
هم اگر چوب تميز داشتيم مي ذاشتيم، اگر هم 
نداشتيم يه قاشق مي ذاشتيم و بعدش هم جايخي 
يخچالمون مي شد محل يخ بستن اين بستني 
خوشمزه. اون موقع ها که مثل اان فريزر مثل 
 نقل و نبات تو خونه ها نبود، همين جا يخي مي شد محل ساخت خوشمزه ترين 
بستني هاي زندگيمون. اان رو نگاه نکنين که انواع و اقسام بستني تو همه 
 مغازه ها با هر طعم و شکل و شمايلي وجود داره. آره نسل ما همچين آدم هاي 

کم توقعي بودن و از کمترين امکانات هم لذت مي بردن.

كتابخانه
مردم گله مندند

چاپ دوم کتاب »مردم گله مندند« همزمان با ايام 
سالگرد امضاي برجام روانه بازار شد. کتاب »مردم 
گله مندند« مجموعه تحليل ها، توصيه ها، نگراني ها و 
نقدهاي بيانات مقام معظم رهبري در دوران اعتدال 
است. اين کتاب در 6 فصل و يك فصل ضميمه منتشر 
شده است. فصل هاي اين کتاب عبارتند از: »مولفه هاي 
گفتمان انقابي و گفتمان انفعالي«، »تحليل کان و 
قرآني رهبري از شرايط کنوني کشور«، »تحليل ها، 
توصيه ها نقدها و نگراني ها در عرصه اقتصادي«، »تحليل ها، توصيه ها، نقدها و نگراني ها 
در عرصه سياست داخلي و خارجي«، »تحليل ها، توصيه ها، نقدها و نگراني ها در عرصه 
فکر، فرهنگ، علم«، »تحليل ها، توصيه ها، نقدها و نگراني ها در عرصه محيط زيست« و 
در بخش ضميمه شامل سه پرونده با عناوين »پروژه تحريف مکتب امام«، »پروژه نفوذ« 
و »ادب مرد به ز دولت اوست« )موارد تقابل فکري رئيس جمهور با رهبر معظم انقاب(.
برشي از کتاب: به مسئولين عرض مي کنم که اين حضور مردمي در 22 بهمن را به حساب 
گايه نداشتن آنها از فعاليت هاي ما مسئولين به حساب نياوريد. مردم گله مندند... از بسياري 
از چيزهايي که در کشور مي گذرد، مردم گله  مندند... مردم با تبعيض ميانه اي ندارند...هرجا 
تبعيض ببينند، احساس ناراحتي و رنج مي کنند. هرجا کم کاري ببينند همين جور. هرجا 
بي اعتنايي به مشکات ببينند، همين جور. هرجا پيش نرفتن کارها را ببينند، همين جور. 

مردم گله مندند. بيانات در ديدار با مردم آذربايجان شرقي۹۵/۱۱/27
چاپ دوم کتاب »مردم گله مندند« در قطع رقعي و ۳60 صفحه به کوشش دفتر مطالعات 

گفتمان انقاب اسامي و به همت انتشارات شهيد کاظمي منتشر شده است.
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 همه جنبندگان زمين ، حتى ماهيان دريا ، بر جوينده 

دانش درود مى فرستند .

حديث

ديالوگ

ترفند

اگه راستشو   مي گفتي خيلي بهتر بود، مي دوني، واسه 
يه دروغ کوچولو همش بايد دروغ بگي.

رضا عطاران/ دهليز

در گرماي تابستان تنها در مواردي پنجره ها را باز 
کنيد که دماي خارج از منزل پايين تر از دماي داخل 
آن باشد. در هنگام شب پنجره ها يا پاسيو را باز کرده 

و بقيه کارها را بر عهده طبيعت بگذاريد.

