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خویشي با بیگانگي 

گسست از خویشي!

گفته ها و نوشته ها
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  * قاچ�اق كااه�اي اساس�ي، رانت خ�واري و خيان�ت ب�ه 
كشور است 

* بار اصلي امنيت كشور بر دوش كشاورزان  قرار دارد 
* دانش�گاه و بخش كشاورزي با اولويت دادن به نيازهاي 

مردم به يكديگر متصل باشند 
* حرك�ت به س�مت خودكفايي در نهاده هاي كش�اورزي و 

دامي ضروري است 
* دولت در مقابل كشاورزي كه مسئوليت تامين امنيت غذايي 
 مردم را بر عهده دارد، وظيفه دارد امنيت خود كش�اورز را 

تامين كند 
* بايد  در زمينه مش�كات ناش�ي از بارش ش�ديد، كم آبي، 

آفت ها و گرمازدگي و سرمازدگي برنامه ريزي كرد 
 * در ح�وزه غ�ذا و تامي�ن م�واد غذاي�ي باي�د روي پ�اي 

خود بايستيم 
* با مجوزهاي نادرس�تي كه صادر ش�ده اس�ت در زمينه 

آب هاي زيرزميني با افت شديدي مواجه شده ايم 
* با مشكل قاچاق دام و طيور مواجهيم كه بايد با جديت با 

اين امر مقابله كرد 
* بايد با قاچاق كااهاي اساسي به طور جدي مقابله كرد 

* ش�عار محوري م�ا » امني�ت م�ا ب�ا كش�اورزي و امني�ت 
كشاورزي با ما« است 

 * باي�د از هم�ه اف�كار و ايده ه�اي خ�وب و كارب�ردي 
استفاده كنيم

* حفاظت از آب، خاك، جنگل ها و مراتع از وظايف بس�يار 
مهم دولت و مردم است

* بايد براي كاهش مصرف آب تاش كنيم

صفحه16صفحه2

 6 درصد دختران در سن 10 تا 14 سالگي 

ازدواج مي كنند

الحشد الشعبي: امنیت پایدار را به مرزهاي 

عراق با سوریه باز مي گردانیم
  * پروانه سلحشوري نماينده مجلس: كودك همسري هنوز در بسياري از مناطق كشوررواج دارد  

  * مخالفت�ي ب�ا افزاي�ش جمعي�ت نداري�م، اما آيا م�ي خواهيم افزاي�ش جمعيت را ب�ا ازدواج دختران 
زير سن 13  سال رقم بزنيم؟

* اتاق عمليات الحشد الشعبي با هدف بررسي اوضاع امنيتي در مرزهاي عراق و سوريه جلسه تشكيل داد
*   جانشين فرمانده الحشد الشعبي از آمادگي كامل اين نيرو براي تأمين و تضمين امنيت در مرزهاي 

عراق و سوريه خبر داد

 روحاني: دولت باید قدرت خرید مردم 
را   افزایش دهد

شيخ  اكرم الكعبي، دبيركل »نجبا« در گفتگو با اطاعات:

  * عربس�تان در زم�ان حضور داع�ش در عراق، 
از تروريست ها حمايت همه جانبه مي كرد 

* رژيم س�عودي از تروريس�ت ها و مزدورانش 
مي خواس�ت تا با تخريب عراق، اجازه اس�تقرار 

امنيت و ثبات در اين كشور را ندهند 
* نق�ش مخ�رب و منف�ي عربس�تان در عراق به 
 دلي�ل ترس ري�اض از قدرت منطق�ه اي »بغداد« 

در آينده است 
* س�عودي ها از اينك�ه ع�راق در آين�ده رقي�ب 
 جدي و بزرگي براي عربس�تان در منطقه ش�ود، 

هراس دارند 
* سعودي ها در عراق شكست سختي خوردند 

رژیم سعودي شاخ شیطان است

صفحه2

  * امني�ت جمع�ي و مخالف�ت ب�ا تغيي�ر مرزه�ا و نيروه�اي فرامنطقه اي اركان سياس�ت 
ايران  است

 * آمريكاي�ي ه�ا در س�فر اخير من به افغانس�تان دوب�ار براي مذاكره پي�ام دادند و دروغ 
مي گويند كه ما براي مذاكره به آنها پيام مي دهيم

  * وزي�ر دف�اع: ام�روز دوران هژمون�ي و تس�لط غرب به پايان رس�يده اس�ت و آنها بايد
به خواست ملت هاي منطقه تن دهند

شمخاني: آمریكا در سال 2019 از خلیج فارس 
خارج مي شود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

دكتر محمدعلي سلطاني

 امیركبیر 

و  غرب ایران

 خرج 

به اندازه دخل

صفحه 2

فتح اه آملي

يادداشت
 فیلم آندرانیک 

و نظریه بازي ها

صفحه 3

دكتر مجيد شيخ محمدي

ديدگاه

صفحه2

ميدان مشق پايتخت از اول بهمن به روي مردم گشوده مي شود
صفحه4

* برادران ما  در سپاه قدس، نخبه هاي جهادي »بي نظيري« هستند كه تجربيات زياد و اخاق بسيار 
واايي دارند 

 * ب�رادران س�پاه ق�دس اي�ران تنه�ا مستش�ار نيس�تند بلك�ه در تمام�ي ام�ور در كن�ار مقاومت 
عراق بوده اند 

 * اخ�اق كم نظي�ر فرماندهان س�پاه قدس اي�ران، باعث ارتقاي معنوي�ت در رزمندگان عراقي نيز 
شده است 

* »نجبا« يك جنبش مستقل است و در تحوات آينده سوريه نيز در كنار ارتش و ملت اين كشور 
خواهد بود 

* به همراه الحشد الشعبي با »عبدالمهدي« نخست وزير عراق مرتبط هستيم 
صفحه16* به ملت سوريه در مقابله با تروريست ها كمك كرديم 

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
شما�� مناقصه 01-22 - 2 - 101-02 - 97 

نوبت ���
نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

� موضو� مناقصه: خريد 3000 تن سنگ منگنز 
ــغ 750/000/000   � مبل�غ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه: مبل

(هفتصد و پنجاه ميليون ريال) به صورت: 
الف) ضمانتنامه بانكي 

ــده از سوي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه  ب) ضمانتنامه هاي صادر ش
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. 

ــيبا 0105181766009 نزد بانك  ج) وجه نقد واريز به حساب س
ملي ايران شعبه آهنشهر كد 3565 

د) انواع اوراق مشاركت 
ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول  در وجه شركت سهامي خاص س

در كليه بانك ها 
ــر آگهي نوبت اول (1397/10/16  � �ما� فر�� �س�نا�: از تاريخ نش

لغايت 1397/10/29) 
� محل تحويل �س�نا� مناقصه: يزدـ  ميدان امام حسين(ع) ابتداي بلوار 
ــنگ آهن مركزي ايرانـ   ــهيد بهشتيـ  شركت سهامي خاص س ش
دبيرخانه كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (36285630 - 035 ) 
� �ما� تحويل �س�نا� مناقصه : تا پايان وقت اداري (ساعت 14) مورخ 

1397/11/13
� نحو� خريد �س�نا�: به صورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در 

 WWW.ICIOC.IR سايت
ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 035-31454479 

تماس حاصل نماييد. 
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير�� 

�گهي مز�يد� عمومي 
نوبت دوم 

ش�هر���� بافق �� نظر ���� �نجا� عمليا� تفكيك پس�ماند �� محل 
�پو �� به مد� يك سا� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

ــغ 100,000,000 ريال به  مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مز�يد�: مبل
ــماره حساب  ــناد خزانه يا واريز نقدي به ش صورت ضمانت نامه بانكي يا اس

2024092200 بانك تجارت شعبه بافق 
محل �خذ �سنا� مز�يد�: يزد ـ  بافقـ  ميدان امام حسينـ  شهرداري بافق 

تلفن تماس: 03532420200
مهلت تحويل پيش�نها�ها به �بيرخانه شهر����: تا پايان وقت اداري روز 

پنج شنبه مورخ 97/10/27 
برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

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

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
���بط عمومي شهر���� بافق

�گهي مناقصه شما�� 89 - 97
صنايـع هفتم تير اصفهـان در نظر دارد خريد 11 رديف انواع بوش از 
ــايز  ــاك با قطر داخلي 3,3 م م و قطر خارجي 6,4 م م در نه س ــس زام جن
ــي 3,3 م م و  قطر خارجي 6,5 م م در دو  ــر داخل ــا 28 م م و قط از 6,5 م م ت
سايز 6,5 و 9 م م مجموعاً به تعداد 6,430,000 عدد را از طريق مناقصه 
به پيمانكار واجد شرايط (ترجيحاً داراي گواهي نامه سمتا) واگذار نمايد. 
عالقه مندان به شركت در مناقصه، جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت 
ــناد مربوطه مي توانند حداكثر ظرف مدت 4 روز كاري از تاريخ چاپ  اس
ــه كاري خود به آدرس:  ــتن رزوم ــاعت اداري با همراه داش ــي در س آگه
ــد صنايعـ  دايره  ــانـ  مباركهـ  مديريت خري ــر 45 جاده اصفه كيلومت

برون سپاري مراجعه نمايند. 
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

تلفن تماس: 33972224- 031 يا 031-33972225
���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها�

ش��ركت توليد نير�� بر� فا�� (به عنو�� �س���تگا� مناقصه گز��)� �� نظر ���� �� بين مناقصه گر�� تو�نمند � باس���ابقه كه تو�نايي با�سا�� ياتاقا� ها� 
نير�گاهها� تحت پوش���ش �� ���ند� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به شما�� ثبت س���تا� 200971324000024 با برگز��� مناقصه عمومي 
يك مرحله �� �قد�� نمايد. لذ� مناقصه گر�� صالحيت ��� �� �مينه موضو� فو� مي تو�نند جهت �خذ �س���نا� مناقصه �� ��� ش���نبه مو�� 1397/10/22 به مد� 
3 ��� كا�� به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه � �سنا� مناقصه مربوطه �� ��يافت نمايند � پس �� تكميل� همر�� با 
�سنا� � مد��� خو�سته شد� �� �سنا�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� پنجشنبه مو�� 1397/11/04 عال�� بر با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت� 
به صو�� فيزيكي � مجلد �� پاكت سربس���ته � ال� � مهر ش���د� به نشاني: شير�� � خيابا� ��� � ��� 13� فرعي 13/5 � � 182 (شركت توليد نير�� بر� فا��) 
كدپس���تي 7143673769 ��سا� يا تسليم نمايند. ال�� به �كر �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي �� سامانه� مر�حل ثبت نا� �� سامانه � ��يافت 
گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. بديهي �ست به پيشنها�ها� ��صله خا�� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � همچنين به 
پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر��� مخد�� � نامرتب � كالسه بند� � مجلد نشد� � عد� ��سا� مد��� به صو�� فيزيكي � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� 

مقر� ��صل شو�� به هيچ عنو�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
ساير �طالعا� مو�� نيا� به شر� �يل �عال� مي گر��:

1� تا�يخ �نتشا� �سنا� مناقصه �� سامانه ستا�: �� ��� شنبه مو�� 1397/10/22.

2� مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: تا ساعت 16 ��� ��شنبه مو�� 1397/10/24.
3� مهلت ��سا� پيشنها�ها: تا ساعت 16 ��� پنج شنبه مو�� 1397/11/04.

4� تا�يخ با�گشايي پيشنها�ها (پاكت ها� �لف � � � �): متعاقبا پس �� برگز��� مناقصه �عال� مي گر��.
5� مد� �نجا� كا�: يك سا� پس �� مبا�له قر����� مي باشد.

6� مبلغ � نو� ضمانت نامه شركت �� فر�يند ��جا� كا� (شركت �� مناقصه): مبلغ 000�000�250 �يا�� تضمين معتبر مطابق با �نو�� تضمين ها� مند�� �� �خرين 
�يين نامه تضمين معامال� ��لتي � به پيشنها�ها� فاقد تضمين� سپر�� ها� مخد�� يا كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير ��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

بديهي �ست ���ئه مد��� ��خو�ستي هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. ضمنا� جهت هرگونه پاسخگويي به سؤ�ال�� 
مناقصه گر�� مي تو�نند با شما�� تلفن 32251757�071 �قا� مهند� جعفرپو� تما� حاصل نمايند.

� �طالعا� تما� سامانه جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: تلفن مركز ��هبر� � پشتيباني 41934-021 مي باشد.
� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

شركت توليد نير�� بر� فا�� www.tpph.ir :سايت �� ����

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

 (سهامي عا�)

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� 
نوبت ���به شم�ا�� 97-44
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(�گهي مناقصه شما�� 97/21746-73)
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� در نظر دارد از طريق مناقصه 
ــانگر اقدام نمايد. لذا از  ــبت به تـأمين انواع شير فلكه بدون نش نس
ــرايط و داراي سوابق مرتبط  ــركت ها و تأمين كنندگان واجدش ش
ــماره تلفن  ــت مي گردد در صورت تمايل به همكاري با ش درخواس
ــاعت10  ــاس حاصل نموده و حداكثر تا س 33791541ـ024 تم
ــبت به تحويل حضوري اسناد  ــنبه مورخ 97/10/23 نس روز يكش

مناقصه اقدام نمايند.
ــرايط شركت در  ــي به مدارك و ش ــت جهت دسترس الزم به ذكر اس
مناقصه مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:

WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
����: �نجا�� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� (��حد خريد � سفا�شا�)

(�گهي مناقصه عمومي )
شما�� : 97/24-1

شركت مقر� سا�� صد� گستر �نجا� 
در نظر دارد صفحه و پايه نسوز SIC باند نيتريدي خود را  از طريق 

مناقصه خريداري نمايد. 
ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــت اخ ــد جه ــان مي توانن متقاضي
ــاعت 12-10 تماس حاصل نموده و يا از طريق  32221764- 024 از س
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر ظرف ده  مراجعه به وب س
ــناد كامل مناقصه و نسبت به  ــار آگهي جهت دريافت اس روز از تاريخ انتش
تكميل و تحويل پيشنهادهاي خود اقدام نمايند. شركت مقره سازي صدف 

گستر در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است. 
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

����: �نجا�� شهر� صنعتي شما�� 1� فا� سو�� خيابا� سهر���� 
شركت مقر� سا�� صد� گستر �نجا�

در جستجـوي خالقـيت
(از خنامان تا استكهلم )

گوشه هايي �� �ندگي �كتر �صغر محمد� خناما�
قطع رقعي ، 256 صفحه ، چاپ اول

زندگي نامه نگاري بخشي از ميراث و آثار ادبي و تاريخي سرزمين ماست، آثاري 
كه بعضاً توسط صاحب اثر نوشته شده يا ديگراني به نوشتن آن همت كرده اند. 
زندگي نامه هاي خودنوشت، صرف نظر از اصالت در محتوا، بيانگر شيوه روايت 

و قدرت نويسنده در اثرگذاري بر مخاطب نيز هست.
ــر محمدي خنامان،  ــي از زندگي دكتر اصغ ــاوي 19 قصه واقع ــر حاضر ح اث

ــامل مفاهيم: خالقيت،  ــت و ش فيزيكدان، مخترع CVD پليمر هادي و... اس
افراد خالق، سازمان خالق و... مي شود. براي مقايسه مفاهيم استخراج شده از 
قصه ها، با تعاريف در ادبيات خالقيت، نظريه هاي خالقيت نيز به طور خالصه 

در پيوستي عرضه شده است. 
ــخت و پيچيده رويكردهاي حل مشكالت، ايده پردازي و  ــير س اين كتاب مس
چگونگي بارور كردن ايده ها را به سادگي باز نموده و راه هاي موفقيت فرزندان 

آينده ميهن را در حل مشكالت متعدد ميهن خود هموار مي كند.
ــاهد همخواني تجربيات و خاطرات داستان گونه  در بخش پاياني اين كتاب ش
ــمندان خالقيت  ــي دانش دكتر محمدي خنامان با تئوري هاي علمي، پژوهش
هستيم. اين شاهد در حقيقت مؤيد همه اتفاقاتي است كه در قالب يك تجربه 

شخصي، تابلوي درسي از يك واقعيت علمي را نشان مي دهد.
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 فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

يكصد � پنجا� � هش�تمين شما�� ماهنامه
 فر�نسو� �با� «  ��� �� تهر�� » منتشر شد

 يكصد و پنجاه و هشـتمين شـماره ماهنامه فرانسوي زبان 
«ُروو دو تهران»، وابسـته به موسسـه اطالعات، در هشتاد 
و چهار صفحه منتشـر شـد. پرونده اين شـماره به موضوع 

«سنگ هاي قيمتي ايران: تاريخ و باورها» اختصاص دارد.
«گنجينـه جواهـرات ملي ايران»، «سـنگ هاي قيمتي در 
متـون علمي قديمي و ادبيات فارسـي»، «ياقوت و لعل در 
شعر كالسيك ايران»، « فيروزه ايران» و «گردشگري معادن 

فيروزه در نيشابور» از عناوين مقاالت اين بخش هستند.
«سرزمين عراق، قلب ايرانشهر»، «هنر سياسي در ايران 
از 1332 تا انقالب اسـالمي 1357»، « مرضيه حديدچي، 
بانوي انقالبي»، «باستان شناسـي: باتري هاي الكتريكي 
اشكانيان» و «گزارش نمايشگاه فضاي سكوت در پاريس» 
سـاير عناويـن فرهنگي، ادبي و اجتماعي اين شـماره را 

تشكيل مي دهند.
عالقمندان مي تواننـد مطالب و مقاالت خود را به صورت 
تايپ شـده در موضوعات مرتبط با ايران و اسـالم به زبان 
فرانسه براي بررسي و چاپ در ماهنامه، به آدرس روزنامه 
 mail@teheran.ir اطالعات و يا نشـاني الكترونيكـي
ارسـال و پيشـنهادات خود را با شماره تلفن 29993615 
 www.tehran.ir يا با مراجعه به سـايت مجله به آدرس

مطرح نمايند.

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا�
فر�خو�� تجديد ���يابي كيفي مناقصه گر�� � تامين كنندگا� مالي

مناقصه شما�� 97/17 موضو�: �جر�� بخشي �� سامانه �نتقا� �� �� سد پيشين به شهرستا� چابها�
شـركت آب و فاضالب روسـتايي استان سيستان و بلوچستان با  اخذ مجوز 
ــازمان برنامه و بودجه كشور و رعايت بند ج  ــماره 1533958 مورخ 96/09/04 س ش
ــوراي اسالمي و آئين نامه  ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس ش
اجرايي ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت به شماره 69454/ت50913/هـ مورخ 93/06/20، در نظر دارد 
ــتي به دهستان هاي باهو كالت،  ــرب و بهداش تامين مالي و اجراي پروژه انتقال آب ش
سند ميرثوبان، نگور و كمبل سليمان از سد پيشين را به متقاضيان واجد شرايط واگذار 
نمايد. مناقصه گران ابتدا از نظر توانايي فني و مالي مورد ارزيابي قرار مي گيرند و شركت 
كنندگان واجد صالحيت پس از دريافت اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پيشنهادهاي 

فني و مالي اقدام خواهند نمود.
ــتـ  نبش بهداشت 13ـ  ــتگاه مناقصه گزار: زاهدانـ  بلوار بهداش ــاني دس 1ـ  نام و نش

تلفن 33426312ـ054
كدپستي: 9816913137 فكس: 33445056ـ054

2ـ  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: اجراي خط انتقال آب به طول حدود 
70 كيلومتر با استفاده از لوله هاي فوالدي و GRP به قطرهاي 350، 1000، 900، 

600 و 1100 ميليمتر و اجراي جاده سرويس مورد نياز
3ـ   مشاور طرح: مهندسين مشاور طرح و اجراي كاسون

4ـ  محل اجرا: شهرستان چابهار بخش مركزي و دشتياري
5 ـ  مدت اجراي كار: 24 ماه

6ـ  شرايط متقاضيان شركت در ارزيابي:
الف: مشاركت پيمانكار داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري(حداقل رتبه 2 آب)، با اخذ 

تائيديه از سايت ساجار و همچنين صالحيت ايمني از وزارت كار و امور اجتماعي
ب: و يا مشاركت پيمانكار داراي صالحيت فوق الذكر و تامين كننده مالي

ــهيالت توسط سازمان برنامه و بودجه  ــود تس ــرايط كلي:  بازپرداخت اصل و س 7ـ   ش

كشور تضمين خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهيالت شش ماه پس از تحويل موقت 
پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهيالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه 
ــهيالت در چارچوب قانون عمليات بانكي  ــد.  محاسبه سود و بازپرداخت تس مي باش
بدون ربا مصوب 1362 با رعايت عقود اسالمي مندرج در آن، و حداكثر نرخ سود مورد 

پذيرش مصوب شوراي پول و اعتبار بانك مركزي خواهد بود.
ــط تامين كننده منابع مالي  ــط بازپرداخت، توس ــود مورد انتظار و مبلغ هر قس نرخ س
ــنادي دال بر توانايي تامين مالي  ــت اس ــود و تامين كننده مي بايس ــنهاد مي ش پيش

تسهيالت تعهد شده كه مورد قبول دستگاه اجرايي باشد، ارائه نمايد.
ــه آدرس ــتاد) ب ــك دولت(س ــداركات الكتروني ــامانه ت ــناد: س ــت اس ــل درياف  مح

 www.setadiran.ir 
زمان فروش اسناد ارزيابي از تاريخ 97/10/18 لغايت 97/10/22

8ـ  آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي: پايان وقت اداري مورخ 97/11/03 مي باشد
ــايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 97/11/04  ــاعت بازگش 9ـ تاريخ و س

مي باشد
ــي مذكور را دريافت نمايند  ــي كه امتياز الزم در ارزيابي كيف ــركت كنندگان 10ـ  ش

دعوتنامه جهت دريافت اسناد فني و مالي براي آنان ارسال خواهد شد
11ـ  محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري بر روي سامانه ستاد و تحويل به صورت 

فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب.
ــركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي ارزيابي كيفي بر روي  تذكر: ضمناً كليه ش
سامانه ستاد مي باشند در غيراينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد.

تلفن تماس: 33426312ـ054 داخلي 120
نمابر: 33445056ـ054 

�مو� قر�����ها� شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا�

�� ك�س ك�ه بر�ي�م نگ�ر�� ب�و�� پ�د� ب�و�
�نك�س ك�ه م�ر� ��ح�ت جا� ب�و�� پ�د� بو�

�فس�و� ك�ه �ف�ت �� س�ر� �� س�ايه �حمت
�نك�س ك�ه م�ر� ��� � ���� ب�و� پ�د� ب�و�

بـا نهايـت تأسـف و تألـم درگذشـت مرحـوم مغفـور 
حا� عين �له حشمتي
بز�� خاند�� حشمتي

را بـه اطـالع كليـه دوسـتان و 
آشنايان محترم مي رسانيم.

به همين مناسبت مراسم تشييع 
پيكـر آن مرحوم روز سه شـنبه 
مـورخ 97/10/18 راس سـاعت 
10 صبـح از مقابـل منزل ايشـان 
واقـع در ميـدان صادقيـه، بلوار 
فردوس، خيابـان رامين جنوبي، 
نبـش كوچـه ياسـمن، پـالك 

38 به سـمت امام زاده سيدجعفر و سـيده حميده خاتون واقع در 
اشرفي اصفهاني، محله باغ فيض برگزار مي گردد.

همچنين مراسـم سومين روز آن مرحوم روز پنجشـنبه مورخ 97/10/20 
 از سـاعت 13:00 الي 14:30 در مسـجد نظام مافـي واقع در صادقيه

 بلوار آيت اهللا كاشاني،  بعد از سه راه جنت آباد برگزار مي گردد.
و همچنين مراسـم هفتميـن روز آن مرحوم روز دوشـنبه مورخ 
97/10/24 از ساعت 15:00 الي 16:30 در محل سالن اجتماعات امام 
زاده سيدجعفر و سـيده حميده خاتون واقع در اشرفي اصفهاني، 

محله باغ فيض برگزار مي گردد.
 شركت دوستان و آشنايان محترم موجب شادي روح آن مرحوم و

تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
�� طر�  خانو��� ها� حش�متي� ش�ريعتي� صحيح  �لنس�ب� 
 نصي�ر�� جليل�ي� پيل�ه ��� ���� حس�يني� ش�ا� محمد� 

� ساير ��بستگا� � �شنايا�



يادداشت

خرج به اندازه دخل

معاون اول رئيس جمهور از تأكيد رهبر انقاب بر تدوين برنامه اي براي 
اصاح ساختار بودجه كشور سخن گفت آن هم با هدف كاهش هزينه ها و 

حمايت از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي.
البته اين تأكيد هماره وجود داش��ته و در طول سال هاي اخير همواره 
در سخنان و ابراز نظرهاي مختلف به كرات بيان شده، از جمله اينكه بايد از 
اقتصاد نفتي خاص شد و وابستگي به نفت را كم كرد تا ميزان آسيب پذيري 
اقتصاد كشور كاهش يابد. اينكه بايد به نظام بانكي سامان داد و جلوي رشد 
نقدينگي را گرفت و... اما اين مهم به هر دليل تا به حال عملياتي نش��ده و 
روزمره گي دولت ها و عادت كردن به روال كم دردسر و كم هزينه سنت رايج 
بودجه نويسي هر ساله اجازه نداده تا اصاح ساختاري در اين روند معيوب  
صورت پذيرد. بارها در همين س��تون يادآور شديم كه اگر مي خواهيم از 
سرطان مزمن كسري بودجه پنهان، تكيه بر درآمدهاي خوش بينانه و خرج 
كردن از محل منابع مش��كوك الوصول و نگاه كردن هميشگي و دل بستن 
به افزايش درآمدهاي نفتي خاص شويم چاره اي جز قبول هزينه هاي يك 
جراحي اقتصادي نداريم. اما هرگز اين هدف و خواس��ته به حق جامعه ي 
نخبگاني و دلسوز كشور جامه تحقق نپوشيده است. اشكال كار كجاست؟ 
يا بهتر است بگوئيم اشكاات كار كجاست؟ يكي از مشكات اساسي نگاه 
كاما سياسي به مقوله اقتصاد است. بي آنكه بدانيم و بينديشيم كه با نگاه آمرانه 

و تكليفي نمي توان در اين حوزه حكم راند.
اينكه ما تصميم بگيريم ارز چه نرخي باشد بي آنكه توجهي به شرايط 
حاكم بر بازار و اقتصاد داشته باشيم. اينكه تصميم بگيريم چه كساني و به 
چه ش��كلي تجارت كنند. اينكه هر لجظه بخواهيم براي واردات، تجارت، 
صادرات، فضاي كسب و كار و.... يك دستور تازه صادر كنيم. اينكه خود 
را در ه��ر دخالتي در اقتصاد و در اين فضا قادر مطلق و حاكم بدانيم و در 
كار همه دخالت كنيم جواب نمي دهد. نكته مهم ديگر باتكليفي در مهندسي 
روابط خارجي و س��رمايه گذاري در اين حوزه است. اينكه به هر حال چه 
نسبتي براي سياس��ت خارجي و تعامل و نقش آفريني موثر در اين حوزه 
با فضاي كسب وكار قائليم؟ راهبردمان چيست؟ ايجاد روابط اقتصادي با 
كدام بخش دنيا و كدام حوزه بين المللي تجاري است؟ غرب است يا شرق؟ 
كشورهاي منطقه است يا آمريكاي اتين؟ چه استراتژي بلند مدتي در اين 
مورد داريم كه با تغيير دولت يا مجلس دچار دگرگوني نشود؟ بحث ديگر 
كه بسيار هم مهم است اينكه هرگز نياموخته ايم و يا زير بار اين حرف ساده 
نرفته اي��م كه به اندازه جيبمان خرج كنيم. با قرض و وام امور خود را پيش 
نبريم. به هر حال مي توان درآمدهاي موه��وم فرض كرد و براي آن خرج 

تراشيد اما با چه حساب و كتابي؟ 
همين حال، دعواي كنگره و كاخ سفيد در مقابل چشمان ماست. وقتي 
ترامپ مي خواهد ديوار بسازد بايد از كنگره مصوبه بگيرد. هيچ پولي را جايي 
نگذاشته اند تا رئيس جمهور هر وقت هوس كرد از آن بردارد. و وقتي مقابله 
مي كن��د و جلوي بودجه دولت فدرال را مي گيرد صدهاهزار كارمند همان 
هفته بي حقوق مي مانند و حتي زباله هاي اطراف كاخ سفيد هم روي هم تلنبار 
مي شود و آنها هم كه سركار مي روند بي حقوق كار مي كنند. يعني نه رئيس 
جمهور مي تواند وقتي در جمع هوادارانش قرار مي گيرد وعده هاي هزينه بر 
بدهد و نه اعضاي مجلس مي توانند براي شهر و ديار خود بي  آنكه پولش جور 

شود طرحها و امكانات بخواهند. 
در نظام بودجه ريزي دولت ما متأسفانه ابتدا خرج  تراشيده مي شود و 
سپس برايش درآمدي هم تّصور مي كنند. به همين دليل است كه مرتب قرض 
باا مي آيد و به قول يك نماينده مجلس مي خواهند با اوراق اقتصاد كشور 
را اوراق كنند. البته تقصير تنها دولت هم نيست مجلس هم گويي متأسفانه به 
همين روال خو كرده است. در همين بودجه امسال دو رقم وجود دارد 407 
و 447 هزار ميليارد تومان كه براي آن چهل هزار تومان پيش بيني شده هم 
خواب ديده شده است كه اگر درآمد نفت زياد شد و يا ماليات بيشتر شد و يا 
اوراق بيشتري فروختيم خرجش كنيم، بي آنكه واهمه كنيم اين اوراق قرضه يا 
هر اسم ديگري كه رويش مي گذاريم سررسيد دارد. بهره دارد و قرض است 
و بايد بپردازيم. اّما هر گاه خواستيم كه به اين روند معيوب در بودجه نويسي 
دس��ت بزنيم از ترس عواقب آن دست نگه داشتيم و بحران را به سال بعد 
واگذاشتيم. اّما اين راه حل نيست. بايد فرمان را بچرخانيم و به مسير اصلي 
روي آوريم. بودجه و اقتصاد را از آسيب سياسي كاري و دعواهاي سياسي 
دور نگه داريم. پاي مجلس و دولت و فان قوه و فان نهاد و بهمان ارگان و 
سازمان را به تنهايي پيش نكشيم. همه جمع شويم و ظرفيّت هايمان و ظرفيت 
نخبگان كش��ور و سرمايه اجتماعي را پاي كار آوريم و كشور و مّلت را از 

اين بحران خارج كنيم.

فتح اه آملی
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جلسه هماهنگی س���فر کاروان تدبیر و امید به استان 
گلستان، عصر دوشنبه به ریاست حجت ااسام والمسلمین 
دکتر حس���ن روحانی رئیس جمهوری و با هدف بررسی 
نیازمندی ها و روند اجرای طرحها و پروژه ها در مسیر تحقق 

توسعه همه جانبه و پایدار استان گلستان تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی دولت، ارائه آخرین 
گزارش عملکرد و روند اجرایی طرح ها و پروژه های مصوب 
سفر قبلی رئیس جمهوری به این استان، نیازمندی های مردم 
در مناطق مختلف اس���تان گلستان و همچنین نهایی کردن 
طرح های پیشنهادی برای تحقق توسعه همه جانبه و پایدار در 

استان، از اهداف این نشست بود.
مهمترین برنامه ها و طرح های مرتبط با توسعه استان 
گلستان از جمله بهداشت و درمان، کشاورزی، حمل و نقل، 
مدیریت منابع آب، انرژی، گردشگری، محیط زیست، عمران 

شهری و روستایی، ورزش، آموزش عالی، آموزش و پرورش، 
صنایع و همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی 
در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات این طرح ها 
که می تواند شتاب و تحول خوبی در روند پیشرفت و توسعه 
پایدار استان گلستان ایجاد کند، توسط رئیس جمهوری و در 

جریان سفر کاروان تدبیر و امید به گرگان اعام می شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک 
مرکزی به همراه شماری از وزیران کابینه و همچنین استاندار 

گلستان از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند.
رئیس جمهوری قرار است در ادامه سفرهای استانی 
خود، به همراه تعدادی از اعضای کابینه به زودی به اس���تان 

گلستان سفر کند.

جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان برگزار شد

نماین���ده مجل���س گف���ت: 
کودک همس���ری هنوز در بسیاری از 
مناطق کش���ور وجود دارد و6 درصد 
دختران در سنین 10 تا 14 سال ازدواج 
می کنند و بسیاری از آنان بعد 30 سالگی 

در خطر سرطان هستند.
به گزارش ایرنا، پروانه سلحشوری 
در نشس���ت رونمایی کتاب سمینار 
ازدواج کودک در س���کونتگاه های 
فقیرنشین افزود: طرح کودک همسری 
از دو س���ال پیش در فراکسیون زنان 
مطرح شد و این مساله همواره دغدغه 

ما بوده است.
وی با اشاره به این که قانون سن 
ازدواج دختران ،در مجلس ششم به 
13 سال افزایش پیدا کرد، ادامه داد: البته 
در تبصره آن ذکر شده است با تائید 
دادگاه صالحه و   ولی فرد در هر سنی 
می تواند ازدواج کند، با این حال  هنوز 

شاهد ازدواج دختران در سنین 9 تا 14 
سال هم هستیم.

نماینده مجلس با اشاره به این که 
ما مخالفتی با افزایش جمعیت نداریم، 
تاکید کرد: اما آیا می خواهیم افزایش 
جمعیت را با ازدواج دختران زیر سن 

13 سال رقم بزنیم؟
سلحش���وری با بی���ان این که 
میانگین سن ازدواج در میان جوانان 
باا رفته است، گفت: طبق آمارها ،سن 
ازدواج در منطقه ش���میرانات برای 
دختران 30 س���ال و برای پسران 34 
سال است. در این میان   یک میلیون 
جوان آماده ازدواج داریم که امکانات 
ازم برای ازدواج ندارند و شاید بهتر 
باشد به جای مخالفت با طرح کودک 
همسری و تمرکز روی 40 هزار کودک، 
 ش���رایط ازدواج برای این جوانان را 

فراهم کنیم.

وی افزود: همان طور که می دانیم 
ازدواجی که در آن رضایت فرد نباشد 
باطل اس���ت. ازطرفی،چگونه  فردی 
ده س���اله که حق رای ندارد می تواند 
ازدواج کند، در حالی که هیچ آمادگی 
ازم  برای همسرداری ندارد و از نظر 
جس���می هم آماده تاهل و بارداری 

نیست .
سلحشوری گفت: این موضوع 
حتی به بحث جمعیت هم آس���یب 
می زند. خیل���ی از این افراد با توجه 
به بهداش���ت و سامت باروری بعد 
از سن 30 سال دچار بیماری هایی از 

جمله سرطان می شوند.
سلحش���وری تاکید کرد: بحث 
فرهنگ هم در این مساله بسیار پررنگ 
اس���ت. هنوز در بعضی از مناطق به 
واس���طه فرهنگ آن منطقه، کودک 

همسری روال و مرسوم است.

نماینده مجل���س ادامه داد:   به 
دنبال آن هس���تیم سن ازدواج زیر 13 
سال را ممنوع کنیم و بین 13 تا 16 سال 
با نظر ولی و دادگاه صالحه و پزشکی 
قانونی انجام شود. فعا در مرحله ای 
هستیم که سن ازدواج زیر 13 سال را 
ممنوع کنیم. البته این طرح در کمیسیون 
قضایی مجلس رای نیاورد، اما به دنبال 
راه های دیگری برای حل این مساله 

هستیم و ناامید نشده ایم.
وی ادامه داد: تا تصویب چنین 
قانونی، فرهنگ سازی نقش مهمی دارد. 
فرهنگ سازی از این نظر که هنوز در 
بعضی از مناطق به کودک همس���ری 
معتقدند و مب���ارزه با این پدیده باید 
فرهنگ س���ازی و تبدیل به مطالبه 
عمومی ش���ود.برای مثال در زنجان 
 شاهد بیشترین آمار ازدواج بین سن 

10 تا 14 سال هستیم.

شهردار منطقه 12 تهران با اشاره به جلسه روز 
یکشنبه شهردار تهران و وزیر امور خارجه اعام کرد: 
محوطه میدان مشق پایتخت از ابتدای بهمن ماه به روی 

شهروندان گشوده می شود.
علی محمدسعادتی دیروز در گفتگو  با ایرنا، 
اظهارداشت: در آن جلسه گزارشی از تعامل شهرداری 
با وزارت امور خارجه که توسط شهرداری منطقه 12 و 
اداره کل پشتیبانی وزارت امور خارجه انجام گرفته بود 

به شهردار تهران و وزیر امور خارجه ارائه شد.
 »میدان مشق محوطه ای تاریخی در پایتخت 
مربوط به دوره قاجار است که در محدوده بین خیابان 
امام خمینی)ره( و 30 تیر ق���رار دارد و مدت زمان 
کوتاهی در دوره پهلوی اول از آن به عنوان باغ ملی یاد 
و پس از آن ساختمان های دولتی هم در این مجموعه 

احداث شد.
دره���ای این میدان از چن���دی پیش به روی 
شهروندان بسته شده اس���ت و امکان بازدید از این 

محوطه تاریخی را ندارند.«
 جزئيات جلسه درباره ميدان مشق

ش���هردار منطقه 12 تهران با اشاره به موضوع 
بازگشایی میدان مشق تشریح کرد: در این جلسه مقرر 
شد تأمین نیروی انسانی به منظور حفاظت و حراست 
از مجموعه میدان مشق توسط شهرداری تهران انجام 
و محوطه پس از ساعت اداری از ساعت 18 تا 24 به 

روی شهروندان گشوده شود. وی ادامه داد: همچنین 
این میدان روزهای پنجشنبه و جمعه یکسره تا ساعت 

24 برای استفاده شهروندان باز خواهد بود.
به گفته وی، در این جلسه همچنین مقرر شد 
خودروهایی که اینک در محدوده میدان مشق پارک می 
کنند باید به پارکینگ وزارت امور خارجه انتقال یابند. 
سعادتی اضافه کرد: ورود خودروهای دستگاه هایی که 
پارکینگ در این مجموعه ندارند هم از ابتدای دی ماه 

جاری به محوطه میدان مشق ممنوع شده است.
شهردار منطقه 12 گفت: همچنین در این جلسه 
مقرر شد گیت هاي تجمیع، نرده ها و فنس های محیط 
هم به حداقل رسانده شود. سعادتی اظهارداشت: به 
منظور افزایش روش���نایی و نور عمومی میدان هم 
مذاکراتی با اداره برق صورت خواهد گرفت؛ ضمن 
این که نورپردازی ساختمان هایی که در توافق هاي 

قبلی مورد اشاره قرار گرفته است انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه درباره برگزاری 
سلسله برنامه های فرهنگی در این محوطه هم صحبت 
هایی شد و در مجموع تاش می شود چرخه زندگی 

بیش از پیش به این محل بازگردد.
شهردار منطقه 12 در پاسخ به پرسشی درباره 
موضوع انتقال ساختمان های وزارت امور خارجه در 
جلسه دیروز گفت: در این باره صحبت و هر دو طرف 
با کلیات آن موافق بودند که تصمیم گرفته شد کمیته 

ای باحضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری و 
مدیرکل پشتیبانی وزارت امور خارجه تشکیل شود.

وی افزود: قرار است این کمیته مسائل پیرامون 
این موضوع را بررسی کند تا در نهایت گزارشی از 
آن تهیه شود و در اختیار شهردار تهران و وزیر امور 
خارجه قرار گیرد و پس از تأیید اقدامات اجرایی، کار 

به مرحله اجرا برسد.
محوطه میدان مشق 12مهر 1377 با شماره 2130 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و بیشتر 
س���اختمان های آن هم اینک در اختیار وزارت امور 

خارجه قرار دارد.
تا س���ال 1370 تردد خودروها در میدان مشق 
آزاد بود و سال 1392 شهرداری تهران و وزارت امور 
خارجه تفاهمنامه ای امضا کردند تا براساس آن، ضمن 
مرمت و احیای س���ردر تاریخی این محوطه، مورد 

استفاده شهروندان هم قرار گیرد.
فروردین ماه سال 95 هم با برگزاری کنسرت 
خیابانی در محدوده این محوطه درهای میدان مشق 
به روی مردم گشوده ش���ده بود اما پس از یکسال 
در خرداد س���ال گذشته وزارت امور خارجه درهای 
ورودی این میدان را بست درحالی که سازمان میراث 
 فرهنگی و شهرداری تهران گفتند با آنها هماهنگی 
نشده است. همان زمان اعام شد که علت بسته شدن 

درها مسائل امنیتی بوده است.

 سامانه اطلس زنان و خانواده 
در مرحله نهایی است

 معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
گفت: سامانه اطلس وضع زنان و خانواده طراحی شده و اکنون در مرحله نهایی شدن 
اس���ت. این سامانه در پورتال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار  

می گیرد و کاربران می توانند از داده های آن استفاده کنند.
اطهره نژادی در گفتگو با ایرنا افزود: اطلس وضع زنان و خانواده بر اس���اس 
سرشماری سال 1395مشتمل بر 191 نقشه موضوعی تهیه شده است؛ بخشی از این 
آمارها عمومی و بخشی محرمانه است که برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه 

زنان و خانواده استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال 93 این اطلس بر مبنای سرشماری 1390 تهیه 
شده بود و 161 نقشه موضوعی داشت و امسال به 191 نقشه ارتقا پیدا کرده است.

نژادی افزود: کاربران عمومی و کاربران در س���طح مدیران زنان و خانواده 
دستگاه ها و وزارتخانه ها می توانند از داده های اطلس به تفکیک موضوعات برای 
برنامه ریزی های خود استفاده کنند و همچنین محققان دانشگاهی می توانند از این 
داده ها برای انجام تحقیقات و طرح های مطالعاتی خود بهره ببرند. وی تصریح 
کرد: نقشه سازی داده ها کمک می کند که رتبه استان ها را در هر کدام از موضوعات 
مختلف بتوان مشاهده کرد. با این مدل نشان داده می شود که کدام استان ها در چه 
موضوعی از میانگین کشوری جلوتر یا عقب تر هستند و این به ایجاد توسعه متوازن 

در این حوزه در کشور کمک می کند. 
نژادی درباره اینکه در اطلس زنان و خانواده به چه موضوعاتی پرداخته شده 
است، اظهار داشت: به 191 قلم آماری مختلف از جمله میزان سواد زنان، ویژگی های 
جمعیتی، ویژگی های بهداش���ت و سامت و حوزه آسیب های اجتماعی اشاره 
شده که موضوع آسیب های اجتماعی بانوان در بخش آمارهای محرمانه این اطلس 
گنجانده شده است. وی با بیان این که اکنون اطلس زنان و خانواده در اختیار مدیران 
دستگاه ها و وزارتخانه ها قرار دارد، افزود: مدیران می توانند در برنامه ریزی ها به 
این آمارها استناد کنند. همین طور سامانه اطلس در پورتال این معاونت بارگذاری می 
شود، البته سامانه طراحی و تدوین شده است، اما منتظر دریافت مجوزهای قانونی 

برای بارگذاری در پورتال هستیم. 
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم  درباره اطلس 
ملی زن و خانواده گفته بود که این اطلس برای 196 شاخص در استان ها تنظیم شده 
است و این پایه خوبی برای سیاستگذاران و محققان در حوزه زنان و خانواده است 
چون اطاعات و آمار خوبی را در اختیار آنها قرار می دهد. از اطاعات این اطلس 
برای تدوین برنامه های استانی استفاده خواهد شد. اکنون هر استان یک سند استانی 

وضع زنان و خانواده برای بهبود شرایط دارد.

قاسمی: ایران  مقابل فشارهای ظالمانه 
آمریکا سر فرود نمی آورد

  سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رئیس جمهوری آمریکا بداند ملت ایران 
هیچگاه در برابر فشار های ظالمانه آمریکا سر فرود نخواهد آورد.

به گزارش   مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه ، »بهرام قاسمی« در 
واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا گفت: ایشان همچون همیشه، بدون 
آموختن درسی از تاریخ تحوات دهه های اخیر و باز بینی سیاست های سرا پا غلط 
اساف خود در قبال این منطقه و ایران، بار دیگر سخنانی بی منطق و از سر نفرت را 

نسبت به مردم این سرزمین باستانی مطرح کرده است.
وی افزود: این سخنان باز تکرار همان زیاده خواهی و جاه طلبی های قدرت های 

قرون وسطایی و تاریخ مصرف گذشته است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: خیال پردازی و اقدامات خصمانه 
ایاات متحده آمریکا تاکنون علیرغم همه تاش های کینه توزانه آنها نسبت به مردم 

ایران راه به جایی نبرده است و بی شک در آینده  هم نخواهد برد.
قاسمی یادآور شد: ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می کند 
که با واقعیت های موجود هیچ تطابقی ندارد. او می داند جمهوری اسامی ایران 

دهه هاست با فشارها و سیاست های تحریمی آمریکا آشنا و رو در رو ست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ترامپ بداند ملت ایران هیچگاه در 

برابر فشار های ظالمانه آمریکا سر فرود نخواهد آورد.
به گزارش ایرنا، »دونالد ترامپ«  در جمع گروهی از خبرنگاران مدعی شده 
بود که اوضاع ایران اصا خوب نیست. کنار گذاشتن توافق وحشتناک هسته ای با 
ایران، اثر عظیمی روی آنها داشته و دارند نیروهایشان را از همه جا عقب می کشند و 

می خواهند مذاکره کنند.
  دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکایی ها در 
س���فر اخیر من به افغانستان دوبار برای مذاکره پیام دادند و 

دروغ می گویند که ما برای مذاکره به آنها پیام می دهیم.
به گزارش ایرنا، علی شمخانی صبح دیروز در همایش 
»دفاع و امنیت در غرب آسیا« در دانشگاه عالی دفاع ملی، با 
بیان این که در آغاز سال جدید میادی جریان قدرت جهانی 
به دو  جبهه ثبات گرایان و بی ثبات کنندگان تقسیم شده است، 
افزود: ملت های منطقه در شکل گیری جبهه مقاومت نقش 
بسزایی داش���تند و ما باید این موضوع را در چهلمین سال 

پیروزی انقاب تبیین کنیم.
وی به سه سیاست ثابت در   ثبات سازی جمهوری 
اسامی ایران اشاره کرد و افزود: دشمنان نام اقدامات خود 
را   بشر دوستانه می گذارند، اما وقتی به ما و دیگران می رسند، 
بح���ث صدور انقاب و هدر رف���ت منابع ملی را مطرح 
می کنند. دبیر ش���ورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اگر ملت 
آزاده ای مشابه همان اقدامات را انجام دهد، متهم می شود اما 
سیاست جمهوری اسامی همیشه امنیت دسته جمعی بوده و 
مخالفت با تغییر مرزها رکن دوم و مخالفت شدید با حضور 

نیروهای فرا منطقه ای رکن سوم این سیاست است. 
ش���مخانی با بیان این که ام���روز جهان غرب دچار 
دش���واری هایی مانند ماجرای جلیقه زردها در فرانسه شده 
اس���ت، گفت: خروج  آمریکا از سوریه و  عراق خبر یک 
آینده تاریک برای آمری���کا را دارد؛ امروز روندی بر ضد 
بی ثبات سازان در منطقه ما آغاز شده است که به نوعی یک 

خروج اجباری برای آمریکا ست.
وی اضافه کرد: امروز آمریکایی ها حرف از خروج از 
افغانستان می زنند و این در صورتی است که هیچ یک از مولفه 

های امنیت در افغانستان را محقق نکرده اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: آمریکا 
نقشی در براندازی داعش در سوریه نداشته است و این کشور 
در راهبرد خود در س���وریه شکست خورد و  منطقه شرق 
فرات با یک تناقض روبرو است و این شرایط چاره ای جز 

خروج را به آمریکا دیکته نمی کند.
شمخانی با یادآوری این که داعش حاکمیت خود را 
بر عراق ازدس���ت داده است، تاکید کرد: در این کشور یک 
حاکمیت یکپارچه ش���کل گرفت  و  هماهنگی بین اقوام 

مختلف عراقی دیده می شود.
وی ادامه داد: در عراق یک ارتش و حشد الشعبی برای 
امنیت وجود دارد؛ حتی فرماندهان عراقی از شرکت در جشن 
کریسمس در پادگان آمریکایی ها خودداری کردند. امروز 
جنایات آمریکا در ذهن مردم منطقه ثبت شده است و آنها 

چاره ای جز خروج از منطقه ندارند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که آمریکایی ها 
دست از ایران هراسی و آدمکشی برنخواهند داشت و درحال 
تجربه واقعیت تلخی در منطقه هستند، تصریح کرد: به خاطر 
این پیروزی، ملت ایران باید جشن مفصلی در آستانه چهلمین 
سالگرد انقاب بگیرند. امروز ایران در توسعه نفوذ تبدیل به 
یک منطقه شده است و ملت ایران رسالت تاریخی خود را به 
درستی اجرا کرد.  شمخانی با بیان این که امروز دشمنان قادر 
به اجرای اقدام سخت علیه ایران نیستند، تاکید کرد: آنها بی 
دلیل ما را تحریم می کنند و ای کاش در این باره هم راهبرد 
صحیحی اتخاذ می کردند. وی یادآور شد: هدف آنها در زمان 
اوباما این بود که تمام پیچ  و  مهره های صنعت هسته ای ما را 

باز کنند. آنها به دلیل ناکارآمد بودن تحریم ها و عدم توانایی در 
اقدام نظامی با ما مذاکره کردند؛ البته آنها می دانند ایرانی ها اهل 
مذاکره با آدم بی منطق نیستند و بعد از برجام هم بی اعتمادی 

به آنها بار دیگر ثابت شد.  
شمخانی با بیان این که امروز »جان بولتون« بر مبنای 
بولتن های منافقین تصمیم گیری می کند، گفت: این برای 
حکومتی که ادعا دارد، زش���ت است که بولتن هایی برای 
جلوگیری از ریزش نیرو توسط منافقین تهیه می شود، مبنای 

تصمیم گیری راهبردی علیه ایران قرار دهد.
وی ادامه داد: در مورد اسرائیل هم وضع به همین صورت 
اس���ت و آنها بر مبنای بولتن های غلط، تصمیم گیری های 

راهبردی در مورد ایران دارند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به جان بولتون 
تاکید کرد: ااقل واژه های بولتن منافقین را عوض کنید و عین 
همان جمات را در سند امنیت ملی خود وارد نکنید. مردم 
ما در س���ال 2018 در سایه راهبرد سیاست ثبات سازی که 
رهبر انقاب شکل داده اند با اقتدار ایستاده است و امروز از 
سوریه تا دریای سرخ و مدیترانه محل حضور ملت های آزاده 

منطقه شده است.
شمخانی یادآور ش���د: در سال 2019 خروج اجباری 
آمریکا از منطقه ما کلی���د می خورد و در آینده آنها مجبور 

می شوند، مسیر خروج خود از خلیج فارس را آغاز  کنند.
پايان دوران هژمونی و تسلط غرب

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در این همایش 
گفت: امروز دوران هژمونی و تسلط غرب به پایان رسیده 

است و آنها باید به خواست ملت های منطقه تن دهند.
  امیر س���رتیپ امیر حاتمی با بیان این که »این منطقه 
پس از جنگ دوم جهانی زیارتگاه اردوگاه ش���رق و غرب 
ش���د و ایجاد رژیم صهیونیستی مانند یک دمل چرکین در 
ذهن ملت های منطقه مانده اس���ت« خاطرنشان کرد: مرور 
تحوات امنیتی غرب آسیا به ما می آموزد که حرص و طمع 
استکباری غرب از اندیشه منفعت طلبی ناشی شده است. پس 
از فروپاشی شوروی این منطقه محلی برای اهداف جاهانه 
آمریکا شد؛ با همه این تاریخ دردناک  وضع کنونی حکایت 
از آن دارد ک���ه منطقه ما هنوز روی آرامش به خود ندیده و 

در همه تحوات پای آمریکا و غرب در میان بوده است. وی 
اظهار داشت: در شرایط کنونی منطقه شرایط حساسی دارد؛ 
 البته در منطقه با ثبات فاصله چندانی نداریم  و مردم منطقه ما 
برنده و پیروز واقعی این جریان خواهند بود. نظم جدید در 
غرب آسیا تفاوت جدی با نظم بازیگران قبلی خواهد داشت 

و نظم جدید استکبار ستیز و بومی خواهد بود.
وزیر دفاع در بخش دیگری از س���خنان خود با بیان 
این که »نظم غربی و حاکم کردن دیکتاتورها به پایان رسیده 
است« تاکید کرد: مقاوت ملت های ایران، سوریه، عراق و 
یمن و شکست طرح تجزیه منطقه نشان دهنده این است که 
غرب دیگر محور امنیت سازی در منطقه نیست. امروز دوران 

هژمونی و تسلط غرب به پایان رسیده است و آنها باید به 
خواست ملت های منطقه تن دهند.

حاتمی گفت: در صورت تداوم دنیای استکبار بر روند 
گذشته  جز اخراج آنها از غرب آسیا  نتیجه دیگری نخواهد 
داشت. پیام روشن ما به دوس���تان و همسایگان آن است 
که زمان همکاری مشترک برای رفع مشکات منطقه فرا 
رسیده و صلح و ثبات حق همه ملت های منطقه است. وی 
افزود: هیات حاکمه آمریکا در یک بن بس���ت گیر افتاده 
است و حاضر به سرمایه گذاری در منطقه نیست و با این 
دیدگاه به تجارت امنیت روی آورده است؛ همه شاهد بودند 
آمریکایی ها عراق را در مقابل داعش تنها گذاشتند، اما ایران، 
عراق را بدون چشمداشت کمک کرد و این کمک یک برادر 

به برادر دیگر بود.
وزیر دفاع با بی���ان این که »  در منطقه برای کمک به 
برادران سوری به دعوت دولتشان شتافتیم و تا ریشه کنی 
تروریسم کنارشان می مانیم«، اظهار داشت: برخی همپیمانان 
آمری���کا در منطقه که به او دلخوش کرده اند بدانند خروج 
آمریکا از تعهدات بین المللی خود این پیام را دارد که شما را 
هم در لحظات حساس کنار می گذارند. آمریکا بازیگری خود 
شیفته و غیر قابل اعتماد است و تصمیماتش یکجانبه است.

 وزیر دفاع گفت: آمریکا در برجام با قلدری به تعهداتش 
پش���ت کرد؛ این رویداد نمونه ای برای جهان از بد عهدی 
آمریکا بود  و امروز آنها اعتبار خود را در جهان از دس���ت 
داده اند. آنها در باره توانمندی دفاعی ایران با سیاس���ت های 

دوگانه و مزورانه حرف می زنن���د. به واقع کدام منطقی 
می پذیرد که در برابر اظهارات کسانی که عادت به تهدید دارند 
و کشتار دارند ساکت باشیم. آیا باید در برابر کسی که به زیر 
ساخت های سایبری ما حمله می کند آرام نشست؟ پاسخ 
ما به آنان و حامیانشان این است که اان زمان مناسبی برای 

آزمودن اراده ما نیست.
حاتمی در پایان تاکید کرد: کشورهای منطقه با همکاری 
و هماهنگی می توانند امنیت و ثبات را به غرب آسیا برگردانند. 
راهبرد نظامی ایران بازدارندگی فعال است و به دنبال رقابت 
تسلیحاتی با هیچ کشوری نیستیم. الگوی پیشنهادی ما برای 
کشورهای منطقه همکاری و هماهنگی بر اساس اصول اسام 
است و کشورهای مرتجع با دامن زدن به اختافات و ایجاد 

آشوب نمی توانند امنیت خود را تامین کنند.
آمريكا نقش دسته چندمی در سوريه دارد

رئیس دانش���گاه عالی دفاع ملی هم نقش آمریکا در 
سوریه را دسته چندمی توصیف کرد و گفت: آمریکا چه در 
سوریه بماند و چه برود شکست خورده محسوب می شود.

سردار سرتیپ احمد وحیدی ، اظهار داشت: غرب آسیا 
مجموعه ای از بحران های پیچیده و معمای های حل نشده 
است از این رو می توان این منطقه را زخم خورده و خونین از 
بحران هایی که بر او تحمیل شده است دانست؛ بحران هایی 
که ما در قالب تجاوزگری، حمله اشغال تروریست و انواع 

فتنه ها شاهد آن هستیم.
وی منطقه غرب آس���یا را در حال حرکت به سمت 
آینده ای بهتر توصیف کرد و یادآور ش���د: مسایل نظامی و 
امنیتی در س���وریه در حال اتمام و ورود به حوزه سیاسی و 
از س���وی دیگر در عراق دوران پس از داعش شکل گرفته 
است همچنین نشانه های بهتری از صلح را هم در افغانستان 

مشاهده می کنیم.
 رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان این که در منطقه 
مسایل نگران کننده ای هم وجود دارد، گفت: رژیم صهیونیستی 
حیات خود را در ناآرامی و بی ثباتی می بیند  و جریان  تکفیری 
هم دنبال نقاط  جدیدی برای حضور خود در افغانستان و 
آسیا میانه می گردد. وحیدی ادامه داد: مداخله گری در منطقه 
هنوز پایان نیافته است و همچنان طبل جنگ به ویژه توسط 

عربستان و امارات صدای بلندی دارد.
وی با بیان این که اگرچه آمریکایی ها اعام کرده اند 
از سوریه می روند هنوز اقدام عملی آن معلوم نیست، گفت: 
امروز نقش آمریکا در سوریه دسته چندم است؛ در واقع نقش 
اصلی را بعد از دولت این کشور، ایران، روسیه و تاحدودي 
ترکیه و محور مقاومت ایفا کردند که موفقیت های فراوانی هم 

داشتند که در آخر لیست آمریکایی ها قرار می گیرند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تاکید کرد: آمریکا چه 
بماند و چه برود شکس���ت خورده است، از این رو هرچه 

زودتر برود برای حفط آبروی این کشور بهتر است.
وحیدی با بیان این که تاش برای عادی سازی روابط 
رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اظهار داشت: به رغم نشانه های 
خوب برای بهبود وضع و پر کردن منطقه با ساح ها می توان 

بحران را دوباره در منطقه ایجاد کند.
وی بیان کرد: ح���ال که قدرت محور مقاومت رو به 
افزایش است و موفقیت های کم نظیری به دست آورده و 
قدرت آمریکا هم رو به افول است، باید نگران بحرانزایی های 

مجدد از سوی آمریکا و تروریست ها باشیم.

