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آيت اه مكارم شيرازي:
 دولت با مسئله

حضور زنان در ورزشگاه ها 
مردم را سرگرم نكند

پيتر جن کينز در گفت و گو با رسالت:
 سيستم
 تصميم گيری آمريكا
مختل شده است 

او خواهد آمد يا آمده است؟
مسعود پيرهادي

وَ نُريُد أَْن نَُمَن َعلَي الَذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي اأرِض 
َو نَْجَعلَُهْم أَئَِمًة َو نَْجَعلَُهُم الْوارِثيَن

اراده ما بر اين است که بر مستضعفان روي 
زمين منت بگذاريم و آنها را پيشوايان و 
وارثين زمين قرار دهيم، و حکومت آنها 

را در زمين پابرجا بسازيم.
قلب مؤمنين به اين امر، روشن و مطمئن است؛ چرا که قادر 
مطلق در آيه اي ديگر فرموده: »إنّما أَْمُرُه إِذا أَراَد َشْيئاً أَْن يَُقوَل 
لَُه ُکْن َفَيُکوُن« همانا فرمان اوست که هرگاه چيزي را اراده کند 

که باشد، پس آن چيز خواهد بود و محقق خواهد شد.
ما نيز هرگاه شرايط را سخت و پيچيده ديديم يا حداقل در 
نزديکي ظهور، ترديد کرديم بايد به اراده خدا و توان تحقق 
آن، بينديشيم تا دلمان قرص شود. مثال خداوند متعال براي 
اين منت و نعمت سنگين، غلبه مستضعفين بر مستکبرين 
بوده و چه چيز بااتر از اينکه موسي علي نبينا و آله و عليه 
السام در آن شرايط اختناقي که فرعون ترتيب داده بود اينگونه 

طومار فرعون را بپيچد؟
جوي که موسي )عليه السام( در آن پرورش يافت، جو علو 
و استياي ظاهري فرعون و تفرقه ميان مردم و استضعاف 
بني اسرائيل بود؛ استضعافي که روز به روز شديدتر مي شد. 
خدا اراده کرد که همان مستضعفين پيشوا شوند تا ديگران 

به ايشان اقتدا کنند.
 شيخ طوسي گويد: عده اي از اصحاب ما چنين روايت کرده اند 
که اين آيه در شأن مهدي موعود امام قائم عليه السام نازل 
گرديده است که خداوند منت نهاده پس از استضعاف، ايشان 
را امام روي زمين گرداند و وارث چيزهايي بنمايد که در دست 

ستمکاران بوده است.
از آغاز امامت مهدي موعود تا به امروز، عالميان، منتظر تحقق 
اين اراده هستند اما نکته اينجاست که عاوه بر فاعليت فاعل 
و اراده  اراده کننده که پيشتر گفتيم، قابليت قابلين هم شرط 
است. اينکه کدام امت، اهليت و شايستگي درک ظهور امام 
عصر را داشته باشند، مؤمنين را در اعصار گذشته در خوف و 

رجا نگه داشته است.
ذکر چند نکته به بهانه آغاز امامت حضرت صاحب الزمان )عج( 
خالي از لطف نيست؛ اول اينکه مگر نه اين است که من مات 
و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه؟ حال کداميک از ما 
مي تواند ادعا کند که آنچنان که شايسته است به امام زمان 
معرفت پيدا کرده است؟ اگر کسي هست که حبذا و خرما و 

طوبي له و اگر نيست بشارت باد بر او مرگ جاهلي!

سرمقاله

در گفت و گو با بازرس انجمن تعزيه مطرح شد:

 تعزيه خوانان حرفه اي
در زير پله تئاتر شهر 

 جشنواره تئاتر اکبر رادي مي تواند يك اتفاق مثبت
در نگارش و توليد نمايشنامه هاي قوي باشد

درسايترسالتبخوانيد

يادداشتيادداشت

انگليس در آستانه زلزله سياسي 
حنيف غفاري

»برگزيت« به نقطه آشکار ساز ضعف دولت انگليس تبديل 
 شده است. بسياري از تحليلگران بر اين باورند که ترزا مي، 
نخست وزير انگليس نيز به مانند ديويد کامرون همتاي سابق 
خود به زودي قرباني واژه اي به نام برگزيت مي شود .بنابراين،  
زلزله سياسي جديد در انگليس در راه خواهد بود !اخيرا پدرو 
سانچز نخست وزير اسپانيا در سخناني که به ظاهر، مصداق 
عيني دخالت در امور داخلي انگليس محسوب مي شود، اعام 

کرده است که اگر وي جاي ترزا مي، نخست وزير فعلي اين کشور بود، بر ديگر همه 
پرسي برگزيت را برگزار مي کرد! در ابتدا تصور مي شد که دولت انگليس، در برابر 
اظهارات نخست وزير اسپانيا موضع گيري کند اما سکوت ترزا مي و ديگر اعضاي 
دولت وي در برابر سانچز، حاکي از بازي هماهنگ شده اي دارد که ميان لندن و 
مادريد و در راستاي مهندسي افکار عمومي انگليس بر سر برگزيت شکل گرفته است! 
 اظهارات نخست وزير اسپانيا به خوبي نشان مي دهد که مقامات انگليسي در صدد 
 بهره گيري از توان ديگر سياستمداران اروپايي در راستاي هدايت هدفمند جامعه انگليس، 
به سوي تغيير تصميم نهايي در خصوص خروج از اتحاديه اروپاست. چنانچه مشخص 
است، ترزا مي هرگز در اين خصوص قصد ندارد از نيت واقعي خود مبني بر عدم 

تحقق خروج از اروپا سخني در نزد افکار عمومي کشورش بگويد!
در هر حال، برگزيت، همچنان به معمايي سخت و پيچيده در معادات سياسي و 
اقتصادي اروپا و لندن تبديل شده است. مذاکرات برگزيت ميان لندن و بروکسل 
متوقف گرديده و از سوي ديگر، شاهد شکل گيري اعتراضاتي گسترده در مخالفت 
ايرلند  و  ولز  انگلستان،اسکاتلند،  داخل  در   ( اروپا  اتحاديه  از  انگليس  خروج  با 

شمالي( هستيم. 
چندي پيش ، زمزمه هايي مبني بر عدم خروج انگليس از اروپا قوت گرفت. به عنوان 
مثال، »ژوزف موسکات« نخست وزير مالت معتقد بود  که برگزيت در نهايت رخ 
نخواهد داد!قبل از آن نيز  توني بلر، نخست وزير اسبق انگليس و يکي از اصلي ترين 
مخالفان برگزيت، صراحتا اعام کرد که شايد خروج انگليس از اروپا رخ ندهد! اين 
در حالي است که مطابق همه پرسي صورت گرفته در سال 2016  نتايج به دست 

آمده از آن ، شهروندان انگليس خواستار خروج از اتحاديه اروپا بوده اند. 
همان گونه که بارها تاکيد شده است، مقامات اروپايي و انگليسي، در حال طراحي 
يک بازي مشترک در قبال برگزيت هستند. مقامات انگليسي از يک سو در ظاهر 
اصرار مي ورزند که مذاکرات برگزيت بايد پيگيري شود و از سوي ديگر، مقامات 
اروپايي ابراز اميدواري مي کنند که تصميم شهروندان انگليسي مبني بر خروج از 
اروپا به عينيت نرسد! اصرار مقامات انگليسي و انکار مقامات اروپايي، دو تکيه بزرگ 
از پازلي است که تصوير نهايي آن، عدم خروج انگليس از اتحاديه اروپاست.اگرچه 
 برگزيت، به صورت ذاتي با پيچيدگي هايي روبه  روست، اما بسياري از پيچيدگي هايي 
قرار مي گيرد،  اين خصوص مدنظر  اروپايي در  و  انگليسي  از سوي مقامات  که 
القايي ) و نه ذاتي( است. به راستي در صورتي که خروج انگليس از اروپا و مذاکرات 
برگزيت به نتيجه اي ختم نشود، تکليف همه پرسي رسمي و عمومي سال گذشته 

در انگليس چه مي شود؟
آيا مي توان نتيجه گرفت که مقامات انگليسي و اروپايي در حال آماده سازي افکار 
عمومي براي انصراف از تصميم خود براي خروج از اروپاي واحد هستند؟ شواهد و 
مستندات موجود نشان دهنده همين حقيقت است. نبايد فراموش کرد که حزب 
محافظه کار انگليس که هم اکنون در قدرت قرار دارد، از اصلي ترين مخالفان برگزيت 
محسوب مي شد.حزب کارگر نيز به عنوان رقيب سنتي و اصلي حزب محافظه کار، 
مخالف خروج از اتحاديه روپاست. از اين رو ميان دولت اصلي و دولت در سايه انگليس 
بر سر اين موضوع اتفاق نظر وجود دارد. همين مسئله، منجر به طراحي بازي مشترکي 

ميان محافظه کاران و اعضاي حزب کارگر بر سر برگزيت شده است. 
بايد اين  حقيقت را پذيرفت که  افکار عمومي انگليس، قرباني بازي هدفمند و 
 در عين حال پيچيده سران انگليس و اتحاديه اروپا در قبال برگزيت شده اند. آنها 
هم اکنون با سردرگمي مفرطي موضع گيري ها و مواضع رسمي و غير رسمي 
قرار  تحليل  و  رصد  مورد  اروپا  اتحاديه  از  خروج  خصوص  در  را  خود   مقامات 
مي دهند.به راستي آيا برگزيت اساسا رخ خواهد داد؟ آيا تصميم شهروندان انگليسي 
در اين خصوص به رسميت شناخته خواهد شد؟ اينها سواات بي پاسخي هستند 

که در ذهن بسياري از هواداران انگليسي برگزيت نقش بسته است.

 سازش با آمريكا 
در دستور کار چه کساني است؟

مصطفي حسيني
»مذاکره و سازش با آمريکا« موضوعي است که در سال هاي 
اخير از سوي طرفداران جريان ليبرالي در کشور به خصوص 
پس از سال 1376 و با روي کار آمدن دولت اصاحات به 

شکلي جدي تر در کشور کليد خورد.
جريان ليبرال اصاح طلب که خود را اپوزيسيون داخلي 
نظام جمهوري اسامي مي داند در طول اين سال ها تاش 
کرده با نگاه به غرب و فضا سازي از طريق رسانه هاي خود 
 اين گزاره را در ميان افکار عمومي و جامعه القا کند که براي حل مشکات کشور 

به خصوص مسائل اقتصادي بايد با آمريکايي ها مذاکره و توافق کرد.
اين نگاه راديکال که جز با مذاکره و سازش با آمريکا راه برون رفتي از مشکات 
وجود ندارد تنها يک نگاه و تحليلي صرف براي نخبگان طبقه اصاح طلب و ليبرال 
نبوده بلکه اين جريان در طول اين سال ها با زمينه سازي هاي مختلف در کشور 

در پي عملياتي کردن راهبرد خود بوده اند.
به  نگاهي  با  بلکه  شود  نمي  دنبال  کشور  داخل  در  تنها  جريان  اين  راهبرد 
 مواضع و سياست هاي آمريکايي ها نيز به اين نتيجه مي رسيم که سردمداران 
کاخ سفيد نيز همين راهبرد را براي رساندن ايران به پاي ميز مذاکره بارها و بارها 
دنبال کرده اند و مشکل اصلي آنها نگاه عزت آفرين رهبر معظم انقاب است که 
آن را سد راه خود مي بينند. اخيرا نشريه آمريکايي »آمريکن هرالد تريبون« در 
تحليلي در خصوص سازش ميان ايران و آمريکا مي نويسد: »جريان معتدل در 
ايران تاش دارد در دوران روحاني سازش با جامعه جهاني را ادامه دهد و ايران را 
به جامعه جهاني برگرداند. اما تجربه ثابت کرده است بدون دخالت دادن آمريکا 
اين ايده سرانجامي نخواهد داشت. از اين رو است که در کنگره احزاب ملي ايران 
برخي چهره هاي نخبه جريان طرفدار مذاکره و سازش با آمريکا خواستار مذاکره 
مستقيم با آمريکا شدند و برخي از مقامات آمريکايي نيز خواهان مذاکره مستقيم 
رهبري ايران با آمريکا شدند. اين اشتراک تحليلي نشان از آن دارد که مي توان 
به کمک جريان طرفدار سازش در ايران، ايران را به سمت مذاکره مستقيم با 
آمريکا هدايت کرد. البته اين موضوع زمانبر است و هوشمندي سياسي مي طلبد 
چون رهبري ايران در مديريت فضاي سياسي در داخل و بيرون تاکنون بسيار 
هوشمند عمل کرده است و هدايت ايشان به سوي زمين بازي کار آساني نيست. 
البته فرصت استثنايي کنوني تکرار شدني نيست.« اين تحليل نشان مي دهد 
آمريکايي ها به دنبال فشار براي حضور مقامات پاي ميز مذاکره هستند و از سوي 
ديگر با القاسازي مذاکره بي نتيجه با جهان بدون حضور آمريکا سعي دارند به 

اهداف شوم خود دست يابند.
امام خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي بارها و بارها در سخنراني هاي خود بر 
اين مهم تاکيد کرده اند که »سازش با آمريکا مشکات کشور را به هيچ وجه حل 
نمي کند؛ نه مشکات اقتصادي را، نه مشکات سياسي را، نه مشکات امنّيتي را، 
نه مشکات اخاقي را، بلکه بدتر خواهد کرد. ده پانزده دليل وجود دارد و مي شود 

شمرد و رديف کرد براي اين قضّيه؛ آخري اش همين قضّيه  برجام است.«
اما بر خاف نظر صريح مقام معظم رهبري متاسفانه در دولت نگاه مذاکره با آمريکا 

وجود دارد و همين نگاه باعث به وجود آمدن برجام شد.
با بازخواني سخنان حسن روحاني مي توان نگاه به مذاکره با آمريکا به عنوان راهبرد 
سياست خارجي دولت را مشاهده کرد که صريحا اعام کرد، آمريکا کد خداي ده 

است و بستن با آمريکا راحت تر است.
حتي  و  عمومي  افکار  مهندسي  دنبال  به  خود  هاي  تحليل  با  ليبرالي   جريان 
تاثير گذاري بر نخبگان جامعه است تا نظام را وادار به مذاکره با آمريکا کند و اين 
همان سياستي است که آمريکايي ها به دنبال آن هستند و تنها دلخوشي آنان نيز 

ليبرال هاي اصاح طلب و جريان اعتدالي در کشور است.
و  ليبرال  و حاميان  ايران  بزرگ  استراتژي دشمن  دارند  انقابي وظيفه   نخبگان 
نو ليبرال آن در داخل کشور را براي مردم تبيين کنند و اين مهم را يادآور شوند 
که اگر مذاکره با آمريکا و سازش با اين کشور قرار بود مشکات جاري را حل کند 
در قضيه برجام اين مشکات حل مي شد و آمريکايي ها به تعهدات خود پايبند 
مي ماندند اما اختافات جمهوري اسامي و آمريکا اعتقادات سطحي نيست که 
بتوان با لبخند در مذاکرات آن را حل کرد بلکه اختافات عميق و ريشه داري است 

که همانند فاصله زمين تا آسمان مي باشد.
کليد عملياتي سازي سازش با آمريکا از سوي کاخ سفيد و ليبرال هاي داخلي زده 

شده تا بار ديگر سعي کرده ايران اسامي را از اهداف اصلي انقاب جدا کنند.

سازمان بنادر و دريانوردي
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي( همراه ارزيابي كيفي
"شماره 4197/ص97/15"

- موضوع مناقصه: تهيه و نصب کيت کنترل تردد فردي و سيستم تشخيص چهره بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار
- محل، مهلت و نحوه دريافت استعام ارزيابي کيفي: دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري )12 ظهر( روز چهارشنبه 97/8/30 
با مراجعه به امور حقوقي و قراردادهاي مناقصه گزار و ارائه معرفينامه کتبي و اصل فيش واريز وجه به حساب شماره 2176452209006 
نزد بانك ملي به مبلغ صد هزار ريال امكانپذير است. وجه مذکور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دريافت اسناد از سايت 

)iets.mporg.ir( نيز امكانپذير است.
- محل و مهلت تسليم پاکات مناقصه و ارزيابي کيفي: مناقصه گران بايد پاکات مناقصه و ارزيابي کيفي خود را تا ساعت 12 روز پنجشنبه 

مورخ 97/09/15 به دبيرخانه مرکزي دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.
- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مناقصه گران بايد ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات به مبلغ يكصد و 
نود ميليون و دويست و چهل هزار ريال )190/240/000ريال( با اصل فيش واريز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره 

2176452208008 نزد بانك ملي ايران ارائه نمايند.
- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛ راس ساعت 10 صبح شنبه مورخ 97/09/10 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهد شد.

محل و زمان بازگشايي پاکت پيشنهادها؛ پيشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/20 محل سالن 
اجتماعات بندر آبادان بازگشايي خواهد شد.

- مبلغ برآورد موضوع مناقصه 3/804/800/000 ريال مي باشد.
- شرايط الزامي شرکت در ارزيابي کيفي و مناقصه: 1( داشتن حداقل رتبه پنج در رشته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه 2( دارا بودن 

ظرفيت کاري آزاد )از لحاظ ريالي و تعدادي( 3( اخذ حداقل امتياز ارزيابي کيفي.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: آبادان - خيابان امام - خيابان بندر - مديريت بنادر و دريانوردي آبادان - تلفن 061/53244000

تاريخ انتشار: 97/8/26
خ ش: 97/8/26

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 97-3-1099 
 نوبت دوم

شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب در نظر دارد کااي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي و از بين توليدکنندگان داخلي 
تامين نمايد.

لذا کليه شرکتهاي توليدکننده اي که فعاليت آنها مرتبط با شرح کااي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان 
با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذکر، نسبت به استخراج و تكميل »فرم تعهدنامه ارائه کاا مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب« و 
ارسال آن به همراه مدارك و مستندات ازم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي کيفي )براي معامات کمتر از بيست برابر نصاب معامات متوسط( به 

آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
فرم پرسش نامه ارزيابي  مديريت تدارکات و امور کاا  مزايده و مناقصه WWW.NISOC.IR   کسب حداقل نمره 60 در ارزيابي کيفي جهت تحويل 

اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنا مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 607/500/000 ريال مي باشند.

آدرس پستي: اهواز - کوي فداييان اسام )نيوسايد( - خيابان شهريور - مجتمع تدارکات و امور کاا - ساختمان 111 - اداره تدارکات خريد کااي داخلي 
- واحد خريدهاي عمومي - اتاق 12 - کد پستي 54579-61138 شماره تماس 061-341-22175

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير کاا:
WWW.IETS.MPORG.IR /WWW.NISOC.IR/ WWW.SHANA.IR

شماره مجوز: 1397.4055
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/26

خ ش: 97/8/23

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب )سهامي خاص(

شماره تقاضاجمع عدديموضوع مناقصهشماره قلم

01H2S SCAVENGER9730061-89-21-300008 كيسه

روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

صفحه10

صفحه3

سيدمرتضي نبوي: 
شفافيت کامل با دولت الكترونيك محقق مي شود
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موسوي ارگاني:
 اروپايي ها 

 فقط در حال 
وقت کشي هستند

سيا سي شنبه 26 آبان 21397
9 ربيع ااول 1440-17 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9361

سردار حاجي زاده: 
صهيونيست ها شکست را در مقابل 

مقاومت فلسطين پذيرفته اند
در  را  شکست  صهيونيست ها  گفت:  سپاه  هوافضاي  نيروي  فرمانده 
مقابل مقاومت فلسطين پذيرفته اند.به گزارش تسنيم، سردار اميرعلي 
حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در حاشيه مراسم سالگرد 
شهادت سردار طهراني مقدم که روز پنج شنبه 24 آبان برگزار شد، اظهار 
داشت: مردم در محاصره کامل نوار غزه قدرتي را خلق کردند که ظرف 
48 ساعت رژيم صهيونيستي دست به دامن کشورهاي ديگري  شده 
که بتواند آتش بس را برقرار کند و  اين  يعني شکست را پذيرفته است. 
وي  افزود: فلسطيني ها ظرف اين 48 ساعت در محاصره کامل کاري 
کردند که ارتش رژيم  صهيونيستي که خود را چهارمين ارتش بزرگ 
 دنيا مي داند، دست هايش را باا گرفت و حاا شما از اين  معيار مي توانيد 
به قدرت دفاعي ايران پي  ببريد. فرمانده نيروي  هوا فضاي سپاه با بيان 
اينکه سعودي ها سومين بودجه جهان را در اختيار دارند، گفت: با اين 
حال ترامپ مي گويد که اگر دست مان را از پشت شما برداريم، شما 

ظرف 3 هقته از بين مي رويد. 

سرلشکر صفوي: 
صهيونيست ها نمي توانند امنيت ساکنان 

فلسطين اشغالي را تأمين کنند
مشاور عالي نظامي فرمانده کل قوا با بيان اينکه موازنه قدرت به نفع فلسطينيان 
تغيير يافته است، گفت:صهيونيست ها نمي توانند امنيت ساکنان فلسطين اشغالي 
را تأمين کنند.به گزارش تسنيم، سرلشکر يحيي رحيم صفوي مشاور عالي نظامي 
فرمانده کل قوا، در حاشيه مراسم هفتمين سالگرد شهادت شهيد طهراني مقدم، 
در جمع خبرنگاران با اشاره به درگيري هاي اخير در سرزمين هاي اشغالي، گفت: 
سخن گفتن درباره پيروزي هاي اخير فلسطينيان زودهنگام است و بايد با تأمل 
و صبوري بيشتر درباره آن قضاوت کرد، اما آنچه مسلم است اين است که موازنه 
قدرت به نفع فلسطينيان تغيير يافته و فلسطينيان در اين زمينه برتري به دست 
آورده اند.وي افزود: رژيم صهيونيستي وعده امنيت و رفاه به شهرک نشينان داده 
بود، اما آنها اکنون نمي توانند امنيت ساکنان فلسطين اشغالي را تأمين کنند، 
صدها موشک جهاد اسامي يک تهديد بزرگ براي رژيم صهيونيستي است، 
استعفاي ليبرمن هم که معتقد بود هيچ عربي نبايد در سرزمين هاي اشغالي 
حضور داشته باشد، نشانه اي از شکست رژيم صهيونيستي است.مشاور عالي 
نظامي فرمانده کل قوا در پايان خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت اسامي از لبنان، 
سوريه، عراق و يمن گرفته تا فلسطين اشغالي گسترش يافته است، اکنون 
فلسطين يک قدرت بازدارندگي داشته و توازن قدرت را به دست آورده است، 

اميدوارم تا 25 سال آينده رژيم صهيونيستي از منطقه محو شود.

آيت اه امامي کاشاني :
اختال در نظام اقتصادي مصداق محاربه است

امام جمعه موقت تهران غارت اموال و اختال 
در نظام اقتصادي را از مصاديق محاربه دانست و 
نسبت به اين مسئله هشدار داد.وي با بيان اينکه 
نبايد در کشوري مانند ايران اين حجم سودجويي، 
سوءاستفاده ها و احتکار باشد، اظهار کرد: اين از 
اعمال شيعيان و مومنان به دور است، اخال در 
مسائل اقتصادي از جمله توليد، احتکار خيانت 
به مردم است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
آيت اه امامي کاشاني امام جمعه موقت تهران در 
خطبه هاي نماز جمعه تهران ضمن عرض تسليت 
شهادت امام حسن عسکري )ع( با بيان اينکه پيامبران 
الهي در جامعه خود اسوه بودند، گفت: کسي اسوه 
است که از وحي باخبر باشد، از هستي باخبر باشد، 
سرتاپاي نظام وجود را بفهمد تا بر آن اساس عمل 
کند و انسان ها دنباله رو او باشند، لذا هرکسي 
 اسوه و مقتدا نيست، سلمان ها و ابوعلي سيناها 
اسوه نيستند.وي با بيان اينکه خداوند انسان هاي 
اسوه را انتخاب مي کنند، اظهار کرد: اسوه ها افرادي 
هستند که انسان ها به دنبال آن ها هستند، انسان هاي 
ممتاز اسوه هستند.امام جمعه موقت تهران با تشکر 

از اقدامات قاطع رئيس قوه قضائيه و تاش هاي 
نيروي انتظامي در برخورد با مفسدان اقتصادي 
اظهار کرد: در راس قوه قضائيه فقيه عادلي قرار 
دارد که با دقت موازين فقهي و شرعي کار مي کند 
اقدامات  پليس  و   انتظامي  نيروي  و همچنين 
خوبي انجام مي دهد، اين تاش هاي خوبي است 
اين تاش ها  از  بايد  انجام شده و مي شود،  که 
قدرداني کرد و هم بايد به عزيزان  گفت که دست 

شما درد نکند و خسته نباشيد که اين همه تاش 
مي کنيد.وي با بيان اينکه تاش ها بايد افزوده 
و دست اندرکاران  مسئوان  کرد:  تصريح  شود، 
بايد در مسائل اقتصادي طبق فرمايشات رهبر 
در  باشند.وي  جدي  و  ريزبين  انقاب  معظم 
خطبه دوم نماز جمعه تهران با بيان اينکه در 
 امام حسن عسکري )ع(  وحضرت مهدي )عج( 
و بيانات ائمه آمده است که شيعيان مودت را 

افزايش دهند، خاطرنشان  بيت  اهل  به  نسبت 
کرد: يک فرد شيعه بايد همواره خير و صاح 
جامعه را در نظر بگيرد و به ما گوشزد کرده اند که 
امين و درست باشيد، اخال در مسائل اقتصادي 
نکنيد. احتکار و در توليد خيانت نکنيد، کار را 
خوب انجام دهيد، کاا را به مردم عرضه کنيد 
تا اينکه بدانند جنس زياد است و گران نشود.
آيت اه امامي کاشاني با بيان اينکه در هيچ زماني 
در آمريکا، چهره رئيس جمهورشان کريه تر از اين 
زمان نبوده است، تصريح کرد: اين را بايد به قضاوت 
دنيا گذاشت و آمريکا با فسادهاي گسترده و جنگ 
خونين و حمايت از رژيم صهيونيستي و عربستان 
بدترين چهره را در دنيا دارد.وي خطاب به ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا اظهار کرد: شما امتحان خود 
را در دنيا داديد و تاش نکنيد خود را با تبليغات 
بزرگ نشان دهيد، وقتي در مجمع عمومي رفتيد 
تا بگوييد بهترين رئيس جمهور دنيا هستيد، همه 
به شما خنديدند و حاا با اين وضعيت و از طريق 
جنگ رسانه اي نسبت به جمهوري اسامي ايران  

دروغ پراکني مي کنيد.

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: زماني که آمريکا از برجام خارج شد، قرار بر اين بود 
که اروپايي ها ظرف دو هفته تعيين تکليف کنند، اما اکنون چندين ماه گذشته است و آنها 
در حال وقت کشي هستند.وي افزود: بورس انرژي مي تواند تقابلي براي تحريم هاي نفتي 
و دور زدن آنها باشد.حجت ااسام سيد ناصر موسوي ارگاني عضو کميسيون اقتصادي 
مجلس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه تاکنون دو مرحله نفت را از 
طريق بورس انرژي عرضه کرده ايم، گفت: بورس انرژي مي تواند تقابلي براي تحريم هاي 
نفتي باشد و اگر برنامه ريزي خوبي صورت گيرد اين مهم مي تواند باعث رونق اين بورس 
شود.وي با بيان اينکه عرضه کاا هاي مختلف نفت مي تواند شاخصي براي عرضه کاا هاي 
ديگر شود، افزود: مي توان از طريق بورس انرژي تحريم ها را دور زد، اما بايد مسئواني مثل 
وزيران اقتصاد، صنعت، تعاون و جهاد سناريويي را تعريف کنند تا اگر نتوانستيم نفت را 

عرضه کنيم و بورس انرژي هم جواب نداد، بتوانيم از راه هاي ديگر مثل صادرات غير نفتي 
درآمد داشته باشيم.وي با اشاره به مذاکرات چندين ماهه ايران و اروپا براي حفظ برجام، 
گفت: ما چند ماه است که معطل مذاکره با اروپا هستيم درحالي که نياز به مذاکره نبود و 
وقتي چند کشور با هم مذاکره و توافق کردند و يک مزاحم خارج شد، سايرين بايد بتوانند 
به تعهدات خود عمل کنند.عضو کميسيون اقتصاد مجلس تصريح کرد: اينکه رهبر معظم 
انقاب در سال هاي اخير فرمودند آرزوي من اين است که چاه هاي نفت پلمب شود، به 
خاطر اين است که بايد اتکا به صادرات غير نفتي کنيم.موسوي ارگاني خاطرنشان کرد: 
اگر 8 کشور معاف شده از تحريم هاي نفتي ايران هم نتوانند نفت ما را وارد کنند، ضروري 
است که تصميمات و پيش بيني هايي انجام دهيم، چرا که ممکن است همان طوري که 

برجام محقق نشد، اين امر هم محقق نشود.