مهدي پدرام خو/ تسنيم عكس نوشت

طرح مشارکت هاي مردمي در بازسازي ذخاير آبزيان با رهاسازي۳۵0هزار قطعه ماهي 
در تااب شادگان برگزار شد.  در اين رها سازي بچه ماهي از گونه هاي بومي شيربت ، 
برزم ، گطان ، عنزه ، حمري و بني که در مرکز تکثير شهيد ملکي وابسته به اداره کل 
شيات توليد شده بود در تااب شادگان رهاسازي شد. براساس اين طرح قرار است 
4۳0 ميليون قطعه بچه ماهي با هدف حفظ و توسعه ذخاير آبزيان، امسال در سه حوضه 

دريايي و منابع داخلي رهاسازي شود.

خبرگزاري فارس     كاريكاتور

خوانن�دگان فهي�م روزنامه رس�الت مي توانن�د پيام هاي خود 
 را ب�ه س�امانه هاي  10002188910808ي�ا50001060658119 
 پيام�ک ك�رده و مس�ائل و مش�كات خ�ود را بي�ان نماين�د. 
گ�رم ش�ما هس�تيم. پيام ه�اي  منتظ�ر  ن�ه   بي صبرا

آگهي مزايده 
شهرداري سيرجان در نظر دارد نسبت به فروش 24 قطعه زمين مسكوني از پاك ثبتي 5087 اصلي واقع در شرق شهرك نصر با قيمت پايه 
كارشناسي از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي )setadiran.ir( و با شماره 

مزايده 2098005674000003 به صورت الكترونيكي به فروش  برساند.
تاريخ انتشار آگهي: 98/4/15 الي 98/5/5 ساعت 13 مهلت دريافت اسناد مزايده: 98/4/15 الي 98/5/5 ساعت 11 تاريخ بازديد: 98/4/16 الي 

98/5/5 مهلت ارسال پيشنهاد: 98/4/16 الي 98/5/5 – ساعت 13 
تاريخ بازگشائي: 98/5/5 ساعت 17 تاريخ اعام به برنده: 98/5/6 ساعت 8

شرايط مزايده:
1- قيمت پايه قطعات وسپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب 3100003361004 بانک ملي شعبه مقداد سيرجان 

و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر باشد.

2- در صورتيكه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به  مكاتبه در اسناد مزايده موجود مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/15
خ ش 98/4/15 تاريخ انتشار نوبت دوم 98/4/22  

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 98/4
سازمان همياري شهرداري هاي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد سهام مزرعه كشت و پرورش دريايي )ميگو( با استخرهاي پرورش به تعداد 14 واحد هركدام 
به مساحت حدود 1/2 هكتار و داراي كانال هاي ورودي و خروجي آب را واقع در منطقه گواتر چابهار از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد، لذا از كليه متقاضيان 
دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي به مدت ده روز تا پايان وقت اداري مورخ 98/4/31 جهت دريافت اسناد مزايده در وقت اداري به ساختمان اداري سازمان 
همياري شهرداري هاي استان سيستان و بلوچستان مراجعه و پس از تكميل به واحد دبيرخانه سازمان به آدرس زاهدان � ميدان امام علي )ع( � سازمان همياري 

شهرداري هاي استان تحويل و رسيد دريافت نماييد. 
شرايط:

1- مزرعه مزبور فاقد سند و سازمان فقط داراي وكالتنامه و مبايعه نامه فروش سهام مي باشد. 
2- هرگونه مسئوليت و كليه امورات مربوطه جهت اخذ سند مزرعه برعهده شخص برنده مي باشد و سازمان هيچگونه مسئوليتي ندارد.

3- مزرعه داراي بدهي  بانكي مي باشد كه كليه بدهي بانكي و بدهي هاي احتمالي مزرعه برعهده شخص برنده مي باشد. 
4- اخذ فرم شركت در مزايده و تحويل پيشنهادات منضم به چک بانكي تضمين شده به عنوان مبلغ تضمين شركت در مزايده فقط در ايام تعيين شده امكان پذير 

است. 
5- شركت كنندگان بايستي وجه سپرده شركت در مزايده كه معادل ده درصد قيمت پايه پيشنهادي مي باشد، به صورت نقدي به شماره حساب 011076452003 نزد 

