
گزارش تحليلی »رسالت« از دایل و چرایی صلح امام حسن مجتبی عليه السام

مظلوم ترین سردار

واعِظ ُپر کار!
|مسعودپيرهادی| 

درنيمهیماهضيافتالهی،زلزلهایحدود۵ریشتریبرایلحظاتیبهعنوان
مهمانجدید،خودینشانداد.شعار»درخانهبمانيم«ستادملیمبارزه
کوآوار، کرونا،ازترساینکهمبادابادستهایضدعفونیشدهزیرخا با

گرفتارشویم،ساعاتیبه»درخانهنمانيم«توسطمردم،تبدیلشد؛اماکرورکرورشکرکهزلزلهبهکرونا
کردبهجانمردمیکهحدود80روزمقابلآنویروسبیرحم، متصلنشدوگرنهمثلکروز،اصابتمی

جانانهایستادگیکردهاند.
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حلوفصلآنگامقویومؤثربردارند.

»رسالت« از زلزله تهران و تبعات بی توجهی به این بای طبيعی گزارش می دهد؛

تب کرونا،  لرز   زلزله
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کند. کرامتتوزیعمی همنواباکریماهلبيتهدایایخودرادربينمردمنيازمندومستضعفبا
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 روزنـــامه سياسـی،فرهنـــــگی 

اقتصادی و اجتماعی صبح ايران

مصطفیالکاظمیرسمانخستوزیرعراقشد؛

خروج موقت بغداد از بن بست سیاسی
صفحه9

محمدحسينرجبیدوانیعنوانکرد:

کره کمیت اسامی؛ اصل اول مذا حفظ حا
صفحه آخر

تشریحاهميتجایگاهکارگرانونيازهایکنونیشورایعالیکار؛

کارگر ، ستون تولید
صفحه4

محمدباقرقاليباف:

ازم است صدای همه در مجلس شنیده شود
صفحه2
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سرمقاله

پرونده ویژه

گهی مزایده آ
نوبت اول 

کاربری تجهيزات شهری –  بدينوسيله به اطاع ميرساند اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد يک قطعه زمين با 
ک ثبتی 1489 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قزوین به دارندگان مجوز فعاليت در حيطه  نمايشگاه عمومی در شهر قزوین تحت پا
ح جدول ذیل از طریق مزايده عمومی و صرفا با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيک  نمايشگاه عمومی و بین المللی به شر

دولت )setadiran.ir( به فروش برساند.

تاریخ انتشار 99/2/20 و 99/2/21 مهلت دريافت اسناد مزايده 99/2/25  تاریخ بازديد 99/2/27 مهلت ارسال پیشنهاد 
گشایی 99/3/6 تاریخ اعام به برنده : 99/3/7 99/3/3 تاریخ باز

شرايط عمومی و توضيحات برگزاری مزايده / فراخوان دستگاه اجرایی
* برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت بوده و کليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده 

ارسال پیشنهاد قيمت و اطاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
ک و مستغات شامل مشخصات شرايط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزايده قابل مشاهد ه  * کليه اطاعات اما

بررسی و انتخاب می باشد.
* عاقمندان به شرکت در فراخوان می بايست جهت کسب اطاع از نحوه ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( به سايت 
سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزايده گر مراجعه و با تلفن 021-41934داخلی 5 تماس حاصل نمايند.

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/21

خ ش 99/2/20

99-1

قيمت پایه هر متر مربع كاربریمساحت )متر مربع(ردیف
)ریال(

مبلغ سپرده شركت در قيمت پایه مزایده 
مزایده

آدرس ملك

تجهيزات شهری – 170000
نمایشگاه عمومی

شمال اتوبان قزوین – زنجان جاده اسماعيل 95000066/500/000/0006/650/000/000
 آباد روبروی ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین

کل راه و شهرسازی استان قزوین روابط عمومی اداره 

مالف372

گهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم آ
تجدید چاپ

کيپ عمرانی و بنایی را از  شهرداری بناب به استناد بند  11 صورتجلسه مورخه 98/12/19 شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 99 تامين ا
گذار نمايد. متقاضيان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرايط، پیشنهادات  گهی مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرايط  وا طریق آ
کت شامل: ) الف – فيش واریزی، ب- اسناد مناقصه ، ج- پیشنهاد قيمت( به  خود را تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  99/2/30 بصورت سربسته در سه پا
دبیرخانه  شهرداری تسليم و رسيد دريافت دارند. پیشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 99/2/30 راس ساعت 30: 13 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

1- کليه کسور قانونی) اعم از بیمه و ماليات( بر عهده برنده مناقصه می باشد.
2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها  در رد يا قبول يک يا کليه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضيان می بايستی 5%  مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و يا ضمانتنامه بانکی ارائه 
نمايند.

گهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد. 4- کليه هزينه های چاپ آ
5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط 

خواهد شد.
6- پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات الزامی می باشد.

گردد. 9- در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مناقصه باطل اعام می 
کثر ظرف مدت 7 روز پس از اعام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد. در غير این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری  10- برنده مناقصه موظف است حدا

ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
ج است. 11- سایر اطاعات، جزئيات و شرايط مربوطه در اسناد مناقصه مندر

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/13
خ ش: 99/2/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/20 

م الف: 7546

گهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم آ
تجدید چاپ

شهرداری بناب به استناد بند  24 صورتجلسه مورخه 98/12/19 شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 99 خريد و پخش آسفالت خيابانها و معابر عمومی سطح شهر بناب 
گذار نمايد. متقاضيان می توانند با مراجعه به امور  گهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای رتبه 5 رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیريت وبرنامه ریزی وا ح جدول ذیل( از طریق آ را ) برابر شر
کت شامل: ) الف – فيش واریزی، ب- اسناد مناقصه ،  مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرايط، پیشنهادات خود را تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  99/2/30 بصورت سربسته در سه پا

ج- پیشنهاد قيمت( به دبیرخانه  شهرداری تسليم و رسيد دريافت دارند. پیشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 99/2/30 راس ساعت 30: 14 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

شرايط:
1- کليه کسور قانونی اعم از )بیمه و ماليات( و غيره بر عهده پیمانکار می باشد.

2- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پیشنهادات مختار است.
3- متقاضيان می بايستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را )برابر جدول فوق( به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و يا ضمانتنامه بانکی معتبر 

ارائه نمايند.
گهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد. 4- کليه هزينه های چاپ آ

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
6- پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات الزامی می باشد.

گردد. 9- در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مناقصه باطل اعام می 
10- مقدار 10% پیمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

کثر ظرف مدت 7 روز پس از اعام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد. در غير این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعايت مقررات با  11- برنده مناقصه موظف است حدا
نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

ج است. 12- سایر اطاعات، جزئيات و شرايط مربوطه در اسناد مناقصه مندر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/20

م الف: 7542 خ ش: 99/2/13 

5% سپرده شركت در مناقصه )ریال(مبلغ مناقصه ) ریال(محل اجراعنوان مناقصهردیف 
2/000/000/000100/000/000سطح شهر بنابتامين اكيپ عمرانی و بنایی1

تیزپاز نیاری – شهردار بناب

سپرده شركت در مناقصه رتبه بندی ازم شركتها برای شركت در مناقصهمبلغ مناقصه ) ریال(محل اجراعنوان مناقصهردیف 
)ریال(

مدت انجام پروژه

چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد1/750/000/000راه و باند وفرودگاه پایه35/000/000/0005خيابانها و معابر عمومی سطح شهرخرید و پخش آسفالت1
چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد1/250/000/000راه و باند و فرودگاه پایه  25/000/000/0005خيابانها و معابر عمومی سطح شهرخرید و پخش آسفالت2
چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد750/000/000راه و باند و فرودگاه پایه 15/000/000/0005خيابانها و معابر عمومی سطح شهرخرید و پخش آسفالت3

تیزپاز نیاری – شهردار بناب

سالروز   مياد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( بر عموم مسلمانان تبريک و تهنيت باد
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سال سی و پنجم- شماره 9762  
12صفحه-1000 تومان



خبر

 پیام تسلیت رهبر انقاب
در پی درگذشت پدر سعید جلیلی

حضرتآیتاهخامنهایرهبرمعظمانقاب
اسامیدرپیدرگذشتپدرسعيدجليلی

پيامتسليتیصادرکردند.
متناینپيامبهشرحزیراست؛

بسماهالرحمنالرحيم
حضراتآقایاندکترسعيدجليلیووحيد

جليلیدامتوفيقهما
گرامیتانرابهشماوسایر درگذشتوالد
گویموبرایآنمرحومرحمتوغفران بازماندگانمحترمتسليتمی

کنم. الهیرامسئلتمی
سيد علی خامنه ای
99/2/18

    

حسين نوش آبادی، منتخب مجلس يازدهم خبر داد: 
تشکیل فراکسیون دیپلماسی بین المللی 

و منافع ملی در مجلس یازدهم
کسيون»دیپلماسیبينالمللیومنافعملی« فرا

درمجلسیازدهم،تشکيلمیشود.
حسيننوشآبادیمنتخبمجلسیازدهم
کسيون درگفتوگوباتسنيم،ازتشکيلفرا
»دیپلماسیبينالمللیومنافعملی«در

مجلسیازدهم،خبرداد.
ویبابياناینکه»یکیازاهدافمهمسياست
کردن خارجی،تامينمنافعملیونهادینه
کميتملیدرنظامبينالمللاست«گفت:درمکتبسياسیامامو حا
رهبرمعظمانقاب،سياستخارجی،نيمیازنظامسياسیودیپلماسی،

ابزارکارآمداقتدارنظامسياسیاست.
نوشآبادیافزود:عرصهروابطبينالمللوحوزهدیپلماسیازاهميت
وجایگاهویژهایبرخورداراستورفتاردولتهادرمحيطبينالمللی،
براساساتخاذسياستهاییشکلمیگيردکهبهبهترینوجه،منافع

ملیراتامينکند.
کيدبراینکهنظامبينالملل،در مشاورسابقوزیرامورخارجهباتا
 برگيرندهکليهاعمالورفتاردولتهاستودولتهاهمواره،متاثرازنظام
گفت:تجربهنشانداده گذارند، بينالمللهستندوبرآنتاثيرمی
 است،منافعکشورها،درگرویدیپلماسیفعالرسمیوعمومی،تامين
میشودونمایندگانمجلسوپارلمانها،نقشویژهوموثریرادرتکوین

وتکميلدیپلماسیبينالمللیوتامينمنافعملیایفامیکنند.
رئيسکارگروهمعاهداتوسازمانهایبينالمللیحوزهقوانينمجلس،افزود:
 سياستخارجی،یکیازمناقشهبرانگيزترین،حوزههایسياستگذاری

کههم هرکشوراست؛زیرا،وظيفهخطيرتوليدامنيترابرعهدهدارد
حوزهامنيتملیوصيانتازمرزهاوحفظبقایسرزمينرادربرمیگيرد

وهمامنيتاقتصادیوفرهنگیراشاملمیشود.
ویافزود:بیتردید،دیپلماسیفعالعمومیازابزارهایاصلیوازمهمترین

مسيرهایتامينمنافعملیوامنيتکشورمحسوبمیشود.
نوشآبادیاظهاراميدواریکردکهمجلسیازدهم،بتواندباشعارشایسته
سااریوانتخابهيئترئيسهشجاع،انقابیوکارآمد،انتظاراترهبری

ومردمصبورایراناسامیراپاسخگوباشد.
    

عرف، معاون سياسی وزارت کشور :
انتخابات میان دوره ای مجلس 

شهریور  برگزار  می شود
معاونسياسیوزارتکشورازبرگزاریانتخابات
مياندورهایمجلسیازدهمدرشهریورسال
گزارشآنا،جمالعرفدر جاریخبرداد.به
حاشيهدومينهمایشاستاندارانسراسر
کرد:در  درجمعخبرنگاراناظهار کشور
اینجلسهموضوعاتاقتصادی،سياسی،
اجتماعیوامنيتیبامحوریتجهشتوليدو
راهکارهایتحققآنارائهوتصميمبرآنشدتا
اینراهکارهاوپيشنهادهابهدولتارسالشود.اوبابياناینکهدرشهریور
انتخاباتمياندورهایمجلسبرگزارمیشودافزود:ماهآیندههممجلس
یازدهمتشکياتمیشودونحوهتعاملبامجلسبــراساساصلتفکيک
قواوتعاملسازندهاست.معاونسياسیوزارتکشوریادآورشد:مابرای
ارزیابیآخرینوضعيتکشوروتصميمگيریمسائلمهم،دوجلسهرابه
صورتکميسيونیبااستاندارانبرگزارکردیم؛درهرکميسيونتعدادیاز
استاندارانحضورداشتندومهمترینمباحثموردبحثقرارگرفت.عرف
کميسيونامنيتی،موضوعاتمربوطبهناامنیهاوپيش کرد:در بيان
بينیهامطرحوتصميماتجدیدبرایمقابلهباناامنیهایاحتمالیاتخاذ
کروناویروس کميسيوناجتماعیهممباحثمهمبامحوریت شد؛در
وتاثيراتآنمطرحشد.اوبااشارهبهآثاراقتصادیکرونابرجامعهگفت:
دولتتابهامروزتصميماتمهمیرابرایمشکاتاقتصادیمطرحکرده
وبهسرعتهماجرامیشود.معاونسياسیوزارتکشورخاطرنشانکرد:
بورسیکفرصتبرایاستفادهازظرفيتمردمومشارکتآنهادراقتصاد
کشورنيستوفقطبهعنوان ملیاست؛البتهاقتصادموضوعوزارت

کند. هماهنگیورودپيدامی

منتخبمردمتهراندرمجلسیازدهم
کهباتعدادیاز گفت:دراینمدتی
که نمایندگانمنتخبجلسهداشتم،دیدم

واقعًابرایکارکردنبرنامهدارند.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،محمدباقر
قاليبافمنتخبمردمتهراندرمجلسیازدهم
درجمعفعااناجتماعیوجهادیاسامشهر
گفت:انتخاباتاخيرنشاندادمردمباانقاب
عهداخوتبستهاندونهافرادوجریانها.مردم
ازانقابوآرمانهایآنخستهنشدهاندبلکهاز
وعدههایعملنشدهوبیعملیخستهشدهاند

ودرانتخاباتبهآننهگفتند.
اوافزود:جریانانقابیدراینانتخاباتبا
تدبيریکهبهخرجدادپيروزشدوبرایچهار
سالمجلسرادراختيارخواهدداشتوباید
چنانعملکندکهچهارسالبعدمردمباجان
ودلورضایتدوبارهبارأیبيشتریبهاین

جریانرأیبدهند.
عضومجمعتشخيصمصلحتنظام،عدمرأی
دادنبرخیدرانتخاباتمخصوصًادرتهرانرا
ناشیازنارضایتیازنمایندگانخوددانستو
گفت:البتهنمایندهمجلس،نمایندهآنهایی
همکهرأیندادهاندهستند.مجلسمتعلقبه
همهاست.صدایهمهبایددرمجلسشنيده
شود.اماجریانهایسياسیبایدبدانندهرچه
ازآرمانهایانقابودررأسآنهامردمفاصله
کمتریبرایپيروزی بيشتریبگيرندشانس
خواهندداشت.البتهاشکااتیهموجود
گامدومانقاببایدایناشکاات کهدر دارد

برطرفشود.
قاليبافبابياناینکهمابایدازتجربهچهلسال
گذشتهدرجبرانضعفهاکمکبگيریم،تصریح
کرد:همانگونهکهمقاممعظمرهبریدربيانيهگام

دومباتيزبينیاشارهکردندجبراناینضعفها
منوطبهورودنيروهایجوانتروباانگيزهتربه
مجلسبودکهبحمداهاینامرتاحدزیادی
درانتخاباتاسفندماهمحققشد.نفسورود
اینتعدادجوانمتخصصباانگيزهبهمجلس

یازدهممبارکومفيداست.
کهباتعدادزیادی اوادامهداد:دراینمدتی
که ازنمایندگانمنتخبجلسهداشتمدیدم
واقعًابرایکارکردنانگيزهوبرنامهدارند.این
اتفاقمهمیبرایانقاباسامیوجمهوری
اسامیاست.درانقابجوانهانقشاصلیرا
کنونزمانآناستکهجوانانباتکيه داشتندوا
بهایمانوآرمانهایانقاباسامی،نهادهای
برآمدهازجمهوریاسامینظيرمجلسشورای
اسامیراجانیتازهبخشندوهرچهبيشتردر

مسيرآرمانهایانقابقراردهند.
منتخبمردمتهراندرمجلسشورایاسامی،
بزرگترینآرمانانقابرارسيدگیبهمشکات
مردمومخصوصًامحروميندانستوافزود:هرگاه
جمهوریاسامیاینآرمانرانادیدهبگيردازانقاب

اسامیفاصلهگرفتهاست.هيچجایگزینیبرای
 اینآرمانوجودندارد.هيچکسوهيچجریانی
گر بدونخدمتبهمردمموفقنخواهدشد.ا
بههربهانهایمردمرانادیدهبگيردوازادارهامور
کشورکناربگذاردموفقنخواهدشد.همچنين
گرخودرابااتروقویترازمردمبدانند مسئولينا

موفقنخواهندشد.
گرمردمناراضیباشند قاليبافادامهداد:ا
یعنیعملکردمسئولينضعيفبودهاست.
یعنیمسئولينبهجایحلمشکاتمردمو
مخصوصًامشکاتمعيشتیبهسراغتخریب
سياسیرقيبرفتهاند.یعنیبرایمردمکاری
نکردهاندومیخواهندحواسمردمراپرتکنند

کنيد؟ تانپرسندچراکارنمی
اوافزود:کاربهجاییرسيدهاستکهدرتهران
گر گوینداتوبانجدیدنخواستيم،ا مردممی
همينچالههایاتوبانهاراپرکنيدهنرکردهاید.
 اینهانتيجهدورشدنازمردماست.نتيجه
بیباوریبهآرمانهایانقاباست.مردمانقاب
رادوستدارندودرانتخاباتاسفندماهبازهم

کهبهمردم کردند،اماآنهاییرا اینرااثبات
کننددوستندارند.بهآنهاییکه خدمتنمی
آرمانهایانقابوخدمتبهمردمراعوامزدگی
وعقبماندگیمیدانندرأیندادند.درسبزرگ

انتخاباتاخيربرایمااینبود.
قاليبافبابياناینکهمردمدراینانتخابات
گفتند، بهیکجریاننهوبهیکجریانآری
کرد:جریانانقابیدرسایهوحدتو تصریح
عقانيتپيروزشد.وحدتیدرجریانانقابی
ایجادشدوهمهزیریکچترجمعشدند.
اختافاتجزئیرابهخاطرمردموانقابکنار
گذاشتند.برخیهاحتیدرداخلجبههانقاب
اميدچندانیبهوحدتمخصوصًادرتهران
نداشتند،امادیدیمکهوقتیپایآرمانبزرگی
بهنامخدمتبهمردمدرميانباشدوحدت

شدنیوممکناست.
اوافزود:البتهاینوحدتزمانبردوتادوروز
ماندهبهروزرأیگيریگفتوگوهاورایزنیهاو
تبادلنظرهاادامهداشتامانتيجهکاررضایت
بخشبود.منبهشمااطمينانمیدهمهمه
تهدلشانخواستاروحدتبودند.خيلیازافراد
واردشدندووقتگذاشتندتاوحدتحاصل
گذاشتند.بارأی شد.مردمهمسنگتمام
کردند دادنبههمهفهرست30نفرهاعام
 کهطرفدارعقلوتدبيرجمعیوکنارگذاشتن

تکرویهاهستند.
قاليبافبابياناینکهمابهعنوانمنتخبانمردمبایدقدر
گربهمردمخدمت ایناعتمادرابدانيم،تصریحکرد:ا
کنيمآنهاهمقدرشناسیخواهندکردکمااینکهدردوم
اسفند98بهپاسقدردانیازوحدتبههمهفهرست
رأیدادند.پياممردمبهماروشنوصریحبودگفتند
وحدتکنيدوآرمانهایانقابرادراولویتقراردهيد

تاماهمبارأیدادنازشماحمایتکنيم.

محمد باقر قاليباف:

ازم است صدای همه در مجلس شنیده شود

فعالاصولگراگفت:رئيسمجلسبایدنسبتبهسياستهایکلینظامکهتوسط
مقاممعظمرهبریاباغشدهاشرافداشتهباشد.

گفتوگوباباشگاهخبرنگاران محمدناظمیاردکانیمنتخبمجلسیازدهمدر
جوان،دربارهشاخصههایانتخابرئيسمجلسآینده،گفت:رئيسمجلسابتدا
بایددربيننمایندگانمنتخب،محبوبيتومقبوليتداشتهباشدوبتواندرای

کثریتنمایندگانرابهخودجلبکند. ا
اوافزود:رئيسمجلسبایدبهمسائلکشورنگاهراهبردیداشتهباشد،زیراجایگاه
گذاریادارهکشوراست،امادرعينحالنبایدنسبتبه نظامتقنينیبرایریل

مسائلحوزههایانتخابيهبیتفاوتیوجودداشتهباشد.
ناظمیاردکانیادامهداد:رئيسمجلسهمچنينبایدنسبتمطالباتاجتماعی
جامعهواقشارمختلفاجتماعییکاشرافجامعیداشتهباشد.عاوهبراینرئيس

کهازاینطریق کشوراشرافداشتهباشد،چرا  مجلسبایستینسبتبهدستگاههایاجرایی

میتواندنظامنظارتیمجلسراکارآمدکند.
وزیرتعاوندولتهشتمدرموردویژگیهایدیگررئيسمجلستصریحکرد:رئيسمجلسباید
کهتوسطمقاممعظمرهبریاباغشدهاشرافداشتهباشد کلینظام نسبتبهسياستهای
کند.درواقعسندپيشرفتایرانیواسامی کشوررامطالعه وقانوناساسیواسنادتوسعهای
نهایینشده،ولیرئيسمجلسبایدمطالعهکندوسندچشماندازراازبرباشدوبتواندباتکيهبر
ایناسناد،برنامههایتوسعهایميانمدت۵سالهکشوررابهنحواحسنتنظيمکند،بهعاوه
رئيسمجلسبایدباسایرقواتعاملسازندهداشتهباشدتابتواندهمافزاییتوانملیدرکشور

رافراهمکند.
کبينقواعاملکاهندگینظامبوده، اوافزود:در4دههگذشتههموارهشاهدبودیمکهاصطکا
کبایدبهحداقلممکنبرسد.رئيسمجلسهمچنينبایدنگاهتحولیداشتهباشد ایناصطکا
کهدرساختارنظام گيردبهایننتيجهبرسد کهصورتمی کهباایننگاهومطالعهای چهبسا

تقنينیکشوراصاحصورتبگيرد.ناظمیاردکانیبابياناینکهبرایادارهکشور
نيازبهقوانينحکمرانیمحلی،ملیوبينالمللیداریم،گفت:مجلسفعلیما
کشورهایمختلفماشاهددو برقوانينحکمرانیمحلیاشرافدارد.امادر
کندودیگری مجلسهستيم؛یکیمجلسیکهدرسطحقوانينمحلیعملمی
کرد:در کهدرسطحملیوبينالمللیاست.اینفعالاصولگراتصریح مجلسی
برخیازکشورهانظامهایپارلمانیوریاستیبيشترجوابمیدهد،کشورمادر
اینزمينههموارهدرچهاردههگذشتهمشکلداشتهوبينقوهمقننهومجریه

کوجودداشتهاست. اصطکا
ناظمیاردکانیادامهداد:رئيسمجلسیازدهمبایدبراینموضوعاعتقادداشته
باشدکهنظامبودجهریزیکشوربهطورکلیمتحولشودواقتصادمنهاینفت

پایهریزیشود،دراینجهتهمتبااییمیطلبد.
اوافزود:مجلسبایددرامتدادمنویاتمقاممعظمرهبریهدایتشودورئيسمجلسوقتی
دررسانههاظاهرمیشودسخنگویمجلسباشدوتنهامواضعخودرادررسانههامطرحنکند.
همچنينبرایمرکزپژوهشهایمجلسوکميسيوناصل90اهميتویژهایقائلشودونسبت

بهآیيننامههایاداریمجلستسلطکافیداشتهباشد.
ناظمیاردکانیتصریحکرد:رئيسمجلسنبایدتفاوتیبيننمایندگانقائلشودوبداندکهاداره
مجلسباهرسازمانونهادیمتفاوتاست،درحقيقتازمهادارهخوبمجلسایناستکه
نسبتبهظرفيتدانشی،علمیوتخصصیهمهنمایندگانمنتخبیکشناختجامعوکاملی
کثریازظرفيتنمایندگاندرکميسيونها پيداکندتابتواندبرایارتقایکارآمدیواستفادهحدا

یکسازماندهیخوبیصورتبگيرد.
وزیرتعاوندولتهشتمبابياناینکهداراییمجلسظرفيتنمایندگانآناست،گفت:درصورتی
کهرئيسمجلسوهيئترئيسهظرفيتنمایندگانرابشناسند،میتوانندداراییمجلسرااحصا
کثربهرهبرداریبرایادارهکشورراازقانونگذاریوارتقاینظامتقنينیکشورببرند. کنندوحدا

ناظمی اردکانی:

مجلس باید در امتداد منویات رهبری حرکت کند
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وزارت كشور
استانداری خوزستان 

شهرداری دزفول

گهی فراخوان   آ
ساخت و راه اندازی طبقات فوقانی پارکینگ نیایش

گذاری  گذاران جهت اجرای پروژه سرمايه  شهرداری دزفول در نظر دارد جهت فراخوان ارزيابی سرمايه 
مراحل ساخت و راه اندازی )مجتمع طبيب( به روش bot واقع در طبقات فوقانی پارکينگ طبقاتی نيايش 
از تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای سوابق و امکانات ازم در اجرای پروژه های سرمايه گذاری 

ميباشند دعوت بعمل آورد.
لذا متقاضيان واجد شرايط ميتوانند به منظور کسب اطاع و دريافت مشخصات پروژه و ارائه پیشنهادات و 
تحویل مدارکی که مويد توانائی های مالی، فنی و مدیريتی آنها ميباشداز تاریخ 1399/2/20 لغايت 1399/2/31 
به آدرس شهرداری مرکزی دزفول )مدیريت امور سرمايه گذاری ، مشارکتهای مردمی و درآمدهای عمومی( 

مراجعه و يا با شماره تلفن 13-42420511 تماس حاصل فرمائيد.
تاریخ انتشار 99/2/20

روابط عمومی شهرداری دزفولخ ش 99/2/20

حراج حضوری کااهای نو و مستعمل 
مؤسسه ای اقتصادی در نظر دارد اقام زیر را از طریق برگزاری حراج حضوری به فروش برساند:

اقام نو شامل: صندلی بازی گيم، سرويس قاشق و چنگال، استکان و ليوان، قاب و باطری تلفن همراه، سشوار، ريسه امپ 
اقام مستعمل شامل: دستگاه های تکثير وکپی ، دستگاه صحافی ، دوربین فيلمبرداری، گوشی تلفن همراه، ضايعات آهن،کارتن فله 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم: جهت رعايت نکات بهداشتی، تمهيدات ازم در مکان برگزاری حراج پیش بینی گرديده و برای شرکت درحراج از هر نفر 
مبلغ 5/000/000 ريال بصورت نقدی بعنوان وديعه ورودی اخذ می گردد. 

متقاضيان بايستی 20% مبلغ خريد را به صورت نقدی يا چك تضمينی پرداخت نمايند در ضمن دستگاه کارتخوان متصل به بانکهای عضو شتاب در محل 
حراج موجود است.

زمان و مکان بازدید
زمان : دوشنبه 99/02/22 از ساعت: 9 الی 16 

و سه شنبه 99/02/23 صرفًا برای شرکت کنندگان شهرستانی از ساعت: 8 الی 10 )قبل از حراج(
ک ، بعد از سيلو، مقابل پاسگاه، جنب اداره اتباع خارجی ، مجتمع انبارها  مکان : قم ، جاده ارا

زمان و مکان حراج
سه شنبه 99/02/23 از ساعت 11 الی 13

قم- ميدان 72 تن - بلوار شهيد بهشتی –  جنب هتل آپارتمان نياوران–  سينما شهر آفتاب
تلفن دفترفروش قم :  37703700 – 37714286 – 025
     www. Saa-s. ir : آدرس پايگاه اينترنتی موسسه

الزامًا برای شرکت درحراج از هر نفر مبلغ 5/000/000 ريال بصورت نقدی بعنوان وديعه ورودی اخذ و در صورت خريد 
جزء 20% نقدی اوليه محسوب و در صورت عدم خريد، عينًا عودت می گردد.

تاریخ انتشار 99/2/20
خ ش 99/2/20

سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام )ره(:
باید ساختار مجلس، آسیب شناسی شود
سخنگویجبههپيروانخطامامگفت:درحالحاضرمشکلکشور
مدیریتیاستوحلاینمشکلدردرجهاولبرعهدهنمایندگانمجلس

استکهوظيفهنظارتبردستگاههایمختلفرابرعهدهدارند.
کمالسجادی،سخنگویجبههپيروانخطامامورهبریدر سيد
گفتوگوبامهردربارهاولویتمجلسیازدهموضرورتتغييردرساختار
مجلسگفت:مجلسدووظيفهبسيارمهمدارد،یکیوظيفهتدوین
کهیاتوسطنمایندگانیاتوسطقوهمجریهبهمجلس قوانيناست
کارآمدومورد تقدیممیشودتاهمخاءقانونیپرشودوهمقوانين

گردد. نيازکشورتنظيم
ویافزود:دراینزمينهمجلسهایمادردورههایمختلفکموبيش
ازپسمسئوليتخودبرآمدهانداماوظيفهدیگریکهقانوناساسیبر
عهدهمجلسگذاشتهتادرهمهامورکشورتحقيقوتفحصکندمسئله
نظارتاست.دراینبخشعملکردادوارمختلفمجلسمتفاوتبوده
ودرحالیکهدربرخیازدورههامجلسبهوظيفهنظارتخودخوب

عملکردهدربرخیدیگرازدورههانظارتضعيفیداشتهاست.
گفت:بهنظرمنمجلسیازدهمبيشازهرچيزباید ویهمچنين
کندونسبتبهآناهتمامجدیبورزدزیرا بهمسئلهنظارتتوجه
درحالحاضرمشکلمدیریتیاستوحلاینمشکلدردرجهاول
کهوظيفهنظارتبردستگاههای برعهدهنمایندگانمجلساست

مختلفکشوررابرعهدهدارند.
سخنگویجبههپيروانخطامامورهبریبااشارهبهاینکهمدیران
کليدیازجملهوزیرانرامجلسانتخابمیکندگفت:وقتینمایندگان
کنند،بنابراینانتخاب بهوزرارایمیدهندیعنیبهآنهااعتمادمی
که کارآمدباشند کارآمدیانا کهممکناست مدیرانبامجلساست
درهرصورتمسئوليتآنمتوجهمجلساست.بنابراینتقویتشأن
کهنمایندگانمجلس نظارتیمجلسیکیازمسائلمهمیاست

یازدهمبایدبهآنبپردازند.
کهمجلسجدیدبایدپيگيری کرد:موردبعدی کيد سجادیتا
کارگيریدرستمرکزپژوهشهایمجلساست.مرکز کندبحثبه
گذشتهمجلسراآسيبشناسی پژوهشهایمجلسباید10دوره
کند.پسازاین کارآمدمجلسراشناسایی کردهوبخشهاینا
کردهوآنهارا گرازمبوددربرخیساختارهایمجلسبازنگری  ا
بهروزرسانیکنندتامجلسشورایاسامیبهسمتکارآمدیحرکت
کند.دراینرابطهمجلسبایدهمازنمایندگان،همازنخبگانو

کند. صاحبنظراننظرخواهی
    

شایق، عضو شورای مرکزی جمعيت ايثارگران:
 دغدغه رئیس مجلس

 بهبود شرایط فعلی مردم باشد
عضوشورایمرکزیجمعيتایثارگرانگفت:مهمترینویژگیرئيسمجلس

تاشبرایرفعمشکاتمعيشتیوشرایطفعلیمردماست.
عشرتشایقعضوشورایمرکزیجمعيتایثارگرانونمایندهادوار
گفتوگوباباشگاهخبرنگارانجوان،دربارهشاخصههای مجلسدر
گفت:مجلسیکیازقوایحساسو انتخابرئيسمجلسیازدهم
مهمکشوراست،چراکهوظيفهقانونگذاریونظارتبراجرایقانون

رابرعهدهدارد.
کرد:  اوبابياناینکهجنسمجلسباسایرقوامتفاوتاست،تصریح
درمجلسشورایاسامیازباابهپایيننگاهنمیشودوهمهنماینده
مردمهستند،امابرایادارهمجلسبهیکساختارینيازاستکهدر

راساینساختاررئيسمجلسقراردارد.
شایقادامهداد:رئيسمجلسبایدفردیمجرب،مدیر،مدبر،توانمندو
دارایانعطافپذیریمقتدرانهباشد،همچنينبایدارتباطخوبومنسجم
باسایرنمایندگانداشتهباشدوازهمهمهمتردرکناراینمدیریتها

دغدغهاولشتاشبرایرفعمعيشتوشرایطفعلیمردمباشد.
عضوشورایمرکزیجمعيتایثارگرانگفت:یکمدیرتوانمندکهباتجربه
فوقالعادهمیتوانداطمينانآراینمایندگانرادرپیریاستمجلسبه

دستبياورد،میتواندبرقویترشدنمجلسیازدهمموثرباشد.
    

