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آيتاهلل خاتمي ،خواستار حل مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم شد و گفت :رئيس جمهور
آينده ميتواند مشکالت اقتصادي را با رونق توليد داخلي حل کرد.به گزارش رسا در مشهد،
آيت اهلل سيد احمد خاتمي ،عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري ،شنبه شب در حسينيه
ثاراهلل تربت حيدريه اسالميت ،جمهوريت ،واليت فقيه و مذهب رسمي کشور را چهار اصل
تغيير ناپذير در قانون اساسي جمهوري اسالمي دانست و گفت :کساني که تحليل مي کنند
زماني بحث تغيير در قانون اساسي و تشريفاتي کردن ولي فقيه را مطرح مي کنند اين آرزو
را به گور خواهند برد .وي ادامه داد :رهبر معظم انقالب اسالمي در طول يکسال گذشته در
ديدارهاي عمومي و اختصاصي با نهادهاي نظام بر حفظ روحيه انقالب و انقالبي گري بارها
تاکيد کرده اند و اين به عنوان مهمترين دغدغه ولي فقيه در جامعه اسالمي است.آيت اهلل
خاتمي با بيان اين که همه گزينه هاي روي ميز کشورهاي غربي و آمريکا در  38سال گذشته

سياسي
حسين مرعشي:

»

محمد رضا باهن ر:

دولت يازدهم التقاطي است

ادامه از صفحه اول
يك درصد آمريكايي ها بيش از  90درصد ثروت اين كشور را در
دست دارند و هيچ مكانيزم علمي براي توزيع عادالنه ثروت در
اختيار هيئت حاكمه آمريكا نيست.
امروز گرايش به ناسيوناليسم و تجزيهطلبي در اياالت متحده
آمريكا و اتحاديه اروپا به طور ملموس خود را در رجوع به آراء
عمومي در انتخاباتها نشان مي دهد .در انتخاب ترامپ اين گرايش
تعيين كننده بود.
امروز در يك نظرسنجي مشخص شده است  62درصد مردم كاليفرنيا
كه نهمين اقتصاد جهان را دارند ميخواهند مستقل از آمريكا باشند.
امروز چالشهاي منطقهاي و فرامنطقهاي فرا روي آمريكاييهاست.
آنها مي خواهند بار خود را سبك كنند و نمي خواهند بر پيمانهايي
چون ترانس پاسيفيك و نفتا و  ...باقي باشند.
امروز پيروزي اسالم گرايان در جهان و افزايش فزاينده جمعيت
مسلمانان در اروپا و آمريكا و موج اسالمخواهي ،آخرين چوب حراج
را به نظام تك قطبي و جهانيسازي زده است.
هانتينگتون پرچم نبرد تمدنها را بلند كرده است و مي گويد؛
«مشكل ريشهاي غرب با بنيادگرايي اسالمي نيست ،بلكه با خود
سر خصومت بيپايان غرب با اسالم همين نظريات
اسالم استّ ».
پوسيده فيلسوفان سياسي غرب است.
امروز شكست آمريكا در عراق ،افغانستان ،سوريه ،لبنان و يمن و
شكست طرح خاورميانه بزرگ ،شكست استراتژي نظامي و حمله
پيشدستانه ،شكست مبارزه با تروريسم و ناكارآمدي دستگاه اطالعاتي
آمريكا در جلوگيري از حوادثي چون  11سپتامبر نشان مي دهد
از تاج و تخت نظام تك قطبي و تئوري جهاني سازي چيزي باقي
نمانده است .امروز از پروژه دموكراسي سازيآمريكا در غرب آسيا
چيزي باقي نمانده است.
اكنون كشورهايي كه در غرب آسيا كه هم پيمان آمريكا هستند اصال
بويي از دموكراسي نبرده اند .بر اساس مباني فكري قرون وسطايي،
حكومت خود را مي گذرانند ،نه انتخابات دارند نه مجلس نه رئيس
ن صفت
جمهور و نه ...افتخار آمريكا اين است كه از ديكتاتوريهاي قارو 
منطقه دفاع مي كند و با آنها پيمانهاي امنيتي دارند.
اين است ريخت وقيافه زشت آمريكا در منطقه و جهان ،اين است
چهره فلسفه سياسي غرب در قالب دموكراسي ليبرال و باالخره اين
است ريخت و قيافه رئيس جمهور آمريكا كه حتي حال فيلسوفان
سياسي را در مغرب زمين به هم زده است .آنچه فوكوياما در
واشنگتن هفته گذشته نوشت ،در حقيقت نوعي استفراغ فكري در
باب فلسفه سياسي غرب بود .اين حالت ،حکايت از فروپاشي يك
نظريه در باب فلسفه سياسي غرب دارد.
اصل سند كارخانه سواري سمند مدل  92به شماره انتظامي 682-88هـ 16به شماره
موتور 124 k0312233به شماره شاسي NAACC1CF2DF910320متعلق به شركت
سامان تجارت نركس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو نيسان رونيز به شماره انتظامي 392ص-93ايران  88و با شماره
موتور  KA24979401Xشماره شاسي  PTBGNLEMD22506244مدل 1385
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند ،برگ سبز ،كارت و بيمه نامه موتورسيكلت نامي  1375به رنگ مشكي به شماره
پالك  4بوشهر  3431و به شماره بدنه  1128275و به شماره موتور  CE0120349بنام
مسعود سالمي فرزند عبدالرحمن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت تردد فرودگاهي شركت ماهان بنام عبدالحميد دهواري به شماره پرسنلي
 921094و به شماره ملي  3701499519به آدرس عسلويه روستاي چاه مبارك
فرودگاه عسلويه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند ماشين وانت يخچال دار نيسان  2400به شماره انتظامي  893-69ق  16و
شماره موتور  541915و شماره شاسي  NAZPL140TIN249272به مالكيت
يونس خاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت هيونداي سانتافه مدل  2008رنگ مشكي ش.ش ايران -65
623ب 83مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مالكيت موتورسيكلت ايرانا به رنگ يشمي مدل  1387به شماره پالك
انتظامي 15مشهد  87836به شماره موتور  1034132و به شماره تنه 8744520
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز/پروانه تاسيس واحد بهره برداري به ظرفيت  200راس به نام آقاي كريم اميني
مايوان به شماره پروانه /01469ص 93/به تاريخ  1393/9/6مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك موقت كارشناسي اينجانب امير جودي فرزند طاطار به شماره شناسنامه  19و
شماره ملي  1534173420صادره از ميانه در مقطع كارشناسي رشته فقه و حقوق
صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمي زنجان از تاريخ  94/5/3مفقود گرديده
است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك موقت را
به دانشگاه آزاد واحد زنجان به آدرس زنجان-اعتماديه -دانشگاه آزاد اسالمي
واحد زنجان ارسال نمايد.
سندشناسنامهمالكيتسانتافهمدل 2015بهرنگقهوهايبهشمارهشهرباني837:هـ95ايران
 36شماره موتور 396082:شماره شاسي 357058 :بنام ندا حسين زاده حريري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب زهرا رحمان شاهي منتي مالك خودرو سمند سورن رنگ سفيد روغني به
شماره شهرباني  31ايران 497د 89و شماره بدنه  NAACCICF29F420192و شماره
موتور  12488088928به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف
ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر چهارده جاده مخصوص
تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل كارت فعاليت حرفه اي ناوگان باري (هوشمند) به شماره 88/6/30-4197134
مربوط به كاميون كشنده ماك مدل  1353به شماره انتظامي ايران 617-63ع 51
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه خودروي سواري پژو تيپ  405GLXIمدل  1389به رنگ نقره اي متاليك
به شماره موتور  12489022877و شماره شاسي NAAM11CA8AK613836
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارشناسي اينجانب مريم سلمانيان فرزند حسام به شماره شناسنامه 2363
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي تهران
جنوب به شماره  179014103060مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
به نشاني :تهران ،كريم خان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،نبش آذرشهر ،پالك 209
و يا كدپستي  1584715414ارسال نمايد.
اصل كارت فعاليت حرفه اي ناوگان باري (هوشمند) به شماره 88/6/30-4197134
مربوط به كاميون كشنده ماك مدل  1353به شماره انتظامي ايران 617-63ع51
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري گراند ويتارا مدل 1386به رنگ مشكي متاليك شماره موتور
 442257-J20Aشماره شاسي  85100567شماره شهرباني 867-96ب 17متعلق
به آقاي غالمحسن ذبيحي پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت سيستم پيكان مدل  1390به رنگ سفيد شماره شهرباني -69
836ص  24شماره شاسي  NAAA46AA8BG179450متعلق به آقاي حميدرضا
خنجري فرزند علي اكبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودروي كاميون كشنده ايويكو بنام علي اكبر معاني به شماره پالك
 856-23ع  14به نشاني  135340شماره موتور  305060مدل  74مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پيكان مدل  1382به رنگ سفيد روغني با شماره پالك
 929ب  85ايران  89و شماره موتور  11282013228و شماره شاسي 82558181
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پيكان مدل  1375به شماره انتظامي 854-17د 73و
شماره موتور  1127516727و شماره شاسي  75536017بنام حسن حسين زاده
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد13342.
اصل جواز سالح دولول ساچمه زني كاليبر  12و شماره  B1253مدل كوسه ساخت
تركيه به شماره سالح  1752755بنام ميرزا مراد اطرانچي فرزند نورمراد به شماره
كدملي  1930104154و شماره شناسنامه  10395صادره انديمشك مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد مدل  83به شماره ايران  988 21ل  89و ش موتور 00735819
و به شماره شاسي  S1482283108089به نام محمد غالمزاده مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) پيكان سواري مدل  1375به شماره شهرباني 833د28-27
ايران شماره شاسي  75517760شماره موتور  01127517947مالك حسين رسولي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندشناسنامهمالكيتسانتافهمدل 2015بهرنگقهوهايبهشمارهشهرباني837:هـ95
ايران 36شماره موتور 396082شماره شاسي 357058بنام ندا حسين زاده حريري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتوانتنيسان 2400بهشمارهانتظامي 772د-32ايران
 82و شماره موتور  550346و شماره شاسي NAZPL140TBN254756مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پرايد به شماره انتظامي 562ج -51ايران 82مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط است .مالك متعهد ميگردد مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر
گونه فساد احتمالي را برعهده خواهد گرفت.

ترامپ :برجام براي اسرائيل فاجعه است

دو شنبه  25بهمن 1395
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فروپاشي يك نظريه سياسي

چيزي جز جنگ تحميلي  8ساله نبوده است ،خاطرنشان کرد :بحمداله به برکت واليت فقيه و
حضور در صحنه مردم آسيبي به انقالب نرسيد.عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري يکي
از مهمترين و اصلي ترين دغدغه هاي واليت در دهه چهارم انقالب را انقالبي گري دانست و
اظهار کرد :نخستين شاخصه انقالبي گري ،حجت مدارانه عمل کردن و پرهيز از ورود با هوس
و ساليق شخصي است؛ در حقيقت بايد همگان حجت شرعي در امور را مدنظر داشته باشند
و مصداق اين حجت شرعي ،ولي فقيه است.عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با
بيان اين که رئيس جمهور آينده بايد از ابتدا براي حل مشکالت اقتصادي و معيشتي دغدغه
داشته و معضالت را با رونق توليد داخلي حل کند ،خا طرنشان کرد :امروز عده اي مي گويند
تا کي مي خواهيد از فتنه سخن بگوييد؟ ما هميشه گفته ايم تا هر زمان که فتنه گران در به
آشوب کشاندن توبه نکنند ،بر تبيين فتنه ايستادگي مي کنيم.

