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 * معـاون اول رئيس جمهوري:برنامه دشـمنان، شناسـايي

و تحريم گلوگاه هاي اصلي اقتصاد كشور و در تنگنا  قراردادن 

مردم است

 * مهمترين هدف آمريكايي ها ايجاد موانع در جريان واردات 

كشور از جمله مواد اوليه توليد و كاالهاي اساسي مورد نياز 

مردم است

 * در شـرايطي كه شـركت هاي كشـتيراني خارجي به دليل 

تحريـم، همكاري خود را با ايران قطع كرده اند، بار مضاعفي 

بر دوش شركت هاي داخلي است  

 * انتظـار دولـت از شـركت هاي كشـتيراني ايـن اسـت كـه

در شـرايط حسـاس كنوني، بـا همت مضاعـف، هزينه هاي

حمل و نقل را تا حد امكان كاهش دهند  

  * دولـت بـه صـورت جـدي در صدد رفع مشـكالت و موانع

پيش روي كشتيراني ايران است

* ايران مي تواند خدمات فراواني در بخش حمل و نقل دريايي 

و ترانزيت كاال به سـاير كشـورها ارائه دهد و از اين طريق 

كسب درآمد كند

 * آمريكا به تصور خود مي خواست ميزان فروش نفت ايران 

را به صفر برساند كه به فضل الهي موفق نشد

معاون اول رئيس جمهورى با 
بيان اين كه برنامه دشمنان، شناسايى 
و تحريم گلوگاه هاى اصلى اقتصاد 
كشـــور و در تنگنا قراردادن مردم 

اســـت، گفـــت: مهمترين هدف 
آمريكايى ها ايجاد موانع در جريان 
واردات كشور از جمله مواد اوليه 
بقيه در صفحه 2

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به ناتوانى هاى 
جدى اروپا در اجراى SPV، مسئوليت عدم اجراى 
اين ساز و كار مالى را به عهده اروپا دانست و گفت 

كه صبر ايران هم حدى دارد.
به گزارش فارس، بهرام قاسمى در گفتگويى با 
صدا و سيما، با انتقاد از تأخير اتحاديه اروپا در اجراى 
ساز و كار مالى موسوم به SPV پس از خروج آمريكا 

از برجام، تصريح كرد: اتحاديه اروپا در ايجاد ساز وكار 
مالى با حســـن نظر ورود كرد و اراده سياسى مثبتى   
از خود نشان داد، اما در طول زمان و طى مذاكرات 
ماه هاى گذشته اين احساس كم كم جدى تر مى شود 
كه كشورهاى اروپايى با يك سرى ناتوانى هاى جدى 

در اجراى SPV مواجهند.
بقيه در صفحه 2

صفحه16صفحه4

اليحه حذف 4 صفر از پول ملي

تقديم دولت شد

پارلمان عراق اخراج نظاميان آمريكايي را

در دستوركار قرار داد
* رئيـس كل بانـك مركزي: پيش بيني مي شـود عرضه ارز توسـط صادركنندگان غيرنفتي 

شتاب بيشتري بگيرد 
* با ثبات ايجاد شده در بازار و روند نرخ ارز شاهد كنترل بيشتر تورم خواهيم بود 

* كميسيون حقوقي پارلمان عراق پيش نويس طرح اخراج نظاميان آمريكايي را به پارلمان ارائه داد 
* فراكسـيون بزرگ «السـائرون» وابسته به «مقتداصدر» در پارلمان عراق خواستار خروج 

فوري نظاميان آمريكايي شد

جهانگيري: با درآمد حاصل ازصادرات غيرنفتي 

 * قاسـمي سـخنگوي وزارت خارجـه: مسـئوليت مي توان كشور را  اداره كرد
عدم اجراي اين سـاز و كار مالي به عهده اروپا اسـت

و صبر ايران هم حدي دارد  
 * اين احسـاس كم كم جدي تر مي شـود كه كشورهاي 
اروپايـي بـا يك سـري ناتواني هاي جـدي در اجراي 

 SPV  مواجهند
 * اتحاديـه اروپا و حتي 3 كشـور اروپايي طرف ايران
در برجام هم در اسارت و گروگان اقتصاد آمريكا هستند

انتقاد ايران از اتحاديه اروپا
براي تأخير در اجراي ساز وكار مالي

صفحه2صفحه7

* يـك تصفيه خانـه فاضـالب بـا سـرمايه گذاري

 107 ميليــارد  تـومــان بـه روش BOT  در كنــار

برج ميالد تهران احداث مي شود 

* تصفيه خانه بزرگ شـمال غـرب تهران بزودي در 

روستاي زرنان وردآورد ساخته خواهد شد 

* 57 درصد از انشـعاب هاي خانگي و تجاري تهران

به شبكه فاضالب وصل شد

 * ايـران سـومين كشـور در جهان 
اسـت كه بعد از روسـيه و چين به 
آب هـاي منطقـه اي ايـاالت متحده 

نزديك مي شود
 * فرمانده نيـروي دريايي ارتش: 
نيـروي  هيـچ  حضـور  اجـازه 

فرامنطقه اي را درخزر نمي دهيم

فاضالب 2/1 ميليون نفر

در تصفيه خانه بزرگ غرب 

تهران بازيافت مي شود

  رأي اليوم: قدرت 
نيروي دريايي ايران 
به فراتر از مديترانه 

رسيده است

نظرهاوانديشه هانظرهاوانديشه ها

صفحه 6
     سيدمسعود رضوى    

ناشر محجوب

شهر تهران
تالطم در واشنگتن

صفحه2

مبارزات دمكراتيك ايران 
پيش از انقالب 1357

روس ها ، انگليسي ها  و آمريكايي ها ،  نيروهاي 

بازدارنده در راه برقراري دمكراسي
نوشتة دكتر يوسف دانش

ترجمة دكتر بهروز اهدائي 

قطع رقعي  ، 152 صفحه ، چاپ اول  

ــراري نظام  ــراي برق ــش ايرانيان ب ــال و كوش تق
ــتم  ــا آغاز قرن بيس ــاالر(دمكراتيك)، ب مردمس
همزمان بود. در شور و هيجان دستيابي به چنين 
ــا ناگزير به مبارزه با نظام  ــي، ايرانيان نه تنه نظام
حكومتي فاسد و تا اندازه اي تماميت خواه و مستبد 
ــت با روسها، انگليسي ها و آمريكايي ها نيز به  ــور بودند، بلكه ناچار مي بايس در درون كش
ــنتي مخالف در ايران بوده اند و  ــيار بزرگتر از نهادهاي س مقابله برخيزند كه موانعي بس

سخت با مردمساالري در ايران دشمن بودند.
امتياز متن حاضر از ديگر كتابهاي اين حوزه، استفادة فراوان از اسناد و مدارك دست اول 
به زبان اصلي است. پيشينة رقابت هاي روسيه و بريتانيا در ايران، تكاپوي ايرانيان براي 
عدالت و آزادي ، توافقنامه هاي انگليسـ  روسيه در 1907 و 1915، قرارداد 1919، ملي 

شدن شركت نفت، كودتاي 28 مرداد از مطالب اصلي اين كتاب است.
فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني ، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات 

تلفن : 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

آگهي تمديد مناقصه عمومي 
شـهرداري بافـق در نظـر دارد انجام خدمات نگهداري فضاي سـبز 
سطح شهر را به مدت 12 ماه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: مبلغ 1,720,000,000 ريال به صورت 
ــناد خزانه يا واريز نقدي به شماره حساب 2024092200  ضمانت نامه بانكي يا اس

بانك تجارت شعبه بافق 
محل اخذ اسـناد مناقصه: يزد- بافق- ميدان امام حسين- شهرداري بافق - تلفن 

تماس: 03532420200
مهلت تحويل پيشـنهادها به دبيرخانه شـهرداري: تا پايان وقت اداري روز شنبه 

مورخ 97/10/22
ــوند سپرده  ــوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نش برندگان اول و دوم و س

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است
روابط عمومي شهرداري بافق

مناقصه عمومي
 T-MA 100 -97-10-22

(دو مرحله اي)
ــمه نقاله پالتى  1ـ    موضوع مناقصه : خريد و نصب و راه اندازى تس
ــات در ترمينالهاى  ــول 350 متر با كليه لوازم و متعلق گردان به ط

1و2و6  فرودگاه بين المللي مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط 
ــنبه مورخ   ــورخ 1397/10/16 لغايت  روز يكش ــنبه م 2ـ   مهلـت فروش اسـناد : از روز يكش

1397/10/23

3ـ     محل فروش اسناد :  تهران فرودگاه بين المللي مهرآباد ،جنب ترمينال 2،ساختمان اداره كل 
فرودگاه مهرآباد، اداره تداركات ،واحد امور قراداد ها –شماره تماس :    61023161

4ـ    نحوه خريد اسناد: خريد اسناد به دو صورت به شرح ذيل امكان پذير است:
ــاب 4001068404006338 و  ــغ 550,000 ريال به حس ــوري :واريز مبل ــد حض   1-4 : خري

ــه واريز 333068482280520000000000619201 نزد بانك مركزى جمهورى  شناس
اسالمى ايران  به انضمام معرفي نامه

 http: //iets.mporg.ir 2-4:  خريد غير حضوري: مراجعه به سايت مناقصات كشور به آدرس 

(خريد از سايت رايگان است.)

5 ـ    زمان و مكان تحويل پيشـنهادها: حداكثر تاساعت14:00 روز يكشنبه مورخ 97/11/7 به 
نشاني فرودگاه بين المللي مهرآباد،جنب ترمينال 2،ساختمان اداره كل فرودگاه ، طبقه اول ،اداره 

امور كاركنان –واحد دبيرخانه اسناد پيشنهادي متقاضيان را دريافت مي نمايد .
6  ـ    جلسه بازگشايي پاكت ها: روز  دوشنبه 1397/11/8 ساعت10:00صبح 

ــون ريال   ــت ميلي ــد و بيس ــارد ويكص 7ـ    مبلـغ سـپرده شـركت در مناقصـه: يك ميلي
(1,120,000,000) مى باشد.

 8  ـ      مناقصه گران بايد داراى گواهينامه از مراجع ذيصالح را دارا باشند و همچنين شناسه ملى ، كد 

اقتصادى و روزنامه رسمى را داشته باشند.
اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

وزارت راه و شهرسازى 

شركت فرودگاه ها   و ناوبرى هوايى ايران

اداره كل فرودگاه بين  المللي مهرآباد

3653/  م الف

اصالحيـه
 پيرو چاپ آگهي مزايده شماره 97/3ـ    نوبت اول 

منتشره در صفحه اول روزنامه اطالعات مورخ 1397/10/16
زمان تحويل پاكت هاي سپرده: 1397/11/3 لغايت پايان وقت اداري 

(ساعت 16) روز يكشــنبه مورخ 1397/11/14 (وفق اعالم سامانه) 

كميسيـون مزايـده مي باشد صحيح است.

نوبت اول

بنيـاد 
شهيــد
و   امور ايثارگران

كميسيون معامالت
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ

آگهي مناقصه عمومي 
اداره كل بنياد شـهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ 
ــاس شرايط و  ــته خدمتي زير را بر اس در نظر دارد بس
طرح قرارداد، از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك 
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت به  مرحله اي در س
ــركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. همه مراحل  ش
ــناد تا ارائه پيشنهاد  برگزاري مناقصه ها از دريافت اس

ــامانه  ــايي پاكت ها از طريق درگاه الكترونيكي س ــران و بازگش مناقصه گ
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) (www.setadiran.ir) انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
ــركت در  ــايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت ش در س

مناقصه محقق سازند. 

شماره رديف 
موضوع مناقصه مناقصه 

شماره سريال ثبت مناقصه در 
سامانه ستاد

(www.setadiran.ir) 

197/10

ارائه خدمات درماني، 
مراقبتي، توانبخشي و 

فيزيوتراپي در آسايشگاه ها 
2009750020000016

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 
ــنبه مورخ  مهلت زماني براي دريافت اسـناد مناقصه از سـايت: از روز دوش

1397/10/17 لغايت روز پنجشنبه مورخ 1397/10/27 

مهلت زماني براي ارائه پيشـنهادها: از روز شنبه مورخ 1397/10/29 لغايت 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 

ــنبه مورخ  ــح الي 12 روز سه ش ــاعت 10 صب زمـان بازگشـايي پاكت ها: از س
 1397/11/09

ضمناً متقاضيان محترم براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به آدرس: 
ــالك 31، اداره كل بنياد  ــجد الجواد (ع)، پ ــران، ميدان هفتم تير، روبروي مس ته
شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ مراجعه و يا با شماره تلفن 88846829 تماس 

حاصل نمايند. 
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضويت در سـامانه: 

مركز تماس: 41934 -021 (دفتر ثبت نام 85193768 و 88969737)

جناب آقاي مهندس علي نجفي 
مديريت محترم عامل  شـركت آينده سـازان صنعت سيمان 
درگذشـت مادر همسـر گراميتان را به شـما و خانواده محترمتان 
تسـليت عرض نموده و از درگاه ايـزد منان براي آن مرحومه طلب 

مغفرت و براي بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت مي نمائيم. 
هيئت  مديره و كاركنان

 * كشورهاي اروپايي بايد بهاي استقالل اقتصاد خود از آمريكا را بپردازند
 * زمان اتخاذ تصميم راهبردي اتحاديه اروپا براي انتخاب مسير خود نزديك است
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بقيه از صفحه اول
توليد و كاالهاى اساسى مورد نياز 

مردم است.
به گـــزارش پايـــگاه اطالع 
رسانى معاون اول رئيس جمهورى، 
اسحاق جهانگيرى در   ديدار مدير 
عامل كشـــتيرانى  ايران و جمعى 
از مديران شـــركت هاى مرتبط با 
كشـــتيرانى افزود:  در شرايطى كه 
شركت هاى كشتيرانى خارجى به 
دليل تحريـــم، همكارى خود را با 
ايران قطع كرده اند، مســـئوليت و 
بار مضاعفى بر دوش شركت هاى 
داخلى قرار دارد تا روند واردات و 
صادرات كاال به دليل محدوديت در 
بخش حمل و نقل متوقف نشود.

جهانگيرى از تالش كشتيرانى ايران 
و ساير شركت هاى مرتبط با حمل 
و نقـــل دريايى به خاطر كمك در 
پيشبرد برنامه هاى اقتصادى كشور 
و استمرار فعاليت با وجود فشارها 
و تحريم هاى آمريـــكا قدردانى 
كرد و افزود: بـــا توجه به نقش 
مهم هزينه هـــاى حمل و نقل در 
تعيين قيمت كاال، انتظار دولت از 
شركت هاى كشتيرانى اين است كه 
در مقطع فعلى و شرايط حساس 
كنونى، با همت مضاعف، هزينه هاى 
حمل و نقل را تا حد امكان كاهش  
دهند و اجازه ندهند جريان واردات 

و صادرات كشور با كندى مواجه 
شود.

وى همچنيـــن با اشـــاره به 
تكميل نـــاوگان دريايى و واردات 
انواع كشتى و شـــناور به كشور، 
اين اقـــدام را كارى مهم و بزرگ 
توصيـــف و خاطر نشـــان كرد: 
خوشبختانه با كمك همه بخش ها، 
قرارداد و ساز و كارهاى الزم براى 
اين موضوع در  مدت زمانى كوتاه 
به سرانجام رسيد و تعدادى كشتى 
و شـــناور در اختيار كشور قرار 
گرفت.معاون اول رئيس جمهورى 
گفت: دولت به صورت جدى در 
صدد رفع مشكالت و موانع پيش 
روى كشتيرانى ايران و شركت هاى
 مرتبط نظير تامين سوخت، مسائل 
مالياتى، كمبود كانتينر و ســـاير 
موانع اســـت  و در صورت نياز 
تالش خواهد شد در دوره تحريم، 
مقررات و قوانينى كه مانع فعاليت 
اين شركت ها هستند اصالح شود 
تا كشتيرانى و شركت هاى فعال در 
حوزه حمـــل و نقل دريايى بدون 
دغدغه بتوانند به فعاليت خود ادامه 

دهند.
جهانگيرى همچنين با اشاره 
به ظرفيت هاى گسترده كشور در 
بخش حمل و نقل دريايى، تصريح 
كـــرد: ايران مـــى تواند خدمات 

فراوانى در بخـــش حمل و نقل 
دريايى و ترانزيت كاال به ســـاير 
كشورها ارائه دهد و از اين طريق 

كسب درآمد كند.
رئيس ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى افـــزود: آمريكا در تالش 
است  مهمترين منبع درآمدى كشور 
يعنى فروش نفت ايران را متوقف 
كنـــد و به تصور خودشـــان مى 
خواستند ميزان فروش نفت ايران 
را به صفر برسانند كه به فضل الهى 

موفق نشدند.
وى اضافه كرد: خوشبختانه 
تا كنون توانسته ايم به ميزان مورد 
نياز نفت بفروشيم و به منابع مالى 
آن دســـت پيدا كنيم ضمن آنكه 
ميزان صادرات غيرنفتى كشور هم 
به اندازه اى است كه با درآمدهاى 
حاصل از آن مى توان كشور را اداره 
كرد.در اين جلسه محمد سعيدى 
رئيس هيات مديره و مدير عامل 
كشـــتيرانى  و تعدادى از مديران 
كشـــتيرانى، مهمترين دغدغه ها و 
موانع پيـــش روى فعاليت خود را 
مطرح كردند و با اشـــاره به نقش 
پر اهميت كشـــتيرانى در اقتصاد 
كشور به ويژه در شرايط تحريم، 
خواستار حمايت و نگاه ويژه دولت 
براى رفع تنگناها از اين بخش مهم 

شدند.

جهانگيري: با درآمد حاصل ازصادرات غيرنفتي 

مي توان كشور  را   اداره كرد

بقيه از صفحه اول
وى ســـيطره دالر و همچنين در هم 
تنيدگى اقتصاد اروپـــا و آمريكا را از داليل 
اصلى تأخير در اجراى SPVخواند و افزود: 
اتحاديه اروپا و حتى سه كشور اروپايى طرف 
ايران در برجام  هم در اســـارت و گروگان 
اقتصاد آمريكا هستند، لذا الزم است كه در 
جهت اســـتقالل خود و براى ادامه حيات 

مستقالنه تصميم بگيرند.
قاســـمى ادامه داد: كشورهاى اروپايى 
بايد بهاى استقالل اقتصاد خود از آمريكا را 
بپردازند، چرا كه انجام اين كار مهم حتماً نمى 
تواند بدون هزينه باشـــد به ويژه در اجراى 
كار مهم و تاريخى چون SPVكه مى تواند 
نقطه عطف مهمى براى همبستگى اروپا در 
صحنه جهانى باشد، لذا كشورهاى اروپايى 
بايد در اين برهـــه و مقطع زمانى تصميم 

بگيرند.
سخنگوى وزارت امور خارجه تاكيد 
كرد:   ايران قطعاً مسئوليت عدم اجراى ساز 
و كار مالى موسوم به SPVرا به عهده اروپا 
مى داند و آنها بايد به عنوان مقصر اصلى به 
عواقب اين تصميم فكر كنند، چرا كه ايران 
تاكنون به تمامى تعهدات برجامى خود عمل 
كرده است ولى نهايتاً صبر ايران حتماً حد 
و اندازه اى دارد، لـــذا زمان اتخاذ تصميم 
راهبردى اتحاديه اروپا براى انتخاب مسير 

خود نزديك است.
قاســـمى در واكنش به سخنان يكى 
از تحليلگران سياســـت خارجى كشورمان 
مبنى بر عـــدم اقدام عملى ايران در مواجهه 
با اجرايى نشدن SPVتصريح كرد: برخى 
مســـائل، موضوعات داخلى و خواســـت 
كشور است كه روند خود را در كانون هاى 

قانونگذارى داخلى طى مى كند.
وى افزود: براى مثال امروز در محافل 
مختلف درباره اليحه موسوم به CFTبحث 
مى شود تا چيزى كه در نهايت به نفع كشور 
و نظام اقتصادى ايران باشد اجرا شود، اين 
موضوع بحث كامًال روشن و شفافى است 
كه نيازى به توضيح ندارد و هر آنچه كه در 
دستگاه هاى قانونگذارى تصميم گيرى شود، 

اجرا خواهد شد.
سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: 
برقرارى ارتباط بين تصويب لوايحى چون 
CFT را با موضوع SPVمطلوب نمى بينيم، 
چرا كه موضوع SPVبه عنوان تعهدى كه 

1+4 پس از خروج آمريكا از برجام به ايران 
داد، كامًال روشن است.

قاسمى افزود: 1+4 با توجه به اجراى 
كامل تعهدات   ايران در قبال برجام متعهد 
شد   به منظور برخوردارى ما  از منافع برجام 
پس از خروج آمريـــكا از اين توافق زمينه 
هاى الزم را فراهم كند كه در همين زمينه از 

ارديبهشت امسال مذاكرات ما آغاز شد.
SPV  وى گفت: متأســـفانه در اجراى
با تأخيـــر مواجهيم و اين به دليل پيچيدگى 
موضوع و همچنين كارى دشوار و نوين بين 
ايران و مجموعه اى از كشـــورهاى اتحاديه 
اروپا با ديدگاه هاى مختلف است كه منجر به 

كندى اين روند شده است.
ســـخنگوى وزارت امـــور خارجه 
كارشكنى هاى شديد آمريكا را از داليل مهم 
تأخير در اجراى اين ساز و كار مالى خواند و 
افزود: تهديدهاى مكرر بنگاه هاى اقتصادى 
و تجارى اروپايى توسط آمريكا عاملى بود 
كه نهايتاً منجر به تأخير در به نتيجه رسيدن 

SPV شد.
*مايك پمپئو بيــش از حد صحبت 

مى كند
قاسمى همچنين در باره اظهارات اخير 
وزير امور خارجه آمريكا كه اعمال تحريم ها 
عليه ايران را به نفع مردم دانسته بود، گفت: 
مايك پمپئو بيـــش از حد صحبت مى كند 
و متأســـفانه عليرغم توصيه ها از مشاوران 
ورزيده ترى  هم بهره نمـــى گيرد تا ديد 
بهترى به مردم ايران و شـــرايط منطقه به او 

ارائه دهند.
وى سخنان وزير امور خارجه آمريكا 
را بدون منطـــق و آگاهى كامل از تحوالت 
بين المللى دانست و افزود: مايك پمپئو در 
زمينه پرتاب ماهواره هاى ايرانى كه موضوع 
صلـــح آميز و كامًال پايه گذارى شـــده بر 
بنيان هاى علمى و فنى است، اظهاراتى داشته 
كه اين اقدامات را به موضوع موشكى پيوند 
داده است در حالى كه هيچ قطعنامه اى در 
شوراى امنيت سازمان ملل   ايران را از چنين 

اقداماتى منع نمى كند.
سخنگوى وزارت امور خارجه گفت:   
ايران به عنوان كشـــورى مستقل توسعه و 
پيشرفت دانش و بنيان هاى علمى كشور را با 
همت انديشمندان و جوانان دانشمند كشور 

دنبال مى كند.
قاسمى در باره فعاليت هاى دفاعى و 

موشكى كشورمان  هم افزود: سياست هاى 
موشكى ما كامًال دفاعى و بازدارنده است و 
مغايرتى با قطعنامه 2231 ندارد و عليه هيچ 

كشور ديگرى هم نيست.
وى ادامه داد: وزير امور خارجه آمريكا 
بايد با مراجعه به متخصصان از آنها بخواهد 
كه مجدداً قطعنامه 2231 را برايش تفســـير 
كنند تا با دقت و آگاهى كامل صحبت كند، 
اين براى شخص پمپئو به عنوان وزير امور 
خارجه آمريكا زيبنده نيست كه سخنانش پايه 

و اساس درستى نداشته باشد.
سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: 
آمريـــكا مردم ايـــران را تحريم مى كند و 
آنها را تحت فشـــار قرار مى دهد. صدور 
دارو، تجهيزات پزشكى و اقالمى كه به جان 
انسان ها بستگى دارد و حتى قطعات هواپيما 
و سيستم نگهدارى ناوگان هوايى و كاالهاى 

اين چنينى را هم ممنوع مى كند.
قاسمى افزود: اعمال تحريم هاى آمريكا 
عليه ملت ايران با منطق بهبود اوضاع زندگى 
مردم، ايران آزارى و كامًال غلط اســـت، لذا 
پمپئو بايد دقت كند كه در چه فضايى سخن 
مى گويد؛ مگر مى شود مردم ايران را تحريم 
كنيد و به تعبير خود فشار بيشترى را بر آنها 
بياوريد براى اين كه رفاه بيشـــترى داشته 

باشند؟
وى گفت: مقامـــات آمريكا به علت 
عدم توجه و درايـــت و آگاهى و همچنين 
سياست هاى خصمانه نسبت به ايران به طور 
دائم دچار تناقض گويى در گفتار مى شوند 
كه نهايتاً مورد تمســـخر جامعه جهانى قرار 

خواهند گرفت.
سخنگوى وزارت امور خارجه خاطر 
نشان كرد: ملت ايران، ملتى نيست كه با اين 
نوع فشارها كمر خم كند و در برابر قلدرى 
و زياده خواهى دولت آمريكا سر فرود آورد، 
مقامات آمريكايى تاريخ و تجربه تحريم هاى 
گذشته را مرور كنند كه تا حدى به خودشان 

آيند.
قاســـمى با بيان اين كه بازنده نهايى 
آمريكا  ست، تصريح كرد: روند تحوالت و 
همچنين آگاهى و شعور جامعه جهانى نشان 
مى دهد كه زمان به نفع آمريكا نخواهد بود 
و اين سياســـت هاى نابخردانه چيزى جز 
رســـوايى براى كشورى كه مورد خصومت 

جامعه بين الملل است نخواهد داشت.
*دكتر صادق خرازى  كارشناس مسائل 

بين الملل هم دربرنامه جمعه با سياســـت 
راديوبااشاره به موضوع تحريم ايران گفت: 
آمريكايى ها به تمام معنا در اين تحريم ها 
از سيستم هوشمند استفاده مى كنند وتمامى 
اقتصاد ايـــران را هدف قرار دادند، تا  آن را  

پاى ميز مذاكره بنشانند . 
وى ادامه داد:اگر مديريت كالن منسجم 
دولتى داشته باشيم و بتوانيم كمك كنيم مى 
توان از پس مشكالت برآمدودر اين مسير 

دولت سه راهكار دارد:
1.  از برجام خارج شود كه عوارض آن 

تحريم هاى گسترده اى ايجاد مى كند.
2.  از برجام به بهانه بدقولى و بد عهدى 
تصميم فرابرجام بگيريم كه سياست برجام 

تغيير كند.
3.  بى تفاوت بودن

خرازى با تاكيد براين كه بايد از موقعيت 
خودمان در منطقه استفاده كنيم افزود:برجام 
يك موقعيت تاريخى در سياست خارجى 
ايران  و  يكى از مهمترين اتفاقات است زيرا   
به دنبال انهدام سيستم هسته اى ايران بودند 

اما حاصل نشد.
وى خاطرنشان كرد: ما دشمنان جدى و 
دوستان نه چندان جدى هم داريم اما بايد به 
منافع ملى فكر كنيم. برجام بخشى از منافع 
ما را تامين كرده و بخشى را نتوانسته است 
تامين كند. جايى كه نتوانســـته را بايد قوى 
كنيم و در جهت ثبت موقعيت خودمان قدم 
برداريم. برجام معاهده اى آســـمانى نيست 
پس نمى تواند فاقد مشكل باشد و كسى هم 

كمكى نمى كند.
دربدترين شـــرايط تحريـــم،  برجام 
توانست موقعيت جديدى را ايجاد كند واگر 
هوشمندانه نظارت شود موقعيت خوبى را به 

دست مى آوريم.
فواد ايزدى كارشناس و تحليلگر امور 
بين الملل هم گفـــت:  اروپا دغدغه اى در 
انجام تعهداتش  نـــدار د. درمان اين درد 
اصالح ذهنيت اروپاست كه اگر ايجاد شود 
وضع  فعلى نياز به بازبينى دارد. اروپايى ها به 
دنبال پيدا كردن روابط بانكى هستند كه فعال 
خبرى جدى وجود ندارد. حرفهاى خوبى 
شنيده شد اما عملى هنوز ديده نشدو تا زمانى 
كه احساس كنند ايران در برجام است همين 
كارها ادامه دارد. آمريكا هم ازبرجام خارج 
شد چون احساس كرد امتيازات بيشترى مى 

تواند بگيرد.

 لوح يادبود چهلمين ســـالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى ديروز به دكتر 
عباس شيبانى وزير اسبق كشاورزى و 
نماينده چندين دوره مجلس  وشوراى 

شهر اهدا شد.
به گزارش فارس، اين لوح يادبود 
در ديدار اعضاى ستاد مردمى پاسداشت 
چهلمين ســـالگرد پيروزى انقالب 
اســـالمى، از سوى سردار محمدرضا 

نقدى به شيبانى اهدا شد.
ديدارهاى هفتگى با چهره هاى 
پيشكسوت در عرصه مبارزات انقالب 
اسالمى و همچنين خدمت به مردم پس 
از پيروزى انقالب تحت عنوان «ديدار با 
ياران باوفاى امام(ره)» تا سالروز پيروزى 

انقالب اسالمى ادامه خواهد داشت.
شيبانى در خانه  اجاره اى زندگى 

مى كند
در بخش ديگر اين ديدار آزاده 
شيبانى دختر دكتر شيبانى گفت: پدر 
سال هاست كه ديگر   سخنى نمى گويد؛ 
مگر جمله هاى كوتاه. ايشان متولد سال 
1310 است و قبل از انقالب، ساواك 
پدرم را به خاطر فعاليت هاى انقالبى 13 
سال زندان انداخت ، اما من ياد ندارم 
كه در كل ســـال هاى پس از انقالب 
اسالمى پدرم ذره اى از شرايط سختى 
كه قبل از انقالب بر او تحميل شده بود 

گله كرده باشند.

  پدرم به همراه دايى ام زندانى 
سياسى بودند. زمانى كه بانويى انقالبى 
براى پيگيرى اهداف انقالب به ديدن 
دايى بنده مى آمدند؛ پدرم در جريان 
قرار گرفت و ايـــن خانم را از طريق 
دايى من خواستگارى كرد. در حقيقت 
خواستگارى پدر من در پشت ميله هاى 
زندان انجام شد و پدر معتقد بود كه 
اگر با زنى ازدواج كند كه شرايط فعلى 
را درك كند و بپذيرد؛ مى تواند او را به 
كمال آرامش و آسايش برساند. خطبه 

عقد پدر و مادرم را هم آيت اهللا طالقانى 
خواندند.

دختردكتر شيبانى گفت: پس از 
پيروزى انقالب اسالمى پدر من عضو 
مجلس خبرگان قانون اساسى  و سپس 
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى شد 
و دبيرى اين شورا را به عهده گرفت. 
بعد از آن وزير كشاورزى شد. پدرم 
چند دوره نمايندگي مجلس و عضويت 
شوراى شهر تهران را هم در كارنامه 

خود دارد.

وى با اشاره به مسئوليت دبيرى 
عباس شيبانى در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى گفت: جلسات شوراى انقالب 
اسالمى در منزل ما برگزار مى شد و 
اينجا قدمگاه شهيد ان بهشتى،  باهنر،   
مطهرى و ساير اعضاى اين شورا بود. 
در اين خانه بـــزرگان زيادى رفت و 
آمد و انقالب اســـالمى را هدايت و 
رهبرى مى كردند در واقع اينجا خانه 

انقالب بود.
وى با بيان ايـــن كه پدرم هنوز 
اجاره نشين است؛ گفت: اينجا منزل 
پدرى مادر بنده بـــود. پس از فوت 
پدربزرگم به خاطر ايـــن كه خانه، 
يادگار انقالب اســـالمى است و بايد 
حفظ شود؛ وزارت ارشاد آن را خريد 
و تعهد داد تازمانى كه دكتر شـــيبانى 
در قيد حيات هســـتند ايشان در اين 
خانه اجاره نشين باشند؛ مادرم قبل از 
فوتشان گفته بودند كه مبلغى را هم 
براى اجاره بها به حساب وزارت ارشاد 
و گردشگرى واريز مى كنند، اما در دوره 
جديد وزارت ارشاد، دو مرتبه براى پدر 
بنده حكم تخليه آمد كه اين موضوع 
تا كنون با صحبت هايى حل و فصل 
شده است. وى گفت: با اين كه پدرم 
در نهاد هاى مختلف حضور داشته اند؛ 
وزير كشاورزى بودند و چندين دور 
نماينده مجلس، اما هنوز هم مستاجر 

اســـت و در خانه اى اجاره اى زندگى 
مى كند.

دختر دكتر شيبانى در پايان   گفت: 
سبك زندگى پدر بسيار ساده و محقر 
اســـت و بخش عمده اموال خانه هم 
براى خود ايشان نيست. پدرم هميشه 
دو دست كت شـــلوار داشتند و اگر 
يكى از آنها مندرس مى شد با اصرار 
مادرم، پدر آن را كنار مى گذاشـــت و 
كت شلوار جديد مى پوشيد و اين تنها 
مورد اختالفى مادر و پدر من در طول 

اين سال ها بود.
در اين ديدار،سردار محمدرضا 
نقدى، معاون فرهنگى اجتماعى سپاه 
پاسداران خطاب به دكترشيبانى  گفت: 
خدمت شما رسيده ايم تا چهل سالگى 
انقالب اســـالمى را به شما تبريك 
بگوييم. دعا كنيد نسل هاى پى در پى 
ايران اسالمى همين مسيرى كه شما 
رفته و خط را گم نكرده ايد را حفظ 
كنند و پرچم را دست صاحب اصلى 
خود حضرت حجت ابن الحسن (عج) 

برسانند.
 در ادامه،عباس شيبانى از ياران 
امام خمينى(ره) و پيشكسوتان عرصه 
مبارزه ضمن گراميداشت چهل سالگى 
انقالب و تبريك آن به مردم شريف 
ايران، گفت: «ان شاء اهللا خداوند همه را 
هدايت كند كه خدمتگزار ملت باشند.»

 فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست كشور اعالم كرد:  
بر اساس اظهارات محيط بانان و مشاهدات ميدانى خودم به اين نتيجه 
رسيده ايم كه خودروهاى چينى كه براى محيط بانى خريده شده است، 

بيشتر از يك سال عمر مفيد و كاركرد ندارند.
به گزارش خبرنگار ما، جمشيد محبت خانى با بيان اين مطلب 
در يك نشست خبرى، با انتقاد از كمبود نيرو و امكانات و بى كيفيتى 
تجهيزات در اختيار سازمان محيط زيست تصريح كرد: خودرو هايى كه 
در گذشته در اختيار محيط  بانان قرار مى گرفت، ساخت كشور چين 
بودند كه بر اساس گزارش هاى اعالمى عمر اين خودروها فقط يك 
سال بوده است. بنابراين واجب است امكانات خودرويى محيط بانان 

متناسب با محل ماموريت آنان و صعب العبور بودن مناطق باشد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســـت كشور در ادامه با اشاره 
به اينكه مجوز خريد 150 خودروى خارجى تويوتاى هايلوكس را 
گرفته ايم، گفت: قرار بود 450 موتور خارجى با كيفيت به يگان محيط 
زيست تحويل داده شود اما به داليلى اين اتفاق نيفتاد بنابراين تصميم 

گرفته شـــد كه بودجه اين موتورها به خريد 70 دستگاه خودروى 
ديزلى از نوع فوتون اختصاص يابد البته در حال رايزنى هســـتيم تا 
700 دستگاه موتورسيكلت از طريق سازمان تمليكى براى يگان محيط 
زيست كشور تامين شود.وى  با بيان اين كه سعى داريم در سال آينده 
حق الكشف هاى محيط بانان را پرداخت كنيم، گفت: متاسفانه از سال 
94 حق الكشـــف محيط بانان پرداخت نشده است در حالى كه اين 
حق محيط بانان است بنابراين سعى داريم تا سال آينده حق الكشف 
محيط بانان و نيروهاى انتظامى  كه در  كشفيات محيط زيستى نقش 
داشتند را پرداخت كنيم. محبت خانى با بيان اينكه بيمه محيط بانان 
مشابه كاركنان ناجا خواهد شد، اظهار داشت: قرار است تمامى محيط 
بانان و خانواده هاى آنان مشابه كاركنان ناجا بيمه تكميلى، بيمه مسئوليت 

و بيمه خانه و خانواده داشته باشند. 
هزينه بيمه هم از 35 ميليارد تومان بودجه مستقل يگان پرداخت 
خواهد شد. همچنين مقرر شد خودروها و موتورسيكلت هايى كه براى 
يگان محيط زيست كشور تهيه  مى شود حتما بغل نويسى   شوند تا بعد 

از تحويل به استان ها فقط در حوزه محيط  بانى استفاده شوند.
به گفته وى   60 ميليارد تومان براى خريد تجهيزات يگان محيط
زيست در نظر گرفته شده است. ســـعى داريم براى سال آينده اين
تجهيزات را خريدارى كنيم و برنامه ما اين است كه اين تجهيزات از

تجهيزات ناجا باشد كه كيفيت قابل اطمينانى دارند.
به گزارش خبرنگار ما، پس از اين نشست با حضور سردار حميد
عطايى، جانشين پليس پيشگيرى ناجا و سردار زارع، مسئول يگان هاى
دستگاهى در ستاد كل نيروهاى مسلح از خودروهاى واگذار شده به اين
يگان از جمله يك دستگاه تويوتاى لندكروز به منظور سركشى هاى غير

مترقبه از پاسگاه هاى محيط بانى بازديد شد.
 خبر ديگر اينكه، معاون محيط زيست طبيعى سازمان حفاظت
محيط زيست از تصميم اين سازمان براى اعتراض به رأى دادگاه پرونده
«ايران» - ماده يوزپلنگ نجات يافته از دست قاچاقچيان   خبر داد و
گفت: در مهلت قانونى تجديدنظرخواهى مى كنيم چون امكان بازگشت

«ايران » به طبيعت وجود ندارد.

وزير آموزش و پرورش گفت: اخذ هر 
گونه وجه اجبارى از اولياى دانش آموزان 
ممنوع اســـت، اگر مصاديقى در اين زمينه 

وجود دارد، پيگيرى مى شود.
به گزارش ايرنا، ســـيد محمد بطحايى 
در جلســـه علنى ديروز مجلس براى پاسخ 
به سئوال حسين مقصودى نماينده سبزوار   
درباره ايـــن كه چرا در مدارس كشـــور، 
هزينه هاى باالى تحصيل گرفته مى شـــود    
اظهار داشت: يكى از كاستى ها و نقايصى كه 
همواره مشكالتى را بر ساير اركان آموزش و 
پرورش ايجاد مى كند و گاهى منتج به بروز 
حوادثى در مدارس مى شـــود، نبودن سرانه 
كافى براى انجام امور جارى مدرسه است. 

بطحايـــى ادامه داد:   بـــا عنايتى كه 
نمايندگان در بودجه امسال براى اعتبارات 
آموزش و پرورش پيش بينى كردند، حدود 
20 درصد اعتبارات سرانه ما نسبت به پارسال 
افزايش پيدا كرده است  به نحوى كه در 9 
ماه ابتدايى امسال 51 درصد از حدود 340 
ميليارد تومان اعتباراتي كه براى ما در نظر 

گرفته شده بود محقق شد .
وى تصريح كرد: در دو ماه اخير عالوه 
بر اعتبارات سرانه،سازمان برنامه و بودجه 
120 ميليارد تومان ديگر از ساير رديف ها به 
اين وزارتخانه اختصاص داد و 200 ميليارد 
تومان ديگر در راه است كه در همين روزها 

اختصاص داده مى شود.
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: البته 
اين بدين معنا نيست كه در مدارس به دليل 
كمبود اعتبارات سرانه، مردم را تحت فشار 
بگذاريم و بخواهيم به زور و اجبار از مردم 
كمك هايـــى را دريافت كنيم، اخذ هر گونه 
وجه اجبارى از اوليا دانش آموزان در برخى 
مناطق كه منجر به ترك تحصيل مى شـــود 
اكيدا ممنوع است.وى به بيانات رهبر معظم 
انقـــالب مبنى بر اين كه آموزش و پرورش 
سرنوشت ساز است و هر چه هزينه شود، 
سرمايه گذارى اســـت، اشاره كرد و گفت: 
اين بدان معناست كه  بايد كيفيت آموزش و 

پرورش را در كشور باال ببريم.
وى افزود: اگر منظور نمايندگان در مورد 
گرفتن هزينه اجبارى در مورد مدارس غير 

دولتى است بايد بگويم امسال سامانه هاى 
نظارتى گسترده اى در مدارس قرار داديم كه 
جلو  تخلفات را مى گيرد و اين كار باعث 
شد مجوز تعدادى از اين مدارس لغو شود.

وى اظهار داشت: اگر منظور نمايندگان 
در اين مورد مدارس دولتى اســـت، بايد 
بگويم در سال تحصيلى امسال و تابستانى 
كه پشت سر گذاشتيم از معدود سال هايى 
بود كه بخشنامه هايى صادر كرديم كه هيچ 
مدرسه اى حق دريافت وجوه نقدى را ندارد، 
حتى اين وجوه براى كمك به مدرسه باشد.

وزير آموزش و پرورش خاطرنشـــان 
كرد: امســـال 33 هزار و 111 مدرسه يعنى 
نزديك به 32 درصد به صورت مســـتقيم و 
غير محسوس مورد نظارت قرار گرفتند كه 
هيچ سالى اين اتفاق نيفتاده بود، از اين رقم 
شـــائبه تخلف در 820 مدرسه ديده شد كه 
البته فقط بحث مالى در آن نبود بلكه تخلفات 

ديگرى در آن بوده است.
بطحايـــى گفت: از ايـــن 33 هزار و 
111 مدرسه، در 68 درصد مدارس دستور 
العمل هاى ما مـــورد توجه قرار گرفته و در 
1,4 درصد مدارس تخلف رخ داده اســـت 
كه بر اســـاس نظارت ما، مديريت 10 مدير 
مدرســـه لغو شـــد و عده اى هم به كميته 

تخلفات ادارى معرفى شدند. 
وى ادامه داد: 254 شـــكايت در مورد 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس داشتيم كه 
14 مورد از شـــكايت انصراف دادند و بقيه 
موارد تا آخرين شكايت مورد بررسى قرار 

گرفت..
نماينده سبزوار پس از شنيدن سخنان 
وزير آموزش و پرورش از پاســـخ هاى وي 

قانع شد .
آغاز رتبه بندى معلمان نزديك است

وزير آمـــوزش و پرورش همچنين به 
سئوال حسن كامران نماينده مردم اصفهان 
درباره اقدام اين وزارتخانه براى اجراى نظام 
رتبه بندى معلمان و استقرار نظام پرداخت ها 
بر اساس تخصص ها و شايستگى ها پاسخ  
داد و گفت: رديف مستقل در اليحه بودجه 
98 براى اجراى رتبه بندى معلمان اختصاص 
يافته اســـت و با افتخار مى گويم بعد از 5 

سال كه موضوع رتبه بندى مطرح بوده است 
به مرحله عملياتى شدن و آغاز رتبه بندى 

نزديك مى شويم. 

بطحايى اظهار داشت: رتبه بندى مى تواند 
زمينه را براى ارتقاى كيفيت فراهم كند. البته 
در ســـند تحول بنيادين به عنوان نقشه راه 
نظام آموزش و پـــرورش هم اين موضوع 
بارها مورد تاكيد قرار گرفت .وي همچنين 
گفت: اليحه رتبه بندى در دستور كار دولت   
و دقيقا براســـاس قانون بودجه تنظيم شده 
است كه با دستور رئيس جمهورى از اوايل 
شهريور در دستور كار كميسيون هاى دولت 
قرار گرفـــت. بطحايي ادامه داد: اليحه رتبه 
بندى معلمان تا پايان امسال تقديم مجلس 
مى شود و با عنايت نمايندگان اميدواريم گام 
بسيار مهمى براى ارتقا ى آموزش و پرورش 
برداشته شـــود.نمايندگان هم با 112 راى 
موافق از مجمـــوع 217 نماينده حاضر اين 

پاسخ ها را قانع كننده دانستند.
خبرديگراين گه عضو هيات رئيســـه 
مجلس گفت: هيچ اســـتيضاحى در دستور 
كار مجلس قرار ندارد و تمام اســـتيضاح ها 
از دســـتور كار مجلس خارج شده است.

به گزارش ايرنا، على اصغر يوسف نژاد در 
حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در پاسخ 
به اين ســـئوال كه آيا با طراحان استيضاح 
صحبت شده اســـت يا خير اظهار داشت: 
طراحان تمام استيضاح ها امضاهاى خود را 

پس گرفتند.
مصوبات مجلس 

نمايندگان مجلس در مصوبه اى تبليغ 

كاالهاى خارجى داراى مشابه يا نمونه كاالى
ايرانى در صدا و سيما و مطبوعات را ممنوع

كردند.
به گزارش ايســـنا، در جريان بررسى
طرح اصالح قانون حداكثر استفاده از توان
توليدى و خدماتى در تأمين نيازهاى كشور
و تقويت آنها در امـــر صادرات و اصالح
ماده(104) قانون ماليات هاى مســـتقيم ماده
18 اين طرح را به تصويب رســـاندند كه
براساس آن دستگاه هاى صدر موضوع ماده
(2) اين قانون و تبصـــره (2) آن عالوه بر
الزام به خريد كاالها و خدمات از فهرست
توانمندى هاى محصوالت داخلى موضوع
بند (الف) مـــاده (4) اين قانون، در تدارك
و تأمين كاالهـــاى مصرفى، مصرفى بادوام،
تجهيزات و تأسيسات غيرطرحى(پروژه اى)
مورد نياز خود، ملزم به خريد محصوالت

داخلى و كاالهاى ايرانى هستند.
به موجـــب اين مصوبه فهرســـت
محصوالت داخلى و كاالهاى ايرانى ساالنه
توســـط وزارت صنعت اعالم خواهد شد.
در موارد مربوط به حوزه اختيارات وزارت
جهاد كشاورزى نظر اين وزارتخانه دريافت

و عيناً در اين فهرست اعالم مى شود.
در ادامه ماده 19 اين طرح به تصويب
مجلس رســـيد كه به موجب آن به منظور
حمايت از كاالى ايرانى موضوع اين قانون،
تبليغ كاالهاى خارجى داراى مشابه يا نمونه
كاالى ايرانى در صدا و ســـيما، مطبوعات،
تابلوهاى شهرى يا ديوارى، وسايل حمل و
نقل همگانـــى، اوراق چاپى، تلفن و فضاى
مجازى ممنوع و رسانه پخش كننده آگهى هر
يك به جزاى نقـــدى معادل ده برابر قرارداد

پخش آگهى، محكوم مى شوند.
نماينـــدگان در جلســـه علنى ديروز
مجلس همچنين، مواد 20 و 21 طرح اصالح
قانون حداكثر اســـتفاده از توان توليدى و
خدماتى در تأمين نيازهاى كشور را تصويب

كردند.
آنان مقرر كردند: هيات نظارت بر قانون
حداكثر استفاده از توان توليد داخل با استفاده
از امكانات و نيروهاى موجود دستگاه هاى

اجرايى تشكيل شود.

يك روزنامه فرامنطقه اى عربى زبان خبر 
نيروى دريايــــى ارتش   ايران درباره اعزام يك 
ناوگروه ايران به اقيانوس اطلس را چالشــــى 

بزرگ براى آمريكا توصيف كرد.
به گزارش فــــارس، روزنامه فرامنطقه اى 
«راى اليوم» درباره خبر اعزام ناوگروه ايران به 
اقيانوس اطلس يادداشتى را با اين عنوان منتشر 
كرد كه «بعد از روســــيه و چين ايران سومين 
كشورى است كه كشــــتى جنگى به نزديكى 
آب هاى منطقه اى آمريكا مى فرستد و اگر مورد 
حمله قرار گيرد عليــــه پايگاه هاى پنتاگون در 

خليج (فارس) مى تواند واكنش دهد.»
در مقدمه اين يادداشت آمده است: ايران 
سومين كشور در جهان است كه بعد از روسيه و 
چين به آب هاى منطقه اى اياالت متحده نزديك 
مى شود و اين يك چالش بزرگ و قابل توجه 
نظامى است و كارشناسان نظامى را بر آن داشته 
سئوال هايى را مطرح كنند در مورد اين كه آيا 
ايران نظير پيشرفتى كه در زمينه قدرت موشكى 
خود داشته يك نيروى نظامى هم توسعه داده 

است؟
بنا به نوشته راى اليوم، در طى چند سال 
گذشته، نيروى دريايى ايران كشتى هاى آمريكايى 
را از نزديك شدن به آبهاى حوزه دريايى خود 
بازداشته است تا جايى كه  در سپتامبر گذشته 
تلويزيون ايران ويديوى منتشرنشــــده اى از 
نزديك شدن قايق هاى تندروى سپاه پاسداران به 
يكى از بزرگ ترين رزم ناوهاى آمريكايى جهان 
در خليج فارس را منتشــــر كرده است در اين 
ويديو تصاويــــرى از رويارويى ميان قايق هاى 

تندرو سپاه با ناو هواپيمابر «تئودور روزولت» 
به نمايش درآمد و گفته شده كه اين ويديو اول 
فروردين  ســــال جارى ضبط شده  و از طريق 
آن طرف ايرانى به فرمانده ناو هشدار داده براى 

جلوگيرى از عواقب هر جنگى احتياط كنند.
راى اليوم ادامه داد: در يك شگفتى نظامى، 
نيروى دريايى ايران روز جمعه اعالم كرد كه در 
ماه مارس يك كشتى جنگى به اقيانوس اطلس 
اعزام خواهد كرد تا هفته ها در نزديكى آب هاى 
منطقه اى اياالت متحده مستقر شود. طبق گزارش 
رسانه هاى بين المللى، يك ناوشكن پيچيده با 
سيســــتم هاى جنگى نظامى و   سايبرى ارسال 

خواهد شد.
اين روزنامه ادامه داد: امير دريادار «تورج 
حسنى مقدم»، جانشين فرمانده نيروى دريايى 
ارتش ايران با بيان اين كه براى اين سفر ،ناوگروه 
ايران كره زمين را دور مى زند، بيان كرد: يكى از 
اعضاى ناوگروه ايرانى ناوشكن بالگردبر سهند 
خواهد بود كه به عنوان پيشرفته ترين ناوشكن 

غرب آسيا، معرفى شده است .
راى اليوم تاكيد كرد: اعزام ناوگروه ايران 
به نزديكى آب هاى منطقه اى آمريكا اگر انجام 
شــــود چالش واقعى از سوى ايران خواهد بود 
و  اين سومين كشور ضد اياالت متحده پس از 
جنگ جهانى دوم خواهد شد كه پس از اتحاد 
جماهير شوروى - روسيه و سپس چين  يك 
كشتى نظامى به نزديكى آب هاى امريكايى اعزام 

مى كند.
به عقيده نويسنده، چالش ايران براى آمريكا 
اين است كه براى مدت طوالنى و در يك منطقه 

حساس در درياهاى آزاد بدون وابستگى به يك 
بندر پشتيبانى لجستيك خواهد ماند؛ صرف نظر 
از اينكه امكان لنگر انداختن در ونزوئال را دارد.

اين روزنامــــه با بيان اين كه ايران معموال 
برنامه هاى نظامى را كه از آن خبر مى دهد عملى 
مى كند، افزود: از همين رو كارشناسان، اظهارات 
فرماندهان تهران را تائيــــد مى كنند، اما درباره 
قدرت واقعى نيروى دريايى ارتش ايران جاى 
بحث اســــت. ايران پيشرفت صنعت موشكى 
خود را نشان داده و يك واقعيت نظامى جديد 
در خاورميانه اعمال كرده است، از جمله اينكه 
از طريق حزب اهللا لبنان جلو  سركشى اسرائيل 
را گرفته به گونه اى كه اين رژيم اشــــغالگر از 
زمان جنگ ژوئن 2006 ديگر جرات حمله به 
لبنان را پيدا نكرده است و اعتقاد بر اين است كه 
ايران   نيروى  دريايى فراتر از درياى مديترانه را 

توسعه داده است.
نويسنده تصريح كرد: ناوشكن ايرانى دائما 
تحت كنترل نيروى دريايى اياالت متحده خواهد 
بود ، اما پنتاگون از واكنش ايران عليه پايگاه هاى 
نظامى اياالت متحده و كشــــتى هاى جنگى در 
كشــــورهاى عربى حاشــــيه خليج  فارس  و 
آب هاى آن هراس دارد،  سناريويى كه به طور 

جدى مطرح است.
راى اليوم در پايان آورده است: واشنگتن 
چندين بار ايران را به جنگ تهديد   و ايران هم 
نيروهاى نظامى آمريكا را بارها تحريك كرده ، اما 
پنتاگون احتياط پيشه كرده است. كاخ سفيد، از 
جمله دونالد ترامپ    كه تصميمات ناگهانى 
او شناخته شده است، از تهديد مستقيم ايران 

اجتناب كرده اند.
در خبرى ديگــــر، دريادار خانزادى اعالم
كرد: خزر جاى نيروى فرامنطقه اى نيســــت.
فرمانده نيروى دريايى ارتش با  تاكيد بر اين كه
در خزر اجازه حضور هيچ نيروى فرامنطقه اى را
نمى دهيم و قطعا با اين موضوع برخورد مى كنيم
گفت: خزر درياى صلح و دوستى است و همه
كشورهاى پيرامونى آن همين رويكرد را دنبال

مى كنند.
وى افــــزود: رزمايش هاى امداد و نجات،
تاكتيكى و مقابله با دزدان دريايى ميان نيروهاى
دريايى ايران و روسيه برنامه ريزى و در آينده اى

نزديك اجرا خواهد شد. 
به گفته دريادار خانزادى، در خزر روابط
پايدار بسيار خوب و منظمى داريم كه امروزه
مى توان گفت يك شكل ســــنتى به خودش
گرفته اســــت و كشورهاى اين منطقه به خوبى
همديگر را در اين فضا درك مى كنند. خزر يك
درياچه بســــته است و امنيت آن را كشورهاى

منطقه برقرار كردند.
وى برگزارى رزمايش مشترك دريايى ايران
و روســــيه در آينده را يكى ديگر از زمينه هاى
گســــترش همكارى هاى دو جانبه دانست و
اظهار  داشت: رزمايش هاى مشترك ميان ايران و
روسيه، قطعا ما را به   سطح باالترى از همكارى
در دريا در سطوح راهبردى، تاكتيكى و عملياتى
خواهد رساند. قطعا رزمايش هاى امداد و نجات،
تاكتيكى و مقابله با دزدى دريايى ميان نيروهاى
دريايى ايران و روسيه برنامه ريزى و در آينده اى

نزديك اجرا خواهد شد.

ديدار شهردار تهران با دكتر ظريف
  شـــهردار تهران ظهر ديروز ميهمان محمدجواد ظريف در وزارت 

امور خارجه بود.
به گزارش شهرنوشـــت، پيروز حناچى ظهر ديروز و به صرف ناهار 

كارى با محمدجواد ظريف، در وزارت امور خارجه ديدار و گفتگو كرد.

 تالطم در واشنگتن
تعطيالت پايان سال ميالدي (2018) و آغاز سال جديد ژانويه 2019 پايان 
گرفت و سياستمداران مسئول آمريكايي در حالي به واشنگتن برگشته اند كه تحول 
در كنگره آمريكا را شاهدند. مجلس نمايندگان در كنگره با اكثريت نمايندگان از 
حزب دمكرات آغاز بكار كرده است و خانم «نانسي پلوسي» سياستمدار با تجربه 
دمكرات ها را به رياســت مجلس انتخاب و در اولين جلسه  اليحه درخواست 
مالي    5 ميليارد دالري رئيس جمهور (ترامپ) براي ساخت ديوار در مرز آمريكا و 
مكزيك را رد كردند. در مجلس سنا كه حزب جمهوريخواه با احتساب 5 سناتور 
بيشتر از دموكراتها اكثريت شكننده اي دارد در ادامه حمايت همه جانبه و يكپارچه 
از ترامپ، دچار ترديد جدي شــده است. در آغاز سال جديد از سوي ترامپ 
و مخالفت مجلس نمايندگان با او چنان طوفان سياســي كليد خورده است كه 
اغلب رسانه هاي غربي خبر از تالطم در واشنگتن داده اند. اين تالطم در اختالف 
رئيس جمهور آمريكا با مجلس نمايندگان در كنگره چنان باال گرفته است كه ارائه 

بودجه ملي از سوي ترامپ به كنگره را دچار مشكل خواهد كرد. 
ترامپ تعطيلي دولت فدرال را اعالم كرده است و در تاريخ سياسي آمريكا 
براي چهارمين بار اســت كه رئيس دولت فدرال (رئيس جمهور) دست به آن 
مي زند. بر اســاس آمار نزديك به 450 هزار نفر از كارمندان دولت فدرال فعًال 
خانه نشين شده اند و به دستور رئيس جمهور تا اطالع بعدي نبايد بر سر كار حاضر 
شــوند، اما حقوق ماهانه رسمي خود را دريافت خواهند كرد و به همين تعداد 
نزديك به 500 هزار نفر از كارمندان دولت نيز، فعالً هيچگونه دريافتي نخواهند 
داشت و در تعطيلي بسر مي برند! از 15 وزارتخانه دولت فدرال، 9 وزارتخانه يا 
بطور كامل و يا عمالً به صورت نيمه تعطيل درآمده اند. بسياري از مراكز و ادارات 
دولتي و خدمات رساني به مردم نيز تعطيل و بسته شده اند تا بازگشايي مجدد از 
ســوي كاخ سفيد ابالغ شود! رسانه هاي آمريكايي گزارش كرده اند، اين روزها 
اگر در واشنگتن كسي بخواهد ازدواج كند و آن را به ثبت رسمي برساند، بايد 
صبر كند كه رئيس جمهور با مجلس نمايندگان به توافق برسند و دستور از سر 
گيري فعاليت هاي دولت فدرال صادر شود تا دادگاهي در پايتخت آمريكا گواهي 

رسمي ازدواج بدهد. 
طوالني ترين زمان تعطيلي حكومت در آمريكا 21 روز بود، اما ترامپ گفته 
اســت اگر چند سال هم اين تعطيلي بطول انجامد، او از پيشنهاد خود انصراف 
نخواهد داد و ممكن اســت حالت اضطراري و فوق العاده اعالم كند! در هفته 
گذشته ترامپ بصورت دائمي در صحنه رسانه اي آمريكا حضور داشت و مدام 
با پرخاشــگري، دمكراتها و مجلس نمايندگان را مخاطب قرار داد. او در اين 
مصاحبه ها، اروپائي ها را هم بي نصيب نگذاشت و درباره موفقيت هاي خود كه 
ديگر آمريكا براي هيچ كشور و دولت خارجي هزينه نمي پردازد گفت: «مي دانم 
كه90 درصد اروپائي ها از من نفرت دارند و همين نشــانه خوبي است كه من 
جلوي  هزينه هاي مالــي را در خارج از آمريكا گرفته ام.» در همين مصاحبه ها 
سياســت تحريم عليه ايران را موفقيت آميز خواند و گفت«اكنون اقتصاد ايران 
فروپاشيده است و هر هفته يك تظاهرات بزرگ در اين كشور صورت مي پذيرد! 
اما من بسيار مشتاق مذاكره مستقيم با ايرانم!» البته از رئيس جمهوري كه «جان 
بولتون» نژاد پرست و متكي به منبع اطالعاتِي باند مريم رجوي«منافقين» «معاون 
امنيتي» كاخ سفيد و ترامپ است، چنين اظهارنظري درباره نتايج تحريم و ايران 
چندان تعجب آور نيست. همين اظهارنظر ترامپ را برخي از كارشناسان سياسي و 

رسانه ها در آمريكا نشانه اي از بي اطالعي او از واقعيت ها درباره ايران دانسته اند.
تقابل ترامپ با كنگره آمريكا از آغاز سال نو به سرعت او ج گرفته است. 
شدت اين تقابل در حاليكه روابط كاخ سفيد با رسانه  ها بسيار تيره است صحنه هاي 

خبري و تفسيري را عليه رئيس جمهور آمريكا تشديد كرده است.
دو مؤسســه مشهور نظرسنجي ها و ارزيابي هاي آينده سياسي در گزارش 
خود آورده اند، سال 2019(امسال) پايان دوره ترامپ و حضور او در كاخ سفيد 
خواهد بود. در حاليكه او خود را موفق ترين رئيس جمهور در تاريخ رياســت 
جمهوري آمريكا مي خواند و گفته است«اگر سقوط كند،  آشوب سراسر آمريكا 
را فرا خواهد گرفت». در بسياري از محافل سياسي واشنگتن زمزمه «استيضاح» 
رئيس جمهور به صورت علني شنيده مي شود. روزنامه «اينديپندنت» در گزارشي 
از مشــكالت داخلي و خارجي ترامپ نوشت: «بدهي آمريكا بعد از دو سال از 
رياست جمهوري ترامپ 2 تريليون دالر افزايش پيدا كرده است و اكنون به مرز 
22 تريليون دالر نزديك شده است. در حالي كه او وعده داده بود تا هشت سال 
آينده بدهي آمريكا را صفر خواهد كرد». ترامپ به روزنامه واشگتن پست گفته 
بود « فكر مي كنم مي توانم به سرعت بدهي آمريكا را صفر كنم و من اينكار را 
به سرعت انجام خواهم داد!»  تا اينجا هيچ نشانه اي از مصالحه ترامپ با كنگره، 
به خصوص مجلس نمايندگان كه اكنــون دمكراتها در آن اكثريت دارند، ديده 
نمي شود. از ســوي ديگر در داخل حزب جمهوريخواه به خصوص در سناي 
آمريكا نقدها عليه سياست هاي داخلي و خارجي او علني شده است. اگرچه هنوز 
پيش بيني آينده رياست جمهوري ترامپ براي همين دوره يا براي نامزدي دوره 
آينده زود اســت اما همه نشانه ها در شروع سال جديد 2019 از ادامه تالطم در 
واشنگتن و تقابل شديد سياسي كنگره با كاخ سفيد در ادامه سياست هاي بحران 

آفرين داخلي و خارجي رئيس جمهور آمريكا حكايت دارد.

وزير آموزش و پرورش  : اليحه رتبه بندى معلمان تا پايان سال تقديم مجلس  مى شود

  رأي اليوم: قدرت نيروي دريايي ايران به فراتر از مديترانه رسيده است

عراقچى: سند جامع همكارى راهبردى ايران و افغانستان به زودى نهايى مى شود

همسران شهدا و ايثارگران با 25 سال سابقه بازنشسته مى شوند
معاون حقوقى و امور مجلس بنياد شـــهيد و امور 
ايثارگران گفت: همسران شـــهدا، جانبازان و آزادگان 
مى توانند با 25 سال سابقه كار و 30 روز حقوق يعنى با 
5 سال سنوات ارفاقى از خدمات بازنشستگى بهره مند 

شوند.
به گزارش ايرنا، بر اســـاس ماده 24 قانون جامع 
خدمات رسانى به ايثارگران، همسران شهدا، جانبازان 50 
درصد و باالتر، شيميايى و اعصاب و روان (متوفى يا در 
قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت 5 سال و 
باالتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج كرده اند، در صورت 
شـــاغل بودن مى توانند با 5 سال سنوات ارفاقى از امتياز 
بازنشســـتگى پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياى 
كامل بهره  مند شوند.مهدى ايزدى درباره اجراى اين قانون 
به ايرنا اظهار داشت: طبق ماده 24 قانون جامع خدمات 
رسانى به ايثارگران، همسران شهدا، جانباران 50 درصد به 

باال و آزادگان مى توانند بر اساس قانون، با 25 سال سابقه
و 30 روز حقوق بازنشسته شوند.وى تصريح كرد: مشكل
اصلى براى اجراى اين موضوع، نداشتن اطالعات آمارى
از متقاضيان اين ماده قانونى است كه به همين منظور اكنون
به تمام ادارات بنياد شهيد در سراسر كشور ابالغ شده است
كه نسبت به جمع آورى اين اطالعات از همسران شهدا،

جانبازان و آزادگان اقدام كنند.
ايزدى ادامه داد: اكنون متوليان امر در بنياد شهيد در
حال جمع آورى آمار از اين افراد هستند تا پس از اين اقدام
برآورد مالى آن انجام شود، پيشنهاد داده مى شود تا دولت
آيين نامه آن را تدوين و تصويب كند تا زمينه اجرايى يابد.
به گفته وى، پس از تدوين آيين نامه، مشخص شدن تعداد
همسران شهدا، جانبازان و آزادگانى كه مى خواهند از اين
قانون استفاده كنند، تامين مالى آن انجام مى شود و متقاضيان

از اين قانون بهره مند مى شوند.

رئيس جمهورى: دكتر هاشمى از سرمايه هاى ارزشمند كشور  است
روحانى بـــا تأكيد بر اينكه نام 
قاضى زاده هاشمى در تاريخ بهداشت 
و درمان كشور ماندگار خواهد بود، 
گفت: طرح تحول سالمت با قوت 

تمام تا پايان راه ادامه خواهد يافت.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
رياســـت جمهورى، حجت االسالم 
حســـن روحانى رئيس جمهور در 
جلسه عصر ديروز   هيات دولت كه 
رياست آن را برعهده داشت، ازدكتر 
سيدحســـن قاضى زاده هاشمى به 
عنوان وزيرى بسيار پرتالش و دلسوز 
كه بيشترين سفر به استان ها و نقاط 

دوردست كشور را براى رسيدگى به 
امر سالمت مردم داشت، ياد كرد. 

 وى بـــا اشـــاره بـــه اينكه 
قاضى زاده هاشـــمى كسى بود كه به 
كار خود عشـــق مى ورزيد و با تمام 
توان در توسعه خدمات سالمت و 
حل مشكالت كوشا بود، گفت: بدون 
ترديد نام او در تاريخ بهداشـــت و 

درمان كشور ماندگار خواهد بود.
روحانى،  طرح تحول سالمت را 
از اولويت هاى اصلى دولت يازدهم 
و دوازدهم دانست كه با گسترش چتر 
سالمت در همه مناطق كشور و كاهش 

هزينه هاى سالمت مردم همراه بوده
است و با قوت تمام تا پايان راه ادامه
خواهد يافت. رئيس جمهورى افزود:
دكتر هاشمى از سرمايه هاى ارزشمند
كشور و دولت بوده و هست و مايل
بوديم كه حضور ايشان در جلسات

دولت كماكان ادامه پيدا كند.
روحانى با تشكر از تالش هاى
قاضى زاده هاشمى در دوران حضورش
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكى، اظهار اميدوارى كرد دولت
بتواند از همفكرى و همكارى ايشان

به هر نحو استفاده كند.

معاون سياسى وزير خارجه 
ايران با بيان اين كه تا قبل از برگزارى 
انتخابات رياســــت جمهورى در 
افغانستان به رايزنى هاى بسيار جدى 
و مستمر نياز داريم، گفت كه سند 
جامع همكارى هاى راهبردى دو 
كشــــور در كمتر از دو هفته آينده 

نهايى مى شود.

سيد عباس عراقچى كه به كابل 
رفته بــــود، در گفتگويى با صدا و 
ســــيما درباره رايزنى ها با مقامات 
افغان  گفت: تصور ما اين است كه 
طى ماه هاى آينده به ويژه تا قبل از 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
در افغانستان به رايزنى هاى بسيار 
جدى و مســــتمرى احتياج داريم.