  رئیس سازمان جوانان جمعیت هال احمر از 
ارائه آموزش های اولیه  پیشگیری از اعتیاد به بیش از 
100 هزار نفر از اعضای جوانان این سازمان در طرح 
ملی پیمان )پیشگیری موثر از اعتیاد در جهت نشاط 

اجتماعی( در سراسر کشور خبر داد.
شهاب الدین صابونچی در این باره   که در حوزه 
آگاه سازی جوانان در حوزه آسیب های اجتماعی چه 
برنامه هایی را در دستورکار دارید، به ایرناگفت: مسائل 
اجتماعی در هال احمر یک موضوع فرعی نیست 
و بخش جوانان در این جمعیت کاربرد ویژه ای در 
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دارد. وی ادامه داد: 
سازمان جوانان جمعیت هال احمر در زمینه ماموریت 

های ذاتی و محوله از سوی شورای اجتماعی وزارت 
کشور و همچنین با توجه به عضویت در دو کارگروه 
تخصصی در این ش���ورا و همکاری با ستاد مبارزه 
با مواد مخدر برای کاهش گرایش به اعتیاد در بین 
نوجوانان و جوانان در دو رویکرد »سلبی« و »ایجابی« 

فعالیت می کند. 
 رئیس س���ازمان جوانان جمعیت هال احمر 
توضیح داد: این سازمان در رویکرد »سلبی« با ارائه 
آموزش های مختلف آشنایی با انواع مواد اعتیاد آور، 
عوارض و پیامدهای مصرف مواد و شیوع شناسی 
مواد مخدر، کلیات و مفاهیم اعتیاد، عائم و نشانه 
های اعتیاد، مفاهیم پایه اعتیاد، پیش���گیری و تاب 

آوری، خود مدیریتی، مهارت حل مس���ئله، عوامل 
موثر بر اعتیاد، باورهای غلط جوانان درباره مصرف 
مواد، ارتقای کیفیت زندگی، مهارت جرات ورزی و 
هویت یابی به جوانان و نوجوان عضو این سازمان در 
 سراسر کشور با اجرای طرح ملی پیمان آگاهی سازی 

می کند. 
 صابونچی اضافه کرد: همچنین این سازمان در 
رویکرد »ایجابی« هم با اجرای برنامه های توانمند 
سازی افراد به فعالیت می پردازد، ما فکر می کنیم که 
یکی از ریشه ها و علل آسیب های اجتماعی پایین 
بودن دانش و مهارت افراد و مش���کاتی از جنس 

مشکات معیشتی، اشتغال و نظایر آن است. 

دبیر کمیسیون عمران و حمل و 
نقل شورای شهر تهران گفت: تعداد 
افرادی که به صورت غیر مجاز وارد 
محدوده طرح ترافیک شده اند دو برابر 
افرادی است که هزینه پرداخت مي 
کنند و به صورت مجاز وارد شده اند.

علی کرونی در گفتگو با مهر، 
با اش���اره به ارزیابی های انجام شده 
در ب���اره ورود و خروج خودروها 
و وضع درآمد طرح ترافیک س���ال 
1397 شهرداری تهران، اظهار داشت: 
کاهش 50 درصدی منابع درآمدی 
ش���هرداری در سال 1397 نسبت به 
سال قبل و عدم تحقق درآمد یکی از 
اثرات طرح ترافیک جدید است که 
روند کاهش درآمدی برای سال های 
آینده، در ص���ورت ادامه این طرح 

متصور است.
وی، برداشت غیرقانونی وجه 
ش���هروندان از محل رزرو استفاده 
نش���ده به میزان حدود 80 میلیارد 
ریال را از دیگر چالش های عملکرد 
ش���هرداری در باره طرح ترافیک 
جدید بیان کرد و گفت: این موضوع  
مصوبه شورای شهر تهران را ندارد و 
شهرداری شهروندانی که روز خاصی 
را رزرو کرده اند ولی وارد طرح نشده 
اند کل مبلغ آن روز را از حس���اب 
شهروندی شان برداشت کرده است. 

به گفته دبیر کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران، عدم 
ساز و کار مشخص و قانونی براي 
دریافت عوارض از خودروهایی که 
در سامانه ثبت نام کرده اند و پاک آنها 
ثبت شده است و آنهایی که ثبت نام 
نکرده اند و پاک آنها ثبت نش���ده 
است از دیگر مشکات طرح ترافیک 

کنونی است.
 کرون���ی اضافه ک���رد: مبلغ 
34 میلیارد تومان به عنوان عوارض 
وصول نشده از خودروهایی که در 
سامانه ثبت نام کرده اند و پاک مجاز 
براي ورود دارند اما حسابشان شارژ 
نداشته اعام شده است حال این که 
در بررسی های انجام شده همین افراد 
که براي پرداخت عوارض خودرو به 
دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه 
می کنند هیچگونه عوارضی بابت 
ورود غیر مجاز به محدوده پرداخت 
نکرده اند و صرفاً عوارض س���الیانه 

خودرو از آنها مطالبه می شود.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ 336 
میلیارد تومان به عنوان طلب شهرداری 
و به عنوان عوارض وصول نشده از 
افرادی است که ثبت نام نکرده اند و به 
صورت غیر مجاز وارد طرح ترافیک 
ش���ده اند و دوربین ها پاک آنها را 
غیرمجاز ثبت کرده اند و باید جریمه 
ش���وند. اما مالکان خودروهای فوق 
هم بعد از مراجعه به دفاتر خدمات 
الکترونیک، فقط عوارض متعارف 
سالیانه خودرو را پرداخت کرده اند 
و هیچگونه وجه دیگری از بابت تردد 

غیر مجاز نمی پردازند. 
دبیر کمیسیون عمران و حمل 
ونقل شورای شهر تهران، گفت: آنچه 
که مشخص است ناعدالتی به وجود 
آمده در طرح فوق است؛ طرحی که 
با شعار عدالت مزین شده بود حاا 
طبق مستندات نشان از ناعدالتی دارد، 
چرا که تعداد افرادی که به صورت 
غیر مجاز وارد شده اند دو برابر افرادی 
است که هزینه پرداخت کرده اند و به 

صورت مجاز وارد شده اند.

 رئیس ش���ورای عالی استانها 
درباره ایحه  درآمدهای پایدار برای 
شهرداری ها و روند بررسی در مجلس  
گفت: دولت این ایحه را در کمیسیون 
ویژه پیگیری می کند و   مراحل نهایی 

خود را طی می کند. 
به گزارش ایسنا مرتضی الویری 
در تش���ریح عملکرد یکساله شورای 
عالی اس���تانها در دوره پنجم افزود:   
سهم درآمدهای پایدار شهرداری ها در 
بودجه س���ال 96 را 22 درصد تعیین 
کرده بودیم و در س���ال 97 به 30.5 
درصد رسید و برای بودجه سال آینده 

این سهم را 40 درصد می رسانیم.
رئیس ش���ورای عالی استان ها  
گفت: براساس اصل 101 قانون اساسی 
که مهمترین جایگاه و نقش کاربردی 
شورای عالی استان ها تببین کرده است 
جلوگیری از تبعیض به مفهوم عام آن 
یعنی جلوگی���ری از تبعیض در همه 
حوزه ها از وظایف مهم شورای عالی 
استانها قلمداد می شود و رفع تبعیض 
از خود شورای عالی استانها با حضور 
نمایندگانی از شوراهای روستا و شهر 

تجلی پیدا کرده است .
الویری ادامه داد: براساس قانون، 
بیش از این که بودجه های س���اانه 
توسط دولت به مجلس   ارسال شود 
ابتدا باید برای اخذ پیشنهاد  نمایندگان 
شورای عالی استانها به این شورا ارسال 
شود که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده 
اس���ت و تنها یک بار و در زمان آقای 
چمران یک نسخه از بودجه ساانه و آن 
هم هنگام تقدیم بودجه به مجلس برای 
شورای عالی استان ها ارسال شده که به 
این ترتیب فرصتی برای بررسی بودجه 
توسط نمایندگان شورای عالی استانها 
باقی نمانده  و اصلی ترین وظیفه این 

شورا بر زمین مانده است.
وی تاکید کرد: مکاتبات بسیاری 

با   رئیس س���ازمان برنامه و بودجه و 
دولت برای حل این موضوع انجام شد؛ 
اما متاسفانه همه مذاکرات بی نتیجه 
ماند لذا شورای عالی استانها شکایتی 
را از س���ازمان برنامه وبودجه ودولت 
به کمیس���یون اصل 90 ارسال کرد و 
این موضوع را برای پیگیری در دستور 
کار خود قرار داده ایم.رئیس ش���ورای 
عالی اس���تان ها در بخش دیگری از 
صبحت های خود با اشاره به این که 
آموزش یکی از وظایف شورای عالی 
اس���تان ها در قانون تعیین شده، ادامه 
داد: متاسفانه در حوزه آموزش شوراها    
دچار   دوگانگی و چندگانگی هستیم. 
لذا برای  جلوگیری از موازی کاری 
و رفع این چندگانگی اقدام کردیم تا 
به صورت مستقیم موضوع آموزش 
 شوراها بر عهده شورای عالی استانها 

قرار گیرد.
الویری در ادامه س���خنان خود 
در تشریح چند طرحی که به مجلس 
ارسال شده اس���ت افزود: اصاح و 
پیشنهاد در ایحه مالیات ارزش افزوده 
یکی از موارد   بوده است. ایحه مالیات 
ارزش افزوده که توس���ط دولت به 
مجلس داده شد منافع مدیریت شهری 
و شهرداری ها را به شدت  محدودیت  
می کرد. در خیلی موارد که  عوارض 
دریافت می کردیم مانند بنزین، نفت و 
آلودگی هوا همه اینها را تبدیل به مالیات 
کردند و وقتی این عوارض به مالیات 
تبدیل می شوند طبق ضوابط آن عمل 
و تخصیص آن به شهرداری ها بسیار 

سخت می شود .
وی ادامه داد: به عنوان مثال در 
ماده 50محدودی���ت هایی برای اخذ 
عوارض  اعمال ش���ده بود که اگر این 
موارد اتفاق می افتاد ش���هرداری ها از  
85 درص���د درآمد های خود محروم 
می شدند و بحران بزرگی رخ می داد.

  هیات وزیران در مصوبه ای با 
رفع باتکلیفی خودروهای وارداتی ثبت 
سفارش نشده در گمرک، اعام کرد: 
ثبت سفارش برای واردات خودروهای 
س���واری که دارای قبض انبار اماکن 
گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
یا ویژه اقتصادی هستند، به صورت 
بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی 

منعی ندارد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتر هیات دولت و بر اس���اس این 
مصوبه هیات دولت که ش���انزدهم 
دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا 
اباغ کرد، کل ثبت سفارش های قبلی 
خودرو )اع���م از بانکی و غیربانکی( 

بر اس���اس مصوبه هیات وزیران لغو 
می شود.

خودروهایی که تا تاریخ اباغ این 
تصویب نامه دارای قبض انبار بوده اند 
و با رویه بانکی تامین ارز شده اند، با 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی 
با نرخ س���امانه سنا در روز ترخیص، 
با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص 
هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید 
برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.

مصوبه هیات وزیران اضافه کرده 
اس���ت: خودروهای با ارزش بیش از 
40 هزار دار با محاس���به و پرداخت 
40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر 
مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب 

مقررات صادرات و واردات، بر اساس 
شرایط بند نخست این تصویبنامه قابل 

ثبت سفارش و ترخیص است.
بر اس���اس این مصوبه، مهلت 
ترخیص خودروهای موضوع بندهای 
)1( و )2( ای���ن تصویبنامه، چهار ماه 
از تاری���خ اباغ این تصویبنامه تعیین 
می شود. این مصوبه می افزاید: در جهت 
صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل 
از ترخیص خودروهای موضوع این 
تصویبنامه، گمرک پس از اخذ تائیدیه 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با 

رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
طبق این مصوبه هیات وزیران، 

ترخیص خودروهای با حجم موتور 
بااتر از 2500 سی.سی کماکان امکانپذیر 
نیست و مش���مول این تصویبنامه 
نمی شود. این مصوبه می افزاید: اجرای 
این تصویبنامه و ترخیص خودروهای 
مشمول، مانع رس���یدگی قضایی به 
تخلفات و جرایم متخلفان در واردات 

خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویبنامه خود 
اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص 
خودروهای موضوع این تصویبنامه و 
دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب 
قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اباغ 

خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه نهم دی 
ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی 
و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران و دبیرخانه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و به اس���تناد اصل 138 قانون اساسی 
تصویب کرد. براساس این گزارش و 
به گفته محمدرضا مودودی سرپرست 
سازمان توسعه تجارت ایران، حدود 
15 هزار خودرو در گمرک های سراسر 

کشور دپو شده است.
بر اساس تصمیم دولت، واردات 
خودرو س���واری به کشور همچنان 

ممنوع است.

وزی���ر اقتصاد و دارایی در ب���اره واگذاری 
ش���رکت ها،گفت : هیچ محدودیت س���نی در 

واگذاري ها نداریم.
به گزارش واحد مرکزي خبر؛فرهاد دژپسند 
در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس  در 
پاسخ به سئوال نماینده مردم اهواز در باره واگذاری 
شرکت نیشکر خوزستان به دو جوان،گفت:  هیچ 
محدودیت سنی در واگذاری ها نداریم و این افراد 
هم از نظر تخصصی خوب کار می کنند و همچنین 

دارای اهلیت هستند.
وی افزود: برای مش���کاتی که وجود دارد 
باید ریشه یابی کنیم و وزارت اقتصاد مسئولیت 
واگذاری در حد انطباق با قانون را برعهده دارد و 
اگر مراجع ذیربط تائید کردند واگذاری ها صورت 

می گیرد. وزیر اقتصاد و دارایی گفت:  اگر شرکتی را 
تحویل می گیریم برای حفظ منافع ملی است و باید 
بدانید همه توانمان را برای حل مشکل آنها به کار 
می گیریم.  و ی همچنین در حاشیه جلسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سئوالي مبنی بر این که بسیاری اعتقاد دارند نرخ ارز 
مانند فنری است که ممکن است دوباره باز شود، 
افزود: اگر  در قالب یک تحلیل علمی مبتنی بر 
علم اقتصاد بحث کنیم، طبق عوامل بنیادی که در 
نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز باید به سمت کاهشی 
طی مسیر کند. وی ادامه داد: باانتشار بخشنامه بانک 
مرکزی و افزایش عرضه و همچنین کنترل هاي 
ازم تقاضا، از نظر عوامل اقتصادی هیچ عاملي این 

کاهش نرخ ارز را سرکوب نمی کند.

 دژپسند افزود: نظام ارزی ما در برنامه ششم 
شناور مدیریت شده است و به بانک مرکزی اجازه 
داده می شود اگر قیمت ارز از یک حدی کمتر یا 
بیشتر شد بانک مرکزی دخالت کند و در شرایط 
حاضر نیازی ب���ه این کار وجود ندارد. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در باره برکناری رئیس سازمان 
خصوصی سازی گفت: وی هنوز برکنار نشده   و   

استعفایش را هم تکذیب کرده است.
وی افزود: وقتی که وی مجتمع گوش���ت 
اردبیل را خریداری کرد در مقام رئیس س���ازمان 

خصوصی سازی این معامله را انجام نداد  .
دژپسند در پاسخ این سئوال که آیا در فرآیند 
واگذاری قانون رعایت ش���ده است   گفت:   از 
حراست وزارت اقتصاد خواستیم  این موضوع را 

بررسی کند و این که آیا وی دچار تعارض منافع 
بوده یا نه. بررس���ی شود که البته وی در آن زمان 
مسئولیت نداشت و دادستان اردبیل هم دارد این 
موضوع را بررسی می کند. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در باره واگذاری دو باشگاه بزرگ استقال و 
پرسپولیس گفت:   دولت تصویب کرده است و ما 
باید هیات واگذاری را تشکیل  و کار های مربوط به 
آن را انجام دهیم، چون دو باشگاه ورزشی شرایطی 

دارند که باید بررسی شود.
وي در باره حذف صفر ها از پول ملی گفت: 
پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه برای دولت 
ارس���ال شد و این سیری است که باید طی شود 
و بعد ایحه ای تش���کیل شود به مجلس برود و 

بررسی های ازم صورت بگیرد.

مشکل خودروهای وارداتی باتکلیف در گمرک   حل  شد

وزیر اقتصاد: محدودیت سنی در واگذاری  شرکت ها وجود ندارد

 6  درصد دختران در سن 10 تا 14 سالگي ازدواج مي کنند 

شمخاني: آمریکا در سال 2019 از خلیج فارس خارج مي شود

الویری: ایحه درآمدهای پایدار  شهرداری ها  
مراحل نهایی خود را در دولت  می گذراند

میدان مشق پایتخت از اول بهمن به روي مردم گشوده مي شود

  آموزش های  اولیه پیشگیری از اعتیاد به 100 هزار جوان  

وزیر کشور در حکمی »حمید 
مانوری شمسی« را به سمت مدیرکل 
دفتر امور سیاس���ی وزارت کش���ور 

منصوب کرد.
به گ���زارش ایرن���ا، در حکم 
عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به 
حمید مانوری شمس���ی آمده است: 
بررسی و تحلیل مسائل و رویدادهای 
سیاسی کش���ور، فراهم آوردن زمینه 
اجرای مطلوب و کارآمد قانون احزاب 

و تش���کل ها، انجام امور مربوط به 
انجمن های صنفی، علمی، تخصصی، 
پیگیری امور مربوط به اقلیت های دینی، 
مذهبی، فرق و اقوام ایرانی، برگزاری 
منظم جلسات کمیسیون های کارگری 
و دانشجویی شورای امنیت کشور و 
پیگیری امور و مصوبات آن از جمله 
مواردی است که انتظار دارد با برنامه 
ریزی دقیق، هدفمند و مبتنی بر اصول 
نس���بت به تحقق آن اهتمام و تاش 

کنید.  حمید مانوری شمسی که پیش 
از این سرپرستی معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
کرمان را بر عهده داشت، خدمت در 
مجموعه وزارت کشور را با بخشداری 
انار در استان کرمان آغاز کرد، پس از آن 
سال ها به عنوان شهردار بهرمان فعالیت 
کرد و سپس به عنوان معاون استاندار و 
فرماندار ویژه رفسنجان انتخاب شد. 

مانوری پ���س از پایان دوران 

خدمت در رفسنجان، به عنوان مدیر کل 
سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
استانداری کرمان انتخاب شد و همچنین 
سرپرستی معاونت سیاسی امنیتی و 
اجتماعی استانداری کرمان را نیز در 
سوابق خدمتی خود تجربه کرده است. 
پیش از این بهرام سرمست مدیرکل دفتر 
امور سیاسی وزارت کشور بود که هفته 
گذشته به عنوان استاندار قم از هیات 

وزیران رای اعتماد گرفت.

 وزارت اطاعات 2۵ نفر از عوامل اخال 
در نظام ارزی را دستگیر کرد

 در پی اشراف اطاعاتی و تاش های سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل 
اطاعات استان قزوین، 12نفر از عوامل اخال در بازار ارز، به اتهام اخال در نظام 
ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب 
منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین، تهران و مازندران 
دستگیر و برای رسیدگی به جرائم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند. سرکرده این 

باند در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
 اعضای این باند  از سال 93تاکنون 20هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و 
خرید و فروش غیر قانونی نزدیک به 450میلیون دار داشته اند.   همچنین، سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در آذربایجان شرقی با انجام اقدامات اطاعاتی چند ماهه 
،موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی شدند که در این رابطه 
13نفر از عناصر اصلی به اتهام اخال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین 
با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از 
مستند سازی جرایم ،تحویل مراجع قضایی شدند.  این باند با تأسیس شرکت های 
کاغذی و سوء استفاده ازظرفیت شرکت های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از 
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کااهای مشمول ارز دولتی 
)مبادله ای( مبادرت  و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات 
ارزی در بازار آزاد، کرده اند. حدود 65میلیون دار از تخلفات ارزی باند مذکور 

مستند سازی شده است.

حمید مانوری مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور شد

 ترددخودروهای غیر مجاز 
در محدوده ترافیك 2 برابر شده است



نخستین دور گفت و گوی دینی مرکز گفت و گوی 
ادیان و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی 
با مس���یحیان کاتولیک فرانسه روز گذشته  با موضوع 
»اهمیت محیط زیست در اسام و مسیحیت کاتولیک« 

در این سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایکنا، ابوذر ابراهیمی ترکمان، 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، حجت ااسام 
والمسلمین علی  یونسی، مشاور رئیس جمهور، در امور 
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، آیت اه محمدعلی 
تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسام 
و اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران، از 

شخصیت های ایرانی حاضر در این نشست بودند.
هیئت فرانس���وی نشست نیز متشکل از کاردینال 
جین نوئل آولین، اس���قف شهر مارسی و رئیس کل 
دانشگاه های کاتولیک فرانسه، پروفسور روبرت لوئی 
لوگال، رئیس حوزه علمیه و مغز متفکر کاتولیک ها در 
فرانسه، پروفسور ونسان فرولدی، رئیس مرکز تعالیم 
پدران روحانی واقع در مرکز عالی آموزش نوکشیشان 
کاتولیک ونماینده واتیکان در فرانسه و پروفسور هنری 
دوااوگ، کش���یش و مدیر سمینار سنت سوپلیس در 

شهر »ایسی لومیلینو« بود.
ابوذر ابراهیمی ترکمان طی سخنانی در این مراسم 
گفت: یکی از مسائلی که در بحث محیط زیست باید 
توجه کرد، حق انسان در بهره برداری از طبیعت است، 
انس���ان حق بهره برداری از طبیعت را دارد؛ اما یکی 
از مش���کات این است که انسان هیچ زمانی به حق 
خ���ود قانع نبوده و گاه باعث ضرر زدن به دیگران و 

طبیعت شده است.
کاردینال جین نوئل آولین، اسقف شهر مارسی و 
رئیس کل دانش���گاه های کاتولیک فرانسه، نیز در ادامه 
سخنرانی کرد و گفت: گفت و گوی بین ادیان تجربه ای 
معنوی و آزمونی برای س���نجش ایمان ماست؛ مسئله 
گفت و گ���و مربوط به همه انس���ان ها اعم از مؤمن و 
غیرمؤمن است و نخستین قدم برای ارتباط میان بشر 

به شمار می آید.
وی افزود: آلودگی های محیط زیس���تی، یکی از 
مش���کات جهان امروز اس���ت، انسان های مؤمن و 
معتقد باید در این عرصه مش���ارکت زیادی داش���ته 

باش���ند و دیالوگ های بین مذهبی در این رابطه بسیار 
مهم است.

در ادامه حجت ااسام علی یونسی، مشاور رئیس 
جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی طی 
سخنانی اظهار کرد: بنا به فرموده قرآن: اوست که شما 
را از زمین آفرید و آبادی آن را با ش���ما واگذاش���ت« 
)آیه ۶۱ سوره هود( خداوند بشر را برای آبادانی زمین 
آفرید، یعنی مأموریتی که بشر در کره زمین بر عهده 
گرفته است، آبادانی زمین است و خداوند از بشراین 

مأموریت را خواسته است.
وی افزود: در تمام ادیان آس���مانی بحث بهشت 
به صورت سمبلیک مطرح شده است. خداوند بهشتی 
را برای رفاه انسان آماده کرد؛ اما طولی نکشید که به 
خاطر این که انسان از حد و حدود خود عبور کرد، 
آن بهش���ت را از انسان گرفت و او را به سوی زمین 
فرستاد و به او مأموریتی داد که بهشتی جدید باید با 
دست خود خلق کند و این بهشت باید با زحمت و 

تاش به دست انسان ها برای انسان آفریده شود.

پروفسور هنری دوااوگ، کشیش و مدیر سمینار 
سنت س���وپلیس در شهر »ایسی لومیلینو« نیز گفت: 
ادیان در زمینه حفظ طبیعت رویکرد مش���ترک دارند، 
مذهب و کلیس���ا در فرانسه در مقابل مؤسسات بی 
توجه به مسائل زیست محیطی موضع می گیرند و به 
این مؤسسات تذکر می دهند. در کلیسا به مسائل محیط 
زیستی اهمیت داده می شود و مطالعاتی در این زمینه 

صورت می گیرد.
وی افزود: انسان ها به جای همکاری با خدا، به 
فکر رقابت با خدا هستند و با حرص و طمع تاش 
می کنند طبیعت را غارت کنند و به جای اینکه طبیعت 
خانه انسان باشد، مخزنی است که هر چه می خواهد از 
آن بر می دارد، مصرف از طبیعت منفعت گرا شده است؛ 
در حالی که باید نگاهی الهی به طبیعت داشت و استفاده 

از آن برای همگان و براساس عدالت باشد.
پروفس���ور دوااوگ تصریح کرد: دستورات الهی 
تعهد در برابر طبیعت را یادآوری می کند، اس���تفاده از 
طبیعت بدون احترام به آن، خطر بزرگی است و باید 

نگاهی الهی به طبیعت داشت.
اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران 
دیگر سخنران نشست امروز سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسامی بود که اظهار کرد: طبیعت هدیه ای الهی است 
و ما از طبیعت هستیم، نه طبیعت از ما. باید اول خود 
و طبیعت رابشناسیم تا بتوانیم به خداشناسی برسیم، در 

غیر این صورت نمی توانیم خدا را بشناسیم.
خورش���یدیان افزود: حقیقت دین یکی است و 
اختاف سر طریقت و شریعت است، اگر به حقیقت 
دین توجه شود، به وحدت خواهیم رسید، دین هدف 

را که رسیدن به خداست، نشان می دهد.
وی تأکید کرد: مهم نیست چه دینی داریم، مهم 
این است دیندار باشیم و وجدان داشته باشیم، کار دین 
وجدان پروری از راه خردورزی است، باید یاد بگیریم 

از راه خردورزی وجدان پروری کنیم.
در ادامه اسقف مقریک باریکیان، نماینده خلیفه گری 
ارامنه تهران طی سخنانی سرچشمه طبیعت را خداوند 
دانست و گفت: ما ایمان داریم سرچشمه این طبیعت، 
خداوند اس���ت و خداوند انسان را نماینده خود قرار 

داده است.
وی افزود: بدون انسان، طبیعت معنی نمی شود و 
بدون طبیعت، انسان معنی نمی شود. تا زمانی که انسان، 
انسانیت خود را حفظ می کند، ایمان داریم طبیعت هم 

به روال خود ادامه می دهد.
نماینده خلیفه گری ارامنه تهران ابراز امیدواری کرد 
که نتیجه نخستین دور گفت وگوی دینی ایران و فرانسه 

مانند نوری بر فرهنگ های ایران و فرانسه بتابد.
آخرین سخنران گفت و گوی دینی ایران و فرانسه 
آیت اه محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری 
در امور جهان اسام بود که تأکید کرد: سه واژه تسخیر، 
خافت و توسعه در قرآن کل بینش انسان به طبیعت 
را خاصه می کند و این س���ه واژه نشان دهنده رفتار 

انسان با طبیعت است.
وی افزود: خداوند هر آنچه را که انسان نیاز دارد 
در طبیعت قرار داده است، اما متأسفانه انسان با ظلم در 
توزیع و کفر نعمت، نعمت ها را از بین می برد. اولین 
واژه»تسخیر« است که این جهان در تسخیر انسان است 

و همه نیازهای انسان را تأمین می کند.

3 اخبار داخلي
سه شنبه 18 دي  1397ـ    یکم جمادی ااول  1440ـ   8 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27192

ادیان الهی در حفاظت از محیط زیست   دیدگاه   مشترک  دارند
يادداشت

حکیم کبیر

 به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت امیرکبیر
 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 الف: افاطون در رساله جمهوری 
و در تبیین همان نظریة مشهور و ناکام 
خود یعنی ضرورت حاکمیت حاکمان 
حکیم و حکیم���ان حاکم، نکات نغز 
و ژرفی می آورد: »مهم ترین نکته ای که 
افاطون در اثبات توانایی ها و مشروعیت 
حکما و فاسفه برای حکومت کردن، 
خاطر نش���ان می کند تأکید بر این است 
که فیلس���وف با روی آوردن به حقایق 
سرمدی و تاش مداوم در کشف حقیقت 
پدیده ها، وقت و زمان آن را ندارد که به 

عوالم پست تر توجه کند یا با کنجکاوی در اعمال روزانه آدمیان با آنان از 
درِ ستیزه درآید و روح خویش را با حسد و دشمنی آکنده سازد. بلکه همه 
اوقات او صرف آن است که نخست عالمی را تماشا کند که نظامی ابدی 
در آن حکمفرماست و دگرگونی را در آن راه نیست و هیچ ذاتی در آن جا 
با ذوات دیگر دشمنی نمی ورزد و از آنان دشمنی نمی بیند بلکه همة عالم 
تابع نظمی خدایی است و گوش به فرمان ِخرد دارد و سپس آن عالم را 
سرمشق خود قرار می دهد و به تقلید از آن می پردازد تا آنجا که برای آدمی 
امکان پذیر است زندگی خود را شبیه آن عالم سازد«.  بنابراین فیلسوف از 
منظر افاطون هماره جهانی سراسر نظم، صلح، زیبایی، درستی و پاک را 
مدنظر قرار دارد و دقیقاً از همین روس���ت که خود رنگ و نش���انی از این 
نظم و زیبایی و پاکی می گیرد و می یابد. به تعبیر صریح افاطون »فیلسوف 
چون همواره با عالمی منظم و الهی سروکار دارد خود نیز تا آنجا که برای 
طبیعت بشری امکان پذیر است منظم می شود و جنبه ای الهی می یابد«.  رسالت 
فیلسوف دقیقاً از همین نقطه آغاز می شود. او در گام اول با تعمق در فلسفة 
راستین به رؤیت جهانی سراسر نظم و درستی نائل می شود و سپس در 
گام دوم، خود بس���ان این جهاِن رؤیت شده، جان و روانی متعالی و منظم 
یافته و نهایت در گام سوم به تحقق آن در زندگی افراد و جامعه ها همت 
می گمارد: »او صرفاً به تربیت خود قناعت نورزد بلکه ایده هایی را که در آن 
عالم دیده است در زندگی افراد و جامعه ها وارد کند. قطعاً چنین کسی در 
پدیدآوردن و رواج خویشن داری، عدالت و به طور کلی همه فضایل انسانی 

توانمند و قادر خواهد بود«. 
ب: خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه رشید الدین فضل اه، ابن سینا، 
ابن عمید و البته نام های دیگری که در طول تاریخ ایران هم حکیم بودند و 
هم وزیر، شاهد مثال تأمل فلسفی فوق اند. البته در میان این دو سه نفری که 
نام بردیم ابن سینا وزیر کارآمدی نبود اما حکیمی بلند مرتبه و بی نظیر چرا.

در تاریخ با عظمت ایران کسانی چون خواجه نصیر نشان دادند هم نشینی 
حکمت و قدرت چه ثمرات مبارکی خواهد داشت و چگونه قدرت زیر 
مهمی���ز حکمت در خدمت خدا و خلق خدا قرار خواهد  گرفت. خواجه 
رشید الدین و برخی دیگر از وزرای دانشمند ایرانی با تلفیق قدرت و حکمت 
چه خدمات شایانی که به این مرز و بوم نکردند نمونه هایی از این دست 
در تاریخ، بیانگر صحت ادعای افاطون در ایجاد نسبت میان حکمت و 
حکومت است. گرچه به ندرت حاکمان تاریخ ایران اجازة صدرنشینی به 
حکمت  دادند و از  وزرای حکیم در مدیریت و تنظیم امور جامعه بهره 
 بردند اما همان تعدادی که در تاریخ فرهنگی ما با عنوان وزیران دانشمند 
یا دانشمندان وزیر منصب گرفتند، صفحات درخشانی در تاریخ ایران رقم 
زدند دانش���مندانی حاکم که هم بر جانمان بش���ارت نهادند و هم حسرتی 
عظیم که چرا تمامی حکومت ها از حکمت در توسیع و پایداری قدرت 

خود استفاده نکردند؟
ج: بدون تردید یکی از داغ های بنشسته بر جان و دل ما ایرانیان، داغ 
شهادت میرزا محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر در روز 20 دی ماه 
است. نمی دانم چرا این حسرت و داغ بر جانمان دردناک تر و سهمگین تر 
از داغ های پیشین سایه افکنده، شاید از این رو که به عصر ما نزدیکتر است 
و ش���اید به این دلیل که می دانیم اگر 39 ماه  صدراعظمی او به 39 س���ال 
تبدیل می شد ایران امروز چه جایگاهی در پهنه گیتی داشت. این فکر بلند و 
حکیمانه که ایران نیاز به آشنایی با جدیدترین یافته های علمی جهان دارد و 
بر بنیاد همین اندیشه، دارالفنون تأسیس شد تا جامعة ایرانی را از نظر اندیشه 
و فن به تعالی برساند و نیز بسیاری اصاحات دیگر که در آثار مختلف و 
متعدد جلوه گر شده است یادگار مردی است که حکمت و قدرت را به هم 
پیوند زد لیکن چه ناجوانمردانه وسوسهِ قدرِت منهای حکمت و حکمرانی 
با عیش و عش���رت، روزگار ایران و ایرانی را س���یاه ساخته و صاحبقرانها، 

مهدعلیاها و نوری ها را سردمدار این مملکت گرداند.
من امیرکبیر را نمونه ای واا از آرمان ها و آرزوهای فاس���فه بزرگی 
چون افاطون می دانم و در عجبم از روزگار که چرا حکیمان و من  جمله 
حکیمی چون او را فرصت نداد. امیرکبیر به حقیقت حکیم کبیر بود. خداوند 
 بر علو درجاتش بیفزاید و روح آرامیده اش در بارگاه فخر بشر، حضرت 

سیدالشهداء )ع( را با روح اولیاء و علما محشور سازد.

  حس�ن بلخاری قهي
 

در نشست گفت و گوی دینی ایران و فرانسه مطرح شد:

وزارت علوم :تکمیل ظرفیت از سال آینده حذف می شود
معاون آموزش���ی وزارت علوم اعام کرد: از سال 
9۸مرحل���ه تکمیل ظرفیت از نظام آموزش عالی حذف 
خواهد ش���د و پذیرش فقط در دو مرحله مهر و بهمن 

انجام می گیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر دیروز 
گفت: از س���ال آینده به هیچ عنوان پذیرش دانشجو در 

مرحله ای بجز این دو مرحله صورت نمی گیرد.
وی در ادام���ه گف���ت: م���ا در بخش جمعیت 
دانش���جویی کشور نس���بت به اوایل انقاب با رشد 
2۴برابری مواجه ش���دیم و جمعیت هیات علمی نیز 

2۷برابر شده است.
وی تصریح کرد: در بخش رش���ته های آموزشی 
توانستیم تعداد این رشته ها را در مقایسه با سال های اوایل 
انقاب بیش از 20برابر افزایش دهیم و در رابطه با مقاطع 
تحصیلی نیز تقریبا در همه مقاطع رشته هایی در دانشگاه ها 
داریم. این  در حالی اس���ت که تعداد رش���ته ها در اوایل 
 انقاب بسیار محدود تر از امروز بود و اغلب رشته ها در 
دوره های کارشناس���ی و بعضا کاردانی دانشجو جذب 
می کردند، اما امروزه دانش���گاه های ما در تمامی مقاطع 
تحصیلی و در همه رشته ها آماده پذیرش دانشجو هستند. 
دکتر شریعتی نیاسر خاطر نشان کرد: کشور ما امروزه در 
حوزه آموزش های مجازی در مقایس���ه با اوایل انقاب 
رشد قابل توجهی دارد حتی با راه اندازی دانشگاه پیام نور 
تقریبا می توانیم بگویم در خاورمیانه بزرگترین دانشگاه 

مجازی به کشور ما اختصاص دارد. 
به گفته وی، کشور ایران از لحاظ اعزام دانشجو به 
خارج از کشور نیز وضعیت بسیار خوبی دارد به گونه ای که 
در اوایل انقاب در تمامی حوزه های تحصیات تکمیلی 
اغلب رش���ته ها نیاز به اعزام دانشجو به خارج از کشور 
داشتیم، اما امروز تعداد دانشجویان اعزامی و بورس ما به 
خارج از کشور بسیار نادر شده است و عما وضعیت 
بورس دانشجو به خارج از کشور به صفر رسیده است. 
معاون آموزش���ی وزارت علوم در ادامه به جایگاه 
بین المللی ایران در حوزه آموزش عالی اشاره کرد و گفت:ما 
از لحاظ رشد علمی تقریبا در سطح دنیا مقام اول را داریم 
و از لحاظ پیشرفت های علمی از زاویه تولید دانشمندی 
ما در برخی حوزه ها می توانیم جایگاه اول را کسب کنیم 
و حتی پیشرفت های صنعتی و نظامی ما در کشور عمدتا 
حاصل توانمندی دانش آموختگان مراکز عالی  دانشگاهی 
کش���ور است  و اگر ما امروزه ماهواره پرتاب می کنیم 
یا در بخش های موش���کی توفیقاتی را کسب کرده ایم و 
مراکز صنعتی ما توسعه وسیعی را به دست آورده است 
و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ما در منطقه حرف اول 
را می زند و در حوزه های علوم انسانی و کشاورزی نیز 
پیش���رفت کرده ایم همه ناشی از رشد و توسعه آموزش 
عالی و ارتقای سطح توانمندی این مراکز در دوران بعد 

از انقاب است.
شریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنانش خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه امروزه در شرایطی قرار گرفته ایم 
که دانشگاه های ما توان رقابت با دانشگاه های بزرگ 
دنیا را دارند ، این در حالی اس����ت که قدرت دس����ت 
کشورهایی است که در حوزه علم و فناوری پیشرفت 
کرده ان����د و ای����ران نیز در این زمینه  به عنوان یکی از 
کشورهای قدرتمند شناخته می شود. به گونه ای که از 
لحاظ رشد تعداد مقاات علمی شرایط خوبی در اوایل 
انقاب نداشتیم، اما امروز فقط در سال گذشته بالغ بر 
۴3هزار مقاله علمی در معتبرترین نشریات علمی جهان 

منتشر کرده ایم.
معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه به آیین نامه 
تحصیل همزمان دانش���جویان نخبه اشاره کرد و گفت: 
این آیین نامه بازنگری و اباغ ش���ده اس���ت، بر اساس 
آن دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی می توانند 
در دو رش���ته تحصیل کنند و در صورتی که در رش���ته 
کارشناسی ارشد پذیرفته شدند و رشته دوم شان هنوز به 
اتمام نرسیده بود می توانند تا دو ترم به صورت رایگان 
رشته دوم شان را همزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی 

ارشد ادامه داده و به پایان برسانند.
وی تاکید کرد: آیین نامه اس���تعداد درخشان نهایی 
و اباغ شده است که بر اساس آن دانشگاه های سطح 
 یک و دو تا ۴0درصد ظرفیت مستقیم پذیرش خود را 
می توانند به این دانشجویان اختصاص دهند و ما امیدواریم 
دانشگاه های ما به این سمت حرکت کرده و این ۴0درصد 
افزایش یابد و دانشگاه های مطرح ما تمام ظرفیت خود 

را مستقیم پذیرش کنند.
شریعتی در ادامه تصریح کرد: طرح ساماندهی آموزش 
عالی جهت توانمندسازی و ارتقای وضع موجود موسسات 
است و به هیچ وجه هدف این طرح جمع کردن یا انحال 
موسسات نیست. هدف آن تنها ارتقای وضعیت موجود 
است و ما امیدواریم تا پایان سال در خصوص ساماندهی 

موسسات به جمع بندی برسیم.
وی همچنین از کمبود بودجه مراکز آموزش عالی 
انتق���اد ک���رد و ادامه داد: تمام مراکز آموزش عالی ما از 
کمبود اعتبار رنج می برند و نمایندگان باید توجه جدی 
به این موضوع داش���ته باشند و اکنون که آموزش های  
مهارتی جزو سیاس���ت های آموزش عالی اس���ت باید 
در بودجه س���ال 9۸به این موضوع توجه کنند. در حال 
حاض���ر آموزش عالی به عرصه بین المللی ورود کرده 
اس���ت و 2۵مرکز آموزش عالی ما درگیر این موضوع 
 هستند و نیاز است حمایت شوند. همچنین در حوزه بین 
رشته ای نیز من شنیده ام اعتبارات حوزه نانو ۵0درصد 
 تقلیل یافته این در صورتی است که حتما باید به حوزه بین 

رشته ای توجه ویژه شود.

مستند  »درجستجوی صبح«روایت تاریخ نشر ایران معاصر است 
هنروتجربه: جلسه نمایش و نقد و بررسی 
مستند »در جستجوی صبح« از مجموعه چهره های 
ایران���ی در مورد عبدالرحیم جعفری بنیان  گذار 
انتشارات امیرکبیر، عصر روز چهارشنبه ۱2دی ماه، 
با حضور مهرداد ش���یخان، کارگردان و با اجرای 
دکتر علی آذری در پردیس س���ینمایی گلستان 

شیراز برگزار شد.
دکتر آذری جلس���ه را با طرح پرسش در 
مورد روند ش���کل گیری این مستند، آغاز کرد و 
مهرداد شیخان پاسخ داد:» از سال ۶۶درگیر تولید 
فیلم بودم و نوع کار من بیشتر انیمیشن بود تا این 
که از یک جایی به بعد متوجه ش���دم به ساخت 
مس���تند بیشتر عاقه دارم. عبدالرحیم جعفری به 
دنبال فیلم سازی بودند که درباره انتشارات امیرکبیر 
 مس���تندی بس���ازد. من قبل از آن فیلمی درباره 
نصرت اه کریمی ساخته بودم و همین باعث شد 
که با من تماس گرفتند. در سال 9۱ساخت این 
فیلم را آغاز کردم. اما پیش از آن حدود دو سال 
با آقای جعفری رفت و آمد داشتم تا به دریافت 
درست و واقعی تری از ایشان و کارهایشان برسم. 
در همین مدت متوجه شدم که موضوع شخص 
عبدالرحیم جعفری با موضوع انتشارات امیرکبیر در 
هم تنیده اند و اگر من فقط روی انتشارات امیرکبیر 
تمرکز کنم، حق مطلب ادا نمی شود و باید بیشتر 
به هسته فکری انتشارات یعنی عبدالرحیم جعفری 
بپردازم و فیلم تا حدی به س���وی پرتره نگاری 
رفت. دوران کودکی ایشان بسیار تاثیرگذار بوده، 
مادر آقای جعفری او را در چاپخانه سر کار می  
گذارد، با این ذهنیت که او در حین تولید کتاب 
باسواد شود و همین طور نوجوانی و جوانی ایشان 
هم خال���ی از رخدادهای گوناگون نبود. اما من 
نخواس���تم بیش از این در آن دوران ها بمانم. کل 
فیلم  برداری حدود یک سال طول کشید و فیلم 
اوایل سال 93آماده نمایش شد. حین کار با آقای 
جعفری متوجه شدم، وقتی دیگران می گفتند ایشان 
به عنوان مدیر یکی از معتبرترین انتشارات دست 
مولفین و نویسنده ها را باز می گذاشتند و همکاری 
می کردند، چه معنی می  دهد. در حین ساخت فیلم 
همان اخاقیات را داشتند. خیلی با ما مدارا کردند 
و دس���ت مان را باز گذاشتند تا آن چه را که مد 
نظرم بود، بسازم. بعد از این که خودشان فیلم را 
دیدند، خیلی راضی بودند و گفتند فراتر از چیزی 

ش���ده که فکر می  کردم. در کتابخانه شخصی ما 
ایرانی ها، حداقل یک کتاب از انتشارات امیرکبیر 
وجود دارد. من تاش کردم با گرافیک تعدادی از 
کتاب های امیرکبیر را نشان دهم و به برخی شان 
بپردازم. آقای جعفری کتاب خاطراتش���ان را با 
عنوان»در جستجوی صبح« نوشته اند. به نظر من در 
آن کتاب به بهانه نوشتن خاطراتشان، بخش هایی از 
تاریخ هم روایت می شود. این کتاب بخش مهمی 
از پژوهش ما را پوشش داد. اما شاید فقط 3-2 
درصد از کتاب را در فیلم آورده ام. این کتاب برای 

اقتباس های دیگر هم بسیار مناسب است.«
در ادامه این نشست آذری نکاتی را درباره 
انتشارات امیر کبیر و مدیر آن مطرح کرد:»بعضی 
کتاب ها هس���تند که تاکنون فقط یک بار آن هم 
توس���ط انتش���ارات امیرکبیر چاپ شده و تنوع 
اعجاب آوری در کتاب های امیرکبیر وجود دارد که 
همه این ها نشان دهنده تسلط زیاد آقای جعفری 
روی حرفه خود اس���ت. در جایی از فیلم که به 
سمینار سانسور سال ۵۵اشاره شد، آقای آذرنگ 
ای���ن طور گفتند که فکر می کردند آقای جعفری 
فقط یک ناشر ثروتمند است، اما وقتی در سمینار 
صحبت کردند، نظرشان عوض شد و متوجه تسلط 

ایشان بر کار و حرفه خود شدند. «
در بخش دیگری از این نشست کارشناس 
جلس���ه با تاکید بر تاثیرگذار بودن این مس���تند 
عنوان کرد:»گاهی اوقات بعضی مس���تند پرتره ها 
از حالت فقط پرتره خارج و به بخشی از تاریخ 

تبدیل می شوند. در این مستند فقط با یک پرتره 
از عبدالرحیم جعفری طرف نیس���تیم، می بینیم 
که هر کدام از ش���اعران، نویسندگان و مترجمان 
مش���هور کارش���ان را از کجا آغاز کردند، چاپ 
کتاب های درس���ی از کجا شروع شد یا حتی از 
تعداد چاپ های هر کتاب به سلیقه کلی مردم در 
آن سال ها پی می بریم. یک نکته جالب در مورد 
انتشارات امیرکبیر این است که چاپ اول کتاب ها 
در آن سال ها با 2000نسخه آغاز می شد، اما این 
روزها این عدد به حدود 300 نسخه رسیده است. 
ب���ا وجود افزایش جمعیت چه اتفاقی افتاده که 
مردم کمتر کتاب می  خوانند؟ یک نکته در مورد 
نحوه روایت شما در این مستند این بود که یک 
بار پیش���روی زمانی داشتید و یک بار دیگر به 
چاپخانه علمی برگشتید. سوالی که پیش می  آید 
این است که چرا داستان را به شیوه کاسیک و 

خطی تعریف نکردید؟«
ش���یخان در پاسخ توضیح داد: »سعی کردم 
شیوه روایت داستان حالت بداهه داشته باشد. بعد 
از تدوین اولیه احساس کردم، داستان زیاد از حد 
خطی شده  است و تصمیم گرفتیم تدوین را تغییر 
دهیم. اوایل مستند تا دقیقه 3۸ ریتم نسبتا کند است 
و با لحن آرام آقای جعفری روایت می شود، از یک 
جا به بعد سعی کردم روایت را از حالت خطی 
خارج و ریتم را تندتر کنم. احساس کردم اگر زمان 
را بشکنم، تماشاگر پیگیرتر خواهد بود. این اتفاق 
جذابیت و کشش فیلم را باا برده است.«   

بنا به پیشنهاد فرهنگستان علوم ایران

 نام 2  بانوي دانشمند ایراني در کتاب 
شرح حال دانشمندان زن آسیا قرار گرفت 

در پي پیشنهاد فرهنگستان علوم 
جمهوري اس���امي ایران نام و شرح 
زندگینامه علمي خانم ها دکتر طاهره 
کاغذچي و دکتر زهرا امام جمعه به 
عنوان دو دانشمند زن برجسته ایران 
در کتاب »شرح حال دانشمندان زن 

در آسیا« قرار گرفت.
خانم دکت���ر طاهره کاغذچي 
عضو گروه علوم مهندسي فرهنگستان 
علوم و استاد مهندسي شیمي دانشگاه 
صنعت���ي امیرکبیر و خانم دکتر زهرا 
امام جمعه اس���تاد علوم و مهندسي 
صنایع غذایي پردیس کش���اورزي و 

منابع طبیعي دانشگاه تهران است.
این انتخاب توس���ط انجمن 
آکادمي ه���اي علوم و مجامع علمي 
آسیا )AASSA( و از میان نامزدهاي 
معرفي ش���ده از سوي 30 آکادمي در 
منطقه آسیا و اقیانوسیه صورت گرفته 
است و در نهایت شرح حال ۵0 تن 
از برجسته ترین زنان آسیا در رشته هاي 
علوم و مهندسي در کتاب مزبور منتشر 
شده است. همچنین این کتاب حاوي 
9 پرسش و پاسخ از هر کدام از بانوان 

دانشمند برتر آسیاست.

هدف از گردآوري این مجموعه 
ارائه الگوهاي موفق براي دختران و 
زنان و تشویق آنان براي پیشرفت و 
ادامه تحصیل در رشته هاي علمي است. 
نسخه دیجیتال کتاب مذکور در لینک 

ذیل موجود است:
http: / /www. science.
o r g . a u / s u p p o r t i n g -
science/ international-

 representation
شایان ذکر است که عاوه بر دو 
کاندیداي ایراني معرفي شده از سوي 
فرهنگستان علوم جمهوري اسامي 
ایران، یک دانش���مند زن ایراني تبار 
دیگر به نام دکتر مهش���ید فیروزي 
نیز از طریق آکادمي علوم اس���ترالیا 
به عنوان یکي از دو دانش���مند زن 
برجس���ته این کشور معرفي شده و 
نام و شرح حال زندگي وي نیز در 
این کتاب به چاپ رس���یده است. 
این دانشمند داراي مدرک لیسانس 
و فوق لیسانس مهندسي شیمي از 
دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتري 
مهندسي شیمي از دانشگاه کوینزلند 

استرالیا است. 

کوتاه فرهنگي

نمایش آثار نقاشی با عنوان »سفالینه های بسم ا...« در نگارخانه نهاوند
 آثار نقاشی سریه علیزاده صدیقی از 2۱ لغایت 2۶ دیماه در نگارخانه 
نهاوند به نمایش گذاشته می شود.عاقه مندان به هنر نقاشی می توانند همه 
روزه از ساعت ۱۵ الی ۱9 به بلوار میرداماد بااتر از ایستگاه مترو جنب برج 

نادر پاک 2۱۴ مراجعه نمایند.
نشست »رشت؛ شهِر باران، نگراِن آینده« در خانه گفتمان شهر

 خانه گفتمان شهر، نشستی در حال و هوای روز ملی رشت برگزار 
می کند.

به گ���زارش روابط عمومی 
خانه گفتمان شهر، نشست »رشت؛ 
شهرِ باران، نگراِن آینده«، سه شنبه 
۱۸ دی، س���اعت ۱۶:30 در خانه 

گفتمان شهر برگزار می شود.
در ای����ن برنامه، مفاخرِ متولِد 
رشت چون احمد سمیعی گیانی، 
محمد روش����ن، آیدین آغداشلو، 
طهمورث ساجدی، کامبوزیا پرتوی، 
هومن یوسفدهی، محمد طلوعی، 
مرتضی عاطفی و مجتبی پورمحسن 
به ایراد سخن خواهند پرداخت و 
همچنین، پیامِ فرهاد توحیدی قرائت 
خواهد شد. افزون بر این، فیلم مستند 

»میدان تا میدان« ساخته علیرضا صادقی مقدم که به موضوع تخریب محله های 
قدیمی رشت و بازآفرینی ها می پردازد، برای نخستین بار به نمایش درخواهد 
آمد. گفتنی است، خانه گفتمان شهر)خانه وارطان( در تهران _ میدان فلسطین، 

خیابان طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ واقع است
آیین دیدار »َجنَبل« در موزه سینما برگزار می شود

مستند داستانی »َجنبَل« به کارگردانی 
هادی کمالی مق���دم و مینا بزرگمهر و 
تهیه کنندگی مشترک کارگردانان و علی 
مصفا از ۱9 دی ماه در گروه س���ینمایی 
»هنروتجربه« روی پرده می رود. مراسم 
آیین دیدار مس���تند داس���تانی »َجنبَل« 
چهارشنبه ۱9 دی ماه ساعت ۱۸ در موزه 

سینما برگزار می شود.
 هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر که 
ساخت مستندهای »چهره یک چهارراه« 
و »جری���ان از یاد رفته ش���هر« و ویدیو 
پرفورمنس »دورولوژی« و »تله سیتی« را 
با نگاهی متفاوت به شهر تهران در کارنامه دارند، در مستند داستانی »جنبل« 
قصه ای متفاوت را در ساختاری نو درباره جزیره هرمز روایت می کنند. »جنبل« 
که داستان مردی به نام موسی است، با در هم تنیدن مستند، ویدیو آرت و هنر 
اجرا )پرفورمنس آرت( کشف و شهود موسی را در هزارتوهای این جزیره 
اسرارآمیز دنبال می کند. موسی با افسون یکی از پریان دریا به نام دخت دیریا، 

وارد دنیای موجودات خیالی می شود.
قرعه کشی جدول نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه

جدول نمایش فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای 
اهالی رسانه، با حضور صاحبان فیلم و اهالی رسانه، قرعه کشی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، امسال برای دومین بار جدول نمایش فیلم ها در سالن اهالی 
رسانه با قرعه کشی تنظیم خواهد شد. مراسم قرعه کشی با حضور تهیه کنندگان 
و کارگردانان فیلم ها و اهالی رسانه، ساعت ۱0 صبح روز چهارشنبه ۱9 دی 
ماه ۱39۷ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد و با پایان قرعه کشی 
جدول نمایش فیلم ها در سینمای رسانه منتشر می شود. 22 فیلم بلند سینمایی 
در بخش سودای سیمرغ، سه فیلم انیمیشن بلند سینمایی، ۱0 فیلم اول در 
بخش نگاه نو، پنج فیلم مستند و هفت فیلم کوتاه در سی و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر روی پرده خواهند رفت.

 بررسی تصویر دین در  »اخاق ااشراف«
  به گزارش ایسنا، دومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره  عبید 
زاکانی در روز چهارشنبه ۱9 دی، ساعت ۱۶:30 به تحلیل و بررسی تصویر 
دین در »اخاق ااشراف« اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر اسماعیل امینی، 
پژوهشگر و طنزپرداز در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید 
بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم برگزار می شود.

  در خبر برگزاری این نشس���ت عنوان ش���ده اس���ت: »اخاق ااشراف« 
عبید زاکانی، رس���اله ای طنزآمیز و انتقادی به نثر و نظم اس���ت که دربردارنده  
جدی ترین جلوه های طنز و اندیشه  اوست.  بنیان »اخاق ااشراف« بر این نکته 
است که هدف انبیاء الهی، تهذیب اخاق و پاکی درون انسان هاست. عبید زاکانی 
در این رس���اله، گاه به طنز، وارونه گویی، اس���تهزا و کنایه و گاه با صراحت و 
 عریانی و بی پروایی، از تغییر چهره  دین و شگفتی های اطوار مدعیان دیانت سخن

 می گوید. 

»برگ جان« در جشنواره صوفیا منار به نمایش در می آید
فیلم »برگ جان« به کارگردانی 
ابراهیم مختاری در جشنواره صوفیا 

منار به نمایش در می آید.
یازدهمین جشنواره فیلم صوفیا 
من����ار در این دوره با اختصاص دو 
بخش به س����ینمای ایران توجه کرده 
است. یکی از این بخش ها »تمرکز بر 
سینمای نو ایران« است که  فیلم های 
»برگ ج����ان« به کارگردانی ابراهیم 
مختاری، »آپاندیس« اثر حسین نمازی، 
»سورنجان« ساخته محمدرضا رسولی، 
»مادری« به کارگردانی رقیه توکلی، 
»روزهای نارنجی« اثر آرش اهوتی، 
»مغزهای کوچک زنگ زده« ساخته 
هومن س����یدی و »اتاق تاریک« به 
کارگردان����ی روح اه حجازی در آن 
به نمایش گذاشته می شوند. هم چنین 
بخش دیگری که به س����ینمای ایران 
می پردازد، »کارگردان های نو ایران« 
هستند که فیلم های »کارت پرواز« به 

کارگردانی مهدی رحمانی، »جاودانگی« 
اثر مهدی فردقادری و »ایتالیا، ایتالیا« 
ب����ه کارگردانی کاوه صباغ زاده در آن 
به نمایش گذاشته می شود. هم چنین 
در بخ����ش فیلم های منتخب 20۱۸ 
فیلم های����ی از ایران مانند »یک روز 
به خصوص« اثر همایون اسعدیان، 
»نگار« ب����ه کارگردانی رامبد جوان، 

»فص����ل نرگس« به کارگردانی نگار 
آذربایجانی و »لینا« اثر رامین رسولی 
که محصول مشترک ایران، افغانستان 

و هلند است، حضور دارند.
یازدهمین جشنواره فیلم صوفیا 
من����ار از 2۵ دی تا ۱۱بهمن)۱۵ تا 
3۱ ژانویه( در شهر صوفیه پایتخت 

بلغارستان برگزار می شود. 

اعام نتایج پذیرش رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۷

بیژن سمندر درگذشت

نتایج پذیرش رشته های نیمه متمرکز کنکور 9۷پنجشنبه 
اعام می شود

مش���اور عالی سازمان سنجش گفت: اسامی پذیرفته 
 شدگان نهایی رشته های مختلف نیمه متمرکز کنکور 9۷

پنج شنبه 20دی ماه اعام می شود.
حسین توکلی در گفتگو با مهر افزود: اسامی پذیرفته 
ش���دگان نهایی در رشته های نیمه متمرکز دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و 

رشته های تحصیلی مقطع کاردانی گروه آموزش پزشکی 
)پذیرش صرفاً بر اس���اس س���وابق تحصیلی( در آزمون 

سراسری 9۷منتشر خواهد شد .
 وی گفت: اسامی پذیرفته شدگان روز پنج شنبه 20

دی ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعام خواهد شد. 
توکلی یادآور شد: کلیه پذیرفته شدگان باید بر اساس برنامه 
زمانی که همراه با اطاعیه فهرست اسامی منتشر خواهد شد، 

برای انجام مراحل ثبت نام به محل قبولی مراجعه کنند.

شیراز: بیژن سمندر بنیانگذار 
سرودن شعر به گویش شیرازي 

در ۸۱ سالگي درگذشت.
بیژن س����مندر، ترانه سرا و 
آهنگساز شیرازي، پس از سال ها 
تحمل درد و رنج ناشي از بیماري 
در سن ۸۱ سالگي درگذشت. وي 
س����ال۱3۱۶ در شیراز متولد شد. 
این هنرمند شیرازي تحصیات 
ابتدایي تا لیس����انس را در شیراز 
گذراند و مدرک دکتري خود را 
در رشته ادبیات در خارج کشور 
کسب کرد. با توجه به عاقه بسیار 

ب����ه هنر، دکتري معماري خود را 
در شهر واشینگتن دریافت کرد. او 

بنیانگذار سرودن شعر به گویش 
شیرازي بود و از آثارش مي توان 
به دو مجموعه شعر شیراز و شعر 
ش����هر اشاره کرد، که هر دو اثري 
تحقیقي و کاوشگرانه در فرهنگ 
عامیانه مردم ش����یراز است. بیژن 
سمندر از سال۱3۸۷، به بیماري 
پارکینس����ون مبتا شد و پس از 
تحمل ۱0سال بیماري امروز در 
گذشت. شعر معروف »شیراز و 
میگن نازه واِسي، آفتُو ِجنگش« از 
سروده هاي بیژن سمندر در وصف 

شیراز است.