اخبار برگزيده »

حسين مرعشي در گفتگو با تسنيم گفت دولت
در عرصه مديريت داخلي دچار عدم يکپارچگي
است؛ آنها در داخل انسجام ندارند  -فاقد ايدئولوژي
هستند هر استاندار و هر وزيري در دولت يک حکم
ميدهد با يک دولت التقاطي روبه رو هستيم.
وي در مورد برخورد دولت يازدهم با مسئله
يارانه ها گفت :دليل ندارد که بگوييم مردم داوطلبانه
انصراف بدهند؛دولت از اول بايد قاطع برخورد و

برگ سبز مالكيت موتورسيكلت  125cgمدل  83به رنگ قرمز به شماره انتظامي
 625-36377و شماره موتور D3118661و شماره شاسي AM0915493به
مالكيت جواد داراب پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين خودرو سواري پژو مدل 1386به شماره انتظامي 288-17ج 64به شماره
موتور  12484030055به شماره شاسي  40412458بنام امير موالزاده مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد13347.
سندموتورسيكلت هوندا تندر شهاب به شماره پالك انتظامي  -14543ايران 568
و شماره شاسي  9330680و شماره موتور  007274مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري سمند مدل  91به شماره پالك انتظامي  643ب
 -94ايران 77و شماره شاسي 506829و شماره موتور 14790059849مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو مرسدس بنز اس  500ال مدل  2013به رنگ قهوه اي
متاليك به شماره انتظامي  543-88س 76و شماره موتور  27893230072382و
شماره شاسي  WDDNG7DB6DA509439به مالكيت محمد زارعان دولت آبادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت هوشمند فعاليت دارندگان حرفه اي متعلق به اينجانب سعيد اسفندياري
ظفرآبادي فرزند علي حيدر به شماره شناسنامه  238و به شماره ملي  4199650490و
به تاريخ تولد  1360و به شماره هوشمند  1592179صادره از كوهدشت مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت دانشجويي اينجانب حسين رمضاني فرزند محمد به شماره دانشجويي
 924029331رشته علوم سياسي دانشگاه پيام نور واحد خاش مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارتدانشجويياينجانبعليرضاسارانيبهشمارهدانشجويي 92230024رشتهمهندسي
مكانيك دانشگاه هاتف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مدرك پيش دانشگاهي اينجانب سهيل قلندري فرزند علي حسين به شماره شناسنامه
 3610447656به شماره دانش آموزي  158232239مربوط به آموزش و پرورش
ناحيه يك پيش دانشگاهي هدف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز وانت تويوتا هايلوكس مدل  1992به شماره انتظامي 362د-37ا ايران
 95به شماره شاسي  0020923و شماره موتور  0976643به نام كرم شاه كنگوزهي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) سواري پرايد تيپ (جي ،تي ،آي) مدل  87به رنگ سفيد
روغني به شماره موتور  2313876و به شماره شاسي S1412287439012و به شماره
پالك انتظامي ايران  694-24ي  23و بنام مالك اشرف احمدي بلوطكي نام پدر
خداداد به شماره شناسنامه  62و به كدملي  184151883262مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني پيكان وانت  82پالك  945هـ 45ايران  33شماره موتور
 11538203984و شماره شاسي  82904342متعلق به غالمعلي كاهه مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
اصلسندكمپانيوشناسنامهمالكيت(برگسبز)وكارتخودرووكليهاسنادومداركمربوط
به سواري ام وي ام مدلx33به رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي394د-52ايران59
بهشمارهموتور MVM484FAFE030251بهشمارهشاسيNATGBAXK7E1030272
متعلق به خانم فاطمه بهشتي مفقود گرديده و از درجه ساقط مي باشد.
سند مالكيت و برگ سبز شناسنامه مالكيت راهنمايي رانندگي سواري پژو پارس مدل
 1392به رنگ سفيد روغني به شماره شهرباني  77ايران  387ن  34و شماره موتور
 124K0169265شماره شاسي  NAAN21CASDK165075بنام بهنام قليپور فرزند
حميد به شماره ملي  1670128024صادره از مشكين شهر مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد
كليه مدارك خودرو سواري پژو مدل  93به شماره پالك 164ب  39ايران  38و
شماره موتور 124K0481068و شماره شاسي  NAAM01CA3EK648406متعلق
به محمد نيتي تبار مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب رامر آهو مالك وانت پيكان به شماره موتور  11486001532و شماره
شاسي  31607897به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در
كيلومتر چهارده جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سمانه اقليمي مالك وانت پيكان به شماره موتور 118P0003205و شماره
شاسي  DG610290به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در
كيلومتر چهارده جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن فوالدي بيل داشي مالك پژو پارس به شماره موتور  12486041462و
شماره شاسي  50315323به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر چهارده
جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهدي محمديها مالك پژو آردي به شماره موتور  11784080348و شماره
شاسي  13482646به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر چهارده جاده
مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز پيكان تاكسي به شماره موتور 11128102283و به شماره شاسي0081420598
به شماره انتظامي  25ت  453ايران  59بنام ميالد نياكان مشهدي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارتهوشمندناوگانبهشماره 4160783کامیونکمپرسیبنزالکا40/2624مدل1383به
شماره موتور33593210092471وبه شماره شاسی37435516605750و شماره
انتظامی ایران 271 - 27ع 36مسیب قسمی جواد حصاری مفقود گردید واز
درجه اعتبار ساقط می باشد13340 .
برگ اعالم وضعيت(برگ سبز)،سند مالكيت،كارت ماشين و سند مادر خودروي سواري
پرايد مدل  85به شماره شاسي  s1412286610968وبه شماره موتور m132150091و
به شماره انتظامي 625-15د 51متعلق به اينجانب نجيبه پور حسن طاالري مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ي گويند همه چي درستشده
م 
جز مبادله بانکي!

برخي مسئوالن عمق اقتصاد مقاومتي را نفهميدهاند

يارانهها را حذف ميکرد و اين انتقاد را به دولت
دارم به روحاني گفتم در دانشکده اقتصاد به من
ياد دادند که تورم و شاخص رشد را همزمان مورد
توجه قرار دهيم با اين شرايط اقتصادي کشور،
سالي  40هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه توزيع
کنيد که چه شود؟
هر کسي پول ندارد بايد فرم کميته امداد را پر کند
تا ادعايش ثابت شود مردم بايد ثابت کنند که بني ه
ماليشان کم است در يارانهها دولت ضعيف عمل
کردوي در مورد حمايت از روحاني در انتخابات
آينده گفت :اصالحطلبان عليرغم اينکه ممکن است
انتقادهايي را نسبت به آقاي روحاني داشته باشند،
اما متحد ايشان هستند و همه گروههاي سياسي
تقريبا اين را پذيرفتند که از آقاي روحاني حمايت
کنند ،ولي ما به عنوان کارگزاران همانطور که
گفتم سه شرط براي حمايت تعيين کرديم.

محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسالمي مهندسين گفت:
همه مسئولين به اين نتيجه نرسيدهاند که اقتصاد مقاومتي
راهحل برون رفت از وضعيت کنوني است و شايد به خاطر
اين است که عمق اين سياست اقتصادي را نفهميدهاند.به
گزارش تسنيم ،محمدرضا باهنر در برنامه نگاه يک که از
شبکه يک سيما پخش شد با بيان اين که هدف اصلي
آمريکا نبود ما است ،گفت :آمريکا ميخواهد ما نباشيم
و به چيزي کمتر از اين رضايت نميدهد ،تحريم ،مسئله
حقوق بشر و برجام بهانه است .باهنر در ادامه با اشاره به
نقاط ضعف موجود کشور پس از پيروزي انقالب اسالمي
گفت :يکي از نقاط ضعف اين است که بعد از  38سال
رشد اقتصادي ما هنوز زير  4درصد است و يا متوسط
تورم بعد از انقالب  20درصد بوده که اين مسئله زيبنده
ملت نيست .وي ضمن تاکيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي
بيان کرد :من ترديد ندارم ،که نسخه شفابخش اقتصاد
ما ،اقتصاد مقاومتي است و البته اين سياست اقتصادي

مخصوص کشور ما نيست .نايب رئيس سابق مجلس
شوراي اسالمي با بيان خاطرهاي از حضورش در يکي
از اجالسهاي مهم اقتصادي دنيا به نام اجالس داوس
گفت :وقتي ما  10 - 15سال قبل به اين اجالس رفته
بوديم ،يکي از بحثهاي مطرح شده بحث مقاوم کردن
اقتصادهاي ملي بود و اين به اين معناست که اقتصادها
مقابل هجمههاي اقتصادي مانند سيل و زلزله يا جنگ
و يا تحريم مقاوم شوند.

مهندس سيدمرتضي نبوي مطرح كرد:

جبهه مردمي ،نقطه عطف خط مردم ساالري ديني

مهندس سيد مرتضي نبوي در گفتگو با رسالت
در مورد فلسفه پديداري جبهه مردمي نيروهاي
انقالب گفت :جبهه مردمي نقطه عطف خط
مردم ساالري ديني است .وي همچنين گفت:
اين تشکل يک تشکل فراانتخاباتي است و فراتر
از انتخابات به دنبال تأثيرگذاري بر سياست مردم
است .مشروح اين گفتگو را در زير مي خوانيد؛
سؤال:ارزيابيشماازشکلگيريجبههمردمي
نيروهاي انقالب اسالمي چيست؟
سيد مرتضي نبوي :شکلگيري جبهه مردمي
نيروهاي انقالب اسالمي ،اهميتي بسيار فراتر از
اتحاد تشکيالتي براي انتخابات رياست جمهوري
سال نود و شش دارد .بلکه به نظر ميرسد که
فعاليت جدي آن ،بعد از انتخابات شروع ميشود،
وراي هر نتيجهاي که در انتخابات به دست آيد،
به اين دليل که مهمترين وظيفه و تکليف هر
تشکل سياسي ،اعمال نظارت مردمي مؤثر بر
سياست و نهادهاي قدرت ،تدوين استراتژي،
برنامهريزي ،و کادرسازي براي پيشبرد کار سياسي
در کشور است .از اين جهت است که صرف نظر

دونالد ترامپ در مصاحبه با يک روزنامه اسرائيلي مدعي شد توافق هستهاي
ايران براي رژيم صهيونيستي يک فاجعه است .رئيس جمهور آمريکا با
تکرار مواضع ضد ايراني خود اعالم کرد مذاکرات بر سر برجام ضعيف بوده
و اياالت متحده نبايد در ابتداي امر با آن توافق ميکرد .وي در مصاحبه با
روزنامه صهيونيستي «اسرائيل اليوم» مدعي شد :توافق با ايران ،فاجعهاي
براي اسرائيل است .اينکه چنين توافقي انجام شده غيرقابل قبول است.
مذاکره و اجراي آن ضعيف بوده است .ترامپ با اشاره به اينکه خودش
يک فرد تاجر و معامل ه گر است ،گفت :توافق هست ه اي حتي قابل درک
و فهم نيست .به نوشته خبرگزاري «اسپوتنيک» ترامپ همچنين با بيان
اينکه به رژيم صهيونيستي احترام گذاشته و آن را درک ميکند ،وعده
داد روابط واشنگتن و تلآويو در دولت او بهبود خوهد يافت.
***

از انتخابات نود و شش ،پديد آمدن جبهه مردمي
نيروهاي انقالب اسالمي ،نقطه عطفي است در
متشکل شدن فراگير نيروهايي که نه فقط در
چارچوب اصولگرايي مرسوم ،بلکه شامل همه
کساني ميشوند که کوشش دارند تا در خط
واليت ،صداي مردم باشند .شروع اين خط
تشکيالتي ،رويداد خيلي مهمي است .بنا بر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده صاحبان سهام شركت صنعتي
بازرگاني اميد عصر شمال (سهامي خاص)
به شماره ثبت 6554

به شماره شناسه ملي 1400224864
بدينوسيله از كليه سهامداران يا نمايندگان قانوني آنها شركت صنعتي اميد عصر شمال
(سهامي خاص) دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت كه در ساعت  10صبح روز شنبه  7اسفندماه  1395در محل دفتر شركت
واقع در بابل-ميدان باغ فردوس طبقه فوقاني صندوق قرض الحسنه ولي عصر
(عج) تشكيل ميگردد حضور بهم رسانيد.
دستورجلسه:
انتخاب اعضاي هيات مديره و اعضاي عليالبدل
تاريخ انتشار95/11/25:
هيات مديره شركت صنعتي
خ.ت 95/11/25

بازرگاني اميد عصرشمال

آگهي دعوت مجمع عادي به طور فوقالعاده
(نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت
به شماره ثبت ()26

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت
اول شركت تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت راس ساعت  17عصر روز جمعه
مورخه  95/12/27در محل سينما قدس سردشت تشكيل ميگردد و از عموم
سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به
مفاد ماده  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي
در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر
يا نماينده تام االختيار از ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر
عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت هر شخص غير عضو
تنها يك راي باوكالت داشته باشد توضيح اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك
روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تائيد
گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي عضو در مجمع بايستي به تائيد يكي
از دفترخانه هاي اسناد رسيده باشد.
دستورات جلسه:
-1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
-2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1394
 -3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1394
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي سال مالي
1395
-5انتخاب سه نفر بازرس اصلي و سه نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت
ماموريت
 -6طرح و تصويب پاداش هيات مديره و حقوق بازرسان
 -7انتخاب  5نفر اعضاي اصلي و  3عليالبدل هيات مديره با توجه به اتمام
مدت ماموريت آنان
ضمنا كليهي كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي و هيات مديره بايستي حداكثر
ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي زير را با
مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان شهيد عليپور روبروي شهرداري شركت
نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل:فتوكپي شناسنامه -تصوير آخرين مدارك تحصيلي -فتوكپي حكم
كارگزيني -تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت بازرسي
تاريخ انتشار95/11/25:
خ.ش 95/11/25
هيات مديره شركت تعاوني
مالف 13332