عراقچى تحــــوالت در منطقه را 
سريع و مهم خواند و گفت: نياز 
داريم مشورت هاى مستمر داشته 
باشيم.معاون سياسى وزير خارجه 
ايران با بيان اينكه بيشتر كميته هاى 
پنجگانه به كار خود پايان داده اند، 
همچنين اعالم كرد كه سند جامع 
همكارى هاى راهبردى دو كشور در 

كمتر از دو هفته آينده نهايى خواهد 
شــــد. عراقچى با تاكيد بر اهميت 
همكارى هاى اقتصادى با افغانستان 
افزود: اكنون حجم صادرات ايران به 
افغانستان ساالنه به پنج ميليارد دالر 
رسيده اســــت و در شرايط جديد 
تحريم، بايد سازوكارهاى جديدى 
در حوزه همكارى هاى اقتصادى 

ايجاد و طراحى كنيم.
وى با اشاره به ديدار دو ساعته
اش با رئيس جمهورى افغانستان
بيان كرد: روابط ايران و افغانستان،
دوستانه و بر اساس احترام متقابل
است اما نگرانى ها و مشكالتى  هم
در چارچوب ايــــن روابط وجود

دارد.

انتقاد ايران از اتحاديه اروپا براي تأخير در اجراي ساز وكار مالي

اهداي لوح يادبود چهلمين سالگرد پيروزي انقالب به دكترعباس  شيباني

خودروهاى چينى محيط بانان فقط يك سال عمر مفيد دارند

ديدار سرلشكر موسوى با رئيس مجلس 
در باره بودجه ارتش

  سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى فرمانده كل ارتش   و امير دريادار 
حبيب اهللا ســـيارى معاون هماهنگي ارتش، در باره موارد مختلف از جمله 
ارتقاى معيشت كاركنان و بازنشســـتگان ارتش، بودجه 98 ارتش و ديگر 

موضوعات با على الريجانى رئيس مجلس  گفتگو كردند.



تقاضاى ثبت فرهنگى خانه پدرى 
تختى و زورخانه پوالد 

عضو كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران با اشاره به 
سالروز فوت تختى، خواستار توجه ويژه نسبت به دو يادگار به جا مانده 

از پهلوان تختى شد.
به گزارش ايلنا، وقتى نامى از تختى به ميان مىآيد هميشه اين جمله 
در ذهن ما تداعى مىشود كه «پهلوانان نمىميرند» اما تا چه اندازه سعى 

مىكنيم كه ياد و نام پهلوانانمان را زنده نگاه داريم؟
يكـــى از راههاى ماندگار كردن نام و ياد قهرمانان و پهلوانان، حفظ 
محل زندگى و مكانهايى اســـت كه مملو از خاطرات آنهاســـت. با اين 
وجود اين روزها در آستانه سالروز فوت يكى از ماندگارترين پهلوانانمان 
نه تنها مكان خاطرات او را حفظ نكردهايم بلكه خانه پدرى و زورخانهاى 
كه غالمرضا تختى در آن زندگى و ورزش كرده است دو يادگار به جا 

مانده از او، حال و روز خوشى ندارد.
غالمرضا تختى مشـــهور به جهانپهلوان، 5 شهريور 1309 در تهران 
متولد شد و 17 دى 1346 در تهران درگذشت. تختى در المپيك 1956

ملبورن به همراه امامعلى حبيبى نخســـتين مدالهاى طالى تاريخ ورزش 
ايران در بازىهاى المپيك را كسب كرد. او با يك مدال طال و دو مدال 
نقره المپيك، دو طال و دو نقره قهرمانى جهان و يك طالى بازىهاى 

آسيايى در فهرست برترينهاى قرن فيال در جايگاه سيزدهم قرار دارد.
حجت نظرى (عضو كميســـيون فرهنگى و اجتماعى شـــوراى شهر 
تهران) با اشـــاره به نامناســـب بودن وضعيت خانه پدرى تختى در محله 
خانـــى آبـــاد قديم (خيابان تختى) واقع در منطقه12 و زورخانه پوالد در 
خيابان وحدت اسالمى واقع در منطقه11 شهردارى تهران، گفت: درحالى 
كه خانه پدرى تختى مىتواند به عنوان موزه تختى و يكى از جاذبههاى 
گردشگرى ورزشى شهر تهران براى گردشگران داخلى و خارجى تبديل 
شود اما امروز به تريكوبافى تبديل شد. از ديگر سو، زورخانه پوالد نيز 
كه تختى در آنجا به ورزش باستانى مىپرداخت، امروز تبديل به باشگاه 

بيليارد شده است.
اين درحالى اســـت كه شـــوراى شهر تهران، در مصوبه بودجه سال 
97 شهردارى تهران، مبالغ 20 و 15 ميليارد ريال را براى تملك زورخانه 
پوالد و خانه تختى  اختصاص داد و مناطق 11 و 12 مكلف شدند اين 

دو ملك را تملك كنند كه متاسفانه اين مهم تحقق نيافت.
او ادامه داد: به عنوان رئيس كميته ورزش شـــوراى اســـالمى شهر 
تهران، از شـــهردارى تهران مىخواهم كه در زمان باقيمانده تا پايان سال 
1397، نســـبت به تحقق اين دو رديف اعتبارى اقدامات الزم را انجام 
دهد. متاســـفانه در بازديدهايى كه از محالتى كه زورخانه پوالد و خانه 
پدرى تختى در آن واقع شده داشتم، متوجه شدم كه بسيارى از ساكنان 
آنها بهخصوص نسل جوان و كودكان هيچ اطالعى از  پيشينه محله خود 
ندارند و يقينا اطالع از قدمت و پيشينه يك محله، در افزايش حس تعلق 

و ارتقا مشاركتهاى شهروندى نيز موثر است.
نظرى خاطرنشـــان كرد: از مسئوالن سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى نيز مىخواهم تا نسبت به ثبت اين دو بناى ارزشمند، 

اقدامات الزم را انجام دهند. 

هفته هنر «تير» از 14تا 21دى ماه در 21گالرى (آ، 
آب انبار، آتبين، آران، آرت سنتر، اُ، اثر، اعتماد(هفت تير 
و باغ نگارستان)، افرند، اىجى، ايرانشهر، دستان(زير 
زمين دستان)، دلگشا، راه ابريشم، سيحون، شيرين، 
طراحان آزاد، محسن، هما، هور) در حال برگزارى 

است.
بـــه گـــزارش ايســـنا، مريـــم مجـــد

ـ گالـــرىدارـ  درباره چگونگـــى فراهم كردن 
زيرســـاختهاى موجود براى برگزارى اين رويداد 
بيان كرد: از نظر قانونى به جاهاى بسيارى مراجعه 
كرديم. 21 گالرى در اين پروژه شـــركت كردند، 
15جلسه نشست را برگزار خواهيم كرد. همچنين 

13پروژه كيوريتوريال را داريم.
اين گالرىدار ادامه داد: براى برگزارى نشستها 
نياز بود تا از نهادهاى مختلف اجازه رسمى بگيريم 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز در اين زمينه 
بـــا ما همكارى خوبى داشـــت. كيوريتورها بنا بر 
صالحديـــد خود آثار را به نمايش مىگذارند براى 
مثال دو كيوريتور آثار هنرمندان را در هتلهايى كه 
تازه افتتاح شده است يا كيوريتورهاى ديگر خانههاى 
مسكونى و تعميرگاه را براى كارشان انتخاب و آثار را 
به نمايش گذاشتهاند. او با بيان اينكه ما از نظر اجرايى 
خوش شـــانس بوديم، اظهار كرد: هفته هنر بايد از 
نظر محتوايى طورى باشد تا هركس به اندازه عطش 
خود، نيازى كه دارد را برداشت كند، به همين دليل به 
تمام فضاهايى كه مىشناختيم مراجعه كرديم. به زعم 
خودمان توانستيم محفلى فراهم كنيم تا فضاى بهترى 
را براى معرفى هنرهاى تجســـمى براى مردم ايجاد 

كنيم و مخاطبان عام و خاصى داشته باشيم.
مجد افزود: ما يك هدف داخلى و يك هدف 

خارجى داريم. هدف داخلى ما مربوط به كشـــور، 
شهر و مردم خودمان است و هدف خارجى نيز اين 
است تا بتوانيم هنر ايران را در الگوى بزرگترى در 

سطح بينالمللى معرفى كنيم.
اين گالرىدار گفت: برنامههاى هفته هنر از روز 
جمعه 14دى ماه شـــروع شده و تا 21دى ماه ادامه 
دارد. ما براى اين كار به 60گالرى رجوع كرديم و 
هيات انتخابمان شامل سه ايرانى (رزيتا شرف جهان، 
نـــگار عظيمى، بهزاد حاتم) و دو غير ايرانى (ميرنا 
عياد و دنيل بليچه) هستند. از 40پرپوزالى كه دريافت 
كرديم 21گالرى بر اساس برنامههاى هفته هنر انتخاب 
شدند كه به معناى اين نيست بهترينهاى شهر كنار 

هم جمع شدهاند. گالرىهاى خوبى داريم كه دوست 
نداشتند در اين رويداد شركت كنند و اميدواريم آنها 

را در سالهاى آينده، كنار خودمان داشته باشيم.
او بيـــان كرد: هدف ما اين نبود كه تابلو را از 
ديوار گالرى برداريم و روى ديوار كتاب فروشـــى 
يا جاى ديگرى نصب كنيم بلكه درصدد بوديم كه 
هدف داشـــته باشيم. به زعم خودمان پروژههاى ما 
جذاب هستند. نشستهاى اين رويداد نيز از ساعت 
16تا 18 در كافه گودوى ياس و از ســـاعت 18تا 
20در خانهى وارطان برگزار مىشود. همچنين براى 
اطالعرسانى درباره برنامهها و نمايشگاهها نقشهها و 

بروشورهاى مختلفى چاپ كرديم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: جايزه فيروزه 
زمانى كه متولد شد در رابطه با كاالى فرهنگى فرصت 

ارتباط، تعامل و ارتقا را پديد آورد.
 به گزارش مهر، اختتاميه جايزه فيروزه با حضور 
عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشـــاد اســـالمى و 
توليدكنندگان محصوالت فرهنگى در بوستان گفتگو 

برگزار شد.
 عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، با 
اشاره به چهلمين سالگرد انقالب اسالمى و سال حمايت 
از كاالى ايرانى گفت: با توجه به شعار سال حمايت 
از كاالى ايرانى و شعار بنيادين انقالب «استقالل» و 
«حمايت از كاالى ايرانى» بايد به هويتبخشى و تحقق 

بخشى اين استقالل همت گماريم.
 او ادامه داد: كاالى ايرانى را با دو تفسير و معنا 
مىتوان عنوان كرد، تفسير اول به كاالهايى است كه 
در اقليم كشورمان توليد مىشود و مهم و ضرورى 
اســـت از اين منظر كه با اشتغال نسبت دارد، فضاى 
اشتغال، رونق اقتصادى و امنيت ملى را تامين مىكند. 
اين يك نوع برداشت از كاالى ايرانى است، برداشت 
دوم از كاالى ايرانى، به محصوالت و كاالهايى گفته 
مىشـــود كه با روح ايرانى متولد شدهاند و جان و 

كالبدش ايرانى است.
 وزير فرهنگ و ارشـــاد اســـالمى با اشاره با 
كاالى ايرانى كه تركيبى از صالبت و لطافت است، 
عنوان كرد: كاالهاى ايرانى استوار اما ظرفيت هستند 
اين كاالها نماد ايرانى تركيبى از ماديت و معنويت 
اســـت كه ريشـــه در زمين دارند و در آسمان رشد 
مىكنند، كاالى ايرانى هم خاكى و آسمانى است هم 
ملكوتى و معنوى و روحى هم ريشههاى تاريخى و 
هم دروازههاى گشوده شده به آينده. كاالى ايرانى با 
سنت، نوآورى، تجديد و تازگى درآميخته شده است 
كه با تمام اين ويژگىها مىتوان روح ايرانى را هم 

به آن اضافه كرد.
 صالحى ادامه داد: كاالهايى كه روح ايرانى دارد 
با طبيعت در تعامل هستند كه بحث زيست محيطى 
هم در جريان آن قرار دارد، البته كاالى ايرانى همراه 
با روح ايرانى معناى اعم و معناى خاص را هم دارد، 
در نتيجـــه كاالى ايرانى تمام ويژگىهاى فرهنگى را 
كنار هم دارد هم زيست محيطى و هم پيوستهاى 
فرهنگى، هيچ كااليى نيســـت كه با فرهنگ ارتباطى 
نداشته باشد هر كااليى كه حامل فرهنگ هستند و 

يا اينكه هويت فرهنگى در آن نهفته است. به عنوان 
مثال نوشتافزار حامل فرهنگى محسوب مىشود اما 
سينما، فيلم، اسباببازى و... حامل و محمول فرهنگى 
هســـتند.  او با اشاره به اينكه اگر از حمايت كاالى 
ايرانى صحبت مىكنيم، بايد كاالى فرهنگى جايگاه ارفع 
داشته باشد، اظهار كرد: كاالهاى فرهنگى تاثيرات پايدار 
دارند از اينرو به آنها كاالهاى استراتژى مىگويند. اگر 
كاالى ايرانى، به عنوان كاالى فرهنگى معرفى شوند 
رسوب مىكنند و ماندگار مىشوند. همچنين كاالهايى 
كه به عنوان كاالى فرهنگى هستند آينده كودكان ما 
را خواهند ساخت.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با 
اشاره به پل ارتباطى جاده ابريشم براى انتقال كاالى 
فرهنگى به جهانيان اظهار كرد: كاالى فرهنگى مىتواند 
فرصـــت طاليى ارتباطى ايرانيان با جهانيان را فراهم 
كند زيرا جاده ابريشم بر مسير فرهنگى ما قرار دارد و 
از اينرو از طريق كاالهاى فرهنگى ارتباطات خوبى 

برقرار خواهد شد.
 صالحـــى درباره پيدايش جايزه فيروزه گفت: 
جايزه فيروزه زمانى كه متولد شد در رابطه با كاالى 
فرهنگى فرصت ارتباط، تعامل و ارتقا را پديد آورد 
با توجه به اينكه امســـال دوره چهارم آن است هر 
سال مجالهاى تازه به مجال قبلى اضافه شد به نظر 
مىرسد اين جايزه چند نقطه را دنبال مىكنند اول 

رصد و پايش است اين جايگاه فرصتى براى نهادى 
هاى حاكميتى و دولتى ايجاد مىكند تا پايش درستى 
صورت بگيرد كه چه اتفاقات تازهاى در حال رخ دادن 
است نكته دوم فرصت ارتباط، تعامل مبلدان است كه 

تعامل شبكهاى و منسجم ايجاد شود.
 او ادامه داد: با توجه به اينكه امسال با اتفاق 
خوب شكلگيرى انجمن توليدكنندگان اسباببازى 
مواجه بوديم اميدواريم با تعامل بيشتر با اين تشكلها 
و انجمنها امكان قدرت عمل را افزايش دهيم تا 
دغدغهها ايجاد شـــود و در حوزه مشاغل فرهنگى 
سعى كرديم كه  شغل و اقتصاد را دغدغه خودمان 

قرار دهيم و براى حل و رفع آن تالش كنيم.
 حوزه مشـــاغل فرهنگى در حوزه اقتصاد و 
مشاغل جايى ندارد تالش كرديم در آييننامه حمايتى 
آن را به رسميت بشناسانيم. در بحث حمايتهاى 
اشـــتغال فرهنگى موافقتنامهاى با سازمان برنامه و 
بودجه در حوزههاى حايتى اشـــتغال فرهنگى امضا 
شد و بيش از 2هزار ميليارد با 20هزار شغل براى 
ســـال 97 درنظر گرفتند. همين كه سهميهاى براى 
اشتغال فرهنگى درنظر گرفته است جاى اميدوارى 
اســـت. بايد همه تالش كنيم تا ارگانها و نهادهاى 
حاكميتى به كمك مشاغل فرهنگى بيايند زيرا كاالى 

ايرانى روح هويت همه ايران ما است.  

دوشنبه 17 دي 1397ـ    30 ربيعالثاني  1440ـ   7 ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27191

وزير ارشاد : در  كاالى ايرانى هويت و فرهنگ ما نهفته  است
افتتاح دفتر بنياد علمي فرهنگي استاد بهادري

دفتر بنياد علمي فرهنگي استاد بهادري روز سهشنبه هجدهم دي 
راس ساعت 15 در خيابان وليعصر كوچه دامن افشار پالك 40 در 

كلينيك دكتر دولتي افتتاح ميشود.
بنابراين گزارش، اين مراسم با حضور اعضاي هيات مديره اين 

بنياد برگزار خواهد شد.
جزئيـات يازدهميـن المپياد دانشـجويان علوم پزشـكى  اعـالم
بر اســـاس تقويم يازدهمين المپياد دانشجويان علوم پزشكى كشور، 
جزئيـــات ثبت نـــام و مراحل آزمون هاى اين دوره از المپياد علمى 

دانشجويان اعالم شد.
به گزارش ايســـنا، اسامى دانشـــجويان متقاضى شركت دراين 
المپياد بايد روز اول اســـفندماه 97 از ســـوى دانشگاه ها و دانشكده 
ها به دبيرخانه المپياد علمى دانشجويان علوم پزشكى اعالم شود و 
دانشجويان در بازه زمانى 4 تا 6 اسفند 97 مى توانند با مراجعه به 

سايت مركز سنجش آموزش پزشكى در المپياد ثبت نام كنند.
آزمون غربالگرى متمركز يازدهمين المپياد علمى دانشجويان علوم 
پزشـــكى كشور (مرحله اول آزمون انفرادى) از سوى مركز سنجش 
آموزش پزشكى و دانشگاه هاى علوم پزشكى مجرى، 22 فروردين 

98 برگزار مى شود.
كودكان آسيب ديده اجتماعى به چرخه تحصيل 

بازمىگردند
معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اينكه 
تكاليف درســـى دانشآموزان مهارت محور شده است گفت: طرح 
"شـــهاب" و "جابربن حيان" نيز براى شناسايى دانشآموزان با استعداد 
و با هوش در دوره دبستان اجرا مىشود. همچنين در تالش هستيم 

كودكان كار را به چرخه آموزش بازگردانيم.
رضوان حكيم زاده در گفتوگو با ايســـنا،  عنوان كرد: وزارت 
آموزشوپرورش براى اينكه بتواند براســـاس ســـند تحول بنيادين 
آموزشوپرورش، تربيت را در دوره ابتدايى احياء و متحول كند دو 
اقدام انجام داده است: در ابتدا بحث ممنوعيت استفاده از كتابهاى 
كمكآموزشـــى و برگزارى آزمونها در كليه مدارس ابتدايى اعم از 
دولتـــى، غيردولتى، هيأت امنايى را اجرا كرده اســـت و آن اقدام با 

جديت در حال انجام است.
معاون آموزش ابتدايـــى وزارت آموزشوپرورش درخصوص 
فراهمسازى شرايط تحصيل براى كوكان كار و آسيبديده اجتماعى 
نيز اظهار كرد: نگاهمان اين اســـت كه به جداسازىها دست نزنيم؛ 
يعنى اجازه دهيم كه اين كودكان در كنار ســـاير كودكان به تحصيل 

بپردازند.
حكيم زاده ادامه داد: البته با توجه به شـــرايط خاصى كه اين 
كودكان دارند با همكارى سازمانهايى كه عالقهمند به فعاليت در اين 
زمينه هستند و يا جزء مسئوليتهاى آنها مانند سازمان بهزيستى يا 
سمنها در دست پيگيرى داريم همچنين با خيرينى كه در اين زمينه 
پيشقدم هستند تفاهمنامههايى تنظيم كردهايم كه موضوع را پيگيرى 
كنند و اين كودكان شناسايى و تحت پيگيرى قرار بگيرند و موانع از 

سر راه اين كودكان رفع شوند.
وى عنـــوان كرد: ما با برنامهاى منعطف با كودكان كار مىكنيم 
و نبايد انتظار داشته باشيم برنامهاى يكسان با ساير كودكانى كه هيچ 
دغدغهاى ندارند و ساعات زيادى را مىتوانند در مدرسه بگذرانند، 

اجراشود.
حكيـــم زاده در پايان گفـــت: انعطافپذيرى در زمان، مكان و 
محتوا را بايد در برنامه اين دانشآموزان لحاظ كنيم، زيرا هدف اين 
اســـت كه اين كودكان را به چرخه آموزش بازگردانيم، ما تضمين 
مىكنيم كه هر كودك كارى كه به ما معرفى شـــود را شناســـايى و 

تحت آموزش قرار دهيم.
هزينه آزمون هاى بين المللى 2019 اعالم شد

سيســـتم خريد اينترنتى سازمان سنجش آموزش كشور (فروش 
Voucher) آزمون هاى GRE Generalو TOEFLدر ايران براى 

سال 2019 باز شد.
بـــه گزارش مهر، داوطلبان الزم اســـت قبل از خريد به عنوان 
آزمون و عنوان كارت (سريال ثبت نام) توجه كرده و پس از اطمينان 

نسبت به خريد اقدام كنند.
TOEFL iBT در ايران شـــاملETS آزمون هاى موسســـه
Voucherو GRE General iBT Voucherجهـــت ثبت نام در 

آزمون هاى 6 ماه اول سال 2019 است.
هزينه هر كارت آزمون تافل (TOEFL iBT Voucher) براى 
ثبت نام در آزمون هاى 6 ماه اول سال 2019 به مبلغ 23 ميليون و 

500 هزار ريال (2 ميليون و 350 هزار تومان) است.
GRE General iBT ) «همچنيـــن هزينه هر «جـــى آر اى
Voucher) جهـــت ثبت نام در آزمون هاى 6 ماه اول ســـال 2019
به مبلغ 21 ميليون و 500 هزار ريال (2 ميليون و 150 هزار تومان) 

است.
پنجمين جشنواره دانشجويى ابن سينا اسفند برگزار مى شود

دانشـــگاه علوم پزشـــكى تهران به منظور حمايت و تشـــويق 
فعاليت هاى ارزشـــمند دانشـــجويان، پنجمين جشنواره دانشجويى 

ابن سينا را اسفند 97 برگزار مى كند.
به گزارش مهر، پنجمين جشنواره دانشجويى ابن سينا دانشگاه 
علوم پزشـــكى تهران امســـال با شعار «دانشـــجو، نشاط، تعالى و 
آرمانگرايى» اسفند 97 همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا (س) 

برگزار خواهد شد.
در اين دوره از جشـــنواره صرفاً دانشجويان ايرانى و بين الملل 
دانشـــگاه علوم پزشكى تهران شركت مى كنند و دانشجويان تمامى 
مقاطع تحصيلى كارشناسى، كارشناسى ارشد، دكترى عمومى، دكترى 

تخصصى، دستيارى و فلوشيپ مىتوانند در آن ثبت نام كنند.
دانشـــجويان تا 30 دى ماه 97 فرصت دارند مدارك خود را به 

دبيرخانه پنجمين جشنواره دانشجويى ابن سينا ارسال كنند.
فرآيند داورى اين جشنواره در بهمن ماه انجام مى گيرد و مراسم 
اختتاميه و معرفى برگزيدگان پنجمين جشنواره دانشجويى ابن سينا 
دانشگاه علوم پزشكى تهران در روز سه شنبه 7 اسفند 97 به مناسبت 

والدت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.
بخش هاى اين دوره از جشـــنواره شـــامل آموزشى، پژوهشى، 
فرهنگى (قرآن و عترت و نماز، هنرى و ادبى)، ورزشـــى، اجتماعى 
(فعاليت هاى داوطلبانه و عام المنفعه، فعال حوزه فرهنگى اجتماعى، 

تعهد حرفه اى)، بين الملل (دانشجويان خارجى) و جامع است.
دانشآموزان متأهل  مى توانند در مدارس روزانه

 تحصيل كنند
دبيركل شـــوراى عالى آمـــوزش و پرورش با بيان اينكه تأكيد 
نداريم دانشآموزان متأهل به مدارس بزرگســـاالن بروند، گفت: به 
مديران مدارس تأكيد فراوان داشتيم كه هرجا مقدور است تسهيالتى 
فراهم آورند تا دانش آموزان متأهل در مدارس روزانه حضور داشته 

باشند.
مهدى نويد ادهم دبيركل شـــوراى عالى آموزش و پرورش در 
گفتوگـــو با فارس اظهار كرد: وقتى دختر خانمى ازدواج مىكند با 
دانشآموزى كه ازدواج نكرده اســـت متفاوت اســـت چرا كه مرحله
جديدى از زندگى را تجربه كرده اســـت اما به مديران مدارس در 
سمينارها و نشستها تأكيد فراوان داشتيم كه سختگيرانه با اجراى 
قانون برخورد نكنند و هرجا كه مقدور است تسهيالتى فراهم آورند 

تا دانشآموزان متأهل در مدارس روزانه حضور داشته باشند.
وى ادامه داد: به هيچ وجه تأكيد نداريم كه دانشآموزان متأهل 
به مدارس بزرگساالن بروند؛ مگر اينكه ضوابط و قوانين را رعايت 

نكنند.
آموزش و پرورش هيچ تعهدى براى استخدام

 سربازمعلمان ندارد
معاون توســـعه مديريت و پشتيبانى وزير آموزش و پرورش 
گفت: گزينش و شركت در دوره آموزشى كه در مورد سرباز معلمان 
انجام مىگيرد، قوانين و مقررات آموزش و پرورش است و منجر 

به تعهد استخدامى نمىشود.
على الهيار تركمن در گفتوگو با فارس اظهار كرد: ما همان 
ابتدا محل خدمت ســـربازمعلمان را مشـــخص مىكنيم و اگر آنها 
مىبينند كه منطقه دور است يا رفتن و برگشتن سختى دارد، شركت 
نكنند؛ ما اجبار نمىكنيم بلكه ما شرايط را اعالم مىكنيم و آنها به 
تمايل خودشـــان و آگاهى از شرايط سربازمعلمى وارد اين حرفه 

مىشوند.
وى ادامه داد: اينكه ســـربازمعلمان تعهد اســـتخدامى را طلب 
مىكنند اصًال صحبت درســـتى نيســـت و هر فرد كه وارد حرفه 

سربازمعلمى مى شود با علم به شرايط وارد مىشود.
الهيار تركمن ادامه داد: ســـرباز معلمان آموزش و پرورش اگر 
خدمات آموزشـــى ارائه مىكنند، امريههاى ساير دستگاهها نيز يك 
سرى خدمات كارشناسى ارائه مىكنند و اينطور نيست كه چون سرباز 
معلم در آموزش و پرورش تدريس مىكند، مزيت بيشترى نسبت به 

امريههايى كه در دستگاههاى ديگر فعاليت مىكنند، دارد.
وى اظهـــار كرد: ســـرباز معلم بايد مثـــل داوطلبان ديگر در 
آزمونهاى استخدامى آموزش و پرورش شركت كند و چون سابقه 
تدريس دارد و 2 سال با حوزه تدريس آشنا شده است، مىتواند از 

يك امتيازى برخوردار شود كه در زمان مصاحبه لحاظ مىشود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران: دانشجويان مخالف نبايد رودرروى هم قرار بگيرند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران با تاكيد 
برجذب انديشههاى مخالف گفت: دانشجويانى 
كه ظهرها وضو مىگيرند و در يك مسجد نماز 
مىخوانند نبايد روبروى يكديگر قرار بگيرند و 

عليه هم صحبت كنند.
به گزارش مهر به نقل از دانشـــگاه علوم 
پزشكى تهران، نشست شوراى تخصصى فرهنگى 
اجتماعى دانشگاه با دستور كار تشكيل دبيرخانه 
جشنواره قرآن و عترت، آييننامه اختصاص سالن 
به فعاليتهاى فرهنگى اجتماعى دانشگاه و ايجاد 
وحدت رويه بـــر اجراى فعاليتهاى فرهنگى 

تشكيل شد.
دكتر عباسعلى كريمى رئيس دانشگاه علوم 
پزشـــكى تهران در اين نشست بر تغيير نگرش 
اعضاى شوراى فرهنگى تأكيد كرد و خطاب به 
نمايندگان تشكلهاى دانشجويى افزود:  شما جوان 

هستيد و الزمه جوانى شور و نشاط است.
وى گفت: به شخصه همچنان از انرژى دوران 
دانشجويى خود استفاده مىكنم. اما بايد حواسمان 
باشد دانشجويانى كه ظهرها وضو مىگيرند و در 
يك مسجد نماز مىخوانند نبايد روبروى يكديگر 
قرار بگيرند و عليه هم صحبت كنند. همديگر را 
تضعيـــف نكنيد چرا كه در اين ميان يكى ديگر 

ميوههاى دانشگاه را مىچيند.
كريمى برجذب انديشههاى مخالف تأكيد 
كرد و گفت: زمانى كه من دانشـــجو بودم دكتر 
نهاوندى رياســـت دانشگاه را برعهده داشت. از 
همان دوران، دانشجويانى كه جذب دين، قرآن، 
اخالق و اسالم بودند تا به امروز دوام آوردهاند 
و در كشـــور فعاليت مىكنند. بنابراين اگر بچه 
مسلمانى در دانشگاه وجود دارد كه در سياست، 
فرهنگ و انديشه خود با شما متفاوت است آن را 
از خودتان نرانيد و ببينيد كه چطور مىتوانيد افراد 

جديد را جذب تشكلهاى خود كنيد.
وى با تأكيد براينكه كارهاى دانشجويى طيف 
وســـيعى دارد و اجازه دهيم كارهاى دانشجويى 
شكل بگيرد افزود: الزم نيست همه، مانند ما فكر 
كنند؛ همينكه افراد به جامعه خود توجه داشته 
باشند كافى است. اگر خدمت به يك بيمار فقير، 
براى يك دانشجوى پزشكى مهم باشد؛ مىتوان 
انتظار داشت، در آينده كه جراح شد، بدون دريافت 
هزينه بيماران نيازمند را درمان كند. ما بايد چنين 
افـــرادى را تربيت كنيم. با برخوردهاى تند، اين 

نيروها تربيت نمىشوند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران با اشاره 
به خاطرات دوران دانشجويى خود گفت: در دوره 
ما جذب دانشجويان روشهاى ديگرى داشت. در 
آن زمان شهيد مطهرى در سخنرانىهاى خود به 
دنبال افرادى بود كه مخالف بودند. افراد بىحجاب 
در سخنرانىهاى ايشان شركت مىكردند و بعد 
باحجاب مىشدند. لذا بايد راههايى را بيابيد كه 

بتوانيد افراد را جذب خود كنيد.
وى با بيان اينكه همه دانشجويان صرفنظر 
از افكارشان پاك هستند افزود: دانشجويان نبايد 
رو درروى هم قرار بگيرند. مسئله اصلى اين است 
كه كارى كنيم كه نخبههاى دانشگاه از كشور خارج 
نشوند. دانشگاه زمانى محيطش اسالمى است كه 
نفرات برتر آن، پساز اينكه تخصص گرفتند در 

كشور بمانند و مملكتشان را آباد كنند.
كريمى خطاب به دانشـــجويان حاضر در 
جلسه گفت: بايد با اخالق، رفتار و منشمان افراد 
را جـــذب تفكرات خود كنيم در اين مدتى كه 
در انجمنها فعاليت داشتيد چقدر توانستيد افراد 

جديد را دور خود جمع كنيد؟
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران تصريح 
كرد: از دانشـــجويان شـــور و حال فعاليتهاى 

دانشـــجويى مىخواهم. هميشه به اعتراضهاى
دانشـــجويان گوش مىدهم و ســـعى مىكنم
مسائلشـــان را برطرف كنم. بايد مسائل دانشگاه،
در داخل دانشگاه حل شود. به مسئوالن دانشگاه
اعتماد كنيد مطمئن باشيد كه من بيشتر از هر فرد
ديگرى دانشـــگاه را دوست دارم و خاك آن را

توتياى چشمم مىكنم.
دكتر عبدالرحمان رستميان معاون اجتماعى
فرهنگى دانشـــگاه علوم پزشكى تهران هم در
اين نشســـت بر تعامل كانونها و تشكلهاى
دانشـــجويى با دانشكدهها تأكيد كرد و گفت:
تاكنون اردوهاى جهادى در دانشگاه رشد خوبى
داشتند و توانستند حمايتهاى خارج از دانشگاه

را جذب كنند.
حجتاالسالم ملك محمدى مسئول مركز
فرهنگى قرآن و عترت دانشـــگاه علوم پزشكى
تهران نيز در اين نشست به بيان اقدامات انجامشده
درخصوص جشـــنواره قرآن و عترت پرداخت
و گفت: هرســـاله اين جشنواره از سوى وزارت
بهداشت در دانشگاهها برگزار مىشود. امسال نيز
اين جشنواره در 42 رشته برگزار خواهد شد و
قرار است براى اولين بار دبيرخانه آن در دانشگاه

تشكيل شود.
ســـپس دكتر فرزين حلـــب چى، معاون
دانشـــجويى دانشـــگاه علوم پزشكى تهران، به
تشريح پيشنويس آييننامه اختصاص سالنها به
فعاليتهاى فرهنگى اجتماعى پرداخت و گفت:
با توجه به اينكه ســـالنها و تاالرهاى دانشگاه
متناسب با پيشينه دانشگاه و تعداد دانشجويان آن
نيســـت پيشنويس آييننامه اختصاص سالن به
فعاليتهاى فرهنگى اجتماعى تدوينشده است
چراكه معتقديم به دليل كمبود سالنها، نمىتوان

فعاليتهاى دانشجويى را محدود كرد.

برگزيدگان پنجمين جشن «موسيقى ما» معرفى شدند
پنجمين جشن ساالنه «موسيقى ما» با شعار 
«جشن همدلى اهالى موسيقى ايران» با حضور 
هنرمندان شـــناخته شده موسيقى در برج ميالد 

تهران برگزار شد.
به گزارش مهر، پنجمين جشـــن ساالنه 
موسيقى ما با شعار «جشن همدلى اهالى موسيقى 
ايران» شـــامگاه شنبه پانزدهم دىماه با حضور 
تعدادى از هنرمندان شـــناخته شده موسيقى در 

برج ميالد تهران برگزار شد.
پخش كليپى از چهار دوره برگزارى جشن 
ساالنه «موسيقى ما» و يادبود درگذشتگان حوزه 
موســـيقى كشـــور بخش بعدى اين مراسم را 

تشكيل مىداد.
پـــس از اين بخـــش نوبت به بخش اول 
اهداى جوايز اين جشـــن رسيد كه به معرفى 
«آلبوم برگزيده سنتى و دستگاهى بىكالم از نگاه 

كارشناسان» اختصاص داشت.
در اين بخش تنديس طاليى آلبوم برگزيده 
سنتى و دستگاهى بىكالم به آلبوم «آثار درويش 
خان» به هنرمندى ارشـــد طهامسبى و داريوش 
زرگرى به تهيهكنندگى موسسه فرهنگى هنرى 

ماهور تعلق گرفت.
در بخش كارشناســـى آهنگساز برگزيده 
موســـيقى سنتى، معاصر و اركسترال ايرانى كه 
اســـامى نامزدهاى آن توسط سحر دولتشاهى 
خوانده شد هم تنديس طاليى جشن به فردين 

خلعتبرى اهدا شد.
در بخش كارشناسى آلبوم برگزيده موسيقى 
پاپ – راك كه اســـامى نامزدهاى آن توســـط 
مهراب قاسمخانى و شقايق دهقان خوانده شد، 
تنديس طاليى جشن به آلبوم «مرگ خاموش» با 
هنرمندى فرشيد اعرابى به تهيهكنندگى موسسه 

«نو خسروانى باربد» اهدا شد.
در بخش مردمى بهترين آلبوم پاپ – راك

هم تنديس طاليى جشـــن به آلبوم «درهم» به 
خوانندگـــى رضا يزدانى به تهيه كنندگى على 

اوجى اهدا شد.
پس از آيين در حضور محمدجواد ضرابيان، 

حميدرضا نوربخش، ارشد تهماسبى، افليا پرتو 
و پروين بهمنـــى جوايز بخش آلبوم برگزيده 
موســـيقى معاصر و اركسترال ايرانى در بخش 

كارشناسى اهدا شد.
در بخش بهترين آهنگساز تلفيقى و تجربى 
در بخش كارشناســـى كه اسامى نامزدهاى آن 
توسط پانتهآ بهرام خوانده شد، ميالد درخشانى 
براى آلبومهـــاى «حرف بزن» و «نقطه پرگار» 

تنديس طاليى را دريافت كرد.
در بخـــش مردمى تـــك آهنگ برگزيده 
موســـيقى سنتى، معاصر و اركسترال ايرانى كه 
اسامى نامزدهاى آن توسط حسين پاكدل و عاطفه 
رضوى قرائت شد، تنديس طاليى جشن به قطعه 
«چهار راه استانبول» با هنرمندى عليرضا قربانى، 
ســـامان صميمى، مسعود كالنترى و غالمرضا 

صادقى تعلق گرفت.
در بخش كارشناسى البوم برگزيده موسيقى 
پاپ كه اســـامى نامزدهاى آن توســـط مهراب 
قاسمخانى و شقايق دهقان خوانده شد، آلبوم «جز 

عشق نمىخواهم» به خوانندگى عليرضا عصار و
موسسه آواى هنر به عنوان ناشر اهدا شد.

اما در بخش مردمى آلبوم برگزيده موسيقى
پاپ كه اســـامى نامزدهاى اين بخش بهصورت
زنده توســـط فرزاد حسنى خوانده شد، آلبوم
«شـــانزه ليزه» به خوانندگى فرزاد فرزين و نشر

آواى دوران تنديس را دريافت كرد.
در بخش آلبوم برگزيده موســـيقى نواحى،
مقامى و آيينى كه اســـامى نامزدهاى آن توسط
فرزاد حسنى قرائت شد هم آلبوم «نوايى- آندگر
2» بـــا هنرمندى مرتضى يگانه، مجيد يگانه و
زنده ياد غالمعلى پورعطايى تنديس طاليى را

دريافت كرد.
قدردانى از محمد صالح اعال بخش بعدى
مراســـم بود كه در اين بخش محمد ســـعيد
شريفيان، محمد على بهمنى، عليرضا ميرعلينقى،
تهمورس پورناظرى و سيدعباس سجادى تنديس
پنجمين جشن ســـاالنه موسيقى ما را به وى

اهدا كردند. 

برگزارى هفته هنر «تير» از 14تا 21دى ماه در 21  گالرى 

امتحانات نهايى دوازدهم؛ مالك پذيرش بدون كنكور است
رئيس مركزسنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به پذيرش بدون كنكور دانشجو در 85 درصد كدرشته
محلهاى دانشگاهى گفت: مالك و مبناى سوابق تحصيلى، 
امتحانات پايه نهايى دوازدهم است كه معدل آن به دانشگاههاى 

مجرى پذيرش بدون آزمون اعالم خواهد شد.
به گزارش ايسنا، عبدالرسول عمادى گفت: خوشبختانه 
بيش از 85 درصد ظرفيت دانشگاهى مان از كنكور آزاد شده 
و اگر ظرفيتهاى فنى و حرفهاى را هم اضافه كنيم شايد از 
90 درصد هم باالتر برود. بنابراين درصد اندكى براى رقابت 
كنكورى باقى مىماند كه مربوط به چند رشته خاص چون 

پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى است.
عمادى ادامه داد: البته اگر سطح رقابت پايين بيايد در 
اين رشتهها هم مىتوان بدون كنكور دانشجو جذب كرد. 
مبناى بدون آزمون شدن رشته محلها اين است كه هر رشته 
محلى اگر تعداد داوطلبانش از  چهار برابر ظرفيت كمتر شود، 

يك رشته بدون آزمون مىشود و در دانشگاههاى دولتى هم 
به تشخيص شورا  هفت برابر است. بنابراين اگر متقاضيان 
15 درصد رشـــتههاى باقى مانده كاهش يابد و يا افزايش 
ظرفيت ايجاد شود، پذيرش در اين رشتهها هم بدون آزمون 

شده و بطوركلى كنكور حذف مىشود.
عمادى در پاسخ به پرسشى درباره حساسيت وزارت 
آموزش و پرورش در جمع آورى سوابق تحصيلى و برگزارى 
امتحانات هماهنگ و تغيير در سازوكارهاى موجود گفت: بر 
مبناى اصالحيه قانون سنجش و پذيرش دانشجو در سال 
95، سوابق تحصيلى عبارت است از نمرات تعدادى دروس 
سه سال آخر دوره متوسطه. اكنون امتحان نهايى براى پايه 
دوازدهم است و چون در دو پايه دهم و يازدهم امتحان نهايى 
نداريم؛ بنابراين مالك و مبناى سوابق تحصيلى، امتحانات 
پايه نهايى دوازدهم است كه معدل آن به دانشگاههاى مجرى 

پذيرش بدون آزمون اعالم خواهد شد.

اجراى نمايش الله زار، هتل كاتوزيان

اجـــراى نمايـــش الله زار، هتل كاتوزيان در خانه نمايش مهرگان از 
9 دى آغاز شده و تا 9 بهمن ماه ادامه دارد.

اين نمايش كه نويسندگى و طراحى و كارگردانى حميد ابراهيمى به 
روى صحنه رفته درباره چند تماشاخانه تاتر در حال افتتاح شدن است. 
عده اى از اقصى نقاط ايران و حتى خارج از كشور براى جشن افتتاحيه 
در يكى از هتل هاى خيابان الله زار اتاق رزرو مى كنند. در هتل كاتوزيان 

اتفاقات عجيبى مى افتد.
حميـــد ابراهيمى كارگـــردان تئاتر در گفتوگو با خبرگزارى فارس 
گفته اســـت: تصميم داشـــتم نمايش «شـــورانگيز» را به صحنه ببرم و با 
برخى دوســـتان نيز براى آن نيز صحبت كردم اما به دليل اينكه تعداد 
كاراكترهايش زياد است، زمان بيشترى برايمان مىبرد و تصميم گرفتيم با 

كار كوچكترى شروع كنيم.
وى درباره نمايشنامه «اللهزار هتل كاتوزيان» گفت: درام ما به سمت 
تاريخ ايران دهههاى بيســـت تا چهل رفته است. اين نمايشنامه يك درام 
اجتماعى با دســـتمايههاى طنز اســـت كه اوضاع اجتماعى آن دوران را 

بررسى مىكند.
كارگردان «اللهزار هتل كاتوزيان» اظهار داشت: سراغ سياهبازى، تئاتر 
روحوضى و دورهاى رفتهام كه كمتر بررسى شده است هنرمندان چقدر 

از مسائل سياسى آن دوران تأثير مىگرفتهاند.
ابراهيمى هسته اصلى اين نماينشامه را بازگشايى چند تماشاخانه در 
ســـال 1318 در الله زار تهران به شـــمار آورد و گفت: داستان ازاين قرار 
است كه چند سالن تئاتر مى خواهد افتتاح شود و از اقصى نقاط كشور 
براى افتتاح اين ســـالن دعوت شـــدهاند، حال در مراسم افتتاحيه اتفاقاتى 
مىافتد كه در روند نمايش اجرا مىشود. اين نمايش هر شب از ساعت 
20:30 تا 22:00 در تهران خيابان انقالب، خيابان خارك، بن بست اول، 

5 خانه نمايش مهرگان اجرا مى شود. پالك

معرفى آثار پذيرفته شده جايزه جمالزاده
فهرست آثار پذيرفته شده در جايزه جمالزاده از سوى 

دبير اين رويداد فرهنگى اعالم شد.
بــــه گزارش خبرگزارى مهر، دبير جايزه جمالزاده با 
بيان اين مطلب گفت: جمعا 1547 اثر به دبيرخانه جايزه 
جمالزاده ارسال شد كه شامل 978 اثر در بخش داستان آزاد، 
411 اثر در بخش داستان اصفهان و 158 زندگى نگاره بوديم 
و از اين تعداد پذيراى 69 داستان در بخش آزاد، 44 اثر در 
بخش داستان اصفهان و 25 زندگى نگاره هستيم كه متقاضيان 
مى توانند جهت ديدن اسامى به سايت جايزه به نشانى

www.jamalzadehaward.ir مراجعه نمايند.
رضــــا روحانى ادامــــه داد: با دريافت اين 1547 اثر 
مى توانيم بگوييم آرشيو كوچكى از داستان هاى ايرانى كه 

تقريبا امسال نوشته شده را جمع آورى كرده ايم.
او سپس درباره سطح كيفى آثار رسيده گفت: طبيعى 
است كه در اين گونه مسابقات چون نويسندگان جوان 

و جديد اثر ارائه مى كنند ما با تنوع روبه رو باشـــيم
اما طبق گفته داوران آنچه خيلى به چشـــم مى آيد اين
است كه  شور و شوق نوشتن در نويسندگان بسيار زياد
بوده است و با اين وجود انتخاب از بين آثار اصال كار
ساده اى نبود. روحانى سپس معيارهاى انتخاب هيات داوران
را اينطور شرح داد: در بخش داستان اصفهان چون محوريت
با اصفهان بود تا حدى نشانه هاى اصفهان در آثار برجسته
شده بود كه داستانها را خيلى سخت ميشد از هم تفكيك
كرد. در زندگى نگاره ها بر مبناى قدرت روايت نويسنده
در ارائه روايتى خواندنى اما واقعى كار را پيش برديم. در
بخش آزاد با توجه به نداشتن محوريت اصفهان درصدد پيدا
كردن داستانهاى خالقانه تر، تكنيكى ترو معاصر تر بوديم
تا قدرت هاى نويسندگى را پيدا كنيم. به طور كلى رعايت
عناصر داستانى مثل ماجرا داشتن، تعليق و نگاه خالقانه و

معاصريت  و به روز بودن اثر مد نظر ما بود.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
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نفت ، طال ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)

هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس (31/1 گرم) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

47/96 دالر 

57/06 دالر 

 52/95 دالر    

1284/96 دالر    

 3500000 تومان

3650000 تومان

1890000 تومان

1190000  تومان

650000 تومان

321500 تومان

4200 تومان 

10650/8 تومان

10600 تومان

4777/4 تومان

12455/8 تومان

12500  تومان

5343/4  تومان

13713 تومان

14000  تومان

1143/7  تومان

2939  تومان

3000  تومان

سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13 گرم)

سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13 گرم)

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)

ربع سكه طال (به وزن 2/03 گرم)

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

دالر آمريكا(سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

دالر آمريكا(نرخ صرافى)

يورو(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

يورو(سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

يورو(نرخ صرافى)

پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

پوند انگلستان(سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

پوند انگلستان(نرخ صرافى)

درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

درهم امارات (سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

درهم امارات (نرخ صرافى)

ايرانيان خارج از كشور يارانه نقدي نمى گيرند
 سازمان هدفمندسازى يارانه ها با انتشار اطالعيه اي خبر دريافت يارانه

نقدى ايرانيان خارج از كشور را تكذيب كرد.
به گزارش خبرگزارى صداو سيما، سازمان هدفمندسازى يارانه ها ضمن
تكذيب انتشار برخى اخبار نادرست از سوى يكى از نمايندگان مجلس مبنى
بر پرداخت يارانه نقدى به 6 ميليون نفر از ايرانيان خارج از كشـــور تاكيد
كرد: شايسته است افراد قبل از انتشار اخبار نادرست مستندات خود را ارائه

و منتشر كنند.
سازمان هدفمندسازى يارانه ها در اين اطالعيه افزوده است: در صورتى كه
افراد اطالعاتى براى موضوع ادعايى دارند مى توانند مستندات خود را به وزارت
تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم كنند تا حسب وظايف قانونى، اين وزارتخانه
بررسى هاى الزم را انجام و نسبت به حذف يارانه افراد احتمالى اقدام كند. 

عملكرد منابع و مصارف عمومى دولت در هشت 
ماهه اول امسال، ميزان كسرى 20 هزار ميليارد تومانى 
بودجـــه و صادرات روزانه 2 ميليون بشـــكه نفت و 

ميعانات تشريح شد.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملكرد 
منابع و مصارف عمومى دولت در هشت ماهه 97 آمده 
است: بر اساس گزارش خزانه دارى كل كشور، منابع 
عمومى دولت در هشت ماهه اول سال 1397 به 2031 
هزار ميليارد ريال بالغ شـــده كه نسبت به رقم مشابه 
پارسال از رشد 17/4 درصد برخوردار بوده و در مقايسه 

با رقم مصوب 78/8 درصد تحقق داشته است. 
براساس اين گزارش، مصارف عمومى دولت هم 
در همين مدت با تحقق 86/7 درصدي نسبت به رقم 
مصوب معادل 2235 هزار ميليارد ريال بوده كه رشدى 

معادل 12/9 درصد داشته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: از منابع عمومى 
دولت در هفت ماهه اول امسال 42 درصد را درآمدها 
و 41/7 درصد را واگذارى دارايى هاى ســـرمايه اى 
و 16/2 درصد را واگذارى دارايى هاى مالى تشـــكيل 

داده است.

همچنين از مبلغ 755/5 هزار ميليارد ريال درآمدهاى 
وصول شـــده طى دوره مورد بررسى 78/5 درصد را 
درآمدهاى مالياتى و 21/5 درصد را ساير درآمدها تشكيل 
داده اســـت. از منابع حاصل از واگذارى دارايى هاى 
سرمايه اى هم معادل 99/7 درصد مربوط به صادرات 
نفت خام و ميعانات گازى و بقيه مربوط به واگذارى 

اموال منقول و غيرمنقول بوده است.
براساس اين گزارش، ميزان صادرات نفت خام و 
ميعانات گازى در هشت ماهه اول سال به طور ميانگين 
2041 هزار بشكه در روز بوده كه 369 هزار بشكه در 
روز كمتر از مبناى بودجه مصوب 1397 است. ميانگين 
قيمت صادراتى هر بشكه نفت هم 71/53 دالر بوده كه 

16/53 دالر بيشتر از مبناى رقم مصوب است.
در بخش پايانى گزارش ســـازمان برنامه و بودجه 
آمده است: بررســـى ترازنامه هاى اساسى بودجه در 
هشت ماهه اول سال 1397 نشان مى دهد كه كسرى 
تـــراز عملياتى به حـــدود 950 هزار ميليارد ريال بالغ 
شده است كه 83 درصد بيشتر از هشت ماهه مصوب 
بوده و 59 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزايش 

نشان مى دهد.

تالش شد در بودجه سال آينده به معيشت، سالمت، 
امنيت، عدالت اجتماعى، دانش، محيط زيست و فرهنگ 
توجه شود و بودجه، شفاف، منضبط و در مقابل تحريم ها 

منعطف و پايدار باشد.  
به گزارش خبرگزارى صدا و ســـيما، ســـيدحميد 
پورمحمدى معاون امور اقتصادى و هماهنگى ســـازمان 
برنامه و بودجه  با حضور در برنامه نگاه يك با بيان اينكه 
تدوين اليحه بودجه ســـال 1398 يكى از مشكل ترين 
لوايح بودجه سال هاى اخير است، افزود: سازمان برنامه 
و بودجه و دستگاه ها از 15 تير تدوين اين اليحه را آغاز 

كردند و تا 25 آذر ادامه يافت.
وى ادامه داد: امســـال فضاى اقتصادى كشور دچار 
نوساناتى شد و قيمت برخى كاالها گران شد و دستگاه هاى 
اجرايى توقع بيشترى از سازمان برنامه و بودجه داشته اند كه 
امكان اجابت همه خواسته هاى آن ها وجود نداشت، زيرا 
منابع بودجه محدود به صادرات نفت، ماليات و گمرك و 
از جمله آن است.پورمحمدى افزود: در نتيجه تحريم هاى 
ظالمانه اى كه عليه كشورمان اعمال شده است درآمدهاى 
نفتى مانند سال هاى پيش نيست، بنابراين بايد با دورانديشى 
واحتياط براى بودجه سال آينده اقدام كنيم و ميزان صادرات 
نفـــت را در بودجه كاهش داديم و امكان افزايش ماليات 

هم در شرايط فعلى امكان پذير نيست .
وى ادامه داد: به همين علل بودجه ســـال آينده را 
دو سقفى ديديم؛ سقف نخست حدود 407 هزار ميليارد 
تومان و سقف دوم حدود 447 هزار ميليارد تومان است؛ 
اگر منابع بيشـــترى بدست بياوريم به سمت سقف دوم 
مى رويم در غير اين صورت، ســـقف نخست بودجه مد 

نظر قرار داده مى شود.
نامبرده درباره علت تاخير در ارســـال اليحه بودجه 
به مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه مانند سال هاى 
گذشته سعى كرد 15 آذر بودجه را آماده و تقديم مجلس 
شـــوراى اســـالمى كند، اما با توجه به اينكه با تعطيالت 
مجلس همزمان شد و همچنين از سوى مقام معظم رهبرى 
فرمانى داده شـــد كه بايد بودجه با توجه به اصالحات 
ســـاختارى و تنگناها تنظيم شود، بر اين اساس سازمان 
برنامـــه و بودجـــه در اليحه خود بازنگرى كرد و حدود 
47 هزار ميليارد تومان هزينه ها را كاهش داد و برخى از 
اصالحات ساختارى را در بودجه گذاشت و سهم صندوق 
توسعه ملى از درآمدهاى نفتى را هم از 10 به 20 درصد 
بازگردانديم و اين موارد موجب شـــد اليحه بودجه را با 

تاخير به مجلس ارائه كنيم.
وى افزود: ميزان صادرات نفت پيش بينى شـــده در 
بودجه در سال 1396معادل 2 ميليون و 500 هزار بشكه 
و در ســـال 1397 بالغ بر 2 ميليون و 410 هزار بشـــكه 
بود اما در بودجه سال 98 با كاهش يك ميليونى، معادل

يك ميليون و 500 هزار بشكه پيش بينى شده است.
معاون امور اقتصادى و هماهنگى ســـازمان برنامه و 
بودجه  با اظهار اينكه در ســـال جارى ميزان درآمدهاى 
امسال دولت از نفت را 27 ميليارد دالر و در سال آينده 
حدود 21 ميليارد دالر ذكر كرد و با بيان اينكه بايد بودجه 
را نسبت به توليد ناخالص داخلى در نظر بگيريم، اضافه 
كرد: در ســـال 97 ميزان بودجه به توليد ناخالص داخلى 
حدود 14 درصد و اين رقم در سال آينده به 12 درصد 

كاهش يافته است. 
وى با اشـــاره به اينكه حدود 40 رديف از بودجه 
كم شـــده اســـت، هزينه بسيارى از دستگاه ها را كاهش 
داديم و انضباط ســـختى را بر بودجه حاكم كرديم، ادامه 
داد: بودجه شركت هاى دولتى حدود 1200 هزار ميليارد 
تومان و بودجه عمومى 407 هزار ميليارد تومان اســـت. 
بودجه شركتى، رشد حدود 50 درصدى نسبت به بودجه 
امســـال داشته اســـت زيرا حدود 50 درصد كل بودجه 
شـــركت ها مربوط به نفت و گاز است كه درآمدهاى آن 
ها از ارزى بايد به ريال تقويم شود و بخش ديگر مربوط 

به هدفمندى است.

وى با بيان اينكه هميشه نبايد به شركت هاى دولتى 
بدبينانه نگاه كنيم و آنها بخش مهمى از بار اقتصاد كشور 
را به دوش دارند، افزود: بودجه عمرانى ما در سال آينده 
62 هزار ميليارد تومان است اما شركت هاى دولتى 157 
هزار ميليارد تومان در كشـــور ســـرمايه گذارى مى كنند 
و حـــدود 32 هزار ميليارد تومان منابع درآمدى دولت را 
در قالب ســـود سهام، ماليات و بازپرداخت وام ها تامين 

مى كنند.
وى با اظهار اينكه امسال كميسيون بودجه، كارگروه 
ويژه تشـــكيل داد و حدود 20 شـــركت مهم را بررسى 
كرده و ديوان محاسبات هم اين كار را مى كند، گفت: از 
21 ميليارد دالر درآمد پيش بينى شـــده در بودجه ســـال 
آينده، حدود 14 ميليارد دالر براى كمك به معيشت مردم 
با نرخ ارز 4200 تومان، تسعير مى شود. همچنين حدود 
7 ميليارد دالر از درآمدهاى نفتى ســـال آينده هم با نرخ 
8 هزار تومان تسعير مى شود كه با جمع اين دو به طور 

ميانگين نرخ ارز معادل 5 هزار و 540 تومان است.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه كارشناسان سازمان 
برنامه و بودجه به طور مفصل به موضوع اختصاص ارز
 4 هزار و 200 تومانى به كاالهاى اساسى و دارو پرداخته اند 
و معايب و مزاياى آن را بررسى كردند، گفت: يك ديدگاه 
بر اين است كه اين روش فسادزا، مخرب توليد، پرهزينه 
و غير عادالنه است؛ ضمن اينكه 60 هزار ميليارد تومان 
مابه التفاوت قيمت آن اســـت. از طرف ديگر دولت مى 
گويد به خاطر منافع و معيشت مردم از درآمد 60 هزار 
ميليارد تومانى مى گذرد و اگر كاالهاى اساســـى و دارو 
با ارز 8 هزار تومانى محاســـبه شود فشار زيادى به مردم 
وارد مى شود.البته  اين موضوع درحال كارشناسى است 
و مجلس هم آن را بررسى مى كند و در نهايت، دولت 

تابع قانون است.
وى از حداقل فشارها در برنامه ريزى بودجه سال 98 
خبر داد و افزود: اگر ماليات را به تنهايى مد نظر قرار دهيم؛ 
حدود 126 هزار ميليارد تومان ماليات بر گمرك است كه 
مى توان حدود 11 درصد رشد را براى آن محاسبه كرد، 
البته متوسط ماليات به گمرك فقط 8 درصد رشد خواهد 
داشـــت؛ اين در شرايطى است كه ما رشد شركت ها را 
منفى كرده ايم و 9 درصد ميزان وصول ماليات در سال 
98 نسبت به سال 97 كاهش ديده شده است، اين اقدام 
به نوعى گذشت دولت در حق شركت هاست تا آنها در 

سال آينده بتوانند راحت تر فعاليت كنند.
وى افـــزود: در حال حاضر چيزى حدود 50 هزار 
ميليارد تومان مشـــوق و معافيت مالياتى داريم، البته از 
برخى بخش ها مانند كشاورزى هم اصًال ماليات دريافت 
نمى كنيم. وى افزود: امسال براى بيمه سالمت حدود 10 
هزار و 800 ميليارد تومان بودجه ديده شد و براى سال 
آينده هم رقم 15 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
است.وى از كاهش 47 هزار ميليارد تومانى هزينه جارى 
توسط سازمان برنامه و بودجه براى سال آينده خبر داد و 
افزود: دولت در ســـال جارى با اينكه نياز به منابع ريالى 
دارد، سعى مى كند كاالهاى اساسى مردم را با ارز 4200 
تومان تأمين كند؛ همچنين يارانه هاى نقدى هم در بودجه 

پيش بينى شده است.
وى افزود: براى مقابله با فقر حدود 7 هزار ميليارد 
تومان در حوزه هدفمندى اختصاص يافته؛ حدود 2 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه هم براى افراد تحت 
پوشـــش كميته امداد و بهزيســـتى در نظر گرفته شده و 
وام ازدواج جوانـــان همچنان 15 ميليون تومان براى هر 

نفر است.
پورمحمدى گفت: حدود 6 هزار و 200 ميليارد تومان 
براى خريد تضمينى و يارانه آرد و غالت براى توليد نان 
و 36 هزار ميليارد تومان هم براى طرح تحول ســـالمت 
در نظر گرفته شده، عالوه بر آن در بحث منطقه اى ميان 
استان ها هم چيزى حدود 15 هزار ميليارد تومان از بودجه 

عمرانى صرف خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزى از تقديم 
اليحه حذف 4 صفر از پول ملي به 
دولت طى روزهاي گذشته خبر داد 
و گفـــت: بانك مركزى بر بازار ارز 
مسلط است و اين نهاد روند تعادلى 
نرخ ارز را با تدبير و رعايت عوامل 
دخيل در بازار پيش مى برد و همانطور 
كه قبال هم گفته ام اين روند تعادلى 
بازار ارز نبايستى براساس هيجانات 

كوتاه مدت پيش برده شود. 
به گزارش روابط عمومى بانك 
مركزى، عبدالناصر همتى در نشستى 
با فراكسيون واليى مجلس شوراى 
اسالمى، سياست هاى پولى و ارزى 
دولت را تشـــريح كرد و باتوجه به 
مجموعه اقدامـــات در حال انجام 
پيش بينى كرد كه عرضه ارز توســـط 
صادركنندگان غيرنفتى شتاب بيشترى 
بگيرد.به گفته رئيس شـــوراى پول 
واعتبار، مهمترين اقدام پيش روى بانك 
مركزى اصالح نظام بانكى و سامان 
دادن به اين مهم است. اين موضوع از 
حساسيت و اهميت بسيارى برخوردار 

است و نبايد شتابزده عمل شود.
وى صيانت از سپرده هاى مردم 
و ثبات بازار پول را مهمترين دغدغه 
بانك مركزى خواند و تأكيد كرد: اين 
امر، اصل مهم بانك مركزى در پيشبرد 

طرح اصالح نظام بانكى است.
رئيس كل بانك مركزى همچنين 
اعالم كرد: اليحه حذف چهار صفر 
از پول ملى روز شنبه از سوى بانك 
مركزى تقديم دولت شـــده است و 
اميدوارم هر چه سريعتر اين مهم به 

نتيجه برسد.
وى با اشـــاره به منفى شـــدن 
شـــاخص بهاى توليدكننده در آذر 
كه نســـبت به آبان 4/5 واحد درصد 
كاهش داشته است و همچنين كاهش 
رشد بهاى كاالها و خدمات مصرفى 
در ماه هاى آبان و آذر امســـال ابراز 
اميدوارى كرد با ثبات ايجاد شده در 
بازار و روند نرخ ارز شـــاهد كنترل 

بيشتر تورم باشيم.
گفتنى است: در ادامه اين جلسه 
همتى به سواالت متعدد نمايندگان 
در امـــور ارزى، اعتبارى و بانكى به 

تفصيل پاسخ داد.
خبر ديگر اينكه جلسه هم انديشى 
رئيس كل بانك مركزى با هيات رئيسه 
و اعضاى اتـــاق بازرگانى ايران با 
محوريت بازگشـــت ارز حاصل از 

صادرات برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى بانك 
مركزى، وى در اين نشست با تأكيد 
بر بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به كشـــور گفت: اگر صادركنندگان 
ارز حاصـــل از صادرات بيشـــترى 
را به ســـامانه نيما عرضه كنند، در 
نتيجه شاهد تعادل بيشتر نرخ ارز در 
بـــازار خواهيم بود و اينگونه بخش 
خصوصى به رونق توليد هم كمك 

كرده است.
همتى با بيان اينكه هدف مشترك 
ما بايد ايجاد رفاه براى مردم باشـــد، 
گفت: همـــه ما در بانك مركزى و 
بخش خصوصى در يك كشـــتى 
هســـتيم؛ اما از طرفى بانك مركزى 
مســـئول سياست هاى ارزى كشور 
اســـت و بايد در مقابل 82 ميليون 
جمعيت ايرانى پاسخگو باشد و البته 
هدف مشترك همه ما بايد رفاه مردم 
باشـــد كه اين امـــر از هر اولويتى 

مهمتر است.

به گفتـــه وى، ارز حاصل از 
صادرات نفتى به كاالهاى اساسى و 
استراتژيك اختصاص مى يابد و از 
اين رو براى تأمين ارز واردات ديگر 
نيازهـــاى مردم بايد از ارز حاصل از 
صادرات اســـتفاده كرد لذا ضرورى 
اســـت كه صادركنندگان براى رفاه 
مردم به ميدان بيايند و ارزشان را به 

چرخه اقتصادى بازگردانند.
بنا به اظهار رئيس شوراى پول 
و اعتبار، اهداف اين بانك در مقابل 
صادركنندگان قرار ندارد، بلكه بانك 
مركزى همواره بخش خصوصى را 
در كنـــار خـــود مى بيند و به دنبال 
افزايش توليد اســـت تا در نهايت به 
رفاه عمومى مردم و رونق اقتصادى 

دست يابيم.
همچنين در اين جلسه معاون 
ارزى بانك مركزى درباره سياست هاى 
ارزى اين بانك در قبال صادركنندگان 
گفت: براى صدور دســـتورالعمل 
هـــاى ارزى ابتدا با فعاالن اقتصادى 
مشورت هاى الزم به عمل آمده و البته 
در اين راه همواره شفافيت، اولويت 

بانك مركزى بوده است.
پناهى اهداف توليدكنندگان و 
صادركننـــدگان را در جهت اهداف 
بانـــك مركزى ارزيابى و اضافه كرد: 

صادركننـــدگان در طول 9 ماه اخير 
حدود 29 ميليـــارد يورو صادرات 
داشـــتند و حدود 22 ميليارد يورو از 
طريق بانك مركزى و حدود 7 ميليارد 
يورو از طريق سامانه نيما براى واردات 
ارز تأمين شـــده كه اين امر نشان از 
حمايت بانك مركزى از صادركنندگان 

و توليدكنندگان دارد.
بـــه گفته وى، ايـــن بانك از 
پيشنهادات و راهكارهاى صادركنندگان 
استقبال مى كند،  چراكه از اين طريق 
ارز حاصـــل از صادرات به چرخه 
اقتصادى كشور باز مى گردد و البته در 
اين راه بانك مركزى هم به برنامه هاى 
توســـعه اى صادركنندگان كمك مى 
كند.تأكيد بر ادامه روند با ثبات بازار 
ارز، روش هـــاى بازگشـــت ارز از 
حاصل صادرات به چرخه اقتصادى 
به منظور كمك به توســـعه كشور و 
افزايش همكارى هاى دو جانبه ميان 
بانك مركزى و اتاق بازرگانى، از جمله 
مباحثى بود كه از سوى هيأت رئيسه و 

اعضاى اتاق بازرگانى مطرح شد.
همچنيـــن در پايـــان، بخش 
خصوصى بابت ثبات ايجاد شده در 
بازار ارز از رئيس كل بانك مركزى 
قدردانى كرد و مقرر شـــد اين گونه 

جلسات تداوم يابد.

اليحه حذف 4 صفر از پول ملي تقديم دولت شد سازمان برنامه و بودجه: 50 هزار ميليارد تومان 
مشوق و معافيت مالياتى داريم 

اعالم نحوه استرداد عوارض 
خروج از كشور

عوارض خروج از كشورِ مسافرانى كه موفق به خروج از كشور و استفاده 
از وجوه واريزى نشده اند، به صورت سيستمى به آنها بازگردانده مى شود.