همزمان باسالروز مياد کریم اهل بیت)ع(؛
 مرحله دوم رزمایش سراسری

کمک مؤمنانه از شنبه آغاز می شود
همزمانباسالروزميادکریماهلبيت)ع(مرحلهدومرزمایشسراسری»کمک

مؤمنانه«در2۵استانازروزشنبه20اردیبهشتبرگزارمیشود.
گزارشآنا،اینرزمایشبامشارکتخّيران،اصناف،ورزشکاران، به
 هنرمندانومداحانبسيجیهمزماندر2۵استانازروزشنبه

20اردیبهشتبرگزارمیشود.
دراینعرصهازرزمایشیکميليونبستهمعيشتیهربستهبهارزش

300هزارتومانتهيهوتوزیعمیشود.
کمدرآمدوآسيبدیدهدر  کمکبهاقشار گفتنیاستباهدف
کرونااینرزمایشعاوهبرتهرانوریبهصورتهمزماندر بيماری
استانهایآذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،البرز،مرکزی،بوشهر،
سيستانوبلوچستان،مرکزی،خراسانرضوی،خراسانشمالی،
خراسانجنوبی،چهارمحالبختياری،قزوین،کهگيلویهوبویراحمد،
کرمان،کرمانشاه،گيان،گلستان،لرستان،همدان،مازندران،یزد،قم،

اردبيلوسمنانبرگزارمیشود.

کارشناسمسائلسياسیواقتصادیگفت:بخشعمدهایازبحرانهایاقتصادیبهدليل
بیاعتقادیوبیاعتناییبهاقتصادمقاومتیاست.

حجتاهعبدالملکیکارشناسمسائلسياسیواقتصادیدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران
جوان،بااشارهبهبرنامههایاقتصادیدولتوتحققآناظهارکرد:دردولتنهمعرضهسهام
گذارشدند،در عدالتمطرحشدوتعدادیازشرکتهایدولتیبهشرکتهایخصوصیوا
حالحاضرهمشرکتهایدولتیفراوانیوجودداردکهمالکيتآنهادراختياردولتاستو

گذارشدنآنهابهمردموجوددارد. امکانوا
گذاریشرکتهابهمردمبایدچهشرایطیداشتهباشد،گفت:دردولت اوبااشارهبهاینکهوا
قبلبراساسدهکبندیدرآمدی،6دهکسهامعدالتدریافتکردندودردولتیازدهم

همافرادیکهدراولویتقراردارنداینسهامرادریافتخواهندکرد.
کارشناسمسائلاقتصادیوسياسییادآورشد:فرزندانتازهمتولدشده،افرادجامانده

از6دهکدرآمدیوکسانیکهتحتپوششکميتهامدادقراردارند،برایدریافتسهامعدالتدراولویت

قراردارند.
عبدالملکیتصریحکرد:صحبتهایآقایروحانیمبنیبرعرضهسهامعدالتبهمردم،بسيار

درستوانجامشدنیاست،امااميدواریمدراینزمانکوتاهباقیماندهتحققیابد.
کرد:بخشعمدهایازبحرانهای کشور،بيان اوبااشارهبهعواملبحراناقتصادیدر
اقتصادیبهدليلبیاعتقادیوبیاعتناییبهاقتصادمقاومتیاست؛همچنينمسئله
اصاحنظامبانکی،مهارنقدینگیوهدایتنقدینگیبهسمتتوليدهمازاهميتباایی

برخورداراست.
کارشناسمسائلسياسیواقتصادیدرپایانگفت:اصاحنظامبودجهریزیدولتیجهت
کشورهای تقویتتوليد،توزیعدرآمد،اصاحنظامتجارتخارجی،توسعهصادراتبا
همسایهوتقویتفرهنگاقتصادیمردمومقاماتدولتیمیتواننددولتراازبحرانهای
اقتصادیتاحدودیعبوردهند؛البتهتقویتفرهنگاقتصادیمردمومقاماتدولتی

مستلزمایناستکهتعدادیازمسئوانبرکناروافراددیگریجایگزینشوند.

عبدالملکی، کارشناس مسائل سياسی و اقتصادی:
بحران های اقتصادی ناشی از بی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی است



خبر خبر

قدیری ابیانه مطرح کرد:
 ضرورت اشراف رئیس مجلس

 به مصالح و توانمندی ها
کاما کشور گفت:رئيسمجلسیازدهمبایدبهمصالح کشورمان دیپلمات
اشرافداشتهباشدونيازهاوتوانمندیهارابشناسد.محمدحسنقدیری
گفتوگوباباشگاهخبرنگارانجوان،درباره کشورماندر ابيانهدیپلمات
کهنمایندگان گفت:واقعيتایناست شاخصههایرئيسمجلسیازدهم
رئيسندارندورئيسمجلسیعنیرئيسجلساتمجلس،بههميندليلدر
بسياریازکشورهاازرئيسمجلسبهعنوانسخنگویمجلسناممیبرند.او
کند؛ ادامهداد:همچنينرئيسمجلسدردوموضعمطالبخودرابيانمی
یکیبهعنواننمایندهکهمواضعخودراداردودرجاییهمکهبهعنوانرئيس
کثرنمایندگانرابهعنواننمایندهمجلس کندبایدمواضعا مجلسصحبتمی
اعامکند.قدیریابيانهافزود:عاوهبراینمجلسنبایدرئيسمحورباشد،بلکه
بایدنمایندهمحورباشدواینهانکاتابتداییدربارهجایگاهریاستمجلس
است؛همچنينبایدکسیرئيسمجلسباشدکهبتواندحقوقنمایندگانرادر
نظربگيرد،البتهمنظورمازحقوقنمایندگانحقموضعگيریودادنرأیاست
وطبيعتابایدبهمصالحکشورهمکامااشرافداشتهباشدونيازهاوتوانمندیها
گفت:همچنيناوبایدهمقدرتارتباطبا کشورمان رابشناسد.سفيراسبق
نمایندگانراداشتهباشدوهمبهعنوانرئيسمجلسدرشوراهایاجلساتی
کندبرایمثالدرجلسهسرانقواومجمعتشخيصمصلحت کهشرکتمی
کرد:رئيسمجلس کند.فعالاصولگرابيان بهخوبیازمواضعمجلسدفاع
همچنينبایدطرفدارقانونوقانونیعملکردنباشد،معتقدبهنظاموپایبند
بهوایتفقيهباشد؛فردمؤمنیکهبهدليلجاهطلبیهایشمثابرایاینکه
دردورهبعدبهریاستبرسدبهبدهوبستانروینياورد.اوادامهداد:همچنين
نظارتدقيقبرعملکرددولتوسایروظایفیکهبرعهدهداردجزءوظایفرئيس
مجلساست؛درهمينراستاهمهنمایندگانمیتوانندخودرانامزدریاست
مجلسکنند،نامزدعضویتدرکميسيونهاشدهواینامریطبيعیاستکه

درهمهکشورهاهموجوددارد.
    

 محمدصادق کوشکی:
رئیس مجلس یازدهم باید مدام در تعامل 

با نمایندگان موافق و مخالف باشد
استاددانشگاهتهرانگفت:رئيسمجلسمدامبایددرتعاملبانمایندگانمخالف
وموافقباشدونبایدهرگزبدوناطاعوکایمردمدستبهتصویبوامضایطرح
یاایحهایبزند.محمدصادقکوشکیدرگفتوگوباآنا،دربارهویژگیهایرئيس
مجلساظهارکرد:رئيسمجلسبهعنوانمدیرجلساتمطرحاستوبایدقدرت
ادارهجلساتعلنیوغيرعلنیمجلسراداشتهباشد.ویافزود:متأسفانهدرمجلس
دهم،ریاستمجلسچنانقدرتپيداکردهواختياراتشآنچنانافزایشیافتهکه
ازیکمدیرجلساتفراتررفتهاستوحتیمانعاظهارنظرنمایندگانمیشد؛لذا
اینمسئله،جایگاهمجلسراکاهشداد.استاددانشگاهتهرانعنوانکرد:ریاست
مجلسنبایدروحيهخودبينیوتکرویداشتهباشدوبایدبداندکهفردیبيش
ازمدیرادارهجلساتنيست.کوشکیادامهداد:رئيسمجلسمدامبایددرتعامل
بانمایندگانمخالفوموافقباشدونبایدهرگزبدوناطاعوکایمردمدستبه
تصویبوامضایطرحیاایحهایبزند،متأسفانهموضوعیکهدرمجلسدهم
بارهامشاهدهشدکهمسئلهافزایشقيمتبنزینازایندستاقداماتبود.وی
کهبا گفت:همچنينرئيسمجلسنبایداجازهتصویبطرحهایملیومهم
سرنوشتیککشوروملتمرتبطاسترابهخودبدهد؛یعنینگذاردطرحهایی

مثلبرجامدرکمتراز20دقيقهبهتصویببرسند.

 عضو هيئت تحقيق و تفحص از   قاچاق کاا و ارز:
 گزارش تفحص پس از اعمال فشارها

باز هم قرائت نشده است
عضوهيئتتحقيقوتفحصازقاچاقکااوارزگفت:گزارشتفحصباوجود
تغييراتایجادشدهبهدنبالفشارهاوتوصيههاازبيرونازمجلسوهيئترئيسه
کدر کبرکریمی،نمایندهمردمارا امابازهمدرصحنقرائتنشدهاست.علیا
مجلسشورایاسامیدرگفتوگوبافارس،گفت:تحقيقوتفحصازقاچاق
کااوارزدرسال96انجامشدهودورهزمانیآنهمتاپایانسال96بودهاست.
ویافزود:متنگزارشتحقيقوتفحصازقاچاقکااوارزسال97برایچاپ
وتکثيردراختيارمعاونتنظارتمجلسقرارگرفتهامامتأسفانهتوسطهيئت
رئيسهدردستورکارصحنقرارنگرفت.عضوهيئتتحقيقوتفحصازقاچاق
کااوارزاظهارداشت:بافشارهاوصحبتهاییکهازبيرونمجلسانجامشده
وتوصيههاییکهبرحسبشنيدههاواطاعاتماتوسطهيئترئيسهصورت
وارزتوسط کاا گزارشتحقيقوتفحصازقاچاق گرفته،تغييراتیدرمتن
رئيسهيئتتحقيقوتفحصصورتگرفتهاست.کریمیخاطرنشانکرد:پس
گزارشدرماههایپایانیسال98در ازاعمالتغييرات،متنتغييریافتهاین
اختيارهيئترئيسهقرارگرفتاماباوجودگذشت4ماهمتنتغييریافتهگزارش
همدرصحنقرائتنمیشودوماازهيئترئيسهدرخواستداریمتادریکیدو
هفتهباقيماندهازعمرمجلسدهماینگزارشرابرایقرائتدردستورکارصحن
مجلسقراردهد.ویافزود:باتوجهبهنامگذاریسال99بهنامجهشتوليدو
اهميتموضوعجلوگيریازقاچاقکاابرایکمکبهتوليدکشور،اینگزارش
کمکهایخوبیرابهاینحوزهداشتهباشد.عضوهيئتتحقيقو میتواند
گرچهدورهزمانیاینگزارشباشرایط تفحصازقاچاقکااوارزاظهارداشت:ا
امروزبهکشورمتفاوتاستوشرایطکشوردربحثقاچاقکااتغييرکردهاما
بازهماینگزارشمیتواندراهگشاباشد.کریمیخاطرنشانکرد:درسال96ما
قاچاقبهداخلکشورداشتيماماامروزبهدليلافزایشقيمتارزقاچاقمعکوس

شدهوماشاهدقاچاقازداخلکشوربهبيرونهستيم.
    

فاکس نيوز     :
 ایران در حمات سایبری

به تأسیسات آبی اسرائیل دست داشته است!
کند،مدعیدستداشتن یکرسانهآمریکاییبیآنکهمدرکیارائه
ایراندرحماتسایبریشدهکهیکماهپيشعليهزیرساختهای
کسنيوزمدعیشده آبیرژیمصهيونيستیانجامشد.بهگزارشمهر،فا
ایراندرحملهسایبریماهميادیگذشته)آوریل(بهتأسيساتآبی
رژیمصهيونيستینقشداشتهواینکاررابانفوذبهسرورهایآمریکایی

انجامدادهاست!
گفتنیاستادارهسایبریملیرژیمصهيونيستیومقاماتشرکتآب
وفاضاباینرژیمپيشتردربيانيهایمشترکمدعیشدهبودندکهدر
کامی حدفاصل24تا2۵آوریل)۵و6اردیبهشت(،حماتسایبرینا
گفتهنماندکهبهرغمآنکه عليهزیرساختهایآبیانجامشدهاست.نا
اینقبيلتهمتهایسایبریعليهایرانبیسابقهنيست،اینبارتلآویو
کنشنشانندادهوآنراتأیيد کسنيوزوا یاواشنگتنهنوزبهادعایفا
کسنيوزدرحالیمطرحمیشودکهروزپنجشنبه، نکردهاند.ادعایفا
»نفتالیبنت«وزیرجنگرژیمصهيونيستیمدعیشدحماتعليه
سوریهمادامیکهایراناینکشورراترکنکردهادامهخواهدداشت.این
کيدکردهحضورشدرسوریهبهدعوت درحالیاستکهایرانبارهاتأ

دولتمشروعدمشقودرقالبمستشاریاست.

رئيسجمهوردرجلسهرؤسایکميتههای
تخصصیستادملیمقابلهباکروناگفت:تداوم
اجرایطرحغربالگریوزارتبهداشت،درمانوآموزش
پزشکیباگسترشوتوسعهتستهایتشخيصیو
شناساییمواردمشکوکضروریاست.بهگزارشآنا،
حجتااساموالمسلمينحسنروحانیدرجلسه
کميتههایتخصصیستادملیمقابلهبا رؤسای
کيدکرد:تداوماجرایطرحغربالگریوزارت کروناتأ
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیباگسترشوتوسعه
تستهایتشخيصیوشناساییمواردمشکوک
ضروریاستومیتواندنقشعمدهایدرحفظ
سامتمردمایفاکند.اودرایننشستگفت:ارائه
خدماتبهاتباعخارجیمبتابهکرونادرایران،باید
همچنانادامهیابد.رئيسجمهورلزومتوجهویژهبه
آموزشویادگيریدانشآموزانازطریقروشهای
کيدقراردادوبهوزیرآموزشو مجازیراموردتأ
پرورشدستوردادسازوکارهایازمایجادشودتا
دانشآموزانبتواننداشکااتدرسیخودراتوسط

معلمانبهصورتحضوریرفعکنند.
کهضروریاستارزیابیدقيقیاز گفت روحانی
روشهایمتنوعآموزشیومجموعهتاشهایی

کنونتوسطمعلمان کهازاسفندماهسالگذشتهتا
ودانشآموزاندرزمينهآموزشانجامشدهاست،به
عملآید.وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
نيزدراینجلسهگزارشآمایشمناطقسفيد،زردو
قرمزدرکشورراارائهکردوبراساسآنروندبهبودی
بيماراندرحالافزایشونسبتدرگذشتگانبه
کاهشی کشورهمچنان کرونادر مبتایانبيماری
استکهبيانگرتوفيقوزارتبهداشتدرغربالگری

وشناساییدرمراحلابتداییبيماریباهمکاری
کيدشده بسيارخوبمردماست.دراینگزارش،تأ
استدرصورتاستمرارشعار»درخانهبمانيم«و
رعایتدقيقدستورالعملهایبهداشتیدرهمه
زمينههاوبخشها،درآیندهبرمناطقسفيدکشور

افزودهخواهدشد.
گزارشموضوعبازگشاییبرخی همچنيندراین
کارهاوفعاليتهایجدیددرمناطق کسبو از

سفيدموردبررسیقرارگرفت.درادامهاینجلسه،
گزارشوزیرعلوم،تحقيقاتوفناوریازرونددروس
دانشگاهیکهازطریقشبکهمجازیتدریسمیشود
کيدبرضرورتافزایش مطرحشدورئيسجمهورباتأ
گفت:بایدبرای کيفيتتدریسدردروسنظری
دروسآزمایشگاهیوکارگاهیوفعالشدنآموزش
تکميلیدانشگاهها،پيشنهاداتازمبهجلسهستاد

ملیمبارزهباکروناارائهشود.
گزارشیازآخرینوضعيت وزیرراهوشهرسازینيز
حملونقلبينشهریبارعایتپروتکلهای
بهداشتیوهمچنيناقداماتانجامشدهشامل
تبادلتجاریدر11پایانهمرزیجادهایبارعایت
پروتکلهایبهداشتی،ارائهداد.دراینگزارشتصریح
شدهاست:تباداتتجاریدرپایانههایمرزیبا
کشورهایآذربایجانوترکيهدرحالانجاماستوبا
رایزنیانجامشده،تباداتتجاریدرپایانههایریلی
سرخسواینچهبروننيزباتوافقاتحاصلهبهزودیاز
سرگرفتهخواهدشد.براساساینگزارش،کااهای
 اساسیموجوددربنادرنسبتبهسالگذشته63درصد
افزایشداردوميزانخروجازبندرباقطارنسبتبه

سالگذشته2/۵برابرشدهاست.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با    کرونا:

اجرای طرح غربالگری   باید تداوم یابد
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گهی شرکت در مناقصه  فراخوان مناقصه عمومی آ
نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مناقصات تامين نيروی انسانی به منظور انجام خدمات 
ادارات مرکزی، دوم و ... و دستگاه شتاب نگار Geosiy به همراه متعلقات را به انجام رساند لذا خواهشمند 
گهی نوبت دوم به مدت 7 روز نسبت به  دريافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات  ج آ است از تاریخ در
الکترونيک دولت  )ستاد( قسمت مناقصات به آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند. شايان 

ذکر است دريافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد.

آدرس: اصفهان، روبروی پل خواجو، ابتدای بلوار آئينه خانه، شرکت آب منطقه ای اصفهان، امور تدارکات 
و خدمات پشتيبانی، تلفن تماس: 5- 36615360 ) 031( داخلی 2173 دورنگار: 36611128 )031(

WWW.ESRW.IR :آدرس سايت
تاریخ انتشار  نوبت اول99/2/17
تاریخ انتشار  نوبت دوم99/2/20

گهی 834473 شناسه آ خ ش 99/2/17 

شماره مناقصه موضوع مناقصهردیف 
2099001205000003تامين نيروی انسانی به منظور انجام خدمات ادارات1
2099001205000002دستگاه شتاب نگار Geosiy به همراه متعلقات 2

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

گهی تجدید مناقصه  عمومی آ
نوبت دوم 

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 60/1/2578 مورخه 98/6/31 شورای اسامی شهر قرچک نسبت به اجرای فاز دوم بهسازی پارک وايت از طریق 
گذاری تجديد مناقصه  عمومی اقدام نمايد. لذا از کليه اشخاص حقيقی/ حقوقی واجد الشرايط دعوت می شود جهت اخذ  اسناد تجديد مناقصه  براساس اطاعات  وا

اعام شده ذیل اقدام نمايند.

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2- سپرده شرکت در تجديد مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واریز به حساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص شهرداری ميباشد و 

مدت قرارداد 3 ماه ميباشد.
3- محل دريافت اسناد تجديد مناقصه: شهرداری قرچک به نشانی شهرک طاییه، جنب بخشداری واحد امور قراردادها  به شماره تلفن 4 الی 36151580 – 021

کات پیشنهادات از 99/2/13 لغايت 99/2/30 به دبیرخانه شهرداری قرچک   4- مهلت  اخذ اسناد تجديد مناقصه از مورخه  99/2/13 لغايت 99/2/30 و زمان تحویل پا
ميباشد.

کتهای پیشنهادی در روز سه شنبه مورخه 99/2/30 راس ساعت  15 در محل سالن جلسات شهرداری  گشایی پا 5- تشکيل کميسيون عالی معامات شهرداری قرچک و باز
می باشد.

6- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7- شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است.

8- برندگان اول ودوم و سوم تجديد مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
گهی بر عهده برنده تجديد مناقصه می باشد. 9- سایر اطاعات و جزئيات فنی مربوط به   معامله در اسناد تجديد مناقصه  قيد و هزينه آ

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/20

خ ش 99/2/13

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اعتبار )ریال(موضوعردیف 

5% قيمت پيشنهادی6/000/000/000فاز دوم بهسازی پارک وایت ) نورپردازی(1

محسن خرمی شریف- شهردار قرچک

شهرداری قرچك

رئيسمرکزمطالعاتسياسیاجتماعیدانشگاهلبنانبهتشریحاهدافوليعهدعربستاناز
تماستلفنیبانخستوزیرجدیدعراقپرداختوبهچالشبغداددرُبعدسياستخارجی
 اشارهکرد.بهگزارشمهرنمایندگانپارلمانعراقبهکابينه»مصطفیالکاظمی«نخستوزیر
مکلفاینکشوررأیاعتماددادند.برایناساس،1۵نفرازمجموعافرادیکهبهعنوانوزرای
پيشنهادیتوسطالکاظمیبهپارلمانمعرفیشدهبودندموفقبهکسبرأیاعتمادشدند.
 وزیرامورخارجهآمریکاپنجشنبهشببهصورتتلفنیبامصطفیالکاظمینخستوزیر

جدیدعراقرایزنیکرد.»مایکپمپئو«دراینتماستلفنیمدعیشدکهواشنگتندرکنار
دولتعراقبرایپشتسرگذاشتناثراتبحراناقتصادیقراردارد.

پسازپمپئو،»محمدبنسلمان«وليعهدعربستانسعودینيزدرجریانتماستلفنیبا
مصطفیالکاظمیضمنتبریکبهویبهدليلتصدیُپستنخستوزیریعراقازویبرای
سفربهعربستانسعودیدعوتکرد.برهميناساسخبرنگارمهربا»طالعتریسی«رئيسمرکز

گذرد. منطقهایومطالعاتسياسیاجتماعیدانشگاهلبنانگفتوگوکردهاستکهشرحآنازنظرمی
*پارلمان عراق پس از مدت ها چالش تشکيل کابینه در این کشور سرانجام به کابینه مصطفی الکاظمی 

رأی اعتماد داد، نظر جنابعالی در این رابطه چيست؟
درخصوصرأیاعتمادپارلمانعراقبهکابينهمصطفیالکاظمیبایدگفتبهنظرمیرسداینامرناشیاز
تفاهمیاستکهپيشازاینگروههایمختلفسياسیبهویژهگروههایشيعهدربارهشخصيتمصطفی
الکاظمیونيزتوزیعُپستهایوزارتیدرميانطيفهایمختلفسياسیبهآندستیافتهبودند.ازسوی
دیگراینتمایلوجودداشتکهعراقواردمرحلهجدیدیشودزیراشکستمصطفیالکاظمییعنیخأ
بسياربزرگدرعراقوبقایعادلعبدالمهدیدردولتپيشبرداموریااستعفایویازایندولتکهاینحالت
نيازمندموضعگيریجدیدیازسویمرجعيتوگروههایسياسیعراقمیبود.ایندرواقعغيرممکنبودلذا
توافقدربارهرأیاعتمادبهکابينهمصطفیالکاظمیازسویپارلمانعراقحاصلشدوجریانهایسياسی

شيعهعلیرغممخالفتاوليهخود،بارأیاعتمادبهکابينهویموافقتکردند.
*محمد بن سلمان وليعهد سعودی يک روز پس از رأی اعتماد به کابینه الکاظمی با وی تماس 

گرفت و از او برای سفر به رياض دعوت کرد، اهداف عربستان از این اقدام چيست؟
گفتوگویتلفنی تماستلفنیمحمدبنسلمانبامصطفیالکاظمیمتفاوتاز
مایکپمپئووزیرخارجهآمریکابانخستوزیرجدیدعراقنيست،هردومقامسعودی
گفتندواینیعنیریاضوواشنگتنتمایل وآمریکاییبهمصطفیالکاظمیتبریک
خودرابههمکاریباوینشاندادندودرتاشبرایجذبسياستهایعراقبهدور
کهبهموجبآنعراقازایراندورشودیا ازنزدیکیباایرانهستند،سياستهایی
موازنهقواییشکلبگيردکهدرمواجههباایرانبهنفعآمریکاوعربستانباشد.ریاض
کمبرعراقبهرهبرداری وواشنگتنسعیدارندازوضعيتکنونیوفضایانتقادیحا
کنند،-شرایطکنونیاینکشورکهفشارهاییبرحشدالشعبیواردوخطرازسرگيری
فعاليتهایتروریستیداعشمطرحاست-عربستانوآمریکااینپيامرابهنخستوزیرجدیدعراق
منتقلکردندکه»ماآمادگیداریمباشماهمکاریکنيموازشمادرمقابلداعشدفاعکنيمامادرمقابل
گازایرانبهعراقطیماههایآیندهنيزدراین عراقبایدازایراندورشود«.اجازهازسرگيریصادرات
راستایعنیکمکبهمصطفیالکاظمیصورتگرفتهاست.هدف،واضحوروشناست؛دورکردنعراق
ازایرانواعمالفشاربرحشدالشعبینيزتهدیدیاستدرخصوصبازگشتدوبارهداعشبهعراق،
ازهمينرومحمدبنسلمانوليعهدسعودیومایکپمپئووزیرخارجهآمریکابامصطفیالکاظمی
گيرندواینامرچالشیمیباشدکهنخستوزیرجدیدعراقباآنمواجهاست،چالشیکه تماسمی
مربوطبهسياستخارجیعراقدرحوزهرابطهباایراناست.توسعهروابطباایرانیاگسترشروابطبا
کشورهایدیگر.ایرانبهطوراساسیباتقویتوتوسعهروابطعراقبادیگرکشورهاهيچمخالفتیندارد،

امانمیپذیردکهمسئألهبهضررآنتمامشود.

طال عتريسی، رئيس مرکز مطالعات سياسی اجتماعی دانشگاه لبنان:

چرا  بن سلمان با الکاظمی تماس گرفت؟

گزارش

کيدکرد:کشورامروزدرشرایطویژهای وزیرکشوردرهمایشاستاندارانسراسرکشورتأ
گذاریهاقراردهيمتابتوانيم قرارداردوبایدهمکاریوتعاملرامبنایرفتارهاوسياست

باریازرویدوشمردمبرداریم.
بهگزارشفارس،عبدالرضارحمانیفضلیدرپایانهمایشدوروزهاستانداراندروزارت
کميتی،مسئوليتیفراترازتکاليف کشوربهعنوانیکوزارتخانهحا گفت:وزارت کشور
کشورواولویت کميتیدر اصلیاشداردوبایدضمنهماهنگیباسایرنهادهایحا
کهبيشتردربعدنيازهایمعيشتیمطرحاست،منشأتحولو قراردادنرضایتمردم

آبادانیدرکشورباشيم.
ویباقدردانیازتاشاستانداراندراجرایبرنامههایدولتورسيدگیبهمسائلو
کردوگفت:وزارتکشور مشکاتمردم،بهنقشمؤثرآناندراجرایتصميماتاشاره
گذاریهایکانکشوریاستواین همراهبانهادهایتابعه،مسئولاجرایسياست
کشور،نقشهماهنگیواجرایتصميماتقوارا کهدرجایجای استاندارانهستند

برعهدهدارند.
وزیرکشوربااشارهبهاقداماتاستانداراندرسالگذشتهگفت:باوجودآنکهشرایطبسيار
سختیبودوازنظرفضایکلیدرتحریمقرارداشتيمودچارمشکاتجدیبودیمامابا
مجموعهاقداماتیکهدرسال98داشتيم،استاندارانوفرماندارانبرایرفعمشکات

تاشهایارزشمندیکردند.
رئيسشورایامنيتکشوردراینزمينهبهمسئلهافزایشقيمتبنزینوحوادثبعدی
درآبانسالگذشتهاشارهکردوگفت:بحثتغييرقيمتبنزین،یکرویدادبزرگبود.

همهمراحلتصميمسازیوتصميمگيریدربارهاینموضوعدرحوزهنظام
کاملدر کميتاتفاقافتادواجرایهمهابعادآننيزبانظارت وحا

کميت،انجامشد. سلسلهمراتبنظاموحا
ویافزود:دراینموضوع،دستگاههایمختلفدرچارچوب
وظایفومسئوليتهاییکهداشتند،وظيفهخودراخوب
انجامدادند،ولیبااینوجود،آنچهرخداد،برایهمه
کهدشمنانازآن ماحادثهغمانگيزیبودازاینجهت
سوءاستفادهکردندوباتحریکاتیکهانجامشد،اتفاقاتی

کسنبود. افتادکهخواستهيچ
رحمانیفضلیدرادامهبهرونداجرایتصميماتدرکشور
اشارهکردوگفت:هرتصميمیکهدردولت،مجلسیاقوه
گرفتهمیشود کشور  قضائيهبرایاجرادرمناطقمختلف

اجرایآنبرعهدهاستانداراناستوآنهانقشاجرایی،
هماهنگی،همکاریوهمافزاییتاشهارابردوشدارند.

رحمانیفضلیدرادامهصحبتهایشبهنقشویژهاستانداراندرمدیریت
بيماریکرونااشارهکردوگفت:استانداراندوشادوشوزارتبهداشت،بيشترین

گرآنهادرکناررؤسایعلوم نقشرادرمدیریتاینبيماریداشتهاندبهگونهایکها
پزشکیوکارکناندرمانیقرارنمیگرفتند،کارهابهخوبیپيشنمیرفت.