مسكن فرهنگيان سردشت

آگهي دعوت شركت معدني آذرخش گرانيت
دورود سهامي خاص به شماره ثبت  1186و
شناسه ملي 10740043890

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت معدني آذرخش گرانيت دورود دعوت به عمل
ميآيد تا در جلسات مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مورخ  95/12/10ساعت
 10صبح به آدرس لرستان -دورود -خيابان الغدير-فاز يك -بين كوچه بهار دهم
و دوازدهم -شركت آذرخش و نوانديشان دورود -كدپستي 6881745839
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مورخ  95/12/10ساعت
 10صبح:
-1انتخاب بازرسين
 -2انتخاب و تعيين سمت هيات مديره
 -3تعيين وضعيت حق امضا
تاريخ انتشار 95/11/25:هيات مديره شركت معدني آذرخش
خ ش 95/11/25

گرانيت دورود(سهامي خاص)

اين ،به سهم خود از کساني که درگير اين کار
بزرگ و پر کردن خأل کار فراگير تشکيالتي
شدند تشکر ميکنم.
آيا «مجمع عمومي حاميان جبهه مردمي نيروهاي
انقالب» که بزودي تشکيل خواهد شد ،نسبتي
با آن چيزي که شما قب ً
ال با عنوان «پارلمان
اصولگرايان» مطرح کرده بوديد دارد؟

برداشت من اين است که جبهه مردمي نيروهاي
انقالب اسالمي را بايد فراتر از «اصولگرايان»،
مجموعه نيروهاي مردمساالري ديني دانست.
البته روند شکلگيري آن ،هم از بابت صنفي
بودن و استاني بودن ،قرابتهاي مهمي با همان
طرح اقتباس از مجلس اول مشروطه دارد که
قب ً
ال با عنوان «پارلمان اصولگرايان» از آن ياد
شده بود ،ولي اين زحمتي بود که دوستان با
ساليق مختلف سياسي کشيدند و من نقشي
در آن نداشتم .اين استاني بودن در کنار صنفي
بودن هم از نقاط قوتي است که در اين طرح،
نو به نظر ميرسد و گمان ميکنم به کارآيي
مجمع عمومي کمک کند .به هر حال ،تأکيد بر
اين است که شکلگيري اين جبهه ميتواند يک
نقطه عطف در تاريخ حرکات سياسي نيروهاي
خط مردمساالري ديني محسوب شود ،و بنده
براي آن اهميت بلند مدت قايل هستم.
توصي ه اي براي عملکرد هر چه بهتر اين
جبهه داريد؟
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عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه ما از ابتدا گفتيم دلواپسيم،
تصريح کرد :موضوع برجام تمام شد و کارهايي را که بايد ميکرديم انجام
داديم ،حاال ميگويند همه چي درستشده جز مبادله بانکي! مثل اين
است که گفته شود آب در منبع هست اما شير باز نميشود .به گزارش
نسيم آنالين ،غالمعلي حدادعادل در مسجد جامع قلهک تصريح کرد:
حاال مردم خود قضاوت ميکنند و معلوم شد آمريکا دروغ ميگويد و
دستاورد بزرگي براي کساني است که فکر ميکردند آمريکا آدم شده
است .ترامپ با همه جاي دنيا دعوا دارد و باطن آمريکا را مشخص کرده
است .وي با بيان اينکه ما براي دفاع از خود موشک ميسازيم و آزمايش
ميکنيم دران طرف دنيا حاال ترامپ تهديد ميکند ،تأکيد کرد :در قصه
هستهاي مهمتر از غنيسازي حفظ استقالل ما بود کهما يک ملتي هستيم
که خودمان براي خودمان تصميم بگيريم به کسي ديگر چه مربوط است
که در سرنوشت ما دخالت کند و اين استقالل درجايي نظير ندارد.
***

ساخت ديوار مکزيک  21/6ميليارد دالر
هزينه دارد

برآورد شده ديواري که دولت دونالد ترامپ قصد احداثش را در مرز مکزيک
و آمريکا دارد  21/6ميليارد دالر هزينه داشته باشد .خبرگزاري رويترز با
استناد به يک گزارش وزارت امنيت کشور آمريکا خاطرنشان کرده که طول
اين ديوار دوهزار کيلومتر بوده و پيشبيني شده کار احداث آن تا آخر سال
 2020به پايان برسد 11 .ژانويه گذشته دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتي
خود از آغاز ساخت ديوار در مرز اين کشور و مکزيک خبر داد و تاکيد کرد
که خود مکزيک مخارج احداث اين ديوار را پرداخت خواهد کرد! پس از
اين اظهارات ترامپ ،رئيس جمهور مکزيک نيز اعالم کرد کشورش مخارج
ساخت ديوار در مرز خود با آمريکا را پرداخت نخواهد کرد.
***

ربع پهلوي :آمريکا حق دارد!

کانال باشگاه خبري ديرپا نوشت :به تازگي ربع پهلوي در مصاحبه با صداي آمريکا
با حمايت از قانون محدوديت ورود مهاجران به آمريکا گفت« :آمريکا حق دارد
اين قانون را اجرا کند و حساسيت هاي بيشتري داشته باشد!» اين در شرايطي
است که بيشتر جريان غربگراي داخلي (از اصغر فرهادي گرفته تا زيباکالم) و
حتي اپوزيسيون خارجي (از مهاجراني گرفته تا سروش) به دليل اينکه اين قانون
بيشتر دامن خودشان را مي گيرد ،با آن مخالفت کرده اند .اينکه باوجود موج
مخالفت با اين قانون حتي در خود آمريکا ربع پهلوي "ليدر سلطنت طلبان" از
فرمان ترامپ حمايت مي کند بيشتر نشان ميدهد که براي اين جريان تفاوتي
نمي کند چه کسي روي کار باشد؛ همچون گذشته وابستگي و حمايت محض
از آمريکا اولويت اول آنهاست.
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آگهي مزايده كتبي

نوبت دوم

شهرداري قائمشهر با استناد مجوز شوراي اسالمي شهر ،در نظر دارد نسبت به واگذاري تابلوهاي تبليغاتي به شرح ذيل را از طريق مزايده كتبي به كانونهاي تبليغاتي داراي مجوز رسمي اقدام نمايد.
متقاضيان ميتوانند به منظور كسب اطالع بيشتر همهروزه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته با شماره تلفن  01142084056تماس حاصل نموده و به منظور دريافت اسناد مزايده به واحد امور قراردادها
و يا به سايت  www.Ghaemshahr.irشهرداري مراجعه نمايند.
محل نصب تابلوها در سطح شهر:
رديف
1
2

3
4
5

6

نوع تابلو

تعداد

مبلغ برآورد دو سال (ريال)

ميزان سپرده شركت در مزايده (ريال)

محل نصب

بيلبورد دوطرفه F

 6عدد

1/800/000/000

90/000/000

عابر پياده دوطرفه

 1عدد

720/000/000

36/000/000

خ كارگر جنب باغ جهاد كشاورزي

بيلبورد يكطرفه F

 1عدد

خ امام خميني جنب بازار فاعلي

بيلبورد دوطرفه F

 1عدد

خ كارگر  -از نساجي شماره  1تا چهارراه
تركمحله
خ بابل روبروي دانشگاه آزاد

عابر پياده دوطرفه

خ امام خميني نبش قائميه

بيلبورد دوطرفه F

خ كارگر چهارراه تركمحله

7

خ امام خميني تالر 15

9

خ آيتا ...صالحي مازندراني سهراه شهيد مهدوي

بيلبورد دوطرفه F

خ آيتا ...صالحي مازندراني جنب سالن تختي

بيلبورد دوطرفه F

13

خ آيتا ...صالحي مازندراني چهارراه كفش ملي

ساده دوطرفه

15

خ مدرس جنب كانون مهندسين

بيلبورد ساده يكطرفه

8

خ امام خميني جنب بانك صادرات

10

خ آيتا ...صالحي مازندراني روبروي مصلي

12

خ مدرس جنب ايستگاه راهآهن

11

14

رينگ داخلي ميدان واليت

 1عدد
 1عدد

720/000/000

260/160/000

260/160/000

260/160/000
220/000/000

11/000/000

بيلبورد دوطرفه F

 1عدد

 1عدد

220/000/000

بيلبورد دوطرفه F

بيلبورد دوطرفه F
بيلبورد يكطرفه
عمودي دوطرفه

 1عدد

 1عدد

 1عدد

13/008/000

13/008/000

13/008/000

220/000/000

 1عدد

36/000/000

220/000/000

220/000/000

201/600/000

11/000/000

11/000/000

11/000/000

11/000/000

10/080/000

 1عدد

200/160/000

10/008/000

 1عدد

100/008/000

5/000/400

 1عدد

 -1نوع كار :واگذاري تابلوهاي تبليغاتي در قائمشهر
 -2محل تحويل و اخذ اسناد مزايده :شهرداري قائمشهر واحد قراردادها
 -3فروش اسناد مزايده :از تاريخ  95/11/24به مدت  7روز
 -4نوع سپرده :ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي يا اسناد خزانه
 -5در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شركت در مزايده به نفع شهرداري ضبط شود.
 -6شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.
 -7هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/25 :
خ ش95/11/24 :

120/000/000

6/000/000

شهردار قائم شهر  -رضا رحيمي

آگهي مزايده

نوبت دوم

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري شاهرود در نظر دارد از طريق مزايده حضوري تعدادي از
ماشينآالت و ادوات كشاورزي و وسايل كاركرده مازاد بر نياز و اموال اسقاطي خود را به فروش
برساند .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد ،جهت رويت ادوات و اموال
اسقاطي از تاريخ  95/11/18لغايت  95/11/28همهروزه به جز ايام تعطيل از ساعت  11صبح لغايت
 14با مراجعه به سازمان پاركها و فضاي سبز به آدرس خيابان شهيد دستغيب  -روبروي پارك
مادر مراجعه و يا با تلفن ( 023-32364040امور قراردادها) تماس حاصل فرمايد .ضمنا متن آگهي
مزايده در سايت شهرداري شاهرود به آدرس  www.shahrood.irجهت مراجعين و متقاضيان
قابل رويت و بهرهبرداري ميباشد.
مزايده فروش ماشينآالت و ادوات كشاورزي و وسايل كاركرده مازاد بر نياز و اموال اسقاطي راس
ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخه  95/12/04به صورت حضوري با حضور شركتكنندگان در
محل سازمان پاركها و فضاي سبز به آدرس خيابان شهيد دستغيب  -روبروي پارك مادر برگزار
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/25 :
سيدحسن ميرفاني -شهردار شاهرود
خ ش95/11/18 :

» خبر

در ديدار صميمانه دو مرجع تقليد مطرح شد؛

ابراز نگراني آيات صافي و نوري
از فعاليت فرقههاي ضاله

حضرات آيات صافي گلپايگاني و نوري همداني در ديداري صميمانه
ضمن بحث و گفتگو درباره مسائل حوزوي و کشوري ،نسبت به
فعاليت فرقههاي ضاله و انحرفي ابراز نگراني کردند.
حجت االسالم والمسلمين حسن صافي گلپايگاني استاد درس
خارج حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،از
ديدار حضرت آيت اهلل نوري همداني با حضرت آيت اهلل صافي
گلپايگاني خبر داد.
وي افزود :عصر ديروز آيت اهلل العظمي نوري همداني با حضور در
بيت آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني با ايشان ديدار کردند ،در
اين ديدار طرفين درباره مسائل کالن حوزه بحث و گفتگو و بر
استقالل حوزه هاي علميه تأکيد کردند.
حجت االسالم والمسلمين صافي گلپايگاني اظهار داشت :حضرات
آيات صافي گلپايگاني و نوري همداني همچنين نسبت به افزايش
فعاليت هاي فرقه هاي ضاله هشدار دادند و خواستار مقابله با
عرفان هاي کاذب شدند.
وي ادامه داد :دو مرجع تقليد همچنين با گراميداشت ايام شهادت
حضرت فاطمه زهرا(س) ،بر ضرورت پاسداشت و گراميداشت اين
ايام تأکيد کردند ،همچنين مسائل روز کشور از ديگر مباحثي بود
که حضرات آيات نوري و صافي مورد بحث قرار دادند.