به گزارش رســـانه ســـازمان امور مالياتى كشور، محمد مسيحى معاون 
ماليات بر ارزش افزوده ســـازمان امور مالياتى افزود: براى رفاه حال مسافران 
و ســـهولت پرداخت عوارض خروج از كشـــور، امـــكان پرداخت وجوه 
مزبـــور از طريـــق درگاه هاى اينترنتى بانك ملى ايران به نشـــانى اينترنتى
 www.bmi.irو سامانه عمليات الكترونيك نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشانى

 www.evat.irفراهم شده است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى اظهار داشت: همچنين 
استرداد سيستمى عوارض خروج از كشور براى اشخاصى كه موفق به خروج 
از كشـــور و اســـتفاده از وجوه واريزى نشده اند هم از طريق سامانه عمليات 
الكترونيك نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشانى www.evat.ir امكان پذير 

است.
وى با تاكيد بر اينكه پرداخت عوارض خروج از كشور بايد به نام و با 
شماره ملى شخص مسافر صورت پذيرد، گفت: در صورت درج اشتباه شماره 

ملى امكان خروج مسافر از كشور با رسيد مزبور امكان پذير نيست.
مســـيحى با اشاره به اينكه استرداد عوارض خروج از كشور به حساب 
شخصى كه شماره ملى وى در رسيد پرداخت درج شده است، واريز مى شود، 
تصريح كرد: با توجه به نبود محدوديت زمانى در استفاده از وجوه واريزى در 
هر سال، چنانچه امكان استفاده از وجوه واريزى به دليل خارج نشدن از كشور 
ميسر نشود، مى توان از پرداختى مزبور در سفرهاى بعدى استفاده كرد.  بنابراين 

نگهدارى رسيد شماره پيگيرى وجوه پرداختى توسط فرد الزامى است.
در قانون بودجه امسال عوارض خروج از كشور براى سفر عتبات عاليات 
از مرزهـــاى زمينـــى و دريايى مبلغ 125 هزار ريال و از مرزهاى هوايى 375 

هزار ريال تعيين شده است.
همچنين عوارض خروج براى ســـفر حج تمتع و عمره مفرده از همه 
مرزهاى كشور براى بار اول مبلغ يك ميليون و 100 هزار ريال، براى بار دوم 
يك ميليون و 650 هزار ريال و براى بار سوم به بعد 2 ميليون و 200 هزار 

ريال تعيين شده است.
بر اين اســـاس عوارض خروجي براى ســـاير سفرهاى خارجى از همه 
مرزهاى كشور براى بار اول مبلغ 2 ميليون و 200 هزار ريال، براى بار دوم 
مبلغ 3 ميليون و 300 هزار ريال و براى بار سوم به بعد مبلغ 4 ميليون و 400 

هزار ريال تعيين شده است.

براساس ترازنامه هيدروكربورى 
در سال 95، به ميزان 155 ميليارد 
و 630 ميليون بشكه نفت خام و 
ميعانات گازى قابل استحصال در 

كشور وجود دارد.
به گزارش فارس، براســـاس 
آمـــار و اطالعـــات ترازنامـــه 
هيدروكربورى كشـــور، حجم كل 
توليد نفت خام انباشـــتى تا پايان 
سال 95 به ميزان 74 ميليارد و 340 
ميليون بشكه است كه از اين ميزان 
66 ميليارد و 260 ميليون بشكه نفت 

متعلق به بخش خشكى و 8 ميليارد و 
8 ميليون بشكه نفت متعلق به بخش 

دريايى است.
همچنين حجـــم كل توليد 
مايعات و ميعانات گازى انباشتى تا 
پايان سال 95 به ميزان 9 ميليارد و 
380 ميليون بشكه بوده است كه از 
اين ميزان 6 ميليارد و 650 ميليون 
بشـــكه متعلق به بخش خشكى و 
2 ميليارد و 730 ميليون بشكه متعلق 

به بخش دريايى است. 
از ســـوي ديگر مديرعامل 

شركت پااليش نفت آبادان گفت: 
روزانـــه 12 ميليون ليتر بنزين در 

پااليشگاه آبادان توليد مى شود.
به گـــزارش خبرگزارى صدا 
و ســـيما، سيد على اكبر ميرقادرى 
با اشـــاره به اينكه افزايش توليد 
پااليشگاه با راه اندازى دو واحدى 
كه فعاليتشـــان متوقف شده بود، 
تحقق يافته اســـت، بيان كرد: با 
راه اندازى فاز دو و چهار پااليشگاه 
آبادان، توليد بنزين در اين پااليشگاه 

روزانه 20 هزار ليتر خواهد شد.

پرداخت نيمى از خسارت بيمه 
جانباختگان نفتكش سانچى 

آخرين تغييرات منابع و مصارف دولت در 8 ماهه امسال

نفت خام قابل استحصال به 155/6 ميليارد بشكه رسيد

يك سال از سانحه آتش سوزى 
و غرق كشتى نفتكش سانچى در آبهاى 
درياى چين ســـپرى شد ولى تاكنون  
فقط نيمى از خسارت بيمه جانباختگان 

اين حادثه پرداخت شده است. 
كاپيتان محسن بهرامى مديرعامل 
كشـــتيرانى ملى نفتكش ايران ديروز 
همزمان با مراســـم بزرگداشـــت 
جانباختگان اين حادثه اعالم كرد: در 
بخش ارزى پرداخت حقوق و مزايا از 
سوى موسسات بيمه گر در حال انجام 
است و اكنون بيمه نيمى از خانواده هاى 
جانباختگان تكميل شده و چك خود 
را دريافت كردند؛  شركت هم سعى 
كرد مبلغى را به صورت اسكناس تهيه 

و در اختيار خانواده ها قرار دهد.
وى افزود: ما سعى كرديم حداكثر 
كمك را به خانواده ها داشته باشيم و در 
اين رابطه وكيلى براى انحصار وراثت 
در نظر گرفتيم و در حال حاضر چيزى 

به عنوان معوقه از طرف شركت باقى
نمانده است. 

 مديرعامل كشتيرانى ملى نفتكش
ايران با بيان اينكه نيم ديگر خانواده هاى
جانباختـــگان   كه هنوز بيمه خود را
دريافت نكرده اند به دليل بحث انحصار
وراثت بوده يا اينكه خودشان تاكنون
اقدام نكرده اند، گفت: ما همچنين حق
و حقوق ادارى و پاداش پايان خدمت
و سنوات اين جانباختگان   را پرداخت
مى كنيم و سعى كرديم كه مستمرى
بيش از رقم قانونى پرداخت شود.وى
با اشاره به اينكه تحريم كار را سخت
كرده است، افزود: شركت به اين بهانه
كار را متوقف نكرد و مستقال نسبت
به تداوم روند كار اقدام كرده اســـت،
زيـــرا اين دريانوردان نان آور خانواده
خود بودند؛ بنابراين سعى مى كنيم تا
جاى ممكن خانواده هاى جانباختگان به

لحاظ مالى مشكلى نداشته باشند.

((اصالحيه آگهى مناقصه عمومى)) نوبت دوم
شـركت توزيع نيروى برق اسـتان هرمزگان در نظر دارد فعاليت هاى مشـــروحه ذيل راازطريق برگزارى مناقصه عمومى به 

پيمانكاران واجدشرايط واگذار نمايد:

موضوعرديف
شماره 
مناقصه

1
اصالح شـبكه روستايى واقع در ناحيه لنگه و چارك  شـامل ( احداث و اصالح 34000 متر شبكه فشار متوسـط هوايى) از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 

97-81مطابق موافقت نامه 1301015033)
مبلغ برآوردى: 5,498,393,640ريال - مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 274,919,700ريال- مدت زمان انجام كار:  3 ماه- پيش پرداخت: 15%(در صورت تخصيص نقدينگى)  نوع مناقصه :دومرحله اى

2
 اصالح شـبكه روسـتايى واقع در ناحيه سيريك  شـامل ( احداث و اصالح 27000 متر شـبكه فشـار متوسـط هوايى) از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 

97-83با شماره طرح 1301015033)
مبلغ برآوردى: 5,411,994,552 ريال-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 270,599,800 ريال-  مدت زمان انجام كار:  3 ماه-پيش پرداخت: 15%  (در صورت تخصيص نقدينگى)-        نوع مناقصه :دومرحله اى

3
 اصالح شـبكه روستايى واقع در ناحيه پارسـيان  شامل (اصالح 2 دسـتگاه پسـت هوايى، احداث 1000 متر شبكه فشـار ضعيف هوايى و احداث 3000 متر شبكه فشـار متوسط هوايى) 

97-84از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 با شماره طرح 1301015033)
مبلغ برآوردى: 4,241,112,190 ريال-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 212,055,700 ريال-  مدت زمان انجام كار:  3 ماه-    پيش پرداخت: 15%  (در صورت تخصيص نقدينگى)-        نوع مناقصه :دومرحله اى

4
 اصالح شـبكه روسـتايى واقع در ناحيه بشـاگرد شـامل ( احداث و اصالح 30,000 متر شـبكه فشـار ضعيف هوايى) از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 

97-105با شماره طرح 1301015033)
مبلغ برآوردى: 3,497,411,544 ريال-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 174,870,600 ريال-  مدت زمان انجام كار:  3 ماه-    پيش پرداخت: 15%  (در صورت تخصيص نقدينگى)-        نوع مناقصه :دومرحله اى

5
اصالح شبكه روستايى واقع در ناحيه ميناب، هشتبندى و سندرك شـامل ( احداث و اصالح 10,000 متر شبكه فشار متوسط هوايى، احداث و اصالح 13,000 متر شبكه فشار ضعيف هوايى) 

97-113از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 با شماره طرح 1301015033)
مبلغ برآوردى: 10,745,761,930 ريال-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 537,288,100ريال-  مدت زمان انجام كار:  3 ماه-    پيش پرداخت: 15%  (در صورت تخصيص نقدينگى)-        نوع مناقصه :دومرحله اى

6
 اصالح شـبكه روستايى واقع در ناحيه سه بندرعباس و رضوان  شـامل ( احداث و اصالح 13,000 متر شبكه فشار متوسـط هوايى، احداث و اصالح 17,000 متر شبكه فشار ضعيف هوايى)

97-114 از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 با شماره طرح 1301015033)
مبلغ برآوردى: 10,703,000,000 ريال-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 535,150,000 ريال-  مدت زمان انجام كار:  3 ماه-    پيش پرداخت: 15%  (در صورت تخصيص نقدينگى)-        نوع مناقصه :دومرحله اى

7
اصالح شـبكه روستايى واقع در ناحيه حاجى آباد شامل (احداث و اصالح 500 متر شبكه فشار متوسط هوايى، احداث 8000 متر شبكه فشار ضعيف هوايى و اصالح 2 دستگاه پست هوايى) 

97-115از محل اعتبارات  (ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق در سال 97 با شماره طرح 1301015033)
مبلغ برآوردى: 4,795,000,000 ريال-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 239,750,000 ريال-  مدت زمان انجام كار:  3 ماه-    پيش پرداخت: 15%  (در صورت تخصيص نقدينگى)-        نوع مناقصه :دومرحله اى

لذاكليـــه پيمانكاران كه داراى تجربه، تخصص وتجهيزات الزم بـــوده، مى توانند پس ازتاريخ درج آگهي 
نوبت دوم درروزنامه به مدت پنج روزجهت خريداسنادمناقصه با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
 (http://www.setadiran.ir) و واريـــز مبلـــغ خريد اســـناد (به صـــورت الكترونيكى ازطريق 
ســـايت http://www.setadiran.ir به حســـاب شـــماره (2170095417006) نزدبانك ملى 
 شـــعبه دارايى بندرعباس، اقدام نماييد. آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوارجمهورى اسالمى 
 جنب شـــهرك مســـكونى زيتـــون (نيـــروگاه قديم) شـــركت توزيع نيـــروى بـــرق هرمزگان 

تلفن: 33512344-076، فاكس: 076-33512336
- در صورت داشتن سواالت فنى با شماره تلفن: 07633512338 تماس بگيريد.

- كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت تا ارائه پيشـــنهاد قيمت از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت برگزار مى گردد، الزم است در صورت عدم عضويت قبلى، شركت ها در سامانه فوق ثبت نام نمايند. 
ثبت شماره تلفن، فكس و ايميل از سوى شركت كنندگان در سامانه الزامى است.

- دستگاه نظارت: معاونت برنامه ريزى و مهندسى
- به پيشـــنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر در آگهى 

واصل مي شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

- محل بازگشايى پاكت ها: دفتر امور تداركات
روابط عمومى
 شركت توزيع نيروى برق هرمزگان

1ـ دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان البرز 
2ـ موضوع مناقصه: خريد 5/000 دســــتگاه كنتور الكترونيكي تكفاز و 1/000 عدد 

قاب مربوطه
3ـ شـرايط الزم: داشــــتن تأييديه از شــــركت توانير در خصوص توليــــد كنتور و رعايت 

استانداردها، معيارها و الزامات فني و ارائه مدارك و مستندات مربوطه طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه
4ـ مهلـت خريـد و محـل دريافـت اسـناد مناقصـه: متقاضيــــان مي توانند از تاريــــخ 97/10/17 لغايت 
 ،www.aepdc.ir 97/10/23 با مراجعه به وب ســــايت هاي شركت توزيع نيروي برق اســــتان البرز به نشاني 
 شركت توانير به نشــــاني www.tender.tavanir.org.ir و يا پايگاه اطالع رســــاني ملي مناقصات كشوري 

به نشاني http://iets.mporg.ir اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.
5ـ مـدارك مـورد نياز جهت ثبت در فهرسـت خريداران اسـناد مناقصـه: واريز مبلغ 327,000 ريال به 
حساب سپهر 0101520152006 بانك صادرات ايران به نام شركت توزيع نيروي برق استان البرز بابت خريداري 
اســــناد مناقصه و ارسال به مناقصه گزار (طي مدت زمان قيد شــــده در بند 4ـ  ضمناً فيش واريزي بايستي به نام 

شخص حقوقي مناقصه گر باشد)
6ـ قيمت پايه مناقصه: 9,600,000,000 ريال به شرح اسناد مناقصه مي باشد. 

7ـ مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: 613,000,000 ريال و به شــــرح اسناد مناقصه مي باشد كه مناقصه گران 
بايســــتي ســــپرده مذكور را به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش بانكي واريز مبلغ فوق به شــــماره حساب 
0102795126006 نزد بانك ملي شــــعبه آموزش و پرورش به نام شــــركت توزيع نيروي برق استان البرز و يا 

چك بانكي تضميني يا كسر از حساب مطالبات ارائه نمايند. 
8ـ مهلـت و محـل تحويل پيشـنهادها: حداكثر تا آخر وقت اداري روز شــــنبه مــــورخ 97/11/6 به دبيرخانه 
امورتداركات واقع در كرج بلوار طالقاني شــــماليـ  پل آزادگانـ  ابتداي بلوار امام رضاـ  امور تداركات شركت توزيع 

نيروي برق استان البرز تحويل نمايند. 
9ـ زمان گشـايش پاكت هاي الف و ب (مرحله اول مناقصه): ســــاعت 15 روز يكشــــنبه مورخ 97/11/7 

مي باشد. 
* بديهي اســــت به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و يا پيشــــنهادهايي كه پس از مهلت مقرر در اين 

فراخوان واصل مي گردند مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
هزينه آگهي برعهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.

* متقاضي موظف اســــت در صورت گرفتن اســــناد مناقصه از ســــايت هاي مذكور فيش پرداخت هزينه خريد 
اســــنادمناقصه را ظرف مهلت مقرر در بند 4 اين آگهي پس از قيد شــــماره مناقصه، نام و آدرس و شماره تماس 
مناقصه گر بر روي فيش مذكور ضمن هماهنگي با دفتر امور تداركات با شماره تلفن 32524444ـ 026 به شماره 

نمابر 32525353ـ 026 ارسال و اصل آن را نيز به همراه مدارك پاكت (ب) اسناد مناقصه ارسال نمايد. 
* بديهي است در صورت عدم ارســــال يا تحويل فيش بانكي خريد اسناد مناقصه و ثبت نام مناقصه گر در فهرست 

خريداران اسناد مناقصه، مسئوليت بروز هرگونه مشكل برعهده شخص مناقصه گر مي باشد. 
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز 

97/69ـ17ـ1 

(دو مرحله اي) نوبت دوممناقصه عمومى

شركت سهامي خاص كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء 
قصد فروش تعدادي دام مازاد را از طريق مزايده دارد.

«پرداخت وديعه الزامي است»
 متقاضيان جهت هماهنگي و بازديد و دريافت برگ شرايط مزايده
با شماره تلفن هاي 61ـ66282060ـ021 تماس حاصل فرمايند.

زمان مزايده: 
ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/11/01

محل برگزاري مزايده:
 كيلومتر 16 جاده قديم تهران كرج جنب شهرداري 

خيابان سوليران كيلومتر 2 جاده زرنان 
شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء واحد دام اصيل 

   تلفن واحد: 66284140

آگهي مزايده دام
دبير كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس:

حضور فعال بانك پارسيان در طرح هاى

 آب رسانى و گاز رسانى به مناطق محروم كشور
دبير كميســـيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شـــوراى اسالمى در مورد 
مشاركت بانك هاى خصوصى به ويژه بانك پارسيان در طرح هاى توسعه اى كشور گفت: 
بانك هاى دولتى و خصوصى در تامين مالى طرح هاى اشتغالزايى و توسعه روستايى نقش 
پررنگى داشته اند. برخى از بانك ها از محل منابع صندوق توسعه ملى، در شهرهاى كمتر 
از 10 هـــزار نفر جمعيت وام هايى در قالب اشـــتغالزايى اعطا كرده اند كه در رفع معضل 

بيكارى تاثير قابل مالحظه اى داشته است.
بنا بر گزارش روابط عمومى بانك پارسيان، على بختيارى در گفت وگو با فارس، افزود: 
بانك پارســـيان افزون بر اين در ارائه تسهيالت به بخش خصوصى يا پرداخت تسهيالت 
در بخش قرض الحســـنه، ازدواج، جهيزيه، درمان و كمك به مددجويان كميته امداد و 

بهزيستى همواره پيشرو بوده است.
نماينـــده بافت، رابر و ارزوئيه اضافه كرد: بانك هاى خصوصى همچنين در طرح هاى 
آب رســـانى و گازرســـانى به مناطق محروم و مرزى با دولت مشاركت داشته اند. بانك 
پارسيان به طور ويژه به اين بخش وارد شده به گونه اى كه خدمات اين بانك در آب رسانى 
طبق ماده 56 توافق كنسرســـيوم در طرح هاى عمرانى كشور و حمايت از توليد داخلى 

ستودنى است.
او خاطرنشـــان كرد: برخى از بانك هاى خصوصى در طرح گازرسانى از بندرعباس به 
سيرجان با شركت گلگهر مشاركت داشته اند و اقدام به سرمايه گذارى كرده اند كه قطعا 

در رفاه حال مردم نقش تعيين كننده اى خواهد داشت.
دبيركميسيون كشاورزى مجلس همچنين افزود: تالش بانك هاى خصوصى و به ويژه 
بانك پارسيان در بخش هاى ديگر هم قابل توجه است. براى نمونه بانك هاى خصوصى در 
ساخت بيمارستان، نوسازى ناوگان حمل ونقل، پرداخت تسهيالت به مردم و آب رسانى 
و گازرســـانى به مناطق محروم مطلوب بوده است و اميد مى رود كه عملكرد آنها در اين 

راستا ادامه دار باشد.

شهردارى منطقه 20تهران درنظر دارد موارد ذيل را ازطريق مناقصه عمومى به بخش خصوصى واگذار نمايد،لذا ازاشخاص حقوقى 
واجد شرايط ذيل دعوت به عمل آيد:

موضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد 
اوليه(ريال)

وضعيت اعتبارى
ميزان سپرده 

شركت درمناقصه 
(ريال)

شرايط شركت مناقصه 
مدت پيمان 

(ماه)
نوبت 
چاپ

1

اصالح هندسي
 در خيابان 

ايرانيت
 ( سلمان فارسي )

8/576/874/012

نقد-غيرنقد
از محل اعتبارات 

سازمان حمل و نقل 
و ترافيك شهردارى 

تهران

150/000/000

داراى رتبه در رسته راه وترابرى يا نيرو از 
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور همچنين 

پيمانكاران مى بايست در سامانه پيمانكاران 
شهردارى تهران ثبت نام و مورد تاييد معاونت 

حمل و نقل شهردارى تهران بوده وداراى 
ظرفيت آزاد دررسته مربوطه نيز باشند

اول12

در موارد فوق الزاماً مى بايستى اشخاص حقوقى داراى اساسنامه شركت ، با موضوع مناقصه مرتبط باشد .
- محل دريافت اسـناد وارائه پيشـنهادها: پيمانكاران مى بايست به آدرس فوق مراجعه  /http://region20.tehran.ir   و در قسمت مناقصه 

و مزايده  نسبت به دريافت اسناد برابر موارد مشروحه در سايت اقدام نمايند.
-  ميزان سپرده نقدى و شماره حساب: مبلغ سپرده شركت در مناقصه بايد به صورت نقدى به حساب 1004568480 جارى نزد بانك شهرشعبه 

شهردارى شهررى واريزگردد. (ساير موارد قابل قبول نمى باشد)
-  مهلت دريافت و  ارائه اسناد: 10 روز از تاريخ درج آگهى

-ثبت نام در سايت Tehran.irبراى كليه امور پيمانكاران جهت دريافت پاكت هاى مناقصه الزامى است.
-  اجراى ضوابط زيســـت محيطى و مفاد دستور العمل (HSEPLAN) بسته به مورد ، از الزامات انجام پروژه ها بوده و رعايت آن از طرف پيمانكار 

الزامى مى باشد.
بديهى اســـت شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شـــروط و تكاليف مقرر در اسناد مربوطه بوده و شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه 
پيشنهادها مختار است. دادن پيمان بيش از يك قرارداد به يك شركت (قراردادهاى باز،منعقد شده،درمناقصه هاى قبلى كه هنوز ابالغ نشده است) 
درســـطح منطقه  ، منوط به تأييد و موافقت اعضاى كميســـيون ماده 13 مى باشد ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد مناقصه درج مى باشد كه 
شـــركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با درج قبول اســـت،مهر وامضاء نموده و در پاكتهاى الك و مهر شده تحويل دبيرخانه منطقه  نمايند. 

همچنين هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .

روابط عمومى شهردارى منطقه 20 

كد آگهى : / ط8176 م/ آگهى مناقصه

آگهى مناقصه شماره 14

(مزايده عمومي) 
يك شـــركت توليدي در حال احداث در نظر دارد تعداد 58 قلم ماشين آالت 
و تجهيزات مازاد بر نياز خود از جمله دســـتگاه هاي تراش، CNC، پانچ، انواع 
ليفتراك، پرس بريك، دستگاه  هاي جوش و... را به صورت جداگانه يا به صورت 
كلي از طريق مزايده عمومي به فروش رســـاند. لذا متقاضيان مي توانند جهت 
كسب اطالعات بيشـــتر و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 1397/10/22لغايت 

1397/10/24 با شماره تلفن 88664958ـ  021 تماس حاصل فرمايند. 

دادنامه
كالسه پرونده: 97/628 تاريخ رسيدگي: 97/6/20

خواهان: محســـن يباره پوري فرزند عبدالكريم به نشاني: اصفهانـ  خ خاقانيـ  كوچه ش مظاهري 
ـ پ45 

به نشاني:  وكيل:  
خوانده: 1ـ مهدي شيرزاده نجف آبادي فرزند حسينعلي نشاني: فالورجانـ  باغ ابريشمـ  خ ش نعمتي 

ـ كوي ش حيدري شمالي
2ـ خانم هاجر منصوري فرزند احمد به نشـــاني: فالورجانـ  محله جمال آباد ـ  ك ش بهمني 2 منزل 

شخصي
خواســته: الزام به انتقال ســـند خودرو دوو سي يلو به شـــماره 23ـ851هـ36 به انضمام خسارات 

دادرسي 
گردشــكار:  پس از ارجاع پرونده به اين شـــعبه و ثبت آن به كالســـه فوق و طي تشريفات قانوني و 
اخذ نظريه مشورتي اعضاء، قاضي شورا ختم رســـيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد:
«رأي شورا»

در خصوص دعوي محســـن يباره پوري فرزند عبدالكريم به طرفيت 1ـ مهدي شيرزاده نجف آبادي 
فرزند حســـينعلي 2ـ خانم  هاجر منصوري فرزند احمد مبني بر الزام به انتقال سند خودرو دوو سي يلو 
به شـــماره 23ـ851هـ36 به انضمام خسارات دادرسي، شورا پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده و 
با عنايت بـــه كپي مصدق قرارداد عادي مورخ 96/10/8 كه مؤيد وقوع عقد بيع بين خواهان و خوانده 
رديف اول مي باشـــد و با استعالم به عمل آمده از پليس راهور كه دال بر تعلق خودرو به خوانده رديف 
دوم مي باشد و لذا با توجه به اينكه خودرو در حال حاضر در يد خواهان مي باشد(به گفته خواهان) احراز 
صحت تسلســـل عقود و انتقال شرعي و قانوني مورد معامله به خواهان مي باشد مستنداً به مواد 362 و 
367 قانون مدني و ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده رديف دوم(هاجر 
منصوري) فرزند احمد به الزام و حضور در دفترخانه اســـناد رسمي و انتقال سند خودرو دوو سي يلو به 
شماره 23ـ851هـ36 و پرداخت مبلغ757/500 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان اعالم و 
صادر مي نمايد و در خصوص دعواي خواهان به طرفيت خوانده رديف اول(مهدي شـــيرزاده) به لحاظ 
اينكه ســـند خودرو به نام ايشان نيست و امكان انتقال سند توسط نامبرده وجود ندارد و دعوي در اين 
خصوص متوجه وي نيســـت مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و 
اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس 

از آن ظرف مدت20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي شهرستان فالورجان مي باشد.

قاضي شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف  شهرستان فالورجان 
 محمدحسين حيدري

شـركت فوالد جهـان آرا ارونـد واقع در خرمشهر در نظر دارد، مهندسي، 
طراحي، ساخت و تأمين سيســـتم انتقال نمونه مذاب با استفاده از فشار هوا 
(penamatic sample transport system) در سالن فوالد سازي خود، 
از كليه شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد. 
كليه متقاضياني كه تمايل به شـــركت در مناقصـــه مذكور را دارند مي توانند 
حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشـــنبه مورخ 97/10/23 رزومه كامل خود 
(... , so� copy , cd) را به آدرس: خرمشهر، خيابان فردوسي، نبش كوچه 
گلشـــن، پالك 30، شـــركت فوالد جهان آرا اروند، واحد بازرگانيـ  بخش 
مناقصات ارسال فرمايند. جهت كســـب اطالعات بيشتر مي توانيد از طريق 

راه هاي ارتباطي زير با ما در تماس باشيد. 
تلفن تماس: 53512371ـ  061 داخلي 610 ، خانم لطفي

061 فكس: 53512419ـ 
 Loti-m@ajs.co.ir WWW.AJS.CO.IR

فراخوان شركت در مناقصات عمومي

آگهي مناقصه شماره 97/39
216ـ907ـ97ـ7

شركت كشت و صنعت كارون درنظر دارد تعميرات 3000مترمربع 
كانال هاي آبرساني خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 
شرايط واگذار نمايد. متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه و اطالعات 
بيشـــتر مي توانند از تاريخ درج آگهي، به جـــز ايام تعطيل به آدرس 
زير مراجعه و پاكت پيشـــنهاد قيمت خـــود را به همراه چك تضمين 
شـــده بانكي يا ضمانت نامه بانكي مبلغ 50/000/000 ريال تا ساعت 
13 روز دوشـــنبه مورخه 97/11/01 منحصراً  به مركز شركت تحويل 
نمايند. كليه پيشـــنهادها رأس ســـاعت 14/30 همان روز در مركز 
شـــركت بازگشايي و قرائت خواهند شد؛ هزينه درج آگهي مناقصه در 
روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد، شركت در رد يا قبول هر يك از 
پيشنهادها مختار مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه و كسب 

اطالعات قبل از دريافت اسناد الزامي است.
آدرس مركز شركت:  شوشتر، كيلومتر 17 جاده قديم دزفولـ  شركت 

كشت و صنعت كارون، حوزه مديريت بازرگاني(امور قراردادها)

تلفن: 72 و 36222071ـ061(داخلي2489) فاكس: 6227306ـ0613

شركت كشت و صنعت كارون

PACKAGE NAMEID

Steel Structur1

Auxilary Stands and Platforms2

SMP & MHS Building of Areator and Louver3

(Dryers & Preheaters (Ladle & Tundish4

Slab Tilter5

Slab Scaring Machine6

Scrap Yard Auxiliary Equiment7

Empty ladle transfer car8

Elevator9

Mould & Segment Transfer Car10

(...,SMP & MHS BUILDING – Architectural (Gutters, down-ward pipes11

(Lifting & Hanling Rig Inquiry Document(s12

SMP & MHS BUILDING – Steps of Acces & Platforms, Stairs and Hand-

rails
13

SMP & MHS BUILDING - Grating14

Ladle Sand Filling Station15

Rotary Roller Table16

Embeded Rails17

CCM Auxiliary Stands an Equipment18

فراخوان شركت در مناقصه عمومي 
شـركت فوالد جهان آرا اروند واقع در خرمشـهر در نظر دارد، مهندسي، طراحي و سـاخت تجهيزات جانبي سالن 

فوالد سازي به شرح جدول ذيل خريداري نمايد. 

از كليه شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در 
مناقصه دعوت به عمل مي آيد. 

كليه متقاضياني كه تمايل به شـــركت در مناقصه 
مذكور را دارند مي تواننـــد حداكثر تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 رزومه كامل 
خود (... , so� copy , cd) را به آدرس خرمشـــهر، 
خيابان فردوســـي، نبش كوچه گلشن، پالك 30، 
شركت فوالد جهان  آرا اروند، واحد بازرگانيـ  بخش 
مناقصات ارســـال فرمايند. جهت كسب اطالعات 
بيشتر مي توانيد از طريق راه هاي ارتباطي زير با ما 

در تماس باشيد. 

تلفن تماس:
 53512371ـ  061، داخلي610، خانم لطفي 

فكس: 53512419ـ  061 
Loti-m@ajs.co.ir WWW.AJS.CO.IR

 بدينوســـيله بـــه حسـن حيـدري فرزند قاســـمعلي
ابالغ مي گردد كه دادخواستي به خواسته تنفيذ فسخ 
قرارداد خودرو به انضمام هزينه دادرســـي به طرفيت 
شما به اين شورا تقديم كه به كالسه 972863 ثبت 
و براي روزسه شـــنبه 1397/10/18 ساعت 13:30 
وقت رسيدگي تعيين گرديده است جهت رسيدگي در 

اين شورا حاضر در غير اين صورت تصميم مقتضي اخذ خواهد شد.
مهديه دهقان ـ مسئول دفتر شعبه يك شوراي حل اختالف بروات



نشســـتي از سلســـله نشســـت هاي 
«انسان شناسي و فرهنگ» طي روزهاي اخير 
در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با عنوان 
گشـــت و گذاري درپياده راه خيابان برادران 
مظفر برگزار شـــد، كه دكتر فردين عليخواه 
جامعه شناس و استاد دانشـــگاه از زاويه اي 

متفاوت به آن پرداخت.
 در ابتداي اين نشســـت، فيلم «والسي 
براي تهران» به كارگرداني زينب تبريزي به 
نمايش درآمد، اين فيلم مستند به طور كلي به 
روايت رنج هاي نوازندگان خياباني اختصاص 
داشـــت و كاراكتر اصلي اين مستند نوازنده 
جواني بود كه در خيابان ها آكاردئون مي زد. 
هرچند اين مســـتند تنها به روايت هاي اين 
نوازنده اختصاص نداشت و كارگردان به گفته 
خودش تالش كرده بود با ســـاخت چنين 
فيلمي، برخورد اجتماع و نهادهاي نظارتي با 

موسيقي را تصوير كند. 
درعين حال به اين مسئله اشاره اي داشته 
باشد كه موسيقي خياباني از بدو پيدايش در 
سال هاي گذشـــته تا امروز چه سيري را به 
فراخور شـــرايط اجتماعي در جامعه پيموده 
است. چندان كه مخاطب در اولين سكانس 
فيلم با برخورد و اساسا رفتار نهادهاي بازدارنده 
با عملكرد نوازندگان خياباني مواجه مي شود. 

رنج پنهان نوازندگان در خيابان هاي تهران
هرچند نوازندگاني كه در اين مســـتند 
نقش آفرينـــي كرده اند تـــالش مي كنند در 
برهه هاي مختلف فعاليتشان در سطح شهر، 
جايگاه موســـيقي خياباني را در بطن جامعه 
پررنگ تر  ســـازند و تالش هايشان حتي به 
بار هم مي نشيند ولي در نهايت اين گروه از 

نوازندگان كه با عشق به موسيقي هر روز در 
خيابان هاي شهر به نواختن قطعات مختلف 
مي پردازند، تصميم مي گيرند كار نوازندگي 
در سطح شهر را كنار گذاشته و حرفه ديگري 
در پيش بگيرند. «والسي براي تهران» اگرچه 
مضموني زيبا و پركشش دارد، ولي پايان بندي 
فيلم با نوازندگي جواني كه بدون ساز آكاردئون 
روي جدول خيابان مي نوازد از مستند «والسي 

براي تهران» اثري غمگين ساخته است.
نقش مردان در ونداليسم شهري

بعد از پايان فيلم،فرديـــن عليخواه با 
دستمايه قرار دادن خيابان شهيد برادران مظفر 
به پژوهش مي گويد: بحثي كه امروز قصد دارم 
به طرح آن بپردازم ادامه موضوعاتي است كه 
طي اين مدت با موضوع «جوانان و تهران» 
برگزار شده است. وقتي چنين موضوعي را 
براي پژوهش در نظر گرفتم به اين مسئله فكر 
مي كردم كه  هميشه نسبت به جوانان دو نوع 
نگاه منتقد و مدافع وجود  دارد. با تحقيقاتي كه 
در زمينه جوانان داشته ام به اين مسئله رسيدم 
بخشي از ادبياتي كه در غرب درباره جوانان 

وجود دارد به «ونداليسم شهري» اختصاص 
دارد و اين كه اساســـا جوانان مي توانند چه 
صدماتي را به شهرها وارد سازند. جالب اين 
كه براساس تحقيقاتي كه در غرب نسبت به 
جوانان صورت گرفته نشان مي دهد جوانان 
به خصوص مردها در بحث ونداليزم شهري 
به شهر لطمه وارد مي كنند و دراين بين نسبت 
خانم ها كمتر بوده است. هرچند جامعه شناسان 
سال هاست تالش مي كنند اين مسئله را مورد 

بررسي و كاوش قرار بدهند.
زير ذره بين نهادهاي نظارتي

اين جامعه شـــناس ادامه مي دهد: وقتي 
صحبت از جوانـــان در يك جامعه به وجود 
مي آيد، بي اختيار نام نهادهاي نظارتي مانند 
پليس هم به ميان كشيده مي شود و اين سوال 
پيش مي آيد كه اساسا كنترل نهادهاي رسمي 
چقدر مي تواند در زمينـــه عملكرد جوانان 
بازدارنده باشد؟! بحث ديگري كه در ارتباط 
با جوانان مطرح مي شود مسئله اخالق است. 
بعضي براين باورند جوانان به شكل بالقوه در 
جامعه مي توانند برهم زننده نظم به اجتماعي 
كه در آن زندگي مي كنند باشند. به عنوان مثال، 
وقتي جوانان مجرد به دنبال خانه هاي مجردي 
مي گردند ناخودآگاه باوري نسبت به آنها شكل 
مي گيرد كه مثبت نيست و حتي با يك جور 
بدبيني هم توام است.اولين فكري كه در ارتباط 
با جواني كه قصد دارد خانه مجردي تهيه كند 
اين است كه او مي خواهد به كار ناهنجار و 
خالف عرف جامعه دســـت بزند. در نتيجه 
هميشه نســـبت به جواناني كه در خانه هاي 
مجردي زندگي مي كنند ديدگاهي توام با شك 

و ترديد وجود دارد.

خرده فرهنگ ها خارج از كنترل  
مسئله «خرده فرهنگ هاي جواني» نكته 
ديگري بود كه دكتـــر فردين عليخواه به آن 
مي پردازد و مي گويد: در ســـال هاي گذشته 
جريان هايي در كشورهاي ديگر به وجود آمد 
كه باعث بروز خرده فرهنگ هايي در كشورهاي 
غربي شد. نمونه بارز آن پيدايش «هيپي ها»، 
«پانك ها» و «رپرها» بود.هركدام از اين گروه ها 
همراه با آمدن خود، فرهنگ هاي منحصر به 
خود را هم پديد آوردنـــد. به اين معني كه 
هركدام ازاين گروه ها بـــه دليل ويژگي هاي 
ظاهري كه داشتند خرده فرهنگ هايي را در 
زمينه لباس، مدل مو و غيره به وجود آوردند. 
چندان كه در غرب بحث هايي مبني بر «سياست 
خيابان» شكل گرفت و بعضي از جامعه شناسان 
و نهادهاي رسمي در اين كشورها به اين مسئله 
فكر كردند كه چطور مي توان با اين گروه هاي 
ضد فرهنگ در جامعـــه رفتار كرد. به همين 
خاطر بود كه در برهه اي از زمان بعضي از اين 
گروه ها كه عمدتا فعاليت موسيقايي هم داشتند 
به خارج از كالن شهرها ارجاع داده مي شدند. 

چرا كه اين گروه ها در بيرون از شهر آزادي 
بيشتري  به نسبت خيابان هاي شهر داشتند. يا 
حتي در برهه اي اين گروه ها به ورزشـــگاه ها 
انتقال داده مي شـــدند،چون نهادهاي رسمي 
تصورشان براين بود كه كنترل اين گروه هاي به 
قول خودشان ضد فرهنگ در چنين فضاهايي 

آسان تر است.
بعضي از فضاهاي عمومي تهران شخصي سازي 

شده اند
عليخواه با اشاره به اين كه جامعه ايراني 
در ســـال هاي اخير به سمت تنوع  جنسيت 
و قوميت رفته ادامه داد: بحث اين اســـت كه 
جامعه چقدر مي تواند بـــا اين تنوع رفتاري 
جوانان مدارا كنـــد، اصال مدارا خواهد كرد؟ 
يا رفتارهاي خارج از عرف بعضي از جوانان 
از سوي جامعه مورد پذيرش نخواهد بود و 

نهادهاي رسمي تالش مي كنند تا اين تنوع را 
به سمت يكساني و تشابه پيش ببرند تا همه 
افراد جامعه مثل هم باشند؟ براساس مطالعات 
شهري كه صورت گرفته به اين نتيجه رسيده ايم 
مفاهيم توليد شده مانند شخصي سازي فضاهاي 
عمومي يا قلمروسازي در جامعه پررنگ تر شده 
است.به اين معني كه بعضي از جوانان سعي 
كرده اند دراين سال ها پاتوق هاي خاصي را در 
سطح شهر براي خود ايجاد كنند. نه تنها جوانان 
كه گروه هاي ســـني ديگر هم تالش كرده اند 
دراين سال ها به شخصي ســـازي فضاهاي 
عمومي بپردازند.به عنوان مثال امروز خيابان 
توپخانه بيشتر در اختيار موتورسواران است. يا 

وقتي به بعضي پارك ها قدم مي گذاريم مي بينيم 
بعضي افراد محـــدوده اي از پارك را به عنوان 
قلمرو دائمي خود درآورده اند. بنابراين وقتي به 
چنين محدوده هايي مي رسيم ناخودآگاه مكث 
مي كنيم، يك ببخشيد مي گوييم و مسيرمان 
را تغيير مي دهيم. امروز در بعضي نقاط شهر 
شاهد قلمروسازي جوانان هستيم، خيابان شهيد 
برادران مظفر يكي از اين خيابان هاست كه در 

سال هاي اخير چنين قابليتي پيدا كرده است.
تفرجگاه تا پاتوقي براي اهالي هنر

اين جامعه شناس با برشمردن مولفه هاي 
خيابان شـــهيد برادران مظفـــر مي گويد: 
درســـال هاي اخير،اين خيابـــان به همت 
شـــهرداري پياده رو سازي و سنگفرش شده 
اســـت، ضمن اين كه ما دراين خيابان شاهد 
چيدمان مبلمان شهري هم هستيم. از ورودي 

خيابان طالقاني يك ســـايه بان بر سر خيابان 
شهيد برادران مظفر گذاشته شده، به نوعي 
قصد براين بوده كه ايـــن خيابان مبدل به 
تفرج گاه شود،هرچند هنوز هم شاهد حضور 
ماشين هاي پارك شده دراين خيابان هستيم. 
با اين حال اين خيابان به دليل ويژگي هايي كه 
دارد قرار بوده خياباني معطوف به هنر باشد. 
اگرچه محيط اجتماعي كه خيابان مظفر را 
از چند طرف احاطه كرده هم به اين شكل 
است.چندان كه مي بينيم در اطراف اين خيابان، 
موسسات و نهادهاي هنر تشكيل شده است. 
پژوهشكده هنر و معمارِي، دانشكده هنر و 
معماري، جهاد دانشـــگاهي، ساختمان تئاتر 

شهر،سينما فلسطين و انواع نهادهاي هنري از 
جمله مراكزي هستند كه دراين خيابان واقع 
شده اند. بنابراين انتظار مي رود بيش از مردم 
عادي، آدم هايي كه دراين خيابان تردد مي كنند 
هنرمند يا از اهالي هنر باشـــند. نكته بعدي 
تعدد كافه دراين خيابان است كه دراين بين 
كافه هايي چون «ريچارد» از شهرت زيادي 
برخوردارند. هميشه صندلي هاي اين كافه پر 
است و اگر بخواهيم به آن وارد شويم بايد 
بيرون از كافه منتظر بمانيم تا صندلي خالي 
پيدا شود. درعين حال، طرز پوشش و لباس  
جواناني كه در خيابان برادران مظفر رفت وآمد 
مي كنند نيز قابل تامل و قابل پژوهش است. 
دركنار آدم هاي ثابتي كه هميشه در اين خيابان 
هستند، مثل دانشجويان رشته هنر،ما به يك 
سري از آدم هاي شـــناور هم دراين خيابان 

برمي خوريم كه ربطي به دنياي هنري ندارند. 
مانند كاركنان اداره ها، درواقع مي توان گفت 
خيابان برادران مظفر بيشتر عصرها در اختيار 
جوانان قرار دارد، البته نيمه شب ها هم افرادي 
چون كارتن خواب هـــا دراين خيابان تردد و 
اتراق مي كنند. من در تحقيقاتي كه نسبت به 
اين خيابان انجام داده ام تالش كرده ام نحوه 
مواجهه پليس با جوانان خيابان برادران مظفر 
كه به نوعي جوانان متفاوت پوش و متفاوت 

رفتاري هم هستند تحليل كنم. 
«برادران مظفر» حساسيت برانگيزشده است

عليخواه ادامه مي دهد: گاه شنيده مي شود 
كه اين خيابان در ســـال هاي اخير تبديل به 

محلي براي رفت و آمد هـــاي غير معمول 
شده است. ولي با وجود آن كه براي تحقيق 
مدت هاي زياد دراين خيابـــان رفت و آمد 
داشتم به چنين نكته اي برنخوردم. به هرحال 
نسبت به اين خيابان هميشه موضع گيري ها 
و حساسيت هايي از سوي نهادهاي عمومي 

وجود داشته است. 
به عنوان مثال، وقتي شوراي شهر تهران 
متوجه شد كه من دارم روي خيابان برادران 
مظفر تحقيق مي كنم از من ســـوال كرد اين 
خيابان چه جور خياباني اســـت؟ و اساسا 
ارزيابي من نسبت به اين خيابان چيست؟ اين 
سوال نشان از آن داشت كه نهادهاي رسمي 
هم در ســـال هاي اخير نسبت به اين خيابان 
دچار حساسيت شده اند و آن را به نوعي زير 

ذره بين گذاشته اند.

رسوخ جوانان در بافت محله هاي سنتي شهر  
فردين عليخواه با اشاره به اين كه جوانان 
در ســـال هاي اخير به بافت هاي سنتي شهر 
رســـوخ پيدا كرده اند مي گويد: ما در سطح 
شهر محله هايي را داريم كه ساليان سال است 
به شكل سنتي نگهداري مي شوند و اساسا 
افرادي كه دراين محله ها زندگي مي كنند سير 
سنتي را طي كرده اند. با اين حال مي بينيم در 
سال هاي اخير بعضي جوانان به اين محله ها 
رفت و آمد پيدا كرده اند و به واسطه كسب 
و كارهايي كـــه دراين مناطق ايجاد كرده اند 
باعث دست خوردگي بافت سنتي اين محله ها 
شده اند. «عودالجان» يكي از اين محله هاست 

كه ما بيش از سال هاي گذشته شاهد حضور 
جوانان دراين محله هستيم. به نظرمي رسد 
حضور جوانان در اين محله ها باعث شده تا  
تحمل اجتماعي محله هاي سنتي ارتقاء پيدا 
كند. ولي به طور كلي براساس پژوهش هاي 
انجام شده،اين طور به نظرمي رسد كه گويي 
تفكر غالب جامعه اين است كه اساسا جوانان 
به حاشيه رانده شوند. انگار هنوز عده اي از 
افراد جامعه آماده پذيرش اين مسئله نيستند 
كه جوانان هم سهمي دراين شهر دارند. چرا 
كه مي بينيم بعضي نهادهاي رسمي، جوانان 
و حضور آنها در بعضي خيابان هاي شهر را 
به رسميت نمي شناسند و به گونه اي با آنها 
رفتار مي كنند انگار كه قراراست اين گروه 
از جوانان در فضاهاي عمومي ظاهر نشوند. 
نتيجه چنين رفتارهايي از ســـوي نهادهاي 
رسمي اين مي شـــود كه جوانان كم كم به 
فكر قلمروسازي مي افتند و اين كه يك محله 
يا خيابان خاص را بـــه عنوان پاتوق دائمي 
خود انتخاب كنند، مثل خيابان برادران مظفر. 
تصور مي كنم به حاشـــيه راندن جوانان در 
سطح شهر مي تواند آســـيب بيشتري براي 

جامعه به همراه داشته باشد.
به حاشيه راندن جوانان در جامعه خطرناك است  

اين جامعه شناس و استاد دانشگاه با اشاره 
به مفهوم «گريز» در حيطه مطالعات اجتماعي 
اضافه مي كند: اين طور به نظر مي رســـد كه 
اصوال جوانان هم از ديدگاه نهادهاي رسمي 
نسبت به خودشان آگاهي پيدا كرده اند،بنابراين 
تالش مي كنند با تكيه بر عنصر فرار از نظارت 
خانواده و اين نهادها دور شوند. درحالي كه 
بايد بپذيريم در يك جامعه افراد مختلف با 

رفتارهاي مختلف زندگي مي كنند و نمي توان 
انتظار داشت كه همه افراد جامعه از يكساني 
رفتار بهره بگيرند و شـــبيه هم باشند. به اين 
خاطر اســـت كه مي بينيم جوانان معموال در 
واكنش به نظارت نهادهاي رسمي، گريز را 
انتخاب مي كنند تا تفنن آنها آســـيب نبيند. 
درحالي كه به شـــخصه، حضور جوانان در 
فضاهاي عمومي را پديـــده اي مثبت تلقي 
مي كنم. در سال هاي اخير، شبكه هاي اجتماعي 
لطمات زيادي به بنيان خانواده وارد كرده اند، 
به اين معني كه هرفردي در خانواده بيشتر از 
آن كه با ديگر اعضاي خانواده هم كالم شود،با 
تلفن همراهش درگير است. حتي آمارهايي 
منتشر شده بود مبني براين كه اگر افراد خانواده 
در سال هاي گذشته روزي نيم ساعت با هم 
حرف مي زدند، امروز اين مقدار به دو دقيقه 

تنزل پيدا كرده است.

طبقه خاص اجتماعي براي جوانان اهميتي ندارد
فردين عليخـــواه در پايان صحبت هاي
خود بازهم به مســـئله خيابان برادران مظفر
اشـــاره مي كند و مي گويد: نكته جالب اين
اســـت كه ما در خيابان برادران مظفر فضاي
جنســـيت نداريم، يعني فقط شاهد حضور
مردان و پسران دراين خيابان نيستيم، دختران
هم همپاي پســـران دراين خيابان رفت و آمد

مي كنند. 
آدم هاي خيابان برادران مظفر ريشـــه
طبقاتي خاصي را دنبال نمي كنند، آنها به اين
مسئله كه چه كسي متعلق به جنوب شهر است
يا شمال شهر اهميتي نمي دهند و اين به نظرم
اتفاق خوشايندي است، چرا كه دراين خيابان
آنچه بيش از ساير المان ها اهميت دارد سبك

زندگي است.
نبود تساهل نسبت به حضور جوانان متفاوت

او اضافه مي كند: تصور مي كنم تفاوت
اصلي ما با كشورهاي صنعتي اين است كه
آنها وقتي شاهد پا گرفتن خرده فرهنگ ها در
جامعه خود بودند آنها را به حاشيه و خارج
از شـــهر مي راندند. اين رفتار تا جايي ادامه
يافته بود كه «پانك ها»، «هيپي ها» و «رپرها» در
مواقعي خودشان هم تمايل زيادي به ماندن
در شهر نداشتند و ترجيح مي دادند در خارج
از شـــهر بمانند تا از آزار و نظارت نهادهاي
رسمي دور باشند. در سال هاي اخير در غرب
پديده اي به نام «مسافران هزاره» شكل گرفته
اســـت،به اين معني كه گروه هايي كه از نظر
جامعه هنجار شكن و عرف گريز هستند و
بيشتر هم فعاليت هنري مي كنند در خارج از
شهرها يا حومه ها، يك ون يا اتوبوس تهيه

و در آن زندگي مي كنند.  يك جور سيســـتم
كولي وار كه تاحدودي ارتقاء پيدا كرده است.
درحالي كه در كشور ما نبود تساهل نهادهاي
رسمي باعث شده خرده فرهنگ ها به تدريج

به ضد فرهنگ تبديل شوند. 
مانند جمع آوري  سگ هايي كه افراد آنها
را در پارك ها و معابر عمومي گردش مي دهند،
ولي نهادهاي نظارتي طوري با كساني كه سگ
دارند رفتار مي كنند كه بي اختيار اين حركت ها
رنگ وبوي سياسي به خود مي گيرد. به نظرم
نكته مهمي كه مي تواند مورد توجه نهادهاي
نظارتي و رســـمي قرار بگيرد اين است كه
مراقب باشند با عملكردهايي كه انجام مي دهند
كاري نكنند خرده فرهنگ ها به ضد فرهنگ
و در نهايت آســـيب و تهديدي براي جامعه

تبديل شوند.
آزاده صالحي
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* گاه شنيده مي شود كه خيابان برادران مظفر در سال هاي اخير تبديل به محلي 
براي رفت و آمد هاي غير معمول شده است. ولي با وجود آن كه براي تحقيق 
مدت هاي زياد دراين خيابان رفت و آمد داشتم به چنين نكته اي برنخوردم. 
به هرحال نسبت به اين خيابان هميشه موضع گيري ها و حساسيت هايي از 
سوي نهادهاي عمومي وجود داشته است. به عنوان مثال، وقتي شوراي شهر 
تهران متوجه شد كه من دارم روي خيابان برادران مظفر تحقيق مي كنم از من 
سوال كرد اين خيابان چه جور خياباني است؟ و اساسا ارزيابي من نسبت به 
اين خيابان چيست؟ اين سوال نشان از آن داشت كه نهادهاي رسمي هم در 
سال هاي اخير نسبت به اين خيابان دچار حساسيت شده اند و آن را به نوعي 

زير ذره بين گذاشته اند

خرده فرهنگ ها را به ضد فرهنگ بدل نكنيم

* بحث ديگري كه در ارتباط با جوانان مطرح مي شود مسئله اخالق است. 
بعضي براين باورند جوانان به شكل بالقوه در جامعه مي توانند برهم زننده 
نظم به اجتماعي كه در آن زندگي مي كنند باشند. به عنوان مثال، وقتي جوانان 
مجرد به دنبال خانه هاي مجردي مي گردند ناخودآگاه باوري نسبت به آنها 
شكل مي گيرد كه مثبت نيست و حتي با يك جور بدبيني هم توام است.اولين 
فكري كه در ارتباط با جواني كه قصد دارد خانه مجردي تهيه كند اين است كه او 

مي خواهد به كار ناهنجار و خالف عرف جامعه دست بزند

آگهى مزايده فروش پسته
شركت كشت و صنعت زرين خوشـــه اراك در نظر دارد محصول پسته خود 
را با ارقام« اكبرى-وزن حدود 2400كيلوگرم، شـــاه پسند درجه يك-وزن 
حدود 5800 كيلوگرم، شـــاه پســـند درجه دو-وزن حدود 2800كيلوگرم، 
احمد آقايى درجه يك- وزن حدود 1000 كيلوگرم ، اكبرى درجه دو- وزن 
حدود 950 كيلوگرم، روآبى(چرخĤبـــى)-وزن حدود 1600 كيلوگرم، مغزى 
درجه يك- وزن حدود 200 كيلوگرم، مغـــزى درجه دو - وزن حدود 150 
كيلوگرم» به باالترين نرخ پيشنهادى به فروش برساند متقاضيان مى توانند 
جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه قيمت پيشنهادى حداكثر از تاريخ صدور 
اين آگهى تا ده روز به محل دفتر شركت واقع در استان مركزى- شهرستان 
اراك- كيلومتر 7 جاده تهران-دفتر شـــركت زرين خوشه اراك مراجعه و در 
صورت نياز جهت كســـب اطالعات بيشتر مى توانند از ساعت 8 صبح لغايت 
14 با شـــماره هاى  33546981-086 (آقاى صالحى) تماس حاصل نمايند. 
ضمنا متقاضيان مى بايست مبلغ 300,000,000 ريال بابت سپرده شركت 
در مزايده بصورت واريز به حساب شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك 
به همراه اسناد مزايده به دفتر شـــركت تحويل نمايند هزينه درج آگهى در 
روزنامه و كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود و شركت در قبول و يا 

رد پيشنهادهاى واصله مختار است .

مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك
محمد على مشيدى

فراخوان عمومى 
شناسايى پيمانكار و دعوت به مناقصه

شـركت پتروشـيمى پرديس در نظـر دارد موضوعـات ذيل را از 
طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

ــر از تاريخ  ــوت مى گردد حداكث ــركت هاى متقاضى دع ــه ش ــذا از كلي ل
ــامانه  ــبت به ثبت نام در س ــى لغايت تاريخ 1397/10/22 نس درج آگه
ــيمى پرديس به آدرس ــركت پتروش ــزارى الكترونيك معامالت ش  برگ

ــرى و رمز عبور اقدام  ــام كارب ــت ن  http: //tender.paupc.ir و درياف

نمايند. دريافت فرم ارزيابى كيفى و تكميل فرم ها و ارائه كليه مستندات 
مورد نياز از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.

الف) موضوع مناقصه :
1-     استفاده از خدمات مشاوره مهندسى مجتمع پتروشيمى پرديس.

2-    احداث ساختمان الكر جهت اوره فاز 3 مجتمع پتروشيمى پرديس.

 3-  تعويـض J-Boltگالـرى هـا، JT  و سـاختمان بگينـگ مجتمع

پتروشيمى پرديس.
ــادي انرژي  ــلويه، منطقه ويژه اقتص ب) نشـانى مناقصه گزار: عس
ــيمى پرديس  ــيمي، مجتمع پتروش ــارس، محدوده طرحهاي پتروش پ
ــاى الزم ، از متقاضيانى كه واجد  ــى ه ــه توضيح اينكه پس از بررس الزم ب
ــب حداقل امتياز الزم از فرم ارزيابى كيفى  ــناخته شوند(كس ــرايط ش ش
ــه دعوت به عمل خواهد آمد و  ــناد مناقص پيمانكاران) جهت دريافت اس
ارسال مدارك هيچگونه حقى جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. 
 متقاضيان مى توانند درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن

2-37295721-077 تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومى شركت پتروشيمى پرديس

نوبت
شركت پتروشيمي پرديس(سهامى عام) دوم

Pardis Petrochemical co.

آگهى فراخوان جهت شناسايى پيمانكار
موضوع: مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره مناقصه 97/071 م  ع  ح  ش در خصوص تأمين خدمات 7 (هفت) دستگاه جرثقيل 25 تني  با دو راننده 
 و7( هفت) دستگاه  جرثقيل 25تني با چهار راننده  به صورت اقماري جهت  سرويس دهي به

  NDC 110/111/112/113/115/117/119  دستگاههاي حفاري خشكي 

شركت حفاري شمال در نظر دارد موضوع مناقصات فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به تأمين كننده واجد شرايط واگذار نمايد. 
الف: شرح مختصر خدمات:

شرح مختصر خدماتشماره مناقصه
مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه  (به ريال)

 97/071
م ع ح ش  

تأمين خدمات 7(هفت) دستگاه جرثقيل 25 تني  با دو راننده و 7(هفت) دستگاه  جرثقيل 25تني با چهار راننده به 
    NDC 110/111/112/113/115/117/119  صورت اقماري جهت سرويس دهي به دستگاههاي حفاري خشكي

* مدل ساخت كليه ي دستگاههاي جرثقيل مي بايست از سال 1985 به باال باشد.
* تيپ دستگاه هاي جرثقيل كاتو / تادانو مورد نظر مي باشد.

*محل اجراي خدمات دستگاههاي حفاري خشكي حوزه هاي نفتي و گازي سراسر كشور مي باشد.
* مدت اجراي خدمات يكسال تمام شمسي مي باشد.  

125/000/000
(يكصد و بيست و پنج 

ميليون ) ريال

ب) مدارك و شرايط اوليه متقاضيان:
1- توانايى تهيه و ارائه تضمين شركت در مناقصه مندرج در جدول فوق .

2- توانايي تهيه و ارائه تضمين انجام تعهدات قرارداد، در صورت برنده شـــدن معادل %5 
مبلغ اوليه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر/سپرده نقدي. 

3-دارا بودن حسن سابقه كار و تجربه كافى و معتبر وتوانايي مالي و نيروي انساني با تجربه 
و ارائه تصوير قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه.

4- تصوير آگهى تأسيس و اساسنامه شـــركت و آگهى آخرين تغييرات روزنامه رسمى و 
گزارش بازرس قانونى طى سه سال اخير (در رابطه با اشخاص حقوقي)، كه در صورت عدم 

ارائه مورد اخير به درخواست متقاضى شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيانى كه داراى شـــرايط مذكور در بخش ”ب“ فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي 
كارها و خدمات را دارند، مي توانند فرم هاي اســـتعالم ارزيابـــي كيفي مناقصه گران را از 
طريق مراجعه به پايگاه اطالع رساني شركت به نشانيwww.NDCo.ir دريافت نموده 
و آن فرم هـــا را پس از تكميل به همراه مدارك مؤيد و تقاضاي كتبي در خصوص مناقصه 
مذكور، حداكثر ظرف مدت هفت(7) روزكاري از تاريخ درج آگهي براي ارزيابي به نشاني 

تهران،ميدان پونك، بلوار فالح زاده ( هميال)، طبقه چهارم به كميته فني و بازرگاني اين 
شركت تسليم نمايند.

توضيح اينكه: اســـناد مناقصه پس از بررسى مدارك و اطالعات دريافتى بين متقاضيان 
واجد شرايط كه به تشـــخيص كارفرما انتخاب خواهند شد توزيع خواهد گرديد. بديهى 
است ارائه مدارك مذكور هيچگونه حقى را براى متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد 
نخواهد كرد و شركت حفارى شمال در رد يا قبول پيشـــنهادها مختار مى باشد. مضافاً 
اينكه در صورت عدم ارائه مدارك درخواستى در مهلت مقرر به تقاضاى شركت در مناقصه 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اين آگهى از طريق دسترسى به نشانى اينترنتىwww.ndco.ir  قابل دريافت مى باشد.

 متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه با تلفن 021-48614283 
و نمابر شماره 48618139-021 و ايميل آدرس T&C.committe@ndco.ir تماس 
حاصل نمايند. ضمناً هزينه هاى مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده/برندگان مناقصه 

مى باشد.
روابط عمومى شركت حفارى شمال                                                                      

آگهى فراخوان جهت شناسايى پيمانكار
موضوع: مناقصه عمومي يك مرحله اي

به شماره مناقصه  97/070 م  ع  ح  ش  
در خصوص تأمين خدمات 2(دو) دستگاه جرثقيل 25 تني  با دو   راننده  و2(دو) دستگاه  جرثقيل 25تني 
  NDC 114/116  با چهار راننده به صورت اقماري جهت  سرويس دهي به دستگاههاي حفاري خشكي

شركت حفاري شمال در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به تأمين كننده واجد شرايط واگذار نمايد. 
الف: شرح مختصر خدمات:

شرح مختصر خدماتشماره مناقصه
مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه  (به ريال)

 97/070
م ع ح ش

* تأمين خدمات 2(دو) دستگاه جرثقيل 25 تني  با دو راننده  و2(دو) دستگاه  جرثقيل 25تني با چهار راننده به 
NDC 114/116 صورت اقماري جهت سرويس دهي به دستگاههاي حفاري خشكي

* مدل ساخت كليه ي دستگاههاي جرثقيل مي بايست از سال 1985 به باال باشد.
* تيپ دستگاههاي جرثقيل كاتو / تادانو مورد نظرمي باشد.

*محل اجراي خدمات دستگاههاي حفاري خشكي حوزه هاي نفتي و گازي سراسر كشور مي باشد.
* مدت اجراي خدمات يكسال تمام شمسي مي باشد.  

57/000/000
(پنجاه و هفت 

ميليون)
ريال

ب) مدارك و شرايط اوليه متقاضيان:
1- توانايى تهيه و ارائه تضمين شركت در مناقصه مندرج در جدول فوق .

2- توانايي تهيه و ارائه تضمين انجام تعهدات قرارداد، در صورت برنده شـــدن معادل %5 
مبلغ اوليه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر/سپرده نقدي. 

3-دارا بودن حسن سابقه كار و تجربه كافى و معتبر وتوانايي مالي و نيروي انساني با تجربه 
و ارائه تصوير قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه.

4- تصوير آگهى تأسيس و اساسنامه شـــركت و آگهى آخرين تغييرات روزنامه رسمى و 
گزارش بازرس قانونى طى سه سال اخير (در رابطه با اشخاص حقوقي)، كه در صورت عدم 

ارائه مورد اخير به درخواست متقاضى شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيانى كه داراى شـــرايط مذكور در بخش ”ب“ فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي 
كارها و خدمات را دارند، مي توانند فرم هاي اســـتعالم ارزيابـــي كيفي مناقصه گران را از 
طريق مراجعه به پايگاه اطالع رساني شركت به نشانيwww.NDCo.ir دريافت نموده 
و آن فرم هـــا را پس از تكميل به همراه مدارك مؤيد و تقاضاي كتبي در خصوص مناقصه 
مذكور، حداكثر ظرف مدت هفت(7) روزكاري از تاريخ درج آگهي براي ارزيابي به نشاني 

تهران،ميدان پونك، بلوار فالح زاده ( هميال)، طبقه چهارم به كميته فني و بازرگاني اين 
شركت تسليم نمايند.

توضيح اينكه: اســـناد مناقصه پس از بررسى مدارك و اطالعات دريافتى بين متقاضيان 
واجد شرايط كه به تشـــخيص كارفرما انتخاب خواهند شد توزيع خواهد گرديد. بديهى 
است ارائه مدارك مذكور هيچگونه حقى را براى متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد 
نخواهد كرد و شركت حفارى شمال در رد يا قبول پيشـــنهادها مختار مى باشد. مضافاً 
اينكه در صورت عدم ارائه مدارك درخواستى در مهلت مقرر به تقاضاى شركت در مناقصه 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اين آگهى از طريق دسترسى به نشانى اينترنتىwww.ndco.ir  قابل دريافت مى باشد.

 متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه با تلفن 021-48614283 
 T&C.committe@ndco.ir و نمابر شـــماره 48618139-021 و ايميـــل آدرس
تماس حاصل نماينـــد. ضمناً هزينه هاى مربـــوط به چاپ فراخوان بـــه عهده برنده 

مناقصه مى باشد.
روابط عمومى شركت حفارى شمال

23583جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - پايتخت تركيه - از جنگ افزار هاى قديم
 2 - از سبك هاى ادبى - پرده سينما

 3 - درختچه گرمسيرى - به پايان رسانيدن - آهنگ 
عزيمت ، قصد - شيار باريك 

4 - پسوند شباهت - مرداب - طويل
 5 - ماركى بر تيغ - پسوند نوازنده - شاعر اهل شيلى 

مولف « ما بسياريم » 
6 - از انواع دادگاه - شما به انگليسى - برهنه - آتش قرآنى
 7 - جنس تسمه - درياى غرب تركيه – بى سابقه
  8 - كنفرانــس تاريخى پس از جنگ جهانى دوم -

 مجبور شده 
9 - ســليقه - چرمى كه بر زين مى دوزند ، رانكى - 

درمان ديابت و چاقى
 10 - حرف نخستين - تهوع - آب شرعى - ممكن
 11 - نقصان - ساز ابرى  - حافظه جانبى رايانه
 12 - زيارت كنندگان - غير حرفه اى - نوك مثلث

 13 - مساوى - جشن باستانى ايرانيان - سرگشته - صنم
 14 - چپاول - هنر هفتم 

15 - استان شمالى - بزرگراه

عـمـودى:

 1 - كنايه از  بى خانمان - بيشترين مقدار
 2 - هادى جريان برق - شجاع

 3 - كجاست ؟ - بنيادى - شهرى در فارس - پايان نامه
 4 - عقايد شمردنى - نوعى كيك - بيم زده
 5 - آهنگ - نوعى خانه ( وياليى ) - رنج

 6 - سقف فقرا - وسيله طبخ چاى - گل يقه نشين
 7 - پيرو مانى - نام تركى - پايتخت فرارى – مرغ مى رود

 8 - پيوسته - چراغ 
9 – بلــه آلمانى – حرف اضافه - امر رفتن - نقاش 

فرانسوى تابلوى زنى با كاله
 10 - پدال دوچرخه - داستان و قصه - حصير بافتنى 
11 - هر برگ كاغذ - كليســايى در پاريس - درآمد 
حاصــل از فرصت ها و موقعيت هــا ى روابط با 

صاحبان نفوذ
 12 - با رايانه كار مى كند - نامى زنانه - رشد كردن

 13 - خودم - رنگ - چهره - مايه حيات
 14 - پسته خوشحال - اشك چشم

 15 - پس از مرگ سهراب چه سود ؟ - استان سنندج

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
شركت تعاوني مسكن شماره دو سازمان بنادر و دريانوردي

 به شماره ثبت 436751 و شناسه ملي 10320860224
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي شركت تعاوني مســـكن شماره دو سازمان بنادر و دريانوردي 
مي رساند مجمع عمومي عادي نوبت اول رأس ساعت14 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 
در محل سالن آمفي تئاتر ســـازمان بنادر و دريانوردي واقع در بزرگراه حقاني، بعد از چهارراه 
جهان كودك، انتهاي خيابان شـــهيدي، پالك1 برگزار مي گردد، شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ 
تصميم نســـبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانيد، ضمنا به موجب ماده 19 
آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص 
غيرعضو يك رأي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايســـت حداكثر تا تاريخ 
1397/11/03 در محل شـــركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت، برگه ورود 

به مجمع را دريافت كنند.
ضمنا يادآور مي شـــود كه اين مجمع بـــا حضور اكثريت اعضا (نصف+1) رســـميت مي يابد و 
تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شـــود براي كليه اعضا( اعم از غائـــب و مخالف و حاضر) نافذ و 

معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
2ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرس

3ـ تعيين پاداش هيات مديره مطابق دستور العمل مصوب و حق الزحمه بازرس

هيأت مديره

تقدير و تشكر
در قبال زحمات بي شائبه و نهايتاً جراحي 
ماهرانه و نيز صفات انساني جناب آقاي 
دكتر رسول عزيزي فوق تخصص و جراح 
كولوركتال هرچند زبانم قاصر اســــت و 

اينكه مقام و منزلت ايشان در جايگاه پزشكي قابل مباهات 
براي حقير مي باشد، بدينوسيله دستانش را بوسه مي زنم و 
الزم مي دانم از ديگر همكاران ايشان از جمله جناب آقاي 
دكتر سامان ستوده نيا فوق تخصص و جراح ركتوم و ديگر 

پرسنل بيمارستان پارس تهران تشكر كرده باشم.
محمد جعفر قهاري

شركت صنعتي و معدني توسعه ملي (سهامي خاص)
آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت صنعتي و معدني توسعه ملي (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 323908 
و شناســـه ملي 10103616471 دعوت مي گردد، تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده كه در ساعت 10 روز 
شنبه 1397/10/29 در محل قانوني شـــركت واقع در تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي شمالي خيابان 

پرديس پالك55 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دســتور جلسه: 1ـ افزايش ســـرمايه از مبلغ 8/850 ميليارد ريال به 10/000 ميليارد ريال. 2ـ تغيير در مفاد 

اساسنامه

هيئت مديره
شركت صنعتي و معدني توسعه ملي(سهامي خاص)
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در باب سرشـــت غمبار و سرنوشت پرآزار آدمي، استعاره 
زنجير را با رديفي كه همچون رشتههاي زنجيري ستبر و ابدي 

بر پاي شعر و شاعر بسته و بيتها را با پيرنگ خويش در

تو اي همزاد انســـان در غبار قرنها زنجير
جهاني از تو فرسود و نفرسايي چرا زنجير؟

هال ترســـم سكوت قلعة ديوان برآشوبد
حديث درد سر كن با من، اما بيصدا زنجير

دلم تنگ است، اما با تو از جان الفتي دارم
تو از هر حلقه در تابي، من از پشت دو تا زنجير

رهايي را مجو اي دل كه ما را بود آزادي
ز زنداني به زنداني و از زنجير تا زنجير...