آيت اه جوادي آملي:
 اگر کسانی که بيراهه رفتند برنگردند

طرد می شوند
آيت اه جوادي آملي تأکيد کرد: کساني که بيراهه 
رفتند برنگردندطرد مي شوند. وقتي مرکب عالم به 
جوش آمد خون شهيد ساکت مي شود، درست 
است که خون شهدا فضيلت دارد اما مداد علما 
برتر است؛ بنابراين بيانات و اعاميه هاي حضرت 
امام، تفسير الميزان و بيانات علما مرکبي شهيد 
 پرور و شهادت ساز است.به گزارش خبرگزاري رسا، 
آيت اه عبداه جوادي آملي استاد برجسته درس 
الميزان  خارج حوزه علميه قم در همايش ملي 
عامه  دارالقرآن  در  که  اسامي  انساني  علوم  و 
طباطبايي برگزار شد، با تجليل از خدمات مرحوم 
عامه طباطبايي به ويژه در عرصه تفسير قرآن 
کريم گفت: به اصرار مرحوم عامه طباطبايي در 
الميزان، قرآن کتابي است که هم اکنون با ما حرف 
مي زند.وي عنوان کرد: اگر خون شهيد مي تواند 
کشور را پاک کند و اختاسگران را جزء غساله قرار 

دهد و دور بريزد مرکب عالم مي تواند بااتر از آن 
باشد، اگر کشور را خون شهيد پاک مي کند حوزه 
بايد عرضه داشته باشد که با مرکب عالم نظام را 
پاک کند؛ مشکات بايد با قلم علما حل شود.وي 
با بيان اين که سکوارها الحاد را بر علم تحميل 
مي کنند، گفت: بايد مغالطات را شناخت و دانست 
انسان سکوار الحاد خود را به علم تحميل مي 
کند و اا علم الحادي نبوده بلکه آيت حق است.
انسان  داشت:  اظهار  کريم  قرآن  برجسته  مفسر 
هاي سکوار که جنگ هاي جهاني اول و دوم و 
جنگ هاي نيابتي در يمن و کشورهاي ديگر را 
راه انداختند، سکوار بودن و الحاد خود را بر علوم 
تحميل مي کنند.وي ادامه داد: طلبه بايد رياضي 
بداند تا فکر منظم داشته باشد و بايد منطق بخواند 
تا استدال کند و مغالطات را بشناسد، بوعلي و 
شيخ اشراق بخش برهان منطق را براي متفکران 

فريضه مي دانند، سم ها را در علوم  ريخته اند تا 
دانش پژوه سکوار و الحادي شود.وي عنوان کرد: 
عالم سکوار الحاد را بر دانش تحميل کرده است و 
بايد دست چنين عالمي را کوتاه کرد و در آن زمان 
علم صدايش را به دانشگاه مي رساند، دانشگاهيان 
ما اهل اعتکاف و نماز شب هستند و عده اي ديگر 

شهيد شده يا جانباز هستند اما هر جايي تلفاتي 
هم دارد.مفسر برجسته قرآن کريم اظهار داشت: 
انسان هاي سکوار که جنگ هاي جهاني اول و 
دوم و جنگ هاي نيابتي در يمن و کشورهاي ديگر 
را راه انداختند، سکوار بودن و الحاد خود را بر 

علوم تحميل مي کنند. 

گفتوگو«
کريمي قدوسي در گفت وگو با رسالت: 

ظريف پولشويي را اثبات نکند 
دادستان حق تعقيب قضائي دارد

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي در مجلس شوراي اسامي 
گفت:  ظريف پولشويي را اثبات 
نکند ،دادستان حق تعقيب قضائي 
دارد. ايشان با اشاره به سخنان 
وزير امور خارجه مبني بر اينکه 
خيلي ها از پولشويي در کشورمان 
منفعت مي برند، گفت: محمدجواد 
ظريف، جمهوري اسامي را متهم به 
پولشويي کرده است و بايد در برابر 

نمايندگان پاسخگو باشد. 
جواد کريمي قدوسي اظهار کرد: هفته آينده وزير امور خارجه را 
به کميسيون امنيت ملي احضار کرده ايم و به لحاظ قانوني هم 
نمايندگان مجلس حق احضار را دارند و مهمترين سوالي که ما از 
ظريف خواهيم پرسيد، اين است که چرا در مصاحبه خود گفته ايد 
من اگر کد هم داشته باشم، نمي توانم ارائه بدهم؟ اين سخن ايشان 

به معناي اين است که اسامي دارند و مي توانند ارائه کنند. 
وي ادامه داد: ما مي خواهيم ايشان ادعاي خود را اثبات کرده و با ارائه 
سند و اسم صحت سخنان خود را نشان دهند. در غير اين صورت 
مجرم شناخته شده و مدعي العموم يعني دادستان حق تعقيب قضائي 
دارد چون به نوعي آبروي نظام اسامي را زيرسوال برده اند؛ در فتنه  
88 سران فتنه به نظام اتهام تقلب زدند و براي نظام هزينه به وجود 
آوردند و امروز نيز وزير امور خارجه اتهامي را مطرح کرده که اگر 
جرم آن از اتهام تقلب در انتخابات بيشتر نباشد، کمتر نيست. عضو 
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسامي 
تاکيد کرد: ظريف نظام جمهوري اسامي را متهم به پولشويي کرده 
است و بايد در برابر نمايندگان پاسخگو باشد. همان طور که مي دانيد 
در قواعد پولشويي، اين مسئله به پول کثيفي اتاق مي شود که منشأ 
کسب آن قاچاق مواد مخدر، فساد، رانت، سرقت و دزدي و امور مافيايي 
باشد و اين افراد که پول کثيف به دست مي آورند، سعي مي کنند در 
فرآيندي پول را تميز جلوه دهند، بنابراين موقعي که وزير امور خارجه 
کشورمان مدعي مي شوند در نظام اسامي، پولشويي هاي وسيعي 
وجود دارد، نظام اسامي را متهم به کسب درآمد از راه مواد مخدر، 
رانت و فساد و امثال اين مسائل مي کنند.کريمي قدوسي ادامه داد: 
بي ترديد مواضع شخصيتي در اين جايگاه بار حقوقي بين المللي دارد 
و اکنون مواضع ايشان براي دشمنان ما در آمريکا، اسرائيل و فرانسه 
و در »اف اي تي اف« سند شده و بار حقوقي به وجود آورده، طبعا 
اين سخنان با اظهارات يک روزنامه نگار و سخنران در مطبوعات 
 متفاوت است و مجامع بين المللي روي اين گفته ها حساب نمي کنند 
مطرح  را  امري  چنين  خارجه  امور  وزير  و  رئيس جمهور  اگر  اما 
کنند، در عرف بين الملل سند حقوقي است بنابراين ايشان براي 
حوزه امنيت ملي ما چالش جدي ايجاد کرده اند.به گفته وي اتهام 
پولشويي از اتهام تقلب در انتخابات 88 خطرناکتر است چون ظريف 
با اين سخنان نظام را به فساد و کسب درآمد کثيف متهم کرده و به 
گونه اي سخن گفته است که يعني افرادي که پولشويي مي کنند 
به نهادهاي قدرتمند داخل نظام وصل هستند.اين نماينده مجلس 
يادآور شد: وزيرامور خارجه در اين مصاحبه مدعي شده است نهادي 
که بودجه فرهنگي اش بيشتر از بودجه وزارت خارجه است دارد 
عليه »سي اف تي« جوسازي مي کند، حتما اين نهاد فرهنگي از 
نظر ايشان مشخص است که کجاست پس بايد پاسخگو باشد. شما 
شک نکنيد که ما اين مسائل را به طور جدي در کميسيون امنيت 

ملي پيگيري مي کنيم. 

آگهي تجديد مزايده 
شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند 6 مصوبه شماره 1804 و بند 11 مصوبه 1812 شوراي اسامي شهر سيرجان نسبت به فروش 
8 دستگاه انواع ماشين آات سبك با قيمت پايه  کارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد لذا از کليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت 
بعمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 10 )ده( روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري سيرجان  

مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده :

1- قيمت پايه هر خودرو و سپرده شرکت در مزايده بابت هر قطعه که بايستي به صورت واريز به حساب 3100003361004 بانك ملي شعبه 
شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر باشد به شرح جدول ذيل آورده شده است.

2- در صورتيکه  نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.

4- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به  معامله  در اسناد مزايده  موجود ميباشد.
5- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.

6- تاريخ تحويل پاکات 97/9/13 ميباشد 
7- تاريخ بازگشايي پاکات 97/9/13 ساعت 18 ميباشد 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/3

خ ش 97/8/26

آگهي مزايده
بانك كارآفرين در نظر دارد اماك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان سمنان به صورت )شش دانگ( با شرايط پرداخت نقد/قرارداد اجاره به شرط تمليك از طريق مزايده عمومي به 

فروش برساند.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه مي بايست توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در برگ شرايط مزايده )قابل پرداخت در تمامي 
شعب بانك كارآفرين( واريز و اصل رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.

2- متقاضياني كه جهت دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري به بانك مراجعه مي كنند مي بايست فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 9-651-01 به نام امور مالي 
بانك واريز نمايند.

3- بانك در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.
4- كليه اماك مربوطه با وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش مي رسند و بانك تعهدي از بابت هر گونه طرح احتمالي اماك )مطروحه از جانب شهرداري( نخواهد داشت و خريدار 

شخصا مسئول مي باشد.
5- در مواردي كه سهم الشركه به صورت مشاعي واگذار مي گردد، بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ سند تفكيكي ندارد و خريدار شخصا مسئول مي باشد.

6- درخصوص اماك عدم تخليه )داراي متصرف( بانك هيچگونه مسئوليتي درخصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع تصرف و تخليه متصرف به عهده خريدار مي باشد.
شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:

1- نقد: 50% بهاي مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاريخ اعام نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعامات مربوطه از مراجع ذيربط و همزمان با انتقال قطعي مورد 
معامله و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت مي گردد.

2- قرارداد اجاره به شرط تمليك: گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 50% بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50% به صورت اقساط 24 ماهه با نرخ %18
گروه ب( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 40% بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60% به صورت اقساط 36 ماهه با نرخ %20
گروه ج( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 30% بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70% به صورت اقساط 48 ماهه با نرخ %22

* در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي، نقاضاي نقدي براي كليه اماك در اولويت مي باشد.
* متقاضيان جهت كسب اطاعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري، بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده مي توانند از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك هفته به »شعبه سمنان« واقع در: خيابان قدس 
ميدان مشاهير جنب سازمان پارك ها و فضاي سبر سابق با شماره تلفن هاي 5-33344172-023 مراجعه و يا از طريق سايت اينترنتي بانك به نشاني: www.karafarinbank.ir  جهت دريافت 

فرم شركت در مزايده اقدام فرمايند.
* متقاضيان مي بايستي پيشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستي 4659-15875 و يا حضورا به نشاني ساختمان مركزي بانك كارآفرين تا تاريخ اعامي تحويل و رسيد دريافت 

نمايند.

تاريخ انتشار: 97/8/26
خ ش: 97/8/26

آگهي مزايده عمومي 
نوبتاول

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها و بند 5 مصوبه 1830 شوراي محترم اسامي شهر 
سيرجان نسبت به فروش آهن آات اسقاطي موجود در چهار انبار ضايعات شهرداري اقدام نمايد. لذا متقاضيان محترم مي توانند 
از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مهلت داشته به واحد قراردادهاي شهرداري سيرجان مراجعه و اسناد مزايده را 

دريافت و پيشنهاد قيمت خود را حداکثر در موعد مقرر به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت دارند.
شرايط مزايده:

1. سپرده شرکت در مزايده 45/320/000 ريال )چهل و پنج ميليون و سيصد و بيست هزار ريال( مي باشد که بايستي به صورت 
واريز به حساب 3100003361004 بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر به نام شرکت 

باشد.
2. در صورتي که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

3. به پيشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
4. ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود مي باشد.

5. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
6. تاريخ تحويل پاکات 97/9/13 مي باشد.

7. تاريخ بازگشايي پاکات 97/9/13 ساعت 18 مي باشد.
8. قيمت پايه هر کيلوگرم آهن آات 16/500 ريال )شانزده هزار و پانصد ريال( مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/3

خ ش: 97/8/26

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

مديريتارتباطاتشهرداريسيرجان

سپرده شركت در مزايده )ريال( قيمت پايه ) ريال(مدل تعداد نوع خودرو رديف
11376100/000/0005/000/000پژو 1405
11383130/000/0006/500/000پژو 2405
11384145/000/0007/250/000پژو 3405
1137795/000/0004/750/000پژو 4405
11383100/000/0005/000/000پژو 5405
000/0004/250/000/ 1137685پژو 6405
11370115/000/0005/750/000وانت مزدا 1600 7
1136130/000/0001/500/000سواري پيكان 8

مديريتارتباطاتشهرداريسيرجان

شماره 0034/97/1598 
تاريخ: 97/8/23

وضعيت اموالقيمت پايه مزايده )ريال(اعيان ) مترمربع(عرصه ) مترمربع (نوع و كاربريآدرسرديف

سمنان – ميدان امام حسين – چهارصد 1
دستگاه – بلوك 217 – طبقه سوم

داراي سند و تخليه89/19370/000/000 طبقه سومقدرالسهمآپارتمان مسكوني

سمنان- بلوار وليعصر- خيابان  ياسر- 2
مقابل كوچه هشتم- زيرزمين مجتمع 

داراي سند و تخليه65/281/213/040/000 زيرزمينقدرالسهمآپارتمان مسكوني

آگهي دعوت از سهامداران به تشكيل مجمع 
عمومي فوق العاده شركت ياوران خودرو شرق 

)سهامي خاص( به شماره ثبت 1076 و شناسه ملي 
10860080171

بدينوسيله از کليه سهامداران و اعضاي محترم شرکت ياوران خودرو شرق )سهامي خاص( دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 در محل 
قانون شرکت به آدرس شهرك صنعتي ايوانکي، بلوار آزادي، خيابان پژوهش ششم، پاك 242 تشکيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- افزايش سرمايه
تاريخ انتشار: 97/8/26

خ ت: 97/8/26

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده و عادي فوق العاده 
بدينوسيله از اعضاي شرکت خدماتي مشعل صفا اليگودرز سهامي خاص به شماره  ثبت 735 
) نقل  العاده  و شناسه ملي 14000137000 دعوت ميشود که  در جلسه مجمع عمومي فوق 
وانتقال سهام( راس ساعت 9 و مجمع عمومي فوق العاده ) اصاح ماده اساسنامه  ) کاهش/ 
افزايش تعداد اعضا هيئت مديره ( راي ساعت 11 و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده راس 
ساعت 13 روز 97/8/9 در محل شرکت  اليگودرز کيلومتر 5 جاده اليگودرز به اصفهان تشکيل 

ميگردد شرکت نمايند.
دستور جلسه  فوق العاده ساعت 9

نقل و انتقال سهام 
دستور جلسه  فوق العاده ساعت 11

اصاح ماده اساسنامه ) کاهش/ افزيش تعداد اعضاي هيئت مديره(
دستور جلسه عادي بطور فوق العاده ساعت 13

انتخاب مديران 
انتخاب بازرس

انتخاب روزنامه کثيراانتشار 
انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره 

تعيين وضعيت حق اعضا
ساير موارد 

تاريخ انتشار 97/8/26
خ ش 97/8/26

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت تعاوني مسكن سر دفتران 
و دفترياران تهران به شماره  ثبت 18174 و شناسه ملي 10100625844 ) نوبت اول(

بدينوسيله  در اجراي ماده 21 اساسنامه شرکت از کليه اعضاي محترم دعوت ميشود تا در جلسه  مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ) نوبت اول( که در ساعت 15 روز دوشنبه  97/9/26 در محل کانون سردفتران و 
دفترياران- سالن اجتماعات واقع در خيابان شهيد مطهري پاك 273 حضور بهم رسانند ضمنا داوطلبان عضويت در هيئت مديره ميبايست حداکثر ظرف يك هفته از تاريخ درج  اين آگهي.

1- برگ عدم سوپيشينه 2- کپي شناسنامه 3- کپي کارت ملي 4- کپي مدرك تحصيلي 5- کپي کارت پايان خدمت خود را به پيوست فرم ثبت نام در نشاني باا ) واحد حسابداري( تحويل سرکارخانم مروتي نمايند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره شرکت 
2- تعيين ميزان حق الزحمه هيئت مديره

تاريخ انتشار 97/8/26
خ ش 97/8/26

هياتمديرهشركتياورانخودروشرق)سهاميخاص(
محلامضاءهياترئيسه:حسينپرواسبروجني)رئيسجلسه(
غامرضاجواديانفرزانه)ناظرجلسه(
بهمنعشقي)ناظرجلسه(
سيفاهشجاعي)منشيجلسه(

هيئتمديرهشركتتعاونيمسكنسردفترانودفتريارانتهران

نوبت اول



خبر«

خبر«
 امير موسوي: 

 عصر هژموني آمريکا در غرب آسيا 
به سر آمده است

فرمانده کل ارتش گفت: ارتش و  سپاه دولبه بُرنده شمشير وايت هستند 
که توانسته اند در هم افزايي با هم، امنيت را براي کشور به ارمغان آوردند.به 
گزارش  تسنيم، سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوي فرمانده کل ارتش صبح 
پنج شنبه، 24 آبان در مراسم هفتمين سالگرد شهادت سردار طهراني 
مقدم طي سخناني اظهار داشت: شهيدان يکي از مصاديق شجره طيبه اند 
که ريشه آنها در ايمان به خدا و اعتقادات اسامي و ديني ما است و نتايج 
و برکات کار آنها به اقصي نقاط آسمان ها و  زمين سرکشيده و ما هر زمان 
آثار و برکات کار آنها را مي بينيم.وي افزود: شهيدان طهراني مقدم و  کاظمي 
هم از مصاديق شجره طيبه بودند که در جنگ اراده ها پيروز شدند و 
پرچم فتح را در آخرين خاکريز سرزمين هاي اشغالي کوبيدند تا پيروزي 
نهايي را محقق کنند.فرمانده کل ارتش ادامه داد: اراده انسان هاي بزرگ 
فقط تا وقتي که زنده هستند نافذ نيست، بلکه اراده شهدا پس از آنان 
نيز زنده است و  جامعه و  کشور و  ملتي که راه شهدا را ادامه مي دهند، 

حيات واقعي دارند و زنده هستند.
 

 توضيحات سخنگوي سپاه درباره آزادي 
پنج مرزبان ربوده شده در ميرجاوه

سخنگوي سپاه پاسداران انقاب اسامي از قول مساعد پاکستان براي 
آزادي ۵ نفر از مرزبانان ربوده شده ميرجاوه خبر داد.به گزارش  تسنيم 
سردار رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي در گفت وگويي درباره اخبار منتشرشده مبني بر آزادي 
۵ نفر از مرزبانان ربوده  شده ايراني در ميرجاوه گفت: آنها اعام کرده 
بودند که در مرحله اول ۵ نفر از مرزبانان ربوده شده را آزاد مي کنند اما 
سپاه به دنبال آن است تا تمامي مرزبانان را آزاد کند.وي با تأييد اين 
نکته که هنوز هيچ کدام از مرزبانان ربوده شده آزاد نشده اند، افزود: بنابر 
قولي که طرف پاکستاني داده است تروريست ها حاضر شده اند ۵ نفر 
از ربوده شدگان را آزاد کنند اما بايد ديد با مرور زمان چه نتيجه اي را 
مي توانيم بگيريم. منتظر هستيم تا ببينيم طرف پاکستاني در گفت وگوهاي 
بعدي موفق به آزادي چه تعداد از مرزبانان از دست اين گروهک  ضدانقاب 
مي شود.سردار شريف تأکيد کرد: ما از همان روز اول وقوع حادثه به شدت 
موضوع آزادي مرزبانان را پيگيري کرده ايم و همچنان آن را با جديت 

دنبال مي کنيم.
 

صمصامي در نشست اتحاديه جامعه اسامي دانشجويان:
 مقابل دشمن در جنگ اقتصادي 

 تيمي ناهماهنگ، بعضا منفعت طلب 
و بي برنامه گذاشته ايم

ريزي  برنامه  برابر  در  گفت:  اقتصاد  وزارت  اسبق  سرپرست 
 دقيق طرف مقابل درمورد تحريم ما يک تيم ناهماهنگ، بعضا 
منفعت طلب و بي برنامه گذاشته ايم که در جنگ اقتصادي مقابل 
بايستد! و اين طبيعي است که جواب نمي دهد.مقابل  دشمن 
دشمن در جنگ اقتصادي تيمي ناهماهنگ، بعضا منفعت طلب و 
بي برنامه گذاشته ايم. به گزارش فارس،حسين صمصامي  در دومين 
روز از نشست سياسي اتحاديه جامعه اسامي دانشجويان که با 
عنوان بررسي مسائل روز در راستاي تحقق دولت اسامي -جامعه 
 اسامي و موضوع  مسائل اقتصادي کشور برگزار شد، بحث ارز و 
سياست هاي ارزي در کشور را يک مسئله مهم دانست و گفت: 

تحريم هاي اخير بيشتر موضوع ارز را هدف قرار داده است.

»

فاحت پيشه:
 سياست واقعي آمريکا 
 از زبان بولتون 
بيان مي شود

3سيا سي شنبه 26 آبان 1397
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سردار جعفري:
پاسخ هاي ما به آل سعود، چراغ خاموش 

اما دردناک است
رژيم  ياوه گويي هاي  به  اشاره  با  اسامي  انقاب  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
آل سعود عليه کشورمان گفت: پاسخ هاي انقاب اسامي در مقابل اين رژيم 
عمدتاً غيررسانه اي و غيرعلني و به صورت چراغ خاموش، مخفي اما دردناک 
براي آن هاست.به گزارش ايسنا، سردار جعفري در حاشيه کنگره 3هزار شهيد 
استان قزوين در نشست با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر بهترين 
پاسخ به عهدشکني هاي آمريکا چيست، تأکيد کرد: بر اساس اقرار مسئوان 
و کارشناسان آمريکايي، آمريکا در حال حاضر روبه زوال است؛ آمريکايي ها به 
حربه هاي مختلفي براي سرنگوني انقاب اسامي متوسل شده اند اما تمامي 
افزود: در حال حاضر آن ها به  ناکارآمد بوده و به نتيجه نرسيدند.وي  آن ها 
حربه هاي تحريمي به عنوان آخرين ابزار خود براي فشار بر ايران متوسل شده اند 
که اين حربه نيز به مانند تهديد، جنگ ۸ ساله، تحريم هاي فرهنگي و سياسي، 
ناامني هاي به وجود آورده شده به شکست منجر خواهد شد.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامي تأکيد کرد: تهديدهاي دشمنان در عرصه هاي مختلف 
ادامه دارد با اين حال آن ها به شدت از تحريم نظامي و جنگ عليه ايران پرهيز 

مي کنند چراکه اين اقدام آن ها به ضرر خودشان است. 

نقوي حسيني:
 عربستان به نيابت از آمريکا 

به دنبال ايجاد ناامني در ايران است
يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد 
که عربستان به نيابت از آمريکا و رژيم صهيونيستي براي ايجاد ناامني 
در ايران تاش مي کند.سيدحسين نقوي حسيني در گفت و گو با ايسنا، 
با اشاره به گزارش نيويورک تايمز درباره تاش مقامات سعودي براي 
ترور برخي مقامات ايراني و بر هم زدن ثبات اقتصادي در کشورمان 
گفت: يکي از اهداف آمريکايي ها ناامن سازي داخلي در کشور ما است 
تا شرايط و امنيت در زندگي مردم را بر هم زنند. آن ها مي دانند که 
حفظ امنيت کامل در کشور از افتخارات جمهوري اسامي است، لذا 
مي خواهند اين امنيت را با تحرکات و اقدامات ضد امنيتي دچار خدشه 
کنند.وي ادامه داد: آمريکايي ها براي رسيدن به اين هدف از هر ابزاري 
استفاده مي کنند،  زماني گروه هاي تروريستي همچون القاعده،  ريگي و 
داعش و زماني ديگر از عوامل رژيم صهيونيستي وموساد استفاده کردند 
و امروز اين نقش را عربستان سعودي بر عهده گرفته است. عربستان به 
نيابت از آمريکا و رژيم صهيونيستي تاش مي کند تا ناامني در کشورمان 
ايجاد کند، البته که يک سال گذشته هم يکي از مقامات عربستاني اعام 

کرد که به دنبال ايجاد ناامني در داخل ايران هستند. 

سيد مرتضي نبوي: 
شفافيت كامل با دولت الكترونيك محقق مي شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:شفافيت 
وي  شود.  مي  محقق  الکترونيک  دولت  با  کامل 
تشکل  هر  که  خدمتي  ترين  مهم  اينکه  بيان   با 
مي تواند بکند جذب جوانان و آموزش براي پذيرش 
مسئوليت هاست، گفت: نوبت نسل جديد است که 
انقاب و جمهوري اسامي را شکوفاتر کند و وقت ما 
گذشته است.به گزارش فارس، سيدمرتضي نبوي عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در نخستين کنگره 
سراسري جامعه اسامي مديران که در مسجد امام 
صادق ميدان فلسطين تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
چيزي که دشمن نمي تواند ببيند صبر و مقاومت ماست 
که خوشبختانه در جامعه اسامي و شيعه نهادينه 
شده است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن 
تاکيد بر اينکه مهم ترين شاخصه مان در حکمراني   
حکومت قانون است. تصريح کرد: قانون خوب و نظام 
حقوقي شفاف اجراي کار آمد و خوب نياز ماست. 
فناوري اطاعات به کمک مي آيد و بايد عزم باشد 
و کساني که منافع نامشروعشان اجازه نمي دهد تا 

چرخه شفافيت کامل شود کنار روند حکمراني خوب 
با دولت الکترونيک محقق خواهد شد.نبوي تاکيد کرد: 

شفافيت يعني بتوانيم مطابق عصر اطاعات دستگاه 
هاي خود را با کاربرد سامانه ها پيش ببربم که مردم 

هم مشارکت داشته باشند و زمينه اي براي جلب 
اعتماد مردم شود. در اين شبکه ها امکان سوءاستفاده 
نيست.وي با اشاره به تاثيرگذاري سيستم ربجستري در 
جلوگيري از قاچاق تلفن همراه گفت: در کشور هستند 
دستگاه هايي که سيستم ريجستري موبايل را »باي 
پس« کنند و کساني که منافع نامشروع شان به خطر 
مي افتد مي خواهند جلوي شفافيت را بگيرند.نبوي 
ضمن تاکيد بر اينکه همه مشکات به اين برمي گردد 
که اوا ما قانون خوب نداريم که روابط ما را تنطيم کند، 
اظهار داشت: در قانونگذاري وظيفه خود را خوب انجام 
نداده و نمي دهيم چون مسابقه مي دهند که هرروز 
يک قانون جديد تصويب کنند و يا قانوني را اصاح 
مي کنند و مي بينند اصاح شده و تغيير مي دهند 
و به کاف سردرگم تبديل مي کنند.وي تاکيد کرد: 
قوانين متعارض در قواي قضائيه و مجريه منشا فساد 
مي شود و مجلس مرتب قانون تصويب کرده و اين 
کاف سردرگم را بدتر مي کند. بايد در قانونگذاري و 

سياستگذاري تجديد نظر کنيم.