ديدگاه

فیلم آندرانیک و نظریه بازي ها

هفته قبل براي حضور در مراسم افتتاحیه فیلم »آندرانیک« که در موزه 
سینما واقع در باغ فردوس برگزار شد، دعوت بودم. فرصت را با هدف تفرج 
در شمیران و تمدد اعصاب، غنیمت شمرده، در مراسم افتتاحیه نمایش فیلم 
شرکت کردم. چون فیلم در گروه هنر و تجربه اکران مي شد، انتظار فیلم حرفه اي 
را نداشتم لکن پس از تماشاي فیلم نظرم عوض شد. حسین مهکام، کارگردان 

فیلم کار فوق العاده اي از خود به جا گذاشت. داستان فیلم چنین است: 
سال ۱32۸ در ارومیه، در یک شامگاه بهاري، کشیش پطرس آرمنیان، میزبان 
سروان شاهرختاش از اداره نظمیه است. سروان 30 سال پیش همراه با کشیش 
در رکاب میرزاي جنگل بوده است. کشیش در میانه نهضت جنگل، رهسپار 
جبهه اي دیگر مي شود. وي پس از ماجراي قتل عام ارامنه به عنوان سرداري 
بزرگ ضمن مبارزه با ترک هاي عثماني، تبعیدشدگان و آوارگان ارمني را سامان 
مي دهد و پس از آن کنج عزلتي در کلیسا بر مي گزیند. سروان اما سرنوشت 
دیگري پیدا مي کند. او پس از شکست نهضت جنگل، به قواي دولتي مي پیوندد 
و در نظام باقي مي ماند. سروان در بهار ۱32۸در جستجوي جوان شاعر ارمني به 
نام »آندرانیک« که تازه از مرز عبور کرده و راهي تهران است، به سراغ کشیش 
مي آید. کشیش به همراه خدمتکارش یوریک و دخترش سونیا به ظاهر در یک 
کلیساي متروک در ارومیه در حال خدمت به خدا هستند ولي در حقیقت آنها 
رابط ارامنه ایران و قفقازند. سروان که آندرانیک را یک بلشویک فراري مي داند، 
کش����یش را هم پناه دهنده به آندرانیک مي داند. ظن او صحیح اس����ت. فیلم بر 
هماوردي کامي بین کشیش و سروان تمرکز مي کند. مکالمات آنها را مي توان 
با نظریه بازي ها در حالت غیر همکارانه توضیح داد. نظریه بازي ها در حالت 
غیر همکارانه به شطرنج مي ماند. طرفین بازي صرفاً به برد خود و شکست 
حریف فکر مي کنند. سروان در پي گیر انداختن کشیش و جستجو و تحویل 
آندرانیک، و کشیش در پي القاي این معناست که آندرانیک را نمي شناسد و 
به او پناه نداده است. البته این راهبرد دشواریست براي کشیش که اصرار دارد 
دروغ نگوید. پس از کشف ردپاي خروج آندرانیک از کلیسا، کار براي کشیش 
سخت مي شود. او دیگر نمي تواند به بازي در حالت غیر همکارانه ادامه دهد. از 
اینجا به بعد پاي کشیش از آسمان به زمین باز مي شود. کشیش براي اینکه هم 
آندرانیک به تهران برسد و هم سروان درجه و مقام از دست رفته اش را بازیابد، 
با او معامله اي عجیب مي کند. معامله اي که از روي مصلحت، مهم ترین داشته 
کشیش یعني برخورداري از صداقت و پیروي از حقیقت را به تاراج مي برد. 
این کار یعني تحویل دادن آندرانیک به سروان براي کشیش ارمني که شرافت، 
عزیزترین بخش وجودش است کاري بسیار سخت است اما به خاطر مصلحتي 
بزرگ تر یعني نجات جان آندرانیک، حاضر به معامله مي شود. حسین مهکام، 
نویسنده و کارگردان فیلم، بیننده فیلم را به تفکر وامي دارد. ما انسان ها در این 
دنیا که دارالتزاحمش مي خوانند، همواره در دوراهي شرافت و مصلحت گرفتار 
مي شویم.   مصلحت باعث مي شود که انسان ها بازي همکارانه را در پیش گیرند. 
با یکدیگر سخن بگویند و به دنبال راه حلي باشند که مرضي الطرفین باشد. 
رویکرد همکارانه در نظریه بازي ها به دنبال تشکیل ائتاف هاست. اگر عایدي یک 
ائتاف بیش از مجموع عایدي بازیگران آن ائتاف در حالت غیرهمکارانه باشد، 
بازیگران همکاري را بر تقابل ترجیح خواهند داد. اما گاهي حفظ توأمان شرافت 
و مصلحت، کاري است به غایت سخت. مایلم به نمونه هایي در تاریخ معاصر 
اشاره کنم که بازیگران عرصه سیاست، شرافت خود یا ملتشان را با مصلحت 

و دوراندیشي در نیامیخته اند. گاهي نتیجه فاجعه بار بوده است. 
پس از جنگ اول بین روس����یه و ایران که به عهدنامه گلس����تان منجرشد 
فتحعلي شاه مجلسي از اعیان، روحانیان و سرداران ایات و عشایر ترتیب داد تا 
درباره مقابله با تجاوزها و سلطه جویي هاي روسیه تصمیم گرفته شود. در این 
مجلس تقریبا همه حاضران، به استثناي چند نفر، بدون در نظر گرفتن شرایط 
نامطل����وب ای����ران، معتقد به جنگ و صدور حکم جهاد از طرف علما بودند. 
زعیم مجتهدان و علمایي که فتواي جنگ با روسیه را صادر کردند، سیدمحمد 
اصفهاني بود که بعدها به سیدمحمد مجاهد معروف شد. آنچه بیشتر مد نظر 
او بود اعاده حیثیت و شرف ایرانیان بود. قائم مقام فراهاني که در این انجمن 
حضور داشت، از اظهارنظر خودداري کرد. چون فتحعلي شاه جداً از او خواست 
که رأي خود را اعام کند، وي در پاسخ، به صراحت به مخالفت برخاست و 
آنگاه کساني چون معتمدالدوله، میرزا عبدالوهاب و حاجي  میرزا ابوالحسن ایلچي، 
وزیر خارجه نیز با جنگ مخالفت کردند، اما کسي به نظر آنها وقعي ننهاد  .   شاه 
جنگ را بر مذاکره ترجیح داد تا اعاده حیثیت کند. شاه فرمان جنگ صادر کرد 
و مجتهد بزرگ، فرمان جهاد. به این ترتیب، ارتش بار دیگر مجدداً به  فرماندهي 
عالي عباس میرزا، جنگي را شروع کرد که موقعیت و موجودیت ایران را سخت 
به خطر مي  انداخت. نتیجه جنگ به نفع ایران نبود. روز 2۱ فوریه سال ۱۸2۸ 

عهدنامه ترکمانچاي امضا شد. مفاد این عهدنامه خفت بار بدین شرح بود  :
 * واگذاري ایروان و نخجوان به دولت روس����یه و تخلیه تالش و مغان 

از سپاه ایران
* پرداخت ۱0کرور تومان از طرف ایران به روس����یه به عنوان غرامت 

جنگي
* اجازه عبور و مرور آزاد به کش����تي هاي تجاري روس����ي در دریاي 

مازندران
* حق اعزام کنس����ول و نماین����دگان تجاري روس ها به تمامي مناطق 

ایران  
* اعطاي حق قضاوت کنسولي )کاپیتواسیون( به اتباع روسیه

نمونه دیگر، مداخله عثماني ها در جنگ جهاني اول است.  دولت  عثماني در 
ابتدا تمایلي به شرکت در  جنگ  نداشت. چراکه »مرد بیمار اروپا« )لقب امپراتوري 
عثماني در سال هاي پایاني(، آنقدر  مشکات  داشت که حتي نمي توانست فکر 
مداخله در یک جنگ تمام عیار را بکند اما این فکر رفته رفته در میان برخي از 
دولتمردان درحال شکل گیري بود  .   گروهي از افسران با نفوذ وابسته به »کمیته 
اتحاد و ترقي«، از آلمان هواداري مي کردند. انور پاشا، وزیر جنگ نیز از طرفداران 
آلمان بود.    آلماني ها موفق شدند ترک ها را قانع کنند که در اکتبر ۱9۱۴به  روسیه 
 حمله کنند و وارد جنگ شوند. این تصمیم نه تنها منطقه جنگ را گسترش 
داد، بلکه تاریخ  خاورمیانه  را از بنیاد تغییر داد. بااخره سلطان که به قدرت و 
پش����تیباني مسلمین  جهان  اطمینان داشت، در روز ۱۴ نوامبر اعام جنگ سر 
داد. علماي مستقر در عتبات عالیات هم از این تصمیم حمایت کرده حکم 
جهاد علیه روسیه صادر کردند. سلطان امیدوار بود مسلمین روسیه، هندوستان، 
شمال آفریقا و اتباع عرب به یاري عثمانیان خواهند شتافت، اما پاسخ  مسلمانان 
 بسیار ضعیف بود .   ریشه ورود عثماني در جنگ جهاني اول، میل شدید آنها 
به شکست روس ها بود زیرا بخش هایي از سرزمین هاي تحت نفوذ عثماني 
قباً در اثر جنگ با روس ها از دسترس عثماني ها خارج شده بودند. عثماني 
به دنبال اعاده حیثیت و امیدوار بود با اتحاد با آلمان روس ها را شکست دهد. 
نتیجه این اتحاد براي عثماني یک فاجعه تمام عیار بود. پس از جنگ، انگلیس 
و فرانسه بر سر تجزیه عثماني توافق کردند. آنها با تحریک شریف حسین در 
حجاز، عبدالعزیز در نجد و خاندان هاشمي در اردن براي استقال از عثماني، 
عماً عثماني را تضعیف کرده سپس به ده ها کشور تجزیه کردند. فلسطین را هم 
تحت الحمایه خود قرار داده و سپس از شکل گیري و گسترش دولت یهودي 

در اراضي عثماني حمایت کردند. 
رفتار مصدق در ملي کردن صنعت نفت نمونه اي دیگر است. وي به خاطر 
حفظ شرافت ملي حاضر به مصالحه با انگلیسي ها نشد. عده اي رد پیشنهاد 
مشترک آمریکا و انگلیس براي حل بحران نفت توسط مصدق را یک اشتباه 
بزرگ دانسته اند .   بي توجهي مصدق به پیشنهاد آمریکا مبني بر افزایش سهم ایران از 
فروش نفت به یک فاجعه ملي منجر شد. قدرت هاي بزرگ که راه بهره مندشدن 
از نفت ایران را بسته دیدند، در سرنگوني مصدق تردید نکردند. آنها ابتدا خرید 
نفت ایران را تحریم کردند. شرایط سخت اقتصادي و تفرقه در بین یاران سابق 
مصدق او را به اشتباهات دیگر سوق داد و مجلس را منحل کرد. وقتي حلقه 
اطرافیان او کوچک تر شد، کودتا کارگر افتاد و او از قدرت برکنار شد. نتیجه 
برکناري مصدق هم، ادامه حکومت استبدادي پهلوي به مدت2۵سال و استیاي 

مجدد آمریکا و انگلیس بر مقدرات کشور بود.  
انگلستان اما براي دفع خطر آلمان نازي در سال هاي جنگ جهاني دوم با 
اتحاد جماهیر شوروي متحد شد. وقتي به چرچیل نخست وزیر و سیاستمدار 
صاحب نام انگلیس انتقاد شد که چرا با کمونیست ها متحد شدي؟ پاسخ داد: 

“من براي پیشرفت کشورم حاضرم دست در دست شیطان هم بگذارم.”
اروپایي ه����ا بعد از جنگ جهاني دوم رویه دیگري در پیش گرفتند. آنها 
به جاي تحقیر آلمان شکست خورده، به بازسازي اقتصادي این کشور کمک 
کردند. ۱2 سال پس از پایان جنگ جهاني دوم، اتحادیه اروپا را شکل دادند 
تا در تصمیمات اقتصادي و سیاسي مربوط به اروپا، گروهي عمل کنند. این 

همکاري در اتحادیه اروپا هنوز هم خیلي پررنگ ادامه دارد.  
به نظرم راه حل س����ومي بین »ش����رافت« و »شهادت« وجود دارد و آن 
 مصالحه ي اس����ت. مصالحه البته غیر از خیانت اس����ت. دستیابي به مصالحه 
غیر خائنانه قواعد خاص خود را دارد که »نظریه بازي ها در حالت همکارانه« ي 
آنها را به ما یاد مي دهد. قواعد انتخاب اجتماعي، روش هاي تقسیم منصفانه و 

راه حل هاي برنده � برنده را باید آموخت و آموزش داد. 
غیر از »آندرانیک«، فیلم هاي خوب دیگري نیز امسال در سینماي هنر و 
تجربه در حال اکران هستند. »تاان« که روایت مستندي از آب هاي زیرزمیني 
ایران است به بحران مدیریت آب به مثابه یک »راژدي همگاني« اشاره مي کند. 
این فیلم هشدار مي دهد که زمین زیر پایمان دارد خالي مي شود و ما همه در 
خواب هستیم. جواناني مثل حسین مهکام، کارگردان »آندرانیک« و محمدصادق 
دهقاني، کارگردان »تاان« شایسته تقدیر هستند زیرا براي دقایقي ما بزرگساان! 

را از خواب غفلت بیدار مي کنند.  

  دکتر مجید ش�یخ محمدي
  عضو هیأت علمي دانش�گاه تربیت مدرس

 نوش���تة ذیل دیدگاه یکي از صاحبنظران را در تش���ریح و تفسیر فیلم 
سینمایي »آندرانیک« نشان مي دهد. نوشته دیگر و دیدگاه دیگر هم )چنان 
که به کّرات در س���تون هاي دیگر روزنامه آمده است(، در صورت وصول، 

منعکس خواهد شد. 
***



�گهي مناقصه عمومي
ش�ركت كشا���� سبز�شت فا�� ��نظر ���� نسبت به حفا�� يك حلقه چا� 
به عمق100متر به ��� حفا�� ��تا�� �� مز�عه قصر�لدش���ت كمين ��قع �� شهرستا� 
سعا�تش���هر �� به صو�� مناقصه عمومي به �فر�� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. متقاضيا� 
�� تا�يخ نش���ر �گهي به مد� 10 ��� به ����: شهرستا� پاسا�گا�(سعا�تشهر)� خيابا� 
قصر �لدش���ت� مز�عه قصر�لدشت كمين شركت كشا���� س���بز �شت فا�� مر�جعه � 
جهت كس���ب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن ها� 09173369637 � 09177194903 � 

�بر�هيم �نصا�� � مديرعامل09173140810 تما� حاصل نمايند.

�گهي مز�يد� عمومي
شركت كشا���� سبز�شت فا�� ��نظر ���� ��حد پر��� ماهي گرمابي 
خو� ��قع �� �ستا� خو�ستا�� شهرس���تا� �يس� جنب ��ستا� ملحه �� به صو�� 
مز�يد� عمومي به �فر�� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. متقاضيا� �� تا�يخ نش���ر �گهي 
به مد� 20 ��� به ����: شهرستا� پاس���ا�گا� (سعا�تشهر)� خيابا� قصر�لدشت� 
مز�عه قصر�لدشت كمين ش���ركت كشا���� سبز�ش���ت فا�� مر�جعه � جهت 
كسب �طالعا� بيشتر با ش���ما�� تلفن ها� 09173369637 � 09177194903 � 

�بر�هيم �نصا�� � مديرعامل09173140810 تما� حاصل نمايند.

ش�ركت فوال� جها� ��� ���ند ��قع �� خرمش����هر ��نظر ���� مهندس����ي� 
طر�حي� ساخت� نصب � �جر� سيستم تهويه (HVAC) سالن فوال� سا�� خو�� �� 
كليه ش����ركت ها� ��جد شر�يط جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل ����. كليه 
متقاضياني كه تمايل به شركت �� مناقصه مذكو� �� ���ند مي تو�نند حد�كثر تا پايا� 
 (so� copy,cd,…) �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 97/10/26 ���مه كامل خو�
�� به ���� خرمش����هر� خيابا� فر��س����ي� نبش كوچه گلشن� پال�30� شركت 
فوال� جها�   ��� ���ند� ��حد با��گاني � بخش مناقصا� ��سا� فرمايند. جهت كسب 

�طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير با ما �� تما� باشيد.
تلفن تما�: 53512371�061 ��خلي 610� خانم لطفي

فكس:53512419�061
Lot�-m@ajs.co.ir
WWW.AJS.CO.IR

فر�خو�� 
شركت �� مناقصه عمومي

شركت س�يما� بهبها� ��نظر ����� ��غن ها� 
صنعتي مصرفي س���االنه خو� �� �� ش���ركت ها� 
توليدكنند� معتبر �� طريق مناقصه عمومي خريد��� 
نمايد. لذ� متقاضيا� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� 
� خريد بر� شر�يط مناقصه به سايت سيما� بهبها� 
ب���ه ���� www.behcco.ir مر�جع���ه نمايند. 
�خرين مهلت تحويل پاكت ها تا س���اعت 12 مو�� 
97/10/27 مي باشد� تلفن تما�: 06152723032 

��خلي 280 � 290
ال�� به �كر �س���ت كه هزينه يك نوبت چا� �گهي � 
كسو��� قانوني با برند� مناقصه �ست � شركت سيما� 

بهبها� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.
شركت سهامي عا�
سيما� بهبها�

شركت سهامي عا� سيما� بهبها�
مناقصه نوبت دوم

گروه سرمايه گذاري سايپا 

(سهامي عام)

�گهي مناقصه
ش�ركت سرمايه گذ��� س�ايپا (س�هامي عا�) �� نظر ���� 
(بر�� �يجا� فضا� معنو�� ���شي پرسنل) قسمتي �� پشت با� شركت 
�� به صو�� (با� با�) با پليت پيش س���اخته با �ستاند���ها� موجو�� 
محصو� نمايد. عالقمند�� � ش���ركت ها� تخصصي مي تو�نند جهت 
با��يد � ���ئه طر� ها � قيمت پيشنها�� خو� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي 

به مد� يك هفته با شما�� 44893047 تما� بگيرند.
موضو�: طر�حي � �جر�� با� با�
مساحت تقريبي: 100 مترمربع

نشاني:  بز�گر�� شهيد س���تا�� شما�� باالتر �� حكيم� نرسيد� به بلو�� 
��حد ��تباطا�شهيد خليل  �با��� نبش خيابا� شقايق 16� پال� 30

پير� �گهي منتش���ر� �� مو�� 97/10/12 �� خصو� 
خريد � نصب تجهيز�� �يمني تر�فيك به �گاهي مي �ساند 
كه عنو�� پر��� به خريد تجهيز�� �يمني تر�فيك �صال� 

� نيز ���ئه گو�هينامه صالحيت �يمني حذ� گر�يد.
����� �مو� قر�����ها � پيمانها
 شهر���� كر�

اصالحيه

�صالحيه �گهي مز�يد� ��� شركت مگسا�
شركت كش�ا���� � ��مپر��� مگسا� (س�هامي عا�) �� نظر 
���� نسبت به فر�� ��مها� به شر� �يل ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/26 

(ساعت 10 صبح) �قد�� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت بر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� 
به نش���اني:  قز�ين� كيلومتر 18 جا�� قديم قز�ين � �بيك� كيلومتر 6 جا�� 

خاكعلي شركت مگسا� مر�جعه فرمايند.
تلفنها� تما�: 32983102�32982402�028

1� تعد��� تليسه غيربا���� فر� ما�تين.
2� تعد��� گا� غير�بستن كشتا�گاهي.

3� تعد��� گا� �بستن (��شتي).
4� تعد��� گوساله نر شيرخو��.
5� تعد��� گوساله نر قطع شير.

ضمنا� �� ��� مز�يد� ���� پايه هر ��� ��� قبل �� �خذ قيمت پيشنها�� به 
شركت كنندگا� �عال� مي گر��.

شركت كشا���� � ��مپر��� مگسا�

سومين جشنو��� فيلم 180 ثانيه �� بانك پاسا�گا�
برگز�� مي شو�

با �س���تقبا� عالقمند��� بانك پاسا�گا� «سومين جش���نو��� فيلم 180 ثانيه �� 
بانك پاسا�گا�» �� برگز�� خو�هد كر�. 

به گز��� ���بط عمومي بانك پاس���ا�گا�� خس���ر� �فيعي �بير �جر�يي جشنو��� 
ضم���ن �عال� �ين خبر گفت: جش���نو��� فيلم 180 ثانيه �� بانك پاس���ا�گا�� �� 
2محو� مسئوليت ها� �جتماعي �� �مينه ها� تكريم خانو���� حفظ منابع  طبيعي 
� محيط �يس���ت � �هد�� عضو � همچنين حمايت �� توليد ملي �� بس���تر �قتصا� 
مقا�متي� با �عو� �� جو�نا� � عالقمند�� به هنر فيلم س���ا�� كه �غدغه مسائل 
�جتماعي � فرهنگي �� نيز ���ند� برگز�� خو�هد ش���د. �� ���مه ���: �� �� جشنو��� 
برگز�� ش���د�� �ثا� ���شمند� به �بيرخانه �ين جش���نو��� �سيد كه ماحصل �� 
مجموعه �� فاخر �� فيلم ها� كوتاهي شد كه به منظو� به تصوير كشيد� �غدغه ها� 
جامعه �� محو�ها� يا�شد�� س���اخته � به نمايش ���مدند. مدير ���بط عمومي 
بانك پاسا�گا� �فز��: �� كنا� پر��ختن به چالش ها� موجو�� �ين جشنو��� فرصتي 
بو� تا �ستعد��ها� نهفته �� كه به هر �ليل فرصت بر�� � ظهو� نمي يافتند� شكوفا 
شوند. �ين مهم با �ستقبا� بسيا� خو� جو�نا� � عالقمند�� � ��سا� �ثا� به �بيرخانه 
تقويت شد. مشا�� مديرعامل بانك پاسا�گا� �� ���مه تصريح كر�: �� سومين ���� 
�� جشنو��� نيز �� �جو� هيأ� ������ خبر� � عالقمند� بر�� بر�سي �قيق �ثا� بهر� 

خو�هيم بر� � �ميد��� هستيم �� �ين ���� نيز �هد�� جشنو��� محقق شو�. 
�فيعي گفت: �ين جش���نو���  عال�� بر  محو�ه���ا� �صلي� ����� يك بخش جنبي 
با محو�يت �يد� هايي كه كمتر �مكا� س���اخت يافته �ند خو�هد بو�. �� ���مه ���: 

فر�خو�� ��سا� �ثا� نيز تا پايا� سا� جا�� منتشر خو�هد شد.  
گفتني �ست   �بيرخانه فيلم 180 ثانيه �� بانك پاسا�گا� به شما�� 31-  82893030   
�http://www.pasargad  �ما�� lmfest. ir  ���� س���ايت جش���نو��� به �

پاسخگويي به سؤ�ال� عالقمند�� خو�هد بو�.  

شركت مخابر�� �ير��
 منطقه خر�سا� جنوبى

آگهي مناقصه شماره 97/5 
موض�و� مناقصه: خريد �نو�� كاب���ل خاكي � هو�يي توليد 

��خل طبق شر�يط منضم به طر� قر����� 
� ش�ر� تهيه �س�نا�: كليه ش���ركت ها� ��جد ش���ر�يط 
با ���يز مبلغ 200/000 �يا� به حس���ا� س���يبا� ش���ما�� 
0106034398001 بانك ملي مي تو�نند �� مناقصه ش���ركت 

نمايند. 
� مهل�ت تهيه �س�نا�: �� م���و�� 97/10/17 تا پايا� �قت 
����� 97/10/26 تحويل �س���نا� پايا� �ق���ت ����� مو�� 

97/11/6 � با�گشائي پاكت ها مو�� 97/11/8 
� تضمين: تضمين شركت �� مناقصه به مبلغ 252/000/000 
�يا� به صو�� ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين ش���د� بانكي � 
يا ���يز نقد� به حسا� س���يبا� بانك ملي مركز� به شما�� 
0106034398001 به نا� مخابر�� خر�سا� جنوبي مي باشد. 
� مح�ل تهي�ه �س�نا�: بيرجند � بلو�� پاس���د���� � ميد�� 
جانبا��� � مخابر�� خر�سا� جنوبي � �تا� شما�� 124 � تلفن 

تما�32424000 � 056� فاكس 32424004 � 056 
مخابر�� منطقه خر�سا� جنوبي 

 www.tci.ir ��سايت شركت مخابر�� �ير
 www.khorasanj.tci.ir سايت منطقه خر�سا� جنوبي

�گهي مناقصه جهت برگز���
 تجديد ���يابي كيفي � مناقصه عمومي 

يك مرحله �� شما��: 97/33 
نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم. 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� �� نظر ���� عمليا� �جر�يي 
ش���بكه ها� تو�يع � خطو� �نتقا� �� مجتمع همت �با� ش���كا�� شهرستا� خا� �� 
�� طريق برگز��� مناقصه عمومي تامي���ن نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه 5 � 
باالتر� �� �ش���ته �� �عو� به عمل مي �يد.  تا بر �سا� �طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� به 

خريد �سنا� نمايند. 
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� خا� 

2) مبلغ بر���� ��ليه 8108 ميليو� �يا� (بر �سا� فهرست بها� سا� 1397) 
3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/10/18 لغايت 97/10/22 

 4) �خرين مهلت تحويل �س�نا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/11/03 مي باش���د.
5) تا�يخ � س�اعت با�گش�ايي پاكت ها� ���يابي كيف�ي: ساعت 10 مو�� 

97/11/04 مي باشد. 
 6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/11/07 مي باشد.

خريد �سنا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد 
تذك�ر مهم: به �ستنا� بند 2 بخشنامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو��لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� 
پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت. 
لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مج���ا� (مبلغ ظرفيت ����) بر 
 حس���ب تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. 
�� غير �ينصو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط 

��جا� كا� با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد. 
7) مح�ل ��يافت �س�نا�: س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به ���� 

 www.setadiran.ir
8) محل تس�ليم �سنا� تكميل شد�: با�گذ��� كليه پاكت ها بر ��� سامانه ستا� 
� تحويل پاكت �س���نا� ���يابي كيفي � پاكت تضمين (�لف) بصو�� فيزيكي به �بيرخانه 

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �. 
تذكر: ضمنا كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� سامانه 

ستا� مي باشند �� غير �ينصو�� پاكت ها� �نها با�گشايي نمي گر��. 
تلفن تما�: 33426312 � 054 ��خلي 120 

نمابر: 33445056 � 054 
�مو� قر�����ها� 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

�گهي مناقصه جهت برگز���
 ���يابي كيفي � مناقصه عمومي
يك مرحله �� شما��: 97/38 

نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم. 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� �� نظر ���� عمليا� �جر�يي 
خطو� �نتقا� �� فا� ��� �برس���اني به مجتمع غر� � شر� ��من �� �� طريق برگز��� 
مناقصه عمومي تامين نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه 5 � باالتر� �� �ش���ته �� 
�عو� به عمل مي �يد تا بر �سا� �طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند. 

1) محل �جر�� كا�: شهرستا� ��هد�� 
2) مبلغ بر���� ��ليه 32290 ميليو� �يا� (بر �سا� فهرست بها� سا� 1397) 

3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/10/18 لغايت 97/10/24 
4) �خري�ن مهلت تحويل �س�نا� مناقص�ه: پايا� �قت ����� مو�� 97/11/06 

مي باشد. 
5) تا�يخ � س�اعت با�گش�ايي پاكت ها� ���يابي كيف�ي: ساعت 10 مو�� 

97/11/07 مي باشد. 
 6) تا�يخ � ساعت با�گشائي پاكت ها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 97/11/08 مي باشد.

خريد �سنا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد 
تذكر مهم: به �ستنا� بند 2 بخشنامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو��لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� 
پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت. 
 لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت ب���ا �طمينا� �� ظرفيت كا�� مج���ا� (مبلغ ظرفيت ����) 
 بر حس���ب تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. 
�� غير �ينصو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط 

��جا� كا� با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد. 
7) محل ��يافت �سنا�: 

 www.setadiran.ir ���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
8) محل تس�ليم �سنا� تكميل شد�: با�گذ��� كليه پاكت ها بر ��� سامانه ستا� 
� تحويل پاكت �س���نا� ���يابي كيفي � پاكت تضمين (�لف) � پاكت پيشنها� قيمت (�) 

به صو�� فيزيكي به �بيرخانه شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �. 
تذكر: ضمنا كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� سامانه 

ستا� مي باشند. �� غير �ينصو�� پاكت ها� �نها با�گشايي نمي گر��. 
تلفن تما�: 33426312 � 054 ��خلي 120 

نمابر: 33445056 � 054 
�مو� قر�����ها� 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي مناقصه جهت برگزاري تجديد ارزيابي كيفي 
و مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/29

شـركت آب و فاضالب روسـتايي اسـتان سيسـتان و بلوچستان درنظر 
ــت كمال  ــبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب مجتمع پش دارد عمليات اجرايي ش
ــي تأمين نمايد. لذا از كليه  ــاش را از طريق برگزاري مناقصه عموم ــتان خ شهرس
ــاس  ــته آب دعوت به عمل مي آيد تا بر اس پيمانكاران داراي رتبه 5 و باالتر، در رش

اطالعات اعالم شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1) محل اجراي كار: شهرستان خاش

2) مبلغ برآورد اوليه: 22865 ميليون ريال(براساس فهرست بهاي سال 1397) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 97/10/18 لغايت 97/10/22 

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري مورخ 97/11/03 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 97/11/04 مي باشد.
6) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 11 مورخ 97/11/07 مي باشد.

خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد.
ــورخ 94/05/03 موضوع  ــنامه 30593 م ــتناد بند 2 بخش تذك�ر مه�م: به اس
دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار، 
مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل 

و مالك عمل قرار خواهد گرفت.
لذا پيمانكاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز(مبلغ ظرفيت آزاد) بر 
ــت اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايند.  ــب تعداد و مبلغ پيمانهاي در دس حس
ــيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت  ــتورالعمل رس در غير اينصورت مطابق دس

ضوابط ارجاع كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7) محل دريافت اسناد:

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس
8) محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري بر روي سامانه ستاد و تحويل 

فيزيكي پاكت الف ارزيابي كيفي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي
ــركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي  تذكر: ضمناً كليه ش

سامانه ستاد مي باشند.
تلفن تماس: 33426312 - 054 داخلي120

نمابر: 33445056 - 054
امور قراردادهاي شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان

4 اخبار داخلی
سه شنبه 18دي  1397ـ  یکم جمادی ااول  1440ـ   8 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27192

نفت ، طا ، 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( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

49/11 دار 

58/38 دار 

 55/14 دار    

1292 دار    

 3600000 تومان

3800000 تومان

1930000 تومان

1190000  تومان

658000 تومان

341200 تومان

4200 تومان 

10650/2 تومان

10700 تومان

4799/7 تومان

12401/9 تومان

12550  تومان

5354/8  تومان

13759/3 تومان

14000  تومان

1143/7  تومان

2961/2  تومان

3000  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

آیین نامه بورس بین الملل به زودی تقدیم 
هیأت دولت خواهد شد 

 آئین نامه تشکیل »بورس بین الملل« به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع 
داده شده است و بزودی پس از تصویب در این کمیسیون برای تصویب نهایی 

به هیات دولت می رود.
مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با 
بیان این مطلب به ایرنا گفت: آئین نامه این بورس ابتدا با هماهنگی سازمان بورس 
تدوین و به تصویب شورایعالی بورس رسید؛ پس از آن اصاحاتی در بانک 

مرکزی روی آن اعمال شد و با تصویب بانک مرکزی، تقدیم دولت شد.
وی اضافه کرد: آئین نامه راه اندازی بورس بین الملل در کمیسیون های 
فرعی کمیسیون اقتصادی دولت هم با اصاحاتی تکمیل و سپس به کمیسیون 

اقتصادی تقدیم شد.
دبیر ش���ورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: این آئین نامه در 
آینده ای نزدیک در صحن کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می شود و پیش بینی 

می کنیم مورد تصویب و تائید این کمیسیون قرار گیرد.
وی اظهار داش���ت: پس از تائید کمیس���یون اقتصادی، آئین نامه تشکیل 
ب���ورس بین الملل به هی���ات دولت می رود و معموا یک آئین نامه بعد از 
تصویب در کمیسیون اقتصادی، مشکل خاصی برای تصویب در هیات دولت 

نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری در این بورس هم داخلی و هم خارجی 
است و زبان آن بین المللی است؛ بانک تسویه حساب این بورس یک بانک 
معتبر بین المللی خواهد بود و نهاد بازرسی آن هم نهادی بین المللی است؛ همه 

این موارد در آئین نامه راه اندازی بورس بین الملل مشخص شده است.

قیمت جدید انواع خودروهای 
تولید داخل با ماک قیمت گذاری 
س���تاد تنظیم بازار ب���زودی اعام 

می شود. 
 این مطلب را محسن صالحی نیا 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دیروز در مراس���م افتتاحیه سومین 
نمایشگاه بین المللی خودرو تهران در 
جمع خبرنگاران اعام کرد و افزود: 
قیمت گذاری خودروهایی که خارج 
از محدوده عمل شورای رقابت بودند، 
هفته های گذشته تعیین تکلیف شدند 
اما برای سایر خودروها، قیمت ها در 
جلسه های ستاد تنظیم بازار در حال 

نهایی شدن است. 
وی اف���زود: خریدهای قطعی 
مشتریان بر مبنای قیمت های قطعی 
مشخص شده، تحویل می شود اما 
خریدهایی که مطابق قرارداد برمبنای 
شرایط روز بوده، بر پایه نرخ عادانه ای 
که س���تاد تنظیم بازار تعیین می کند، 

عمل خواهد شد.
صالح���ی نیا تحویل نش���دن 
خودروه���ای تولیدی از س���وی 
خودروسازان را تکذیب کرد و گفت: 
از آغاز امسال تا امروز بیش از 800 
هزار دستگاه خودرو در کشور تولید 
ش���ده که در مقایسه با پارسال 30 
درصد کاهش و در مقایسه با برنامه 
مدنظر وزارتخانه 40 درصد کاهش 

نشان می دهد.
وی با بیان اینکه برنامه جبرانی 
برای افزایش تیراژ تولید پیش بینی 

ش���ده است، افزود: کاهش تولید به 
مفهوم کاهش سقف قراردادها است 
و بر این اساس قطعه سازان به دلیل 
هزینه های ثابت و بااسری خود از 

این موضوع متضرر شده اند. 
معاون وزیر صنعت یادآور شد: 
گایه هایی که این روزها از س���وی 
قطعه سازان مطرح می شود، در بسیاری 
موارد صحیح اس���ت و این موضوع 
متاثر از عوامل متعددی بوده که دست 
به دست یکدیگر شرایط کنونی را رقم 
زدند.وی درباره گایه های مشتریان 
از خودروهای ثبت نام شده و تحویل 
نشده، گفت: نظارت ازم در این زمینه 
وجود دارد.البته 2 دسته نارضایتی در 
این زمینه وجود دارد؛ دسته نخست، 
خودروهایی است که خودروسازان 
متعهد به تحویل آنها هس���تند؛ این 
خودروها در روند تولید قرار داشته 
و بخش اعظم آنها تا پایان امس���ال 
تحویل و مابق���ی حداکثر تا اواخر 

خرداد 98 تحویل خواهد شد.
صالحی نیا افزود: خودروهایی 
که به دلیل محدودیت های بین المللی 
ایجاد ش���ده با خروج شرکت های 
هم���کار خارجی با کاهش یا توقف 
تولید مواجه شده اند هم سعی شده تا 
حد امکان با خودرو های جایگزین 

جبران شود. 
وی پرداخت س���ود مشارکت، 
جریمه تأخیر یا خرید سایر خودروها 
با توافق مشتریان را از دیگر راهکارها 

برشمرد. 

 عملیاتی شدن کانال بانکی انتقال ارز 
با برخی کشورها

چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کش���ورها عملیاتی 
شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی دو روز گذش���ته تامین ارز 
واردات در بازار نیما از محل عرضه ارز صادر کنندگان و همچنین عرضه ارز 

توسط بانک مرکزی روند افزایشی و رو به رشد به خود گرفته است.
چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها عملیاتی شده 
و بر همین اساس این بانک نسبت به تسریع در تخصیص و تامین ارز اقدام 

کرده است.
در همین زمینه بانک هاي کشور موظفند به منظور پاسخگویی و سرعت 
بیشتر تامین ارز، در مورد ثبت سفارش های انجام شده برای مشتریان خود و 
همچنین خرید ارز مورد نیاز صرافی ها، از طریق بخش بین الملل آن بانک، 

هماهنگی های ازم را با اداره بین الملل بانک مرکزی به عمل آورند.
ضمنا براساس اطاعات ثبت شده در سامانه سنا، میزان عرضه ارز صادراتی 
و خرید و فروش صرافی ها طی روزهای اخیر روند افزایشی داشته است و 
به نظر می رسد در سه ماهه پایانی سال میزان عرضه ارز در این بازار روند 

افزایشی خود را ادامه دهد. 
از سوی دیگر، بانک مرکزي همچنین اخبار مربوط به توقف سامانه نیما 

را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اخباری در بعضی 
از رسانه ها درباره سامانه نیما اعم از نبود فعالیت این سامانه و نوسانات نرخ 

خرید و فروش معامات به اطاع می رساند:
نه فقط توقف فعالیت سامانه نیما صحت ندارد و فعالیت صادرکنندگان 
و واردکنندگان در این سامانه با قوت ادامه دارد بلکه در روزهای اخیر شاهد 
ثبات در تعداد و حجم معامات در جهت جذب ارز حاصل از صادرات و 

تامین ارز واردات هستیم.
همچنین از ابتدای اجرای سیاست های جدید ارزی در مرداد امسال، میزان 
معامات و میانگین نرخ خرید و فروش ارز در سامانه نیما به صورت روزانه 
و هفتگی در سایت سناریت به آدرس sanarate.ir   و  در قالب "گزارشات 

برای عموم قابل مشاهده است. خرید و فروش ارز در سامانه نیما" 
درپایان یادآور می ش���ود: اقدامات و سیاست های بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران در جهت آرامش و ثبات بازار ارز با جدیت ادامه خواهد داشت 
و انتشار شایعاتی از این دست خللی در اراده این بانک برای ایجاد شفافیت 

در بازار ارز بوجود نخواهد آورد.

جلس���ه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس 

جمهوری برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیري در این 
جلس���ه با اشاره به تاکید رهبر معظم 
انقاب مبني بر تدوین برنامه اي براي 
اصاح ساختار بودجه کشور با هدف 
کاهش هزینه ها و حمایت از برنامه هاي 
اقتصاد مقاومتي، گفت: اصاح ساختار 
بودجه در شرایط کنوني، کاري پرفایده، 
س���ودمند و در جهت منافع کشور 

است.
وی ازمه اصاحات ساختاري 
در بودجه کش���ور را اجماع و وفاق 
همگاني دانس���ت و افزود: یکي از 
ظرفیت هاي اقتصاد مقاومتي قدرت 
اجماع س���ازي آن است و در حال 
حاضر شاهد شکل گیري وفاق ملي و 
فرصتي مناسب هستیم که اجماع همه 
ارکان نظام براي اصاحات ساختاري 
در بودجه کش���ور را فراهم کرده و 
زمینه هاي ازم براي مشارکت در این 

کار به خوبي ایجاد شده است.
مع���اون اول رئیس جمهوری 
همچنین با اشاره به آمادگي مجلس 
شوراي اسامي براي کمک به اصاح 
ساختاري بودجه، خاطر نشان کرد: ازم 
است سازمان برنامه و بودجه کشور 
موضوع اصاح ساختار بودجه را در 
قالب نقشه راهي جامع و منسجم به 
هم���راه برنامه زمان بندي براي اجرا 
تدوین کند تا با مشارکت قواي سه گانه 
و س���ایر نهادها و دستگاه ها بتوانیم 
این کار بزرگ و ضروري را به انجام 

برسانیم. 
وی در ادامه با اش���اره به اینکه 

مشکات کش���ور امروز پیچیده و 
دشوار است، خاطر نشان کرد: البته 
حل این چالش ها غیرممکن نیست 
و مي توان با اصاحات مناسب در 
ساختار بودجه، برنامه ها و راهکارهاي 
مناسب براي حل و فصل این مسائل 

تدوین کرد.
دکت���ر جهانگیری مس���ائل 
صندوق هاي بازنشس���تگي، چالش 
محیط زیست، مسئله کم آبي و موضوع 
بیکاري را از جمله چالش هاي اصلي 
کش���ور برشمرد و تصریح کرد: باید 
در برنامه ها و هدفگذاري هاي خود 
به دنبال رشد اقتصادي پایدار مستمر 
اشتغال زا باشیم چرا که یکي از اصلي 
ترین چالش هاي کشور بیکاري است 
و در این مقطع، رشد اقتصادي که منجر 
به ایجاد فرصت هاي شغلي شود، امري 

ضروري است.
وی ب���ر لزوم برنامه ریزي براي 
بازدهي مناسب دارایي هاي شرکت هاي 
دولتي تاکید کرد و اظهار داش���ت: با 
وجود اینکه مجموع دارایي این شرکت 
ها رقم بسیار بزرگي است اما گزارش ها 
نشان مي دهد که مجموع بازدهي و 
سودآوري این شرکت ها پایین تر از 
سطح انتظار است که باید در این زمینه 

چاره اندیشي شود.
در این جلسه دکتر پزشکیان نایب 
رئیس اول مجلس شوراي اسامي هم 
با اشاره به اهمیت اصاح ساختاري 
بودجه و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور، 
گفت: اجراي این کار نیازمند هماهنگي 
میان همه قوا و نهادها است و مجلس 
شوراي اسامي آمادگي دارد در این 
برنامه مهم مشارکت و همراهي ازم 

را با دولت انجام دهد.
در این جلس���ه نماینده سازمان 
برنامه و بودجه گزارش���ي از پیش 
نویس برنامه اصاح ساختاري بودجه 
بر اس���اس سیاست هاي کلي اقتصاد 

مقاومتي ارائه کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور هم در حاشیه این نشست گفت: 
ما می توانیم از سال ۱398 بخشی از 
اصاحات ساختاری بودجه را انجام 

دهیم.
محمد باقر نوبخت با اشاره به 
اینکه بخش نخس���ت برنامه اصاح 
ساختاری بودجه تقدیم ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ش���د، افزود: اصاح 
س���اختاری بودجه به طور جدی در 
دس���تور کار دولت قرار دارد و ما هم 
در س���ازمان برنامه و بودجه بخش 
نخس���ت آن را تهیه و تقدیم ستاد 
اقتصاد مقاومتی کردیم که پس از آن 
به شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا ارسال و در صورت تصویب برای 
تأیید نهایی خدمت مقام معظم رهبری 

تقدیم خواهد شد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
رقم دارایی های غیرمولد دولت را 7000 
هزار میلیارد تومان اعام کرد و در ادامه 
با اعام اینکه برنامه اصاح ساختار 
بودجه در چهار سرفصل به ستاد اقتصاد 
مقاومتی ارائه شد، گفت: سرفصل اول 
آن ثبات اقتصاد کان است و سرفصل 
دوم مولد س���ازی دارایی های دولت 
است. همچنین کارآمدکردن هزینه ها 
سرفصل سوم  و نهادسازی بودجه ای 
سرفصل چهارم این برنامه است که به 

ستاد ارائه کردیم. 

حجت ااس���ام والمسلمین دکتر حسن 
روحاني در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد 
وزارت جهاد کش���اورزي با اینکه دانش���گاه و 
بخش کشاورزي باید با اولویت دادن به نیازهاي 
مردم متصل باش���ند، تصریح کرد: حرکت به 
سمت خودکفایي در نهاده هاي کشاورزي و دامي 

ضروري است. 
رئیس جمهوري با اشاره به این که »در برابر 
دستهاي پینه بسته کشاورزان تعظیم مي کنیم و 
قدردان تاش هاي آنها هستیم«، گفت: کشاورز 
باید قادر به تامین زندگي خود باش���د و وزیر 
جهاد کشاورزي، دلسوز، پیگیر و متعهد به حقوق 

کشاورزان است. 
روحاني با اشاره به این که بار اصلي امنیت 
کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار داشت: 
وقتي کلمه امنیت به کار برده مي ش���ود، معمواً 
نیروهاي نظامي و انتظامي به اذهان عمومي متبادر 
مي  شود و این در حالي است که بخش بزرگي 
از تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز است. 
بي تردید اگر مردم براي تأمین خوراک و غذاي 
خود دغدغه خاطر داشته باشند، امنیتي هم وجود 
نخواهد داش���ت. رئیس جمهوري تصریح کرد: 
بخش بزرگي از آرامش و امنیت خاطر مردم در 
سایه تأمین مواد غذایي مورد نیاز حاصل مي شود 
و دولت و وزیر جهاد کش���اورزي باید از زمان 
کاشت، داشت و برداشت محصوات کشاورزي 
مراقب باشند که این محصوات به اندازه کافي 
تولید شده باشد و نسبت به نحوه خرید و توزیع 

آن برنامه ریزي ازم را به عمل آورده باشد. 
روحان���ي با بیان اینک���ه دولت در مقابل 
کشاورزي که مسئولیت تأمین امنیت غذایي مردم 
را برعه���ده دارد، وظیف���ه دارد که امنیت خود 
کشاورز را تأمین کند، اظهار داشت: بدون تردید 
اگر کشاورز براي تولید و فروش محصول خود 
امنیت خاطر نداشته باشد، نمي تواند براي جامعه 

و مردم امنیت بیافریند. 
رئیس جمهوري با اشاره به این که کشاورزان 
با مشکاتي ناش���ي از بارش شدید یا کم آبي، 
آفت ها، گرمازدگي و س���رمازدگي شدید مواجه 
هس���تند، تصریح کرد: باید در همه این حوزه ها 
برنامه ریزي کرد تا امنیت کشاورزان تأمین شود. 

روحان���ي تصریح کرد: باید در حوزه غذا 
و تأمین مواد غذایي روي پاي خود بایس���تیم و 
نیازمندي هاي خود در این حوزه را از س���فره و 

مزرعه ایران تولید کنیم. 
وي با قدرداني از تاش هاي وزیر و معاونین 

وزارت جهاد کشاورزي، اظهارداشت: وزیر جهاد 
کشاورزي، کاماً دلسوزانه، متعهدانه و با احساس 
وظیفه دیني و ملي عمل مي کند و در رفع مشکل 

کشاورزان اهتمام جدي دارد. 
رئیس جمهوري با بیان اینکه دولت غیر از 
تأمین مواد و محصوات کشاورزي و غذایي باید 
به فکر قدرت خرید مردم هم باشد، اظهار داشت: 
اگر بهترین مواد غذایي در کشورمان تولید شود، اما 
مردم قدرت خرید نداشته باشند، بي تردید به مرور 
در تولید مواد غذایي دچار مشکل خواهیم بود، 
لذا باید هر دو بخش را مورد توجه جدي قرار 
دهیم و تعادل ایجاد کنیم، به نحوي که هم مردم 
قدرت خرید داشته باشند و هم تولیدات بخش 

کشاورزي و دامي نیز به صرفه باشد. 
روحاني تصریح کرد: دولت یکي از وظایف 
خود را تأمین امنیت براي بخش کش���اورزي و 
کشاورزان عزیز مي داند، چرا که آنها تأمین کننده 

بخش بزرگي از امنیت کشور هستند. 
روحاني با اش���اره به مشکات ایجاد شده 
در ح���وزه آب هاي زیرزمیني، گفت: امروز در 
بعضي از حوزه ها به ویژه حوزه آب، با مواردي 
مواجه هس���تیم که از قبل، پیش خور شده است 
و با مجوزهاي نادرستي که صادر شده آب هاي 
زیرزمیني با افت شدیدي مواجه شدند، به نحوي 
که اگر در جایي با 30 متر به آب دسترس���ي 
پیدا مي شد، امروز در همان مکان باید چاه 300 
متري حفر شود. رئیس جمهوري با اشاره به این 
که متأسفانه با برخي اقدامات بي رویه و نابجا به 
طبیعت ظلم شده است،  گفت: بي تردید هر کس 
به طبیعت ظلم کند، طبیعت واکنش نشان داده و 
نسبت به آن گذشت نمي کند و بخشي از قهر 
و غضبي که از آن نام برده مي ش���ود، مربوط به 

برخورد نادرست با طبیعت است. 
روحاني خاطرنشان کرد: زراعت چوب براي 
بخش هاي صنعت کاغذ،صنایع تولید لوازم خانگي 
و برخي صنایع دیگر مهم است، پس باید تاش 

کنیم در زراعت چوب بیشتر فعال شویم. 
رئیس جمهوري در ادامه به بحث کشت دیم 
محصوات کشاورزي اشاره کرد و گفت: مي توان 
با توسعه کشت دیم مانند برخي کشورهاي اروپایي 
چون اسپانیا به کشت زیتون اقدام کرد و زیتون 
تولید کنیم که براي سامت ما بسیار مهم است. 

روحاني ضمن برش���مردن اهمیت گیاهان 
دارویي اظهارداشت: در بخش گیاهان دارویي هم 
مي توان با افزایش تولید هم به س���امت جامعه 
کم���ک و هم با صادرات آن، درآمدزایي ایجاد 

کرد. رئیس جمهوري در ادامه با اشاره به افزایش 
قیم���ت لبنیات و گوش���ت در هفته هاي اخیر، 
گفت: در این زمینه در دولت با حضور وزیران 
کشاورزي، صنعت، و تجارت بحث هاي زیادي 
صورت گرفت. مردم نباید از این بابت نگراني 
داشته باشند. وي با اشاره به این که در بحث دام 
و طیور با مشکل قاچاق مواجهیم، گفت: باید با 
جدیت با بحث قاچاق دام در کشور مقابله و این 

مشکل را حل کنیم. 
روحاني با بیان این که مدیران جهاد کشاورزي 
و دست اندرکاران فکر کنند چه کار کنیم مردم به 
وفور مواد غذایي ازم را در اختیار داشته باشند، 
گفت: در داخل کشور باید امنیت ازم براي تولید 

محصوات کشاورزي را فراهم کنیم. 
رئیس جمهوري قاچاق کااهاي اساسي که 
با ارز 4200 توماني تأمین مي شود را رانت خواري، 
سوء استفاده و خیانت به کشور دانست و گفت: 
متأس���فانه داان با سوء استفاده از شرایط، این 
کااها را به آن سوي مرزها قاچاق مي کنند که 
باید با آن مقابله شود و نهادهاي مسئول، با دقت 

موضوع را پیگیري کنند. 
روحاني متعادل ک���ردن بازار و تنظیم و 
برنامه ریزي تولید محصوات را موضوعي بسیار 
مهم توصیف کرد و گفت: باید با بیمه، کشاورزي 
و تولی���د محصوات غذایي مورد نیاز خود را 
تضمین کنیم و کشاورز باید احساس کند، بیمه 

امنیت او را حفظ مي کند. 
رئیس جمهوري شعار »امنیت ما با کشاورزي 
و امنیت کش���اورزي با ما« را سر لوحه اقدامات 
و تاش ها در این حوزه دانست و گفت: براي 
خوداتکایي کشور در تولید محصوات کشاورزي 

این شعار محوري ما است. 
وي در بخش دیگري از سخنانش با بیان 
این که کارهاي بس���یار بزرگي درزمینه افزایش 
تولید محصوات کشاورزي درسال هاي گذشته 
انجام گرفته است، اظهارداشت: تولید محصوات 
کشاورزي از 97 میلیون تن در سال 92 به ۱22 
میلی���ون تن افزایش یافته یعني با25 میلیون تن 
افزایش تولید در محصوات کشاورزي مواجه 
بوده ایم که ساانه حدود 5 میلیون تن است و 

این کار بسیار مهمي است. 
رئیس جمهوري همچنین دانش بنیان کردن 
بخش کشاورزي را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
امروز اس���تفاده از اینترنت و فضاي مجازي در 
همه حوزه ها و از جمله بخش کشاورزي تحول 
ایجاد کرده و موجب رونق کارها ش���ده است؛ 

هرچند که عده اي به حق یا ناحق درمورد فضاي 
مجازي ناراحت هستند، اما امروزه همه کارها با 
تلفن همراه و استفاده از فضاي مجازي و اینترنت 

انجام مي شود. 
روحاني با بیان این که باید از همه افکار و 
ایده هاي خوب و کاربردي استفاده کنیم، گفت: 
مي توان با استفاده از فناوري و دانش بنیان شدن 
کشاورزي از انرژي هاي نوین استفاده کرد و بهره 

گیري از منابع را افزایش داد. 
رئی���س جمهوري در بخ���ش دیگري از 
سخنان خود با تاکید بر ضرورت حذف واسطه ها 
از چرخ���ه تولید، توزیع و مصرف محصوات 
کشاورزي گفت: سالهاست که بحث قطع دست 
واسطه ها از این چرخه مطرح مي شود و متاسفانه 
همچن���ان عده اي دال که موجب نگراني مردم، 
کشاورزان و تولید کنندگان هستند، سود اصلي را 

از تولید محصوات نصیب خود مي کنند. 
روحاني خاطرنشان کرد: حرکت ها و اقدامات 
دانش بنیان و علمي مي تواند رابطه بین کشاورز، 
تولید کننده و مصرف کننده را بهبود بخشیده و 

نقش واسطه ها و داان را کاهش دهد. 
رئیس جمهوري در ادامه، حفاظت از آب، 
خاک، جنگل ها و مراتع را از وظایف بسیار مهم 
دولت و مردم اعام کرد و افزود: با از بین رفتن 
مرات���ع، خاک هم از بین مي رود و نباید اجازه 
دهیم که با کشت نادرست و استفاده از سموم 
و کودهاي غیر اس���تاندارد و اضافه و حتي آب 

اضافه، خاک از بین برود. 
روحاني با بیان این که اقدامات وزارت جهاد 
کشاورزي در زمینه بهره وري آب مورد حمایت 
دولت است،گفت: باید براي کاهش مصرف آب 
تاش کنیم و در زمینه آب کشاورزي با استفاده 
از سیستم ها آبیاري قطره اي و کشت گلخانه اي، 
هم کیفیت تولید محصوات و هم میزان تولید 

را افزایش دهیم. 
رئی���س جمهوري با بیان این که امروز در 
مقایسه با سال 92، گندم به قیمت 4 برابري از 
گندمکاران خریداري مي شود، گفت: هرچه به 
کشاورز، باغدار، دامدار، گندمکار و تولید کننده 
محصوات کشاوري کمک کنیم، وظیفه ماست، 
زیرا آنها معیشت، غذا و امنیت مردم را تامین مي 

کنند و ما هم باید از آنها حمایت کنیم. 
وي در پایان از اقدامات و تاش هاي وزیر، 
معاونان و مدیران وزارت جهاد کش���اورزي و 
همه خدمتگزاران به مردم در حوزه کش���اورزي 

قدرداني کرد. 

جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار برگزار و 
طي آن به موازی کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی 

تورم و رشد اقتصادی پایان داده شد.
به گ���زارش روابط عمومي مرکز آم���ار ایران، در 
جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ابتدا حذف 
موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های 
قیمت و حس���اب های ملی به اتفاق آرا تایید و اعام 

ش���د شاخص های قیمت و حساب های ملی، آمارهای 
تخصص���ی بانک مرکزی )موضوع بند پ ماده ۱0 قانون 
احکام دائمی برنامه های توس���عه( نیستند و بانک مذکور 

نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
همچنین مرکز آمار ایران، دستگاه اجرایی اختصاصی 
تولید و انتش���ار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و 

حساب های ملی کشور خواهد بود. 

روحاني: دولت بايد قدرت خريد مردم را   افزايش دهد  جهانگیری: صندوق هاي بازنشستگي،آب، بیکاري 
و محیط زیست چالش هاي اصلي هستند

مرکز آمار مسئول انتشار آمارهای رسمی شد

جمهوری اسامی ایران تصمیم دارد که دو 
ماهواره پژوهشی جدید خود را به زودی به فضا 

پرتاب کند و در مدار زمین قرار دهد.
مهن���دس محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات دیروز در حاشیه 
بازدید خبرنگاران از ماهواره های دوستی و پیام 
در پژوهشگاه فضایی ایران گفت: سابقه خوبی 
از همکاری های فضایی بین المللی نداریم و پس 
از خلف وعده از س���وی اروپایی ها در مورد 
ماهواره مصباح، نباید منتظر پرتاب ماهواره های 

مان از سوی آنها باشیم. 
وی ب���ا اظهار اینکه وزارت ارتباطات تنها 
مسئول توسعه صنعت فضایی است و بر ا ی قرار 
دادن ماهواره ها د ر مدار وزارت دفاع همکاری 
د ارد، گفت: زمان پرتاب دو ماهواره جدید ایران 

از سوی وزارت دفاع تعیین خواهد شد.
جهرمی گفت: ۱4 س���ال از موعد پرتاب 
ماه���واره مصباح می گ���ذرد ولی ایتالیا هیچ 
هم���کاری در پرتاب این ماهواره که کاربردی 
کام���ا صلح آمیز دارد، نمی کند؛در عین حال 
ک���ه ماهواره مصباح ب���ه دلیل خلف وعد ه ها 
اروپایی ها از رده خارج و عمر مفید آن سپری 

شده است.
وی درباره پرتاب گرهای داخلی ماهواره های 
پیام و دوستی، گفت: ماهواره دوستی در ارتفاع 

250 کیلومتری زمین توسط ماهواره  بر سفیر قرار 
خواهد گرفت و پرتاب گر سفیر پیش از این در 
دهه 80 آزمایش شده است و ماهواره پیام هم 
با پرتاب گر سیمرغ پرتاب خواهد شد که این 
پرتاب گر هم پیش از این تست شده است، اما در 
نهایت مسئوان دفاعی کشور باید درباره پرتاب 

ماهواره ها و پرتاب گر آن تصمیم بگیرند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات  همچنین 
با اشاره به همکاری های بین المللی فضایی ایران 
گفت: با وجود تجربه ناموفق همکاری بین المللی 
در زمینه مصباح اما پیش���نهاد ساخت ماهواره 
مشترک با کشور جمهوری آذربایجان را مطرح 
کردیم که مورد استقبال قرار گرفته است. وی 
درباره آخری���ن وضعیت ماهواره پیام توضیح 
داد: پیام تمامی ش���اخص های کیفی موردنیاز 
را با موفقیت پشت س���ر گذاشته و آزمایش ها 
صورت جلس���ه ش���ده و ماهواره پس از اتمام 
قرارداد تحویل سازمان فضایی شده است.وی 
افزود: سازمان فضایی ایران آماده ایجاد داشبورد 
پایش س���طوح زیرکشت با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای است و کس���ب  وکارهای فضاپایه 
می توانند از اطاعات ماهواره های سنجش���ی 
اس���تارت  آپ هایی در حوزه آب، کشاورزی 
و موضوع���ات مختلف را راه اندازی کنند.این 
عضو کابینه دولت همچنین از امضای نخستین 

تفاهمنامه فضاپایه برای حفاظت از منابع طبیعی با 
سازمان محیط زیست و استانداری گلستان خبر 
داد و گفت: به زودی در سفر رئیس جمهوری به 
استان گلستان این تفاهمنامه با موضوع حفاظت 
از پارک ملی گلستان از طریق داده های فضایی 
منعقد می شود که در نتیجه آن داده های فضایی 
در کنترل آتش سوزی های جنگل ملی گلستان و 
به سود محیط زیست این منطقه به کار گرفته 

خواهند شد.
وی گف���ت: همچنین به دلیل اینکه ممکن 
است دسترسی به اینترنت و پایداری ارتباطات 
به دلیل اثرات تحریمی آمریکا دچار مشکاتی 
ش���ود توافقی چند جانبه با چند کشور منطقه 
و همس���ایه برای ایجاد ارتباط دو جانبه برقرار 
کرده ایم که هدف آن توسعه پایدار ارتباطات و 

بهبود ارتباطات در زمان تحریم است.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات ادامه 
داد: بر این اساس با کشورهای ترکیه، جمهوری 
آذربایجان، ارمنس���تان، عمان و عراق مذاکره 
کرده ای���م تا با ایجاد ارتباط دو جانبه از اثرات 
تحریم که ش���اید ش���امل روابط اپراتورها و 
شریک های بین المللی شود، بکاهیم. زیرا احتمال 
دارد در نتیج���ه تحریم برخی تامین کنندگان 
خارجی در مسائل مالی نتوانند همکاری خود 

را با اپراتورهای ایرانی ادامه دهند.