کشوردربخشدیگریازسخنانشبه رئيسستاداطاعرسانیوتبليغاتاقتصادی
کردوخواستارتوجهجامعوپيشگيرانهبه روندصعودیبورسدرماههایاخيراشاره

ابعادمختلفاینعرصهشد.
رحمانیفضلیافزود:درآیندهنزدیک۵0ميليوندارندهسهامعدالتمیتوانندوارد
گریودالیباشيمواجازه بورسشوند.بایددرایناوضاعواحوالمراقبواسطه
گيردوازمسير گریقرار ندهيماینسهامدراستانهاتحتتاثيرجریانهایواسطه

خودمنحرفشود.
طرحملیمسکنازدیگرموضوعاتیبودکهوزیرکشوربهآناشارهکرد.ویگفت:طرح
مسکنملیازدغدغههایمهمرئيسجمهوریاستوهموارهبرحسناجرایاینطرح
کيددارند.ازاینجهتحوزهعمرانیوزارتکشورباهمکاریاستاندارانبایدباتهيه تأ
گزارشومستنداتازم،درکناروزارتراهوشهرسازی،زمينهاجرایدقيقاینطرحورفع

اشکااتاحتمالیوپيشگيریهایازمدراینخصوصرافراهمکند.
وزیرکشوردرادامهصحبتهایشبهتشکيلکارگروهسرمایهگذاریوتوليددرکشوراشاره
کردوگفت:ماپيشنهاددادهایماورژانسسرمایهگذاریدرقالبکارگروههایتوليددر
سراسرکشورتشکيلشودتاهراستانیمشکلیدرزمينهتوليدوسرمایهگذاریداشت،

موضوعبهسرعتبهاینکارگروهارجاعوحلشود.
کشاورزیوراهو ویافزود:بایدباحضورمسئوانوزارتخانههایاقتصاد،صنعت،

کارگروهیدراینزمينهدرسطحملیو شهرسازیوسازمانحفاظتمحيطزیست
متناظرادراستانهاتشکيلشود.

کارگروهاظهارداشت:چنانچهدرهراستانیمشکلی کشوردربارهسازوکاراین وزیر
گذاریوجودداشتهواینمشکلدرسطحاستانقابلحل دربحثتوليدوسرمایه
کارگروهملیارجاعمیدهندتاظرف24ساعتبررسیونظرنهاییدر نباشد،آنرابه

بارهآناعامشود.
گذاریهایکانکشوری،بهراهاندازی کيدبراهميتمقولهاقتصاددرسياست  وزیرکشورباتأ

دوبارهنشستمنطقهایاستانداراناشارهکردوگفت:نشستهایمنطقهایاستانداران
 بایددوبارهفعالشودوامسالبامحوریتمسائلاقتصادیفعاليتکندتادرایننشستها
نظراتاستاندارانودستگاههایاجراییهرمنطقهدرموردمشکاتمطرحشدهو

نسبتبهعملياتیشدنآنراهکارارائهشود.
وزیرکشورآمادگیخودرابرایحضوردرایننشستهاجهتپيشبردبهترسياستهای

اقتصادیدرسطحمناطقواستانداریهااعامکرد.
رحمانیفضلیهمچنينبراهميتهمکاریهایبينبخشیبرایپيگيریموضوعات
کيدکردویکیازنمونههایموفقآنراحلپرونده مهماستانیومنطقهایدرکشورتأ

مؤسسهپدیدهشاندیزدرخراسانرضویبرشمرد.
کميتیرخنمیدادودستگاههای گرهماهنگیبيننهادهایمختلفحا گفت:ا وی
نظارتیوقوهقضائيهدراینزمينههماهنگنمیشدند،اینمسئلهبهیکمعضل
جدیبرایکشورتبدیلمیشداماخوشبختانهباهمکاریوهماهنگیهمهنهادهای
کميتیاعمازحوزهنظارتواجراوبامصوبهشورایعالیامنيتملی، حا
اینمسئلهحلشدوامروزاینشرکتبهصورتقانونیدرحالورود

بهبورساست.
کيدبراینکهسالجاریبهدليلزمانبندی وزیرکشورباتأ
فعاليتدولت،وضعيتاقتصادیوشرایطناشیازکرونا،
سالویژهایخواهدبود،ازهمهاستاندارانخواستبا
تحليلدرستاینشرایطوبرنامهریزیمناسب،برای
 حلمشکاتمردم،جدیتر،منسجمتروقویتر

عملکنند.
ویافزود:فرصتهایزیادیدرکشوربرایبهبودوضعيت
اقتصادیوجودداردوهمهاستاندارانبایدبابررسیهای

کارشناسی،اینظرفيتهارابهفعليتدرآورند.
رحمانیفضلیدراینزمينه،»صيانتازاشتغالموجود«،
کهبيکارشدهاند«،وبهنتيجهرساندن کسانی کار »بازگشتبه
»فعاليتهایزودبازده«راسهاولویتمهمبرایاستانداراندرسال

جاریبرشمرد.
وزیرکشورهمچنينازاستانداراناستانهایمرزیخواستدرزمينهتقویتصادرات،
تسهيلهمکاریهاباکشورهایهمسایهوسرمایهگذاریهایمتقابلتوليدیفعالتر
شوند.ویهمچنينبااشارهبهبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریدرسال1400برلزوم
فراهمکردنزمينههایمناسببرایمشارکتهرچهگستردهترمردمدراینانتخابات
کيدکرد.رحمانیفضلیگفت:رئيسجمهوربهعنوانرئيسدولتوبااترینمقامنهاد تأ
اجراییدرکشوربایدبارأیباایمردمانتخاباتشودتابتواندباقدرتوظایفخودرا
انجامدهد.وزیرکشورهمچنينمجلسشورایاسامیرادارایجایگاهیرفيعدانست

کميتیومؤثرراقابلقبولندانست. وتضعيفآنبهعنوانیکنهادحا
رحمانیفضلیبهاستاندارانگفت:مامطابققانونوبراساسوظایفومسئوليتهایی
کميتیمؤثرمیدانيمومعتقدیمبایدباآنتعاملی کهبرعهدهداریم،مجلسرایکنهادحا
مثبتومناسبداشتهباشيمامااینتعاملدرچارچوبقانونورعایتاصلتفکيکقوا

ودرجهترسيدگیبهمطالباتمردمورفعمشکاتآنانخواهدبود.
ویپيشبينیکردمجلسجدیدودولتبهمنظوررفعمشکاتمردم،رابطهخوبیبا
یکدیگرخواهندداشت.وزیرکشورهمچنينبرلزومتعاملمناسب،منطقیودرچارچوب
کردوازآنهاخواستبا کيد قانونازسویاستاندارانبامسئواندستگاهقضائیتأ

همکاریاینقوهنسبتبهرفعمشکاتجامعهاقدامکنند.
کردباتداومتاش،همکاریوهماهنگیهمهقواو رحمانیفضلیابرازاطمينان
دستگاههایکشوروهمراهیمردم،همانگونهکهدرموضوعکروناشاهدآنبودیم،سال

99راباموفقيتسپریخواهيمکرد.

وزیر کشور در همايش استانداران سراسر کشور عنوان کرد:

پیشنهاد تشکیل اورژانس سرمایه گذاری و تولید 
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گهی مزایده نوبت دوم آ
شهرداری صفادشت در نظر دارد باستناد بند   6 مصوبه  نشست شماره  69 شورای محترم 
اسامی شهر صفادشت نسبت  به  اجاره واحدهای تجاری مجتمع غزل از طریق مزايده 
اقدام نمايد لذا متقاضيان جهت دريافت برگه مزايده و کسب اطاعات بیشتر به واحد امور 

قراردادها مراجعه نمايند. 
آخرین مهلت تحویل مدارک: 99/2/31  

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/20

خ ش 99/2/13
کریمی محمدعلی 
شهردار صفادشت 

گهی مزایده آ
 نوبت دوم

شهرداری صفادشت در نظر دارد باستناد بند  20 مصوبه  نشست شماره  
49 شورای محترم اسامی شهر صفادشت نسبت  به فروش واحدهای 
تجاری مجتمع کوثر از طریق مزايده اقدام نمايد لذا متقاضيان جهت 
دريافت برگه مزايده و کسب اطاعات بیشتر به واحد امور قراردادها 

مراجعه نمايند. 
آخرین مهلت تحویل مدارک: 99/2/31  

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/20

کریمیخ ش 99/2/13 محمدعلی 
شهردار صفادشت 

گهی تحديد حدود اختصاصی آ
نظر به اينکه ششدانگ يک باب ساختمان دامداری بمساحت 2369/45 
ک 79 واقع در بخش 4 شوشتر ملکی آقای يعقوب جليل  متر مربع قسمتی از پا
که  خ 1398/7/13  زاده فرزند ظفر بشماره رای 139860317011000643 مور
در اجرای قانون تعيین تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
گهی ماده 3 منتشر و تحديد حدود بعمل  رسمی مالکيت وی محرز گرديده و آ
ک فوق الذکر در تاریخ  نيامده لذا بنا به درخواست متقاضی تحديد حدود پا
1399/3/12 لغايت همان روز توسط نماينده و نقشه بردار این اداره در محل 
ک فوق اباغ می گردد که  وقوع انجام می گردد لذا به مجاورین و صاحبان اما
در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند اعتراض به حدود و حقوق 
ارتفاقی از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحديدی بمدت 30 روز پذیرفته می شود 
معترضين می توانند برابر ماده 86 قانون ثبت اعتراض خود را مستقيما به اداره 
ثبت شوشتر تحویل نموده و به مقامات قضایی مراجعه دادخواست تنظيم 
نموده و گواهی از دادخواست تنظيمی خود را جهت ضبط در پرونده به این 
اداره تسليم نمايند در غير این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و 
گهی در يک  نرسيدن اعتراض سند مالکيت صادر و تسليم خواهد شد این آ

نوبت به تاریخ ذیل منتشر می گردد.
ک شوشتر حيدر شاهينی فر – رئيس اداره ثبت اسناد و اما

تاریخ انتشار 99/2/20

گهی تحديد حدود اختصاصی آ
نظر به اينکه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی آبی بمساحت 125683/80 
ک 71 واقع در بخش 4 شوشتر ملکی آقای عبدالجليل  متر مربع قسمتی از پا
نعيمه زاده فرزند تجن بشماره رای 139860317011001508 مورخ 1398/12/24 
که در اجرای قانون تعيین تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
گهی ماده 3 منتشر و تحديد حدود بعمل  رسمی مالکيت وی محرز گرديده و آ
ک فوق الذکر در تاریخ  نيامده لذا بنا به درخواست متقاضی تحديد حدود پا
1399/3/11 لغايت همان روز توسط نماينده و نقشه بردار این اداره در محل 
ک فوق اباغ می گردد که  وقوع انجام می گردد لذا به مجاورین و صاحبان اما
در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند اعتراض به حدود و حقوق 
ارتفاقی از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحديدی بمدت 30 روز پذیرفته می شود 
معترضين می توانند برابر ماده 86 قانون ثبت اعتراض خود را مستقيما به اداره 
ثبت شوشتر تحویل نموده و به مقامات قضایی مراجعه دادخواست تنظيم 
نموده و گواهی از دادخواست تنظيمی خود را جهت ضبط در پرونده به این 
اداره تسليم نمايند در غير این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و 
گهی در يک  نرسيدن اعتراض سند مالکيت صادر و تسليم خواهد شد این آ

نوبت به تاریخ ذیل منتشر می گردد.
ک شوشتر حيدر شاهينی فر – رئيس اداره ثبت اسناد و اما

تاریخ انتشار 99/2/20

گهی فقدان سند آ
ک 12/10670 واقع در بخش 5 شوشتر در دفتر 140  آقای عبدالنبی صنعتی با تسليم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه شوشتر مدعی است که سند مالکيت شش دانگ پا
صفحه 17 بنام آ قای عبدالنبی صنعتی ثبت و سند مالکيت صادر و تسليم گرديده که بعلت جابجایی مفقود گرديده لذا بدستور تبصره يک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون 
گهی می شود که هر  کس مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار  ثبت مراتب جهت اطاع عموم يک نوبت آ

گهی اعتراض خود را باین اداره تسليم دارد و در غير این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکيت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. این آ
ک شوشتر حيدر شاهينی فر – رئيس ثبت اسناد و اما

اجرائيه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

1- محمدجواد بگی زاده فرزند عباس به نشانی استان ايام – شهرستان 
ايام – ايام – هانيوان – خ سيوان

مشخصات محکوم عليه / محکوم عليهم
1- حسن نادری نشانی مجهول المکان

محکوم به:
بوطه  بوطه به شماره دادنامه مر بموجب درخواست اجرای حکم مر
9809978422100311 محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/025/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير در تاديه آن از تاریخ 98/4/5 لغايت زمان اجرای حکم و 60/000 

ريال بابت هزينه اجراییه
محکوم عليه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاات و 
ح دعوا ياعسار  هر نوع تغيیر ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طر
به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد واا به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
کامل صورت اموال به منظور  1394( 4- خودداری محکوم عليه از اعام 
فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از اداری دین به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
 تعزیری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات 
می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آ زادی محکوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له يا تودیع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد 

بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 
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|فاطمهفاحزاده|
کار،محرکجامعهوکارگر،محرکگردانچرخجامعه
معيشتتمامی استوبیشکبدونحضوِربیمنتشانچرخِ
امورلنگمیماند.نيازکارگرنگاهیبیطرف،محبتیبیمنت
وقدردانیبادقتیاستکهعزتواایکارشرامغتنمبشمارد

ومعيشتشانرادرگروتمشيتخود،قرارندهد.
رهبرفرزانهانقابدرمورخ17اردیبهشتماه99،درارتباط
تصویریباهفتمجموعهتوليدیبرنقشواهميتجایگاه
کردند.ایشان کيد کارفرماتأ کارگرو کارگر،وظایفمتقابل
فرمودند:»حقوقطبيعینيرویکاربایدرعایتبشود؛یعنی
دستمزدعادانه،پرداختمنّظموبدونتأخير،ثباتاشتغال
یعنیامنّيتشغلیکهیکیازمسائلبسيارمهماست.بيمه،
آموزش،خدماترفاهی،بهداشتودرمان،اینهاجزءحقوق
گراهتمامبيشترینسبتبهکارگرانجام کارگراناست.البّتها
بگيردمثلتوجهبهنيازهایخانواده،آموزشفرزندانیاازدواج
وامثالاینها،طبعاتأثيربيشتریدرارتباطوالتيامبينکارگر

وکارفرماخواهدداشت.«
»رسالت«درتشریحاهميتکارونيازهایکنونیشورایعالی
کار،بهگفتوگوباناصرچمنی،رئيسکانونعالیانجمنهای
صنفیکارگرانوعلیاصانی،عضوکانونعالیشورایاسامی

کارگرانکشورپرداخت.
*دولت، به عنوان قوه اجرایی کشور قوانين را زیرپا می گذارد
ناصرچمنی،رئيسکانونعالیانجمنهایصنفیکارگران
درتشریحنيازهایکنونیشورایعالیکاروتغييرساختارهایآن
به»رسالت«عنوانکرد:»هنگامیکهاتفاقیرویمیدهدافراد
گاهفکرنمیکنند بسياریدربارهآننظردهیمیکننداماهيچ
کنوننظرهای کهایننظرچطوروچگونهممکنمیشود.ا
بسياریدرمورداصاحساختارهایشورایعالیکاربيانشد
اماعنواننشدکهاینساختارباچهتغييریمیتواندبهنفع

کارگروجامعههدفباشد.«
ویبابياناینکهبرخیمنتقدانبهتغييرساختارهایشورای
کارمعتقدند،افزود:»تغييرساختارهایشورایعالی عالی
کهبراینامرمعتقدندبایددر کسانی کار،راحتنيستو
جلسهشورایعالیکاربنشينند،جلساتراببينندودرپایان

نظردهیکنند.«
کارگری کار،نماینده اوادامهداد:»درجلساتشورایعالی
گاهبر کارفرما،دولتبهعنوانیکناظربیطرفودونفرآ ،
کنونمشکلاصلیساختارهای مسائلروزحضوردارند.ا
شورایعالیکارنيست.مشکلاصلیدولتاستکهبهعنوان

قوهاجراییکشورقوانينرازیرپایخودمیگذارد.«
*شورای عالی کار،نظارت بی طرفانه دولت را می طلبد

کهمطابق گرفرضرابراینبگذاریم کرد:»ا چمنیتصریح
نظرهایافرادمنتقدساختارهایشورایعالیکارتغييرکند
کهبرساختارهایجدید آنوقتچهتضمينیوجوددارد
دولتبهعنوانناظربیطرفنظارتکند؟بنابراینمشکل

کنونی،ساختارنيستبلکهزیرپاگذاشتنقانوناست.ازمه
تحقققانون،نظارتبیطرفدولتاست.«

کارگرانهمچنين کانونعالیانجمنهایصنفی رئيس
خاطرنشانکرد:»هنگامیکهقانوناجرانمیشودبایدساختار
کرد؟چنيندیدگاهیبیشکاشتباهو رابهطورکلعوض

آسيبرساناست.«
اودرپایاناینگفتوگوگفت:»اجرایقانونحضورکارفرمای
بزرگدولترامیطلبدبنابراینتامادامیکهدولت،درجایگاه
کارفرمایبزرگوناظربیطرفحضورپيدا خودبهعنوان
نکندهيچساختاریبهنفعکارگروجامعههدفنخواهدبود.
کهنظارتدولتواژهایاشتباهونظارت بایدتوجهداشت
بیطرفانهدولتصحيحاست.وزیردولتبهعنوانمجری
اجرایقانونشورایعالیکاراستبنابراینملزماستکهبر
کنون اجرا،نظارتبیطرفیداشتهباشداماچنينروندیا

دیدهنمیشود.«
کانون گوباعلیاصانی،عضو گفتو درادامهمتنخبربه

عالیشورایکارپرداختيم.
ح اما قابل تغيیر نيست  *اصاح ساختارمطر

علیاصانی،عضوکانونعالیشورایکاردرتشریحنظربرخی
منتقدانمبنیبرلزومبازنگریواصاحساختارشورایعالی
کارافزود:»مطابقماده167قانونکار،اعضایشورایعالی
کارتعيينشدهاست.دردولتدهماینشورامتشکلازسه
نمایندهکارگر،سهنمایندهکارفرماوسهنفربهعنواننماینده
گيرندهدر دولتبودبنابراین9نمایندهبهعنوانتصميم
شورایعالیکارحضورپيدامیکردند.پسازآنبنابهبرخی
گروهاضافه دایلازسویدولت،وزیراقتصادرانيزبهاین
کار کردندبنابرایناعتراضهابرمبنایساختارشورایعالی
سالهایسالمطرحاستامابهدليلاینکهمادهقانوناست
بهراحتیقابلتغييرنيستمگراینکهازسویهيئتدولت
درخواستوبهدولتمنتقلشودودرنهایتبهعنوانایحه
بهمجلسشورایاسامیفرستادهشودتانمایندگاندرباره

آنتصميمازمرااتخاذکنند.«
*متاهل ها 2 ميليون و 800 هزار تومان و مجرد ها 2 ميليون 

و 300 هزارتومان !
اوهمچنينادامهداد:»برخیبراینترکيبمعترضهستند
کنون کها کارگرنيستچرا کهاینترکيببهنفع ومعتقدند
بزرگترینکارفرمایکشورخوِددولتاستوسهنفرازاعضا
،نمایندهدولتوسهنفردیگرنمایندهکارفرمایانهستنددر
مجموعامر6نفراز9نفرهمسوهستند.مطابقتبصرهقانون
کثرامضاقابليتاجراییپيدا کار،طرحباحدا شورایعالی
گراز9نفر6نفریکمصوبهراامضاکنندطرح میکندیعنیا

قابلاجرامیشود.«
عضوکانونعالیشورایکارتصریحکرد:»درپایانسالگذشته
گر کردیمودرنهایتا ،نمونهچنينموضوعاتیرامشاهده
کارگریمتأهلوبایکسالسابقه،بااحتسابپایهسنوات

17۵هزارتومانبهطورحدودی2ميليونو800هزارتومانبه
گرمجرد عنوانحقوقماهانهدریافتخواهدکردهمچنينا
کمترازیکسالداشتهباشداینميزانبه کاری وسابقه

2ميليونو300هزارتومانمیرسد.«
*نارضايتی کارگران از عدم رعايت ماده 41 قانون کار

اوگفت:»درسالجاریبودجهسنواتیدولتموجبپدیدار
شدنبرخیمشکاتدرحوزهدستمزدودرنهایتموجب
نارضایتیاقشارکارگریشدامابهدليلمشکاتاقتصادیو
تورمموجودمصوبشدکههيچفردی،چهلشکری،کشوری
کمتراز2ميليونو800هزارتومان کارگران ،بازنشستگانو

حقوقماهانهدریافتنکند.«
اصانیدربارهنارضایتیقشرکارگرازدولتوجامعهکارفرمایان
گفت:»دليلدیگرناراضایتیومشکاتایجاد کشورچنين
شده،عدمرعایتماده41قانونکاربود.مطابقتبصرهاول
کهاز کاربایدنرختورمیباشد اینماده،مؤفهشورایعالی
گرنهمطابقتبصرهدوم سویبانکمرکزیاعاممیشودا
اینمادهمیبایستهزینهسبدمعيشتخانواربایددرنظر
کانونعالیسراسر گرفتهشود.درتاریخ23اسفندماه98،
کشوردرارتباطبا32کانوناستانهایکشور،نرخميانگين
کردنداما سبدهزینهرا6ميليونو600هزارتومانمحاسبه
کردهبودند کارفرمایاناینرقمرا۵ميليونتومانمحاسبه

ولذادرنهایتکارگر،کارفرماودولتبهرقمواحدیرسيدند
گروهحاضردر وآنرقم4ميليونو930هزارتومانبود.سه

جلسهاینرقمراقبولوبهامضارساندند.«
خ تورم و هزينه سبد معيشت برخی اما اعمال نشد *نر

اوخاطرنشانکرد:»متأسفانهباوجوداینکهنرختورممطابق
تبصره1وهزینهسبدمعيشتمطابقتبصره2بهبررسیو
جمعآوریرسيدهبوداماشورایعالیکارهيچیکازایندو
مؤلفهرارعایتنکردوزورنمایندگانکارگرنيزبهدوگروهدیگر
نرسيدودرنهایتصورتجلسهراامضانکردند.«ویافزود:
کاردرتاریخ26فروردینماه99 »مطابقماده167قانون
اینبخشنامهبرایاجرابهواحدهایتوليدیاباغشدوتنها

کهبااستفاده کاریبرآمداینبود کاریازدستنمایندگان
ازتشکاتکارگریومجرایدولتی،بهدیوانعدالتاداری
شکایتیراتنظيموارسالکنندتادیوانعدالتاداریدرزمان

مناسببهاینبخشنامهورودورسيدگیکند.«
اودرپاسخبهسؤالچگونگیروندجلسه9اردیبهشتعنوان
کرد:»مورخ9اردیبهشت99جلسهایمجازیبهمناسبت
فرارسيدنروزجهانیکاروکارگربرگزارودومؤلفهدرآنرسيدگی
گذاری شدنخستبخشنامهدستمزددرسال99وسپسدربارهوا
سهامشرکتهایشستادربورسبود.هموارهدرطولتاریخ
شاهدهستيمکهخوشبختانهبرخیوزراازخودباقياتالصالحات
بهجامیگذارندوبرخیدیگربخشنامههاییراصادرمیکنند

کهپسازآنهاتنهاناراضایتیباقیمیماند.«
*شستا در نقش بنگاه اقتصادی 

اصانیادامهداد:»درسال136۵هنگامیکهدکترغروی،مدیر
عاملسازمانتأميناجتماعیکشوربوددربارهصندوقهای
کنوننوپا گرچهاینصندوقهاا تأميناجتماعیعنوانکردکها
وجوانهستندوميزانورودیوخروجیآنهابسيارفاصله

داردامادرآیندهصندوقپيرودچارمشکلمیشود.«
گر10نفربهسازمانتأميناجتماعی ویاظهارکرد:»درگذشتها
کنونبهدليل کشوراضافهمیشد2نفربازنشستهمیشداماا
پيرشدنصندوقهاوبیمدیریبرخیمسئوان،هزینهاین
گر10نفر صندوقازطریقهزینههایدرآمدیتأمينمیشودوا
بازنشستهشود2نفربهصندوقتأميناجتماعیورودپيدامیکنند.
پيشبينیدکترغرویموجبدستورایجادشرکتهایشستاشد
بهدليلاینکهشرکتهایشستانقشبنگاههایاقتصادیراایفا
گرروزیسازمانتأميناجتماعی،درمانوهزنيههای کنندتاا
آندچارمشکلشدازسوداینشرکتها،هزینههایازم

سازمانتأميناجتماعیرابرطرفسازند.«
*سود حاصل از سهام در صندوق تأمين اجتماعی ؟

کرد:»متأسفانهبراثر کاربيان کانونعالیشورای عضو

کمبودبودجهدولت، بیمدیریتیدرشرکتهایشستاو
گذار کهدربورسوا کهسود10هزارميلياردی احساسشد
گرچهمطابقانتظار،خواستار شدبهجایدیگریرفتهاستا
فرستادناینسودبهسازمانتأميناجتماعیبودیم.در
جلسه9اردیبهشت99،وزیرکاردرویدئوکنفراساینموضوع
راتوضيحوباقسمجالهعنوانکردکهیکریالازاینپولبه
صندوقدولتنمیرودوهرچهکهمیفروشيمکهبهصندوق

سازمانبرمیگردد.«
اوازنگرانیهایفعلیدربارهبازاربورسچنينگفت:»نگرانی
گر کنونیمابهاینخاطراستکهگفتههاباعملتطابقندارد.ا
اینسودبهصندوقسازمانبازگردانندهمیشودپسچطور
میشودکهصندوقسازمانتأميناجتماعیبرایپرداخت
حقوقبازنشستگانخودباسود3۵درصدیازبانکشهرورفاه

پولبرداشتمیکندتاازپسهزینههایخودبرآید.«
گرچه98درصدازاینسهامهامتعلق گوید:»ا اصانیمی
بهکارگروکارفرمااستامامتأسفانهدرهيئتامنایسازمان
تأميناجتماعیازميان11نمایندهتنها2نمایندهکارگریداریم
و9نفردیگروزیرهاییهستندکهازسویدولتعضوشدند.
گذاری کهوا کنونباتوجهبهبینظارتیهانگرانهستيم ا
سهامفلسفهدیگریجزتأمينهزینههایسازمانتأمين

اجتماعیداشتهباشد.«
*کار مستمر بايد قرارداد مستمر داشته باشد

گرسودحاصلازفروش اودربارهسودبازاربورساظهارکرد:»ا
گذاریقادر سهامبهحسابصندوقبرسدوباسرمایه
شوندسهامهایبهتروبيشتریراخریداریکنندتاسهامبه
سودبرسدبیشکنيکوبهحالجامعهکارگریثمربخش

خواهدبود.«
عضوکانونعالیشورایکار،مشکاتجامعهبزرگکارگری
رااینطورارزیابیکرد:»یکیازمشکاتیکهساليانسالبه
کنونحل عنواندغدغهجامعهکارگریمحسوبمیشودوتا

نشدهاستبحثاصاحماده7تبصره1است.ماده7قانون
کاردوتبصرهداردوتبصره1آنایناستکهکارهایمستمرو
غيرمستمررامشخصکردهاستبرایناساسکارهایمستمر
کهتدواموجریانداردپسشخصی گفتهمیشود کاری به
کارمستمرمیشودبایدقراردادمستمر کهدراینحوزهوارد
داشتهباشدکهسالهایسالهيچدولتونمایندهایبر

اینتبصرهنظارتنکردند.«
*امنيت شغلی ،بزرگ ترین مشکل جامعه کارگری

کارگریامنيت کنونبزرگترینمشکلجامعه ویافزود:»ا
شغلیاست.کارگراناحساسناامنیمیکنندواینناامنی
ممکناستآثاروتبعاتبدیراازجملهطاق،فساد،کودکان
کارواعتيادرقمبزند.بهعبارتدیگرمیتوانگفت60درصد
ازاینمشکاتبهموجبناامنیشغلیجامعهکارگریاست
کهجامعهکارگریکوچکنيستواز83ميليوننفر۵3 چرا
ميليوننفرکارگرهستندبنابراینجامعهکارگریبسياربزرگ
وحائزاهميتاست.«اوهمچنينادامهداد:»درشورای
کهبيشاز3۵ کارخانههاییرا گذار، کار،قانون اسامی
کارگرداردراملزمبهتشکيلشورایاسامیمیدانداما نفر
شورایاسامیچگونهوچطورتشکيلشودباوجودکارگری
گرکارگری کهقراردادیکماهیاسهماهدارد؟درسایرکشورهاا
سهماهکارکندوکارفرماازاوراضیباشدپسازسهماهقرارداد
اودائمیمیشودامامتأسفانهدرکشورماچنينچيزیدیده
نمیشودبنابراینپيشنهادایناستکهدرسازمانکاراین

موضوعبررسیگردد.«
اصانیدرپایاناینگفتوگوخاطرنشانکرد:»بهطورحتم
امنيتشغلینباشدکيفيتکارنيزکاهشمییابدچونهيچ
گرقرارداد تضمينیازطولدورهکاریبرایکارگروجودندارداماا
بهطوردائمباشدوکارگربرحضورخوددرجریانکاراطمينان
یابدبیشکتاشبيشتریخواهدکردوبهاینسببکيفيت

کارنيزافزایشمییابد.«

تشریح اهميت جايگاه کارگران و نيازهای کنونی شورای عالی کار ؛

کارگر ، ستون تولید 

خبر

دستور ویژه وزیر صمت به سازمان حمايت: 

 دست سودجویان و فرصت طلبان را
از بازار خودرو کوتاه کنید

وزیرصنعت،معدنوتجارتباصدوردستورویژهبهرئيسسازمانحمایت
مصرفکنندگانوتوليدکنندگان،ازمسئواناینسازمانخواستتاباتوجه
بهوجودبرخیقيمتهایغيرمتعارفوفاصلهدارنسبتبهقيمتواقعی
کارخانه،باهمهمتخلفاناینموضوعبا خودرودربازارآزادنسبتبهقيمت
جدیتتماموقاطعانهبرخوردنمایندومراتبرامستمرابهمردماطاعرسانی
کيدنمودهاست؛بهمنظور گزارششاتا،رضارحمانیدراینراستاتأ کنند.به
حمایتازحقوقمصرفکنندگانوضرورتحساسيتموضوعازحيثوجود
جریانسودجویفرصتطلبپشتپرده،نسبتبهپيگيریجدیوبرخوردبا
عوقتبااتخاذتصميماتواقداماتمتناسب، قيمتسازیهایکاذب،دراسر
باهمکاریوهماهنگیکاملباسایردستگاههاینظارتیوامنيتیمواردبررسی
ونتایجبهدستآمدهجهتافزایشاحساسامنيتمصرفکنندگانواقعیو
درراستایحفظحقوقحقهشهروندیآحادمردم،مواردرابهاینجانبگزارش
نمایيد.ویتصریحکردهاست:ضروریاستاقداماتیهمچونپيگيری،شناسایی
وبرخوردبامتخلفاناحتمالیاحتکارخودرو،پيگيری،شناساییوبرخورد
قاطعوقانونیازطریقمراجعنظارتیوقضائیباسایتهایاینترنتیمتخلف
کنند؛دردستورکار کهباارائهقيمتهایکاذبفضایبازاررادچارالتهابمی
جدیسازمانحمایتقرارگيرد.دردستوروزیرصنعت،معدنوتجارتخطاب
بهسازمانحمایتآمدهاست؛رفعموانعثبتناممتقاضياندرسایتهای
فروشخودروسازانداخلیبجدودرسریعترینزمانموردرصددقيققرارگيردتا
کنندگانواقعیخودروهایتوليدداخلتسهيلشود شرایطبرایرفعنيازمصرف
گرانهمسوبامعاندانودشمناندرجنگاقتصادیوتحریمهای ودستسودا

ظالمانهغربازسرمصرفکنندگانکوتاهشود.
 