رئيس کميسيون امنيت ملي گفت: سياست واقعي آمريکا از زبان بولتون بيان مي شود. 
وي افزود:در آينده اي نزديک مقابله با سياست هاي افراطي مثلث ترامپ، پمپئو و بولتون 
چه در داخل آمريکا و چه در عرصه بين المللي به سرعت خود را نشان خواهد داد.
 حشمت اله فاحت پيشه رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت و گو 
با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اظهارات اخير جان بولتون درباره مردم ايران، 
اظهار کرد: بولتون يکي از بازماندگان نسل افراطيون امپرياليسم است و مي توان گفت 
که واقعيت سياست آمريکا از زبان اين شخص بيان مي شود.وي افزود: نگاه و سياست 
آمريکا مبتني بر اعمال فشار گسترده بر مردم ايران است تا آنها تسليم شوند؛ زماني که 
بولتون مي گويد آنقدر به ايران فشار مي آوريم تا صداي شکسته شدن استخوانهايشان 
را بشنويم در واقع منظورش ملت ايران است.فاحت پيشه تصريح کرد: آمريکا سال ها 

پيش و در سال ۱۹۹۰ اين سياست را در عراق اجرايي کرد و اکنون نيز اين شگرد 
کثيف را بر روي ملت يمن و فلسطين پياده مي کند.رئيس کميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي خاطر نشان کرد: سياست بولتون و دولت آمريکا اين است که هيچ 
کشوري نبايد در برابر امپرياليسم دوران يا همان اياات متحده مقاومت کند و از آن 
جايي که جمهوري اسامي ايران در صدر اين مبارزه قرار دارد، مورد بيشترين فشار 
و تحريم قرار خواهد گرفت.وي ادامه داد: معتقدم که در آينده اي نزديک مقابله با 
سياست هاي افراطي مثلث »ترامپ، پمپئو و بولتون« چه در داخل آمريکا و چه در 
عرصه بين المللي به سرعت خود را نشان خواهد داد، اين مثلث اکنون اصلي ترين 
چالش جامعه جهاني است، لذا جمهوري اسامي ايران بايد بتواند با يک ديپلماسي 

قوي از اين برهه عبور کند و نبايد بهانه دست دشمنان داده شود.

آيت اه مکارم شيرازي:
 دولت با مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها 

مردم را سرگرم نکند
 يکي از مراجع تقليد شيعيان گفت:  اميدواريم دولت 
بيشتر به فکر مردم بوده و با مسئله حضور زنان در 
ورزشگاه سر مردم را با اين مطالب بند نکند و به 
واقعيت ها فکر کند.به گزارش مهر، آيت اه العظمي 
ناصر مکارم شيرازي در درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم ضمن تسليت به مناسبت شهادت امام حسن 
عسکري)ع( بر شناخت دنياي امروز تأکيد کرد و اظهار 
داشت: اگر حقيقت اين دنيا را نشناسيم، کاه سرمان 
رفته و گرفتار خطا و اشتباه مي شويم؛ اگر فکر مي کنيم 
در اين دنيا مسئله حقوق بشر حاکم بوده و شوراي 
امنيت و سازمان ملل در آن دخيل هستند، گرفتار 
اشتباه خواهيم شد.وي ابراز داشت: دنيايي که در آن 
زندگي مي کنيم دنيايي است که ديکتاتوري وحشيانه 
بر آن حاکم است و برخي از کشورها به دنبال سلطه 
بر ديگران هستند.اين استاد برجسته حوزه خاطرنشان 
ساخت: کشورهاي دنيا نبايد اين ذلت را بپذيرند که 
ديگران از آن طرف دنيا بتوانند بر تمام منافع آنان 
حکومت کنند؛ بايد دست به دست هم داده و جلوي 

آن بايستند.وي با بيان اين مطلب که رئيس جمهور 
آمريکا حق ندارد ارباب تمام کشورها باشد، تصريح 
کرد: کشورها نبايد بپذيرند که دنيا ارباب و قيم داشته 
و همه برده او باشند و خوشبختانه اخيرا متوجه شده 
و در حال مخالفت با اين برنامه هستند.آيت اه مکارم 
شيرازي بيان داشت: با همه اين ديکتاتوري ها، بحمداه 
ايران اسامي از صحنه خارج نشده و ان شاءاه نخواهد 
شد.وي اظهار داشت: در زمان جاهليت عرب نيز به 
قراردادها احترام گذاشته مي شد؛ اما امروز برخي از 
کشورها هر موقع دلشان خواست، از قراردادها خارج 
مي شوند.اين مفسر قرآن کريم ابراز داشت: دولت و 
ملت ما بايد بدانند که در چنين دنيايي حضور داشته 
و بايد بدانيم با چه کساني قصد مذاکره داريم؛ يک 
مشت مطالب نامربوط، غلط و بي معني همچون رفتن 
سپاه پاسداران، نداشتن موشک، خروج از سوريه و ... 
را پيش مي کشند تا به اهداف خود برسند.اين مرجع 
تقليد گفت: انسان حتما نياز نيست از گناه استغفار 
کند؛ بلکه بايد از خاف مروت ها نيز بايد توبه کرد؛ 

ممکن است امروز گناهي نکرده باشم؛ اما ترک اولي 
داشته ام که بايد از اين ترک اولي نيز توبه کرد.وي 
گفت: بايد بدانيم در چنين دنيايي بايد قوي بود و در 
مقابل زورگو، زورمند شد تا بتوان با آنان مقابله کرد؛ ان 
شاءاه دولت هم بيشتر به فکر مردم بوده و با مسئله 
حضور زنان در ورزشگاه سر مردم را با اين مطالب بند 
نکنند و به واقعيت ها فکر کند.آيت اه مکارم شيرازي 
در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به روايتي از نبي 

مکرم اسام صلي اه عليه و آله و سلم اظهار داشت: 
حضرت فرمودند: »َحِقيٌق بِالَْمرءِ أن يَُکوَن لَُه َمجالُِس 
يَخُلو فِيها و يَذُکُر ُذنُوبَُه َفَيسَتغِفُر اهَ ِمنها/ چه خوب 
است که مرد گاهي خلوت کند و گناهان خود را به 
ياد آورد و از خدا آمرزش خواهد«.وي ابراز داشت: 
انسان بايد گاهي تنها نشسته و با خداي خود خلوت 
کند و به گذشته خود فکر نمايد تا بتواند براي آينده 

از مشکات گذشته درس عبرت بگيرد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 10- 97
اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل در نظر دارد پروژه  ذيل را ازطريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط داراي صاحيت برنامه و  بودجه  با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1- نوع تضمين فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي به حساب سپرده شماره 2176320921008 نزد بانك ملي مركزي بنام اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل ودر ضمن چكهاي جاري 
اشخاص حقيقي وحقوقي و چك تضمين شده و هرگونه  تضمين ديگر قابل قبول نمي باشد

2- محل دريافت اسناد مناقصه: - مناقصه گران جهت دريافت اسناد مناقصه و مدارك، به سامانه تداركات الكترونيكي دولت  به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد مناقصه فوق 
اقدام نمايند 

3- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 مورخ 97/8/26 تا پايان وقت اداري مورخ 97/9/1 
4- محل تحويل پيشنهادات: پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات ) الف ، ب ،  ج( در سامانه  تداركات الكترونيكي دولت تا آخر وقت اداري مورخ 97/9/11 نسبت به 

تحويل اصل پاكت ) الف ( بصورت اك و مهر شده تا پايان وقت اداري مورخ 97/9/11 به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل اقدام نمايند.
5- ساعت، روز و محل گشايش پيشنهادات: ساعت 9 صبح 97/9/12 در محل اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل

6- حضور يكنفر نماينده از طرف هر يك ازپيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي  پيشنهادات آزاد است
7- هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه  ميباشد 8 مدارك تحويلي پس از بازگشايي جز واسناد مناقصه  بوده و به هيچ عنوان باز پس داده  نمي شود تلفن گوياي 33741216

8- پيش پرداخت،  پرداخت نخواهد شد
9- براي كليه پروژه ها پيمانكار تعهد كاركرد تا 25 درصد مبلغ پيمان بدون دريافت مبلغي ارائه نمايد 

110- شركت كنندگان ميبايست معادل مبلغ ريالي برآورد اوليه، كار مشابه در 5 سال اخير انجام داده و ارائه  نمايد 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/27

خ ش 97/8/26

 آگهي مناقصه عمومي 
)به صورت دومرحله اي( )97/12( - نوبت اول

شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شركت دولتي( در نظر دارد نسبت به خريد 3000 دستگاه كيت انشعاب كامل و كنتور آب آشاميدني 
1/2 اينچ به صورت طرح تامين برون سپاري در سطح روستاهاي استان تهران از طريق مناقصه عمومي و به صورت دومرحله اي طبق مشخصات 

فني ارائه شده در اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايد.
هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت به پيشنهادات مشروط، مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد 
ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.

ازم به ذكر اينکه به علت دومرحله اي بودن مناقصه،  ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت ب به صورت الکترونيکي جهت ارزيابي كميته 
فني و بازرگاني الزامي مي باشد.

فروشندگان واجد شرايط تا تاريخ دوشنبه 1397/09/05 جهت دريافت الکترونيکي اسناد مناقصه به آدرس: www.setadiran.ir  مراجعه 
نمايند.

مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي تا ساعت 9 صبح شنبه مورخ 1397/09/17 به صورت الکترونيکي مي باشد.
اصل ضمانتنامه يا فيش بانکي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيکي )دستي( حداكثر تا تاريخ دوشنبه 1397/09/19 به آدرس: تهران 
- ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - خيابان شهيد برادران عبداه زاده - مابين كوچه زيبا و سرآباداني پاك 31 كميسيون معامات تا ساعت 

14 مي باشد.
زمان بازگشايي پاكتهاي مالي )ج( تاييدشدگان توسط كميته فني و بازرگاني ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 1397/09/26 و به صورت الکترونيکي 

مي باشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ 996/608/800 ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانکي مي باشد. در صورت واريز نقدي به حساب جاري 

4001102206375854 سيبا بانك ملي به نام شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران انجام مي گيرد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/28

خ ش: 97/8/26

حفاظت و صيانت از حريم لوله هاي اصلي انتقال گاز وظيفه ملي، ديني و اخاقي ماست
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 نوبت دوم - شماره:  1397.4150

موضوع مناقصه: خريد 10دستگاه ترانسفورمرركتيفاير تك فاز 220 ولت با ظرفيت خروجي 25 آمپر و 75 ولت و سه فاز با ظرفيت خروجي 100 آمپر و 100 ولت
منطقه چهار عمليات انتقال گاز در نظر دارد موضوع مناقصه را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد:

1- نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه چهار عمليات انتقال گاز به نشاني مشهد - بلوار شاهنامه - شاهنامه 35 )شهيد شعباني( - مجتمع شهيد باقري - شماره 
تماس: 051-33004641

2- تضمين فرآيند ارجاع كار در مناقصه: انواع تضمين مطابق آيين نامه تضمين در معامات دولتي به مبلغ 150/000/000 ريال
3- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل و گشايش پيشنهادها:

1-3- محل دريافت اسناد: مشهد - بزرگراه آسيايي - بلوار شاهنامه - شاهنامه 35 )شهيد شعباني( - مجتمع شهيد باقري - تداركات و عمليات كاا
2-3- زمان و مهلت دريافت اسناد: زمان و مهلت توزيع اسناد 1397/8/30 لغايت 1397/09/07

3-3- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: 1397/09/17
توضيح: تاريخ تحويل پاكت ها به پست ماك عمل نمي باشد. ماك، زمان تحويل پيشنهادات و پاكت هاي شركت در مناقصه به آدرس اعام شده است.

4- مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها تا 97/12/17
5- شرايط مورد نياز تامين كنندگان متقاضي:

1-5- داشتن كد اقتصادي معتبر، شناسه ملي
)www.iets.mporg.ir( .2-5- ثبت نام شركت در پايگاه ملي مناقصات كشور و نيز ارائه كد كاربري الزامي است

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/26

خ ش: 97/8/24
روابط عمومي منطقه چهار عمليات انتقال گاز

شركت انتقال گاز ايران
منطقه چهار عمليات انتقال گاز

 فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي
 يك مرحله اي شماره 20/ع/97

بانك كشاورزي براساس قانون برگزاري مناقصات و بنا بر آيين  نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون مذكور، در نظر دارد نسبت به برگزاري 
مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي، از طريق تامين كنندگان صاحب صاحيت و داراي سوابق كاري درخصوص موضوع 

مناقصه و بستر سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( تحت شماره 200971024000027 به شرح زير اقدام نمايد:
1( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: بانك كشاورزي به آدرس تهران، بزرگراه جال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، پاك 

247، ساختمان مركزي، طبقه پنجم، اداره كل تداركات و خدمات اجرايي
2( موضوع مناقصه: خريد 4000 عدد كارتريج

از دريافت و تحويل اسناد استعام  ارزيابي كيفي  برگزاري فراخوان  3( نحوه دريافت اسناد استعام و هزينه آن: كليه مراحل 
 ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس:

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 
و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي، دعوتنامه از 
طريق سامانه ستاد به مناقصه گران صاحيتدار و حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي ارسال خواهد شد و آنها مي توانند اطاعات و 

اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دريافت نمايند.
و  ثبت نام 88969737  دفتر  تماس 021-41934 -  مركز  در سامانه:  مراحل عضويت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطاعات 

85193768
4( مهلت دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي: تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد شنبه مورخ 97/08/26 بوده و متقاضيان 

مي توانند حداكثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 اسناد استعام ارزيابي كيفي را از سامانه ستاد دريافت نمايند.
5( مهلت ارسال پاسخ استعام ارزيابي كيفي: حداكثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 97/09/15

6( ساير موارد:
- فراخوان ارزيابي كيفي از طريق پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir نيز اطاع رساني خواهد شد.

- هزينه فروش اسناد مناقصه 200/000 ريال مي باشد.
- هزينه چاپ و نشر آگهي مناقصه )نوبت اول و دوم( به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/27

دت: 97/8/27      م الف 2857

محل اجرا موضوع مناقصهرديف 
شهرستان 

 مدت اجرا
) ماه(

رشته و گروه  
پيمانكار

نوع و سال فهرست 
بهاء

مبلغ برآورد اوليه محل تامين اعتبار
) ريال (

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار ) ريال(

بهسازي محور پارس آباد خروسلو حدفاصل 1
جاده پارس آباد تا سه راهي روستاي چنار 

كيلومتر 0 تا 500 + 8

پنج راه و 6گرمي
اتربري

راه و باند و 
فرودگاه 1397

1303016255 
008 پ  1303016

7/501/498/370375/100/000

بهسازي و آسفالت محور اسام آباد شهرك 2
كيلومتر 0 تا 600 + 3

پنج راه  و 12پارس آباد
ترابري

راه و باند و 
فرودگاه 1397

1303016255 
008 پ  1303016

8/507/930/117425/400/000

بهسازي راه روستايي ايران آباد – تازه كند – 3
اجيرلو كيلومتر 0 تا900 + 4

پنج راه و 6پارس آباد 
ترابري

راه و باند و 
فرودگاه 1397

1303016255 
008 پ  1303016

4/012/506/629201/000/000

بهسازي راه روستايي عربلو -حاجي عوض 4
كيلومتر0 تا  100 + 2

پنج راه و 12پارس آباد
ترابري

راه و باند و 
فرودگاه 1397

 002 پ 1303016
003 پ 1303016

5/885/792/002294/300/000

 بهسازي محور ميكائيل آباد – كوثر كيلومتر5
 0 تا 800 + 5

پنج راه و 9كوثر
ترابري

راه و باند و 
فرودگاه 1397

1303016255 
008 پ  1303016

14/024/035/202710/000/000

عمليات آسفالت محور گرمي – موران حدفاصل 6
پرچين به سمت گرمي و پرچين به سمت زهرا 

بطول 5/1 كيلومتر 

پنج راه و 12گرمي 
ترابري

راه و باند و 
فرودگاه 1397

1303016138 
002 پ  1303016

4/664/751/657234/000/000

اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل

نوبت اول

 كميسيون معامات
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با تصميم کارگروه تنظيم بازار:
قيمتمرغوشيرکاهشمييابد

با تصميم کارگروه تنظيم بازار، قيمت مرغ و شير کاهش مي يابد.به گزارش 
مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کارگروه تنطيم بازار 
با حضور رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت برگزارشد. در حاشيه 
اين جلسه محمدرضا کامي مدير کل دفتر برنامه ريزي ، تامين، توزيع 
و تنظيم بازار از تاش براي کاهش قيمت استيک و مرغ مصرفي خبر 
داد و درباره قيمت خودرو نيزگفت:وزير صمت الزام کرده است ، بسته اي 
براي قيمت خودرو با لحاظ خدمات و ارتقاي کيفيت  تنظيم شود.وي 
ادامه داد: اعضاي کارگروه کمک کردند که قيمت استيک در بازار کاهش 
يابد و با اقتصادي شدن توليد، قطعا کاهش قيمت خواهيم داشت.به گفته  
وي قرار شد توليد کنندگان استيک سواري با بيش از ۷۰ يا ۸۰ درصد 
ضريب توليد در برطرف کردن نياز داخلي تاش کنند که قطعا کاهش 
قيمت حاشيه بازار را به دنبال خواهد داشت.اين مقام مسئول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، همچنين درباره کااي مصرفي مرغ افزود: مرغ 
کاايي پروتئيني است و وزارت جهاد هم با توجه به اين کاا تاش کرده 
سهم اين کاا را در سبد خانوار افزايش دهد.کامي در ادامه تصريح کرد: 
در حالي که قيمت مرغ در حدود ۱۰ هزار تن در نوسان است ، در اين 
جلسه تاش کرديم به گونه اي سياست گذاري شود که مرغ داخلي را 
با قيمت زير ۱۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسانيم ، البته در 

جلسات بعدي سقف قيمت مرغ هم بسته خواهد شد.

صمدي:
قيمتطايسرخواقعيشدهاست

يک فعال بازار زعفران گفت:  قيمت طاي سرخ واقعي شده است. وي 
افزود:زماني که کاا در بورس عرضه شود به دليل افزايش مشتريان جهت 
تقاضا، توليدکنندگان را مجاب به افزايش کيفيت کااهاي خود مي کنند 
و همين امر سبب افزايش کيفيت کااهاي توليد داخل با نرخ مناسب در 
کشور خواهد شد.به گزارش  ميزان، محمد صمدي در خصوص وضعيت 
تناسب  به  کاا  بورس  در  زعفران  اينکه  به  توجه  با  گفت:  زعفران  بازار 
بورس  اين محصول در  به طور حتم  بايد  بنابراين  است   قيمتي رسيده 
به طور گسترده عرضه و معامله شود تا خريداران و توليدکنندگان واقعي بتوانند 
به دليل اطمينان موجود در بورس به معامات خود بپردازند.وي در ادامه بيان 
کرد: همچنين با توجه به شفافيتي که در قيمت و معامات بورس کاا وجود 
دارد فعاان بازار شاهد کمرنگ شدن فعاليت واسطه گراني هستند که هر ساله 
با سوءاستفاده از بازار باعث متضرر شدن آن ها در معامات بازار مي شدند.اين 
فعال بازار زعفران اظهار کرد: با توجه به اينکه بورس کاا فعاليت خود را همراه با 
قانون، استاندارد و شفافيت پيش مي برد بنابراين بهترين گزينه براي کنترل بازار 
جهت جلوگيري از سوء استفاده گري ها و کاهش کاذب قيمت است. رئيس اتاق 
 بازرگاني بجنورد تاکيد کرد: تا امروز از ظرفيت هاي بورس در بخش کشاورزي 

بهره زيادي گرفته نشده است.

رويترز خبر داد؛
60هزارتنبرنجهنديدرراهايران

رويترز به نقل از منابع آگاه اعام کرد که تاجران ايراني قصد دارند دريک 
مناقصه بين المللي ۶۰ هزار تن برنج هندي از اين کشور خريداري کنند.
 )GTC( به گزارش ايسنا، شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
با برگزاري يک مناقصه بين المللي، خريداري دو محموله ۳۰ هزار تني 
و مجموع ۶۰ هزار تن برنج هندي از کشور هندوستان را انجام داده که 
قرار است پرداخت آن بوسيله روپيه صورت بپذيرد.به نقل از رويترز، 
همچنين گفته مي شود زمان اين مناقصات نيز در هجدهم ماه آينده 
مياديـ  دسامبر ۲۰۱۸ـ بسته خواهد شد و محموله ها نيز تا فوريه 

۲۰۱۹ ميادي به ايران منتقل و وارد خواهند شد.

»

 معيني:
سهنيروگاهجديد
بهمدارتوليدبرق

واردميشود
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مرتضوي خبر داد:
فعاليتقطعهسازانخودرو

با50درصدظرفيت
 عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت:در حال حاضر با ۵۰ درصد ظرفيت اصلي 
خود مشغول به کار هستيم و بنابراين اگر فضا مساعد باشد، حتما تاش خواهيم 
کرد تا با ظرفيت حداکثري کار کنيم. وي افزود: اگرچه اکنون موانع زيادي پيش 
روي توليد قطعه در ايران وجود دارد، اما تاش شده تا در توليد قطعات خودرو، 
 بومي سازي و انتقال دانش فني مدنظر قرار گيرد. اين درحالي است که در ماه هاي 
اخير با ترک خودروسازان خارجي، تاش شده تا همکاري ها با خودروسازان داخلي 
بيشتر شده و تامين بازار نيز به خوبي صورت گيرد.به گزارش خبرنگار ما، غامرضا 
مرتضوي  افزود: در حال حاضر که مقام معظم رهبري جنگ واقعي را جنگ 
اقتصادي اعام کرده اند، بيش از هر زمان ديگري شاهد نقش آفريني توليدکنندگان 
هستيم؛ اين در حالي است که در جنگ اقتصادي، عاوه بر تاش توليدکنندگان، 
دولت بايد تمامي قوانين و مقررات را مطابق با قواعد جنگ اقتصادي تنظيم کند؛ 
به اين معنا که قوانين بايد تغيير کرده تا چرخه توليد به حرکت درآيد و متوقف 
نشود.وي اظهار داشت: اگر راهکارهاي مناسبي براي حمايت از قطعه سازان در 
نظر گرفته نشود، ممکن است که در تامين مواد اوليه مورد نياز خود براي توليد 
دچار مشکل شوند، اين درحالي است که ما ۱۵۰۰ ميليارد تومان براي خطوط 
توليد خود کار کرده ايم و در سال ۹۷ برخي از خطوطي در اين صنعت به بهره 
برداري مي رسد که مي تواند ارزبري را کاهش دهد. اين درحالي است که برخي از 
قطعات خودرو براي توليد صرفه اقتصادي ندارد.اين توليدکننده قطعات خاطرنشان 
کرد: درخواست ما از دولتمردان اين است که در جنگ اقتصادي کمک کرده و 
در کنار ساير بخش هاي حاکميتي و نظارتي براي جلوگيري از عدم توقف توليد 
در صنعت قطعه سازي تاش کنند. هم اکنون مشکاتي را در چرخه تامين مواد 
اوليه داريم که اميدواريم حل شود.وي اظهار داشت: روي کارخانه هاي قطعه سازي 
سرمايه گذاري شده است؛ اين درحالي است که ظرفيت اينکه به صورت سه شيفت 

کار کنيم وجود دارد.

با اعام گمرک؛
۲۲تنگوجهفرنگيقاچاقتوقيفشد

ماموران گمرک پرويز خان با رصد يک محموله تجاري موفق به توقيف ۲۲ هزار 
و ۲۰۰ کيلو گرم گوجه فرنگي قاچاق شدند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از گمرک ايران، ماموران گمرک پرويز خان با هوشياري و رصد يک محموله 
تجاري و پس از مشکوک شدن به آن و کنترل و رهگيري اطاعات محموله 
ازطريق سامانه هاي هوشمند الکترونيکي، به بررسي و ارزيابي دقيق محموله 
اقدام کردند.براساس اين گزارش و پس از بازرسي اين محموله مشخص شد ، 
۲۲ هزار و ۲۰۰کيلوگرم گوجه فرنگي بوته اي ، به نام گوجه فرنگي گلخانه اي 
اظهار شده است. اين ماموران موفق شدند پيش از خروج از محوطه گمرک اين 

محموله را توقيف کنند. 

نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماک گفت: روند رکودي 
 بازار مسکن تا پايان پاييز همچنان ادامه دارد و قيمت ها 
با  عقبايي در گفت و گو  نمي کند.حسام  تغييري  نيز 
روند  مسکن  معامات  افزود:  صداوسيما  خبرگزاري 
نزولي به خود گرفته است به طوري که در تيرماه ۲۶ 
درصد،مردادماه ۳۶ درصد،شهريور 4۶ و مهرماه 4۰درصد 
کاهش داشته است.وي رکود حاکم بربازار مسکن را نتيجه 
 افزايش قيمت ها دانست و با اشاره به اينکه براساس آمار،

قيمت مسکن ۸۳ درصد افزايش پيدا کرده است، گفت: در 
تهران ميانگين قيمت مسکن ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
است يعني قيمت  يک آپارتمان ۵۰ متري معادل 4۵۰ 
ميليون تومان است.نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماک 
اضافه کرد: اين روند در فصل زمستان متفاوت خواهد بود 
زيرا در نيمه دوم بهمن ماه به دليل نزديکي به سال جديد 
افراد زيادي قصد خريد مسکن را دارند و اين امر باعث افزايش 
معامات مسکن مي شود.نايب رئيس اتحاديه مشاوران 
اماک تاکيد کرد: شرايط بازار مسکن نيز با شرايط بازار 
ارز تغيير مي کند اگر بازار ارز ثابت باقي بماند هيچ گونه 
تغيير قيمتي در بازار نخواهيم داشت اما اگر قيمت ارز روند 
 کاهشي يابد يا تغييري نکند پيش بيني مي کنيم نيمه اول  
زمستان ۹۷  يک شکست حبابي در قيمت مسکن در برخي 
نقاط را داشته باشيم .وي گفت: اگر تغييري در برنامه 
مسکني وزارت راه و شهرسازي صورت نگيرد روند رکودي 

اين بازارتا ۶ ماه اول ۹۸ ادامه دار خواهد بود .

عقبايي:
روندرکوديبازارمسکنهمچنانادامهدارد

مديرعامل نيروگاه سيکل ترکيبي ماکو گفت:هفته جاري 
 فاز اول نيروگاه سيکل ترکيبي ماکو با ظرفيت ۸۰ مگاوات
به بهره برداري مي رسد.به گزارش خبرنگار ما،صمد پاشاپور 
در يک نشست خبري در حاشيه بازديد خبرنگاران از 
پروژه احداث نيروگاه سيکل ترکيبي ماکو گفت: به طور 
ميانگين ساانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات به ظرفيت اين 
نيروگاه بايد اضافه شود. اين در حالي است که تجهيزات 
مربوط به آن در اواخر سال ۹۵ وارد کشور شد که به 
دليل شرايط آب و هوايي و بارندگي نصب و راه اندازي 
تجهيزات حدود ۷ ماه با تاخير انجام شد.پاشاپور ادامه 
داد: افتتاح فاز اول اين نيروگاه به ظرفيت ۸۰ مگاوات 
در هفته جاري با مشارکت يک شرکت چيني  وبا حضور 
رئيس جمهور به افتتاح مي شود. پاشاپور با اشاره به 
اينکه هر دو بخش فاز اول با شبکه سراسري سنترون 
شده است، اظهارداشت: اکنون در فاز اول اين نيروگاه 
آماده توليد هستيم.مديرعامل نيروگاه سيکل ترکيبي 

ماکو ميزان مشارکت بخش خارجي در تامين اعتبارات 
اين نيروگاه را ۷۰ درصد به صورت مستقيم دانست و 
تصريح کرد: ۳۰ درصد اعتبارات استفاده شده در اين 
نيروگاه از طريق بخش داخلي تامين شده است. براي 
فاز اول 4۰ ميليون يورو، فاز دوم ۳۰ ميليون يورو هزينه 
 شده است که براي بخش گازي قراردادي به ارزش 
4۰ ميليون يورو منعقد شده که امورات مربوط به احداث 

و استفاده از آن در حال انجام است.