2 ماهواره ایرانی بزودی در مدار زمین قرار می گیرد 

قیمت جدید خودروهای تولید داخل 
به زودی اعام می شود 

دبی���رکل انجم���ن صنفی 
کارفرمای���ی صنعت پاایش نفت 
از تکمیل بخش بنزین س���ازی فاز 
سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس 
خب���ر داد و گف���ت: تولید بنزین 
کشور اکنون به ۱05میلیون لیتر در 
روز رس���یده است ضمن آنکه فاز 
سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس 
در دهه فجر امس���ال رسماً افتتاح 

می شود.
به گزارش تسنیم، ناصر عاشوری 
اظهار داشت: احداث پاایشگاه در 
کش���ور یک کار استراتژیک بوده 
اما متأس���فانه دولت های مختلف 
در ای���ران کمتر به این مهم توجه 
کرده اند. چنانکه در 20 - ۱5 ساله 
گذش���ته مجوزهای زیادی برای 

احداث پاایش���گاه صادر شده اما 
به دلیل اینکه ش���یوه مناسبی را در 
پیش نگرفته ایم هیچ کدام به نتیجه 
نرسیده اند.وی با بیان اینکه درحال 
حاضر پاایشگاه ها 40 درصد نفت 
 خام کشور را مصرف می کنند، گفت: 
60 درص���د نفت خ���ام تولیدی 
کش���ور صادر می شود و اگر سهم 
پاایشگاه ها از نفت خام بیشتر از 
میزان فعلی بود، قطعاً در مقابله با 
شرایط تحریمی موقعیت متفاوتی 

داشتیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاایش نفت تصریح کرد: 
سهام پاایشگاه آبادان و پاایشگاه 
شازند اراک در اختیار دولت است 
و اخیراً در مجلس و دولت مصوب 

ش���ده تا 80 درصد سهام این دو 
پاایش���گاه به بخ���ش غیردولتی 
واگذار شود و 20 درصد از سهام 
پاایشگاه های دیگر هم به دولت 
بازگردد تا در تمامی پاایشگاه های 
کشور، دولت سهمی 20درصدی 
داشته و 80 درصد سهام متعلق به 

بخش غیردولتی باشد.
نامبرده در باره قیمت گذاری 
فرآورده های نفتی گفت: ش���ش 
فرآورده نفتی اصلی را به دولت ارائه 
می کنیم و نقشی در قیمت گذاری 
آن نداری���م اما بالغ بر 40 فرآورده 
ویژه در صنعت پاایش نفت داریم 
که با مصوبه 29 مهر س���ال جاری 
از سوی هیات وزیران، تعیین نرخ 
فرآورده های ویژه به پاایشگاه های 

خصوصی واگذار شده و آن ها هم 
این مس���ئولیت را به عهده انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پاایش 

نفت قرار دادند.
وی افزود: بر اس���اس همان 
روش قیمت گذاری شرکت نفت و 
شرکت پاایش و پخش فرآورده های 
نفت���ی اقدام به تعیین قیمت برای 
فرآورده ه���ای ویژه نفتی کردیم و 
کار ش���اخصی که دراین باره انجام 
ش���د این است که با کاهش مجدد 
ن���رخ ارز پس از صعود آن،حدود 
۱0 تا ۱3 درصد قیمت فرآورده های 
ویژه از جمله برای تولیدکنندگان 
روغ���ن و قیر کاهش یافت که این 
کاهش قیمت از 20 روز گذش���ته 

اعمال شده است. 

افتتاح فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس در دهه فجر  



هنگامـــي كه از جانوران ســـخن گفته 
مي شـــود، زيبايي و طنازي يا درندگي آن ها 
جلوي چشم انسان به نمايش در مي آيد؛ اما 
سخن از گياهان، يكسره متفاوت است؛ نگاه 
انسان به گياه، همواره توأماني از خوراكي هاي 
بسيار مفيد، داروهاي بي پيامد و پزشكي سينايي 

و زيبايى بوده است. 
دكتر مرتضي فرهادي، استاد تمام دانشكده 
علوم اجتماعي عالمه طباطبايي، همچو يك 
شاعر پراحســـاس در باره گياه جوغاسم(گل 
حسرت) سخن مي گويد: «گياهي شگفت  آور 
در قلمرو كوچكي از ايران(آذربايجان، كردستان، 
ايالم، استان مركزي و بخشي از استان اصفهان) 
مي رويد و در هزاره ها توانسته است آن ساكنان 
و نيز بخشـــي از عراق و تركيـــه را از مرگ 
زود رس در خشكسالي ها و گرانسالي ها رهايي 

بخشد.» 
«باستان شناسان ژاپني در فضوالت انسان 
پيش از تاريخ به دنبال بقاياي دانه هاي گياهي 
هستند تا آن ها را به دايره خوراكي ها بيفزايند، 
كه شايد در آينده، گره  اي از جمعيت فزاينده 
جهان بگشايد. دانشمندان اقتصاد كشاورزي 
كشورها نيز تاريخ را مي كاوند كه داليل پيدايش 
نايابي و قحطي ها و راهكارهايش را دريابند 

حتي اگر در ايران 130 سال پيش باشد.»
 «دانش گياه شناســـي ملـــل مي تواند 
گياهـــان جايگزين، مكمل هـــاي «غذايي -
گياهي» يا «دارو-گياهي» را نمايان ســـازد و 
مي تواند  گل  خوشناســـي(ُخلــق   وخــوي) 

آسان گر(كاتاليزور) فرهنگ و ارزش هاي معنوي 
آدميزاد در دوران مدرن و پسامدرن باشد.» 

«گياه شناسي  مردمي(اگر مديون گياه شناسي 
جديد نباشد) يكي از نوسرشاخه هاي دانش 
سنتي اســـت كه به شـــكل تجربي در ميان 
مردم نگاران تاريخ ايران باســـتان شناخته بود؛ 
مانند كتاب بندهش(متن پهلـــوي- دوران 
ساساني) كه گياهان- بر پايه استفاده هايشان 

براي انسان- 16 بخش شده اند.»
«مســـلمانان نيز در گياه شناسي، دانش 
وسيعي از منابع يوناني، رومي، بابلي، ايراني 
و هندي به ميـــراث برده اند و از تركيب آن ها 
شالوده اي براي تحقيقات خود فراهم آوردند. 
مهمترين كتاب گياه شناسي  سده سوم «النبات» 
ابوحنيفه دينوري ســـت كه در دقت توصيف 
ممتاز است. سده 4 ابوعلي  پور سينا در كتاب 
شـــفا و ابوريحان بيروني در كتاب «الصيدنه» 
از ويژگي دارويي گياهان ســـخن گفته اند. 

«ابن باجـــه» هم دو جلد كتـــاب التجربتين 
درباره ويژگي دارويي گياهان و النبات در باره 
فيزيولوژي گياهان دارد.» در اين زمينه در دوران 
مدرن، صادق هدايـــت در مقاله «طرح كلي 
براي كاوش فولكلوريك منطقه» اشـــاره دارد 
به موضوعاتي كه در دانش گياه شناسي علوم 
بايد مورد توجه قرار گيرد. در 7 دهه گذشته 
مردم نگاران بيشتر غيرحرفه اي ايران، اين راه 
دشوار را با آسان  انگاري و كليشه اي پيموده اند.»

«متأســـفانه ما در ايران به كساني كه كار 
فراتر از ديگران انجام مي دهند هزار ايراد منطقي 
و غيرمنطقي مي گيريم اما به خيل عظيمي كه در 
همان شرايط اند يا شرايط بهتر و دست به سياه 

و سفيد نمي زنند كاري نداريم.» 
«مردم شناسي گياهي، نه مطالعه گياهان 
است و نه جوامع انساني، بلكه علم شناخت 
روابط متقابل انســـان در جهان گياهي ست و 
پژوهش در همه پديده هاي پيونددهنده اين دو. 
مردم شناسي گياهي به مثابه يك علم مستقل، 
هنوز بسيار جوان است و حوزه كار آن هنوز 
كامًال مشخص نشده است اما به سرعت در 

حال شكل گيري است.» 
 «انســـان ها از لحاظ فرهنگي ـ  زيستي، 
ارتباطي بســـيار غني با گياهان اطراف خود 
داشته اند؛ از اين رو شناخت پيوند انسان ـ گياه 
يكي از راه هاي اصلي رســـيدن به چگونگي 

پيدايش تكامل فرهنگ هاي انساني مي شود.» 
 «طبيعي اســـت كه در بيشتر قلمروهاي 
زيستِي جهان از 2 ميليون سال پيش(شايد از 

دوران گردآوري خوراك گياهي-تايلر) صدها 
نوع گياه خوردني شناسايي و در برنامه غذايي 
نياكان انسان قرار داشته است كه به احتمال، 
بســـياري از آن ها در مراحل بعدي زندگي 
فراموش شده  است؛ اما شناخت  شان تا روزگار ما 
فراموش نشده و اينك از سوي مردم شناسان، 
گياه شناســـان و پژوهشگران علم تغذيه واگو 
مي شود. مباد كه اين ته مانده تجربه ها از خاطره  

انسان ها رخت بندد.»  
 «برخي از اين گياهان داراي دانه، برگ ، 
ساقه هوايي، ميوه، ريشه و برخي ديگر مانند 
جوغاسم، داراي غده زير زميني اند. همان گونه 
كه يادآور شدم در اين ميان، بلوط و جوغاسم 
به ويژه در گران سالي ها در جاهايي از ايران، 
نقش ناجي مردم از گرســـنگي و مرگ داشته 
اســـت. «بلوط» آوازه خاص خـــود دارد اما 
جوغاسم با حق بزرگ بر گردن مردمان كمره، 

بي آوازه است.»

خلق وخوي گياهان، بازتابيده در فرهنگ ها 
بهترين داروي  سورن جان(گل حسرت) 
گياهي بيماري نقرس(ريشه در گوشت خواري) 
دارد. در طبيعت وحشي، 30 گونه سورن جان 
يافت مي شود. افسانه اي است كه پرندگان و 
پروانه ها در بهار به آن نزديك نمي شـــوند و 
اين گل با درد افســـوس پژمرده مي شود و در 
فصل پاييز سال ديگر دوباره با اميد مي رويد اما 
داستان تلخ موفق نشدن به ديدار، دوباره به تكرار 

مي نشيند.
گل حسرت، بي ساقه و همانند گل زعفران 
در قلمروهاي ميانه هوا(البرز، تجريش، دورو بر 
تهران، شمال، خراسان)مي رويد و سيبك اش 
تا 30 ســـانتي زمين فرو مي غلتد و در پاييز با 

گل هاي ســـفيد يا بنفش سر بر مي آورد. پس 
از آن ســـيبك اش 6 ماه در خاك مي ماند و در 
بهار با برگ هاي پهن و براق، سر برون مي كند. 
سرشت اين گياه خشـــك و كمي گرم است 
و گونه شيرين اش مورد توجه داروسازان! در 
پزشكي، سيبِك برخي گونه هاي سورن جان را 
براي كاربرد دروني بدن سفارش نمى كنند زيرا 
سمى اســـت و اگر از راه خراش دست وارد 
بدن شود كشنده ا ست؛ ولي كاربرد بيروني آن 

درمانگر است. 
گل حسرت را ببوييد تا مويرگ هاي مغزتان 
باز شود و از سردرد برهيد. سورن جان در ستيز 
خود تا گستره اي از دردها و بيماري هاي بي شمار 

پيش تاخته است؛ آرام بخش و شكم روان است 
و استفراغ  و عرق  و ادرارآور؛ و همچنين داروي 
گاز شكم؛ درمان آشفتگي اعصاب، ام اس، تب 
مديترانه اي و آسيب هاي كبدي و پوستي و كيسه 

صفرا نيز زير چتر درماني اوست.
خوردن 2 گرم از كوبيده آن درمانگر زردي، 
بادكردگي اسپُرز(طحال)، بادشكن و نيروبخش 
و خشكاندن بلغم و چرك از بندهاي پا است. 
براي سستي نيروي جنسي آن را با زنجبيل و 
فلفل مي كوبند و با عسل خمير مي كنند و هر 
شب به اندازه 1 قاشق چاي  خوري مي خورند.  

  گل حسرت را براي درمان نقرس، با گياه 
صبر زرد  مي كوبند و در كپسول خالى مي ريزند 
و فرو مي دهند. انســـان هاي «سردسرشت» يا 

كســـاني كه دچار كمبود كلسيم و رماتيزم و 
دردهاى استخوانى در بندها هستند، كمي از 
آن را با زعفران مي ســـايند و با گالب و زرده 
تخم مرغ(سرشار كلسيم) پمادي براي ماساژ 

مي سازند.  
  «كل شي ســـين»(گياه داروي صنعتـــي) 
همان گونه كه گفته شد در جايگاه نخست خود، 
درمانگر بيماري نقرس و سپس چنگار(سرطان) 
اســـت؛ امروز صنعتي آن نيز توليد مي شود و 
دستينه سازمان غذا و داروي آمريكا را دارد. تهيه 
قرص هاي 1 ميلي گرمي سولفات كل شيك، به 
سبب زهري بودن، تنها با ويزيت پزشك شدني 

است.

خـــوردن 7 ميلي گرم ُكل شـــيك (ماده 
درمانگر گل حسرت)، به مرگ انسان مي انجامد. 
«سورنجان» سبب دل پيچه و سستي در دستگاه 
گوارش و كبد مى شود، به ويژه اگر آب بدن كم 
باشد؛ براي همين پزشكي ايراني سنتي، سفارش 
به خوردن آن با كتيراي خيســـيده و انگبين و 
زفران(زعفران) دارد؛ با اين همه كســـاني كه 
دستگاه گوارش و كليه و كبد ناتوان دارند بهتر 
است. كه از خوردن ُكل شيك چشم بپوشند، 
چون اين ماده از راه كليه از بدن بيرون مي رود.

گياه؛ هم دارو، هم غذا
مردم استان كرمانشاه آن را در اسالم آباد 
غرب، كرند غرب، پاوه، سنقر، گردنه قالجه، 
سراب نيلوفر، روستاي قلعه كهوش، گهواره، 

كوزران، ريجاب و گيالنغرب مي يابند.
 گياه خوراكي ســـورنجان خودرو(جو 
غاسم) را مردم استان كرمانشاه در فصل بهار 
برداشت مي كنند. جوغاسم با سيبك(پياز) جو 
غاسم، توپُر و بزرگ و پوشيده از رشته هاي 
درهم و شبكه بند است و گل هاي زفراني آن 
به رنگ آبي ست كه به بنفش و ياسي مي زند و 
در استان هاي همدان، اراك و شيراز نيز يافت 

مي شود. 
گروهي از مردم سيبك جوغاسم را پس 
از پاك كردن بـــا آب مي پزند و در كمي پياز 
داغ مي كوبند؛ برخي ديگر كباب مي كنند و 

خام خواران هم نپخته مي خورند.

درمانگري گياهان
گياه گون براي نيرومندكردن سيســـتم 
ايمني بدن مي رويد. ليموترش براي پيشگيري 
از آنفلوانزا و سرماخوردگي خودنمايي مي كند. 
سركه سيب خانگي، يك آنتي باكتريال و يك 
چكه رقيق شـــده آن با آب جوشيده سرد، 
عفونت گوش را درمان مي كند. آميزه عسل و 
آب ليمو ترش و چاي سبز همان آنتي بيوتيك 
گياهي اســـت؛ افزون بر اين كه پوست را 

شاداب مي كند. 
سير بيش از آنتي بيوتيك هاي شيميايي 
براي درمان برونشيت و سينه پهلو مفيد است. 
اينك افشره هسته گريپ فروت(آنتي بيوتيك 

طبيعي) نيز به بازار آمده است.  

افشـــره برگ زيتون نيز ويژگي آنتي 
اكســـيداني دارد و جلوگير پيري سلول هاي 

بدن است. 
روغن اركانو(پونـــه كوهي) نابودكننده 

ميكروب ها، باكتري ها و ويروس هاست.
جداي از پزشكان دانش آموخته سنتي،   
شمار پزشـــكان مدرني كه اينك داروهاي 
گياهي را به جاي داروهاي شيميايي به بيماران 

خود تجويز مي كنند، افزايش يافته است.  
در پزشكي سينايي، عسل بهتر از شربت 
سرفه كارساز است. پودر زنجبيل، گرفتگي 
عضالت را بهتر درمان مي كند و آرامبخش 
خوبي براي دردهاي شكمي است. فشار خون 

باال با دمنوش و آبليمو به تعادل مي رسد. درمان 
بيماري هاي التهابي مانند آرتريت(سوزناكي 
بندها)، زردچوبه اســـت با ماده شفابخش 

خود(كوركومين). 
سه چهار گرم جو دوسر در روز كلسترول 
ال دي ال باال را پايين مي كشد. لوبيا در كاهش 
قند خون و تنظيم كلســـترول، رفتار درماني 
خوبي دارد و گرســـنگي بي جا را كه گاليه 

انسان هاي چاق است، مي خواباند.
هرم وارونه بلژيكي

«هرم وارونه» ديگر تنهـــا ويژه جهان 
روزنامه نگاري نيست و بلژيكي ها تكنيك آن 
را به جهان غذا برده اند و به درستي وارونه اش 
كرده اند و اين گونه بهترين هاي غذايي به جاي 
پستي در بلندي و پيشاني قرار گرفته است، اين 
وارونه كردن به يك معني، وارونه كردن كامل 
تغذيه آمريكايي نيز هست؛ مانند خبرنويسي 
هرم وارونه، شالوده ســـخن در هرم وارونه 
غذاي بلژيكي از خوراكي هاي مهمي است كه 
در بخش باالي هرم جا خوش كرده است. 

انگار رژيم سازمان دولتي دارو و غذاي 
آمريكا ديگر كاربرد آن چناني در ديگر كشورها 
ندارد كه در آب و هواي ديگري مي ز يند و 

روش و كنُش زندگي شان متفاوت است.    
البته در ســـال 2011 وزارت كشاورزي 
آمريكا، هرم غذايي پيشـــين را كنار گذاشت 
و «بشقاب من» را جايگزين كرد كه نيم كامل 
بشقاب را ميوه و سبزي پر كرده است و در 
نيم ديگر بشقاب، غله و دانه(پروتئين گياهي) 

قرار دارد؛ ولي همچنان بر يك ليوان شير يا 
فرآورده شيري در هر نوبت غذا تكيه شده كه 
از ديد پزشكِي سينايي، بسيار زيان بار است و 
نه اين كه به بدن كلسيم نمي دهد بلكه از او 
مي گيرد. پس از آن دانشگاه هاروارد آمريكا نيز 
با اينفوگراف شگفت خود به جاي نوشيدن 
آب(بهترين نوشيدني) يك ليوان مواد شيري را 

سفارش كرده است!
در هرم كشور فنالند، گياه و ميوه و دانه ها 
جايگاه ويژه دارد و ماهي(گرچه اقيانوس ها از 
ماهي تهي شده) اهميت اش بيشتر از گوشت 

قرمز است.
استراليا در همه بخش هاي اينفوگراف 
خود مواد غذايي بـــا پايه گياهي(ميوه، گياه، 
دانه ها و بُن شن) را گنجانده و ارزش گوشت ها 

را فرو كاهيده است. 
به هر رو در همه هرم هاي غذايي، اورنگ 

گوشت، كوچك و كم اهميت است. 
ميانه روي و گونه گوني

ميانگي و تعادل، همان كاربرد به اندازه 
از مواد مورد نياز براي ره باني از سالمت بدن 

است و گونه گوني(تنوع) همان بهره بردن از
مواد غذايي در 4 گروه غذاهاي بنيادي است.
گروه غله و دانـــه و مغز از همه مهم تر
اســـت و گروه ميوه و گياه در جايگاه دوم و
گروه فرآورده شيري سوم و چهارم نيز گروه
گوشت و تخم مرغ است، ميزان و وزن روزانه
هر گروه غذايي نيـــز با توجه به بخش هاي
كوچك و بزرگ انيفوگراف نشان داده شده
اســـت؛ بر همين پايه، غذاي نوك هرم(قند
وچربي) جاي گرفته و با رساندن اين پيام كه

بايد كم ترين كاربرد را داشته باشد.
شير و پنير و ماســـت و دوغ هم كه در
پزشكي سنتي و هم در دانش غذايي مدرن(دكتر
آدامو) و هم در رژيم خام گياهخواري و هم در
پزشكي سنتي جهان، به اندازه اي ناچيز است
كه اينك نزديك به نوك هرم قرار گرفته است.
به هر رو در بيشتر هرم ها هرچه از باالي
هرم به پايين نزديك مي شويم، نياز انسان از
آن گروه غذايي باالتر مي رود. گستردگي نياز
انسان به دانه ها(بُن شن) و ويتامين ها و آهن و
پروتئين آن ها با آن كه از همه زيادتر است ولي
كامل نيست و بايد در كنارش از ميوه و سبزي

زياد سود برد.
اما چرا گروه گوشـــت در بخش باالي
هرم ها قرار گرفته تا نمودي كم اهميت بيابد؟ 
ميليون ها تن از مردم گياهخوار، به آساني،
دانه ها و مغزها و تخم مرغ را جايگزين گوشت
كرده اند و پروتئين، آهن، روي و ويتامين هاي
گروه  B  را به جاي گوشت از آن ها دريافت

مي كنند. حتي سفارش غذاشناسان مدرن اين
است كه بهتر است بيشتر از گوشت هاي سفيد
مانند ماهي و مرغ به جاي گوشـــت قرمز

استفاده شود.
اما همان گونه كه گفته شد بهترين هرم
غذايي از آن كشـــور بلژيك است(يك هرم
وارونه) كه در آن كم تر زدوبند پشت پرده با
كارخانه هاي لبني وگوشتي ديده مي شود. مردم

بلژيك سالم تر از آمريكايي ها هستند. 
در اين هرم وارونه، اهميت نخست به
غذاهاي با كالري كمتر سفارش شده است.
نوشيدني هاي ســـالم مانند آب و غذاهاي
گياهي در گستره باالي هرم وارونه قرار داده
شده اســـت؛ يك گام دليرانه كه در هرم ها و
اينفوگراف غذايي ديگر كشورهاي جهان كمتر

ديده مي شود.
همچنين پروتئين حيواني پايين است و
پايين تر از همه گوشـــت قرمز و كره است
و از پيتزا(غيرمغذي)، شكالت(چاق كننده) و

بيكن(ناسالم) خبري نيست.
علي درويشي

* گياه شناسي   مردمي يكي از نو- سرشاخه هاي دانش سنتي است كه به 
شكل تجربي در ميان مردم نگاران تاريخ ايران باستان شناخته بود

* ما در ايران به كساني كه كار فراتر از ديگران انجام مي دهند هزار ايراد 
منطقي و غيرمنطقي مي گيريم اما به خيل عظيمي كه در همان شرايط اند يا 

شرايط بهتر و دست به سياه و سفيد نمي زنند كاري نداريم 
* مردم شناسي گياهي، نه مطالعه گياهان است و نه جوامع انساني، بلكه 
علم شناخت روابط متقابل انسان در جهان گياهي ست و پژوهش در همه 

پديده هاي پيوند-دهنده اين دو
ـ زيستي هميشه ارتباطي بسيار غني با گياهان  * انسان ها  از لحاظ فرهنگي 

اطراف خود داشته اند 

55سه شنبه 18 دي  1397ـ    يكم جمادي االول 1440ـ   8 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27192 گزارش

گياهان؛ توأماني از غذا و دوا - بخش يكم 

واگشت به پيشينيان

* دكتر مرتضي فرهادي- استاد دانشكده علوم اجتماعي عالمه طباطبايي:  
«گياهي شگفت  آور در قلمرو كوچكي از ايران(آذربايجان، كردستان، ايالم، 
استان مركزي و بخشي از استان اصفهان) مي رويد و در هزاره ها توانسته 
آن ساكنان و نيز بخشي از عراق و تركيه را از مرگ زود رس در خشكسالي ها و 

گرانسالي ها رهايي بخشد»
* باستان شناسان  ژاپني در فضوالت انسان پيش از تاريخ به دنبال بقاياي 
دانه هاي گياهي هستند تا آن ها را به دايره خوراكي ها بيفزايند، كه شايد در 

آينده، گره  اي از جمعيت فزاينده جهان بگشايد
* دانشمندان اقتصاد كشاورزي كشورها نيز تاريخ را مي كاوند كه داليل 

پيدايش نايابي و قحطي ها و راهكارهايش را دريابند
* دانش  گياه شناسي ملل مي تواند گياهان جايگزين، مكمل هاي «غذايي -

گياهي» يا «دارو-گياهي» را نمايان سازد 

شركت ايران خودرو ( سهامي عام )در نظر دارد اقالم ضايعاتي ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند.
اقالم ضايعات دوره اي 97/49 :  

تســـمه فنري آهني- انواع روغن سوخته و ضايعاتي (بدون بشكه)- نان خشك- انواع بشكه 220 ليتري پالستيكي  و فلزي 
درباز و دربسته (درهم)- انواع چوب، تخته و پالتهاي چوبي (درهم)-  انواع پالت، گالن، قطعات و ظروف پالستيكي مستعمل- 
آلومينيـــوم نرم-كابلهاي ضايعاتي برقي و مخابراتي- ورقهاي دمقيچـــي باقيمانده از پرس- آهن آالت ضايعاتي (درهم)- 
استند هاي فلزي خودرو دانگ فنگ-كارتن ضايعاتي(پرس شده)- براده آلومينيوم- سوفاله چدن ضايعاتي- ورقهاي دوربغل 

لفاف- مشمع و نايلون ضايعاتي (درهم)- انواع تينر ضايعاتي مخلوط- انواع زباله هاي خشك و تر
زمان و محل برگزاري مزايده : كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و خريد اســـناد مزايده و ارائه پيشـــنهاد قيمت 
طي روزهاي دوشـــنبه مورخ 97/10/17 لغايت شنبه مورخ 97/10/22 (به غير از ايام تعطيل)  از ساعت 8 صبح الي 14:30 
به آدرس : تهران – جاده قديم كرج – كيلومتر 14 – درب 14 ايران خودرو  مراجعه نمايند. جهت كســـب اطالعات بيشتر با 

شماره تلفن هاي 48224717 و 48224714 تماس حاصل فرمائيد. 
 مبلغ و نحوه واريز وجه تضمين شـركت در مزايده : مبلغ تضمين شركت در مزايده جهت اقالم ضايعاتي طبق مبالغ 

اعالم شده در فرم پيشنهاد قيمت به صورت فيش واريزي در محل برگزاري مزايده قابل واريز مي باشد . 
 * مشروح شرايط در اسناد مزايده به طور كامل درج گرديده است، لذا شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط 

و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و مزايده گزار در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد. 
* شـــركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعـــات صحيح ، امضاء نموده و در پاكت هاي 

الك و مهر شده به متصدي مزايده ، تحويل نمايند. 
- كليـه وجـوه دريافتي از بابـت فروش اقالم موضـوع مزايده به صورت نقدي مي باشـد و هرگونـه ماليات ، 
عـوارض و حقوق دولتي طبق مقررات و قوانين و همچنين هزينه آگهي و كارشناسـي مزايده به عهده برنده 

مزايده مي باشد.

آگهي مزايده شماره 97/49

ضايعات دوره اي 

آگهي مزايده عمومي 97-48 
( انواع خودروهاي سواري، تاكسي، كاميون ودودستگاه موتوراوراقي كاوازاكي )

شـركت ايران خودرو ( سـهامي عام ) در نظر دارد تعدادي از انواع خودروهاي سواري،وانت، تاكسي،كاميون ودو دستگاه موتور اوراقي كاوازاكي 
شركت سمند ترابر از طريق مزايده عمومي  مربوط به شـــركت ايران خودرو و امداد خودرو و همچنين چند دستگاه خودرو كشنده دنيز را به نمايندگي ِ

به فروش برساند.
زمان و محل برگزاري مزايده : 

 كليه متقاضيان اعم از اشـــخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند از ســـاعت 8 تا 13:30 روز يكشنبه مورخ 97/10/23 لغايت پنجشنبه مورخ 97/10/27 ،
 جهت بازديد، خريد اســـناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت به نشـــاني : كيلومتر 14 اتوبان تهران- كرج ، به  طرف شهرك پيكانشهر (آزاد شهر) ، خيابان 
شـــهيد گودرزي ، انتهاي خيابان هشتم غربي ، جنب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ، سايت برگزاري مزايده هاي شركت ايران خودرو مراجعه 

نمايند . 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 48279319 و 48279324  تماس حاصل فرمائيد.

 - ســـپرده شركت در مزايده براي هر خودرو مبلغ بيست ميليون ريال مي باشد و امكان اخذ ســـپرده درمحل برگزاري مزايده با استفاده از كارت هاي 
عضو شبكه بانكي (شتاب)  فراهم مي باشد.(محدوديت پرداخت طبق ضوابط بانكي)

-  مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده به طور كامل درج شده است و شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در 
اسناد مزايده مي باشد

-  مزايده گزار در رد يا قبول پيشنهادها در هر مرحله از فرايند مزايده مختار مي باشد.
- شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ به  دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحيح، امضا نموده و به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي در پاكت هاي 

در بسته به متصدي مزايده تحويل نمايند.
- كليه وجوه دريافتي از بابت فروش اقالم موضوع مزايده به صورت نقدي بوده  و هرگونه ماليات ، عوارض و حقوق دولتي مربوطه طبق مقررات و قوانين 

و همچنين هزينه آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.
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افـقـى: 

  1 - لقب كشور ژاپن - جمع اشاره به دور
 2 - مقابل ستاره - سمت چپ - شهرخراسان رضوى
3 - شگرد كشتى - نوعى كاشى لعابدار - بهشتى 

4 - پساوند مكان - زردك - بانى
  5 - درود - برج كج داستانى - ويژگى نوعى چاى ، 

توتون و تنباكوى تند
 6 - وسيع و پهن - دنيا و آخرت - با آب كباب مى شود

  7 - كارگــردان ايتاليايــى« جاده » - فيلســوف آلمانى 
سده 19 مولف« سرمايه » - صداى واضح

 8 - كاشف اتر - از پسوند ها - چه وقت؟ - واحدى در طول
 9 - رفيق مشهدى - براى پرداخت كردن يا حفاظت 

سطح روى آن مى مالند - اسرار
 10 - دل آزار كهنــه - دعاهاى زير لب - پســوند 

طى كردن    
11 - يارانه - سفيد آذرى - الستيك آشكار!

 12 - واحد پول ما - جايگاه مرشد در زورخانه - تاسوعا 
13 - جاى گل - درك كردن – پيشوند فقدان 

14 - فرياد دادخواهى - فال نيك – سرگشته              
15 - نوعى آبگوشت - معالجه روحى

عـمـودى:

 1 - پائين ترين طبقه دوزخ - اعالن
  2 - مســابقه پايانى - زبان شناس و دايره المعارف نويس 

فرانسوى - نوعى نى كه در آب مى رويد
 3 - لنگه - نوعى املت - زگيل

 4 - رود مرزى - كم عقل - عملى در كشاورزى
 5 - سود بانكى - حرف ندا - بندر كره جنوبى

 6 - لوله گياهى - ميمون تنومند - درختچه گرمسيرى
 7 - پست الكترونيكى - برجى در تهران - پايين و زير

 8 - مدرسه عشق است - بله روسى - هالوژن نمك 
طعام - از روى لغزش و خطا 

 9 - تيــم فوتبال يونانى - ويــژه حمل بار ، بارى -
 هدف متعالى

 10 – جنــس مذكــر - لقب اروپايى - معامله مورد 
عالقه كاسب!

 11 - كشــورى جزيــره اى در اقيانوس هند - امر 
رفتن - دايره مانند 

 12 - دانشــمند آمريكايــى مختــرع المپ برق -
 خداى من – نصف

13 - دانشــمند آلمانى برنده نوبل 1920 - واقف به 
اسرار - نت منفى

 14 - راه فاضالب - نوعى بليط - ترسا
 15 - پاك و پاكيزه - پسته شامى

احضاريه
به اطالع افراد مشروح ذيل مي رساند نظر به اينكه پرونده آنها به علت تخلف بندهاي 29 و 14 و 13 در اين هيأت مطرح رسيدگي مي باشد و به علت مجهول المكان 
بودن و مستنداً به ماده73 قانون آيين  دادرسي مصوب 1379/1/21 بدينوسيله به آنان ابالغ مي گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهي خود را به دفتر 
هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري واقع در خيابان زند ـ  جنب سازمان هالل احمر، ساختمان مركزي دانشگاه علو م پزشكي طبقه هشتم معرفي نمايند در غير 

اينصورت غياباً به پرونده ايشان رسيدگي خواهد شد.

تخلفمحل صدورشماره شناسنامهتاريخ تولدنام پدرنام و نام خانوادگيرديف

غيبت غيرموجه متواليشيراز13612696فرج الهعبداله بهمني فر1

غيبت غيرموجه متواليشيراز136023344حسناعظم امرالهي2

غيبت غيرموجه متواليشيراز1362969نجفمحسن كرمي طلب3

غيبت غيرموجه متواليآبادان13551408عبدالرحمانمحمود كاظمي4

غيبت غيرموجه متواليمرودشت13722281476847عبدالحسينپژمان لطف نعمت5

فيروزآباد13682240071447كامرانساناز اميري6
كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي 

مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
پياده كردن و دمونتاژ سوله

شـــركت صنايع چوب و كاغذ مازندران در نظر دارد عمليات پياده 
كردن يك واحد از سوله هاي شهرك 30 واحدي و دمونتاژ در محل 
مورد نظر خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط 
واگذار نمايد، لذا كليه متقاضيان براي دريافت اســـناد مناقصه و 
بازديـــد از محل حداكثر تا روز چهارشـــنبه مورخ 1397/10/26 
ساعت 12 به آدرس شـــركت در كيلومتر 12 جاده ساري سمنان 

مراجعه نمايند. 
 متقاضيان مي توانند جهت كســـب اطالعات بيشـــتر به ســـايت
www.mazpaper.com مراجعه يا با تلفن هاي 01133455236 

و 01133455304 تماس حاصل نمايند. 
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران 

آگهى تغييرات شركت باهر دشت جيتو سهامى خاص
 به شماره ثبت 529838 و شناسه ملى 14007769681 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم منور 
بيت الهى به شـــماره ملى 0046442421 به ســـمت رئيس هيئت مديره -آقاى برديا باهرى 
به شـــماره ملى 0451483286 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره -آقاى خشايار باهرى به 
شماره ملى 0453283454 به ســـمت عضو هيئت مديره -آقاى محسن نوروزى به شماره ملى 

0322516323 به سمت مديرعامل (خارج از اعضاى هيئت مديره) تعيين گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312341) 

آگهى تغييرات شركت آرين فوالد غرب سهامى خاص
 به شماره ثبت 310144 و شناسه ملى 10103476651 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/02 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند: آقاى ياسر حيدرى به شماره ملى1290616272 آقاى محمد حيدرى به 
شماره ملى1288407149 آقاى اصغر دژكام تاجانى به شماره ملى 5179637351 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312340) 

آگهى تغييرات شركت آرمان فلز پاسارگاد سهامى خاص 
به شماره ثبت 414004 و شناسه ملى 10320655333 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/28 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: -آقاى عليرضا حاجى گل محمدى بدر به شماره ملى 0073385042 
به سمت بازرس اصلى و آقاى عباس رمضانى به شماره ملى 6259578474 سمت 
بازرس على البدل به مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشاراطالعات 
جهت درج آگهى هاى شـــركت انتخاب گرديد. -اعضاى هيئت مديره براى 2سال به 
شرح ذيل انتخاب شدند آقاى عليرضا ترابى ترك آباد به شماره ملى 0452314550 
به ســـمت رئيس هيئت مديـــره و مديرعامل خانم فريده رمضانى به شـــماره ملى 
1209242591 به نايب رئيس هيئت مديره آقاى ســـيد مجتبى موسوى به شماره 
ملى 1209236125 به ســـمت عضو هيئت مديره -امضاى كليه اسناد و اوراق تعهد 
آور از جمله چك ســـفته برات و قراردادها با امضاءرئيس هيئت مديره به تنهايى به 
همراه با مهر شركت و درغياب ايشـــان با امضاءدو نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با 
مهرشركت معتبر خواهد بود و اوراق عادى و مراســـالت با امضاء مديرعامل همراه 
با مهر شركت و در غياب ايشـــان با امضاء يك نفر از اعضا هيئت مديره همراه با مهر 

شركت معتبر خواهد بود 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312338) 

آگهى تغييرات 
شركت جويا صنعت آتيه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 507229 و شناسه ملى 14006648734 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: موضوع شركت به شرح زير تغيير يافت: خريد و 
فروش و صادرات و واردات دام زنـــده و فرآورده هاى خام دامى نهاده هاى 
خوراك دام سم واكسن و داروى دامى و تجهيزات مرتبط مواد اوليه دارويى 
دامپزشـــكى و افزودنى هاى مجاز خوراك دام و طيور و آبزيان مكمل هاى 
دارويى دامپزشكى فرآورده هاى بيولوژيك و واكسن هاى دام طيور و آبزيان 
كيت و تجهيزات آزمايشـــگاهى كليه اقالم غذايى دارويى و كليه كاالهاى 
مجاز در صورت نياز پس از اخد مجوزهاى الزم و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312334) 

آگهى تغييرات 
مجمع خيريه خيرين سالمت كشور

 به شماره ثبت 25112 و شناسه ملى 10320147780 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/28 و 
بموجب مجوز شماره 138818 مورخ 1397/07/30 سازمان امور اجتماعى 
وزارت كشور تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ماده 33 اساسنامه به شرح زير 
تغييركرد:“(مجمع مى تواند پس از تصويـــب هيئت مديره و اخذ موافقت 
مرجع صدور پروانه وفق مـــاده 4 متناظر با تعداد واحدهاى دانشـــگاه و 
دانشكده علوم پزشكى نسبت به ايجاد شـــعب در داخل و خارج از كشور 
مبادرت و درخصوص ثبت قانونى آنها در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات 
غير تجارتـــى و مراجع بين المللى اقدام نمايـــد.) دو تبصره ذيل ماده 33 

حذف شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312336) 
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چيـــره تا ز دولت ايام شـــد بـــر ما، دروغ
پاي تا سر، مكر و نيرنگيم و سر تا پا، دروغ

شـــرممان بـــادا اگـــر از آدميـــت دم زنيم
آدميـــم و غّره بر خويشـــيم، امـــا با دروغ

حاليا باالنشـــينان را انيس و محرم اســـت
يك زمان گر داشـــت شرم از عالم باال دروغ

اي كه وحشت از دروغ و خشكسالي داشتي
رودها خشكيده بين چون ميكند غوغا دروغ

راســـتگويي با خـــرد، آئينـــة يكديگرند
زانكه در هر جاست موهومي، بَود آنجا دروغ

هرچه ميبيني، فريب و هرچه ميخواني، دروغ
داغ پيشـــاني ريـــا و خنده بـــر لبها دروغ

مشـــكل ما مشـــكل ديروز يا امروز نيست
مدعـــي در آســـتين دارد پي فـــردا دروغ

ننـــگ و نفرين بـــاد ما را، زانكه بعد از قرنها
بـــاز هم بايد شـــنيد از پيـــر و از برنا دروغ

تـــا چه خواهـــد ديد از آمـــوزگار روزگار
كار آن قومي كه ميگويد به خود حتي دروغ

غم مخور جانا كه خورشيد حقيقت در ره است
باش تا اين صبح كاذب را كند رســـوا دروغ

خورشيد سر به خاك خفتن دارد
ماه از افق، آهنگ شـــكفتن دارد

شب را كه ز راه ميرسد، دريابيد
شايد ســـخني براي گفتن دارد

امشب ستارهها همه خاموش و اشكبار
تابوت ماه را به سر دوش ميكشند

اهريمنان ظلمت، در مسلخ غروب
پيمانهها ز خون سياووش ميكشند

باد از فراز كاج كهن گرم شيون است
بيد نگون به مويه ســـرايد زوال باغ

از جويبـــار نالة زنجير ميرســـد
چشمي نمانده است بگريد به حال باغ

مـــردن انـــدر شـــجاعت ادبي
بهتـــر از چاپلوســـي و جلبي

من بر آنم كه نيســـت زير سپهر
صنعتـــي چون شـــجاعت ادبي

ســـخني راســـتايه مذهب من
به ز ســـيصد نماز نيم شـــبي

باادب باش و راست باش و صريح
ره حق جوي از آنچه ميطلبي...

بـــه بزم ميپرســـتان محبـــت در زمان ما
تهي شـــد جامها، اما قدح پيماست سلطاني

كدامين دست بر هم ميزند جمع محبان را؟
مگر همساز با آن غربت و غوغاست سلطاني...

*اميرنظـام زنگنه تربيـت ميرزا تقىخان را 
بـراى صدارت اعظمي آينـدة ايران به عهده 
گرفت و اين اطمينان همهجانبه از اسـتعداد 
و نبوغ اجرايى و سياسى اميركبير، در سفر 
روسيه براي او آشكار شد؛ چنانكه روزي تا 
از دور وي را ديد، گفت: وقتى كه وزير شـد، 

ربع مسكون وزيرى مثل او نديده است!

كتاب شمس تبريز

آدمربايي در ليبي

خدمتگزار آستان 
مقدس حسيني

استاد پرتو و دكتر كزازي



7 اقتصادى

بسيارى از كشورهاى جهان براى نيل به اهدافى 
از قبيل استفاده از مزيت هاى نسبى منطقه اى، جذب 
ســـرمايه هاى خارجى، ايجاد فرصت هاى شغلى، 
افزايش درآمدهاى ناشـــى از فعاليت هاى خدماتى، 
تبديل بخش هاى عقب مانده به قطب هاى توسعه 
و همچنين توسعه ملى به تاسيس مناطق آزاد اقدام 

كرده اند.
ســـازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى چابهار 
كه در اوايل دهه 1370در كنار چابهار و در حاشيه 
درياى عمان و اقيانوس هند بنيان گذاشته شده است، 
با توجه به اهداف ياد شده، مى تواند تحقق بخش 

توسعه منطقه اى در جنوب شرق كشور باشد.
منطقه آزاد تجارى - صنعتى چابهار در زمينى 
به مساحت 14هزار هكتار و 9 پيكره در ارديبهشت 
سال 1370 با مصوبه هيات وزيران رسميت يافت 
و در 22 بهمن سال 1371 همزمان با كيش و قشم 
توسط مرحوم آيت اهللا على اكبر هاشمى رفسنجانى 

رياست جمهورى وقت رسما افتتاح شد.
اين منطقه با گذشـــت بيش از دو دهه نه تنها 
در اقتصاد ملى و منطقه اى ايفاگر نقش است، بلكه 
در استان سيستان و بلوچستان هم به روزنه اصلى 
اميد به زندگى اقتصادى و اجتماعى و سياسى مبدل 

شده است.
ناگفته نماند: در آستانه اقتصاد و تجارت هزاره 
سوم، منطقه آزاد چابهار زيرساخت هاى الزم براى 
تبديل شدن به يك منطقه آزاد پويا را در حد قابل 
قبولى فراهم كرده است. اين منطقه نه تنها در اقتصاد 
ملى نقشـــى موثر داشته بلكه در استان سيستان و 
بلوچستان نقطه اتكاء مهم و اساسى مردم و روزنه 
اصلى اميد به زندگى اقتصادى ، اجتماعى و سياسى 

شده است.
در اين ميان منطقه مكران هم از شرق هرمزگان 
تا شـــرق سيستان و بلوچســـتان گسترده است و 
شهرستان هاى سيريك، جاسك، كنارك و چابهار را 
شامل مى شود. سواحل مكران بهترين كرانه اقيانوسى 
كشور و از نظر آب و هوايى در معتدل ترين هواى 
جنوب كشور واقع شده است، اين سواحل در زمينه 
اقتصادى به ويژه ترانزيت كاال، سرمايهگذارىهاى 
تجـــارى، صنعتى و گردشـــگرى از جاذبههاى

منحصر بفردى برخوردار است.
از نظر ژئوپولتيكى هم همجوارى ســـواحل 
مكران با كشورهاى پاكستان و افغانستان، ظرفيتهاى 
ارتباطى اين سواحل به پهنه اقيانوس هند و امكان 
اتصال كشـــورهاى آسياى مركزى به درياهاى آزاد، 
بستر مناسبى را براى گسترش تعامالت منطقهاى و 

بين المللى فراهم كرده است.
اما منطقه آزاد تجارى صنعتى چابهار به عنوان 
يكى از مناطق آزاد هفت گانه كشور كه در راستاى 
اهداف اقتصادى كشور در مجاورت شهرستان چابهار 
و در حاشـــيه درياى عمان تاسيس شده است، به 
رغم دســـتاوردهايى كه تاكنون داشته، براى تحقق 
بخشيدن به تمامى اهداف تعريف شده آن نيازمند 
تالش و ســـرمايه گذارى هاى بيشتر براى پشت 
ســـر گذاشتن چالش ها و  ايجاد بسترهاى الزم از 
جمله فراهم شدن زيرساخت هاى جاده اى، ريلى 

و هوايى است.
در اين زمينه عبدالرحيم كردى رئيس هيات مديره 
و مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ضمن اشاره 
به برخى از اين چالش ها، از مهمترين مزيت هاى
اختصاصى منطقه آزاد چابهار را داشـــتن موقعيت 
جغرافيايى راهبردى در كنار آبراه هاى بين المللى و 
نزديكى به خطوط بين المللى كشتيرانى، نقطه اتصال 
كريدور شـــرق ايران به آب هاى آزاد، ارتباط چند 
وجهـــى حمل و نقل از طريق هوا، زمين و دريا و 
دسترسى به بازارهاى آسياى ميانه، قفقاز و افغانستان 

برمى شمارد.
نزديك بودن به كشورهاى پرجمعيت جنوب 

آسيا (هند و پاكستان)، دسترسى آسان به سوخت هاى
فســـيلى و مواد معدنى گوناگون در شـــرق ايران 
و نزديك بودن بـــه بزرگترين منابع انرژى جهان 
در حـــوزه خليج فـــارس هم از ديگر مزيت هاى 
اختصاصى منطقه آزاد چابهار اســـت كه كردى به 

آنها اشاره دارد.
وى همچنين ايفاى نقش پررنگ در اقتصاد ملى 
و منطقه اى، اثرگذارى بر اقتصاد محلى و شكوفايى 
آن، انتقال دانش و فناورى، توسعه تعامالت بينالمللى 
و جلب مشاركت جوامع محلى و ايفاى مسئوليت 

اجتماعى را از جمله اهداف و راهبردهاى سازمان 
منطقه آزاد تجارى صنعتى چابهار عنوان مى كند.

كردى درخصوص مزيت ها و اهميت راهبردى 
منطقه آزاد تجارى چابهار اظهار مى دارد: نقش چابهار 
به عنوان يك نقطه استراتژيك به لحاظ جغرافيايى 
به دليل تغيير در شرايط منطقه و آرايش اقتصادى 
آن در سبد قيمت تمام شده كاال يا عوامل نهادههاى 
توليد در قيمت تمام شده كاال در يكى دو دهه اخير 

به سمت پررنگ شدن مى رود.
وى مى افزايد: دليلش اين است كه در شرايطى 
كه ما امروز در خاورميانه و در حاشيه خليج فارس 
و درياى عمان داريم، وقتى به جغرافيا و به نقشـــه 
جهان نگاه مىكنيد، مىبينيد كه اين منطقه به دليل 
دسترســـى و پيوندهايى كه مى تواند با بازارهاى 
منطقهاى برقرار بكند، ويژگى هاى منحصر به فردى 
دارد. شايد بشود گفت هم در خليج فارس و هم 
در درياى عمان بخشـــى از اين ويژگى ها يكسان 
هســـتند، يعنى جغرافيا، جغرافيايى يكسان است و 

مشتركاتى را به لحاظ دسترسى دارد.
نامبرده ادامه مـــى دهد: تفاوتهايى هم بين 
نقطه ها وجود دارد، اما آنچه كه در شـــمال درياى 
عمان كه ســـواحل مكران به صورت عام و چابهار 
قرار دارد، پيوند بســـيار قوى با يك حجم خيلى 
مناسبى از بازار حدود 800 ميليون نفرى است، شما 
از افغانستان كه شروع كنيد، برويد به آسياى ميانه 
و قفقاز، روســـيه، شرق اروپا و كشورهاى همسايه 
ايـــران، چيزى حدود 800 ميليون نفر را مى توانيد 
در اين بازار ببينيد و از طرف ديگر، خيلى از اين 
كشـــورها، خصوصاً از قفقاز به اين طرف در حال 
توسعه هستند كه در سال هاى گذشته رشد خيلى 

خوبى را تجربه كرده اند.
وى اضافه مى كند: از اين طرف هم ســـهم 
نهادههاى توليد در قيمت تمام شده كاال، وزن شان 
در حال تغيير است. حمل و نقل را شايد در دو دهه 
قبل جزو نهادهاى توليد نمى آورديم، منتهى در دو 
دهه اخير شكاف فناورى از بين رفته و رقابت ها

در تكنولوژى به هم نزديك شـــده است؛ در مواد 
اوليه و نيروى انســـانى همينطـــور، ولى هزينه

حمـــل و نقل نه تنها شـــكاف را كم نكرده حتى 
معنادار بدون جايگزين باقى مانده است. در نتيجه 
اين همه را به اين سمت برده كه مسير نزديك ترى 
را انتخاب كنيد و در نقطه مناسبى نسبت به بازارهاى 

مصرف قرار بگيريد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار مى گويد: 
در يـــك مقطعى خيلى از خطوط توليد از اروپا به 
ســـمت آسيا منتقل شد چون بازار مصرفى بزرگ 
دارد و توليد در اروپا و مصرف در شرق آسيا براى 
آنها خيلى گران و پرهزينه بود، االن اين جابجايى ها 
در حال ادامه پيدا كردن است. االن سه بازار خيلى 
مهم آفريقا و جنوب آفريقا، شـــرق آسيا و آسياى 

ميانه و روسيه را داريم. اين سه بازار، هم به لحاظ 
توليـــد و هم به لحاظ مصرف، همه توليدكنندگان 
را به ســـمتى مى برد كه در يك نقطه بهينه نسبت 
به سمت اين سه بازار قرار بگيرند و كجا بهتر از 
چابهار مى تواند هر سه بازار را در شرايط مناسبى 

به هم وصل كند.
وى مى افزايد: عالوه بر اين يك سرى مزيت هاى
ديگـــر را هم در منطقه مـــى تواند ايجاد كند؛ ما 
مىدانيـــم كه يكى ديگر از آن نهادههاى توليد كه 
هنوز نتوانســـته ايم برايش جايگزين مناسبى پيدا 

كنيم و روى قيمت بعضى از محصوالت اثر خيلى 
جدى دارد، انرژى اســـت. ما انرژى ارزان داريم، 
دسترسى ما به انرژى فراوان است و اين هم در كنار

حمل و نقل و دسترســـى به بازار، توجيه پذيرى 
هر فعاليت و اقدامى را در اين محدوده جغرافيايى 

پررنگ تر مى كند.
كردى ادامه مى دهد: اين بخشـــى از ماجراى 
قواره بين المللى چابهار است. از آن طرف هم در 
داخل كشور وقتى به آمايش سرزمينى نگاه مىكنيد، 
مىبينيد كه عدم توازن جدى بين غرب و شـــرق 
كشـــور داريم. حدود بيـــش از 70 تا 80 درصد 
جمعيت كشور از مركز به سمت غرب هستند، تمام

فعاليت هاى صنعتى و اساسى كشور در اين محدوده 
مستقر شده اند و در شرق كشور به رغم پتانسيلهاى 
خوبى كه داريم، تراكم جمعيتى خيلى پايين است. 
از آن طـــرف صنعت و فعاليت جدى در شـــرق 
كشور شكل نگرفته است؛چنانكه اصلىترين كانون 
فعاليتها در خراســـان رضوى و مشهد است كه 
مبانى آن غير از پتانسيلها و ظرفيتهاى منطقه بوده 

است؛ در حالى كه ما مشابه مشهد تعداد زيادى كانون 
فعاليت در غرب كشور داريم. يكى از دغدغهها و 
مسائل جدى در آمايش سرزمينى اين است كه اين 
توازن را مقدارى برقرار كنيم و از اين پتانسيل كه 
قواره بين المللى هم پيدا كرده است، كمك مىگيريم 

كه اين مسير را فعال كنيم.
وى تصريح مى كند: مقام معظم رهبرى اولين 
بار با توجه اين موضوع  به گنج پنهان در سواحل 
مكران اشـــاره كردند و خوشبختانه در دولت دكتر 
روحانى يك اهتمام و جديت كامال مســـتمرى در 

توسعه اين سواحل و توسعه و تقويت زيرساختهاى 
مأموريت محور اين مســـير شـــكل گرفت. بندر،

راه آهن، منطقه آزاد، پتروشيمى و فوالد و بسيارى از 
فعاليتها و صنايع در اين محدوده شروع به استقرار 
كردند و هر كدام از اين ها يك موج و يك اميدى 
از آينـــده اين صنعت و اين فعاليت را در تكميل 
خوشـــههايش به سمت چابهار آورد و فكر مىكنم 
اين نگاه و سياست گذارى در منطقه باعث شد كه 
ما در دو ســـه سال گذشته تجربه بسيار متفاوتى با 

20 سال گذشته در چابهار داشته باشيم.
اين مقام مسئول تصريح مى كند: مى بينيد كه 
ظرفيت بندر يك دفعه از 2 ميليون به 8 ميليون تن 
مى رسد و محدوديت پهلوگيرى كشتى هم از رو 
آن برداشته مى شود و در دو سه سال آينده مسير 
حمل ريلى را در اين بندر خواهيم داشت. از طرف 
ديگر، صنايعى كه در حال استقرار هستند، از فوالد 
كه 10ميليون تن هدف گذارى شده و 1/6 ميليون 
تن آن هم االن روى خاك است، پتروشيمى در حال 
استقرار است، خط انتقال گاز هم در حال رسيدن 

است؛ اينها يعنى اينكه يك پويايى صنعتى خوبى در 
آينده نزديك در چابهار خواهيم داشت.

وى اضافه مى كند: اين همه، پالس ها و عالمت هايى 
را براى صاحبان صنعت مى فرســـتد. اگر رويكرد 
صنعت صادراتى و مواد اوليه آن پتروشيمى است، 
طبيعتا هيچ جايى بهتر از چابهار براى اســـتقرار آن 
نيســـت و لذا آنها شروع به آمدن كرده اند. حاصل 
مجموعه اين اتفاقات اين است كه بايد انتظار داشته 
باشـــيم در چند سال آينده چيزى حدود 500 هزار 
نفر را در اين شـــهر ميزبانى كنيم و از آن طرف 

هم صنايعى كه در حال شكلگيرى هستند. ما در 
دو سال گذشته حدود 420 قرارداد سرمايه گذارى 
بســـته ايم كه اين تعداد از مجموع قراردادهاى 10
سال قبل هم به لحاظ تعداد قرارداد و هم به لحاظ 

حجم قراردادها بيشتر است.
مديرعامـــل منطقه آزاد چابهار ادامه مى دهد: 
ما در ســـال گذشته 970درخواست سرمايه گذارى 
در منطقه ثبت كرده ايم كه توانستيم به حدود 200
درخواســـت پاسخ دهيم . لذا كار سختى را پيش 
رو داريم. اتفاقات زيادى در حال روى دادن است. 
اينكه چابهار، چابهار شده است حاصل مجموعه اى 

از عوامل درونى و بيرونى است.
وى تاكيد مى كند: شايد نكته ديگرى كه چابهار 
را متفاوت كرده، اين اســـت كه چرا اين منطقه از 
تحريمها خارج شده است. به نظر مى آيد چابهار 
به دليل اهميتش با منافع كشورهاى خارج از منطقه 
خودمان گره خورده اســـت. چابهار عالوه بر منافع 
ملى، جزو منافع منطقهاى است. وقتى كشورهايى در 
منطقه حضور دارند كه منافعشان به وجود و فعاليت 

چابهار گره خورده است قطعا به دنبال اين خواهند 
بود كه چابهار را در حاشيه امن قرار بدهند.