رئيس اتحاديه فروشندگان و توليدکنندگان لوازم خانگی:
 50درصد کااهای عرضه شده

در فروشگاه های مجازی، قاچاق است
رئيساتحادیهفروشندگانوتوليدکنندگانلوازمخانگیبابياناینکهبالغ
بر۵0درصدکااهایموجوددرفروشگاههایاینترنتیقاچاقاست،گفت:
کااها سایتهایفروشآناینازخأهایقانونیموجوددرزمينهفروش
کنند.بهگزارشفارس، گاهبودهوازآنسوءاستفادهمی درفضایمجازیآ
مرتضیميریدرگفتوگوباخبرنگارفارس،بااشارهبهسوءاستفادهگرانفروشی
برخیازسایتهایفروشاینترنتیلوازمخانگیگفت:متأسفانهگرانفروشی
گيرد،در وفروشکااهایقاچاقبهطورمحرزدراینسایتهاصورتمی
حالحاضرنيزدونمونهازشکایاتیکهدرسامانه124ثبتشده،پسازتأیيد
گرانفروشیتوسطاتحادیهبهسازمانتعزیراتارسالشدهاست.ویافزود:
برایمثالیکیازاینسایتهایمعروففروشلوازمخانگی،فریزرایرانیکه
قيمتآن3ميليونو۵90هزارتومانبودهرابهقيمت۵ميليونو890هزار
تومانبهفروشرساندهاست.ميریبابياناینکهدراینآشفتهبازار،برخیاز
کنند،اظهارداشت: سایتهایفروشاینترنتیبرخافمقرراتفعاليتمی
باتوجهبهاینگرانفروشیها،اتحادیهدرحالپيگيریاستتاليستقيمت
کااهایعرضهشدهدراینسایتهاراتهيهکندتابتواندآنهاراباقيمتهای
کرد.باتعطيلیبازارلوازمخانگی موجوددرنمایندگیهایفروشمقایسه
گذاریاجتماعی، وتوقفعرضهاینمحصواتدربازاردرطیطرحفاصله
عرضهکاایلوازمخانگیدرفروشگاههایاینترنتیانجامگرفت،امااخيرا
کیازآناستکهکااهایعرضهشدهدراینسایتها مشاهداتميدانیحا
واتفاقاسایتهایشناختهشدهدربينمردم،اختافقيمتقابلتوجهیبا
نرخهایاعامشدهازسوینمایندگیهایرسمیفروشدارد.ذکرایننکته
نيزازماستکهبرخیازاینسایتهالوازمخانگیبانامدوبرندمعروفکرهای
کنندکهدرحالحاضربهدليلمشکلمحدودیتهایتحریمی راعرضهمی

توليدآنهادرکارخانههایداخلیوعرضهآنهامتوقفاست.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
 بهبود محیط کسب وکار با کنار کشیدن 

دولت از تصدی گری اقتصادی
کنارکشيدندولتاز کسبوکار، گفت:یکیازجنبههایبهبودمحيط وزیراموراقتصادیودارایی
گذاریهامحققمیشود.بهگزارشکااخبربهنقل گریاقتصادیاستکهاینامرازطریقوا تصدی
ازایسنا،فرهاددژپسنددریکبرنامهرادیوییاظهارکرد:بستهایکهتحتعنوانسياستهایاقتصاد
گيراست.مقاممعظمرهبریوجوه مقاومتیازسویمقاممعظمرهبریاباغشده،بستهایجامعوفرا
گونضرورتهایتحولدراقتصادرادراینبستهموردتوجهقراردادهاند.ویادامهداد:علیرغم گونا

اعمالبدترین،ظالمانهترینوپيچيدهتریننوعتحریمهابرکشورحجمتجارتخارجیسال98و97
کشور تفاوتچندانینداردوهنوزمیتوان43تا44ميلياردداروارداتداشت.ازمجموعواردات
کشوربهرغم کااهایواسطهای،سرمایهایومواداوليهاست.دژپسندافزود: 8۵درصدمربوطبه
تمامیتحریمهاوفشارهایبينالمللیتوانستهافزونبر41ميليارددارصادراتغيرنفتیداشتهباشد
کهایننشانازظرفيتباایاقتصادایراندارد.بخشکشاورزیکشوردرسالهایگذشتهبهرغم
تمامیمشقتهاومشکاترشدخوبیراتجربهکردهاست.بدیهیاستکهتارسيدنبهیکاقتصاد
گيرفاصلهزیادیوجودداردامااقداماتبهگونهایبودهکه پایدار،باثباتوبارشدبالندهاشتغالفرا
توانستهبخشیازنيازمندیهایسوگيریاقتصادمقاومتیراپوششدهد.وزیراموراقتصادودارایی
کردوگفت:مقرراتزدایییکیازمقوات کاردرکشوراشاره درادامهبهمقولهبهبودفضایکسبو

بهبودبخشیفضایکسبوکاراست.

  چمن����ی :   تا مادام����ی که دول����ت ، در جايگاه 
 خ����ود ب����ه عن����وان کارفرم����ای ب����زرگ و ناظ����ر

 بی طرف حضور پیدا نکند هيچ س����اختاری 
به نفع کارگر و جامعه هدف نخواهد بود

مش����کل  بزرگ تری����ن  کن����ون  ا  : اصان����ی   
جامعه کارگری امنيت ش����غلی است. کارگران 
احس����اس ن����ا امنی م����ی کنن����د و ای����ن ناامنی 
ممکن اس����ت آثار و تبع����ات ب����دی را از جمله 

طاق ، فساد ، کودکان کار و اعتياد رقم بزند
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مدیرکلکتابخانههايعموميکرمانشاهعنوانکرد:
ثبتنام7500نفربرايشرکتدر

دهمينجشنوارهکتابخوانيرضوي
کرمانشاه- خبرنگاررسالت:

معصومه حسني خونساراظهار داشت:امسال تا کنون حدود ۷۵۰۰ نفر براي شرکت 
در اين مسابقه ثبت نام کرده اند و اميدواريم با مشارکت شهروندان اين جشنواره 
با قوت در استان کرمانشاه برگزار شود.ايشان با بيان اينکه تا نهم خرداد ماه سال 
جاري مهلت ثبت نام اينترنت جهت شرکت در جشنواره کتابخواني رضوي وجود 
دارد، افزود:اين جشنواره با معرفي کتاب، خانواده ها،دانش آموزان و گروه هاي 
سني مختلف را در فراغت ايام تعطيلي مدارس و دانشگاه ها به کتابخواني در 
فضاي مجازي ترغيب مي کند.وي خاطر نشان کرد:در دهمين جشنواره کتابخواني 
رضوي، ۱۲ عنوان کتاب در سه رده سني کودک،نوجوان و جوان و بزرگسال و 
در سه بخش فردي،گروهي، خانوادگي در نظر گرفته شده است.حسني خونسار 
هدف از برگزاري اين جشنواره را اشاعه و ترويج فرهنگ رضوي و گسترش فرهنگ 
کتابخواني دانست و بيان داشت:دهمين دوره جشنواره کتابخواني رضوي توسط 
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و با همکاري بنياد فرهنگي هنري بين المللي 
امام رضا )ع( و معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي در دهه کرامت 
برگزار مي شود.وي با اشاره به شرايط خاص و تعطيلي مراکز آموزشي، افزود:بر 
اين اساس دهمين جشنواره رضوي از شرايط ويژه اي برخوردار است و مشارکت 
در بخش مجازي با قوت ادامه پيدا مي کند.مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان 
کرمانشاه گفت:بخش مکتوب اين جشنواره به محض بازگشايي کتابخانه هاي 

عمومي برگزار خواهد شد.
    

معاونفنيوعمرانيشهرداريقزوین:
پروژهکمربنديسبزدرنيمهاول

امسالبهبهرهبرداريميرسد
قزوين- خبرنگاررسالت:

سيد محمد علمي در اين باره اظهار کرد: فاز اول که از تيرماه سال گذشته با اعتباري 
بالغ بر ۲۵۰ ميليارد ريال آغاز شده در زمستان ۹۸ به پايان رسيد.وي تصريح کرد: 
انعقاد فاز دوم در بهمن ماه سال گذشته با اعتباري بالغ بر ۵۵۰ ميليارد ريال منعقد 
شد که از همان زمان عمليات اجرايي آن آغاز شد که تاکنون ۱۰ درصد پيشرفت 
فيزيکي دارد.علمي با اشاره به اهداف اجراي اين پروژه خاطرنشان کرد:کاهش بار 
ترافيکي و تسهيل در عبور و مرور خودروها،احداث جاده سامت،افتتاح ۱۸ کيلومتر 
مسير دوچرخه سواري،افزايش سرانه ورزشي و فضاي سبز و… از جمله اهداف اين 
پروژه است.وي يادآور شد:با توجه به پيشرفت فيزيکي قابل قبول پروژه کمربندي 

سبز، پيش بيني مي شود تا پايان شهريورماه تکميل و به بهره برداري برسد.
    

نایبرئيسمرکزخدماتسرمایهگذاريخارجي
مازندرانمطرحکرد:

رتبهاولاستاندرجذب
سرمایهگذاريخارجي

ساري-خبرنگاررسالت:
موسي قاسم پيشه گفت: مرکز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان سال گذشته 
با جذب ۱۷ ميليون يورو حائز رتبه اول کشور شد.ايشان اظهار داشت: بر اساس 
نتايج ارزيابي وزارت کشور از وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي در استان هاي 
کشور درسال گذشته حکايت از آن دارد که تا پايان مهرماه ۱۳۹۸،در مجموع 
تعداد ۱۵ طرح سرمايه گذاري خارجي با مبلغ سرمايه گذاري تحقق يافته ۵۱/۸ 
ميليون يورو و با پيش بيني اشتغال ۸۳۲ نفر در کشور به بهره برداري رسيده است 
که در اين زمينه استان مازندران با حجم سرمايه گذاري ۱۷ ميليون يورو و اشتغال 
۲۰ نفر حائز رتبه اول در کشور بوده است.وي گفت:اين امرنشان دهنده عملکرد 
مناسب مرکز خدمات سرمايه گذاري و همکاري دستگاه هاي اجرايي استان به 
خصوص استانداري مازندران و برق منطقه اي مازندران در حوزه جلب و جذب 
طرح هاي سرمايه گذاري خارجي در ميان استان هاي کشور است.ازم به ذکر است 
استان هاي کردستان و خراسان جنوبي به ترتيب با مبلغ ۱۳/۴ ميليون يورو و ۱۰/۹ 

ميليون يورو عناوين بعدي را بين استان هاي کشور کسب کرده اند.
    

معاوندانشگاهعلومپزشکيهمدانخبرداد:
جذبنيروهايجدیددرکادردرمان

همدان- خبرنگاررسالت:
ابراهيم جليلي از استخدام نيروهاي جديد در کادر درمان استان همدان خبر داد و 
اظهار کرد: سال گذشته آزمون جذب نيروي کادر درمان استان همدان برگزار شد 
و در حال حاضر در مرحله گزينش اين نيروها هستيم.وي با بيان اينکه عمده ترين 
جذب نيروها در شهرستان تويسرکان و بهار است، گفت: در برخي از شهرستان ها نيز 
به صورت موردي جذب خواهيم داشت.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان با 
اشاره اينکه در حال حاضر در مرحله نهايي جذب اين نيروها هستيم و تا دو ماه آينده 
وضعيت مشخص شود تا نيروها وارد بيمارستان ها شوند، افزود:حدود ۱۰۰ نفر براي 
شهرستان تويسرکان و ۳۰ نفر براي شهرستان بهار جذب خواهد شد.وي بيان کرد: 

در بين استخدامي ها نيروهاي پزشک، پرستار،آزمايشگاه وجود دارد.
    

مدیرکلاوقافوامورخيریهیزد:
۸3ميلياردعوایدوقفصرفاجراي

نياتواقفانشد
يزد– خبرنگار رسالت:

حجت ااسام حسين زارع زاده اظهار داشت:در اين مدت ۳۳ ميليارد ريال از 
عوائد موقوفات با نيت هاي مذهبي صرف روضه خواني، اطعام فقرا و نيازمندان، 
عزاداري،تعزيه خواني،افطاري و برپايي مراسم وادت ائمه شد.وي با اشاره به اينکه 
وقف، گره گشاي برخي مشکات جامعه است، افزود:در زمينه امور خيريه اي همچون 
دستگيري از فقرا، تسهيل در ازدواج، کمک به بيماران، فراهم کردن زمينه تحصيل 
گروه هاي هدف و … ۲۵ ميليارد ريال از محل درآمد موقوفات مرتبط هزينه شده 
است.ايشان ادامه داد:همچنين يک ميليارد ريال از محل عوائد موقوفات مرتبط با 
حوزه اجتماعي به هزينه هاي مربوط به حسينيه ها،آب انبارها و مباحث بهداشتي 
اختصاص داده شد.زارع زاده عنوان کرد:در سال ۹۸ همچنين براي امور مربوط به 
مساجد،يک ميليارد ريال و مدارس علوم ديني و طاب حوزه هاي علميه ۲ ميليارد 
ريال از محل درآمد موقوفات متصرفي استان يزد هزينه شده است.وي بيان کرد:يک 
ميليارد ريال نيز صرف مخارج عتبات عاليات از قبيل بازسازي،طاب حوزه علميه 
 نجف، روشنايي قبور، خدام و … شده است.زارع زاده يادآور شد:در اين مدت 
۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال نيز صرف هزينه هاي عمراني، خدام و برگزاري مراسم 

مذهبي در آستان مقدس امامزادگان استان يزد گشته است.

خبر
مدیرمخابراتمنطقهکردستان:

171روستاياستانامسالازخدمات
اینترنتپرسرعتبرخوردارشدند

سنندج –خبرنگاررسالت:
آزاد حکمت گفت:امسال ۱۷۱ روستا خارج از برنامه توسعه يافته و 
از اينترنت پرسرعت برخوردار شدند تا دانش آموزان در اين روستاها 
از آموزش هاي آناين و مجازي استفاده نمايند. وي با بيان اينکه در 
حال حاضر ۵۰۱ روستاي استان از اينترنت پرسرعت مخابرات بهره 
مي برند، افزود: تمام زير ساخت هاي ازم براي استفاده مشتريان از 
خدمات با کيفيت ومطلوب فراهم است.مدير مخابرات منطقه کردستان  
اظهار داشت: در اوايل سال و بعد از اهداي اينترنت رايگان از سوي 
شرکت مخابرات ايران به تمام مشتريان adsl با هدف در خانه ماندن 
شهروندان، مخابرات منطقه با کمبودهايي در زمينه ip مواجه شد 
که به منظور بهبود کيفيت شبکه ديتاي استان با افزايش پهناي باند 
از ۲۰ گيگ به ۳۰ گيگ، افزايش ظرفيت سامانه BRAS استان به 
ميزان ۵۰ درصد و نصب و راه اندازي ۱۰ دستگاه سوئيچ که شرايط 
ِکنترل وهدايت ترافيک مصرفي در مسيرهاي مختلف را فراهم نموده 
است اين مشکات مرتفع شد.وي با بيان اينکه فراهم کردن تجهيزات 
براي افزايش پهناي باند در اين فرصت محدود با دشواري انجام شد، 
تصريح کرد: اين ميزان افزايش پهناي باند با توجه به شرايط خاص 
و ويژه اين روزهاي جامعه که شاهد گسترش ويروس کرونا هستيم 
در راستاي اصل مشتري مداري و تحقق مطالبات شهروندان از سوي 

مخابرات منطقه صورت گرفت.
آزاد حکمت در پايان گفت: اين منطقه در تمام شرايط حامي وپشتيبان 
مشتريان است و تاش دارد تا با کيفيت ترين محصوات مخابراتي 

را به مشتريان ارائه نمايد.
    

طيآیينيباحضورمسئوانبخشفوادشهرو
لنجانصورتگرفت:

قدردانيازکادردرمانيمقابلهبا
ویروسکرونابيمارستانشهيد

مطهريذوبآهن
فوادشهر- خبرنگار رسالت

طي آييني با حضور مسئوان بخش فوادشهر و شهرستان لنجان از زحمات 
مديران و کادر درمان مقابله با ويروس کرونا بيمارستان شهيد مطهري 
فوادشهر و پايگاه هاي بهداشت و سامت اين شهر قدرداني به عمل آمد.
بيمارستان شهيد مطهري ذوب آهن اصفهان از زمان شيوع بيماري کرونا 
فعاليت ازم براي کسب آمادگي جهت مقابله با اين بيماري را آغاز نمود و در 
اين راستا يک بخش را به طور کامل به پذيرش بيماران کرونايي اختصاص داد.
 اين بيمارستان بر اساس دستور العمل هاي وزارت بهداشت،ساير فعاليت هاي
درماني خود را کاهش و يا به طور کامل متوقف نمود و با ارائه خدمات کامل 
به بيماران کرونايي شهرستان لنجان، همياري قابل توجهي با اين شهرستان 
انجام داد .شهردار فواد شهر ضمن قدرداني از مديران وکادر درمان بيمارستان 
شهيد مطهري ذوب آهن اصفهان،گفت: شهرداري به منظور مقابله با بيماري 
کرونا بيش از ۱۲۰ هزار ليتر آب ژاول بين مردم توزيع کرده است.بابک 
محمدي افزود: روزانه با بيش از ۱۰ هزار ليتر مواد ضدعفوني، اماکن عمومي 

فوادشهرگندزدايي مي شود .
     

رئيسکميتهامدادامامخميني)ره(نيشابورخبرداد:
آغازاطعاممهدويباتوزیع
دوهزارپرسغذايگرم

نيشابور-خبرنگار رسالت:
هادي محمديان گفت: با اجراي طرح همسفره اطعام مهدوي با 
همکاري هيئات و مجامع مذهبي اين شهرستان ۷۵ هزار پرس غذاي 
گرم بين مددجويان کميته امداد و نيازمندان آسيب ديده از بيماري 
کرونا توزيع شد.ايشان افزود: در همين راستا در روز دوم ماه مبارک 
رمضان  دو هزار پرس غذا با همکاري مجمع انصارالحسين)ع( نيشابور 
توزيع مي شود.وي خاطرنشان کرد: کميته امداد امام)ره( نيشابور 
همچنين چهار هزار بسته حمايتي مواد غذايي بين مددجويان تحت 
حمايت در ماه مبارک توزيع مي کند،که اميدواريم با همت خيران و 
شرکت در اين امر خداپسندانه بتوانيم اين تعداد را به ۱۰ هزار بسته 

حمايتي افزايش و بين نيازمندان توزيع کنيم.
    

مدیرعاملشرکتشهركهايصنعتي
چهارمحالوبختياري:

222ميلياردریالدرشهركهاو
نواحيصنعتيهزینهشد

شهرکرد–خبرنگار رسالت:
به گزارِش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي چهارمحال و بختياري؛ 
در سال ۹۸ بالغ بر ۲۲۲ ميليارد ريال از منابِع مالِي داخلِي شرکت شهرک هاي 
صنعتي چهارمحال و بختياري در بخِش شهرک سازي براي تأمين زيرساخت ها در 
شهرک ها و نواحي صنعتي اين استان هزينه شد.مديرعامل شرکت شهرک هاي 
صنعتي چهارمحال و بختياري با اعام اين خبرگفت: بودجه  اصاحي مصوب 
سال ۹۸ اين شرکت در بخش شهرک سازي برابر ۲۰۱  ميليارد ريال پيش بيني 
شده بود که با توجه به عملکرد،خوشبختانه ۲۱ ميليارد ريال فراتر از برنامه    
مصو ب هزينه شد.حميدرضا فاح افزود: بر اساِس گزارِش آماري در حوزه   
شهرک سازي ؛ عملکرد سال ۹۸ اين شرکت از افزايش ۲۰۴  درصدي نسبت 
به سال ۹۷ حکايت دارد.فاح با تشريِح برنامه هاي شهرک سازي اين شرکت 
در سال ۹۹ ، اظهار داشت:بر اساِس تعريِف پروژه هاي جديد  ان شاءاه در 
سال جاري بيش از ۳۵۰ ميليارد ريال از منابِع داخلي اين شرکت براي 
اجراِي زيرساخت ها در شهرک ها و نواحي صنعتي چهارمحال و بختياري 
هزينه خواهد شد.ايشان همچنين گفت:از بدو تأسيِس شرکت شهرک هاي 
صنعتي در استان در سال ۱۳۷۰ ، اعتباري نزديک به ۷ هزار ميليارد ريال 
براي شهرک سازي در اين استان هزينه شد که از اين ميزان،مبلغ ۶ هزار و ۱۶۰ 
ميليارد رياِل آن،برگرفته از منابِع مالِي داخلي بود.گفتني است ۲۹ شهرک 
و ناحيه   صنعتي مصو ب در استان چهارمحال و بختياري وجود دارند که در 
۲۱ مورد از آن ها،شرايط براي واگذاري زمين به متقاضياِن سرمايه گذاري در 

بخش هاي مختلف توليدي،خدماتي و صنفي فراهم است.

سرپرستادارهکلراهداريوحملونقلجادهايگياناعامکرد:
صدوربيشازسههزارفقرهپروانهعبورترافيکي

رشت–خبرنگار رسالت:
عليپور با اعام اين خبر گفت: در سال گذشته ۳۴۲۵ فقره پروانه عبور بارهاي 
ترافيکي از سوي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گيان براي 
متقاضيان صادر شد.اين مقام مسئول افزود:اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۱  درصد افزايش  داشته است.عليپور در ادامه گفت: به منظور تأمين ايمني 
تردد و عدم بروز اختال در تردد وسائط نقليه در محورها و نيز در راستاي حفظ و 
حراست از راه و ابنيه فني راه ها به عنوان سرمايه هاي ملي، مشخصات بارهايي که 
نياز به حمل شدن دارد بايد به لحاظ طول،عرض و ارتفاع منطبق با مقادر تعريف 
شده در مقررات حمل و نقل بار در راه ها باشد.وي گفت:در برخي شرايط خاص نياز 
به جابه جايي محموله هايي با مشخصاتي خارج از مقادير تعريف شده در مقررات 
حمل و نقل بار در راه ها وجود دارد که اين بارهاي خاص ملزم به دريافت پروانه 

عبور از اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي مي باشند.

امامجمعهاردبيل:
کمکمؤمنانهباحفظکرامتانساني،یکاقدامخداپسندانهاست

اردبيل-خبرنگار رسالت:
نماينده ولي فقيه در استان اردبيل گفت: در راستاي توزيع کمک هاي مردمي حفظ کرامت انساني يک اقدام خداپسندانه است که موجب فزوني فضيلت و پاداش کار 
نيک در ماه مبارک رمضان مي شود.آيت اه سيدحسن عاملي اظهار داشت:نظام جمهوري اسامي در طول تاريخ در برهه هاي سخت ملي و تاريخي با حضور مردم 
در کنار وايت فقيه به خوبي درخشيده و قدرت خود را به همگان نشان داده است که يکي از وضعيت هاي بحراني اي که هم اکنون در کشور حاکم است  و ازمه آن باز 
هم حضور مردم زيرچتر وايت فقيه است.وي با اشاره به اينکه ايران اسامي از موقعيت هاي سخت اقتصادي با شايستگي عبور کرده است،افزود: وضع تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران يکي از اقدامات ظالمانه دولت آمريکا عليه ملت ايران بود که خوشبختانه توانستيم با تقويت بازوي توليد و اشتغال در داخل کشور و همچنين 
تبديل چالش ها به فرصت از اين تهديد دشمن نيز سربلند بيرون آمده و قدرت واقعي نظام را به رخ جهان بکشيم.ايشان تصريح کرد: توجه به مسئله امر به معروف و 
نهي از منکر و پاسداشت احسان و نيکوکاري در بين مردم از مسائل مهمي است که بايد در اين برهه سخت به آن توجه شود.عاملي ادامه داد:خداوند بارها در قرآن 
کريم از دستگيري مستمندان و کمک به نيازمندان سخن برده که هم اکنون ماه پربرکت رمضان فرصت مناسبي براي کمک به نيازمندان در کشور بوده که با عنايت 
سپاه پاسداران و بسيج کشور خوشبختانه يک رزمايش همگاني در قالب کمک مؤمنانه راه اندازي شده که مساعدت هاي مالي و معنوي مردم از طريق اين جبهه 
مردمي به زندگي اقشار آسيب ديده اميد بخشيده و رنگ مي دهد.عاملي گفت:شناسايي اقشار آسيب پذير توسط سپاه استان انجام شده و در مرحله نخست ۱۵ هزار 

بسته معيشتي و تهيه و توزيع شد که در مراحل بعدي نيز بسته هايي معين از اقام ضروري خوراکي و بهداشتي تهيه و توزيع خواهد شد.

فرمانداراسامشهرعنوانکرد:
احداثایستگاهمترويچهاردانگهباحمایتهايویژهاستاندارتهران

اسامشهر- خبرنگاررسالت:
مسعود مرسلپور گفت: با حمايت هاي ويژه اي که استاندار پرتاش تهران از عمليات اجرايي متروي شهرستان 
 دارد اميدواريم ايستگاه متروي چهاردانگه تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد.ايشان که در آيين کلنگ زني
احداث ايستگاه متروي چهاردانگه سخن مي گفت با بيان مطلب فوق اظهار داشت: پروژه متروي اسامشهر و 
اتصال اين شهرستان به خط ۳ متروي تهران از جمله پروژه هايي است که پس از۹ سال معطلي در سايه وحدت 
مسئوان در شهرستان اجرايي شد.وي با بيان اينکه عمليات اجرايي حفاري مکانيزه مترو اسامشهر که از اوايل 
دي ماه سال گذشته با سرعت مناسبي در حال انجام است ،گفت:در صورت اتمام تونل مترو تا شهر چهاردانگه 
و احداث ايستگاه مترو در اين شهر بهره برداري از آن انجام خواهد شد.فرماندار اسامشهر با اشاره به توفيقات 
شهرستان در سال ۹۸ از جمله در حوزه ايجاد اشتغال، افزايش سرانه هاي بهداشت و درمان و همچنين پيشرفت 
 طرح ها و پروژه هاي عمراني افزود:متروي اسامشهر نيز يکي از مهم ترين پروژه هاي شهرستان به شمار مي رود
 و اميدواريم با تأمين اعتبارات مورد نياز و همت مجري و کارفرمايان اين طرح در اسرع وقت شاهد

بهره برداري آن باشيم. 

استاندارسيستانوبلوچستانمطرحکرد:
پرداخت تسهيات دولتي به كارفرمایان به شرط بيكار نشدن كارگران

زاهدان- خبرنگاررسالت:
 احمدعلي موهبتي با اشاره به فرموده امام جعفر صادق )ع(

مبني بر اينکه ملعون است کسي که به کارگري 
در مورد دستمزدش ستم کند، گفت: اين سخن 
گرانبها تنها کارفرمايان را شامل نمي شود بلکه 
مسئوان و متوليان مرتبط با اين قشر زحمتکش 
و پرتاش را نيز در بر مي گيرد.ايشان با بيان اينکه 
صيانت از فرهنگ کار و تاش در آموزه هاي ديني 
و قرآني ما تأکيد شده است، افزود: نبايد اجازه 
دهيم روي آوردن جوانان به مشاغل کاذب، 

موجب تضعيف فرهنگ کار و تاش شود.
وي بيان کرد: چالش هاي اقتصادي ناشي از 
تحريم هاي ظالمانه دشمنان جمهوري اسامي 
ايران مشکات جدي را به قشر توليد کننده 
و به ويژه کارگران و اقشار آسيب پذير جامعه 
وارد کرده بود و اين مشکات با شروع بيماري 
کرونا به اوج خودش رسيده است، لذا بايد تاش 
کنيم حداقل ميزان آسيب هاي ناشي از آن را 

کاهش دهيم.

ايشان تأکيد کرد: بايد ترتيبي اتخاذ شود 
تا نمايندگان تشکل هاي کارگري متناسب 
با موضوع جلسه در نشست هاي کميسيون 
کارگري شوراي تأمين استان دعوت شوند 
زيرا مشارکت دادن در تصميم گيري فرآيند 

اجرا را تسهيل مي کند.

وي با تأکيد بر نظارت جدي بر عملکرد کارفرمايان 
و بانک هاي عامل خاطرنشان کرد: تسهيات به 
تنهايي نمي تواند مشکات حوزه کارگري کشور 
را رفع کند بلکه تصميمات درست مي تواند در 

اين زمينه مفيد و اثرگذار باشد.
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: از آنجايي 

که توقف عمليات اجرايي براي پروژه هاي عمراني 
استان عاوه بر تأخير در امر توسعه سيستان 
و بلوچستان بيکاري تعدادي از کارگران را نيز 
موجب مي شود، تاش شده اين استان بااترين 
سهم بودجه را در بين استان هاي کشور داشته 
باشد تا پروژه هاي نيمه تمام به اتمام برسد.

وي افزود: اختصاص رقم ۷۲۲ ميليارد تومان 
از محل اعتبارات تملک دارايي به سيستان و 
بلوچستان نشان دهنده توجه جدي دولت به 
اين استان است لذا بايد با استفاده از اين فرصت 
پروژه هايي که حداکثر منفعت را براي استان 
دارد، تکميل و بهره برداري شود.ماندانا زنگنه 
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري نيز در اين نشست گفت: با توجه به 
شيوع بيماري کرونا و بيکاري بخشي از کارگران، 
حمايت از جامعه کارگري و واحدهاي توليدي 
استان در دستور کار قرار گرفته تا با پرداخت 
يارانه معيشتي و مشوق هاي حمايتي بخشي 

از مشکات اين قشرها مرتفع شود.

معاوناستاندارآذربایجانغربي:
بيتوجهيبهفاصلهگذارياجتماعيوهوشمندباعثتشدیدکروناميشود

آیتاهاعرافيخطاببهرهبراندینيهندوستان:
حوزههايعلميهآمادههمکاريبارهبراندینيومعنويهندهستند

اروميه–خبرنگار رسالت:
 علي مصطفوي گفت: فعاليت مجدد صنوف

کم ريسک به منزله پايان کرونا نيست و بايد توجه 
داشت بي توجهي نسبت به فاصله گذاري اجتماعي 
و هوشمند باعث تشديد شيوع بيماري مي شود.