بانک ملي شعبه مركزي به نام سازمان همياري شهرداري هاي استان سيستان و بلوچستان واريز و يا چک تضميني در وجه فوق دريافت نمايند. 
6- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، كمتر از مبلغ تضمين تعيين شده و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- سپرده برنده اول، دوم و سوم مزايده تا زمان واريز كامل مبلغ پيشنهادي توسط نفر اول نزد سازمان همياري باقي خواهد ماند و چنانچه برنده مزايده از پيشنهاد 
خود عدول كند يا پس از اباغ كتبي حداكثر پس از يک هفته طبق شرايط مندرج كتبي و انقضاي مدت مقرر حاضر به واريز مبلغ پيشنهادي نشود سپرده آن نيز 

ضبط خواهد شد. 
8- كليه هزينه هاي متعلقه شامل هزينه انتشار آگهي، كارشناسي، ماليات و ... برعهده برنده مزايده مي باشد. 

9- فرم شرايط خاص شركت در مزايده و اطاعات مورد نياز در زمان مراجعه به متقاضيان اعام خواهد شد.
10- كساني كه مشمول ايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده 

را ندارد. 
11- سازمان همياري در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد. 

12- پاكات رسيده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 در محل دفتر مديرعامل سازمان همياري بازگشايي و نتيجه مزايده به برندگان اعام خواهد 
شد.

13- ساير اطاعات و جزييات در اسناد مزايده مندرج است.
14- جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 33239339-054 تماس حاصل فرماييد.

تاريخ انتشار 98/4/22

»شهرداري فاضل آباد«

آگهي تجديد مزايده نوبت دوم 
شهرداري فاضل آباد به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها ومصوبه  شماره 844 مورخ 97/11/2 شوراي اسامي شهر در نظر دارد نسبت به 

فروش تعداد يک قطعه زمين با كاربري مسكوني طبق ليست پيوست بر مبناي پايه  قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 98/4/15 لغايت 98/4/26 به واحد امور مالي شهرداري به آدرس فاضل آباد – خيابان امام رضا )ع( روبروي گلزار 
شهداي گمنام و يا به سايت شهرداري فاضل آباد به آدرس www.fazelabad.ir مراجعه و از شرايط و نحوه واگذاري موضوع آگهي اطاع حاصل 
نموده و در صورت تمايل به شركت در مزايده با رعايت شرايط، اسناد و مدارك مورد نياز مزايده نسبت به  ارائه تضمين شركت در مزايده 1- پاكت 

)الف( پيشنهاد قيمت 2- پاكت )ب( بصورت كتبي و اك و مهر شده لغايت 98/1/21 به واحد دبيرخانه شهرداري فاضل آباد اقدام نمايند.
شرايط اسناد و مدارك مورد نياز مزايده:

1- كليه مراحل برگزاري مزايده، انتخاب برنده و ... تابع آيين نامه مالي شهرداري مي باشد.
2- متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده  را دارند مكلف به ارائه تضمين شركت در مزايده در پاكت )الف( و پيشنهاد قيمت در پاكت )ب( در 

مدت زمان تعيين شده در متن آگهي مزايده مي باشد.
3- متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مي توانند در خصوص هر يک از قطعات جهت كسب اطاعات و جزئيات دقيق و هرگونه سوال 

وبازديد ظرف مدت زمان مندرج در متن آگهي با هماهنگي واحد مالي شهرداري اقدام نمايند.
4- شهرداري در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات مختار است.

5- تضمين شركت در مزايده طبق ليست پيوست تعيين و بصورت وجه نقد واريزي به حساب سپرده 0105056335009 نزد بانک ملي به نام سپرده 
شهرداري فاضل آباد به شرح مدت زمان مندرج در متن آگهي تعيين و رسيد مربوطه در پاكت )الف( ارائه گردد.

6- به پيشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر نخواهد شد.
7- هزينه انتشار آگهي ، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، كارشناسي ، نقل و انتقال به عهده برنده مزايده مي باشد.