يابي است. 
او از ســـبك هندي، حافظ و موالنا اثرهاي زياد گرفته و البته 
نه چنانكه تقليد كند؛ بل همان ارجوزههاي قلندري را بازگفته 

است:
گر كافر و گمراهم، ور مرتد و بيدينم

من نور خدايي را در روي تو ميبينم
دل از تپش افتاد و جانم ز نفس واماند

اي شمع چه ميسوزي بيهوده به بالينم؟

ويرانـــه دل آباد كز دولت آن هرشـــب
مهتـــاب دهـــد باده از ســـاغر زرينم

اي آتش پاك عشـــق، بنوازســـپندم را
تا در قدمت از شوق، برخيزم و بنشينم

«پرتو» گل گفتارم، چون پيك بهاران است
آفاق معطر شـــد از نكهت مشـــكينم

ما نقش خويشتن را در خشت خام ديديم
هـــر ذره را بر اين بام، ماه تمام ديديم

از لوح ديده شستيم هر نقش آرزو را
كام و مـــراد دل را در ترك كام ديديم

گامي به خود رسيدن، گامي ز خود گذشتن
ديديم اگر كمالي، در اين دو گام ديديم

زندگي شـــد تبه از رنگ و ريا، اي شاعر
اي تو نشناخته خود را، به خود آ، اي شاعر

تـــو كه چاووش درين قافله بايد باشـــي
خواب مرگ از چه ربودهست تو را، اي شاعر؟

جلـــوهگاه هنر، آزادي و آزادگي اســـت
آســـتانبوس زر و زور چرا اي شـــاعر؟

گـــر بريزيم بدينگونه بـــه پاي خوكان
ُدّر الفـــاظ دري را، چه بهاري شـــاعر؟

ســـخن حافظ و فردوسي و ناصرخسرو
نكنـــد جمله هدر بود و هبا، اي شـــاعر؟

طفل ايـــن عصر به جادو و دعا ميخندد
تو به افسون چه شدي نوحهسرا اي شاعر؟

ما كه از راســـت دگر بـــاز ندانيم دروغ
َرَود اين كشـــتي بشكسته كجا اي شاعر؟

در فرو بســـته شـــب تيره به زنداني باد
گوش كن! ميشـــنوي نالـــة پنهاني باد

چه اميدي به بهاران كه خزان نيز نداشت
برگ خشـــكي كه شود جامة عرياني باد

ياري كه عهد ياريش از ياد رفته باشد
بگذار اگرچه گل بود، بر باد رفته باشد

 به بيكراني صحراي آرزو ســـوگند
به قصهاي كه نگنجد به گفتگو سوگند

كـــرده عريان، تِن چون برگ گل آينهوارش 
همه تن چشم شده چشمه كه گيرد به كنارش

تن رها كرده در آن بركة سيمين و ز هر سو
همچو گلدان بلوري شـــده آب آينهدارش

تا به شـــيب كمر آويخته آن ســـنبل تر را
سينه و دوش پرندين شده از مشك تتارش

برهآهوي عطشـــناك غريبي است، چه داند
كه نگاه من خم گشته كمان، كرده شكارش

اي زاللي كه تنت بستر آن جوهر جان شد
بشكند آينهات، اين همه در خود مفشارش

باغش آباد كه پرورده چنين شـــاخ شگرفي
اين چه باغيست كه پيوند زده سرو و انارش؟

عطش و شـــوق مرا آتش و آبيست گوارا
او يكي جام شراب است و منم باده  گسارش

هوسآلود نســـيمي كه نوازد تن و جان را
نكهت گمشـــدهاي آَردم از وسوسهزارش

NBC ABC CBS

ايرانزميـن  ناشـران  باسـابقهترين  از  محجـوب  حسـن  اسـتاد   *
اسـت. متواضع اسـت و آزادمنشـي از صفات بارز اوسـت و با آنكه 
بهنـدرت درباره خودش حرفي ميزنـد، در بين اصحاب فرهنگ نامي 
شناختهشده است و در طول شش دهه فعاليت فرهنگي در حوزه كتاب 
نقش بهسزايي دارد. او در نودسالگي همچنان انساني كوشاست و با 
حسـن خلق و جديت در كار، عليرغم وجود مشـكالت، منشـأ خدمات 

فراواني بوده است
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 كالنشـــهر 12 ميليون نفرى 
تهران ساالنه 800 ميليون متر مكعب 
آب دريافتـــى از حوزه هاى آبريز 
كرج، طالقان، لتيان، الر و ماملو را 
پس از مصرف در حوزه خانگى، 
تجارى، صنعتى و كشـــاورزى به 
فاضالب مبدل مى كند و به دهها 
هزار چاه جذبى موجود در سطح 

پايتخت مى ريزد.
ادامه رشـــد جمعيت تهران و 
تداوم توليد فاضالب باعث خواهد 
شد تا بخش زيادى از مناطق جنوبى 
پايتخـــت دچار باالآمدن فاضالب 
و تخريب زيســـت محيطى شود. 
اين فاضالب كه به شـــيوه جذبى 
بطور كامل تصفيه نمى شود، داراى 
مقادير زيادى نيترات و مواد سمى 
است كه براى طبيعت فوق العاده 

خطر دارد.
متأسفانه بخش زيادى از اين 
فاضالب هم اينك به عنوان منبع 
اصلـــى آبيارى مزارع صيفى جات 
و كشتزارهاى جنوبى تهران مورد 
استفاده قرار مى گيرد كه مى تواند 
منشا ابتالى شـــهروندان به انواع 
بيمارى هاى خطرناك باشـــد. از 
طرف ديگر خشكسالى هاى اخير 
باعث شده تا بخش زيادى از مزارع 
اطراف تهران با كمبود آب روبرو 
شوند و ميزان توليد محصول آنها 

كاهش يابد.
 كارشناسان بر اين باورند كه 
بهترين شيوه رفع اين مشكل استفاده 
مجـــدد از فاضالب وبازچرخانى 
پساب تهران براى مصارف صنعتى 
و كشاورزى است. در اين ميان با 
احداث تصفيه خانه هاى متعدد در 
اطـــراف تهران مى توان فاضالب 
دريافتى از محالت مختلف را كامال 
تصفيه كرد و مجدداً مورد استفاده 

قرار داد.
 اين عمل ضمن صرفه جويى 
در مصرف آب شرب براى مصارف 
صنعتى و كشاورزى، باعث افزايش 
كيفيـــت آب دريافتى دو بخش 
مذكور و در نتيجه بهبود سالمت 
محصوالت كشاورزى خواهد شد 
و به سالمت مححيط زيست تهران 

كمك مى كند.
 طرح توسعه شبكه فاضالب 
تهران كه اينك حدود 25 ســـال از 
آغاز اجراى آن مى گذرد با هدف 
تأمين اين نياز به ســـرعت توسط 
مهندســـان داخلى و خارجى در 
دست اجراست و پيش بينى مىشود 
با تكميـــل اين طرح عظيم ملى، 
ميليون ها متر مكعب از فاضالب 
بـــى مصرف و مضر تهران به آب 
سالمت و قابل مصرف در بخش 
كشاورزى و صنعتى تبديل شود و 
زمينه  رونق توليد در اطراف پايتخت 

را فراهم آورد.

نخستين تصفيه خانه بزرگ 
فاضالب حدود 6 ســـال پيش در 
جنوب تهران به بهره بردارى رسيد 
و اكنون فاضالب بخشى از محالت 
مركزى و شـــرقى تهران را پس از 
جمع آورى به پساب سالم تبديل 
مى كند و در اختيار مقاضيان صنعتى 

قرار مى دهد.
در هميـــن خصوص تصفيه 
خانه بزرگ و تونل انتقال فاضالب 
غرب تهران هم كه يكى از بزرگترين 
پروزه هاى عمرانى كشور محسوب 
مى شود تا سال آينده به بهره بردارى 

مى رسد.
مهندس مرتضـــى عزالدين 
مديرعامل شركت فاضالب تهران 
ديروز در حاشيه بازديد خبرنگاران 
از مراحل ســـاخت تصفيه خانه 
گفت: كل  فاضالب "فيروز بهرام" 
پروژه فاضالب تهران و ســـاخت 
تمام تصفيه خانه هاى طراحى شده 
در مناطق مختلف براى تكميل به 
8 هزار و 800 ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد كه اگر تامين شود تا سه 
سال آينده بخش شبكهگذارى آن 

به اتمام مىرسد.
وى با اشاره به اينكه مطالعات 
طرح فاضالب تهران از سال 1327
شروع شده اســـت ولى به دليل 
تغييرات جمعيتى و بازنگرى هاى 
متعـــدد در طرح مذكور ظرف 70
سال اخير،عمليات اجرايى آن از 24

سال پيش آغاز شد، گفت: مشكالت  
متعدد در فرآيند آبرسانى به محالت 
درحال توسعه تهران باعث شد تا 
طرح احداث تصفيه خانه فاضالب 

با تأخير مواجه شود.
مديرعامل شركت فاضالب 
تهران افزود: طرح تصفيه فاضالب 
تهران از سال 1374 با هدف جمع 
آورى فاضالب 10 ميليون و 500

هزار نفر از جمعيت پايتخت آغاز 
شـــد و در بازنگرى هاى بعدى 
قرارشـــد براى 11 ميليون و 400
هزار نفر تكميل شود. براى تأمين 
اين هدف مقرر شد تا تعداد تصفيه 
خانه هاى بزرگ محلى به 7 مجتمع 
در اطـــراف تهران افزايش يابد كه 
تاكنون يكى از آنها در جنوب تهران 

به بهره بردارى رسيده است.
 به گفته وى، در حال حاضر 
حدود 74 درصد پروژه فاضالب 
تهران لولهگذارى شده و پيشرفت 
احـــداث خطوط اصلى و تونل ها 
به 91 درصد و پيشـــرفت فيزيكى 
احداث تصفيهخانههاى بعدى به 40

درصد رسيده است. 
همچنيـــن 57 درصـــد از 
انشعابهاى خانگى و تجارى در 
سطح شهر به شبكه اصلى متصل 
شده اند. يعنى مجموعاً  64 درصد 
از طرح توســـعه فاضالب به اتمام 

رسيده است.
نامبرده با اشاره به اينكه از 9
هزار كيلومتر شبكه فاضالب 6 هزار 
و 600 كيلومتر لولهگذارى شده و 
2 هزار و 300 كيلومتر شبكه فرعى 
هنوز باقى مانده اســـت، ادامه داد: 
ســـاخت تصفيه خانه فيروز بهرام 
در زمينى به مســـاحت 45 هكتار 

در حاشيه شرقى كيلومتر 2 آزادراه 
ســـاوه توسط  شركت  تهران – 
"كوزو" تركيه 37 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد. اين مجموعه عظيم 
بـــا وام 1800 ميليارد تومانى بانك 
توســـعه اسالمى براى جمع آورى 
و تصفيه فاضـــالب 2 ميليون و 
100 هزار نفر از ســـكنه محالت 
غرب و جنوب غرب تهران احداث 

مىشود.
 با راه انـــدازى اين تصفيه 
خانـــه ســـاالنه 190 ميليون متر 
مكعب از پساب فاضالب محالت 
غربى تهران براى كمك به بخش 
كشاورزى تصفيه خواهد شد و به 

چرخه توليد باز مى گردد.
وى افزود: پســـاب مورد نياز 
اين تصفيه خانه توســـط دومين 
تونـــل فاضالب پايتخت به طول 
11 كيلومتر و قطر 3 متر از حوالى 
مركز تهران به سمت جنوب غرب 
پايتخت هدايت مى شود و در مسير 
خود فاضالب محالت مختلف را 

جمع آورى خواهد كرد.
عزالديـــن گفت: حفارى اين 
تونل بـــه صورت تمام مكانيزه با 

دستگاه حفارى EPB-TBM توأم 
با اجراى پوشش بتنى با تركيبى از 
پلى اتيلن براى محافظت در برابر 
خوردگى از ســـال 93 آغاز شده و 
اكنون 57 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد كه پيش بينى مى شود در پايان 
سال 1398 به بهره بردارى برسد. 
اين تونل  در باالدســـت بزرگراه 

آيتاهللا سعيدى در محل تقاطع با 
خيابان ســـى مترى جى آغاز و در 
امتداد بلوار معلم ادامه مى يابد و پس 
از عبور عرضى از بزرگراه آزادگان 
و بستر رودخانه كن به تصفيه خانه 

فيروز بهرام مى رسد.
وى بـــا اظهار اينكه دبى اين 
تونـــل در ابتداى مســـير بالغ بر 
12 متر مكعب بـــر ثانيه خواهد 
بود ولى در طول مســـير با اضافه 
شدن كلكتورهاى ميانى به 17 متر 
مكعب بر ثانيه خواهد رسيد،گفت: 
مســـاحت تحت پوشش اين خط 
انتقال بالغ بر 20 هزار هكتار است 
كه در ســـاخت آن از مشـــاوران 
آلمانى كمك گرفتهايم.عالوه بر اين 
تأسيســـات عظيم، قرار است يك 
تصفيه خانه ديگر با سرمايه گذارى 
107 ميليـــارد تومان در كنار برج 
ميالد احداث شود.همچنين ساخت 
دو تصفيه خانه شماره 7 و 8 با هزينه 
اى معادل 800 ميليارد تومان براى 
انتخاب پيمانكار به مناقصه گذاشته 
شده است. يك تصفيه خانه ديگرهم 
در كنار شهرك آفتاب با اعتبارات 
بانك توسعه اسالمى به ارزش 200

ميليارد تومان احداث مى شود.
به گفته مديرعامل شـــركت 
فاضالب تهران، در شـــمال غرب 
تهران هم مقرر شـــده دولت كار 
احداث يـــك تصفيه خانه بزرگ 
را بر اســـاس ماده 56 قانون الحاق 
2 دولت( موســـوم به تامين مالى 
داخلى) به ســـرمايهگذاران ايرانى 

واگـــذار كند و بعد از 3 ســـال 
كه ســـاخت اين تصفيه خانه در 
محل روســـتاى "زرنان شهرك" 
وردآورد به پايان رســـيد، اصل و 
سود سرمايهگذاران را بر مبناى نرخ 
متعارف بانك مركزى در مدت 4

سال بازگرداند.
وى همچنيـــن از احـــداث 
تصفيهخانه شوش با ظرفيت 300
هزار نفر خبر داد و گفت: اين تصفيه 
خانه هم قرار شـــده با تامين منابع 
مالى از محل منابع داخلى شركت 

فاضالب تهران احداث شود.
اين مقام مسئول با بيان اينكه 
تصفيهخانههاى تهران 30 درصد 
عقب ماندگى نسبت به پيشرفت 
فيزيكى شـــبكه فاضالب دارند، 
گفت: در برخى مناطق تهران مثل 
منطقـــه 22 و 21 كه تراكم كمترى 
وجـــود دارد، تنها 8 درصد اجراى 

شبكه فاضالب داشتيم. 
اين در حالى است كه برخى 
مناطق تهـــران مثل جنوب تهران 
باالى 90 درصد پيشرفت فيزيكى به 
جاى شبكه فاضالب وجود دارد.

وى ادامـــه داد:دولت به دنبال 

اين اســـت كه با بانك زيرساخت 
آسيايى هم عليرغم تمام مشكالت 
و تحريمها تصفيه خانههايى مثل 
شهرك آفتاب، شمال غرب و شوش 

را احداث كند.
عزالدين با اشاره به وام 145

ميليـــون دالرى بانك جهانى براى 
ساخت تصفيه خانه جنوب تهران 

گفت: بازپرداخت اين وام به اتمام 
رسيده و تسويه شده است. همچنين 
به تازگى با نمايندگان مجلس در 
حال رايزنى هســـتيم تا روشهاى 
جديدى براى پيشـــرفت و توسعه 
شبكه فاضالب تهران پيدا كنيم به 
همين منظور درخواســـت هاى ما 
از صندوق توســـعه ملى ، اعطاى 
تسهيالت به طرح فاضالب تهران 

است.
وى با تاكيد بر اينكه حتى با 
بانك جهانى براى دريافت وام در 

خصـــوص  پروژه فاضالب تهران 
مجددا وارد مذاكره شدهايم، گفت: 
هـــر منبعى كه بتواند پروژه عظيم 
طرح فاضالب تهران را به سرانجام 
برساند به دنبال آن خواهيم رفت، 
چرا كه اين پروژه يك پروژه عظيم 

زيست محيطى است.
مديرعامل شركت فاضالب 
تهران با بيان اينكه پروژه فاضالب 
تهران يك كار زيست محيط ايدهآل 
و خوب در تهران اســـت، گفت: 
در حـــال حاضر در جنوب تهران 
15 ميليون متر مكعب پســـاب به 
كشاورزان جنوب تحويل داده و از 
ســـد ماملو براى تامين آب شرب 

برداشت مىكنيم.
وى تاكيد كرد: اگر نمايندگان 
مجلس به ما كمك كنند مىتوانيم 
از صندوق توسعه ملى به بهترين 
نحو استفاده و منابع مالى الزم براى 
پروژه فاضالب كه حدود 8 هزار 
و 800 ميليارد تومان براى تكميل 
شبكه فاضالب نياز است را تامين 
كنيـــم. هر چند معتقديم صندوق 
توســـعه ملى اگر هزار ميليارد هم 
براى ما تامين اعتبار كند مىتواند 

مؤثر و مفيد باشد.
بـــه گفته عزالديـــن،  ميزان 
فروش انشعاب فاضالب به مردم 
هم به 3 هزار ميليارد تومان نمىرسد 
پس بايد مابقـــى منابع مورد نياز 
را به كمك بانك توسعه اسالمى، 
صندوق توسعه ملى و ساير منابع 

تامين كنيم.
وى با تاكيد بـــر اينكه اگر 
همين امروز 8 هزار و 800 ميليارد 
تومـــان مورد نياز را تامين كنند 3

سال ديگر شبكه فاضالب به اتمام 
مىرسد. يعنى طرح فاضالب تهران 
در بخش شـــبكه تا سال 1400 به 
اتمام خواهد رسيد،گفت: در حال 
حاضر در تصفيه خانه جنوب تهران 
250 ميليون متر مكعب پساب توليد 
مىشود كه بايد اين عدد را به 460
ميليون متر مكعب تا سه سال آينده 

برسانيم.
مديرعامل شركت فاضالب 
تهران افزود: اين پســـاب از طريق 
شـــركت آب منطقه اى تهران به 
قيمت ترجيحى به كشـــاورزان و 
واحدهـــاى صنعتى جنوب تهران 

فروخته مى شود.
 در ســـاير تصفيه خانه هاى 
اطـــراف تهران هم پس از تصفيه 
فاضالب، پساب توليدى به متقاضيان 
بخش كشاورزى و صنعتى عرضه 
خواهد شـــد و عمـــال آبى كه از 
حوزههاى مختلف آبريز شمالى به 
حوزه آبريز تهران وارد مى شـــود، 
دوباره بازچرخانى خواهد شد و به 

طبيعت باز مى گردد.
وى گفت: براى تكميل همه 
پروژه هاى فاضالب تهران به 8800
ميليارد تومان سرمايه نياز داريم كه 
3300 ميليارد تومان آن را از محل 
فروش انشعاب فاضالب به مردم 
تأمين مى كنيم و مابقى نيازمند كمك 

صندوق توسعه ملى است.
عزالدين با اشـــاره به اينكه 
براى سال آينده قيمت فروش حق 
انشعاب فاضالب افزايش نخواهد 
يافت، افزود: از ابتداى امسال تاكنون 
127 هزار انشـــعاب فاضالب به 
فروش رفته است كه 260 ميليارد 
تومان براى شـــركت درآمد ايجاد 

كرده است.
وى گفت:در بودجه ســـال 
آينده پيشبينى شده 45هزار اشتراك 
جديد به شبكه فاضالب اضافه شود 
و حجم منابع عمرانى براى پروژه 
فاضالب تهران بسيار كم است و 
در حدود 7/5 ميليارد تومان درج 

شده است.
مديرعامل شركت فاضالب 
تهران با تاكيـــد بر اينكه  اعمال 
تحريمها باعث شـــده تا در بحث 
واردات تجهيزات به مشكل بخوريم، 
گفت: تحريمها به گونهاى بر روى 
ساخت تصفيه خانهها تاثير گذاشته 
كـــه حتى براى پرداخت 50 هزار 
دالر به مشـــاور آلمانى در تصفيه 
خانه فيروز بهرام با مشكل مواجه 

هستيم.
وى همچنين با اشاره به انتشار 
بوى بد در هواى تهران طى هفته 
قبل گفت: انتشار اين بوى نامطبوع 
هيچ ارتباطى به شـــبكه فاضالب 
تهران نداشت. زيرا اوالً بخش عمده 
شبكه فاضالب تهران هنوز خشك 
است و فاضالب دريافتى در بخش 
فعال شبكه هم جارى و روان است 

و بو ندارد.
 بـــه گفته عزالدين، گاه زنى 
و احتمال دادن انتشـــار اين بو به 
حفرچاه  فاضالب ساختمان پالسكو 
و شكستكى لوله فاضالب تهران هم 

منطقى وصحيح نيست.

فاضالب 2/1 ميليون نفر در تصفيهخانه بزرگ غرب تهران بازيافت ميشود 
 پديده اقتصادى- اجتماعى «بيكارى» آثار ســـوء فراوانى را به جامعه 
تحميل كند؛ از اين رو، مقابله با آن و چاره انديشى براى اشتغالزايى همواره 
جزو برنامههاى دولت هاى مختلف بوده كه بهبود سهم تعاون تا 25 درصد 

بر اساس سياستهاى كلى اصل 44يكى از راه هاى ممكن است.
به گزارش ايرنا، بر پايه آخرين گزارش مركز آمار ايران در پاييز امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال نرخ بيكارى در 16 استان كاهش يافت. بررسى 
جداول اين مركز نشان مى دهد نرخ بيكارى در پاييز امسال 11/7 درصد بود 
كه نسبت به مدت مشابه پارسال تغييرى نكرد؛ در حالى كه نرخ مشاركت 

اقتصادى در اين مدت 0/6 درصد افزايش يافت.
بررسى آمار نيروى كار در پاييز 1397 نشان مى دهد در اين فصل 66

ميليون و 972 هزار نفر در سن 10 سال به باال قرار داشتند كه از اين ميزان 
27 ميليون و 96 هزار نفر جمعيت فعال و در سن اشتغال بودند. همچنين 
گزارش نرخ بيكارى جوانان 15 تا 29 ساله حاكى از آن است كه 24/5 درصد 

از فعاالن اين گروه سنى در پاييز 1397 بيكار بودند.
بيكارى، پديده اى تك بعدى نيســـت كه فقط با اتكا به توانايى يك 
بخش بتوان با آن مقابله كرد؛ بلكه بايد از همه فرصت ها براى اشتغالزايى 

بهره برد.
بخش تعاون به عنوان يكى از ســـه ركن اصلى اقتصاد كشـــور در كنار 
بخش هاى خصوصى و دولتى محسوب مى شود كه بر اساس سياستهاى 
كلى اصل 44، سهم اين بخش از اقتصاد كشور بايد به 25 درصد افزايش يابد؛ 

در آن صورت مى تواند در اشتغالزايى نقش موثرترى داشته باشد.
يكى از مزيت هاى بخش تعاون «ارتباط تنگاتنگ و نزديك با مردم» و 
«جمع آورى سرمايه هاى خرد براى سرمايه گذارى هاى كالن» است. بنابراين 

بايد از اين فرصت ها براى مقابله با بيكارى بهره برد.
در اين پيوند، قرار اســـت از فرصت هاى اشـــتغالزايى بخش تعاون در 
اليحه بودجه سال 1398 با تعيين 2 رديف در اعتبارى براى وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى حمايت شود.آنگونه كه مديركل بودجه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى چندى پيش گفت: در بودجه سال آينده سه هزار ميليارد تومان 
از منابع اين وزارتخانه براى اشتغال و يك هزار و يكصد ميليارد تومان براى 

اجراى قانون حمايت از معلوالن در نظر گرفته شده است.
سيدمحمود اكرم افزود: از محل جدول شماره 21 اليحه بودجه هم حدود 
يك هزار ميليارد تومان براى اشتغال در نظر گرفته شده است كه در صورت 

تحقق، همه درآمدهاى دولت به بخش اشتغال تخصيص مى يابد.
سيدمعين هاشمى مديركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
هم توسعه تعاون را يكى از راهكارهاى مقابله با بحران بيكارى دانست و گفت: 
در شرايط كنونى اقتصاد، بنگاه هاى خرد و متوسط تاب آورى كمى دارند اما 
با توسعه تعاون مى توان عالوه بر تقويت بنگاه ها بستر ايجاد فرصت هاى 
شغلى جديد را مهيا كرد.وى افزود: بنگاه هاى خرد و متوسط بخش عمدهاى 
از واحدهاى توليدى را تشـــكيل مى دهند كه از بازارهاى هدف سهم كمى 
دارند و در مقابل مشكالت هم بشدت آسيب پذيرند.وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى هم در حاشيه برگزارى نشست مديران سازمان آموزش فنى و حرفهاى 
كشـــور در كرج از تخصيص اعتبار ويژه از ســـوى رهبر معظم انقالب براى 
اشتغالزايى در مناطق محروم با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر و روستاها خبر 
داد و گفت اين اعتبار براى راه اندازى واحدهاى اقتصادى زودبازده اختصاص 
يافته كه ميزان آن قابل توجه است.محمد شريعتمدارى اشتغالزايى را يكى از 
راه هاى بهبود ايستادگى مقابل دشمن در شرايط تحريم دانست و بر اهميت 

آموزشهاى مهارتى براى توسعه پايدار و رفع بيكارى تاكيد كرد.
در همين زمينه مديركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
ادامه داد: اگر از تعاونى ها حمايت جدى ترى شـــود و تعاونى هاى فعال 
سازماندهى و ساماندهى شوند بدون شك عالوه بر تقويت نقش تعاون در اقتصاد 

مى توان از ظرفيت هاى اين بخش براى مقابله با بيكارى بهره مند شد.
هاشمى توسعه بخش تعاون را مهمترين راهكار براى مقابله با بيكارى 
دانست و تصريح كرد: براى تحقق اين هدف بايد سهم بودجه اى تعاون با 

هدف توانمندسازى و آموزش تعاونگران افزايش پيدا كند.
وى افزود: براى سال 1398 بودجه پيشنهادى بخش تعاون با رشد 100

درصدى از پنج ميليارد تومان به 10 ميليارد تومان رسيده است اما اين عدد 
نمى تواند در واقعيت براى توســـعه بخش تعاون بزرگ و معنادار باشـــد. با 
اين همه در شرايط اقتصادى كنونى كشور بايد از اين منابع به بهترين شكل 

استفاده شود.
مديركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: 
بايد نگاه به تعاون را پررنگ تر كنيم؛ زيرا بخش تعاون با توجه به مزيتهايى 
كه دارد مى تواند در شـــرايط فعلى روزنه اى براى اقتصاد از منظر توليد و 

مصرف باشد و همچنين شرايط فعلى را حفظ كند.

تعاونى ها ابزارى براى نبرد
 با بيكارى

ima net ir

www setadiran ir

www ptrco ir www tochal org

www apcp ir



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمانفارسوخوزستان
آلومينيومايران

توسعهمعادنرويايران
سيمانقائن

بيمه ملت
سيمانداراب

سرمايهگذاريتوسعهملي
داروسازياسوه

گروه دارويي بركت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

لبنياتپاك
شكرشاهرود

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
ليزينگايران

نوردآلومينيوم
سيمانشمال

سيماناصفهان
نفتبهران

داروسازيابوريحان
چرخشگر

بيسكويتگرجي
پمپسازيايران
به پرداخت ملت

سراميكهايصنعتياردكان
گروه توسعه صنعتي ايران

تراكتورسازيايران
مليسربورويايران
فوالدمباركه اصفهان

پااليش نفت تهران
پتروشيمي فناوران

فرآوردههايتزريقيايران
ايرانمرينوس

پارسدارو
داروسازيروزدارو
سامانگستراصفهان
سيمانسفيدنيريز

توليدمواداوليهداروپخش
ايرانترانسفو

الميران
سيمانآرتااردبيل

داروييرازك
توسعهمعادنوفلزات

فوالدخراسان
صنايع سيمان دشتستان

داروسازيسينا
قندنيشابور

سرمايه گذاري پارستوشه
سرمايه گذاري اعتبارايران
شركت ارتباطات سيارايران

سرمايهگذاريشاهد
سرمايهگذاريسپه

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سيمانخاش

ايرانترانسفو
سيمانسپاهان

سالمين
پتروشيمي پارس

بانككارآفرين
داروسازياكسير

فوالداميركبيركاشان
همكاران سيستم

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

كارخانجاتداروپخش
سرمايهگذاريمليايران

سيمانشاهرود
شيميداروئيداروپخش

فوالدآلياژي ايران
سيمانفارس

عمرانوتوسعهفارس
داروسازيجابرابنحيان

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
تامين سرمايه اميد

كيميدارو
لنتترمزايران

سايپاشيشه
فرآوريموادمعدنيايران

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
سرمايه گذاري شفادارو

ليزينگصنعتومعدن
فوالدخوزستان

پااليش نفت تبريز
سرمايهگذاريبوعلي

كاشيپارس
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

توليديمهرام
لولهوماشينسازيايران

صنعتيآما
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

ليزينگ ايرانيان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

بينالملليتوسعهساختمان
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

توليدي چدن سازان
سيمانهگمتان

سرمايهگذاريصنعتومعدن
رادياتورايران

پااليش نفت اصفهان
آهنگريتراكتورسازيايران

سيمان خوزستان
پتروشيمي جم

گروه دارويي سبحان
س.نفت وگازوپ تروشيمي تأمين

نوردوقطعاتفوالدي

موتوژن
داروسازيابوريحان

آبسال
بيمه ما

درخشانتهران
تكنوتار

كارتنايران
فنرسازيخاور

ماشينسازينيرومحركه
ايرانتاير

تامينماسهريختهگري
مارگارين

صنعتيبهشهر
داروييلقمان

كشتوصنعتپياذر
پست بانك ايران

بانك ملت
صنايعجوشكابيزد

سرماآفرين
ايرانياساتايرورابر

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
كارخانجات توليدي شهيدقندي

پشمشيشهايران
بانك تجارت

كارت اعتباري ايران كيش
داروسازي زاگرس فارمدپارس

كشتوصنعتچينچين
بانك صادرات ايران

پارسسرام
معدنيامالحايران

سرمايه گذاري پرديس
قندثابتخراسان

فوالدكاوه جنوب كيش
توليدمحورخودرو

كنترلخوردگيتكينكو
المپپارسشهاب

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
صنايعالستيكيسهند

نفت سپاهان
س.صنايعشيمياييايران

واسپاري ملت
كارخانجاتقندقزوين

تايدواترخاورميانه
داروسازيفارابي

بيمه پارسيان
ايرانارقام

مهندسينصيرماشين
صنايعشيمياييسينا

مهركامپارس
بانك سينا

پتروشيمي شازند
بانكپارسيان

پارسخزر
پارسمينو

آسان پرداخت پرشين
باما

مهندسينصيرماشين
سيمانبجنورد

سرمايهگذارينيرو
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

قنداصفهان
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

بانك پاسارگاد
دادهپردازيايران

سرمايه گذاري خوارزمي
آلومراد

حملونقلتوكا
كربنايران

پگاهآذربايجانغربي
نيروكلر

پتروشيميخارك
سبحان دارو

گروهصنايعبهشهرايران
كالسيمين

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
لبنياتكالبر

گروهصنعتيبوتان
گروه صنعتي پاكشو

سرمايه گذاري دارويي تامين
گروهصنعتيسپاهان

معادنمنگنزايران
ايراندارو
البرزدارو

داده گسترعصرنوين-هايوب
سرمايهگذاريبهمن

پتروشيميشيراز
سيمان فارس نو
بانك خاورميانه

خدماتانفورماتيك
ايرانخودرو

رينگسازيمشهد
مخابرات ايران

سپنتا
پتروشيمي پرديس

شيشههمدان
بانكاقتصادنوين

سرمايهگذاريآتيهدماوند
صنايع پتروشيمي خليج فارس

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
پرداخت الكترونيك سامان كيش

معدني وصنعتي گلگهر
گروهصنعتيبارز

سيماناروميه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

پارسسويچ
گسترش نفت وگازپارسيان

گروهبهمن
كمباينسازيايران

بيمه آسيا
توليديكاشيتكسرام

سختآژند
نيروترانس
شيشهوگاز

گروه دارويي سبحان
گلوكوزان

داروپخش(هلدينگ)
پارسالكتريك

كابلالبرز
فوالدخوزستان

قندلرستان
بيمه دانا

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
داروسازيزهراوي

صنايعخاكچينيايران
بهنوشايران

معدنيوصنعتيچادرملو
بينالملليمحصوالتپارس

سيمانبهبهان
سرمايهگذاريمسكن

سيمانصوفيان
توسعهشهريتوسگستر
پااليش نفت بندرعباس

ليزينگ رايانسايپا
ايركاپارت صنعت

سيمانخزر
پتروشيمي پرديس

حفاري شمال
ريختهگريتراكتورسازيايران

پالسكوكار
فنرسازيزر

قطعاتاتومبيلايران
سرمايه گذاري ساختمان ايران
توسعه معدني وصنعتي صبانور

شهد
قندهكمتان

لعابيران
كمكفنرايندامين

مليصنايعمسايران  
پارسخودرو

گروه مپنا(سهامي عام)
تجارت الكترونيك پارسيان

گلتاش
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

سيماندورود
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

پتروشيميآبادان
سيمانغرب
نيرومحركه

الكتريكخودروشرق
فروسيليسايران

سيمانشرق
صنايعآذرآب

ليزينگخودروغدير
كاشيالوند

ذغالسنگنگينطبس
بيمه البرز

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
فرآوردههاينسوزآذر

زامياد
دودهصنعتيپارس

مسشهيدباهنر
صنايعشيمياييفارس

پتروشيمي جم
سرمايهگذاريسايپا

ماشينسازياراك
سرمايهگذاري صنعتنفت  

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
سايپا

سازهپويش
داروسازيكوثر

جامدارو
داروسازيامين

سيمانمازندران
فراوردههاينسوزايران

صنايعكاشيوسراميكسينا
افست

سيمانتهران
پاكسان

سيمانكردستان
معدنيدماوند

صنايعريختهگريايران
سيمانكرمان

كشاورزيودامپروريمگسال
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

فوالدمباركه اصفهان
سيمانهرمزگان

فرآوردههاينسوزپارس
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

موتورسازانتراكتورسازيايران
نوسازيوساختمانتهران

قندمرودشت
سايپاآذين

كاشيسعدي
كويرتاير

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
كاشيوسراميكحافظ

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

2920
2820
5090

4135
1065

910
1707
1776

2333
4301
6200
1556

11430
11273
5639
2195
8400
6300
2155
4829

15720
16040

4800
4782
3250

23947
881

2191
2031

10075
1355
1631
2830

12350
2635
3312
1127
1369
1775
2895
4420
9971
9311

2350
1385
2687

930
5688
2451
9217

4235
1133

900
3825
4500
2143
1822
6661

892
2349
1498

3459
5050
1081
1680
2045
1072
7960
7220
2970
10000

889
1162

4640
4115
1379

18363
1928

8371
3049
1549

10310
3648

5401
1512

10350
946

19293
1600

3420
4449

10678
4530
6779
5860

1910
3270
2411

5770
3297
1980

5058
4684
5529

10

-70
6

-233
-31
-27
-11
-3

-39
8

-90
-49

-9
-344

-41
-8
-2

-139
-86
-32
-91

-348
-62

-169
-99

63
64

-20
-11

-83
-93
-10
-11
-21

-180
-37
-85

-7
-21

-32
-17
-82

-524
-151
-36
-25
-54
-16

-103
-41

-149
-87
-14
-20

-78
-209
-66
-34

-198
-22
-50

-34
-80
-67
-25
-69
-47
-32

-203
-192

-12
-244

-17
-27

-140
-177

-46
-665

-29
-379

-92
-45

-437
-100

-222
-74

-287
-42

-512
-45

-103
-103

-562
-174
-356
-264

-80
-132
-107

-265
-150
-104

-266
-246
-291

-1

6002
5860

3738
2037
8089
3972

17742
3903
1593
3802
4518
3329
3580

2191
5009

1857
2717
8350
2773
2815

7523
2983
5089
1675
3084

10757
11280

1400
8441

21888
1556
3870
3465
2888
11321
4770
13199
2897
1409

3312
27410

4690
1175
7026
4490
6850
1418

3259
3270

14949
2499
1090

4998
1150

16000
2760

15654
8655
1798
6400
1171

6140
13000
2791
1398
3150
1059
4400
1750

12439
2271
5660

35999
3621
1519

7699
1739
1804
8120

22460
5865
4679
5943
1746
4520
6741

1200
5542
5246
2561

11599
2854

1981
2265

36800
12700
3275
2303
1855
4560
4108

15800
6600
3499

557
525
178

97
385
189

844
185

75
181
215
158
170
104

238
88

129
397
132
113

358
142
242

75
69

438
537

33
354
761

53
64

165
65

539
-94
617

85
67
78

948
100
31

334
174

57
50

78
79

629
119
16

124
14

504
50

250
112
28

-73
16

235
-176

19
6

39
5

80
-13

86
33
82

502
44
43
151
23

2
89

599
17

133
14
12

-90
24
28
85
19
6

136
-21
-7

7
1084

170
18
11

-18
-5
-3

502
-15

27

1513
3010

4358
11111
2400
1620

1863
6500

1438
4430

1590
2813

880
900

2431
1265
5849

14130
6620
1670
5004
2616

13211
2830
2976
3690
4171

4718
4871

43805
7094
8084

10749
2072
1555

13190
5490
6816
8811

6726
10056

4501
8601

2475
18000
4567

2900
2624

18929
1156
2100

2089
9150
6700
978

6786
32181

1670
7330
10603

5500
1160

1305
7000
1920

1489
3930
2332
5865
1789
5056
14000
1580

3627
5152
2480

26000
6799
3718
1327
8500

14000
1471
7300

10418
35009

4130
2530
2119
1159

1828
895

1928
4400
2419
1200

2493
7240
4490

3843
11550
2650
2042
8250

-18
35

8
341

0
-7
43
65
23

1
2

-30
4

11
-13

8
162

18
-21
-11

2
28

-62
36

-24
2

-16
14
3

-433
-7
29
14

-29
-8

-413
48

0
88

-353
-139

0
-95

-130
36
-3
-8

-138
-3
-6
16

8
-181
-116

5
-345
-158

6
-2

-432
-4
-3

-40
-50

-5
21

-75
-36

-308
-6

-83
-521
-27
-19

-185
57

-17
5

-7
-21
-39
-63
-38

-224
-507

-1842
-36
-44
-42

7
12

-9
-28
-39
-11

0
-12
-70
-25

-4
-420

-58
-16

-371

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

تمامى مولفه ها از جمله تغيير در سياســــت هاى بانكى، چشــــم انداز 
گزارش هاى 9 ماهه و ثبات در بازار ارز به نفع رشــــد و جذابيت هر جه 
بيشــــتر بازار سهام است.روشنك حسين زاده نيك مديرعامل كارگزارى نماد 
شاهدان در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، با اشاره به عبور شاخص 
كل از ســــطوح حمايتى گذشــــته بيان كرد: طى دو ماه اخير افت شديد نرخ 
ارز در بازار داخلى، افت قيمت كاالهاى مهم در بازارهاى جهانى و ابهام در 
مورد روند شــــركت ها در شــــرايط تحريمى باعث شد تا شاهد روند اطالح 
قيمتى پرشتابى در بازار سهام باشيم.وى بيان كرد: پايان دى مصادف با انتشار 
گزارش هاى 9 ماهه شــــركت هاســــت با اين وجود انتشــــار عملكرد مالى 
شركت ها در آذر نشان داد جاى نگرانى چندانى براى مقدار توليد يا فروش بسيارى از 
شــــركت ها وجود ندارد.حســــين زاده نيك توضيح داد: تا كنون بدبينى هاى 
بســــيارى از عملكرد ماه اخير شــــركت ها وجود داشــــت، به ويژه در مورد 
گروه هاى معدنى و فلزى نگرانى بســــيارى در زمينه صادرات وجود داشت، 
كه به نظر مى آيد اين موارد تا حد قابل توجهى مرتفع شده است. مديرعامل 
كارگزارى نماد شــــاهدان در ادامه با اشاره به رفع سردرگمى هاى گذشته در 
بازار اضافه كرد: در چند هفته اخير اخبار مثبت قابل توجهى به سمت بورس 
مخابره شده است. وى افزود: در اين مدت نرخ دالر در بازار آزاد به محدوده 
10 هزار تومان بازگشته است و شاهد كاهش سفته بازى در روند معامالت 
اين بازار هستيم به عالوه موضوع سپرده هاى بانكى از اهميت بسيارى در اين 
مدت برخوردار بود.كارشــــناس بازار سرمايه تصريح كرد: در اين مدت ديده 
شد كه جذابيت بازار پول براى سرمايه گذارى تا حد زيادى كاسته شده است 
اينكه نرخ سود بانكى از حالت روزشمار به ماه شمار تبديل شود، نقطه مثبتى 

براى هرچه جذابتر شدن بورس براى سرمايه گذارى است.
وى افزود: از ديگر مواردى كه افت سطح شاخص كل را به همراه داشت 
مربوط به كاهش قيمت جهانى نفت بود موضوعى كه ديده شد تداوم چندانى 

نداشت و بار ديگر نفت برنت در مدار صعود حركت خود را آغاز كرد.
حسين زاده نيك با اشاره به محتويات گزارش هاى 9 ماهه بيان كرد: با 
وجود آنكه گزارش هاى پاييزى شركت ها چندان نقطه عطفى براى سهامداران 
نداشت اما مى توان اين گمانه زنى را مطرح كرد كه تا پايان سال شاهد يك 
روند صعودى متعادل در روند بازار سرمايه باشيم.وى در ادامه به تحرك مثبت 
بازيگران حقيقى طى اين مدت اشاره كرد و گفت: طى چند ماه اخير روند 
معامالت حاكى از ورود مجدد سهامداران به بازار و افزايش تقاضا در نمادهاى 
بانكى و فلزى بود.مدير عامل اين كارگزارى بيان كرد: اشتياق سهامداران به 
خريد در سهام بانكى به چند دليل رخ داده است اصالح ساختار مالى، موضوع 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابى ها و بحث تسعير ارزى از مهمترين 

داليل اقبال اين گروه ميان سهامداران است.

روند تعادلى مثبت در انتظار بورس
عضويت نهـــاد ناظر بازار 
ســـرمايه ايران در آيســـكو و 
حضـــور ســـمات در گـــروه 
سپرده گذارى هاى آسيا و اقيانوسيه، 
مـــى تواند نقطه عطفى در اعتماد 
سرمايه گذار خارجى براى ورود 

به بازارهاى ايران باشد.
حســـين فهيمى مديرعامل 
شركت سپرده گذارى مركزى اوراق 
بهادار و تســـويه وجوه (سمات) 
در گفتگـــو با پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، در باره زمينه هاى 
جذب سرمايه گذارى خارجى و 
همكارى هاى مشترك بين ايران و 

ديگر كشورها توضيح داد.
وى بـــه لـــزوم حصول به 
اســـتانداردهاى بين المللى اشاره 
كـــرد و گفت: بـــراى جذب 
سرمايه گذار خارجى بايد ساختار 
بازارها، خدمات و سرويس دهى 
مطابق با استانداردهاى بين المللى 

شناخته شده باشد.
فهيمـــى در ادامه بيان كرد: 
ســـرمايه گذار خارجى در بدو 
ورود بـــه ايران، به اولين نكته اى 
كه توجه مى كنـــد وجود نهاد 
ناظر در بازار ســـرمايه آن كشور 
اســـت وجود نهادناظر شناخته 
شـــده مى تواند اولين مولفه براى 
جـــذب خارجى ها مد نظر قرار 

بگيرد.
وى افزود: با توجه به اينكه 
نهـــاد ناظر بازار ســـرمايه ايران 
چندى قبل به عضويت ســـازمان 
بيـــن المللى كميســـيون هاى 
اوراق بهادار (آيســـكو)، درآمده 
اســـت و ديگر اركان بازار مانند 
ســـپرده گذارى و تسويه وجوه 
عضو WFCمي باشـــد، به نظر 
مى رسد شـــرايط براى جذب 
خارجى ها تا حد زيادى آســـان 

شده است.

شـــركت مديرعامـــل 
سپرده گذارى در ادامه افزود: در 
چنين شرايطى  است كه سرمايه 
گذار خارجى به اين باور مى رسد، 
در بورس ايران استانداردهاى اوليه 
براى ثبت اوراق، نگهدارى بهينه 
از اوراق، استانداردهاى تسويه و 
پاياپاى به خوبى و در حد جهانى 

رعايت مى شود.
فهيمى دومين موضوع مهم 
در مورد ورود خارجى ها به بازار 
سرمايه ايران را ارائه خدمات در 
كشـــور مقصد بيان كرد و گفت: 
ارائه خدمات در كشور محل اقامت 
سرمايه گذارهم بسيار مهم است.

در بسيارى از بازارها، كشور مقصد 
هدف اصلى براى جذب سرمايه 
گذار در نظر گرفته مى شود، كه 
الزمه برقرارى چنين مكانيسمى 
ارتباط مســـتمر با كارگزارهاى 

خارجى است.
وى در ايـــن زمينه توضيح 
داد: براى ايجاد چنين مكانيسمى، 
بايـــد ارتباط اركان مختلف بازار 
ســـرمايه ايران بـــا كارگزارهاى 
خارجى به نحوى باشـــد كه اگر 
سرمايه گذار به كارگزارى مراجعه 
كرد، در ميان اوراق ديگر كشـــور 
ها، اوراق بهادار ايران هم موجود

 باشد.
مديرعامل سمات افزود: در 
حال حاضر زيرساخت هاى الزم 
در اين زمينه را نداريم الزمه اين 
كار همكارى تجارى يك سپرده 
گذارى خارجى با يك نهاد مالى مانند 
بانك ها، تامين سرمايه  و كارگزارى در 

ايران است.
وى تصريـــح كرد: در حال 
حاضر نبـــود همكارى نهادهاى 
مالـــى بين المللى بـــا ايران به 
عنـــوان يك حلقه مفقوده در اين 
زمينه مشاهده مى شود در نتيجه 

هم اكنون انتشـــار اوراق بهادار 
شركت هاى ايرانى در خارج از كشور 

مهيا نيست.
وى افـــزود: يكى ديگر از 
مزاياى بين المللى شدن نهادهايى 
نظير ســـمات؛ ايجاد زمينه هاى 
همكارى هاى مشترك با نهادهاى 
مالى معتبر دنياست ما مى توانيم 
عـــالوه بر حضـــور در اجالس 
و كنگره هاى ســـاالنه به دست 
آوردهـــاى مثبتى در زمينه جذب 

سرمايه گذاران برسيم.
عضـــو هيـــأت مديـــره 
ســـمات با تأكيد بر اينكه ايران 
پتانسيل هاى بسيارى براى سرمايه 
گذارى دارد، گفت: ايران انبوهى 
پروژه در زمينـــه هاى مختلف 
دارد به عنوان مثال در بورس 40

صنعت از بانكدارى و بيمه گرفته تا 
شركت هاى خدماتى و پيمانى و 
صنعتى و معدنى فعاليت مى كنند 
كه با محدوديت منابع مواجه اند.

وى ادامه داد: پتانسيل خوبى 
براى جذب منابع در ايران وجود 
دارد و هدف گذارى كشور براى 
رشد 8 درصدى اقتصادى شايد به 
نقدينگى بسيارى نياز داشته باشد 
كه بخش قابل توجهى از آن بايد 
از طريق فاينانس و سرمايه گذار 

خارجى تأمين شود.

هياتى از مديران ارشد سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشـــور از تاالر شيشه اى حافظ بازديد كردند و طى 
جلســـه اى با ساختار و كليات بازار سرمايه و بورس 

تهران آشنا شدند.
بـــه گزارش روابط عمومى بورس تهران، مديران 
ارشـــد سازمان ثبت اســـناد و امالك كشور همچنين 

در جلســـه مشترك با مديران بورس حضور يافتند و 
در مورد ســـاختار بازار سرمايه، ساز و كار معامالت، 
ارزش بـــازار، گردش معامالت، ابزارهاى قابل معامله، 
تنوع نهادهاى مالى، صنايع بورســـى و همچنين نكات 
حقوقى در باره كميته سازش، هيات داورى توضيحات 

كاملى ارائه شد.

بين المللى شدن بورس و جذب سرمايه خارجى

مديران ارشد سازمان ثبت اسناد و امالك در تاالر بورس

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (يكشنبه 97/10/16)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/513

ميليون ريال 5/769/346

165/412 معامله 

ميليارد ريال   6/127/117

بازار در يك نگاه
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99 اخبار شهرستانها

آغاز فعاليت هاي شوراي عالي
 ورزش چهارمحال وبختياري پس از 14سال  

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: شـــوراي عالي ورزش چهارمحال و 
بختياري پس از 14 ســـال با حضور معاون سياســـي، امنيتي و اجتماعي 

استاندار فعاليت هاي خود را از سر گرفت.
جعفر مرداني، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار چهارمحال و 
بختياري در جلسه شوراي عالي ورزش اين استان تاكيد كرد: فراهم كردن 
زمينه پرداختن به ورزش هاي همگاني براي مردم از وظايف حاكميت است 
و شاخص توسعه سالمت، كاهش هزينه هاي مرتبط با بيماري ها و افزايش 
سالمت افراد جامعه از طريق توسعه ورزش هاي همگاني فراهم مي شود، 
از اينرو هر چقدر براي سالمت افراد هزينه شود، به نوعي سرمايه گذاري 

محسوب مي شود تا از بروز بيماري ها ، پيشگيري به عمل آيد. 
وي با اشاره به فرارسيدن جشن هاي سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
گفت: زيرســـاخت هاي مهمي در استان در حوزه ورزش هاي همگاني و 
قهرماني پس از پيروزي انقالب ايجاد شد، به طوري كه بيش از 80 درصد 
از زيرساخت هاي عمراني چهارمحال و بختياري پس از پيروزي انقالب 
اسالمي شكل گرفته و بخشي از اين زيرساخت ها در ورزش استان بوده 

است.
مديـــركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختياري نيز گفت: آخرين 
جلسه شـــوراي عالي ورزش استان 14ســـال پيش برگزار شد و اكنون 
اين شـــورا دوباره احياء شده است.شـــوراي عالي ورزش در استان ها 
هماهنگي هاي الزم براي توســـعه ورزش هاي همگاني در ميان افراد را 
فراهم مي كند، توسعه ورزش باعث ايجاد شور و نشاط در جامعه مي شود 
و در حوزه سياست هاي خارجي نيز ديپلماسي ورزش به ارتقاي مناسبات 

بين المللي مي انجامد. 
كريمي به ارائه گزارشي از عملكرد ورزش چهارمحال و بختياري در 
طول امسال پرداخت و گفت: ورزشكاران اين استان 4 مدال در مسابقات 
قاره اي را كسب كردند و 11نفر از ورزشكاران اين استان نيز در مسابقات 

آسيايي جاكارتا حضور يافتند كه آنان 5 مدال بود.  
وي با اشـــاره به بهره برداري از 200خانه ورزش روستايي در استان 
چهارمحال و بختياري در اين مدت تاكيد كرد: همزمان با دهه فجر چهلمين 

سالگرد پيروزي انقالب اسالمي از 40 خانه ورزش بهره برداري مي شود.

آماده شدن ورزشگاه 5000 نفري قيامدشت 
براي  سال آينده

شـــهرريـ  خبرنگار اطالعات: شهردار قيامدشـــت از بهره برداري 
ورزشـــگاه  5000 نفري اين بخش در سال آينده و اصالح 17 كيلومتر از 

شبكه فرسوده آب اين شهر از ابتداي امسال تاكنون خبر داد.
حسين تركاشوند، اظهار داشت: 6 ميليارد تومان اعتبار در  زمينه ساخت 
ورزشگاه پنج هزار نفري تخصيص داده شده تا بتوان در صورت امكان اين 

پروژه را تا سال آينده به بهره برداري رساند.
  اوگفت: نداشتن بيمارستان و كلينيك پزشكي، نبود پل غير همسطح و 
نداشتن گورستان از معضالت قيامدشت به شمار مي رود كه بايد رسيدگي 
شود. وي  با اشـــاره به اقدامات شهرداري قيامدشت در حوزه زيباسازي 
شهري،  اضافه كرد:11 هزار و 200 پالك مسكوني و يك هزار پالك تجاري 

با هدف ساماندهي و نظم در قيامدشت تعويض شده است.
او ادامه داد: ناهمگوني چهره شهري براي حضور افراد غير بومي زيبا 

نبوده و بافت زيباي شهري را از بين مي برد.
همچنين بـــا تخصيـــص 70 ميليارد ريـــال اعتبـــار در مدت 
2 ماه براي خريداري امالك معارض، خيابان ولي عصر(عج) قيامدشـــت

 بازگشايي شد.

 12 نفر در كتابخانه مدرسه   اي در تبريز دچار 
گازگرفتگي شدند

تبريز- خبرنگار اطالعات: سخنگوي اورژانس استان آذربايجان شرقي 
گفت: براثر نشت گاز منواكسيد كربن از بخاري در كتابخانه مدرسه اي در 

خيابان وليعصر تبريز 12 نفر دچار گاز گرفتگي شدند. 
وحيـــد شـــادي نيا اعـــالم كـــرد: در ايـــن حادثـــه 10 نفر از 
دانش آموزان به وســـيله اورژانس درمان ســـرپايي شـــدند و 2 نفر به 
بيمارســـتان انتقال يافتند.  وضعيت تمامي مســـمومين مساعد گزارش

 شده است. 
شـــادي نيا گفت: بعد ازظهر همـــان روز در 2 حادثه ديگر در محله 
ائل گلي و خيابان مفتح تبريز نشت گاز منواكسيد كربن از آبگرمكن هاي 

گازي موجب مسموميت 6 نفر شد. 

بهره برداري از شبكه اتوبوس هاي تندرو
 در بندرعباس تا دهه فجر

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: طرح اتوبوس هاي تندروي شهري 
(بي آر تي) در بندرعباس، دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد. 

  معاون حمل و نقل و ترافيك شـــهرداري بندرعباس با بيان اين خبر 
افزود: براي اجراي اين طرح تاكنون 63 دستگاه اتوبوس تندرو خريداري 
شده است و توسعه ناوگان حمل و نقل اتوبوسراني و تاكسيراني، اصالح 
هندسي و توسعه معابر، بازگشايي معابر در بافت هاي قديمي، نصب عالئم، 
تجهيزات ترافيك شـــهري و خط  كشي محوري و چراغ هاي راهنمايي و 

رانندگي در حال اجرا است. 
بابك هاشـــمي افزود: اين طرح با هزينـــه 100 ميليارد توماني اجرا 

مي شود. 
  او با اشاره به پوشش 28 كيلومتر از خيابان هاي اصلي بندرعباس گفت: 
اين طرح در حدفاصل ميدان دفاع مقدس تا شهرك نيروي دريايي ارتش در 
دو باند اجرا مي شود و توانايي جابه جايي 3 هزار نفر را در هر ساعت دارد. 

وي افزود: حفاظت از محيط زيست، كاهش هزينه ها، جلوگيري از 
اتالف وقت و ايجاد فرصت هاي اقتصادي از مهمترين مزاياي اجراي شبكه 

بي آر تي است. 

  دستگيري وعده دهنده دروغين اقامت
 در كشورهاي همسايه

* رئيس پليس فتاي هرمزگان از شناسايي و دستگيري متهم سايبري 
كه با وعده هاي ســـفر و اقامت در كشور هاي همسايه از افراد كالهبرداري 

مي كرد، خبر داد. 
سرهنگ علي اصغر افتخاري در تشريح اين خبر گفت: در پي مراجعه 2 
نفر از شهروندان بندرعباسي مبني بر كالهبرداري در فضاي مجازي، پيگيري 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت. 
وي ادامه داد: برابر اظهارات شكات، فردي ناشناس در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام اقدام به انتشـــار آگهي در خصوص اخذ ويزا، اقامت و كار در 
كشور هاي همسايه خليج فارس كرده و با جعل دعوت نامه، ويزا و بليت 
رفت  و برگشت و ارسال مدارك براي شكات، مبلغ 200 ميليون ريال از آن ها 

كالهبرداري كرده است. 
او بابيان اين كه متهم به اســـتان هاي مجاور فراري شده بود، افزود: 
كارشناسان پليس فتا با تالش مضاعف و شگردهاي خاص پليسي متهم را 

شناسايي و با اخذ نيابت قضايي او را در مخفيگاهش دستگير كردند. 
رئيس پليس فتاي هرمزگان اظهار كرد: در بازجويي به  عمل آمده متهم 
ابتدا منكر بزه انتسابي شد ولي با روبه رو شدن با مدارك و مستندات لب به 

اعتراف گشود و به بزه انتسابي اعتراف كرد. 

دامغان نيازمند 40 خانه بوم گردي است 
دامغانـ  خبرنگار اطالعات: سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي
وگردشگري دامغان گفت: ايجاد خانه هاي بوم گردي در هر شهر، به حضور 
مسافران و قابليت هاي هر شهر بستگي دارد و با توجه به قابليت هاي دامغان 

وجود حداقل 40 خانه بوم گردي نياز است.  
مهدي قاســـمي افزود: با توجه به قابليت هاي اين شهرســـتان در 
حوزه فرهنگـــي، مي توان دامغان را غني ترين شـــهر حـــوزه تاريخي

 استان سمنان دانست. 
وي اضافه كرد: بايد در حوزه گردشـــگري در دامغان، اقداماتي انجام 
دهيم كه بتوانيم گردشـــگران داخلي و خارجي را در اين شهرستان جذب 
كنيم. قاســـمي، ايجاد خانه هاي بوم گـــردي را عاملي براي رونق صنعت 
گردشگري دانســـت و گفت: ايجاد خانه هاي بوم گردي گامي مثبت در 

راستاي افزايش گردشگر و رونق صنعت گردشگري در منطقه است. 
  او تاكيد كرد: شهرستان دامغان داراي 2 واحد بوم گردي خانه پدري 
و ناصر لشكر است كه امسال، بيش از 900 گردشگر داخلي و خارجي از 

اين واحدها ديدن كردند. 
وي يادآورشد: از 900 گردشـــگر داخلي و خارجي بازديد كننده از 
خانه هاي بوم گردي دامغان، 40 گردشگر از كشورهاي انگلستان، هلند و 

آلمان در اين واحدها اقامت داشتند. 
قاسمي اضافه كرد: اقامتگاه هاي بوم گردي با هدف ايجاد اشتغال، جذب 
و اسكان گردشگر، مرمت آثار باستاني و معرفي آيين و سنت هاي روستايي 

ساخته مي شود. 
  سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دامغان در 
پايان بيان كرد: در راستاي توانمندسازي بوم گردي روستايي تا كنون جلساتي 
در روستاهاي اين شهرستان برگزار شده است و تا پايان سال، پنج خانه بوم 

گردي در دامغان ايجاد خواهد شد. 

كمبود اعتبار براي تكميل بزرگراه شمالي كرج  
كرجـ  خبرنگار اطالعات:رئيس كميسيون عمران 
شوراي شهر كرج گفت: وجود معارضان و كمبود منابع 
مالي مهمترين موانع تكميل پروژه بزرگراه شمالي كرج 

است.  
مهدي حاجي قاسمي افزود: اجراي پروژه بزرگراه 
شـــمالي از وظايف دولت بوده و قرار بود دولت هم در 
بحث تملك و هم در بحث لكه گذاري و جذب اعتبارات 
همكاري الزم را با مديريت شـــهري داشته باشد ولي 

متاسفانه تا اين لحظه هيچ اقدامي انجام نداده است. 
وي توضيح داد: بديهي است صرف قول همكاري 
و مساعدت، اين پروژه راه به جايي نمي برد و مشكالتش 

برطرف نمي شود. 
او افزود: نماينده هاي دولت بارها و بارها از اين پروژه 
ديدن كرده اند و قول مساعدت هايي براي تكميل آن را 
داده اند اما، حتي يك ريال بودجه دولتي براي اين پروژه 

جذب نشده است. 
وي ادامه داد:كل بار هزينه اي پروژه بزرگراه شمالي 
كرج بر دوش شهرداري است و با توجه به محدوديت 
منابع اعتباري، تامين هزار ميليارد تومان براي تكميل آن از 

عهده شهرداري برنمي آيد. 
حاجي قاســـمي اضافه كرد: افتتـــاح اين پروژه 
نقش بســـزايي در كاهش ترافيك كرج و تســـهيل در 
تردد خودروهاي مســـافران خواهد داشـــت و با اين 
اوصاف اميد مي رود دولـــت به نوبه خود براي تكميل 
اين پروژه وارد عمل شـــود و شـــهرداري را در اين 

مسير ياري كند. 

عضو شوراي شهر كرج گفت: در دو سال گذشته 
بزرگراه شمالي كرج حدود 40 درصد پيشرفت داشته و 
اميد اســـت با رفع موانع موجود شاهد تسريع در روند 

تكميل آن باشيم. 
  او ياد آوري.كرد: پيمانكار اين پروژه بيش از 100 
ميليارد تومان مطالبه عقب مانده دارد و اگر قرار باشد تاخير 
در پرداخت اين مطالبه ادامه داشـــته باشد، ممكن است 

پيمانكار از ادامه همكاري صرفنظر كند. 
وي گفت: دود وخسارت ناشي از توقف اين پروژه 
به چشم شهر و شهروندان مي رود و از اعتماد آنها نسبت 

به مسئوالن مي كاهد. 
  او با اشـــاره به موانع جـــدي پيش روي تكميل 
اين پروژه گفت: وجود معارضان هم يكي از مهمترين 
مشكالت اين پروژه است كه كندي روند تكميل آن را در 

پي داشته است. 
وي ادامـــه داد: براي رفع خرده مالكان اين پروژه تا 
منطقه 6 بيش از 70 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه تامين 

آن از سوي شهرداري راحت نيست. 
حاجي قاســـمي ابراز كرد: مسير اين پروژه به رغم 
مشكالت بسيار تا بلوار خوارزمي باز شده و در حال ايجاد 

دسترسي هاي الزم هستيم. 
او گفت تكميل اين پروژه بخشي از مشكل ترافيك 
بزرگراه كرجـ  تهران را حل و در شمال شهر نيز جاذبه 

گردشگري ايجاد مي كند. 
حاجي قاسمي گفت: دولت در حال تعريض بزرگراه 
تهرانـ  كرج اســـت و اگر بخشي از اين هزينه را صرف 
پروژه بزرگراه شمالي مي كرد، بسياري از دغدغه مديريت 

شهري براي تكميل آن برطرف مي شد. 
  وي اظهار كرد: شـــهردار كرج انرژي زيادي براي 
تكميل اين پروژه گذاشته ولي اگر منابع اعتباري نباشد، 

بزرگترين اراده ها هم كاري از پيش نمي برند. 
عضو شوراي شـــهر كرج گفت: اقدامات زيربنايي 
مثل تراش كوه، تخريب و بازگشايي مسير انجام شده و 
بيشتر معطل تملكات و ايجاد تقاطع غير همسطح براي 

اين پروژه هستيم. 
به گفته حاجي قاســـمي اگر منابع مالي مورد نياز 
تامين شود، بزرگراه شمالي تا 20 ماه آينده تكميل شده و 

به بهره برداري مي رسد. 
وي اظهار كرد: پروژه بزرگراه شمالي كرج مطالبه 
جدي مردم اين شـــهر است و ما به عنوان نماينده مردم 
پيگير بهره برداري آن هستيم و در اين مسير توقع داريم 

همه مسئوالن پاي كار باشند. 
او افزود: بيش از 600 نفر در اين پروژه مشغول به 
كار هستند و اميد است با رفع مشكالت موجود، شاهد 
بهره برداري از بزرگراه شمالي كرج در كوتاه ترين زمان 

ممكن باشيم.

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت آب 
منطقه اي استان گلســـتان گفت: ذخيره آبخوان هاي كم 
عمق استان در آذر امسال، در مقايسه با آذر سال گذشته 
61 ميليون متر مكعب كاهش يافته است و در مقايسه با 
متوسط 25 سال گذشته 249 ميليون متر مكعب كاهش 

نشان مي دهد. 
 مهندس علي نظري افزود: بر اساس گزارش بررسي 
وضعيت منابع آب اســـتان گلستان، ذخيره آبخوان هاي 
عميق اســـتان نيز در آذر امسال، در مقايسه با آذر سال 
گذشـــته حدود يك ميليون متر مكعب و در مقايسه با 
متوسط 15 سال گذشته نيز 51 ميليون متر مكعب كاهش 
نشان مي دهد. وي افزود: بر اساس همين گزارش، ميزان 

بارندگي ها در آذر امســـال در مقايسه با سال گذشته با 
5/2 درصد كاهش، تقريبا مشابه دوره شاخص درازمدت 
اســـت و از مهر تا پايان آذرماه نيز در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته، با 7 درصد افزايش نيز تقريبا مشابه 

دوره دراز مدت بوده است. 
وي يادآور شد: درجه حرارت ايستگاه محوطه اداره 
گرگان (معرف دشت حوضه آبريز گرگانرودـ  قره سو) و 
در ايستگاه نراب (معرف ارتفاعات) از مهرتا آذر، نسبت 
به دوره شاخص 2/1 درصد افزايش داشته است.جريان 
رودخانه ها نيز از مهر تا پايان آذرامسال، نسبت به دوره 
شاخص در حوضه قره ســـو 74 درصد و در حوضه 

گرگانرود 45 درصد كاهش داشته است. 