وي ضمن تبريک روز خليج فارس و ضرورت 
تبيين خدمات و اقدامات نظام و دولت به مردم 
افزود: انعکاس تاش مسئولين در راستاي ارتقاي 
خدمات رساني به مردم نقش بسزايي در تقويت 
مشارکت هاي اجتماعي دارد.مصطفوي توجه 

 رسانه ها به آگاه سازي عمومي در طرح فاصله گذاري
هوشمند و برجسته سازي و اطاع رساني مصوبات 
ستادهاي ملي و استاني مديريت کرونا را دو امر 
مهم دانست و گفت: نقش آفريني آگاهانه رسانه ها 
در اين دو مقوله موجب قطع سريع تر زنجيره 
انتقال ويروس کرونا مي شود.ايشان با اشاره به 
اينکه مصوبات ستادهاي ملي و استاني براي همه 
دستگاه هاي اجرايي ازم ااجراست، گفت: استان 
در تأمين بسته هاي معيشتي ويژه افراد نيازمند 
موفق عمل کرده است.مصطفوي در ادامه عاوه 

بر قدرداني از همه مجموعه هاي درگير با کرونا، 
به کسب رتبه دوم استان در جلب مشارکت هاي 
مردم در جلب کمک هاي مردمي اشاره کرد و گفت: 
حضور خيرين در اين امر خطير جاي قدرداني دارد 
و اميدواريم اين کمک ها استمرار داشته باشد.وي 
با بيان اينکه در خبررساني ها و اطاع رساني ها 
صحت خبر نبايد فداي سرعت شود، متأسفانه 
شاهديم در برخي خبررساني ها صحت فداي 
سرعت مي شود انتقاد سازنده و راهگشا موجب 
تقويت خدمت رساني به مردم مي شود، از انتقادات 

سازنده استقبال مي کنيم.
 مصطفوي همچنين گفت:عنايت خداوند و 
مجموعه اقدامات دولت در ساماندهي وضعيت 
درياچه اروميه باعث شده تا درياچه حال بهتري 
داشته باشد.وي افزود: احياي درياچه اروميه مصوبه 
نخست دولت تدبير و اميد بوده و امروز با هزينه کرد 
بيش از ۱/۲۰۰ ميليارد تومان توانسته از طريق 
اقداماتي چون ايروبي،مهار آب ها و مديريت 
کشاورزي و ساخت سد نقش بسزايي در احياي 

درياچه اروميه داشته باشد.

رئيسشوراياساميباقرشهرابرازکرد:
خدمتصادقانهوخالصانهمجموعهشوراي

اسامي،بهترینپاسخبهاعتمادمردم

رئيسسازمانجهادکشاورزيزنجان:
مبارزهباسنگندمدر106هزارهکتارازاراضي

گندمانجامشد
باقرشهر–خبرنگار رسالت:

حسين ابراهيمي گفت: خدمت صادقانه 
و خالصانه مجموعه شوراي اسامي، 
بهترين پاسخ به اعتماد مردم است.ايشان 
گفت:اعضاي شوراي اسامي با خدمات 
صادقانه و خالصانه مي توانند بهترين پاسخ 
را به اعتماد و انتخاب مردم دهند.مهندس 
ابراهيمي در ادامه افزود:مشورت يکي از 

ارکان مهم در تصميم گيري ها است و بنا به فرمايش 
پيامبر اکرم )ص( هيچ قومي مشورت نکردند جز آنکه 
به بهترين امور هدايت يافتند لذا خداراشاکرم که توفيق 
خدمت رساني به مردم را به ما عطا نموده است.وي در 
ادامه يادآور شد:بدون ترديد همراهي،حضور و مشارکت 

گسترده مردم يکي از پايه هاي اصلي تحقق 
انقاب اسامي بوده است و شوراها نيز با 
دارا بودن ماهيتي مردمي و نشئت گرفته 
از آراي مردم،مي توانند نقش بسزايي 
درتداوم و پيشرفت حرکت رو به رشد اين 
نظام الهي و مردمي داشته باشند.ايشان در 
پايان از تاش و همياري مجموعه اعضاي 
شوراي اسامي ادوار گذشته و همچنين 
دوره پنجم قدرداني نمود و افزود:اين فرصت را غنيمت 
شمرده و از تاش شبانه روزي اعضاي شوراهاي اسامي 
شهر و روستاها تشکر مي نماييم و از خداوند متعال براي 
اين تاشگران عرصه خدمت رساني سامت و موفقيت 

را خواستاريم.

زنجان–خبرنگار رسالت:
جواد تاراسي به عمليات مبارزه با آفت 
سن مادر در سطح اراضي کشاورزي گندم 
اشاره کرد و گفت:عمليات مبارزه در ۲۰ 
هزار هکتار از اراضي گندم و مبارزه با 
سن پوره در ۱۱۵ هزار از مزارع استان 
انجام خواهد شد و هدف از اين کار 
کيفيت بخشي به توليد گندم است.وي 

اظهار کرد: طي سال گذشته در ۱۰۶ هزار هکتار 
از اراضي گندم استان مبارزه با آفت سن گندم 
در زنجان انجام شد.ايشان با بيان اينکه از لحاظ 
تأمين تجهيزات و سم مورد نياز براي سم پاشي 
 مزارع کمبود و مشکلي در استان وجود ندارد

 ابراز داشت:با انجام عمليات مبارزه با 
سن گندم در استان، کيفيت توليد اين 
محصول سال به سال بهتر مي شود.

تاراسي به کشت گندم در زنجان 
اشاره کرد و گفت: امسال ۱۸ هزار 
هکتار از اراضي کشاورزي استان 
زير کشت گندم آبي و ۲۹۱ هزار 
هکتار ديم است و هدف گذاري براي 
توليد گندم بيش از ۵۰۰ هزار تن است.وي با بيان 
اينکه شهرستان خدابنده بيش از ۵۰ درصد از 
توليد گندم استان زنجان را بر عهده دارد،افزود: 
بيشترين اراضي کشت گندم هم مختص به اين 

شهرستان است.

قم-خبرنگاررسالت:
مدير حوزه هاي علميه کشور خطاب به رهبران ديني و معنوي 
هندوستان با اشاره به شيوع بيماري کرونا در کشورهاي مختلف 
جهان، ضمن ابراز همدردي با مصيبت ديدگان و آسيب ديدگان 
از پيروان تمام اديان و ملت هاي جهان، ابراز اميدواري کرد که 
تمام باها و نابساماني ها از جهان به ويژه کشور هند به دور باشد.

وي با تأکيد بر ضرورت عمل به توصيه هاي پزشکان در مقابله با 
شيوع ويروس کرونا، اين گونه باها را آزمون الهي و موجب تکامل 
و تعالي انسان و بصيرت نسبت به معاد و خداي متعال دانست 
و گفت: تبيين صحيح و عقاني اين گونه حوادث و چگونگي 
مواجهه با آن و پرهيز از دوقطبي غير واقعي علم و دين از وظايف 
نخبگان و مسئوان است که رهبران و عالمان ديني در اين زمينه 

مسئوليت مضاعفي دارند.ايشان گفت: مقابله با اين چالش و 
ساير بحران هاي معاصر مانند بي عدالتي، تبعيض هاي ناروا، 
تحريم هاي غير انساني، بحران زيست محيطي، جنگ، تروريسم، 
توليد و نگهداري ساح هاي کشتار جمعي مستلزم همفکري 
و همکاري بين المللي و مقابله همه جانبه با سياست هاي غير 
 مسئوانه برخي کشورهاي سلطه جو و قوانين يک جانبه گرايانه
و مبارزه همه جانبه با جريان هاي فساد، تبعيض، تحريم، 
ضدعدالت و اخاق و معنويت و پايبندي صادقانه به آموزه هاي 
مشترک انساني و ديني است.وي افزود: رهبران راستين ديني 
همواره بر ارادت و پيمان خود با ذات مطلق هستي و خدمت به 
انسانيت ايستاده اند و خواهند ايستاد و اين روزها در جمهوري 
اسامي ايران شاهد جلوه هاي وصف ناشدني از حرکت هاي 

داوطلبانه و همکاري گسترده دولت و اقشار مختلف ملت از 
جمله روحانيت و حوزه هاي علميه و بزرگان دين و طاب علوم 
ديني و جوانان امدادگر با هدايت مراجع ديني و رهبري معظم 
انقاب اسامي هستيم و بر اين پيوند آسماني افتخار مي کنيم.

آيت اه اعرافي در پايان اين نامه تأکيد کرد: حوزه هاي علميه، 
بزرگان و اساتيد و طاب آمادگي دارند ضمن تبادل تجارب 
علمي، پژوهشي، فرهنگي و امدادي به ويژه در عرصه مجازي، 
 فصل جديدي از همفکري و همکاري را با مراکز علمي بين المللي

و مراکز ديني و رهبران اديان و کشورهاي دنيا به ويژه رهبران 
ديني و معنوي هند آغاز نمايند تا با اين گفت وگو و تعامل صف 
واحد اديان در خدمت بشريت شکل گيرد و تمدن نوين ديني 

و معنوي ساخته شود.

معاونفرهنگيشهرداراصفهانخبرداد:
برگزاري95عنوانبرنامهمجازيدرهفتهفرهنگي

مدیرعاملشرکتصبافوادخليجفارسخبرداد:
رکوردتوليدصبافواددرفروردین99

اصفهان–خبرنگار رسالت:
محمد عيدي از برگزاري ۹۵ عنوان برنامه مجازي 
ويژه هفته فرهنگي اصفهان در چهار محور سامت 
جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي توسط سازمان 
 فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان خبر داد.

ايشان افزود: با توجه به شيوع ويروس کرونا به 
منظور جلوگيري از تجمع شهروندان و رعايت 
فاصله گذاري فيزيکي، امسال برنامه هاي ويژه 
هفته فرهنگي اصفهان توسط سازمان فرهنگي 
اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان با شعار  شهري 
که دوستش دارم به صورت مجازي برنامه ريزي شده 
است.وي با اشاره به  تقارن هفته فرهنگي اصفهان و 
ماه مبارک رمضان ادامه داد: برنامه هايي که براي 
اين هفته تدارک ديده شده، هفته فرهنگي و ماه 
رمضان را پوشش مي دهد،چون شعائر و مناسک 
ديني از يک سو و باورهاي پردوام مذهبي از 
 سوي ديگر در صورت بندي هويت ما نقش بسيار
تعيين کننده دارد.معاون فرهنگي شهردار اصفهان 
گفت: برنامه هاي اين هفته  مشخصه هاي هويتي 
جهانشهر اصفهان را در دو بخش فرهنگ عامه 
فولکلور و فرهنگ کارشناسي بازنمايي کرده و 
به چهار محور سامت جسمي،رواني،اجتماعي و 

معنوي که موجب نشاط اجتماعي مي شود،توجه 
ويژه اي خواهد داشت.عيدي گفت: جشنواره آواي 
خواجو به منظور شناسايي استعدادهاي خوانندگي، 
 گنج موزه جهت ارائه آثاري از گنجينه هاي

موزه هنرهاي معاصر و مرواريد فيروزه اي براي 
گراميداشت روز خليج فارس از جمله برنامه هاي 
ويژه هفته فرهنگي اصفهان است.وي ادامه داد: 
۷ هنرمند در ۷ شب براي برگزاري مصاحبه هاي 
تخصصي با هنرمندان ميانسال به صورت ايو و 
کروناآرت جهت ارسال آثار هنرمندان دنيا در قالب 
عکس و پوستر،برنامه همراه تاريخ شهر با محوريت 
معرفي تاريخ شفاهي اصفهان و رونمايي از مستند 
مشاغل راسته از ديگر برنامه ها است که در فضاي 

مجازي اجرا خواهد شد.

بندرعباس- خبرنگاررسالت:
مرتضي يزدخواستي در اين رابطه گفت:رکورد 
پيشين توليد اين شرکت مربوط به مرداد ماه ۹۸ 
به ميزان ۷۱ هزار و ۲۶۱ تن بود که در فروردين ماه 
سال جاري به ۷۲ هزار و ۹۲۸ تن رسيد. يزدخواستي 
افزود: همچنين همزمان با اين افزايش توليد، با 
تدابير اتخاذ شده و نظارت هاي فني رکورد کاهش 
ضايعات نيز در اين ماه به ميزان قابل توجهي 
شکسته شد.وي ادامه داد: هر چند که با توجه به 
شيوع ويروس کرونا با مشکاتي از قبيل کاهش 
نيروي انساني مواجه بوديم و عما حدود يک سوم 
از همکاران در هر شيفت فعال بودند اما با تاش و 
همت تمامي کارکنان، اين شرکت موفق به رکورد 
توليد و رکورد کاهش ضايعات در فروردين ماه 

سال جاري گرديد.يزدخواستي در ادامه با اشاره 
به مشکات ناشي از شيوع ويروس کرونا عنوان 
کرد: در اين شرايط با محدوديت هاي سرويس 
دهي و بهداشتي مواجه بوديم و همچنين بر اساس 
اقدامات پيشگيرانه از ورود پرسنلي که مشکوک به 
بيماري بودند نيز جلوگيري مي شد ولي با اين وجود 
توانستيم به رکورد توليد دست يابيم.مديرعامل 
شرکت صبا فواد خليج فارس درباره برنامه هاي 
اين شرکت در سال جهش توليد گفت: بر اساس 
برنامه  ريزي هاي انجام شده قصد افزايش ظرفيت 
در ارديبهشت ماه را داريم.يزدخواستي ادامه داد: 
تاش مي کنيم در سه گام اين مهم را محقق کنيم 
که در گام اول بايد ظرفيت بهره  برداري افزايش 
 EPC يابد و در اين راستا مذاکرات ازم با پيمانکار
صورت گرفته و در حال پيگيري است.وي افزود: در 
گام دوم بايد به لحاظ نيروي انساني و تکنيکال نيز 
تغييراتي اعمال شود که البته در شرايط کنوني به 
آساني ممکن نيست و در اين زمينه نيز پيگيري هاي 
ازم در دست انجام است.مديرعامل صبافواد خليج 
فارس تأکيد کرد:گام سوم اتخاذ تدابير ويژه اي جهت 
تأمين ماده اوليه است که تقريبا مهم ترين عامل در 

تحقق جهش توليد شرکت خواهد بود.



خبر

ترامپ: 
قطعنامه کاهش اختیارات جنگی علیه ایران 

توهین آمیز  بود!
کاهش کهبهقطعنامه رئيسجمهورآمریکاباحملهلفظیبهجمهوریخواهانی
اختياراتجنگیدولتعليهایرانرأیدادهبودند،گفتآنهابازیچهدموکراتها
برایپيروزیدرانتخاباتشدند.بهگزارشفارس،»دونالدترامپ«رئيسجمهور
آمریکا،جمهوریخواهانیکهبهقطعنامهکاهشاختياراتجنگیدولتشبرایاقدام
عليهایرانرأیدادهاندبهبادانتقادگرفت.بهنوشتهپایگاه»المانيتور«،ترامپگفت:
»اینقطعنامهکهتوسطدموکراتهابهعنوانراهبردیبرایپيروزیدرانتخابات
سومنوامبرازطریقتفرقهبينجمهوریخواهانمعرفیشد،بسيارتوهينآميزبود.
جمهوریخواهاناندکیکهبهآنرأیدادند،بازیچهدستآنهاشدند«.مجلس
سنایآمریکاماهفوریهاینقطعنامهرابا۵۵رأیموافقدربرابر4۵رأیمخالفبه
تصویبرسانداماترامپآنراوتوکرد.تيمکينسناتوردموکراتپيشازانجاماین
گيریگفت:»کنگرهبایدبهصورتفراحزبیایستادهوکاریکندکهاینرئيسجمهور  رأی

نتواندبدونرأیکنگره،واردجنگباایرانیاهرجنگدیگریشود.
    

رئيس حزب اپوزيسيون جمهوری خواه خلق ترکيه:
اردوغان مسئول اوضاع آشفته کشور است
رئيسحزباپوزیسيونجمهوریخواهخلقترکيهباانتقادشدیدازسياستهای
کنونی رئيسجمهوراینکشور،ویرامسئولاوضاعبداقتصادیترکيهدرمقطع
دانست.بهگزارشفارس،»کمالقليچداراوغلو«ازسياستهای»رجبطيباردوغان«
رئيسجمهوراینکشوربهشدتانتقادکرد.رئيسحزباپوزیسيونجمهوریخواه
گوباشبکهترکيهای»قرار«گفتکهاردوغانطیهفدهسال2  خلقترکيهدرگفتو
تریليونو346ميليارددارهزینهکردهکهاینمبلغسهبرابرچيزیاستکهترکيهاز
زمانبرپاییحکومتجمهوریدراینکشوردرسال1923تاسال2002هزینهکرده
است.قليچداراوغلوخاطرنشانکردکههيئتعالیبازرسیترکيهنظارتیبرمبالغ
هزینهشدهنداشتهاست.ویدرادامهاردوغانرابزرگتریندشمندموکراسیو
حقوقبشردانستکهمنتقدانومخالفانخودراتحتپيگردقانونیقرارمیدهد.
کثرمردمترکيهازسياستهایخارجیوداخلیشکستخورده، ویبااشارهبهاینکها
کندپيگردقانونی کوپرهزینهاردوغانبهستوهآمدهاند،گفتکهاوگمانمی خطرنا
مخالفانومنتقدانتنهاراهباقیماندندرحکومتاست.اینسياستمدارترکيه

پيشترنيزتصریحکردهبودکهپایاناردوغان»نزدیک«است.
    

 هشدار شدید اللحن جنبش فتح 

به صهیونیست ها
سخنگویجنبش»فتح«درخصوصطرحالحاقکرانهباختریتصریحکرد
چنانچهایناقدامشکلبگيرد،تمامتوافقهارابدوناستثناءباتلآویولغو
گيرراافزایشخواهدداد.بهگزارشفارس، خواهدکردومقاومتمردمیفرا
»اسامهالقواسمی«سخنگویجنبشفتحوعضوشورایانقابیفلسطين،
دربيانيهایتصریحکردکهدرصورتاجرایطرحالحاقکرانهباختری،تمام
گيرراافزیشخواهد توافقهاراباتلآویولغوخواهدکردومقاومتمردمیفرا
که گفت:»نخواهيمپذیرفت داد.سخنگویجنبشفتحدراینارتباط
کراتميانماورژیماسرائيلباشد«.اسامهالقواسمی طرحننگمرجعمذا
ادامهداد:»حقوقودرخواستماآشکاراست؛حقودرخواستمااجرای
قوانينومشرعيتبينالمللیاست.آمریکاواسرائيلموضعماراخوب
کيدکردکهانتخابجنبشفتحتازمانیکه میدانند.«القواسمیدرادامهتأ
»اشغالگراناسرائيلی«درسرزمينفلسطينهستند،تغييرنخواهدکرد.وی
درتشریحاینموضوعگفتکهانتخابفتحهمانمقاومت،مبارزه،پایداری

وردطرحهایمشکوکیاستکهحقملتفلسطينراکاهشمیدهد.

سند و کارت خودرو سواری پرايد مدل 1387 به شماره انتظامی 757 ط 32 ایران 53 
بشماره شاسی S1412287775190 به شماره موتور 2448159 بنام محمد انصاریپور 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود 
برگ سبز موتورسيکلت برین مدل 1387 به شماره انتظامی 619-43582 به شماره 
گرديده و از درجه  تنه NDN***125B8715760 و شماره موتور 07073885 مفقود 

اعتبار ساقط می باشد.
سند – کارت و برگ سبز موتورسيکلت مهران مدل 1389 به شماره انتظامی 619 – 
82195 به شماره تنه N20***125E8904514 و شماره موتور *N20*8800088 بنام 

گرديده از درجه اعتبار ساقط می باشد. ويسعلی بقایی مفقود 
کمپانی موتورسيکلت نمين تيپ CDI125 به رنگ مشکی مدل 1391  برگ سبز و سند 
ک 14587-754 شماره موتور 051178242 شماره تنه 9129351 متعلق به  شماره پا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. آقای یوسف خواجه زاده مفقود 
ک 474ص76 ایران -87 شماره موتور 135860043130  سند کمپانی پژو 206 مدل 87 پا
22701936 متعلق رضا اوجاقلوفرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط  شماره شاسی 

می باشد.
01063010 و شماره شاسی  و سواری پرايد به شماره موتور  کارت خودر برگ سبز و 
ک 24-659 م 13 به نام محمد محبی مفقود گرديده  S1412284443645 به شماره پا

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ک  وی سواری پرايد جی تی ايکس بنام مهدی قنبری به شماره پا برگ سبز خودر
گرديده و از درجه اعتبار  23-323 ص 86 شاسی: 5519878 موتور: 732053 مفقود 

ساقط می باشد.
ک 357 د 26 ایران-87 به شماره موتور 01399064 و  برگ سبز پرايد مدل 84 پا
شماره شاسی S1412284742262  متعلق به يحيی نعمتی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ک 385 ل 83 ایران – 46 موتور 2010261 و  برگ سبز و کارت پژو GLX 405 مدل 83 پا
به شماره شاسی 83042468 متعلق به رضا علی خواجوند دلسمی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ک 718 ص76 ایران- 87 موتور  کمپانی پاترول دو درب مدل 73 پا برگ سبز و سند 
Z24020052Z به شماره شاسی PNK15Z210689 متعلق به سعيد خدائی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ک 187س53 ایران -87 موتور 5385298 و شماره  برگ سبز پرايد 131 مدل 94 پا
وز داریوش فر مفقود و از درجه اعتبار  NAS411100F3421754 متعلق بهر شاسی 

ساقط ميباشد.
ک 72- 796  کوبیک MT سواری هاچ بک مدل 1398 به شماره پا برگ سبز خودرو 
و 41 و به شماره موتور M15/8771430 و شماره شاسی NAS841100K1012119 بنام 

کچوئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. رقيه عطائی 
اصل سند کمپانی – برگ سبز)شناسنامه( و کارت خودرو وانت بار رنگ سفيد روغنی 
ک 693 م 17 ایران 24 و شماره موتور 11284082820 و شماره  مدل 1385 به شماره پا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شاسی IN-12158715 مفقود 
سند خودرو سواری پژو 405 جی ال ايکس آی مدل 1385 به شماره انتظامی 69- 399 
د 37 و شماره موتور 12485172708 و شماره شاسی 24257108 به مالکيت حميد 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مازندرانی مفقود 
کمپانی – برگ سبز و سند مالکيت خودرو پژو آردی مدل 1383 سفيد روغنی به  سند 
شماره انتظامی 932ص61 ایران 13 شماره موتور 11783010998 شماره شاسی 83110983 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. به مالکيت حسين دلفروزی مفقود 
1395 رنگ  111 مدل  و پرايد  کمپانی خودر سند مالکيت )برگ سبز( سند 
 5657462/M13 سفيد به شماره انتظامی 436ه� 77 ایران 13 شماره موتور
گرديده و از درجه اعتبار  شماره شاسی NAS431100G5875502 مفقود 

ساقط می باشد.
کستری ش ش ایران 65- 942 ب 23 ش م   شناسنامه مالکيت پژو 206 مدل 84 رنگ خا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 15221206 ش شاسی 10805488 مفقود 
سند کمپانی و شناسنامه مالکيت پرايد مدل 87 رنگ نقره ای ش ش ایران 65- 258 
گرديده و از درجه اعتبار  ب 81 ش م 2330045 ش شاسی 1412287443444 مفقود 

ساقط می باشد.
ک 72- 435ط78  کمپانی خودرو پرايد 111 هاچ بک – مدل 1389 به شماره پا سند 
و شماره موتور 3359549 و شماره شاسی S5430089001643 بنام فهيمه شعبانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ک 72- 435ط78 و  برگ سبز خودرو پرايد 111 هاچ بک – مدل 1389 به شماره پا
شماره موتور 3359549 و شماره شاسی S5430089001643 بنام فهيمه شعبانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
و سواری هاچ بک سایپا تيپ تيبا 2 مدل  کمپانی، برگ سبز، بیمه بدنه خودر سند 
 NAS821100J1151568 و به شماره شاسی M15/8569209 1397 به شماره موتور
گرديده و از  ج مفقود  ک 765 ص 92 ایران 44 به نام فرزاد داورپناه دیز و به شماره پا

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ک 126  اصل برگ سبز )شناسنامه( و کارت خودرو سواری سمند ال ايکس به شماره پا
م 44 ایران 24 رنگ سفيد روغنی 1390 به شماره موتور 12490071981 و شماره شاسی 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. NAAC91CC6BF864206 مفقود 
اصل سند و شناسنامه مالکيت خودرو پرايد جی تی ايکس آی به رنگ نوک مدادی 
ک 69-134 و 31 و به شماره موتور 2333611 و شماره  متاليک مدل 1387 شماره پا
کلوخی فرزند غامحسين  کبری سليمی  S1412287715353 به نام خانم  شاسی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
و سواری وانت پیکان 1600 به  اصل شناسنامه مالکيت )برگ سبز( متعلق به خودر
رنگ سفيد روغنی مدل 1385 به شماره شهربانی 193 س 19 – ایران 41 و به شماره 
22109076 بنام آقای شيرعلی عبدولی  11285043158 و به شماره شاسی  موتور 
فرزند درويشعلی به شماره شناسنامه 15 و دارای شماره ملی 4199618627 صادره 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کوهدشت مفقود  از شهرستان 
کار مهندسی به شماره پروانه اشتغال 04927-300-12 به  اصل پروانه اشتغال به 
تاریخ صدور 1392/9/20 مربوط به نظام مهندسی استان مازندران – شهرستان 
نوشهر بنام اينجانب مرتضی پیری – فرزند علی به شماره ملی 0065797647 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالکيت موتورسيکلت مدل 83 رنگ قرمز به شماره شهربانی تهران 27539-23 
و شماره موتور 03-101462 و شماره شاسی BTV00036 به نام حسين ميرزائی بازرگانی 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. به شماره ملی 2691516237 مفقود 
ک ایران  برگ کمپانی سواری پژو TU3 -206 مدل 1389 رنگ آبی متاليک شماره پا
 NAAP03ED4AJ102385 99- 671 د 53 شماره موتور 14188069598 شماره شاسی

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. به نام ايمان والی هوشيار مفقود 
کمپانی و برگ سبز سواری هاچ بک هيوندای مدل 2015 رنگ آلبالویی متاليک  سند 
به شماره انتظامی 698 س 64 – ایران 51 و شماره موتور G4FAEU021711 و شماره 
شاسی MALBC51C3FM686247 به نام کمال خسروی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 1396 رنگ سفيد روغنی به شماره انتظامی 372 
ب 76 ایران 23 و شماره موتور 124K0999483 و شماره شاسی 816133 به نام مهرداد 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. زربخش مفقود 
ک موتورسيکلت پالس 180 رنگ مشکی مدل  کارت و پا کمپانی و برگ سبز و  سند 
1390به شماره انتظامی 38544- ایران 118 و شماره موتور 94721 و شماره تنه 9013989 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. به نام بانيپال پاچيده مفقود 
برگ سبز کاميونت ون نيسان رنگ آبی مدل 1387 به شماره انتظامی 662 ب 99 ایران 
23 و شماره موتور 432970 و شماره شاسی K145272 به نام مصطفی محسنی سه 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ده مفقود 
برگ سبز سواری پرايد 111 رنگ سفيد مدل 1398 به شماره انتظامی 386 ج 49 ایران 
88 و شماره موتور M13/6414932 و شماره شاسی NAS431100K1079638 به نام 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. سعيد سليمانی مفقود 
کارت خودرو پژو 405 مدل 1388 به  کمپانی و تسلسل اسناد و  اصل برگ سبز و سند 
شماره موتور 12487270693 و شماره شاسی NAAM01CAX9E820502 و شماره 
ک ایران 861/82 ج35 بنام حسين مجازی اميری مفقود گرديده و از درجه اعتبار  پا

ساقط می باشد.
 E31415932 اصل سند کمپانی خودرو سواری استيشن لندرور مدل 1364 و شماره موتور
ک ایران 365/72 ب 62 بنام حسن  و شماره شاسی PNKM17307957 و شماره پا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. فرامرزپور مفقود 
 682440-M13 اصل برگ سبز خودرو سواری سپند پی کی مدل 1383 به شماره موتور
ک ایران 641/72 ج 12 بنام عبداله جالی مقدم  و شماره شاسی 3030549 و شماره پا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود 
ر تو مو ه  ر شما به   1 3 8 3 ل  مد کی  پی  سپند  ی  ر ا سو و  ر د خو نی  کمپا سند  صل   ا

ک ایران 641/72 ج 12 بنام   M13-682440 و شماره شاسی 3030549 و شماره پا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  عبداله جالی مقدم مفقود 
کمپانی خودرو پرايد مدل 1383 به شماره موتور 00999626 و  اصل برگ سبز و سند 
ک ایران 438/62 د 29 بنام مصطفی  شماره شاسی S1412283379268  و شماره پا

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. علی پور مفقود 
برگ سبز کاميونت ون نيسان رنگ آبی مدل 1387 به شماره انتظامی 662 ب 99 ایران 
23 و شماره موتور 432970 و شماره شاسی K145272 به نام مصطفی محسنی سه 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ده مفقود 
برگ سبز سواری پرايد 111 رنگ سفيد مدل 1398 به شماره انتظامی 386 ج 49 ایران 
88 و شماره موتور M13/6414932 و شماره شاسی NAS431100K1079638 به نام 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. سعيد سليمانی مفقود 
وغنی به شماره انتظامی  1397 رنگ سفيد ر کمپانی سواری دنا مدل  سند 
147H0383623 و شماره شاسی  43 و شماره موتور  ایران   68 494 س 
گرديده و از  NAAW01HE7JE075467 به نام ريحانه شيدائيان آرانی مفقود 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کرون،هنوزتکليفخود دولتامانوئلما
کروناونحوهمواجههبا رادقيقاباویروس
محدودیتهایاضطراریمشخصنکرده
است.ایندرحالیاستکهدرميانعدهزیادی
ازشهروندانفرانسوی،عملکردایندولت
 زیرسؤالقرارگرفتهومطابقنظرسنجیها،
کثرشهروندانازوضعيتمدیریتدولتدر ا
مواجههباکووید19رضایتندارند.طیروزهایاخير،رسانههایفرانسوی
 بهبررسیآخرینتحواتاینکشوردرقبالشيوعکروناپرداختهاند.
دراینخصوصرادیوفرانسهگزارشدادهاست:اوليویهوران،وزیربهداری
فرانسهروزسهشنبههفتهگذشته،آخرینآماررسمیدربارۀشيوعویروس
کند،اعام کرونادراینکشورراکهازکاهشممتدوپایدارآنحکایتمی
کرون،رئيسجمهوریاینکشور،برای کرد.درهمينحال،امانوئلما
اطميناندادنبهمقاماتمحلیوآموزشیدربارهتدریجیبودنگشایش

مدارس،ازمدرسهایدرشمالغربیپاریسدیدارکرد.
هرچنداینآماردرآستانهسبککردنقرنطينهدرفرانسهازکاهش
کند،امامقامات مداومشماربيمارانودرگذشتگانحکایتمی
کشورباتوجهبهبیتابیمردمبرایخروجازخانهنگرانآن این
کهازروز١١ماهمهچرخشویروسروندیصعودییابدو هستند
ازهمينرودرروزهایاخيراظهاراتآنانبااحتياطبيشترهمراه
کرون،رئيسجمهوریفرانسهروزسهشنبهدر است.امانوئلما
 بازدیدازمدرسهایدر»پوآسی«واقعدرشمالغربیپاریس،درباره
گشایشکودکستانهاودورهابتدائیمدارسکهقراراستازدوشنبه
گردانرابپذیرند،نرمشفراواننشاندادوبازگشائیرا آیندهشا
بهفراهمبودنشرایطوارزیابیمقاماتشهرومسئوانآموزشی

وابستهساخت.
گردانبهمدارس هرچندپيشازایننيزگفتهشدهبودبازگشتشا
گيرد،امااینکبهنظرمیرسددرتاریخبازگشائی داوطلبانهصورتمی
کروندرسخنانخودبارهابر نيزاصراریوجودندارد.امانوئلما
کيد گردان«تأ بازشدن»تدریحی«وبازگشت»آهستهآهستهشا
کهدولتاینتصميمرابرایتضميناصل»برابری گفته کردهو
گردان کردهاست،زیراشماریازشا وعدالتاجتماعی«اتخاذ
درپیبستهشدنمدارس،بهسببموقعيتخانوادگی،قادربه
پيگيریآموزشازراهدورنيستندودرخانهنيزازچنينآموزشی

محرومماندهاند.
کهروز١١ماهمه کرد کيد رئيسجمهوریفرانسههمچنينبارهاتأ
کهنتایجآن پایانقرنطينهنيست،بلکهآغازمرحلۀتازهایاست
تحولآیندهرارقممیزند.ویگفت»همهچيزبهتحولشاخصهای
کنندهبستگیداردوبنابراین،قرنطينهمیتواندسبکترو تعيين

یاسختگيرانهترشود.«
نخستوزیرفرانسه،ادوارفيليپ،نيزدرچندروزاخيردربارهگشودن
کهبرخیازرسانههابهاحتمال قرنطينهچناناحتياطنشانداد
پشيمانشدنمقاماتاینکشورازآغازسبککردنمحدودیتها
اشارهکردند،بهویژهآنکهدولتتاریخگشایشدر»جزایرمایوت«،
کهپيشازاینبرای  سرزمينفرادریائیفرانسهدراقيانوسهندرا

 ١١ماهمهپيشبينیشدهبود،بهسببروندنامطلوبشيوعبيماری
کردنقرنطينهبراساسنقشه کرد.چگونگیسبک بهبعدموکول

شيوعبيماریاعامخواهدشد.
رادیو فرانسه 

گهی تاسيس آ
تاسيس موسسه غيرتجاری اتحاديه صنف تعميرکاران اتومبيل موتورسيکلت 
و دوچرخه شهرستان چابهار در تاریخ 97/9/21 به شماره ثبت 110 به شناسه 
ح  ملی 14008003768 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکميل گرديده خاصه آن به شر

گهی ميگردد: زیر جهت اطاع عموم آ
موضوع: انجام وظايف مقرر در قانون نظام صنفی حمايت و حفظ حقوق صنفی 
اعضا ايجاد و تحکيم اصول همکاری بین افراد صنفی تاش برای بهبود محيط 
کسب وکار تعامل با دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غيردولتی و بخش 
خصوصی در راستای وظايف و اختيارات خود همچنين تاش در راستای ارتقا 
کيفی خدمات رسانی به مردم و اطاع رسانی مناسب رسيدگی به شکايات 

دريافتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط 
2- مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3- مرکز اصلی استان سيستان و بلوچستان شهرستان چابهار بخش مرکزی 
شهر چابهار دريا بزرگ خيابان شهيد باهنر خيابان امداد طبقه همکف 

کدپستی 9971617380
4- اولين مدیران

1- خداداد هوت بشماره ملی 3650061325 به سمت رئيس هيئت مدیره  2-4 
آقای قادربخش آژ بشماره ملی 3650058228 به سمت نائب رئيس اول هيئت 
مدیره 4-3 محمد نور هوت بشماره ملی 3651310191 به سمت نائب رئيس 
دوم هيئت مدیره 4-4- آقای شاهد درزاده بشماره ملی 3651787923 به 
سمت خزانه دار و عضو هيئت مدیره 4-5 آقای عبدالشکور هوت بشماره 
ملی 6459258414 به سمت دبیر و هيئت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب 

گرديدند.
دارندگان حق امضاء: اسناد و اوراق مالی اتحاديه مانند چک ها، بروات، 
سفته ها، و اسناد و تعهدآور مالی با امضاء رئيس و خزانه دار و غياب هر يک 

نائب رئيس اول و ممهور با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.
6- اختيارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

7- بازرس اتحاديه آقای علی انور ميرنيا به شماره ملی 3650609819 به سمت 
بازرس موسسه برای مدت چهار سال مالی انتخاب گرديد.