8- برنده مزايده مكلف است از تاريخ دريافت اباغ طي مدت 7  روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به پرداخت موضوع مورد معامله اقدام نمايد و در 
صورت عدم پرداخت  مبلغ مورد معامله، معامله بصورت يكطرفه از سوي فروشنده فسخ و هيچ حقي براي خريدار ايجاب نمي كند.

9- چنانچه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعيين شده به نفع شهرداري ضبط 
و مزايده تجديد ميگردد.

10- تاريخ بازگشايي پيشنهادات رسيده روز پنج شنبه  مورخ 98/4/27 ساعت 12/30 در محل دفتر شهردار مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 98/4/15

تاريخ انتشار نوبت دوم 98/4/22

جمهوري اسامي ايران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

پيام ايمني: بياييد ايمن فكر كنيم، ايمن عمل كنيم تا ايمن بمانيم

فراخوان مزايده عمومي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در نظر دارد مزايدات به شرح ذيل را از طريق سامانه الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل فراخوان مزايدات از دريافت و تحويل اسناد، از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت )ستاد( انجام خواهد شد و ازم است 
شركت كنندگان در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده 

محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه 98/4/22 مي باشد.

- تضمين شركت در مزايده مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريز در وجه اداره كل واريز گردد. 
- مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ 98/4/26

- مهلت ارسال پاسخ پيشنهادات از طريق سامانه: تا ساعت 14:00 روز شنبه تاريخ 98/5/5
- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مزايده: ساعت 9 روز يكشنبه 98/5/6

- اطاعات تماس دستگاه مزايده گزار: مشهد � انتهاي خيابان فدائيان اسام � كد پستي 9173695636-  تلفن تماس: 8-33412024-051 و 
نمابر: 051-33435888

- اطاعات تكميلي در اسناد مي باشد.
- اطاعات تماس سامانه ستاد )راهبري و پشتيباني(: 41934- 021

- جهت كسب اطاعات مي توانيد به آدرس سايت هاي زير رجوع نماييد: 
http://iets.mporg.ir :پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد
تاريخ انتشار نوبت اول 98/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/4/23

د ش 98/4/23           م الف 2873

نوبت دوم

مبلغ سپرده )ريال(قيمت كل )ريال(مساحت )مترمربع(شماره قطعهمبلغ سپردهقيمت كل )ريال(مساحت )مترمربع (شماره قطعه 
1248/754/975/000/000248/750/00013282/716/078/265/000303/913/250
22704/860/000/000243/000/00014241/93/870/400/000193/520/000
32704/860/000/000243/000/00015242/043/872/640/000193/632/000
42454/410/000/000220/500/00016267/174/274/720/000213/736/000
52454/410/000/000220/500/00017267/34/410/450/000220/522/500
6235/325/177/040/000258/852/00018261/314/703/580/000235/179/000
7261/314/703/580/000235/179/00019255/874/861/530/000243/076/500
8267/34/410/450/000220/522/500202704/860/000/000243/000/000
9267/164/274/560/000213/728/000212704/860/000/000243/000/000
10242/033/872/480/000193/624/000222454/410/000/000220/500/000
11241/893/870/240/000193/512/000232454/410/000/000220/500/000
12267/75/889/400/000294/470/00024292/966/445/120/000322/256/000

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

منصور خسروي
شهردار فاضل آباد

استانداري گلستان

سازمان همياري شهرداري هاي استان سيستان و بلوچستان

مبلغ تضمين شركت در مزايده )ريال(موضوع مزايدهشماره مزايده 
118/000/000واگذاري كارخانه آسفالت واقع در كيلومتر 30 محور مشهدـ  فريمانـ  سنگ بست )نوبت دوم(98/31/44

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي 

نوبت اول

 شنبه
22 تير ۱۳۹8

۱0 ذي القعده۱440 
 ۱۳ جواي 20۱۹ 

سال سي و چهارم
اذان ظهر:۱۳:۱0     

اذان مغرب: 20:42
اذان صبح فردا:  4:۱6 

طلوع آفتاب فردا: ۵:۵۹ 

شماره9539


