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سرمقاله

رسالت دالیل بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و ضعف ستاد احیا را بررسی میکند

تدبیر باران

آب در دولت آقای رئیسجمهور

مسعود پیرهادی  -سردبیر
رئیسجمهورهفدهمخردادماه94درمراسم
دهمیندورهجایزهملیمحیطزیستگفتهاند:
«اینکه میگوییم تحریم ظالمانه باید از بین
برود،بعضیهاچشمهایشانرازیادنچرخانند!
تحریمهایظالمانهبایدازبینبرودتاسرمایه
بیاید ،تا مسئله محیطزیست حل شود
تا اشتغال جوانان حل شود ،تا مشكل صنعت جامعه حل شود
تا آب خوردن مردم حل شود ،تا منابع آبی زیاد شود».
خب دیدیم که به برکت زبانشناسی جناب پرزیدنت ،تحریمها
بالمره لغو و از اشتغال جوانان تا آب خوردن مردم حل شد!
«احیای دریاچه ارومیه ،دستاورد بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم
است!»اینسخنچندهفتهقبلجنابآقایرئیسجمهوردرجمع
اعضای هیئتدولت است؛ یک دستاورد آبی که آنقدر انتسابش
به دولت یازدهم و دوازدهم نمکی و ملیح است که لبخند بر لب
همگان مینشاند .دستاوردی که اگر وجودش را بپذیریم باید از
دست و دلبازی ابرها تشکر کنیم تا دولت یازدهم و دوازدهم؛ همان
ابرهایی که به پایین نگاه میکنند که اگر درخت بود ببارند وگرنه
عبور کنند! همان بارندگی هایی که موجب احیای دریاچه ارومیه
شد،درآققالوگمیشاندرگلستانگرفتهتامعموالنوکوتعبداهلل
در لرستان و خوزستان ،سیل آفرید و زندگی و خانه ها و مزارع
مردم را ویران کرد ،ولی اینبار به هیچ ترتیبی نمی شد دستاوردی
از آن بیرون کشید؛ سیلی که در ذهن همون ملت ایران ،یادآور
غیبت بسیار حیاتی شخص رئیسجمهور در روزهای اول بحران
و همچنین استاندار و ضعف و ناکارآمدی فرمانداران و مسئوالن
دولتی مدیریت بحران است ،لذاست که سعی میکنند روی موج
این آبها حرکت کنند تا مبادا در دریای ناکارآمدی پدید آمده
غرق شوند .آب مایه حیات است اگر تدبیر باشد وگرنه همین آب
مایه خسارت به جان و مال مردم میشود.
از آب بگذریم ،این از آب گذشت ه ها هم که میآیند ،دردی از ما
دوا نمیکنند؛ «ماس» و «آبه» که جای خود ،بزرگ تران آنها هم
نهتنهامنافعایرانهیچموضوعیتیبرایشانندارد،بلکهمنافعخود
را در تضاد منافع ما میبینند چون در برابر کدخدایان یعنی آمریکا
ایستاده ایم .گرهزدن آب و نان و گوشت و محیطزیست و شغل
جوانان به دستان آلوده به خون وحشیهای غربی یا از سر غفلت
است یا خیانت که البته نتیجه هر دوی آنها یکی است.
روی این سخن با مخاطب بایدهاست! به جای آن که درصدد
دستاوردسازی از عوامل طبیعی و یا امیدوار به دستان خارجی
باشید ،ظرفیت های عظیم داخلی را دریابید .همان مردم و به ویژه
جوانانی که در نبود دستگاه های دولتی ،بحران سیل را مدیریت
کردند ،میتوانند اقتصاد و اشتغال را هم به سامان برسانند.
یکبار هم که شده به فکر نان باشید که خربزه آب است!