كردى مى افزايد: به رغم هجمههاى سنگينى كه 
عليه همه همكاران خوب زحمتكش ما در سازمان 
بنادر و وزارت راه در ارتباط با قرارداد چابهار و هم 
در ارتبـــاط با واگذارى صورت گرفت، اعتقاد دارم 
بايد به كســـى كه اين قرارداد را انعقاد كرد، نشان 
لياقت داد چـــون يكى از بهترين نوع قراردادهاى 
بازاريابى يك بندر به شمار مى آيد و باعث جذب 
بار خيلى خوبى خواهد شـــد. منافع ملى ما را هم 

تقويت مى كند و طبيعى است اگر مىخواستيم اين 
ميزان بار را خودمان جذب كنيم، هزينه هاى بسيار 
سنگين تبليغاتى را بايد انجام مىداديم. از آن طرف 
هم به دليل اينكه يك شـــركت خارجى يا كشور 
ثالثى منافعش در چابهار درگير شده، طبيعى است 
كـــه براى خروج چابهار از اين فضاى تحريم هم 

كمك مىكند.
وى اضافه مى كند: كشورهايى كه مى خواهند 
از اين ظرفيت اســـتفاده كنند هم كمك مى كنند و 
لذا معتقد هستم كه خروج چابهار از تحريمها يك 
تجربه و درس خيلى خوبى داشـــت و آن اينكه 
بايد تالش كنيم در همه مرزها، منافع كشـــورهاى 
ديگـــر و منافع شـــركتهاى بزرگ چند مليتى و

بيـــن المللى را درگير كنيم تا هزينه تحريم كردن 
كشور را در ابعاد مختلف باال ببريم و اجازه ندهيم 
كه اين اتفاقات باز هم تكرار شـــود. خالصه اينكه 
چابهار بـــه دليل ويژگىهاى جغرافيايى و اهميت 
اقتصادى كه در منطقه پيدا كرده، تبديل به يك كنشگر
بين المللى در اختيار اقتصاد ايران شده است و اعتقادم 
اين است كه مى تواند براى حضور و بازيگرى در 
عرصه بين المللى يك ابزار قوى در اختيار نظام و 

اقتصاد كشور باشد.
مديرعامل منطقه آزاد چابهار در اين خصوص كه 
در بحث تهديدها و فرصت ها اين نگرانى وجود دارد 
كه چابهار وارد رقابت با همسايگان منطقه اى اش
از جمله بندر گوادر در پاكســـتان شـــود، اظهار

مى دارد: در اين خصوص ديدگاههاى متفاوت وجود 
دارد. برخى معتقد هســـتند كه در رقابت با بنادر و 
رقباى منطقهاى همچون كشورهاى همسايه ممكن 
است، دچار يك سرى تهديدها باشيم. بدون ترديد 
اگر در رقابت، همه مزايا و فرصتها را براى خودمان 
بخواهيم و تمايل داشته باشيم كه رقباى خودمان را از 
صحنه خارج كنيم، طبيعى است كه يك سرى تهديد 
براى ما وجود خواهد داشت و باعث ايجاد مسائلى 
در حـــوزه امنيت و در حوزه منافعى كه ممكن در 

اين منطقه وجود داشته باشد، خواهد شد.
وى مى افزايد: اعتقادم اين است كه ويژگى هاى 
ما، آنقدر ويژگىهاى برجســـته و منحصر به فردى 
است كه نبايد نگران رقباى همسايه خود باشيم. ما 
بايستى بتوانيم بخشى از منابع آنها را هم متناسب با 
مزيت هاى خودمان در منطقه درگير كنيم. يعنى به 
جاى اينكه رقابت را در انحصار و تسلط كامل بر 
منطقه جستجو كنيم، رقابت را در همكارى مشترك 

تعريف كنيم.
كردى اضافه مى كند: مى دانيم كه بندر گوادر 
به شدت در آينده توسعه صنعت با محدوديت منابع 
انرژى و قيمت انرژى مواجه خواهد بود و از اين 
طرف هم ما دسترسى به منابع انرژى و صنايع انرژى 
برداريم و در نتيجه قطعاً چابهار شرايط بهترى دارد. 
اگر بتوانيم تقسيم كار را به گونه اى انجام دهيم كه 

بخشـــى از فعاليت و منافع بندر گوادر به صنايع و
فعاليت هاى چابهار وابسته شود، قطعا يك سوپاپ
اطمينان و يك امنيت براى منطقه است و اين رقابت
به فرصتى تبديل مى شود كه مى تواند به تقويت

هر دو كمك كند.
وى تصريـــح مى كند: نبايد فراموش كنيم كه
گوادر در چارچوب يك پروژه خيلى مهم است اما
انتهاى پروژه كريدور همكارى هاى چين و پاكستان
به بن بســـت مى رسد و صرفا مى تواند به عنوان
يك كانال يك طرفه تامين انرژى استفاده شود. يعنى
چينـــى ها از طريق اين كانال مى توانند از انرژى
خاورميانه استفاده كنند. اما اگر پيوند ميان گوادر و
چابهار برقرار شود و همكارى آنها شكل بگيرد. آن
وقت كاالهايى هم كه مى خواهند وارد بازار روسيه،
آسياى ميانه و خاورميانه كنند، از چابهار مى تواند
بدرستى وارد اين مسير و مدار شده و به يك شبكه
وســـيع منطقه اى وصل شـــود. لذا تالش، نگاه و
رويكرد ما در حال حاضر اين است كه بتوانيم يك
سرى پيوندهاى همكارى را بين گوادر و چابهار به
عنوان دو رقيب اصلى فعال برقرار كنيم. همين طور
با بنادرجنوبى درياى عمان مثل صحار در عمان كه
بتوانند اين همكارىها تقويت كننده و هم افزا در
منافع همه كشورها عمل كند. به نظر مى آيد كه عرصه
رقابت در شرايط فعلى دنيا، رقابت در كنار همكارى،

تا رقابت همراه با مخالفت دشمنى است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در خصوص
چشم انداز آينده چابهار براى رسيدن به برنامه تعيين
شـــده با توجه به اينكه نيازمند زيرســـاخت هاى
مناسب زمينى، هوايى و ريلى است، مى گويد: براى
ســـرعت بخشيدن به توسعه متوازن چابهار نيازمند
يك انسجام و يكپارچگى مديريتى هستيم؛ به اين
معنا كه همه دستگاههايى كه بخشى از فرآيند توسعه
را در حـــال مديريـــت و پيش بردن دارند، در يك
نقطه بايد بتوانند پيوندها را با هم برقرار و همزمانى
بين پروژه ها را درست تنظيم كنند. به عنوان مثال
بندر چابهار ســـال گذشته به بهره بردارى رسيد اما
راهآهن به آن هنوز متصل نشده است و بنابر اين از
بخش عمدهاى از ظرفيت بندر شايد نتوانيم استفاده
كنيم يا جاده كنونى ظرفيتش متناســـب با ظرفيت

بندر نيست.
وى مـــى افزايد: اين پيوندها و هماهنگى بين
پروژه هاى زيرســـاختى بايد در محلى اتفاق بيفتد.
از آن طرف ما در حال ساخت پتروشيمى و فوالد
هســـتيم كه اين دو نيازمند گاز هستند و اگر گاز
براســـاس زمانبندى همزمان با ســـاخته شدن اين
واحدها به چابهار نرسد، باز هم ناهماهنگى زمانى
بين اين پروژهها خواهيم داشـــت.البته خوشبختانه
برنامههاى زمانبندى توسعه و تكميل زيرساختها
با فعاليتهايى كه قرار است، شكل بگيرد در حال
تنظيم اســـت و فكر مى كنم كه به سمت و سوى
خوبى مى رويم. يعنى همزمان كه راهآهن توســـعه
پيدا مى كند، طرح خط انتقال گاز هم از ايرانشهر به
چابهار در حال اجرا بوده و واحدهاى صنعتى هم

در حال پيشرفت هستند. 
كردى ادامه ميدهد: تالش مىكنيم كه برنامههاى
زمانبنـــدى آنها را به گونهاى تطبيق دهيم كه اين
طور نشـــود كه واحد پتروشـــيمى راه بيفتد و گاز
نرسيده باشد يا اين طور نشود كه توليد پتروشيمى
داشـــته باشيم ولى ارتباط ما با بندر براى صادرات
محصول آن برقرار نشده باشد. اين هماهنگى ها در
حال انجام است و اميدواريم كه با پيش بينى هاى
انجام شده و هماهنگى كه بين سازمان ها و نهادها
در حال شـــكلگيرى است بتوانيم اين همزمانى را
طورى پيش ببريم كه اتالف منابع به حداقل برسد
و هرچه زودتر اين ظرفيت و پتانسيل را در اختيار

اقتصاد كشور قرار بدهيم.
ادامه دارد

چابهار ؛ پايانه بين المللى اقتصاد ايران

سه شنبه 18دي 1397ـ  يكم جمادى االول  1440ـ   8 ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27192

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت پارس دارو (سهامي عام)

 شماره ثبت 7546 و شناسه ملي 10100336986

به منظور شركت در انتخابات
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديههاي صنفي تهران
آگهي فراخوان انتخابات اعضاي اتحاديه صنف درودگران و 

مبلسازان شهرستان تهران (نوبت دوم)

نكات مهم:

اسامي داوطلبين عضويت در هيأت مديره (7 نفر انتخاب شود)
نام خانوادگينامرديفنام خانوادگينامرديف

ضيائيمحسن10احمديشهرابيمرتضي1
طالبيامير11احمديانحسن2

طوسيمحمدحسن12امانيممانفتحاله3

عباسيعبدالحسين13باقريغالمرضا4
عباسيعليرضا14پرهيزكاريرحيم5
علويسيدهادي15پيشدادعلي6
غالمآزادمجيد16دمرچليعلياصغر7
قيطاسيفرزندعلي17سليمانيمحمدرضا8
سيدآقاسيداكبر9

اسامي داوطلبين عضويت در بازرسي (1 نفر انتخاب شود)
نام خانوادگينامرديفنام خانوادگينامرديف

رمضانيمحمداسماعيل4ابراهيميشعبان1
محمديرحيم5اسمعيليغالميمحمد2
حسينيحسين3

آگهي مزايده عمومي
شركت سـهامي بيمه ايران

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم)
انجمن هنرمندان نقاش ايران

به شماره ثبت 10745 و شناسه ملى 10100431536

آگهى مناقصـــــه

مدت قراردادمبلغ سپرده شركت در مناقصهمبلغ بر آورد موضوع مناقصهرديف

12ماه3,122,732,87763,000,000اجراى عمليات ترميم و ساماندهى بوستان باغ حكيم- نوبت سوم1

http providers tehran ir

HSE

"  "

(97-19)

 –www sepahanoil com

رديف
شماره 
مزايده

شرح
مقدار حدودى

(كيلوگرم)
مبلغ تضمين شركت در 

مزايده

8160ضايعات آهن197-14
8،000،000ريال

(هشت ميليون ريال)

1880ضايعات استيل297-15
50،000،000ريال

(پنجاه ميليون ريال)

5250ضايعات آلومينيوم397-16
26،000،000ريال

(بيست و شش ميليون ريال)

1900ضايعات مس497-17
36،000،000ريال

(سى و شش ميليون ريال)

565ضايعات برنج597-18
6،000،000ريال

(شش ميليون ريال)

 –  –  –  –

 –

آگهى فراخوان مزايده عمومى
 نوبت اول 

آگهي دعوت شركا جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
شركت ساختماني برآوند(با مسئوليت محدود) به شماره ثبت 24226 و شناسه ملي 10100696910

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه
 (سهامي خاص) براي سال مالي منتهي به 1397/6/31

اطالعيه در خصوص شناسه پرداخت جهت خريداران 
حقتقدم سهام (افزايش سرمايه)
شركت سيمان قاين (سهامي عام)

آگهى تغييرات
 شركت توليد ژالتين كپسول ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 1156 و شناسه ملى 10100127830

حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركت ها وموسسات غير تجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى شهريار (312331)

آگهى تغييرات شركت فوالد گران نامى كيميا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 411189 و شناسه ملى 10320631290

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312339) 
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت  آخرين قيمت
( ريال)

آخرين قيمت
( ريال)

ميزان
تغييرات

ميزان
تغييرات

كربنايران
قندلرستان

باما
مسشهيدباهنر

زامياد
توليدمواداوليهداروپخش

حفاري شمال
قندمرودشت

كشتوصنعتچينچين
سرمايهگذاريبهمن

آلومراد
سرمايهگذاريصنعتومعدن

لبنياتپاك
پتروشيمي پرديس

داروسازيابوريحان
توليدي چدن سازان

تكنوتار
بيمه پارسيان

سرمايهگذاريآتيهدماوند
معدنيدماوند

نفتبهران
سرمايهگذاريمليايران
سرمايهگذاريتوسعهملي

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
دودهصنعتيپارس

ليزينگ ايرانيان
رادياتورايران

ماشينسازياراك
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

گروه صنعتي پاكشو
صنعتيآما

فوالدخوزستان
سرمايه گذاري دارويي تامين

سايپا
لولهوماشينسازيايران

سيمانخزر
پتروشيمي فناوران

سيمانكرمان
پارسالكتريك

سرمايه گذاري شفادارو
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

سيمانبهبهان
سرمايهگذاريسايپا

چرخشگر
داروييرازك

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

گروهصنايعبهشهرايران
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

شيشههمدان
سايپاآذين
پالسكوكار

ذغالسنگنگينطبس
فوالدخوزستان

كويرتاير
ايركاپارت صنعت

سپنتا
گسترش نفت وگازپارسيان

شركت ارتباطات سيارايران
صنعتيبهشهر

داروپخش(هلدينگ)
دشتمرغاب

بانك خاورميانه
نساجيبروجرد

فوالدخراسان
بيسكويتگرجي

خوراكدامپارس
الميران

توسعهمعادنوفلزات
كشاورزيودامپروريمگسال

نيرومحركه
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

پااليش نفت تهران
سيماندورود

همكاران سيستم
ايرانترانسفو

سرمايه گذاري پارستوشه
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

فوالداميركبيركاشان
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

سيمانآرتااردبيل
كارخانجاتداروپخش

به پرداخت ملت
خدماتانفورماتيك

فرآوردههايتزريقيايران
جامدارو

داروسازيسينا
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

ليزينگ رايانسايپا
صنايع سيمان دشتستان

بانكخاورميانه
ايرانمرينوس

پگاهآذربايجانغربي
كاشيسعدي

توليديمهرام
نيروترانس

داروسازياسوه
سيمانشمال

سرمايهگذاريشاهد
مخابرات ايران
سيماناصفهان

سيمانفارسوخوزستان
تراكتورسازيايران

سبحان دارو
قطعاتاتومبيلايران

پارسسويچ

فيبرايران
پشمشيشهايران

پرداخت الكترونيك سامان كيش
پست بانك ايران

مهركامپارس
فوالدكاوه جنوب كيش

پااليش نفت تبريز
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

معدنيامالحايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

نفت سپاهان
مليسربورويايران

كنترلخوردگيتكينكو
داروسازيفارابي

داروسازيامين
كالسيمين

صنايعشيمياييفارس
پااليش نفت بندرعباس
صنايعخاكچينيايران

كارخانجات توليدي شهيدقندي
شيشهوگاز

فرآوردههاينسوزآذر
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

پااليش نفت تهران
سرمايه گذاري پرديس

نفتپارس
كارخانجاتقندقزوين

درخشانتهران
پااليش نفت اصفهان

موتورسازانتراكتورسازيايران
ماشينسازينيرومحركه

نوردآلومينيوم
بيمه ملت

پتروشيمي پارس
پارسسرام

داروسازيكوثر
ايرانخودرو

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
فوالدآلياژي ايران
صنايعشيمياييسينا

پتروشيميخارك
پارسدارو

فروسيليسايران
فرآوريموادمعدنيايران

ايرانتاير
داروييلقمان

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
قندهكمتان

گروهصنعتيبارز
آلومينيومايران

ايرانياساتايرورابر
موتوژن

آسان پرداخت پرشين
فنرسازيزر

توسعه معدني وصنعتي صبانور
سيمانصوفيان

سايپاشيشه
بيمه ما

فراوردههاينسوزايران
بينالملليمحصوالتپارس

آبسال
مارگارين

پتروشيمي شازند
كشتوصنعتپياذر

سامانگستراصفهان
سرماآفرين

فوالدمباركه اصفهان
گلتاش

سيماناروميه
بيمه البرز

گروهصنعتيسپاهان
صنايعريختهگريايران

سيمانقائن
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

صنايعكاشيوسراميكسينا
بانك ملت

صنايعآذرآب
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

معادنمنگنزايران
كاشيالوند

سيمان كردستان
پتروشيميآبادان

شكرشاهرود
ريختهگريتراكتورسازيايران

الكتريكخودروشرق
سراميكهايصنعتياردكان

توسعهمعادنرويايران
تامينماسهريختهگري

بيمه دانا
سيمان فارس نو

سرمايهگذاري صنعتنفت  
گروه دارويي بركت

گروهصنعتيبوتان
سيمانشرق

توليديكاشيتكسرام
كابلالبرز

سرمايهگذاريبوعلي
مليصنايعمسايران  

پارسخودرو
پتروشيميشيراز

سيمانسپاهان
سيمان خوزستان

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

كارتنايران
كمباينسازيايران

تامين سرمايه اميد
كارت اعتباري ايران كيش

سالمين
پارسخزر

داروسازيروزدارو
ايراندارو

لنتترمزايران
پاكسان

بانكاقتصادنوين
دادهپردازيايران

قندنيشابور
گروه دارويي سبحان

لعابيران
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

گروهبهمن
دادهگسترعصرنوين-هايوب

افست
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

بانككارآفرين
ايرانارقام

سيمانفارس
فرآوردههاينسوزپارس

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
كاشيوسراميكحافظ

بانك تجارت
ليزينگايران

معدني وصنعتي گلگهر
سرمايه گذاري اعتبارايران

پارسمينو
سيمانتهران

داروسازيجابرابنحيان
بينالملليتوسعهساختمان

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
سرمايهگذاريمسكن

تايدواترخاورميانه
داروسازياكسير

كيميدارو
بانكپارسيان

سيمانهگمتان
سرمايهگذاريسپه

تجارت الكترونيك پارسيان
سيمانمازندران

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
سيمانغرب

گروه مپنا(سهامي عام)
سيمانشاهرود
سيمانبجنورد
پتروشيمي جم

شهد
صنايعجوشكابيزد

س.صنايعشيمياييايران
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

نوردوقطعاتفوالدي
رينگسازيمشهد

البرزدارو
كمكفنرايندامين

ليزينگخودروغدير
نيروكلر

آهنگريتراكتورسازيايران
معدنيوصنعتيچادرملو

بهنوشايران
عمرانوتوسعهفارس

لبنياتكالبر
سيمانهرمزگان

سرمايه گذاري ساختمان ايران
سيمانداراب

توسعهشهريتوسگستر
سرمايهگذارينيرو

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
سيمانخاش

گروه توسعه صنعتي ايران
سيمانسفيدنيريز

سرمايه گذاري خوارزمي
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

ليزينگصنعتومعدن
توليدمحورخودرو

سختآژند
صنايع پتروشيمي خليج فارس

گروه دارويي سبحان
نوسازيوساختمانتهران

واسپاري ملت
حملونقلتوكا

سازهپويش
بيمه آسيا

پمپسازيايران
پتروشيمي جم

صنايعالستيكيسهند
بانك پاسارگاد

بانك سينا
مهندسينصيرماشين

گلوكوزان
مهندسينصيرماشين

قنداصفهان
داروسازيزهراوي

بانك صادرات ايران
شيميداروئيداروپخش

قندثابتخراسان
داروسازي زاگرس فارمدپارس

فنرسازيخاور
كاشيپارس

المپپارسشهاب
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

1605
3137
6767

15405
2123
1731
5150

10243
2268
3200

4380
2670
2301
1160
1071

6700
5421
4450
1638
3240
5856
5802

891
5253
1630
885

6587
2623
2712
1540
5056

905
1307
885

4350
7280
3598
1138

2393
2060

2423
1530
4400

4478
5616
1459
6510

10300
10229
8081
4669
2135
8138
1980

4599
1360
1480
5510
4420

4745
4741
1760
1790

6776
2805
1583
2080
1151

1705
8880
2930

12990
1050

1895
1317
2801
2240
4451
1546
2380
1150

1752
18060

1680
2580
11400
3239
1369
1052
1730
11500
3186
13000
15113
1359
4016

3779
10195
3708
7420

4757
2749
4710

10295
9

4
0

-356
-368

22
-16

-165
-31

-34
50

-187
-21

-43
-1

-13
-65
-13

-234
-24
-15

-297
-77

-11
-276

-36
-5

-52
-137

-46
8

-65
6

-35
-5

-74
-43
-33

-19
-24
-22
-23
-18

-38
-138

-69
-5

-65
300

-87
-226

-42
-15

-428
-19

-44
-25
-20

-130
-67
-81

-174
-29
-28
-74
-58
-48

-8
-21

-27
-442

-71
-613

-17
-15
-25

-107
-67

-133
-6

-30
-24
-32

-457
-17

-9
-495

-82
-41

-43
-70

-169
-76

-353
-790
-58

22
-157

-536
-195

-69
-250
-144
-160

-537
-1

1715
5301

16122
1942
2549

3574
14697

1449
22951
13280
28521
4397

11656
7300
3203
7999

3045
10543
16727

3110
6507
2147
1795
5112

1632
9211

7203
8493
7629
3424
1672
2568
2526

33900
8792
1999

3035
4453
2479
15000

37681
11271
6870

26914
3987
2267
2891
9699
3609
3134
2889
6276

16237
1397

4573
2240
2470
2069

10650
3250

3843
3400
5140
5068
1620

2806
4799
9390
2972

1110
4728

1590
11236
1888
3665
2729

2387
2091
6100

3556
988

3940
2904

3353
1840

2875
4461

4537
2176
5440
4712
1440
8120

907
1820
2179
1540

2725
937

5647
980

3800
2041

6136
17555

920

353
252
767

92
121
170
699

69
1092
331

1358
209

555
347
152

378
133
501

796
148
309
102
85

243
77

438
343
404

363
163

79
122
120

1598
418

95
144
212
118

375
1793
536
153

1005
189
82
96

399
125
149

70
298
567

30
147

65
57
32

234
99

105
78

171
73
57
48
94

199
2

28
145

2
435

82
40
25
38
46

126
91

34
114
57

7
22
80
98
27
11

179
58
22
22
12
19
2

38
33

8
153

8
-23

96
149

-187
6

12640
6311

8774
7348

1077
5500
2650
5930
11500
1188
4400
1194
1604

12750
6779
4470
3928
1409
1908

19106
14289

2000
1875
2147
8060
1150

2515
1166
2829

22396
2600
8500
5900

1385
4163
2840

44040
3496
5590

3748
7390

23835
881

1677
10453

1732
6852
1515
4141

3265
3249
1125
5001

8417
5147
1629

36600
4130
19000
3550
11500

13077
2570
3923
8616
5006
7500
8800
4501

4387
2126

880
4869

1129
5501

6788
2929

14161
10554
11175
6725
7000

13086
11485

7130
8589

17850
4106
1340

2474
2571
8027
2238
2008

34834
4350
6420
1270
1167

2274
5450
1524

3683
3605
1766
5025

144
-16

85
104
-2
58
17

164
331

8
27

1
13

158
134

56
-44

9
27

-14
168

80
51

68
82

4
25

6
21

354
39
39

4
-2
18
28

-203
98

-6
39

-85
226
-3
-5

260
0

87
24

-37
-7

-39
9

-7
-44

84
9

695
-7
82

-21
288
622

0
186

-78
2

161
78

1
0

-38
3
0
4
5

-21
23

-307
-466

302
-353

-34
-192
-42

29
77

-106
-22

-8
-130

1
-28
-25

21
-1833

-7
-29

12
6
4

-241
-12
-6

-11
-11

-262

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

رئيس هيـــأت مديره كانون كارگزاران، بازار ســـرمايه را موتور 
توســـعه اقتصاد كشـــور خواند و گفت: در چند ســـال اخير نقش 
بـــورس در تامين مالى شـــركت ها به ويژه شـــركت هاى توليدى 

پررنگ تر شده است .
فرزام ابوعلى در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) افزود: 
در زيرمجموعه بازار سرمايه هم صندوق ها، شركتهاى سرمايهگذارى، 
سبدگردانها و مشاورههاى سرمايه گذارى به تقويت صنعت مالى كشور 

كمك شايانى كردهاند.
وى با اشاره به تقويت باور عمومى به ابزارهاى جديد بازار سرمايه 
و كاركردهاى آن، معرفى و به كارگيرى اين ابزارها را در عمق بخشى 
به بازار مهم دانست و تاكيد كرد: از آنجا كه ابزارهاى جديد، پاسخى 
به ساليق گوناگون سرمايه گذاران هستند و هر كدام به نوعى ريسك 
بازار را پوشش مى دهند، تنوع اين ابزارها قطعا براى وضع كلى بازار 

مطلوب خواهد بود.
ابوعلـــى ادامـــه داد: بـــا اين رويكرد، ابزار آتى ســـبد ســـهام 
هـــم جـــزو ابزارهاى نوينى اســـت كه  مى تواند در بازار ســـرمايه 
كارآيى مناســـبى داشـــته باشـــد و بخشى از  ريســـك هاى بازار را

 پوشش دهد. 
وى توضيح داد: در رابطه با ريســـك هاى بازار ممكن اســـت در 
دراز مدت برخى ابهامات به بازار اضافه شود ولى به هر صورت براى 
دوره كوتاه مدت يكى دو ماهه  بعيد اســـت تغيير جدى در مجموعه 

بازار سرمايه رخ دهد .
ابوعلى خاطرنشان كرد: به لحاظ بين المللى هم قيمت كاموديتى ها، 
نفـــت، نـــرخ ارز، بودجه 98 ، تحريم ها و مواردى از اين قبيل ، همه 
نكاتى اســـت كه باعث مى شـــود حجم فروش شركت هاى صادرات 
محور تحت تاثير قرار بگيرد؛ به ويژه اينكه در اقتصاد تورمى هميشـــه 

شاخص بورس رشد داشته است.
رئيـــس هيـــأت مديره كانـــون كارگزاران در پايان با اشـــاره به 
سياســـت هاى دولت و مجلس درباره بازار ســـرمايه و جهت گيرى 
كلى بودجه 98 خاطرنشـــان كرد:  تصميمات كالن سياســـتگذاران و 
نوع نگاه آنها به اقتصاد مولد مىتواند بازار را به ســـمت شـــفافيت 
بيشـــتر  سوق دهد و  سياســـتهاى ارزى و بانكى از جمله مواردى 
اســـت كه همواره در كانون توجه ســـهامداران و فعاالن بازار سرمايه 

خواهد بود. 

تأمين مالي شركت ها 
معاون بـــازار بورس تهران از بازار سرمايه

گفـــت: راه انـــدازى معامالت 
قراردادهاى آتى ســـبد سهام با 
استقبال سرمايه گذاران همراه شد، 
بـــه طوريكه طى 16 روز كارى 
ارزش معامالت آن از 100 ميليارد 

ريال عبور كرده است. 
به گـــزارش روابط عمومى 
بورس تهران، سيد مهدى پارچينى 
گفـــت: بر طبق آمار بين المللى 
60 درصد از معامالت بازارهاى 
مشـــتقه مربوط به آتى شاخص 
است لذا بورس تهران به عنوان 
بورس پيشتاز در توسعه ابزارهاى 
مشتقه، با معرفى قراردادهاى آتى 
سبد سهام، جايگزين مناسبى براى 
قراردادهاى آتى شاخص طراحى 

و اجرايى كرد.
وى هـــدف اصلى ابزار آتى 
سبد ســـهام را مديريت ريسك 
دانســـت و گفت: اين ابزار براى 
ســـرمايه گذاران و صندوق هاى
ســـرمايه گـــذارى بـــه عنوان 
ابزار پوشش ريســـك استفاده 

مى شود.
پارچينـــى به آمار معامالتى 
آتى سبد سهام در 16 روز كارى 
از افتتاح تا 16 دى اشاره كرد و 

گفـــت: در بازار قراردادهاى آتى 
سبد ســـهام، از 25 آذر تا كنون 
طى شـــانزده روز كارى برابر با 
1551 قـــرارداد به ارزش بيش از 
100 ميليـــارد ريال مورد معامله 

قرارگرفته است.
ايـــن در حالى اســـت كه 
متوسط ساالنه ارزش معامالت 
بازار آتى از سال 89 تا 95 برابر 
با 91 ميليارد ريال به ازاى هر سال 
بوده و اين امر نشـــانگر استقبال 
فعاالن بازار از ابزار جديد آتى سبد 
ســـهام در اين مدت بسيار كوتاه

 است.
معـــاون بورس تهران تاكيد 
كـــرد: بورس تهران قصد دارد تا 
با طراحى موشن گرافى، انتشار 
جـــزوات و برگزارى دوره هاى 
آموزشى بازار قرارداهاى آتى سبد 
سهام، دانش فعاالن بازار سرمايه 
را نسبت به اين ابزار ارتقا داده و 
نقدشوندگى و عمق اين بازار را 

افزايش دهد.
وى در پايان اظهار داشـــت 
بورس تهـــران آمادگى دارد در 
صورت تمايل شـــركت هاى 
كارگزارى و ساير نهادهاى مالى 
فعال در بازار سرمايه، نسبت به 

برگزارى جلســـات آموزشى در 
محل اين نهادها اقدام كند.

شـــايان ذكر است معامالت 
ابزار قراردادهاى آتى سبد سهام 
در روز 25 آذر 1397 طـــى يك 
مراسم با حضور مديران ارشد بازار 

سرمايه آغاز شد.
قراردادهاى آتى سبد سهام 
شـــامل سبد بر روى هفت نماد 
معامالتى قرار دارد كه شامل سبد 
شاخص 30 شركت بزرگ و سبد 
شاخص صنايع فلزات اساسى، 
خودرو و قطعـــات، بانك ها،
فرآورده هـــاى نفتى، كانه هاى 
فلـــزى و صنايـــع شـــيميايى

هستند.

سى و دومين صبحانه كارى 
كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران 
تحت عنوان راهكارهاى توسعه 
بازار سرمايه با حضور دبيركل اين 
كانون و عضو شورايعالى بورس، 
مديرعامل شركت بورس تهران و 
مديرعامل فرابورس ايران برگزار 
شد.به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، در ابتداى اين صبحانه 
كارى سعيد اسالمى بيدگلى دبيركل 
كانون نهادهاى ســـرمايه گذارى 
ايـــران ضمن قدردانى از حضور 
مديران بورســـى كشور بيان كرد: 
در حالى كه يك دهه از تشـــكيل 
ساختار هاى جديد بازار سرمايه 
كشـــور مى گذرد و بورس رشد 
بســـيارى را تجربه كرده، اقتصاد 
كشور دستخوش تغييرات بسيارى 
شـــده و با چالش هاى بسيارى 

مواجه است.

دبيـــركل كانـــون نهادهاى
 سرمايه گذارى ادامه داد: چالش هاى 
جديد اقتصادى اهميت بازار سرمايه 
را دوچندان كرده اما در عين حال 
اين چالش بازسازى ساختارهاى 
بازار سرمايه را ضرورى كرده است 
تا تامين مالـــى و فرصت هاى 
سرمايه گذارى از مسير آن حركت 

كند.
وى ادامه داد: چالش هايى كه 
اقتصاد كشـــور با آن مواجه است 
چشم مديران و سياست گذاران 
اقتصادى را به اهميت بازار سرمايه 

باز كرده است.
بن بســـت شبكه پولى، نبود 
شـــفافيت، نقدينگى و بسيارى از 
مسايل ديگر باعث شده صاحب 
نظران اقتصادى بـــه اين نتيجه 
برســـند كه بدون توســـعه بازار 
ســـرمايه اقتصاد كالن كشور راه 

به جايى نخواهد برد از همين رو 
است كه براى اولين بار در تاريخ، 
سران سه قوه و بسيارى از مديران 
ارشد از ضرورت توسعه اين بازار

مى گويند.
عضو شورايعالى بورس افزود: 
همه اين مسايل در حالى است كه 
ساز و كار اقتصاد ايران و بسترهاى 
حقوقى و قانونى آن بر اســـاس 
بانكمحـــورى و با فرض كوچك 
بودن بازار ســـرمايه طراحى شده 
است بسيارى از ابزارها و نهاد هاى 
تازه متولد شده در اين بازار با چالش 

هاى جدى مواجه هستند.
وى با تاكيـــد بر اينكه در 
اين مقطع خانواده بازار ســـرمايه 
بيـــش از هر زمـــان ديگرى به 
همفكـــرى و همـــكارى نياز 
دارد، گفـــت: كانـــون نهادهاى 
ســـرمايه گذارى ايران فرصت را 
مناســـب ديد تـــا در اين مقطع 
سياست هاى بورس و فرابورس 
را مرور كنيم و اميدواريم مســـير 
بهبود جايگاه بورس در اقتصاد را 

هموار كنيم.
سعيد اســـالمى همچنين از 
اقدامات فرهنگى كانون نهاد هاى 
ســـرمايه گذارى خبر داد و گفت: 
طى تفاهمنامه با وزارت آموزش و 
پرورش 50 كتاب آموزشى در راه 
اســـت، از اول بهمن  هم نخستين 
تئاتر با موضوع بازار سرمايه اجرا 

مى شود.

استقبال بازار از ابزار معامالتى آتى سبد سهام

نقش بازار سرمايه در حل چالش هاى اقتصادى

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (دوشنبه 97/10/17)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/058

ميليون ريال 6/656/774

161/510 معامله 

ميليارد ريال   6/166/915

بازار در يك نگاه
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آگهی تغییرات شرکت بهروش سازان مینودر ) سهامی خاص(
 به شماره ثبت 11682 و شناسه ملی 10570017911 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل ش���رکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید: ) اس���تان قزوین، شهرستان قزوین، بخش 
مرکزی، شهر قزوین، فردوس شمالی، کوچه ش���هیدقلی زاده 16، خیابان دهخدا، پاک 131، 
طبقه سوم، واحد شمالی کد پس���تی 3413874377 ( انتقال یافت و ماده 4- اساسنامه بشرح 

مذکوراصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )334369( 

آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 521 و شناسه ملی 10860458964 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1396 به تصویب رسید. 2- روزنامه 
اطاعات جهت نشر آگهی های سالیانه ش���رکت انتخاب گردید. 3- علیرضا صادقی به کد ملی 
0579683842 به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی به کد ملی 0579678016 به سمت 

بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان )333933( 

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روشنایی خزر شید
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 131 و شناسه ملی 14007264005 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سرمایه 
تعهدی ش���رکت که به مبلغ 6500000000 ریال بوده طی گواهی بانکی شماره 71/2095/32 
مورخ 1397/05/15 نزدبانک صادرات شعبه ایران ش���هر جنوبی نقدا پرداخت گردیده بنابراین 

سرمایه شرکت %100 توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنگر )329323( 

آگهی تغییرات شرکت طرح دقیق پروژه سهامی خاص
 به شماره ثبت 1562 و شناسه ملی 14004618117 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ماده 31 اساسنامه: تعداد اعضای هیئت مدیره ش���رکت از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافت.شرکت 
بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 4 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق 
العاده از بین صاحبان س���هام انتخاب می شوند اداره خواهد ش���د مدیران کا یا بعضا قابل عزل 

میباشند. و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بدین صورت اصاح می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر )328876( 

آگهی تغییرات شرکت صدف اتصال بسپار خزر سهامی خاص
 به شماره ثبت 7386 و شناسه ملی 10760348943 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1-موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید: 
فروش لوازم ساختمانی بهداشتی و چینی بهداشتی و کاشی و سرامیک.در کلیه موارد در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصاح.ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )330717( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی دستکش پامچال البرز )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 10385 و شناسه ملی 10570004777 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آدرس محل شرکت ازقزوین )جای سابق( به آدرس جدید: استان قزوین، شهرستان البرز، بخش 
مرکزی، دهستان پیر یوس���فیان، روستا ش���هرک صنعتی لیا، خیابان فن آوری شرقی، خیابان 
پویش، پاک 0، طبقه همکف کدپس���تی3449133549 انتقال یافت ماده مربوطه دراساسنامه 

اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )334855( 

آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 1583 و شناسه ملی 14005637883 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/07/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1396 به تصویب رسید. 2- علیرضا 
صادقی به ش���ماره ملی 0579683842 به عنوان بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی به شماره 
 ملی 0579678016 به سمت بازرس علی البدل ش���رکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

 3- روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان )333932( 

آگهی تغییرات شرکت صادرات و واردات سر افرازان بهشت میانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 9219 و شناسه ملی 10590009381 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید: استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، باجک، 
کوچه 19دی11]عماریاسر18[، خیابان 19دی، پاک 311، طبقه اول کد پستی3714737881 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 2- تعداد اعضای هیئت مدیره 

به 3 نفر کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )330358( 

آگهی تغییرات شرکت رویش کیای پویاگران شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 19357 و شناسه ملی 14005235833 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/16 و تائیدیه شماره 33552 
مورخه 97/9/25 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس���تان رش���ت تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: 
1-صورتهای مالی سال 96 به تصویب رسید. 2-مهدی نورسته آجی بوزه به شماره ملی 2593426160 
به سمت بازرس اصلی و میثم بخشی نژاد چکووری به شماره ملی 2595950398 4146865716 8 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )328007( 

آگهی تغییرات شرکت هتل رستوران تاج زرین خزر سهامی خاص
 به شماره ثبت 1080 و شناسه ملی 10861999747 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- کلیه سرمایه 
تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طبق گواهی بانکی شماره 120/758مورخ1397/9/12بانک 
صادرات شعبه محمودآباد پرداخت گردید. رونوشت به:اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 

گردشگری استان مازندران بازگشت به شماره972/143/8837 مورخ1397/9/28 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد )330728( 

آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 521 و شناسه ملی 10860458964 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

هیئت مدیره کلی���ه اختیارات خود مندرج در ماده 40 اساس���نامه را به مدیر عامل 

تفویض نمود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان )333935( 

آگهی تغییرات شرکت مهر شهر نگاران پردیس آذر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 12655 و شناسه ملی 14005877510

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: * سیامک دشتی با کدملی 5049602211، منصور باقری سهزابی با کدملی 1651333009 و 
محمد ندری با کدملی 1171095661 به س���مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال 
انتخاب وپریس���ا فرضی با کدملی 1467352519 به عنوان بازرس اصل���ی و عزیز فرهادی اجیرلو با 

کدملی 5049927471 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )327633( 

آگهی تغییرات شرکت کارا صنعت زبده قم سهامی خاص
 به شماره ثبت 12046 و شناسه ملی 10590041232 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقایان محمد مقدم به ش���ماره ملی 0370575350، 
رس���ول گلبان به ش���ماره ملی 0386272581، حجت اله غامی به شماره ملی 

0370266064 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )330359( 

آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 1583 و شناسه ملی 14005637883 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده 40 اساسنامه را 

به مدیر عامل تفویض نمود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان )333934( 

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی گل پونه سبان 
سهامی خاص به شماره ثبت 584 و شناسه ملی 10860494346 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -محل ش���رکت از آدرس قبلی به آدرس جدید استان اردبیل، شهرستان 
پارس آباد، بخش مرکزی، دهستان س���اواان، روستا ماکندی، ما، کوچه احمدی، 

پاک 0، طبقه همکف کدپستی 5694177316 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد )327634( 

آگهی تغییرات شرکت کارا صنعت زبده قم سهامی خاص
 به شماره ثبت 12046 و شناسه ملی 10590041232 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد 
مقدم به ش���ماره ملی 0370575350 به س���مت رئیس هیئت مدیره، رس���ول گلبان به ش���ماره 
ملی0386272581به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حجت اله غامی به شماره ملی 0370266064 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب ش���دند.کلیه اوراق واسناد تعهدآوروبانکی ونامه های 

عادی واداری با امضاءرئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدم منفرداً و با مهرشرکت معتبرمی باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )330360( 

آگهی تغییرات 
شرکت هتل رستوران تاج زرین خزر سهامی خاص

 به شماره ثبت 1080 و شناسه ملی 10861999747 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: گلناز رفیعی به ش���ماره ملی 5000119241-الناز رفیعی به 
شماره ملی 5000139781 -رقیه حسن زاده به شماره ملی 5010843730-

مجتبی رفیعی به ش���ماره ملی 5010166097 2-بازرسین شرکت برای مدت 
یکس���ال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی صفائی فرزند اس���فندیار 
به ش���ماره ملی 5010836602 به س���مت بازرس اصلی ومرتضی صفائی به 
ش���ماره ملی 5010824337 به س���مت بازرس علی البدل. رونوشت به:اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اس���تان مازندران بازگشت به 

شماره972/143/8837 مورخ1397/9/28 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد )330726( 

آگهی تغییرات
 شرکت صادرات و واردات سر افرازان بهشت میانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 9219 و شناسه ملی 10590009381 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: 1- آقایان محمد مهدی اکبری کلهری بش���ماره 
ملی0371693489 به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید اکبری کلهری بشماره 
ملی 1530560411 به س���مت نائب رئیس هیئت مدی���ره و مدیرعامل ،خانم 
مریم توفیقی بش���ماره ملی 1520090481 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات ،قراردادها و عقوداسامی و نامه های عادی و اداری با امضاء 
مدیرعامل به تنهایی و با مهر ش���رکت معتبر می باش���د. 2- آقایان محمد رضا 
اقایی به ش���ماره ملی 0049762613 به عنوان بازرس اصلی، محمود فراهی 
به ش���ماره ملی 0083925023 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )330357( 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ثمین دارو ایرانیان
 به شماره ثبت 3888 و شناسه ملی 14005435363 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-رفیده کاش���انی فرید به شماره ملی 0452515300 
به س���مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی 
0452437288 به س���مت رئیس هیئت مدیره و مرضیه سعیدی نژاد به شماره ملی 
0440696801 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب 
گردیدند. 2- شهریار منتصری به شماره ملی 0067276679 به سمت بازرس اصلی 
و امید بیات به ش���ماره ملی 0062271105 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراانتشاراطاعات جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. 4- کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باش���د و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باش���د. 5- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

1396/12/29 تصویب گردید .
 اداره کل ثبت اس�ناد و اماک اس�تان مرکزی مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 
غیرتجاری ساوه )333931( 

آگهی تغییرات 
شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران

 سهامی خاص به شماره ثبت 1008 و شناسه ملی 10760150188 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجم���ع عمومی فوق العاده مورخ 1397/5/28 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و ایحه 
اصاحی قانون تجارت س���رمایه شرکت از مبلغ 139.821.000.000)به یکصدوسی 
و نه میلیارد وهش���تصد و بیست و یک میلیون( ریال به یکصد و شصت میلیارد ریال 
منقسم بر 160.000 )یکصد و ش���صت هزار(سهم با نام 1.000.000 ) یک میلیون( 
ریالی ک���ه مبلغ مبلغ 1,896,000,000 ریال از طریق آورده نقدی و صدورس���هام 
جدید طی گواهی به ش���ماره 1654/1256/72 بانک کشاورزی شعبه ساری مورخه 
1397/09/14 به حساب ش���رکت واریز گردید و مبلغ 18,283,000,000 ریال از 
طریق مطالبات حال شده و صدور س���هام جدید که به تایید بازرس قانونی شرکت 
رس���یده فزایش یافت. ب: ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصاح می 

گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )327967( 

آگهی تغییرات شرکت سایپا خزر سهامی خاص
 به شماره ثبت 5021 و شناسه ملی 10102875095 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 -مس���عود تبریزی به ش���ماره کد ملی 0045068811 بعنوان نماینده شرکت مرکز 
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو س���ایپا )س���هامی خاص( به شماره ثبت 100331 و 
شناسه ملی 10101443110بعنوان رئیس هیئت مدیره )غیر موظف( و علیر ضا عبدی 
به استناد حکم شماره 33620 به تاریخ 1397/03/03و کد ملی 0053071751بعنوان 
نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک )س���هامی خاص( به شماره ثبت 89295 و شناسه 
ملی 10101336827 نائب رئیس هیئت مدیره )غیر موظف ( -آقای علی فاح به استناد 
حکم شماره 335440 به تاریخ 1397/03/03 و کد ملی 2161398199بعنوان نماینده 
شرکت ایرانی تولید اتو مبیل س���ایپا )سهامی عام ( به شماره ثبت 11331و شناسه ملی 
10100448712به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیر عامل تاتاریخ 1399/02/25انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضاء کلیه اس���ناد و اوراق بهادارو تعهد آور ش���رکت به امضای 
مش���ترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
-2-به استناد ماده 40 اساسنامه شرکت سایپا خزر بندهای 4و 7و 10و 11و 13 این ماده 

به مدیر عامل تفویض اختیار گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )327968( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع چدن پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 523 و شناسه ملی 10861599931 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- ابراهیم ش���ریفی به شماره ملی 0652160727 را به سمت 
رئیس هیئت مدیره، حمید معدن کن به ش���ماره ملی 0050189182 به 
نمایندگی از صنایع موتور بشل به شناسه ملی 10102524702 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی انیسه به شماره ملی 0322945119 به 
س���مت عضو هیئت مدیره و وحید رضایی به شماره ملی 0054870062 
به س���مت مدیر عامل ) خارج از هیئت مدیره ( برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2- اس���ناد تعهد آور ش���رکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیر عامل واجد اعتبار 

خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه )334445( 

آگهی تغییرات 
شرکت رنگین کمان اندبیل شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 362 و شناسه ملی 10240022634 
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- آقای علی نوروزی ش���ویربه ش���ماره ملی 1639211772 به س���مت رئیس 
هیئت مدیره. 2- آقای محمد نوروزی ش���ویر به ش���ماره مل���ی1630284955 به 
س���مت نایب رئیس هیئت مدیره. 3- خانم س���یده صدیقه قادری به ش���ماره ملی 
1639189572 به س���مت عضو هیئت مدیره-عضو اصلی. 4- آقای مجید جعفرزاده 
به شماره ملی 0054124913 به س���مت مدیر عامل. بعنوان اعضای هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها و عقوداسامی با امضا مشترک آقایان 
علی نوروزی ش���ویربه ش���ماره ملی 1639211772 )رییس هیئت مدیره( و مجید 
جعفرزاده به ش���ماره ملی 0054124913 )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
و نامه های ع���ادی و اداری منفرداً با امضاء آقای مجید جعفرزاده به ش���ماره ملی 

0054124913 ) مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال )328877( 

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی پاریاب سازه البرز )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 9705 و شناسه ملی 10861480168 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای رضا فرج زاده ها به شماره ملی 4322633498 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عیس���ی پور عاشوری نودهی به 
شماره ملی 2679593944 به س���مت مدیر عامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور ش���رکت به امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس 
هیئت مدی���ره و یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش���رکت معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )334328( 

آگهی تغییرات
 شرکت صدف اتصال بسپار خزر سهامی خاص

 به شماره ثبت 7386 و شناسه ملی 10760348943 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/12 تصمیمات ذیل 

اتخاذ ش���د: 1-س���مت اعضا هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی)تا 

تاریخ1398/3/21( به قرار ذیل تعیین گردیدند: مریم بانو مطیع به کدملی 

2091749753 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل-فریناز مطیعی به 

کدملی 208205749 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره-مهدی طهماسبی 

به کدملی 2091124915 بس���مت عضو هیئت مدیره. 2-دارندگان حق 

امضا: کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور ش���رکت از قبیل چک، 

س���فته، بروات و نامه های عادی و اداری و قراردادها با امضا آقای مهدی 

طهماسبی)عضو هیئت مدیره( با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )330718( 

آگهی تغییرات شرکت ژئو شبکه پارسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 938 و شناسه ملی 10861388874 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: 1- اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ 

1399/09/05 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا قادی به ش���ماره 

ملی 0040099245 و آروین رضا به شماره ملی 0064693783 و حسین 

قادی به ش���ماره ملی 0056431848 2- روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه خبرگان حساب امین 

به شماره ثبت 31092 و شناسه ملی 10320852830 به نمایندگی آقای 

ناصر شاکری به شماره ملی 6259873816 به سمت بازرس اصلی و آقای 

ایرج مرادعلی به ش���ماره ملی 0054620422 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد )327966( 

آگهی تغییرات 

شرکت آرشین نگار چوب زاگرس سهامی خاص
 به شماره ثبت 12831 و شناسه ملی 14007159446 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: هیئت مدیره قس���متی از اختیارات خودرا در ماده 40- اساسنامه به شرح 
ذیل به مدیر عامل تفویض نمودند. نمایندگی ش���رکت در برابر اشخاص ثالث 
و کلیه ادارات دولتی و موسس���ات خصوصی 2- افتتاح حساب و استفاده از آن 
به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و بس���تن آن 3- دریافت مطالبات شرکت 
و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات 4- قبولی، پرداخت و واخواس���ت اسناد 
تجاری 5- مبادرت به تقاضا و اق���دام در مورد ثبت هرگونه اختراح 6- مبادرت 
به تقضا و اقدام برای ثبت هر گونه عامت تجاری 7- اجاره و استجاره، واگذاری 
و فس���خ اجاره و تعدیل اجاره بها و دفاع از این ن���وع تقاضاها در تمام مراحل و 
مراکز و تخلیه عین مس���تاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای 
آن. 8- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا تس���لیم به دعوی یا انصراف از 
ان اعم از حقوقی و کیفری و ثبتی با داش���تن تمام اختیارات در امر دادرسی در 
کلیه مراجع و دادگاهها و دادس���راها و اجراها و در کلیه مراحل اعم از بدوی و 
تجدیدنظر، فرجام، مصالحه و فروش. ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد 
سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح 
و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون آیین 
دادرس���ی مدنی و کیفری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با و یا بدون حق 
توکیل ولو کرارا”، تعیین مصدق و کارش���ناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و 
خواه به امری که کاما” قاطع دعوی باش���د، مطالبه و دعوی خسارت، استرداد 
دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از 
آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت 
برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات 
اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارت و دوایر ثبت اس���ناد 
9- تنظیم خاصه دارایی شرکت هر شش ماه یکبار دادن آن به بازرس شرکت 
10- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین 
ترازنامه و حساب عملکرد و حس���اب سود و زیان شرکت طبق ماده 232ایحه 

قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختیاری 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )334011( 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

كا�� ��نشجويي �ينجانب صبا 
سالك نائيني ��نشگا� �لزهر� 
به شما�� 9313011013 
مفقو� گر�يد� �عتبا� ند���.

بر� سبز � سند كمپاني پژ� 
پا�� مد�1389 به شما�� 
پال� �ير��24�673�57 به 

شما�� موتو� 12489252552 
به شما�� شاسي 

 NAAN01CA8BK484103
به نا� علي خدمتكا� �� محمد 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

بر� سبز خو�� سو��� سمند 
مد�1395 به �نگ سفيد به شما�� 

شهرباني �ير��73�796�73 به 
 124K0922825 :�شما�� موتو

� شما�� شاسي: 
NAAC91CE8GF108602 به 
نا� غالمحسين نعمت �لهي مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.حسيني � �با��

كا�� هوشمند به شما�� 60401411 
متعلق كاميو� كشند� مد�2007 به �نگ 
شير� به پال� 43�411�36 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. (سمير�)

به �طال� مي �ساند پر��نه 
ساخت به شما�� ها� 
/1280�40/11250
 40/�/1281�40/�
مربو� به شركت با�يج 

�سانس مو�� 97/6/13 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

مد�� فا�� �لتحصيلي 
حميد صديقي �يوكالئي 
فر�ند �جب به شما�� 
شناسنامه 13 صا��� 
�� قائمشهر �� مقطع 

كا�شناسي �شته 
مهندسي بر� صا��� �� 

��نشگا� ما�ند��� مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط 

گر�يد� �ست. �� يابند� 
تقاضا مي شو� �صل 
مد�� �� به ��نشگا� 

ما�ند��� تحويل نمايد. 
(سا��)

بر� سبز خو��� سانيا 
مد�96 به شما�� شهرباني 

243�37 � �ير��38 � شما�� 
 M158511320 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAS831100H5750794
مفقو� گر�يد� �ست � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.

كا�� خو��� پژ�پا�� 
نو� مد��� مد�80 

به شما�� �نتظامي 
477�55 � �ير��88 

� شما�� شاسي 
0080803083 به نا� 
�قا� عرفا� غالمي مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

كا�� خو��� پاتر�� ����� 
قرمز متاليك مد�67 به 

شما�� شهرباني 174�49 � 
�ير��96 � شما�� شاسي 
15Z701838 � شما�� 

موتو� 24049177 به نا� 
خانم فاطمه نايب صد�� 

مفقو� گر�يد� �ست � فاقد 
�عتبا� مي باشد.

مد�� فا�� �لتحصيلي 
سيدسعيد سيدخند�� 

فر�ند سيد�سو� 
به شما�� شناسنامه 

60 صا��� �� سا�� �� 
مقطع كا�شناسي �شته 
مهندسي بر� صا��� �� 

��نشگا� ما�ند��� مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط 

گر�يد� �ست. �� يابند� 
تقاضا مي شو� �صل 
مد�� �� به ��نشگا� 

ما�ند��� تحويل نمايد. 
(سا��)

مد�� فا�� �لتحصيلي 
علي �كبر مد�ئي فر�ند 

حسين به شما�� شناسنامه 
945 صا��� �� سا�� �� 
مقطع كا�شناسي �شته 
مهندسي بر� صا��� �� 

��نشگا� ما�ند��� مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط گر�يد� 

�ست. �� يابند� تقاضا 
مي شو� �صل مد�� �� به 
��نشگا� ما�ند��� تحويل 

نمايد.
 (سا��)

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
سو��� پژ� پا�� مد� 90 �نگ 
سفيد � پال� 88 �463�87 

 � � 12490026043 � �
 NAAN01CA8BK495814
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. 
با����

بر� سبز خو��� سمند 
مد� 85 به شما�� شهرباني 
622�21�ير��83 شما�� 
موتو� 12484235463 

شما�� شاسي 14543716 
به نا� �سو� ��ستايي 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. 

ني �يز 

كليه مد��� مربو� به خو��� سو��� پيكا� مد� 1382 
به شما�� شهرباني 427�47 �ير��11 به شما�� موتو� 

11282026407 به شما�� شاسي 0082551781 به نا� �كبر 
���سرشت گم شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. (بوكا�)

كا�� هوشمند 
نا�گا� با�� به شما�� 
2844018 متعلق 
به محمدعلي نصير 

�يو�ني به شما�� ملي 
4988498786 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
 (�مل)

بر� سبز � سند كمپاني پژ� 405 � پال� 
57�351�33 شما�� موتو� 12485009749 
� شاسي 13221282 مفقو� � فاقد �عتبا� 

�ست. قلهك 

(نوبت ���)
مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب محمد�ضا لر فر�ند 

عز� �له به شما�� شناسنامه 2130002846 
صا��� �� �مل �� �شته علمي كا�بر�� حسابد��� 
مقطع كا���ني پيوسته صا��� �� ��حد ��نشگا� 

�يت �هللا �ملي مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 
�� يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� �� به ��نشگا� 

���� �سالمي ��حد �يت �هللا �ملي به نشاني �مل 
��ستا� كمد�� ��سا� نمايد. 

مد�� فا�� �لتحصيلي 
�ضا يكتا فر�ند صمد 
به شما�� شناسنامه 

5364 صا��� �� بابل �� 
مقطع كا�شناسي �شته 
مهندسي بر� صا��� �� 

��نشگا� ما�ند��� مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط 

گر�يد� �ست. �� يابند� 
تقاضا مي شو� �صل 
مد�� �� به ��نشگا� 

ما�ند��� تحويل نمايد.
(سا��)

مد�� فا�� �لتحصيلي 
حسن محسنيا� �هنگر 
فر�ند علي به شما�� 
شناسنامه 2373 

صا��� �� بابل �� مقطع 
كا�شناسي �شته 

مهندسي بر� صا��� �� 
��نشگا� ما�ند��� مفقو� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط 
گر�يد� �ست. �� يابند� 

تقاضا مي شو� �صل 
مد�� �� به ��نشگا� 

ما�ند��� تحويل نمايد. 
(سا��)

�ينجانب علي غمگسا� نالكيا شر� 
مالك خو��� به شما�� شاسي 

 � NAAA36AAVCG285988
شما�� موتو� 11491005022 به 

علت فقد�� �سنا� فر�� (سند كمپاني 
� بر� سبز) تقاضا� ��نوشت �لمثني 

�سنا� مذكو� �� نمو�� �� چنانچه هركس 
��عايي �� مو�� خو���� مذكو� ���� 
ظر� �� ��� به �فتر حقوقي شركت 

�ير�� خو��� ��قع �� كيلومتر 14 جا�� 
مخصو� تهر�� كر� شهر� پيكانشهر 
ساختما� سمند طبقه 1 مر�جعه نمايد. 

بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� 
طبق ضو�بط مقر� �قد�� خو�هد شد.

بر� سبز كاميو� كشند� هو� (فر��) به شما�� پال� 24�ير��496�43 

به ش���ما�� موتو� WD61596C100407026527 � ش���ما�� 

شاسي LZZ5CLSB4AA483131 به نا� شركت حمل � نقل 

پيما� تر�بر �پا��نا مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

شناسنامه � كا�� شناسايي � 
پال� سيتي كاميونت �� نيسا� 
به �نگ �بي ��غني مد� 1386 
به شما�� پال� 94�847�48 
� شما�� موتو� 366821 � 

شما�� شاسي J051647 به نا� 
سهر�� ���ستا� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

��هد��

كا�� هوشمند به شما�� 
2382172 متعلق به كاميو� 
كمپرسي بنز �� �� 2624 
مد� 1980 به �نگ نا�نجي 

� ��غني به شما�� موتو� 
216712 � شما�� شاسي 

4683249 مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

(بند�عبا�)

كا�� هوشمند كاميو� با�� 
چوبي مد� 77 به شما�� پال� 
674�68� �ير��31 به شما�� 
موتو�: 33593210071842 

� شما�� شاسي: 
37433116583359 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست.
(خر� �با�)

كليه �سنا� � مد��� (سند 
مالكيت� بر� سبز � كا��) 
سو��� نيسا� پاتر�� مد� 
1375 ����� شما�� �نتظامي 
251�71�ير�55 � شما�� 

موتو� Z24039009Z � شما�� 
 PNK15Z513618 شاسي

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط �ست.(قز�ين)

سند كمپاني � بر� سبز سو��� 
پژ� 405 جي �� �يكس  مد� 
1380 ����� شما�� �نتظامي 

547�82� �ير��79 � شما�� 
موتو� 22528020696 � 

شما�� شاسي 0080319950 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.
(قز�ين)

سند كمپاني خو��� سو��� پژ� پا�� مد� 
1383 به شما�� شاسي: 82821909 به 
شما�� موتو�:  12482044784 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني سو��� 
پر�يد مد� 1388 به شما�� 
پال� 45�593�88 با شما�� 
موتو� 2860068 � شما�� 

 S1412288951970 شاسي
به نا� سميه �ها� ناظو�� 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.

كرما�

برگه سبز� بر� كمپاني � 
كا�� � بيمه نامه پژ� 405 
خاكستر� 92 به � پال� 

551�84 �ير��38 � � شاسي 
 NAAM01CA6ER018158
 124K0290316 �موتو � �
به نا� هانيه �قائي مفقو� � فاقد 

�عتبا� مي باشد. 

برگه كمپاني سمند 82 نقر� �� 
به � شاسي 82218527 � � 

موتو� 33908218089 مفقو� � 
فاقد �عتبا� مي باشد. 

سند كمپاني � شناسنامه پر�يد سو��� تيپ � جي تي �يكس 
�� مد� 1388 به �نگ نو� مد��� متاليك به شما�� پال� 

728�55 � �ير��65 شما�� موتو� 3288114 شما�� شاسي 
S1412288114116 مفقو� � �� ��جه �عتبا�ساقط �ست. بم 

جو�� سال� شكا�� �� لو� ساچمه �ني ساخت 
�ير�� شما�� جو�� 2142106 شما�� �سلحه 

N2-8306143 به نا� شهريا� صا�قي مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز كاميونت �� مد� 83 �نگ 
�بي پال� 394�11�ير��23 موتو� 
245852 شاسي D41776 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

كا�� هوشمند به شما�� 
3207187 مربو� به 
كاميو� جرثقيل بنز 

تك نا�نجي مد� 1395 
شما�� پال� 422�38 

�ير��48 مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. 