تبريـــز- خبرنگار اطالعات: مديـــركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اســـتان آذربايجان شـــرقي نرخ بيكاري 
جوانان دانش آموخته اين استان را 27,3 درصد اعالم كرد و 
گفت: از جمعيت فارغ التحصيالن 282 هزار و 274 نفري 

آذربايجان شرقي 65 هزار نفر بيكارند.
ميراحد حسيني روز پنجشـــنبه در نشست شوراي 
هماهنگي مديران ادارات و سازمان هاي تابعه وزارت كار، 
تعـــاون و رفاه اجتماعي آذربايجان شـــرقي در تبريز، بر 
ضرورت افزايش بودجه با هدف افزايش اشتغال تاكيد كرد 
و گفت: با توجه به وضعيت موجود نيازمند افزايش بودجه 

در بخش هاي گوناگون هستيم.
وي با اشـــاره به اقدامات صورت گرفته براي فراهم 
آوردن امكانات و تاسيســـات ورزشي براي ايجاد شور و 
نشاط و ســـالمتي كارگران، تكميل پروژه هاي ورزشي در 
استان را خواستار شد و افزود: براي تكميل مجموعه هاي 
فرهنگي و ورزشي در سطح استان نياز مبرم به اختصاص 

100 ميليارد تومان اعتبار نياز مبرم داريم.
وي با تاكيـــد بر ضرورت افزايش اعتبارات هزينه اي 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: هر سال 

اين اداره كل با كسري بودجه مواجه است.
حسيني اختصاص  اعتبار به سازمان فني و حرفه اي،
تامين اجتماعي، بهزيســـتي، صندوق بيمه اي روستائيان 
كشاورزان و عشـــاير و صندوق بازنشستگي را ضروري 
دانســـت و گفت: به لحاظ اهميت و جايگاه اين ادارات و 
جامعه هدف، الزم است بودجه اختصاصي به اين ادارات 

مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي با اشاره به قابليت هاي آذربايجان شرقي، گفت: اين 
استان داراي 36 شهرك صنعتي، 17 ناحيه صنعتي و يك 
شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي است كه با 45 هزار 
كارگاه فعال كد دار تأمين اجتماعي، يكي از صنعتي ترين 

استان هاي كشور است.
حسيني تعداد كارگاه هاي فعال تحت پوشش تامين 
اجتماعي اســـتان را 47 هزار و 169 كار واحد اعالم كرد و 
افـــزود: از اين تعداد 25 هزار و 759 واحد فعال صنعتي و 

268 معدن در حال بهره برداري است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي 
همچنين تعداد كارگران مشمول قانون كار در استان را بيش 
از 680 هزار نفر و تعداد بيمه شـــدگان اصلي و اجباري را 

678 هزار و 24 نفر اعالم كرد.
وي با اشاره به ظرفيت هاي اين اداره كل گفت: 5هزار 
تعاوني در استان وجود دارد كه 4 هزار و 158 واحد آن ها 
فعال اســـت و يك ميليون و 642 هزار نفر در تعاوني  ها 
عضويت دارند كه حدود 48 درصد جمعيت استان را شامل 
مي شود.حسيني تعداد اشتغال ايجاد شده در بخش تعاون 
را 64 هزار نفر اعالم كرد و گفت: ميزان ســـرمايه گذاري 
اوليه اين تعاوني ها 9 هزار و 28 ميليارد ريال است.سلمان 
خدادادي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
هم با اعالم اينكه اعتبـــار بخش رفاه اجتماعي در بودجه 
سال آينده 200 هزار ميليارد تومان است، اظهار داشت: در 
اختصاص بودجه نسبت به سال گذشته افزايش داشته ايم كه 

مي تواند در برنامه ريزي، هماهنگي و اجرا اثربخش باشد.
سلمان خدادادي متناســـب سازي و افزايش حقوق 
بازنشســـتگان را از مواردي اعالم كرد كه در كميســـيون 
اجتماعي مجلس با حضور نمايندگان دولت و كميسيون هاي 
بودجه و اقتصاد مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
است. وي با اشاره به اينكه در بخش هاي گوناگون به دنبال 
رفع موانع پيش رو هستيم، اظهار داشت: عالوه بر بودجه 
پيشنهادي در اليحه 1398 منابع بودجه پيش بيني و تأمين 
شده است و در ساير بخش ها هم به دنبال افزايش بودجه 

سازمان هاي مربوطه هستيم.
رئيس كميســـيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
افـــزود: بايد از تمامي ظرفيت ها براي پيشـــبرد اهداف و 
برنامه هاي تعيين شده اســـتفاده كنيم تا بتوانيم خدمات 
ماندگاري را ارائه دهيم.وي با تاكيد بر همت و تالش جمعي 
مجموعه مديران اين وزارتخانه گفت: بايد پيشـــنهادات 
سازمان ها موضوع بندي و ارائه شود تا با تشكيل جلسات 
مشترك بتوانيم مشكالت اساسي را در مجلس طرح كنيم و 

به تصويب نمايندگان برسانيم.

كاهش ذخائر آبخوان هاي كم عمق و عميق استان گلستان

 65 هزار دانش آموخته در آذربايجان شرقي بيكارند

اروميـــه ـ خبرنگاراطالعات: 
معـــاون حمل و نقل وزيـــر راه و 
شهرسازي با اشاره به توافق روساي 
جمهوري ايران و تركيه مبني بر توسعه 
تجارت بين دو كشور، گفت: تكميل 
زيرساخت هاي مرز و پايانه رازي در 
اولويت برنامه هاي اين وزارتخانه قرار 
دارد. شهرام آدم نژاد در حاشيه بازديد 
از پايانه و مـــرز رازي خوي افزود: 
مرحله اول عمليات ســـاخت پايانه 
رازي با صرف 80 ميليارد ريال هزينه 
به پايان رسيده و براي تكميل آن 600 
ميليارد ريال اعتبار ديگر پيش بيني شده 
است. وي با اشاره به افزايش روزافزون 
تردد مسافران دو كشور از مرز رازي، 
بيان كرد: زيرسازي و آسفالت هفت 

كيلومتر از جاده خويـ  رازي با هدف 
تسهيل تردد مسافران تا 6 ماه آينده به 

پايان مي رسد. 
آدم نژاد اضافه كرد: مطالعات 29 
كيلومتر ديگر اين جاده به همراه تونل 
آن و 2 كيلومتر منتهي به مرز رازي نيز 
تا پايان امسال تكميل شده و به مرحله 

اجرا گذاشته مي شود. 
معاون حمـــل و نقل وزير راه 
و شهرسازي همچنين به ساماندهي 
محوطه و نحـــوه ورود و خروج در 
پايانه رازي تاكيد كـــرد و ادامه داد: 
براي داشـــتن مرزي با مشخصات 
فني استاندارد و تكميل ابنيه از تمام 

ظرفيت ها استفاده مي شود. 
او در ادامه با اشاره به اولويت هاي 

كاري معاونت حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازي گفت: تكميل طرح هاي 
حمل و نقل تركيبي، دســـتيابي به 
لجســـتيك نظام مند و توسعه ايمني 
راهها از اولويت برنامه هاي وزارت 
راه و شهرســـازي براي رسيدن به 

استانداردهاي الزم است. 
مـــرز زميني و ريلـــي رازي 
خوي در توسعه ارتباطات فرهنگي 
دو كشـــور نقش بســـزايي دارد به 
طوري كه در طول يكســـال از اين 
مرز نزديك به 520 هزار مسافر تردد 
مي كنند. مـــرز رازي خوي در فاصله 
75 كيلومتري شهر خوي قرار گرفته 
و سومين مرز رسمي ايران با تركيه در 

آذربايجان غربي است. 

  معاون وزير راه: تكميل زيرساخت هاي مرز رازي
 در اولويت قرار دارد
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نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 
نن

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت دوم)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حليمه پاســـندي فرزند طاهر به شـــماره 

شناسنامه 261 صادره از كردكوي در مقطع كارشناسي رشته دبيري الهيات و 

معارف اسالمي صادره از واحد دانشگاهي آزادشهر با شماره 6150ف آ مورخ 

79/1/20 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد، از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر به نشاني:  استان گلستان 

ـ آزادشهرـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر ارسال نمايد.

آگهي مفقودي كارت هوشمند خودرو
اصل كارت هوشـــمند خودرو به شـــماره 2571812 صادره از فسا 

مربوط به يك دســـتگاه كاميونت سيستم ايســـوزو به رنگ سفيدـ  

روغني به شماره انتظامي 11ـ722ع66 مدل 1388 به شماره موتور 

 NAGNKR55E08812122 767529 و به شماره شاســـي

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(فسا)

اينجانب اســـداله علي محمدي آقجه مالك خودرو به شـــماره شهرباني 

 NAAN01CA3BK101040 141س23 ـ ايران48 و شماره شاسي

و شـــماره موتور 12490081814 به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز 

تقاضاي رونوشـــت المثني اســـناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هر كس 

ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شـــركت 

ايران خودرو واقـــع در 14 كيلومتر جاده مخصوص تهران كرج شـــهرك 

پيكان شهر ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                ملكانـ  عينالو

يك عدد دفترچه پروانه وكالت به 
شماره 13048 كانون وكالء مركز 
به نام يداله ارمندپور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند و برگ سبز سمند مدل87 رنگ سفيد پالك 
497س63ـ ايران14 موتور 12487215134 

شاسي NAACAICB89F207417 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت شناسايي و بيمه نامه ثالث خودرو پژو206 مدل1389 
به شماره شاسي: NAAPO3ED1BJ472999 به شماره 

پالك: 11 ايران 356م95 به نام نيره ميرزايي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت شناسايي خودرو سواري نيسان آلتيما 
مدل1992 به شماره شاسي: 0010505 به 

شماره پالك: 856ب59 ـ ايران88 به نام توحيد 
موسوي ثمرين مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پرايد مدل 84 دوگانه سوز 
به شماره انتظامي 493ل15ايران46 
به نام فريده عزت جليل پستين سرايي 

مفقود و از درجه  اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 1384 به 
شماره پالك 62ـ884س87 و شماره موتور 

12484214963 و شماره شاسي 13213325 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

سند كمپاني آپاچي 180 سفيد مدل1392 به شماره 
شاسي: N2G180P9216494 به شماره موتور: 
OE6GD2222997 به شماره پالك: 21268ـ 
ايران125 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند خودرو كاميون كمپرسي ولوو 
متعلق به غالمحسن مرادي فرزند علي به شماره 

ملي 3550004028 صادره از تنگستان 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز اتومبيل وانت پيكان به شماره شهرباني 
387ب26 ـ ايران25 به شماره موتور 11285057564 

و شاسي 30504910 به نام محمود معصومي مفقود 
گرديده  از اعتبار ساقط است. (مراغه)

كارت پايان خدمت به نام 
غالمرضا زارعي فرزند علي 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.(شيراز)

كارت شناسايي خودرو به شماره 
انتظامي 539ي13ايران63 به نام 

سميه زارعي فرزند علي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.(شيراز)

سند مالكيت پژو 405 شماره پالك 
 124KO166128 95ـ136ط25 شماره موتور
شماره شاسي 401843  به نام عثمان شه بخش 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كارخانه اتومبيل جيپ به شماره شهرباني 
 911E17 486ب67 ـ ايران25 به شماره موتور
و شاسي 004068 به نام مهران ناصري دوست 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. (مراغه)

سند كمپاني ميني بوس بنز مدل69 رنگ آبي سير روغني 
پالك 145ع19 ـ ايران24 موتور 33491110108050 
شاسي 37939116004858 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب 
محمد پناهنده به شماره 

166339/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب غزال عربي به شماره 
147793/01 و اميرمهدي تاج آبادي فراهاني 
به شماره 147793/01 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سعيد طاهري به 
شماره 9417063124 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي شيمي مفقود 
و از اعتبار ساقط است.سنندج

كارت دانشجويي سيد عرفان دستگير 
به شماره 9219010113 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي شهرسازي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.سنندج

كارت كيشوند اينجانب ابراهيم 
ملك محمدي فرادنبه به شماره 

124851/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
اعظم فروغي نژاد به شماره 

168555/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

گواهينامه به نام غالمرضا 
زارعي فرزند علي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.(شيراز)

برگ سبز خودرو پژو آردي 1600 مدل 1382 
پالك: 47ـ761ط27 شاسي: 0082112050 
موتور: 22368211423 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.(اراك)

اينجانب محمد كلته مالك خودرو وانت مزدا 
2000 به شماره شهرباني 69ـ974ج25 
شماره موتور FE542709 شماره شاسي 

 NAGCPX2PC18D20341
مدل 1388 به رنگ نقره اي متاليك اعالم 

مي دارم به علت فقدان سند و فاكتور 
فروش خودرو تقاضاي صدور المثني سند 

مذكور راه نموده ام لذا چنانكه شخصي 
(حقيقي يا حقوقي) ادعايي در مورد خودرو 

مذكور دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ 
نشر آگهي با در دست داشتن مدارك 
كافي به سازمان فروش بهمن موتور 

واقع در كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج 
مراجعه نمايند.

(نوبت دوم)
مدرك فارغ التحصيلي 

اينجانب حاتمه مهدوي فرزند 
علي به شماره شناسنامه 

213041138 صادره از آمل 
در مقطع كارشناسي رشته 

حقوق صادره از واحد دانشگاه 
A آيت اهللا آملي به شماره

ف/13080 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
آمل به نشاني آمل، روستاي 
كمدره ارسال نمايد.(آمل)

نوبت  اول
آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
سيد محمدزمان معصومي نژاد فرزند 
سيد محمدصالح به شماره شناسنامه 

852 صادره از دهدشت در مقطع كارداني 
ناپيوسته رشته حسابداري صادره از واحد 

دانشگاهي دهدشت به شماره سريال 
1700128 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
دهدشت به نشاني انتهاي 180 دستگاه 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهدشتـ  

كدپستي 7571763111 ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حميد 
خان جان زاده فرزند كاظم به شماره 

شناسنامه1521 صادره از تهران در 
مقطع كارشناسي رشته مهندسي مكانيك 

طراحي جامدات صادره از واحد دانشگاهي 
خميني شهر با شماره 138818800217 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر به 
نشاني اصفهانـ  خميني شهرـ  منظريهـ  بلوار 

دانشجوـ  صندوق پستي 119ـ84175 
و كدپستي8418148499 و 

تلفن33660011 الي14 ارسال نمايد

گواهينامه موقت پايان 
تحصيالت به شماره 

658ـ2ـ13ـ07 تاريخ 
87/8/21 اينجانب 

معين فيروزمند 
فرزند عليرضا به كد 

ملي 3071268823 
صادره از دانشگاه آزاد 

اسالمي كرمان واحد بافت 
در رشته علمي كاربردي 

اكتشاف معدن دوره 
كارداني مفقود شده از 

درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
عظيم جوادي صفا فرزند محمدعلي 
به شماره شناسنامه 2577 صادره 
از رشت در مقطع كارشناسي رشته 
مهندسي كامپيوتر ـ نرم افزار صادره 

از واحد دانشگاهي الهيجان با 
شماره 168420200506 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
الهيجان ـ خيابان كاشف شرقي ـ 

خيابان شقايق ـ دانشگاه آزاد اسالمي 
الهيجان ارسال نمايد.

كليه مدارك (سند، كارت) 
موتورسيكلت ارشيا مدل 90 به 
شماره شهرباني 321/26764 و 
 125A9008728 شماره شاسي

و شماره موتور 
 NBD/156FMi*00056725*

مفقود گرديده است و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني اتومبيل 
سواري پژو 206 مدل 1386 به 
رنگ نقره اي متاليك به شماره 

شاسي 21506958 شماره موتور 
14186011747 شماره نيروي 

انتظامي ايران23ـ498س24 به نام 
عليرضا رضايي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
خميني شهر

برگ سبز خودروي سواري 
سمند ايكس7 مدل 1386 
رنگ خاكستري شماره پالك 

35ـ451ص46 شماره 
موتور 12486168247 

شماره شاسي 70709583 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
آذرشهر

كليه اسناد: اصل سند، شناسنامه 
مالكيت (برگ سبز) و فاكتور فروش 

كارخانه (سند كمپاني) خودرو 
سواري پژو206 مدل1389 به 

شماره185ب67 ايران95 و شماره 
موتور 14189077389 و شماره 

شاسي 486644 به نام جمليه 
قلجائي مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. زابل جمليه قلجائي

پروانه اشتغال به كار 
مهندسي به شماره پروانه 

15026ـ300ـ10ـ0 و به شماره 
عضويت 15967ـ0ـ3ـ10 
فعاليت در استان تهران در 

رشته مهندسي عمران متعلق به 
آقاي حسين محسني به كدملي 
5449763689 مفقود و فاقد 

اعتبار مي باشد.

سند مالكيت سواري پارس 
ELX به رنگ نقره اي متاليك 
مدل1383 به شماره پالك 

51ـ915ج82 و شماره موتور 
12683000178 و شماره 
شاسي 83828208 به نام 

ولي رضائي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كازرون

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
سمند مدل 1389 به شماره 
پالك 45ـ792ج98 با شماره 
موتور 14789009059 

و شماره شاسي 
 NAACJ1JC5AF265046

به نام زينب افسري رايني 
مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري سپند پي كي 

مدل1382 به شماره پالك 
45ـ156ط51 با شماره موتور 

M11109176 و شماره 
 PSW68F2009421 شاسي

به نام مليكا اسدي مشيزي 
مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد هاچ بك مدل1393 به 
رنگ سفيد و به شماره پالك 

73ـ769ق64 و به شماره شاسي 
NAS431100E5791576 و 

به شماره موتور 5171816 به نام 
فريبا محمودي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو 
سواري پيكان مدل1383 

به رنگ سفيد به شماره 
پالك73ـ192هـ59 و به شماره 
شاسي 83565432 و شماره 

موتور 11283161353 به نام 
محسن صدري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز، سند كمپاني و كارت شناسايي 
 PARSXU7 خودرو سواري پژو
مدل1394 به شماره شاسي: 

 NAAN01CAXEH200634
و شماره موتور به شماره موتور: 

124K0579372 به شماره پالك: 
10 ايران 685ص23 به نام مجيد 
خوشنويسان مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

اصل سند پژو 405 رنگ 
بژ مدل84 به شماره پالك 

65ـ472ل62 شماره 
موتور 12484065080 

شماره شاسي 
13205764 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.
شهر بابك

دانشنامه پايان تحصيالت 
اينجانب حسام الدين فرامرزي 
فرزند محمد به ش ش 6921 

صادره از كرمان در مقطع 
كارشناسي رشته معدن صادره 
از دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
كرمان مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز سواري پژو405 
مدل1385 به شماره پالك 

13ـ498ق83 با شماره 
موتور 12485211367 و 
شماره شاسي 40303544 

به نام سيف اهللا جعفري 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز و سند كمپاني كاميون 
يخچال دار كاويان مدل1388 به شماره 

پالك73ـ768ع14 با شماره موتور 
EQ4BTAA3969772899 و شماره 
 NA5K1062C9G334085 شاسي
به نام اسداهللا طاهري  فانگهداني مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پرايد مدل1384 به شماره 

پالك 45ـ144ص91 با شماره 
موتور 01053849 و شماره 

 S1412283431047 شاسي
به نام فاطمه پورجمعه 

اندوهجردي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز سواري هاچ بك جك 
مدل1395 به شماره پالك 

45ـ547ب94 با شماره موتور 
 HFC4GA31DG3014745

و شماره شاسي 
 NAKSH7310GB123032
به نام رضا طاهري مقدم مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

سند كمپاني پي كي 
مدل1383 رنگ كرم 

سير متاليك شماره پالك 
442و77 ـ  ايران83 شماره 

 M13586625 موتور
شماره شاسي 2020916 
به نام محمدكريم محمودي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
سواري پرايد جي تي ايكس آي 

نوك مدادي متاليك مدل 1387 
پالك 59ـ374ج15 شماره 

موتور 2468598 شماره شاسي 
S1412287787251 بنام اكرم 
صفايي فرزند غالمرضا ش ش 81 

مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط است.گرگان

كارت هوشمند ناوگان 
باري كاميون بشماره 
2527836 بشماره 
انتظامي 211ع73 

ايران42 بنام مهدي 
ميرزايي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.

(شيراز)

برگ سبز سواري پژو 
206 صندوق دار مدل 
1386 به شماره پالك 

15ـ928ل74 و شماره موتور 
13386013524 و شماره 
شاسي 22606533 مفقود 

گرديده از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.

اروميهـ  ميترا محمدي فرشيد

سند و شناسنامه خودرو سواري 
پژو پارس مدل 1389 رنگ 
سفيد روغني شماره موتور 

12489171413 شماره شاسي 
 NAAN01CAXBK475631
شماره پالك  ايران58ـ153ق24 

به نام فرشاد رئيسي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است.

گناوه: خالقي

سند خودرو سواري پژو
 PARS XU7 رنگ خاكستري 

متاليك مدل 1392 شماره موتور 
124K0219333 شماره شاسي 
 NAAN01CA2DK832772
شماره پالك  ايران 58ـ626ج51 
به نام رفعت خواجه گيري فرزند 

خلف مفقود گرديده و فاقد
 اعتبار است.گناوه: خالقي

برگ سبز سواري سمند 
مدل 86 به شماره پالك 
338 ل 86ـ   ايران 25 و 

موتور 12486032775 
و شاسي 73204949 
بنام بهار شوكتي علي 
خواجه مفقود و فاقد 

اعتبار است.
(بناب)

برگ سبز وانت پيكان 
مدل 1379 به شماره 

پالك 732ل67ايران22 
به شماره موتور 

 11517900628
و شماره شاسي 

79901732 مفقود 
گرديده و از اعتبار 

ساقط مي باشد.شاهرود

برگ سبز خودرو سواري هاچ بك 
ام وي ام مدل 1394 به شماره 

پالك 257د81ايران59 
به شماره موتور 

 MVM477FJAF035174
و شماره شاسي 

 NATFBAMDXF1027160
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد.شاهرود

شناسنامه مالكيت خودرو 
سواري پژو RD به شماره 

انتظامي 668د34ايران19 
شماره موتور 

11783041675 شماره 
شاسي 83142040 متعلق 

به اينجانب صادق مرادي 
نيكنام مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه تردد يك دستگاه خودروي 
سواري هيوندا تيپ سانتافه 

مدل2015 به رنگ سفيد شماره 
پالك 34841 شماره موتور 

G4KEEU535855 شماره شاسي 
KMHST81C6FU442401 به 

نام فرح موسي پور مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

برگ سبز و سند كمپاني و 
اسناد انتقالي خودرو سواري 
پرايد مدل1388 به رنگ 
نقره اي و به شماره پالك 

73ـ384هـ55 و به شماره شاسي 
S1412288119323 و به 

شماره موتور 3299664 به نام 
محمدرضا فارسي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
فاطمه ميرشكاري به 

شماره 130525/01 و 
كوثر احمدي به شماره 

130525/06 و 
اميرمحمد احمد به شماره 

130525/07 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري هاچ بك 
پارس خودرو به شماره انتظامي  

ايران 29ـ148م47 شماره موتور 
BM16LBXG079483 شماره شاسي 

NAPH320BBJ1015649 به نام 
اينجانب مجيد بهدادفر شماره ملي 

4969909202 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.صحنهـ  سميعيان

سند كمپاني ـ  برگ فروش وسيله نقليه 
و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو 
سايپا 131SE مدل1397 به شماره 
پالك 712م39 ـ ايران19 به شماره 

شاسي NAS411100J3426822 به 
شماره موتور M13/6068965 به نام 
آقاي مجيد ايران نژاد مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري تيبا مدل1390 

به شماره 138ق55 ـ 
ايران72 و شماره موتور 

8011852 و شماره شاسي 
S5810090010734 به نام 

دربي بي سنچولي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

زابل ـ دربي بي سنچولي

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و 
فاكتور فروش كارخانه (سند كمپاني) 
خودرو سواري پرايد مدل1383 به 
شماره 858ج18 ـ ايران85 و شماره 
موتور 00900013 و شماره شاسي 
S1412283290757 به نام كبري 
هاشمزايي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
زابل ـ كبري هاشمزايي

جواز سالح شكاري تك لول 
ته پر كوسه كاليبر 12 

ساخت روسيه به شماره 
سالح 05050842 به نام 

احمد صانعي سيستاني 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
زابل ـ احمد صانعي سيستاني

سند كمپاني ـ برگ سبزـ 
كارت ماشين ـ كارت سوخت 

پژوپارس به شماره 792ب25ـ 
ايران44 و شماره شاسي 

 NAAN01CA48E715618
و شماره موتور 

12487059861 به نام اعظم 
اكبر مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت 
كاميون كمپرسي ال كا 
مدل1354 به شماره 
انتظامي 222ع44 ـ 

ايران71 و شماره موتور 
10008122 و شماره 
شاسي 10509712 
مفقود گرديده اعتبار 

ندارد. (شهركرد)

كارت هوشمند ناوگان 

به شماره انتظامي 

614ع35ايران78 به 

شماره كارت 3163639  

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

(قزوين)

برگ سبز وانت زامياد آبي 

رنگ  مدل 89 به شماره پالك 

65ـ114م25 شماره موتور 

573704 شماره شاسي 

 NAZPL140TBN285168 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.شهر بابك

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي 

مدل 1386 به شماره پالك 
ايران43ـ329ج53 به شماره 

موتور 1913705 به شماره شاسي 
S1412286068101 به نام جواد 

زيارتي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

اصفهان

برگ سبز و سند كمپاني اتومبيل 
وانت دوكابين مزدا B2000I به رنگ 
نقره اي ـ آبي ـ متاليك مدل1389 به 
شماره انتظامي ايران26ـ816ط11 

 FE552045 و به شماره موتور
و به شماره شاسي 

 NAGCPX2PN12G09375
مفقود و فاقد اعتبار است.

اسفراين

سند مالكيت (برگ سبز) وانت 
مزدا 2000 به شماره پالك 
69ـ974ج25 شماره موتور 
FE542709 شماره شاسي 

 NAGCPX2PC18D20341
مدل 1388 رنگ نقره اي متاليك 

به نام محمد كلته مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز پژو 
405 به شماره 

825ب27ايران78 
و شماره موتور 

12484227533 شماره 
شاسي 13214962 به نام 
حسن سنگ سفيدي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كمپاني (مادر) و شناسنامه 
مالكيت (برگ سبز) وانت پيكان 

1600 آي سفيد روغني مدل 
1385 شماره پالك 69ـ716ل24 
شماره موتور 11285018820 
شماره شاسي 12188730 بنام 

غالمرضا ياري فرزند رمضان 
ش ش 261 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.گرگان

كارت شناسايي و مجوز تفنگ شكاري تك لول 
مدل نخجير يك شماره سالح 012305212 
مدل GS100T800 به نام منصور خدادادي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
پروانه سبز به شماره هاى كوتاژ جدول زير مربوط به گمرك امام خمينى 

متعلق به شركت كروز مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

تاريخ شماره كوتاژ

90/11/11 6060577

90/12/01 6064236

90/12/07 6065223

90/09/26 6051068

90/09/26 6051058

90/09/26 6051059

90/12/03 6064725

90/12/06 6064980

90/12/08 6065516

90/12/07 6065234

90/12/07 6065235

90/11/25 6063187

90/12/10 6066029

مفقودى
پروانه سبز به شماره هاى كوتاژ جدول زير 

مربوط به گمرك شهيد رجايى متعلق به شركت 
كروز مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

تاريخ شماره كوتاژ

90/09/05 6086309

90/06/28 6062639

90/06/28 6062629

90/07/04 6064793

90/07/03 6064451

90/08/03 6084475

90/08/04 6076491

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

به نام ميالد الماسيان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
دل آرام عرفاتي فرزند مجيد به 
ش شناسنامه 0440104599 

صادره از شميران در مقطع كارداني 
ناپيوسته رشته معماري صادره از 
واحد دانشگاهي دماوند با شماره 

178924501404 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
دماوند به نشاني دماوند ميدان 

معلم مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 
ارسال نمايد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي دانشنامه 2239 
صادره 1337/1/28 اينجانب محمدباقر 

طاهرنسب فرزند عباس به شماره شناسنامه 
391 صادره سنندج در مقطع كارشناسي 
پيوسته برق صادره از دانشگاه اميركبير 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
اميركبير به نشاني: تهران خيابان حافظ 

چهارراه كالج ارسال نمايد.سنندج



كرمانـ  خبرنــــگار اطالعات: 
جلسه شوراي سياستگذاري دومين 
كنگره سرداران و6500 شهيد استان 
كرمــــان با حضور اســــتاندار، امام 
جمعه و فرماندهان سپاه و جمعي 
از مسئوالن اســــتان در سالن شهيد 

مرتضوي استانداري برگزار شد. 
فرمانده ســــپاه ثاراهللا اســــتان 
كرمان در اين نشست گفت: در اين 
كنگره كه از 4 تا10 اسفندماه برگزار 
خواهد شد، به دنبال كار نو، فاخر و 
استفاده مفيد از تجربيات كنگره هاي 
مختلف هستيم تا كار عميق و دقيق و
 همه جانبه پســــندي انجام شود كه 
براي تحقق اين هدف، فرمايشات 
رهبر معظم انقالب در20 سال اخير 
مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و 
موضوع بندي شد و در نهايت به 58 
محور رسيديم و در دل اين محورها 
كار شــــد و نهايت به شش راهبرد 

دست يافتيم. 

سردار ابوحمزه اين شش محور 
را شامل تبليغيـ  فرهنگي، هنريـ  
تربيتيـ  آموزشي، حفظ و نشر آثار 
دفاع مقدس، خدماتيـ  اجتماعيـ  
حمايتي، علميـ  پژوهشي، يادماني 
ـ تجليلي و گراميداشتي اعالم كرد 
و افزود: بر اين اســــاس 20كميته 
تشكيل و در مجموع 92 برنامه ارائه 
و به شكل هفته اي و دو هفته يكبار 
جلسات كنگره برگزار شد و مجموعه 
فعاليت هاي مورد بحث و بررســــي 

قرار گرفت. 
وي با بيان اين كه انتظار مي رود 
تا10 بهمن ماه، ستاد كنگره اشكاالت 
را رفع كند، از پيــــش بيني اجراي 
برنامه اي با عنوان «فصل شــــيدايي» 
به مدت10 شــــب در بهمن ماه به 
مناسبت چهل سالگي انقالب خبر 
داد و تاكيد كرد: 4 تا 9 اســــفندماه 
اجالســــيه برگزار مي شود و با اتمام 
اجالسيه مســــير، هدف و راه شهدا 

ادامه مي يابد و بين ســــه تا پنج سال 
برنامه با محوريت شهدا و اخالص 
ايثار و شــــهادت ادامه مي يابد كه با 
توجه به مشكالت محرومان، جهت 
گيري كار را به سمت مستضعفين 

مي دهيم. 
فرمانده سپاه ثاراهللا استان كرمان 
همچنين گفت: عمده كتاب ها براي 
شهدا كه در دستور كار قرار گرفته 
است، به بعد از كنگره موكول مي شود 
و در كنگره شــــايد فقط چند جلد 

رونمايي شود. 
همچنين   نماينده ولي فقيه در 
اســــتان كرمان در اين مراسم با بيان 
اينكه شــــهدا خدا را منشا قدرت 
بي انتها ديدند و خودشان را به منبع 
اصلي وصل كردند و مجاهد واقعي 
في سبيل اهللا شدند، تاكيد كرد: نبرد 
دليرانه شــــهدا در هشت سال دفاع 
مقدس مصداق آيات قرآن است كه 
در رابطه با انســــان هاي شجاع و با 

اخالص آمده است. 
والمسلمين  حجت االســــالم 
عليدادي سليماني با بيان اين كه شهدا 
اهل بينش و آگاهــــي بودند، درك 
موقعيت هاي سياسي را داشتند و با 
آگاهي كامل وارد جبهه شدند، افزود: 
اگر تسليم استكبار مي شديم شايد 
سختي ها كمتر مي شد اما برده و اسير 
استكبار مي شديم لذا شهدا در مقابل 

استكبار ايستادند. 
امام جمعه كرمان گفت: شهدا 
واليت پذير بودند و مصداق واقعي 
پيروي از واليت در وجود آنها متجلي 
شده اســــت. شهيد چمران در مورد 
واليت امام(ره) اين گونه مي گويد 
كه اگر تمــــام رهبرهاي دنيا را كنار 
بگذاريد از يــــك موي امام ما كمتر 

هستند. 
نماينده ولي فقيه در استان كرمان 
اظهار داشت: فرهنگ شهدا را بايد در 
جامعه ترويج داد و از بركات آن بهره 
برد و كنگره شهداي كرمان بايد به 
بهترين وجه ممكن برگزار شود كه 
اميدوارم با برنامه ريزي دقيق بتوانيم 
موثرترين كنگره شهدا را برگزار كنيم. 
فدايي استاندار كرمان هم گفت: 
دربــــاره باالترين ارزش مي خواهيم 
كاري انجام دهيــــم و از دو جهت 
موضوع شهيد و شهادت بزرگ است؛ 
نخســــت اين كه يك فرد باالترين 
هزينه و سرمايه كه جان است مي دهد 
و باالترين نتيجه كه اســــالم و راه 
خدا است را دارد،لذا باالترين ارزش 
اتفاق افتاده است، پس ما كار بزرگي 
مي خواهيم انجام دهيم كه بيشترين 
تالش و فعاليت خود را بايد معطوف 
آن كنيم و آثار كنگره قرار اســــت 

ماندگار شود. 

دومين كنگره سرداران و 6500 شهيد استان كرمان برگزار مي شود

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: مراسم توديع ومعارفه روساي قديم و جديد 
ســـتاد امر به معروف و نهي از منكر استان كرمان با حضور نماينده ولي فقيه در 

استان و امام جمعه كرمان برگزار شد.   
 حجت االسالم والمســـلمين عليدادي  سليماني امام جمعه كرمان در اين 
مراسم با بيان اين كه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه آثار و بركاتي دارد، 
افزود: كساني كه آمر به معروف مي شوند بايد دانش الزم را داشته باشند و معروف 

و منكر را در حوزه هاي مختلف به خوبي بشناسند. 
وي گفت: عملياتي كردن مصوبـــات و امر به معروف و نهي از منكر در 
جامعه مغفول مانده است و فهم اين كه كدام معروف ها را در اولويت قرار بدهيم 
و از ميان منكرات كدام يك مهم ترند و بايد از آنها جلوگيري كنيم كه يك كار مهم 

است و بايد در دستور كار ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار داده شود. 
امام جمعه كرمان با بيان اين كه بايد اراده الزم براي اجرايي كردن اوامر الهي 
در هر حوزه وجود داشته باشد، افزود: در سطح فردي، وظيفه هر انساني امر به 
معروف و نهي از منكر است اما بايد مجموعه اي به طور مستقيم اين امر بسيار مهم 
را به عهده بگيرد. وي تاكيد كرد: عالوه بر فهم و اراده، بايد براي امر به معروف 
و نهي از منكر طرح مناسب داشت و به نظر مي رسد در اين زمينه ها در سال هاي 
اخير كار شده است اما به طور عملياتي در صحن عمومي و جامعه نياز به جديت 
و اراده مضاعف دارد تا بتوان امر به معروف و جلوگيري از منكرات را همانطور 

كه خداوند از ما خواسته است، پياده كنيم و آثار خوب آن را ببينيم. 
در ادامه اين آيين معاون امر به معروف و نهي از منكر كشور گفت: وقتي 
نام امر به معروف و نهي از منكر مي آيد،همه ذهنيت ها به سمت حجاب و عفاف 
مي رود در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر فقط در اين حوزه نيســـت و 
دشمن در يك بزرگراه با سرعت هر چه بيشتر به سمت ما حمله فرهنگي كرده 
است و امروز ما فقط توانسته ايم دست اندازهايي براي كند كردن حركت دشمن 

ايجاد كنيم. 
حجت االســـالم ميرزايي گودرزي افزود: در مرحله نخست بايد نام ستاد 
احياي امر به معروف و نهي از منكر برگرداندن نام اين ستاد به عنوان يك معروف 

است و در ستاد بايد بحث رسانه و فضاي مجازي مورد اهميت قرار گيرد. 
وي گفت: كار رسانه آنقدر اهميت دارد تا جايي كه زماني كه كارگري را كه 
به نماينده سراوان امر به معروف كرده بود اخراج كردند، با كار رسانه اي كارگر به 

كار خود بازگشت وتاثير رسانه در جامعه ديده شد.   
 ميرزايي گودرزي تاكيد كرد: در بحث حجاب و عفاف دشـــمن به دنبال 
هويت زدايي از مردم كشور است و ما در نخستين مرحله بايد هويت جوانان را 
به آنها بشناسانيم. در پايان اين مراسم از زحمات 17 ساله سرهنگ سلطان زاده 
قدرداني و سردار محمد مطهري به رياست ستاد امربه معروف و نهي از منكر 

استان كرمان معرفي شد. 

رئيس جديد ستاد امر به معروف
 و نهي از منكر كرمان معرفي شد  

1010اخبار شهرستانها

بافقـ  خبرنگار اطالعات: كاهش خاموشي 
برق در شهرستان بافق با اصالح، بهينه سازي و 
سرويس نگهداري شبكه، جايگاه نخست استان 

يزد را به خود اختصاص داده است. 
مدير توزيع برق شهرستان بافق افزود: با 
وجود اينكه ميانگين خاموشي كشور براي هر 
مشترك880 دقيقه است اين رقم در شهرستان 
بافق بـــا80 دقيقه، بيـــش از10 برابر كاهش

 نشان مي دهد. 
وي افزود: برنامه ســـاليانه ســـرويس 
نگهداري خطوط و پســـت هاي توزيع برق،
راه اندازي گروه پيمانكار بومي خط گرم20 
كيلو ولت، انجام كار بر روي شـــبكه هاي20 
كيلو ولت اعم از توسعه و نوسازي و اصالح و 
بهينه سازي، سرويس نگهداري بدون خاموشي، 
از مهمترين علت كاهش خاموشي برق در اين 

شهرستان است. 
او راه انـــدازي گروه پيمانكار بومي خط 
گرم20 كيلو ولت بافق را اولين شهرستان پس 
از مركز اســـتان اعالم و بيان كرد: اين گروه با 
سرمايه گذاري 2 ميليارد ريال راه اندازي شده 

است. 
وي همچنين بيشـــترين مقدار مصرف 
برق را ياد آور شـــد و گفت: بخش صنعتي 

با 55 هزار مگا وات برســـاعت در سال پر 
مصرف ترين و خانگي و كشـــاورزي نيز به 
ترتيب با50 و30 هزار مگاوات بر ساعت در 

رديف هاي بعدي قرار دارد. 
عســـكري فر توصيه كرد: مشتركين در 
مناسبت هاي ملي و مذهبي و مصارف خانگي 
و تجاري از المپ هاي كم مصرف استفاده كنند 
تا مردم همچنان شـــاهد كاهش خاموشي در 

شهرستان بافق باشند. 
مدير توزيـــع برق شهرســـتان بافق 
با بيان اينكه خاموشـــي اين شهرســـتان با 
برنامه ريزي هاي اصولي كاهش چشمگير دارد 
افزود: تاكنون هيچ خاموشي برنامه ريزي شده 
در اين شهرســـتان وجود نداشته و ادامه اين 
روند مستلزم صرفه جويي مشتركين شهري و 

روستايي در استفاده از برق است. 

  بافق از لحاظ كاهش خاموشي برق رتبه نخست استان يزد را دارد

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: جلســـه 
ستاد ساماندهي امور جوانان استان سيستان و 
بلوچستان با موضوع مشاركت هاي اجتماعي 
جوانان با حضور معاون ساماندهي امور جوانان 

وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. 
مديركل ورزش و جوانان اســـتان در 
ابتداي جلســـه گزارشي از عملكرد اداره كل 
ورزش و جوانان در حـــوزه  جوانان درباره 
جلسات ساماندهي و كميته هاي تخصصي، 
ميزان مشاركت اجتماعي جوانان، برگزاري 
جشـــنواره هاي جوان، كارگاه هاي ازدواج و 

همچنين عملكرد اوقـــات فراغت ادارات و 
دستگاه هاي اجرايي و آمار دريافت تسهيالت 
اشتغالزايي جوانان بر اساس تفاهمنامه صندوق 

كارآفريني اميد و بانك رسالت، را ارائه كرد. 
 ادهم كرد درباره موفقيت كســـب شده 
توسط كاروان اســـتان در مسابقات المپياد 
اســـتعدادهاي برتر ورزشـــي گفت: كسب 
مدال هاي ارزشمند با توجه به سرانه فضاي 
ورزشي بسيار پايين استان، نشان از غيرت و 

پتانسيل جوانان اين منطقه است. 
وي همچنين افزود: اعزام كاروان ورزشي 

با بيش از600 نفر به مســـابقات در تاريخ 
ورزش استان بي سابقه بوده است كه نتيجه 
آن دعوت40 ورزشـــكار منتخب از سيستان 
و بلوچستان به اردوهاي تيم ملي ايران بوده 
است. تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان در اين جلسه گفت: 
بحث اشتغال در اين استان به لحاظ وسعت و 
حضور جوانان با ظرفيت از موضوعات اساسي 

است كه بايد مديريت و ساماندهي شود. 
وي افزود: با تفاهمنامه هايي كه در حوزه 
ورزش و جوانان بـــا بانك كارآفرين اميد و 

رسالت منعقد شده است، تسهيالت اشتغالزايي 
براي ايجاد اشتغال پايدار جهت طرح هايي كه 
توجيه اقتصادي دارند به جوانان مستعد و با 

ظرفيت استان تخصيص يافته است. 
تندگويان تاكيد كـــرد: در بازديدي كه 
از چند طرح توجيهي در حوزه سيســـتان 
داشتيم،شـــاهد ايجاد اشـــتغال خانوارهاي 
سيستاني و همچنين رونق اقتصادي در اين 
روستاها هستيم كه تا پايان سال اين تسهيالت 

افزايش پيدا خواهد كرد. 
وي با اشـــاره به راه اندازي دبيرخانه 

براي تشـــكل هاي جهادي اســـتان،اظهار 
داشـــت: با توجه به ظرفيت هاي بســـيار 
خوب نيروهاي جهادي كه در اســـتان در 
حال فعاليت هســـتند بايد به طور جدي با 
ايجاد پايگاه هايي از اين تشكل هاي جهادي 

حمايت كنيم. 
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان تاكيد كرد: معتقدم اگر بتوانيم 
اشتغال را به خوبي ساماندهي كنيم، آسيب هاي 
اجتماعي در استان كاهش قابل توجهي خواهد 

داشت. 

كاربري زمين تسهيالت اشتغالزايي جوانان در سيستان و بلوچستان افزايش مي يابد
در سنندج با زبان زمين  نمي خواند!

در تاريخ 12 در ماه 97 توفيق نصيبم شد تا سفري به استان كردستان 
و شهرستان ســـنندج داشته باشم. آنچه من را در اين سفر به اين منطقه 
كهن و تاريخي و سرشار از استعدادهاي گوناگون نگرانم كرد اين است 
كه مهندسي شهري و كاربري زمين در سنندج با"زبان زمين" كه زباني 
ناشناخته شده است تا حدودي انطباق ندارد. اين موضوع سبب خواهد 
شد تا مردم سنندج هنگام رخداد يك رويداد طبيعي دچار خسارت هاي 
مضاعف شوند. بر اين اساس، ضروري است كه به اين زبان توجه خاص 
شده و با استفاده از متخصصين دانشگاهي مسلط به زبان زمين آن استان، 
روند توســـعه و استفاده از زمين معني دار و منطبق با كاهش مخاطرات 
شود. اين مخاطرات محيطي ناشي از بهره برداري نامطلوب انسان از محيط 

زيست از طريق مهندسي شتابزده و گاهي ناكار آمد است. 
ما مسئول حفظ ســـرمايه هاي مردم هستيم. استراتژي مهندسي در 
سنندج و استفاده از زمين و تشويق به ساخت و ساز بايد همسوي با كاهش 
مخاطره باشد. بخصوص زمينهايي كه انباشته از رود دره ها و شيب  هاي 
فرسايشي و ســـاختماني متداخل و پيچيده است. آيا چنين استراتژي در 
استان تعريف شده است؟ ضروري است شوراي شهر و شهرداري سنندج، 
استانداري كردستان، سازمان برنامه و بودجه استان و دانشمندان دانشگاه 

كردستان اين موضوع را مورد بررسي و واكاوي قراردهند. 
دكتر ابراهيم مقيمي، استاد دانشگاه تهران. دانشكده جغرافيا

  بازار تاريخي اردبيل بازسازي مي شود 
اردبيل - خبرنگار اطالعات: رئيس شـــوراي شهراردبيل درجلسه 
رسمي اين شورا گفت: با هماهنگي و همكاري بانك عامل به زودي كار 

بازسازي و نوسازي بازار تاريخي اردبيل شروع خواهد شد.
عليرضا پوستي افزود: عملياتي كردن اين پروژه دردستور كارقرارگرفته 
اســـت واميدواريم با كمك مديرعامل بانك عامل مشكل بازار اردبيل
 برطرف شود.وي اظهارداشت: بازاراردبيل نماد تاريخي استان است وبايد 
درحفظ اين اثر فاخر تمام تالش خود را به كار بگيريم. امام جمعه اردبيل 
نيز درديدار با مديرعامل بانك عامل خواستار كمك وبازسازي و مرمت 
آن شد.آيت اهللا سيد حســـن عاملي با تاكيد براينكه بازار تاريخي اردبيل 
نماد هويت و پيشينه اين استان اســـت اظهار داشت: با تزريق اعتبارات 
قطره چكاني نمي توان بازار اردبيل را به همين صورت نگهداري كرد وبايد 

با مشاركت همگاني درحفظ وصيانت از آن بكوشيم.
نماينده ولي فقيه دراستان اردبيل اضافه كرد: مشاركت بانك دراين 
پروژه، همانند پروژه راه آهن اردبيل بسيارارزشـــمند است و مردم استان 
اردبيل ازاين بابت مديون سرمايه گذاري و كمك هاي بانك عامل هستند. 

5270 نفر ديگر در نيشابور مشغول به كار شدند
نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات:    معـــاون اداري مالي برنامه ريزي 
فرمانداري ويژه نيشابور گفت: تعهد ايجاد اشتغال امسال خراسان رضوي 
حدود 110 هزار نفر و نيشـــابور  5270  نفر بوده كه  100   درصد سهميه 

نيشابور محقق شده است. 
مهندس احمد بوژمهراني در نشســـت خبري در دفتر خود، افزود: 
سامانه ملي رصد سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي شهرستان را مشخص 
كرده اســـت كه در اين باره شاهديم برخي ادارات مثل كميته امداد باالتر 
از سهميه 317 نفر خود اشتغال ايجاد كرده است و برخي نتوانسته اند ولي 
در مجموع سهميه شهرســـتان محقق شده است. عضو كار گروه اشتغال 
شهرستان نيشـــابور همچنين گفت: طرح مهارت آموزي در محيط كار 
واقعي(استاد و شاگرد سابق) و طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي 
با هدف اشتغال افراد ديپلمه معرفي شده به مراكز فني و حرفه اي خارج از 
ضوابط ادارات كار و تامين اجتماعي در شهرستان به قوت ادامه دارد و از 
واحدهاي توليدي و صنفي دعوت مي كنيم از اين فرصت گرانبها استفاده 
الزم را بكنند. بوژمهراني تاكيد كرد: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد براي 19 

واحد صنعتي جلسه گذاشت كه كمك بسياري به آنها شد. 

سيلوي اهواز در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد
اهواز - خبرنگار اطالعات: سرپرســـت اداره   كل ميراث فرهنگي 
خوزستان اعالم كرد: بناي صنعتي ســـيلوي اهواز كه با قدمتي 80 ساله 
در ســـاحل غربي رود كارون و در حريم اين رودخانه قرار دارد و محل 
نگهداري و ذخيره سازي غالت است، در فهرست آثار ملي ايران به ثبت 

رسيد.
سيدحكمت الها موسوي با اشاره به تاريخچه اين اثر افزود: سيلوي 
اهواز در سال 1315 شمسي طراحي و احداث ساختمان آن در سال 1317 
شمسي آغاز شد و عمليات اجرايي آن در سال 1319 شمسي با هزينه پانزده 

ميليون ريال به پايان رسيد.
موسوي درباره مشخصات اين اثر گفت: ساختمان اصلي بنا شامل 
يك 60 استوانه ذخيره غالت است كه در سه رديف 20 تايي ساخته شده 
است كه اين مخازن ذخيره را يك ساختمان مستطيل شكل با بازشوهاي 
متعدد احاطه كرده   است و در باالي استوانه  ها ساختمان مستطيل ديگري با 

سقف شيرواني ديده مي شود.
وي ارتفاع مجموعه اصلي سيلو را 51 متر بيان كرد و افزود: يك برج 
چهار طبقه كه در زير آن زير زميني احداث شده در سمت شمال سيلو و 
با ارتفاعي بيش از ساختمان اصلي به آن متصل است و يك تونل به طول 
145 متر و به عرض 2/82متر به آن متصل مي شود كه گندم ها را بوسيله 
نوار نقاله از سيلو به برجي كه در ساحل رودخانه قراردارد و سپس به كشتي 

منتقل مي كرده است.
سرپرست اداره   كل ميراث فرهنگي خوزستان گفت: مصالح اين سازه 
از ديوارهاي پيش ساخته بتني مسلح ساخته شده و جنس در ها و پنجره نيز 
چوبي است؛ ضمن اين كه چندين ساختمان مستطيل شكل اداري و صنعتي 
به صورت متصل و يا جدا از بنا در محوطه سيلو قراردارد و جزو مجموعه 

سيلوي بزرگ اهواز محسوب مي شوند.
وي در ادامه به ويژگي هاي خاص اين اثر نيز اشـــاره و تصريح كرد: 
استان خوزســـتان از نظر توليد و خريد محصول استراتژيك گندم رتبه 
نخست را در كشـــور دارد و عالوه بر اين از پتانسيل مناسبي در عرصه 
ذخيره سازي گندم در كشور برخوردار است؛ اين درحالي است كه اكنون 
ظرفيت ذخيره ســـازي در مراكز دولتي و خصوصي استان بيش از يك 
ميليون تن است و ســـيلوي اهواز با سابقه اي قريب به 80سال مهمترين 

آن ها است.
سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي خوزستان با تاكيد بر اينكه اين اثر 
به عنوان اثر شاخص شهر اهواز در تاريخ معاصر و شكل گيري اهواز مدرن 
است، گفت: سيلوي اهواز با ظرفيت 3200 تن دومين سيلوي كشور بعد از 

سيلوي تهران محسوب مي شود. 
موسوي اضافه كرد: اين سيلو به سه راه آبي(رود كارون)، شوسه و 
راه آهن دسترسي دارد و به عنوان محل صادرات گندم در منطقه جنوب 
كشور به كشورهاي همسايه حائز اهميت فراوان بوده است. وي افزود: 
فرم بنا و شـــيوه قرارگيري آن در ساحل و چشـــم  انداز زيباي كارون به 
خصوص اتصال آن به برجي كه در آب رودخانه احداث شـــده، موجب 
شده است كه به عنوان يك نماد شهري يكي از جاذبه  هاي تاريخي اين شهر 

محسوب شود.
سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي خوزستان با اعالم اين كه اين بناي 
تاريخي در مالكيت شركت بازرگاني دولتي ايران و در اختيار اداره كل غله 
استان خوزستان است، گفت: ثبت بناهاي تاريخي در فهرست آثار ملي 
اولين گام در حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي كشور است؛ اما نبايد تنها به 
اين اتفاق بسنده كرد و بايد براي احيا و مرمت بناهاي تاريخي از مشاركت 
نهادهاي متولي كه در بهره برداري از اين آثار سهيم مي شوند، استفاده كرد. 

وي در پايان با اشاره به اينكه با ثبت سيلوي اهواز در فهرست آثار ملي 
اين اثر تاريخي تحت حمايت قانوني قرار گرفت، بر تعيين عرصه و حريم 
اين اثر تأكيد و اظهار اميدواري كرد: در آينده نزديك بتوانيم تعيين عرصه و 

حريم اين اثر زيباي تاريخي شهر را نيز عملي كنيم. 
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 
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آگهي دعوت 
تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

موسسه مالكان خزر شهر ثبت شده به شماره 1963
 بدينوســـيله از كليـــه مالكان محترم موسســـه مالكان خزرشـــهر 
ثبت شده به شماره 1963 و شناســـه ملي 10100170952 دعوت به 
 عمل مي آيد كه رأس ساعت10 صبح چهارشنبه 97/11/3 در فريدونكنار 
خزر شهر شمالي دفتر موسســـه مالكان خزرشهر جهت تشكيل مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده حضور به هم رسانيد يا نماينده قانوني و 

يا وكالي خود را در مهلت قانوني معرفي نماييد.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره
2ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل موسسه

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
4ـ استماع گزارش كتبي بازرسان موسسه مربوط به سال مالي 1395

5ـ تصويب ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي 1395
6ـ ساير موارد شامل مطرح نمودن مجدد شارژ سال1395 و تعيين شارژ 

سال1396 و غيره طبق ماده 43 اساسنامه
هيئت مديره موسسه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

شركت كارخانجات صنعتي جنرال (سهامي عام)

به شماره ثبت 7785 تهران 

و شناسه ملي 10100343973
بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت كارخانجات صنعتي جنرال 

 (ســـهامي عام) دعوت مي شـــود تا در جلســـه مجمع عمومي عادي

به طور فوق العاده اين شـــركت كه رأس ســـاعت 9 صبح روز يكشنبه 

مورخ 1397/11/7 در محل شـــركت واقع در تهـــران اول جاده قديم 

 كرج ـ شادآبادـ خيابان 17شـــهريورـ كارخانه جنرال برگزار خواهد شد 

شركت فرمايند.

برگ ورود به جلســـه از 24ســـاعت قبل در وقت اداري در محل شركت 

تحويل مي گردد.

دستور جلسه:
عزل بازرسان و انتخاب جانشين آن ها

هيئت مديره 
شركت كارخانجات صنعتي جنرال (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت دوم)
 شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت كشور 

با شماره ثبت 11564 و شناسه ملي 10100455602
نظر به عدم تشكيل جلســـه مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت اول) در 
تاريخ 1397/10/12 به علت عدم حصـــول نصاب الزم، از كليه اعضاي 
محترم دعوت مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت 
دوم) كه در ســـاعت14 روز يكشـــنبه مورخ 1397/10/30 در سالن 
اجتماعات وزارت كشور واقع در خيابان دكتر فاطمي، ساختمان وزارت 

كشور تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
*ضمنـاً الزم بـه ذكر اسـت: 1ـ به موجب مـــاده 19 آئين نامه نحوه 
تشـــكيل مجامع عمومي، تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و 
هر شـــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي 
نمايندگي مي بايســـت به همراه نماينده خود، حداكثر تا پايان ســـاعت 
اداري روز دوشـــنبه مورخ 97/10/24 در محل دفتر تعاوني حاضر و پس 
 از احـــراز هويت و تأييد وكالت، برگ ورود به مجمـــع را دريافت دارند. 
2ـ به موجب ماده2 دســـتورالعمل نحوه نظـــارت بر انتخابات تعاونيها و 
اتاق هاي تعاون، داوطلبان تصدي سمت بازرسي موظفند حداكثر ظرف 
مدت يك هفته از انتشار اين آگهي دعوت، درخواست كتبي خود را برابر 

فرم پيوست تكميل شده، تحويل دفتر تعاوني نمايند.
دسـتور جلسـه: 1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره (شامل وضعيت 
كلي تعاوني، تغييرات اعضا و ســـرمايه) و بازرســـين 2ـ طرح و تصويب 
 صورتهاي مالي سال 1396 (و تقسيم سود) و بودجه سال جاري شركت  

3ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
هيأت مديره

آگهى تغييرات 
شركت سرمايه گذارى صنعت بيمه شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 121918 و شناسه ملى 10101654220 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/13 و مجوز شماره 
122/40271 مورخه 97/7/25 سازمان بورس و شماره 97/602/62573 
مورخـــه 97/7/23 و 97/300/67382 مورخه 97/8/14 بيمه مركزى 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - آقـــاى محمدعلى ايـــزدى با كد ملى 
1090908792 نماينده بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران به شناسه 
ملى 14001907528 به عنوان رئيس هيأت مديره - آقاى اميرحسين 
فارسى با كد ملى 1261775023 نماينده صندوق بازنشستگى كاركنان 
بيمه مركزى جمهورى اســـالمى ايران به شناسه ملى 14003520642 
به عنوان نايـــب رئيس هيأت مديره - آقاى عبداله عاليشـــوندى با كد 
ملى 2451891858 نماينده شـــركت ميهن صنعت كارا به شناســـه 
ملى 14006937704 بســـمت عضو - آقاى پويـــان دارابى با كد ملى 
0451380703 نماينده شـــركت سهند پالســـت راسا به شناسه ملى 
14004403801 به سمت مدير عامل شـــركت تا پايان تصدى هيأت 
مديره تعيين گرديدند. - كليه اوراق و اســـناد تعهدآور شركت، با امضاء 
مشـــترك عضو هيأت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت، در غياب 
مديرعامل با امضاء مشـــترك دو عضو هيأت مديره همراه با مهر شركت، 
معتبر خواهد بود. اوراق و مكاتبات عادى با امضاء مديرعامل و مهر شركت 
معتبر است. - اختيارات هيأت مديره در بندهاى 1، 8 ، 11، 12، 15، 18، 
21 و 22 ماده 41 اساسنامه شركت با عنايت به مفاد ماده 46 اساسنامه به 
مديرعامل تفويض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال 
منقول و غيرمنقول و يا فسخ آنها و همچنين هرگونه صلح و سازش برابر 
مفاد بند 15 ماده 41 اساســـنامه توسط مديرعامل تا سقف حداكثر پنج 
ميليارد ريال داراى اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم مى بايستى با اخذ مجوز 

از هيأت مديره شركت صورت پذيرد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310599)

آگهى تغييرات شركت آكام مهر پردازش آريانا سهامى خاص
 به شماره ثبت 478625 و شناسه ملى 14005209147 

بــــه اســــتناد صورتجلســــه مجمــــع عمومــــى عــــادى ســــاليانه مورخ 
1397/03/22 تصميمــــات ذيل اتخاذ شــــد : ترازنامه و حســــاب ســــود و 
 زيان شــــركت براى ســــال منتهــــى به1396/12/29به تصويب رســــيد . 
حميدرضا محمدرضايى بشــــماره ملى 0074631632 بسمت بازرس اصلى 
 و على مخبرى بشــــماره ملى 0016514051 بسمت بازرس البدل براى مدت 

يك سال مالى انتخاب گرديدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310595)

آگهى تغييرات شركت گروه پات روشان نيكتا سهامى خاص
 به شماره ثبت 444738 و شناسه ملى 14003706295 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس بخش 
مركزى - شهر تهران-محله ونك-بزرگراه كردستان-بن بست يكم-
پالك -8طبقه اول-واحد 2كد پستى1991933393 تغيير يافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310662)

آگهى تغييرات شركت رفاه و گردشگرى تامين سهامى خاص 
به شماره ثبت 192629 و شناسه ملى 10102345660 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/06/29 و تأييديه شماره 
19155 مورخه 1396/10/05 اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان 
تهران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ترازنامه و حســـاب سود و زيان ســـال مالى منتهى به 
1396/02/31 به تصويب رســـيد. سازمان حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 به 
عنوان بازرس قانونى شـــركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات به 

عنوان روزنامه كثير االنتشار جهت درج اگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310658)

آگهى تغييرات شركت زيست رز موند سهامى خاص 
به شماره ثبت 396869 و شناسه ملى 10320474607 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/03/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيئت مديره 
بشرح ذيل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند: شركت مهندسى و 
مديريت و سرمايه گذارى رز موند به شناسه ملى 10103463673 
- شـــركت آب و نيرو رزموند به شناســـه ملى 10103997463 - 
آقاى نيما دســـتگير به كد ملى 0056815824 ترازنامه و حساب 
سود و زيان منتهى به ســـال مالى 1396 مورد تصويب قرار گرفت. 
- آقاى ســـعيد اســـديان فيلى بعنوان بازرس اصلى با شماره ملى 
6129776659 و آقاى هوشـــنگ راد بعنوان بازرس على البدل با 
شماره ملى 2691407888 براى مدت 1 سال مالى انتخاب گرديدند. 
 - روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(310597)

آگهى تغييرات 
شركت زيست رز موند سهامى خاص

 به شماره ثبت 396869 و شناسه ملى 10320474607 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: آقاى عليرضا ضيائى با كدملى 0070788421 به نمايندگى 
از طرف شركت شركت مهندسى و مديريت و سرمايه گذارى رز موند به 
شناسه ملى 10103463673 به سمت رئيس هيئت مديره - آقاى نيما 
دستگير با كد ملى 0056815824 به سمت نائب رئيس هيئت مديره - 
آقاى حسين شهرام خورشيدى با كدملى3050104147 به نمايندگى 
از طرف شــــركت آب و نيرو رزموند به شناســــه ملى 10103997463 
به ســــمت عضو هيئت مديره - آقاى حســــين تبريزى به شماره ملى 
0073475114 ( خارج از ســــهامداران ) بعنــــوان مديرعامل تعيين 
گرديدند. - كليه اوراق بهادار، قراردادها، چك ها، سفته ها و بروات و ساير 
اوراق تعهدآور شــــركت با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره باتفاق 
هريك از اعضاى هيئت مديره همراه بــــا مهر و نامه هاى ادارى با امضاء 
مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310596)

آگهى تغييرات 
شركت سالمت الكترونيك بركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 448754 و شناسه ملى 14003853249 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1395/01/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : موسسه حسابرســــى و خدمات مالى دايا 
رهيافت داراى شماره شناســــه ملى 10380076460 به عنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى شراكت داراى شماره ملى 10100174240 
به عنوان بازرس على البدل براى يكســــال انتخاب شدند. اعضاى جديد 
هيات مديره براى مدت دو ســــال به قرار ذيل انتخاب شدند: - شركت 
توسعه اعتماد مبين شناســــه ملى 14003163370 - شركت دارويى 
بركت شناسه ملى 10320275643 - شــــركت گسترش الكترونيك 
مبين ايران شناســــه ملى 10103492170 - شركت مديريت توسعه 
برهان مبين شناسه ملى 10104012285 - شركت سامان سرمايه هما 
شناسه ملى 10320751053 روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310594)

آگهى تغييرات شركت سالمت الكترونيك بركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 448754 و شناسه ملى 14003853249 

به اســــتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/01/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : الف) آقاى مهدى صفرى به شماره ملى 0049385054 به نمايندگى از 
طرف شــــركت توسعه اعتماد مبين شناسه ملى 14003163370 به سمت رئيس هيأت مديره ب) آقاى حميدرضا جمشيدى به شماره ملى 2559498065 
به نمايندگى از طرف شــــركت دارويى بركت شناســــه ملى 10320275643 به ســــمت نائب رئيس هيأت مديره ج) آقاى همايون رمضانى به شماره ملى 
0053236947 به نمايندگى از شــــركت مديريت توسعه برهان مبين شناسه ملى 10104012285 به عنوان عضو هيأت مديره د) آقاى محمد صادق مفتح 
به شــــماره ملى0383551447 به نمايندگى از شركت گســــترش الكترونيك مبين ايران شناسه ملى 10103492170 به عنوان عضو هيأت مديره ه) آقاى 
سيد سجاد مروجى به شماره ملى0069479941 به نمايندگى از شركت سامان سرمايه هما شناسه ملى 10320751053 به عنوان مدير عامل و عضو هيأت 
مديره - امضاء كليه اوراق و اســــناد تعهد آور از جمله چك، سفته و برات با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره همراه با مهر شركت و مكاتبات ادارى 
با امضاء مدير عامل و مهر شــــركت معتبر مى باشد. - هيأت مديره بخشى از اختيارات مندرج در ماده 40 اساسنامه را به شرح ذيل به مدير عامل تفويض نمود: 
· نمايندگى شــــركت در برابر صاحبان ســــهام ، تمامى ادارات دولتى و غير دولتى، موسسات عمومى ، مراجع قضايى و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى. · تهيه و 
تنظيم آئين نامه ها و دســــتورالعملهاى مالى، ادارى و نظام پرداخت هاى شركت جهت ارائه و تصويب در هيأت مديره. · تنظيم و تصويب ساير آئين نامه هاى 
داخلى شركت توســــط مدير عامل. · دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت. · صدور ظهرنويسى، قبولى پرداخت و واخواست اوراق تجارتى. · انعقاد هرنوع 
قرارداد رســــمى و غير رسمى با سازمانهاى دولتى و غير دولتى ، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله قراردادها در مورد اموال منقول و غير منقول كه مرتبط با موضوع 
شركت باشــــد و انجام تمامى عمليات و معامالت مذكور در ماده 2 اساسنامه شركت و اتخاذ تصميم در مورد تمامى عمليات در چارچوب آئين نامه معامالت. 
· اتخـــــاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامى حقوق مادى يا معنـوى از جملـه هرگونه حق اختراع، نام يا عاليم تجارى و صنعتى، كپى رايت، 
ســــرقفلى و تمامى امتيازات متصوره به نام شــــركت. · قرارداد با بانكها و موسسات پولى و اعتبارى و همچنين تحصيل تسهيالت از بانكها و شركتهاو موسسات 
رســــمى با رعايت مقررات اساسنامه شركت. · انجام كليه مكاتبات ادارى با سازمانها، ادارات، شركتها و موسسات مختلف. · تعيين ، صدور و امضاء كليه احكام 
مربوط به شــــغل و حقوق و دستمزد ، قراردادهاى مشــــاوره اى، همچنين انعام، پاداش و تشويق و تنبيه و مأموريت هاى داخلى و خارجى كاركنان و خروج از 
خدمت كليه كاركنان و مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث آنها با رعايت قوانين و مقررات جارى و آئين نامه استخدامى. · اعزام كاركنان شركت به دوره 
هاى آموزشى و تخصصى كوتاه مدت. · اقامه هر گونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه شده در هر يك از دادگاه ها، دادسراها، 
مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى، از طرف شركت، دفاع از شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى 
و چه حقوقى در هر يك از مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و استيفاى تمامى 

اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز تا اتمام. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310593)

آگهى تغييرات شركت سالمت الكترونيك بركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 448754 و شناسه ملى 14003853249 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/09/11 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محل شــــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس تهران، خيابان 
وليعصر، باالتر از پارك ســــاعى، خيابان ســــى و دوم، پالك 6 كد پستى 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور1511945515 تغيير يافت . 
 اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310592)

آگهى تغييرات 
شركت آسياى هفت سنگ شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 465264 و شناسه ملى 10861944414 
به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/29 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : آقاى على حسين شميسا به 
شماره ملى : 2000835694 به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره، 
آقاى رضا قادى به شــــماره ملى : 2161944371 به عنوان نايب رئيس 
هيات مديره، خانم نداء مالك پور به شــــماره ملى : 3621622551 به 
عنوان عضو هيات مديره به مدت دو ســــال انتخاب گرديدند -آقاى آرش 
ورناصرى دزدارانى به شماره ملى: 6639398494 به عنوان بازرس اصلى 
و آقاى مهدى حســــابى به شماره ملى 2002644950 به عنوان بازرس 
على البدل به مدت يك ســــال انتخاب گرديدند - روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهى شــــركت انتخاب گرديد - كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شــــركت از قبيل چك، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود 
اســــالمى با امضـاء آقاى على حسين شميسا منفرداً همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310591)

آگهى تغييرات شركت مهر پايدار پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 301280 و شناسه ملى 10103383146 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مـــورخ 1397/07/20 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : روزنامه 
كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 
شـــد. ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالى 96 به تصويب 
رسيد. موسســـه حسابرسى سامان انديشان يكتا به شناسه ملى 
10103583683 به ســـمت بازرس اصلى و خانم ندا فرزادنيا 
به كدملى 3257597584 به ســـمت بازرس على البدل براى 
مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. خانم ميترا فرزادنيا به 
شماره ملى 3243291781 و آقاى ســـعيد فرزادنيا به شماره 
ملـــى 3243883921 و آقاى مهرداد فرزادنيا به شـــماره ملى 
3255805384 به عنوان اعضاى هيات مديره براى مدت 2 سال 

انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(310589)

آگهى تغييرات شركت مهر پايدار پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 301280 و شناسه ملى 10103383146 

به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/08/06 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم ميترا فرزادنيا به كدملى 3243291781 به عنوان 
رئيس هيات مديره و آقاى ســــعيد فرزادنيا به كدملى 3243883921 
بــــه عنوان نايب رئيس هيات مديره و آقاى مهــــرداد فرزادنيا به كدملى 
3255805384به عنوان عضو هيات مديره و مديرعامل تعيين گرديدند. 
كليه اســــناد و اوراق تعهدآور از جمله چك ، سفته ، برات و غيره با امضاء 
مديرعامــــل و يك نفر از اعضاء هيات مديره به همراه مهر شــــركت و در 
صورت عدم حضور مديرعامل ، با امضاء رئيس يا نائب رئيس هيات مديره 
و يك نفر از اعضاء هيات مديره همراه با مهر شــــركت معتبر مى باشد و 
همچنين ساير اوراق و مكاتبات عادى با امضاء انفرادى مديرعامل با مهر 
شــــركت و در صورت عدم حضور ايشان با امضاء انفرادى رئيس و يا نايب 

رئيس هيات مديره با مهر شركت معتبر و نافذ مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310590)

آگهى تغييرات شركت فرآورده هاى روغنى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 100013 و شناسه ملى 10101439957 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/06/25 تنفس 
هاى مربوطه تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : تراز نامه و حســـاب سود و زيان سال مالى 
منتهى96/12/29به تصويب رسيد موسسه حسابرســـى آزموده كاران با شناسه ملى 
10100468600 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مالى حافظ گام 
با شناسه ملى 10100484035 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 
انتخاب شدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310588)

آگهى تغييرات 
شركت ايران شكر سهامى خاص

 به شماره ثبت 94834 و شناسه ملى 10101389062 
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/31 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــــد : محل شــــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : اســــتان تهران - شهرستان 
تهران- بخش مركزى- شهر تهران-فاطمى-كوچه چهارم-بزرگراه شهيد گمنام -پالك 
-14ســــاختمان انجمن صنفى كارخانجات قندوشــــكر-طبقه چهارم-واحد شرقى كد 
پستى 1414775846 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(310587) 

آگهى تغييرات 
شركت گروه سرمايه گذارى توسعه كشت وصنعت ياسين سهامى خاص 

به شماره ثبت 375470 و شناسه ملى 10320259838 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1396/07/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اشخاص ذيل بعنوان اعضاء هيئت 
مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند: شركت توسعه سرمايه گذارى 
قدر به شناســـه ملى 10320170511 به نمايندگى سيد مصطفى آل داود 
به كد ملى 0045083622 شركت توسعه فدك كوثر هشتم به شناسه ملى 
10320730511 بـــه نمايندگى ابراهيم چراغ به كد ملى 0031837476 
شركت توسعه حامى قدر به شناســـه ملى 10320495801 به نمايندگى 
ســـعيد حاصلخيز به كد ملى 0681726202 ترازنامه و حساب سود و زيان 
مالى منتهى به 95/12/30 به تصويب رسيد. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت درج اگهى هاى شركت تعيين گرديد. موسسه حسابرسى داريا روش، 
شناسه ملى 10320272938 به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
هوشيار مميز شناسه ملى 10100439645 به سمت بازرس على البدل براى 

مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(310586) 

آگهى تغييرات 
شركت مديريت توليد برق زاگرس كوثر شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 90860 و شناسه ملى 10101351986 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : اقاى مجتبى رستمى به شماره ملى3257323158به عنوان 
نماينده شركت سرمايه گذارى عمران و ساختمان معين كوثر به شناسه 
ملى 10101202346 به سمت عضو هيات مديره ، اقاى حيدر عباسى 
به شماره ملى3257414706 به نمايندگى از سازمان اقتصادى كوثر به 
شناسه ملى 14006852814 به سمت مدير عامل ونايب رئيس هيئت 
مديره و اقاى ذبيح مراد پور به شماره ملى4072835056به سمت رئيس 
هيئت مديره براى مدت باقيمانده انتخاب گرديدند. كليه اســــناد واوراق 
بهاداروتعهد آورشركت ازقبيل چك سفته بروات قراردادها وعقوداسالمى 
با امضا ثابت مدير عامل به همراه رئيس هيات مديره ودر غياب ايشــــان 
عضو هيات مديره همراه با مهر شركت ومكاتبات عادى ومراسالت ادارى 
با امضا مدير عامل ودر غياب ايشــــان رئيس هيــــات مديره همراه بامهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310583)

آگهى تغييرات
 شركت گروه سرمايه گذارى توسعه كشت وصنعت ياسين سهامى خاص 

به شماره ثبت 375470 و شناسه ملى 10320259838 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/07/15 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : شركت توسعه سرمايه گذارى قدر به نمايندگى سيد مصطفى 
آل داود به ســــمت مدير عامل و نائب رييس هيئت مديره شركت توسعه 
فدك كوثرهشتم به نمايندگى ابراهيم چراغ به سمت رئيس هيئت مديره 
شركت توســــعه حامى قدر به نمايندگى سعيد حاصلخيز به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل متفقا همراه با مهر شركت و در 
غياب رئيس هيئت مديره بــــا امضاء يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با 
مهر شــــركت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل به تنهائى همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(310585)

آگهى تغييرات شركت سينا گستر پيشرفته سهامى خاص
 به شماره ثبت 212498 و شناسه ملى 10102539277 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و 

زيان سال مالى منتهى به 96/12/29 مورد تصويب قرار گرفت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310584)

آگهى تغييرات شركت مديريت توليد برق زاگرس كوثر سهامى خاص
 به شماره ثبت 90860 و شناسه ملى 10101351986 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/12/12 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــــد : ترازنامه و حساب سود وزيان ســــال مالى منتهى به96/9/30 مورد تصويب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسى مفيد راهبربه شناسه ملى 10861836531 بعنوان بازرس 
قانونى شركت براى يكسال مالى انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشاراطالعات جهت درج 

اگهى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310582)

آگهى تغييرات شركت پويا توسعه افزار سهامى خاص 
به شماره ثبت 120777 و شناسه ملى 10101642996 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/27 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب ســــود و زيان شركت سال 96 تصويب گرديد - آقاى 
شــــهروز ادهمى پور كد ملى 0054873401 بعنوان بازرس اصلى و آقاى كامران 
وفادارى كــــد ملى 0050992287 بعنوان بازرس على البدل با توجه به ماده 147 
اليحه اصالحى قانون تجارت براى مدت يكسال انتخاب شدند . روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات را براى درج آگهى هاى رسمى شركت انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310581)

آگهى تغييرات شركت گسترش الكترونيك ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 174201 و شناسه ملى 10102166006 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد : موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 10861836531 
به سمت بازرس قانونى شــــركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديد . روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. ترازنامه و حساب 

سود و زيان منتهى به 1396/12/29 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310580)

آگهى تغييرات شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 200967 و شناسه ملى 10102427177 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى شركت منتهى به تاريخ 29 
اســــفند 1396 مورد تصويب قرار گرفت . - موسسه حسابرسى و خدمات مالى آگاه 
نگر 10100515993 و موسســــه حسابرسى اعتماد ارقام امين 14005653038 
را به ترتيب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شركت براى مدت يكسال انتخاب 
گرديدند. - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت تعيين گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (310579)

 شـركت صنايـع كاغـذ غـرب (سـهامي خاص) 
در حـال تصفيه در نظر دارد مقداري از ادوات كشاورزي، 
سوله دســـت دوم، پوشش سقف (تيرآهن، پروفيل سپري 
 و ورق گالوانيـــزه) و ضايعات مازاد بر نيـــاز خود را براي
 نوبت دوم از طريق مزايده عمومي بفروش برســـاند. لذا 
متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شركت در 
مزايده به مدت يك هفته بعد از درج آگهي در ساعات اداري 
به نشـــاني: كرمانشاه، جاده هرسين جنب پل چهر سمت 

راست شركت صنايع كاغذ غرب مراجعه نمايند.