پاشاپور:فازاولنيروگاهماکوبهظرفيت80مگاوات
بهبهرهبرداريميرسد

وزير صنعت:
کااي موردنياز نبايد بي رويه صادر شود

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر حمايت دولت                   
از تامين مواد اوليه صنعت پوشاک و توليدکنندگان 
نبايد  مردم  نياز  مورد  کااهاي  گفت:  صنعت   اين 
بي رويه صادر شود.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحماني در 
نشست مشترک با توليد کنندگان پوشاک در راستاي 
حمايت از توليد داخلي، تامين مواد اوليه و تنظيم 
بازار، تشکيل تشکلي توسط فعاان صنوف پوشاک 
براي بهبود وضعيت توليد را اقدامي ارزشمند توصيف 
کرد و گفت: اين مدل بايد توسط ساير فعاان بخش 
خصوصي انجام شود تا با همفکري و تعامل يکديگر 
 مشکات پيش روي توليد تسهيل شود.وزير صنعت ، 
معدن وتجارت به تشريح شرايط فعلي کشور و نقش 
بخش خصوصي در برون رفت از اين شرايط پرداخت 
و گفت: برنامه ريزي براي توسعه صنعت پوشاک و 
پوشش بازار ۸۰ ميليوني ايران و کشورهاي همسايه 
هيچ  از  و  است  اهميتي  حايز  بسيار  گذاري  هدف 
نخواهيم  فروگذار  هدف  اين  تحقق  براي  کوششي 
 بود.وزير صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به مزيت 
سرمايه گذاري در اين صنعت تصريح کرد: با توجه به 

سابقه تاريخي ايران در توليد پوشاک فرصت مهمي 
براي توسعه توليد اين صنعت در کشور فراهم است و 
ما بايد از بسترهاي موجود براي بهبود صنعت پوشاک 
بهره مند شويم.به گفته رحماني اگر تشکل ها در کنار 
 وزارت صنعت قرار بگيرند صنعت پوشاک اعم از کيف ، 
کفش ، لباس و... را مي توان در داخل کشور توسعه 
و عاوه بر پوشش بازار داخلي ، محصوات ايراني را 

به کشورهاي همسايه صادر نماييم.رحماني با اشاره به 
حمايت دولت در راستاي تامين مواد اوليه مورد نياز 
اين صنعت گفت: ظرفيت هاي کوچک در توليد داخلي 
بايد با کمک تشکل هاي تخصصي در کنارهم تجميع 
 شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل بگيرد.وزير صنعت ،

 معدن وتجارت در ادامه خواستار تدوين برنامه اي 
از  اعم  ايران  در  پوشاک  صنعت  وضعيت  از  مدون 

 کيف ،کفش و... با ترسيم افق آينده براي هربخش و 
برنامه ريزي براي توسعه اين صنعت با لحاظ تمام 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي مستتر در اين صنعت شد.وي 
در بخش ديگري از سخنانش به افزايش نرخ ارز اشاره 
و خاطر نشان کرد: تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد 
 شده مي تواند فرصتي براي بهره مندي از توانمندي هاي 
صنايعي  صادرات   توسعه  نظير  کشور  در  موجود 
دستي  ،صنايع  فرش   ، معدني  هاي  فرآورده  مانند 
 و... باشد.وي با اشاره به اينکه دولت نقش کاتاليزور و 
تسريع کننده است، تاکيد کرد: البته درشرايط کنوني 
نبايد محصوات مورد نياز مردم بي رويه از کشور 
خارج شود.به گفته رحماني کااهاي يارانه اي که 
ارز دولتي دريافت مي کنند بايد بدست مردم برسد 
و نبايد صادر شود؛ البته براي صادرات کااها با لحاظ 
عوارض گمرکي مي توان فضايي ايجاد کرد که بازار 
صادراتي آن ها با مشکل روبه رو نشود.رحماني در ادامه 
 توجه به توسعه صنايع هايتک)داراي تکنولوژي باا( و 
وزارت صنعت  هاي  برنامه  ديگر  از  را  بنيان  دانش 
برشمرد و گفت: توسعه صادرات اين صنايع در کنار 

محصوات معدني بايد در اولويت قرار بگيرد.

 مديرعامل شرکت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي  گفت: به زودي نيروگاه سهند بناب، هريس 
و بخش توسعه اي نيروگاه تبريز وارد مدار توليد مي شوند. به گزارش خبرنگارما، ناصر معيني  در 
نشست خبري با بيان اينکه ظرفيت اسمي نيروگاه هاي تحت مديريت اين شرکت در حال حاضر 
بالغ بر هزار و ۵۹۰ مگاوات است، گفت: اين نيروگاه ها وظيفه تامين برق حدود ۳/۲ درصد برق 
مصرفي کشور را به عهده دارد.وي افزود: يکي از نيروگاه هاي تحت مديريت اين شرکت حرارتي 
سهند است که داراي دو واحد بخار به ظرفيت ۳۲۵ مگاوات است. واحد گازي نيروگاه تبريز نيز 
از جمله واحدهايي است که ساخت آن را کارخانه فيات ايتاليا انجام داده و ظرفيت اسمي آن ۶4 
مگاوات است که در حال حاضر با دو نوع سوخت گازوئيل و گاز طبيعي کار مي کند.مديرعامل 
شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان شرقي با تاکيد بر لزوم همکاري مردم در امر مديريت 
مصرف برق، خاطرنشان کرد: اگر مردم عزيزمان استفاده از وسايل برقي پرمصرف را به ساعت هاي 

غيرپيک منتقل کنند، اين خود مديريت مصرف است.به گفته اين مقام مسئول، واحد نيروگاهي 
گازي صوفيان نيز که داراي 4 واحد گازي ساخت AEG آلمان به قدرت اسمي ۲۰۰ مگاوات است.
معيني افزود: متوسط هزينه احداث هر کيلووات ساعت برق معادل ۱۵۰۰ دار است. اين در حالي 
است که قيمت فروخته شده برق به متقاضيان کمتر از مقدار حقيقي آن است.وي با اعام اينکه 
در پيک بار مصرف، امسال در استان آذربايجان شرقي هيچ خاموشي نداشتيم، اظهار داشت: هفته 
جاري نيروگاه ۵۰۰ مگاواتي سهند بناب کلنگ زني مي شود. از سوي ديگر نيروگاه سيکل ترکيبي 
هريس در تابستان سال آينده وارد مدار مي شود و نيروگاه تبريز نيز در صورت اجراي طرح توسعه 
آن مي تواند هزار مگاوات به شبکه سراسري برق تزريق کند.اين مقام مسئول ميزان هدر رفت برق 
در اين مجموعه را حدود ۶ تا ۷ درصد اعام کرد و گفت: شرکت توانير در تاش است تا در پي 

اصاح وضعيت موجود اين ميزان هدررفت را کاهش دهد.

مناقصه عمومي دهياري هيو - نوبت اول
دهياري هيو به عنوان دستگاه مناقصه گذار در نظر دارد به استناد بودجه )قسم بودجه(، مصوب سال 1397 خود نسبت به برگزاري و انجام 
تشريفات قانوني مناقصه عمومي با توجه به شرايط ذکر شده در اسناد مناقصه به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت 
به عمل مي آيد پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به امور مالي دهياري به آدرس: استان البرز - شهرستان ساوجباغ - 

روستاي هيو - ساختمان دهياري مراجعه نمايند.

توضيحات: 1( تضمين شرکت در مناقصه مي بايست به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك بين بانكي به نام دهياري هيو و يا واريز به حساب 
سپرده دهياري به شماره حساب 0110063082006 نزد بانك ملي شعب روستاي هيو به نام دهياري هيو

2( واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به شماره حساب 0110188995004 نزد بانك صادرات شعبه هيو و يا واريز به 
حساب 0105426527002 نزد بانك ملي شعبه هيو به نام دهياري هيو

3( قابل توجه مي باشد مبلغ 2/000/000/000 ريال از بودجه سال 97 و مابقي از بودجه مصوب سال 1398 در سال 98 پرداخت خواهد شد.
4( در هنگام خريد اسناد مناقصه آخرين تغييرات با کپي برابر اصل شده با معرفينامه با مهر و امضاء مديرعامل الزامي مي باشد.

5( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج شده است.
6( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7( دهياري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
8( هزينه چاپ دو مرحله آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شماره تماس: 026-446436601
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/3

خ ش: 97/8/26

 آگهي فراخوان عمومي 
يك مرحله اي به شماره  13- 8- 97/م 

شرکت عمران شهر جديد هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هيئت مديره نسبت به برگزاري فراخوان عمومي يك مرحله اي به منظور 
انتخاب پيمانكار جهت احداث سايت تجاري اسكان سازه گروهه واقع در فاز 7 شهر جديد هشتگرد با مبلغ برآورد اوليه  4/706/594/213 
ريال ) چهار ميليارد و هفتصد و شش ميليون  و پانصد و نود و چهار هزار و دويست و سيزده ريال ( براساس فهارس بهاء سال 97 ) ابنيه، 

تاسيسات برقي و مكانيكي( براساس قانون برگزاري مناقصات به شرح ذيل اقدام نمايد.
نحوه خريد اسناد مناقصه:

از کليه متقاضيان داراي گواهينامه  صاحيت حداقل پايه  5 ساختمان دعوت بعمل مي آيد براي دريافت اسناد شرکت  در فراخوان از تاريخ  
97/8/26 لغايت 97/9/3 به سامانه  تدارکات الكترونيك دولت به نشاني http://setadiran.ir مراجعه نمايند آخرين مهلت بارگذاري 
اسنادمناقصه  در سايت مذکور تاساعت 16  روز شنبه  مورخ 97/9/17 ميباشد اسناد در ساعت 11 روز يكشنبه  مورخ 97/9/18 در اتاق 

کنفرانس مديرعامل از طريق سامانه تدارکات الكترونيك دولت بازگشايي مي شود 
مبلغ فروش اسناد مناقصه  500/000 ريال به حروف پانصد هزار ريال و قابل پرداخت  از طريق سايت ميباشد 

نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار
اصل فيش يا تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ235/329/711ريال را به حساب شماره IR 940100004001036906374199( 4001036906374199 شبا( 
بانك ملي  به نام شرکت  عمران شهر جديد هشتگرد واريز ودرسايت بارگذاري شود در صورت عدم امكان دريافت يا بارگذاري اسناد در سايت با ارائه پرينت خطاي 
اعام شده به اداره پيمان و رسيدگي شرکت مراجعه فرماييد. ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرآيند  ارجاع کار تا ساعت 16 مورخ 97/9/17 به دفتر اداره  پيمان 

و رسيدگي شرکت ) به آدرس شهر جديد هشتگرد فاز 2 محله 4 خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح صاحي پاک 49( الزامي است.
عدم ارائه اصل ضمانت نامه  تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان ميباشد 

ضمنا ارائه  شناسه مالي و کد اقتصادي شرکت جهت دريافت اسناد الزامي ميباشد آگهي اين مناقصه  در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات 
)https://iets.mpog.ir(  و پايگاه اينترنتي شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه  تدارکات الكترونيك 

دولت  )http://setadiran.ir/setad/cms( قابل مشاهده ميباشد 
تاريخ انتشار 97/8/25

خ ش 97/8/25

آگهي مزايده فروش )به صورت کتبي(
تعداد 5 دستگاه خودرو )1 دستگاه ميني بوس آكيا و 4 دستگاه ميني بوس ايسوزو(

مرحله اول - نوبت اول
شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 579/ش/ش مورخ 97/6/25 شوراي اسامي محترم شهر و 
برابر نظريه کارشناسي رسمي دادگستري تعداد 5 دستگاه خودرو )1 دستگاه ميني بوس آکيا و 4 دستگاه ميني بوس ايسوزو( 
خود را از طريق مزايده عمومي )به صورت غيرحضوري( به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان محترم )اشخاص حقيقي و 
حقوقي( دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/9/13 
روز سه شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مرکزي مراغه - طبقه همكف - اتاق شماره 25 
مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات 
کشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفن 37217728-041 واحد امور قراردادها 

آماده پاسخگويي به شرکتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده ذيل مي باشد.
ليست خودروهاي مورد مزايده فروش شهرداري مراغه:

1- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت 
انصراف هر يك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط 

خواهد شد.
3- هزينه دو نوبت آگهي و هزينه کارشناسي بر عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- کليه کسورات قانوني و ماليات به ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد.
5- رعايت قانون منع مداخله کارکنان براي کليه شرکت کنندگان الزامي است.

6- ازم به ذکر است که فروش و واگذاري خودروهاي مندرج در رديف هاي 1 الي 5 به شرح ذيل خواهد بود:
الف- از خريداران محترم متقاضي استفاده در خطوط محدوده داخل شهرستان اعم از اداري يا اتودربست ها با ارائه پروانه 
فعاليت از سازمان مديريت حمل و نقل شهرستان جهت تقويت ناوگان شهرستان مندرج در رديف هاي )1 الي 4( از کل مبلغ 
مورد مزايده مبلغ 1/976/000/000 ريال طي 52 قسط و به ازاي هر قسط مبلغ 38/000/000 ريال )به صورت اقساطي( دريافت 
خواهد شد و مابقي مبلغ مورد مزايده به صورت نقد و از خريداران متقاضي خارج از شهرستان کل مبلغ مورد مزايده فروش به 

صورت نقد دريافت خواهد شد.
ب- از خريداران محترم متقاضي مندرج در رديف 5 مبلغ مورد مزايده فروش )متقاضيان داخل و يا خارج از شهرستان( کل 

مبلغ مورد مزايده به صورت نقد دريافت خواهد گرديد.
7- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز به شرکت در مزايده مي باشند و شرکت کنندگان محترم مختار به خريد يك مورد يا 

دو مورد و سه مورد و يا تمامي موارد مندرج در رديف هاي 1 الي 5 مي باشند.
8- سند خريداران اقساطي تا تسويه کامل اقساط و بدهي به نام خريدار انتقال نخواهد يافت و ضمنا خريداران به صورت 

اقساطي تا تسويه حساب کامل اقساط و بدهي حق فروش به شخص ثالث را به هيچ عنوان ندارند.
9- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.

تاريخ انتشار: 97/8/26
خ ش: 97/8/26

قيمت پايه به ارزش افزوده قيمت خودروارزش افزوده )9%(مدلمورد استفاده تيپسيستمنوعرديف
به ريال

مبلغ سپرده )ريال(

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس1

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس2

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس3

145/000/000 ريال2/900/000/000 ريال2/639/000/000 ريال261/000/000 ريال1396مسافربريSAHAR700ايسوزوميني بوس4

75/000/000 ريال1/500/000/000 ريال1/365/000/000 ريال135/000/000 ريال1391مسافربريM64آکياميني بوس5

شركت عمران شهر جديد هشتگردشهردار مراغه - احمدي

مبلغ تضمين شرکت اعتبار پروژه )ريال(محل اجراموضوع مناقصه
در مناقصه

محل توزيع و تحويل محل تامين اعتبارمدت انجام کار
اسناد

دستگاه نظارت

پروژه اجرائي ديوار 
سنگي رودخانه هيو

خ شهيد بهشتي 
روبروي ايستگاه گاز 
روستا تا ابتدا خ شهيد 

سعدي ساماني پور

 4/000/000/000
ريال

بودجه مصوب سال 5 ماه200/000/000 ريال
97 دهياري

واحد امور مالي 
دهياري

دفتر فني دهياري 
هيو

سرپرست دهياري هيو - راحله معدنكن

دهياري هيو



تماشا«
 تخريب ارزش ها 

به قيمت رونق گيشه!
مهدي نوري مقدم

اينکه مردم نياز به خنده و تفريح دارند درست. اينکه 
سينماي ايران با اين جمعيت زياد نان خور، نياز به رشد 
مالي و اقتصادي دارد درست. اينکه سينما گران به عنوان 
بخشي از بدنه  متفکر جامعه، نياز به بيان آزاد نگاه انتقادي 
خود دارند، درست. اينکه مردم به ويژه جوانان، مي خواهند 
تا به وقايع سالهاي پيشين شکل گيري فرهنگ کنوني 
جامعه، نگاهي دقيق تر از پيش بيندازند، درست. اما همه   
اين موارد چگونه بايد ) بخوانيد بهتر است( با رسانه  سينما 
روايت شوند؟ اصوا آيا فيلم هايي که در قالب کمدي به 
وقايع دهه  60 ايران مي پردازند، يا داستان هاي امروزي را 
در فضاي آن دهه  تاريخي مطرح مي کنند، نگاهي انتقادي 
دارند يا فقط مي خواهد با دور شدن از زمان حال، حرف هاي 
ممنوع کنوني را در زماِن سال هاي گذشته بگويند تا به 

کسي بر نخورد؟
»هزارپا« آخرين ساخته  ابوالحسن داوودي، بدون شباهت به 
ديگر فيلم هاي اين کارگردان ) بويژه رخ ديوانه( فيلمي در 
ژانر کمدي است که به بررسي زندگي يک جوان اهل تهران 
در دهه 60 به نام رضا مي پردازد. وي که از طريق دزدي و 
کيف قاپي و کاهبرداري با همکاري دوست خود،به کسب 
معيشت مي پردازد!، قهرمان يا پروتاگونيست داستان است که 
جريان درام با او و بر اساس شخصيت او پيش مي  رود. در 
سراسر فيلم، اين »دزِد « محبوب با ترفندهاي گوناگون، نحوه  
پيشبرد امور را به نفع خود تغيير مي دهد تا اينکه سرانجام 
آنتاگونيست داستان)پزشک  مثل هر فيلم سطحي ديگري، 
زن( را با خود همسو کرده و به مقصود خود نايل مي شود. 
دليل اينکه چرا کارگرداني مثل داوودي، چنين داستاني را 
انتخاب کرده و آن را  با سينما روايت مي کند، مي تواند در 
آن  گيشه اي  چشم انداز  به  معطوف  حالت  خوشبينانه ترين 
باشد. البته بهتر است دليل دوم چنين گزينشي را تمايات 
انديشه ورزانه يا فکري وي که ناقد وضعيت فرهنگي- اجتماعي 
کشور در سال هاي دهه  60 مي باشد، قلمداد کنيم. آنچه که 
براي نگارنده نه به عنوان دانش آموخته  سينما و مدرس اين 
ايراني مهم است اين مسئله است  هنر، بلکه به عنوان يک 
که داوودي در هزارپا چه مفاهيم و تفکرات و هنجارهايي را 
از حد به خنده  براي بيش  به سخره گرفته است؟ داوودي 
درآوردن مخاطبان خود، به هجِو چه نوع رفتارها و باورهايي 
اقدام کرده است؟ وي در فيلم خود چه چيزهايي را به سخره 
پول  او،  فيلم  ديدن  براي  بيننده  همه  اين  که  است  گرفته 

پرداخت کرده و وقت گذاشته اند؟ 
دفاع مقدس، شهادت، خانواده  شهدا ، نذر، جانبازان 

دفاع مقدس، بسيج و...
در نگاهي کلي به داستان فيلم، همان مضمون هميشگي 
ولي  ِرند  دزِد  مي شود؛  ديده  انقاب  از  پيش  فيلم هاي 
محبوب، رفيق بي کلک و پايه  هر خافي، زن بيوه  سر 
زنده و به دنبال شوهر، پيرمرد معتاد فراهم کننده  اسباب 
عيش و نوش، مرد کامل سني که همچون جوان ها به 
 دنبال تيپ و ماشين و جوان نمايي است، مادر ساده لوح 
و از همه جا بي خبر، َشرخرهاي دوست داشتني و... اما 

در  کليشه اي  تيپ هاي  اين  دادن  قرار  است  آنچه مهم 
فضاي سال هاي آغازين انقاب و اوج جنگ است. 

با  را  خود  بايد  نمايشي  کاراکتر  يا  تيپ  هر  ترديد  بي 
اتمسفر زماني که توسط راوي در آن قرار داده مي شود 
منطبق کرده و عمل دراماتيک خود را به نمايش گذارد. 
در فيلم هزارپا اين تيپ ها -يا حتي با اندکي اغماض 
را  ارزش هايي  و  باورها  تمامي  ُمندرس،  شخصيت ها-  
بر  ايران  مردم  است  سال   40 که  مي گيرند  سخره  به 
کرده اند.يک  مقابله  دنيا  تمام  با  آنها  به  پايبندي  سر 
حجله  کاريکاتوري شهيد در خانه  پدر و خواهر شهيد، 
کاريکاتوري از نذر، کاريکاتوري از جانبازان دفاع مقدس، 
فيلم، مردم  تمام  داوودي در  و...  بسيج  از  کاريکاتوري 
باورهاي کاريکاتور شده   به  ناخواسته  تا  دارد  وا مي  را 
خود بخندند. باورها و اعتقاداتي که با آنها نفس مي کند 
احدي  به  فيلم  خارج  دنياي  در  و  مي کنند  زندگي  و 
به  رسد  چه  نمي دهند  را  آنها  به  شدن  نزديک  اجازه  
در  عزتي  جواد  و  عطاران  رضا  وقتي  آنها.  از  رد شدن 
دليلي  هيچ  بي  اصوا  فيلم  بينندگان  باشند،   فيلمي 
مي خندند، بنابر اين اگر کارگرداني خواست تا از تمامي 
خطوط قرمز ملي و مذهبي گذر کند، کافي است يک شبه 
داستان سر هم بندي شده و بدون ساختاري بنويسد و از 
بازيگراني اين چنيني که مخاطبان در هر حالتي با ديدن 
آنها مي خندند، دعوت کند تا در فيلم آن داستان بازي 
کنند. البته خاطره بازي و نوستالژي سازي با دهه 60 و 
ويژگي هاي آن، چند سالي است که حربه اي براي جذب 
هر چه بيشتر مخاطب اغلب رسانه ها شده است، حال 
چرا سينما از اين موهبت محروم بماند؟حال اينکه در 
اين فرآيند وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي چه جايگاهي 
دارد؟ سوالي است بي پاسخ. آن چنان که مشخص است، 
حتما اين وزارتخانه و معاونت سينمايي آن، ممنوع کردن 
نمايش فيلم هاي با ارزشي همچون »رستاخيز« احمدرضا 
درويش را  در حوزه  اختيارات خود مي داند ولي بررسي 
موشکافانه  يک فيلم موِهن ارزش هاي ملي- مذهبي، پيش 
از نمايش آن را خارج از اختيارات خود مي دانند. بنده نه 
از مسائل پشت پرده  ساخت و اکران فيلم هاي سينماي 
ايران خبر دارم و نه به زرد نويسي عاقه اي،دارم ولي 
بر مي آيد، حتما  ايران  از شرايط سينماي  اين گونه که 
جرياناتي پنهان از ديد دقيق نمايندگان افکار عمومي در 
جريان بوده و هست که شاهد چنين وضعيت اسفناکي 

در سينماي ايران هستيم.   

»

پس از 16 سال مجموعه اي از نقاشي هاي سيد محمد فدوي عصر جمعه 25 آبان در 
گالري والي به نمايش درمي آيد.فدوي که آثارش به شاعرانگي و هويت ايراني شهره است 
در اين مجموعه بيش از 15 تابلوي نقاشي را به نمايش مي گذارد که با تکنيک ميکس 
مديا روي مواد مختلفي مانند چوب، مقوا و بوم اجرا شده اند، آثاري که اين هنرمند در سه 
سال اخير خلق کرده و بر استفاده از وسائل مختلفي غير از قلمو تاکيد دارد. سوژه آثار 
فدوي در اين تابلوها بافت کهن شهرهايي مانند کرمان و يزد است،فضاي اين شهرهاي 
اند.  انتزاع در حرکت  و  رئاليسم  تابلوهايي شده اند که ميان  به  تبديل  ايراني  اصالت  با 
آخرين نمايشگاه انفرادي فدوي سال 1381 در گالري برگ برگزار شده بود و از آن پس 
اين هنرمند در چند نمايشگاه گروهي شرکت داشت. سيدمحمد فدوي متولد 1335 و 
داراي اي پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. فدوي عضو هيئت علمي دانشکده هنرهاي 

تجسمي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران است و پيش از اين به عنوان رئيس دانشکده 
هنر دانشگاه الزهرا، مدير گروه هنرهاي تجسمي دانشگاه تهران، رئيس موسسه توسعه 
هنرهاي تجسمي، مديرعامل بنياد آفرينش هاي هنري نياوران و... فعاليت داشته است. 
او عاوه بر شرکت در نمايشگاه هاي انفرادي و گروهي متعدد در ايران، آثار خود را در 
نمايشگاه ها يا ورکشاپ هايي در اردن، هانوفر، برلين، مراکش و سئول به نمايش گذاشته 
است.فدوي سابقه انتشار مقاات متعدد و کتاب هايي مانند "تصويرسازي در عصر صفوي 
و قاجار"،  "مجموعه مقاات اولين دوساانه ديوارنگاري شهر تهران" ، " اتروسک تمدن 
شگفت انگيز" و " فنون تصويرسازي" را در کارنامه خود دارد.    نمايشگاه آثار سيد محمد 
فدوي 25 آبان تا 6 آذر هر روز به جز شنبه ها از ساعت 16 تا 20 در گالري والي به نشاني 

ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پاک 72 برپاست.