بر� سبز � سند كمپاني سو��� 
پژ� پا�� مد� 1395 به شما�� 

پال� 65 �812�88 با شما�� 
 164B0120062 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAN11FE0GH741670
به نا� �بو�� ��يجاني مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. كرما�

بر� سبز � سند كمپاني 
 cc249 موتو�سيكلت فال� تريل

مد� 1389 به شما�� پال� 
812 � 73295 با شما�� موتو� 
 177FMM*NBF000714*

� شما�� شاسي 
NBF***250G8900377 به نا� 

محمد�ضا جمعه فرسنگي مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. كرما� 

گو�هي موقت ليسانس مهندسي مكانيك به شما�� 
0534337 به نا� �مين �شيد� پو� صا�� شد� �� 
تا�يخ 90/2/26 �� ��نشگا� ���� خر� �با� مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

كا�� هوشمند به شما�� 
2652635 متعلق به كاميو� 

كمپرسي بنز �� كا 1924 
مد� 1982 به �نگ نا�نجي 

� ��غني به شما�� موتو� 
254377 � شما�� شاسي 
0214834055 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. (بند�عبا�)

بر� سبز � سند كمپاني 
سو��� ���سي يلو مد� 
1381 به شما�� پال� 

45�413�94 � شما�� موتو� 
009502H � شما�� شاسي 
IR81165053321 به نا� 
محمد�ضا ��غني �صفهاني 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. كرما� 

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
سو��� تويوتا كر�ال �نگ سفيد 
صدفي متاليك مد�2015 به 

شما�� پال� �ير��55 �638�82 
 3ZRX438396�شما�� موتو �

� شما�� شاسي 
RKLBL9HEXF5224136 به 
نا� �ضا �بر�هيمي مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند كمپاني سو��� 
چر�(تيگو5) مد�1395 به 
شما�� پال�45�397�59 

با شما�� موتو�
 MVM848FTAG008967

� شما�� شاسي 
NATGBATL2G1006124 به 
نا� �صغر �هقا� ��لتي مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. كرما�

سند كمپاني سو��� پر�يد 
مد�1379 به شما�� 
پال� 45�741�18 با 

شما�� موتو�152122 
� شما�� شاسي 

S1472279630575 به نا� 
حسين كاظمي نژ�� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كرما�

كليه �سنا� � مد��� (سند 
مالكيت� بر� سبز � كا��) 

سو��� نيسا�2400 
مد�1381 ����� شما�� 

�نتظامي 274�29� �ير��89 
� شما�� موتو�185375 � 

شما�� شاسي C85074 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. (قز�ين)

بنچا� سو��� پر�يد صبا 
مد�1378 ����� شما�� 

�نتظامي 229�13 �ير��33 
� شما�� موتو�00138108 

� شما�� شاسي 
 S1412278615190
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست. 
(قز�ين)

بر� سبز �تومبيل سو��� 
��نا سفيد مد� 1395 به 
شما�� �نتظامي �ير��46 

� 226�29 � شما�� 
 163B0264919 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAU01FE6GT141036

مفقو � فاقد �عتبا� �ست. 
�سفر�ين

سند كمپاني (سندكا�خانه) خو��� 
كاميو� فلز� با�� �يسو�� مد�1395 

� � شما��  به ظرفيت 8400تن جمعا
پال� 17�426�85 � شما�� شاسي 
 � NAGNLR75TGT001758

شما�� موتو�458676 مفقو� گر�يد� 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. ���ميه � 

مصطفي حاجيلو قزلبا�

�ينجانب محمد عسگر� مالك خو��� 
پژ�GLi 405 مد�84 به شما�� 
�نتظامي 876�38 � �ير��33 به 

شما�� شاسي 16218968 به شما�� 
موتو� 12484123460  به علت 

فقد�� �سنا� فر�� تقاضا� ��نوشت 
�سنا� �لمثني مذكو� �� ����. لذ� 

چنانچه هركس ��عايي �� مو�� خو��� 
مذكو� ���� ظر� مد� 10 ��� به �فتر 
حقوقي سا�ما� فر�� شركت �ير�� 
خو��� ��قع �� پيكا� شهر ساختما� 

سمند مر�جعه نمايد. بديهي �ست پس 
�� �نقضا� مهلت مزبو� طبق ضو�بط مقر� 

�قد�� خو�هد شد.

 ISE131 سند كمپاني پر�يد تيپ
مد� 1393 به نا� حسن 

�صالني سبيل فر�ند �بر�هيم 
به شما�� شناسنامه 4 محل 

صد�� تكا� � شما�� شهرباني 
�ير�� 10 � 894�55 � شما�� 

موتو�5066403 � شما�� شاسي 
NAS411100E1000920 مفقو� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� كمپاني خو��� پيكا� ��نت 
به ما لكيت صمد باقرلويي به 

�نگ سفيد شير� مد�1392 به 
 118pOO46417�شما�� موتو

به شما�� شاسي 
Naaa36aa2dg616168 به 

شما�� پال� 395�83 � �ير��21 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست.

��نشنامه مهندسي مكانيك � 
كشتي سا�� ��نشگا� �ميركبير 

به نا� ميال� �لماسيا� مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب ��ضيه مشهد� 
فر�ند حسين به شما�� شناسنامه 4866 صا��� 
�� تهر�� �� مقطع كا�شناسي �شته �بير� تربيت 
بدني صا��� �� ��حد ��نشگاهي ���� �سالمي ��حد 

تهر�� مركز با شما�� 514793 مفقو� گر�يد� �ست 
� فاقد �عتبا� مي باشد. �� يابند� تقاضا مي شو� �صل 
مد�� �� به ��نشگا� ���� �سالمي ��حد تهر�� مركز 
به نشاني تهر�� سوهانك بلو�� ��تش ميد�� قائم 

خيابا� خند�� خيابا� سلما� ��سا� نمايد.

�صل مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب �فسانه موسو� 
شو�� فر�ند عجم به شما�� شناسنامه 4094 صا��� 
�� �يذ� �� مقطع كا�شناسي �شته مهندسي كامپيوتر 

�  نر� �فز�� صا��� �� ��حد ��نشگاهي ماهشهر با 
شما�� 148919101860 مو�خه 1391/3/25 

(سريا�1976079) مفقو� گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� 
مي باشد. �� يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� �� به 

��نشگا� ���� �سالمي ��حد ماهشهر به نشاني ماهشهر 
بلو�� �ما� خميني ��سا� نمايد.

سند مالكيت � كا�� سوخت 
موتو�سيكلت پير�� 70 به 
شما�� �نتظامي تهر�� 321 

� 71645 � شما�� بدنه 
070G8851126 متعلق به 

�ينجانب غالمرضا حسينعلي خاني 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 

�ينجانب س����يد مجتبي جو��يا� مالك �تومبيل س����و��� پژ� 405 به ش����ما�� 
پال� 64�ي����ر��347�42 � با ش����ما�� موت����و� 12490152180 � شاس����ي 
NAAM11CA6BE098447 به علت فقد�� س����ند خو��� � بر� س����بز 
تقاضا� ��نوشت (�لمثني) �س����نا� مذكو� �� نمو�� ��. لذ� چنانچه هركس ��عايي �� 
مو�� خو��� مذكو� ���� ظر� مد� 10 ��� به �فتر حقوقي س����ا�ما� فر�� شركت 
�ير�� خو��� ��قع �� كيلومتر 14 جا�� مخصو� تهر�� كر� � ش����هر� پيكانشهر � 
ساختما� سمند طبقه 1 مر�جعه نمايد. بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مذكو� طبق 

ضو�بط مقر� �قد�� خو�هد شد. 

بر� سبز �تومبيل ��نت پر�يد 
مد� 1393 به شما�� موتو� 
5100398 شما�� شاسي 

 NAS451100E4909317
شما�� نير�� �نتظامي 341�25 

�ير��53 به نا� فرها� 
شير�ني تبا� مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
خميني شهر 

 GTXi مفقو�� بر� سبز � سند كمپاني خو��� پر�يد
 � S1412286408996 مد� 1386 به شما�� شاسي
موتو� 2228515 � شما�� پال� 943 �25 �ير��83 به 

نا� محمد�ضا بيگ لر مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 
�����������������������������

مفقو�� پال� شاسي خو��� كاميونت �� نيسا� مد� 1379 به 
شما�� شاسي00C41206 � موتو� 00141324

� شما�� پال� 912�44 �ير��73 به نا� ��نيا� ���عي مفقو� 
� فاقد �عتبا� مي باشد. 

�����������������������������
مفقو�� سند كمپاني خو��� موتو�سيكلت مد� 1395 

به شما�� شاسي بدنه N3L200H9500501 � موتو� 
0200N3L140177 � شما�� پال� 696 � 68138 
�ير�� به نا� علي �يرجي مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

برگه كمپاني سمند 
LX به شما�� شاسي 

 NAACJ1JE9JF420051
 147H0408559 �موتو
پال� 615�41�ير��20 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط �ست. 

شناسنامه مالكيت پژ� 
206 مد� 1384 به شما�� 
�نتظامي 952�21�ير��71 

� شما�� موتو� 
 � 10FSS15118350

شما�� شاسي 19823535 
مفقو� گر�يد� �عتبا� ند���.

(شهركر�)

سند كمپاني � شناسنامه مالكيت 
موتو�سيكلت پيشر� پيا� 

مد� 1393 به شما�� �نتظامي 
555 � 54968 � شما�� موتو� 

 59318544*NEO135
� شما�� تنه 

NEO135H9364143 مفقو� 
گر�يد� �عتبا� ند���.

(شهركر�)

سند خو��� ��نت پيكا� 
مد� 90 به شما�� شهرباني 

687�33 �ير��73 شما�� موتو� 
11490015544 شما�� شاسي 
 NAAA36AAOBG238705

به نا� محمدعلي عباسي مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. 
ني �يز 

�ينجانب مجتبي �بر�هيمي مالك خو��� 
پژ� GLXI405 به شما�� شاسي 

 � NAAM11CA29K959117
شما�� موتو� 12487281453 به 

علت فقد�� �سنا� فر�� � بر� سبز 
تقاضا� ��نوشت �لمثني �سنا� مذكو� 

�� نمو�� �ست. لذ� چنانچه هركس 
��عايي �� مو�� خو���� مذكو� ���� 
ظر� �� ��� به �فتر حقوقي سا�ما� 
فر�� شركت �ير�� خو��� ��قع �� 
پيكا� شهر ساختما� سمند مر�جعه 
نمايد. بديهي �ست پس �� �نقضا� 

مهلت مزبو� طبق ضو�بط مقر� �قد�� 
خو�هد شد. 

��نشنامه � پايا� طر� �ينجانب 
��� كاشاني فر�ند عبد�له 

به � شناسنامه 323 � � 
��نشنامه 271/�/10/41 
�� مقطع كا�شناسي پرستا�� 

مفقو� � �� يابند� تقاضا مي شو� 
�صل مد�� �� به ��نشگا� علو� 
پزشكي كرما� پر�يز� ��سا� 

نمايد. 

سند كمپاني � بر� سبز پر�يد مد� 93 
پال� 33�513�47 موتو� 5103308 

شاسي NAS411100E مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (����)

سند � شناسنامه مالكيت 
پر�يد مد� 1384 به 

شما�� �نتظامي 199 �83 
�ير��71 � شما�� موتو� 

01065085 � شما�� شاسي 
 S1412284443408

مفقو� گر�يد� �عتبا� ند��ند. 
(شهركر�)

سند كا�خانه � بر� سبز سو��� 
پژ�405 نقر� �� متاليك 

مد�86 پال�69�424�36 
شما�� موتو�12485128382 
شما�� شاسي24233167 به 
نا� ها�� صحنه فر�ند غفو� 

كدملي 4970090467 �� قال 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. گرگا�

مد�� فا�� �لتحصيلي 
محمد�ضا يوسفي 

سرخكالئي فر�ند جا� �قا 
به شما�� شناسنامه1492 
صا��� �� قائمشهر �� مقطع 
كا�شناسي �شته مهندسي 

بر� صا��� �� ��نشگا� 
ما�ند��� مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط گر�يد� �ست 

�� يابند� تقاضا مي شو� 
�صل مد�� �� به ��نشگا� 
ما�ند��� تحويل نمايد. 

(سا��)

بر� سبز � سند كمپاني سمند 
مد�1390 به شما�� �نتظامي 

�ير��79 721�19 به شما�� 
موتو�14790025148 

� شما�� شاسي 
 NAACJ1JC5BF298680
به نا� حميد�ضا فرجي مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشند. 

بوئين �هر�

سند كمپاني پژ� سو��� تيپ405 جي �� �يكس �� 8/1 
مد�1387 به �نگ نقر� �� متاليك به شما�� پال� 226 �56� 

�ير��75 شما�� موتو�12487138056 شما�� شاسي 
NAAM01CA99K910841 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. بم

كا�� هوشمند به شما�� 
4226431 كاميو� بنز 

911 مد�1355 به 
شما�� �نتظامي 424�31 
� �ير��63 به نا� سكينه 
�حمد� �غچغلو مفقو� 

گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. (شير��)

مد�� فا�� �لتحصيلي 
مجتبي مقد� خر�ساني 
فر�ند حسن به شما�� 

شناسنامه 727 صا��� �� 
بابل �� مقطع كا�شناسي 

�شته مهندسي بر� صا��� 
�� ��نشگا� ما�ند��� 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط گر�يد� �ست �� 
يابند� تقاضا مي شو� 

�صل مد�� �� به ��نشگا� 
ما�ند��� تحويل نمايد.

(سا��)

سرقت يكدستگا� خو��� 
��نت نيسا� ��ميا� به شما�� 

�نتظامي 826�98 � �ير��93 به 
 Z24752604Z�شما�� موتو

به شما�� شاسي 
 NAZPL140BH0487128

به سرقت �فته �ست �� 
يابند� تقاضا مي شو� با تلفن 
09395820877 تما� 

گرفته � مژ�گاني ��يافت نمايد
(شير��)

بر� سبز � كا�� شناسايي خو��� تاكسي �ليكا مد�2007 
به شما�� شاسي:LDNL70YH570139413 به 

شما�� پال�: 33�ير�� 383�46 به نا� �ضا جنوبي مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد

بر� سبز خو��� سو��� پژ�405 
جي �� �يكس �� �نگ نقر� �� 
متاليك مد�1388 شما�� 

موتو�12487261017 شما�� شاسي 
 NAAM01CAX9K933576

شما�� پال� 48�ير�� �734 �45 به 
نا� ناصر باسيو� فر�ند با�� مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست. 
گنا��: خالقي

بر� سبز خو��� پژ� 
206 مد�1390 به 

شما�� �نتظامي 612� 
68� �ير��66 شما�� 

موتو�15290001486 
شما�� شاسي168863 بنا� 

عبد�لوحيد جعفر� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست

بر� سبز� سند كمپاني خو��� 
سو��� سايپا تيپ SE132 مد� 
1394 �نگ سفيد ��غني شما�� 
موتو� 5291412 شما�� شاسي 
 NAS421100E1175768

شما�� پال� 95�ير��917�53 
به نا� معصومه حسن ���� خليق 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

بر� سبز (سند مالكيت) كاميو� 
 M6H (4*2) كمپرسي �ميكو
مد� 1387 به شما�� پال� 

�ير��13�531�99 به شما�� موتو� 
00927447 به شما�� شاسي 

NA2B2JMD47A002326 به 
نا� �هيا�� گرمو� مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
�صفها�

مد��� شركت پتر� 
�پا��نا �سيا ��قع �� 

شهر� صنعتي �شتها�� 
� �فترچه قر����� �مين 
به شما�� 2523�414 
قطعه 2563B � جو�� 

تاسيس 01/46587 � 
مجو� �حد�� به شما�� 

3439�88 �لف مفقو� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

-S5 بر� سبز خو��� جك
2000 مد� 1396 به شما�� 
�نتظامي 282�15�ير��93 

به شما�� موتو� 
 HFC4GA31DH0048125

به شما�� شاسي 
NAKSH7311HB144196 به 
نا� مهين كشا��� مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.�����

سند كمپاني � فاكتو� فر�� 
�سيله نقليه � بر� سبز (شناسنامه 
مالكيت) خو��� ��نت مز�� 1600 

�نگ �بي معمولي مد� 1362 شما�� 
پال� 24�647�83 شما�� موتو� 

058978 شما�� شاسي 202847 
به نا� حسين بد��فته مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

كا�� ��نشجويي �ينجانب سر�� سر�� ���� 
فر�ند منوچهر به شما�� ��نشجويي 93122135 
صا��� �� موسسه �مو�� عالي جها� ��نشگاهي 

خو�ستا� مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست.

مفقو�� پر��نه 
بهر� بر���� شما�� 

123/9768 شركت 
نيكا� نقش �لبر� 

3364 شناسه ملي 
10980020545 �ستا� 
سمنا� شهرستا� شاهر�� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.

كا�� هوشمند كاميو� 
بنز كمپرسي مد� 1391 

به شما�� 2816698 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.
بيرجند
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تجليل از 42 قاضى 
برجسته كرمان

كرمان- خبرنگار اطالعات : 42 قاضى برجســـته دركرمان براساس 
شاخص هاى تعيين شده از سوى دادگسترى استان كرمان معرفى و تجليل 

شدند.
رئيس كل دادگســـترى استان كرمان در جمع قضات و خانواده هاى 
آنان گفت : سياست قوه قصائيه اين است كه از قضات برجسته و خدوم كه 
تصميمات شجاعانه اى را اتخاذ مى كنند تقدير به عمل آيد و به نحوى چهره 

هاى شاخص قضايى كشور به جامعه  معرفى شوند.
يداهللا موحد با بيان اين كه  345 قاضى در استان كرمان مشغول خدمت 
به مردم هستند، از سالمت كار قضايى، حسن خلق، صدور احكام مستدل، 
مستند و موجه، اقدامات قضايى موثر و نافع به حال جامعه، استفاده از فن 
آورى و تكنولوژى نوين و رعايت شئون شغلى به عنوان مهمترين شاخص 

هاى تعيين قضات نمونه ياد كرد.
موحـــد گفت : انتخاب اين تعداد به معنى غيرموثر بودن كار ديگران 
نيست و براساس بررسى ها، معدل كار قضات برجسته بيشتر بوده است كه  
استاندارد سازى رفتارى و عملكردى بحث مهمى در دستگاه قضايى است ، 
لذا بايد الگوهاى رفتارى داشته باشيم كه با مردم مدارا مى كند و اين شاخص 
است و قاضى كه با مردم بيشتر مدارا مى كند، طبيعتا به استانداردهاى قوه 

قضائيه نزديك تر است.
در اين آيين از حسين شكوهى نسب، غالمرضا مارزى، مجيد سيمى، 
عليرضا مظفرى، حامد عمرانى، عليرضا ساالرى سه دران، حسين سالمى، 
على شمسى، امين سلطانى زرندى، رحمان مزيدى شرف آبادى، سيد على 
متولى نوش آبادى، سلمان اعظمى، حسين ميرزابيگى، اسماعيل بلوچ زاده، 
محمدرضا صفارى، عباس شهابى نيا، سيدمهدى هاشمى، محمود محمودى 
پيش استا، عارف طالقانى نژاد، يارمحمد شجاعى، حسن سلطانى، مختار 
شمس الدينى، محمداحسان ابراهيمى، على ميرزابيگى، عبدالسعيد موسوى 
خليجى، محمد رضايى، محسن ماليى بنى اسدى، غالمرضا اميرى، مسعود 
اميرميجانى، مجيد ناطقى، ابراهيم خليفه اى، عباس گوهرگزى، رضا نيك 
بخت، محمدعلى كريمى افشار، محمدرضا فروتن، احمد قربانى، محمدرضا 
اكبرى زاده، هادى آقايى پور، مهدى ماليى، امينه ســـاالرى، فاطمه رشيد 
فرخيان و اطهره ســـاالرى به عنوان قضات برجسته و برتر استان كرمان 

تجليل شد.

  اجراي طرح جلوگيري
 از سوخت قاچاق در كرمان

كرمان- خبرنگار كرمان: كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان كرمان با حضور استاندار و معاون سياسيـ  

امنيتي استانداري و مسئوالن تشكيل جلسه داد. 
استاندار كرمان در ابتداي اين جلسه گفت:  دليل حل نشدن     برخي از 
مشكالت جامعه در عدم جدي گرفتن آنها از سوي مسئوالن و مديران است 
و در جلسات آينده بايد فرمانداران شهرستان هاي مربوطه درباره عدم اجراي 
مصوبات كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز استان گزارش دهند.  
فدايـــي در زمينه مقابله با قاچاق ســـوخت افـــزود:از اول آبان ماه 
طرح جلوگيري از قاچاق ســـوخت در اســـتان اجرا شـــده است كه با 
اجرايي شـــدن آن روزانه430 هزار ليتر كاهش مصرف سوخت را شاهد 
بوديم ضمن آنكه فقط در آذرماه 7,8 درصد مصرف نفت و گاز اســـتان 
كاهش يافته اســـت. وي با تاكيد بر اين كه بايد از خطوط انتقال سوخت و 
مخابرات حفاظت شود، اظهار داشت: از طريق كميسيون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اعتباري در اختيار ســـازمان استاندارد براي تجهيز و نوسازي 

امكانات قرار گيرد تا روي توليدات استان كنترل بيشتري داشته باشيم.
 فدايي افزود: نبايد تا پايان سال مجوز خروج دام سبك و سنگين البته 
به استثناي شتر از استان داده شود، همچنين تردد دام در سطح استان بدون 

مجوز دامپزشكي به عنوان قاچاق محسوب خواهد شد. 
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان هم در اين جلسه گفت: 
براي مقابله با قاچاق سوخت در استان بدون ايجاد هيچ دغدغه و مشكلي 
بهترين كار انجام گرفت، به طورمثال در شهرستان ريگان در يك ماه 126 
هزار ليتر سوخت مصرفي بود كه با اقدامات مدبرانه آن را به 56 هزار ليتر 
رسانديم. ابراهيم شهرياري درباره مقابله با قاچاق كاالهاي سالمت محور 
در استان كرمان گفت: كاالهاي سالمت محور (مرتبط به سالمت مردم) در 

استان كرمان شناسايي شد.
 به طور مثال فقط در يكي از شهرك هاي شهر كرمان بيش از450 مركز 
عرضه لوازم آرايشي بهداشتي غير مجاز وجود داشت كه با آنها برخورد شد. 

كشف 511 كيلو گرم هروئين در زاهدان
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات  : جانشين فرماندهي انتظامي استان سيستان 
و بلوچستان از كشف 511 كيلوگرم هروئين و توقيف يك دستگاه خودرو در 

زاهدان خبر داد. 
  ســـردار احمد طاهري گفـــت: مأموران پليس مبارزه بـــا مواد مخدر 
شهرســـتان زاهدان با يكســـري اقدامات اطالعاتي گسترده به سرنخ هايي از 
قاچاق محموله ســـنگين موادمخـــدر از مناطق مرزي به شـــهر زاهدان

 دست يافتند. وي افزود: تيم هاي اطالعاتي و عملياتي پليس، پس از چند روز كار 
اطالعاتي نامحسوس موفق شدند خانه اي را در يكي از خيابان هاي حاشيه شهر 
زاهدان كه سوداگران مرگ از آن به عنوان محل نگهداري و پخش مواد مخدر 
استفاده مي كردند، شناسايي كنند. طاهري تاكيد كرد: پس از انجام هماهنگي هاي 
قضايي مأموران به محل اعزام شدند كه پيش از ورود پليس، قاچاقچيان از آنجا 
گريخته بودند. وي اظهار داشت: مأموران در بازرسي از يك دستگاه خودرو پژو 
405 كه در محوطه منزل پارك شده بود و قاچاقچيان فرصت انتقال آن را پيدا 

نكرده بودند 511 كيلوگرم مواد مخدر از نوع هروئين كشف كردند. 
طاهري با اشـــاره به توقيف خودرو و ادامه تحقيقات براي دستگيري 
قاچاقچيان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطالعات در رابطه با فعاليت 
شبكه ها و فروشـــندگان مواد مخدر را سريعاً به مركز فوريت هاي پليس110 

اطالع رساني كنند. 

 149 باند قاچاق كاال در همدان متالشي شد
همدانـ  خبرنگار اطالعات: 149 باند قاچاق كاال در 9 ماهه امسال در 

استان همدان شناسايي و منهدم شد.
سردار بخشـــعلي كامراني صالح، فرمانده انتظامي استان همدان در 
قـــرارگاه مبارزه با قاچـــاق كاال با بيان خبر باال افـــزود: انهدام باندهاي 
قاچاق كاال در 9ماهه امســـال 27درصد افزايش داشـــته و بررسي هاي 
پليس گوياي اين اســـت كه بيشـــتر قاچاقچيان غيربومـــي بوده اند و 
هنگام انتقال محموله از اســـتان هاي غربي به ســـمت مركز كشـــور، 
دستگير شده اند.فرمانده انتظامي استان همدان با اعالم در صدر بودن دام، 
احشام و لوازم خانگي در ميان كشفيات قاچاق گفت: آمار كشفيات كاالي 
قاچاق در اســـتان همدان امسال از نظر ارزشي به يك هزار و 620ميليارد 
ريال رسيده است و در اين زمينه شـــاهد افزايش 23درصدي كشفيات 
كاالي قاچاق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستيم.وي اضافه كرد: 
124پرونده مهم امســـال در زمينه كاالي قاچاق و ارز تشكيل شده كه در 

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 80 درصد افزايش داشته است.  

  7مكان توزيع موادمخدر در شهركرد پلمب شد
شهركردـ  خبرنگاراطالعات: هفت مكان مسكوني كه اقدام به تهيه و 

توزيع مواد مخدر در يكي از مناطق آلوده شهرُكرد مي كردند، پلمب شد.
سردار غالمعباس غالمزاده، فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري 
با اعالم اين خبر، گفت: اين مناطق درعمليات پاكســـازي مناطق آلوده با 
حكم قضايي پلمب شد. در اين طرح 15 خانه مسكوني مشكوك به تهيه 
و توزيع، حمل و مصرف مواد مخدر نيز شناســـايي شد و 25 قاچاقچي 
موادمخدر دســـتگير شـــدند.وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون در طرح 
پاكسازي مناطق آلوده استان كه يكي از مهمترين سياست ها و برنامه هاي 
نيروي انتظامي است، 437 كيلوگرم مواد مخدر كشف و ضبط شده است و 
امسال 185 نفر در اين منطقه دستگير شده اند. باتوجه به اينكه در اين منطقه 
60 خانوار ساكن هستند، شمار دستگير شدگان و كشفيات مواد مخدر در 

اين منطقه 48 درصد افزايش داشته است. 

40/5 درصد ايرانيان در سن كار، بيكارند 
همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس مركز آمار ايران گفت: 40/5 درصد 
از افراد در سن كار (15 تا 64 سال) در كشور، جوياي شغل و كسب درآمد 

هستند كه اين شاخص در استان همدان 40/2 درصد است. 
اميد علي پارسا در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در استان همدان نرخ 
بيكاري 7/2 درصد است كه با احتساب خطاي نسبي، اين عدد كمتر يا بيشتر 
مي شود. وي افزود: كشور ما 6 دهم درصد افزايش نرخ مشاركت اقتصادي 
داشته اســـت و در اين ميان نرخ مشاركت در استان همدان نسبت به قبل 
كمتر بوده و نرخ ميانگين كشوري 11/7 و استان همدان 7/2 درصد بوده 
اســـت. پارسا اضافه كرد: نرخ بيكاري يك برآورد نقطه اي است و برآورد 
مي كنيـــم كه از 5/3 تا 9/2 متغير و به صورت نمونه گيري از جامعه هدف 
است. در گذشته مركز آمار فقط يك رقم را اعالم مي كرد، اما امروزه ارقام 
پايين تر و باالتر از رقم مورد نظر نيز بيان مي شود، چرا كه ما به همه مردم 
مراجعه نكرده ايم و بر اساس نمونه، گزارش داده ايم. رئيس مركز آمار ايران 
افزود: در مركز آمـــار ايران عالوه بر آورد نقطه  اي، از برآورد فاصله اي نيز 

گزارشي در اختيار مردم قرار گرفته است. 

  رشد اعتبارات عمراني آذربايجان غربي در اليحه بودجه سال 98 
اروميهـ  خبرنگار اطالعات: اعتبارات 
تملك دارايي هاي ســـرمايه اي آذربايجان 
غربي(اعتبارات عمراني) در اليحه بودجه 
سال آينده به ميزان12176080 ميليون ريال 
اســـت كه اين ميزان اعتبار نسبت به رقم 
متناظر آن در ابتداي سال 1397كه رقم آن 
10121441 ميليون ريال اســـت به ميزان 

20درصد رشد دارد. 
ناصـــر حضرتي رئيس ســـازمان 
مديريـــت و برنامه ريـــزي آذربايجان 
غربي با اعالم اين مطلب، گفت: ســـهم 
اســـتان آذربايجان غربي از كيك بودجه 
عمراني اليحه ي بودجه ســـال 1398 به 
ميزان 4,73(چهار و هفتاد و ســـه صدم) 
درصد بوده و از ايـــن حيث آذربايجان 
غربي در رتبه شـــش (6) كشوري قرار 

دارد. 
وي افزود: اعتبار مذكور براي ســـال 
1398 صرفاً اعتباراتي است كه در شوراي 

برنامه ريزي و توســـعه استان بين فصول 
مختلف و شهرستانهاي 17 گانه استان توزيع 
خواهد شد و شامل اعتبارات پروژه هاي 
ملي و ملي استاني شده و اعتباراتي كه در 
طول سال و از رديف هاي متفرقه ابالغ و 
به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد 

نمي شود. 
به طور مثال اعتبارات متمركزي كه از 
طرف وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي 
كشـــوري در اختيار دستگاه هاي اجرايي 
استان گذاشته مي شود و نيز اعتبارات احياي 
درياچه اروميه در رقم فوق لحاظ نشـــده 

است.
 او همچنين گفـــت: عالوه بر اعتبار 
فوق در اليحه بودجه ســـال آينده بيش 
از3420000 ميليون ريال نيز براي پروژه هاي 
مهم ملي و ملي اســـتاني شده آذربايجان 

غربي اختصاص داده شده است.
 رئيـــس ســـازمان مديريـــت و 

برنامه ريزي استان آذربايجان غربي اضافه 
كرد: اعتبارات هزينه اي يا جاري اســـتان 
نيز در اليحه بودجه سال آينده 4916442 

ميليون ريال پيش بيني شده است.
 اين اعتبار نسبت به سال گذشته از 

24 درصد رشد برخوردار است. به گفته 
حضرتي ســـال آينده نيز پيرو اقدامات 
ســـال هاي گذشـــته اجراي پروژه هاي 
عمراني با تاكيد بر رشـــد شتابان توسعه 
اســـتان و مبتني بر توسعه پايدار، متوازن 

و همه جانبـــه آذربايجان غربي پيگيري
 خواهد شد. 

وي بيـــان كرد:تمركز بـــر ارتقاي 
شاخص هاي توسعه به ويژه در حوزه هاي 
حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت 
و درمان، عمران شهري و روستايي، تكميل 
زيرساخت هاي صنعتي و كشاورزي، آب 
و فاضالب و نيز تاميـــن نيازهاي حوزه 
فرهنگ و هنر و نيـــز ورزش و جوانان 
و ديگـــر حوزه هاي مهـــم در اولويت 

خواهد بود. 
او اتمـــام پروژه هاي نيمـــه تمام با 
پيشـــرفت فيزيكي باال و نيز تالش براي 
تحقق مشـــاركت عمومـــي خصوصي 
و رونق اشـــتغال به ويژه اشتغال جوانان 
و بانوان تحصيلكـــرده را از اولويت هاي 
استان و سازمان مديريريت و برنامه ريزي 
آذربايجان غربي در بودجه ســـال آينده

 بيان كرد. 

بافقـ  خبرنگاراطالعات: به خاطر فرسودگي برخي از 
اتصاالت در شبكه، ساالنه 16 درصد آب اشاميدني توليدي 

در شهر بافق هدر مي رود. 
رئيس اداره آبفاي بافـــق در گفتگو با خبرنگار ما با 
تبريك سالگرد تاسيس شركت هاي آب و فاضالب شهري 
و روستايي و بيان مطالب فوق افزود: برنامه ريزي شده است 
در حد امكان و ميزان اعتبارات تخصيصي نسبت به تعويض 
لوله ها و اتصاالت، از ميزان هدر رفت آب جلوگيري شود. 
احمدكارگران اعتبارات ســـال جـــاري اداره آبفاي
شهر ستان بافق را 16 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: از اين 
رقم 14 ميليارد ريال از محل اعتبارات خشكسالي و 2 ميليارد 

ريال هم از اعتبارات استاني اختصاص يافته است. 
او افزود: اين اعتبارات عمدتا در زمينه حفر و تجهيز و 
طرح برق چاه ها، ساخت اتاقك و اجراي خط انتقال از چاه 

و بازسازي شبكه توزيع و مصرف، هزينه مي شود. 
رئيس اداره آبفاي شهرستان بافق منابع آب شهري را 
23 حلقه چاه و آب انتقالي زاينده رود برشـــمرد و گفت: 
از منابع ياد شـــده مقدار 210 ليتر بر ثانيه آب استحصال 
مي شود. وي همچنين از رقم 6/2 ميليارد ريالي بدهكاري 
مشتركين آبفاي بافق خبر داد و افزود: تعداد اشتراك خانگي 

بيشترين بدهي را به اين اداره دارند. 
كارگران با بيان اينكه بيشترين تالش اداره آبفاي بافق 
وصول بدهي مشتركان خواهد بود، اضافه كرد: با توجه به 
ضرورت خدمات رســـاني موثر به شهروندان، در صورت 
تسريع در پرداخت بدهي هاي معوقه اين خدمات با كيفيت 

بيشتري ارائه خواهد شد. 
وي مهمترين مشـــكالت آبفاي بافق را تامين آب 
آشاميدني با كيفيت و اصالح شـــبكه فرسوده اعالم كرد 
وگفت: مذاكراتي با نماينده مجلس براي تخصيص اعتبار 
كافي به همين منظور انجام گرفته و موضوع در حال پيگيري 
است. رئيس اداره آبفاي شهرستان بافق سه مخزن موجود را 
بر اساس استاندارد پاسخگوي نياز مشتركين شهري دانست 
و افزود: به منظور آينـــده نگري، يك مخزن 10 هزار متر 
مكعب در دست ساخت است. 19 هزار مشترك، از منابع 
آب شهري بافق استفاده مي كنند كه 80 درصد خانگي و بقيه 

غير خانگي هستند. 
  * افزايش حق نصب انشعاب  

  حق نصب انشعاب آب آشاميدني شهري از 300 به 
849 تومان افزايش يافت. 

  كارگران با بيان خبر باال افزود: آخرين نرخ افزايش 
حق انشعاب آب آشاميدني شهري مربوط به سال 95 با رقم 

بالغ بر 355 تومان است. 
وي همچنين طول شبكه توزيع آب از چاه ها 269 و 
خط انتقال را 77 كيلومتر اعالم كرد و گفت: آب آشاميدني 
مشـــتركين از 23 حلقه چاه دشت قطرم، صدر آباد و آب 
انتقالي است. او اضافه كرد: از اين منابع جمعا 210 ليتر آب 
بر ثانيه توليد مي شود. وي مخاذن موجود را با ظرفيت 23 
هزار متر مكعب اعالم كرد و گفت: يك مخزن 10 هزار متر 

مكعب در حال ساخت است. 
كارگران افزود: اين مخزن با اعتبار3/5 ميليارد تومان از 
محل اوراق مشاركت خشكسالي در حال ساخت است و تا 

آخر سال جاري بهره برداري مي شود. 
وي از وجود چهار دســـتگاه آب شرين كن در نقاط 
مختلف شـــهر بافق خبر داد و گفت: هر كـــدام از اين 
دســـتگاه ها 150 متر مكعب آب با كيفيت تصفيه مي كند 
و هدر رفت آب آنها نيز در زمينه كشـــاورزي و فضاي 
سبز استفاده مي شـــود. رئيس اداره آبفاي بافق با بيان اينكه 
استاندارد 2 هزار و 300 ميكروموس بر سانتيمتر است گفت: 
  EC  هم اينك آب مصرفي شـــهروندان بافقي با متوسط
يكهزار و 200 تامين مي شود. وي همچنين افزود: در سال 
سه نوبت نمونه كلرگيري، 450 مورد آزمايش ميكروبي و 
40 آزمايش شيميايي به منظور اطمينان از كيفيت و سالمت 

آب توليدي و مصرفي شهروندان انجام خواهد شد. 
كارگران اضافه كرد: با يكدستگاه مربوطه كه اخيرا با 
اعتبار 400 ميليون تومان خريداري شده كار كلر زني انجام 
مي شود. وي گفت: به لحاظ اينكه چاه هاي تامين كننده دور 
از شهر و منابع آلوده كننده است، آب شرب شهروندان بافقي 

هيچ مشكل آلودگي و ميكروبي ندارد. 
رئيس اداره آبفاي بافق متوســـط زمان در خواست تا 
نصب انشـــعاب آب را 10 روز ذكر كرد و افزود: فقط در 

محدوده شهري مجوز براي متقاضيان صادر مي شود. 
كارگـــران با بيان اينكه تلفن 122 اتفاقات به طور 24 
ساعته آماده پاسخگويي است افزود: همچنين خط تلفن 
1522 آماده اطالع رساني به مشتركين در زمينه واگذاري 
انشعاب، پرداخت قبض ها، مانده بدهي و اعالم شناسه قبض 

و پرداخت آب بهاست. 
وي از اجراي طرح كنترل از راه دور در آبفاي بافق خبر 
داد و گفت: اين طرح با هدف بهره وري بيشـــتر از نيروي 
انساني، كاهش هزينه ها جاري و كنترل دقيق آب توليدي 
و مصرف آن اجرايي شـــده است. 9 هزار مشترك از آب 
توليدي اداره آبفاي شهرستان بافق استفاده مي كنند كه 80 

درصد خانگي و بقيه غير خانگي هستند. 

 ساالنه 16 درصد آب آشاميدني بافق هدر مي رود

كاشانـ  خبرنگار اطالعات: 
معاون مديـــركل و رئيس اداره 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري كاشان از تفويض اختيار 
در حوزه گردشگري اين شهرستان 
توســـط اداره كل ميراث فرهنگي

و  دســـتي  صنايـــع 
گردشـــگري اســـتان اصفهان

خبر داد.
مهران ســـرمديان با اشاره به 
موقعيت ويژه گردشگري شهرستان 
كاشان و پتانسيل هاي موجود در اين 
حوزه ارتقاي جايگاه گردشگري 
شهرســـتان را در دوره مديريت 
جديد يكي از اهداف اساسي اداره 
كاشان دانســـت و اضافه كرد: در 
نشست مورخ 97/8/30 در معاونت 
گردشگري اداره كل استان اصفهان 
با حضور كارشناسان و همكاران آن 
معاونت ضمن بررسي چالش ها و 
نقاط قوت تصميمات مثبتي اتخاذ 
شد و در راستاي وظايف معاونت 
گردشگري اختياراتي به اين اداره 

شهرستان واگذار شد.
ســـرمديان قبًال نيز دريافت 
ابالغ دبيرخانه شـــمال اســـتان 

اصفهان را با هدف همسان سازي 
تصميمات متخذه و تســـهيل در 
فرايند امور اداري شهرستان  هاي 
كاشان، آران و بيدگل و نطنز را گام 
مثبت ديگري در راستاي گسترش 
حوزه اختيارات منطقه شمال استان 

اصفهان  ذكر كرده بود.
دبير ادارات ميراث فرهنگي، 
صنايع دســـتي و گردشـــگري 
شمال اســـتان اصفهان با اشاره به 
وظايف حوزه گردشـــگري در 3 
بخش آموزش، تفاوت، بازاريابي و 
تبليغات تصميم اداره را در قوت 
بخشيدن به فعاليت در اين 3 مورد 
را بســـيار حائز اهميت دانست و 
افزود: تشكيل كميته فني نظارت 
و رسيدگي به شكايات متناظر با 
كميسيون استاني تشكيل كميته اي 
با حضور نمايندگان تأسيســـات 
اقامتي پذيرايـــي خدماتي براي 
همكاري با جامعه هاي مؤسسات 
گردشـــگري، تعيين نرخ اغذيه و 
اشربه توسط كميته مذكور، انجام 
مراحل تكميل پرونده تأسيسات 
گردشگري شهرســـتان، صدور 
مجوز برپايي نمايشگاه، همايش و 

جشنواره ها در سطح شهرستان و 
انجام امور مربوط  به تبليغات و 
بازاريابي از جمله اقداماتي است 
كه به اداره شهرســـتان تفويض 
شده است و تا قبل از اين، توسط 
اداره كل اســـتان اصفهان انجام

 مي گرفته است.
مســـئول  ناصحي پـــور 
گردشـــگري اداره كاشـــان نيزبا 
اشـــاره به ظرفيت گردشـــگري 
شهرســـتان در قالب 73 موسسه 
با بيـــش از 1800 تخت اقامتي و 
پذيرايي، تفويـــض اختيارات به 
اداره شهرستان را موجب تسهيل 
در فرايند امور اداري، تسريع در 
خدمات رســـاني به ارباب رجوع 
وافزايش رضايت مندي ســـرمايه 
گذاران و گردشـــگران دانست 
و در ادامـــه افزود: در راســـتاي 
نيازسنجي هاي انجام گرفته با توجه 
به وجود زيرساخت هاي قابل قبول 
اقامتي پذيرايي و خدماتي پرداختن 
به مبحث آمـــوزش و بازاريابي و 
تبليغات ازبرنامه هاي داراي اولويت 
حوزه گردشگري شهرستان كاشان 

است. 

تفويض اختيار به حوزه گردشگري كاشان

ابالغ محدوده شهرك هاي صنعتي غير دولتي  
بهارســـتان - خبرنگار اطالعات: جلسه بررسي 
تعيين محـــدوده شـــهرك هاي صنعتـــي قلعه مير 
و بهاريه به رياســـت فرماندار بهارســـتان و با حضور 
قنبري مديرعامل شـــهرك هاي صنعتي استان تهران، 
حجت االســـالم نوروزي نماينده مردم شهرستان هاي 
بهارســـتان و رباط كريـــم در مجلس و روســـاي 
دســـتگاه هاي اجرايي در سالن جلسات شهيد رجايي

 برگزار شد. 
در اين جلســـه فرماندار بهارستان گفت: با توجه 
بـــه ضرورت تقويـــت توليد و ايجـــاد فرصت هاي 
شـــغلي جديد هرگونه تاخير و تعلل در تصميمات 
وضع شهرك هاي صنعتي خسارات زيادي را به دنبال 

خواهد داشت بنابراين برابر مصوبات مراجع فرادستي 
و مطابق تصميمات دولت، محدوده شهرك هاي صنعتي 
تعيين و ابالغ مي شود و همه وظيفه دارند براي تحقق 
سياست هاي دولت حركت كنند. در اين جلسه مقرر شد، 
نقشه مورد تاييد و ابالغي دبيرخانه شوراي عالي، شهر 
سازي و معماري به عنوان محدوده شهرك هاي صنعتي 
غير دولتي بهاريه و قلعه مير مالك عمل دســـتگاه هاي 

اجرايي و فرمانداري باشد. 
همچنين تاكيد شـــد اراضي خالي درون محدوده 
شـــهرك صنعتي با اولويت تامين سرانه هاي خدماتي، 
تعيين كاربري و بقيه براي استقرار واحد هاي انتقالي از 

تهران باشد. 

سه شنبه 18دي  1397ـ  يكم جمادى االول  1440ـ   8 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 101027192اخبار شهرستانها

شماره  نمابر نيازمنديها 22224963-22224886

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333

تاريخ: 97/10/18 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت دوم 
شركت تعاوني مسكن بيمارستان دكتر شريعتي 

به شماره ثبت 287655 
بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم تعاوني مســـكن (91 واحدي و 368 
واحدي) يا نمايندگان تام االختيار آنان دعوت به عمل مي  آيد تا در مجمع 
عمومي عادي ساالنه (نوبت دوم) كه راس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 
97/11/01 در محل تاالر اجتماعات شـــهيد داستاني واقع در بيمارستان 
دكتر شريعتي به نشاني: خيابان كارگر شمالي، سه راه جالل آل احمدـ  مركز 
آموزشي پژوهشي درماني دكتر شـــريعتي برگزار مي گردد، حضور به هم 
رســـانيد.  الزم به ذكر مي باشد مجمع عمومي نوبت دوم با حضور هر تعداد 
شركت كننده رسميت مي يابد و تصميمات متخذه در آن براي كليه اعضا 
اعم از غائـــب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.  ضمنا تاييد و صدور برگ 
نمايندگي با حضور عضو به همراه نماينده حداكثر تا 48 ســـاعت قبل از 

برگزاري مجمع در دفتر تعاوني مسكن امكان پذير مي باشد. 
دستورجلسه:  1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 

2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان جديد 
هيئت مديره

آگهي استفاده از حق تقدم
شركت تأسيساتي و ساختماني پاكمن(سهامي خاص)

 ثبت شده به شماره 890
با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/11/8 و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش ســـرمايه 
به هيئت مديره، نظر به اينكه مقرر اســـت در مرحله دوم سرمايه شـــركت از مبلغ 88/000/000/000ريال به 
مبلغ 160/000/000/000ريال منقسم به 16/000/000 سهم 10/000ريالي با نام و از طريق مطالبات يا آورده 
نقدي يا تواماً افزايش يابد از كليه ســـهامداران محترم شركت درخواست مي شود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 
60روز از حق تقدم خود نســـبت به افزايش سرمايه استفاده نمايند و مبلغ خريد سهام را به حساب جاري شماره 
03440184 شـــركت نزد بانك تجارت شـــعبه ميدان آرژانتين واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در 
اصفهان ـ خميني شهرـ خيابان بسيج ـ 20متري پاكمن(ســـادات) كارخانه پاكمن كدپستي 84436177793 
تسليم نمايند، و در مورد دارندگان طلب، جهت تبديل مطالبات نقدي حال شده به سهم به آدرس شركت (مندرج 

در سطر فوق) مراجعه نمايند.
حق تقدم هر صاحب هر يك سهم در خريد سهام جديد، 81/. (هشتادويك صدم سهم ده هزار ريالي مي باشد) ضمناً 
در خصوص پاره ســـهم هاي ايجادشده هيأت مديره نسبت به لحاظ نمودن آن در افزايش سرمايه به هر ترتيب كه 
صالح باشد اقدام خواهد نمود. بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر هيئت مديره مي تواند سهام باقيمانده را به 

ساير متقاضيان واگذار نمايد.
هيئت مديره شركت

آگهي مرحله دوم 
شركت ملي ساختمان در نظر دارد واحد تجاري شماره 36 مجتمع 
وليعصر اسالمشهر را طي مزايده كتبي به فروش رساند متقاضيان 
محترم مي توانند جهت بازديد و اطالع از شرايط شركت در مزايده 
از تاريخ انتشار آگهي به مدت 6 روز از ساعت 9ـ  16 به آدرس فوق 
مراجعه فرمايند. جهت اطالعات بيشـــتر مي توانيد با شماره تلفن 

88086051 داخلي 415 تماس حاصل نمائيد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ندا 
قادري وركاني فرزند امير به شماره 
شناسنامه 8969 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسي رشته علوم 

اقتصاديـ  اقتصاد بازرگاني صادره 
از واحد دانشگاهي تهران مركزي با 
شماره 158710101476 و تاريخ 
87/11/19 مفقود گرديده است. 
از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران مركزي به نشاني:

تهرانـ  سوهانكـ  بلوار ارتش. 
ميدان قائم خيابان خندان. خيابان 

سلماس ارسال نمياد.

اسناد و مدارك (برگ سبز) 
و (سند كمپاني) كاميون ولوو 

به شماره پالك ايران 13ـ 
576ع99 به شماره موتور 
061600 به شماره شاسي 

008012 به نام حسين 
احمدي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصفهان

برگ سبز سواري پرايد 
مدل1388 به شماره 

پالك 16ـ934س94 با 
شماره موتور 2950639 

و شماره شاسي 
S1412288253675 به نام 
سيد محمد حسيني مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

سند مالكيت و برگ سبز پژو روآ مدل86 پالك 
47ـ658ب51 شماره موتور 11686105916 شاسي 

61225024 مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. (اراك)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
كامي هاشمي نيك فرزند بشير 

به شماره شناسنامه1355 
صادره از خرم آباد در مقطع 

كارشناسي و كارشناسي ارشد 
رشته علوم سياسي صادره 
از دانشگاه آشتيان مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
آشتيان به صندوق پستي 

3961813347 ارسال نمايد.

دفترچه عضويت شركت تعاوني صاحبان 
حرفه توليدي ماشين ساز و فلزتراش 

تهران به شماره 3351 اينجانب علي اشرف 
حدادي مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

شناسنامه مالكيت خودرو برگ 

سبز پژو پارس به شماره شاسي 

 NAAN21CA4BK457104

موتور 12490068275   پالك 

748ط19ـ ايران72 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند و فاكتور فروش خودرو 

ام وي ام ايكس22 به شماره شاسي 

 NATFBABW1H1002607

و شماره موتور 

 MVMD4G15BAGH002827

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز و كارت موتور 
هوندا 125 مدل 

ساوين به شماره پالك 
322ايران56771 شماره 
موتور 5116293 شماره 

بدنه 8932601 به مالكيت 
حبيب معصومي تك بالغ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

كليه اسناد و بنچاق، سند كمپاني، برگ سبز و كارت 
شناسايي و بيمه نامه پژو 206 مدل 1389 به شماره پالك 
ايران38ـ497ط58 و شماره موتور 13388011756 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.

كليه مدارك ثبتي دفتري سند كمپانيـ  سند مالكيت 
خودرو سواري ام وي ام مدل 1388 به شماره انتظامي 

126ج81ايران91 شماره موتور 9011451 شماره شاسي 
1011157 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.اردبيل

سند بنچاق مالكيت پژو405 مدل78 به 
شماره شاسي:77302049 به شماره 

پالك: 11 ايرانـ 697ق63 به نام علي بيات 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پژو 
 405GLX-XU7 مدل 1396 

رنگ نقره اي شماره موتور 
124K1066848 شماره شاسي 
 NAAM01CE4HK592302
شماره پالك 95ايران422ق53 

به نام فاروق رئيسي مفقود 
گرديده و از  درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كليه اسناد و مدارك (سند مالكيت، 
برگ سبز و كارت) سواري پژو206 
مدل1391 داراي شماره انتظامي 

663م31ـ ايران78 و شماره موتور 
14190087078 و شماره شاسي 

 NAAP03ED3CJ567887
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
قزوين

سند كمپاني (فاكتور فروش) 
خودرو سواري سمند تيپ ايكس7 

مدل1384 به شماره پالك 
ايران53ـ177د94 به شماره 
موتور 12484233683 به 

شماره شاسي 14544151 به 
نام سهيال آقازري مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان

سند مالكيت و برگ سبز سواري سايپا 141SX مدل90 
سفيد روغني 34ـ283ج48 موتور 4402064 شاسي 

S3482290352714 به مالكيت ابراهيم امري مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. اميديه

برگه سبز و برگ كمپاني پرايد 86 نقره اي 
به ش پالك 592ل34ـ  ايران38 به ش 

موتور2065 و ش شاسي 56490 مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اكرم دستگير به شماره 
دانشجويي 871053095 رشته منابع 

طبيعي چوب و كاغذ دانشگاه زابل مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني (فاكتور فروش) دو 
دستگاه نيمه يدك كانتينر چادري 
ماموت تيپ A با شماره شاسي هاي 
NACCHT378F1035861 و 
 NACCHT374F1035873

و به ترتيب با شماره پالك 
484ع12ـ ايران55 و 499ع12ـ 
ايران55 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

اصل سند مالكيت(برگ سبز) خودرو سواري پژو206 
مدل1387 به شماره انتظامي 268ج45ـ ايران91 

شماره موتور 14187004785 شماره شاسي 004009 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

كارت هوشمند ناوگان به 
شماره 2450533 مفقود 

و فاقد اعتبار است.
كليشاد

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 

مدل 1381 به رنگ عنابي به شماره 
انتظامي 54ـ881ب37 به شماره 
شاسي 081014932 و به شماره 
موتور 22568116862 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
«يزد»

كارت و بيمه نامه خودرو سواري پژو 
پارس مدل 96 به رنگ سفيدـ  روغني 
به شماره پالك 84ـ864س56 شماره 

موتور 124K1061941 و شماره شاسي 
831192 و همچنين گواهينامه پايه دو 
به نام عبدالرسول خادمي به شماره ملي 
2500146391 فرزند عيسي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشند.
(بندرعباس)

سند و برگ تردد يك دستگاه 
خودروي سواري استيشن سيستم 

هيونداي تيپ سانتافه مدل 
2015 رنگ مشكي شماره موتور 

G4KEEU489265 شماره شاسي 
KMHSU81CDFU409532 شماره 
پالك 29845ـ اروند بنام مريم دريس 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آبادان

شناسنامه مالكيت سواري پژو 405 مدل 94 به شماره پالك 
657د94ـ ايران31 و شماره موتور: 139B0093636 و شماره 

شاسي: NAAM31FE0FK713472 به نام ناصر خيرالهي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.(خرم آباد)

برگ سبز مزدا وانت دوكابين مدل 1390 
به شماره پالك 62ـ356د15 و شماره 
موتور FE147360 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

كارت، سند، برگ سبز خودرو 
پرايد مدل 85 به شماره 

انتظامي 629د19ايران73 به 
شماره 1561039 به شماره 

 S1412285216834 شاسي
به نام عليرضا اميري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است.
داراب

سند قطعي خودرو دوو سيلو مدل 1376 
به شماره 132057 مورخ 1388/9/19 
دفتر 153 تهران مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

 405 TU5 اينجانب رضا حياتي مالك خودرو پژو
شماره انتظامي 935د65ايران19 با شماره 
بدنه NAAM31FE4JK713449 شماره 

164B0207823 مدل 1397 بعلت فقدان اسناد 
فروش سند كمپاني تقاضاي رونوشت اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز از نشر آگهي به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 
مقرر اقدام خواهد شد.