گهی های اتحاديه  ج تصميمات و آ 8- روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت در
تعيین گرديد.

تاریخ انتشار 99/2/20
خ ش 99/2/20

گهی حق تقدم شرکت پمپ ابر   آ
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 88142 

شناسه ملی 10101325500
 به اطاع کليه سهامداران شرکت پمپ ابر سهامی خاص ثبت شده به شماره 
خ  که با عنايت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مور 88142 می رساند 
1398/12/22 و تفويض اختيار عملی نمودن افزايش سرمايه به هيات مدیره 
نظر به اينکه مقرر است سرمايه شرکت از مبلغ 1/825/000/000 ريال به مبلغ 
61/825/000/000 ريال منقسم به 6/182/500 سهم 10/000 ريالی با نام عادی 
از محل مطالبات افزايش يابد از کليه سهامداران محترم شرکت درخواست می 
گهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به %3288  شود از تاریخ نشر این آ
افزايش سرمايه استفاده نمايند و مبلغ رسمی خريد سهام را به حساب جاری 
شماره 247800219065 نزد بانک سپه شعبه هفتم تير به نام شرکت پمپ ابر واریز 
و فيش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران خيابان شريعتی خيابان وحيد 
ک 58 کدپستی 1911783681 و يا به شماره فکس 22911741  دستگردی پا
ارسال نمايند بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هيات مدیره می تواند 

گذار نمايد. سهام باقيمانده را به سایر متقاضيان وا
تاریخ انتشار 99/2/20

هیات مدیره شرکتخ ت 99/2/20

ش 138730422663000409 اداره ثبت شرکتها 
و موسات غیرتجاری چابهار

 |  گروهبينالملل| 
سرانجاماعضایپارلمانعراقبهبرنامه
دولتجدیدو1۵وزیرمعرفیشدهازسوینخستوزیر
مکلف)مصطفیالکاظمی(رأیاعتماددادند.بهاین
ترتيبدولتالکاظمیرسمیشدومراسمتحليف
رابهجایآورد.دراینميانگزینههایمعرفیشده
برایوزارتخانههایبازرگانی،دادگستری،فرهنگ،
کشاورزیوامورمهاجرانموفقبهکسبرأیاعتماد
گيریبرایسمتهایوزارتنفتو نشدند.رأی
کهاحتمالمیرفت،به امورخارجهنيزهمانطور
زمانیدیگرموکولشد.رئيسپارلمانعراقپيشتر
 پيشبينیکردهبودکهکابينهدراینجلسهباوجود
دشواریهاواعتراضاتموجوددربارهبرخیاز
نامزدهایوزارتخانهها،رأیاعتمادبگيرد.ویپيش
ازبرگزاریرسمیجلسهرأیاعتماددردفترشبا

کسيونهادیدارکرد. روسایفرا
درپیرأیاعتمادپارلمانعراقبهدولتالکاظمی
اودرتویيترنوشت:امروزپارلمانموقربهدولتمن
اعتمادکردومنباتيموزارتیبزرگواربهطورجدیبرای
جلباعتمادوحمایتملتمانتاشخواهمکرد.
الکاظمیافزود:ازتمامکسانیکهماراحمایتکردند
کنمواميدوارمگروههایسياسیهمگیبرای تشکرمی
کميتعراق، مقابلهباچالشهایسخت،حفظحا
کنند.هنوز امنيتوثباتوشکوفاییآنهمکاری
تکليفهفتوزارتخانهمشخصنيستوتازمانتعيين
تکليفشان،شخصنخستوزیربایدمسئوليتآنها
رابرعهدهبگيردوایندرشرایطیاستکهتهدیدات

مختلفیجامعهعراقرادربرگرفتهاست.
درخصوصترکيبکابينهبایدگفتکهبرایاولينبار
ازسال2003،دوافسرعالیرتبهنظامیدرارتش،قرار
استدووزارتخانهدفاعوکشوررادردستبگيرند.
کابينهحضور همچنينسهاستاددانشگاهنيزدر
دارندازجمله»خالدبتال«وزیربرنامهریزیازدانشگاه
اانبارو»علیعاوی«استاددانشگاه»پرینتسون«
آمریکا.باقیوزراءنيزپيشازایندرپستهاومناصب
مرتبطباوزارتخانهخودمشغولبهکاربودند.یکیاز
اعضایائتافالنصربهرهبریحيدرالعبادیبدون
ذکرنامخودبهوبگاهالعربیالجدیدگفتکهالکاظمی
بهطورموقتوزارتخانههایباقیماندهرادردست
خواهدگرفتکهمهمترینشانوزارتخارجه،نفت،
دادگستریوتجارتاست.بهگفتهویطبقتوافق
الکاظمیباگروههایسياسی،اوبایدظرفیکماه

اسامیهفتوزارتخانهرابهپارلمانببرد.
کهنخستوزیرعراقبهزودی گفت اودرادامه
رایزنیهایخودراباگروههایسياسیدرخصوص

هفتوزارتخانهآغازخواهدکرد.بهگفتهویجریانهای
گرفتن ُکرد،اصرارزیادیبرایبهدست سياسی
وزارتخارجهیانفتدارند.پيشبينیمیشودکه
پروندهاینوزارتخانههانيزپسازتعطياتعيدفطر
یعنیتاابتدایماهآتیميادی،بستهشود.»یحيی
المحمدی«ازنمانيدگانائتاف»القویالعراقيه«به
کهدرنهایت گفت رهبری»محمدالحلبوسی«نيز
باتمامیرایزنیها،الکاظمینتوانستکابينهخود
کلهدولت راتکميلکندوایندرحالیاستکهشا
کهدرغير کاملباشد بایدبرایانجاموظيفهخود
اینصورتعراقدربرخیپروندههاازجملهمسئله

معترضانبامشکلمواجهخواهدشد.
»عامرالفایز«عضوائتافالفتحبهرهبری»هادی
تمامی که گفت لجدید ا لعربی ا به لعامری« ا
وزارتخانههایباقیماندهمهمهستند؛امابرخی
جریانهایسياسیهمچنانبهدنبالسهمخواهی
کارالکاظمیدر کيدکردکه حزبیهستند.الفایزتأ
نبودوزارتخانههایهفتگانهدشوارخواهدبودو
کهنخستوزیرهمانند معترضاننيزنمیپذیرند
دورهنوریالمالکیبخواهدمدیریتچندوزارتخانه
رادردستبگيرد.»هشامالهاشمی«تحليلگرسياسی
عراقنيزدرخصوصتهدیداتپيشرویدولتجدید
گفت:»درخصوصبحرانشيوعویروسکرونا،انحصار
ساحدردستدولت،مقابلهبابازگشتداعش،
کشوراز روابطباایااتمتحدهآمریکاوخروجاین
عراق،بدهیهابهصندوقبينالمللپول،بازگشت
کمهعامانتيراندازیبه اعتراضاتمردمیومحا

سویمردم،انتخاباتزودهنگام،بودجهمالیبرای
سالجاری،بحرانمالیدرپیسقوطقيمتنفتو
تأمينبودجهحقوقکارمندانوبازنشستگانوغيره
کهتمامیآنهاتهدیداتبزرگی کنيم صحبتمی

برایدولتمحسوبمیشود.«
»مهدیالصميدعی«مفتیاهلسنتعراق،روزجمعه
کابينه»مصطفیالکاظمی«نخستوزیر تشکيل
جدیداینکشورراتبریکگفت.الصميدعیباانتشار
بيانيهایخطاببهالکاظمیگفت:»بارغبتوشجاعت
بررویمسئلهاخراجنيروهاینظامیوآمریکاییاز
عراق،کارکن؛زیراایننيروها،]نيروهای[قدرتمند
وامين]عراق[راازبينمیبرند«.پایگاهخبریشبکه
گزارش »العهد«بهنقلازمفتیاهلسنتعراق
داد،الکاظمیبایدتمامیکسانیراکهفتنهافروزی
مذهبیکردهاندوحاميانعناصرداعشبودهاندو
»سياستمدارانداعشی«نيزهستند،بازخواست
گفت:»طییکماه، کند.ویخطاببهالکاظمی
کنيم، حمایتتمامعراقيهارابرایتوتضمينمی
ولیبهخاطریکمشتسياستمدارداعشی،ملت
بزرگوتاریخمملوازمردانگیوقهرمانعراقراارزان
مفروش«.الصميدعیدرادامهازنخستوزیرعراق
خواستکهبهمطالباتملتومعترضاناینکشور
اهميتدادهوآنراعملیکند.مفتیاهلسنتعراق
کهموضوع کرد همچنينازالکاظمیدرخواست
غالتحصيانرابررسی زندانيان،آوارگان،بيکارانوفار
وتکليفآنانرامشخصکند.ویدرپایانپيگيری
موضوعداوطلبانملتعراقراکهبراساسفتوای

کردند، کناردولتمبارزه جهاد،بسيجشدندودر
کهبایداینافرادتکریم کرد کيد خواستارشدوتأ
شوند.منظورصميدعیازاینافراد،رزمندگان
حشدالشعبیعراقاست.حشدالشعبیدرسال
2014وبافتوایمرجعيتعراق،برایمبارزهباگروه
تروریستیداعشتشکيلشد.سازمانبدرعراقنيز
دربارهتشکيلکابينه»مصطفیالکاظمی«نخست
وزیرجدیداینکشوربيانيهایمنتشرکرد.سازمان
بدربابياناینکهتشکيلکابينهجدیدبهمعنایپایان
دوراندولتپيشبرداموراست،ابرازاميدواریکرد
کابينهالکاظمی،»ازپختگیسياسیبرخوردار که
باشدوبتواندتمامیمسئوليتهاییراکهبرعهده
آناست،انجامدهد«.شبکهخبریالغدیرضمن
نقلاینبيانيه،گزارشداد،سازمانبدراميدواراست
کهکابينهجدیدبارهنمودهایحکيمانهمرجعيت
ومطالباتملتعراقبرایحرکتبهسمتعراِق
کاملهمخوانیداشته کميت مستقلودارایحا
کابينهالکاظمیباید کيدبراینکه  باشد.بدرباتأ
»بهسمتاجرایمصوبهپارلمانمبنیبراخراج
کند«،تصریح کشور،حرکت نيروهایخارجیاز
کرد،ایندوره،مشکاتاقتصادیزیادیبرسرراه
کابينهجدیدوجودداردوبحرانکرونانيزمزیدبرعلت
شدهاست.اینسازمانبااشارهبهمشکاتامنيتی
وافزایشفعاليتتروریستیداعشدرمناطقمختلفی
ازعراق،تصریحکرد،بهخاطرهمينمشکات،دولت
کنونیباید»برایمقابلهبااینمشکات،منسجم

وقدرتمندباشد.«

مصطفی الکاظمی رسما نخست وزیر عراق شد ؛

خروج موقت بغداد  از   بن بست سیاسی  
 سازمان بدر: کاظمی اخراچ اشغالگران آمريکایی را  فورا  در      دستور کار قرار دهد

ادامه پذیره نویسی غیرحضوری واحدهای 
سرمایه گذاری ETF در بانک ملی ایران

باتوجهبهلزومرعایتپروتکلهایبهداشتیدرکشوربرایمقابلهباشيوعویروسکرونا،
پذیرهنویسیغيرحضوریمتقاضيانخریداریواحدهایصندوقسرمایهگذاریواسطه
گریمالییکم)ETF(دربانکملیایرانادامهدارد.بهگزارشروابطعمومیبانکملی
ایران،اینبانکباتوسعهوتقویتزیرساختهایخدماتالکترونيکوغيرحضوری
خوددرتاشاستاینبارهمدرکنارمشتریانوهموطنانعزیزباشدتادرکناردولتدر
جهتقطعزنجيرهانتقالویروسکروناگامبردارد.ازاینرووبهجهترفاهحالمشتریان
گرانقدر،پذیرهنویسیغيرحضوریمتقاضيانخریداریواحدهایصندوقسرمایهگذاری
واسطهگریمالییکم)ETF(ازطریقسامانهاینترنتی»بام«،اپليکيشن»بله«،سامانه
اینترنتیIPG،اپليکيشنایواو»نشانبانک«دراپليکيشنآپامکانپذیراست.همچنين
واحدارتباطمردمیشرکتهایدادهورزیسداد،پرداختالکترونيکسدادوآسان
پرداختپرشين،امورمربوطبهعملياتبااپليکيشنهاودرگاههاراپاسخگوخواهند
بود.ازمبهذکراست،پذیرهنویسیازبامدادروزیکشنبه14اردیبهشتماهسالجاری
آغازوتاچهارشنبه31اردیبهشتماهادامهداردوتااینزمانبدليلغيرحضوریبودن

روشهایبانکملیایرانبااستقبالبسيارخوبیمواجهبودهاست.
    

پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF( در بانک اقتصادنوین

گریمالییکم، گذاریقابلمعامله)ETF(باعنوانواسطه پذیرهنویسیصندوقسرمایه
گزارشروابطعمومیبانکاقتصادنوین؛باقيمانده دربانکاقتصادنوینآغازشد.به
سهامدولتدربانکهایصادرات،ملت،تجارت،شرکتهایبيمهالبرزوبيمهاتکایی
گذاریقابلمعامله گذاریصندوقسرمایه امينازطریقپذیرهنویسیواحدهایسرمایه
گذارخواهد گریمالییکمبهعموممردم)اشخاصحقيقی(وا دربورس)ETF(واسطه
شدوهموطنانعزیزمیتوانندازطریقسامانهثبتناموخریدواحدهایصندوقهای
گذاریدرسایتبانکاقتصادنوینبهنشانیhttps://etf.enbank.irویامراجعه سرمایه
بهشعباینبانکدرسراسرکشورنسبتبهخریدواحدهایاینصندوقاقدامنمایند.
برایناساسپذیرهنویسیبرایهرفرددارایکدملیتاسقف20ميليونریالامکانپذیر
خواهدبودومحدودیتسنینيزبرایمتقاضيانوجودنخواهدداشت.قيمتسهام
گذاریصندوقدرروزشروعپذیرهنویسی،متوسط تشکيلدهندهواحدهایسرمایه
گذاری(بااحتساب20  گذشته)منتهیبهانتشارفراخوانوا قيمتسهامدرسیروز
گذارانوباهدفانجام درصدتخفيفاستکه۵واحددرصدازآنبهعنوانداراییسرمایه
عملياتبازارگردانینزدصندوقنگهداریخواهدشد.همچنينداشتنکدمعاماتی)کد
بورسی(برایپذیرهنویسیالزامینيستومتقاضيانبرایانجاممعاملهاینواحدهاکهاز
دوماهبعدازتخصيصامکانپذیراست،میتوانندبهتدریجدرماههایآیندهودرفرصت
مناسبنسبتبهثبتنامدرسامانهسجامودریافتکدبورسی،مطابقرویههایشرکت

گذاریمرکزیوتسویهوجوه،اقدامکنند. سپرده
    

بانک رفاه حامی حوزه تولید کشور است
کهدرخدمت کند اساسوپایهرشد،حرکتوتوسعهکشور،توليداستوبانکرفاهافتخارمی
فعااناقتصادی،توليدیوقشرزحمتکشکارگراست.بهگزارشروابطعمومیبانکرفاهکارگران،
للـهگانیمدیرعاملاینبانکازشرکتلولهوماشينسازیچهاردانگهبازدیدودرجلسهایبا
مسئواناینشرکتگفت:بانکرفاهکارگرانخدمتبهقشرزحمتکشکارگر،بازنشستگانو
فعااناقتصادیراجزوافتخاراتخودمیداندوهموارهآمادگیازمبرایگسترشتعاماتبا
پيشگامانحوزهتوليدکشوررادارد.للـهگانیافزود:ارتباطنزدیکباحوزهتوليدوآشناییبامدیران
فعالوخوشناماینحوزهازالزاماتکسباطاعازفعاليتهایاینعرصهبرایبهرهبرداریدر
تصميمگيریهایبانکاست.مدیرعاملبانکضمنقدردانیازمدیرانوکارگراناینشرکت
تصریحکرد:باوجودمشکاتداخلیوتحریمهایظالمانهایکهعليهکشورمادرجریاناست،
شرکتلولهوماشينسازیایرانبسيارخوبوموفقعملکردهاستکهنشانازمدیریتعالیو
تاشوهمتجمعیاینشرکتدارد.للـهگانیاظهارداشت:اینشرکتدرمنطقهکمبرخوردار
عاوهبراینکهتوانستهاستبهحرکتچرخهایتوليدکشورکمککند،درایجاداشتغالنيزموفق
عملکردهاستکهاميدواریماینروندهمچنانادامهداشتهباشد.مدیرعاملبانکادامهداد:
ایجاداشتغالیکیازمهمترینمباحثاقتصادکشوراستکهبانکرفاهنيزباایجاد"مرکزحمایت
اجتماعیواشتغالزاییمناطقمحروم"درصددحمایتازواحدهایتوليدیوکمکبهایجاد
اشتغالبهویژهدرمناطقمحروموکمبرخورداراستتابتوانيمدرسالیکهباعنوان"جهشتوليد"
نامگذاریشده،وظيفهومسئوليتخودراانجامدهيم.درابتدایاینجلسه،مدیرعاملشرکت

لولهوماشينسازی،گزارشیازفعاليتهاوشرایطکنونیاینشرکتارائهکرد.
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| گروه اجتماعی|

گر بخواهيم به غيراز مصيبت کرونایی که بر ما عارض شده، مهم ترین  ا
اتفاقات ایران را  نام ببریم، بی شک زلزله های مکرر در نقاط مختلف کشور 
يکی از آن ها است. زلزله هایی که کشته و زخمی های بسياری برجای نهاده و 
کش بر جسم  اثرات آن داغی است بر دل مردم زلزله زده و همچنان سايه هولنا
که  کند. شاهد مثال، همين لرزشی است  و جان این سرزمين سنگينی می 
ساعت 48 دقيقه پس از نيمه شب جمعه به وقوع پیوست و باعث هراس و 

نگرانی پايتخت نشينان شد و آنان را سراسيمه و آشفته به خيابان ها و کوچه ها 
کمبود بنزین و احتمال بروز مشکل در  کشاند و جايگاه های سوخت از بیم 
شبکه سوخت رسانی مملو از جمعيت شد اما هم زمانی این زلزله با شيوع 
کرونا بر دامنه نگرانی ها افزود و شهروندان را در موقعيتی دوگانه قرارداد؛ از 
يک سو اضطراب ناشی از کرونا در بیرون منازل و از سوی ديگر ترس وقوع زلزله 
شديدتر سبب شد، افراد شب خود را در اتومبيل ها، ميادین و خيابان ها و 

پارک ها به صبح برسانند. 

»رسالت« از زلزله تهران و تبعات بی توجهی به این بای طبيعی گزارش می دهد؛

تب کرونا،  لرز   زلزله

کهابتداپيشلرزهایباشدت2.9دهمریشتر گذشته شب
خدادوسپسزلزلهدومباشدتبيشتریپایتخت درتهرانر
کسیباملزوماتبهداشتی کمتر راتحتتأثيرخودقرارداد،
پمپبنزینویاخيابانهاو چونماسکودستکشدر
بوستانهاحضوریافت،بههمينعلترضاکرمیمحمدی،
رئيسسازمانپيشگيریومدیریتبحرانشهرتهراناز
جشدهبودند، کهدرپیترسزلزلهازخانهخار شهروندانی
کنندوبه خواستحتمافاصلهخودرابادیگرانرعایت

پروتکلهاومقرراتبهداشتیستادملیمقابلهبا
کرمیمحمدی کروناتوجهداشتهباشند.

کرد، کيد باارائههشدارهایازم،تأ
گرشهرونداندرپارکهاوفضای ا
سبزهستندازتماسبانيمکتها
ولوازمورزشیوتفریحیدرپارک
خودداریکنندومسائلبهداشتی
راهمچنانمدنظرقراردهندو
چنانچهدرخودروهستند،حتما
کهبهتراست توجهداشتهباشند
درحاشيهایامنازمسيرتوقف

کنند.رویپلهایازیرپلودرمجاورت
ساختمانهایبلندنيزباخودرووحتی

گفت بهشکلپيادهتوقفنکنند.اواینراهم
که»احتمالداردآمادهباشمدیریتبحرانبرایزلزلهتا

سهروزآیندهادامهداشتهباشد.«

این»زمينلرزهبهبزرگی۵/1ریشتردرعمق7کيلومتریزمين،مرزاستانهای
مازندرانوتهراندرحوالیدماوندرالرزاند«وبراساسآخرینبرآوردهایصورت
کمترینمقدار2/1وبيشترین3/9در که گرفته،بيشاز40پسلرزهداشته
مقياسریشترثبتشدهاست.باتوجهبهلرزهخيزیگسلمشاء،مقاماتمسئول
کهشهرونداناپليکيشنشهرآمادهرانصبونکاتآموزشیدر کردند توصيه
خصوصزلزلهرامطالعهکنند.حيدرکلهری،معاونآموزشومشارکتهایمردمی
کز سازمانپيشگيریومدیریتبحرانشهرتهرانهمبااعامخبرجانماییمرا
امناضطراریشهرتهرانبرروینقشهاینشهرتوضيحداد:»روینقشهتهران
کزامناضطراریشناساییوجانماییشدهکهبا حدود2400نقطهبهعنوانمرا
توجهبهآنکهشهرپویاودرحالتغييروتحولاست،طبيعیاستبهروزرسانی
کزبهصورتمستمرانجامخواهدشدوهدفازتهيهنقشهتخليه اینمرا
امناضطراریمحاتشهرتهران،شناساییوانتخابمکانهای
امنودردسترسبرایتخليهواستقرارشهروندانظرف72ساعت
پسازبحراناست.شهروندانبایدبداننددرساعتهایاوليه
کداممکانعمومیمثلبوستانها،مساجد،مدارسو زلزلهدر
مجموعههایورزشیمیتوانندحضوریابندتااضطرابواسترس
کمدرکجا کمتریداشتهباشند.خانوادههاهمبایدبداننددست
کردهوازسامتهمباخبرشوند.«امابعداززلزله یکدیگرراپيدا
بهدستوروزیرورزشوجواناندربهایاستادیومآزادی،تختی،
کشوری،شيرودیوانقابونيزتعدادقابلتوجهیورزشگاهدردماوند
کناضطراری کرد:اما کيد بهرویشهروندانبازشد.استاندارتهرانهمتأ
گذشته17مرکزروبازتهرانبرایاسکان برایاسکانموقتوجودداردوشب
کهداردباید گیهایی موقتدرهایشانبازشدمنتهیدرتهرانباتوجهبهویژ

اقداماتویژهتریدرنظربگيریم.

فوت بر اثر ترس از زلزله

احساس لرزش زمین در استان های همجوار

گسل کرده،فعالشدن آنچهبيشازهمهاسبابنگرانیرافراهم
گسلتواناییلغزایی کهبهزعمصاحبنظراناین مشاءاست
بااتریراهمداردونمیتوانمدعیشدزلزلهبابزرگای۵ریشتر
کاملانرژیآنشدهاست.دکترحميدرضا دیشبباعثتخليه
کيد نانکلی،رئيسادارهژئودزیسازماننقشهبرداریکشورهمتأ
کيلومتر،ازسمتفيروزکوهبهسمت گسلمشاءبهطول200 کرد:
کرجامتدادداردوزلزلهتهران،بهدليلحرکتاین شمالتهرانو
ع،استادتمامپژوهشگاهبينالمللی گسلبودهاست.مهدیزار
گسل گفتوگوباخبرنگارمهر،اذعاننمود:»این زلزلهشناسیدر
همچنانظرفيتایجادزلزلهبزرگتریراهمداردویاباَتاقیبا
کيلومتربااینگسلفاصلهدارد،شمال که20 گسلشمالیتهران

شرقیتهرانراتحتتأثيرقراردهدوپسلرزههایی
کهاتفاقافتادهمیتواندسيکلزلزلهباشد،

کرمانشاههمشاهد کمااینکهدرزلزله
4/3 بودیمابتدایزلزلهباقدرت
ایجادشده،پسازبيستدقيقه
زلزله2/۵ریشتریآمداماپس
با زلزلهاصلی 20دقيقه  ز ا
7/3ریشترایجاد بزرگای
شد.«البتهابعادزمينلرزه
، ه یبهشتما د ر ا 1 9 
که نبوده زهای ندا بها
تعدادیبیخانمانبهجا
بگذارداماشدتآنبه
حدیبودهاستکهنهتنها
دماوندیهاوتهرانیهاو
ورامينیهابلکهاهالیری،
کدشت،مارد،بهارستان پا
واسامشهرهمتنشانمثل

بيدلرزیدهوحتیاینلرزشدر
استانهایهمجواریعنی،البرز،

مازندران،قم،سمنانوقزوینوزنجان
نيزاحساسشدهاست.