پس از 16 سال 
نمايشگاه نقاشي هاي 

سيدمحمد فدوي 
برپا مي شود

شنبه 26 آبان 1397هنري
9 ربيع ااول 1440-17 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9361

در گفت و گو با بازرس انجمن تعزيه مطرح شد:

تعزيه خوانان حرفه اي در زير پله تئاتر شهر 
سيدكمالدين حسيني

اشاره
در شب بيست نهم ماه صفر  به تئاتر شهر رفتم تا 
تعزيه ببينم  بخصوص تعزيه استاد  عاء الدين قاسمي 
که حال وهواي خاص خود را دارد. ايشان از مفاخر 
و اساتيد وپيشکسوتان تعزيه ايران هستند يکي از 
کارهاي خوب جشنواره صاحبدان برگزاري  مجالس 
 تعزيه آخر ماه صفر است که بايد به دست اندرکاران 
. گفت  نباشيد  خسته  آن  محترم  ودبير   جشنواره 
عرض  براي  تعزيه  پايان  از  پس  که  زماني   اما 
با  خسته نباشيد  به طبقه پايين تئاتر شهر رفتم  
با همه گروهش  کمال تعجب ديدم که    قاسمي 
به شکل بسيارناراحت کننده ؛  نامناسب ، فشرده و 
توهين آميزي در يک زير پله جمع شده اند ودارند 
 لباس عوض مي کنند . بسيار ناراحت شدم  آن زير پله 
که بيشتر شبيه به يک دخمه است واحتماا " انباري 
وسايل تنظيف مانند تي و اين چيزها است " چگونه  
 وبا فکر کدام فرد مسئولي در اختيار تعزيه خوانان 
حرفه اي کشور گذاشته شده . مسئول اين همه توهين 
به هنرمندان ارزشي کشور کيست ؟ در تئاتر شهر 
اين دوستان  به  نبود که  يک جاي درست ودرمان 
اختصاص بدهند. اان خوشبختانه تئاترشهر طبق سنوات 
گذشته به مناسبت آخر ماه صفر تعطيل است همه 
اتاق ها وسالنها خالي هستند . اين حرکتي بسيار بد 
 ودوراز شأن وغير هنري وناشايست است که نمي توان 
و  بودجه  بودن  کم  گردن  به  را  مبااتي  بي  اين 
هاي  بنده  اين   . انداخت  ديگر  هاي  بهانه  يا   پول 
هيچ  بدون  ومعتقد   متعهد  هنرمندان  واين  خدا 
اعتراضي در اين هواي سردکه باران هم مي باريد 
به اجراي تعزيه پرداختند اما دريغ از يک چاي داغ 
ويک پذيرايي نيم بند در حد آب جوش . من واقعا 
چشمانم   در  اشک  هنرمندان  اين  مظلوميت  براي 
اين  در  هنرمندان  از  تکريمي  عجب   . شد  جمع 
جشنواره ها توسط مسئولين  به عمل مي آيد دست 
مريزاد . شب اول که دوستان حتي سيستم صوتي 
آماده  تعزيه  گروه  اينکه  به  توجه  وبا  نداشتند  هم 
بودند به دليل نبودن سيستم صوتي وديگر امکانات  
اي  کيسه  چايي  بسته  يک   . نرفتند  اجرا   ظاهرا 
 با يک فاکس آب داغ راهم مي توان از خانه آورد . 
اين   از  مسئول  دوستان  از  دردفترهريک  الحمده 
فاکس هاي تک قلو دو قلو به راحتي مي توان پيدا 
 کرد  يکي اش را موقتا مي آورديد براي تعزيه خوانان 
به  اگر   . بکنيد  توانستيد  نمي  راهم  کار  اين 
شهر  تئاتر  در  گرد  دوره  فروشان  چاي   همين 
مي گفتيد به اين دوستان چاي يا آب جوش بدهندبموقع  
چقدر  پولش  مگر  اصا  کردند،  مي  را   کار   اين 
مي شود ؟ اين دوستان در مسجد پارک مي رفتند 
لباس عوض مي کردند بسيار بهتر ودر شأن تر بود 
تا زير پله خاکي وکثيف وتنگ و نمور تئاتر شهر . 
نهايتا اگر خيلي لطف کنند اتاقک شيشه اي گيشه 
را در اختيارشان مي گذارند که اين هم جرم بدتر 
از گناه است .  اين دوستان جلوي همه بايد لباس 
يک   " کوت سر هم   " را  وسايلشان  و  کنند  عوض 

گوشه اي بگذارند . اين واقعا تاسف بار است . 
شايد دوستان مسئول هنوز فکر مي کنند که تئاتر 
از نمايش تعزيه که تنها نماد تئاتر ايران در دنياست 
جداست به همين دليل براي خالي نبودن عريضه تعزيه 
را در جشنواره ها مي گنجانند اين چيزي است که 
از رفتارهاي نامناسب  با گروه هاي تعزيه مي توان 
برداشت کرد .  بايد بگويم در خارج از اين مملکت 
نمايش وتئاتر ايران را نه به کارهاي تئاتري ها بلکه  
به تعزيه وهنرهاي سنتي آييني مي شناسند . همه 
دنيا به نمايش هاي سنتي آييني ومذهبي شان افتخار 

مي کنند ودر صدر مي نشانند جز ما .
اصا در اين هواي سرد که نم باران هم مي بارد چرا 
بايد تماشاکنان  وعاقه مندان  به تعزيه که در اين 
چند شب  الحق زياد هم بودند در محوطه تئاترشهر 
با وضع نامناسب بايستند وتعزيه ببينند . مسئولين 

محترم مي توانستند با يک برنامه ريزي مناسب اين 
دوساعت تعزيه را در ابي يا سالن انتظار تئاترشهر 
اجرا کنند وتماشاگران نيز با وضعيت بهتر و مناسب تر 
وشايسته تري  تعزيه ببينند . شما حتي به مخاطبين 
پرفورمنس  تعزيه وعاقه مندان وتماشاکنان اين " 
اصيل ايراني " احترام نمي گذاريد .تئاتري  که در 
حال تمرين است مي توانست  با هماهنگي دوساعت 
 زودتر تمرينش را تعطيل کند . چه اتفاقي مي افتاد ؟ 
اگر اين کار را مي کردند  تماشاکناني که  از سرما 
مي لرزيدند و ايستاده تعزيه را تماشا مي کردند در 
اي  تعزيه  تري  ودر شأن  وبهتر  تر   شرايط شايسته 
اجرا  اي  حرفه  بسيار  گروهش  و  قاسمي   راکه  
مي کردند مي ديدند . بايد گفت تعزيه مراسم سنتي 
خاص خود را دارد که بايسته است با همه جوانبش 
اجرا شود.  مثا برپا کردن چادريا خيمه يا چادر تعزيه، 
دادن چاي داغ به مخاطبان و... اينها را که مسئولين 

برگزارکننده بايد بهتر بدانند . مگر هزينه چاي وقند 
 وبر پا کردن چادر در اين 6 شب چقدر مي شد ؟ 
که  کردن  هزينه  وبدون  وخالي  خشک  سويي    از 
نمي شود جشنواره بر پا کرد .حتما  دوستان مسئول در 
 وزارت فرهنگ وارشاد اسامي برآورد بودجه کرده اند .
برآورد  به  توجه  با  که  ببينيد  بررسي  يک  با  خب 
بودجه براي بخش هاي مختلف جشنواره چرا تعزيه 
آنقدرنامناسب وبدون امکانات کافي اجرا شده است . 
در هرحال روزنامه رسالت در راستاي مطالب عنوان 
شده  با بازرس انجمن تعزيه ايرانيان گفت و گويي 

انجام داده که ذيا از نظرتان مي گذرد . 
- خدمت آقاي رضا فرهاني هستيم از پيشکسوتان 

تعزيه وبازرس انجمن تعزيه ايران ايشان جزء نوازندگان 
تعزيه آخر ماه صفر هستند كه  در جلوي تئاتر شهر 
آمدم  امروز  كه  من  فراهاني  .آقاي  كردند  مي  اجرا 
بچه ها خسته  به  كار رفتم  از  بعد  تعزيه رو ديديم 
نباشيد بگم ديدم  يک زير پله كه جنب آسانسور 
عنوان  به  است  دخمه  به  وشبيه  است  شهر  تئاتر 
چند  دراين  خوانان  تعزيه  مخصوص  واتاق  رختکن 
شب در اختيارشان گذاشته اند . يک جايي كه اصا 
درشأن اين دوستان نيست بخصوص استاد  عاء الدين 
قاسمي  وگروهشان كه  ايشان از مفاخرتعزيه ايران 
هستند . خيلي ناراحت شدم من سرم دوبار خورد به 
زير پله،  يک جاي تنگ كه هشت نه نفر بايد در آنجا 
و وسايلشان  لباس عوض كنند   نامناسب  به شکل 
را آنجا بگذارند . حتي يک پذيرايي خشک وخالي 
هم  در كار نبود . شما اعتراضي نکرديد كه اين چه 

جايي است در اختيارتان گذاشته اند . 

از سال 65 در مجموعه تعزيه خوانان پيشکسوت و به 
همراه بزرگان فعاليت مي کنم ، عضو پيوسته انجمن 
موسيقي تئاتر کشور هستم وعضو پيوسته انجمن نمايش 
استان تهران ، متاسفانه تعزيه شده يک هنرکليشه اي 
و  ويتريني ، مرکز هنرهاي نمايشي ، مجموعه هاي 
هنري در سطح کانشهر تهران اگر يک موقعي نياز 
باشند  وايراني داشته  ، مذهبي  آييني  نمود هنر  به 
بخصوص جلو توريستها ومهمانان خارجي تعزيه حرف 
اول را مي زند ؛ اما زماني که به بحث توجه کردند 
تعزيه  تيم  و  تعزيه  متاسفانه  تعزيه که مي رسه  به 
بايد منفور بشوند وبه قول شما  جايگاهشون زير پله 
تئاتر شهر  باشه در صورتي که مجموعه  تئاتر شهر 

حداقل بيش از هفتاد هشتاد اتاق دارد. چه اتاق هاي 
گريم چه سالن هاي نمايش اسمشون رو بگيم  سالن 
قشفايي ، چهارسو، سايه ، سالن اصلي و... پاتوهاي 
پشت بام بخصوص در ايام  دهه آخر ماه صفر که بايد 
توجه بيشتري به تعزيه بشود .در اين چند روز تئاتر 
شهرهم  که تعطيل است واتاق ها  وسالن ها واتاق 
هاي گريم و... همه خالي هستند اما متاسفانه به گروه 
 آقاي  عاء الدين قاسمي که از پيشکسوتان واسطوره ها 
يک  درجه  ومدرک  هستند  کشور  تعزيه  ونامداران 
پله  زير  يک  دارند  را  کشور  سنتي  آييني  هنرهاي 
،هم  نموره  که هم  اختصاص مي دهند   بهشون  را 
تنگه هم سقف کوتاه داره ، بدون نور کافي ، بعدش 
هفت هشت نفرهنرمند تعزيه بايد به شکل نامناسب 
لباس عوض  به صورت فشرده  اونجا   آميز  وتوهين 
کنندو بيايند باا  در محوطه سرد تئاتر شهر برنامه 
اجرا کنند . کوچکترين پذيرايي تا به حال در اين چند 
 شب از اين هنرمندان نشده حتي در حد يک چايي . 
و  زنند  مي  سري  يک  هم   جشنواره  محترم  دبير 
 . همين  روند  مي  و  کنند  مي  هم  احوالپرسي   يک 
يونسکو  جهاني  ثبت  تعزيه  که  زماني  از  متاسفانه 
شده  به جاي پيشرفت پسرفت پيدا کرده ومتاسفانه 
اين  البته   . شود  نمي  تعزيه   به  جدي   نگاه  هيچ 
راهم بگويم ما روزهاي خوش تعزيه را درتئانر شهر 
 ديديم چه بهايي به تعزيه مي دادند چادر آنچناني ، 
شب  اان   اما  صوتي  سيستم   ، گرمايشي  سيستم 
بيست وهشتم ماه صفر است متاسفانه از آن چادر 
پذيرايي  که در شأن  آن  از  و  ازسيستم گرمايي  و 
مخاطبان  و  وتماشاکنان  تعزيه   وهنرمندان  تعزيه 
تعزيه باشد  خبري نيست  . شايد از تعزيه از اين هنر 
نمايشي آييني و سنتي متنفر هستند . ازاين  هنر و 
هنرمندان ايراني که آن سر دنيا  اجراي تعزيه کردند 
ايران  افتخار تعزيه  الدين قاسمي  که  . استاد عاء 
است با گروهش رفتند ايتاليا  ،  آمريکا ، آلمان ، با  
مرحوم کيارستمي خدا بيامرز رفتند جزيره سيسيل 
در ايتاليا اجراي تعزيه کردند  . آنهم جلوي بزرگان 
سينما وتئاتر دنيا  مانند برتولوچي ، فرانچسکو رزي ، 
آرمانلو اولي و... اجراي تعزيه کردند . اينان  با ديدن 
تعزيه ايران گفتند ما بايد تراژدي تعزيه شما  ايرانيان 
را پرستش کنيم  ، تا اان فکر مي کرديم همه چيز 
داريم اما بعد از ديدن  تراژدي تعزيه شما فهميدم 
.گروه تعزيه  از دست داديم  را  که  معصوميت مان 
تئاتر  در  آلمان   در  وقتي  قاسمي  الدين  استادعاء 
روهر براي آقاي چولي اجرا کردند بي نهايت استقبال 
و  کردند  منافقين حمله  گروهک  که  .زماني  کردند 
ها   آلماني  بزنند   بهم  را  تعزيه  مجلس   خواستند  
ايستادند واجازه ندادند  که به تعزيه وهنرمندان تعزيه 

کوچکترين  بي احترامي بشه . اما در کشور خودمان 
مظلوم هستيم  به قول معروف از ماست که برماست 
چرا  براي هنر آييني ومذهبي وملي  تعزيه که ثبت 
جهاني هم شده ارزشي قائل نمي شويم .  فقط فکرشون 
اينه که يه پول اندکي  به  گروه تعزيه داده بشه و 
بيايند وتعزيه اجرا کنند و اين دوستان مسئول يک 
بياني بدهند که امسال از اول تا آخر ماه صفر مثا  
و  از لحاظ کمي  اما    ، اجرا شده همين  تعزيه  صد 
شود  مي  برگزار  ممکن   سطح  تر  پايين  در   کيفي 
اساتيد  بهترين  اان  نيست  تعزيه  اجراي   بحثم 
تعزيه کشور را دعوت کردند از قم از شهرهاي ديگه 
از   وگروهشان  قاسمي  الدين  عاء  استاد  جناب  از 
 استاد احمد عزيزي وديگران . بنده از نظر امکانات 
مي گويم  وبها دادن به تعزيه وگروههاي تعزيه واساتيد 
وپيشکسوتان اين هنر ايراني واصيل و مهمتر از همه 
بها دادن به تماشاکنان ومخاطبان تعزيه.  ما داريم 
پسرفت مي کنيم بخصوص از نظر امکانات وتوجه به 
تعزيه وهنرمندان تعزيه  ومخاطبان آن در همين جا 
خواهش مي کنم از جناب آقاي شهرام کرمي رياست  
محترم تئاتر کشور که خودشان از هنرمندان ارزشي 
 وپيشکسوت وبزرگان  تئاتر کشور هستند ونگاه ويژه اي 
نگاه  هم  تعزيه  به  که  دارم  استدعا  دارند  تئاتر  به 

ويژه داشته باشند . 
از دست اندرکاران ودبير محترم جشنواره از معاونت هنري 
وزير محترم ارشاد خواهش مي کنم نگاه ويژه به تعزيه 
وهنرمندان تعزيه  داشته باشند و از اين عزيزان دلجويي 
کنند. تعزيه هنر ملي ومذهبي  آييني کشور ماست که 
بيمه  مخصوصا   . شده   ثبت  ايران  نام  به  يونسکو   در 
هنرمندان تعزيه چه از نظر تکريم هنرمندان تعزيه و چه 
 تکريم مخاطبان آن اگر گروههايي را در سوگواره ها دعوت 
مي کنيد   رفتاري در شأنشان داشته باشيد وبا نگاه خاص 
از آنان حمايت کنيد  .تئاتر شايد از غرب آمده   اما 
ومذهبي  سنتي   ، وآييني  ملي  نمايشي  هنر  تعزيه 
ايران است که در يونسکو به نام ايران ثبت شده ؛ 
وهنرمندانش  تعزيه  فعا  متاسفانه  بگويم   بايد  اما 

جايگاه خاصي ندارند 
- شما به اين وضعيت اعتراضي نکرديد؟

 البته من به عنوان نوازنده دعوت شدم .
- خب شما بازرس انجمن تعزيه هستيد. 

ناله  البته از قديم گفتند که گوش اگر گوش تو و 
 اگر ناله من آنچه البته به جايي نرسد فرياد است .

اما اعتراضمان را خواهيم کرد. 
اعام  كتبا  را  اعتراض تان  شما   -يعني 

مي كنيد؟
بله حتما حتما به دوست عزيز وهنرمندمان  جناب آقاي 

شهرام کرمي  طي نامه اي اعام خواهيم کرد. 
در  كرمي  آقاي  كه  كنم  مي  فکر  من  البته   -
جريان نيستند شما اگر زودتر حتي تلفني به 
ايشان اطاع مي داديد ايشان حتما مسئله را 
 به فوريت پيگيري مي كردند ومشکل را حل 
 مي نمودند  ايشان قطعا در جريان ما واقع  نبودند .

مسائل  اين  پيگير  جديت  با  خودشان  چون 
هستند بخصوص حفظ شأن وكرامت هنرمندان 

وبه ويژه هنرمندان تعزيه ومخاطبانش
 بله همينطور است که مي فرماييد. البته سرپرست 
گروه جناب آقاي عاء الدين قاسمي  بايد اقدام کنند 
. ايشان حق اعتراض دارد و مي توانند  نامه اعتراض را 
بنويسند . البته ما در جلسه هيئت مديره انجمن تعزيه 
ايرانيان مطرح مي کنيم واين نوع برخورد نامناسب 
 و دون شأن و توهين آميز را انعکاس مي دهيم . 
ايرانيان   ان شاءاه که هيئت مديره انجمن تعزيه 
 نسبت به اين برخورد نامهربانانه ونامناسب ودون شأن 
تعزيه وهنرمندان تعزيه ومخاطبان آن حتما اعتراض 

بکنند و ان شاءاه نتيجه بدهد. 
- در آخر حرف خاص ديگري نداريد؟ 

 نه فقط از سوي انجمن تعزيه ايران وخودم وهنر مندان 
پيگيرمسائل  که   وشما  رسالت  روزنامه  از  تعزيه 

هنرمندان  هستيد کمال تشکر را مي نمايم  . 

»

  استاد  عاء الدين قاسمي  كه افتخار تعزيه ايران است با گروهش رفتند ايتاليا  
،  آمريکا ، آلمان ، با  مرحوم كيارستمي خدا بيامرز رفتند جزيره سيسيل در ايتاليا 
اجراي تعزيه كردند  . آن هم جلوي بزرگان سينما وتئاتر دنيا  مانند برتولوچي ، 
فرانچسکو رزي ، آرمانلو اولي و... اجراي تعزيه كردند . اينان  با ديدن تعزيه ايران 

گفتند ما بايد تراژدي تعزيه شما  ايرانيان را پرستش كنيم  
  چرا  براي هنر آييني ومذهبي وملي  تعزيه كه ثبت جهاني هم شده ارزشي 
قائل نمي شيم .  فقط فکرشون اينه كه يه پول اندكي  به  گروه تعزيه داده بشه 
و بيايند وتعزيه اجرا كنند و اين دوستان مسئول يک بياني بدهند كه امسال از 
اول تا آخر ماه صفر مثا  صد تعزيه اجرا شده همين ،  اما از لحاظ كمي و كيفي در 

پايين تر سطح ممکن  برگزار مي شود  »

"تاکيد بنياد استاد اکبر رادي بر اين نکته مهم که ايشان به عنوان 
 يک نمايشنامه نويس حرفه اي و مستقل نقش انکار ناپذيري 
در سپهر تئاتر کشور داشتند و همچنين برگزاري نخستين 
جشنواره تئاتر اکبر رادي که به صورت تخصصي نيز به مقوله 
 نمايشنامه نويسي پرداخته نشان از اتفاق مهمي است که 
را  ايران  نويسي در  نمايشنامه  اهميت و جديت  تواند  مي 

بيش از پيش برجسته سازد."
در  دانشگاه  استاد  و  نويس  نمايشنامه  اسدي  سعيد    
گفت و گو با روابط عمومي نخستين جشنواره تئاتر اکبر 
رادي با بيان اين مطلب افزود: در ايران کميت نمايشنامه 
نويسي بااست ولي اکثر نمايشنامه هاي ما از کيفيت باايي 
برخوردار نيستند و چنانچه اين جشنواره بتواند از همين دوره 
نخست با قدرت و جديت باايي برگزار شود، بدون ترديد 
 زمينه سازاتفاق مثبتي درحوزه نگارش و توليد نمايشنامه هاي 

قوي خواهد بود.
دبير دوره هاي سي و چهارم و سي و پنجم جشنواره ي 
تئاتر  ساخت:  خاطرنشان  ادامه  در  فجر  تئاتر  المللي  بين 
يک ميراث بشري است و ما نمايشنامه نويسان به عنوان 
آخرين حلقه اين ميراث ظاهر شده و حضور داريم. تئاتر، 
متصل به حلقه بشري است و به ما رهيافت داده و به اين 

حلقه متصل مي سازد. 

وي در ادامه تأکيد کرد: دنياي امروز دنياي گفت و گو و 
مراوده است چشم انداز ها در دنياي تئاتر مورد تبادل قرار 
مي گيرند تا فرصت مراوده را فراهم کند . از اين رو جشنواره 
تئاتر رادي مي تواند بستري را فراهم سازد تا نمايشنامه هاي 
ارزشمند و نمايشنامه نويسان مستعد فرصتي براي حضور 
در اين مراوده جهاني را پيدا کنند و به دنياي تئاتر معرفي 
شوند. بنابر اين به نظر مي رسد اين جشنواره با زمينه هاي 
موجود در خود مي بايست نگرش جهاني اي را نيز از همين 

گام اول با خود به همراه داشته باشد.
نويسنده نمايشنامه هاي "سرود دوباره کات" و "تيره مثل 
نقد  و ضرورت  براهميت  تأکيد  با  همچنين    " سوءتفاهم 
آثار گفت: در برگزاري اين قبيل جشنواره ها تنها نبايد به 
نمايشنامه بسنده کرد بلکه در کنار آن بايد نشست هاي 
کارشناسي و تخصصي نقد و بررسي هم اضافه شود و يک 
استراتژي نوگرايانه براي پيشبرد آن در نظر گرفته شود زيرا 
بازخورد کار خود را در  نمايشنامه نويس، فقط زماني که 
صحنه ببيند و مورد نقد و بررسي قرار گيرد، قادر به رشد 

و پيشرفت خواهد بود.  
مدير امور بين الملل اداره کل هنرهاي نمايشي با اشاره به 
اين نکته که در کشور ايران، هنرمندي مانند اکبر رادي که 
 صرفا نمايشنامه نويس مستقل و متمرکز بر نمايشنامه نويسي 

باشد، نداريم، در پايان به مشکات مربوط به شيوه و فضاي 
نويسي  نمايشنامه  تربيت  و  تعليم  هاي  روش  و  آموزشي 
ناکارآمد در ايران پرداخت و در اين خصوص تصريح کرد: 
بسياري از نمايشنامه هاي توليد شده در ايران فرصت اجراي 
صحنه اي را هيچ گاه پيدا نمي کنند. نمايشنامه وقتي رشد 
مي کند که اجراي روي صحنه را تجربه کرده باشد و به 

تا  بايد تاش کند  اکبر رادي  تئاتر  همين دليل جشنواره 
 زمينه اجراي عمومي نمايشنامه هاي برگزيده در بخش هاي 
اي  صحنه  اجراي  فرصت  هنري  رخداد  اين   مختلف 
پيدا کند. نخستين جشنواره تئاتر اکبر رادي  با دبيري بهزاد 
صديقي از 18 تا 28 دي ماه 97 توسط بنياد اکبر رادي در 

تهران برگزارمي شود.

 سعيد اسدي نمايشنامه نويس و استاد دانشگاه:
جشنواره تئاتر اکبر رادي مي تواند يک اتفاق مثبت در نگارش و 

توليد نمايشنامه هاي قوي باشد

»



خبر«

نكته«
آمريکا پشت درهاي بازار انرژي چين 

بخش سياسي خارجي
تقابل اقتصادي اياات متحده آمريکا و چين همچنان ادامه دارد. 
در اين ميان چيني ها بارها اعام کرده اند که منع از تشديد رفتار 
دولت ترامپ در اين خصوص خواهند شد. چيني ها تاکيد دارند 
که در مقابل سياست هاي حمايت گرايانه اقتصادي ترامپ،اقداماتي 
صريح و متقابل صورت دهند. منازعه اقتصادي اياات متحده آمريکا 
بيني  پيش  است. چنانچه  باقي  قوت خود  به   و چين،همچنان 
مي شد، دامنه و شدت اين منازعه طي ماه هاي اخير و به دنبال 
آمريکا  اقتصادي  يکجانبه  و  گرايانه  اتخاذ سياست هاي حمايت 
 تشديد شده است. در مقابل، مقامات چيني نيز هشدار داده اند 
محروم  خود  غني  بازار  به  دستيابي  از  را  متحده  اياات   که 
مي کند. يکي از اين حوزه ها، بازار انرژي چين است. اخيرا گلوبال 
تايمز از مهم ترين نشريات ارگاني حزب حاکم چين نوشت که چتر 
حمايتي يکجانبه آمريکا موجب شده است که اين کشور جايي در 
بازار انرژي چين نداشته باشد.اين نشريه معتقد است که علي رغم 
آغاز سرمايه پذيري چيني هادر حوزه انرژي، اياات متحده جايي در 
 اين عرصه ندارد زيرا سياست هاي دولت اين کشور) دولت ترامپ( 

جايي براي اين موضوع باقي نگذاشته است. 
همان گونه که برخي تحليلگران مسائل آمريکا عام کرده اند، 
 تقابل اقتصادي ترامپ و دولت چين، يکي ريشه در توصيه هاي 
هنري کسينجر مشاور در سايه دولت وي و استراتژيست کهنه 
کار آمريکايي و ديگري، ريشه در نوع نگاه اقتصادي وي در 
ابتداي  در  دارد.   )Protectionism گرايي)  حمايت  حوزه 
معادات  راس  در  ترامپ  که  زماني  و  ميادي  سال 2017 
برخي  گرفت،  قرار  آمريکا  متحده  اياات  اجرايي  و  سياسي 
استراتژيست هاي آمريکايي از جمله هنري کسينجر به وي به 
پيشنهاد کردند که سياست "مهار چين" را به عنوان سياستي 
پررنگ در حوزه اقتصاد و سياست خارجي آمريکا دنبال کند. 
ترامپ نيز دقيقا همين سياست را از ابتداي حضور خود در 

کاخ سفيد در پيش گرفته است. 
در تفسير اختافات تجاري و سياسي به وجود آمده ميان اياات 
متحده آمريکا و چين نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي 
از کنار آن گذشت. چنانچه اکثريت قريب به اتفاق تحليلگران 
مسائل اقتصادي )خصوصا حوزه اقتصاد بين الملل( اذعان دارند، 
وقوع اختافات تجاري و اقتصادي در مناسبات دوجانبه اين دو 
را بايد "فراتر از يک اختاف ساده "مورد تحليل و ارزيابي قرار 
داد. به عبارت بهتر، از ابتداي سال 2017 ميادي، يعني از زمان 
حضور ترامپ در راس معادات سياسي و اجرايي اياات متحده 
آمريکا، شاهد شکل گيري بحران ها و چالش هاي مزمني در روابط 
واشنگتن و پکن بوده ايم. بسياري از تحليلگران مسائل بين الملل 
به درستي بر اين باورند که اين منازعه ، صرفا به حوزه هاي تجاري 

محدود نخواهد شد 
در  ترامپ  محاسبات  که  کرد  کرد  فراموش  نبايد  حال  هر  در 
اين خصوص چندان دقيق نبوده است! به نظر مي رسد ترامپ 
در بخش اعظمي از محاسبات اوليه خود در اين خصوص دچار 
اشتباه شده است.  با اين حال شواهد و مستندات موجود نشان 
مي دهد که رئيس جمهور اياات متحده آمريکا نتوانسته است 
در جنگ تجاري با چين به اهداف و خواسته هاي خود دست پيدا 
کند. به عنوان مثال،اداره گمرک چين اعام کرده است، صادرات 
اين کشور  به اياات متحده  آمريکا  در ماه سپتامبر امسال  بالغ 
 بر 13 ميليارد و 34 ميليون دار بوده است. اين مسئله نشان 
مي دهد که سياست هاي دونالد ترامپ رئيس جمهور اياات متحده 
آمريکا و همراهانش مانند جان بولتون و مايک پمپئو در تقابل با 

چين موثر نبوده است. 
منبع: گلوبال تايمز

»

ماكرون :
 ما متحد 
 آمريکا هستيم 
نه رعيت آن
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شمار قربانيان آتش سوزي در کاليفرنيا 
به ۶۳ نفر رسيد

آتش در ايالت کاليفرنياي آمريکا همچنان قرباني مي گيرد تا آنجا که 
شمار کشته شدگان به ۶3 نفر رسيده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ان.بي.سي، در حالي که پيشتر اعام شده بود 
که 2۹3 نفر در جريان آتش سوزي بزرگ کاليفرنيا گم شده اند، حال منابع خبري 
تعداد ناپديد  شدگان را تا چند برابر و حداقل ۶31 نفر اعام کرده اند.همچنين تا 
روز جمعه آمار کشته شدگان در جريان اين آتش سوزي با رشد قابل توجهي به 
ميزان حداقل ۶3 نفر تائيد شده است.از آتش سوزي موسوم به "کمپ فاير" در 
جنگل هاي کاليفرنيا، به عنوان مخرب ترين و مهلک ترين آتش سوزي در تاريخ 
اين ايالت نام برده مي شود.حدود 12هزار ساختمان در اين آتش سوزي از بين 
رفته اند.همچنين آتش سوزي هاي ديگري هم اکنون در اين ايالت جريان دارد 
 و مقام ها در يک کنفرانس خبري هشدار دادند که خطر بروز آتش سوزي هاي 
آمار  بودن  باا  دايل  از  هم  ايالت  اين  ميليوني  است.جمعيت 40  زياد   تازه 
کشته هاست. اين رقم تقريبا دو برابر جمعيت در دهه 1۹70 است و مردم بيش 
از گذشته در نواحي جنگلي سکونت مي کنند که هم باعث آتش سوزي هاي 

بيشتر مي شود و هم جان افراد بيشتري را تهديد مي کند.

سازمان عفو بين الملل: 
تحقيقات سعودي در مورد قتل خاشقجي 

اعتباري ندارد
سازمان عفو بين الملل تاکيد کرد که نتايج تحقيقات اعام شده از طرف دادستاني 
عربستان در مورد کشته شدن جمال خاشقجي روزنامه نگار منتقد سعودي 
 اعتباري ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آناتولي، عفو 
بين الملل با بي اعتبار دانستن تحقيقات سعودي در مورد قتل جمال خاشقجي، 
خواستار تحقيقات بين المللي مستقل در اين زمينه براي روشن شدن واقعيت 
ماجرا شد.عفو بين الملل عنوان کرد: دادستاني کل عربستان بعد از تحقيقاتي 
که هيچ اعتباري ندارد، خواستار اعدام ۵ متهم به قتل خاشقجي شده است.