»

سردار يعقوب زهدي گفت :برجام اتفاق افتاد چون سايه جنگ از سرکشور
برداشته شده بود نه اينکه برجام آن را برداشت .کساني که در مقابل ما
بودند به اين نتيجه رسيدند که اقدام نظامي فايده ندارد.
اين رزمنده دوران دفاع مقدس در خصوص اهميت داشتن ديپلماسي در
تراز انقالب اسالمي اظهارداشت :ديپلماسي مکمل بحث دفاعي است و شما
چيزي که در ميدان جنگ مي کاريد را پشت ميز درو مي کنيد .آنهايي
که مي خواستند درو کنند نتوانستند اين کار را انجام دهند.
سردار ُزهدي ادامه داد :هيچگاه ديپلماسي ما در تراز انقالب اسالمي نبوده
است .پرستيژ سفارتخانه هاي ما در تراز انقالب اسالمي نيست .با قدرتي که
انقالب اسالمي به آنها داده است مي توانند از موضع باال برخورد کنند.

وي با اشاره به اينکه نبايد انتظار داشته باشيم با برجام مشکالت اقتصادي
ما حل شده و امتيازاتي به ما بدهند ،افزود :قرار نبود امتيازي به ما داده
شود و دستاورد ما از برجام اين بود که دوباره سرپا شويم تا کاري انجام
دهيم.
سردار ُزهدي در باره هجمه هاي اخير به توان موشکي ايران ،تصريح کرد:
آمريکا موفق نمي شود در بحث موشکي اجماعي را که در زمان تحريم
عليه ما ايجاد کرده بود ،ايجاد کند .ما مي توانيم با بازي ديپلماسي اين
مسئله را پيش ببريم.
وي ادامه داد :صنعت موشکي ايران قابل بازگشت نيست و استکبار هم
اين را مي داند؛ آنها نمي توانند اين توان را ناديده بگيرند.

محمد نبي حبيبي:

ترامپ ،پاسخ رجزخوانيهاي خود را دريافت کرد

محمد نبي حبيبي با اشاره به راهپيمايي
با شکوه و بي نظير ملت ايران در يوماهلل
 ۲۲بهمن گفت :ترامپ پاسخ رجزخواني خود را
از ملت ايران دريافت کرد.
به گزارش روابط عمومي حزب مؤتلفه اسالمي
وي در پايان نشست دبيران حزب اظهار کرد:
پاسخ کوبنده ملت به سياستهاي تجاوزکارانه
آمريکا در لبيک به فراخوان رهبري بود.دبيرکل
حزب موتلفه اسالمي ترامپ را چهره واقعي آمريکا
دانست و گفت :او دستکش مخملين را بيرون
آورده است و ميخواهد با دست چدني بهسوي

منظور اصالح طلبان از آشتي ملي
آزادي سران فتنه است
روح اهلل حسينيان  ،رئيس مرکز اسناد انقالب اسالمي گفت :منظور
اصالح طلبان از طرح آشتي ملي ،آزادي سران فتنه است.
حجت االسالم روح اهلل حسينيان ،نماينده سابق مجلس در گفتگو
با خبرنگار مهر ،با اشاره به ادعاي اصالح طلبان مبني بر آشتي ملي
اظهار داشت :منظور اصالح طلبان از طرح چنين مسئله اي ،اين
است که مي خواهند بگويند ،سران فتنه را آزاد کنيد.
نماينده سابق مجلس افزود :آن هايي که خودشان اختالف درست
کردند ،اگر واقعا پيرو ادعاي خود بوده و آن را قبول دارند ،به مردم
بپيوندند .خود همين موضوع ،وحدت ملي را ايجاد مي کند.
موضوع آشتي ملي اخيرا توسط برخي چهره هاي اصالح طلب
مطرح شده که البته در سال هاي اوليه پس از فتنه سال  ۸۸نيز
مسبوق به سابقه بوده است.

ما بيايد .اين دست را بايد قطع کرد زيرا ملت
ما در  ۲۲بهمن نشان دادند عزم اين را دارند که
آن را قطع کنند.حبيبي با اشاره به طرح مسئله
آشتي ملي از سوي يک جريان سياسي ،تصريح
کرد :آشتي ملي در برابر قهر ملي است؛ اين قهر
کي صورت گرفت؟ در انتخابات سال  ۸۸عدهاي
با صندوقهاي رأي قهر کردند و رأي مردم را به
رسميت نشناختند .آنها به کمک سرويسهاي
امنيتي و ارتش رسانهاي غرب  ۸ماه مملکت را
به آشوب کشاندند و تا سرحد محاربه با مردم و
نظام پيش رفتند .حال ميخواهند آشتي کنند.
اما بايد از آنها پرسيد با چه کسي ميخواهيد
آشتي کنيد؟ با مردم و نظام؟ اين عده نه تنها
لحن آشتي ندارند بلکه هنوز خود را طلبکار
ميدانند.وي با اشاره به فريب فتنهگران افزود:
آنچه تحت عنوان آشتي ملي مطرح ميشود اين
است که چهره يک «فتنهگر» و «محارب» را
تبديل به يک «مصلح طلبکار» کنند .اين آب
در هاون کوبيدن است.

به گزارش فارس ،حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان صبح
ديروز با حضور در هشتمين جشنواره بينالمللي فارابي که در سالن
اجالس سران برگزار شد ،اظهار داشت :مشکل اقتصاد جامعه را چه
کساني بايد حل کنند ،چه کساني بايد شرايط اقتصادي جامعه را
تبيين کنند؟ و مگر امروز يکي از مشکالت بزرگ ما مسئله اقتصاد
نيست ،مسئله رشد و رونق اقتصادي نيست ،خروج از رکود نيست،
علم مديريت بر دوش کدام رشتههاست .مگر اين علوم انساني
نيست که بار مسئوليت سياستگذاري و شيوه سياستگذاري
و چهارچوب سياستگذاري و مديريت جامعه را بر دوش دارد.
حتي اگر از اقتصاد و تحول اداري و تحول در سيستم بانکي که
امروز يک مشکل بزرگ در جامعه ما است بگذريم و به مسائلي
نگاه کنيم که به ظاهر صرفا با ديگر علوم آنها قابل حل و فصل
است باز هم بايد به اين نکته توجه کنيم که علوم انساني نقش
بسيار تأثيرگذاري خواهد داشت.
وي در پاسخ به پرسش هاي فوق گفت :بزرگترين مسئوليت در حل
معضالت جامعه به عهده عالمان علوم انساني است .
وي افزود :تنها وظيفه علوم انساني شناخت نيست بلكه تغيير و

علي مطهري  ،نايب رئيس مجلس در پاسخ به تذکر نماينده
سيرجان مبني بر عدم پرداخت حقوق پزشکان و پرستاران گفت:
دولت بايد اختالف بين وزرايش را حل کند.
به گزارش خبرنگار مهر ،در پايان جلسه علني روز يکشنبه حسن پور
نماينده مردم سيرجان از عدم پرداخت حقوق پزشکان و پرستاران
که تحت نظام بيمه سالمت قرار دارند انتقاد کرد.
علي مطهري ،نايب رئيس مجلس که رياست جلسه را بر عهده
داشت در پاسخ به اين تذکر گفت :اين مشکل را دولت بايد حل
کند ،دولت بايد اختالف بين وزراي بهداشت و رفاه را حل کند.
جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور
اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كردستان

شماره مناقصه73/95/17 :

نوبت دوم

شماره مناقصه در سامانه ستاد200951173000016 :

با ارزيابي كيفي به صورت فشرده

كارفرما :اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كردستان به آدرس :سنندج ،خيابان پاسداران ،خيابان شهيد تعريف،
نبش كوچه نيلوفر ،پالك  15كد پستي 6617615693
موضوع :مناقصه عمومي دومرحلهاي پروژه بهسازي و روكش آسفالت محورهاي بانه  -سردشت (بوالحسن) و سقز  -بانه
مبلغ برآورد اوليه 34/057/268/726( :ريال) براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال 1395
ميباشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/703/000/000 :ريال (يك ميليارد و هفتصد و سه ميليون ريال) ضمانتنامه بانكي با اعتبار سه ماهه و
يا ساير تضامين اعالم شده طبق تصويبنامه هيات محترم وزيران به شماره /123402ت 50659هـ مورخ  1394/09/30ميباشد.
كليه شركتهاي داراي رتبه  5راهسازي مجاز به شركت در مناقصه ميباشند.
مدارك و اسناد مناقصه از تاريخ  1395/11/25در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)  www.setadiran.irساعت 8:00
قابل دريافت ميباشد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه ازتاريخ انتشار نوبت دوم آگهي به مدت  6روز و تا ساعت  14:00مورخ  1395/11/30از سامانه مذكور
ميباشد كليه پاكتهاي (الف)( ،ب)( ،پاسخ استعالم ارزيابي كيفي) و (ج) ميبايست قبل از ساعت صدرالذكر به دبيرخانه اين
اداره كل به صورت فيريكي تحويل داده شود .مدارك مربوط به پاسخ استعالم ارزيابي كيفي ميبايست در پاكت جداگانه به غير
از پاكتهاي (الف ،ب و ج) باشد.
مهلت تحويل پيشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت  14روز و حداكثر تا تاريخ  1395/12/14ساعت  14:00ميباشد زمان
بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت  8صبح  1395/12/17ميباشد.
تذكر :كليه مراحل برگزاري مناقصه در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)  www.setadiran.irصورت ميگيرد لذا
مناقصهگران قطعا ميبايست جهت شركت در مناقصه در سامانه مذكور از طريق نمايندگي مجاز ثبتنام و ضمن اخذ نام كاربري
و كلمه عبور نسبت به تهيه توكن جهت امضاء الكترونيكي از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايند(.تلفن نمايندگي سامانه
ستاد استان كردستان در سننندج )33626190
شناسه آگهي  22891شناسه نوبت چاپ 29238
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/25 :
خ ش95/11/24 :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كردستان
آگهي مزايده (نوبت سوم – سال )95

مديريت شعب بانک قوامين استان خوزستان در نظر دارد بر اساس قيمت کارشناس رسمي دادگستري  ،شش دانگ ملک اداري با مشخصات
ثبتي به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
مشخصات ملک:
رديف
1

1988/655

9520

2034

نوع کاربري قيمت پايه مزايده(به ريال) مبلغ  10درصد پايه مزايده (به ريال)
اداري

523/600/000/000

52/360/000/000

آدرس
اهواز ،کوي پادادشهر ،ابتداي بلوار جواد االئمه ( ،محل فعلي
اداره گذر نامه)

متقاضيان جهت دريافت اسناد و مدارک مزايده و کسب اطالعات بيشتر پس از انتشار اين آگهي به ساختمان مديريت شعب بانک قوامين
استان خوزستان واقع در اهواز  ،خيابان شهيد چمران  ،نبش خيابان شهريور غربي مراجعه و حداکثر ظرف  20روز کاري پيشنهادات خود را
ارائه نمايند.
*مديريت اين بانک در رد يا قبول پيشنهادات مختار است
*هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

خ ش95/11/25 :

۵۵ميليون نفر واجد شرايط شرکت درانتخابات هستند
رئيس ستاد انتخابات کشور گفت :واجدان شرايط شرکت در
انتخابات حدود ۵۵ميليون نفر هستند که از اين تعداد حدود
يک ميليون و  ۲۰۰هزار نفر راي اولي محسوب مي شوند.به
گزارش مهر ،علي اصغر احمدي درباره تعداد واجدان شرايط
شرکت در انتخابات گفت :طبق بررسي کميته اي که در
ستاد انتخابات با حضور نمايندگان وزارت کشور ،مرکز آمار
ايران و ثبت احوال برآورد کرده ايم واجدان شرايط شرکت
در انتخابات حدود  ۵۵ميليون نفر هستند که از اين تعداد
حدود يک ميليون و  ۲۰۰هزار نفر راي اولي محسوب
مي شوند.وي گفت :براي انتخابات رياست جمهوري در خارج
از کشور نيز در حدود  ۱۴۰کشور صندوق هاي اخذ راي
خواهيم داشت و با کمک وزارت امورخارجه و همکارانمان در
سفارتخانه ها اين انتخابات براي هموطنانمان برگزار خواهد
شد.رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تعرفه هاي سه
انتخابات آينده افزود :انتخابات شوراها يک مرحله اي برگزار
مي شود اما براي انتخابات رياست جمهوري بايد اين احتمال
را بدهيم که به مرحله دوم برسد که بالفاصله يک هفته پس
از مرحله نخست خواهد بود تعرفه ها ،مهر و ديگر ملزومات
آماده باشد و از حاال پيش بيني هاي الزم را کرده باشيم.