دستورمقاماتبهمنظورارسالتيمهایمجهز

امدادیوآمادهباش
حجتااسامحسنروحانیرئيسجمهوربامدادجمعهوبافاصله
پسازوقوعزلزله۵/1ریشتریتهرانوبرخیشهرستانهایهمجوار
تهرانورئيس کشور،استاندار گانهباوزیر درتماسهایجدا
جمعيتهالاحمرگفتوگوکردوضمناستماعگزارشهایآنان
ازچگونگیبررسیهادربارهاینحادثه،دستوراتازمدرراستای
کاملهمهدستگاههایذیربطبرایامدادرسانیوارائه آمادگی

کرد. خدماتبهمردمصادر
کشوردردستوریبهاستاندارتهران عبدالرضارحمانیفضلی،وزیر
ورئيسسازمانمدیریتبحرانازآنهاخواستباسرعتنسبتبه
کنندوامدادرسانی ارسالتيمهایمجهزامدادیبهمنطقهاقدام
سریعوبهينهبهآسيبدیدگاناحتمالی،بارعایتکامل
پروتکلهایبهداشتیومراقبتیدربارهبيماری
ویروسکرونادرمنطقهدماوندتهرانانجام
شود.سعيدنمکی،وزیربهداشت،
درمانوآموزشپزشکیهماعامکرد:
کزدرمانیباصددرصد تماممرا
کامل ظرفيتدرآمادهباش
هستندواستانداروشهردار
تهرانازآمادهباشکاملدر
استانتهرانخبردادند.
انوشيروانمحسنیبندپی،
استاندارتهراندرارتباط
زندهاینترنتیگفت:ازبدو
وقوعزلزلهتيمهایامدادی
کارشدندوبافاصله وارد
کيپهایامدادونجاتبه ا
روستاهایمحلوقوعزلزلهکه
گسلمشابودند،اعزام اطراف
شدند.2600نفردرتيماورژانسو
کيپهالاحمربهشهرستان ا 6 
دماونداعزامشدندوباآمادهبودنهمه
دستگاههاازجملهشهرداریوآتشنشانی،

کردند. شرایطخوبیرامهيا

بیتردیدخبرزلزلهتازگینداردوهرچندوقتیکبارگوشهایازاینسرزمين
مثلگهوارهمیجنبدوعلتآنهممشخصاست؛کشورماازگسلهایفراوانی
کنون330گسلفعالشناساییشدهکهنشانگرزلزلهخيزبودن تشکيلشدهوتا
کنونبيشاز33هزارزلزلهبزرگ ایراندرسطحجهاناست.ازسال1900تا
ثبتشدهاززلزله3/7ریشتریازگلهدر21آبان1396تازلزله6/6ریشتریبم
درپنجمدی1382وزلزلهطبسکهباشدت7/7ریشتردرسال19600،13۵7
کشتهوتخریب16روستارابهدنبالداشتورودبارومنجيلنيزدرسال1369

که3۵000نفرکشتهبههمراهداشت.در باشدت7/4ریشترلرزید
اینميانخبرهایدلهرهآوریدربارهاحتمالزلزلهدرتهران

کارشناسانپيشبينی گرچه هممنتشرمیشود،
کهشهری زلزلهراغيرممکنمیداننداماازآنجا
مثلتهرانبررویچندگسلزلزلهواقعشده،
بسياریازکارشناساناینحوزهدرموردخطر
قریبالوقوعاینپدیدهویرانبارطبيعیبه
مردمومسئوانهشدارمیدهند.اسماعيل
نجار،رئيسسازمانمدیریتبحرانکشور
روزگذشتهدرگفتوگوباخبرنگارفارس
گردرتهران بهاینمسئلهاذعانکردکها
زلزلهایبابيشاز7ریشتراتفاقبيفتد،
قطعًاخدماترسانیوامدادرسانیپيچيده
گرزلزله7ریشتری وسختخواهدبود.ماا
گسلهایتهرانداشته رابرروییکیاز

باشيم،قطعا2ميليوننفرتحتتأثيراینزلزله
گيرندوخانههایشانراوبعضًاجانشانرااز قرارمی

دستخواهندداد.دیگرافرادنيزتحتتأثيرغيرمستقيم
اینزلزلهخواهندبود؛بنابراینپيشگيریدرخسارتهایزلزله

مهمترینوبهترینراهکاراست.سالهاستکهبهساختوسازهایدرست
کنيم.بارهااعامکردهایمکهازمصالح درکشوربهخصوصدرتهراناشارهمی
استانداردومناسبدرساختساختمانهااستفادهشودوهمينموضوعیک
اقدامبسيارمهمدرپيشگيریازخسارتهایزلزلهاست.پيشتردرگزارشی
بهاینمسئلهپرداختهبودیمکهپایتختایران،استعدادعجيبیدرزلزله7تا8

ریشتریداردوبررویگسلهایلرزهخيزیقرارداردکههرکدامشانمثلیک
کنند؛ازگسل»شمالتهران«و بمبساعتیبراینابودیاینشهرکفایتمی
»ایوانکی«تا»ری«و»کهریزک«و»مشاء«و...یعنیدرپهنهایباامکانوقوع
زلزله»بسيارشدید«.حالآنکهبموکرمانشاهبهرغموقوعزمينلرزههایویرانگر
کند، درپهنههاییباخطرکمترقرارگرفتهبودند،بااینوجود،علماثباتمی
کرمانشاهوبممحتملتربودهوهستو وقوعزمينلرزهدرتهرانبهنسبت
بااخرهروزیمیآید.آخرینبار،شامگاه30آذرماه96،درست10روزبعداز
زلزلهفاجعهبارکرمانشاه،خطرزلزلهدرتهرانباوقوعزمينلرزهایبه
بزرگی۵/2ریشتردرمارد،حدود40کيلومتریغربتهران،
سببشدحدود20ميليوننفرازهموطناناینلرزش
رااحساسکنندوبعدازوقوعآن،پایتختنشينان
ازترسرخدادزمينلرزهایبزرگتروتخریب
خانههایشان،شبرادرپارکهاوخيابانها
بهصبحبرسانندویادرخودروهایخود،
خيابانهاوبزرگراههاراگشتبزنند.این
کارموجبمسدودشدنحرکتعادیدر
خيابانهاوشریانهایاصلیتهرانشدو
ع«،استادپژوهشگاه بهروایت»مهدیزار
بينالمللیزلزلهشناسی،زلزلهمتوسط
کمجمعيت گردرمناطق )بابزرگای۵(ا
کشورمانرخدهد،معمواموجبتلفاتی
دراثرخرابینمیشود،ولیاینزلزلهباعث
شدتادرشهرمارددرغرباستانتهران4نفر
کشتهشوند.درزلزله بهدليلزیردستوپارفتن
روزگذشتههم،یکمرد6٠سالهحينفراربراثرترومااز
ناحيهسرویکزن21سالهبراثرایستقلبیجانباختندو33
کهبهاضافهفردجانباخته نفرنيزتالحظهنگارشاینمتنمصدومشدند
درمجموع19نفرمربوطبهمنطقهدماوندو1۵نفرنيزمربوطبهتهرانهستند
کنون11نفر وبراساسآخرینآمارواطاعاتموجودازتعداد1۵نفرتهرانتا
کنوندربيمارستانتحت بهصورتسرپاییدرمانشدندو4نفرمابقیهما

درمانهستند.

لرزه خیزی گسل مشاء
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دیدگاه صاحب نظران

گفتهاندقرار گرفتهاست.سالها ترساززلزلهدرطولسالهایمتمادیشکل
استدرتهرانزلزلهبيایدوهمهابعادزیستانسانیراویرانکند.بهقولدکترمجيد
فوادیان،جامعهشناسوعضوهيئتعلمیدانشگاهفردوسی،»همهجاصحبت
اززلزلهاست،بعدازاتفاقاتتلخیکهدرزلزلهکرمانشاهافتادوچندزلزلهدرتهران
والبرز،نوعیترسواسترسدرمردمدیدهمیشود.«تاحدیکهدردوزلزلهاخير

تهرانهيچخانهایتخریبنشد،امابهدليلاسترسوترسدرهنگامفرارعدهای
مصدومشدندوحتیفوتکردند.

کهمیتوانداینمسئلهدرپیداشتهباشد،برای غازهراسجامعهوتبعاتی فار
بررسیوتحليلبهترزلزله،سخنانصاحبنظرانومتخصصانرادرقالبدیدگاه

ارائهکردهایم.
زلزله آمد، کرونا فراموش شد!

ع- استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی| | مهدی زار

همهچيزاز21آبانسال96آغازشد،یکزلزله7/3ریشتریسرپلذهابرالرزاندو
منجربهمرگصدهانفرشد،بعدازآنزلزلههایدیگریهمایرانرا

لرزاندامااتفاقاخير،سببشدنگرانیهادربارهوقوعزلزله
قویومرگباردریکمنطقهپرجمعيتایرانیعنی
کانشهرتهرانبهشدتافزایشپيداکندودوباره
کلمهزلزلهبرسرزبانهابيافتد.بالطبعزمينلرزه
کزداخلی، کهمرا گذشتهبابزرگای4.6 شب
کردهاند،نبایدبهخسارت آنرا۵.1اعام
وآسيببزرگیمنجرمیشد،بااینهمه
2کشتهو34مجروحبهجایگذاشت،البتهتا
حدودیبهزمانحادثهدرشبهنگاموترس
گراینرخداد،مقدمه گردداماا مردمبازمی
کننده زلزلهایبزرگترباشد،مسئلهنگران
خواهدبود،بهایندليلکهکانوناینزلزله
کيلومتریتهراناستوحدود درفاصله40

کناند 17ميليونجمعيتدراطرافپایتختسا
ومنطقهکانونیکهدماوندورودهنوپردیساست،

گرزلزلهبزرگتریاتفاق کندارد.ا حدود۵00هزارنفرسا
بيفتد،میتواندباعثگرفتاریجدیترشودوچنانچهاین

کانونباهمينبزرگای۵.1درتهرانقراربگيرد،میتواندخسارات
متعددیرابهاینکانشهرتحميلکند.البتهباتوجهبهصبحیاشببودناتفاق،
ابعادحادثهمتفاوتاستوچنانچهدرشباینحادثهرخبدهد،بهدليلهراس
گاز،بهشدتدچار ووحشتمردمووقوعآتشسوزیوقطعخطوطبرقوآبو
مشکلخواهيمشدوبایدبرایاینمسئلهفکریکرد.درستاستکهبازلزلهاخير،
بخشیازانرژیزمينتخليهمیشوداماهميشهاینسؤالهممطرحاستکهکل
انرژیچقدراست؟باهرزلزلهقسمتیازانرژیزلزلهزمينتخليهمیشوداماچونما
ميزانتمامانرژیرانمیدانيمنمیتوانيمتضمينکنيماتفاقدیگریرخنمیدهد.
درواقعمابایکتخليهانرژیمواجههستيمامااینتخليهمیتواندشروعیکسری
گونه)پیدرپی( میتوانيمبگویمزلزلههایفوج زلزلهدریکمنطقهباشد،معموًا
جایگزینیکزلزلهاصلیمیشوند.برایمثالآذر96دریکروز6زلزلهبابزرگی۵/3
تا۵/7ریشتردرسوماررخداداین6زلزلهمعادلزلزلهایبابزرگی6/8تا7بود.در

سال1830ميادیهمزلزلهایبابزرگای7ریشتررویگسلمشاءاتفاقافتادوهرآن
احتمالوقوعزلزلهبيشاز7ریشتررویاینگسلوجودداردونبایدتصورکنيمبا
پسلرزههاییکهرخداده،بهطورکاملخطررفعشدهاست.ازسوی
دیگربرخیتاشدارندميزانتخریبزلزلهبزرگتریکهممکن
کرمانشاهمقایسه استدرتهراناتفاقبيفتدرابازلزله
کنندامااینمنطقهیعنیسرپلذهاب،منطقهای
مرزیاستوشرایطویژهایداردوکلجمعيتاش
حدود120تا130هزارنفراستودربرابرزلزله7.3
ریشتری،ميزانتبعاتوتلفاتشدرحد640نفر
بودهولیتوجهکنيدکهباهمينجمعيتوقتی
دربمزلزلهبابزرگای6.۵رخمیدهد،یکسوم
جمعيتشهرازبينمیروند.درموردزلزلهروز
کيدکرد گذشتهتهرانهمبایدبراینمسئلهتأ
کهدرپهنهکانونیآنبادرنظرگرفتن،دماوند
کن رودهنوپردیسحدود۵00هزارنفرسا
هستندوضمناینکهدرفاصلهدورتریازآن،
محدودهشهرتهراناستکهجمعيتوگستردگی
خاصیداردبنابرایننمیتوانبایکنگاهیکنواخت،
لرزشزميندرمناطقمختلفراتحليلکرد.همينزلزله
گردریکمکاندورافتادهمثلسمنانوکرمان ۵.1ریشتریا
کهدرفاصله کردولیهمين اتفاقافتادهبود،شایدکسیحسنمی
کيلومتریتهراناتفاقافتاده،بهخبرمهمکشورتبدیلشدهاست.نکتهبعد 40
کند، کهبایدبهآناذعانداشت،ایناستکهمقاومسازیساختمانهاکمکمی
کمتردربرابرزلزلهآسيبپذیرباشيم.بررسیهابعداززلزلهسرپلذهابوارزیابی
بعداززلزلهمارددر29آذر96نشانمیدهددربسياریازمناطقحاشيهشهریو
مناطقیکهازنظراقتصادیمردمشرایطمناسبیندارند،وضعساختوسازمناسب
نيستوآنچهسازماننظاممهندسیاستانتهرانگزارشمیدهد،ایناستکه
دربسياریازنقاطحاشيهایتهران،وضعيتساختوسازازبعضیمنازلسرپل
ذهابهمضعيفتروآسيبپذیرتراستوحالتصورکنيدیکجمعيتقابلماحظه
هماطرافتهراناستوفقطشهرقدسدرغرباستانتهرانوپيرامونآنحدود
600هزارنفرجمعيتداردوهمينابعادحادثهرامیتواندبزرگترکند،اینامرنشان

میدهدکهمادرمناطقپرجمعيتآسيبپذیریهایمانبسياربااست.

|محمدجواد بلورچی- سخنگوی سابق سازمان زمين شناسی کشور|

زلزلهجزءجداییناپذیرازپوستهزميناستبهویژهدرمکانیازسيارهزمينمثلایران
کهبهشدتتحتفشاروتنشاستوهرگوشهآنممکناست،درهرلحظهزمينلرزهای
اتفاقبيفتدوازسویدیگرتهرانچندینگسلفعالشناختهشدهوچندینوچندگسل

ناشناختهدارد.نزدیکیگسلمشاءبهناحيهشمالوشمالشرقیتهران
وعبورآنازحدود79کيلومتریشمالشرقاینشهردرتاقیبا

گسلشمالتهراندرمحلروستایکالنودرنهایتوجود
کهریزکو گسلهایایوانکی،شمالوجنوبریو
خطوارههایمهمساختاریدرناحيهجنوبوجنوب
کندکهپهنهشهری غربیتهران،مشخصمی
کنونیدرمعرضگسيختگیمستقيمگسلش
زمينلرزهایواقعبودهویادرنزدیکیپهنههای
لرزهزاقراردارند.ازسویدیگرساختوسازدر
حریمگسلهایفعالدرمحدودهشهریکرج
بزرگ،مارليک،ماهدشتنيزدرحالانجام
گسلمشاءپتانسيلایجاد است.بنابراین
گسلبا زمينلرزههایبزرگراداراست.این
طولتقریبیحدود400کيلومترواحتمااامتداد

آنازجنوبغربیشاهروددرشرقتاآبيکدرغرب
استوزلزلههایتاریخی166۵ميادیبابزرگای6/۵

و1830بابزرگای7/1منسوببهگسلمشاءهستند.قطعا
کسنمیتواندموقعيترویدادزمينلرزهراپيشبينیکند هيچ

امااینکهدرکجااحتمالزمينلرزهوجودداردوچهزلزلههاییدرکدامين
نقاطرخداده،امریشناختهشدهومشخصاست.مازمينلرزه1830ميادیرابابزرگای
گذردوآسيبهاو 7.1داریمکهدرمبارکآبادآبعلیاتفاقافتادهوخيلیازاینرویدادنمی

خسارتهایبسياریهمبهدنبالداشتهاماتهرانیهافراموشکردهاند.نکتهمهمترآن
استکهپایتختبسيارغيرآمادهاست،وقتیمردمبهخيابانمیآیندیعنیهممیترسند
گرمردمباور کنند،آمادگیازمرانداردبنابراینا وهممیدانندبناییکهدرآنزندگیمی
کنهستند،مقاوماست،ازمنزلخارجنمیشوند داشتهباشند،ساختمانیکهدرآنسا
گهانیبهخيابانباعثنمیشودعدهایزیردستوپا واینترسوهجومنا
که کنم کيد لهشدهویادچارترومایزلزلهشوند.ازطرفیبایدتا
بسيارشرمآوراست،زمينلرزهایهيچآسيبیبهسازهای
واردنکند،بعدانسانهاجانشانراازدستبدهند،این
امرنشانمیدهدکهمانسبتبهپدیدهلرزشزمين
گاههستيمومیترسيمازرویدادیکهبایدازبدو ناآ
تولدباآنآشناییداشتهباشيموبدانيمهرلحظه
گرمنازلرادرستواصولی امکانوقوعآنهستوا
کردهباشيم،نيازیبهترسووحشت احداث
نيست،دونفریکهشبگذشتهجانشانرااز
دستدادند،بهدليلترسواضطرابایناتفاق
برایشانرخدادامادرزلزلههایگذشتهبسياری
افرادبراثرتخریبساختمان،جانباختندنهبه
دليلزمينلرزهلذالرزشزمينبهخودیخودکسی
گرکسیمیميرد،بهدليلسازهبدی راازبيننمیبردوا
کهاحداثمیشود.مسئلهتأسفبارترایناست است
کهزلزلهاخيرهمماراهوشيارنخواهدکردوحدوددوهفتهیا
کنيموبازهمظاهرساختمانهابهتر 10روزبعدحادثهرافراموشمی
کنيمو ازکيفيتآنخواهدبود.اینامرنشانمیدهدمافرهنگسازینمی
وقتیاتفاقیرخندهد،هررویدادوزمينلرزهایکهپيرامونتهرانرخبدهد،مردمفقط

نگرانمیشوندامابهفکرساختبناهایمقاومنيستند.



گفت: رئيسفدراسيونواليبال
رت ا وز قهرمانی معاونت من
کنارگذاشتموترجيح ورزشرا
دادمدرخدمتواليبالباشم،
گربیانگيزهباشدچنين کسیا
میدهد؟ م نجا ا ری کا
گزینه داورزنیدرباره
تيم بيگری مر  ینده آ
گفت: ملیواليبالباتوجهبهفاصلهیکسالهتاالمپيک
همانطورکهدوستاندرجلسههماندیشیمطرحکردند،
کهمردمماازتيم ماهنوزبهجواباینپرسشنرسيدیم
ملیواليبالدرالمپيکچهانتظاریدارند.مااینموضوع
راموردبررسیقرارمیدهيمودربارههمهفرضيههابحث
گروهبندیالمپيکما کنيم.ویادامهداد:باتوجهبه می
کهتکليفماندرمرحلهدومبارقبا درشرایطیهستيم
مشخصاستوباتيمهایآمریکا،برزیل،ایتالياوفرانسه
که گروهمانشرایطمانطوریشود گردر رقابتداریم.ا
دررتبهسوموچهارمقراربگيریمبااینتيمهابایدمسابقه
بدهيم.انتظاریکههمهجامعهازتيمملیدارندایناست
کنيموبهاهدافمان کهبتوانيمانتظاراتمردمرابرآورده
برایرفتنبهجمعچهارتيمبرترالمپيکدستپيداکنيم.
رئيسفدراسيونواليبالافزود:درحالبررسیاینموضوع
هستيمکهآیامیتوانيمبااضافهکردنیکمربیترازاولبه
کهسابقهحضورچندیندورهدرالمپيک کسانی تيمملی

وقهرمانیجهانراداشتهباشند،ضریبموفقيتمانرا
درالمپيکافزایشدهيم.همهمیدانندکهقضيهردههای
کند. نوجوانانوجوانانباحضوردرالمپيکخيلیفرقمی
ازطرفیهممربيگریدرليگبامربيگریدرالمپيکمتفاوت
کنيمودرهفتههایآینده است.مااینمسائلرابررسیمی

نشستهایکارشناسیخواهيمداشتتادربارهاینموضوع
گيریکنيم.داورزنیگفت:تيمملیعماتاآخرسال نتيجه
هيچفعاليتبرونمرزینداردکهبخواهيمدغدغهداشته
باشيمباچهمربیدرآنمسابقاتشرکتکنيم.واقعيتاین
استکهمادورویدادمهمليگملتهایواليبالوالمپيکرا

داشتيمکههردویاینرویدادهابرگزارنمیشوندوتيمملی
برنامهایندارد.مربيانماهرکدامدرباشگاههایشانکار
خودراانجاممیدهند.ماابتدابایدببينيمچهگزینههایی
کنيمهرچهسریعتربهجمعبندی رویميزداریموسعیمی
نهاییبرسيم.ویخاطرنشانکرد:ماتمامظرفيتهاییرا
کنيم.یکیاز کهمیتواننددراختيارماقراربگيرند،بررسیمی
همينافرادمدنظرماواسکواستکهبرایمردمماجذابيت
خاصخودشراداردومردمحسخوبیبهاوونتایجیکهبا
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داورزنی: 

گاه هستیم گلزن ایرانی در راه بروژبه انتظارمردم از  والیبال  آ
 باشگاه بروژ  بلژيک تمایل دارد تا بارديگر از مهاجم ایرانی خود بهره ببرد وقرار 
نيست رضایی به باشگاه ديگری قرض داده شود.فصل گذشته بود که کاوه 
رضایی با قراردادی هنگفت به تيم اول بلژيک يعنی بروژ پیوست، اما نتوانست 

عملکرد خوبی داشته باشد و به يک نيمکت نشين تبدیل شد.
    

کفش طا به امباپه رسید
 امباپه جایزه کفش طای ليگ يک فرانسه را تصاحب کرد. دليل برتری 
امباپه بر  بن يدر این بوده که تمامی گل های مهاجم پاری سن ژرمن درجريان 
کو از روی نقطه پنالتی وارد  مسابقه به ثمر رسيده، اما سه گل مهاجم مونا

دروازه حريفان شده است. 
    

شفر:
 برای پول مربیگری نمی کنم

کيد کرد حاضر به پذیرش هيچ پیشنهادی  سرمربی آلمانی تيم بن ياس امارات تأ
به خاطر پول نيست. شفردرباره عدم تمديد قراردادش با بن ياس گفت: 
وظيفه من دربن ياس توسعه بازيکنان بومی وادغام جوان ترها درترکيب 
اصلی بود. نمی خواهم فقط برای پول به هيچ باشگاه و تيم ملی بروم. 

می خواهم به جایی بروم که به دنبال توسعه و پیشرفت هستند.
    

 ستاره تاتنهام بازمی گردد
 خدمت سربازی سه هفته ای سون ستاره کره ای تيم فوتبال تاتنهام درحالی به 
پايان رسيد که اودرتيراندازی نمره 10 از10  گرفت وجزوپنج نفربرتراین دوره بود.

گذراندن قرنطينه 2 هفته ای  حاا این بازيکن بايد به انگليس برگردد وبعد از
تمريناتش را به  شکل جدی پیگيری کند.

    

مالدينی:
 تعطیلی فوتبال فاجعه است

ستاره اسبق فوتبال ايتاليا وميان معتقد است فرانسه مرتکب اشتباه شد 
که فصل فوتبالش را به اتمام رساند. مالدينی افزود:  البته درايتاليا دولت 
کنيم با توجه به  هرتصميمی بگيرد، ما موافقش خواهيم بود.بايد سعی 
کردن ليگ، درواقع  گردیم،  زیرا تعطيل  شرايط ازم  به ورزشگاه ها باز

منجربه فاجعه اقتصادی می شود.
    

دایی، گزینه مهاجم تاریخ
علی دایی يکی از نامزدهای کسب عنوان 

مهاجم برتر تاریخ فوتبال آسيا شد.
ل  تبا فو ن  سيو ا ر کنفد يت  سا  
ازعاقه مندان خواسته تا به چند 
گزينه که درتاریخ فوتبال قاره به 
ح شدند،  گلزن برتر مطر عنوان 
رأی دهند.درجمع این نفرات، 
که با زدن 109  نام علی دایی،  
گل فوتبال جهان  گل ملی، آقای 

است ديده می شود.

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيین تکليف  آ
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860310010024759 هيات موضوع قانون تعيین تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی عليرضا حبيبی 
فرزند محمدمهدی و خانم عاطفه محمودی فرزند مسلم در ششدانگ يک 
قطعه باغ به مساحت 375/73 متر مربع به شماره کاسه 955 و 95/839 
ک 6- اصلی واقع در اراضی پرکا بخش 25 ثبت بهشهر که سهم هر يک  از پا
از متقاضی سه دانگ مشاع می باشد محرز گرديده است لذا به منظور اطاع 
گهی می شود در صورتی که اشخاص  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آ
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و  تاریخ انتشار اولين آ
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمايند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
ک بهشهر – عليمراد بابائی رئيس اداره ثبت اسناد و اما

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/3/30

گهی تحديد حدود اختصاصی آ
نظر به اينکه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی آبی بمساحت 63718/30 
ک 71 واقع در بخش 4 شوشتر ملکی آقای جمعه نعيمه  متر مربع قسمتی از پا
خ 1398/12/20  زاده فرزند صالح بشماره رای 139860317011001499 مور
که در اجرای قانون تعيین تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
گهی ماده 3 منتشر و تحديد حدود بعمل  رسمی مالکيت وی محرز گرديده و آ
ک فوق الذکر در تاریخ  نيامده لذا بنا به درخواست متقاضی تحديد حدود پا
1399/3/11 لغايت همان روز توسط نماينده و نقشه بردار این اداره در محل 
ک فوق اباغ می گردد که  وقوع انجام می گردد لذا به مجاورین و صاحبان اما
در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند اعتراض به حدود و حقوق 
ارتفاقی از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحديدی بمدت 30 روز پذیرفته می شود 
معترضين می توانند برابر ماده 86 قانون ثبت اعتراض خود را مستقيما به اداره 
ثبت شوشتر تحویل نموده و به مقامات قضایی مراجعه دادخواست تنظيم 
نموده و گواهی از دادخواست تنظيمی خود را جهت ضبط در پرونده به این 
اداره تسليم نمايند در غير این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و 
گهی در يک  نرسيدن اعتراض سند مالکيت صادر و تسليم خواهد شد این آ

نوبت به تاریخ ذیل منتشر می گردد.
ک شوشتر حيدر شاهينی فر – رئيس اداره ثبت اسناد و اما

تاریخ انتشار 99/2/20

گهی تحديد حدود اختصاصی آ
نظر به اينکه ششدانگ يک باب کارخانه شالی کوبی و بسته بندی حبوبات و 
ک 48 واقع در بخش 4 شوشتر ملکی  برنج بمساحت 3000 متر مربع قسمتی از پا
خ  آقای سياوش بهداروند فرزند قباد بشماره رای 139860317011001498 مور
1398/12/20 که در اجرای قانون تعيین تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای 
گهی ماده 3 منتشر و تحديد حدود  فاقد سند رسمی مالکيت وی محرز گرديده و آ
ک فوق الذکر در  بعمل نيامده لذا بنا به درخواست متقاضی تحديد حدود پا
تاریخ 1399/3/11 لغايت همان روز توسط نماينده و نقشه بردار این اداره در 
ک فوق اباغ می  محل وقوع انجام می گردد لذا به مجاورین و صاحبان اما
گردد که در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند اعتراض به حدود 
و حقوق ارتفاقی از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحديدی بمدت 30 روز پذیرفته 
می شود معترضين می توانند برابر ماده 86 قانون ثبت اعتراض خود را مستقيما 
به اداره ثبت شوشتر تحویل نموده و به مقامات قضایی مراجعه دادخواست 
تنظيم نموده و گواهی از دادخواست تنظيمی خود را جهت ضبط در پرونده به 
این اداره تسليم نمايند در غير این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی 
گهی در يک  و نرسيدن اعتراض سند مالکيت صادر و تسليم خواهد شد این آ

نوبت به تاریخ ذیل منتشر می گردد.
ک شوشتر حيدر شاهينی فر – رئيس اداره ثبت اسناد و اما

تاریخ انتشار 99/2/20
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گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور   آ
 فوق العاده شرکت شرکت تماته )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 1036
گهی از کليه سهامداران شرکت فوق و يا نمايندگان قانونی آنان  به موجب این آ
دعوت بعمل می آيد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
خ 99/3/1 در محل قانونی شرکت  که در راس ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه مور
واقع در : مشهد – بلوار سجاد – بهارستان 2- ساختمان يار ثاوا – طبقه پنجم 

تشکيل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عبارت است از:

1- استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- انتخاب بازرسين و روزنامه محلی شرکت

3-کليه موارد پیش بینی نشده در مجمع
تاریخ انتشار 99/2/20

خ ش 99/2/20
1026

گهی مزایده اموال منقول )نوبت اول( آ
در پرونده های کاسه اجرا به شماره 980928 محکوم عليه: خليل صادق زاده 
محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال در حق محکوم له: محمد 
پیشگاهی چون محکوم عليه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به 
و هزينه های اجرائی اقدام ننموده است به درخواست محکوم له اموالی با 
مشخصات ذیل از محکوم عليه توقيف و ارزش آنها توسط ارزياب به ميزان 

هر متری 500/000 ريال تعيین گرديده است:
* ملکی با کاربری کشاورزی بصورت مبايعه نامه عادی واقع در جاده محور 

خودرو در اراضی همت آباد – متراژ 14800 متر مربع
ح فوق و به ميزان محکوم به از طریق اجرای  اموال توقيفی با قيمت پايه بشر
خ 99/3/18 ساعت 11 در محل دفتر شعبه اجرای احکام  احکام مدنی در مور

مدنی دادگستری نظرآباد به فروش خواهد رسيد.
اشخاصی که مایل به شرکت در مزايده می باشند می توانند 5 روز قبل از روز 
گهی گرديده ماحظه نمايند مزايده از قيمت پايه  معين مزايده اموالی را که آ
ترین قيمت پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده  کارشناسی شروع و به باا
کثر يک  مزايده بايد 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را ظرف مهلت حدا

ماه پرداخت نمايد.
تاریخ انتشار 99/2/20

د ش 99/2/20

هیات مدیره شرکت

مدیر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام 
مدنی شهرستان نظرآباد – سامان قاضی زاده

گهی حصر وراثت رونوشت آ
ح دادخواست به  وزی دارای شماره شناسنامه 5 به شر خانم خاور نور
کاسه 68/99/4 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان حسن حيدربیگی به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 
گفته و ورثه حين الفوت  1399/1/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

آنمرحوم منحصر است به:
1- زهره حيدربیگی فرزند حسن ش ش 7320 متولد 1353 فرزند متوفی

2- کبری حيدربیگی فرزند حسن ش ش 107 متولد 1356 فرزند متوفی
3- صغری حيدربیگی فرزند حسن ش.ش 42 متولد 1362 فرزند متوفی

4- فروزان حيدربیگی فرزند حسن ش.ش 108 متولد 1365 فرزند متوفی
کبر ش.ش 5 متولد 1333 همسر متوفی 5- خاور نوروزی فرزند علی ا

گهی  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آ
کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او باشد  می نمايد تا هر 
گواهی  گهی ظرف يک ماه به شورا تقدیم دارد واا  از تاریخ نشر نخستين آ

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/2/20

د ش 99/2/20

ک ثبتی 232/17 واقع در بخش 1 گهی افراز پا آ
ک ثبتی 232/17 واقع  نظر به اينکه زهرا مسگرپور احدی از مالکين مشاعی پا
در بخش 1 طی درخواست وارده به شماره 1399/735 مورخه 1399/2/4 
ک مشاع مصوب  تقاضای افراز سهمی خود را به استناد قانون افراز و فروش اما
سال 1357/8/22 را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعام داشته 
که آدرس سایر خواندگان را در اختيار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این 
گهی و از سایر مالکين مشاعی دعوت بعمل می آيد که در ساعت 9/30  روزنامه آ
صبح روز 1399/3/1 در این اداره و يا محل وقوع ملک حضور بهم رسانيده 
تا با حضور و نظارت شما عمليات افراز صورت پذیرد عدم حضور خواندگان 

مانع از انجام تشريفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 99/2/20

د ش 99/2/20

شماره ثبت 461

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی  آ
سالیانه نوبت دوم

شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق قم
بدينوسيله از کليه اعضاء شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق قم دعوت به عمل 
می آيد در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت دوم این شرکت تعاونی 
خ 99/3/7 با دستور جلسه ذیل در  که راس ساعت 13/30 چهارشنبه مور
محل نمازخانه شرکت توزیع نيروی برق استان قم به آدرس قم نيروگاه نبش 

فلکه امينی بیات تشکيل می گردد حضور بهم رسانيد.
ضمنا هر يک از اعضاء جهت معرفی نماينده تام ااختيار و يا وکيل خود به منظور 
حضور در جلسه فوق الذکر و اعمال رای می بايستی باتفاق يکديگر )عضو و 
کثر تا تاریخ 99/3/6 به دفتر تعاونی مراجعه تا پس از احراز هويت  نماينده( حدا

و تایید وکالتنامه برگه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر شود.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هيئت مدیره
2- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1399

3- بررسی و تصويب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29
4- بودجه پیشنهادی برای سال 1399

تاریخ انتشار 99/2/20
رئیس هیات مدیرهخ ش 99/2/20

مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان ایام

ک  مهدی جدیدی - رئیس ثبت اسناد و اما
شهرستان دامغان
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اخبار  گوناگون

رضا ترابیان:
 پرسپولیس نیاز  به مدیران قدرتمند دارد

هادی حبيبی :
فرآیند انتخابی کشتی، سازنده است

کبر  ميثاقيان: ا
هنوز چهار تیم شانس قهرمانی دارند

گفت:تدوینچرخه کشتی سرپرستپيشينتيمملی
کهازسالهاقبلهم انتخابییاهمانفرایندانتخابی
درکشتیوجودداشت،اقدامسازندهوموثریاست.
هادیحبيبیاظهارداشت:درابتدابایدبهایننکته
کهچرخهانتخابیتيمملی،اقدامیبرای کرد اشاره
کهمادرسالهایقبلهم نخستينبارنيست،چرا

فرایندانتخابیتيمملیراداشتيمومدتهاطبقهمان
که کسی کرد:بهعنوان کردیم.ویتصریح روالعملمی

سالهابهعنوانملیپوشدرميادینمختلفبودموبعدهابهعنوانمربی
 وسرپرستدرکادرفنیتيمملیفعاليتمیکردم،معتقدمفرایندیاچرخهانتخابیرا

بههيچعنواننمیتوانبهطور100درصداجراکرد.تجربهنشاندادهاینفرایندباید
تبصرههایمختلفیهمداشتهباشدتابتوانيمبهترینومنطقیترینتصميماترابرای
کنيم.قهرمانآسياادامهداد:نقشسرمربیتيمملیدرانتخاب تيمهایملیاتخاذ
ترکيبوهمچنيناجرایچرخهانتخابیتيمملیغيرقابلانکاراست.بههيچعنوان
نمیتوانفرایندیرابرایانتخابیتيمملیتعریفکردونقشسرمربیرانادیدهگرفت.
گرنظروقدرتوتحکمسرمربیراازاوبگيریم،دیگرچيزیازتواناوبرایفعاليت مطمئناا
دراینعرصهباقینمیماند.حبيبیافزود:بایدکاریکردکهنظرسرمربیوکادرفنیهم
کهبعدازهر کهاینمربيانهستند دربحثچرخهانتخابیتيمملیاعمالشود،چرا

شکستونتيجهضعيفپاسخگویمردمومتوليانورزشخواهندبود.