تلفن: 08345852010ـ  08345852012



11 حقوقي

  يك حقوقـــدان و عضو هيأت مديـــره كانون وكالي 
دادگستري مركز با اشاره به 12 ويژگي قانون جديد صدور چك كه 
به تازگي ابالغ شده است، ميگويد: طبق قانون جديد در صورتي 
كه موجودي صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، 

بانك مكلف است مبلغ موجودي را به آورنده چك بدهد.
محسن بزرگي درباره ويژگيهاي قانون جديد صدور چك 
اضافه ميكند:  نخســـتين ويژگي اين قانون، شناسايي چكهاي 
الكترونيكي اســـت كه طبق تبصره الحاقي ماده يك، قوانين و 
مقررات مرتبط با چك، حســـب مورد راجع به چكهايي كه 
به شكل الكترونيكي (داده پيام) صادر ميشوند نيز الزم الرعايه 

است.
اين وكيل دادگســـتري افزود: بر اين اساس، بانك مركزي 
مكلف است اقدامات و دســـتورالعملهاي الزم در خصوص 
چكهـــاي الكترونيكي (داده پيام) را ظرف يك ســـال پس از

 الزم االجرا شدن اين قانون انجام دهد.
* ثبت فوري غيرقابل پرداخت بودن چك در ســامانه 

بانك مركزي
بزرگي دومين ويژگي قانـــون جديد صدور چك را «ثبت 
غيرقابل پرداخت بودن چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي و 
درج كد رهگيري در گواهينامههاي عدم پرداخت» عنوان ميكند 
و ميافزايد: بر اســـاس ماده چهار اصالحي، هرگاه وجه چك به 
علتي از قبيل فقدان يا عدم كفايت موجودي، عدم مطابقت امضا، 
اختالف در مندرجات، خط خوردگي در متن چك و دستور عدم 
پرداخت توسط صادركننده، پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا 
بر درخواست دارنده چك فورا، غيرقابل پرداخت بودن آن را در 
سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد كند و با دريافت كد رهگيري و 
درج آن در گواهينامهاي كه مشخصات چك، هويت و نشاني كامل 
صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را 

صريحا قيد و آن را امضا و مهر و به متقاضي تسليم كند.
عضو هيأت مديره كانون وكالي دادگســـتري مركز با بيان 
اينكه به گواهينامه فاقـــد كد رهگيري در مراجع قضايي و ثبتي 
ترتيب اثر داده نميشود، ادامه ميدهد: در برگ مزبور بايد مطابقت 
امضاي صادركننده با نمونه امضـــاي موجود در بانك (حدود 
عرف بانكداري) يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. 
همچنين بانك مكلف اســـت به منظور اطالع صادركننده چك، 
فورا نســـخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب 
كه در بانك موجود است، ارسال كند و در برگ مزبور بايد نام و

نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد شود.
بزرگي اظهار ميدارد: همچنين مطابق ماده پنج اصالحي، در 
صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از 
مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ 
موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد 

مبلغ دريافت شده پشت چك، آن را به بانك تسليم كند.
اين حقوقـــدان اضافه ميكند: بانك مكلف اســـت بنابر 
درخواست دارنده چك، فوراً كســـري مبلغ چك را در سامانه 
يكپارچه بانك مركزي وارد كند و با دريافت كد رهگيري و درج 
آن در گواهينامهاي مشابه ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. 
به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضايي و ثبتي ترتيب اثر 
داده نميشود و چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، 
بي محل محســـوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده 
چك، جانشـــين اصل چك ميشود. در مورد اين ماده نيز بانك 
مكلف است اعالميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب 

ارسال كند.
* تاثير غيرقابل پرداخت بودن چك بر تمام حسابهاي 

صاحب آن
عضو هيأت مديره كانون وكالي دادگستري مركز ويژگي 
ديگر قانون جديد صدور چك را «تاثير غيرقابل پرداخت بودن 
يك چك بر تمام حسابهاي صادركننده آن» ميداند و ميگويد: 
مطابق ماده پنج مكرر، بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسر 
مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب 
را به صورت برخط به تمام بانكها و مؤسسات اعتباري اطالع 

ميدهد.
وي ادامه ميدهد: پس از گذشت 24 ساعت تمام بانكها و 
مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا پيش از رفع سوءاثر از 
چك، اقداماتي شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت 
بانكي جديد»، «مسدود كردن تمام حسابها و كارتهاي بانكي 
و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه 

اعتباري دارد (فقط) به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعالمي 
از سوي بانك مركزي»، «عدم پرداخت هرگونه تسهيالت بانكي 
يا صدور ضمانت نامههاي ارزي يا ريالي» و «عدم گشايش اعتبار 

اسنادي ارزي يا ريالي» را انجام دهند.
بزرگي تاكيد ميكند: بر اساس تبصره يك ماده پنج مكرر، 
چنانچه اِعمال محروميتهاي مذكور در بندهاي «الف»، «ج» و «د» 
اين ماده در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع 
و احوال اقتصادي موجب اخالل در امنيت اقتصادي استان مربوطه 
شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك 

سال به حالت تعليق در ميآيد.
* مسدود كردن حسابهاي اصيل و نماينده

اين وكيل پايه يك دادگســـتري با اشاره به «امكان مسدود 
كردن حســـابهاي اصيل و نماينده به صورت همزمان به دليل 
مسئوليت تضامني»  اضافه ميكند:  در صورتي كه چك به وكالت 
يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا 
حقوقي صادر شود، اقدامات مذكور عالوه بر صاحب حساب، در 
مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال ميشود مگر اينكه در مرجع قضايي 
صالح اثبات كند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا 

وكيل يا نماينده بعدي او است.
بزرگي ميگويد:  طبق تبصـــره دوم ماده پنج مكرر قانون 
جديد، بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در 
صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده 

را نيز در گواهينامه مذكور درج كنند.
* موارد رفع سوءاثر از چك برگشتي

اين حقوقدان با استناد به تبصرههاي سه، چهار و پنج ماده 
پنج مكرر قانون جديد و با اشـــاره به موارد رفع سوءاثر از چك 
برگشـــتي گفت: در صورت واريز كسري مبلغ چك به حساب 
جاري نزد بانك محال عليه و ارائه درخواست مسدودي، بانك 
مكلف است ضمن مســـدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه 
دارنده چك و حداكثر به مدت يك ســـال، ظرف مدت سه روز 
واريز مبلغ را به شـــيوهاي اطمينان بخش و قابل استناد به اطالع 

دارنده چك برساند.
به گفته بزرگي در صورت «ارائه الشه چك به بانك محال 
عليه»، «ارائه رضايت نامه رســـمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد 
رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا 
عمومي غيردولتي دارنده چك»، «ارائه نامه رسمي از مرجع قضايي 
يا ثبتي ذي صـــالح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص 
چك»، «ارائه حكم قضايي مبني بر برائت ذمه صاحب حســـاب 
در خصوص چك و سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور 
گواهينامه عدم پرداخت مشـــروط به عدم طرح دعواي حقوقي 
يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده»، بانك مكلف است 
مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعالم كند تا فورا و به 

صورت برخط از چك رفع سوءاثر شود.
اين حقوقدان تاكيد ميكند: طبـــق قانون، چنانچه صدور 
گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت (به ادعاي 
تحصيل مجرمانه چك) باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد و 
بانك يا موسســـه اعتباري حسب مورد مسئول جبران خساراتي 
خواهند بود كه از عدم انجام اين تكاليف به اشخاص ثالث وارد 

شده است.

* حداكثر اعتبار دسته چك، 3 سال است
عضو هيأت مديره كانون وكالي دادگســـتري مركز ادامه  
ميدهد:  بر اســـاس اين قانون، حداكثر مدت اعتبار دسته چك 
سه سال است و هر برگ دسته چك بايد داراي شناسه يكتا باشد 
و براي متقاضي دسته چك، ســـقف مجاز اعتبار در نظر گرفته 

ميشود.
وي ميافزايد:  بانكها مكلفند براي ارائه دســـته چك به 
مشتريان خود، صرفا از طريق سامانه صدور يكپارچه چك (صياد) 

نزد بانك مركزي اقدام كنند.
بزرگي اظهار ميدارد: اين سامانه پس از اطمينان از صحت 
مشخصات متقاضي با اســـتعالم از سامانه نظام هويت سنجي 

الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت 
به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع 
ماده پنج «قانون تسهيل اعطاي تسهيالت و كاهش هزينههاي طرح 
و تســـريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و 
كارايي بانكها» مصوب پنجم تير سال 86 يا رتبه بندي اعتباري 
از مؤسســـات موضوع بند 21 ماده يك «قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران مصوب اول آذر سال 84» اقدام كرده و 
متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و 

به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص ميدهد.
اين وكيل دادگســـتري ميگويد: طبق ماه 6 قانون جديد، 
حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك، سه سال 
اســـت و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار 
باشد، مشمول اين قانون نميشوند؛ يعني از مزاياي سند تجاري 
چك (مانند مسئوليت تضامني) نميتوان استفاده كرد. با توجه به 
اينكه بر اســـاس ماده چهار قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده 
است، مدت اعتبار دسته چكهاي صادر شده قبل از الزم االجرا 
شدن اين قانون شـــامل محدوديت سه سال و لزوم درج شناسه 

يكتا نميشود.

* اضافه شدن چك موردي به انواع چك
بزرگي ميافزايد: مطابق تبصره دوم ماده 6 اصالحي، به منظور 
كاهش تقاضا براي دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت 
وعده دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس 
از الزم االجراء شـــدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات 
برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه 
دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و 
راه اندازي كند تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري و 
استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي 

ذي نفعان معين فراهم شود.
به گفته وي، در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت 
چك موردي، صاحب حســـاب تا زمان پرداخت دين، مشمول 
موارد مندرج در بندهاي ماده پنج مكرر اين قانون و نيز محروميت 
از دريافت دســـته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك 

موردي ميشود.
* جرم انگاري دريافت دسته چك مغاير با وضعيت مالي 

صادركننده
اين حقوقدان ادامه ميدهد: بر اســـاس تبصره سوم ماده 6

اصالحي، هر شخصي كه با توسل به شيوههاي متقلبانه مبادرت 
به دريافت دسته چك غير متناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود 
كرده يا دريافت آن توســـط ديگري را تسهيل كند، به مدت سه 
سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك 
موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج محكوم ميشـــود و 
در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با 
مجازات شديدتر باشـــد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم 

ميشود.
* محروميت افراد داراي چك برگشتي از خدمات بانكي 

مرتبط با چك
بزرگي توضيـــح ميدهد: مطابق مـــاده 21 مكرر قانون 
جديد، بانك مركزي مكلف اســـت ظرف مدت دو سال پس از 
الزم االجراءشدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از 
پرداخت محكوم به يا داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده، از 
دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده 

از چك موردي جلوگيري كند.
وي اضافه ميكند: بايد امكان اســـتعالم آخرين وضعيت 
صادر كننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي 
در ســـه ســـال اخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه نشده 
را صرفا براي كســـاني كه قصد دريافت چـــك دارند، فراهم 

كند.
اين حقوقدان ميگويد: سامانه مذكور به نحوي خواهد بود 
كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ 
مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده 
بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از 
تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي 
چك امكان پذير باشد و مبلغ چك نبايد از اختالف سقف اعتبار 

مجاز و تعهدات چكهاي تسويه نشده بيشتر باشد.
* ممنوعيت صدور چك در وجه حامل

بزرگي اضافه ميكند: طبق تبصره دوم ماده 21 مكرر، پس 

از گذشت دو سال از الزم االجراء شدن اين قانون، تسويه چك
صرفا در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج
در سامانه و در وجه مالك نهايي چك براساس استعالم از سامانه
صياد انجام خواهد شـــد و چكهايي كه مالكيت آنها در سامانه
صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و ازمزاياي قانون
صدور چك برخوردار نيستند و بانكها مكلفند از پرداخت وجه
آنها خودداري كنند.وي تاكيد ميكند: صدور و پشت نويسي چك
در وجه حامل ممنوع اســـت و ثبت انتقال چك در سامانه صياد
جايگزين پشت نويسي چك خواهد بود و اين ممنوعيتها در
مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به يا داراي
چك برگشتي رفع ســـوءاثر نشده (كه به وكالت يا نمايندگي از
طرف صاحب حســـاب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام

ميكنند) نيز اجرا ميشود.
* درخواســت صدور اجرائيه از دادگاه حقوقي بدون

طرح دعوا
عضو هيأت مديره كانون وكالي دادگســـتري مركز ادامه
ميدهد: براي كاهش پروندههاي مطروحه در دادگستري، مطابق
قانون جديد دارنده چك ميتواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت،
از دادگاه صالح صدور اجرائيه نســـبت به كســـري مبلغ چك،
خســـارت تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را
درخواست كند و دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط
قانوني حسب مورد عليه صاحب حساب، صادر كننده يا هر دو

اجرائيه صادر كند.
وي ميافزايد: در صورتـــي كه در متن چك، وصول وجه
آن منوط به تحقق شرطي نبوده و قيد نشده باشد كه چك بابت
تضمين انجام معامله يا تعهدي است، وصول آن از طريق ثبتي و
طرح دعوا در دادگاه حقوقي قابل وصول است اما از طريق اجراي

احكام دادگستري و كيفري قابل وصول نيست.
بزرگي ميگويد: در صورتي كه گواهينامه عدم پرداخت به
دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 اين قانون و تبصرههاي آن
صادر نشده باشد، دارنده اين نوع چك ميتواند شكايت كيفري

كند.
اين وكيل دادگســـتري يادآور ميشود: صادر كننده چك
مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، بدهي
خود را بپردازد يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند و در غير
اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري،
اجرائيه را طبق قانون «نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» به مورد

اجرا گذاشته و نسبت به استيفاي مبلغ چك اقدام ميكند.
وي توضيح ميدهد: طبق ماده 23 اصالحي، اگر صادركننده
يا قائم مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن
چك يا تحصيل چك از طريق كالهبرداري يا خيانت در امانت يا
ديگر جرائم در مراجع قضايي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان
عمليات اجرايي نخواهد شد مگر در مواردي كه مرجع قضايي
ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذير وارد
شود كه در اين صورت با اخذ تأمين مناسب، قرار توقف عمليات

اجرايي صادر ميشود.
بزرگي اظهار ميدارد: در صورتي كه دليل ارائه شده مستند
به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي
مفقود شـــدن چك بوده و مرجع قضايي داليل ارائه شده را قابل
قبول بداند، توقف عمليات اجرايي بدون أخذ تأمين صادر ميشود

و به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
وي گفت: بنابراين وجه چك از چهار طريق «اقامه دعوا در
دادگاه حقوقي با تقديم دادخواست»، « درخواست صدور اجرائيه
از دادگاه حقوقي»، «درخواســـت صدور اجرائيه از اداره ثبت» و

«شكايت كيفري» قابل مطالبه است.
* رسيدگي به تخلفات بانكها و كارمندان خاطي توسط

بانك مركزي
اين حقوقدان «شناســـايي صالحيت بانك مركزي براي
رسيدگي به تخلفات كارمندان بانكهاي دولتي و غيردولتي» را
آخرين ويژگي قانون جديد صدور چك ميداند و ميگويد: طبق
ماده 24 الحاقي، در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در
اين قانون، بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي،
كارمند خاطي و مسئول شعبه مربوطه، حسب مورد با توجه به
شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازاتهاي مقرر در ماده 9
قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميشوند كه رسيدگي به

اين تخلفات در صالحيت بانك مركزي است.

ويژگيهاي قانون جديد صدور چك
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*بر اساس ماده چهار اصالحي، هرگاه وجه چك به علتي از قبيل فقدان يا عدم كفايت موجودي عدم مطابقت 
امضا، اختالف در مندرجات، خط خوردگي در متن چك و دسـتور عدم پرداخت توسـط صادركننده، پرداخت 
نشود، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فورا، غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه 
بانك مركزي وارد كند و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامهاي كه مشخصات چك، هويت و نشاني 

كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر
 و به متقاضي تسليم كند

 –

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت مديريت توسعه ميدان هاى نفتى اميد (سهامى خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت ذخيره سازان پترو اميد (سهامى خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت مديريت انرژى داريان (سهامى خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت انرژى آسمارى كيش (سهامى خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت توسعه تجارت پترو اميد كيش (سهامى خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت پيمانكارى عمومى پترو اميد آسيا (سهامى خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
شركت كانالسازي ايران سهامي خاص

به شماره ثبت 77795 و شناسه ملي 10101226505

آگهي مناقصه

UF

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران(سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 38993  با سرمايه 23،000،000،000ريال 

و شناسه ملي 10100844032

هيئت مديره

آگهي ابالغ دادنامه شماره 9709977416300808 آقاي رامين سلمانيزاده فرزند قدرت

مدير دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان گچسارانـ  حسين كناري 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت كانالسازي ايران
 سهامي خاص به شماره ثبت 77795 و شناسه ملي 10101226505

هيئتمديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده شركت مديريت سرمايه 
آتيه خواهان(سهامي خاص) به شماره ثبت 387808 و شناسه ملي 

10320380692 و سرمايه ثبت شده 120ميليارد ريال

هيئت مديره شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان

آگهي دعوت به مجمع

هيئت مديره

آگهي مزايده ضايعات هگزان

شركت پتروشيمي مهر

تاسيس شركت سهامى خاص آهن و فوالد آتيه سازان اردبيل

آگهى تغييرات شركت پيمان قصر سفيد گلستان سهامى خاص 
به شماره ثبت 3657 و شناسه ملى 10700117577

آگهى تغييرات شركت صنايع بسپاران آالشت سهامى خاص
 به شماره ثبت 228 و شناسه ملى 10760144310

آگهى تغييرات نور افزار اردبيل شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2576 و شناسه ملى 10240055757

آگهى تغييرات شركت پيمان قصر سفيد گلستان سهامى خاص
 به شماره ثبت 3657 و شناسه ملى 10700117577

آگهى تغييرات شركت مهندسين آرتا لوتوس قطعه
 سهامى خاص به شماره ثبت 517799 و شناسه ملى 14007172662

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى سرخه (325703)

آگهى تغييرات شركت زرين دانه سنقر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 544 و شناسه ملى 10660017920

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سنقر (325899)

آگهى تغييرات شركت قصر روشن گلستان
 سهامى خاص به شماره ثبت 6810 و شناسه ملى 10700152380

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى گرگان (326312)

آگهى انتقالى شركت سبز گستر باريج (سهامى خاص) 
به شناسه ملى 14004129995
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

به هر حال من آماده بودم در حد توان خود، مشاركت داشته باشم. 
همواره خاطرنشان ساخته بودم كه شمارى از صاحب منصبان وزارتى 
در ايالتها و تنى از وزرا و مجلسىها همين كه پستها و مقامهاى 
خود را از دســـت مىدهند، پنهان مى شـــوند و تالشى براى كمك به 
حـــزب و موفقيـــت آن، به عمل نمى آورند. معتقدم اعضايى كه پيش 
از اين از حمايت قدرتمند حزب برخوردار شـــدهاند بايد با كمك به 
حزب در جريان انتخابات، دين خود را ادا كنند و در همه جشنوارهها 
خاطرنشان ساختم كه "تون عبداهللا" مرد درستكارى است و حمايت از 

وى براى حفظ پيوستگى سياسى، بسيار مهم است.
اين اولين انتخابات عمومى پس از 40 ســـال بود كه من در آن 
دبيركل  كانديدا نشـــده بودم. درخواست "تون محمد خليل يعقوب" 
"امنو" ايـــن بود كه فرزندم "مخرز" در حوزه انتخابيه قديمىام "كو بانگ 
باسو" كانديدا شود ولى من آن را رد كردم زيرا موضوع بيشتر به پارتىبازى 
بايد  مىماند و من هم خواهان تشكيل خانواده سياسى نبودم. "مخرز" 
كارزار خود را به تنهايى به پيش مىبرد و اين همان كارى بود كه با 
در سال 2008 يعنى  در ايالت "قدح"  پيروزى در انتخابات "جيرلون" 

پنج سال پس از استعفايم، انجام داد.
در انتخابات ســـال 2004م. براى جبهه ملى، انتظار نتايج خوبى 
را داشـــتم زيرا رأىدهندگان سرشار از انرژى و نشاط بودند. در عين 
نيز چندان حائز اهميت شمرده نمى  حال اخراج "داتوك انور ابراهيم" 
شـــد و جامعه چينى هم از ثمرات تثبيت نرخ ارزـ  كه پيش از آن 
بســـيارى از مردم را از خطر ورشكستگى نجات داده بودـ  برخوردار 
شده بودند. دولت تازه اى هم بر سر كار بود و مردم انتظار تداوم و 
شكوفايى اقتصادى و نرخ رشد باالترى را داشتند. من براى بيش از دو 
دهه نخست وزير آنها بودم و گمان دارم كسانى هم هستند كه از شيوه 
دولتمدارى من خسته شده باشند. تغيير همواره موجب خوشبينىهايى 
است، به همين دليل حمايت رأىدهندگان فوقالعاده قوى بود. كسانى 
عليه دولت رأى داده  كه در ســـال 1999م. به خاطر موضوع "انور" 
بودند اينك آرام شـــده و در ســـال 2004م. پيروزى قاطعى را به جبهه 

ملى تقديم كردند.
حرف و حديثهاى زيادى وجود داشت كه پيروزى را به "عامل 
باك اله" [كنايه از نخســـت وزير تون عبداهللا] نســـبت دهند. او آوازه 
خوبى داشـــت و نامش را "آقاى پاك" گذاشته بودند و برخالف من، 
پرخاشگر نبود. تبليغات انتخاباتى با هوشمندى تمام برنامهريزى شده 
بود و خوددارى "تون عبداهللا" از پاســـخگويى شـــخصى به حمالت 
اپوزيســـيون، گام هوشـــمندانهاى بود كه در پيش گرفته شد و تناقض 
مستقيمى با شيوه پاسخگويىهاى من داشت. مالزيايىها انتظار داشتند 
دولت جديد از پويايى بيشترى برخوردار باشد و پيشبينى جهشى در 
توسعه ملى داشتند. من از عملكرد شگفتانگيز جبهه ملى، احساس 
شـــادمانى زيادى كردم زيرا نشـــانگر درستى انتخاب "تون عبداهللا" به 

عنوان معاون خودم بود.
ولى ديرى نپاييد كه متوجه شدم او هرگز شايستگى احراز پست 
نخست وزيرى را ندارد. اين امر احساس ناكامى و نااميدى تلخى در 
من ايجاد كرد زيرا در ابتدا به نظر مىرســـيد او اســـاس منطقى برخى 
پروژههايى را كه بايد براى پويايى و فعال بودن اقتصاد به اجرا درآيند، 
مىفهمد. مهمترين پروژههاى حســـاس، خط دو طرفه راه آهن و راه 
بود كه  تا "بادانگ بيسار"  اندازى قطارهاى برقى در فاصله "جوهور" 
مىرفت تا در هفته پايانى نخستوزيرىام با اجراى آن موافقت شود. 
در آخرين ديدارم با "تون عبداهللا" ضرورت اجراى اين پروژه را برايش 
توضيح دادم و او موافقت كرد زمانى كه نخســـت وزيرى را برعهده 
گيرد، آن را دنبال كند. ما خط آهن دو راههاى داشتيم كه تعداد فزاينده 

كانتينرهايى را كه از تايلند به كشور مىرسيد، انتقال مىداد. 
ادامه دارد

به رغم بده و بســـتانهاى كره 
شـــمالى و آمريكا براى رسيدن به 
هدف خلع سالح اتمى شبه جزيره 
كره، تحقق اين برنامه دور از دسترس 
است و هيچ چشم انداز روشنى براى 

رسيدن به آن مشاهده نمىشود.
به گزارش ايرنا، كره شـــمالى 
از يك سال قبل آزمايشهاى اتمى 
و پرتاب موشكهاى بالستيك قاره 
پيمـــا را متوقف كرد و توانســـت 
روابط خود را با كره جنوبى بهبود 
بخشـــد و تا اندازه اى تنشها ميان 
اين كشـــور و آمريكا و جامعه بين 
المللى كاهش يافت.به دنبال اين اقدام 
آمريكا و كره جنوبى تصميم گرفتند 
رزمايشهاى مشترك ساالنه خود 
را متوقف كنند اما هنوز مشـــخص 
نيست كه براى سال آينده ميالدى 
چه تصميمى درباره اين رزمايشها 
گرفته مىشود.كره شمالى همين زمان 
كه مىخواســـت از شر فشارهاى 
اقتصادى و نظامى آمريكا رها شود 
تاكيد كرد آماده است بازرسان آژانس 
بينالمللى انرژى اتمى را به كشور 
راه دهد و تاسيســـات اتمى را در 
اختيار آنها بگذارد و افزود كه براى 
تعطيل كردن تعدادى از سايتهاى 
موشـــكى و اتمى هم آماده است.

البته اين موارد مشروط شد به اينكه 
آمريكا نيز گامهاى مساعدى برداشته 
و بويژه درمـــورد لغو تحريمها و 
كاهش پاره اى از فشارهاى اقتصادى 
موافقت كند كه هرگز چنين اتفاقى 
نيفتاد و واشـــنگتن اعالم كرد به 
رغم همه كارهايى كه كره شـــمالى 
انجام داده اســـت، تا زمانى كه اين 
كشور براى پيشبرد برنامه غيراتمى 
شدن اقدامى نكند، فشار تحريمها 
كم نخواهد شد.اين موضع آمريكا 
باعث شد تا داستان گذشته تكرار 
شود و زمانى كه به نظر مىرسد دو 
كشور روابطشان بهبود يافته است، 
مالقات 'كيم يونگ چول' مشـــاور 
ارشـــد 'كيم جونگ اون' رهبر كره 
شمالى با 'مايك پمپئو' وزير خارجه 
آمريكا در نيويورك لغو شد و پس 
از آن مشخص شد كه پيونگ يانگ 

تصميم به اين كار گرفته است.
كره شـــمالى يك بار ديگر با 
چنين حركتى نشان داد كه نمى تواند 
به وعده و وعيدهاى توخالى آمريكا 
دلخوش باشـــد و وقتى واشنگتن 
اقدامى براى برقرارى صلح دايمى 
نكـــرد و حتى تالش نمود تا مانع 
اجراى طرحهاى ريلى و جاده اى 
ميان دو كشور شود، تصميم گرفت 
از همـــه اقدامهاى فوق صرف نظر 
كند.پيشـــتر از آن هم گمان مى شد 
كه رهبران آمريكا و كره شمالى براى 
دومين بار در ســـال جارى ميالدى 
موفق به ديدار مى شوند اما روابط 
آنقدر تيره شد كه نه تنها اين ديدار 
انجام نگرفت بلكه دو كشور از اينكه 
بتوانند تاريخ ديدار دوم را مشخص 
كنند عاجز مانده اند و اين نشان از 
فاصله روزافزون بين راهبردهاى دو 
كشور دارد. خيلى ساده انگارانه است 

اگر تصور شود كه آمريكا تحريمها 
عليه كره شمالى را كه براى پيشبرد 
آنها رايزنىهاى فراوانى كرده است 
به اين سادگى لغو كند و حتى اگر 
كارى در زمينه خلع سالح هستهاى 
شـــبه جزيره كره صورت گيرد باز 
هم اگر راســـتى آزمايى در اين باره 
صورت نگيرد خبرى از لغو تحريمها 
نخواهد بود.كره شمالى كه خود را 

در مخمصـــه مى ديد به اين نتيجه 
رسيد وقتى نمى تواند با آمريكا از 
در تعامل وارد شود پس بهتر است 
برخى از ارتباطات و رايزنىهاى ميان 
مقامهاى دو كشـــور را نيز محدود 
كند. به همين دليل ديده مى شـــود 
كه در ماههاى گذشـــته هيچ يك 
از مقامهاى دو كشـــور نتوانستهاند 
مالقات و گفت و گويى داشته باشند 
و بـــه رغم اظهارات دونالد ترامپ 
رئيس جمهورى آمريكا مبنى بر اينكه 
وضعيت در شبه جزيره كره مطلوب 
است نبايد فراموش كرد هنوز كارى 
براى پايان متاركه جنگ و امضاى 
رژيم دايمى صلح نشده است و دو 
رهبر نتوانستهاند با يكديگر ديدار 
كنند و خلع سالح اتمى كره شمالى 
هم كامال متوقف شده و پيشرفتى 

نداشته است. 
در اين شرايط كره شمالى بيش 
از هر چيز روى ارتباطات قوى تر 
بـــا جامعه بين المللى و بخصوص 
كره جنوبى، چين و روسيه متمركز 
شده است و مقامهاى اين كشور در 
حال بازديدهاى گستردهاى از اين 
كشورها هستند.يكى از بزرگترين 
برنامههاى كره شمالى پيشبرد طرح 
ريلى ميان دو كره است. كره جنوبى 
كه فكر مى كرد معافيتهايى را از 
آمريكا گرفته اســـت تا بتواند اين 
طرح ريلى مرزى را به پيش ببرد، به 
دليل مخالفتهاى آمريكا نتوانست 
به اين هدف دســـت يابد. آمريكا 
مىگويد اجراى اين طرح شكست 
بزرگى براى رژيم تحريمها است و 
تا اكنون اجازه نداده است موسسات 
مالـــى و بانكهاى كره جنوبى اين 
طرح ريلى و طرحهاى جاده اى را 
تاميـــن مالى كنند و اين برنامه در 
حد مطالعات باقى مانده است. يكى 
از مقامهاى آمريكا مى گويد اصال 
نمىتوان تحريمها را به دليل طرح 
ريلى دو كـــره لغو كرد.مارك ناپر 
معاون كفيل وزير خارجه آمريكا كه 
به كره جنوبى سفر كرده بود خاطر 
نشان مى كند كه تحريمها باقى مى 
مانـــد نمى توانيم اجازه دهيم طرح 
ريلى اين چارچوب را بشكند.اين 

مقام آمريكايى در اظهاراتى كه نشان 
مى دهد تا چه اندازه بين اين كشور 
و كره جنوبى و كره شمالى فاصله 
است، گفت كه جامعه بين المللى 
آماده لغو تحريمها نيست.او بار ديگر 
گفتههاى رييس جمهورى آمريكا 
را تكـــرار كرد و گفت كه اگر قرار 
باشد در زمينه خلع سالح هسته اى 
كره شمالى پيشرفتى حاصل نشود، 

پس خبرى از لغو تحريمها نخواهد 
بود. كره شمالى مى كوشد تا روابط 
خود را با كره جنوبى بهبود بخشد 
اين كشور از ظرفيتهاى اقتصادى، 
ورزشى و سياسى براى اين منظور 
استفاده مى كند و با چين و روسيه 
نيز ارتباطات نزديكى برقرار كرده و 
توانســـته است اين كشورها را نيز 
مجـــاب كند تا آمريكا را براى لغو 

تحريمها تحت فشار بگذارند.
با اين حســـاب ارتباطات كره 
شـــمالى و آمريكا بار ديگر مانند 
آنچه در چند دهه گذشته رخ داده 
به بن بست رسيده است و تيرگى 
فزاينده در مناســـبات مى تواند بار 
ديگر همه تالشها را متوقف كرده 
و شبه جزيره كره را درگير تنشها 
كند.در چنين شرايطى كره شمالى 
آزمايشهاى اتمى را از ســـر مى 

گيرد و موشكهاى بالستيك پرتاب 
مىكنـــد و آمريكا هم بار ديگر به 
سمت برگزارى رزمايشهاى مشترك 
با كره جنوبى و ژاپن خواهد رفت 
و به قول معروف «روز از نو روزى 

از نو» خواهد شد.
شين بوم جون تحليلگر مسايل 
سياسى دو كره مى گويد كره شمالى 
بـــه دنبال بهبود روابط با آمريكا و 

كره جنوبى بوده است اما در مورد 
واشـــنگتن موفقيتى نداشته است.

وى مى افزايد كه زمين گذاشـــتن 
تسليحات و توقف تاسيسات اتمى و 
موشكى و موافقت با ورود بازرسان 
آژانس، كارهايى است كه صورت 
نمىگيرد مگر اينكه كره شـــمالى 
اطمينان حاصل كند از شر تحريمها 
خالص مى شـــود.اين كارشناس 
افزود: كرهشـــمالى در سال 2008

ميالدى هم با ورود بازرسان آژانس 
به اين كشور و بازرسى از تاسيسات 
اتمـــى موافقت كرد اما اجازه نداد 
بازرسان نمونهبردارىهاى الزم را 
صـــورت دهند. به گفته وى همين 
موضوع باعث شد تا مذاكرات شش 
جانبه هســـته اى پكن به بنبست 
برســـد و بعـــد از آن هم كال اين 
ســـاختار از هم پاشـــيد و ديگر 

چنين گفتوگوهاى برگزار نشد. 
اين كارشـــناس مىگويد اگر كسى 
بخواهد مانند ســـال 2008 ميالدى 
اقدام كند موانع بيشترى برايش وجود 
خواهد داشـــت و نمونهبردارى هم 
احتماال صورت نخواهد گرفت و به 
اين ترتيب كارى از پيش نمى رسد 

و تغييرى ايجاد نمى شود.
بـــده بســـتانهاى آمريكا و 

كرهشـــمالى در حد محدود باقى 
مانده و در مسايل بزرگى چون خلع 
ســـالح هسته اى شبه جزيره كره، 
پايان دوران متاركه جنگ سال 1953
ميالدى، امضاى رژيم دايمى صلح، 
اجـــراى طرحهاى ريلى و جادهاى 
دو كره، راه اندازى رسمى مجتمع 
مرزى دو كره براى تبادالت تجارى، 
ورود بازرسان به كره شمالى، توقف 
تاسيسات موشكى و اتمى و نهايتا لغو 
تحريمها اقدامى چشمگير صورت 
نگرفته است.كارشناسان معتقدند تا 
وقتى اين شـــرايط باقى باشد و اين 
برنامهها عملى نشود، هر حركتى از 
سوى بازيگران اصلى اين منطقه و 
آمريكا به نتيجه نخواهد رســـيد و 
برعكس هر اقدام اشتباهى در اين 
شـــرايط مى تواند باعث برگشت 
منطقه شبه جزيره كره به دوران مملو 

از تنشها و بحرانها شود.
آمريــكا و توهم بــرد در برابر 

كره شمالى
رهبران آمريكا و كره شـــمالى 
در 12 ژوئن ســـال جارى ميالدى 
در سنگاپور ديدار كردند، ديدارى 
كـــه در بدترين حالت نتيجه اش تا 
حاال صفر – صفر بوده اســـت. دو 
طرف بعد از يك ماه عســـل تقريبا  

6ماهه ، حاال بار ديگر سرگرم چنگ 
و دندان نشان دادن به هم شدهاند، 
آمريكا اســـامى چند مقام كرهاى را 
در فهرست تحريمهايش قرار داده 
و كره شـــمالى هم از عزمش براى 
آزمايشهاى جديد موشكى خبر داده 
است. ترامپ و اون در سنگاپور چه 
وعدههايى به يكديگر دادند و تاكنون 
به چه ميزان به آن عمل كرده اند؟  
اين ســـوالى است كه پاسخ آن در 
تشخيص برنده يا بازنده اين بازى 

اهميت دارد. 
* وعدههاى طرفين

كره شمالى:
در جريـــان مذاكـــرات ميان 
رهبران آمريكا و كره شـــمالى قرار 
شد كرهاىها، آزمايشهاى اتمى و 
پرتاب موشكهاى بالستيك قاره پيما 
را متوقف كنند؛ البته نبايد فراموش 

كرد كه آنها تا پيش از تصاعد شديد 
تنش ، به ميزان كافى آزمايشهاى 
موشكى و هسته اى خود را انجام 
داده بودند.تحويل بقاياى اجســـاد 
ســـربازان آمريكايى جنگ در شبه 
جزيره كره نيز از ديگر وعدههايى 
بـــود كه پيونگ يانگ به ترامپ داد 
و همچنين آزادى چند تبعه زندانى 
آمريكايـــى كه گويا در همان آغاز 

كار به عنوان شـــيرينى آشتى انجام 
گرفت. كره شمالى همچنين برچيدن 
پايگاههـــاى مرزى با كره جنوبى را 
متعهد شـــد كه اين امر هم طى ماه 
گذشته ميالدى با سرعت ادامه يافت 
كه نتيجه آن باز شدن معابر مرزى دو 
كره بود. تخريب سايت پيونگ رى 
هم از ديگر مواردى بود كه دو طرف 
بر ســـر آن توافق كردند، اما بعدها 
آمريكايىها عنوان كردند كه آنچه 
تخريب شده، سايت مورد نظر نبوده 
و اهميت چندانى هم نداشته است. 
بهبود رابطه با كره جنوبى و اجراى 
مشترك طرحهاى ريلى و جاده اى 
با كره جنوبى، تعيين خط مرزى در 
درياى سرخ با كره جنوبى و اعالم 
آمادگى كره شـــمالى براى پذيرش 
بازرســـان آژانس نيز از ديگر موارد 
توافقى بوده است .البته شمالىها اين 
وعده را هم داده بودند كه تعدادى 
از سايتهاى موشكى و اتمى خود 

را تعطيل كنند، اما نكردند. 
آمريكا:

آمريكايىها اما در مقابل تعهدات 
زيـــادى به كره اىها ندادند و آنچه 
از گزارشهاى رسمى از سوى دو 
طرف نشان داده شد، توافق بر سر 
توقف رزمايشهاى مشترك ساالنه 
آمريـــكا با كره جنوبى و در نهايت 
كاهش يا لغو تحريمهاى ســـازمان 
ملل و آمريكا عليه كرهشمالى بود. 
لغو يا كاهش تحريمها، خلع سالح 
هسته اى شبهجزيره كره نه فقط كره 
شـــمالى، اعالم پايان دوران متاركه 
جنگ سال 1953 ميالدى، امضاى 
رژيم دايمى صلح و راهاندازى رسمى 
مجتمع مرزى دو كره براى تبادالت 
تجارى از ديگر موارد توافق طرفين 
بود. در اين ارتباط، كارشناســـان و 
تحليلگران منطقهاى معتقدند كه در 
معامله اخير ميان كره شـــمالى و 
آمريكا، طرفين طى 6 ماه گذشـــته، 
عمال گامى در راستاى اجراى قول و 
قرارها بر نداشتهاند. اگرچه كرهشمالى 
اقداماتى را در راستاى تنش زدايى 
با آمريكا انجام داده اســـت، اما اين 
قول كارشناسان را نمى توان ناديده 
گرفت كه اقدامات كرهاىها آنقدرها 

اهميت نداشته است كه بتوان آنها را
بازنده داد و ستد اخير با واشنگتن

تلقى كرد. 
پيونگ يانـــگ در اين زمينه
تـــا كنون اقداماتـــى مانند توقف
آزمايشهاى اتمى وموشكى، تحويل
بقاياى اجســـاد سربازان آمريكايى
جنـــگ دو كره، نابودى پايگاههاى
مرزى مستقر در مرز با كره جنوبى و

تخريب سايت هستهاى 'پيونگه رى' 
را انجام داده است.تعيين خط مرزى
در درياى سرخ با كره جنوبى، اجراى
چندين طرح اقتصادى با همســـايه
جنوبى، تعطيـــل كردن تعدادى از
ســـايتهاى موشـــكى و اتمى و
اعالم امادگى براى پذيرش بازرسان
آژانـــس بينالمللى انرژى اتمى از
ديگر اقدامات كره شـــمالى در اين

زمينه است.
* برنده

آيا اجراى بخشهايى از توافق
طرفين از سوى كره شمالى را مىتوان
به عنوان امتيازدهى تلقى كرد؟ يا اينكه
اين اقدامات را مىتوان در چارچوب
استراتژى زمين در برابر زمان دانست؟
شايد برخىها اعتقاد داشته باشند كه
كره اىها رو دست خوردهاند، اما چند
نكته وجود دارد كه نشان مى دهد،
برنده اين بازى نه ترامپ كه كرهاىها
بودهانـــد؛ چگونه؟ اول اينكه در اين
بازى ديپلماتيك ، پرونده كره شمالى
از اولويت كار ترامپ و دار و دسته
جنگ ساالرش خارج شد، بار روانى
تنشهاى شـــديد سياسى به شدت
كاهش يافت و هزينههاى وضعيت
جنگى از سر كره اىها برداشته شد.
نكته دوم اينكه با بازگشـــايى معابر
مـــرزى با كره جنوبى و همزمان با
چين ، شمالىها كار تجارت خارجى
خود را پس از سالها تحريم و انسداد
مرزها به ســـرعت از سر گرفتهاند.
بىشك توسعه روابط كره شمالى هم
در شـــمال با چين و هم در جنوب
با سئول براى آنها از اهميت بااليى
برخوردار است. يكى از امتيازهايى
كه پيونگ يانگ در چارچوب معامله
با ترامپ بدســـت آورده، تقويت و
بهبود مبادالت اقتصادى در مرزهاى
كره شمالى و چين، راه اندازى دفتر
تقويـــت روابط دو كره و همچنين
احتمال بازگشـــايى مجتمع صنعتى
كايه ســـونگ در آينده نزديك است
كه مىتواند در توسعه اقتصادى اين
كشـــور موثر باشد. آمريكايىها در
ارتباط با نشست رهبران دو كشور
در سنگاپور فعال يك يا دو رزمايش
مشترك ساالنه اش با كرهجنوبى را
منتفى كرده اســـت. برخى معتقدند،
بازى ماه ژوئن ســـنگاپور تا اينجاى
كار نـــه برنده داشـــته و نه بازنده،
اما از شـــرايط حاكم بر روابط دو
كشـــور اينطور به نظر مى رسد كه
كرهاىها با توجه به شرايطى كه در
آن قرار داشـــتند، امتيازات بيشترى
كســـب كردهاند و گويا ترامپ تنها
همـــان عكسهاى يادگارى را الزم

داشته است. 

كره شمالى و آمريكا، مجموع بازى صفر
بخش دوم و پايانيكره شمالى و تكرار سياست «صبر استراتژيك» كاخ سفيد

 –

آگهى فروش سهام

اعالميـــة پذيرهنويســى سهــام 
شركت سيمان قاين  (سهامى عام)

–

اشخاص حقيقى يا 
حقوقى

شمارة ثبت 
اشخاص 
حقوقى

شناسة ملى 
اشخاص حقوقى

نام پدرنماينده
شماره 

شناسنامه
كد ملى

سمت
 به طور كامل عضو 

موظف و غير موظف 
نيز درج گردد

شركت سرمايه گذارى 
سيمان تامين 

15139410101942066
حميدرضا 
هوشيارى

93120061447498محمد
مديرعامل وعضوء 
هيات مديره موظف

 شركت سيمان فارس 
وخوزستان

408810100235615
فرهاد 
نيكخواه

8902ناصر
عضوء هيات مديره 0557758076

غير موظف

449210100246682شركت سيمان شمال 
بهنام 

عيلخانى
66قنبر على 

عضوء هيات مديره 4622184338
غير موظف

شركت سرمايه گذارى و 
توسعه صنايع سيمان 

21800610102593454
محمد قاسم نجفى 

حسن 
4522

نايب رئيس هيات 5479726137
مديره غير موظف

26310220016318شركت سيمان اروميه 
رامين 
راهب 

668مصطفى 
رئيس هيات مديره 2296038670

غير موظف

موضوع فعاليت ميزان تعهدات شخصيت حقوقى نام متعهد

سرمايه گذارى در صنايع سيمان تا سقف كل اوراق حق تقدم استفاده نشده سهامى عام شركت سرمايه گذارى سيمان تامين

www qayencement com
www Codal ir

درصد مالكيت تعداد سهام نوع شخصيت حقوقى نام سهامدار

53 28318591 (سهامي عام) شركت سرمايه گذاري سيمان تامين

39 20518892 سهامى خاص شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان

 –  –  –

آگهى تغييرات نور افزار 
اردبيل شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 
2576 و شناسه ملى 

10240055757

آگهي ثبت انتخابات انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي نمايش ويدئو آنالين استان تهران 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام
شركت كارگزاري ساوآفرين (سهامي خاص) به شماره ثبت 89164 و شناسه ملي 10101335524

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت دريا اميد منطقه آزاد چابهار(سهامي خاص) 

به شماره ثبت 389 و شناسه ملي 10861980326

E
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ايميل  خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامى
 توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيامهاى تلفنى به نكات زير جلب مى    كنيم:

* موضوع پيامها جنبههاى خصوصى، حقوقى و يا قضايى نداشته باشد.
* پيامها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آنها خوددارى شود.

* خوانندگان محترم شهرستانى در پيامهايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمى* چاپ پيامها براساس نوبت است.

نماينده پيشين مردم استان اردبيل 
در مجلس خبرگان به لقاءاهللا پيوست

ســــرويس شهرســــتانها: آيتاهللا 
سيدابراهيم سيدحاتمي نماينده پيشين 
مردم اســــتان اردبيل در مجلس خبرگان 
رهبري، ظهر ديروز در سن 94 سالگي 

دعوت حقرا لبيك گفت.
به گزارش فارس آن مرحوم، فرزند 
حاج ســــيد جوادـ   از علماي اردبيلـ 

متولد 1303 هجري شمســــي در اردبيل 
وي عالوه بر تحصيل در مدارس  بود.
دولتي مقدمات و بخشي از علوم حوزوي 
را از استادان وقت حوزهعلميه اردبيل فرا گرفت و سال 1327 شمسي به 
حوزهعلميه قم رفت تا به تكميل تحصيالت سطوح عاليه بپردازد.او در 
دروس خارج فقه و اصول آيات عظام، حاج آقا حسين بروجردي، سيد 
محمد حجت، شيخ محمدعلي اراكي و امام خميني(ره) هم حاضر شد 
و مقامات عاليه علمي را كسب كرد و پس از بازگشت به زادگاه خود 
اردبيل، در سال 1343 شمسي، به تدريس سطح عالي علوم حوزوي 
همراهي با انقالب اسالمي و  در حوزه علميه و تفسير قرآن پرداخت.
حضـــور فعال در كنـــار امام جمعه فقيد اردبيل در دوران بعد از پيروزي 
انقالب، سرپرســـتي حوزه علميه اردبيل، ساخت مساجد و مركز خدمات 
درماني و حضور در مجلس خبرگان رهبري از اهم فعاليتهاي اجتماعي 
وي محسوب ميشود. مرحوم سيدحاتمي كه از اركان معنوي منطقه بود، 
سال 94 به دليل كهولت سن و ضعف جسماني از شركت در انتخابات 
مجلس خبرگانرهبري انصراف داد.در پى درگذشت عالم ربانى آيت اهللا 

سيدحاتمى اردبيلى، امروز در استان اردبيل عزاى عمومى اعالم شد.

تشييع شهيد خان طومان در بابلسر
سرويس شهرســـتانها: مراسم وداع با شهيد مدافع حرم عليرضا 
بريري در مصلي بزرگ بابلسر برگزار و پيكر مطهر اين شهيد واالمقام، 
از مقابل سپاه اين شهرستان به سمت امامزاده ابراهيم (ع) تشييع و به 

خاك سپرده شد.
شهيد مدافع حرم عليرضا بريري به همراه 12 رزمنده غيور و دريا 
كربال از حماسه سازان خان طومان بود كه 16 ارديبهشت  دل لشكر 25
سال 95، به درجه رفيع شهادت نائل آمد و در قلب تاريخ ماندگار شد. 
پيكر مطهر شهيد بريري به دليل شرايط خاص منطقه در زمره شهداي 
مفقود االثر حماسه خان طومان قرار گرفت و در جريان تفحصهاي اخير 
در استان حلب سوريه، با انجام آزمايش DNA احراز هويت شد و پس 

از 32 ماه به آغوش گرم خانواده شهيد پرور مازندران بازگشت.

پاسخ مسئوالن

توزيع روزنامه اطالعات در منطقه سعادتآباد
احتراماً، در پاسخ به پيام خواننده گرامي روزنامه اطالعات كه اعالم 
كردهاند تيراژ روزنامه اطالعات كم است، به اطالع ميرساند كه سهميه 
منطقه سعادتآباد و محدوده آن بررسي و كسري آن محدوده جبران 
شد. الزم به ذكر است كه روزنامه اطالعات هر روز قبل از طلوع آفتاب 
براي عرضه به خوانندگان گرامي در اختيار دكههاي روزنامهفروشـــي 

قرارداده ميشود.
امور توزيع و فروش روزنامه اطالعات 

مسئوالن دانشگاه آزاد واحد شمال پاسخگو باشند
از مســـئوالن دانشگاه آزاد واحد شمال تقاضا داريم درباره اينكه 
چرا اين واحد از خيابان افريقا به انتهاي بزرگراه شـــهيد بابايي انتقال 
يافته است، توضيح دهند. چرا بايد دانشگاهي در داخل شهر كه امكان 
دسترســـي به آن براي اكثر دانشجويان سهل و آسان بود، به دورترين 
نقطه شرق تهران و محلي با دسترسي سخت انتقال يابد؟ چرا خانوادهها 
عالوه بر تحميل مازاد هزينه تحصيل فرزندانشان بايد نگران خطرات 
رفت و آمد آنان هم باشند؟ اميدواريم مسئوالن در صدد رفع مشكالت 

و معضالت تحصيل فرزندان آيندهساز كشور باشند.
پدر دانشجوي دانشگاه آزاد

قدرداني از كاركنان بيمارستان البرز كرج
از زحمات بيشائبه و مخلصانه آقاي دكتر حمزهزاده رئيس محترم 
بيمارستان البرز كرج و همچنين تمامي كاركنان زحمتكش اين بيمارستان 
به دليل عمل موفقيتآميز جراحي مادر عزيزمان، تشـــكر و قدرداني 

ميكنيم و اميدواريم همواره تندرست و سربلند باشند.
خانواده رحيميموسوي

آيا لباسهاي تاناكورايي بيماريزا است؟
گراني پوشاك سبب شده است خانوادههاي كم درآمد براي خريد 
به فروشگاههاي موسوم به «تاناكورا» مراجعه كنند. از مسئوالن وزارت 
بهداشـــت و درمان تقاضا داريم پاســـخ دهند كه اين لباسها آلوده و 

بيماريزا است يا نه؟
تلفن به خط ارتباطي 

پيشينه كراوات به سربازان هخامنشي برميگردد!
براي اطالع خواننده روزنامه كه در مورد كراوات پيام داده و اظهارنظر 
كرده بود، يادآور ميشـــوم كه تاريخچه كراوات به دوران هخامنشـــيان 
بازميگردد و اين كه سپاهيان هخامنشي نوعي دستمال را به گردن ميبستند 

كه جزو لباسهاي نظامي آنان به حساب ميآمد.
خواننده روزنامه اطالعات 

3 پيام درباره لواسان كوچك!
در زيرزمين ساختمان مؤسسه زبان سفير در لواسان كوچك آشپزخانه 
غذاي بيرون بر وجود دارد كه به همين دليل خطر آتشسوزي، كاركنان 
و زبانآموزان مؤسسه ياد شده را تهديد ميكند، ضرورت دارد كه اين 
آشپزخانه تعطيل و به محل مناسب ديگري منتقل شود.  ديگر اينكه نصب 
چراغ راهنمايي در تقاطع كمربندي و خيابان امام خميني(ره) ضرورت 
دارد تا دانشجويان دانشگاه پيام نور و ديگر ساكنان لواسان كوچك از 
نظر رفت و آمد با خطري مواجه نشوند و در آخر اينكه به تازگي يك
آگهي با اين مضمون «ارسال تلفني قليان عربي همراه با شيلنگ يك بار 
مصرف» در لواســـان توزيع شـــده است كه بهتر بود اين شعار را هم به 

آگهي مزبور اضافه ميكردند: «پول بدهيد، سرطان بخريد!»
از ساكنان لواسان كوچك 

چرا اجازه ساخت ميدهند كه بعد تخريب كنند؟
مســـئوالن هرچند وقت يك بار از تصميم دولت براي تخريب 
ويالهايي كه به صورت غيرمجاز در شمال كشور ساخته شدهاند، خبر 
ميدهند كه بايد پرسيد چرا از ابتدا اجازه ميدهند اين ويالها با صرف 
هزينههاي زياد ساخته و سپس تخريب شوند؟ در تهران اگر يك آجر 
اضافي روي بنايي گذاشـــته شـــود، بالفاصله مأموران شهرداري از راه 
ميرســـند و با آن برخورد ميكنند، اما معلوم نيســـت چرا در شهرهاي 

شمالي اينگونه رفتار نميشود؟
خانم هموطن از آمل 

سود باالي وامهاي بانكي مشكلساز است
به گمان من مشكل اصلي اقتصاد كشور عملكرد بانك ها است كه 
با دريافت ســـودهاي 24 درصدي و جريمههاي 6 درصدي تأخير در 
پرداخت اقساط، مشكالت بسياري براي مردم ايجاد ميكنند، حال آنكه 
بهره وامهاي بانكي بايد به اندازهاي باشد كه دريافت كنندگان تسهيالت 

توان بازپرداخت آن را داشته باشند.
دريافتكننده وام بانكي از سنندج

كيفيت تغذيه مردم بايد تغيير كند
بـــه عنوان يك متخصص تغذيه بر اين بـــاورم كه برنامه غذاي 
هموطنانمان نامطلوب اســـت و به خصوص آنچه در رســـتورانها و 
فســـتفودها به مردم عرضه ميشود، در بلندمدت ابتال به بيماريهايي 
مانند چربي و فشارخون باال را به دنبال ميآورد. حتي ديده ميشود كه 
عدهاي برنج را با نان و ســـيبزميني ميخورند و نمك هم خيلي زياد 
مصرف ميكنند. براي بهبود كيفيت تغذيه مردم رسانههاي گروهي و به 
خصوص صدا و سيما با توليد و پخش انيميشنهاي هشدار و آگاهي 

دهنده، ميتوانند نقش مهمي ايفا كنند.
منصوريـ  متخصص تغذيه 

هشدار در مورد دور زدن تحريمها!
مسئوالن اقتصادي وقتي ميگويند تحريمهاي آمريكا و اروپا را با 
افتخار دور ميزنيم، حواسشان باشد كه افراد قانونشكن و فرصتطلب 
داخلي از چنين سخناني سوءاستفاده نكنند و نپندارند كه هر كار خالفي 

را به بهانه دور زدن تحريمها ميتوانند انجام دهند.
اكبر هنرمندـ  بندرانزلي 

ضرورت انتقال تعميرگاههاي مزاحم
در خيابان پيروزي، خيابان شكوفه فعاليت تعدادي تعميرگاه خودرو 
در پيادهروها موجب سلب آسايش اهالي محل شده است و رهگذران 
هم براي عبور از پيادهروهاي كمعرض، مشـــكل دارند. از شـــهرداري 
منطقه 14 تقاضاي رســـيدگي و انتقال تعميرگاههاي مزاحم به منطقه 

غيرمسكوني را داريم. 
از ساكنان كوچه رازي

ضرورت اطالعرساني درباره مواد تشكيلدهنده محصوالت لبني
با توجه به رقابت شديدي كه ميان برخي از شركتهاي توليد لبنيات 
وجود دارد، هر روز شاهد محصوالت جديد آنها هستيم. چندي پيش 
در جاده شمال كشور با تبليغ محصول «الكي دو» كه گويا نوشابهاي از 
شير است، مواجه شدم. با وجود گوناگوني بيش از اندازه محصوالت 
لبني از مسئوالن سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان انتظار 
مـــيرود كـــه درباره مواد به كار رفته در محصوالت  لبني مانند انواع 
شـــير و ماســـتهاي پرچرب، مقدار مواد نگهدارنده مجاز اين مواد و 
نيز فوايد يا مضرات مصرف اين محصوالت را در رسانههاي گروهي 

اطالعرساني كنند.
صابرـ  قائمشهر

تقاضا از روزنامهنويسان و خبرنگاران مطبوعات
تاكنون چندين بار با واژه «گندم دروم» در رســـانههاي گروهي و 
از جمله روزنامه اطالعات مواجه شدهام، ولي توضيحاتي درباره آنها 
نديدهام. از روزنامهنگاران و خبرنگاران مطبوعات انتظار ميرود درباره 
اخباري كه منتشر ميكنند، حداقل براي آگاهي عامه مردم هم شده باشد، 

توضيحات كامل و اطالعرساني دقيقتري انجام دهند.
خواننده روزنامه اطالعات
خط ارتباطي: «دروم» نام گونهاي غنيتر از گندمهاي معمولي است 

كه بيشتر در توليد ماكاروني و امثال آن، به كار ميرود.
چرا با گرانفروشان مقابله نميكنند؟

بــــراي خريــــد يك قوطي كمپوت كوچــــك14 هزار و 700
تومان و يك قوطي كنســــرو خورش كه به اندازه فقط 5 قاشــــق بود
17 هزار و 500 تومان پرداختم! چرا هيچ مسئولي با اين گرانفروشيها 
مبارزه نميكند و هيچ دولتمردي به فكر رفاه و آسايش اكثريت مردم 
نيســــت؟ تا چه زماني مردم بايد تاوان تصميمات نادرست اقتصادي 

را بپردازند؟
خواننده روزنامه اطالعات

مسافرت هيأتهاي متعدد به خارج براي وصول مطالبات بابك زنجاني
سرويس خبر: سخنگوي دستگاه 
قضا در يكصد و سي و پنجمين نشست 
با رسانهها درباره آخرين وضع پرونده 
بابك زنجاني، حقوقهاي نجومي، 
مفسدان اقتصادي،حادثه دانشگاه علوم 
وتحقيقات ومحيط زيست توضيحاتي 

ارائه كرد. 
والمسلمين  حجتاالســـالم 
محســـني اژهاي درباره پرونده بانك
زنجاني گفت: او ادعا ميكرد افرادي 
هســـتند كه حاضرند برايش پول 
بفرســـتند، آخرين اقدامي كه شده 
اين اســـت كه مسافرتهاي زيادي 
انجام شد اما هنوز پولي گرفته نشده 

است.
وي افزود: اخيراً هم جلسهاي 
برگزار شد كه متهم و وكيلش حاضر 
بودند، پس از گفتگو باز هم قراردادي 
نوشته و قرار شد هيأتي به يكي از 
كشورها اعزام شود، قرار است هفته 
بعد اين اتفاق بيفتد و ببينند چيزي 

وصول ميشود يا نه.
محسني اژهاي اضافه كرد: قرار 
ديگري هم بود كه عليه برخيها در 
خارج از كشـــور اقامه دعوا شود كه 
وكيل گرفته شـــده تا برخي كارها 
انجام گيرد. من نظرم اين بود كه بايد 
يك وقت انتهايي اعالم شود زيرا تا 
اآلن به چند كشور سفر شده و من 
فكر ميكنم اين فرد ادعايش صادق 

نيســـت، بايد وقتي تعيين شود كه 
اگر تا آن زمان اقدامي نشد تصميم 

ديگري بگيريم.
وي درباره آخرين وضع پرونده 
حســـين فريدون گفت: اين پرونده 
هنوز بـــه دادگاه نرفته اما موضوع 

مختومه شدن آن صحت ندارد.
 سخنگوي دستگاه قضا با اعالم 
اسامي 24تن از محكومان دادگاه ويژه 
اعالم كرد: يك زوج پزشك30 سال 
حبس و رد مال، افرادي از سردفترو 
كاركنان دفترخانه درشيراز به اتهام 
جعل ســـند به زندان و چند تن به 
اتهام قاچاق ســـوخت به حبس و 
توقيف لنج و احمد پاسدار به اتهام 
گرانفروشـــي به 12 سال حبس و 
13 ميليارد تومان جزاي نقدي و دو 
سال محروميت از كارت بازرگاني 

محكوم شدند.
وي افزود: شـــهردار ســـابق 
گچســـاران به 5 سال حبس و 74

ضربه شالق (4 سال از اين 5 سال به 
دليل برخي خدمات تعليق شده است 
و50 ضربه شـــالق هم تعليق شده 
است)، ميثم ناركي معاون شهردار به 
5 ســـال حبس و 74 ضربه شالق، 
عليرضا پناهپور معاون شهردار به 5
ســـال حبس و 74 ضربه شالق و 
نعمتاهللا متولي كارمند شهرداري به 

74 ضربه شالق محكوم شدهاند.