تعالي جامعه است .حل مشكالت جامعه در گرو توجه جدي به
جنبه كاربردي علوم است.
روحاني ادامه داد :در تمام علوم انساني و اسالمي به غير از بخش
بنيادي آن بايد به فکر کاربردي آن هم باشيم ،امروز در جامعه ما
دهها مشکل بزرگ وجود دارد که من از شما ميپرسم براي حل
اين مشکالت بزرگ آيا فقط علوم تجربي ،فني ،پايه ميتوانند راه
درمان باشند يا بيشترين بار مسئوليت بر دوش عالمان علوم انساني
و اسالمي است .رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه باالتر از سرمايه
اجتماعي سرمايهاي نداريم ،گفت :همه اين سرمايههاي مادي که
در جامعه ميشماريم اگر در جامعه اعتماد بين مردم وجود نداشته
باشد و اگر مردم به حکومت اعتماد نداشته باشند و بالعکس و اگر
سرمايه اجتماعي نباشد آيا سنگ روي سنگ بند ميشود؟
وي با بيان اينکه اساس زندگي ما بر مبناي سرمايه اجتماعي است،
گفت :اگر اين سرمايه اجتماعي آسيب ببيند چه کسي مسئول است
و اگر بخواهد تقويت شود بار سنگين آن بر دوش کيست؟ قواعد
بازي سياسي ،تبيين و تشريح آن و اقناع مردم بر دوش کيست؟
بر دوش عالمان فيزيک است يا عالمان علوم انساني؟

مناقصه عمومي دومرحلهاي

پالک ثبتي

رئيس ستاد انتخابات :

مديريت شعب بانک قوامين استان خوزستان

ادامه از صفحه 2

3

اخبار برگزيده »

ترامپ بايد هواي اصالح طلبان را داشته باشد

احمدي گفت :براين اساس در مجموع با احتساب تعرفه هاي
مربوط به انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي
حدود  ۲۰۰ميليون تعرفه راي آماده کرده ايم.وي با اشاره به
جدول انتخابات  ۹۶افزود :طبق قانون دستور آغاز انتخابات
شوراها از  ۲۵اسفند  ۹۵صادر و نام نويسي از داوطلبان اين
انتخابات در  ۳۰اسفند آغاز مي شود .احمدي آغاز انتخابات
ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي ،تشکيل هيئت هاي
اجرايي و نام نويسي از داوطلبان اين انتخابات را  ۸اسفند ۹۵
و زمان آغاز انتخابات رياست جمهوري ،تشکيل هيئت هاي
اجرايي و نام نويسي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري
را  ۲۲فروردين  ۹۶اعالم کرد.

مشكالت اقتصادي جامعه ما را چه كساني بايد حل كنند؟

دولت بايد اختالف بين وزرايش را
حل کند

عرصه

سياسي

رئيس جمهور:

مطهري در صحن علني مجلس:

اعيان

ديپلماسي ما
در تراز انقالب نيست
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حسينيان در گفتگو با مه ر:

مديريت شعب بانک قوامين
استان خوزستان

سردار زُهدي:

رئيسجمهور در ادامه اظهار داشت :اگر بنا باشد در جامعه ،قواعد
بازي مراعات نشود و اگر فرهيختگان نتوانند افکار صحيح را به
مردم منتقل و آنان را قانع کنند ،همين وضعي پيش ميآيد که
شما امروز در آمريکا مشاهده مي کنيد.
روحاني افزود :امروز در پيش روي فرهيختگان در آمريکا اين سوال
است که چطور با داشتن اين همه ابزار تبليغاتي و ارتباطي ،اين
همه دانشگاه و فرهيخته چطور نتوانستند افکار عمومي مردم خود
را قانع کنند .اين بار بر دوش کيست؟
وي در ادامه پيرامون برگزاري انتخابات در جمهوري اسالمي گفت:
انتخابات به عنوان افتخار انقالب اسالمي ماست و ما خوشحاليم که
در طول  38سال حداقل  34انتخابات برگزار کرديم .يکي از افتخارات
اين انقالب ،نو بودن و جوان بودن آن ،انتخابات است.
روحاني با بيان اينکه ما در کشور سالي يکبار و حداقل دو سال
يکبار پاي صندوق انتخابات ميرويم ،گفت :مگر ميشود پاي صندوق
انتخابات رفت ،بدون اخالق .مگر ميشود پاي صندوق انتخابات
رفت ،بدون مراعات قواعد بازي .اين بار بر دوش کيست؟ بر دوش
شما فرهيختگان و عالمان علوم انساني و اسالمي است.

نشريه آمريکايي فارن افرز در گزارشي با عنوان "ترامپ و انتخابات
ايران" نوشت :ايران درآستانه انتخابات بسيار مهمي قرار دارد و بايد
ديد هفته هاي پاياني چه مبارزات انتخاباتي در ايران شکل خواهد
گرفت .اين نشريه با توجه به روي کار آمدن دولت جديد در اياالت
متحده مي نويسد :اينکه روحاني بخواهد توافق هسته اي را به مردم
ايران براي راي آوردن خود بقبوالند ،کار بسيار سختي است .به
هر حال شانس روحاني براي پيروزي در انتخابات به نحوه ارزيابي
ايرانيها از منافع حاصل از تعامل با غرب و برجام بستگي دارد.
عليرغم شکست در زمينههاي اقتصادي ،روحاني هنوز هم بهترين
گزينه است زيرا کانديداهاي فعلي به اندازه او شناخته شده نيستند
و سرمايه سياسي و اجتماعي چنداني ندارند .فارن افرز افزود :تنش
روابط ايران و آمريکا ،شانس روحاني براي انتخاب مجدد را کاهش
ميدهد؛ حمالت لفظي و درشتگوييهاي ترامپ و آمريکا ،کليدي
است که سرنوشت روحاني را رقم خواهد زد .دولت جديد آمريکا بايد
افکار عمومي ايران را در کنار خود داشته باشد تا مردم دور اصولگرايان
جمع نشوند ،اين روند به ميانه روها و اصالح طلبان که خواهان بهبود
رابطه با غرب هستند ،کمک ميکند.
***

غول فرانسوي براي حضور در ايران
منتظر تصميم ترامپ است

روزنامه اصالحطلب شهروند نوشت :توتال ميآيد يا نه؟ غول فرانسوي
که درست در دقيقه  90حضور اوباما در کاخسفيد وارد ايران شده
و موافقتنامه اصولي با ايران را به امضا رسانده بود ،حاال با روي کار
آمدن ترامپ براي ورود به ايران دچار ترديد شده است.
اين موضوع در حالي رخ ميدهد که خبرگزاري مهر به نقل از
مشکينفام ،مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس نوشت :توتال به
ايران آمده است و مطالعات خود را در پارسجنوبي از سر گرفته
است .با وجود اين رويترز به نقل از پاتريک پويان ،مديرعامل توتال
نوشته است« :اين شرکت قصد دارد تصميم نهايي خود در خصوص
سرمايهگذاري ۲ميليارد دالري در يک پروژه گازي در ايران را تا
تابستان اتخاذ کند؛ اما اين تصميم بستگي به تمديد معافيتهاي
تحريمي آمريکا خواهد داشت ».روابطعمومي شرکت نفت و گاز
پارسجنوبي اما درباره حضور فرانسويها در عسلويه به «شهروند»
ميگويد كه بر اساس اطالعات دريافتي ،تفاهم نامه منعقدشده
ميان پتروپارس ايراني و توتال فرانسه و چين (سي.ان.پي.سي)
براي انجام مطالعات و بررسيهاي فني بوده و هيچ عمليات فني
آغاز نشده است.

آگهي مناقصه عمومي (به صورت دو مرحله اي)

نوبت اول

()95/44

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد حفاري چاه آب آشاميدني
روستاي سربندان از توابع شهرستان دماوند با قيمت پايه  2/913/060/576ريال و سپرده شركت در
مناقصه  145/653/029ريال را از طريق مناقصه عمومي و به صورت دو مرحله اي از محل اعتبارات
عمراني ،طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد و با در نظر گرفتن شرايط ذيل اقدام نمايد.
كليه شركت كنندگان در مناقصه بايستي به موجب مواد  2و  3آئيننامه ايمني امور پيمانكاري مصوب 1389/3/5شورايعالي حفاظت فني ،گواهينامه تائيد صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اخذ نمايند.
پيمانكاران ثبت اطالعات شده در پايگاه ملي مناقصات ( )www.mporg.irكه داراي گواهينامه احرازصالحيت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پايه حداقل  5رشته كاوشهاي زميني را
دارا باشند مجاز به شركت در مناقصه ميباشند.
كليه پيشنهادات مشروط ،مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايطمناقصه در آنها رعايت نشده باشد مردود خواهد بود.
الزم به ذكر اينكه به علت دو مرحله اي بودن مناقصه ،ارسال مدارك شركت كنندگان شامل :سوابقثبتي ،رزومه كاري مرتبط با موضوع مناقصه به همراه رضايتمندي كتبي -ليست تجهيزات ،ماشين
آالت و مدارك تحصيلي در زمان عودت اسناد مناقصه درون پاكت فني (ب) جهت ارزيابي كميته
فني و بازرگاني الزامي ميباشد و از تائيد شدگان به صورت كتبي قبل از بازگشايي مالي (پاكت ج)
دعوت به عمل ميآيد.
فرم خود اظهاري پيوست اسناد مناقصه مي بايستي توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده تكميل و پس ازمهر و امضاء در پاكت الف(سپرده شركت در مناقصه) قرار داده شود .در غير اين صورت پاكت پيشنهاد
مالي (ج) بازگشايي نمي گردد.
پيمانكاران واجد شرايط تا تاريخ  1395/12/4جهت دريافت اسناد مناقصه در ساعت اداري با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش بانكي خريد اسناد به آدرس:تهران -خيابان سيدجمال الدين
اسدآبادي-خيابان ابن سينا -اتحاديه نهم -پالك  12دبيرخانه شركت مراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي ساعت  12مورخ  1395/12/14ميباشد.زمان بازگشايي پاكتهاي مالي ساعت  9صبح مورخ  1395/12/21آغاز و حضور نمايند ه تائيد شدگاندر مناقصه با ارائه معرفي نامه بالمانع ميباشد.
هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي ميباشد.هزينه فروش اسناد مناقصه مبلغ  500/000ريال (پانصدهزار ريال) به حساب سيبا بانك ملي به شماره 2175211217000به صورت فيش بانكي بوده و ارائه اصل آن جهت دريافت اسناد الزامي ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/25:
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/27:
كميسيون معامالت
خ.ت 95/11/25

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

» خبر

پنج پروژه آب و فاضالب شهري نيشابور
با مبلغ 96ميليارد ريال افتتاح شد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري نيشابور از افتتاح و بهرهبرداري
رسمي پنج پروژه اين نهاد خدماتي به شهروندان اين شهرستان با اعتبار
 96ميليارد ريال خبر داد.محمد سلطاني در حاشيه مراسم افتتاح طرح
هوادهي تصفيهخانه فاضالب نيشابور افزود :اجراي خطوط اصلي و
فرعي جمعآوري فاضالب غرب نيشابور از سايز  200-800به ميزان
 16کيلومتر با اعتبار  50ميليارد ريال بزرگترين پروژه اين شرکت از
محل منابع بخش خصوصي است .وي با بيان اينکه ما به روش فاينانس
بدون تکيه به اعتبارات دولتي پروژه نصب کانال ،لوله و انشعابات شبکه
فاضالب را پيش ميبريم ،اظهار کرد :طي سال جاري چهار هزار و 500
فقره انشعاب فاضالب و دو هزار و  500فقره انشعاب آب توسط اين
اداره در سطح نيشابور با استفاده از توان مردمي و شرکتهاي خصوصي
با اعتبار بالغ بر  20ميليارد ريال نصب شد.اين مقام مسئول محلي با
هشدار به اينکه بهعلت خشکسالي مداوم منابع آب در نيشابور به شدت
کاهش پيدا کرده است تا جايي که عمق چاهها ظرف  10سال گذشته
از  150متر به  270متر افزايش پيدا کرده است ،تصريح کرد :نيشابور
يکي از شهرهاي بحراني در تامين آب است که به همين خاطر خواهان
پيگيري انتقال آب از سد بار به اين شهر توسط نمايندگان مجلس و
فرمانداري هستيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي بوشه ر:

بيمارستان قلب بوشهر با مشارکت
نيروگاه اتمي ساخته ميشود
بوشهر-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي بوشهر گفت :بيمارستان قلب بوشهر با مشارکت
نيروگاه اتمي بوشهر ساخته ميشود .عليرضا رئيسي با بيان اينکه بيمارستان
قلب بوشهر با مشارکت نيروگاه اتمي بوشهر ساخته ميشود اظهار داشت:
ساخت اين بيمارستان نقش مهمي در ارتقا درمان بيماران قلبي در اين
استان دارد که در اين راستا  40تخت پيوند کليوي با تمام تجهيزات در آن
نصب ميشود.وي با تاکيد بر فرهنگ سازي براي اهداي عضو بيماران مرگ
مغزي افزود :اکنون اين فرهنگ در استان بوشهر ترويج يافته بهگونهاي که
سال  1393در استان يک مورد اهدا عضو ثبت شده که اين تعداد امسال
تاکنون به  12نفر افزايش يافته است .رئيس دانشگاه علوم پزشکي بوشهر با
بيان اينکه ساالنه  400هزار عضو قابل پيوند به بيماران از بين ميرود خاطر
نشان کرد :با توجه به نقش مهم اهدا عضو بيماران مرگ مغزي براي نجات
بيماران نيازمند به اعضا اين مهم بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد تا افرادي
که دچار مرگ مغزي ميشوند خانواده آنها اعضا آنها را اهدا کنند.