اين سازمان بين المللي خواستار انجام تحقيقات بين المللي مستقل و فوري 
 براي روشن شدن واقعيت و مجازات عامان اين جنايت شد.همچنين عفو 
بين الملل از پيشنهاد ترکيه مبني بر انجام تحقيقات بين المللي در اين زمينه 
استقبال کرد.سازمان عفو بين  الملل همچنين تأکيد کرد که عربستان سعودي 
در زمينه نقض حقوق بشر پرونده وحشتناکي دارد و بايد کساني که در قتل 
خاشقجي دست داشته  اند، به صورت عادانه محاکمه شده و آنها را به دست 
عدالت سپرد.جمال خاشقجي، روزنامه  نگار منتقد که اخيرا مقيم آمريکا شده 
بود و از سياست  هاي سران سعودي از جمله محمد بن سلمان وليعهد اين 
کشور انتقاد مي  کرد، چندي پيش در حين مراجعه به کنسولگري سعودي در 

استانبول جهت انجام برخي کارهاي اداري ناپديد شد.

   نماينده ويژه دولت آمريکا در امور ايران اعتراف 
کرد واشنگتن مجبور شده برخي کشورها را از 

تحريم هاي نفتي عليه ايران معاف کند.
به گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از پايگاه خبري شبکه العالم، برايان 
هوک - نماينده ويژه دولت آمريکا در امور ايران - 
اعتراف کرد واشنگتن مجبور شده برخي کشورها 
را از تحريم هاي نفتي عليه ايران معاف کند.

هوک که با رسانه صهيونيستي i24 مصاحبه 
مي کرد در پاسخ به سوالي در خصوص اعطاي 
معافيت هاي نفتي به ۸ کشور گفت: »مجبور 
بوديم به حدود ۸ کشور معافيت اعطا کنيم چون 
نمي خواستيم قيمت نفت به ۹0 تا 100 دار به 
ازاي هر بشکه برسد.«هوک در بخش ديگري از 
اين مصاحبه بار ديگر ادعاها درباره اينکه هدف 
را  نيست  ايران  مردم  به  زدن  لطمه  تحريم ها 
تکرار کرد. او ادعا کرد اين تحريم ها دارو، غذا 
و محصوات کشاورزي را شامل نمي شوند.اين 

مقام آمريکايي در ادامه بار ديگر ادعاي مکرراً 
مطرح شده همکارانش درباره اينکه هدف دولت 
را  براندازي  نه  است  ايران  رفتار  تغيير  ترامپ 
 تکرار کرد.»دونالد ترامپ«، رئيس جمهور آمريکا 
1۸ ارديبهشت ماه به طور يک جانبه با نقض تعهدات 
آمريکا ذيل توافق هسته اي برجام کشورش را از 
اين توافق خارج کرد. خزانه داري آمريکا اعام 
توافق  اين  ذيل  که  هسته اي  تحريم هاي  کرد 
رفع شده بودند در دوره هاي ۹0 و 1۸0 روزه 

احيا خواهند شد.

 برايان هوک: مجبور شديم برخي کشورها را 
از تحريم هاي ايران معاف کنيم

رئيس دفتر سياسي جنبش حماس با تاکيد بر پيروزي 
اطاعاتي امنيتي مقاومت فلسطين در خان يونس 
و شکست عمليات رژيم صهيونيستي در جنوب 
استعفاي  با  را  پيروزي سياسي  کرد،  اعام  غزه 
وزير جنگ اين رژيم محقق کرده ايم.به گزارش 
خبرگزاري فارس، »اسماعيل هنيه« رئيس دفتر 
سياسي جنبش حماس ساعاتي پس از استعفاي 
»آويگدور ليبرمن« از رياست وزارت جنگ رژيم 
صهيونيستي گفت که اين استعفا يک دستاورد 
فلسطين  مقاومت  گروه هاي  سياسي  پيروزي  و 

محسوب مي شود.هنيه گفت که اعام استعفاي وزير 
جنگ رژيم صهيونيستي به معناي اعام شکست 
اين رژيم غاصب در برابر مقاومت فلسطين است.

وي در ادامه به پيروزي اطاعاتي امنيتي مقاومت 
فلسطين در خان يونس اشاره کرد و گفت: اين 
پيروزي فلسطينيان با شکست عمليات امنيتي 
واقع در جنوب  رژيم در شرق خان يونس  اخير 
غزه محقق شده است.اسماعيل هنيه گفت که 
مقاومت اين پيروزي نظامي عليه رژيم اشغالگر 
را در کمتر از يک هفته به دست آورده است.او با 
بيان اينکه مقاومت معادله را تغيير داده و جهت 
قطب نماي ملت فلسطين را مشخص کرده است، 
اظهار داشت: مقاومت راهي به سوي قدس و همه 
اراضي فلسطين است.يکشنبه شب )بيستم آبان( 
تعدادي از کماندوهاي صهيونيست به دستور ليبرمن 
به نوار غزه نفوذ و عمليات ترور انجام دادند که در 
پي آن تعدادي از اعضاي گردان هاي عزالدين قسام 

شاخه نظامي حماس شهيد شدند.

اسماعيل هنيه: 
با استعفاي ليبرمن، به پيروزي سياسي دست يافتيم

 

پيتر جن كينز در گفت و گو با رسالت :

سيستم  تصميم گيري آمريکا مختل شده است 
 سفير سابق انگليس در سازمان ملل متحد معتقد 
است که خروج آمريکا از برجام نشان دهنده اختال 

در سيستم تصميم گيري اين کشور است. 
پيتر جن کينز در گفت و گو با خبرنگار رسالت 
اظهار داشت : من معتقدم خروج دونالد ترامپ از 
توافق هسته اي با ايران و وضع دوباره تحريم هاي 
يک جانبه عليه ايران، سنخيتي با منافع اياات 
متحده ندارد. خروج آمريکا از برجام، عما اين 
توافق چند جانبه را به خطر انداخته است. دوباره 
تاکيد مي کنم که خروج ترامپ از برجام مصداق 
 نوعي خودزني است زير به عتبار بين المللي 
اياات متحده آمريکا در نظام بين الملل آسيب 
و  قبول  قابل  غير  کاما  اين  است.   رسانده 
 غير قابل توجيه است که چنين توافقي) برجام( ، 
که متضمن بازرسي از اماکن هسته اي ايران و 
همکاري با اين کشور بوده است را مورد آسيب 
قرار داد. با اين حال دونالد ترامپ دقيقا دست 

به چنين اقدامي زده است.
 اين ديپلمات انگليسي افزود :بي توجهي نسبت 
به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد، مخصوصا قطعنامه 2231 که در سال 

201۵ ميادي شاهد انعقاد و تصويب آن بوديم، 
اکنون به صورت آشکار  اقدامي است که هم 
است.  گرفته  صورت  ترامپ  دولت  سوي  از 
اين موضوع به هيچ عنوان قابل قبول نيست. 

 البته اياات متحده آمريکا در توجيه اين اقدام 
 غير قابل قبول خود معتقد است که خروج از برجام 
 به سود متحدانش در خاورميانه ست! همان گونه که 
مي دانيد متحدان منطقه اي آمريکا از ابتدا با 
توافق هسته اي مخالف بوده و حتي ابي هاي 
زيادي در کنگره آمريکا براي جلوگيري ز تصويب 
 آن صورت دادند. "جن کينز در پايان تصريح کرد :
""تاثيرپذيري دولت آمريکا از قدرت هاي ناچيز منطقه اي 
که متحدانش هستند، اعتبار کاخ سفيد را زير 
سوال برده است. اين موضوع نشان مي دهد که 
آمريکا قدرت تصميم گيري خود را از دست داده 
و قدرت هاي ناچيز مي توانند تصميمات عقاني 
در اين کشور را تحت تاثير خود قرار داده و ابطال 
کنند. اين موضوع، نشان دهنده نفوذ غير قابل 
توجيهي است که از سوي متحدان منطقه اي 
آمريکا روي اين کشور وجود دارد  و در نهايت 

منجر به آسيب واشنگتن مي شود. 

 رئيس جمهور فرانسه اظهار داشت که  متحد آمريکا بودن به اين معنا نيست که يک دولت 
با رابطه ارباب رعيتي باشيم.به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از رويترز، امانوئل ماکرون، 
رئيس جمهور فرانسه گفت : متحد آمريکا بودن به اين معنا نيست که يک دولت با رابطه ارباب 
رعيتي باشيم.رئيس جمهـور فرانسـه کشورش را متحدي براي آمريکا دانست که در عين حال 
رعيت آمريکا نيست. امانوئـل ماکرون که در مصاحبـه با شبکه اول تلويزيون فرانسـه، آمريکا 
را يک متـحد راهبردي براي فرانسـه توصيف کرد و در پاسخ به سوال مجـري اين شبکه که 
 پرسيد »آيا به عـنوان يک شهرونـد فرانـسوي و به عنوان رئـيس جمهـور فرانسـه، غرور شمـا از 
داد:  پاسخ  است؟!«  شده  دار  جريحه  است،  کرده  منتشر  تـرامپ  دونالد  که  هايي   توئيت 
» خير به هيچ عنوان.« رئيس جمـهور فرانسـه گفت: » بين متحـدان بايد احترام حکـمفرما باشد 
و دو متحـد قديمي نظير فرانسـه و آمريکا بايد با يکديگر با احـترام رفتار کنند، بنابراين من مـايل 

نيستم مابـقي چيز ديگري را بشنوم.« امانوئل ماکرون اعام کرد: » فکر مي کنـم آنچه که مـردان 
و زنـان فرانسوي از من انتظـار دارند اين است که به چنـين توئـيت هايي پاسخ ندهم.«رئيس 
جمـهور فرانـسه که روي نـاو هواپـيمابر »شـارل دوگـل« در تولـون واقع در جنوب اين کشور 
سخـن مي گفت، افزود: » آمريکا متحـد تاريخي ماست و اين اتحـاد ادامه خواهد يافت. ما در اين 
اتحاد ريسک مي پذيريم و عمليات هاي بسيار پيچيده انجام مي دهيم. ولي متحد بودن به معـناي 
رعيت و وابـسته بودن نيست و براي اين که رعيت نباشيم نبايد به آن وابسته باشـيم «. ماکرون 
ادامه داد:» براي چنين منظوري و در رابطه با آمريکايي ها، بايد بيشتر خرج کنيم و ما بايد به 
عنوان فرانـسوي و به عنوان اروپـايي بيشتر کار کنيم.«رئيس جمهور فرانسه گفت اظهارات دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريکا براي مصرف داخلي اين کشور است.رئيس جمهور فرانسه اعتراف کرد 

موفق نشده است ميان مردم فرانسه و حاکمان اين کشور آشتي ايجاد کند.

 G 840865 برگ سبز و كارت اتومبيل وانت پيكان مدل 1388 به شماره بدنه
NAAA 36 AA 59 و شماره موتور 11488005993 به شماره پاك 224 د 64 

ايران 23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب شكيبا درفشاني مالك خودرو وانت پيكان مدل 1388 به شماره بدنه 
NAAA36AA59G840865 و شماره موتور 11488005993 به شماره پاك 
224 د 64 ايران 23 بعلت فقدان اسناد فروش ) سندكمپاني( تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد  خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان 
خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد 
سند كمپاني خودروي سواري سمند LX مدل 1392 به شماره  انتظامي 687 ب 99 
 NAAC91CC4OF639074 124 و شماره شاسيK0254920 ايران 85 به شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت دانشجويي اينجانب مهرداد نقيبي فرزند قلندر به شماره  دانشجويي 
963918856 دانشجويي رشته روانشناسي مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور 

واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپاني  و شناسنامه  مالكيت و كارت شناسايي و كارت سوخت خودروي 
سواري سمند مدل 1383 به شماره  انتظامي 979 د 96- ايران 12 به شماره 
موتور 12483091723 و شماره شاسي 83229306 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
دفترچه  قرارداد تخصيص زمين شماره  89/9656 مورخ 89/8/22 مربوط به 
واحد توليدي موزائيك سازي خانم پروين شاه ولي بر واقع در شهرك صنعتي 
داراي  المثني  و فقط دفترچه  اعتبار ساقط  از درجه  و  دلگان مفقود گرديده 

اعتبار ميباشد.
پروانه  بهره برداري دامداري به شماره  15/412865 به تاريخ  91/5/2 به نام  
داود فاح رمضاني واقع در سگزآباد شهرستان بوين زهرا مفقود وفاقد اعتبار 

ميباشد.
برگ كمپاني پژو پارس TU5 مدل 1396 رنگ سفيد روغني شماره پاك ايران – 14 – 
 NAAN11FE5HH985767 164 شماره شاسيB0136547 488 ن 86 شماره موتور

به نام محمد معين بهمن جو مفقود و فاقد اعتبار ميباشد.

شناسنامه مالكيت دنا مدل 95 رنگ سفيد ش ش ايران 65- 474 ي 58 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت مگان مدل 90 رنگ سفيد ش ش ايران 65- 361 ب 15 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدرضا قاسمي فرزند احمد به شماره شناسنامه 
929 صادره از رامسر در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي برق قدرت 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد نور با شماره  0/648- 93/5/29 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضاي ميشود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسامي واحد نور به نشاني نور جاده چمستان ارسال نمايد. 
پزشكي  نظام  به شماره  و   )244-110177-121( به شماره  مطب  پروانه  اصل 
110177 به نام منصور طاهر دباغ نام پدر علي محمد به شماره شناسنامه 570 
به تاريخ تولد 1349/6/10 و به دشماره ملي 7-212044-200 و به تاريخ صدور 
پروانه 1390/12/25و صادره از سازمان نظام پزشكي شهرستان دزفول مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 124K124139 برگ سبز خودرو سواري كرايه  سمند مدل 1397 به شماره موتور
و به شماره شاسي NAAC91CE2JF390073 و به شماره  پاك 71 ايران 888 
ع 65 متعلق به جال موسوي نافچي به شماره ملي 4622182351 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سه برگ سند  اصلي موتور سيكلت ساوين 125 قرمز رنگ مدل 1390 به شماره 
شهرباني 91833 – 498 و شماره موتور 5151489 و شماره شاسي 9064357 

بدون نام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
شناسنامه مالكيت – كارت وسيله  نقليه سواري پژو 405 جي ال ايكس آي 
– 921ص 34 و  مدل 1389 به رنگ نقره اي متاليك به شماره انتظامي 23 
 NAAM01CAXAF865671 شماره موتور 12489013949 و شماره شاسي
به نام صغري زارعي فرزند حسين محل صدور  گلپايگان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مدرك فارغ التحصيلي ) گواهينامه  موقت پايان تحصيات ( اينجانب آقاي 
روح اله  سعيدي فرزند احمد مقطع كارداني پيوسته  رشته الكتروتكنيك- برق 
صنعتي در تاريخ  1392/4/31 صادره از دانشگاه آزاد اسامي شاهرود به شماره 

61-  14- 45077210 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه مصالح و 
اجراي پروژه كف پوش بتني معابر سطح شهر شماره 4

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: تهيه مصالح و اجراي پروژه كف پوش بتني 
معابر سطح شهر شماره 4( به شماره 200975674000025 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/8/19 مي باشد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18:00 روز سه شنبه تاريخ 97/8/29 
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه تاريخ 97/9/10
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 18:00 روز يكشنبه تاريخ 97/9/11 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها 
الف: آدرس سيرجان ميدان انقاب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 413205077- 034
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/19

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/26
مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجانخ ش 97/8/19

نوبت دوم



خبر«

خبر«
سخنگوي سازمان انتقال خون:

پنج استان ايران نياز به خون دارند
سخنگوي سازمان انتقال خون ايران گفت:در حال حاضر در استان هاي 
تهران، گيان، مازندران، سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي، نياز به 
 اهداي خون مردم است. وي افزود:۹۰ درصد از مردم ايران داراي گروه هاي 
خوني مثبت و ۱۰ درصد داراي گروه هاي خوني منفي هستند اما در 
حال حاضر به همه گروه هاي خوني نياز است.به گزارش تسنيم، دکتر 
بارش  با آغاز فصل سرما و  اينکه هر ساله  بيان  با  بيگي  بشير حاجي 
 برف و باران در کشور، ميزان مراجعات مردم جهت اهداي خون کاهش 
 مي يابد، گفت: مردم ايران همواره به سنت حسنه اهداي خون توجه ويژه اي 
داشته اند . حاجي بيگي ادامه داد: سازمان انتقال خون ايران مسئول 
تامين خون و فرآورده هاي آن در بيش از 85۰ بيمارستان و مرکز درماني 
در کشور است و در تهران و کانشهرها و مراکز استانها، نياز به خون 
بيشتر احساس مي شود.وي تصريح کرد: شهر تهران با داشتن حدود 
 ۱7۰ بيمارستان و مرکز درماني، بيشترين نياز به خون و فرآورده هاي 

آن را در کشور دارد .

معاون اول رئيس جمهور:
نوربخش در خدمت رساني به مردم 

يک لحظه کوتاهي نکرد
معاون اول رئيس جمهور گفت: نوربخش در امر خدمت رساني به مردم، 
مستضعفان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي يک لحظه هم کوتاهي نکرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس 
جمهور در مراسم تشييع پيکر سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعي و عبدالرحمان تاج الدين معاون حقوقي و امور مجلس 
اين سازمان که ديروز )جمعه( برگزار شد، ضمن تسليت به مناسبت 
شهادت امام حسن عسگري)ع( و همچنين درگذشت دو مدير ارزشمند 
جمهوري اسامي ايران، اظهار کرد: سيدتقي نوربخش عمر پرخير و 
برکت خود را به عنوان يک سرباز براي خدمتگزاري به مردم صرف 
کرد و سرانجام نيز در همين راه و در آخرين لحظات زندگي کاري، 
جان خود را از دست داد.وي افزود: نوربخش عاشق مردم، مستضعفان 
و بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي بود و با تمام وجود در امر 

خدمتگزاري به آن ها گام بر مي داشت.

 پيکر نوربخش در حرم 
عبدالعظيم حسني آرام گرفت

 پيکر مرحوم نوربخش ديروز در حرم عبدالعظيم حسني به خاک سپرده 
اجتماعي  تامين  سازمان  سابق  رئيس  نوربخش  محمدتقي  سيد  شد. 
و عبدالرحمن تاج الدين معاون پارلماني وزير رفاه، ۲۴ آبان در جريان 
سفر به گلستان به همراه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بر اثر سانحه 
رانندگي جان خود را از دست دادند. پيکر مرحوم نوربخش ديروز در حرم 
عبدالعظيم حسني به خاک سپرده شد.به گزارش  تسنيم، سيدمحمد تقي 
نوربخش که روز )پنج شنبه( ۲۴ آبان در يک سانحه رانندگي در گرگان 
جان خود را از دست داد، از سال ۹۲ رياست سازمان تامين اجتماعي را 
بر عهده داشت.نوربخش پيش از تکيه بر رياست سازمان تامين اجتماعي، 
سمت هايي همچون عضويت در هيئت مديره و قائم مقامي مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي بين سال هاي۱376 تا ۱38۰، قائم مقامي رئيس 
کل سازمان نظام پزشکي بين سال هاي ۱38۲ تا ۱38۴، رئيس انجمن 
جراحان ارتوپدي ايران، دبيري ستاد جنگ و جهاد دانشگاهي تهران طي 
سال هاي ۱363 تا ۱376، مدير گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي علي بن 
ابيطالب يزد و مديرکل درمان تأمين اجتماعي استان يزد از ۱37۴ تا 

۱376 را در کارنامه کاري خود داشت.

»

سردار رحيمي:
 نبايد در برخورد 

 با مجرمان 
زياده روي شود

اجتماعي شنبه 26 آبان 101397
9 ربيع ااول 1440-17 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9361

شريعتمداري خبر داد؛
  پرداخت يارانه ۲۰۰هزار توماني 

به کارگران و کارمندان با حقوق زير سه ميليون
بنابر اعام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي کارمندان و کارگراني که زير 3ميليون 
تومان حقوق دارند، به طور متوسط ۲۰۰هزار تومان يارانه حمايتي مي گيرند.به 
گزارش تسنيم، وزير کار از اختصاص بسته هاي ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار توماني به افراد 
تحت پوشش نهاد هاي حمايتي و کارمندان خبر داد.محمد شريعتمداري گفت: 
حداقل معيشت و دستمزد وضعيت مطلوبي ندارد که براي اصاح اين مشکل در 
سه مرحله و متناسب با وضعيت خانوار بسته هاي حمايتي بين ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار 
تومان در دولت تعيين شده که به گروه  هاي هدف پرداخت خواهد شد.شريعتمداري 
افزود: بسته هاي حمايتي ويژه ابتدا به عزيزان تحت پوشش کميته امداد، سازمان 
بهزيستي و يا افرادي که در نوبت پيوستن به اين سازمان ها هستند تعلق خواهد 
گرفت.وي با بيان اينکه "يک سبد کاايي متنوع با اختيار خريد کاا هاي مختلف 
در اختيار اين افراد قرار خواهيم داد"، گفت: براي کارکنان دولت نيز يک سياست 
جبراني اتخاذ شده که به طور متوسط مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به کساني که حقوقشان 
زير 3 ميليون تومان است اعم از شاغلين و بازنشستگان تعلق مي گيرد.شريعتمداري 
افزود: قرار است مبلغي نيز به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود تا اين سازمان 
بسته هاي حمايتي را به دريافت کنندگان درآمد زير 3 ميليون از قشر کارگر و يا 
مستمري بگيران اين سازمان تخصيص دهد.وي گفت: بسته حمايتي ديگري نيز 
براي افرادي مانند کارگران ساختماني، رانندگان، زنبورداران، صيادان و... که در 
اين دو گروه نبودند پيش بيني شده است که با همان شرط درآمد زير 3 ميليون 

تومان در اختيار آن ها قرار مي گيرد.

هاشمي:
منتظر حکم حناچي براي شهرداري هستيم

رئيس شوراي شهر درباره زمان صادر شدن حکم حناچي براي شهرداري 
تهران گفت: هنوز منتظر حکم حناچي براي شهرداري هستيم و احتماا 
در اوايل هفته جاري حکمش صادر مي شود.محسن هاشمي، رئيس 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،در پاسخ به 
اين سوال که حکم حناچي براي سمت شهرداري صادر شده است يا 
خير، گفت: هنوز منتظر هستيم و ان شاءاه در اوايل هفته حکم شهردار 
جديد صادر مي شود.وي در پاسخ به سوالي مبني  بر اينکه با توجه به 
بايد در  اينکه افشاني   اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان و 
۲7 آبان از شهرداري برود، چه تصميماتي اتخاذ شده است، اظهار کرد: 
وزارت کشور ۱۰ روز وقت داده است.هاشمي در پاسخ به سوال ديگري 
مبني  بر اينکه آيا  وزارت کشور ۱۰ روز مهلت داده است تا افشاني 
بماند، تصريح کرد: خير؛ اين اختاف نظري بازرس کل کشور، مجلس 

و ديوان محاسبات کشور است که گفته اند بايد بررسي کنيم.

در گفت وگوي حجت ااسام پژمانفر با رسالت مطرح شد: 

چرا مردم ايران كتابخوان نيستند؟
رئيس  نايب  پژمانفر،  محمد  ااسام  »حجت 
اسامي  شوراي  مجلس  فرهنگي   کميسيون 
مسئوان  براي  مطالعه  موضوع  گويد:  مي 
فرهنگي دغدغه نيست و اينکه تمام همت ما 
اين باشد که نمايشگاه کتاب برگزار کنيم و وزرا 
 بيايند و عکس يادگاري بگيرند، مشکلي را حل 
از مطالعه را ديروز  نمي کند زيرا آفت دوري 

کاشته و امروز درو مي کنيم.«
جامعه ما ميانه اي با کتاب ندارد. پيرامون اين 
مسئله حرف و حديث هايي بسياري مطرح شده 
و هيچ يک ثمربخش نبوده است. در باب علل 
اين امر، از فضاي مجازي و گراني کتاب تا عدم 
توجه مسئوان فرهنگي سخن گفته شده است 
فزاينده اي  اما ظاهرا آموزش و پرورش سهم 
در تداوم و گسترش اين پديده نامبارک داشته 
و به قول شاعر خشت اول را چون نهد معمار 
کج/ تا ثريا مي رود ديوار کج. بي ترديد سيستم 
آموزشي ما ماموريت خود را در اين زمينه به 
درستي انجام نداده و تمام توجه خود را معطوف 
کتب آموزشي کرده است. البته نهادهاي فرهنگي 
هم از کنار اين مسئله به سادگي عبور کرده اند. 
در همين رابطه با حجت ااسام محمد پژمانفر، 
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسامي به گفت وگو پرداخته ايم. هم اکنون اين 

مصاحبه را از نظر مي گذرانيد. 
*آمارها نشان مي دهد که سرانه مطالعه در 
ايران خوب نيست، چرا در تمام سال هايي که 
گذشته با وجود اطاع از اين مسئله بازهم 

نتوانسته ايم مردم را کتابخوان کنيم؟
دستکم  مطالعه  موضوع  که  است  اين  تصورم 
براي مسئوان فرهنگي ما يک دغدغه نبوده و 
هر سال هفته اي به عنوان کتاب و کتابخواني فرا 
مي رسد و طبق معمول سخنراني هايي برگزار 
و شعارهايي داده مي شود اما هيچ کدام از اين 
موارد منجر به اقدام نمي شود. موضوع مطالعه 
 و ارتقاء سرانه آن به باورها و زيرساخت هاي 
آموزش  در  وقتي  است.  وابسته  افراد  فکري 
و  شود  مي  جذف  مطالعه  زنگ  پرورش   و 
دانش آموزان با مطالعه آشنا نمي شوند، چه انتظاري 
مي شود داشت؟ در حال حاضر تعداد انگشت شماري 

از مدارس داراي کتابخانه هستند و آن مدارسي 
هم که چنين امکاني دارند، کتابخانه هايشان فعال 
نيست و از طرف ديگر کتابدارها از نظام آموزش و 
پرورش کنار گذاشته مي شوند. وقتي کتابدار در 
 مدرسه حضور داشته باشد، مي تواند کتاب هاي 
جديدي را براي دانش آموزان تهيه کند و آنها 
را به سمت مطالعه تشويق کرده و کتابخانه ها 
را فعال و با نشاط نگه دارد. اما امروزه ساختار 
آموزش و پرورش به عنوان مهمترين دستگاه 
فرهنگي نگران کننده است زيرا اين مجموعه انگيزه 
دانش آموزان را براي کتابخواني به شدت کاهش 
داده و حاصل اين امر عدم آشنايي دانش آموز با 
کتاب است. در عين حال معلمان هم براي کار 
 تحقيقي و پژوهشي، رفرنس ها و آدرس هايي به 
دانش آموزان مي دهند که اين امر آنها را با فضاي 
مجازي و موتور جستجوي گوگل مرتبط کرده 
است و دانش آموزان در اين فضا صرفا يک سري 
مطالب را کپي-پيست مي کنند و حتي آنها 
قدرت روخواني محتواي تحقيقي را هم ندارند. 
 فرزندان ما در حال از دست دادن داشته هاي 
فرهنگي خود هستند، نوع نگارش آنان در فضاي 
براي  که  طوري  به  است.  ايراد  از  پر   مجازي 
ارتباط گيري با دوستان و نزديکان، کلمات را به 
شکل ناصحيح و همراه با غلط هاي فراوان امايي 
مي نويسند و منتقل مي کنند بنابراين مهمترين 
داشته فرهنگي ما زبان و ادبيات فارسي است که 
مي تواند با محوريت آموزش و پرورش تقويت 

شود اما امروز با مشکاتي روبه رو شده ايم. آنقدر 
دانش آموزان از کتاب فاصله گرفته اند که با زبان 
و ادبيات و داشته هاي فرهنگي خود بيگانه اند. 
من معتقدم که نبايد به موضوع کتابخواني به 
عنوان يک رويکرد تبليغاتي پرداخته شود چون 
 اين مسئله از همان داشته فرهنگي ما نشات 
مي گيرد. اينکه وزرا بيايند در مراسم هفته کتاب 
شرکت کنند و عکس يادگاري بگيرند، مشکلي را 
حل نمي کند. اينکه تمام همت ما اين باشد که 
نمايشگاه کتاب برگزار کنيم هم اثربخشي ازم 
را ندارد، به هرحال برگزاري چنين نمايشگاهي به 
رغم تمامي محاسن، معايبي دارد. به نظر من آنچه 
مي تواند موثر باشد، مسئله فرهنگ سازي است و 
مهمترين عامل فرهنگ ساز، آموزش و پرورش و 
مهدکودک ماست و دستگاه هاي فرهنگ سازي 
که به صورت پايدار بتوانند ميان فرزندان ما و 
کتاب ارتباط عاطفي ايجاد کنند تا کتاب بخشي 

از زندگي فرزندان باشد. 
*صدا و سيما در اين زمينه چه نقشي دارد؟

بي ترديد نمي توان تاثيرات مستقيم صدا و سيما 
را در اين رابطه منکر شد. در کشورهاي مختلف 
به منظور ايجاد انگيزه براي مطالعه، انيميشن و 
فيلم هاي کوتاه توليد مي شود اما چنين امري 
در کشور ما وجود ندارد و بعد هم مدام سوال 
مي کنيم که چرا وضعيت مطالعه اينگونه است. 
مگر بايد به غير از اين توقع داشته باشيم؟ اين 
امر حاصل رفتار و عملکرد ماست که ما در شرايط 

اين چنيني قرار گرفته ايم، وگرنه اين طور نيست 
که ما آفتي نکاشته را در جامعه درو کنيم. در 
واقع آفت دوري از مطالعه را ديروز کاشته و امروز 
درو مي کنيم. اين موضوع نتيجه فرآيندي است 
که در جامعه ما شکل گرفته و بازهم در فضاي 
مسطحي قرار نگرفته و رو به شيب هست و ما 
اگر همين مسير را ادامه بدهيم در آينده بازهم 
ضرب المثل هر سال دريغ از پارسال را درباره 
کتاب و کتابخواني شاهد خواهيم بود. البته در 
اين زمينه تنها صدا و سيما نقش ندارد، همه 
دستگاه هاي فرهنگي دخيل هستند. آموزش و 
پرورش و آموزش عالي هم در اين چرخه معيوب 
سهم دارند. اساسا فرزندان ما هنوز نياموخته اند 
که به کتابخانه مراجعه کرده و با اين فضا آشنا 
شوند. در کدام مدرسه اي، دانش آموزان را به 
کتابخانه مي برند تا به صورت محدود متوجه شوند 
که چگونه بايد کتابي را در کتابخانه پيدا کنند. 
 متاسفانه آسيب عدم مطالعه به کتابخانه هاي 
ما هم رسيده و اين فضاها به قرائت خانه هايي 
تبديل شده که در ايام امتحانات دانش آموزان 
و دانشجويان و کنکور کتاب هاي درسي مورد 
توليدات سينمايي  در  گيرد.  مي  قرار  مطالعه 
داده  اهميتي  مطالعه  ترويج  به مسئله   ما هم 
نمي شود. در لوکيشن هاي سينمايي بايد چندين 
بار کتاب و کتابخانه نشان داده شود ولي به جاي 
اين امر تجمل گرايي تبليغ مي شود. متاسفانه 
مشخص نيست که فرهنگ مان را با چه معامله 

کرده ايم. 
*آيا مسئله گراني کتاب و پرسه زدن در فضاي مجازي 

هم از جمله آفت هاي عدم مطالعه است؟ 
نمي توانيم هرکدام از علت هاي کمبود مطالعه 
را به عنوان علت هاي تامه بدانيم. اگر گراني 
کتاب علت تامه در اين موضوع باشد، بنابراين 
بايد حضور مردم در کتابخانه ها افزايش پيدا 
کند، اما مسئله اينجاست که خريد کتاب در 
سبد خانوارها جايگاهي ندارد و در عين حال 
ها  کتابخانه  فضاي  در  شاهد حضور گسترده 
و  تام  تاثير  مسئله  اين  بنابراين  نيستيم.  نيز 
تمام ندارد و بايد هر يک از علل را در جاي 

خود ديد. 