محسني اژهاي ادامه داد: جعفر 
گوهركاني معاون هماهنگي استانداري 
كهگيلويه و بويراحمد به جرم تصرف 
اموال دولتي به 110 ضربه شـــالق، 
حمزه جعفرقلي به جرم تصرف اموال 
دولتي به110 ضربه شـــالق، الياس 
تاجالديني رئيس جهاد كشـــاورزي 
اســـتان كهگيلويه وبويراحمد به 74

15 نفر  ضربه شالق محكوم شدند،
دالل خرد كف خياباني بودند كه به 
ادعاي مسئوالن در تالطم بازار ارز 
دخيـــل بودند كه آنها نيز هر يك به 

6 ماه حبس محكوم شدند. 
سخنگوي دستگاه قضا گفت: 
صفحاتـــي كه در فضاي مجازي به 
نام من ســـاخته شده جعلي است و 
مـــن هيچ فايل و كانال و صفحهاي 
در فضـــاي مجازي ندارم. من حتي 
فرصت سرچ كردن صفحات مجازي 

را نيز ندارم.
وي در خصوص پايين نيامدن 
قيمت اجناس بعد از پايين آمدن قيمت 
ارز گفت: برخورد با گرانفروشي و 
كمفروشي به عهده تعزيرات حكومتي 
كه زير مجموعه دولت است، ربط 
دارد اما به دليل ارتباط با معيشـــت 
مردم مدعي العموم هم ورود كرده و 
نامهنگاري شده است كه دادستانهاي 
شهرها همكاري كنند. در بسياري از 
استانها، دادستانها از دستگاههاي 
ذي ربـــط دعوت كردند تا بيايند و 
بنشـــينند و اقدامات مشتركي انجام 
دهند، اميدواريم نيازي به دستگيري و 
بازداشت نباشد اما اگر بعد از همه اين 
اقدامات افراد از سوء استفاده دست 
برندارنـــد ما ورود كرده و برخورد 

قاطعتري ميكنيم.
پرونده حقوقهاي نجومي

سخنگوي دستگاه قضا درباره 
پرونده حقوقهاي نجومي نيز گفت: 
در بخشـــنامهاي مقرر شد مقام  ها 
چقدر بايد حقوق بگيرند كه عددش 
حدود10 ميليون تومان بود و براي 
برخي از مقامهاي باالترهم تا زير20

ميليون تومان بود،بعد از بخشـــنامه 
دولت من ســـراغ ندارم كه خالفي 
صورت گرفته باشـــد و طبق همان 

بخشنامه پرداخت شده است.
 وي درباره پرونده بازداشـــت 

محيط زيســـتيها، گفت: پرونده به 
دادگاه رفته اما تعيين وقت نشده است، 
بايد وكال بيايند و پرونده را بخوانند 
اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. در 
ايـــن پرونده 8 متهم وجود دارد كه 
برخي از آنها افساد فياالرض دارند.
محسني اژهاي درباره احضاربرخي 
مسئوالن در كرج نيز گفت: برخي از 
افراد دستگير شدهاند كه يكي از آنها 
همان شهردار سابق است، البته افراد 

مختلفي هستند.
وي در خصوص سامانه مهاب 
و وجود حســـابهاي نامشخص و 
نامعلوم و اين كه اين حسابها عامل 
وقوع پولشويي است، گفت:اگر بانك 
تخلفي كرده باشـــد و به پولشويي 
مشكوك باشد، بايد وزارت اقتصاد 
اين موضوعات را گزارش كند كه اگر 

اعالم كنند ما ورود خواهيم كرد.
سخنگوي دستگاه قضا درباره 
پرونده قائم مقام شـــهردار ســـابق 
گفـــت: پرونده در مرحله تحقيقات 
مقدماتي است و اگر به مرحله دادگاه 
رسيد خبر ميدهيم. هنوز پرونده به 
دادگاه نرفته است. محسني اژهاي در 
خصوص اين سوال كه مجيد جعفري 
تبار معروف به شيخ استخاره حكم 
قطعي گرفته و پرونده اش براي اجرا 
رفته است گفت: پرونده در دادسراي 
روحانيت است و خبر جديدي در 

اين خصوص ندارم. 
وي درباره رسيدگي به پرونده 
احمد عراقچي افزود: برخي پروندهها 
نياز به كار كارشناسي دارد. چند روز 
پيش يك گـــزارش جديد از يكي 
از مراكز رســـمي به دست ما رسيد. 
مبلغـــي كه در اين گزارش آمده بود 
مبلغ متفاوتي بود. ما هم ميخواهيم 
كه پرونده خيلي زود به نتيجه برسد 
اما نيازمند اين هستيم كه تحقيقات 

كاملي انجام دهيم.
محســـني اژهاي درباره حادثه 
دانشـــگاه علـــوم و تحقيقات و 
صحبتهايي كه دانشجويان درباره 
عدم رسيدگي درست به اين پرونده 
داشـــتند، گفت: اوالً به اين حادثه 
ديدگان تســـليت ميگويم. اينگونه 
اتفاقـــات از دو جهت حايز اهميت 
است كه ده نفر از جوانان اين مرز و 
بوم در يك محيط دانشگاهي و علمي 
فوت كردند كه تاســـف آور است. 
اينجا چند موضوع وجود دارد و از 
روز اول همه دستگاههاي ذي ربط 

دنبال رسيدگي به آن بودند.
وي افزود: در اين موارد قاضي 
نميتوانـــد خود حرفي بزند و بايد 
منتظر نظر كارشناس باشد براي مثال 
همين موضوع ســـكته كردن راننده 
كه مطرح شد اما اعالم كردند اصًال

صحت ندارد. 

سرويس شهرستانها: فرماندار 
و امام جمعه شاهينشــــهر به همراه 
جانشين پايگاه هوايي شهيد بابايي 
اصفهان با مادر شهيدان ياسيني ديدار 

كردند.
فرماندار شاهينشهر و ميمه در 
ديدار با مادر شــــهيدان ياسيني با 
تجليل از رشادتهاي رزمندگان و 
شــــهداي هشت سال دفاع مقدس، 
گفت: هريك از اين شهيدان، نماد 
غيرت، استقامت و رشادت هستند 
كه با شجاعت و ايثار خود، سندي از 
عزت و اقتدار را در تاريخ پر افتخار 
ايران اسالمي به يادگار گذاشتهاند.

عليرضا بصيري با بيان اين كه 
حضور در كنار خانواده معظم شهدا 
توفيق الهي براي مســــئوالن است، 
افزود: خون شهيدان واالمقام و صبر 
و بردباري خانوادههاي معظم آنها 

عزت و اقتدار را براي نظام جمهوري 
اسالمي ايران به ارمغان آورده است. 
شهيد سرلشكر خلبان سيدعليرضا 
ياســــيني از خلبانانــــي بود كه در 

عمليات 140 فروندي در حمله به 
خاك عراق نقش مهمي ايفا كرد و 
پانزدهم دي 1373 در سانحه هوايي 
در اصفهان، به درجه رفيع شهادت 

نائل آمد. شــــهيد سيدرضا ياسيني 
برادر سيدعليرضا هم سال 1361 در 
عمليات چزابه و در سن 19 سالگي 

به شهادت رسيد.

پاسداشت مادر شهيدان ياسيني انتقال 221 محكوم افغان به افغانستان
سرويس خبر: معاون وزير دادگستري از انتقال 221 محكوم افغان به 

افغانستان خبر داد.
محمود عباسي افزود: اتباع افغانستان زنداني، دوران محكوميت خود را 
در زندانهاي استانهاي يزد، فارس، اصفهان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، 
خراسان رضوي و تهران سپري ميكنند كه در اين مرحله 221 زنداني افغان 

تحويل مقامات كشورشان شدند.

سرويس خبر: سخنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران از بازديد كارشناســـان آتش نشـــاني از 
تجهيزات گرمايشـــي و امكانات ايمني مدارس 

شهر تهران خبر داد.
سيد جالل ملكي، درباره اقدامات انجام شده 
از سوي آتش نشاني در مورد نظارت بر ايمني 

مدارس و مهدهاي كودك اظهارداشت: سازمان 
آتش نشـــاني و خدمات ايمني شهرداري تهران 
هر ســـال با هماهنگي اداره آموزش و پرورش، 
پيش از بازگشايي مدارس بازديدهايي را از تمام 
مدارس شـــهر تهران به ويژه قسمت تاسيسات 
آنها انجـــام داده و توصيههاي ايمني الزم را 

ارائه ميدهد.
وي با اشاره به اين كه در مرحله نخست 
اجـــراي اين طرح از بيش از2500 مدرســـه و 
مهدكودك در سراسر تهران بازديد ايمني به عمل 
آمد، گفت: 5000 نفر ساعت از كارشناسان آتش 

نشاني در اجراي اين طرح مشاركت داشتند.

بازديد كارشناسان آتشنشاني از مدارس

سرويس خبر: مدير عامل موسسه 
ثامنالحجج عالوه بر محروميت از 
خدمات دولتـــي، به تحمل پانزده 
سال حبس تعزيري با احتساب ايام 

بازداشت قبلي محكوم شد.
دادســـراي عمومي و انقالب 
تهران درباره حكم محكوميت سيد 
ابوالفضل ميرعلي مديرعامل موسسه 
ثامن الحجج و تاييد آن از ســـوي 
ديوان عالي كشور، اطالعيهاي صادر 
و بر اجرا شـــدن حكم وي تاكيد 

كرد.
بر اســـاس اين دادنامه سيد 
ابوالفضل ميرعلي فرزند سيدرضا 

متولـــد 1343 رئيس هيات مديره 
و مدير عامل وقت شركت تعاوني 
اعتبـــار ثامنالحجج دانش آموخته 
سبزوار متهم به مشاركت در اخالل 
در نظام اقتصادي كشـــور از طريق 
وصول وجوه كالن به صورت قبول 
سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي 
تحت عنوان مضاربه و نظاير آن به 
نحـــو عمده بدون قصد ضربه زدن 
به نظام جمهوري اسالمي ايران يا 

مقابله با آن است.
با توجه به احراز علم مرتكب به 
موضوع جرم و موثر بودن اقدامات 
وي در جهـــت تحقق بزه و قصد 

ارتكاب رفتار مجرمانه و احراز قصد 
نتيجـــه با علم به وقوع آن به لحاظ 
مقيد بودن جرم منتســـبه، دفاعيات 
متهـــم و وكالي نامبرده با كيفيت 
مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارك 
مثبته و بدون اتكا به داليل، موثر در 
مقام نيست و توجه به ساير قرائن و 
امارات و اوضاع و احوال موجود و 
منعكس در پرونده، بزه انتسابي مبني 
بر اخالل در نظام اقتصادي كشور به 
نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به 
نظام جمهوري اسالمي ايران يا مقابله 
با آن به نحو مباشرت از نظر هيات 

قضايي محرز و مسلم است.

دادگاه به اســـتناد بند 5 ماده 
يـــك و مـــاده 2 و تبصره 4 آن از 
قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادي كشـــور و ماده 27 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1392 متهم 
را عالوه بر محروميت از خدمات 
دولتي، به تحمل 15 ســـال حبس 
تعزيري با احتســـاب ايام بازداشت 

قبلي محكوم ميكند.
حكم صادره به شرح فوق، پس 
از اعتراض محكومعليه ابوالفضل 
ميرعلي در ديوان عالي كشور ابرام 
شد و نســـبت به نامبرده در حال 

اجرا است.

15سال حبس براي مديرعامل موسسه ثامن الحجج 

سرويس شهرستانها: زلزلهاي به بزرگي 5/9
درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) ساعت 
17 و 11 دقيقه و 59 ثانيه ديروز حوالي گيالنغرب 

استان كرمانشاه را لرزاند. 
به گزارش مركز لرزهنگاري موسسه ژئوفيزيك
دانشـــگاه تهران، اين زلزله در عمق 10 كيلومتري 
زمين به وقوع پيوست. اين زلزله در بيشتر استانهاي 
همجوار و حتي برخي استانهاي با فاصله طوالني 
ازجمله آذربايجانشرقي نيز حس شد و مردم اين 
اســـتانها را نگران كرد. در پي اين زمينلرزه چند 
اكيپ امداد و نجات به مناطقي از  استان كرمانشاه 

اعزام شدند.  همچنين پسلرزههاي اين زلزله تا چند 
ساعت بعد ادامه داشت. بر اين اساس، خانقين عراق 
هم به فاصله بسيار كمي از گيالنغرب با زلزله 4/1، 
3/8 و 3/1 ريشـــتر لرزيد. نزديك ترين شهرها به 
كانون اين زلزله، گيالنغرب با 23كيلومتر، سومار با 
31، سرپلذهاب با 38 كيلومتر و نزديكترين استان 

ايالم با 90 كيلومتر ثبت شده است. 
آمادهباش بيمارستان ها 

صائب مدرســـى، رئيـــس اورژانس پيش 
بيمارستانى و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى 
كرمانشـــاه در گفتگو با ايسنا از مراجعه 31نفر به 

مراكز درمانى پس از زلزله 5,9ريشـــترى كرمانشاه 
خبر داد و گفت: نكته قابل توجه اين اســـت كه 
مصدوميت همه اين افراد، هنگام فرار رخ داده است 
و همه بيمارستان ها استان كرمانشاه به حال آماده 
باش در آمدند. همچنين در پى وقوع اين زمين لرزه 
، كدورت آب آشاميدنى سراب گيالنغرب افزايش 
يافت و به تبع آن تاسيسات آبرسانى مجتمعهاى 
چله و ويژه نان با 50روســـتا از مدار بهرهبردارى 

خارج شد.
تا لحظه چاپ خبر، گزارشـــي از خسارت و 

خرابيهاي احتمالي زمينلرزه كسب نشد.  

زلزله 5/9 ريشتري حوالي گيالنغرب را لرزاند 

m jamali@ya razi com
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شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرساني شبكه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتى منطقه برق نارمك  و اجراى عمليات 
نصب و اصالح  لوازم اندازه گيرى در محدوده عملياتى منطقه برق  هفده شهريور خود را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

شرح مختصري از كار:

نارمكهفده شهريورنام منطقه برق

970610300970510712شماره مناقصه

اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانينصب و اصالح  لوازم اندازه گيرىموضوع مناقصه

4,231,343,4103,814,171,460مبلغ برآورد انجام كار (ريال)

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه
( فرآيند ارجاع كار ) ( ريال )

337,000,000316,000,000

از روز دوشنبه تاريخ 1397/10/17 لغايت روز شنبه  تاريخ 1397/10/22مهلت فروش اسناد

تا ساعت 13 روز چهارشنبه تاريخ 1397/11/03تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاريخ 1397/11/03تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت  14روز  چهارشنبه تاريخ 1397/11/03ساعت  10 صبح روز  چهارشنبه تاريخ 1397/11/03تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

نداردنداردارزيابى كيفى

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهران –ميدان شهدا – ابتداى خيابان پيروزى – منطقه 

برق هفده شهريور - اداره دبيرخانه و محل گشايش 
سالن جلسات

تهران –خيابان دماوند – نبش خيابان وحيديه
( داووديه)  – منطقه برق نارمك - اداره دبيرخانه و 

محل گشايش سالن جلسات

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت دوم

نوع سپرده شركت در مناقصه ( فرآيند ارجاع كار ): به صورت  ضمانت نامه بانكي  
و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه به حساب جارى شماره 0101801171004 به 
نام شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت 

و تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، ســـپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، 

چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ فروش اســناد: جهت شـــركت در هر مناقصه ، مبلـــغ 1,500,000 ريال به 
صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي ســـايت شـــركت به نشاني

http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر 

درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشـــته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت 

راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي) الزامى مى باشد. 
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان مناقصه مى باشد .

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  
 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات

  http://moamelat.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

روابط عمومى
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

شـركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد نســـبت به فروش كاالهاى اسقاط و راكد موجود در انبارهاى خود مطابق جدول ذيل به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. 
از متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ درج آگهى نوبت  دوم جهت دريافت اسناد مزايده از طريق سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  اقدام نمايند.

شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال)
گروه الف : اقالم اسقاط 

تعداد/مقدارواحد كاالشرح كاالرديفتعداد/مقدارواحد كاالشرح كاالرديف

45,000كيلوگرم سيم مسي  كابلى122,5432كيلوگرم سيم مسي  اسقاط1

15,250كيلوگرم سيم آلومينيومي  كابلى30,0004كيلوگرم سيم آلومينيومي اسقاط با يراق آالت وقطعات آلومينيومى3

20,000كيلوگرم آهن آالت5

گروه ب : اقالم راكد 

تعداد/مقدارواحد كاالشرح كاالرديف

1
كابل فيبرنورى خودنگهدار 

يراق آالت  كابل وپايه هشت وجهى
متر
دست

46,440
1,230

وم
 د

ت
وب

ن

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي  شماره 971030717

مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده در هر يك از 
گروهها حداقل 5 درصد مبلغ پيشنهادى  در گروه مذكور بوده كه مزايده گران مي بايست 
به صورت  ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شـــده بانكي ، واريز وجه به حســـاب جاري 
شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بانك صادرات 

شعبه مالصدرا ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، ســـپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان 

مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
محل دريافت و بازگشـايي اسـناد مزايده : تهرانـ   خيابان شـــيخ بهايي جنوبى 
شهرك والفجر انتهاى كوچه سوم شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ- اداره دبيرخانه 

. محل بازگشايي سالن جلسات ساختمان شيخ بهايي .  
مهلت و محل و مبلغ فروش اسـناد: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم روز دوشنبه مورخ  

1397/10/17لغايت شنبه مورخ 1397/10/22 به مدت 5 روزكاري
مبلـــغ 1,500,000 ريال بصـــورت الكترونيكي  صرفاً از طريـــق درگاه پرداخت 
اينترنتي سايت شركت به نشـــاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام 

مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
 تاريخ دريافت و بازگشايى اسناد مزايده : زمان دريافت اسناد مزايده  تاساعت 9 صبح

روزســـه شنبه،1397/11/02 و زمان بازگشايى پاكت ها  ساعت 10 صبح همان روز مى 
باشد.به پيشـــنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى 

مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده :

- فروش سيم مســـى و سيم آلومينيومى در گروهاى الف وب  فقط به شركت هاي 
توليدي ســـيم و كابل ويا ذوب فلزات ســـيم و كابل صورت خواهد گرفت .حضور 
اشخاص حقيقي نيزبا ارائه نامه نمايندگي از ســـوي شركتهاي فوق الذكر بالمانع 

مي باشد.
- هزينه درج دونوبت آگهي درروزنامـــه  اطالعات به عهده برنده يابرندگان مزايده 

مي باشد.
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .

   www.tavanir.org.irمتقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشـــتر به  ســـايت
شبكه اطالع رسانى معامالت توانير يا به سايت  http://iets.mporg.ir پايگاه ملى 
مناقصات و سايت شركت به آدرس http://moamelat.tbtb.ir  مراجعه نمايند. 
روابط عمومي
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

شركت پايانه هاي نفتي ايران (سهامي خاص) درنظر دارد كوپلينگ موتور يدك كش را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي (دو مرحله اي) از تامين كنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
1ـ موضوع مناقصه: خريد 2 عدد كوپلينگ موتور يدك كش مطابق مشخصات فني اعالم شده در اسناد مناقصه

2ـ نام و نشاني مناقصه گزار: به نشاني تهرانـ  خيابان پاسدارانـ  باالتر از برج سفيدـ  كوچه شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)ـ  پالك 11ـ  شركت پايانه هاي نفتي ايران
3ـ برآورد مناقصه: 6/400/000/000 (شش ميليارد و چهارصد ميليون) ريال

4ـ معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران:

4ـ استانداردهاي توليد: 10   امتياز  1ـ توان مالي: 30 امتياز (حسب ماده 25آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)

5ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر: 20   امتياز  2ـ ارزيابي مشتريان قبلي و حسن شهرت: 20 امتياز (حسب ماده 26 آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)

6ـ حسن سابقه: 10 امتياز  3ـ تضمين كيفيت خدمات و محصوالت: 10 امتياز

حداقل امتياز كيفي قابل قبول برابر با 60 مي باشد.

5ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ها و مدارك ارزشيابي
كليه مناقصه گران واجد شرايط مي توانند از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 14 روز به سايت شركت پايانه هاي نفتي ايران www.iotco.ir ( قسمت مناقصات خريد كاال) مراجعه و نسبت به دريافت، تكميل و تحويل 

مدارك اقدام نمايند.
جهت تحويل فرم هاي تكميل شـــده ارزيابي كيفي و مدارك مورد نياز به صورت شـــش فايل PDF شده بر روي دو نسخه يكسان CD  به آدرس تهرانـ  خيابان پاسدارانـ  خيابان حجت سوري (نيستان هفتم)ـ  پالك 11ـ 
طبقه اولـ  كميته فني و بازرگاني تلفن 88534524ـ021 و نمابر 22592473ـ021 مراجعه گردد. بديهي اســـت به مدارك ناقص و مداركي كه به صورت فايل PDF ارايه نمي گردد ترتيب اثر داده نخواهد شـــد. در ضمن 

پس از بررسي هاي الزم، مدارك و اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده خواهد شد. كارفرما در رد و يا قبول مدارك مناقصه گران در تمام مراحل اختيار تام خواهد داشت.
6ـ شرايط مناقصه گران:

1ـ6ـ داشتن تجربه، سابقه كار مفيد، داشتن تجهيزات، امكانات، تخصص الزم، توانايي فني و مالي جهت انجام كار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه مطابق استانداردهاي رايج صنعت نفت.
2ـ6ـ توانايي ارايه تضمين شـــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 320/000/000 (ســـيصد و بيست ميليون) ريال و همچنين تضمين حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به ميزان 10% نرخ پيشنهادي برنده مناقصه 

جهت يك سال خورشيدي حسب آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94/9/22 مصوب هيات محترم وزيران
ضمانت نامه هاي بانكي صادره مي بايســـت مطابق فرمت هاي نمونه پيوســـت آيين نامه مذكور ارائه گردد لذا اين شركت از پذيرش ضمانت نامه هايي كه فاقد شرايط فوق مي باشد معذور بوده و هيچگونه مسئوليت و تعهدي 

در اين خصوص نخواهد داشت.
3ـ6ـ ارايه شناسه ملي حسب ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني

4ـ6ـ ارايه تصوير مصدق كد اقتصادي شركت و كد ملي صاحبان امضا مجاز مناقصه گران جهت رؤيت فراخوان مي توانند به سايت هاي ذيل مراجعه نمايند:

www.shana.ir و www.iotco.irروابط عمومي

شركت ملى نفت ايران
شركت پايانه هاي نفتي ايران
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تجديد مناقصه
(97/04/AAمناقصه شماره) آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران

شماره مجوز 5221 ,1397

ل
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ت 
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ن

مجتمع فوالد ميانه در نظر دارد اجاره دو دستگاه جرثقيل 10 و 50 تن  مجتمع فوالد ميانه را از طريق مناقصه يك مرحله اى به پيمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد .
مدت انجام خدمات: 12 ماه

شرايط متقاضيان:
1. دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت پيمانكارى از سازمان برنامه و بودجه و يا ساير مراجع ذيصالح باعث كسب امتياز بيشتر خواهد بود

2. كليه اشخاص حقوقى و حقيقى مجاز به شركت در مناقصه مى باشند
3. توانايى ارائه ضمانت نامه بانكى به مبلغ 500،000،000 ريال (پانصد ميليون ريال) و يا واريز وجه نقد – به شـــماره حساب 0111510128000 

بانك ملى شعبه مركزى ميانه كد شعبه 4811 بنام سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (مجتمع فوالد ميانه)
4.  واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه اســـناد غير قابل استرداد به شماره حساب 0111510128000 بانك ملى شعبه مركزى ميانه كد شعبه 

4811 به نام سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (مجتمع فوالد ميانه)
5. به پيشنهادهاى فاقد تضمين ، مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6. مناقصه گر بر اساس اسناد ارسال شده ارزيابى شده و شركتى كه امتياز كيفى زير60 را اخذ نمايد از مناقصه حذف مى گردد.
7. هزينه آگهى منتشر شده در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مى باشد.

8. تاريخ تحويل اسناد و مدارك پيشنهادى حداكثر تا ساعت 16 مورخ   1397/11/10  مى باشد.
9. تاريخ بازگشايى پاكت هاى ارزيابى كيفى (در صورت عدم تمديد) تاريخ   1397/11/13  مى باشد.

10. مناقصه گران پيشنهاد خود را در پاكت ها به صورت الك و مهر شده ارائه مى نمايند.
11. مجتمع در رد يا قبول هر يك يا تمامى پيشنهادها مختار مى باشد.

12. متقاضيان از تاريخ نشـــر آگهى لغايت   1397/10/26  از ســـاعت 8 صبح لغايت 16 (به غير از ايام تعطيل) با ارائه اصل فيش واريزى و معرفى نامه 
جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس:

الف . شهرستان ميانه، ايستگاه راه آهن، مجتمع فوالد ميانه، روابط عمومى مجتمع
ب . شركت ملى فوالد (ميدان وليعصر – روبروى سينما استقالل پالك 1713) برج شمالى، طبقه 7، آقاى يوسف زاده مراجعه نمايند.

13. محل تحويل پيشـــنهادها: مناقصه گران موظف مى باشند پيشنهادات خود را فقط به آدرس : تهران، شركت ملى فوالد ايران ( ميدان وليعصر – 
روبروى سينما استقالل پالك 1713) برج شمالى طبقه 7 آقاى يوسف زاده تحويل و رسيد آن را دريافت نمايند.

تلفن تماس 84812486 021 - 52338009 041
www.niscoir.com آدرس اينترنتى 3638/م الف

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

شركت ملي فوالد ايران (سهامي خاص)
آگهى مناقصه يك مرحله اى  

اجاره دو دستگاه جرثقيل 10 و 50 تن  مجتمع فوالد ميانه  

آگهي مناقصه (نوبت اول)
شهرداري ســـاوه در نظر دارد نظافت و رفت و روب منطقه 2 ناحيه 3 
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد. لذا داوطلبان 
واجد شـــرايط مي توانند از تاريخ 97/10/24 تا 97/11/4، ضمن اخذ 
شـــرايط مناقصه از دبير كميسيون معامالت شهرداري پيشنهاد خود 
را در پاكت ممهور شده سربســـته تا تاريخ 97/11/6 تحويل دبيرخانه 

شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
1ـ قيمت برآورد اوليه مبلغ 1/811/261/450 ريال ماهيانه مي باشد. 
2ـ مبلغ سپرده شـــركت در مناقصه 1/086/756/870 ريال است كه 
بايد به حساب شماره 0111711289001 نزد بانك ملي شعبه مركزي 
ساوه واريز يا ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري ساوه باشد. (اصل فيش 

يا ضمانتنامه پيوست پيشنهاد الزامي است)
3ـ تاريخ بازگشـــايي و قرائت پيشـــنهادهاي رسيده 97/11/7 رأس 
ساعت 10 صبح در محل دبيرخانه كميســـيون معامالت شهرداري 

خواهد بود. 
4ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه به ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد. 
5ـ شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است. 
6ـ ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است و 
در صورت نياز متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 42222820ـ  086 

تماس حاصل نمايند. 
سيدمهدي حسيني - شهردار ساوه 

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 328

ــر دارد، از طريق  ــروي زميني ارتش در نظ ــتيباني مركز ني ــي آماد و پش فرمانده
ــم روغن و روانكار  ــبت به خريد 11قل ــزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي نس برگ
ــد. لذا از كليه كارخانجات  ــرح جدول ذيل اقدام نماي ــي مورد نياز خود به ش صنعت
ــل مي آيد از تاريخ 97/10/16 لغايت مورخه  ــدگان عمده دعوت به عم و توليد كنن
97/10/25 با دردست داشتن مدارك مشروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ 

شرايط و مشخصات مربوطه را اخذ نمايند.
واحد مقدار شرح اقالم رديف 

بشكه 250روغن نمره 10 ديزل1
بشكه500روغن 20W50 بنزيني 2
بشكه400روغن 15W40توربو ديزل3
بشكه600روغن نمره 40 ديزل 4
بشكه800روغن نمره 50 ديزل 5
بشكه250واسكازين نمره 90 گيربكس و ديفرانسيل 6
بشكه100واسكازين 140 گيربكس و ديفرانسيل 7
 سطل200گريس پايه ليتيم 2 معمولي 8

سطل50گريس پايه سديم گريد 3 والوالين 9
بشكه300روغن نمره 10W40 موتور بنزيني 10
بشكه100روغن نمره 5W30 موتور بنزيني11

1ـ  فيش واريزي به  مبلغ 300/000 ريال به حساب شماره 6158800178505 

نزد بانك سپه به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آماد و پش مركز نزاجا 
2ـ  معرفي نامه كتبي 

آدرس: تهـران، اقدسـيه، ابتـداي بزرگـراه ارتش، پـادگان فرماندهي 
آمـاد و پشـتيباني مركز نزاجا (پيروان واليـت)، مديريت خريد و پيمان 

تلفكس: 26127344 - 021 تلفن 021-22806681

 ارتش جمهوري اسالمي ايران
نيروي زميني
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1414 دوشنبه  17  دى  1397 ـ   30 ربيع الثانى 1440 ـ  7 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27191
ورزشي

ورزشگاه «پيروزي ها» در انتظار برد پرگل ايران مقابل يمن 
ســــوت آغاز جام ملتهاي آســــيا از روز 
شــــنبه در امارات به صدا درآمد تا 24 تيم راه 
يافته به اين مسابقات در چهار شهر با يكديگر 

رقابت كنند.
بازي افتتاحيه بين ميزبان و بحرين برگزار 
شد كه برخالف پيش بيني ها، اماراتي ها در نهايت 
به تساوي يك بر يك مقابل حريف خود رسيدند 
در حاليكــــه اگر آن ضربه پنالتي دقايق آخر به 
دادشان نمي رسيد حتي امكان داشت بازنده باشند. 
در پايان اين بازي، حتي بهترين بازيكن هم از 
جمع بازيكنان حريف امارات انتخاب شــــد تا 
براي شاگردان زاكروني هشداري باشد. با آغاز جام 
ملتهاي آسيا، گمانه زني ها در مورد تيمي كه بخت 
اول قهرماني است، همچنان ادامه دارد و در اين 
شرايط، تيم ايران از سوي بسياري از كارشناسان 
و رسانه هاي خارجي و داخلي همچنان از شانس 
بيشتري برخوردار است هرچند كه تيمهاي ژاپن 
و كره هم در اين جمع جاي مي گيرند و استراليا 
را هم مي توان به آنها اضافه كرد. با اين وصف از 
آنجا كه هميشه در زمين مسابقه است كه نتيجه 
رقم مي خورد و كم نبوده اند اتفاقات غيرمترقبه 
و شگفتي ها در بزرگترين تورنمنت هاي جهان، 
پيش بيني قطعي، امكان پذير نيست هرچند كه 
نمي توان كتمان كرد انتظار عالقه مندان به ورزش 
در كشورمان، قهرماني تيم شايسته ايران است. 
تيمي كه امروز مقابل يمن قرار مي گيرد. يمني كه 
به همراه فيليپين و قرقيزستان سه تيمي هستند كه 
براي اولين بار به جام ملتهاي آسيا راه يافته است 
اّمــــا حتي همين تيم را در دنياي حرفه اي گري، 
نبايد دستكم  گرفت. درست است كه چند سالي 
از درگيري هــــاي داخلي يمن مي گذرد اّما نبايد 
فرامــــوش كرد كه تيم ملي اين كشــــور براي 
جام ملتهاي آســــيا، در اردوهاي خارجي آماده 
شد هرچند كه اّما خود يمني ها معتقدند ايران 
سخت ترين حريف آنان در مرحله گروهي است. 
در هر حال تيم ملي كشورمان امروز اولين  ديدار 
خود را ساعت19/30 به وقت ايران مقابل يمن 
در ورزشگاه محمدبن زايد ابوظبي برگزار مي كند. 
استاديومي 42 هزار نفره كه به ورزشگاه پيروزي ها 
شهرت دارد و اميدواريم ملي پوشان كشورمان به 
بردي پرگل مقابل اين حريف دست پيدا كرده و 

از همين ابتدا، گربه را دم حجله بكشند.
جام هفدهم با آرزوى مشــترك ايران و 

چند تيم ديگر براي قهرماني
به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمين دوره 
رقابت هاى فوتبال جام ملت هاى آســــيا 2019 
امارات از 15 دى  آغاز شــــد و 12 بهمن ماه به 
پايان خواهد رسيد. تيم ملى فوتبال ايران نيز كه 
به همراه چند تيم ديگر از جمله كره جنوبى چند 

دهه است نتوانسته اند قهرمان آسيا شوند، اين 
مسابقات را با آرزوى رسيدن به اين عنوان آغاز 
مى كنند.در پايان مرحله مقدماتى اين مسابقات 
از هر گروه دو تيم به مرحله يك هشتم نهايى 
راه مى يابند و عالوه بر آن، 4 تيم سوم گروه هاى 
شش گانه كه بهترين نتايج را كسب كرده اند هم 

به اين مرحله صعود مى كنند.
گروه بندى اين مســابقات به صورت 

زير است:
گروه A: امارات، تايلند، هند و بحرين

گروه B: استراليا، سوريه، فلسطين و اردن
گروه C: كره جنوبى، چين، قرقيزســــتان 

و فيليپين
گروه D: ايران، عراق، ويتنام و يمن

گــــروه E: عربســــتان، قطــــر، لبنان و 
كره شمالى

گــــروه F: ژاپن، ازبكســــتان، عمان و 
تركمنستان

برنامه كامل هفدهمين دوره رقابتهاى جام 
ملت هاى آسيا از امروز به بعد به شرح زير 

است:
دوشنبه، 17 دى ماه 1397

بازى شماره 5/ گروه C| چين - قرقيزستان، 
ساعت 15، ورزشگاه خليفه بن زائد شهر العين

 |C گــــروه   /6 شــــماره  بــــازى 
كره جنوبى - فيليپين، ساعت 17:30، ورزشگاه  

آل مكتوم شهر دبى
بازى شــــماره 7/ گروه D| ايران - يمن، 
ســــاعت 20، ورزشــــگاه محمد بن زائد شهر 

ابوظبى
سه شنبه، 18 دى ماه 1397

عراق - ويتنام،   |D بازى شماره 8/ گروه
ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبى

 |E گــــروه   /9 شــــماره  بــــازى 
عربســــتان - كره شمالى، ساعت 20، ورزشگاه 

رشيد شهر دبى
چهارشنبه، 19 دى ماه 1397

بازى شماره 10/ گروه F| ژاپن - تركمنستان، 
ساعت 15، ورزشگاه النهيان شهر ابوظبى

 |F گــــروه شــــماره 11/  بــــازى 
ازبكســــتان - عمان، ساعت 17:30، ورزشگاه 

شارجه شهر شارجه
بازى شــــماره 12/ گروه E| قطر - لبنان، 
ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العين

پنجشنبه، 20 دى ماه 1397
بازى شماره 13/ گروه A| بحرين - تايلند، 

ساعت 15، ورزشگاه آل مكتوم شهر دبى

بازى شماره 14/ گروه B| اردن - سوريه، 
ســــاعت 17:30، ورزشگاه خليفه بن زائد شهر 

ا لعين
بازى شماره 15/ گروه A| هند - امارات، 

ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبى
جمعه، 21 دى ماه 1397

 |B گــــروه شــــماره 16/  بــــازى 
فلسطين - استراليا، ساعت 15، ورزشگاه رشيد 

شهر دبى
بازى شماره 17/ گروه C| فيليپين - چين، 
ســــاعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 

ابوظبى
 |C گــــروه شــــماره 18/  بــــازى 
قرقيزستان - كره جنوبى، ساعت 20، ورزشگاه 

هزاع بن زائد شهر العين
شنبه، 22 دى ماه 1397

ويتنام - ايران،   |C بازى شماره 19/ گروه
ساعت 15، ورزشگاه آل نهيان شهر ابوظبى

يمن - عراق،   |D بازى شماره 20/ گروه
ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازى شماره 21/ گروه E| لبنان - عربستان، 
ساعت 20، ورزشگاه آل مكتوم شهر دبى

يكشنبه، 23 دى ماه 1397

 |E گــــروه شــــماره 22/  بــــازى 
كره شمالى - قطر، ساعت 15، ورزشگاه خليفه 

بن زائد شهر العين
بازى شــــماره 23/ گروه F| عمان - ژاپن، 

ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبى
 |F گــــروه شــــماره 24/  بــــازى 
تركمنستان - ازبكستان، ساعت 20، ورزشگاه 

رشيد شهر دبى
دوشنبه، 24 دى ماه 1397

بازى شماره 25/ گروه A| امارات - تايلند، 
ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العين

بازى شماره 26/ گروه A| هند - بحرين، 
ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه شنبه، 25 دى ماه 1397
 |B گــــروه شــــماره 27/  بــــازى 
فلسطين - اردن، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد 

بن زائد شهر ابوظبى
بازى شــــماره 28/ گروه B| اســــتراليا - 
سوريه، ساعت 17:30، ورزشگاه خليفه بن زائد 

شهر العين
چهارشنبه، 26 دى ماه 1397

 |C گــــروه شــــماره 29/  بــــازى 
كره شمالى - چين، ساعت 17:30، ورزشگاه آل 

نعيان شهر ابوظبى
 |C گــــروه شــــماره 30/  بــــازى 
قرقيزستان - فيليپين، ساعت 17:30، ورزشگاه 

رشيد شهر دبى
ايران - عراق،   |D بازى شماره 31/ گروه

ساعت 20، ورزشگاه آل مكتوم شهر دبى
ويتنام - يمن،   |D بازى شماره 32/ گروه
ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العين

پنجشنبه، 27 دى ماه 1397
 |F گــــروه شــــماره 33/  بــــازى 
عمان - تركمنســــتان، ساعت 17:30، ورزشگاه 

محمد بن زائد شهر ابوظبى
بازى شماره 34/ گروه F| ژاپن - ازبكستان، 

ساعت 17:30، خليفه بن زائد شهر العين
بازى شماره 35/ گروه E| عربستان - قطر، 

ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبى
بازى شماره 36/ گروه E| لبنان - كره شمالى، 

ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
برنامه مرحله يك هشتم نهايى

يكشنبه، 30 دى ماه 1397
 -B بازى شماره 37/ ديدار تيم اول گروه
تيم ســــوم برتر يكى از گروه هاى acd، ساعت 

15، ورزشگاه آل مكتوم شهر دبى
بازى شــــماره 38/ ديــــدار تيم دوم گروه 
A- تيم دوم گروه C، ســــاعت 18، ورزشــــگاه 

هزاع بن زائد شهر العين

 -D بازى شماره 39/ ديدار تيم اول گروه
تيم ســــوم برتر يكى از گروه هاى bef، ساعت 

20، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبى
دوشنبه، اول بهمن ماه 1397

بازى شــــماره 40/ تيم اول گروه F- تيم 
دوم گروه E، ســــاعت 15، ورزشگاه شارجه 

شهر شارجه
بازى شــــماره 41/ تيم دوم گروه B- تيم 
دوم گروه F، ســــاعت 18، ورزشگاه خليفه بن 

زائد شهر العين
بازى شــــماره 42/ تيم اول گروه A- تيم 
سوم برتر يكى از گروه هاى cde، ورزشگاه زائد 

شهر ابوظبى
سه شنبه، 2 بهمن ماه 1397

بازى شــــماره 43/ تيم اول گروه C- تيم 
ســــوم برتر يكى از گروه هاى abf، ساعت 17، 

ورزشگاه رشيد شهر دبى
بازى شــــماره 44/ تيم اول گروه E- تيم 
دوم گروه D، ســــاعت 20، ورزشگاه آل نهيان 

شهر ابوظبى
برنامه مرحله يك چهارم نهايى

پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397
بازى شــــماره 45/ برنده بازى شماره 37 - 
برنده بازى شــــماره 40، ساعت 17، ورزشگاه 

محمد بن زائد ابوظبى
بازى شــــماره 46/ برنده بازى شماره 38 - 
برنده بازى شــــماره 39، ساعت 20، ورزشگاه 

ورزشگاه آل مكتوم دبى
جمعه، 5 بهمن ماه 1397

بازى شــــماره 47/ برنده بازى شماره 43 - 
برنده بازى شــــماره 44، ساعت 17، ورزشگاه 

زائد شهر ابوظبى
بازى شــــماره 48/ برنده بازى شماره 42 - 
برنده بازى شماره 41، ساعت 20، ورزشگاه هزاع 

بن زائد شهر العين
مرحله نيمه نهايى

دوشنبه، 8 بهمن ماه 1397
بازى شــــماره 49/ برنده بازى شماره 46 - 
برنده بازى شماره 45، ساعت 18، ورزشگاه هزاع 

بن زائد شهر العين
سه شنبه، 9 بهمن ماه 1397

بازى شــــماره 50/ برنده بازى شماره 47 - 
برنده بازى شــــماره 48، ساعت 18، ورزشگاه 

محمد بن زائد شهر ابوظبى
ديدار فينال

جمعه، 12 بهمن ماه
بازى شــــماره 51/ برنده بازى شماره 49 - 
برنده بازى شــــماره 50، ساعت 18، ورزشگاه 

زائد شهر ابوظبى

مهدوى كيا: كار تيم ملى با ژاپن، كره و استراليا سخت است
مدافع سابق تيم ملى فوتبال ايران 
گفت:ژاپن، كره و استراليا تيم هاى بسيار 
قدرتمندى هستند و اين كشورها از نظر 
امكانات شـــرايط بسيار خوبى دارند، به 
همين دليل كار تيم ما سخت خواهد بود.به 
گزارش خبرنگار اعزامى فارس از امارات، 
مهدى مهدوى كيا كه به همراه على دايى 
جزو ميهمانان ويژه ديدار افتتاحيه جام 
ملت هاى آسيا بود گفت: براى ديدار تيم ملى ايران با يمن در ابوظبى خواهم 
بود كه بازى تيم ملى را تماشا كنم. بعد از آن امارات را ترك خواهم كرد ولى 
ان شااهللا براى فينال جام ملت هاى آسيا به امارات بر مى گردم.مهدوى كيا 
افزود: ژاپن، كره و استراليا تيم هاى بسيار قدرتمندى هستند و كار خيلى سخت 
است. بايد قبول كنيم كه اين كشورهايى كه نام بردم از نظر امكانات شرايط 

بسيار خوبى دارند و به همين دليل كار تيم ما سخت خواهد بود.
پهلوان كشور جمعه در كرج مشخص مى شود

رقابت هاى كشتى پهلوانى بزرگساالن كشور و انتخاب پهلوان سال 1397، 
روز جمعه در شهر كرج برگزار مى شود.به گزارش خبرگزارى فارس و به نقل 
از فدراسيون كشتى، اين مسابقات صبح و عصر روز جمعه 21 دى ماه در 
مجموعه ورزشى انقالب كرج، به نام زنده ياد پهلوان عليرضا سليمانى دارنده 
6 عنوان پهلوانى كشـــور (پهلوان باشى و ركوردار بازوبند پهلوانى)، دارنده 
مدال طالى كشتى سنگين وزن جهان، طالى بازى هاى آسيايى و 5 مدال طال 
و يك مدال برنز آسيا برگزار مى شود.در اين رقابت ها بازوبند پهلوان كشور 
با حضور مسئوالن ورزش، توسط خانواده معظم يكى از شهداى استان البرز 

بر بازوى پهلوان سال 97 كشور بسته خواهد شد.
عزيزى: از لحاظ فنى طرفدار كى روش  هستم

پيشكسوت فوتبال ايران و بازيكن سابق تيم 
كلن آلمان مى گويد كى روش خدمات زيادى به 
فوتبال ايران داشته اما اگر قرار است بماند بايد 
شرايط قراردادش براى همه مشخص باشد.خداداد 
عزيزى در گفت وگو با خبرنگار ورزشى ايسنا، 
اظهار داشت: تيم ملى ايران صد درصد شخصيت 
قهرمانى دارد. كى روش هم نباشد، تيم ملى ايران 
هميشه شخصيت قهرمانى داشته است. با اينكه 
گاهى منتقد كى روش و ادبيات او بوده ام، اما بدون هيچ تعارفى از لحاط فنى 
جزو طرفداران كى روش هستم. در اوايل حضور كى روش چنين نظرى نداشتم، 
اما پس از مدتى جزو طرفداران بازى ايران از لحاظ فنى بودم و معتقدم كه 
كى روش فوتبال ما را به خصوص در سازماندهى دفاعى متحول كرده است.
اميدوارم تيم ما قهرمان شود و كى روش به فوتبال ما همچنان خدمت كند.
نخستين شگفتى جام با شكست استراليا مقابل اردن رقم خورد

تيم ملى فوتبال استراليا يكى 
از مدعيان قهرمانى جام ملت هاى 
آسيا، در نخستين مسابقه خود در 
اين رقابت ها مقابل اردن شكست 
خورد.به گزارش ايرنا، در روز دوم 
برگزارى جام ملتهاى آسيا 2019، 
تيم اردن اولين شگفتى جام را رقم 
زد و تيم مدعى اســـتراليا را با يك 

گل شكست داد. تك گل اردن در اين مسابقه را اناس بنى ياسين در دقيقه 
26 روى پاس موسى اسماعيل به ثمر رساند.چند دقيقه بعد از اين گل، اردن 
مى توانست اختالف را بيشتر كند كه ضربه ايستگاهى بازيكنان اين تيم به 

تيرك دروازه كانگروها برخورد كرد. 
ضمناً در ديگر ديدار هند 4 بر يك تايلند را شكست داد.

اخبار كوتاه داخلى

با حكم سرپرست وزارت بهداشت، معاون 
وزيـــر و رييس ســـازمان غذا و دارو منصوب 

شد.
به گزارش ايسنا بنابر اعالم وبدا،  دكتر سعيد 
نمكـــى در حكمى دكتر مهدى پيرصالحى را به 

عنوان معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو 
منصوب كرد.

همچنين سرپرست وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشـــكى هم در حكمى دكتركيانوش 
جهانپور را به عنوان سرپرست مركز روابط عمومى 

و اطالع رسانى وزارت بهداشت منصوب كرد.
به گزارش ايســـنا، دكتر ســـعيد نمكى از 
تالش هاى دكتر عباس زارع نژاد در مدت تصدى 
مســـئوليت مركز روابط عمومى و اطالع رسانى 

وزارت بهداشت تشكر كرد.

انتصابات جديد در وزارت بهداشت بهره بردارى از 100 مركز ترك الكل 
دولتى در بهمن

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشـــت از 
بهره بردارى از 70 مركز تشخيص زودهنگام سرطان و كلينيك هاى بيمارى هاى 
غيرواگير، 100 كلينيك ديابت و 100 مركز ترك الكل در هفته ابتدايى بهمن 
خبر داد و گفت: ما اعتياد به الكل را يك بيمارى مى دانيم و بايد با آن مانند 

بيمارى برخورد كنيم.
دكتر مهدى شادنوش در گفت وگو با ايسنا، از افتتاح و بهره بردارى از 70 
مركز تشخيص زودهنگام سرطان و كلينيك هاى بيمارى هاى غيرواگير در هفته 
اول بهمن ماه خبر داد و گفت: همچنين حداقل 100 كلينيك ديابت جديد 
در بيمارستان ها و مراكز شهرستان ها و 100 مركز ترك اعتياد الكل را در هفته 
ابتدايى بهمن ماه به صورت همزمان افتتاح مى كنيم كه از زمان افتتاح شروع به 
ارائه خدمت مى كنند. وى افزود: به هرحال ايجاد مراكزى مانند مركز ترك اعتياد 
الكل نيازمند يكسرى مقدمات پيچيده مانند تعيين تعرفه و نوع خدماتى كه ارائه 
مى شود، بود كه تقريبا اقدامات كارشناسى آن ها در حال نهايى شدن است. 

مراسم گراميداشت پنجاه و يكمين 
سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا 

تختى امروز برگزار مى شود.
به گزارش خبرگزارى مهر، مراسم 
پنجاه و يكمين سالگرد درگذشت جهان 
پهلوان غالمرضا تختى از ساعت 9 تا 
12 در ابن بابويه شهر رى بر سر مزار 
وى برگزار مى شود. فدراسيون كشتى 
و روابط عمومى ستاد برگزارى مراسم 
جهان پهلوان تختى از تمامى عالقمندان 
بــــه آن پهلوان دعوت كرده تا در اين 
مراسم شركت كنند.بخشى از زندگينامه 
و افتخارات جهان پهلوان تختى به شرح 

زير است:
غالمرضا تختى در پنجم شهريور 
ســــال 1309 درخانواده اى مذهبى و 
متوسط در محله خانى آباد تهران بدنيا 
آمد. رجب خان پدر تختى غير از وى 
دو پسر و دو دختر داشت كه همه آنها 
بزرگتر از رضا بودند. تختى از20سالگى 
كشتى را در باشگاه پوالد زيرنظر حبيب 
اله بلور آغــــاز كرد. وى در رقابتهاى 
قهرمانى كشــــور طى سالهاى 1329 تا 
1338در وزنهاى 6-7-8 هشــــت بار 
قهرمان كشور شد.غالمرضا همچنين 
سه بار پهلوان ايران و در اولين حضور 

خــــود در تيم ملى در رقابتهاى جهانى 
1951 هلسينكى دروزن 79 كيلوگرم 
صاحب مدال نقره شــــد. وى در اولين 
حضور خود در المپيك در رقابت هاى 
1952 هلســــينكى با شكست مقابل 
كوريدزه از شــــوروى صاحب مدال 

نقره شد.
افتخارات پهلوان بزرگ كشــــتى 
ايران در رقابتهاى جهانى 1959 و 1961 
و 1962 تهران،  يوكوهاما  و توليدو با 
كسب دو  مدال طال و يك مدال نقره 
ادامه يافت. تختى در رقابتهاى المپيك 
1956و1960 ملبــــورن و رم صاحب 

1مدال طال و1مدال نقره و در بازيهاى 
آسيايى 1958 توكيو صاحب مدال طال 
شــــد.تختى آخرين بار در رقابت هاى 

جهانى 1966 توليدو دوبنده تيم ملى را 
به تن كرد و اولين كشــــتى گير ايرانى 
است كه موفق شد در سه وزن صاحب 
مدال شود. وى همچنين پر افتخار ترين 
كشتى گير تاريخ كشتى ايران در المپيك 
است. وايكينگ پالم سوئدى، عادل آتان 
ترك، بوريس كواليف روس، پيتر بيلر 
امريكايى، ديتريش آلمانى، ويحزيستيوك 
روس، عصمت آتلى ترك، حســــن 
كنگور ترك، الكساندر مدويد بالروس 
و احمــــد آئيك ترك مهمترين رقيبان 
تختــــى در 14 ســــال حضور وى در 
عرصه بين المللى بودند.تختى در ليست 

بهترين هاى قرن فيال در جايگاه سيزدهم 
قــــرار دارد و در رقابتهاى جهانى2007 
باكو نيز از وى به عنوان يكى از مشاهير 
كشــــتى دنيا تجليل شد.تختى در آبان 
ماه 1345زندگى مشترك خود را آغاز 
كرد و بابك تنها يادگار تختى اســــت.
وى ســــرانجام در روز 17دى ماه سال 
1346در حاليكــــه بابك 4ماهه بود در 
هتل آتالنتيك سابق درگذشت. غالمرضا 
تبلور آرزوهاى يك ملت بود او سمبل 
تاريخ ماســــت. مردى كه درميان مردم 
زيست و از ميان مردم رفت و پيكرش 

در ابن بابويه شهر رى آرام گرفت.

فقدان جهان پهلوان تختى از نيم قرن گذشت

تختي آن قهرمان
آن قهرمان ملي ايران

اسطوره وار بود
او در حماسه ي جاويدي

با اقتدار بود
در سرزمين مردم نام آور

مردي دلير، دالور
مردي شگفت 
بر پا به افتخار

عشق و صفاي او به دل مردم
او خادمي به عرصه دوران

تختي آن گيو پايدار
شهنامه را نمونه احسان
تاريخ را نمونه احرار

مردي درستكار
مردي شريف بود

افسانه وار
نام آورى نمونه گردان
آن قهرمان ملى ايران

17 دى سالگرد درگذشت تختى

   بانو فرشيد افشار

تختي آن قهرمان

كلوپ: قهرمانى حذفى مشكلى را 
حل نمى كند

يورگن كلـــوپ مدعى شـــده مردمى
كـــه از ليورپول جـــام مى خواهند به قهرمانى
حذفى راضى نيســـتند و اگر اين تيم قهرمان
شـــو د هم مى گوينـــد چرا قهرمـــان ليگ

نشده است.
به گزارش خبرگزارى مهر، يورگن كلوپ،
سرمربى تيم فوتبال ليورپول، معتقد است حتى اگر
تيمش در جام حذفى قهرمان هم بشود براى ساكت
كردن برخى از انتقادات كافى نيست. تيم او بعد از شكست مقابل منچسترسيتى اولين
بازى اش را بايد  مقابل وولورهمپتون انجام دهد.از طرفى ليورپول با اين كه با هدايت
كلوپ پيشرفت زيادى كرده است، اما جامى نبرده است. با اين حال كلوپ معتقد
است بردن جام حذفى براى آن ها يك مزيت به حساب نمى آيد.كلوپ گفت: به
نظرم براى ما و چلسى سخت ترين قرعه در مرحله اول ليگ كاپ رقم خورد. ما بايد
درباره همه شرايط فكر كنيم.كلوپ همچنين نامزد بهترين مربى ماه ليگ برتر انگليس 

شده است.
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته سوم دي

كاس ها:  ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
نمايشگاه هايي با موضوعات:

ü قرآن و ادبيات  ü  سوگند در قرآن ü مهدويت و 
غيبت حضرت مهدي)عج(   ü  افسانه ها و اسطوره ها 

ü بريل
اطاعات بيشتر:22866465

شهردار محترم بهنمير
جناب آقاي حسين جان جهاني

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان را به 
شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند 
متعال براي آن عزيز سفر كرده غفران الهي و براي شما 

و بازماندگان صبر و سامتي مسئلت داريم. 
دفتر نمايندگي و خبرنگاري روزنامه اطاعات در بهنمير
فرج اه سليمانيان

همكار گرامي، جناب آقاي دكتر حسين كشاورز
درگذش��ت م��ادر گرامي تان را ب��ه جنابعالي و خانواده 

محترم صميمانه تسليت مي گويم.
دكتر سيدمحمود طباطبايي

جناب آقاي دكتر محمود فرزان
با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن 
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزومندم.
دكتر كورش شميمي

جناب آقاي مهندس فرهاد منتصر كوهساري
مدير كل محترم تامين و مهندسي تجهيزات

ب��ا كمال تأس��ف و تأٍثر درگذش��ت وال��ده گراميتان را 
حضور جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده 
از درگاه ايزدمنان براي آن مرحومه طلب مغفرت و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
مديران و كاركنان شركت ساختماني پرهام

سركار خانم شها احمدي 
مديريت محترم آژانس ققنوس 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همس��ر گراميتان را 
تس��ليت ع��رض نموده و براي كلي��ه بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم. 
اسدا... عس�گراوادي، محمدحسن شمس فرد، 

حميدرضا مناقبي 

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر شهريار لسان پزشكي
عضو محترم هيئت مديره انجمن علمي 

متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان را به حضور 
جنابعالي و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از 
درگاه خداوند متعال براي آن ش��ادروان آمرزش الهي و 

براي شما و بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.
هيئت مديره انجمن علمي متخصصين
 علوم آزمايشگاهي باليني ايران

جناب آقاي دكتر نيلفروش زاده
باكمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده و براي 
آن مرح��وم غف��ران الهي و براي آن جناب و بازماندگان 
صبر و شكيبايي از درگاه ايزد يكتا مسئلت مي نماييم.
هيئت مديره انجمن متخصصين پوست ايران

جناب آقاي مهندس سعيد ظاهرگيور
با كمال تأثر و تأس��ف غم از دس��ت دادن پدر عزيزتان را 

تسليت عرض مي نماييم.
و از درگاه ايزدمنان براي آن مرحوم غفران الهي و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
شركت ساختماني كولهام

ده سال گذشت 
در هفده��م ديماه 87 همس��ر عزيزم پ��در و پدربزرگ 
خوبمان تيمسار س�رتيپ مهندس عبدالحسين 
ملك پور اس��تاد تواناي زندگي مان از ما گسس��ت و به 
ابدي��ت پيوس��ت. يادش هميش��ه در قلب مان جاودانه 
خواهد بود و به روال هر سال هزينه سالگرد به مستمندان 

اهدا خواهد شد. 
همسر: بهجت مكرم )ملك پور(

فرزندان: بهرام � مريم و بيژن
نوه ها: نيلوفر � بابك � مهسا و كورش

عروسها: شيده و پولين 

جناب آقاي مهندس علي نجفي 
مديرعامل محترم 

شركت آينده سازان صنعت سيمان 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت مادر همسر گراميتان 
را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از 
درگاه ايزد منان براي آن مرحومه طلب مغفرت و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان
شركت هاي گروه صنعتي ايران

جناب آقاي دكتر ايرج قدوسي
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 

مي نماييم.
بيمارستان ايرانمهر
دكتر علي اكبر خورسندي و بانو

بسمه تعالي
كرباي�ي رمض�ان علي ش�املو جانباز اهل ش��هر 
ش��هيدپرور اس��تان البرز و ب��رادر دو ش��هيد محمد و 
حسين شاملو پس از 33 سال تحمل درد و رنج ناشي از 

مجروحيت به خيل همرزمان شهيدش پيوست.
پيكر جانباز در روز 97/10/14 با حضور مردم شهر كرج 
و اقوام و بس��تگان در شهرستان اشتهارد در كنار فرزند 

مرحومش اميد شاملو به خاك سپرده شد.
اين جانباز اعصاب و روان پس از 23ماه حضور مس��تمر 
 در جبهه ه��ا براث��ر انفج��ار و اصابت خمپ��اره به درجه 

جانبازي رسيد.
با آرزوي شادي روح آن عزيز سفر كرده و صبر و سامتي 

براي تمامي بازماندگان. 
از طرف خانواده شاملو

پانزدهمين سالگرد فوت
 بي بي سكينه مصطفوي اناري 

يادش گرامي باد.
مهدوي اناري 

هفدهم دي  سي امين سالگرد 
درگذشت برادر و دايي عزيزمان شادروان

 )حسن كاظمي( 
قاضي سابق دادگستري 

را گرامي مي داريم. 
رباب كاظمي، محمد عصاري

 دكتر آرش عصاري، مهندس رضا عصاري 

بازگشت همه به سوي اوست
دوست عزيز جناب آقاي فرشيد فاح

با نهايت تأثر و تأسف درگذشت برادر گراميتان را خدمت 
شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند 
متع��ال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي آرزومنديم.
حامد صديقي و دوستان شما 
در بوتيك سربينه

بقا مختص ذات يگانه اوست
با اندوه فراوان و قلبي شكسته درگذشت

 همسري بزرگوار، فداكار و مهربان شادروان

را به اطاع مي رساند.
مراس��م ختم روز دوشنبه 97/10/17 از ساعت 20 الي 
21:30 در مس��جدالرضاء)ع( واقع در خيابان خرمشهر 

ميدان نيلوفر برگزار مي گردد.
حضور ش��ما عزيزان موجب ش��ادي روح آن مرحومه و 

تسلي دل بازماندگان خواهد بود.
خانواده ه�اي: ابراهيم�ي، نصيرپور اس�كويي و 

ساير بستگان 

ماندن براي اوست
شادروان مهندس محمد پورفتحي

فراق بيست و هفت ساله ات چه جانسوز و چه غمناك 
به يقين خاطره خوبيهايت از ياد رفتني نيست

هفده دي ماه 70 عش��ق از 
پياله ريخت

خواب از سبوي عشق سفر 
كرد

كدام اندوهت را بگويم 
بودن يا نبودنت را

نامت گراميست و تاجي از 
عشق بر سر دارد
گرچه دير است 

اما هميشه با تو سخن مي گويم
در پناه ياد تو رازي است بي پناه

كاوه پورفتحي

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرینه فناور شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 221522 و شناسه ملی 10102628069 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : - موارد زیر به اختیارات هیئت مدیره الحاق گردید. هیئت مدیره مجاز 
اس���ت اختیارات خود را با حق توکیل جهت اخذ صمانت نامه بانکی ،تسهیات و هر 

گونه تعهد در راستای انجام امور وکالت تفویض نماید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310577(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام
 به شماره ثبت 14169 و شناسه ملی 10100532514 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/10 و مجوز شماره 
122/38839 مورخ 97/6/13 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: ماده 38 اساسنامه را به ش���رح ذیل اصاح گردید : ماده 38 – پاداش اعضاء 
هیئت مدیره هر س���ال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از 
سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار 
هیئت مدیره گذارده ش���ود. این نس���بت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که 
همان س���ال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. ماده 54 اساسنامه را به 
شرح ذیل اصاح نمود: ماده 54 – مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان 
شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات اباغ ش���ده توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به 
رعایت مقررات اباغ ش���ده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 
که معامات سهام ش���رکت در آن صورت می گیرد، می باش���ند. اساسنامه جدید 

شرکت در 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310578(

آگهی تغییرات شرکت آکام تجارت تیراژه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 397988 و شناسه ملی 10320487360 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ش���ماره ثبت 13873 شماره شناسه ملی 
10100523660 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرس���ی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 
28650 شماره شناسه ملی10320721862 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی 

به 1396/12/29 انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312359( 

آگهی تغییرات
 شرکت سازه آب تجهیز خوزستان سهامی خاص

 به شماره ثبت 453026 و شناسه ملی 14003996358 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/09/06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 

بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت راه و ساختمان سازه سازان )سهامی 

خاص( به شماره ثبت 62341 و شناسه ملی 10101073600 آقای وحید 

حدادیان به ش���ماره ملی 0451669894 آقای محمدرضا اخوان به شماره 

ملی 4284162853 آقای محسن جبلی ش���ماره ملی 0452013720 

به عن���وان بازرس اصلی و خانم آرزو کرمی ش���ماره ملی 0082747059 

به عنوان بازرس علی البدل برای یکس���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312363( 

آگهی تغییرات
 شرکت سازه آب تجهیز هرمزگان سهامی خاص

 به شماره ثبت 452669 و شناسه ملی 14003981568 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: رضا حدادیان به ش���ماره ملی 0450964477 به نمایندگی 
از شرکت راه و س���اختمان سازه سازان )س���هامی خاص( به شناسه ملی 
10101073600 به عنوان رئیس هیئت مدیره، وحید حدادیان به ش���ماره 
ملی 0451669894 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا اخوان 
به شماره ملی 4284162853 به عنوان عضو هیئت مدیره و ودود درخشان 
به شماره ملی 1465149023 به عنوان مدیرعامل )خارج از اعضاء( انتخاب 
گردیدند. کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل )در غیاب 
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312362( 

آگهی تغییرات
 شرکت سازه آب تجهیز هرمزگان سهامی خاص

 به شماره ثبت 452669 و شناسه ملی 14003981568 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/09/06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ش���رکت راه و ساختمان سازه 

سازان )سهامی خاص( به شناسه ملی 10101073600 -وحید حدادیان 

به ش���ماره مل���ی 0451669894 و محمدرضا اخوان به ش���ماره ملی 

4284162853 بعن���وان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س���ال انتخاب 

گردیدند. محسن جبلی به ش���ماره ملی 0452013720 به عنوان بازرس 

اصلی و آرزو کرمی به ش���ماره ملی 0082747059 ب���ه عنوان بازرس 

علی البدل برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتش���ار 

اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312361( 

آگهی تغییرات 
شرکت سازه آب تجهیز خوزستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 453026 و شناسه ملی 14003996358 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به ش���ماره ملی 0450964477 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره آقای وحید حدادیان به ش���ماره ملی 0451669894 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا اخوان به ش���ماره ملی 
4284162853 به عنوان عضو هیئت مدی���ره آقای نعیم زبیدی عریض به 
ش���ماره ملی 1829569457 به عنوان مدیرعامل )خارج از اعضاء( انتخاب 
گردیدند کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل )در غیاب 
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312360( 

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هفده شهر تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 338163 و شناسه ملی 10103777442 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 ،سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000000 ریال به مبلغ 15000000000 ریال منقس���م به 15000000 سهم 1000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده 

اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312356( 

آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر خاک دامغان سهامی خاص
 به شماره ثبت 163619 و شناسه ملی 10102062215 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرس���تان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر، خیابان سهند، خیابان هویزه، پاک 34، طبقه همکف 

کدپستی1559943611 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312357( 

آگهی تغییرات

 شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان سهامی خاص

 به شماره ثبت 424199 و شناسه ملی 10320763050 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/08/19 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس���ی فریوران راهبرد با شماره 

ثبت 3309 و شناس���ه ملی 10861873119 به عن���وان بازرس اصلی و 

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوش���امنش با شماره ثبت 10832 و 

شناس���ه ملی 10100434110 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتش���ار 

جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان 

سال مالی 1397/06/31 تصویب گردید.