مدير کل کميته امداد کردستان خبرداد:

ايجاد يک هزار و  ۹۰۰فرصت شغلي
براي مددجويان کردستاني
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل کميته امداد کردستان درديداربا مدير عامل بانک مهر ايران
كردستان كه با هدف بررسي وضعيت اعتبارات بانکي و تسهيل و تسريع
در پرداخت تسهيالت اشتغال به مددجويان صورت گرفت ،گفت :يکهزار
و  ۹۰۰طرح اشتغال از طريق پرداخت تسهيالت براي مددجويان و
خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد کردستان در سال جاري ايجاد
شده است كه جهت ايجاد اين تعداد طرح اشتغال  ۲۴ميليارد و ۶۸۳
ميليون تومان تسهيالت پرداخت شده است.به گزارش سايت خبري
کميته امداد ،قنبر موسي نژادافزود :ايجاد اشتغال براي مددجويان از
طريق پرداخت تسهيالت قرض الحسنه يکي از برنامه هاي اصلي اين
نهاد است که به صورت جدي پيگيري مي شود.وي اظهارداشت :سهميه
اختصاص داده شده جهت پرداخت تسهيالت اشتغال براي مددجويان
کميته امداد به بانک مهر ايران استان در سال جاري سه ميليارد تومان
است که از اين مبلغ تاکنون دو ميليارد تومان و حدود  ۶۶درصد از
اعتبارات اختصاص داده شده اين بانک محقق شده است.

سرپرست معاونت اقتصادي استانداري خوزستان:

بايد نقش بانوان در اقتصاد را
به مشارکت جدي تبديل کرد

اهواز  -خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت امور اقتصادي استانداري خوزستان گفت :بايد از نقش
بانوان در اقتصاد استفاده و آن را به يک مشارکت جدي تبديل کرد .علي
بحريني مقدم در جلسه بانوان فعال در زمينه توليدي و اقتصادي با حضور
استاندار خوزستان اظهار کرد :يکي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي
هر کشور نرخ رشد بيکاري است و در سال هاي اخير نرخ رشد بيکاري
افزايش قابل توجهي داشته است.وي با اشاره به اينکه کمتر استاني را
مشابه خوزستان داريم ،گفت :خوزستان را به لحاظ زيرساخت ها و منابع
زيرزميني و روزميني مي توان يک کشور دانست .توليدات کشاورزي ،ميراث
فرهنگي ،نفت ،گاز و پتروشيمي از جمله مواهب موجود در اين استان
هستند.بحريني مقدم ادامه داد :اين استان سه اثر ثبت شده يونسکو و
بيش از چهار هزار و  ۸۰۰آثار تاريخي را در خود جاي داده است.سرپرست
معاونت امور اقتصادي استانداري خوزستان با اشاره به اينکه رشد جمعيت
و عدم تخصص تحصيلکرده ها از جمله عوامل افزايش بيکاري است ،بيان
کرد :رشد اقتصادي امسال به عدد قابل توجهي رسيده و سال آينده نيز
افزايش پيدا خواهد کرد.

شهردار زنجان:

زنجان عضو دائم سازمان جهاني
«آي سي سي ان» شد
زنجان-خبرنگاررسالت:
حبيب مالئي يگانه اظهار داشت :سازمان جهاني «آي سي سي
ان»اخيرا طي نامه اي عضويت دائم شهر زنجان در اين سازمان را
اعالم و تبريک گفته است.وي سازمان جهاني «آي سي سي ان» را
يک بازوي مهم مشورتي يونسکو عنوان کرد و افزود :سازمان جهاني
ت حکومتهاي محلي
«آي سي سي ان»شبکه همکاري و مشارک 
براي محافظت از ميراث فرهنگي ناملموس بشري است.

بهره برداري از سه پروژه گازرساني
روستاهاي صعب العبور
گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس صفرعلي جمال ليواني مديرعامل گازگلستان ازبهره مندي
تعداد  3پروژه گاز رساني شهرستان راميان ازنعمت گازطبيعي خبر داد.
وي درخصوص پروژه هاي قابل افتتاح وکلنگ زني شهرستان راميان
گفت :در ادامه روند افتتاح وکلنگ زني پروژه هاي دهه مبارک فجر  ،در اين
روز خجسته تعداد  3پروژه گازرساني با حضور امام جمعه و فرماندار
شهرستان مورد بهره بر داري قرار گرفت جمال ليواني افزود :از تعداد
 3پروژه شهرستان  2مورد روستايي شامل روستاهاي ويرو و الهادي
و يک پروژه نيز صنعتي بود که با هزينه اي افزون بر  27ميليارد و
 700ميليون ريال مورد بهره برداري قرار گرفت و تعداد  1064نفر از
مردم شريف اين شهرستان از نعمت گاز بهره مند مي شوند .اين مقام
مسئول تصريح کرد:درحال حاضر درسطح شهرستان راميان از مجموع
 64روستاي موجود با احتساب  2روستايي که در دهه فجر افتتاح شد
تعداد  55روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند .

امام جمعه موقت سمنان:

»

پاسداري از آرمان هاي
واالي انقالب اسالمي
وظيفه همگاني است

سمنان -خبرنگار رسالت:
امام جمعه موقت سمنان با بيان اينکه پاسداري از آرمان هاي واالي انقالب
اسالمي وظيفه همگاني است ،گفت :بايد براي حفظ جمهوري اسالمي ايران
تالش کرد و تا آخرين نفس با نظام همدل و همراه بود.
حجت االسالم و المسلمين محمدباقر عبدوس افزود  :اقتدار و عظمت
ايران اسالمي در سايه رهبري داهيانه امام خميني(ره) ،رهبر معظم انقالب،
خون شهدا و مردم هميشه در صحنه و انقالبي زبانزد خاص و عام است.
وي با تاکيد بر اين که به فرموده امام راحل ،حفظ نظام و انقالب از اوجب
واجبات است ،اظهار داشت :اکنون کشورمان در ناامن ترين منطقه دنيا،

در امنيت کامل ادامه حيات مي دهد و اين به برکت خون شهدا و واليت
فقيه براي ما رقم خورده است.امام جمعه موقت سمنان با بيان اين که دهه
فجر فرصتي است تا خدمات نظام اسالمي و دولت به مردم اطالع رساني
شود ،تصريح کرد  :مردم با توکل به خدا و رهبري هاي داهيانه رهبر معظم
انقالب در مقابل همه مشکالت و تحريم ها ايستادند و اکنون هم براي
حفظ نظام ،انقالب ،اصول و عقايد خود تالش خواهند کرد.وي يادآور شد :
قبول داريم که مشکالت و ضعف هايي در کشور وجود دارد ولي عده اي با
اهداف خاصي به دنبال بزرگنمايي اين مشکالت هستند و قصد دارند تا در
مردم نااميدي ايجاد کنند.

شهرستان
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شهردار سنندج:

وفاق و همدلي مردم با مسئولين ،رمز پايداري و اقتدار
انقالب اسالمي ايران است

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج همزمان با ايام مبارک دهه
مبارک فجر در جمع مديران شهرداري گفت:
بسياري از عوامل در ماندگاري و اقتدار نظام
مقدس جمهوري اسالمي تاثير گذار است و
يکي از مهم ترين عواملي که دراين  38سال در
پايداري و اقتدار نظام مقدس جمهوري اسالمي
تاثير داشته است وفاق و همدلي مردم با مسئولين

در تمام دوران انقالب بوده است .به گزارش روابط
عمومي و امور بين الملل شهرداري سنندج دکتر
منوچهر فخري نقش مشارکت شهروندان را در
پيشبرد تمامي برنامه شهرداري را بسيار حائز
اهميت دانست و افزود :مديران شهرداري از اين
پتانسيل که مردم هميشه حامي خدمتگزاران نظام
هستند بايد استفاده بهينه کنند.وي اظهارداشت:
مردم هميشه قدردان زحمات تمامي مسئولين و
کساني که در جهت رفع مشکالت و معضالت
ايران اسالمي گام بر مي دارند هستند .بنابراين
خدمات رساني شايسته به شهروندان بايد سر لوحه
تمامي برنامه هاي مديران و کارکنان شهرداري
قرار گيرد.وي اضافه کرد در راهپيمايي  22بهمن
ملت ايران بهخصوص شهروندان عزيز سنندجي
حمايت و پشتيباني خود را از نظام ورهبري به
جها نيان نشان دادند.

استاندار اردبيل:

ايمنسازي ساختمانهاي تجاري اردبيل
پيگيري شو د

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :با توجه به اينکه موضوع
ايمني بسيار مهم و جدي است ،بنابراين نياز است
که ايمنسازي ساختمانهاي تجاري استان اردبيل
توسط فرمانداران پيگيري شود.مجيد خدابخش
ي
در جلسه پدافند غيرعامل که در سالن شيخصف 
استانداري اردبيل برگزار شد ،اظهار داشت :با توجه
به اينکه موضوع ايمني بسيار مهم و جدي است،
بنابراين نياز است که ايمنسازي ساختمانهاي
تجاري استان اردبيل توسط فرمانداران پيگيري
شود.وي افزود :اولويتبندي ساختمانهاي غيرايمن
يکي ديگر از اقداماتي است که بايد در دستور
کار قرار گيرد تا از اين طريق عمليات مربوط به
ايمنسازي براساس اولويت هر چه سريعتر انجام
شود که به همين دليل نياز است که اماکن پرترددي
همچون مساجد و مدارس در اولويت قرار گرفته و

اصالح شود و در اين ميان دستگاههاي ناظر بايد
تذکرات الزم را ارائه دهند.استاندار اردبيل گفت:
تامين تجهيزات آتشنشاني يکي از موضوعاتي است
که ما را با مشکالتي اساسي مواجه کرده که بايد
مورد توجه مسئوالن مربوطه واقع شود و اقدامات
الزم توسط شوراي شهر و شهرداري انجام شود
تا بتوانيم آتشنشاني شهر اردبيل را مجهز کرده
و براي مواقع بحراني آماده باشيم.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل:

 57هزار تن دان ه روغني در استان اردبيل برداشت شد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل گفت :امسال  57هزار
تن دانههاي روغني توسط کشاورزان اين استان برداشت و خريداري
شد.عديل سروي در همايش تجليل از توليدکنندگان برتر بيلهسوار
اظهار داشت :در سال اقتصاد مقاومتي از طريق جهاد کشاورزي
استان خريد  45هزار تن دانه هاي روغني پيش بيني و تعيين شده
بود که اين ميزان افزايش يافت.وي بيان کرد :توليدکنندگان دشت

مغان بهويژه بيله سوار مغان نقش موثري در توسعه محصوالت
کشاورزي بهخصوص خودکفايي گندم داشته اند.رئيس سازمان جهاد
کشاورزي استان اردبيل تصريح کرد :از طرف جهاد کشاورزي الگوي
کشت براي  10شهرستان استان تعريف شده و در راستاي سياست
هاي اقتصاد مقاومتي در کنار توليد محصوالت کشاورزي با ارزش
افزوده حداکثري  ،بذر و نهادهاي کشاورزي از اين استان به ديگر
استان هاي کشور ارائه مي شود.سروي از افتتاح  39پروژه توليدي

و عمراني کشاورزي شامل صنايع تبديلي و تکميلي  ،بسته بندي
و استاندارد سازي  ،امور دام و پرورش ماهيان  ،آب و خاک و آبياري
تحت فشار در اين استان با اعتبار  700ميليارد ريال به مناسبت
گراميداشت دهه فجر خبر داد.
وي افزود :در هفته جهاد کشاورزي و هفته دولت امسال نيز 185
پروژه در حوزه جهاد کشاورزي با يک هزار و 950ميليارد ريال
به بهره برداري رسيد.