گرليگنوزدهمازسرگرفتهشود پيشکسوتفوتبالگفت:ا
کبرميثاقيانگفت: هنوزچهارتيمشانسقهرمانیدارند.ا
بحثاینروزهایفوتبالماخيلیپيچيدهشدهاست.
بااینکهگفتهمیشودليگخردادآغازشود،اماهنوز
گراجازه برخیاستانهادروضعيتقرمزهستندوا
تمرینبهتيمهایليگبرتریدادهشود،دربرخی
کيد استانهاامکانتمرینگروهیوجودندارد.ویتأ

کرد:مسئوانفدراسيونوسازمانليگروزهایسختیرا
درپيشدارند.حاازمانآنرسيدهکهبهترینتصميمبرایایناتفاق

گرفتهشود.بهاعتقادمنبایدصبرکردتاهمهاستانهادرشرایطعادیقراربگيرند
گرفرصتبودليگراادامهدهيم.میتوانيمهمانندبعضیازکشورهایاروپایی بعدا
کنيمواجازهدهيمتيمهاآمادهشروعليگبيستمشوند. کارهتمام ليگرانيمه
ميثاقياندربارهاحتمالمعرفییکتيمبهعنوانقهرمانیادآورشد:9هفتهتاپایان
ليگباقیماندهاست.27امتيازمیتواندشرایطجدولراتغييردهد.بهنظرمچهار
تيماولشانسقهرمانیدارند.کسینمیداندکدامیکازتيمهایباانشينهمه
 بازیهایشرامیبردودیگرانبهایننتيجهنمیرسندوتغييراتزیادیدرجدول
بهوجودمیآید.بنابراینانتخابیکتيمبهعنوانقهرمانمنطقینيستوبایدمنتظر
گرقرارشدليگآغازشودعاقهمندانبه اتفاقاتفوتبالیباشيم.ویافزود:اميدوارما

فوتبالهمبتواننددرورزشگاههاحاضرشدهوبازیهاراازنزدیکتماشاکنند.

پيشکسوتفوتبالگفت:پرسپوليسبرایادامهموفقيتهای
کاربلددارد.رضاترابيان خودنيازبهمدیرانقدرتمندو
 گفت:برگزارنشدنليگتبعاتبدیدارد،نمیشود
بهراحتیتيمقهرمانیاسقوطکنندهراانتخابکرد.
حتینمیشودتکليفليگیکوليگدورامشخص
کنعمومیمثلمترویا کرد.ویادامهداد:وقتیاما

اتوبوسراهاندازیمجددشد،میتوانبارعایتنکات
کرد.پيشکسوت گرليگرابرگزار بهداشتیوبدونتماشا

تيمپرسپوليسدرخصوصاینکهآیادرصورتبرگزارنشدنليگ،قهرمان
کرد:پرسپوليس10امتيازازتيمدوم کيد کردنپرسپوليسدرستاستیاخيرتأ اعام
جدولبيشتراندوختهداردوطبيعیاستکهبهعنوانقهرمانمعرفیشود،اماازطرفی
27امتيازازليگباقیماندهاست.بهترینراهایناستکهليگبهصورتفشردهبرگزار
شود.ترابياندربارهاختافاتمدیریتیکهدرباشگاهپرسپوليسوجودداردعنوانکرد:
بدبختانهمشکاتمدیریتیهيچوقتدستازسرپرسپوليسبرنمیداردولطمهبزرگی
بهاینباشگاهمیزند.ویافزود:ااندوماهاستباشگاهمدیرعاملنداردوبایدپرسيد
کهتکليفبدهیهایامشکاتدیگرچهمیشود؟پرسپوليسمدیربااصالتمیخواهد
تابتواندباشگاهراجمعکند.ویگفت:باورکنيدانتخابمدیربرایپرسپوليسسخت
نيست.نبایددرسالشاهدحضورچندمدیرباشيم.متأسفانههرکسیمیآیدخرابکاری

میکندومشکلرویدستهنفربعدیمیگذارد.
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تدبيرپيرراازدليرىجواندوستترمیدارم.

درماهمبارکرمضانبارعایتتعادلوتنوعدر
گروههای برنامهغذاییروزانهوبااستفادهاز
غذاییوجایگزینهایآنها،انرژی،پروتئينو
ریزمغذیهایموردنيازبرایبهبودعملکردسيستم

دفاعیبدنتأمينمیشود.

امام حسن مجتبی عليه السام:کسیکهبندگی
خداراپيشهخودسازدتمامهستیدرپيشگاهش

اورااطاعتکنند.

حديث

حکمت 
نهج الباغه

سامت

شاه بیت
ندهد فرصت گفتار به محتاج، کریم                         گوش این طايفه آواز گدا نشنيده است

صائب

دعای روز

گزارش تحليلی »رسالت« از دایل و چرایی صلح امام حسن مجتبی عليه السام

مظلوم ترین سردار
|حسنشجاعی/دبيرگروهفرهنگی|

ادامه از صفحه اول
گیهایاخاقیومعرفتیامام بررسیخصایصوویژ
مجتبی)ع(بهنحویگستردهوعميقاستکهپرداختن
بهتمامیزوایایآندراینمقالمقدورنيستامادراین
کردهایمتایکیازمهمترینبخشهای گزارشتاش
زندگیآنحضرتکهمربوطبهشخصيتسياسیایشان
کاویقراردادهوضمنمقایسهبينش استراموردوا
سياسیایشانبااجدادمطهرشدرزمينهمهمترین

اتفاقسياسیدورانخافتایشانیعنیصلحبامعاویه
گزارشتحليلیراارائهنمایيم.صلحدراسامقاعدهای
جاودانوپایداراستوجنگحالتیاستثناییاستکه
کنش براثربرونرفتازهمبستگیبزرگپدیدمیآیدودروا
بهتجاوزوستمیافسادوهرجومرجوبهتباهیکشاندن
انسانهاازممیشود.بههمينخاطرائمهمعصومين
عليهماالسامهموارهدربينشسياسیخوددرابتدااز
درمداراوصلحواردشدهوسپسحسبتکليفاقدام

کردند. بهقيامومبارزهمی

 قرآن، منشور صلح جهانی

کلیوراهبرداساسیقرآندربارهصلحو  چشمانداز
همزیستیرامیتواندرآیاتزیرجستوجونمود:

رامذمتو 1.قرآنمجيدبهصراحتجنگافروزی
یَسَعیِفی

َ
منشأآنرافسادوتباهیمیداند:»َوِاَذاَتَوّل

 ُیِحّبُ
َ
ْسَلَوٱُها ٱَاْرِضِلُيْفِسَدِفيَهاَوُیْهِلکٱْلَحْرَثَوٱْلّنَ

کميتیابد]باجنگوخونریزی[،در ٱْلَفَساْد؛وچونحا
کوشدوزراعتهاوچهارپایانرا راهفساددرزمينمی

نابودمیسازد.«
َما

َ
2.قرآنخدارافرونشانندهآتشجنگمیخواند:»ُکّل

ْرِضَفَسادًاَو َ
ْ
ْلَحْرِبَاْطَفأَهااُهَوَیْسَعْوَنِفیٱا َاْوَقُدوْاَنارًاِلّ

ٱْلُمْفِسِدیْن؛هرگاهآتشجنگبرافروزندخداوند ُیِحّبُ
َ
ٱُها

گسترند،اما آنرافرومینشاند.آناندرزمينفسادمی
خدافسادگرانرادوستنمیدارد.«

کند:»َیا 3.قرآنبهصلحوزندگیمسالمتآميزدعوتمی
ِبُعوْاُخُطَواِت َتّتَ

َ
ًةَوا

َ
ْلِمکاّف ِذیَنَاَمنُوْاٱْدُخُلوْاِفیٱْلّسِ

َ
َهاٱّل َاّیُ

ُمِبيْن؛ایایمانآوردگان!همگی ُهَلکْمَعُدّوٌ
َ
ْيَطاِنِاّن

َ
ٱْلّش

گامهایشيطانیپيروی درصلحوآشتیدرآیيد؛واز
کهاودشمنآشکارشماست.« نکنيد؛

4.قرآنهرگونهتعدی،تجاوزوستمگریرامحکوموازآن
ٱْلُمْعَتِدیْن؛تعدی ُیِحّبُ

َ
ٱَها َتْعَتُدواِاّنَ

َ
نهیمینماید:»َوا

وتجاوزنکنيد،زیراخداوندستمپيشگانوتجاوزگران
رادوستندارد.«

صلح در سنت پیامبر

ازدیگراموریکهدرآشناییباچشماندازاسامیپيرامون
مسئلهجنگوصلحمفيدومؤثرمیباشدآشناییباخلقوخوی
پيامبر)ص(وسيرهرفتاریآنحضرتاست.آنچهآشکارا
درآینهتاریخمیتواندیدایناستکهسماحتوگذشت،
گیهایپيامبر حسنخلقومعاشرتنيکوازبارزترینویژ
بزرگواراسامبودهاست.ازدیدگاهقرآنیکیازرموزاساسی
گسترشاساموگرایشسریعوشدیدهمگانیبهسویآیين
کریمانهپيامبر)ص(بوده خاتمهماناخاقنيکوورفتار
کْنَتَفّظًاَغليَظ است:»َفِبَماَرْحَمٍةِمَناِهِلنَتَلُهْمَوَلْو
وْاِمْنَحْوِلک...؛پسبهبرکترحمتخداوند ْنَفّضُ

َ
ٱْلَقْلِبا

باآناننرمخوومهربانشدیوچنانچهتندخووسختدل
کندهمیشدند.« گردتوپرا بودیهرآینهاز

پيامبرباهرکسکهبهاوپيشنهادصلحمیداد،پيمانصلح
کردوهرکسبااوپيمانیمیبستبااونمیجنگيد، برقرارمی
مگرآنکهآنانعهدشانرامیشکستندوعليهمسلمين

بهنبردپرداختهویابادشمنانحربیمسلمينهمکاری
اینقبيلاستجنگبایهودبنیقریظه کردند.از می
کهباحضرتپيمانبستند،ولیدیرینپایيدکهعهدخود
راشکستهوبااحزابمختلف،درجنگ»خندق«عليه

کارزارشدند. مسلمينوارد
نزدرسول اوليه شيخجوادباغیمینویسد:»قاعده
متمایلبه کفار که خدا)ص(صلحبودهاست،هرگاه
صلحومسالمتوزندگیطبيعیبودندباآنانازدرصلح
کهدرصورت گرمیدانست ومسالمتدرمیآمد؛حتیا
جنگباآنانپيروزوغالباست.«برخافتبليغاتسوء
دشمنان،رشدوبالندگیاسامبيشازهرچيزدرگرواخاق
که فاضلهوروشبشردوستانهپيامبربودهاست،تاآنجا
کهپسازصلححدیبيهبهاسام کسانی گفتهاند:»شمار
کسانیاستکهظرف20سالپيش گرویدهاند،بيشازهمه

ازآنمسلمانشدهبودند.«

صلح در سيره حضرت علی)ع(

کهدرذاتخود،خير، کاری درنگاهاميرالمؤمنين)ع(
کهدر کاری عقانیوخداپسندانهاست،فایدهداردو
ذاتخودشروغيرعقانیوشيطانیاست،ضرردارد.هر
انسانیذاتاطالبنفعوفایدهاستهرچندممکناست
درتشخيصنفعوفایدهدچاراشتباهگرددوضرررابهجای
کهآتشافروز گذارد.آنهایی نفعونفعرابهجایضرر
جنگوفسادونزاعمیشوند،بهگمانخودنفعمیبرند؛
کهسرشانبه حالآنکهدرواقعزیانمیبينندوهنگامی
سنگمیخورد،پشيمانمیشوند.امامعلی)ع(برای
کردنانسانهاوهشداردادنبهسياستمداران بيدار
وزورمندانوفرماندهانوزمامداران،نهتنهافلسفه
کند،بلکهبهبيانفوایدوآثار حمی عالیصلحرامطر

خيرآنمیپردازد،تااخاقصلحجوییوآشتیپذیریرا
کرسینشاندورذیلتوپليدیوزشتیجنگجوییو بر
آشتیناپذیریرابرایهمگاننهادینهگرداند.اوپسازآن
متعهدوایقخودرابهصلحخداپسندانه کارگزار که
کند،بیدرنگبهبيانآثاروفوایدميمونو ترغيبمی
مبارکآنمیپردازد،وباذکرسهفایده،بهصلح؛قداست
که واصالتمیبخشد.اعتقادحضرتامير)ع(اینبود
صلحجوییدرراهرضایخدایکفضيلتوجنگجویی
درراهارضایهواهاینفسانیوبرایبرآوردنآرمانهای
کهآنفضيلت، کنيم گرادعا شيطانییکرذیلتاست.ا
»أمالفضائل«واینرذیلت،»أمالرذائل«است،سخنی

گزافنگفتهایم. به

دایل صلح امام حسن)ع(

گرایی 1- تکليف 
کهعلتاصلیصلحامامحسن)ع(انجاموظيفهبود، شماریبراینباورند
کهازسویخداوند زیراامامانمعصومهرکداموظيفهخاصیداشتهاند
گرعلتصلحامامحسن)ع(انجامتکليفالهیباشد؛ تعيينشدهاست.ا
بدینمعناکهخداوندچنينوظيفهایرابرایآنحضرتتعيينکردهاست،
گرمیبينيمبرخیاشکالهایی اشکالوشبههایبرصلحایشانواردنيستوا

کهسرآنرانمیدانند. کنندبهایندليلاست برآنواردمی
2- حفظ دین

درفرهنگامامان،حفظدینواحيایمعارفاهلبيت)ع(محوریترین
عنصراست.بههميندليلتشکيلحکومت،قيام،صلحوسکوتآنها
گردرشرایطی گيرد.ا همهدرجهتحفظاسامواحيایسّنتشکلمی

گردرمقطعیدیگر کنندوا اسامبهواسطهقيامحفظشود،آنانقياممی
کنند،هرچنداینسکوت، سکوتآنهاموجبحفظاسامشود،سکوتمی

باعثازدسترفتنحّقمسّلمآنانشود.
3 - مصالح عمومی

کهازسوی رعایتمصالحعمومی،خردمندانهتریناستراتژیایاست
رهبراندلسوزوآزادیخواه،بهویژهرهبرانالهیاتخاذمیشود،زیراآنان
کنند.امام گروهینمی گاهمصالحعمومیرافدایمصالحفردیو هيچ
حسن)ع(نيزبرایجلوگيریازخونریزیورعایتمصالحمسلمانان،تن
کهآنحضرتخودفرمودند:»منصلحراپذیرفتمتااز بهصلحداد؛چنان
کنموجانخود،خانوادهواصحابصميمیخویش خونریزیجلوگيری

کردهباشم.« راحفظ

صلح اسامی در نگاه انديشمندان غيرمسلمان

کهاوادر بااینتفاسيربهخوبیروشنمیشود
چشماندازقرآنصلحیک»قاعده«است،وجنگ
تحميل  ه ا ر ر د  د نبر  و کشی لشکر نيا ثا  ؛ » ستثنا ا «
عقيدهواجباردرپذیرشدیندرمنطققرآنمردود

وبیاساساست.
گاندی،رهبراستقالهندمینویسد:»عنفواجباردر
دیناساموجودندارد.حياتشخصیپيامبراسام،
بهنوبهخود،نشانهوسرمشقبارزیبرایردفلسفه

عنفواجبار،درامرمذهبمیباشد.«
پروفسورحميداهمینویسد:»محمد)ص(بربيشاز
کرد.اینمساحت، یکميليونميلمربعحکومتمی
کاروپامنهایروسيهبودوبهطورقطع معادلتمامخا
درآنروزهااینمحوطهمسکنميليونهاجمعيت
بود.درضمنتسخيراینمنطقهوسيع،یکصدو
پنجاهنفرازافرادمخالفدرميدانهایجنگازبين

رفتهبودندوتلفاتمسلمين،رویهمرفتهبرای
مدت10سالدرهرماهیکنفرشهيدبود.ایناندازه
احترامبهخونبشردرداستانهایبشری،امریاست
گوید:»دیناساموجودخودرابه بینظير...«ولترمی
فتوتوجوانمردیهایبنيانگذارشمدیوناست،
کمکشمشيروتلآتش کهمسيحيانبا درصورتی
کنند.پروردگارا آیينخودرابهدیگرانتحميلمی
کاشتمامملتهایاروپا،روشترکانمسلمانرا

سرمشققرارمیدادند.«
کهمسلمانان)درزمان روبرتسونمینویسد:»هنگامی
گونه کردندهيچ خليفهدوم(بيتالمقدسرافتح
که آزاریبهمسيحياننرساندند؛ولیبرعکسهنگامی
کمالبیرحمیمسلمانان گرفتندبا نصارااینشهررا
کردند.ویهودنيزوقتیبهآنجاآمدند، راقتلعام

کانههمهراسوزاندند.« بیبا

  روايت تاريخی صلح امام حسن)ع(

قراردادصلحميانامامحسن)ع(ومعاویهفرزندابوسفياندرسال41قمریبستهشد.اینتوافقنامهبعدازجنگی
صورتگرفتکهبراثرزیادهخواهیمعاویهوخودداریاوازبيعتباامامحسن)ع(بهعنوانخليفهمسلمانانرویداد.
ج کهخيانتبرخیسردارانسپاهامامحسن)ع(،حفظمصلحتمسلمانان،حفظجانشيعيانوخطرخوار گفتهاند
گذار ازدایلقبولامامحسن)ع(بهاینصلحبودهاست.بنابراینصلحنامه،حکومتازامامحسن)ع(بهمعاویهوا
کهازمهمترینآنهامنعمعاویهازتعيينجانشينپسازخود،خودداریازتوطئه گشت.صلحچندشرطداشت می

عليهامامحسن)ع(وحفظجانمسلمانانبود.بااینحال،معاویهبههيچیکازشرطهاعملنکرد.

گفت وگو

گفت وگو

این بررسیجهاتمختلفصلحامامحسن)ع(در
گفتوگو کوتاهدشواراست،اما»رسالت«در فرصت
بادکترمحمدحسينرجبیدوانیمورخوپژوهشگر
تاریخاسامتاشکردتاتفاوتبينشسياسیامام
مجتبی)ع(درموردصلحوویژگیهاودایلآنرااز

منظردیگریموردبررسیقراردهد.
دکتردوانیدرابتدابابيانایننکتهکهصلحواژهای
کميتیاستوازابتدایپيدایش حکومتیوامریحا

اسامعزیزدرسيرهسياسیپيامبراسام)ص(وائمه
معصومينساماهعليهمابهانحاءمختلفوجودداشته

تصریحکرد:پيامبربزرگواراسامبهواسطهخصلترحمتللعالمين
بودنهموارهتاشداشتندتاازدرصلحودوستیاسامراترویجوتبليغنمایندپيمانهای
کردندتاعاوهبراینکهازتعدددشمنان متعددیراباقبایلوگروههایمختلفامضامی
ومخالفاناسامجلوگيرینماینددرمقابلدشمناننيزبتوانندازحریمدیندفاعکنند.
نگاهیبهفلسفهصلححدیبيهنشانمیدهدکهاینبينشسياسیتاچهاندازهمؤثرو
کارگشابودوموجبشدتادستاوردهایفراوانیبرایمسلمانانبههمراهداشتهباشد.
ویادامهداد:پيامبربزرگواراسامحتیباسختتریندشمنانخودنيزازدرصلحو
دوستیواردمیشدوضمنگرفتنامتيازاتازمبرایحفظحياتوتوسعهاسامعزیز
امتيازاتیراهمبهطرفمقابلمیداد،امادراینروشنکتهمهمیکههموارهموردتوجه
کميتاساموحکومتاسامیبودوایشاناجازهنمیداد گرفتحفظاقتداروحا قرارمی

اساسدینوحکومتدچارخدشهشود.
اینپژوهشگرتاریخادامهداد:درزمانحضرتاميرالمؤمنين)ع(نيزاینسيرهوروشاز
کميتاسام طرفایشانادامهیافتوحفظمصالحمسلمينبارعایتاقتداروثباتحا
که درتمامیقراردادهاوپيمانهایایشانموردتوجهبود.حتیدرمواجههبامعاویه
کميتجهاناسامراغصبکردهبودایشانتاشکردتابدونخونریزی بخشهاییازحا
کهخيانتهایبرخیهمراهانویاران سرزمينهایاسامییکپارچهومتحدشوند
ضعيفالنفسموجبشدتااینشيوهمدیریتیایشانبامشکلمواجهشودودرنهایت
کهحضرت صلحبامعاویهبرخافنظروپيشنهادتایشانمنعقدشود.درنهایتهم
وقتیدیدندروشصلحومداراپاسخگونيستبهقصدجنگبامعاویهآمادهشدندکه
متأسفانهخوارجملعونبابهشهادترساندنایشانمانعازتحققاهدافحضرت
کميتواسامعزیزهموارهمدنظر شدند.درنگاهحضرتعلی)ع(همحفظاقتدارحا
قرارداشتووقتیدیدنتيجهحکميتخافتاسامیرابهخطرمیاندازدباردیگرقصد

جهادبامعاویهرانمود.
دکتردوانیسپسدرادامهتبيينسيرهسياسیائمهمعصومينعليهماالسامبهموضوع
کيدبرایننکتهکهمعاویهدرزمانایشانهم کندوباتأ صلحاماممجتبی)ع(اشارهمی
بخشهاییازمصروشامرادرتصرفخودداشتوبهقصدبراندازیحکومتحقه
اسامیبهسویکوفهلشکرکشیکردهبود،بهقصدجنگومبارزهباویخارجشدتاپيرو
کميتواصلحکومتاسامیدچارخدشهشود، سيرهاجدادمطهرشاجازهندهدحا
اماخيانتهایجمعزیادیازلشکریانواصحابسببشدتاایشانبرایحفظارکان

کرهوصلحبامعاویهدربيایند. حکومتاسامیازدرمذا
ایناستاددانشگاهدرتحليلسيرهسياسیامامحسن)ع(درمواجههبامعاویهوصلحی
گوید:اماممجتبی)ع(ازبيندوگانهازبينرفتنحکومتحقوکشته کهاتفاقافتادمی
شدناماممعصومونيزنابودشدنجریاناصيلاسامیوسلطهجریاننفاق،صلحومدارا
رابرگزیدتااینشجرهطيبهبهحياتواقعیخودادامهدهد.بهعقيدهایشانباقیماندن
جریاناسامیورهبریحقمیتوانستدردرازمدتزمينهسازتقویتپایههایحکومت
اسامیرافراهمآوردهوضمنمبارزهباحکومتغاصبشرایطیرافراهمآوردکهاسام

واقعیدرجامعهبسطوتوسعهیابد.
ویادامهداد:شایدبهنظربرسددرظاهراماممجتبی)ع(حکومتراازدستدادهباشد
وبادشمنمداراکردهباشداماایشانبااینصلحجریاناسامواقعیومکتباهلبيت
کهاثرآنرادرقيامسيدالشهدا)ع(درسال60هجریقمری کرد عليهالسامراحفظ
میبينيم.تقابلبامعاویهدرآنبرههزمانیباتوجهبهکثرتنيروهایضعيفالنفسو
دلباختهبهدنيادرسپاهحضرتموجبازبينرفتنجریاناصيلاسامیمیشدکهبا
درایتوتدبيرحضرتدرصلحبامعاویهایننقشهدشمنانباشکستمواجهشد.دکتر
کهدولت دوانیدرپایانبااشارهبهاشتباهمقایسهصلحاماممجتبی)ع(باروندی
دوازدهمدربرابردولتهایغربیاتخاذکرده،خاطرنشانکرد:بههيچعنواننبایداین
مقایسهصورتپذیردوبایددرنظرداشتدرنگاهآناماممعصومحفظجایگاهوشأن
حکومتاسامیواقتداروصابتآنازاهمواجباتبودوبههمينخاطرحاضرنشدتا
کنممقایسهاین کيدمی موقعيتحکومتیوارزشآنراپایينبياورد.بههميندليلتأ
دواتفاقبایکدیگرامریکامااشتباهاستوسياسيوننبایدازایناتفاقومقایسهبه

نفعخودسوءاستفادهکنند.

گوبا گفتو جوادسعيدتهرانیاستاددانشگاهنيزدر
»رسالت«پيامبراسام)ص(درمورددوسبطبزرگوارش
بارهافرمودهبود:حسنوحسيندوفرزندمامامو
کند پيشوایمردمهستند،چهمصلحتایجاب
کنندیاقيامنمایند.بعداز باصبرونرمشبرخورد
شهادتاميرالمؤمنينعلی)ع(درسال40هجری،
دورانامامتامامحسن)ع(آغازشد.درشرایطی
کهمعاویهدرشامخودراخليفهمیدانست،بهدليل
کوفهباحضرت،ایشانضمنپذیرش بيعتمردم

گرفتند،اما خافت،زمامسياسیجامعهرابهعهده
کميتایشانبيشاز6ماهدوامنياورد.معاویهبهامام حا

کهامامویارانشدر حسن)ع(اعانجنگدادهبودوهنگامی
حالآمادهسازیاردوگاهخودبراینبردبودندمعاویهباتبليغاتسنگين،تهدیدوتطميع
فرماندهانسپاهحضرت،شرایطیمشابهجنگباعلی)ع(فراهمنمود.لذابههماندایلی
کهامامعلی)ع(دریکقدمیپيروزیبهحکميتتندادوواداربهانعقادصلحنامهبامعاویه
گشت،امامحسن)ع(نيزتصميمبهترکمخاصمهوقبولمصالحهبامعاویهنمود.امااین
سؤالهمچنانمطرحاستکهبراساسچهمنطقیامامعلیوامامحسنساماهعليهما
کمبرسياستهای درمقابلفشارمردمتنبهمصالحهدادند؟پاسخاینسؤالبهاصولحا
کنندهدر گردد،درنگاهاسامحکومتزمانیقابلدفاعاستکهقيام کميتیاسامبرمی حا
سایهآنبتواندجامعهراساماندادهودرمسيرپيشرفتوتکاملقدمنهد.پرچمعدالت
کند.ایناهدافزمانیمحققمیشود رابهاهتزازدرآوردوبافقروظلموتبعيضمبارزه
کهتودهمردمدربطنقياموهمراهباانقابباشند،اماچنانچهدرهرزمانیوبههرعلتی
جامعههمراهیازمراازخودنشانندهد،ادامهمبارزهبرایکسبقدرتمنتفیمیشود.
تاریخگواهیمیدهدکهمعاویهبههيچاصلاخاقیپایبندنبود،لذابرایکسبقدرتاز
هرمکرودسيسهایبهرهمیبرد.اوبعدازپيروزیدرجنگدرمسجدمدینهبهمردماعام
گرمنباشماجنگيدمبهخاطرنمازوروزهوسایراعمالمذهبیشمانبود،بلکه کها کرد
منطالبحکومتبرشمابودموبهآننيزدستیافتم.امادرموردحضرتعلی)ع(بسيار
خواندهوشنيدهایمکهدرحضورصحابهفرمودند:اینحکومتبرایمنارزششازکفش

وصلهخوردهامکمتراست،مگربهوسيلهآناحقاقحقیشود.
*امامت از نگاه شيعه

طبقنظرشيعه،امامتیکموضوعماوراییومقدساست.امامتیکمنصبالهیاست
گذارینيست.بهعبارتدیگر کهازطرفخداوندتعيينمیشودوبههمينجهتقابلوا
امامت،رهبریمعنویجامعهاستواماممعصوم،وایتالهیرابعدازرسولخدادرجامعه
گردد.بدیهیاستزمينهساز محققمیسازد.ازاینرهگذرزمينهرشدوپویاییبشرفراهممی
تحققآن،حضورمردموهمراهیآنانخواهدبود.انبيایالهیدارایاینوایتبودهاندو
کميتدر هرکدامشرایطاجتماعیمساعدیداشتند،عاوهبرعنوانوجایگاهوایتالهی،حا
کميت کهعدمهمراهیمردمطبعاحا جامعهرانيزساماندهینمودند.روشناستدرصورتی
بیاثرمیشود.ایننگاهشيعهبهحکومت،درواقعبهادادنبهافکارعمومیاستکهامروزبه
کمحقمردماستاماعقلحکم نامدموکراسیمطرحمیشود.بااینتوجهکهانتخابحا
کنند.طبيعیاستدرمحضراماممعصوم، گزینهراانتخاب کندتامردمشایستهترین می
کنيمکهامامعلیوامام شایستهترینانتخابایشانخواهدبود.لذادرتاریخمشاهدهمی

حسنعليهماالسامابتداازمردمبيعتگرفتندوسپسخافتراآغازنمودند.

محمدحسين رجبی دوانی عنوان کرد: 

حفظ حاکمیت اسامی 
اصل اول مذاکره

جواد سعيد تهرانی : 

فلسفه صلح امام حسن )ع( 
سامان دادن به جامعه بود
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