محمد درویش :میزان ریزشهای آسمانی  57درصد بیشتر از میانگین  60ساله است
عباس محمدی :ستاد احیا هیچ کاری برای نجات دریاچه ارومیه نکرد
مسعود تجریشی :انتظار داریم دریاچه هنوز در وضعیت تثبیت بماند
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امین محمودی کارشناس حوزه آب در گفتوگو با رسالت:

وزارت نیرو ،اصلیترین مقصر
وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است

خبر
مؤمنی فعال سیاسی اصالحطلب:

جریان اصالحات با انحطاط اخالقی
مواجه شده است
یکی از فعاالن سیاسی اصالحطلب گفت :جریان اصالحات با انحطاط اخالقی
مواجه شده است.
به گزارش تسنیم ،عبداهلل مؤمنی در یادداشتی با اشاره به ماجرای قتل میترا استاد
همسر دوم محمدعلی نجفی و حواشی که این حادثه در روزهای اخیر برای جریان
اصالحات ایجاد کرده ،نوشته است « :در رابطه با ماجرای قتل میترا استاد ،آنچه مورد
انتقاد کلیت جامعه هواداران اصالحات در سراسر کشور است این است که چرا بهرغم
داشتن آگاهی از وضعیت بغرنج دکتر نجفی ،عدهای با اصرار دنبال چنین انتخاب
ویرانگری بودند که در آن نه از تاک نشان ماند نه از تاکنشان»؟!
وی ادامه میدهد« :قضاوت و ارزیابی در این خصوص بر آگاهان سیاسی و
عموم هواداران اصالحات و منصفان جامعه است که طرح کدام مباحث از منظر
دغدغه و نگرانی و احساس مسئولیت در خصوص فرجام یک انتخاب است
و اینکه آیا هدف ،حمایت از یک فرد با وجهه ملی اما دارای حواشی است که
چنین سرنوشت غمباری را رقم زد؟» این فعال سیاسی اصالحطلب در بخش
دیگری از این یادداشت با انتقاد تلویحی از سران حزب اتحاد ملت (مشارکت
سابق) بر انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران پافشاری زیادی کردند ،تاکید
میکند« :کسانی که درباره عواقب چنین انتخاب و هزینههایی که مترتب بر
آن خواهد بود ،آگاه بودند ،نمیتوانند در مقابل پاسخگویی به این اتفاق که
لطمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه و اصالحات داشته سکوت کرده یا غیر
مسئوالنه برخورد کنند».
مؤمنی در بخشی از این یادداشت با تحلیل وضعیت کنونی جریان اصالحات تصریح
کرده است« :فارغ از انگیزهکاوی و نیت خوانی این اتفاق دهشتناک (قتل میترا
استاد) اما امروز کالبد بیروح و خسته جریان اصالحات بیش از همیشه در معرض
سوال است و این موضوع نشان دهنده این است که جریان اصالحات بیش از کاهش
و زوال سرمایه سیاسیاش و کاسته شدن از حضور موثرش در جامعه با سقوط و
زوال و انحطاط اخالقی نیز مواجه شده است».

صفحه10

سعید اشتیاقی،عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با رسالت

اسماعیل دوستی در گفتوگو با رسالت مطرح کرد

دولت در اقتصاد تصدیگری نکند نباید خدمات گذشته زیرسؤال برود سناتور کشی در آمریکا
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
(شركت تعاونی خدمات فرودگاهی شتابان)

در اجرای مقررات اساسنامه و طبق تصمیم هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ
 1398/04/05واقع در فرودگاه مهرآباد  -خیابان بسیج  -ساختمان بسیج تشكیل میگردد .از كلیه اعضاء دعوت میشود
شخصا یا وكالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
به اطالع میرساند كه به موجب ماده  19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رای و هر
شخص غیرعضو تنها یك رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ،میبایست به همراه نماینده خود حداكثر تا تاریخ
 1398/04/04در محل آدرس فوقالذكر حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وكالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
(ضمنا افرادی كه تمایل به كاندیدا شدن دارند میبایست حداقل یك روز قبل از برگزاری مجمع در محل دفتر مركزی شركت
نسبت به تكمیل نمودن فرم ثبتنام اقدام و یا میتوانند فرم مربوطه را از طریق فاكس به شماره  55439144ارسال نمایند)
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش حساب سود و زیان سال  1398و تصویب بودجه سال 1399
 -3تصویب پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و بازرس
 -4انتخاب بازرس
 -5انتخاب اعضای هیاتمدیره جدید
خ ت98/3/22 :
تاریخ انتشار98/3/22 :

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول شركت تعاونی مسكن در
حال تصفیه كاركنان دانشگاه علوم پزشكی بقیهاهلل(عج)

بدینوسیلهبهاطالعكلیهسهامدارانمحترممیرساندجلسهمجمععمومیعادیشركتتعاونیمسكنراسساعت13بعدازظهر
روز چهارشنبه مورخ  98/04/05در نمازخانه قرارگاه دانشگاه بقیها(....عج) واقع در شیخبهایی جنوبی ،كوچه نصرتی تشكیل
میگردد .از عموم سهامداران محترم دعوت می گردد راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
در صورتی كه حضور سهامداران در مجمع عمومی عادی به عللی میسر نباشد ،میتواند حق رای خود را به سهامداران دیگر
واگذار نماید .در این صورت هیچ سهامداری نمیتواند عالوه بر رای خود بیش از سه رای باوكالت و غیرسهامداران بیش از
یك رای باوكالت داشته باشد.
ضمنا جهت انجام امور مربوط به وكالتنامههای سهامداران و وكیل آن تا  48ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر شركت
مراجعه نمایند .همچنین تصمیماتی كه در این مجمع با رعایت مقررات اخذ میشود برای كلیه سهامداران اعم از حاضر و غایب
و مخالف ،نافذ و معتبر خواهد بود.
تذكرات :این مجمع با هر تعداد از سهامداران رسمیت خواهد یافت .ضمنا داوطلبین انتخابات هیات تصفیه و ناظر شركت ،جهت
آگاهی از احراز شرایط خود به دفتر تعاونی واقع در خیابان شیخبهایی جنوبی  -كوچه نصرتی  -دانشگاه مراجعه نمایند.
دستورجلسه:
 -1ارائه و تصویب صورتهای مالی 98
 -2تمدید فعالیت شركت به مدت  2سال دیگر
 -3انتخاب اعضاء
 -4هیات تصفیه
 -5انتخاب ناظر/ناظرین تصفیه
خ ش98/3/22 :
تاریخ انتشار98/3/22 :

هیات تصفیه تعاونی مسكن
دانشگاه بقیهاهلل(عج)

فراخوان شناسایی تامین کنندگان
دیزل ژنراتور

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین دیزل
ژنراتورهایموردنیازخودرابهتأمینکنندهواجدشرایطازطریقمناقصه
واگذارکند.لذاازهمهمتقاضیانمایلبهشرکتدرمناقصهدعوتمیشود
تا با مراجعه به سایت  www.pgsoc.irو دریافت سایر اطالعات ،نسبت
به ارسال اسناد ارزیابی تا مورخ  1398/04/04به آدرس :هرمزگان،
بندرعباس،کیلومتر13محوربندرعباسبهبندرلنگه،پاالیشگاهمیعانات
گازی ستاره خلیج فارس ،امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی 7931181183 :تلفن076-31310000 :

تاریخ انتشار98/3/22 :
خ ش98/3/22 :

تأملی بر قتل مرموز دو سناتور آمریکایی

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
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اطالعیه

فراخوان

بیست و سومین دوره انتخاب صادركنندگان نمونه ملی
و سومین جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران
سازمانتوسعهتجارتایراندرراستایماموریتسازمانی،تحققاهداف
صادراتی و ارج نهادن به تالش فعاالن خستگیناپذیر عرصه تولید و
صادرات غیرنفتی ،در نظر دارد صادركنندگان نمونه ملی و برندهای

برتر تجاری ایران در سال  1398را انتخاب ،معرفی و با حضور مقامات
عالیرتبه كشور مورد تقدیر قرار دهد .لذا از كلیه متقاضیان محترم در

سطح كشور دعوت به عمل میآید در صورت تمایل به شركت در این
رقابت ملی با مراجعه به سامانه میز خدمات الكترونیك سازمان توسعه

تجارت به آدرس  e.tpo.irثبتنام نمایند.

زمان ثبتنام :تا پایان روز جمعه مورخ 1398/03/31

تهران-بزرگراهچمران-محلدائمینمایشگاههایبینالمللیتهران

سازمان توسعه تجارت ایران

دبیرخانه رویدادهای ملی و امور ترویج تجارت
تلفن تماس021-22662561 :

تاریخ انتشار98/3/22 :
خ ت98/3/22 :