معاون شهردار همدان:

توليد ثروت از ظرفيتهاي فناوري و «آيتي» مغفول مانده است

همدان  -خبرنگاررسالت:
معاون شهردار همدان بابيان اينکه توليد ثروت از
ظرفيتهاي فناوري و «آيتي» مغفول مانده است،
گفت :فرصتهاي مناسبي براي سرمايهگذاري
در اين خصوص فراهم است .مهدي مجيدي در
مراسم افتتاح سيستم يکپارچه شهرسازي ،نوسازي،

درآمد و « جي آي اس» (تحت وب) شهرداري
همدان با اشاره به اينکه  ۷۰درصد جمعيت کشور
شهرنشين هستند و بايد خدماتي متناسب با اين
جمعيت شکل گيرد ،گفت :در مقوله شهر هوشمند
 ۶معيار اقتصاد ،حمل و نقل ،شهروندان ،محيط،
مديريت اداره و روش زندگي هوشمند مدنظر

است.وي با بيان اينکه افتتاح سيستم يکپارچه
شهرسازي ،نوسازي و درآمد شهرداري همدان
در راستاي مديريت اداري هوشمند است ،افزود:
هوشمندسازي خدمات سبب ميشود تا با زمان
و هزينه کمتر و کيفيت بيشتر به اهداف مدنظر
در زمينه هوشمندسازي شهر دست پيدا کنيم.

معاون شهردار همدان با اشاره به اينکه امروز توليد
ثروت از ظرفيتهاي فناوري و «آيتي» مغفول
مانده است ،عنوان کرد :شرکتهاي دانش بنيان
امروز در زمينه توليد محتوا اقدامات مناسبي انجام
دادهاند و فرصتهاي مناسبي براي سرمايهگذاري
در زمينه «آيتي» ايجاد شده است.

به همت اداره تبليغ مجازي دفتر تبليغات اسالمي؛

جلسه هم افزايي مبلغان مجازي فعال در اينستاگرام برگزار شد

قم-خبرنگاررسالت:
جلسه مبلغان فعال در اينستاگرام با هدف بيان قواعد و شيوه هاي
نوين تبليغ در فضاي شبکه اجتماعي اينستاگرام برگزار شد.در
ابتداي جلسه عبدالرحيم مويدي سرگروه بخش گرافيک،
قواعد انتشار عکس و سايز و رزوليشن عکس براي انتشار در
اينستاگرام را مطرح کرد.

در ادامه حجت االسالم رضائي راوري سرگروه فعاالن تبليغ
در محيط شبکه اجتماعي اينستاگرام به مالک هاي فعاليت
مطلوب در اينستاگرام اشاره کرد و گفت :با توجه به حساسيت
بسيار باالي کار در شبکه هاي اجتماعي بايد تمام برخوردهاي
طالب در شبکههاي اجتماعي برگرفته از اسالم باشد ،چراکه
کوچکترين فعاليت و عملکرد طلبه در شبکه هاي اجتماعي

فرمانده سپاه حضرت نبي اکرم(ص)کرمانشاه:

دهکده اقتصاد مقاومتي ،ظرفيت خوبي براي رونق
گردشگري است

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
فرمانده سپاه حضرت نبي اکرم(ص) استان
کرمانشاه گفت :هدف از راه اندازي دهکده
اقتصاد مقاومتي ايجاد واحدهاي توليدي
زودبازده ،اشتغالزايي ،جذب توريسم و آموزش
به جويندگان کار است ،.سردار بهمن ريحاني
در مراسم افتتاح اقتصاد مقاومتي که با حضور
رئيس سازمان جهاد سازندگي کشور در جاده
سنقر و کليايي در استان کرمانشاه صورت
گرفت ،اظهار داشت :اين مکاني که در آن
قرار داريم قبال پادگان آموزشي بود و بعد از

اينکه پادگان را به عنوان ادغام طرح هاي
سپاه در جاي ديگر قرار داديم فرصت خوبي
براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي به
عنوان امر مورد تاکيد مقام معظم رهبري فراهم
شد.سردار ريحاني دهکده اقتصاد مقاومتي را
مکاني براي اجراي کارگاه هاي توليدي عنوان
کرد و افزود :اين فضا  ۲۴هکتار است برخي از
مديران دستگاه ها همچون مدير کل شيالت،
برق ،صندوق حرفه اي ،سازمان کشاورزي براي
راه اندازي و شروع بهکار کردن اين واحدها
زحمت کشيدند تشکر مي کنم.

صدور فرمان رئيس جمهور براي افتتاح
هشت پروژه صنعتي در استان البرز
کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس جمهور که براي افتتاح چند پروژه مهم صنعتي و توليدي با حضور
در جمع صنعتگران و توليدکنندگان اين استان در مجتمع فرآوري غالت

زير ذره بين مي باشد.وي در ادامه بيان داشت :تالش ما در
اين مسير همان سيره پيامبر اسالم صل اهلل عليه و آله و
دوار بطبه بود
سلم و اهلبيت عليهم السالم است که
ٌ
طبيب ٌ
بنابراين ما هم در صفحه خود منتظر حضور ديگران نيستيم
و بايد به صفحات ديگران سر بزنيم تا دست آنها را در مسير
هدايت بگيريم.

مديرکل امور روستايي و امور شوراهاي استانداري کرمان:

۵۷۹صندوق توسعه روستايي
راه اندازي مي شود

کرمان -خبرنگاررسالت:
مديرکل امور روستايي و امور شوراهاي استانداري
کرمان از راه اندازي  ۵۷۹صندوق توسعه روستايي
در استان کرمان خبر داد .هادي شهسوارپور
در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت۳۲۱ :
پروژه با اعتبار  ۴۴ميليارد و  ۸۸۰ميليون تومان
از هفته دولت تا دهه فجر امسال در حوزه
روستاهاي استان کرمان به بهره برداري رسيده
است.وي ادامه داد :اين پروژه ها که در ۲۱
شهرستان اجرايي شده است شامل جدولگذاري،
زيرسازي آسفالت معابر ،ساخت کتابخانه عمومي،

زر در ساوجبالغ ،دستور بهره برداري از  ۸پروژه صنعتي را صادر کرد.به
گزارش رسالت البرز و به نقل از روابط عمومي استانداري البرز؛ حجت
االسالم والمسلمين حسن روحاني به همراه سيدحميدطهائي استاندار البرز
و جمعي از معاونان؛ ضمن افتتاح  3پروژه بزرگ صنعتي شامل افتتاح خط
توليد فروکتوز ،گلوگز و گلوتن ذرت و فاز توسعه ذخيره سازي و نگهداري
غالت در سيلو در شهرستان ساوجبالغ ،از بخش هاي مختلف اين واحد
بزرگ توليدي بازديد به عمل آورد و از نزديک در جريان فعاليت هاي

بوستان ،روشنايي معابر ،طرح هادي ،ساختمان
دهياري و  ...است.شهسوارپور تصريح کرد :از
ابتداي سال جاري تاکنون  ۱۰۵ميليارد تومان
از محل ماليات بر ارزش افزوده به دهياري هاي
اختصاص يافته که عمده اين اعتبار صرف امور
عمراني شده است.مديرکل امور روستايي و امور
شوراهاي استانداري کرمان گفت :با توجه به
قير رايگاني که در اختيار بنياد مشکن و راه و
شهرسازي ،قرارداد آسفالت معابر  ۳۲۰روستا
در حال انجام است که اين عمليات بعد از دهه
فجر کليد مي خورد.

بزرگترين مجتمع فرآوري غالت کشور قرار گرفت.رئيس جمهور در اين
مراسم فرمان آغاز اجراي طرح هاي فرآوري غالت ،ذخيره سازي غالت،
توليد بردهاي الکتريکي ،بهارستان ليزر ،توليد انواع رنگ ساختماني ،صنعتي
و ترافيکي ،توليد انواع يخچال و فريز ،توليد چمن مصنوعي ،توليد انواع
صابون ،پارچه هاي شيشه اي؛ در مجموع  8طرح را صادر کرد .رئيس
جمهور همچنين کلنگ اجراي طرح زرکام در بزرگترين مجتمع فرآوري
غالت را نيز به زمين زد.

مهندس سيد مرتضي نبوي:

جبهه مردمي يک نقطه عطف در خط مردم ساالري ديني است

ادامه از صفحه 2
سيد مرتضي نبوي :خب؛ چون تأکيد دارم که اين ،يک «نقطه عطف»
است ،تحفظهايي را ميتوان به اتکاء تجربيات گذشته مطرح کرد تا
کمک شود که پا گرفتن اين جبهه ،مؤثرتر و کارآمدتر صورت بگيرد.
يکي از آنها و مهمترين آنها ،همان نکته است که عرض شد؛ اين که
اين جبهه ،بايد يک جبهه فرا انتخاباتي باشد؛ يعني فراتر از انتخابات،
به دنبال تأثيرگذاري بر سياست از جانب مردم باشد ،و صداي مردم
را در صحنه سياست بازتاب دهد .البته وقتي يک تشکل سياسي به
بلوغ تشکيالتي رسيد ،ميتواند در موقع انتخابات هم تأثير قاطعي
به جاي بگذارد ،ولي مقدمه اين تأثيرگذاري آن است که در طول
يکي دو دوره ،از طريق ارتباط تشکيالتي منظم ،پاسخگويي و کارآيي
خود را به رأي دهندگان اثبات کرده باشد .اين ،نکته اول ،يا همان
رکن «پاسخگويي و کارآيي» است .رکن دوم ،رکن «مشروعيت»
است که خود تابع مفاهيم و مضاميني است که حق مطلب را در
مورد يک تشکيالت سياسي بيان ميدارند و مقوم ذات آن هستند.
مهمترين اصل تشکيالت سياسي اين است که «فراگير باشد» ،به اين
معنا که شخص محور يا گروه محور نباشد .من فکر ميکنم يکي از
داليلي که نيروهاي خط مردمساالري ديني ،در انتخابات گذشته در
سطح کشوري موفق بودند ،ولي در سطح تهران نه ،همين بود که در
سطح ملي ،و در برخي شهرستانهاي مهم ،زمينه براي انسجام فراگير
نيروهاي انقالبي همسو فراهم و در نتيجه توفيق حاصل شد ،ولي در
تهران ،اين زمينهها به درستي فراهم نيامد ،و اين نيروها نتوانستند
يک حرف يکپارچه خطاب به رأي دهندگان بگويند.
اصل دوم ،اصل «کار جمعي» است .اين اصل بديهي است ولي
آسان نيست .کار سياسي ،نياز به انسجام تشکيالتي دارد ،و اين به