 لزوم ارجاع بسياري از پرونده هاي کانتري ها به مراکز مشاوره فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ گفت: نبايد در برخورد با مجرمان زياده روي شود، بلکه بايد قانون 
ماک عمل باشد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار حسين رحيمي فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ در همايش معاونين خدمات قضائي کانتري ها و پليس هاي 
تخصصي اظهار کرد: بايد اخاق حرفه اي در انجام امور اداري فراموش نشود و 
رفتار بد عده معدودي باعث نشود که بر شما تأثير بگذارد و با مردم بد رفتاري 
کنيد، بلکه بايد بر مدارا با مردم به عنوان يک اصل پايبند باشيم.وي افزود: بايد 
تمام تاش خود را براي احقاق حق مردم به کار گيريد تا مردم مطمئن شوند که 
پليس از ظلمي که به آنان رفته، آگاه است و آن را پيگيري مي کند.سردار رحيمي 
در توصيه اي به ماموران پليس گفت: در برخورد با مردم بايد مراقب باشيد که 

اصل مترقي کرامت انساني لکه دار نشود و به حقوق شهروندان احترام بگذاريد. 
هنر شما بايد اين باشد که از قدرت و اختيارات قانوني خود براي حل و فصل 
مشکات مردم استفاده کنيد.وي افزود: بسياري از پرونده هاي کانتري ها با يک 
مشاوره انتظامي يا روانشناسي حل و فصل مي شود، بنابراين ظرفيت مراکز مشاوره 
و مددکاري اجتماعي را ناديده نگيريد و بسياري از پرونده ها را به اين مراکز ارجاع 
دهيد.رئيس پليس پايتخت در پايان خطاب به ماموران پليس بيان داشت: فراموش 
نشود که هدف ما پيشگيری و کنترل جرايم در جامعه است که برخورد انتظامی 
و قضايی يکی از روش های کنترل و پيشگيری از وقوع جرايم است، اما برخورد 
انتظامی خالی از آسيب نيست، بنابراين بايد تاش کنيم تا با روش های پيشگيری 

اجتماعی و جامعه محوری، اين موضوع را مديريت کنيم.

تاسيس شرکت سهامي خاص سرب و روي و مس پير قشاق درتاريخ 
1397/08/14 به شماره ثبت 12265 به شناسه ملي 14007930133 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع 
از  اعم  :انجام فعاليتهاي معدني  عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت 
استخراج و بهره برداري ، اکتشاف ، فرآوري ، استخراج و بهره برداري از 
معادن فلزي و غير فلزي ، ايجاد صنايع معدني ، تهيه نقشه هاي معدني 
، و تخمين ذخيره انجام و ارائه خدمات فني در بخش معدن به بخش 
هاي دولتي و خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي در ايران و ديگر کشورها 
،معدنکاري و ايجاد صنايع و خريد و فروش مواد معدني و حق العمل کاري 
آن، انجام کليه عمليات تجاري اعم از خريد و فروش ، مشارکت و سرمايه 
گذاري ، استفاده از تسهيات بانکي در بخش معدن و غير آن و انجام 
کليه عمليات و اخذ مجوزهاي ازم در شناسائي و اکتشاف ذخائر معدني 
و راه اندازي معادن در داخل و خارج از کشور ، انجام کليه فعاليتهاي 
زمين شناسي و ارائه خدمات فني و مشابه در اين زمينه براي بخش هاي 
دولتي و خصوصي در داخل و خارج از کشور، فرآوري فلزات - خردايش 
بسته بندي موادمعدني ، ارائه کليه خدمات بازرگاني شامل خريد و فروش 
، واردات و صادرات کليه کااهاي مجاز بازرگاني ، عقد قرارداد با تجار و 
شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ و اعطاي نمايندگي موسسات و 
شرکت هاي داخلي و خارجي، افتتاح حساب بانکي بنام شرکت اعم از ارزي 
و ريالي و اخذ وام و اعتبارات ارزي و ريالي و مشارکت با کليه بانک ها و 
موسسات اعتباري داخلي و خارجي و گشايش اعتبار اسنادي و ال سي 
بنام شرکت در داخل و خارج از کشور ، شرکت در مناقصات و مزايدات 
دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي، برگزاري و شرکت در کليه 
نمايشگاه ها در داخل و خارج از کشور، ايجاد شعب در داخل و خارج از 
کشور، مشارکت با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي در 
بخش هاي بازرگاني و صنعتي و معدني و کشاورزي و توليدي و عمراني و 
غير عمراني، مطالعه، طراحي، ، اجرا، احداث و بهره برداري از کليه طرح 
هاي عمراني ، انجام کليه کارهاي مربوط به راه و ساختمان از قبيل نقشه 
برداري، تفکيک، تهيه و اجراي نقشه و ازبيلت، راهسازي، احداث پل، 
تونل، سد، محوطه سازي و طراحي، نظارت و اجرا و بهره برداري از کليه 
پروژه هاي ساختماني و عمراني و مقاطعه کاري و پيمانکاري ، تعمير و 
نگهداري ، مرمت و بازسازي کليه پروژه هاي ساختماني درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزي ، شهر زنجان، اسام آباد ، خيابان شهيدآيت اله مدني غربي ، بن 
بست )36( ، پاک 230- ، طبقه اول کدپستي 4519745354 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 
سهم 10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 11/366/129 مورخ 1397/08/10 نزد 
بانک صادرات شعبه بازار پايين زنجان با کد 366 پرداخت گرديده است 
اعضا هيئت مديره آقاي عليرضا مرادخاني به شماره ملي 4284427687و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 
2 سال آقاي رضا کشاورزي به شماره ملي 4284466501و به سمت رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 
سال آقاي اصغر مرادخاني به شماره ملي 4285539810و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي و همچنين کليه 
نامه هاي عادي و اداري باامضاء آقاي اصغر مرادخاني با سمت نايب رئيس 
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام بيات به شماره ملي 4270010371 به 
سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي مهرداد ميرزايي 
به شماره ملي 4270620404 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال 
مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري زنجان )291991(

آگهي تغييرات شرکت کيميا سرام زرين شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 1724 و شناسه ملي 10102313168 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/03/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - محل 
شرکت به استان زنجان - شهرستان ابهر - بخش مرکزي - دهستان 
حومه - آبادي شهرک صنعتي شريف ابهر-محله شهرک صنعتي شريف 
ابهر-کوچه فرعي-پاک -6طبقه همکف-کدپستي 4561145486 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل 
استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات  اماک  و  ثبت اسناد 

غيرتجاري ابهر )291984(

آگهي تغييرات شرکت شاخص سازه زنجان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 2408 و شناسه ملي 10460057527 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 
1396/02/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : * اعضاي هيأت مديره 
براي مدت دوسال عبارتند از: آقاي سيدصادق موسوي با کدملي 
0049060325 و آقاي مهدي نادري با کدملي 3780099829 
نادر  آقاي  و  کدملي 4286022056  با  نظري  اکبر  آقاي  و 
با  نديمي با کدملي 2272079496 و آقاي بهرام سعيدي 
کدملي 4284355996 * آقاي مسعود مستندي به کدملي 
0047697164 به سمت بازرس اصلي و خانم مريم طاهري به 
کدملي 4283708550 به سمت بازرس علي البدل براي مدت 
يکسال مالي انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

زنجان )291982(

آگهي تغييرات شرکت تواندار صنعت نيروي ديار زنجان شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 11147 و شناسه ملي 14005524818 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 
1397/04/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : * اعضاي هيأت 
مديره براي مدت دوسال عبارتند از: 1( شرکت تجهيز نيروي 
زنگان به شماره ثبت 3646 و شناسه ملي 10460069728 2( 
آقاي اميرحسين نيوندي با کدملي 0055893775 3( آقاي 
سيد محمدجواد شهيدي با کدملي 3070083226 * آقاي 
اسماعيل نائيني با کدملي 4280925321 به سمت بازرس 
اصلي و آقاي ابراهيم بهاري سجهرود با کدملي 1639616616 
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )291981(

آگهي تغييرات شرکت صنعت مدرن زنگان نور شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 11177 و شناسه ملي 14005605650 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/08/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - شرکت مذکور در 
تاريخ فوق بعلت عدم فعاليت منحل اعام گرديد و آقاي رضا شمسي با کدملي 
4072338508 به سمت مدير تصفيه انتخاب شدند. آدرس مدير تصفيه و محل 
تصفيه زنجان جاده شهرک کارمندان قائم 8 قطعه 2919 مي باشد. مديرتصفيه 
اقرار به دريافت کليه اموال دارايي ها و دفاتر اوراق و اسناد مربوطه به شرکت را 
نمود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري زنجان )291983(

تاسيس شرکت سهامي خاص بازرگاني ناب گستر آنديا درتاريخ 1397/08/07 
به شماره ثبت 12252 به شناسه ملي 14007917525 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :صادرات و واردات کليه کااهاي مجاز و توليد 
فناوري طبق قوانين و مقررات بين المللي و تجاري جهان از جمله کليه 
کااهاي ترانزيتي و واردات صادرات انواع خودرو و ماشين آات سبک 
و سنگين. انواع خط توليد کارخانجات و صنايع مرتبط با معدن. تمامي 
خوراکي ها و لوازم آرايشي،بهداشتي،مواد شيميايي ، آزمايشگاهي خط 
توليد کارخانجات و صنايع مرتبط انواع پوشاک و کفش به کليه کشورهاي 
جهان و خريد و فروش کليه محدوده ها و معادن و مواد معدني فلزي 
و غيرفلزي و شرکت در مزايده ها و مناقصات دولتي و غيردولتي حتي 
براي ضايعات و پسماندهاي کارخانجات دولتي و غيردولتي، اکتشافات، 
استخراج، بهره برداري معادن و فلزات و معادن غيرفلزي و رنگين اتم از 
روي،سرب،آلومينيوم،مس و برنج و ظروف مسي و صنايع دستي وکليه 
فلزات غيرآهني، خريد و فروش کليه فلزات غيرآهني و واردات و صادرات 
قطعات و ماشين آات کشاورزي و قطعات و لوازم موتور سيکلت و واردات 
و صادرات انواع خوراک دام و طيور و موادغذايي مرتبط با اين فرآيند. 
خريد و فروش مفتول، کاغذ،آند، کاتد ، سرباره برنج و مس و کنورتور و 
ته پاتيل و کنسانتره هاي فلزي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم 
از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي 
: استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزي ، شهر زنجان، دباغها ، 
کوچه )ميراسماعيل( ، بلوار شهيددکتربهشتي ، پاک 702- ، طبقه اول 
کدپستي 4516679141 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 
10000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 100000 ريالي تعداد 100 سهم 
آن با نام عادي مبلغ 10000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي 
شماره 763 مورخ 1397/07/30 نزد بانک سپه شعبه ميدان آزادي زنجان 
با کد 748 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي حسن احمدي 
به شماره ملي 4284359940و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي نقي احمدي به شماره ملي 
4284429590و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي مجيد احمدي به شماره ملي 
4285723591و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسامي با امضاء مشترک آقايان حسن احمدي با سمت مديرعامل و 
نقي احمدي با سمت رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي 
باشد و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء آقاي حسن احمدي 
با سمت مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اختيارات مدير 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي مرتضي قاسمي طاقي به شماره ملي 
4284383876 به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي 
علي اصغر آقاجانلو به شماره ملي 4285031061 به سمت بازرس اصلي به 
مدت يک سال مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )291978(

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختماني و تاسيساتي چهار چشمه 
البرز شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 3601 و شناسه ملي 
10460069274 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1397/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1396 مورد تصويب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )291976(

آگهي تغييرات شرکت مهر رايانه زنجان شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 7641 و شناسه ملي 10460109594 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/07/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 آقاي روح اله 
احمدي با کدملي 4283997781 به سمت رئيس هيأت مديره ومديرعامل 
-2 خانم فريبا حبيبي با کدملي 4280648352 به سمت نايب رئيس 
هيأت مديره -3 آقاي مرتضي رموک با کدملي 4270534893 سمت 
کدملي  با  آقاي حسين حسيني   4- اصلي  عضو  مديره-  هيأت  عضو 
براي مدت  اصلي  به سمت عضو هيأت مديره- عضو   4284988395
دوسال انتخاب شدند . - کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامي با امضاي آقاي روح 
اله احمدي با سمت مدير عامل و رئيس هيأت مديره همراه با مهر شرکت 
و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء آقاي روح اله احمدي با 
سمت مدير عامل و رئيس هيأت مديره و يا با امضاي خانم فريبا حبيبي 
با سمت نايب رئيس هيأت مديره همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري زنجان )291987(

آگهي تغييرات شرکت مهر رايانه زنجان شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 7641 و شناسه ملي 10460109594 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/07/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هيئت 
مديره براي مدت دوسال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: - 
آقاي روح اله احمدي با کدملي 4283997781 - خانم فريبا 
حبيبي با کدملي 4280648352 - آقاي مرتضي رموک با 
کدملي 4270534893 - آقاي حسين حسيني با کدملي 
4284988395 2- آقاي محمدرضا سليماني نژاد با کدملي 
4280727554 به سمت بازرس اصلي و آقاي محمد قرباني با 
کدملي 0059395109 به سمت بازرس علي البدل براي مدت 
يکسال مالي انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

زنجان )291986(

آگهي تغييرات شرکت آريا خبره شريف شرکت سهامي خاص 
استناد  به  ملي 10460122808  و شناسه   8901 ثبت  به شماره 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/05/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : *آقاي محمدعلي استجلو به شماره 
ملي 4284895087 به سمت بازرس اصلي و آقاي علي نصيري 
به شماره ملي 4283399337 به سمت بازرس علي البدل براي 
مديره  هيئت  *اعضاي  گرديدند.  انتخاب  مالي  يک سال  مدت 
براي مدت دوسال عبارتند از: 1. خانم سپيده نوزاد به شماره ملي 
0062574515 به سمت رئيس هيئت مديره 2. آقاي مهدي نوري 
به شماره ملي 4285728109 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
3. آقاي عبداله نوري به شمارملي 4282547782 به سمت عضو 
هيئت مديره و مدير عامل *کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسامي و 
ساير اوراق عادي و اداري با امضاء منفرد آقاي عبداله نوري )مدير 
عامل( همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

زنجان )291985(



گوناگون«
 ترابي با تيم ملي مي رود

 مهدي ترابي بازيکن تيم ملي در جريان بازي مقابل تيم ملي 
ترينيداد دچار مصدوميت شد واززمين بازي بيرون رفت اما مصدوميت 
ترابي جدي نيست واين بازيکن همراه با ساير ملي پوشان راهي 

قطر خواهد شد .

مدال آوري رئيس فدراسيون 
 دررقابت هاي نجات غريق قهرماني جهان دراستراليا تيم ملي 
کشورمان متشکل ازنوري،ناظري، آشتياني و قدسي نژاد موفق 
شد . با پشت سرگذاشتن همه رقبا ودررقابتي حساس و نزديک 
با نماينده ايتاليا در جايگاه نخست قراربگيرد و صاحب مدال طا 
ايلخان نوري  ايران ثبت شد که  نام  به  شود.اين مدال درحالي 
رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي نيزدرترکيب اين تيم قرار 
داشت، اين براي اولين باردرتاريخ ورزش کشورمان است که يک 
رئيس فدراسيون که مديريت فدراسيون را برعهده دارد به عنوان 

ملي پوش نيزدرترکيب تيم قراربگيرد ومدال آوري کند.

 گلزن تيم ملي جبران کرد
 ديدار دوستانه تيم ملي فوتبال کشورمان مقابل ترينيداد ، درورزشگاه 
آزادي برگزارشد که ايران با نتيجه يک بر صفر به برتري رسيد.

کريم انصاري فرد که دردقيقه 31 اين ديدار پنالتي را از دست 
داده بود، دردقيقه 50 با شوتي از پشت محوطه جريمه تک گل 

تيم ملي را به ثمر رساند.

خداحافظي روني از تيم ملي
 تيم ملي انگليس در يک بازي دوستانه به مصاف آمريکا رفت و با 
سه گل پيروز شد با اين حال مهم ترين اتفاق اين بازي خداحافظي 
وين روني بود.برترين گلزن تاريخ تيم ملي انگليس در حالي  براي 
آخرين بار با پيراهن کشورش به ميدان رفت که در 1۲0 بازي 

توانست 53 گل به ثمر برساند.

استارت تيم ملي بسکتبال 
اردوي تيم ملي بسکتبال براي حضور در مسابقات انتخابي جام 
جهاني از امروز آغاز مي شود.تيم ملي کشورمان ۹ آذربه مصاف 
استراليا خواهد رفت سپس عازم مانيل مي شود تا 1۲ آذرماه ديدار 

برگشت مقابل تيم ملي فيليپين را برگزارکند. 

 پرسپوليس جشن مي گيرد
مسئوان باشگاه پرسپويس براي تحويل کاپ قهرماني سوپرجام 
و همچنين نايب قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا قصد برگزاري 

جشن دارند که به زودي آن را برگزارخواهند کرد.

4 ايراني در تيم منتخب قاره
درتيم منتخب تاريخ جام ملت هاي آسيا  نام چهار بازيکن ايراني با 
سرمربيگري  مهاجراني ديده مي شود. مرحوم  حجازي،  مهدوي کيا،  
کريمي و دايي دراين رأي گيري به ترتيب عناوين بهترين دروازه بان، 
بهترين مدافع، بهترين هافبک و بهترين مهاجم تاريخ جام ملت هاي 

آسيا را به خود اختصاص دادند.

»

 ذوالفقارنسب:
 ملي پوشان بايد 
 محک جدي 
بخورند
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ملي  تيم  که  اين  بيان  با  کاراته  تيم   ملي  کاپيتان 
مي تواند همه سهميه هاي المپيک ۲0۲0 توکيورا کسب 
کند، گفت: شرايط کاراته خوب است و تنها نياز به 
حمايت هاي هر چه  بيش تري داريم که قطعا درصورت 
برآورده شدن آن همه سهميه هاي المپيک را به نام 
ايران کسب مي کنيم.پورشيب افزرود: اگر مسئوان 
نگاه ويژه تري به کاراته داشته باشند مي توان روي 
مدال آوري اين رشته درالمپيک هم حساب ويژه اي 
را باز کرد. تيم   ملي ما از ترکيب بهترين نفرات دنيا 
تشکيل مي شود و حفظ اين نفرات بدون حاشيه کنار 
يکديگرکار بسياربزرگي است که هروي دراين سال ها 
به صورت فوق العاده اي آن را انجام داده، پس مطمئنا 
لياقت بهترين ها را دارد و بايد به تيم اونيزتوجه کرد.

وي گفت : اميدوارم هميشه بهترين نفرات و کساني 
که لياقت تيم   ملي کاراته را دارند، جا پاي قهرمانان 
فعلي بگذارند. تيم   ملي براي فرد خاصي نيست و همه 

مي توانند پرچم ايران را به دوش بکشند. فدراسيون 
نيز تمام قد درکنار ملي پوشان ايستاده و تنها نياز تيم  

 ملي آمدن نفرات ايق وبا استعداد است.
دارنده مدال طاي جهان گفت : کاراته درهمه ميادين 
مختلف آسيايي و جهاني بهترين مدال ها را کسب کرد 
که خوشبختانه  نداشت  را  المپيک  آوردگاه  تنها  و 
وارد المپيک شده و حاا بايد براي موفقيت درتوکيو 

حمايت هاي بيش تري صورت بگيرد. 

پورشيب:
کسب مدال در المپيک نياز به حمايت دارد

 

سرمربي جديد تيم ذوب آهن گفت:  ذوب آهن تيمي 
است که مديرعاملش حامي سرمربيان سابقش بوده و 
پاي سرمربيانش ايستاده. تيم خوبي داريم و من به 
چند کمک نياز دارم. منصوريان ادامه داد: اولين چيزي 
که نياز داريم، اتحاد و همدلي است و به بازيکنان هم 
گفتم بايد اول براي آبروي خودشان بازي کنند. بخش 
اعظم اين بازيکنان، شاگردان من درتيم ملي اميد بودند. 
مي توانيم روزهاي خيلي خوبي با کاروتاش داشته 

باشيم .وي بيان کرد: ازمديريت کارخانه ذوب آهن و 
همچنين سعيد آذري هم ممنون هستم که به من 
اطمينان کردند و اين پيراهن را به من امانت دادند. 
با تمام وجود براي اين پيراهن مي جنگيم. ما يک 
هدف بيشترنداريم. ما فقط يک صدا و يک اسم را 
مي شناسيم؛ آن هم حفظ و دفاع از اين پيراهني که  
به امانت دست من وبازيکنان است.منصوريان افزود: 
اميدوارم درمسير سختي که قرارداريم موفق شويم. 
ليگ امروز نه تيم آسان مي شناسد و نه تيم قوي 
و همه دريک سطح هستند. هرکس مي تواند نهايت 
استفاده را دربازي خانگي و زمين حريف داشته باشد. 
فقط بايد يک هدف داشته باشيم وآن هم سربلندي 
تيم ذوب آهن است.وي گفت: به نظر من بازيکنان 
نياز به يک شوک و يک کمک دارند. بحث اول بحث 
اتحاد وهمدلي است. اگراين اتفاق بيفتد، مي توانيم 

درادامه مسابقات ليگ برتر موفق باشيم. 

منصوريان: 
ذوب آهن از مسيرسخت عبورخواهد کرد

 کارشناس فوتبال گفت: تيم ترينيداد هيچ شباهتي به رقباي ايران درجام ملت هاي 
آسيا نداشت و معيار انتخاب اين تيم را متوجه نمي شوم.ذوالفقارنسب اظهار داشت:  
درگروه ما درآسيا تيمي نيست که سبک بازي آن مانند ترينيداد باشد. معمواً 
بازي هاي تدارکاتي اهدافي دارد ومن اصًا متوجه نمي  شوم هدف ومعيار انتخاب 
تيم ترينيداد براي ديدار تدارکاتي چه بوده است. در بازي هاي تدارکاتي تيم هايي 
را انتخاب مي کنند که به رقباي اصلي شباهت داشته باشند، اما اين بازي تيم ملي 
اصًا اين شرايط را نداشت.وي افزود: ترينيداد تيم بسيار خشني بود و خوشبختانه 
هيچ کدام از بازيکنان ما مصدوم نشدند. در هر صورت اين يک بازي دوستانه است 
و کادرفني تيم ملي هم از اين قبيل کارها درگذشته زياد انجام داده است و قطعاً 
اين آخرين مرتبه اي هم نبود که با چنين تيم هايي بازي مي کنيم، چون هدف از 

برگزاري چنين بازي هايي فقط حفظ تيم ايران درصدر رنگينگ آسياست. شما نگاه 
کنيد تيم هاي عراق وعربستان تورنمنت چهارجانبه اي را با آرژانتين و برزيل برگزار 
مي کنند، اما ما با تيم رده صدم جهان بازي مي کنيم!پيشکسوت فوتبال کشورمان 
درخصوص درگيري اوسيانوکروز، مربي تيم ملي با يکي از خبرنگاران و همچنين 
عدم مصاحبه کارلوس کي روش با رسانه ها تصريح کرد: کي روش چند وقت است 
ديگر خودش حرف نمي زند و اعضاي کادرفني اش را جلو انداخته و برخوردها هم 
فيزيکي شده است. متأسفانه برخورد آنها هم با اصحاب رسانه دراين بازي بد بود و 
هنوز هم آثار درگيري روي صورت خبرنگارمانده است. فدراسيون فوتبال حتماً بايد 
نسبت به اين برخوردها واکنش نشان دهد. فدراسيون فوتبال و سخنگوي آن بايد 

پاسخگو باشد که کجاي دنيا کادرفني يک تيم چنين برخوردي انجام مي دهد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف كاركنان صدا و 

سيماي مركز مهاباد به شماره ثبت: 274 - شناسه 
ملي: 14000118415

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت 
تعاوني مصرف كاركنان صدا و سيماي مركز مهاباد راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
1397/09/10 در محل نمازخانه صدا و سيماي مركز مهاباد واقع در خيابان امام خميني)ره( 
اداره كل صدا و سيماي مركز مهاباد تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم 
دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع 
عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به 
موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار 
نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر 
شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي 
بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در 
غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396

3- اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود و زيان سال مالي 1396
4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي مالي سال 1397
6- اتخاذ تصميم درخصوص اعطاي حق الزحمه به بازرس براي سال مالي 1396

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

تاريخ انتشار: 97/8/26
خ ش: 97/8/26

2873

خواهان سمن گل اكبري فرزند راه علي ساكن لردگان روستاي چاهگاه سادات خوانده  قباد اكبري فرزند 
راه  علي مجهول المكان خواسته الزام به تنظيم سند رسمي دو جفت زمين از پاك ثبتي از 20 فرعي از 
107 اصلي جانكي پرونده كاسه 960545 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي لردگان خواهان دادخواستي 
به طرفيت خوانده به خواسته الزام به  تنظيم سند رسمي دو جفت زمين از پاك ثبتي از 20 فرعي از 107 
اصلي جانكي تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان لردگان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه 
عمومي حقوقي دادگستري شهرستان لردگان واقع در شهرستان لردگان خ 17 شهريور ارجاع و بكاسه 
پرونده 960545 ع 3 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 97/9/26 ساعت 12 صبح تعيين شده است بعلت 
مجهول المكان بوده خوانده  و درخواست خواهان   و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه  هاي 
عمومي و انقاب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراانتشار آگهي 
ميشود تا خوانده   پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه  عمومي لردگان – احسان باميري

تاريخ انتشار 97/8/26
خ ش 97/8/26

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده و عادي 
بطور فوق العاده شركت توليدي و بازرگاني كيانيت 

 ) سهامي خاص( به شماره ثبت 25457 
و شناسه ملي 10100709182

بدينوسيله  از كليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود كه 
در جلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده شركت كه روز شنبه  

97/9/10 در محل قانوني شركت تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.
جلسه مجمع عمومي فوق العاده در ساعت 14 بعد از ظهر

دستور جلسه  اصاح ماده اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيئت مديره 
جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در ساعت 16 بعد ازظهر 

دستور جلسه انتخاب اعضاي هيئت مديره، تعيين سمت و چگونگي حق امضاء
تاريخ انتشار 97/8/26

خ ت 97/8/6

 هيات مديره شركت تعاوني مصرف 
كاركنان صدا و سيماي مركز مهاباد

 رئيس هيات مديره: جعفر پورمعروف 
  نايب رئيس هيات مديره: اكبر قبادي شيشوان 
 منشي هيات مديره و مديرعامل: يوسف مهرآوا

خبر«
قهرماني کمانداران ارتش در جهان 

تيروکمان  مسابقات  دوره  درنخستين  ايران  مسلح  نيروهاي  تيم 
ارتش هاي جهان  با کسب سه مدال طا، يک نقره و سه برنز ، 
قهرمان شد. پس ازکمانداران ايران، تيم هاي روسيه و چين عناوين 
دوم و سوم را به دست آوردند. تيم ايران با حضور 15 ورزشکار 
زن و مرد دردوبخش کامپوند و ريکرو موفق به کسب هفت مدال 
رنگارنگ شامل سه مدال طا، يک نقره و سه برنز شد و در مجموع 
تيمي قهرمان اين مسابقات شد.اين مسابقات به عنوان اولين دوره 
با شرکت هفت تيم شامل کشورهاي روسيه، چين، کره شمالي، 
اوکراين، سريانکا، برزيل و تيم نيروهاي مسلح جمهوري اسامي 

درتهران برگزارشد.