همچنين شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) آن 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى تغييرات شركت آريا الجورد اسپيدان با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 512262 و شناسه ملى 14006906577 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/08/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــــد: صالح درگاهى به شــــماره ملى 0062156373 -مرضيه درگاهى به 
شماره ملى 0075559171 به ســــمت اعضاى هيئت مديره براى بقيه مدت تصدى 

هيئت مديره انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312304) 

آگهى تغييرات 
شركت پااليشگاهى پترو پيمان دانا سهامى خاص

 به شماره ثبت 458827 و شناسه ملى 14004321889 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: -سيد على اصغر عالمه به شـــماره 5159797173 به سمت 
رئيس هيئت مديره و رســـول يحيى زاده ســـلطان احمدى به شماره ملى 
0050720481 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و محمد على خاورى 
به شماره ملى 2649135905 به ســـمت مديرعامل و عضوء هيئت مديره 
تعيين گرديند. -كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اســـالمى با امضاء ثابت مديرعامل و يكى 
از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و ساير نامه هاى ادارى و كليه 
اوراق ادارى، عادى و مكاتبات بدون تعهد با امضاء مديرعامل و مهر شركت 

معتبر مى باشند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312302) 

آگهى تغييرات
شركت سرمايه گذارى صنعت گردشگرى ايرانيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 249850 و شناسه ملى 10102903410 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1396/04/31 و مجوز 
شماره 2317 مورخ 97/2/17 اداره كل ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى 
اســــتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: ترازنامه و صورتحساب سود و زيان دوره 
مالى منتهى به 1395/12/30 به تصويب رســــيد. آقايان فريدون محموديان با كد 
ملى 3255600189، سيد حسين امينى با كد ملى 4621283197 و خانم فروزان 
محموديان با كد ملى 3250710105 به عنوان اعضا هيئت مديره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند موسسه حسابرســــى و خدمات مالى و مديريت آبتين محاسب پارس 
(حسابداران رسمى) به شناســــه ملى 10380623614 بعنوان بازرس اصلى و خانم 
سارا ســــحابى با كد ملى 0059235497 بعنوان بازرس على البدل براى سال مالى 
منتهى به 1396/12/29 انتخاب گرديدند. روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج 

آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312301) 

آگهى تغييرات 
شركت سرمايه گذارى صنعت گردشگرى ايرانيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 249850 و شناسه ملى 10102903410 
به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1396/04/31 و مجوز شماره 2317 
مورخ 97/2/17 اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دســــتى و گردشگرى استان تهران 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: آقاى فريدون محموديان بــــا كد ملى 3255600189 
(رئيس هيئت مديره)، خانم فروزان محموديان با كــــد ملى 3250710105 (نائب 
رئيس هيئت مديره) و آقاى سيد حســــين امينى با كد ملى 4621283197 (عضو 
هيئت مديره) آقاى افشــــين امينــــى با كد ملى 0937966908 خــــارج از اعضاى 
هيئت مديره به عنوان مدير عامل شــــركت تعيين گرديدند. هيئت مديره وظايف و 
اختيارات خود را برابر اساســــنامه به مدير عامل تفويض نمــــود. كليه اوراق بهادر و 
اسناد تعهد آور از قبيل چك، سفته، برات و قرارداد ها با امضاء مدير عامل و يك نفر 
از اعضاى هيئت مديره به همراه مهر شــــركت و در غياب مدير عامل با امضاى دو نفر 
از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شــــركت معتبر باشد همچنين مكاتبات عادى با 

امضاء مدير عامل با مهر شركت داراى اعتبار خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312303) 

آگهى تغييرات 
شركت آريا الجورد اسپيدان با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 512262 و شناسه ملى 14006906577 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/30 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: مرضيه درگاهى به شماره ملى 0075559171 

با پرداخت مبلغ 3000000 ريال به صندوق شـــركت در رديف شركاء قرار 

گرفت. سرمايه شركت از مبلغ 300000000 ريال به مبلغ 303000000 

ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد. ليســـت 

شـــركاء پس از افزايش به شرح ذيل مى باشد: صالح درگاهى به شماره ملى 

0062156373 داراى مبلـــغ 297000000 ريال كورش عطائى اهرى به 

شماره ملى 0453644899 داراى مبلغ 3000000 ريال مرضيه درگاهى 

به شماره ملى 0075559171 داراى مبلغ 3000000 ريال 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312305) 

آگهى تغييرات شركت ثمين تجارت شمسا سهامى خاص
 به شماره ثبت 506378 و شناسه ملى 14006601457 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد: سرمايه 
شركت از مبلغ5000 ميليون ريال به مبلغ 43000000000ريال منقسم به 4300000 سهم 10000 
ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 

وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312296) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص
 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1393/04/30 و مجوز به شماره 
122/28385 مورخ 96/09/04 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسى مفيد راهبر به شناســـه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى يك سال 
مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات به منظور درج آگهى ها و اطالعيه هاى 

شركت انتخاب گرديد. تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى92 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312294) 

آگهى تغييرات شركت احداث و توسعه پروژه هاى ويژه مپنا سهامى خاص
 به شماره ثبت 254117 و شناسه ملى 10102945235 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: سرمايه 
شــــركت از مبلغ 50000000000 ريال به مبلغ 350000000000ريال منقسم به 350000000 سهم 
1000 ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده وسود انباشته افزايش يافته است. ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312299) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى پى سپار پرديس سهامى خاص
 به شماره ثبت 105323 و شناسه ملى 10101492145 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: محل شركت به استان تهران -شهرســـتان تهران -بخش مركزى -شهر تهران-محله الهيه-

كوچه نيلوفر-خيابان شهيد ســـيد مرتضى فياضى-پالك 48--طبقه پنجم-واحد 24كد پستى 
1964936978 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312298) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص
 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1392/09/25و 
مجوز به شــــماره 122/28385 مورخ 96/09/04 ســــازمان بورس و اوراق بهادار 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: موسســــه حسابرســــى مفيد راهبر به شناســــه ملى 
10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى يك ســــال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه كثيراالنتشــــار اطالعات به منظور درج آگهى ها و اطالعيه هاى شــــركت 
انتخاب گرديد.محمد ســــخائى فوالدى به شــــماره ملى 1287957161 به سمت 
رئيس هيئت مديره و حميد پاداش زيوه به شــــماره ملى 5048883195 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره و عليرضا نامدارى به شماره ملى 1219401773 به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند.كليه اسناد و اوراق 
بهادار و بانكى و تعهدآور از قبيل چك، ســــفته: بروات، قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاى متفق مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضاى 
دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شــــركت و ساير مكاتبات ادارى با امضاى 
مدير عامل و مهر شــــركت داراى اعتبار مى باشد.تراز نامه و حساب سودو زيان سال 

مالى90 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312295) 

آگهى تغييرات شركت قند مرو دشت سهامى عام 
به شماره ثبت 12930 و شناسه ملى 10100495902 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/08/26 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد: صورتهاى مالى مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زيان براى سال مالى 

منتهى به 1397/04/31 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى بهرادمشار به شناسه 

ملى 10840017999 بعنوان بازرس اصلى و موسســــه حسابرســــى آزموده كاران 

شناســــه ملى 10100468600 بعنوان بازرس على البدل براى سال مالى منتهى به 

1398/04/31 انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى 

شــــركت تعيين گرديد. اعضاى هيئت مديره به شرح زير انتخاب گرديد: آقاى حسن 

رسوليان به شماره ملى 0041064666 به عنوان عضو اصلى شركت سرمايه گذارى 

ملى ايران به شناســــه ملى 10100686779 به عنوان عضو اصلى شركت سرمايه 

گذارى صنايع ايران به شناســــه ملى 10101324421 به عنوان عضو اصلى شركت 

فرزان تجارت پارميس به شناسه ملى 10103989631 به عنوان عضو اصلى شركت 

شيمى صنعت فرزان به شناسه ملى 10101566992 به عنوان عضو اصلى 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312297) 

آگهى تغييرات
 شركت مطالعات مواد معدنى زرآزما سهامى خاص

 به شماره ثبت 254868 و شناسه ملى 10102951918 
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت دو ســــال 
انتخاب گرديدند: آقاى مهدى شــــكوريان به شــــماره ملى 3930796309 و آقاى 
بهرام اجاقى به شــــماره ملى 2949812570 و آقاى مرتضى مومن زاده به شماره 
ملى 0602167388 -موسسه حسابرسى و بهبود سيســــتمهاى مديريت مفاهيم 
حساب جامع حسابداران رسمى با شناسه ملى شماره 10103564803به نمايندگى 
حميدرضا نيكخواه با كد ملى به شــــماره 0061373461 به عنوان بازرس اصلى و 
خانم پرســــتو حيدرى احمدوند كد ملى 3255421624 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يك ســــال مالى انتخاب شــــدند. -ترازنامه و حساب سود و زيان شركت 
منتهى به سال 96/12/30 مورد تصويب قرار گرفت. -روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312300) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص
 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1392/09/27 و مجوز به 
شماره 122/28385 مورخ 96/09/04 ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناســـه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى 
مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات به منظور درج آگهى ها و 

اطالعيه هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312289) 

آگهى تغييرات 
شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص

 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/04/31 
و مجوز به شـــماره 122/28385 مورخ 96/09/04 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: موسســـه حسابرسى مفيد راهبر شناسه 
ملـــى 10861836531 به عنـــوان بازرس قانونى براى يك ســـال مالى 
انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات بـــه منظور درج آگهى ها 
و اطالعيه هاى شـــركت انتخاب گرديد. محمد سخائى فوالدى به شماره 
ملى 1287957161، حميد پاداش زيوه به شـــماره ملى 5048883195 
و عليرضـــا نامدارى به شـــماره ملى 1219401773 بـــه عنوان اعضاى 
هيئت مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند.تراز نامه و حساب سودو 

زيان سال مالى95 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312290) 

آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص

 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1390/05/05و 
مجوز به شــــماره 122/28385 مورخ 96/09/04 ســــازمان بورس و اوراق بهادار 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: موسســــه حسابرســــى مفيد راهبر به شناســــه ملى 
10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى يك ســــال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه كثيراالنتشــــار اطالعات به منظور درج آگهى ها و اطالعيه هاى شــــركت 
انتخاب گرديد. محمد ســــخائى فوالدى به شــــماره ملى 1287957161 به سمت 
رئيس هيئت مديره و حميد پاداش زيوه به شــــماره ملى 5048883195 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره و عليرضا نامدارى به شماره ملى 1219401773 به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.كليه اسناد و اوراق 
بهادار و بانكى و تعهدآور از قبيل چك، ســــفته: بروات، قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاى متفق مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضاى 
دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شــــركت و ساير مكاتبات ادارى با امضاى 

مدير عامل و مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312288) 



مسئوالن مراقب حركتهاي مشكوك در مسابقههاي فوتبال باشند!

neveshteh@ettelaat com

گفته ها و نوشته ها

 ورزش در كنـــار كاركردهـــاي گوناگون مانند 
حفظ سالمت و تندرستي انسان، سرگرمي، كمك به 
رونق اقتصادي و نشاط اجتماعي، نقش مهم ديگري 
هم دارد و يكي از عوامل همبســـتگي ملي در سطح 
كشوري و همبستگي انساني در سطح جهاني است و 
نمادِ رويدادِ جهاني المپيك به زيبايي بيانگر اين نقِش

وحدت بخش و انساني است.
 شوربختانه مدتي است كه فوتبال باشگاهي ما 
گرفتار معضل عجيب و آزاردهندهاي شده است، عدهِ
اندكي كه به نظر ميرسد در اليههايي از تماشاگران و 
هواداران يكي از باشگاههاي ليك برتر نفوذ كردهاند، با 
اعمال ناشايست خود فضاي ورزشي كشور را آلوده 
ميكننـــد. اين كارها كه در آغاز به برخي رفتارهاي 

زشـــت و زننده نابهنجار و به دور از فرهنگ ايراني 
محدود مي  شد، چندي است كه سيماي نويني يافته 
است؛ از جسارت به پرچم ايران و سردادن شعارهاي 
شرم آور گرفته تا برافراشتن پرچم كشورهاي بيگانه 
و «نشان»هاي گروهك هاي شوونيسِت تجزيه طلب، 
يا به اهتزاز درآوردن پرچم تيمهاي باشگاهي خارجي 

در بازي با نمايندگان باشگاهي كشورمان!
 اين رفتارهاي ساديستيك، فراي بُعِد ضدميهني 
آن، نمايانگـــر ژرفاي روان نژندي و ذهن بيمار اين 

افراد است.
 اين ويروس ناشناخته، كه گويا هرچندگاه يكبار 
«جهش» هم مي  كند، در يكى  از شـــاهكارهاى خود 
اقدام به برافراشـــتن پرچم گروهك هاي تروريستي 

فعال در سوريه كرده است! يعني همان گروهك هايي 
كه در به شهادت رساندن جمعي از بهترين فرزندان 
ايران -مدافعان حرم- نقش داشته اند؛ و تا كنون نيز 
چند حمله تروريســـتي وحشيانه در كشورمان انجام

 داده اند!
 اما آنچه  كه در اين ميان بيش از همه ناراحت 
كننده و پرسش برانگيز است، سكوت و بي تفاوتي 
نهادهـــاي قانوني مربوطـــه در برخورد با اين اراذل 

است.
 آيا واقعاً اين نهادهاي محترم از شناســـايي و 
دستگيري اين عده انگشت شمار در محيط كوچك

و بسته يك ورزشگاه ناتوان هستند؟
 اينها ديگر چه رفتارهايي بايد داشـــته باشـــند 

تا مســـئوالن محترم با اندكي احساس خطر، با آنان 
برخورد كنند؟ ملت بردبار و شريف ايران تا كي بايد 
نظارهگر چنين اهانتهاي گستاخانهاي   باشد؟ بهراستي 
ايـــن مضحكهِ چندشآور تا كي بايد ادامه يابد و آيا 
مسئوالن گرامي متوجه هستند كه ادامه اين روند، چه 
آسيبهاي سنگين و -خداي نكرده- جبرانناپذيري 
دارد؟ آيا دســـتاندركاران ورزشي كشور ميدانند كه 
عدم آسيبشناســـي و مقابله با اين جريان خطرناك 
ميتواند به ســـرايت آن به برخي از ديگر باشگاهها 
بيانجامد؟ بايسته است تا بيش از اين دير نشده است، 
بـــا برخورد قاطِع قانوني بـــه اين معضل پايان داده 

شود.
علي سعيدي

سهشنبه 18 دي 1397ـ    يكم جمادياالول  1440ـ    8  ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27192

راهكارهاي حل مشكالت فرهنگيان
ارديبهشـــت ماه 1358 با گروه 5 پايه يك و مدرك فوقديپلم، به 
اســـتخدام رســـمي آموزش و پرورش درآمدم و حقوقم براســـاس حكم 
كارگزينـــي 4هـــزارو900 تومان بود كه براي يك ماه و نيم خدمت تا آخر 
خرداد 7هزارو350تومان دريافت كردم و 3هزارتومان هم بابت طرح كارانه 
گرفتم كه در مجموع 10هزارو359 تومان شـــد كه براساس دالري 7تومان 
معادل يك هزارو478دالر ميشد كه اگر در حال حاضر آن را به دالر بازار 
آزاد با نرخ 12هزارتومان ضرب كنيم 17ميليون و 736هزار تومان ميشد و 
به همين دليل كاركنان ساير ادارات با ولع خاصي استعفاء ميدادند و به هر 

طريق خود را به استخدام آموزش و پرورش درميآوردند .
امروزه كه بازنشسته شدهام، حقوقم براساس قيمت ارز آزاد 140دالر 
خواهد شـــد، پس تحصيالت در حين كار و سابقه و سنوات چه ميشود 
و كار از كجا لنگ است؟ آيا وزير آموزش و پرورش و نمايندگان مجلس 
نميتوانند از وزرايي كه به كارمندان خود حقوقهاي باال ميدهند، بپرسند از 
كجا تأمين اعتبار ميكنند تا آموزش و پرورش هم همان كار را كند؟ واقعًا
تعجبآور نيست كه روز استخدام حقوقت 700دالر و بعد از 40سال خدمت 
140دالر شود، ديگران رياضيات ضعيفي دارند يا من؟ روزي مسئوالن قواي 
مجريه و مقننه تحت عنوان طبقهبندي مشاغل سر و صدا راه انداختند، اما 

هيچ فايدهاي براي كاركنان آموزش و پرورش نداشت.
 روزي دولـــت و مجلـــس زميـــن و زمان را به هم ريختند كه طرح 
معجزهگر نظام هماهنگ حقوقها اجرا ميشود اما بعد از تأخير چندساله 
ديديم كه نظام هماهنگ همه چيز داشت بهجز همسانسازي بخصوص در 

آموزش و پرورش!
از طرفي چندين بار از طريق رســـانهها تأكيد شـــد كه بهدليل شرايط 
جنگ تحميلي افزايش حقوق ساالنه براي كاركنان دولت اجرا نخواهد شد و 
اين حق قانوني آنها بود كه متأسفانه به فراموشي سپرده شد. از طرفي طبق 
اســـتانداردهاي بينالمللي تدريس در دبيرستانها در سيكل دوم 22ساعت، 
سيكل اول 24ساعت و ابتدايي 28ساعت در هفته بود كه متأسفانه مسئوالن 
وقت آموزش و پرورش كه دم از قوانين بينالمللي ميزدند و خود را انقالبي 
ميدانستند، تحت عنوان جنگ عمًال اين حق قانوني را از آنها سلب كردند 
و در نتيجه حاصل اين شـــد كه آموزش و پرورش بهدليل دغدغه حقوق 
و چندشـــغله بودن معلمان براي امرارمعاش عمًالنتواند تعليم و تربيت را 
آنچنان كه مورد نظر است، به عمل آورد و حاصلاش بيتعهدي در برخي 
از اقشار جامعه است. در جامعه ما حقوق كاركنان فرهنگي با ريال است 
و خريدهايشان با دالر، پس  همانطور كه كشور ما موازين بينالمللي را 
مالك عمل قرار ميدهد، چرا حقوق فرهنگيان شاغل و بازنشسته را براساس 
معيارهاي بينالمللي مدنظر قرار نميدهند؟ به هرحال راهحلهاي زير ميتواند 

غبار مشكالت را از چهره فرهنگيان شاغل و بازنشسته بزدايد:
ـ طرح كارانه بايد ســـريعاً در هرماه اجرا و درمان فرهنگيان رايگان 

شود
ـ موقع بازنشستگي يكهشتم حقوق آنان كسر ميشود كه بايد با درصد 

افزايش ساالنه به آنها پرداخت شود.
ـ حقوق پلكاني معكوس كه يك طرح ظالمانه است، بايد متوقف شود 

و به همه افزايش يكسان حقوقها تعلق گيرد.
ـ صدا و ســـيماي جمهوري اســـالمي نبايد طلبكاريهاي استحقاقي 
چندســـاله شاغالن و بازنشستگان آموزش و پرورش را رسانهاي و آنان را 
بدنام كند. همانطوريكه همه وزارتخانهها افزايش حقوق و پرداختهايي 

دارند، اما صدايش در نميآيد!
ـ تمامي فرزندان فرهنگيان تحت عنوان پيشدبستاني، حقالتدريس و 
سربازمعلم متقاضي با داشتن سابقه تدريس، بايد به  استخدام رسمي آموزش 
و پرورش درآيند در دهه پنجاه اگر كسي 100 روز در ادارهاي كار ميكرد 

كسي حق اخراج او را نداشت و به منزله رسمي شدن بود.
ـ افزايش ساالنه حقوقها براساس نرخ واقعي تورم موجود در بازار 

باشد نه آنچه كه مسئوالن ميگويند.
ـ مزاياي اجتماعي بايد داراي تخفيفات باشـــد (مانند هواپيما، قطار، 
اتوبوس  هاي شـــركت واحد و مســـافرت و هتلها) و به كارت منزلت 

بازنشستگان بايد اهميت داده شود.
ـ  فرهنگياني كه بعد از بازنشســـته شـــدن به دليل عشق و عالقه به 
تخصص و كار30ساله آموزش و پيشگيري از آلزايمر و فراموشي و حضور 
بيشتر در جامعه ادامه تحصيل دادهاند، مدارك شان از نظر حقوقي، از زمان 
فارغالتحصيل شـــدن بايد برايشان محاســـبه شود و سازمان امور اداري و 
استخدامي در اين راه پيشقدم باشد، زيرا طبق قانون، بازنشستگي حالتي از 

شاغل بودن است.
بيتاله باباديـ اهواز

با ديابت زندگي را شناختم!

حدود 24 ســـال از عمر ديابت نوع 1 من ميگذرد، عجيبترين اتفاق 
زندگيم كه در ابتدا ترســـناك و مملو از احســـاس«دنيا به آخر رسيدن» بود. 
همان احساس تلخ زمان بمباران تهران! احساس ترس و در گوشهاي از خانه 

پناه گرفتن و انتظار اينكه هر لحظه دنيا به آخر برسد!
وقتي خبردار شـــدم كه به ديابت مبتال شـــدهام و بايد انســـولين بزنم،
 به ياد دارم بزرگترهاي خردمند زندگيام حرفهايي ميگفتند از جنس«حتمًا

در آن حكمتي است»، يا «توكلت به خدا باشد» و يا «الخير في ماوقع». اعتراف 
ميكنم كه اين جملهها را خيلي نميفهميدم و جدي نميگرفتم، اما ديابت را 
به زودي كنترل كردم و خيلي سريع آن احساس ترسناك اوليه از ميان رفت 

و فهميدم كه دنيا به آخر نرسيده است.
حال با نزديك شدن به پايان دهه چهارم زندگيام، وقتي به تأثير اين اتفاق 
به ظاهر ناخوشايند در زندگيام فكر ميكنم، انگار برايم روشنتر ميشود كه 
ابتال به ديابت براي شخص من، نه فقط به آخر رسيدن دنيا نبود، بلكه موهبتي 

بزرگ در زندگي بود. 
حرفي كه ابتدا برايم خندهدار بود. داشتن ديابت، من را به سمت انجام 
يك پروژه دانشگاهي در درس «كارآفريني» كشاند كه ايده اصلي «گابريك» 
در آن شكل گرفت. تأسيس و پيشرفت گابريك كه لحظه به لحظه 12 سال 
زندگياش برايم خودشناسي، يادگيري و پخته شدن به همراه داشت، تا جايي 
كه معناي زندگي خود را در هدايت سازمانهاي مردم نهاد و پرورش مديران 

انساندوست و توانمند يافتم.
موهبت ديابت براي من پيدا كردن مأموريت زندگيام بود و چقدر احساس 
خوشبختي است كه انسان بتواند مأموريت واقعي زندگياش را پيدا كند و هر 
روز در راه تحقق آن گام بردارد و براي من در اين روزها چه آشناست شعر 

معروف سعدي شيرازي:
گـــر ايـــزد ز حكمت ببنـــدد دري

ز رحمـــت گشـــايد در ديگـــري
در 2 سال گذشته اين افتخار را پيدا كردم تا به عنوان مدرس در همكاري 
با موسسه حاميان فردا در دانشگاه صنعتي شريف، به آموزش مديران خيريهها 

و سمنها در حوزه «مهارتهاي رهبري» بپردازم. 
انگار بهترين كار دنيا را انجام ميدادم گويي در پرورش مديران عاشقي كه 
دغدغه جامعه و ديگران را داشتند، نقش بازي ميكردم و به آنها اميد و اشتياق 

ميدادم كه مسير درستي را براي زندگي انتخاب كردهاند.
اين افراد مدير سمنهايي بودند كه در مسير حمايت از كودكان كار، حفظ 
محيطزيست، بخشش افراد محكوم به اعدام، مبارزه با فقر و آباداني روستاهاي 
محروم گام برميداشتند و اين دقيقاً آن چيزي بود كه به دنبالاش بودم. اين 

مأموريت زندگي من بودو من اين احساس را مديون ديابت هستم!

مهندس هرمز كيخانزاده 

تقاضا از مسئوالن براي تكميل تونل اربعين

سالها است كه تونل اربعين به عنوان بزرگترين تونل غرب كشور واقع 
در گردنه قالجه و حد فاصل اســـتانهاي ايالم، كرمانشـــاه و شهرستانهاي

 ايوان غرب، گيالن غرب و اسالم آباد به نام تونل اربعين احداث شده است 
كه جاي تشكر دارد، چرا كه فاصله ايالم تا كرمانشاه را با حذف 15كيلومتر 
گردنه، نزديك به 30دقيقه كاهش داده و بسياري از تصادفات رانندگي در اين 

گردنه جلوگيري كرده است.
 گردنه «قالجه» كه مانند گردنه اسدآباد همدان جزو نقاط برفگير غرب 
كشور است، به توجه و همكاري وتالش و مشاركتهاي مسئولين استان ايالم 
و پيمانكار متولي اين پروژه نياز دارد، زيرا قرار بود كه اين طرح در هفته دولت 
و يا دهه مبارك فجر سال گذشته افتتاح شود كه باتوجه به نبود امكانات كامل 
و از جمله سيستم روشنايي و سيستم تهويه هوا، رفت و آمد خودروها بدون 
امكانات الزم در اين تونل برقرار است و متأسفانه هر لحظه امكان حوادث 
رانندگي در آن وجود دارد. چرا كه سيستم روشنايي تونل به طور كامل نصب 
نشده است و امكان ديد عليرغم رفت و آمد فراوان خودروها در اين تونل 
كافي نيست، كه جا دارد مسئوالن در اين مورد چارهانديشي كنند تا در دهه 
مبارك فجر انقالب اسالمي با رفع نواقص تونل «اربعين»، مردم شاهد افتتاح 
كامل اين طرح باشند، در حال حاضر نيز با توجه به نواقص تونل ضرورت 
دارد گشت منظمي در داخل تونل با امكانات كامل وجود داشته باشد و اين 
در شرايطي است كه توسط پيمانكار فقط يك دستگاه وانت بدون امكانات 
كافي در نظر گرفته شده است كه معلوم نيست در مواقع بحران، چه خدماتي 

به وسيله آن ميتواند انجام گيرد.
علي خان حاتميـ  ايوان غرب ، استان ايالم

وقتي كارتخوان  مطب به سرقت ميرود!

در اين غريبستان خاك، آدمي حقيقتًا
غريب و ناآشنا و تنهاست اما درك اين مهم 
در طول زندگي، به تأخير ميانجامد و در 
اين مديد، آنچه به جاي غربت و تنهايي بر 

انسان خودنمايي ميكند، غفلت است!
انســـان غافل خود را در اُنس و پيوند 
با ديگران و در خويشـــي و تعلق ميبيند 
و بدينظاهر فريبنده مغرور ميشود، گرچه 
بارها شـــرايطي رخ ميدهد كه تنهايي و 
ناآشنايياش را با خلق و خويش و بيگانه 
تجربـــه ميكند اما قهر و غلبة غرور، او را 
از ايـــن تنبـــه و درك غربت و تنهايي باز 

ميدارد!
چه تجربههاي شرنگيني كه به محض 
مرگ پدر در مقام تقسيم ارث، برادران دلبند 
و خواهران مهربان، ناگزير به درك برخي از 

وجوه بيگانگي خويش از هم ميشوند!
چه دوســـتاني كه از نعمت دارايي و 
اعتبار ساقط ميشوند و وقتي نزد هم پيوندان 
رجوع ميكنند، ديگر خود را تنها و غريب 
مييابند! چه آبرومنداني كه در مقام بلندي 
و وااليي با همه اصناف در پيوند بودند و 
بـــه محض باختن آن آبرو و اعتبار، مورد 
نفرت يا حداقل مورد بياعتنايي نزديكترين 
همپيوندان واقع ميشـــوند و زهر غربت و 
تنهاييشان را ميچشند! اين تنهايي چه به 
قهر و چه به حكم بلوغ، در مسير زندگي، 

يك ضرورت است! 
بزرگي گفته است (ال تغرنك كثرةالناس 
النك تموت وحدك و تحاسب وحدك!) 
كثرت مردمان تـــو را نفريبد كه تو 

تنها خواهي ُمرد و تنها به پاي حســـاب 
خواهي آمد!بر اين اساس شايسته است كه 
پيش از تحميل دردناك تنهايي، با آن آشنا 
شـــويم و نام و نشان و هويت و خاصيت 
و نقش او را بپرسيم، چرا كه با آن جاودان 

خواهيم بود! 
شـــايد تنهايي، از پيوندهاي سست و

 تار و پودهاي عنكبوتي اين دنياي سست 
پيمان عزيزتر و قابل پيوندتر باشد!

براي آشـــنايي با تنهايي به سوي آن 
اتجاه و تمايل نشان دهيم و از خلوتها و 

عزلتها بهره بجوييم! به قول مولوي: 
«هر چه از وي شاد گردي در جهان 

از فـــراق او بينديـــش آن زمان 

زانچه گشتي شاد بس كس شاد شد 
آخر از وي جست و همچون باد شد 

از تو هم بجهد تو دل بر وي منه 
پيش از آن كو بجهد از وي تو بجه». 
تنهايي مهربانترين انيس هر كس است، 
اما نا مأنوس و غريب مينمايد و به همين 
دليل با سردي و سختي مورد شناسايي قرار 

ميگيرد، اما اگر كســـي توفيق خويشي و 
پيوندي با آن پيدا كرد و هم عناني با آن را 
برگزيد، ارجمندتر و وفادارتر و دلپذيرتر از 

آن چيزي نخواهد جست!
اين انس و آشنايي با تنهايي، با تلخي
بريدن يا بريدهشدن تمامي شريانهاي پيوند 
بـــا تمامي عناصر اين عالم همراه خواهد 
بود، مانند گسستن شريانهاي پيوند جنين 
از مـــادر و تولد او كه اولين تجربه تنهايي 

است! 
چندين رگ و ريشـــه پيوند در جنين 
منقطع ميشـــود، تـــازادن و تولد محقق 

ميگردد! 
هر قطع پيوندي، قســـطي از تولد و 
حصهاي از آزادي و منزلتي از بلوغ شايان 

شالوده آدمي است! 
اين خويشي با بيگانگي، بايستهترين 
و مقبولترين تنبه و پيوند اســـت كه به 
انســـان امكان ميدهد بر هر چه در عالم 
اســـت، از شـــريف و وضيع و سهل و 
دشـــوار، به ديده استغنا و رهايي و آرامش 

بنگرد!
اين خاك ســـيه كاسه را كه در برابر 
نان، جان ميستاند و منت مينهد، به پستي 
و فرومايگي بســـنجد و از آن بينياز باشد 
و بيم خست و ناپيداريش را از دل بزدايد، 

به گفته حافظ: 
برو از خانة گردون به در و نان مطلب 

اين سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را!

دكتر سيد حبيب نبوي  

در مـــورد ضروري بودن يا نبودن كارتخوان در 
مطب پزشكان اين روزها حرف و حديث بسيار و بازار 
آن در محافل پزشكي همچنان داغ است چرا كه متوليان 
سالمت، پزشكان را موظف به مجهز كردن مطبهاي 
خود به دســـتگاهكارتخوان كردهاند و عدول از آن را 

فرار مالياتي تعبير ميكنند. 
حال اين ســـؤال مطرح است كه تا قبل از ورود 
ايـــن ارمغان فنآوري به بـــازار مميزهاي دارايي بر 
چه معياري ماليات پزشـــكان را محاسبه ميكردهاند 
نكند آنچه كه تاكنون وصول كردهاند، عليالحســـاب 
براي پاگشـــايي كارتخوانها به عرصه طبابت بوده

 است! 

حال كه چنين اســـت، تكليـــف كارتخوانهايي 
كه از مطب پزشـــكان دزديده ميشـــود، چه خواهد

 بود؟
موقعيت مطب من در ساختمان پزشكان مشرف 
به ميدان بزرگ نازيآباد است كه با حاشيه امنيتي باال، 
در برابر كانكس نيروي انتظامي قرار دارد، با اين وجود 
سارق شبانه  به مطب من شبيخون زد و پس از تخريب 
حفاظ و شكستن لوالي در، به مطب رخنه كرد و هر 
چه در دســـترس ديد، با خود برد، از لوازم جراحي 
بخيه تا گوش ســـوراخكن و الجرم چون چشماش به 
دستگاه كارتخوان افتاد، از آن نيز غافل نشد و آن را 

هم با خود بُرد!

پـــس از آن مأمور آگاهي آورديم كه طبق معمول 
از آشـــنا بودن ســـارق حرف زد و اينكه كسي با من 
خصومت شـــخصي داشته است. از اجناس به چپاول 
رفته صورت جلسه كرديم و بُرديم تحويل بانكي داديم 
كه كارتخوان را از آنجا گرفته بوديم و درخواســـت 
تجديد دستگاه كارتخوان را داديم كه وجود آن براي 

مطب الزامي است. 
مسئوالن بانك گفتند تا غرامت دستگاه مفقوده را 
نپردازم، دستگاه جديد را نصب نخواهند كرد. هر چه 
پافشاري و صورت لوازم مسروقه را رو كردم، ترتيب 
اثر ندادند و گفتند چه سيل بيايد مطب تو را با خود 
ببرد، چه زلزله بيايد و خودت را با دســـتگاه زير آوار 

مدفـــون كند و چـــه دزد بيايد و كارتخوان را با خود 
ببرد، اين دســـتگاه امانت بوده است و شما امانتدار 
و بايـــد غرامـــت آن را بپردازيد، كه به ناچار غرامت 
آن را پرداختم و بالفاصله دســـتگاه جديدي را نصب

 كردند. 
حال نميدانم اين دستگاههاي كارتخوان را چگونه 
در بازارهاي مكاره به چوب حراج ميفروشند و يا علنًا
در پيامك ها و رســـانهها فروش آن را تبليغ ميكنند و 
در شرايطي كه خريد و فروش چنين دستگاههايي بايد 
در انحصار بانك ها باشـــد، چرا از بساط دورهگردهاي 

دستفروش سر  در ميآورد؟    
دكتر عبدالحميد حسيننيا

خويشي با بيگانگي، گسست از خويشي! 

شركت تالون در نظر دارد تعداد يك دستگاه 
آپارتمان با مشخصات ذيل را از طريق مزايده 

عمومي با قيمت پايه كارشناسي به فروش برساند:

آگهى مزايده شماره 97/07

 –

–  –  –

آگهى تغييرات شركت پيشگام يزد صنعت فرس تفت سهامى خاص 
به شماره ثبت  1080و شناسه ملى 14004751951

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق شهيد مفتح شركت سهامى عام 
به شماره ثبت  12335 و شناسه ملى 14005669893

آگهى تغييرات قرض الحسنه حضرت زهرا س موسسه غير تجارى 
به شماره ثبت  3 و شناسه ملى 10820000254

 " "

آگهى تغييرات قرض الحسنه حضرت زهرا (س) موسسه غير تجارى 
به شماره ثبت  3 و شناسه ملى 10820000254

آگهى تغييرات 
شركت توليد نيروى برق شهيد مفتح شركت سهامى عام 
به شماره ثبت  12335 و شناسه ملى 14005669893

آگهى تغييرات
شركت انبارهاى عمومى و خدمات گمركى البرز قزوين 

(سهامىعام) 
به شماره ثبت  160 و شناسه ملى 10100698965

– –

–

قيمت پايه (ريال)ميزان مالكيتكاربريعرصه (مترمربع)آدرس/ قطعه/ پالك ثبتيرديف

1/535/000/000ششدانگمسكوني180شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 1409/6872

1/535/000/000ششدانگمسكوني180شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 2409/6873

1/570/000/000ششدانگمسكوني178شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 3409/6874

1/745/000/000ششدانگمسكوني198شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 4409/6875

1/700/000/000ششدانگمسكوني200شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 5409/6876

1/600/000/000ششدانگمسكوني200شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 6409/6877

2/115/000/000ششدانگمسكوني240شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 7409/6878

2/115/000/000ششدانگمسكوني240شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 8409/6879

1/600/000/000ششدانگمسكوني200شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 9409/6880

1/700/000/000ششدانگمسكوني200شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 10409/6881

1/745/000/000ششدانگمسكوني198شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 11409/6882

2/030/000/000ششدانگمسكوني230شاهينشهرـ مجموعه مسكوني بُرم به پالك ثبتي 12409/6936

مزايده
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

573

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

مىدانيم كه هر تريلى در هر سفر نمىتواند بيش از يك كانتينر 
حمل كند و از آنجا كه سر و كار ما با 10 ميليون كانتينر در سال است، 
مىتوان پيشبينى كرد كه خيلى زود جادهها با اين حجم تريلرهاى بلند، 
قرق شود. از سوى ديگر هر قطار مىتواند نزديك به 50 كانتينر را در 
يك سفر جابجا كند و با نبود تقاطعهاى همسطح، هيچ ترافيك سنگينى 
هم ايجاد نمىشود و مطمئن هم بودم كه در زمان استعفاى من، بودجه 

كافى براى ساخت راه آهن دوخطه وجود داشت.
در جريان اقامت دو هفتهاىام در ژاپن بعد از اســـتعفا، خبرهايى 
به گوشم رسيد حاكى از اينكه نخست وزير، اجراى اين پروژه را به 
تعويق انداخته است. ترديدهاى زيادى برايم پيش آمد و اگر پيش از 
آن با خود عهد نكرده بودم كه دخالتى نداشته باشم، چيزى مىگفتم. 
در اين باره با كسى صحبت نكردم ولى خيلى ناراحت شدم و از اينكه 
[نخست وزير] خلف وعده كرده بود، شوكه شدم. اين كار بالفاصله 
پس از استعفايم صورت گرفت، به همين دليل محال بود قولى را كه 

به من داده بود فراموش كرده باشد.
بالفاصله عقبگردهاى ديگرى هم صورت گرفت. سرمايه گذارىهاى 
كه پنج سال براى تأمين آن  عربى در پروژه انرژى آبىـ  برقى "باكون" 
فعاليت كرده بودم لغو شد و سپردهاى كه بيش از 90 ميليون رينگت 
در ازاى ســـهم 30 درصد پروژه بود به ســـرمايهگذار بازگردانده شد و 
سپس اتهامهايى مبنى بر اينكه من همه اموال دولتى را براى پروژههاى 
غولآسا هزينه كردمـ  كه روشن بود كشور هيچ نيازى به آنها نداردـ 

به من وارد شد! من آماده بودم تا از اين اتهامها چشمپوشى كنم ولى 
وقتى پروژه احداث پلى كه تا "ســـنگاپور" كشـــيده مىشد، لغو شد و 
به سنگاپورىها اجازه داده شد شروط خود را به ما تحميل كنند، يكه 
خوردم. دولت وقت، عمًال حاكميّت كشور ما را تضعيف كرد و ديگر 
گزينهاى در برابر خود نداشتم؛ يا بايد همچنان سكوت اختيار و چهره 
خود را به عنوان دولتمرد بزرگ و قابل احترام حفظ مى كردم يا بار 
ديگر صدايم را به گوش ديگران مى رساندم. من گزينه دوم را انتخاب 
كردم زيرا هرگز نمىتوانستم تحمل كنم كه كشورم در برابر "سنگاپور" 
كرنش كند. هنگامى كه "تون عبداهللا" در آوريل 2006م. به طور ناگهانى 
برنامـــه احـــداث پل را لغو كرد به آن معنا بود كه دولت "مالزى" بايد 
مبلـــغ 100 ميليون رينگت به عنوان جريمه به پيمانكار بدهد. كميته 
حسابرسى عمومى به اين نتيجه رسيد كه هزينه كلى لغو اين پروژه بالغ 
بر 740 ميليون رينگت يعنى بيش از نصف هزينه احداث پل، شد ولى 
"تون عبداهللا" اين كار را اينگونه توجيه كرد كه اين، احترام گذاشـــتن به 
احساسات مردم عادى است. سوال اين است كه اگر واقعا چنين بود 

پس چرا پيش از لغو آن، دو سال صبر كرد؟
در اينجا زمانى رسيد كه تصميم گرفتم به صورت علنى صحبت كنم 
زيرا احساس كردم كه دولت بايد يك جانبه پروژه پل را دنبال مىكرد. 
از اين اظهارنظرم چنين برداشت شد كه «ما كشور بىتوجهى هستيم 
و فاقد شجاعت» و در تمامى دنيا نيز پخش شد. برخى روزنامهنگاران 
خارجى ادعا كردند كه من از ســـندروم پس از نخســـت وزيرى رنج 
مىبرم! ولى پرســـش اين است كه چرا ما از سنگاپورىها مىترسيم؟ 
اگر به اجراى پروژههاى خود ادامه مىداديم، تنها نيازمند كار بر روى 
زمينهاى "مالزى" و در آبهاى منطقهاى خود بوديم. سپس فهميدم كه 
"مالزى" فروش شن و ماســـه به سنگاپور را پيشنهاد داده و به اين كشور 
استفاده كند؛  اجازه داد تا بدون هيچ قيد و شرطى از آسمان "مالزى" 
البته دولت منكر هر دوى اين ادعاها شد. روشن است كه اظهارات من 
برخىها را ناراحت كرد. اعضاى دولت و سياستمداران نيز يكى يكى 
به دفاع از نخست وزير پرداختند. به مرور زمان احساس كردم به ويژه 
در  در مورد مالحظات مربوط به مشاركت افراد خانواده "تون عبداهللا" 

دولت، با سانسور فزايندهاى از سوى روزنامهها روبرو شدهام.
ادامه دارد

تهديد دولت ترامپ به خروج 
ازپيمان منع موشــــكهاى هستهاى 
ميــــان برد در حالى به موضوع مهم 
و راهبردى ميان آمريكا و روســــيه 
تبديل شــــده كه به نظر مى رسد 
مسكو و واشنگتن هريك با اهداف 
متفاوتى دست به اين اقدامات مى 
زنند.به گــــزارش ايرنا، توافقهاى 
محدودسازى راهبردى تسليحاتى به 
ويژه در حوزه موشكهاى بالستيك 
ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروى 
به عنــــوان دو قدرت بزرگ نظامى 
دوران جنگ سرد همواره به عنوان 
وزنه توازن راهبردى عمل كرده است 
. در همان زمان توافقهايى نظير پيمان 
موشكهاى ضد بالستيك(سالت)
وپيمان منع موشــــكهاى هستهاى 
ميان برد(IFN)طى سالهاى 1972و 
1987ميالدى انجام شد كه وضعيت 
نيروهــــاى راهبردى هر دو طرف را 
متوازن كرد. اما فتيله اين توافقها بار 
ديگر از ميانه گدازههاى جنگ سرد و 
در گرماگرم اختالفات ميان كاخ سفيد 
و كرملين زمانى روشن شد كه 'دونالد 
ترامپ' رئيس جمهورى آمريكا روسيه 
را به خروج ازپيمان منع موشكهاى 
هستهاى ميان بردبه دليل آنچه نقض 
اين پيمان ازسوى مسكوانجام گرفته 
اســــت متهم كرد، 'والديمير پوتين' 
رئيس جمهورى روسيه نيز گفت كه 
روسيه در صورت خروج واشنگتن 
از پيمان منع موشكهاى هسته اى 
كوتــــاه و ميان برد، بــــه اين اقدام 
پاســــخ خواهد داد. چندى نگذشته 
بــــود كه 'مايك پمپئو' وزير خارجه 
آمريكا گفت كه واشنگتن ظرف 60

روز تعهــــدات خود در پيمان منع 
موشكهاى هســــتهاى ميان برد را 
تعليق مى كند.پمپئو كه براى ديدار 
با اعضاى ناتو به بروكسل پايتخت 
بلژيك سفر كرده بود، روسيه را به 
«فريبكارى در اجراى تعهدات مربوط 
به كنترل تســــليحات» متهم كرده و 
افزود، واشنگتن پس از 6 ماه هشدار، 
ظرف 60 روز خروج از اين پيمان را 
آغاز خواهد كرد.«سرگئى كاراكايف» 
فرمانده نيروى موشكهاى راهبردى 
روسيه در گفت وگو با روزنامه روسى 
كراسنايا زويوزدا وابسته به وزارت 
دفاع روسيه گفت: پيامدهاى خروج 
آمريكا از پيمان منع موشكهاى هسته 
اى كوتاه و ميان برد در طراحىها و 
برنامه ريزى براى بكارگيرى نيروى 
هسته اى راهبردى روسيه مدنظر قرار 
مــــى گيرد. مقام روس تصريح كرد: 
وظايف نيروى موشكهاى راهبردى 
روسيه براى تامين بازدارندگى هسته 
اى، در رابطــــه با خروج آمريكا از 
پيمان منع موشكهاى هسته اى كوتاه 
و ميان برد تغيير نخواهد كرد . وى 
افزود:امروز موشكهاى قاره پيماى 
بالستيكى نيروى موشكهاى راهبردى 
روسيه مسيركوتاهى را (براى رسيدن 
به هدف) دارند و به پيشرفته ترين 
وســــايل براى عبور از سيستمهاى 
پدافند موشــــكى مجهز هستند كه 
شناسايى و رهگيرى اين موشكها 
براى دشــــمن را دشــــوار مى كند. 

مقام روس تصريح كرد: توانمندى 
هســــتهاى روسيه و آمريكا از زمان 
امضاى قرارداد استارت-1 بيش از سه 
برابر كاهش يافته است. همزمان با آن 
آمريكا بطورمستمر توانمندى پدافند 
موشكى خود را افزايش داد وبه اين 
وسيله موازنه موجود بين تسليحات 
تهاجمى ودفاعــــى را به نفع خود 

بــــر هم زد.كاراكايف درهمين حال 
گفت كه مراكز پدافند موشكى آمريكا 
در اروپا در محدوده قابل دسترس 
براى تسليحات تهاجمى روسيه قرار 
دارد.پيمان منع موشكهاى هستهاى 
ميانبرد (IFN) در ســــال 1987در 
واشنگتن ميان رهبران اياالتمتحده 
واتحــــاد جماهير شــــوروى براى 
حذف موشكهاى ميانبرد و كوتاه
بــــرد امضا شــــد و رونالد ريگان، 
رئيسجمهورى وقــــت آمريكا و 
ميخائيــــل گورباچف، آخرين رهبر 
اتحاد جماهير شوروى آن را امضا 
كردهاند. اين پيمان توليد و آزمايش 
موشكهاى كوتاه برد 500كيلومتر تا 
ميانبردهايى 5500كيلومترى را منع 
مىكرد. سامانههاى موشكى همواره 
براى بســــيارى ازكشورها به عنوان 
طرحهايى با برد راهبردى محسوب 
مى شود چراكه اين نوع از سامانهها 
به عنوان عوامل بازدارنده حمالت از 
دور، كاركردى چندوجهى از جمله 

دستيابى به بازدارندگى راهبردى و 
بازدارندگى تاكتيكى پيدا مى كنند. 
بنابراين با وجــــود چنين ابزارى، 
كشورها مى توانند سياست خارجى 
خود را در فضــــاى عملياتى و با 
برد گســــتردهترى تعريف كنند. در 
اين ارتباط، آمريكا و روســــيه دو 
كشورى هســــتند كه هر دو داراى 

ســــامانههاى موشكى و سامانههاى 
دفاع موشكى هستند و تالش هر دو 
براى محدودسازى يكديگر درفضاى 
راهبردى ادامه دار اســــت.اما دراين 
ميان آمريكا ويژگى متمايز ديگرى 
نيز دارد و آن تالش براى بهره گيرى 
ازاين تسليحات براى مهار كشورها 
در قالبهاى راهبردى است. طرح 
سپر دفاع موشكى ناتو را شايد بتوان 
از جمله اولين طرحهايى دانســــت 
كــــه آمريكا تــــالش مى كند تا در 
اروپا و به ويژه اروپاى شــــرقى با 
هدف محدوسازى تحركات راهبردى 
روســــيه مستقر كند.در آن زمان نيز، 
روسيه استقرار سامانه موشكى آمريكا 
در قــــاره اروپا بــــه ويژه در مناطق 
همجوار مرزهــــاى خود را تهديد 
جدى براى امنيت خود مىداند.اما از 
ديگر سو، روسها نيز با تغيير راهبرد 
هســــته اى خود، دست به بازسازى 
توان نظامــــى در اين حوزه زده و 
ظرفيتهاى موشكهاى بالستيك را 

افزايش دادند. اما نقطه آغاز اين بازى 
بزرگ نظامى زمانى كليد خورد كه 
رئيس جمهورى آمريكا براى نخستين 
بار بعد از ســــه دهه، برنامه ريزى 
براى ساخت كالهكهاى هسته اى 
جديد را در دســــتوركار قرار داد و 
بودجه ســــنگينى را براى آن در نظر 
گرفت. در ســــند بررسى وضعيت 

هسته اى آمريكا، دولت ترامپ براى 
توليد سالحهاى هسته اى به ويژه 
بمبهاى اتمى كوچك برنامه ريزى 
كــــرد. ترامپ بيش از 1000ميليارد 
دالر را براى بهســــازى و نوآورى 
در راهبردها و تاسيسات هسته اى 

آمريكا تا سال 2046 اختصاص داد. 
به نظر مىرســــد كه هدف گذارى 
دولــــت ترامــــپ در خروج از اين 
توافقها در ســــه شكل عمده باشد؛ 
نخست اينكه دولت ترامپ همواره 
توافقهاى پيش از خود را توافقهايى 
ناقص و ضعيف ارزيابى مى كند و 
ترامپ و مشاوران سياسى وى تالش 

مىكنند توافقهايى تازه را انجام دهند 
تا خود را در مقام نقطه آغازين قدرت 

آمريكا معرفى كنند.
دوم اينكـــه، اهداف راهبردى 
دولت ترامپ به مانند روساى جمهور 
پيشين اين كشور، پيگيرى سياست 

محدودسازى در قبال مسكو به ويژه 
روسيه پوتين است.اكنون پوتين،از 
سياست انزواگرايى كنار كشيده و به 
مانند يك قدرت بزرگ در همه جاى 
جهان از شرق اسيا تا خاورميانه، اروپا 
و آمريكاى التين حضور موثر دارد.
سوم، ترامپ به مانند دونالد ريگان 
رئيس جمهورى پيشين آمريكا به 

دنبال كشاندن روسيه به يك بازى 
بزرگ براى مهار قدرت هستند. به 
ويـــژه اينكه اكنون تفكر ريگان در 
سياست خارجى ترامپ نيز جارى و 
سارى است.دولت ريگان تالش كرد 
تا با راه انداختن مسابقه تسليحاتى 
در قبال شوروى بنيانهاى اقتصادى 
آن را دچار فروپاشـــى كند. اكنون 
نيز واشـــنگتن در دو مسير تحريم 
و مســـابقه تسليحاتى گام برداشته 
است و بايد ديد كه ايا پوتين روسيه 
گام در همان راه شـــوروى خواهد 

گذاشت؟
«جنگ سرد» در كمين جهان

جـــدال بين مقامات آمريكا و 
روســـيه بر سر ماندن يا خروج از 
پيمان «منع موشـــكهاى هسته اى 
ميان برد»(INF) همچنان ادامه دارد؛ 
تنشى كه در ماههاى اخير پررنگ شده 
و جهان را نسبت به رقابت تسليحاتى 
و جنگ سردى مجدد نگران ساخته 
است .خروج آمريكا از پيمانهاى 

مهم بين المللى يكى پس از ديگرى 
ادامه دارد و تهديد «دونالد ترامپ» 
مبنى بر خروج كشـــورش از پيمان 
منع موشكهاى هستهاى ميان برد، 
اينك مقامات روسى را به واكنش 
واداشـــته و جهان را نگران كرده 
است. به تازگى «سرگى ريابكوف» 
معاون وزير امور خارجه روســـيه 

در گفت وگو با روزنامه روســـى 
«كامرسانت» تاكيد كرده كه «روسيه 
به خروج آمريكا از پيمان موشكى 
پاسخ خواهد داد. اياالت متحده و 
كشورهاى اروپايى بايد آگاه باشند كه 
روسيه امكان استفاده از موشكهاى 
زمينى آمريكايى را ناديده نمى گيرد.

پيشتر نيز «والديمير پوتين» رئيس 
جمهورى روسيه با تاكيد بر اين كه 
مسكو مفاد پيمان منع موشكهاى 
ميان برد هسته اى را نقض نكرده، 
گفته بـــود: در صورتى كه اياالت 
متحده از پيمان منع موشـــك  هاى 
هستهاى ميان برد خارج شود، روسيه 
بر توليد ســـالحهاى خود خواهد 
افزود. اظهارات مقامات روسى مبنى 
بر پايبندي مسكو به توافق مذكور 
در حالى دائما از تريبونهاى مختلف 
تكرار مى شود كه تيم مستقر در كاخ 
ســـفيد در هر فرصتى، روسيه را به 
نقض پيمان منع موشكهاى هستهاى 

ميان برد متهم مى كنند. 
«دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريكا هجدهم مهرماه امسال روسيه 
را بـــه نقض پيمـــان متهم كرد و 
از احتمـــال خروج آمريكا از توافق 
مذكور سخن به ميان آورد. وى تاكيد 
كرد كه روسيه متاسفانه اين پيمان 
را محترم نشمرده و براى همين ما 
اين توافقنامه را فسخ كرده و از آن 
خارج مى شـــويم.عالوه بر مواضع 
آشـــكار رئيس جمهورى آمريكا، 
«مايك پمپئو» وزير امور خارجه او 
نيز در نشست وزيران امور خارجه 
عضو «ناتو» (سازمان پيمان آتالنتيك 
شمالى) در بروكسل، روسيه را ناقض 
توافق اشاره شده دانست و تهديد 
كرد كه چنانچه روسيه اقدامات الزمه 
را بهعمل نياورد، آمريكا از اين پيمان 
خارج خواهد شد.همه اين دعواها بر 
سر پيمانى است كه سه دهه پيش 
(1987 ميالدى) بين «رونالد ريگان» 
رئيس جمهورى آمريكا و «ميخائيل 
گوباچف» آخرين رهبر اتحاد جماهير 
شـــوروى امضا شـــد و بر پايه آن 
توليد و آزمايش موشكهاى كوتاه 
بـــرد 500 كيلومتر تا ميان بردهايى 
5500 كيلومترى از ســـوى طرفين 
منع مىشد؛ توافقى كه تقويت توان 
موشكى و قدرت نمايى دو كشور 
را به طور چشمگيرى كاهش داده 
است.به باور ناظران پيمان مذكور در 
تعارض با راهبرد اتمى اياالت متحده 
قرار دارد. بهمن ماه پارسال به دستور 

ترامپ، دكترين هسته اى جديد اين
كشور توسط «جيمز ماتيس» وزير
دفاع اياالت متحده تهيه و در اختيار
رسانهها قرار گرفت. در بخشى از
دكترين اتمى دولت ترامپ، آمده كه
براى مقابله با روسيه، زرادخانه اتمى
آمريكا تنوع بيشترى پيدا مى كند و
بمب  هاى هسته اى كوچك تر توليد

خواهد شد.
بنابراين خارج شدن آمريكا از
پيمان «آى ان اف» در راستاى تكميل
راهبرد هسته اى آمريكا قابل ارزيابى
است. ترامپ با متهم كردن روسيه
به نقض اين توافق به نوعى دستور
توليد جنگ افزارهاى جديد هسته اى
را صادر كرده و فعاليتهاى موشكى
و اتمى خود را موجه جلوه مى دهد.
در عمر دو ساله زمامدارى ترامپ
برخالف شعارهاى انتخاباتى وى نه
تنها از هزينههاى نظامى كاسته نشده
بلكه افزايش چشمگيرى داشته است.
برخى گزارشها از رســـيدن هزينه
زرادخانه اتمى اياالت متحده در 30
سال آينده به بيش از 1,2 تريليون دالر
اطالع مى دهند و «استفن شوارتز»
تحليلگر مستقل اتمى كه كتابى نيز
با عنوان «حسابرسى اتمى:هزينهها
و پيامدهاى تسليحات اتمى آمريكا
از 1940» به نگارش درآورده معتقد
است كه اين برنامههاى چالش برانگيز
هر چند مقرون به صرفه نيست اما
بيشترين هزينه اتمى از زمان دولت

ريگان به شمار مى رود.
ترامــــپ با هدف افزايش توان
موشــــكى و قدرتنمايى بيشتر در
عرصه جهانى، ســــويه اى تهاجمى
تر به اســــتراتژى اتمى آمريكا داده
اســــت. ضمن اين كــــه عالوه بر
روسيه، كشورهاى ديگرى همچون
چين نيز از ســــوى اياالت متحده
هدفگذارى شده اند؛ موضوعى كه
در متن راهبرد اتمى ترامپ برجسته
اســــت و بىترديد رئيس جمهورى
آمريكا پيمان موشــــكى دوجانبه با
روســــيه را كه چين، كره شمالى،
كشورهاى اروپايى و ديگر بازيگران
بين المللى برخوردار از زرادخانههاى
موشكهاى ميان برد و كوتاه برد در
آن گنجانده نشده، نمىپذيرد. در اين
ميان اما اتحاديه اروپا بيش از ديگر
بازيگران بين المللى نسبت به خروج
آمريكا از پيمان منع موشــــكهاى
هســــته اى ميان برد اظهار نگرانى
كرده است. رهبران بروكسل از وقوع
جنگ ســــردى ديگر هراس دارند؛
جنگ سردى كه پيامدهاى آن دامن
كشــــورهاى قاره سبز را نيز خواهد
گرفــــت. از ايــــن رو هر چند آنها
به همراهى آمريكا بزرگترين مانور
نظامى ناتو را در فضاى پســــاجنگ
سرد برگزار كردند اما آشكارا سياست
ترامپ مبنى بر خــــروج از پيمان
منع موشكهاى هسته اى ميان برد
را به نقد مى كشــــند؛ مواضعى كه
در كالم شخصيتهاى تاثيرگذارى
همچون «ينس استولتنبرگ» دبير كل
ناتو و سران تروئيكاى اروپا برجسته

است. 

مسكو - واشنگتن در مسير تقابل

*تهديد دولت ترامپ به خروج ازپيمان منع موشكهاى هستهاى 
ميـان بـرد در حالى به موضوع مهـم و راهبردى ميان آمريكا و 
روسيه تبديل شده كه به نظر مى رسد مسكو و واشنگتن هريك 

با اهداف متفاوتى دست به اين اقدامات مى زنند

*خروج آمريكا از پيمان هاى مهم بين المللى يكى پس از ديگرى 
ادامه دارد و تهديد «دونالد ترامپ» مبنى بر خروج كشـورش 
از پيمان منع موشـك هاى هسـتهاى ميان بـرد، اينك مقامات 

روسى را به واكنش واداشته و جهان را نگران كرده است 

آگهى تغييرات 
شركت الماس رايان ايرانيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 383852 و شناسه ملى 10320345188

 _

LC

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312335) 

آگهى تغييرات شركت سيمان پيوند گلستان سهامى خاص
 به شماره ثبت 209061 و شناسه ملى 10102505704

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312337) 

آگهى تغييرات 
شركت بازرگانى صبا بيمه ايرانيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 127931 و شناسه ملى 10101713168

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312333) 

آگهى تغييرات 
شركت جويا صنعت آتيه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 507229 و شناسه ملى 14006648734

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312332) 

آگهى تغييرات موسسه صندوق رفاه و تأمين آتيه
 به شماره ثبت 17468 و شناسه ملى 10100612034

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312329) 

آگهى تغييرات شركت شيشه همدان شركت سهامى عام 
به شماره ثبت  587 و شناسه ملى 10861100557

آگهى تغييرات شركت الوند برش (سهامى خاص) 
به شماره ثبت  60 و شناسه ملى 10861411435

–

آگهى تغييرات شركت الوند برش (سهامى خاص) 
به شماره ثبت  60 و شناسه ملى 10861411435

انتقال شركت پاياب سازه خاوران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت  11074 و شناسه ملى 10240137606

آگهى تغييرات شركت صنايع بسپاران آالشت سهامى خاص 
به شماره ثبت  228 و شناسه ملى 10760144310

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق لوشان شركت سهامى عام 
به شماره ثبت  19903 و شناسه ملى 14005706374

آگهى تغييرات شركت ماهتاب سازان خليج فارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 475438 و شناسه ملى 14005077602

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312325) 

آگهى تغييرات شركت پايانه اكسير شيمى سهامى خاص 
به شماره ثبت 188775 و شناسه ملى 10102307946

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312324) 

آگهى تغييرات شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 74966 و شناسه ملى 10101198589

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312326) 

آگهى تغييرات
 شركت بين المللى توسعه عمران گوهررود سهامى خاص
 به شماره ثبت 245044 و شناسه ملى 10102857098

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312327) 

آگهى تغييرات موسسه صندوق رفاه و تأمين آتيه
 به شماره ثبت 17468 و شناسه ملى 10100612034

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312330)

آگهى تغييرات شركت خدمات بازرگانى تحفه سهامى خاص
 به شماره ثبت 47365 و شناسه ملى 10100925765

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312322) 

آگهى تغييرات شركت موسسه رفاه و تأمين آتيه 
به شماره ثبت 17468 و شناسه ملى 10100612034

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312328) 

آگهى تغييرات 
شركت پايانه اكسير شيمى سهامى خاص

 به شماره ثبت 188775 و شناسه ملى 10102307946

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312323) 
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

سرويس شهرستانها: پيكر مرحوم آيت اه سيدابراهيم سيدحاتمي 
پدر شهيد و نماينده سابق اردبيل در مجلس خبرگان رهبري تا منزل 

ابدي تشييع شد .
   در مراس���مي كه صبح ديروز در اردبيل برگزار ش���د، بعد از اقامه 
نماز ميت به امامت نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل با 
حضور اهالي قدرشناس اردبيل پيكر مرحوم آيت اه سيدحاتمي بنا به 
وصيت او در صحن مسجد قائم)عج( اردبيل كه از موقوفات متبرک 

مرحوم بود، تشييع و به خاک سپرده شد .
 در اين مراسم كه انبوه زيادي از مردم اردبيل حضور داشتند، ياد و 
خاطره آن مرحوم و فرزند ش���هيدش گرامي داش���ته شد و مردم، قدردان 
خدمات طواني و صادقانه اين مرد مجاهد در ديار سبان بودند  . مراسم 
ش���ام غريبان آن روانش���اد، ديشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد 
اعظم اردبيل برگزار ش���د و آيين يادبود و س���ومين روز درگذشت اين 
عالم رباني و انقابي امروز از ساعت 14 تا 16 در همين مسجد برگزار 
خواهد ش���د  . اين عالم رباني و فقيه واراسته واقف خيرانديش و نماينده 
سابق استان اردبيل در مجلس خبرگان رهبري بود كه سال هاي مجاهدت 
او در سنگر دفاع از انقاب اسامي و كارهاي نيک و خداپسندانه نظير 
س���اخت مسجد، وقف زمين براي مدرسه سازي و... او را به پدر معنوي 

اردبيل تبديل كرده بود . 
 همراهي با انقاب اس���امي، حضور فعال بعد از پيروزي انقاب 
به همراه امام جمعه فقيد اردبيل، سرپرستي حوزه علميه اردبيل، ساخت 
مساجد و مراكز خدمات درماني و حضور در مجلس خبرگان رهبري از 

اهم فعاليت هاي اجتماعي مرحوم سيدحاتمي محسوب مي شود  . 

ميثاق مردم قم با رهبر معظم انقاب
سرويس شهرستانها: كاروان ميثاق امت با وايت فردا نوزدهم دي 

عازم ديدار با رهبر معظم انقاب مي شود.
نصراه لطفي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسامي استان قم 
گفت: هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم قم فردا همزمان با يوم اه 

19 دي به ديدار رهبر معظم انقاب اسامي خواهند رفت. 
وي از پايان يافتن نامنويسي از مشتاقان ديدار با رهبر معظم انقاب 
خبر داد و يادآور شد: حركت كاروان ديدار با وايت بعد از اقامه نماز 

صبح و با ده ها دستگاه اتوبوس صورت مي گيرد.  
او با اش���اره به اين كه هر س���ال بسياري از عاقه مندان از فيض 
ديدار رهبر و مقتداي خود محروم مي شوند، ياد آور شد: از سال آينده 
طرح نامنويس���ي از مش���تاقان به صورت مكانيزه انجام مي شود كه با 
اين طرح كارت ماقات فقط براي افرادي صادر خواهد شد كه سال 

اولي باشند. 