آن معناست که افراد نبايد هر کاري که خودشان درست ميدانند
انجام دهند ،بلکه بايد درستترين کاري که ميشود روي آن توافق
کرد را انجام دهند .گفتن اين جمله آسان ،ولي عمل به آن دشوار
است .مث ً
ال ممکن است که ما در انتخابات آينده در اجتهاد شخصي
خود به اين نتيجه برسيم که فالن گزينه ،بهترين گزينه است ،ولي
کار تشکيالتي ايجاب ميکند که بهترين گزينهاي که توافق غالب در
تشکيالت را برانگيزد را انتخاب کنيم .براي فهم بهتر موضوع ميتوان
اشاره کرد به اين که ما همين کار را در سطح کليتر کشور انجام
ميدهيم ،و هر چند ممکن است خودمان به کسي غير از منتخب
انتخابات رأي داده باشيم ،اما نهايتاً از گزينه نهايي ملي حمايت کنيم.
بايد همين را که در سطح ملي تمرين کردهايم ،در سطح تشکيالتي
هم انجام بدهيم و براي اصل تصميم جمعي ارزش اخالقي قائل شويم
و تکروي را حتي به مخيله خودمان هم راه ندهيم.
اصل سوم ،اصل «رقابت سالم» است .در يک تشکيالت ،بايد برنامهها
و نهادهاي منظمي شکل بگيرد که طي آن ديدگاههاي مختلف
مطرح شوند ،و هر ديدگاهي که در يک صحنه جمعي ،بيشترين
توافق را به دست آورد ،به کرسي بنشيند .مرتبط با همين اصل،
اصل «شفافيت» است .در واقع ،رقابتها بايد شفاف اتفاق بيفتد و
روابط پشت پردهاي در بين نباشد ،تا آن چه مقصود از همکاري
سياسي است ،اتفاق بيفتد ،و پراقبالترين فکر امکان بهرهمندي از
همکاري جمعي را پيدا کند.
اصل چهارم« ،نگاه دراز مدت» است .خيلي مهم است که تشکلي
مانند جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي ،بتواند چشماندازها و
قواعدي را سازمان دهد که در درازمدت ،اهداف مصرح انقالبي،
اعم از به کرسي نشاندن جمهوريت و اسالميت ،حفظ استقالل،

حمايت از آزاديهاي مشروع ،تثبيت تمدن اسالمي ،و نهادينه کردن
رقابتهاي سياسي در چارچوب واليت فقيه را پيگيري کند .اين
اهداف کالن ،بايد در رويهها و ساز و کارهاي چنين پارلماني تصريح
شوند .تصريح اين مقاصد اصلي در فعاليت سياسي مکتبي ،کمک
ميکند که وروديها و عضوگيريهاي چنين تشکلي از حداقلي از
معيارها برخوردار باشد ،و در سوي ديگر ،موجب ميشود تا تصميمات
و خروجيهاي چنين تشکلي از يک اطمينان و اتقاني بر مبناي
معيارهاي شفاف برخوردار باشد.
نهايتاً ،اصل پنجم ،پذيرش «شايسته ساالري و پرهيز از مطلقانگاري
عملياتي» است .هر چند که کار تشکيالتي مکتبي ،اصولي دارد که
اين اصول قابل مسامحه نيست ،ولي در فروع عملياتي ،بايد افراد از
مطلقانگاري پرهيز کنند ،و آمادگي انعطاف براي پذيرش اختالف
ساليق و راهحلها را داشته باشند .اگر افراد اين روحيه را در خود
پرورش ندهند ،نميتوانند کار تشکيالتي را به استمرار و سرانجام
برسانند .افرادي که در عمل اين اصل را ملکه ذهن خود نکرده باشند ،تا
جايي که تشکيالت بر وفق نظر آنها عمل کند ،از تشکيالت در جهت
مقاصد خود استفاده ميکنند ،و هر وقت ،تشکيالت از ذهنيتهاي
خودشان فاصله گرفت ،به جاي تالش براي اقناع ديگران و تابعيت
از تصميمات جمعي ،مسير خود را جدا ميکنند .من فکر ميکنم
که بايد در جريان فعاليت سياسي ،کار تشکيالتي و متحد و متفق و
ايجاد ارتباط و اتصال را يک وظيفه بدانيم و از تکروي پرهيز کنيم.
در مسير چنين کارهايي معموالً ناهمواريهايي اتفاق ميافتد و اين
طبيعي است ،ولي مهم آن است که همه طرفهاي چنين اتحادي،
با سعه صدر ،از بروز رفتارهاي واگرا پرهيز کنند تا به مرور ،همه
ت خود قرار بگيرد.
چيز سر جاي درس 
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خير گمنامي در زاهدان صدها مترمکعب
سنگ تزئيني به مساجد هديه کرد
زاهدان -خبرنگاررسالت :
در حاليکه سيستان و بلوچستان منطقه اي محروم و جمعيت فقير و
کم در آمد بااليي دارد ولي در اين منطقه افراد خير گمنامي نيز هستند
که هر ساله بخشي از درآمد خود را صرف هزينه زيباسازي مساجد شهر
زاهدان مي کنند.حاج محمد خدابخشي که از نوجواني به مشاغل کم درآمد
اشتغال داشته و در اثر تالش شبانه روزي توانسته چند واحد صنعتي بزرگ
در زاهدان و خراسان جنوبي ايجاد نمايد و تامين کننده معيشت صدها
خانوار در اين واحدها باشد همه ساله چند صد متر مکعب سنگ تزئيني
را براي فرش سالن هاي مساجد تزئين ديوارهاي اين مکان هديه مي کند.
خبرنگار ما مينويسد حاج محمد خدا بخشي که فرد خير گمنامي است
عالوه بر هديه سنگ هاي مورد نياز دهها مسجد در زاهدان و کمک هاي
مالي زيادي که به مسجد جامع زاهدان نموده صدها متر مکعب سنگ براي
فرش محوطه ها و سالن هاي اين مسجد اهدا کرده است.همچنين اين
خير قول داده است تا چند صد متر مکعب سنگ به مهمانسراي رضوي
که براي اقامت زائران سيستان و بلوچستان در شهر مقدس در حال ساخت
است هديه کند که بهگفته کارشناسان مربوطه قيمت سنگ زائر سرا در
مشهد به صدها ميليون تومان خواهد رسيد.

افتتاح پروژه هاي مخابراتي
در شهرستان ماسال
رشت-خبرنگاررسالت:
در دهه مبارک فجر  15،پروژه مخابراتي با هزينه اي بالغ بر  34ميليارد
ريال در حوزه هاي تلفن همراه ،فيبر نوري ،ديتا و توسعه شبکه کابل  ،با
حضور دکتر نجفي استاندار گيالن ، ،محمود شکري نماينده مردم تالش
،رضوانشهر ،ماسال در مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار و امام جمعه شهرستان
و ماسال و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي در مرکز مخابرات روستاي
طاسکوه شهرستان ماسال ،افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.مهندس
غفار حسيني جانشين مدير مخابرات منطقه گيالن ضمن عرض خيرمقدم
به استاندار محترم و حضار گفت :طي ارزيابي سه ماهه مخابرات گيالن
،شهرستان ماسال توانست رتبه سوم را از ميان  16شهرستان به خود
اختصاص دهدوي اظهار داشت :با افتتاح اين مرکز ،منطقه طاسکوه به فيبر
نوري متصل گرديد و در شهرستان ماسال تمام روستاهايي که داراي مراکز
تلفني هستند ارائه دهنده خدمات اينترنت آشناي اول مي باشند .وي در
ادامه اظهار داشت :با پيگيري نماينده محترم و فرماندار شهرستان ماسال
،مقرر گرديد اينترنت «وايفا» در منطقه شالماه راه اندازي گردد.

دبير كميسيون عمران شوراي اسالمي شهر قزوين:

سد معبر و مزاحمتهاي شغلي
مغاير با حقوق شهروندي است

قزوين-خبرنگاررسالت:
دبير کميسيون عمران شوراي اسالمي شهر قزوين گفت :سد معبر و
مزاحمتهاي شغلي مغاير با حقوق شهروندي است.به گزارش روابط عمومي
شوراي اسالمي شهر قزوين؛ حسين غياثوند دبير كميسيون عمران شوراي
اسالمي شهر قزوين اظهار داشت :سد معبر و مزاحمتهاي شغلي مغاير با حقوق
شهروندي است و براي رفع اين مشکل نيازمند همراهي همه دستگاهها و
فرهنگسازي هستيم تا زمينه سد معبر و مزاحمتهاي شغلي افزايش نيافته
و حقوق شهروندي پايمال نشود.غياثوند با اشاره به جلسه اي که در اين
باره در شوراي شهر برگزار شده بود ،توضيح داد :موضوع بند  ٢٠ماده ٥٥
قانون شهرداريها (برخورد با سد معابر و رفع مزاحمتهاي شغلي) با حضور
كارشناسان در جلسه تلفيق كميسيونهاي عمران و خدمات شهري مورد
بحث و بررسي و ارائه راهكارهاي قانوني قرار گرفت.
آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني )
به موجب پرونده اجرائي كالسه فوق شش دانگ پالك  8028فرعي از  108اصلي بخش  5خدابنده
واقع در روستاي زواجر ثبت و صادر ومع الواسطه به آقاي سيداحمد موسوي زواجري تسليم شده است
طبق سند رهني شماره  31159دفترخانه  27خدابنده در قبال مبلغ  000/000/220ريال در رهن
بانك سپه خدابنده قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ  000/000/770ريال ارزيابي
شده كه به دليل عدم ايفاي دين مديون از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.
 مشخصات ملكملك مذكور شماال به طول  97/12متر درب و ديواريست به معبر شرقا به طول  04/31متر ديواريست
به باقيمانده پالك  108اصلي جنوبا به طول  38/12متر ديواريست به باقيمانده پالك  108اصلي
و غربا به طول هاي  76/6متر و  43/6متر و  48/14متر ديواريست به قطعات  210 ،211و 209
تفكيكي محدود بوده و مساحت عرصه آن برابر  48/368مترمربع مي باشد و اعياني آن در يك
طبقه به صورت همكف واسكلت فلزي و طاق ضربي و نماي شمالي آن سنگ مرمريت و نماي شرق
و غرب و جنوبي آن سيمان بوده و حياط شمالي شامل سرويس بهداشتي بانماي سيمان سفيد و
كف سرويس سراميك و ديوار آن كاشي به ارتفاع  5/1متر ميباشد كف حياط شمالي موزاييك
و يك باب مغازه به مساحت حدود  44مترمربع باكف سراميك و ديوار تا ارتفاع زير سقف كاشي
كه هنوز درب و پنجره فلزي آن نصب نشده و با كركره فلزي از معبر جدا شده است و در جبهه
شمالي ساخته شده است .كف حياط جنوبي خاكي و ديوار آن آجري است و فاقدي محوطه سازي
است مسكوني آن شامل دو اتاق خواب با ديوار گچي و پنجرههاي فلزي و آشپزخانه كف سراميك
وديوار تا زير سقف كاشي داراي كابينت فلزي و پنجره فلزي است هال پذيرايي و راهرو تا ارتفاع
 80سانتيمتر كاشي و مابقي گچي ميباشد كف حمام آن سرميك وديوار تا زير سقف كاشي ميباشد
پالك فوق از ساعت  9الي  12روز شنبه مورخ  14/12/95در اداره ثبت اسنادو امالك خدابنده
از طريق مزايده به فروش ميرسد مزايده ازمبلغ  000/000/770ريال شروع و به باالترين قيمت
پيشنهادي نقدا فروخته مي شود .الزم به ذكر است پرداخت بدهيهاي مربوط بهآب برق گاز اعم از
حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهيهاي
مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينههاي فوق
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شدو نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري بعداز تعطيلي در همان ساعت
و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار  25/12/95-م الف 1775
داود توحيدلو – رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان خدابنده
ــــــــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي محسن اكرمي امامي بشناسنامه شماره  1362 1952-بشرح دادخواست به كالسه 951526/1
از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يداله اكبري
امامي به شناسنامه شماره  465در تاريخ  25/8/85در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه
آن مرحوم منحصر است به :
 1متقاضي با مشخصات فوق – 2نادر به شش 1351 314-
 3امير به شش 1357 58369-پسران متوفي
 4ليال به شش 1353 73- 5سميرا به شش  1369 4270240040-دختران متوفيهمگي اكبري امامي
 6ربابه ابراهيم خاني به شش  1333 280-همسر متوفي والغيراينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به
شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
ــــــــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محرمعلی محمدی به شماره شناسنامه  733ت ت  1325به شرح دادخواست به کالسه
 951681/1از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
جالل محمدی به شماره شناسنامه  404در تاریخ  30/9/95در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و
ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 1متقاضی با مشخصات فوق (پدر متوفی)  2-پروانه به ش ش  4271226106ت ت 1377 3مهسا به ش ش  1605931-427ت ت  4- 1382یاسمین به ش ش  7100065496تت ( 1393دختران متوفی)  5-امیرمحمد به ش ش  7100025206ت ت ( 1386پسر متوفی)
همگی محمدی  6-کافیه ابراهیمی به ش ش  450ت ت ( 1358همسر متوفی)  7-مریم عزیزی
به ش ش  225ت ت ( 1336مادر متوفی) والغیر
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
م الف 1786
قاضی حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان