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312355( 

آگهی تغییرات  شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان

 شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 448238 و شناسه ملی 14003833672
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/08/05 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، برای 

سال مالی منتهی به 1397/6/31 به تصویب رسید موسسه حسابرسی 

فریوران راهبرد با شماره ثبت 3309 و شناسه ملی 10861873119 

به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش 

با ش���ماره ثبت 10832 و شناس���ه ملی 10100434110 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312354( 

آگهی تغییرات شرکت سابین تجارت آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 507385 و شناسه ملی 14006657115 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: موضوع شرکت به ش���رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساس���نامه اصاح گردید: ارائه خدمات رایانه ای و الکترونیکی کارت اعتباری و 
تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر ش���بکه ای در بازار داخلی و بین المللی به 
منظور توسعه مبادات تجاری در بازار در کلیه زمینه ها و خدمات پس از فروش 
آن، انجام مطالعات و خدمات پژوهش���ی در فن آوری های رایانه ای و تجارت 
الکترونیک غیر هرمی و غیر ش���بکه ای به منظور توسعه روزافزون بازار- انجام 
خدمات پژوهش���ی ازم در زمینه ی تولید محصوات رایانه ای غیر رسانه ای و 
خدمات فن آوری اطاعات برای توس���عه بازار فن آوری اطاعات و الکترونیک 
و افزایش سهم شرکت در آن با استفاده ش���بکه های رایانه ای محلی و ملی و 
بین المللی موجود یا با ایجاد ش���بکه های ارتباطی و فن آوری اطاعاتی مورد 
لزوم- انجام مراودات بین المللی ازم در جهت تولید و توس���عه نرم افزارهای 
رایانه ای مورد نظر و توس���عه بازار تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه 
ای- طراحی و ایجاد سیس���تم های نرم افزاری رایانه ای غیر رسانه ای یا خرید 
داخلی و خارجی آن ها برای انجام تجارت الکترونیکی غیر هرمی و غیر ش���بکه 
ای از جمله کارت های اعتباری و مبادات الکترونیکی و توسعه آن ها متناسب 
با فن-آوری اطاعات روز- انجام هر نوع س���رمایه گ���ذاری در حوزه فن آوری 
اطاعات یا مشارکت با افراد اعم از حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی به منظور 
تولید خدمات فن آوری اطاعات وتأسیس شعبه یا نمایندگی در حوزه فن آوری 
اطاعات در داخل کشور و خارج از آن.” انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در 
زمینه های سخت افزاری یا نرم افزاری ش���رکت و بازار تجارت الکترونیک غیر 
هرمی و غیر ش���بکه ای، خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای، 
اقدام به هرگونه فعالیت خدمات پژوهشی و آموزشی و خدماتی در حوزه ی فن 
آوری اطاعات و ارتباطات، انجام هرگونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری 
در شرکت های بورسی و غیر بورسی و سایر محصوات عرضه شده در بازار پول و 
سرمایه در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه.” و انجام هر گونه 
عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای حصول به هدف 
ش���رکت ازم و مفید بوده و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت 

داشته باشددر صورت لزوم پس از اخذ مجوز های ازم. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312358( 

آگهی تغییرات شرکت فواد صنعت قائنات سهامی خاص
 به شماره ثبت 469656 و شناسه ملی 14004795024 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناس���ه ملی10980002869 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای داود بذرافشان به کدملی 0491807309 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312349( 

آگهی تغییرات موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی 
به شماره ثبت 41266 و شناسه ملی 14006666839 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محمدعلی نجفی به ش���ماره ملی 0047346353 از هیئت مدیره خارج گردید. مجید طهرانیان 
به ش���ماره ملی 0030794031 ) خارج از ش���رکاء ( -عبدالحس���ین صدیقی به شماره ملی 
2228953490 ) خارج از ش���رکاء ( -میثم قاسمی به ش���ماره ملی 4591346722 ) خارج از 

شرکاء ( به اعضای هیئت مدیره قبلی اضافه و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312353( 

آگهی تغییرات شرکت پیشرو تولید برق غدیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 488139 و شناسه ملی 14005659052 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه به تاریخ 31/ 6/ 97 مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به 
شناس���ه ملی 10100549382 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی 
10840017999 به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای یکس���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312352( 

آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیان سهامی عام
 به شماره ثبت 397353 و شناسه ملی 10320476535 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 97/6/31 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
فریوران راهبرد به شناس���ه ملی 10861873119 بعنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی بهراد 
مشار به شناس���ه ملی 10840017999 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312351( 

آگهی تغییرات شرکت ویتان فارمد سهامی خاص
 به شماره ثبت 424266 و شناسه ملی 10320777573 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ماده 30 اساسنامه صرفا” در قس���مت تعداد اعضای هیئت مدیره از 
4 نفر به 3 نفر اصاح و تصویب گردیدو س���ایر متن ماده به قوت خود باقی است. در 
نتیجه این ماده صرفا” در قسمت تعداد اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تغییر یافت: 
))ماده 30- شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو که به شرح مقرر در 
قانون تجارت انتخاب می ش���وند اداره خواهد شد. اعضای هیئت مدیره همواره قابل 
عزل یا انتصاب مجدد می باشند. هر عضو هیئت مدیره یک)1( سهم از سهام شرکت 
را در طول دوران تصدی خویش به ودیعه خواهد گذارد،این س���هام بمنظور تضمین 
جهت خسارت احتمالی است که ممکن است در نتیجه مدیریت اعضاء هیئت مدیره 
مشترکا” یا منفردا” به شرکت وارد شود.س���هام مذکور قابل انتقال نمی باشد و عدم 
قابلیت انتقال آنها با الصاق مهر ))غیر قابل انتقال(( بر روی آنان تصریح و به صندوق 
شرکت سپرده خواهد شد.ماهیت ودیعه بودن این سهام مانع از استفاده صاحبان آنها 

از حق رای در مجامع عمومی و پرداخت سود سهام آنها نخواهد بود .(( 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312348( 

آگهی تغییرات شرکت ویتان فارمد سهامی خاص
 به شماره ثبت 424266 و شناسه ملی 10320777573 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: س���مت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: محمد صادق 
حس���ین الیاس خالد به ک���د فراگیرملی 77524882 به س���مت رئیس 
هیئت مدیره و عبدالمجید مصطفی لیب���ی به کد فراگیرملی 91768796 
به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و مه کامه س���هولیان به شماره ملی 
1818527898 به س���مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداس���امی به امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل به صورت ثابت 
همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش���رکت معتبر می باشد و 
اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل منفردا” همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312347( 

آگهی تغییرات 
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص

 به شماره ثبت 255756 و شناسه ملی 10102960400 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/16 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد. خرید و فروش دارائیها، تشکیل انواع شرکتها، مشارکت با سایر شرکتها، 

انجام کلیه عملیات خدمات بازرگانی مجاز، اخذ تسهیات مالی و اعتباری از اشخاص 

حقیقی و حقوقی بصورت ریالی و ارزی و انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم 

و غیرمس���تقیم برای تحقق اهداف ش���رکت ازم و مفید بوده و یا در جهت پیشبرد 

اهداف شرکت ضرورت داشته باش���د در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق 

پس از اخذ مجوزهای ازم اساسنامه جدید در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید 

و جایگزین اساسنامه قبلی شد. نام شرکت به “ شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ “ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312350( 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد
 به شماره ثبت 493793 و شناسه ملی 14005935969 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/09 و تاییدیه اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان تهران به ش���ماره 972/15/163876 مورخ97/7/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای مهدی رجبی با کد ملی 
4591307158 به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین کرامتی باکد ملی 1375730959 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312344( 

آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام

 به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 10100235615 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی 

خانزادی دارای کد ملی ش���ماره 0439838932 به نمایندگی از طرف ش���رکت سیمان ارومیه 

)سهامی عام( دارای شناسه ملی 10220016318 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312343( 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوژند شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 60073 و شناسه ملی 10101051193 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 -محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی 
-ش���هر تهران-هفت تیر-کوچه رزمندگان-خیابان غفاری-پاک 31-طبقه اول- کد پس���تی 

1588744151 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312342( 

آگهی تغییرات
 شرکت دارو درمان پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 363339 و شناسه ملی 10104092809 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به ش���رح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد 
صادق حس���ین الیاس خالد به کد فراگیر 77524882 به س���مت رئیس 
هیئت مدیره. آقای عبدالمجید مصطف���ی لیبی به کد فراگیر 91768796 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. خانم مه کامه سهولیان به شماره 
ملی 1818527898 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور و بانکی ش���رکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداس���امی به امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا” یا مدیر عامل همراه با 
امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا”و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق 
عادی و س���ایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل منفردا” همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312346( 

آگهی تغییرات
 شرکت ریل پرداز سیر سهامی عام

 به شماره ثبت 353398 و شناسه ملی 10104008480 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت باقی مانده انتخاب و 
تعیین سمت گردیدند: آقای محمد ذوالقدری به شماره ملی0065679652 
به نمایندگی از ریل پرداز نوآفرین به شناس���ه مل���ی 10103357053 
به س���مت رئیس هیئت مدیره، آق���ای محمد ترکمانه به ش���ماره ملی 
0081710011 به نمایندگی از ش���رکت س���رمایه گذاری امین اعتماد 
به شناس���ه ملی10102773194 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره، 
آقای محمد یاسر طیب نیا به ش���ماره ملی 1285853660به نمایندگی 
ازشرکت سیمرغ آهنین ایرانیان به شناسه ملی 10320255756 به سمت 
عضو هیئت مدیره، آقای آرمان اسدی به ش���ماره ملی2990637761 به 
نمایندگی از ش���رکت سرمایه گذاری اتیه اندیش���ان مس به شناسه ملی 
10102835234به س���مت عضو هیئت مدیره و آقای فرهنگ طلوعی به 
ش���ماره ملی 2938267967 به نمایندگی از شرکت ارزش افرینان فدک 
به شناسه ملی14003698249به س���مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضای مدیر عامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضای مدیر عامل 

و مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312345( 
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گرى سيك: ديگر پيش بينى سقوط نظام ايران دشوار است
ابنا: «گرى ســـيك» مشاور امنيت ملى 
آمريـــكا در دوران «جيمـــى كارتر» رئيس 
جمهورى اسبق آمريكا گفت: با وارد كردن 
فشار شديد بر حكومت ايران، به جاى آن 
كه موجب ســـقوط آن شويم، در واقع اين 

كشور را تقويت مى كنيم.
گرى سيك، كه در سال 1985 در كتابى 
با عنوان "سقوط: رويارويى تراژيك آمريكا با 
ايران" مدعى سقوط سريع جمهورى اسالمى 

ايران شده بود، اكنون در مصاحبه با ديويد گاهارى خبرنگار روزنامه امريكن 
فـــرى پـــرس اذعان كرد: اقدام نيروهاى خارجى، ايرانى ها را متحد مى 
كند و مشروعيت هرگونه تالشى براى تغيير را از بين مى برد. وى كه 
در كتاب خود در 30 سال پيش مدعى شده بود انقالب ايران به احتمال 
زياد بحران مشروعيت را در آينده تجربه خواهد كرد و اين بحران زمانى 
اتفاق مى افتد كه اين نظام ديگر كاريزما و اقتدار آيت اهللا خمينى [ره] را 
نخواهد داشت، در اين مصاحبه اذعان كرد: اين حكومت به صورت قابل 
مالحظه اى انعطاف پذير است و اين نظام در مقابل فشارهاى شديدى 
مقاومت كرده است، با عراق بعنوان حريفى بسيار سرسخت كه از سوى 
آمريكا و ديگر كشورها حمايت مى شد، جنگيد و سال ها هم منزوى 
بوده اما با وجود همه اين ها، بقايش ادامه يافته است و به همين دليل 
من ديگر پيش بينى نمى كنم كه نظام ايران در حال سقوط است و اين 

پيش بينى درست نيست. 
وزير دفاع آمريكا در زمان عمليات طبس، درگذشت

ايرنا: «هارولد براون» وزير دفاع دولت 
«جيمى كارتر» رئيس جمهورى اسبق آمريكا 
كه در سال 1359 تالش ناموفقى براى آزادى 
گروگان هاى آمريكايى بازداشـــت شده در 
تسخير النه جاسوسى در عمليات موسوم به 
طبس داشت، در سن 91 سالگى در كاليفرنيا 
درگذشـــت. علت مرگ، سرطان پانكراس 
اعالم شده است. حمله شوروى به افغانستان 
و تسخير سفارت آمريكا در ايران به دست 
دانشـــجوهاى پيرو خط امام، از جمله رويداد مهم دوران مسئوليت وى 
بود. در آوريل 1980 (ارديبهشت 1359) تيمى از يگانهاى نظامى ويژه 
آمريكا در عملياتى زير نظر براون و با اسم رمز «پنجه عقاب» به ايران 
اعزام شـــده و با اســـتقرار در 125 كيلومترى جاده طبس به يزد، قصد 
حركت به سمت تهران و تالش براى آزادسازى گروگان ها را داشتند كه 
با گرفتار شدن در طوفان شن، از اهداف خود بازماندند. براون در كتاب 
خود موســـوم به «امنيت پرستاره» از اين عمليات به عنوان «سختترين 

درس» دوران وزارتش ياد كرده است. 
روسيه: اتهامزنىها به حزباهللا درباره تشكيل دولت لبنان 

سخيف است
فارس: سفير روسيه در بيروت اتهامزنى ها به حزباهللا در پرونده 
تشـــكيل دولت لبنان را نادرست و سخيف خواند.«الكساندر زاسپكين» 
اعالم كرد: در نتيجه تحريمهاى آمريكا عليه لبنان، برخى گمان مىكنند 
كه حزباهللا روند تشكيل دولت را پيچيده كرده اما اين حتما نادرست و 
اينها تبليغاتى سخيف است و اصال اعتقادى به آن ندارم و بهتر آن است 
كه در صحبتها پيرامون اينكه چه كسى تشكيل دولت لبنان را به تأخير 
انداخته، عميق نشـــويم زيرا موضوع، نيازمند توافق براى تشكيل دولت 

است و اكنون فقط حصول اين توافق، مهم است. 
پارلمان ونزوئال دوره دوم رياستجمهورى مادورو را 

نامشروع خواند
تســـنيم: پارلمان ونزوئال با مشروعيت 
دومين دوره رياســـت جمهورى نيكالس 
مادورو رئيس جمهورى اين كشور مخالفت 
كرد. قرار است دوره دوم رياست جمهورى 
مادورو رســـما ســـه روز ديگر يعنى دهم 
ژانويه (20 دى) آغاز شـــود. خوان گويدو، 
رئيس جديد مجمع ملى (پارلمان) ونزوئال 
كه اكثريت آن در دست مخالفان دولت قرار 
دارد اعـــالم كرد دهم ژانويه مادورو غاصب 

رياست جمهورى محسوب مىشود و متعاقب آن مجمع ملى تنها نماينده 
قانونى مردم ونزوئال خواهد بود. گفتنى اســـت دو روز قبل هم "گروه 
ليما" كه متشكل از 12 كشور آمريكاى شمالى و جنوبى است از مادورو 
خواست قدرت را به پارلمان واگذار كند و خواستار برگزارى انتخابات 

رياست جمهورى جديد شد. 
مخالفت ارتش برزيل با ايجاد پايگاه نظامى آمريكا

تسنيم: اظهارات رئيس جمهورى جديد برزيل درباره تمايلش براى ايجاد 
يك پايگاه نظامى آمريكا در خاك خود، با مخالفت ارتش اين كشور روبرو 
شد. يك مقام ارشد ارتش برزيل اين مطلب را اعالم كرد. رئيس جمهورى 
جديد برزيل روز پنجشنبه در مصاحبهاى گفت: از احتمال ايجاد يك پايگاه 
نظامى اياالت متحده در خاك برزيل استقبال مى كنم زيرا حمايت روسيه از 
ديكتاتورى نيكالس مادورو رئيس جمهورى ونزوئال موجب تشديد تنشها 

در منطقه شده و يك تحول نگران كننده به شمار مى رود. 
وزير خارجه آلمان: روسيه بايد از موشكهاى ميان برد، 

خلع سالح شود
فارس: وزير خارجه آلمان ضمن متهم 
كردن روســـيه به نقض پيمان منع موشك 
هاى هستهاى ميان برد گفت كه مسكو بايد 
از اين نوع موشـــكها خلعسالح شود و 
امكان آزمودن اين اقدام هم وجود داشـــته 
باشد.«هايكو ماس» درباره پايان يافتن پيمان 
 (INF ) منع موشـــكهاى هستهاى ميانبرد
هشـــدار داد و گفت كه چنين وضعيتى بر 
روى امنيت اروپا تاثير خواهد داشت. ماس 
با اشـــاره به اينكه بايد براى توافقى چند جانبه گفتوگو شـــود، گفت: 
پيمان INF به مدت چندين دهه در تامين امنيت ما موثر بوده است و 

اين پيمان به وضوح بر امنيت اروپا متمركز است. 
واكنش تند مسكو به جدايى تاريخى كليساى ارتدوكس 

اوكراين از كليساى روسيه
ايسنا: كليساى ارتدوكس اوكراين در اقدامى تاريخى رسما از كليساى 
روســـيه جدا و مســـتقل شد. اين جدايى با واكنشهاى تندى در روسيه 
مواجه شده است. كليساهاى اوكراين قرنها تحت نظارت و اختيار رهبران 
كليساى ارتدوكس روسيه فعاليت مىكردند. روسيه، كىيف را مهد تاريخى 
كليســـاى ارتدوكس روسيه مىداند. كليساى ارتدوكس اوكراين از زمان 
استقالل اين كشور از روسيه در سال 1992، همواره خواستار جدايى از 
سيطره كليساى ارتدوكس اين كشور هم بود. اما نه سراسقفهاى روس و 
نه عالىترين مقامهاى مذهبى ارتدوكس قسطنطنيه، حاضر به پذيرش اين 
خواست نبودند. كليساى ارتدوكس روسيه هم گفته كه تمامى مراسمهاى 

مشترك بين دو كليسا را متوقف خواهد كرد.
پادشاه مالزى استعفا كرد

مهر: رسانه ها از كناره گيرى پادشاه مالزى 
از اين سمت خبر دادند. «محمد پنجم» پادشاه 
مالزى بصورت غير منتظره از سمت خود كناره 
گيرى كرد. اين در حالى اســـت كه «ماهاتير 
محمد» نخســـت وزير مالزى روز جمعه در 
مورد شايعه استعفاى قريبالوقوع پادشاه مالزى 
كه در فضاى مجازى اين كشور مطرح شده 
بود، گفت كه هيچ تأييد رسمى در مورد اين 
موضوع دريافت نكرده است.«تونكو محمد 

فاريس پترا» يا «سلطان محمد پنجم»، سال 1395 به عنوان پادشاه دورهاى 
در كاخ پادشاهى مالزى در كواالالمپور بر تخت نشست.

كوتاه از سراسر جهان قطر: دفاع ايران از منافع خود 
در سوريه، مشروع است

 سرويس خارجى: سفير قطر در روسيه اعالم كرد: ايران مانند هر 
كشور ديگرى منافع قانونى در سوريه دارد و ما با دفاع تهران از منافع 

خود در سوريه مخالفتى نداريم.
«فهد بن محمد العطيه» در گفت وگو با خبرگزارى اينترفكس افزود: 
اگر مداخله ديگر كشورها در سوريه مغايرتى با منافع مردم اين كشور 
داشته باشد با آن مخالفيم. وى همچنين ايجاد اختالف مذهبى در سوريه 
را به عنوان بخشى از سياست «تفرقه بينداز و حكومت كن» غيرقابل قبول 
خواند. سفير قطر در روسيه ادامه داد: ما از همه مى خواهيم در سياست 
خود نسبت به سوريه تجديد نظر كرده و در وهله اول به نفع سوريه 
و مردم اين كشور اقدام كنند. العطيه خاطرنشان كرد كه قطر از اقدامات 

روسيه، ايران و تركيه در صورت رعايت اين اصل حمايت مى كند.
در چنين شرايطى معاون دبيركل حزباهللا لبنان ضمن تأكيد بر پيروزى 
سوريه در مقابل تروريستها، تأكيد كرد كه مقاومت در ميدان باقى خواهد 
ماند. «شيخ نعيم قاسم» اعالم كرد سوريه، تروريستهايى را كه از سوى 

كشورهاى بزرگ مورد حمايت قرار مىگرفتند، شكست داد.
وى گفت، مقاومت در ميدان باقى خواهد ماند و به شكلى فعال در 
آزادسازى سرزمين و حمايت از آن در مقابل توطئههاى رژيم اسرائيل 
و مزدوران آن نقش خواهد داشـــت. در اين حال يك رســـانه انگليسى 
نوشت كه احتماال عربستان سومين كشورى باشد كه سفارت خود در 
دمشق را بازگشايى مىكند. "ساندى تلگراف" افزود: عربستان كه بزرگترين 
حكومت مخالف بشـــار اسد، رئيس جمهورى سوريه در منطقه است، 
احتماال پس از بحرين و امارات سومين كشورى باشد كه سفارت خود 

را در دمشق بازگشايى مىكند. 
اين روزنامه افزود: جنگ هشت ساله سوريه به كمك نيروهاى روسيه 
به پايان خود نزديك شده است و بازگشايى سفارت عربستان در دمشق 
به معناى آغاز دوره جديدى از مشروعيت بشار اسد است. خبر ديگر 
اينكه مشاور امنيت ملى آمريكا كه وارد سرزمين هاى اشغالى شده است 
به دولت سوريه هشدار داد. جان بولتون پيش از نشستن هواپيمايش در 
تل آويو به خبرنگاران گفت دولت سوريه نبايد از خروج نظامى آمريكا 

از اين كشور به دعوتنامه استفاده از تسليحات شيميايى تعبير كند.
اما در تحوالت ميدانى، گروه تروريستى «جبهه النصره» پس از تسلط 
بر مناطق تحت كنترل گروه «نورالدين الزنكى» اين بار شهر «االرتاب» 
را به اشـــغال خود درآورد كه تحت تســـلط نيروهاى حاضر در ائتالف 
«الجبهه الوطنيه» قرار داشـــت. ائتالف تروريســـتى «هيئة تحرير الشام» 
(هتش) كه بزرگترين عضو آن «جبهة النصره» (القاعده در ســـوريه) 
است، بشدت با گروههاى مسلح حاضر در شهر «االرتاب» درگير شد. 
االرتاب بزرگترين شهر واقع در ريف غربى حلب است كه بيش از 20

هزار نفر جمعيت دارد.
 از طرفى يك فرمانده يگان هاى مدافع خلق سوريه (ى.پ.گ ) 
از زخمى شدن دو نيروى نظامى انگليس در حمله نيروهاى باقى مانده 
گروهك تروريســـتى داعش به يگان هاى مدافع خلق در حومه شرقى 
ديرالزور در شـــرق ســـوريه خبر داد.در خبرى ديگر رسانه ويژه امور 
هوانوردى از پرواز يك هواپيماى جاسوســـى آمريكايى نزديك پايگاه 
هوايى روسيه در «حميميم» سوريه خبر داد. يك فروند هواپيماى بوئينگ 
نيروى دريايى آمريكا از نوع «پى -8 پوســـايدن»، نزديك پايگاه هوايى 
روسيه در «حميميم» پرواز شناسايى انجام داد. اين هواپيماى جاسوسى 
آمريكا در جريان ماموريت خود  پرواز دو ساعتهاى را در سواحل سوريه 
انجام داد و چندين بار به پايگاه هوايى روسيه در حميميم در مركز شهر 

«الذقيه» نزديك شد.

سرويس خارجى: معترضان جليقه 
زرد در كشورهاى اروپايى همزمان با 
آغاز سال نو ميالدى اعتراضات ضد 
دولتى خود را از ســـر گرفتند و در 
همين راستا كشورهاى فرانسه، انگليس، 
سوييس، مجارستان و صربستان صحنه 
تظاهرات گسترده جليقه زردها بودند. 

*فرانسه
معترضان در فرانســـه بار ديگر 
به خيابانها بازگشتند تا به اعتراضات 
خود عليه سياستهاى دولت ماكرون 
ادامه دهند.به گفته پليس فرانســـه 25
هزار معتـــرض ديروز به خيابانهاى 
اين كشـــور آمدند كه در برخى نقاط 
به خشونت كشيده شد. اين در حالى 
است كه وزير كشور فرانسه اعالم كرد 
در تظاهرات جليقهزردها در روز شنبه 
50هزار نفر به خيابانها آمدند. رسانهها 
نيز از به آتش كشـــيده شدن چندين 
خودرو در پاريس خبر دادند. نيروهاى 
امنيتى هم تا با شليك گاز اشك آور 

تظاهركنندگان را متفرق كردند. 
معترضـــان در پاريـــس در 
ادامـــه تظاهرات خـــود عليه دولت 
امانوئل ماكـــرون اقدام به آتش زدن 
موتورســـيكلتها و موانع در خيابان 
موســـوم به بلوار سن ژرمان كرده و 
مجددا تظاهرات آنها به خشـــونت 
كشيده شـــد. دور جديد اعتراضات 
جنبش موســـوم به جليقه زردها روز 
شنبه مطابق روال تظاهرات سابق كه 
در تعطيالت آخر هفته فرانســـوىها 
برگزار مىشود ابتدا با آرامش برگزار 
شـــد اما با نزديك شدن به عصر روز 
شنبه ناآرامىها تشديد شد و معترضان 
اقدام به پرتاب اشياى مختلف به سمت 
نيروهاى پليس ضد شورش كردند كه 

ورودى پل هاى روى رودخانه ســـن 
را مسدود كرده بودند. ماموران پليس 
در ادامه به منظور جلوگيرى از عبور 
معترضان از اين رود با هدف رسيدن به 
ساختمان پارلمان، گاز اشك آور شليك 

كردند. در اين ناآرامىها يك رستوران 
قايقى روى رودخانه آتش گرفت و يك 
مامور پليس مورد اصابت يك دوچرخه 
پرتاب شده از خيابان مشرف به كرانه 
رود قرار گرفته و مجروح شد. در اين 
حال رئيس جمهورى فرانسه اعالم كرد، 
موضع سخت ترى در قبال تظاهرات 
جليقـــه زردها كه در پاريس و ديگر 

شهرهاى اين كشور جريان دارد، اتخاذ 
مى كند. تظاهرات جليقه زردها روز 
شنبه در فرانسه در حالى برگزار شد كه 
دولت امانوئل ماكرون اعمال خشونت 
شديد در برخى درگيرى هاى تظاهرات 

جليقه زردها را محكوم كرده بود. 
*انگليس

ساكنان پايتخت انگليس نيز به 
پيروى از جليقه زردهاى فرانســـه به 
خيابانهاى لندن آمدند. تظاهرات جليقه
زردهاى فرانسه در حالى در سال جديد 
ميالدى برگزار شد كه معترضان لندنى 
نيز به خيابان آمدند و به سياستهاى 

دولت انگليس اعتراض كردند. در اين 
ميان يك دختر 13 ساله توسط پليس 
با اين ادعا كه قصد حمله به نيروهاى 
پليس را داشـــت، بازداشت شد. اين 
دختر يكى از چهار نفرى است كه پل 

نزديك به ساختمان وست مينستر را 
مسدود كرده بودند. 

*سوييس
همزمان با اعتراضات سراسرى 
به سياستهاى دولتى در اروپا، شمارى 
از معترضان جليقه زرد در شهر «برن» 
سوييس نيز تجمع كردند. اين تجمع در 
پى فراخوان «جليقه زردهاى سوييس» 

در شبكههاى اجتماعى و با وجودى كه 
پليس برگزارى چنين تجمعى را تائيد 
نكرده بود، برگزار شـــد. اين افراد در 
قالب نوشتههايى خواستههاى مختلفى 
از جمله تحقق عدالت بيشتر در جهان  

و اعتـــراض به جرائم دولتى را مطرح 
كردند. شركتكنندگان در اين تظاهرات 
گفتند كه بيشـــتر اين افراد از غرب 
سوييس به اين ناحيه آمده بودند و به 
خصوصىسازى بخش خدمات درمانى 

اعتراض داشتند. 
*مجارستان

معترضان به «قانون بردگى» در 

بوداپست پايتخت مجارستان بار ديگر 
به خيابانها آمدند تا مخالفت خود را با 
اين قانون نشان دهند.تغييرات پيشنهادى 
اخير به كارفرمايان اجازه مىدهد كه 
از كاركنان خود بخواهند ساالنه 400
ساعت اضافه كارى كنند. اين رقم پيش 

از اين 250 ساعت بوده است.
 اين مســـاله  بـــراى برخى از 
كارگران معادل هشت ساعت كار بيشتر 
معـــادل يك روز اضافهكارى در هفته 
است.اصالحيه ديگرى كه اتحاديههاى 
كارگرى را خشمگين كرده اين است 
كه كارفرما مىتوانـــد مابهازاى اين 
اضافهكارى را با تاخيرى سه ساله به 
كارگر پرداخت كند. پيش از اين مدت 
زمان به تاخير افتادن پرداخت اضافه 
كارى در نهايت به يك ســـال كارى 

ختم مى شد. 
*صربستان

هزاران نفر در سراســـر شـــهر 
بلگراد در اعتراض به سياســـتهاى 
رئيس جمهور صربســـتان و حزب 
حاكم تظاهرات كردند.تظاهركنندگان 
خواســـتار آزادى رسانه هاى خبرى 
و پايـــان يافتن حمالت عليه روزنامه 
نگاران و خبرنگاران و شخصيت هاى 

مخالف شدند.
 مردم معترض پارچه نوشتههايى 
در دست داشتند كه روى آنها نوشته 
شده بود: «خيانت را متوقف كنيد، از 
قانون اساســـى دفاع كنيد و به مردم 
بازگرديد.» مردم صربستان همچنين 
شعارهايى عليه رئيس جمهور سردادند. 
اين پنجمين تظاهرات گسترده مردم 
صربستان عليه رئيس جمهور و حزب 
حاكم در هفته هاى اخير به شـــمار 

مى رود.

موج جديد اعتراضات جليقه زردها در سال نو ميالدى، اروپا را فرا گرفت

 ســـرويس خارجى: «يعقوب 
كوهين» انديشمند يهودى مغربى گفت: 
اسرائيل همچنان از هولوكاست بعنوان 
ابزار توجيه اشغالگرى و جلب نظر 
افكار عمومى جهان استفاده مى كند.

كوهين در همايش "هولوكاست و 
برنامه صهيونيست ها" در رباط پايتخت 
مغرب افزود: اسرائيل سالها در سايه 
هولوكاست به سركوب ملت فلسطين 
پرداخته است.انديشمند يهودى مغربى 
با اشـــاره به اينكه اسرائيل مى كوشد 
تا با اســـتفاده از اين موضوع همواره 
نشان دهد رژيم درحال تهديد است، 
خاطرنشان كرد: دولت ها در اسرائيل 
در سطح داخلى از هولوكاست براى 
گسترش ترس، خشونت و آماده بودن 
هميشگى آنان براى جنگ سوء استفاده 

مى كنند. 
كوهين اضافه كرد: اسرائيل ادعا 
دارد كه به دنبال امنيت اســـت و به 
همين بهانه بلندى هاى جوالن سوريه 
و ديگر اراضى كشـــورهاى عربى را 
تحت اشـــغال و كنترل دارد و تالش 
مى كند كه ديپلمات هاى خارجى را در 
اين خصوص متقاعد كند. وى گفت: 
رژيم صهيونيســـتى پس از تصويب 
قانون تحريم كاالهاى ساخت اسرائيل، 
با جنگ تبليغاتى اين قانون را اقدامى 
از سوى پيروان تفكر و جريان نازيسم 
دانســـته كه درصدد تحريم بازرگانان 
يهودى هستند. اين انديشمند مخالف 
سياست هاى آپارتايد رژيم صهيونيستى 

تصريح كرد: البى هاى صهيونيستى 
تالش مى كنند كه هولوكاســـت را 
يـــك واقعه تاريخى معرفى كنند كه 
هيچگونه ترديدى در آن راهى ندارد، 
آنها همچنين مى كوشند مانع از هرگونه 

تحقيقى در اين موضوع شوند.

خبر ديگر اينكه «ماهر صالح» 
رئيـــس حمـــاس در خارج، ضمن 
اشاره به روابط گسترده اين جنبش با 
كشورهاى مختلف ، اعالم كرد روابط 

حماس با ايران مرحله سستى را پشت 
ســـر گذاشته است. صالح گفت كه 
حمايت ايران از فلسطين و مقاومت در 
سطوح مختلف ادامه دارد. در اين حال 
«يوسف بن علوى» وزير امورخارجه 
عمان درباره اين كه ســـفر ماه اكتبر 

سال گذشته نتانياهو به مسقط منجر به 
مذاكرات سازش خواهد شد، گفت: 
اين مساله به خاطر پيشينه تاريخى به دو 
طرف بستگى دارد و آنها بايد گذشته 

را كنار بگذارند و مشكالتشان را حل 
كنند. وى در خصوص سفر بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى 
به مسقط گفت: فلسفه عمان، صلح 
براى تمامى كشورهايى است كه با ما 
معنى صلح را به اشتراك مى گذارند و 

هر ملتى حق دارد با سيستمى كار كند 
كه مناسب آن است. بن علوى تصريح 
كرد: هر كشـــورى براى خود حد و 
مرزهايى دارد كه كشورى ديگر حق 

ندارد آن را زيرپا بگذارد، ما در امور 
داخلى كشور ديگرى مداخله نمىكنيم 
و خود نيز نمى پذيريم كه كشورى در 

امور داخلى ما دخالت كند. 
وى ادامه داد: كشـــور ما تالش 
دارد كه تمامى اختالفات فلسطينى ها 
و اســـرائيلى ها را حل و فصل كند، 
اما اين اولويت نيست، بلكه اولويت، 
ايجاد سازوكارى است كه مردم مبانى 
صلح و همزيستى را بپذيرند و مسقط 
مى كوشـــد كه مواضع اختالف ميان 
تمامى طرف را شناسايى كند. وى در 
خصوص ديدار نتانياهو با قابوس بن 
سعيد و اين كه آيا اين ديدار منجر به 
مذاكرات سازش خواهد شد، بن علوى 
ادامه داد: مشكل دعواى تاريخى بر سر 
خاك و تاريخ سرزمين مورد اختالف 
ميان اسرائيل و فلسطين است، آنها بايد 
زاويه تنگ ديد خود را فراختر كنند 
و به آينده بنگرند و دوباره به گذشته 

بازنگردند.
 در رويدادى ديگر وزارت كشور 
غـــزه در بيانيهاى ضمن رد هرگونه 
دست داشتن جنبش حماس در حمله 
به مقر راديو و تلويزيون «فلســـطين» 
(وابسته به تشكيالت خودگردان) اعالم 
كرد كه در خصوص اين حادثه، پنج 
نفر از اعضاى جنبش فتح بازداشت 
شدهاند. روز جمعه افرادى نقاب دار 
و ناشـــناس با حمله به مقر راديو و 
تلويزيون فلسطين در غزه، تجهيزات 

آن را تخريب كردند. 

انديشمند يهودى: هولوكاست ابزار ادامه اشغالگرى اسرائيل است

ديدار محمود عباس با السيسى در قاهره
«محمود عباس» رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين كه به قاهره سفر كرده است با «عبدالفتاح السيسى» 
رئيسجمهور مصر ديدار و درباره تحوالت فلســـطين گفتوگو كرد. السيســـى در اين ديدار بر عمق روابط 
تاريخى بين مصر و فلسطين تأكيد كرد و گفت كه قضيه فلسطين همچنان در اولويت سياست خارجى مصر 

باقى خواهد ماند.

ســـرويس خارجـــى: رئيس 
جمهورى سودان در اقدامى با هدف 
فرو نشاندن خشم معترضان و پايان 
دادن به تظاهرات ضد دولتى در اين 
كشـــور كه از چندين روز قبل و در 

اعتراض به اوضاع بد معيشتى و مطالبه 
براى كنارهگيرى وى آغاز شده است، 
اصالحاتى گسترده در كابينه انجام داد 

و اشخاص جديدى را در پستهاى 
رياستى منصوب كرد.«عمر البشير» در 
همين راستا در احكامى، « الخير النور 
المبارك» را بـــه عنوان وزير جديد 
بهداشت و «عصام الدين محمد عبداهللا» 

را براى دبيركلى شوراى وزراى ملى 
انتخاب كرد.البشير همچنين ، «بابكر 
جابر كبلو » را به عنوان معاون وزير 

بهداشت، «حسن ابوعايشه» را براى 
سمت رياست «شوراى ملى سودان 
در تخصصهاى پزشكى»، «محجوب 
فضل» را براى معاونت رئيس شورا 
و «حســـن محمد يوسف الفكى» را 

به عنوان دبيركل شـــورا برگزيد.وى 
همچنين «ضياءالدين محمد عبدالقادر» 
را به عنوان دبيركل اسناد ملى، «حاتم 

حسن بخيت»، دبيركل شوراى دوستى 
مردمـــى و «احمد عبدالقادر» را براى 
رياست شوراى ملى هماهنگى خلع 
سالح و آمادهباش تعيين كرد. رئيس 
جمهورى سودان همچنين«عبدالمنعم 
سنى» را به عنوان ناظر كل دبيرخانه 
ملى نپـــاد، «مجدى عبدالعزيز» را به 
عنوان معاون ناظر كل، «محمد حاتم 
سليمان» را به عنوان مديركل صدا و 
سيما و «العبيد احمد مروح» را نيز به 
عنوان معاون مدير شركت هواپيمايى 

مدنى انتخاب كرد.
«عمر البشـــير» عالوه بر اين 
انتصابها، در واكنش به كســـانى 
كه خواستار كنارهگيرى او از قدرت 
هستند، اعالم كرد: بهتر است كه براى 
انتخابات 2020و رسيدن به قدرت آماده 
شـــوند. وى گفت: ما از جانب مردم 
اختيار تام داريم و از طريق انتخابات 
با نظارت كميسيون انتخابات كه همه 
گروههاى سياســـى آن را به رسميت 

شناختهاند به قدرت رسيديم.
در همين حال، «انجمن مشاغل 
حرفهاى ســـودان» بار ديگر مردم اين 
كشور را به برگزارى تظاهرات گسترده 
در «خارطوم» و ديگر شهرهاى سودان 
فراخواند.در خبر ديگرى، يك روزنامه 
عبرى زبان از مخالفت البشير با عبور 
هواپيماهاى رژيم صهيونيستى از حريم 

هوايى سودان خبر داد.

عمرالبشير با هدف آرام كردن اعتراضات، دست به تغييرات گسترده در كابينه سودان زد

كشته شدن يك افسر پليس مصر در انفجار بمبى در كليساى «قاهره»
منابع رسانه اى از كشته شدن يك افسر پليس 
مصـــر هنگام تالش براى خنثىســـازى يك بمب 
كارگذاشته شده  در كليسايى در شرق «قاهره» خبر 
دادنـــد. خبرگزارى «رويترز » در اين رابطه گزارش 

داد كه دو افسر پليس و فرد ديگرى كه ناظر حادثه 
بوده نيز بر اثر اين انفجار زخمى شدهاند. اين حادثه 
در كليسايى در «شهرك نصر»، واقع در شرق «قاهره» 

اتفاق افتاد.

سرويس خارجى: مسئول روابط 
خارجى انصاراهللا يمن در ســـخنانى 
اعالم كـــرد: ما در مذاكرات خود با 
عربستان و هيات مذاكره كننده دولت 

مستعفى يمن، از تجربه نقض «برجام» 
بهره مى بريم.«عدنان قاســـم قفله»، 
مسئول روابط خارجى انصاراهللا يمن 

در سخنانى گفت: تجربههاى زيادى 
مثل خروج آمريكا از «برجام» و توافق 
«لـــوزان» در مقابل ما قرار دارند كه 
مـــا از آنان در گفتگوهاى خود بهره 

مىبريم.وى افزود: ما با توجه به تجربه 
نقض «برجام» از سوى آمريكا، با دقت 
بيشترى با دشمنان خود مذاكره مىكنيم 

و هرگـــز مقابل آنها كوتاه نمىآييم. 
«عدنـــان قفله» تأكيد كرد: تنها انتظار 
يمن از سازمان ملل، بىطرفى در اين 
بحران است. اين مسئول انصاراهللا در 

ادامه تاكيد كرد: تا پايان تجاوز ائتالف 
سعودى، هيچ پااليشگاه و فرودگاهى 
در عربســـتان از آتش موشكهاى 

انصاراهللا در امان نخواهد بود.
در هميـــن حال،«عبدالقـــادر 
المرتضى»، رئيس كميته ملى اسراى 
يمن در دولت «نجات ملى»، وابسته 
به انصاراهللا اعالم كرد:ســـعودىها 
تروريســـتهاى داعش و القاعده را 
در فهرست اسراى خود گنجاندهاند.در 
چنين شرايطى، سازمان عفو بين الملل 
كمپين جهانى را با هدف جلوگيرى از 
صادرات سالح به عربستان و امارات 
ايجاد كرد تا مانع از اســـتفاده از اين 

تسليحات عليه مردم يمن شود.
در تحوالت ميدانى نيز، نيروهاى 
ارتـــش يمن و انصاراهللا پس از انجام 
يك عمليات منحصر به فرد در استان 
«البيضا»، بر سه پايگاه راهبردى ائتالف 
سعودى در اين استان مسلط شدند و 
كنترل آن ها را به دست گرفتند. منابع 
يمنى تاكيد كردند كه در اين عمليات، 
دهها نفر از شبهنظاميان ائتالف سعودى 
كشته و زخمى شده اند.نيروهاى ارتش 
و كميتههاى مردمى يمن همچنين در 
حمله به مواضع ارتش ســـعودى در 
منطقه «جيزان»، ســـه تن از نظاميان 
ســـعودى را از پا درآوردند.همچنين 
ارتش يمن نيز از شـــليك موفق دو 
فروند موشك بالستيك «بدر پى.1» به 
سمت مواضع ائتالف متجاوز در «تعز» 

و «الجوف» خبر داد.

انصاراهللا يمن: از تجربه نقض «برجام» توسط آمريكا در مذاكره با عربستان بهره مى بريم

ورود نماينده سازمان ملل به «صنعا» براى ديدار با رهبران انصاراهللا يمن
منابع رسانه اى از سفرفرستاده ويژه سازمان ملل 
در امور يمن به شهر «صنعا»، پايتخت اين كشور با 
هدف ديدار و گفتگو با رهبران انصاراهللا خبر دادند. 
شبكه خبرى «اسكاى نيوز» در اين رابطه گزارش داد: 

«مارتين گريفيتس»، فرستاده سازمان ملل به يمن براى 
گفتگـــو با رهبران جنبش انصاراهللا يمن درخصوص 
توافـــق آتش بس در «الحديده» وارد«صنعا» شـــده 

است.

سركوب اعتراضات جليقه زردها توسط پليس فرانسه

سرويس خارجى: نمايندگان پارلمان عراق اعالم كردند 
كــــه پيشنويس طرح اخراج نيروهاى بيگانه (آمريكايى) 
از خاك اين كشــــور به كميسيون امنيت و دفاع پارلمان 
رســــيده اســــت و نمايندگان بررسى آن را در دستور كار 
خود قرار داده اند. «محمد البلداوى»، نماينده ائتالف «البناء» 
در پارلمان عراق گفت: كميســــيون حقوقى پارلمان عراق 
پيشنويس طرح اجبار كردن دولت بغداد به اخراج همه 
نيروهاى خارجى از اين كشور از جمله نيروهاى آمريكايى 
را تحويل كميسيون امنيت و دفاع پارلمان داده تا با بررسى 
اين پيشنويس و راى گيرى نمايندگان، مقدمه اخراج اين 
نظاميان را فراهم آورد.البلداوى افزود: همزمان با افزايش 
حضور نظاميان آمريكايى در عراق و اقدام واشــــنگتن در 
خارج كردن نيروهايش از سوريه و حركت آنان به سمت 
هاى نظامى  استان «االنبار» و اقليم كردستان و احداث پايگاه ُ
بيشتر در عراق ، تمامى فراكسيونهاى سياسى تمايل دارند 
اين طرح سريعا تصويب شود و نيروهاى آمريكايى از عراق 
خارج شوند.اين عضو پارلمان عراق با بيان اينكه كشورش 
نمىتواند سياست منطقهاى و جهانى دونالد ترامپ، رئيس 
جمهور آمريكا را تحمل كند، افزود: بركنارى «جيمز متيس»، 
وزير دفاع آمريكا و نماينده مبارزه با تروريســــم و ديگر 

اتفاقات از اين دست نشانه سردرگمى آشكار آمريكا در 
اداره منطقه است.همزمان ، فراكسيون پارلمانى «السائرون»، 
وابســــته به «مقتدا صدر» نيز مخالفت خود را با حضور 
نيروهاى آمريكايى در عراق اعالم كرد. اين فراكسيون كه 
مورد حمايت رهبر جريان صدر به شمار مى رود، حضور 
نيروهاى آمريكايى در عراق را چالشى براى اراده ملى و 

نقض جديد حاكميت عراق دانست.
در همين حال، يك منبع عراقى از تاسيس دو پايگاه 
خبر داد. به  نظامى جديد آمريكا در غرب استان "االنبار" 
گفته وى، نيروهاى آمريكايى در دو پايگاه نظامى «22 » 
در «القائم» و پايگاه فرودگاه «الوليد» در شهر «الرطبه» واقع 
در «االنبار» را تجهيز و در آنجا مستقر شده اند. خبرگزارى 
«روسيا اليوم» نيز تاييد كرد كه بخشى از نيروهاى آمريكايى 
خارج شــــده از ســــوريه به پايگاه «عين االسد» در استان 

«االنبار» عراق رفتهاند.
در خبر ديگرى، رئيسجمهورى عراق نود و هشتمين 
سالروز تأسيس ارتش اين كشور را به نيروهاى مسلح و 
مردم كشورش تبريك گفت.«برهم صالح» عنوان داشت: در 
اين مناسبت، بر لزوم تقويت توانايىهاى ارتش به عنوان 

يك نهاد ملى و حامى وطن تأكيد مىكنيم.

پارلمان عراق اخراج نظاميان آمريكايي را در دستور كار قرار داد 

سرويس خارجى:تركيه پيشنهاد 
ارائه شده از سوى آمريكا مبنى بر لغو 
قرارداد اس-400روسى، در راستاى 
فروش ســـامانه موشكى پاتريوت 
بـــه آنـــكارا را نپذيرفت. در همين 
رابطه،روزنامه ينى شفق تركيه نوشت: 
آنكارا پيشنهاد جديد واشنگتن درباره 
صرف نظر كردن از خريد سامانههاى 
اس 400 روســـيه در مقابل فروش 
سيستمهاى دفاع موشكى پاتريوت 
آمريـــكا را رد كرد.ايـــن روزنامه 

گفت:آخرين تالش براى قانع كردن 
تركيه به منظور نخريدن سامانههاى 
موشـــكى اس 400 در جريان سفر 
انجام  اخير هيات آمريكايى به آنكارا
گرفته است.ينىشفق با بيان اين كه 
خريد ســـامانه اس400 روسيه براى 
تركيه ســـه برابـــر ارزانتر از خريد 
پاتريوت آمريكا است، گفت:مقامات 
تركيه پيشنهاد واشنگتن را رد كردهاند 
چرا كه مقامات واشنگتن نه كاهش 
قيمتى در مبلغ 3.5 ميليارد دالر خريد 

پاتريوت اعمال مىكنند و نه حاضرند 
فناورى ساخت اين سامانه را به آنكارا 
منتقل كنند.از سويى،«عبدالحميد گل» 
وزير دادگسترى تركيه با بيان اين كه 
تحقيقات آمريكايىها درباره پرونده 
«فتح اهللا گولن» موسوم به «فتو» پس 
از بررسى آن توسط دادستانهاى اين 
كشور، مسير ديگرى را طى خواهد 
كرد گفت: آمريكا در ادامه تحقيقات 
خـــود در اين خصـــوص خواهان 

دريافت اطالعاتى از آنكارا است.

آنكارا پيشنهاد آمريكا براى فروش پاتريوت به تركيه را رد كرد

سرويس خارجى: وزير خارجه آمريكا در سخنانى اعالم 
كرد: ما با هدف تامين منافع كشورمان، روابط ميان اعراب و 

اسرائيل را برقرار كرديم.
«مايـــك پمپئو»، وزيـــر خارجه آمريكا در مصاحبه با 
تلويزيون «نيوزمكس» اعالم كرد: ما ميان اسرائيل و كشورهاى 
عربى رابطه برقرار كرديم تا ائتالفى در خاورميانه تشكيل شود 
كه امنيت آمريكا را حفظ مىكند.پمپئو مدعى شد كه دولت 
سابق آمريكا (دولت اوباما) تصميم گرفته بود ايران را به عنوان 
شريكش در منطقه انتخاب كند ، اما دولت ترامپ كامالً اين 
سياســـت را تغيير داد و روابط ميان اعراب و اســـرائيل را با 

هدف تامين منافع آمريكا در منطقه برقرار كرد.
در همين حال،«آدِم ايريلى»، ســـفير سابق آمريكا در 
بحرين در سخنانى اعالم كرد: عربستانىها بايد بدانند كه ما 
وقايع غافلگيركننده بيشترى را از آنها نمىخواهيم. ايريلى در 
ادامه افزود: رهبرى عربستان همواره در برداشت درست از 
رويكردهاى آمريكا اشتباه كرده است و احتماالً آنها بر اين 
باور هستند كه دونالد ترامپ و خانوادهاش را تحت اختيار 

خود دارند، اما اين اشتباهى فاحش است.وى تصريح كرد: 
همانطور كه مردم آمريكا رهبران خود را بازخواست مىكنند، 
مى توانند همين رويكرد را نيز با همپيمانان آمريكا (عربستان) 
داشـــته باشند.در خبرى مرتبط، «عبدالبارى عطوان» سردبير 
روزنامه فرامنطقه «رأى اليوم» در تحليلى نوشت: درحالى كه 
عربستان و تركيه بر سر ائتالف با پاكستان در رقابت هستند، 
آنكارا در تالش براى تشكيل يك «ائتالف عربى-اسالمى» در 
برابر رياض و متحدانش موفق تر بوده و چه بسا سوريه نيز 

به اين ائتالف بپيوندد.
*قطر

«محمـــد بن عبدالرحمان آل ثانى»، وزير خارجه قطر 
در پيامى به كشـــورهاى محاصره كننده «دوحه» (امارات، 
عربســـتان، بحرين و مصر) گفت: بحران آفرينى و ايجاد 
«دشـــمن توهمى»، سياست موفقى در منطقه نيست و اينها 
سياستهايى ناپخته هستند . وى افزود:  تنها راه  توسعه و 
رشد واقعى كشورهاى منطقه ، مذاكره براساس منافع مشترك 

و احترام متقابل است.

وزير خارجه آمريكا: ميان اعراب و اسرائيل رابطه
 برقرار كرديم

سرويس خارجى: پايگاه خبرى 
واشنگتن فرى بيكن در گزارشى از قصد 
روسيه براى استقرار موشكهاى «كاليبر» 
در كشتىهاى جنگى و زيردريايىهاى 
خود براى ماموريتهاى گشتزنى در 
نزديك ســـواحل آمريكا خبر دادو 
اعالم كرد: با اســـتقرار اين موشكها 
از واشـــنگتن تا شيكاگو در تيررس 
موشك هاى نقطه زن روسى قرار دارد. 
واشنگتن فرى بيكن به نقل از برخى 
مقامهاى دفاعى آمريكا نوشت:روسيه 
قصد دارد با استقرار موشكهاى دقيق 
و بـــرد بلند خود در غرب اقيانوس 
اطلس، واشـــنگتن و ديگر شهرهاى 
ســـاحل شرقى آمريكا را در تيررس 
حمـــالت متعارف يا اتمى خود قرار 
دهد. به گفته « واشنگتن فرىبيكن»، 

روســـيه با استقرار موشكهاى كروز 
از نوع «كاليبر» در كشتىهاى جنگى 
و زيردريايىهـــاى خود قصد دارد 
مانند دوران جنگ سرد ماموريتهاى 
گشتزنى در اقيانوس اطلس نزديك 
سواحل آمريكا را به اجرا بگذارد. اين 
پايگاه خبرى گفت:اين موشكهاى 
جديد كاليبر قرار است ماههاى آينده 
در كشتىها و زيردريايىهاى روسيه 
مستقر شوند.از طرفى،«هايكو ماس» 
وزير امورخارجه آلمان اظهار داشت 
كه حفظ پيمان موشك هاى متوسط 
و كوتاه برد بســـتگى به روسيه دارد.

وى افزود: اگر روسيه مى خواهد اين 
معاهده را حفظ كند، بايد خلع سالح 

شود تا بتوان آن را كنترل كرد.
از سويى،«كنستانتين كوساچف» 

رئيس كميته بين الملل شوراى روسيه
اعالم كرد:خطرناك خواندن رابطه ترامپ
و پوتين از سوى «نانسى پلوسى» رئيس
مجلس نمايندگان آمريكا مقدمهاى
بـــراى اقدام دموكرات هاعليه ترامپ
است.از سوى ديگر،نشريه آتالنتيك
نوشت:آمريكا به اين دليل تصميم به
خروج از سوريه و افغانستان گرفت
كه شديداً نسبت به گسترش نفوذ چين
در منطقه آسياواقيانوسيه نگران بود.در
چنين شرايطى،رئيس جمهورى آمريكا
در حالى كه تعطيلى دولت آمريكا به
دنبال اختالف وى با دموكرات ها بر
سر بودجه احداث ديوار مرزى مكزيك
وارد هفته سوم شده است، از بىنتيجه
ماندن دور تازه مذاكرات بين كاخ سفيد

و دموكراتها خبر داد. 

واشنگتن فرى بيكن: از واشنگتن تا شيكاگو در تيررس 
موشك هاى روسى قرار گرفته است

سرويس خارجى:شمارى از نمايندگان افغانستان اعالم كردند: در صورت 
خروج نظاميان آمريكايى از كشورشان ،نيروهاى دولتى افغان توانايى تامين امنيت 
را دارند.نمايندگان پارلمان افغانستان حضور نظاميان آمريكايى در كشورشان را 
سبب ناامنى در اين كشور دانستند و تأكيد كردند: خروج اين نيروها سبب كاهش 
خشونتها و تأمين امنيت خواهد شد. به گفته اين نمايندگان،نيروهاى امنيتى افغان 
توانايى تأمين امنيت و مقابله با دشمن را دارند اما دولت كابل بايد حمايتهاى 

خود را از اين نيروها افزايش دهد. 
دراين حال،«حمد اهللا محب» مشـــاور امنيت ملى افغانستان گفت :خروج 
نيروهاى آمريكايى از كشورش بر روند عمليات جنگى نيروهاى دولتى عليه طالبان 
و ساير گروه هاى تروريستى و همچنين شرايط امنيتى افغانستان تأثير نخواهد 
گذاشت. از سويى،نمايندگان مجلس سناى افغانستان نيز اعالم كردند: اظهارات اخير 
رئيس جمهورى آمريكا درباره حمله شوروى سابق به افغانستان،توهين محسوب 
شده و ترامپ بايد از مردم اين كشور عذرخواهى كند.ازطرفى، گروه طالبان با 
اعالم عدم شركت در نشست جده عربستان در راستاى مذاكرات صلح افغانستان 
گفت: اين گروه در تالش است تا ميزبانى مذاكرات را از جده به قطر تغيير دهد.
در اين حال،ســـخنگوى شوراى عالى صلح افغانستان اعالم كرد:در صورتى كه 
طالبان در نشست جده حاضر به گفتگوهاى رو در رو با مقامات افغانستان نباشد، 

دولت كابل نبايد در اين نشست شركت كند.

پارلمان افغانستان: قادر به تامين امنيت كشورمان 

در صورت خروج نظاميان آمريكايى هستيم
ســـرويس خارجى: «ليندسى 
گراهام»ســـناتورجمهوريخواه آمريكا 
براى بهبود روابط واشنگتن و اسالمآباد 
كه مدت هاست دچار تنش شده است 

شرط تعيين كرد.
گراهام گفت:اگر پاكستان نقش 
خود را براى تحقق صلح در افغانستان 
ايفا كند، مسير تجارت آزاد با واشنگتن 
براى اسالم آباد مى تواند فراهم شود.

وى افزود:پاكستان نقش پر رنگى در 
اجرايى شدن صلح در افغانستان دارد 
از اين رو بايد اسالم آباد را به تالش 
بـــراى ايجاد صلح تشـــويق كرد. از 
سويى،«محمد بن زايد آل نهيان» وليعهد 
امارات در رأس يك هيأت سياسى بلند 
پايه در سفرى يك روزه براى گفتگو 
با مقامات پاكســـتان وارد اسالم آباد 
شد. در اين حال،«شاه محمود قريشى» 

وزير خارجه پاكستان نيز از سفر رجب 
طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه به 
اسالم آباد در آينده اى نزديك خبر داد.

از طرفى،منابع خبرى اعالم كردند:دور 
جديد مذاكرات ميان دولت پاكستان 
و گروه ويژه اقدام مالى موســـوم به 
«اف اى تى اف»در ســـيدنى پايتخت 

استراليا برگزار خواهد شد. 
 در خبر ديگرى،«شـــيخ رشيد 
احمد» وزير راه آهن پاكستان ضمن 
انتقـــاد از «زردارى» رئيس جمهورى 
پيشين كشورش، اعالم كرد: تمامى دنيا 
در مرگ بىنظير بوتو اشك ريختند و 
فقط زردارى از اين اتفاق خوشـــحال 
شـــد. در تحولى ديگر،انفجار يك 
خودروى بمبگذارى شـــده در منطقه 
پشين واقع در بلوچستان پاكستان منجر 

به زخمى شدن ده تن شد.

سناتور گراهام براى بهبود روابط آمريكا 
و پاكستان شرط گذاشت
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زيرگذر اينترنتميدان مشق

Hertz

تماشاخانه 

 ارمغان زمان فشمى
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 سرایه

  سنندج شهر مجسمه هاـ     مجسمه »مستوره خانم اردان« از شاعران برجسته کردستان/ عکس از :  فرشید اردان

ساري جمعه15دي

مذاكره سران نظامي ايران و آمريكا در تهران
 شرو ع شد

منابع رسمي امروز اعام داشتند:
معاون فرماندهي نيروهاي مسلح آمريكا در اروپا براي 
مذاكره با رهبران نظامي ايران و بحث درباره گرايش آنان به 

يك دولت غيرنظامي وارد تهران مي شود.
اين منابع گفتند ژنرال ربرت ه���وزر ژنرال نيروي 
هوائي كه ديروز وارد تهران ش���ده ممكن اس���ت درباره 
امنيت ساح هاي پيشرفته آمريكائي كه دولت هاي قبلي شاه 

خريداري كرده اند، مذاكره نمايد.
از جمله اين ساح ها موشك فوئنيكس است كه با 

هواپيماي دي 14 حمل مي شود و 200كيلومتر برد دارد.
اما اين منابع گفتند مهمترين هدف از مسافرت ژنرال 
هوزر مذاكره با نظاميان ايران و ارزيابي نحوه گرايش و تمايل 

آنان به دولت شاپور بختيار است.
تهران براي 120 روز ذخيره گندم دارد

سهميه آرد نانوائي هاي تهران 10درصد اضافه شد و 
باين ترتيب براي جلوگيري از هرگونه كمبود نان و افزايش 
ميزان عرضه روزانه 250 تن آرد بيش���تر از سابق در اختيار 

3هزار و 340 نانوائي تهران قرار داده مي شود.
س���ازمان غله و قند و شكر و چاي كشور هر روز در 
سراسر كشور هزار تن گندم براي تامين نان مصرفي مردم 

توزيع مي كند.
امام خميني فردا        را       ا عزاي عمومي اعام كردند

امام خميني، فردا)دوشنبه 18 دي ماه( را عزاي عمومي 
اعام كرده اند و اين در حالي است كه امروز در پي اطاعيه 
جبهه ملي ايران كه عزاي عمومي اعام كرد، تهران، از صبح 
امروز چهره اي ديگر داشت. خيابان ها بيش از هر روز ديگر 
خلوت بود و كليه دكاكين باستثناء نانوائي ها، فروشگاه هاي 
مواد سوختي و بعضي از فروشگاههاي مواد غذايي، تعطيل 
بود. از صبح امروز بهمين مناسبت برنامه هاي موسيقي از راديو 
و تلويزيون نيز قطع شد و اين پاسخگويي به عزاي عمومي از 

سوي راديو و تلويزيون براي نخستين بار ديده مي شد.
شاه:        شوراي سلطنت تشكيل ميشود

هنگام معرفي اعضاي كابينه شاهنشاه با اين يادآوري 
كه بر اثر خستگي و حمل شدايدي كه در مملكت گذاشته 
است به خارج مسافرت خواهند كرد افزودند كه يك شوراي 

سلطنت تشكيل مشود.
شاهنشاه خطاب به نخس���ت وزير و هيأت وزيران 
گفتند:در پانزدهم آبان خطاب به ملت ايران اظهاراتي كردم 

كه شايد خيلي ها شنيده باشند.
در آنجا من ي���ك تعهداتي كردم كه بدان پاي بندم و 
طبيعي است كه سعي مي كنم آن تعهداتي انجام بگيرد. يكي 
از آن تعهدات اين بود كه ما براي مش���كات ايران يك راه 
حل سياسي پيدا بكنيم كه در واقع شنيدن و الهام از جنبش 
ملت ايران است كه نداي خودش را باين وسيله بگوش من و 

هركسي كه ميخواست گوش بكند رسانده است.
امروز در اكثر خيابانهاي تهران تظاهرات 

و تيراندازي بود
تهران امروز بار ديگر شاهد تظاهرات پراكنده اي بود 
و مجددا صداي تيراندازي از نقاط مختلف شهر به گوش 
مي رس���يد. گزارش خبرنگاران ما حاكسيت كه اميروز در 
خيابانهاي سعدي، شاهرضا، قصرالدشت، تخت جمشيد، 
قلهك، آريانا، فرح آباد، ژاله، مي���دان ژاله، آهنگ و مقابل 
بيمارستان بهادري در خيابان شهباز، خيابان انوشيروان دادگر، 
ميدان فردوسي، ويا ميدان شهباز، اله زارنو جاده آرامگاه، 
خيابان ري و ميدان شوش و بازار تجريش تظاهركنندگان 
در گروه هاي مختلف دس���ت به تظاهرات زدند و به دادن 

شعارهاي گوناگون پرداختند.
خروج اتباع خارجي از ايران

رويتر � اهه
9دولت عضو بازار. مشترك اروپا به اتباع خود توصيه 
كرده ان���د. در صورتي كه كار ازمي در ايران ندارند. خاك 
آن كشور را ترك كنند. به گفته سخنگوي بازار اين كار بايد 
هر چه زودتر انجام گيرد.بن، يونايتدپرس � يك سخنگوي 
وزارت امور خارجه آلم���ان غربي ديروز گفت كه تعداد 
آلماني هايي كه دارند ايران را ت���رك مي كنند برابر تعداد 
آلماني هايي است كه در روزهاي كريسمس تا اول ژانويه 
براي گذراندن تعطيات س���ال نو از ايران به كشور خود 
بازگشته اند.همين سخنگو اظهار داشت كه مقام هاي شركت 
هواپيمايي موقت لوفت هانزا، گ���زارش داده اند كه تمام 
هواپيماهاي اين شركت كه به تهران مي روند، در بازگشت 
به آلمان پراز آلماني هايي هستند كه در ايران كار مي كردند. 
بنابراظهار اين سخن گو، در حدود ده هزار آلماني در ايران 

زندگي يا كار مي كنند.

بوروکراسی ناراضی ساز ایران باعث انقاب خواهد شد
مجلس شوراي مّلي 17 دي ماه 1323اختيارات دكتر ميلسپو 
مستش���ار آمريكايی ماليه ايران را كه با مديركل وقت بانك ملي 

درگيري پيدا كرده بود لغو كرد.
 ميلسپو معتقد بود كه تا ايرانيان به ماليات دادن عادت نكنند، 
و بورو كراسی پيچيده ايران � از ارتشاء، پارتي بازي و توصيه تا 
تنبلي كارمندان، بی اعتنايی نسبت به مراجعين، بی دقتی و امروز 
و فردا كردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود و 
از سيستم رسمی و قراردادی درنيايد مسائل ايران حل نخواهد 
ش���د. وی گفته بود كه برای حل اين معضل كه ريشه هفتصد 
س���اله )از زمان مغول ها( دارد نياز به يك انقاب اداری است . 
ميلسپو كه 9 روز پس از سلب اختيارات، كناره گيري خود را اعام 
داشت در يك مصاحبه مطبوعاتی عمومی اين پيش بينی خود را 
ابرازداشت كه بوروكراسی ناراضی ساز ايران سرانجام به انقاب 

منجر خواهد شد.
پهلوان تختي از دست رفت

پليس تهران 17دي ماه 1346 هجري خورشيدي خبري را 
در اختيار خبرنگاراني كه اخبار جنايي شهر را پوشش مي دادند 
ق���رار داد كه حاكي از آن بود كه غامرضا تختي پهلوان معروف 
كشتي كه ش���هرت به پيروي از خط دكتر مصدق و مخالفت با 
روش حكومت كردن شاه را داشت در يك هتل شهر خودكشي 
كرده و طبق يادداش���تي كه بر جاي گذارده انگيزه او مشكات 

داخلي بوده است.
نگرانی شاه در 4 سال آخر

اطاعات و خاطرات انتش���ار يافته از 1980 به بعد درباره 
وضعيت و سياست های شاه )پهلوی دوم( نشان می دهد كه وی 
از بهار 1974 كه اطمينان يافته بود چند سالی بيش زنده نخواهد 
بود نگران ايران پس از مرگ خود بود و كارها و سياست های او 

در 4 سال بعد ناشی از همين نگرانی بود.
 پهلوی دوم در به���ار 1374 كه در پاريس مورد معاينات 
پزشكی قرار گرفته بود می دانست كه به بيماری بی درمان سرطان 

دچار شده است.
ماموریت ژنرال هایزر در تهران

17دي ماه 1357 افش���اء ش���د كه »رابرت هايزر « ژنرال 
آمريكايي و معاون نيروهاي مسلح ناتو در اروپا به تصميم جيمی 
كارتر رئيس جمهوری وقت آمريكا وارد تهران شد و مذاكرات 
خود را با مقامات نظامي ايران آغاز كرد و اين مذاكرات احتماا 
درباره سرنوشت شاه و حقيقت يابي در زمينه كابينه شاپور بختيار، 

كسب نظرات افسران ارشد ارتش و روند انقاب بود. 

از آت���ش عش���ق صن���م دلكش ما

افت���اده م���دام آتش���ی در ك���ش م���ا

پروان���ه پرس���وخته م���ا را دان���د

ت���و پخته ن���ه ای چه دانی اي���ن آتش ما

شاه نعمت اه ولی  

   * از جمله بهترين اعمال، به فرياد مردم رسيدن و 
آرام كردن مصيبت ديدگان است.

حضرت علي)ع( 
*مطمئن ترين راه براي موفق شدن، اين است كه 
هميشه به خودتان بگوييد يك دفعه ديگر امتحان مي كنم.
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