شفر به دنبال مربي خارجي
 سرمربي استقال درخواست جذب يک مربي خارجي را به اين 
برتر  را در ليگ  ارائه کرده است. استقال روزهاي خوبي  باشگاه 
سپري نمي کند، اين تيم در حال حاضر در جايگاه هشتم جدول 
قرار دارد و در جام حذفي هم با شکست مقابل سايپا حذف شد.يکي 
از انتقادهاي که دراين فصل به سمت  شفر روانه شد، نداشتن يک 

دستيار قدرتمند روي نيمکت آبي پوشان بود.

تاج در فوتبال ماندني شد
پي  در  گفت:  المپيک  ملي  کميته  رئيس 
جلسات فشرده اي که با وزير ورزش و رياست 
فدراسيون فوتبال داشتيم مقرر شد تا مهدي 
فوتبال  به خدمت خود در فدراسيون  تاج 
ادامه دهد. صالحي اميري گفت : فوتبال در 
شرايط حساس کنوني نياز به آرامش دارد 
و نتايج نشان مي دهد عملکرد فدراسيون 
در سال هاي اخير درخشان و افتخارآميز بوده 

است.ودرآستانه جام ملت هاي آسيا هستيم و همه بايد تمامي توان و 
ظرفيت خود را براي موفقيت تيم ملي در کنار هم قرار دهيم.

خوزستان به مقام اول رسيد
 رقابت هاي کشتي فرنگي بزرگساان قهرماني کشور در گروه الف در 
آبادان برگزار شد و در پايان تيم هاي خوزستان، فارس و البرزبه ترتيب 

به عنوان هاي اول تا سوم رسيدند.

مرادي:

با نگاه ويژه به آينده وزنه برداري خوشبين هستم
رئيس فدراسيون وزنه برداري با اشاره به ميزباني خوزستان 
از رويداد بين المللي جام فجر، گفت: مقرر شد که اين 
رويداد که گزينشي المپيک توکيو نيز است، از15 تا ۲0 
اسفند دراهواز برگزار شود. علي مرادي در حاشيه مسابقات 
وزنه برداري نونهاان خوزستان، اظهار کرد: وزنه برداري 
خوزستان از نظر استعداديابي يکي از استان هاي فعال 
است و از نزديک شاهد برنامه هاي استعداديابي اين هيئت 
وعملکرد نونهاان بودم که جا دارد به مديرکل ورزش 
خوزستان و رئيس هيئت وزنه برداري استان وهمچنين 
همکاران شان تبريک بگويم، زيرا درجهت استعداديابي 
بسيارموفق بوده اند. مطمئن هستم ازهمين استعدادها  
نفرات خوبي را جهت نخبه پروري واستفاده در بدنه 
تيم   ملي خواهيم داشت. هم چنين مسابقات وزنه برداري 
بزرگساان کشوررا هم درخوزستان خواهيم داشت.وي با 
اشاره به برگزاري رقابت هاي بين المللي وزنه برداري جام 
فجر دراهوازنيزعنوان کرد: امسال جام فجر به شکل خوب 
و توانمند درخوزستان برگزارمي شود. رايزني ها را انجام 
داده ايم  ومقرر شد که اين رويداد که گزينشي المپيک 
توکيو نيز است،  دراهواز برگزارشود.رئيس فدراسيون 
وزنه برداري، گفت :  کم تر رشته ورزشي درکشور را داريم 

که امتياز برگزاري مسابقات راهيابي به المپيک را به آن 
داده باشند واولين باراست که درخوزستان نيز چنين 
مسابقاتي برگزار مي شود که کار بار ارزشي است. اين 
استان شايسته چنين کاربزرگي است و به مردم آن 
که ميزبان چنين رويداد بزرگي مي شوند و همچنين 

مسئوان ارشد اين استان تبريک مي گويم واميدوام 
حمايت ها نيز تداوم داشته باشند .مرادي همچنين با 
اشاره به موفقيت تيم   ملي ايران در مسابقات قهرماني 
جهان و اين که وزنه برداري دين خود را ادا کرده است، 
گفت: اين رقابت ها چندي پيش برگزارشد و تيم ايران 

مقام سوم جهان از نظر تيمي و دوم از نظر مدالي را به 
دست آورد. پيش از اين که به مسابقات جهاني برويم، 
گفتم که براي اين رشته درحال برنامه ريزي ودرحال 
استعداديابي و نخبه پروري براي المپيک ۲0۲۴ و ۲0۲۸ 
 هستيم که عده اي به ما خرده گرفتند که چرا آينده نگري 
مي کنيد و اکنون بايد بگويم که وزنه برداري دين خود 
را ادا کرده است و اين رشته باتوجه به منابع مالي 
محدودي که نسبت به برخي رشته ها دارد، با همت 
وزيرورزش و رئيس کميته ملي المپيک، واقعا اين توان 
را دارد که با هشت وزنه برداردررقابت هاي جهاني آن 
هم با حضورکشورهايي همچون روسيه، چين، ژاپن و 
باروس و خيلي از قدرت هاي برتر دنيا نايب قهرمان 
از نظر مدالي و سوم تيمي شود.وي درپايان بيان کرد: 
مي توانيم با برنامه ريزي هاي بلند مدت اين جواناني که 
شايسته حمايت هستند را ببينيم. اگرازاکنون به فکرفرداي 
خودمان نباشيم، آينده را خواهيم باخت. کساني جلوتراز 
ديدگاه خودشان را هم نمي توانند ببينند، متاسفانه 
برخي از آن ها بعد ازعنوان هاي قهرماني وزنه برداري 
ايران درحال فتنه گري هستند تا شادي را از مردم و 

اين ورزش بگيرند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وکالت در دعاوي: حقوقي، کيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چک و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)با مجرب ترين وكاي پايه ي دادگستري(

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقاب، خيابان كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   54
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┲ｼگﾂپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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شماره هاي تماس 
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كااي تجاري 

و اداري با بسته بندي و بيمه در شهر و شهرستان
با كارگران ورزيده 

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771
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زندگي

آگهي تغييرات شركت مسافربري هشت لوان نور زنجان شركت سهامي خاص 
به شماره ثبت 11436 و شناسه ملي 14006188291 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ97/7/25 ونامه شماره 67/24927مورخه 97/7/15اداره 
كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان زنجان تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: *-1 آقاي ابوذر محمودي با كدملي 4282337842 به سمت رئيس 
هيأت مديره -2 آقاي بهزاد محمودي با كدملي 4285916800 به سمت 
نايب رئيس هيأت مديره -3 آقاي هاشم آقائي با كدملي 2970212056 
به سمت مدير عامل ) خارج ازشركت و خارج ازاعضاي هيأت مديره( 
-4 خانم زهرا محمودي با كدملي 4285607409 به سمت عضو هيأت 
مديره- عضو اصلي -5 آقاي حسن محمودي با كدملي 4285917289 
به سمت عضو هيأت مديره - عضو اصلي براي مدت دوسال انتخاب شدند 
. *كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسامي با امضاي مشترک آقاي هاشم آقائي با 
سمت مدير عامل و آقاي ابوذر محمودي با سمت رئيس هيأت مديره و 
در نبود رئيس هيئت مديره با امضاي آقاي بهزاد محمودي با سمت نايب 
رئيس هيأت مديره همراه با مهر شركت و همچنين كليه نامه هاي عادي و 
اداري با امضاء آقاي هاشم آقائي با سمت مدير عامل همراه با مهر شركت 
داراي اعتبار مي باشد. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري زنجان )291980(
لوان نور زنجان  آگهي تغييرات شركت مسافربري هشت 
شركت سهامي خاص به شماره ثبت 11436 و شناسه ملي 
14006188291 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1397/07/25ونامه شماره 67/24927مورخه 
97/7/15اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
زنجان تصميمات ذيل اتخاذ شد : * اعضاي هيأت مديره 
با  ابوذر محمودي  از: 1( آقاي  براي مدت دوسال عبارتند 
كدملي 4282337842 2( آقاي حسن محمودي با كدملي 
4285917289 3( آقاي بهزاد محمودي با كدملي 4285916800 
4( خانم زهرا محمودي با كدملي 4285607409 * آقاي ابوذر 
زلفخاني با كدملي 0076710769 به سمت بازرس اصلي و 
آقاي ياسر صفري با كدملي 4285011654 به سمت بازرس 
اداره  انتخاب شدند.  مالي  براي مدت يكسال  البدل  علي 
كل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجاري زنجان )291979(

آگهي تغييرات شركت شاخص سازه زنجان شركت سهامي خاص 
به استناد  به شماره ثبت 2408 و شناسه ملي 10460057527 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/02/09 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : *-1 آقاي سيدصادق موسوي با كدملي 0049060325 به سمت 
رئيس هيأت مديره -2 آقاي اكبر نظري با كدملي 4286022056 
به سمت نايب رئيس هيأت مديره -3 آقاي مهدي نادري با كدملي 
3780099829 به سمت مدير عامل و عضو هيأت مديره- عضو اصلي 
-4 آقاي نادر نديمي با كدملي 272079496 به سمت عضو هيأت 
مديره- عضو اصلي -5 آقاي بهرام سعيدي با كدملي 4284355996 
به سمت عضو هيأت مديره - عضو اصلي براي مدت دو سال انتخاب 
شدند. * كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت با امضاي 
مشترک آقايان سيدصادق موسوي با سمت رئيس هيأت مديره و 
اكبر نظري با سمت نايب رئيس هيأت مديره همراه با مهر شركت 
و ساير نامه هاي عادي و اداري با امضاء آقاي سيدصادق موسوي 
با سمت رئيس هيأت مديره همراه با مهر شركت داراي اعتبار مي 
باشد. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجاري زنجان )291977(

آگهي تغييرات شركت سكويا بنيان گستر شركت سهامي خاص به شماره 
ثبت 498197 و شناسه ملي 14006164571 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/05/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آدرس قانوني شركت 
به آدرس : ابهر، طالقاني جنوبي، روبروي كانتري 11، پاک 18، كدپستي 
4561893711 تغيير يافت ودر مرجع ثبت شركت ها وموسسات غير 
تجاري ابهر تحت شماره 2545در تاريخ1397/06/13به ثبت رسيد. اداره 
كل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

هيئت مديره شركت غيرتجاري ابهر )291975(
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 شرفشاهي:
اراده جدي براي بهبود اوضاع چاپ و نشر وجود ندارد

کامران شرفشاهي مدير مسئول انتشارات تجلي 
مهر گفت:راه از بيراهه در زمينه چالش هاي 
براي  جدي  اراده  اما  است  مشخص  کتاب 
بهبود اوضاع فرهنگي به ويژه اوضاع چاپ و 
نشر وجود ندارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
که  زماني  کودکي  دوران  در  ما  همه  جوان، 
را  ما  داستاني  وکتاب هاي  با قصه  ما  مادران 
روزي  که  مي کرديم  آرزو  مي کردند،  سرگرم 
خودمان بتوانيم کتاب را دست بگيريم و آن 
اولي که  روز  ما  از  و شايد خيلي  بخوانيم  را 
داشته  ياد  به  را  کرديم  مراجعه  کتابخانه  به 
باشيم. کتاب خانه محلي براي انديشه و رشد 
است و روزانه افراد زيادي براي گرفتن کتاب 

مي کنند.در  مراجعه  کتابخانه ها  به  مطالعه  و 
و  کاغذ  قيمت  افزايش  شاهد  که  روز ها  اين 
هستيم،  کتاب  قيمت  افزايش  آن  دنبال  به 
کتاب خانه ها بهترين مرجع براي دريافت کتاب 

موردنظر ما است.

نايب رئيس اول مجلس شوراي اسامي گفت:با 
تمام توان در خدمت معلمان هستم. وي با بيان 
اين که مکانيزم پرداخت در کشور ما بعضا ناعادانه 
است، گفت: يکي از پيشنهادهاي ما اين بوده که 
حق بيمه طايي بايد به نسبت حقوق معلم کسر 

شود.به گزارش ايسنا، مسعود پزشکيان در جمع 
مديران مدارس ناحيه يک تبريز با بيان اين که با 
تمام توان در خدمت معلمان هستم، اظهار کرد: 
براي اين که در جامعه عدالت اجرا شود، بايداول 
از خودمان شروع کنيم.وي افزود: فرصت هايي 
را که خداوند در اختيار ما قرار داده است بايد 
به نحو احسن استفاده کرده و به جامعه خدمت 
کنيم.وي خاطر نشان کرد: آموزش ها در مدارس 
بايد به گونه اي باشند که دانش آموزان متعهد، 
متخصص، با انگيزه و مسئوليت پذير به جامعه تحويل 
داده شوند.پزشکيان يادآور شد: در بهداشت بايد 
 چهار عنصر "عدالت ،مشارکت ،روابط بين بخشي 

و تکنولوژي وجود داشته باشد.

پزشکيان:
با تمام توان در خدمت معلمان هستم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM

اصفهان
14
2

تبريز
12
4

قم
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مشهد
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اوقات شرعي

تهران
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نمايه

صاحب امتياز: بنياد رسالتهر چه را شنيدي بدون بررسي بازگو مکن، که همين براي دروغگويي تو کافي است.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

نشاني: تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM 
چاپ:گلريز     تلفن:66795442

معاون آموزشي وزارت علوم گفت: برخي مراکز به صورت غيرقانوني اقدام به 
جذب دانشجوي دکتري و کارشناسي ارشد کرده بودند که به شدت با آنها 
برخورد شده است.به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبي شريعتي 
نياسر در نشست معاونان آموزشي دانشگاه هاي منطقه هفت کشور در شيراز 
در جمع خبرنگاران ضمن تشريح اهداف سفر، به پرسش هاي اصحاب رسانه 
پاسخ داد.وي گفت: وزارت علوم در پي ترسيم سياست هاي کان آموزش 
عالي است که برخي از آنها به کميت و برخي نيز به کيفيت موسسات آموزش 

عالي باز مي گردد.معاون آموزشي وزارت علوم ساماندهي آموزش عالي در 
توسعه موسسات، جمعيت دانشجويي و هدف گذاري در تحصيات تکميلي 
را از اولويت وزارت علوم برشمرد و خاطر نشان کرد: برنامه ريزي ها براي 
 اجراي هدفمند ماموريت گرايي در دانشگاه ها، ساماندهي مديريت منطقه اي 
با هدف تفويض برخي اختيارات به مناطق به منظور سياست گذاري و آمايش 
ساماندهي مراکز آموزش عالي به صورت کالبدي و هم افزايي بين آنها از 

اولويت هاي سه گانه معاونت آموزشي وزارت علوم است.

معاون وزير علوم تصريح كرد :

 اقدام غيرقانوني 
برخي از مراکز در جذب 

دانشجوي دکتري

ميزان/ بهروز خسروي

خبر«
 ايحه رتبه بندي معلمان در کميسيون 
تخصصي دفتر هيئت دولت تصويب شد

ايحه نظام رتبه بندي معلمان پس از دو ماه بررسي در کميسيون تخصصي 
امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيئت دولت، به تصويب رسيد و آماده 
سير مراحل تصويب در هيئت وزيران شد.در آخرين جلسه تخصصي کميسيون 
امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيئت دولت، ايحه پيشنهادي وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص نظام رتبه بندي معلمان با حضور نمايندگان وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب رسيد.ايحه نظام 
رتبه بندي معلمان که بررسي آن از دو ماه پيش در کميسيون امور اجتماعي 
و دولت الکترونيک دفتر هيئت دولت آغاز شده، به منظور ايجاد ساز و کارهاي 
ازم براي ارتقاي شايستگي هاي حرفه اي، منزلت و مرجعيت علمي و اجتماعي 
معلمان و افزايش انگيزه براي ارتقاي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي آنان تهيه 
شده است.  بر اساس اين نظام رتبه بندي، رتبه هاي حرفه اي براي طبقه بندي 
معلمان در نظر گرفته مي شود و بر اساس هر رتبه، ضرايبي در امتيازات شغل 

و شاغل و در نتيجه حقوق و مزاياي آنان لحاظ مي شود.

توسط معاونت تبليغ و امور فرهنگي حوزه:
 دوره بدو تبليغ حوزه هاي علميه 

از امروز آغاز مي شود
دوره بدو تبليغ براي طاب حوزه هاي علميه از امروز، شنبه ۲۶ آبان ماه آغاز و 
تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.به گزارش مهر، دوره بدو تبليغ طاب حوزه هاي علميه، 
۲۶ آبان ماه تا ۱۵ آذرماه توسط معاونت تبليغ و امور فرهنگي حوزه هاي علميه 
و در مدرسه عالي دارالشفاي قم برگزار مي شود.حضور از روز اول دوره براي 
شرکت کنندگان الزامي خواهد بود.غيبت بيش از دو جلسه )چهار ساعت( موجب 
حذف از دوره شده و متقاضيان بايد مجدد در دوره بعدي شرکت کنند. گواهي 

پايان دوره مشروط به قبولي در آزمون کتبي و امتحان منبر است.

يک مقام مسئول:
 استادان علوم پزشکي 

جايزه تعالي آموزش مي گيرند
رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي از تدوين آيين نامه جوايز 
آموزشي در حوزه علوم پزشکي خبر داد و گفت: جايزه تعالي آموزش به 
اعضاي هيئت علمي برگزيده اعطا مي شود.به گزارش خبرنگار مهر، دکتر 
عظيم ميرزازاده در نشست ساانه مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش 
علوم پزشکي که پنجشنبه ۲۴ آبان در دانشگاه علوم پزشکي شهيد 
بهشتي برگزار شد، با اشاره به ارزشيابي کيفيت فعاليت اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي از تدوين چارچوب مدون ارزشيابي 
 با همکاري مراکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکي در دانشگاه ها 

خبر داد.

زندگی در روستا های اليگودرز
بخش ذلقي شهرستان اليگودرز لرستان 
از روستا هاي متعددي از جمله پيشکوه، 
بزنويد، ذلقي شرقي و غربي تشکيل شده 
است. اين بخش به دليل كوه هاي بلند و 
و  ندارد  زيادي  عميق جمعيت  دره هاي 
منطقه  اين  بودن  العبور  علت صعب  به 
به شهر  دسترسي  نامناسب،  راه هاي  و 
دشوار است. ساكنين اين منطقه بيشتر 

عشاير و دامدار هستند.

»

خبر«

او خواهد آمد يا آمده است؟
ادامه از صفحه اول

نکته دوم که شايد برطرف کننده خطر نکته اول باشد اين است که بايد 
نوع نگاه به مسئله حضور و ظهور اصاح شود. بايد مثالي بزنم تا فرق 
دو نوع نگاه، مشخص شود. نگاه اول، اينگونه است که »او خواهد آمد« و 
قريب به اتفاق، اين نگاه، جاري و ساري است. اما اين نگاه، تبعات دارد و 
مهمترين آنها، آسوده خاطري است؛ چرا که منتظر مي گويد، خب حاا 
که حضرت نيامدند، قرار است بيايند پس فرصت هست پس آهسته هم 
حرکت کنم قبل از او مي رسم و نگراني وجود ندارد، پس به آب و آتش 
 زدن نمي خواهد پس مضطر و مستأصل نمي شوم پس صبرم تمام نمي شود 

چون خود او هم هنوز نيامده است.
نگاه دوم قائل است که ايشان هستند، منتظرند، نداي هل من ناصر هم بر 
لسان مبارکشان جاري است و در انتظار لبيک از طرف منتظران هستند. 
در اين نگاه، منتظران حضرت، خود را عقب مي بينند؛ بايد خود را به آب 
و آتش بزنند که خدمت حضرت برسند و کاري دنبال کنند. مي خواهند 
از انواع وايت قطب عالم امکان بهره ببرند. در اين مسير، نيش هاي راه 
از  اما از سکون و بي تحرکي خبري نيست؛  به نوش تبديل مي شود، 
نشستن خبري نيست؛ آرام و قرار گرفته مي شود و عند فناء الصبر يأتي 

الفرج معنا مي شود.
الحاصل اگر اينطور بنگريم که او آمده است و سالها هم از امامتش گذشته 
اما منتظران هنوز قابليت و اهليت درک و خدمت را کسب نکرده اند شايد 

قدري بهتر حرکت کنيم و در مسير انتظار، محکم تر گام برداريم.

صدوقي سها:
عامه جعفري به علم حضوري 

رسيده بود
منوچهر صدوقي سها، پژوهشگر فلسفه و عرفان و داماد عامه جعفري 
ضمن بيان خاطراتي از عامه محمدتقي جعفري گفت: مرحوم عامه 
جعفري از علم حصولي گذشته بودند و به ساحت علم حضوري رسيده 
بودند.به گزارش خبرنگار مهر، بيست و پنجم آبان ماه سالروز درگذشت 
عامه محمدتقي جعفري است. فردي که در حوزه هاي فقه، فلسفه، کام، 
فلسفه مضاف، فلسفه غرب و... صاحب آثار فراواني است. به اين بهانه با 
منوچهر صدوقي سها پژوهشگر حکمت، فلسفه و عرفان، در مورد سنت 
فکري عامه جعفري به گفت وگو نشستيم.منوچهر صدوقي سها در مورد 
ابعاد علمي عامه جعفري به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا بايد اين نکته  
را عرض کنم که بنده هيج تعصبي نسبت به ايشان و غير ايشان و حتي 

نسبت به خودم –هم- ندارم.

وزير ارشاد در ديدار با وزير فرهنگ روسيه :
هفته هاي فرهنگي تکميل کننده راه هاي 

شناخت مردم دو کشور است
وزير ارشاد گفت: هفته هاي فرهنگي تکميل کننده راه هاي شناخت مردم 
دو کشور است. نمايشگاه هاي کتاب دريچه اي براي ارتباطات دو کشور 
محسوب و تکميل کننده راه هاي شناخت مردم دو کشوراست.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان،سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسامي 
پس از شرکت در مراسم افتتاحيه،همايش سه روزه سن پترزبورگ با واديمير 
مدينسکي همتاي روسي خود در موزه مردم شناسي ديدار و ضمن بررسي 
همکاري هاي ايران و روسيه در حوزه فرهنگي، تعامات به وجود آمده 
ميان دو کشور را سازنده و رو به رشد خواندند.وزير فرهنگ و ارشاد اسامي 
شرکت طرفين در نمايشگاه هاي کتاب به عنوان مهمان ويژه، دريچه اي براي 
 ارتباطات دو کشور توصيف کرد و برگزاري هفته هاي فرهنگي را تکميل کننده 

راه هاي شناخت مردم دو کشور از يکديگر دانست.

 آگهي تجديد مناقصه عمومي
 شماره 97/6 - يك مرحله اي

1- نام دستگاه مناقصه  گذار: مديريت مخابرات منطقه هرمزگان
2- آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس، گلشهر، رسالت جنوبي، ساختمان مركزي مخابرات شماره تلفن 33308258-

33610016
3- موضوع مناقصه: خريد تجهيزات يدكي سيستم انتقال OTN فايبر هوم

4- دستگاه نظارتي: معاونت شبکه
5-  نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي يا چک تضميني معتبر بانکي در وجه مخابرات

6- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 546/000/000 ريال
7- قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 300/000 ريال به شماره حساب 16422422/32 جام بانک ملت كد شناسه 

3200080143138
8- مهلت فروش اسناد: 97/9/3-97/8/23

9- مهلت تحويل پاكات: 97/9/5 لغايت 97/9/17
10- مکان بازگشايي پاكات: سالن كنفرانس واقع در ساختمان مركزي مخابرات

11- تاريخ بازگشايي پاكات: 97/9/18
12- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
13- شركت مخابرات در قبول يا در پيشنهادات مختار است.

14- حدنصاب شركت كنندگان جهت بازگشايي پاكات حداقل 1 شركت مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/26

خ ش: 97/8/23

شركت مخابرات ايران 
منطقه هرمزگان

Website:WWW.TciH.ir
E-Mail:info@TciH.ir
مديريت مخابرات هرمزگان

نوبت دوم

 آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران
 به شماره فراخوان 200971205000038 

نوبت دوم
شركت آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد عمليات تکميلي تونل سوم كوهرنگ شامل: اجراي باقيمانده اينينگ تونل سوم 
كوهرنگ و تکميل سازه و تجهيزات هيدرومکانيکال را از طريق مناقصه عمومي با شرايط و مشخصات زير به پيمانکار واجد 
صاحيت واگذار نمايد. از مناقصه گراني كه تمايل به  حضور در مناقصه فوق را دارنددعوت ميگردد تا نسبت به تهيه، تکميل و 

تحويل اسناد ارزيابي توان انجام كار اقدام نمايند 
مبلغ پايه: حدود 664186713674 ريال ) ششصد و شصت و چهار ميليارد و يکصد و هشتاد و شش ميليون و هفتصد و سيزده 

هزار و ششصد و هفتاد و چهار ريال( براساس فهارس بهاي پايه سال 1397
حداقل رتبه  پيمانکار: داشتن گواهينامه تشخيص صاحيت پيمانکاري حداقل  پايه 2 در رشته آب با ظرفيت آزادكاري به اندازه 

 http://sajar.mporg.ir برآورد اين مناقصه  در پايگاه اطاع رساني
محل اجرا: استان چهار محال و بختياري شهرستان كوهرنگ 

مشاور: مهندسين مشاور زاينداب 
مدت اجرا: 20 ماه 

واجدين شرايط بايستي نسبت به تهيه استعام ارزيابي كيفي از طريق سامانه تداركات الکترونيک دولت ) ستاد ( اقدام  نموده  
و سپس تا زمان تعيين شده در سامانه ستاد قابل مدارك تکميلي و مستندات مربوطه را در اين سامانه  بارگذاري نمايند.

تلفن تماس: 5- 36615360 داخلي 2528 فاكس: 36611073
تاريخ انتشار 97/8/26

خ ش 97/8/26
روابط عمومي شركت آب منطقه اي اصفهان شناسه آگهي: 291449

شركت آب منطقه اي 
اصفهان
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