استاندار جدید یزد معرفی شد
سرويس شهرستانها: معاون وزير كشور در مراسم تكريم و معارفه 
اس���تانداران قديم و جديد يزد با اش���اره به سياست های دولت برای 
مديريت اقتصادی گفت: حركت سريع در مسير توسعه كشور در گرو 

استمرار آرامش سياسی در مناطق مختلف است.
جواد ناصريان با بيان اينكه بعد از تصويب اباغ قانون منع بكارگيری 
بازنشس���تگان 14 استاندار، 12 معاون استاندار و 5 فرماندار در كشور 
شامل حال اين قانون شدند، افزود: در مجموع در همه سطوح صف 
و ستاد وزرات كشور، از مركز تا سراسر كشور،  25 هزار نفر پرسنل 
در حال فعاليت هستند كه حدود 80 نفر از اين مجموعه، مشمول اين 
قانون شدند.  در اين مراسم  محمدعلی طالبی به عنوان  استاندار جديد 

يزد معرفی شد.

پاسخ مسئوان

افزایش سهميه روزنامه اطاعات در محدوده دیباجي جنوبي 
احتراماً در پاسخ به پيام خواننده گرامي روزنامه اطاعات مبني بر 
ناياب ش���دن روزنامه اطاعات در محدوده ديباجي جنوبي، به اطاع 
مي رساند كه سهميه اين خيابان و محدوده آن بررسي و كسري تيراژ 

آن محدوده جبران شد. 
امور توزيع و فروش روزنامه اطاعات 

مدیران صدا و سيما به مجریان برنامه ها تذكر دهند 
به نظر من رفتار مجري برنامه »حال خورشيد« شبكه 3 سيما با آقاي 
محسن رضايي به عنوان فرمانده دوران دفاع مقدس و شخصيتي ارزشي 
و تحصيلكرده درس���ت نبود. مجري برنامه متأسفانه با الفاظ نامناسب 
و سبک با آقاي رضايي گفتگو مي كرد و اين در حالي است كه گويا 
چنين فرهنگي در رسانه  ملي فراگير شده است، چرا كه مجريان محترم 
برنامه ها از موضع باا و گاه غير محترمانه حتي با ميهمانان سالمند و 
شخصيت هاي با تجربه و دانشمند برخورد مي كنند كه مي طلبد مديران 

صدا و سيما در اين مورد به مجريان برنامه ها تذكر دهند. 
حسينيـ  مددجويي از زندان اوين 

براي رسانه هاي بيگانه خوراك هاي تبليغاتي تهيه نكنيم 
به عنوان يک ايراني 80 س���اله با تجربه كه س���هم ناچيزي هم در 
پيروزي انقاب داشته ام، معتقدم كه امثال آقاي محسن رضايي سرمايه هاي 
ملت ايران هستند كه خدمات آنان هرگز نبايد فراموش شود. پس از 
س���ال ها جنگ تحميلي و دادن اينهمه شهيد و جانباز و آزاده صحيح 
نيس���ت كه مشكات اصلي كشور را فراموش كنيم و با پرونده سازي 
براي يكي از اصلي ترين فرماندهان دوران دفاع مقدس، براي رسانه هاي 

بيگانه خوراک هاي تبليغاتي تهيه كنيم.
هموطن 

اي كاش رئيس جمهوري راضي به استعفاي این وزیر پرتاش نمي شد 
از شنيدن خبر استعفاي دكتر حسن قاضي زاده هاشمي وزير محترم و 
پر تاش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بسيار متعجب و متأسف شدم 
و بر اين باورم كه با تحقق اين استعفا فاتحه بسياري از طرح هاي ملي و 
مردمي وزارتخانه ياد شده خوانده خواهد شد! از رئيس محترم جمهوري 
انتظار مي رود با تمامي توان و امكانات از برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان 
حمايت و اعتبارات مورد نياز اين وزارتخانه را به نحوي افزايش دهند كه 

در موضوع بسيار مهم تأمين سامت هموطنان مان مشكلي پيش نيايد. 
خانم هموطن از تهران 

قدرداني از خدمات وزیر سابق  بهداشت و درمان
قدرداني و تشويق در هر پست و مقامي باعث پيشرفت و رونق آن 
شغل و مسئوليت مي شود، به نظر مي رسد كه خدمات دكتر قاضي زاده 
هاش���مي وزير سابق بهداشت و درمان با توجه به خدمات رساني ها و 
اقداماتي كه در دوران وزارت خود داشته اند، نيازمند تشكر و قدرداني 
است. بياييم با ارج نهادن به كارهاي ارزشمند و دلسوزانه اين فرد مسئول 

و باوجدان، تلنگري به وجدان برخي مسئوان منفعت طلب بزنيم.
تلفن به خط ارتباطي

چرا یادي از پيامبر بزرگ ایراني نشد؟
از روزنامه قديمي و وزين اطاعات انتظار مي رود سالروز درگذشت 
زرتشت، پيامبر بزرگ ايراني در 5 دي ماه را ارج مي نهاد و به چاپ 
مطلبي در مورد اين پيامبر الهي مي پرداخت. چرا مياد حضرت مسيح)ع( 
را همراه با جشن و سرور و تبريک برگزار مي كنيم، ولي يادي از پيامبر 

بزرگ ايراني نمي كنيم؟
مهديار مهرآذين
خط ارتباطي: با تش���كر از عواط���ف اين هموطن عزيز يادآور 
مي شود در صفحات پربار »ايران زمين« و »نظرها و انديشه ها« مطالب 
مناس���بي در اين زمينه انعكاس يافته بود، اما مي پذيريم كه بايد بيشتر 

توجه مي كرديم.
عده اي تأیيد صاحيت نشده اند یعني چه؟

بنا به گفته س���خنگوي ش���وراي نگهبان در قوانين كشور واژه اي 
ب���ه عنوان »رد صاحيت« وج���ود ندارد و تاكنون هم از اين واژه در 
شوراي نگهبان استفاده نشده است، بلكه اعضاي شورا از ميان كانديداها 
ع���ده اي را تأييد صاحيت نكرده اند. در صورتي كه مفهوم واژه تأييد 
صاحيت عده اي از كانديدها در زبان فارس���ي اين  اس���ت كه ديگر 
كانديداها رد صاحيت مي شوند! از آقاي كدخدايي انتظار مي رود كه 
درباره سخن خود با توجه به معناي واژه ها در زبان فارسي توضيحاتي 

بيشتري ارائه دهند.
خواننده روزنامه اطاعات

چرا مولوي را رومي هم مي نامند؟
آق���اي گودرز گودرزي در مقاله مولوي »ايراني يا رومي« ضميمه 
فرهنگي 5 دي ماه روزنامه اطاعات، درباره اينكه چرا مولوي را رومي 
هم مي نامند، نكاتي را يادآوري كرده بودند كه از غيرت ايشان نسبت 
به مفاخر ايراني و ملي بس���يار خرس���ند شدم. اما در لغت نامه دهخدا 
مي خوانيم كه در قرن پنجم ميادي امپراطوري رم شرقي به پايتختي 
استانبول به وجود آمد و از اينرو مولوي به سبب اقامت در قونيه آسياي 

صغير، به نام رومي هم خوانده مي شود.
تهذيبيـ  خواننده روزنامه اطاعات از همدان

آیا این درآمد با نرخ تورم همخواني دارد؟
داراي 4 فرزند تحصيلكرده بيكار و نيز مستأجر هستم كه حقوق 
دريافتي ام در ماه حدود 4 ميليون تومان اس���ت. آيا اداره كردن زندگي 
يک خانواده 6 نفره با اين حقوق و با توجه به افزايش نرخ تورم كار 
آس���اني است؟ چرا دولت محترم بدون در نظر گرفتن شرايط زندگي 
برخي از خانواده ها كه به اصطاح حقوق دريافتي شان بااتر از خط فقر 
است، تصميم به حذف يارانه هاي آن ها گرفته است؟ چرا دولتمردان بدون 
كارشناسي هاي دقيق و بررسي هاي ازم در صدد اجراي آن هستند و 
با تصميمات اشتباه خود باعث بي عدالتي و فقيرتر شدن اقشار ضعيف 

و كم درآمد جامعه مي شوند؟
تلفن به خط ارتباطي

افزایش سرمایه به جاي پرداخت سود سهام!
حدود 10 سال است كه سهامدار شركت توسعه معادن و فلزات 
هس���تم كه در اين س���ال ها حتي يک بار هم س���ود سهام را دريافت 
نكرده ام. آيا اين كار از لحاظ قانوني درست است كه افزايش سرمايه در 
سال، جايگزين پرداخت سود سهام  شود و آيا بعد از اين همه سال، 

سهامداران نبايد سودي دريافت كنند؟
عبديـ  از سهامداران شركت

گعده و ماتریكس یعني چه؟
مقاله »ماتريكس ايراني« كه به قلم آقاي س���يد مس���عود رضوي 
9دي ماه در روزنامه اطاعات چاپ شد، بسيار خواندني و آموزنده بود؛ 
اما بهتر بود ايش���ان بعضي از كلمات به كار برده ش���ده در مقاله خود 
را در پي نويس مطلب، ترجمه مي كردند، مثًا گعده دانشجويي به چه 
معناست و يا اصًا خود كلمه »ماتريكس« براي خيلي ها نامفهوم است. 
اميدوارم اين نويسنده محترم و فهيم، مقاله هاي خود را به گونه اي به 
رشته تحرير درآورند كه براي تمامي اقشار جامعه كه به خواندن روزنامه 

اطاعات عاقه مندند، قابل فهم باشد.
خواننده روزنامه اطاعات 
خط ارتباطي: »گعده« واژه اي عربي به معناي دور هم نشستن و گپ 
زدن است. »ماتريكس« هم در جاي خود معاني گوناگوني دارد كه از جمله 

به جايگاه، زادگاه، سرچشمه و محل پيدايش مي توان اشاره كرد.
لزوم قطع دست  مفسدان اقتصادي از سفره هاي حقوق بگيران 

عاوه بر مش���كات اقتصادي ناش���ي از تحريم ها، به دليل نبود 
سياس���ت ها و برنامه هاي كارساز اقتصادي بسياري از مايحتاج عمومي 
مانند گوشت قرمز و مرغ از سفره مردم حذف شده است. از دولتمردان 
انتظار مي رود به جاي دست روي دست گذاشتن، دست محتكران و 

مفسدان اقتصادي را از سفره هاي حقوق  بگيران قطع كنند. 
شهروندي از رباط كريم 

توسعه عدالت اجتماعي و ایمن سازي مدارس كشور 
اگر عدالت اجتماعي به كمک اقتصادانان خبره در س���طح كشور 
توس���عه يابد، ديگر ش���اهد استفاده از بخاري هاي نفتي و آتش گرفتن 
كاس هاي درس و جان باختن و مجروح ش���دن دانش آموزان بيگناه 

نخواهيم بود. 
هموطن 

سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه با اشاره به انتشار 
برخی شايعات و ادعاها درباره شكنجه يكی از كارگران 
بازداشتی شركت نيشكر هفت تپه، به دادستان كل كشور 
دستور داد كه با اعزام تيمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف 
اين موضوع را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را 

هر چه سريع تر به اطاع مردم برساند.
 آيت اه صادق اريجانی در جلسه مسئوان عالی 
قضايی، تاكيد كرد: به دادستان كل كشور دستور می دهم 
كه همين امروز با تشكيل هياتی مستقل و اعزام آن به 
منطقه، موضوع را مورد بررس���ی قرار دهند و هر چه 
سريع تر نتيجه بررسی ها را به اطاع اينجانب و مردم 

عزيزمان برسانند.
وی افزود: چنين مسائلی برای ما بسيار مهم است، 
زيرا هيچگاه بنای جمهوری اسامی، دستگاه قضايی و 
نهادهای امنيتی و اطاعاتی چنين تخلفاتی نبوده است 
و ما آن را به لحاظ ش���رعی و قانونی ممنوع می دانيم. 
ممكن اس���ت كارگری متخلف باشد اما به هيچ عنوان 
برخورد خاف قانون با او پذيرفته نيست. البته تخلف 
احتمالی يک بازجو هم نبايد به حساب يک مجموعه 
گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه های امنيتی و انتظامی 
هم موظفند از طريق بازرسی ها و ساير ساز و كارهای 
نظارتی از وقوع تخلفات جلوگيری كنند اما به هر حال 
متهم كردن كل يک دستگاه به دليل اقدام احتمالی يک 

فرد، شايسته نيست.
رئيس قوه قضائيه با بيان اين كه گاهی هم ادعاهايی 

به دليل عدم اطاع از حقوق قانونی مطرح می شود يا 
زندانی تصور می كند محيط زندان بايد برايش مانند هتل 
باشد، به وجه ديگر انتشار اين اخبار اشاره كرد و گفت: 
مجموع برخوردهايی كه در رسانه ها به ويژه رسانه های 
دشمن با اين موضوع انجام می شود، حاكی از امارات 
و قرائنی است كه نشان می دهد اين ماجرا می تواند در 
ادامه پروژه های پی در پی و تخريبی دشمن عليه نظام 
باشد. البته ابعاد مختلف اين موضوع بايد بررسی شود 
و ما پيش از بررسی ها هيچكس را تخطئه و موضوع را 

تكذيب نمی كنيم.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد مجدد بر لزوم پيگيری 
حقوق شهروندان، ابراز اميدواری كرد كه افراد و رسانه های 
مروج ش���ايعات هم پيش از آنكه مورد برخورد قرار 
بگيرند، بصيرت ازم را به خرج دهند و از همصدايی 

با دشمن خودداری كنند.
وی در بخش ديگری از سخنانش اتكای مردم به 
ارزش های الهی  و  همبستگی ملی  را دو مقوله مهم 
و موثّر در حيات 40ساله نظام جمهوری اسامی دانست 
و افزود: ارتباط حضرت امام )ره( با مردم، يک ارتباط 
معمولی يا به مثابه ارتباط حكام و ساطين با مردم نبود. 
ايشان حتی در يكی از سخنرانی های خود، قريب به اين 
مضمون فرمودند كه »من از اين لفظ سلطان اصًا خوشم 
نمی آيد؛ حتی برای حضرت صاحب اامر )عج(«. اين 
يعنی ارتباط امام راحل با مردم، يک ارتباط دينی، معنوی 
و اعتقادی بود. در مورد رهبر معظم انقاب هم مطلب 

همينگونه است.
رئي���س قوه قضائيه گفت: آحاد مردم هم در نظام 
جمهوری اس���امی بر اساس همين ارتباط قوی ايمانی 
، دين���ی و اعتقادی با يكديگ���ر مرتبط بوده اند و به 
خوبی مش���اهده می كنيم كه در دوران هايی نظير دفاع 
مقدس، همين ارزش ها تجلی يافت و مردم با تمسک 
به ارزش های الهی توانس���تند از كشور خود و نظامشان 
حمايت كنند. وی با اش���اره به چهل س���الگی انقاب 
اسامی، اظهار داشت: رؤيای از بين بردن اين نظام كه از 
چهل سال پيش تاكنون در سر كشورهای غربی به ويژه 
آمريكايی ها و اذناب منطقه ای شان پرورانده می شود، 
باطل شده است و نظام جمهوری اسامی قويتر از هر 

زمان ديگر در صحنه حضور دارد.
رئي���س قوه قضائيه با اش���اره به اقدامات مدعيان 
روشنفكری دينی و به صحنه آمدن آنان با پشتيبانی های 
گسترده تبليغاتی تاكيد كرد: اين افراد كامًا در حال زدودن 
ريشه های تفكر دينی بودند و همه تشكيكات ممكن را 
از سراس���ر عالم جمع می كردند و در دامن جوانان ما 
می ريختند چون می دانستند كه اين نظام، مبتنی بر يک 

مكتب اعتقادی، معنوی و دينی است.
اريجانی به ذكر مثالی در اين باره پرداخت و گفت: 
در همين موضوع حجاب و عفاف نگاه كنيد كه به چه 
نحو با اين مساله دينی و اعتقادی مردم مقابله می كنند و 
هر كسی را هم كه از اين ارزش دفاع می كند به شكلی 
متهم می كنند. شخصی در گوشه ای كشف حجاب كرده 

كه البته با توجه به تاش ها و ابزار دشمن، چنين كاری 
غير طبييعی نبوده است. به محض وقوع اين اتفاق، دفاع 
گسترده از اين شخص را آغاز كردند. اين در حالی است 
كه قوانين ما از جمله قانون مربوط به ممنوعيت كشف 
حجاب از سوی نمايندگانی به تصويب رسيده است كه 
با رای مردم بر سر كار آمده اند و در همه كشورها هم 

قوانين داخلی از احترام برخوردارند.
رئيس قوه قضائيه همچنين گفت: جمهوری اسامی 
به فضل الهی با پش���ت سر گذاشتن گردنه های دشوار 
تاريخی در نقطه فعلی ايستاده است و همگی بايد با نگاهی 
به گذشته، چشم به آينده داشته باشيم و مسيرهای نفوذ 
دشمن را مسدود كنيم. نبايد فراموش كنيم كه وقتی اعتقاد 
مردم تزلزل پيدا كند، در واقع رشته ای كه همه را به هم 
پيوند داده تهديد می شود زيرا هيچگاه اقتدار جمهوری 
اس���امی، صرفاً مبتنی بر اقتدار اقتصادی و تسليحاتی 
نبوده است بلكه اصلی ترين ركن و وجه تمايز نظام ما 
با ساير نظامات، همان پيوند معنوی و انسانی بين مردم 

با يكديگر و بين ولی فقيه و مردم بوده است.
وی در ادامه ابراز اميدواری كرد كه مسئوان دولت 
و وزرا همه تاشش���ان را معطوف به حل مش���كات 
اقتصادی مردم و ايجاد اشتغال كنند تا بستر نااميدسازی 

مردم هم از بين برود.
بحث و بررس���ی درباره دس���تورالعمل نظارت و 
پيگيری احيای حقوق عامه در جلس���ه ديروز مسئوان 

قضايی پايان يافت.

رئیس قوه قضائیه :تخلف یک بازجو را نباید به حساب یک مجموعه گذاشت 
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خريد�� تحت ه���ر عنو�� به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گ���ر�� �ين قر����� به خو�� خو� 
منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك تجا�� به شما�� 876051 كه صر�حتا� مبين برگشت 
چك ها� موضو� قر����� به جهت كس���ر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� 
خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� 
نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه 
قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه 
اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� 
باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 
� 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فس���خ قر����� شما�� 1076244 �� 
خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 79�248�38 ��� بر �لز�� خو�ند� به 
فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� 
� �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� 

� سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبداهللا مهرعلي تبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات 

دادنامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102940 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103443
خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نشاني �ستا� 

تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� � �3� ��حد19.
خو�ند�: خانم فاطمه حيد�� فر�ند غالمعبا� به نش���اني: �ستا� هرمزگا� � بند� لنگه � منطقه 01 

� � حسين �با� فا� سو� � � 01 � �  01 � طبقه 01� ��حد 01
خو�سته ها: 1� تأييد فسخ قر����� (مالي) 2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا� � خو�ها� ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� 
��جا� به �ين ش���و�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست 
مالحظه مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� 

پر�ند� ختم �سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست ش���ركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
خانم فاطمه حيد�� فر�ند غالمعبا� به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1091819 � �لز�� به 
فك پال� خو��� با �حتسا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� 
� ���خو�س���ت تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� 
خ���و��� � خو�ند�) با موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� 
خريد�� تحت ه���ر عنو�� به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گ���ر�� �ين قر����� به خو�� خو� 
منفسخ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك صا���� به شما�� 613831/41 كه صر�حتا� مبين 
برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� 
سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� 
خو� نش���د� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� 
��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � 
هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به ش���و�� ���ئه ننمو�� � مستند�� خو�ها� مصو� 
�� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مس���تند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � 
مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 
1091819 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 94�568�54 ��� بر 
�لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانون���ي صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� 

همين شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبداهللا مهرعلي تبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات 

تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه3 كرمانشاه 
شماره ثبت2945

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت دوم)
به �طال� كليه �عضا� � س���هامد���� تعا�ني مسكن فرهنگيا� ناحيه3 
شما�� يك كرمانشا� مي �ساند كه مجمع عمومي عا�� نوبت ��� �ين 
تعا�ني �� ��� يكشنبه مو�خه 97/11/7 ��� ساعت15 �� محل تاال� 
شهيد بهشتي ��قع �� بلو�� شهيد بهشتي جنب ����� �مو�� � پر��� 

ناحيه3 كرمانشا� با �ستو� �يل برگز�� مي گر��.
ضمنا� باتوجه به �ساس���نامه تعا�ني ها (ما��19) � �ئين نامه ها� بخش 
تعا�� هر عضو مي تو�ند �كالت3نف���ر �� �عضا� � هر غيرعضو مي تو�ند 
�كالت يك نفر �� �عضا �� جهت حضو� �� مجمع عمومي با خو� همر�� 

��شته باشد.
(�كالت بايد با حضو� �كيل � موكل به تائيد �عضا� هيا� مدير� � مهر 

تعا�ني  يا يكي �� �فاتر �سنا� �سمي �سيد� باشد)
ضمنا� �عضا� محتر� مي تو�نند تا 24 س���اعت قبل �� برگز��� مجمع 
همه ���� �� س���اعت 8/30 صبح تا 12ظهر جهت ���� �كالت �� �فتر 
تعا�ني ��قع �� شهر� ���گستر� خيابا� مالصد�� ��بر�� بلو�� شهيد 

فر� ��مكا� حضو� يابند.
باتوجه به نيا� به ��� مشخصا� كامل شركت كنندگا� �� سامانه ثبت  
ش���ركت ها خو�هشمند �ست حتما� كپي شناسنامه � كا�� ملي همر�� 

��شته � �� بد� ���� به جلسه تحويل نمايند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي عا�� سا�97

1� گز��� هيأ� مدير� � با���
2� ���ئه � تصويب صو�� ها� مالي سا�95 � 96
3� ���ئه � تصويب بو�جه پيشنها�� سا�97 � 98

4� تصميم گير� ��خصو� ���يز مبالغ مو�� نيا� جهت ���ئه عمليا� 
�ما�� س���ا�� � �جر�� شبكه �� � فاضال� ���ضي 52هكتا�� شهر� 

���گستر� 
5� تصميم گير� ��خصو� مز�يد� �ين قطعا� تجا�� پس �� تفكيك 

باتوجه به �ختصا� �� به تعا�ني مسكن
6� طر� � تصويب پر��خت هزينه ها� موضو� ما��11 �� � فاضال� 

�ستا� جهت �جر�� شبكه ��خلي �� � فاضال� پر��� ���گستر�
7� طر� � تصويب پر��خت حق �لزحمه � حق  �لوكاله �كيل ��خصو� 
پيگير� ���ضي تجا�� فا� ���گس���تر� �� �ستا� � سا�ما� ملي �مين 

� مسكن كشو�
8� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�

تعا�ني مسكن فرهنگيا� ناحيه3 شما�� يك كرمانشا�

دادنامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102875 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103371
خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نشاني �ستا� 

تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� � �3� ��حد19.
خو�ند�: خانم مهين هر�تي ��� فر�ند سلطا� به نشاني: �ستا� سيستا� � بلوچستا� � ��بل � طايفه 

هر�تي خيابا� فير��� �� � كوچه فير��� �� �17
خو�سته ها: 1� تأييد فسخ قر����� (مالي) 2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا� � خو�ها� ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� 
��جا� به �ين ش���و�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست 
مالحظه مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� 

پر�ند� ختم �سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست ش���ركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
خانم مهين هر�تي ��� فر�ند س���لطا� به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 151427 � �لز�� به 
فك پال� خو��� با �حتسا� هزينه ����س���ي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� 
� ���خو�س���ت تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� 
خ���و��� � خو�ند�) با موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� 
خريد�� تحت ه���ر عنو�� به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گ���ر�� �ين قر����� به خو�� خو� 
منفسخ �س���ت � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك ملي به شما�� 9038888529 كه صر�حتا� مبين 
برگشت چك ها� موضو� قر����� به جهت كسر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� 
سو� خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� 
خو� نش���د� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� 
��بطه قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلس���ه �سيدگي حضو� نيافته � 
هيچ گونه اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به ش���و�� ���ئه ننمو�� � مستند�� خو�ها� مصو� 
�� �ير�� تعر� باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مس���تند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � 
مو�� 198� 515 � 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 
151427 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 95�139�69 ��� بر 
�لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خسا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه 
قانون���ي صا�� � �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� 

همين شو�� � سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبداهللا مهرعلي تبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات  

دادنامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102876 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103381
خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نشاني �ستا� 

تهر�� � بلو�� فر��� غر�� بين � ����� � 21 ساختما� كا��� � �3� ��حد19.
خو�ند�: �قا� حمز� نو�� قلعه س���فيد� فر�ند �حما� به نشاني: �ستا� كرمانشا� �  قصرشيرين � 

منطقه1 � باال� �بشا� � پير��� � � �ينبيه � فر���ين 1 � �78 طبقه - ��حد.
خو�سته ها: 1� تأييد فسخ قر����� (مالي) 2� �لز�� به فك پال� خو���

گر�شكا� � خو�ها� ���خو�س���تي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس �� 
��جا� به �ين ش���و�� � ثبت به كالسه فو� � جر� تشريفا� قانوني �� �قت فو� �لعا�� تحت نظر �ست 
مالحظه مي گر�� �عضا� شو�� نظريه مشو�تي خو� �� كتبا� �عال� ��شته� لذ� با بر�سي ����� � محتويا� 

پر�ند� ختم �سيدگي �عال� � به شر� �تي مبا��� به صد�� ��� مي گر��:
��� قاضي شو��:

�� خصو� ���خو�ست ش���ركت خو���سا�� مدير�� به �كالت �قا� �حيم ���يش موال به طرفيت 
�قا� حمز� نو�� قلعه سفيد� فر�ند �حما� به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1036961 � �لز�� 
به فك پال� خو��� با �حتس���ا� هزينه ����سي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� 
� ���خو�س���ت تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� 
خ���و��� � خو�ند�) با موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �س���ت چنانچه هر يك �� چك ها� 
خريد�� تحت ه���ر عنو�� به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گ���ر�� �ين قر����� به خو�� خو� 
منفسخ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك صا���� به شما�� 554611 كه صر�حتا� مبين برگشت 
چك ها� موضو� قر����� به جهت كس���ر� موجو�� مي باشد � همچنين مطالبا� شركت �� سو� 
خو�ند� منتهي به �صو� نگر�يد� � علي �غم �خطا�ها� متعد� شركت� حاضر به �يفا� تعهد�� خو� 
نشد� �ست� لذ� شو�� با توجه به محتويا� پر�ند� � �اليل �بر��� �� ناحيه �كيل خو�ها� با �حر�� ��بطه 
قر������ في مابين طرفين � �ينكه خو�ند� علي �غم �بال� �� جلسه �سيدگي حضو� نيافته � هيچ گونه 
اليحه �� نيز �� جهت بي حقي خو�ها� به شو�� ���ئه ننمو�� � مستند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� 
باقي ماند� �س���ت� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 
� 519 قانو� �يين ����س���ي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فس���خ قر����� شما�� 1036961 �� 
خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 29�778�19 ��� بر �لز�� خو�ند� به 
فك پال� موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����سي � حق �لوكاله �كيل طبق تعرفه قانوني صا�� 
� �عال� مي ���� ��� صا��� غيابي � ظر� مهلت 20 ��� �� تا�يخ �بال� قابل ��خو�هي �� همين ش���و�� 

� سپس 20 ��� بعد قابل تجديدنظر خو�هي �� ���گا� عمومي محل مي باشد. 
عبداهللا مهرعلي تبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات 

 بدينوس���يله ب���ه عزي�ز� حضي�ر� فر�ن���د عل���ي 
�بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت 
شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973149 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/18 ساعت 12:00 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� 

�ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله ب���ه مهت�ا� خض�ر� فر�ن���د �بو�لفت���ح 
�بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت 
شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973163 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/18 ساعت 12:15 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� 

�ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله ب���ه فاطم�ه كوليون�د فر�ن���د م���ر�� 
�بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت 
شما به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973165 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/18 ساعت 12:00 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� 

�ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

 بدينوس���يله ب���ه �ه�ر� جم ن�ژ�� فر�ن���د ش���كر�له 
�بال� مي گر�� كه ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ 
قر����� خو��� به �نضما� هزينه ����سي به طرفيت 
شما� به �ين شو�� تقديم كه به كالسه 973157 ثبت 
� بر�� ��� سه ش���نبه 1397/10/18 ساعت 13:00 
�قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست� جهت �سيدگي �� 

�ين شو�� حاضر �� غير �ينصو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مهديه �هقا� - مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

موسس�ه تحقيقا� علو� باغباني به �س���تنا� مجو� كميسيو� ما��2 
����� كل �مو�� ��لتي به ش���ما�� 99970317 مو�� 96/10/11 ��نظر ���� 
5 �س���تگا� �� خو���ها� قابل ش���ما�� گذ��� خو� �� �� 3 �ستا� مركز�� 
شهرس���تا� محال�� �ستا� ما�ند���� شهرس���تا� ��مسر � �ستا� خو�ستا� 
شهرس���تا� �هو�� شامل 2 �ستگا� ��نت مز��� 2 �ستگا� ��نت نيسا� پيكا� � 
 يكدستگا� ��نت پيكا� همه مد�83 �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
متقاضيا� شركت �� مز�يد� مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي به مد� يك هفته �� 
ساعا� ����� جهت ��يافت �طالعا� مربوطه � �سنا� شركت �� مز�يد� به ��حد 
�مو� مالي موسسه باغباني ��قع �� كر� جا�� محمدشهر �نتها� خيابا� شهيد 
همت(مهندسي ���عي)� پژ�هش���كد� خرما ��قع �� �هو�� كيلومتر10 جا�� 
ساحلي �هو�� خرمشهر ��بر�� ��ستا� �� تمير� پژ�هشكد� مركبا� ��قع �� 
��مسر خيابا� �ستا� مطهر� � پژ�هشكد� گل � گياها� �ينتي ��قع �� محال� 

�هكد� گل جا�� �ير�� پائين تر �� قلعه باغبا� مر�جعه نمايند.
متقاضيا� حد�كثر تا پايا� ��� چها�ش���نبه م���و�� 97/10/26 فرصت ���ند 
پيش���نها� قيمت � مد��� خو� �� به �نضما� مبلغ 50/000/000 �يا� بر�� 
هر خو��� به صو�� چك تضميني يا ���يز نقد� �� �جه موسس���ه تحقيقا� 
علو� باغباني بابت س���پر�� شركت �� مز�يد� به ��حد مربوطه تحويل � �سيد 

��يافت نمايند.
هزينه ��� �گهي � كا�شناسي خو��� به عهد� برند� مز�يد� مي باشد همچنين 

با��يد �� خو���ها �� شهرستا� ها� ��� شد� �نجا� مي گير�.

����� جها�كشا����
سا�ما� تحقيقا� ��مو�� �تر�يج كشا����

موسسه تحقيقا� علو� باغباني

�گهي مز�يد� عمومي 
فر�� خو���

شركت توليد نير�� بر� بيس�تو� �� نظر ���� مناقصا� 
�يل �� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت برگز�� نمايد� 
كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� تا ���ئه پيشنها� 
مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكتها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� 
خو�هد ش���د � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت 
قبلي� مر�حل ثبت نا� �� س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� 

�لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
تا�يخ �نتشا� مناقصه �� س���امانه مذكو� �� تا�يخ 1397/10/18 

مي باشد.
مهلت �ماني ��يافت �س�نا� مناقصه �� سايت: ساعت 

15 ��� يكشنبه مو�� 1397/10/23 مي باشد.
مهلت �مان�ي ���ئه پيش�نها�: ساعت 10 ��� ��شنبه مو�� 

1397/11/8 مي باشد.
�ما� با�گش�ايي پاكتها: س���اعت 10/30 ��� ��شنبه مو�� 

1397/11/8 مي باشد.
شماره مناقصهشرح مناقصهرديف

خريد، نصب و راه اندازي باسكول فلزي 1
60200970157600028تني نيروگاه اسالم آبادغرب

2smd 200970157600029خريد 200 عدد چراغ خياباني

200970157600030خريد دو عدد ريتينينگ رينگ3

4DC&UPS 200970157600031خريد قطعات يدكي

شماره مناقصهشرح مناقصهرديف

200970157600032خريد قطعات يدكي اكستراكشن پمپ5

خريد قطعات يدكي بريكرها و رله هاي 6
200970157600033حفاظتي

200970157600034خريد قطعات يدكي ترانسفورماتور7

200970157600035خريد دو عدد الكتروماتيك والو و متعلقات8

200970157600036خريد دو عدد فلومتر آب9

200970157600037خريد 22000 ليتر روغن ترانس10

200970157600038خريد 6000 ليتر روغن توربين11

200970157600039خريد قطعات يدكي فيد واترپمپ12

200970157600040خريد نازل بلوك توربين13

200970157600041خريد هشت عدد والو دوراهه و سه راهه14

200970157600042ساخت دو ست بسكت ناحيه سرد ژانگستروم15

خريد قطعات يدكي سيستم كنترل و 16
200970157600043هيدروليك توربين

200970157600044ساخت يك ست كامل نازل باكس17

جهت �طالعا� بيش���تر فني با ش���ما�� تلفن 08334642020 
��خلي 3329 (مهند� بهر�� �با��) � جهت �طالعا� �س���نا�� با 

��خلي 3146 (�قا� قنبر� ����) تما� حاصل نماييد.
شركت توليد نير�� بر� بيستو� �  فريبر� شريف نيا

شركت مديريت توليد بر� بيستو�
(سهامي خا�)

فراخوان مناقصه عمومي

عضویت 4500 طافروشي در مركز 
هشدار الكترونيک

  سرويس خبر: فرمانده انتظامي تهر ان بزرگ، با اشاره به اين كه دردو 
سال گذشته با پيوستن 4500 طا فروشي به مركز هشدار الكترونيک)مها( 
پليس تهران، هيچگونه سرقتي انجام نشده است، گفت: اميدواريم در روزهاي 

آينده واحدهاي صنفي بيشتري، عضو اين مركز شوند. 
  سردار حسين رحيمي با تاكيد بر اين مطلب كه مركز هشدار الكترونيک 
پليس تهران، نقشي موثر در ايجاد امنيت و پيشگيري از وقوع سرقت ويژه 
واحدهاي صنفي ش���هر تهران خصوصا طافروشي ها، صرافي ها و مراكز 
تج���اري دارد، اضافه كرد: به عنوان نمونه، چندي پيش يكي از واحدهاي 
صنفي كه مورد دستبرد قرار گرفته بود، ماموران انتظامي مستقر در محدوده 
موفق شدند با هشدار به موقع اين مركز در محل حضور يافته و سارقان 

را دستگير كنند. 
وي اظهارداش���ت: عملكرد اين مركز به گونه اي اس���ت كه با حضور 
سارق در محل، بافاصله هشدار الكترونيكي به نزديک ترين واحد گشت 
انتظامي مستقر در محل اعام شده و پليس مي تواند در كمترين زمان ممكن 

در محل وقوع سرقت حضور يابند.

سرويس شهرستانها: ساانه 4 
ميليون پرونده قضايي در شوراهاي 
حل اختاف بررس���ي مي شود كه 
يک ميليون و   700 هزار پرونده به 

صلح و سازش منجر مي شود.
حجت ااسام والمسلمين هادي 
صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه 
در همايش استاني ستاد ملي صبر 
در استان بوشهر با بيان اين مطلب 
و با تاكيد بر ترويج فرهنگ صبر و 
گذشت در جامعه اظهار داشت: با 
توجه به اين كه صلح و سازش بهتر 
از جنگ، نزاع و كشمكش است بايد 
فرهنگ صلح و سازش در جامعه 

ترويج و نهادينه شود. 
وي كار صابران را در مس���ير 
الهي دانست و افزود: افرادي كه صبر 

را پيشه مي كنند و در عفو و گذشت 
پيشگام هستند در مسير الهي قرار 
دارند و ب���ه ديگران درس آموزي 

مي كنند. 
او از راه اندازي ستاد ملي صبر 
در كشور خبر داد و گفت: صلح، 
سازش و رضايت سه بخش ستاد 
صبر را تش���كيل مي دهد كه اين 
ستاد با هدف ترويج روحيه صلح، 
بخشش و گذشت در قوه قضائيه و 

استان ها راه اندازي شده است. 
وي تروي���ج فرهنگ عفو و 
گذشت را يكي از نيازهاي جامعه 
دانس���ت و افزود: مهرباني يكي از 
خصيصه هاي مهم ايرانيان است و 
در ذات هر ايراني نهادينه ش���ده 
و فرهنگ مهم نبي مكرم اس���ام 

حضرت محمد)ص( نيز است.  
او مهرباني در خانواده ايراني را 
يک اصل دانست و اضافه كرد: اگر 
پرونده  در دستگاه قضا زياد مي شود 
نش���ان دهنده اين است كه مردم از 
فرهنگ اصيل خود فاصله گرفته اند 
و س���بب كاهش صبر و گذشت و 

افزايش نزاع و دعوا مي شود. 
معاون فرهنگي قوه قضائيه با 
تاكيد بر توجه به پيش���گيري از 
ج���رم در جامعه اف���زود: يكي از 
سياس���ت هاي قوه قضائيه تقويت 
فرهنگ پيش���گيري از جرائم در 
جامعه است كه فرهنگ بخشش و 
گذشت در اين قالب نهفته است. 

وي با بيان اين كه دس���تگاه 
قضايي در ستاد ملي صبر پيشگام 

اس���ت؛ افزود: عوامل اجرايي اين 
ستاد دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي 
نظامي و انتظامي و مشاركت همه 
مردم است كه بايد صلح، سازش، 
بخشش، گذش���ت و رضايت در 

جامعه را تقويت كنند. 
معاون فرهنگي قوه قضائيه با 
بيان اينكه نبايد به افزايش جرم در 
جامعه كمک كنيم افزود: در جايي 
كه مجرم به گن���اه خود اعتراف 
مي كند، جاي عفو و گذشت فراهم 
مي شود و در اين راستا نبايد كمک 
به افزايش جرم و مجرم در جامعه 
ش���ود.  صادقي اضافه كرد: يكي از 
نتايج مهم صبر اين است كه انسان 
بهتر تشخيص مي دهد و بهتر تصميم 

مي گيرد. 

ساانه 1/7ميليون  پرونده قضایي منجر به صلح و سازش مي  شود

شكایت خود از این تبهكار را اعام كنيد
سرويس حوادث: پليس آگاهي 
تهران بزرگ با دستور قضايي چهره 
بدون پوشش مرد شيطان صفت را كه 
شماري كودک و زن را مورد آزار و 
اذيت قرار داده اس����ت، منتشر كرد تا 
اگر شهرونداني از او شكايت دارند، 

اعام كنند.  
متهم كه امير نام دارد، با شناسايي 
منازل����ي كه كودک يا زني در آن تنها 
بود، وارد شده و پس از آزار و اذيت 
كودكان و زنان تنها درخانه وبس����تن 

دست و پاي آنها با سرقت وسايل منزل مي گريخت.  
متهم از سال 1380 تاكنون، بيش از 15 نوبت به اتهام ارتكاب جرائم 
مختلف مانند سرقت، مزاحمت براي نواميس، شرب خمر، اخال در نظم 
و آس����ايش عمومي، تهديد و فحاشي، آزار و اذيت، نگهداري ومصرف 
شيشه، تخريب اماكن عمومي، ايراد ضرب و جرح با ساح سرد )چاقو( 

دستگير و روانه زندان شده است.  شاكيان اين متهم 20 نفر هستند. 

سرويس شهرستان ها: فرماندار ريگان گفت: 
120 روستاي اين شهرستان به علت افزايش ميزان 
غلظت ريزگردها و توفان شن در محاصره گرد 

و غبار و شن هاي روان قرار دارد.
 امين باقري افزود: تاش دستگاه هاي اجرايي 
و امدادي شهرستان به منظور امدادرساني به اهالي 

روستاهاي گرفتار در گرد و غبار ادامه دارد.
وي گفت: گرد و غبار شديد از يكشنبه شب  
در شهرستان ريگان آغاز و ديروز بر شدت آن 
افزوده شدو اين امر عاوه بر مشكات تنفسي 
براي ساكنان مناطق روستايي موجب كندي عبور 

و مرور در محورهاي ارتباطي منطقه شد. 
فرماندار ريگان با اش���اره به اين كه گرد و 
غبار شديد در محور ترانزيتي ريگان - چابهار 
با سنگ ريزه همراه است از مسافران اين محور 

خواست با احتياط رانندگي كنند.
باق���ري گفت: نيروهاي راهداري و پليس 
راه شهرس���تان ريگان در محورهاي مواصاتي 

ريگان - چابهار و ريگان - نرماش���ير در حالت 
آماده باش قرار دارند. فرماندار ريگان از نجات 
16 وس���يله نقليه گرفتار در گرد و غبار شديد 

خبر داد و گفت: ستاد بحران در اين شهرستان 
تشكيل شده است و تمام مراكز بهداشتي درماني 

در حالت آماده باش قرار دارند.

120روستاي ریگان كرمان، در محاصره شن هاي روان

   آیت اه سيدحاتمي در منزل ابدي 
آرام گرفت 
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ورزشي

ورزش امروز؛ نيازمند خصلتهاي فراموش شده جهان پهلوان تختي  است اخبار کوتاه داخلی

سرمربی پیشین تیم ژاپن: ایران شانس زیادی برای قهرمانی دارد
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ژاپن اعتقاد 
دارد ایران یک����ی از قدرت های برتر فوتبال 
آسیاست که می تواند در جام ملت ها به قهرمانی 
برسد.به گزارش خبرنگار مهر، اوکادا سرمربی 
سابق ژاپنی که هدایت این تیم را در جام های 
جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰در اختیار داشت درباره 
شانس تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به 
قهرمانی هفدهمین دوره جام ملت های آسیا 
گفت: کی روش مربی خیلی بزرگی است که در ایران حضور دارد. او 
می تواند با بهره گیری از بازیکنان پرقدرت و خاق ایران به قهرمانی در جام 
ملت ها برسد.اوکادا در ادامه درباره کیفیت تیم ها در این دوره از رقابت ها 
اظهار داش����ت: فوتبال در آسیا پیشرفت محسوسی کرده است و فاصله 
تیم ها خیلی کم شده است. با این حال تنها چند تیم می توانند همچنان 
به قهرمانی فکر کنند که ایران وژاپن و کره جنوبی از مدعیان قهرمانی 

هستند. من فکر می کنم ایران شانس زیادی برای قهرمانی دارد.
۱۷ دی ماه به نام روز پیشکسوتان نامگذاری می شود

وزیر ورزش و جوانان با پیشنهاد صندوق حمایت از قهرمانان و 
پیشکسوتان برای نامگذاری ۱۷ دی ماه به نام روز پیشکسوتان ورزش 
موافق���ت کرد.ب���ه گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانان، با موافقت مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان، ۱۷ دی ماه به نام روز پیشکسوتان ورزش در شورای فرهنگ 
عمومی کشور به عنوان پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان مطرح می شود. 
هدف از نام گذاری این روز گرامیداش���ت مقام و جایگاه پیشکسوتان 
ورزش و تحکیم جایگاه بزرگان و بزرگداش���ت قهرمانان و ارزش ها و 

تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی در جامعه است.
فغانی دیدار ژاپن و ترکمنستان را سوت می زند

نماین���ده داوری ایران در جام ملت های 
آس���یا، دیدار ژاپن و ترکمنستان را قضاوت 
می کند.به گزارش ایسنا، در ادامه دور نخست 
جام ملت های آسیا دو تیم ژاپن و ترکمنستان 
در گروه Fفردا ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم 
می روند.در همین راستا کنفدراسیون فوتبال 
آسیا،  علیرضا فغانی و تیمش را برای قضاوت 
در ای���ن دیدار انتخاب کرد تا نماینده داوری 

ایران در جام ملت های آسیا، نخستین قضاوتش را انجام دهد.
پیروزی دشوار چین در اولین گام

تیم ملی فوتبال چین موفق شد با برتری 
۲ بر یک برابر قرقیزستان، جام ملت های آسیا 
را با برد شروع کند.به گزارش ایسنا، برخاف 
تصورها قرقیزس���تان که اولین حضور خود 
را در جام ملت ها تجربه می کرد، توانس���ت 
بازی بهتری به نمای���ش بگذارد. در اواخر 
نیمه نخست، اخلیدین اسرائیلوف توانست با 
ش���وتی زیبا دروازه چین را باز کند و اولین 
گل تاریخ تیم ملی کشورش را در جام ملت های آسیا به ثمر برساند و 
نیمه نخست با برتری یک بر صفر قرقیزها خاتمه یافت.در آغاز نیمه 
دوم چینی ها کمی بهتر از نیمه نخست بازی کردند. در دقیقه ۵۱ ماتیاس 
دروازه بان قرقیزستان به شکلی عجیب دروازه خودی را باز کرد تا بازی 
یک بر یک شود.یو دابائو در دقیقه ۷۸ موفق شد با عبور از دروازه بان 
قرقیزستان دروازه این تیم را باز کند تا چینی ها با نتیجه ۲ بر یک حریف 

خود را شکست دهند.
در دیگر دیدار نیز تیم کره جنوبي در صورتي که برتري محسوسي 

نسبت به فیلیپین نداشت با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. 
رقابت های هندبال بانوان غرب آسیا به تعویق افتاد

با اعام کنفدراسیون هندبال آسیا زمان آغاز رقابت های بانوان غرب 
این قاره به فروردین ماه سال آینده موکول شد.به گزارش ایرنا، با اعام 
کنفدراس���یون هندبال آسیا رقابت های بانوان غرب آسیا به تعویق افتاد. 
قرار بود این رقابت ها از هفدهم تا بیست و چهارم بهمن ماه در لبنان 
برگزار شود.سومین دوره از رقابت های هندبال بانوان غرب آسیا طبق 
برنامه ریزی جدید بیست و چهارم تا سی ام فروردین ماه سال ۹۸ در 

بیروت برگزار خواهد شد.

یک ۱۷ دي دیگر، یک مراسم 
بزرگداشت سالمرگ جهان پهلوان 
تختي دیگر و یک حضور گسترده 
دیگر از مردم براي نکوداش���ت نام 

پهلواني که آمد و مانندش، نیامد!
این مراسم همه ساله در ابن بابویه 
برگزار مي شود. مراسمي که با سایر 
مراسم مشابهش تفاوتي آشکار دارد 
چون در این مراس���م، همه »مردم« 
هستند، حتي مسئولیني که حضور 
مي یابند. در این مراسم جایگاه افراد 
بر مبناي مردمي بودنش���ان سنجیده 
مي شود نه بر اساس جایگاهي که در 
آن نشسته اند چون بهترین جایگاه به 

»مردم «ترین افراد مي رسد.
تختي ماندگارترین ورزشکار 
تم���ام ادوار کش���ورمان باقي ماند 
و اس���طوره پهلواني شد چون سه 
خصلت بزرگ داش���ت: مردم داري، 
جوانمردي و سخاوت. خصلتهایي 
که اگرچه رسیدن به دومین و سومین 
خصلت از هر کس���ي برنمي آید اّما 
»مردم داري« کم هزینه ترین خصلت در 
این میان اس���ت که البته اّما جامه اي 

نیست که برازنده هر کسي باشد.
در مراسم بزرگداشت سالمرگ 
جهان پهلوان تختي، از همه اقش���ار 
حضور پیدا مي کنند، از مس���ئولین 
گرفته تا گروههاي مختلف جامعه؛ اّما 
حضوري ارزشمند است که با صداي 
قلب افراد باشد نه به سبب وظایف 
سازماني. بنابر این شناختن کسانیکه با 
صداي قلبشان به این مراسم مي آیند 
چندان سخت نیست فقط کافي است 
ببینید که آنهایي که در مراسم امسال 
شرکت داشته اند آیا در سالهاي گذشته 
هم حضور مي یافته اند یا اینکه امروز 
به واسطه پست سازماني خود چاره اي 
نداش���ته اند که در این مراسم باشند. 
طرفداران واقعي خصلت هاي آقاتختي، 
آنهایي هستند که همه ساله آمده اند اّما 

تیتر اخبار و عکسها نشده اند. آنهایي 
که با اعتقاد قلبي خود و نه براي دیده 
شدن، همیشه به این مراسم مي آیند 
و علي رغ���م اینکه آنها باید پررنگ 
باشند، نه دیگران؛ خصلتهاي جهان 
پهلوان، هر روز در ورزش، بي رمق تر 

مي شود.
تکلیف آنهایي که به واس���طه 
وظیفه سازماني به این مراسم مي آید 
که به خودي خود مش���خص است. 
یک سخنراني در وصف بزرگي هاي 
پهلواني ب���زرگ که اصًا نیازي به 
معرفي ندارد و بعد از آن هم فراموش 
شدن همه این حرفها تا سالي دیگر، و 
۱۷ دیماهي دیگر البته اگر قرار باشد به 
حکم وظیفه سازماني خود، در مراسم 

بزرگداشتي دیگر، شرکت کنند.
تختي مردم دار بود و متعلق به 
همه مردم جامعه اس���ت و نیازي به 
تعریف و تمجید هیچکس ندارد بلکه 
این جامعه ورزش که به او نیاز دارد 
تا خصلتهاي فراموش شده اش، در 
ورزش، دوباره زنده شود. تختي حتي 
براي کودکان نسل جدید هم نیازي به 
معرفي ندارد چون اسطوره  اي است 
که پدران و مادران هر نس���لي سینه  
به سینه او را به فرزندانشان معرفي 
کرده اند و جزء خاطرات ارزش���مند 
هر ایراني فارغ از ورزش���ي بودن یا 

نبودن است.
راه تختی خالی از رهرو ش��ده 

است
ب���از هم همان داس���تان های 
تکراری؛ ع���ده ای می آیند و جمع 
می ش���وند، فاتحه ای می خوانند و 
می روند تا س���ال بعد؛ تا سال بعدی 
که دوباره بر حسب عادت این کار 

را تکرار کنند.
خبرگزاری فارس، هر س���ال 
که صفح���ه تقویم را ورق می زنیم 
پُر اس���ت از روزهای شادی و غم؛ 

روزهای حس���رت و اندوه و جشن 
و پایکوبی، اما هر س���اله یک روز 
پُر از حس���رت در این تقویم جای 
دارد که ناگسستنی است با تاریخچه 
قهرمانی و پهلوانی؛ ۱۷ دی ماه سالروز 
درگذشت جهان پهلوان تختی.سال ها 
از آن روز می گذرد؛ روزی که ایران 
دیگر به خود تختی ندید، اما هنوز 
هم داستان مرِگ رازآلود تختی زبانزد 
عام و خاص است.اما باز هم همان 
داستان های تکراری؛ عده ای می آیند 
و جمع می شوند، فاتحه ای می خوانند 
و می روند تا س���ال بعد؛ تا س���ال 
بعدی که دوباره بر حس���ب عادت 
ای���ن کار را تکرار کنند، کاری که 
به عادتی سالیانه برای این جماعت 
تبدیل ش���ده است؛ عادتی که بدون 
هیچ اندیشه ای در علت وقوعش تنها 
دوست دارند تکرار شود تا عده ای 
دوباره خودی نشان دهند و عکسی 
به یادگار بیاندازند! غافل از اینکه راه 
تختی خالی از رهرو شده است؛ راهی 
که بوی مردانگی و جوانمردی می داد. 
بدون هیچ توجهی که دلیل این همه 

بزرگداشت و کرامت به جهان پهلوان 
چیس���ت؟ واقعاً تختی چه نیازی به 

اینها دارد؟
هنوز شیش���ه شکس���ته هتل 
آتانتیک ی���ادگار روز مرگ تختی 
است و اتاق ۲۳ به کسی اجاره داده 

نشده؛ همانطور مانده بی تختی!
۵۱ س����ال از مرِگ غامرضا 
تختی می گ����ذرد، اما هنوز هم در 
سالمرِگ او پرسشی به قدمت این 
سال ها تکرار می شود؛ پرسش هایی 
که مرِگ رازآلودِ او در دی ماه ۱۳۴6 
را در هال����ه ای از ابهام فرو می برد. 
روزنامه ه����ا هنوز هم از »راز« مرگ 
او می نویس����ند و خبر آمده چندی 
دیگر قرار اس����ت کتابی دربارۀ او 
منتشر شود که فرضیۀ خودکشی او 
را تایید می کند.هنوز هم کمتر کسی 
باور می کند جهان پهلوان دست به 
خودکش����ی زده باشد، مردم دوست 
ندارند تصویر قهرمانشان با این لکه 

ننگ، آلوده شود.
مربیان در باش����گاه  ها، معلمان 
در کاس ه����ای درس و پدران به 

فرزندانش����ان مرام تختی را توصیه 
می کنن����د، اما از آموزه های اخاقی 
او چندان نیاموخته ایم که به دیگری 
بیاموزیم. خاستگاه تختی زورخانه 
است و اراده ستودنی اش در مبارزه 
با ظلم و جور زبانزد عام و خاص، 
اما شاید اگر تختی هم حاا در این 
دوره و زمان����ه زندگی می کرد متر و 
معیارهایش تغییر کرده بود و شده 

بود یکی مثل ما.
برای تختی نباید مرثیه خواند؛ 
تختی نه از دست رفته و نه از دست 
رفتنی است. در سوگ جهان پهلوان 
نباید گریست؛ او زنده است، برای 
هم����ه زمان ها و تا آخر جهان زنده 
خواهد ماند. اما راز جاودانگی تختی نه 
مدال هایش بود و نه افتخار آفرینی های 
بی ش����مارش در میادین جهانی و 
بین المللی؛ راز این جاودانگی تنها 
چند کلمه بود »جوانمردی، سخاوت 

و مردم داری«.
هنوز هم که هنوز است، داستان 
مرِگ رازآل����ود جهان پهلوان نقل 
محافل ورزشی و غیرورزشی است؛ 

چه ش����د؟ چه بر سر جهان پهلوان 
آمد؟ چه شد که »دِل شیر« خون شده 
ب����ود؟ دلی که هیچ کس غیر از خدا 
تاب و توان لرزاندنش را نداشت...

ه����ر چه درباره این بزرگمرد تاریخ 
ایران بگوییم و بنویسیم، چیز تازه ای 
نخواهد بود، چرا که درباره غامرضا 

تختی بسیار گفته اند و نوشته اند.
هنوز هم بعد از نیم قرن، مردم 
از قهرمانی ه����ا و جوانمردی های 
تخت����ی به نیکی یاد می کنند و برای 
ایرانیان اس����طوره و اسوه فتوت و 
جوانمردی اس����ت؛ هنوز که هنوز 
است همرزمانش یاد و نام او را در 
میادین جهانی زنده نگه می دارند و 
از او به نیکی یاد می کنند، اما براستی 
رمز اینهمه محبوبیت و جاودانگی 
در چه ب����ود؟ آیا چیزی به غیر از 

مردم داری بود؟
در واقع آنچه به بهانه او گفته 
می شود و آنچه هر سال در سالمرگ 
او دوباره و چندباره تکرار می شود، 
این بزرگداش����ت و تکریم، همه در 
ثنای گوشه های کمرنگ شده وجود 
آدمی است، در ستایش عطوفت و 
مهر و افتادگی، همه فضایلی که او 
اگ����ر نه به عنوان یک قدیس، بلکه 
به عنوان اس����طوره ای از اخاق و 

جوانمردی در خود داشت.
هر س����ال باید از او گفت و 
گفت؛ این دیگر یکی از سنت های 
ماس����ت و باید آن را پاس داشت و 
ارزش گذاشت که سنتی زیباست. 
نه اندوهگساری برای یک از دست 
رفته و نه یادآوری خاطره های یک 
عزیز فقید. آنچه هر سال در میانه های 
دیماه به یاد و نام تختی گفته می شود 
در نفِس خود، مرورِ ناب ترین ابعاد 
وجود انسان است و حیف که همه 
این تکریم نه در سالروز تولد که در 

سالمرگ اوست.

اخبار کوتاه خارجي

تجلیل شیخ سلمان از »کودکان غاز« تایلندی
رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از کودکان 
محبوس شده در غار 
که در جام ملت های 
آسیا حضور پیدا کرده 
بودند، تجلیل کرد.به 
گ���زارش خبرگزاری 
فارس، شیخ سلمان، 

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از کودکان تایلندی مشهور به »کودکان 
غاز« تجلیل کرد و به آنها لوح یادبودی اهدا کرد.

این کودکان از سوی فدراسیون فوتبال تایلند برای تماشای بازی 
با هند در جام ملت های آس���یا ۲۰۱۹ به امارات آمده بودند. این ۱۲ 
نوجوان تایلندی و مربی آنان بیش از دو هفته بر اثر سیاب موسمی 

در غاری در تایلند محبوس شده  بودند.
رقیب رضا یزدانی سرمربی تیم کشتی جوانان روسیه شد

عبدالس���ام گادیسوف قهرمان پیشین 
کش���تی آزاد جهان به عنوان س���رمربی تیم 
کشتی جوانان روسیه انتخاب شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، با موافقت میخائیل مامیاشویلی 
رئیس فدراس���یون کشتی روسیه، عبدالسام 
گادیسوف به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد 
جوانان این کشور انتخاب شد.گادیسوف مدال 
طای س���ال ۲۰۱۴ و مدال نقره سال ۲۰۱۵ 
جهان را در کارنامه ورزشی خود دارد.گادیسوف یکی از رقبای همیشگی 
و نامدار رضا یزدانی در میادین جهانی و المپیک بود که سابقه حضور 

در لیگ کشتی ایران را هم در کارنامه دارد.
اخراج سرمربی تایلند بعد از شکست سنگین برابر هند

مسئوان فدراسیون فوتبال تایلند سرمربی خودشان را بعد از باخت 
به هند بر کنار کردند.به  گزارش  ایسنا، بعد از شکست سنگین و دور از 
انتظار تایلند برابر هند که با نتیجه ۴ بر یک رقم خورد، میلوان راجواچ 
سرمربی تیم   ملی فوتبال تایلند از سمت خود اخراج شد.تایلند باید در 

بازی دوم خود در جام ملت های  آسیا به مصاف بحرین برود.
اتوئو: مربیان سیاهپوست »شهروندان درجه دو« محسوب می شوند

ساموئل اتوئو س���تاره کامرونی اسبق 
باش���گاه بارسلونا ضمن اش���اره به وجود 
مشکات نژادپرس���تانه بر سر راه دریافت 
مدرک مربی گری توسط بازیکنان سیاهپوست، 
از عدم اطمینان به این قشر که به زعم وی 
»شهروندان درجه دوم« محسوب می شوند، 
سخن گفت.به گزارش ایرنا، روزنامه مارکای 
اسپانیا به نقل از »کانال پاس« فرانسه نوشت: 
ستاره اسبق آبی اناری ها اگرچه نخستین گام 

را برای حضور دوباره در فوتبال و در کسوت سرمربی گری برداشته 
اما معتقد است زمانی که پای سرمربیان سیاهپوست به میان بیاید، عنصر 
نژادپرستانه ای وارد داستان می شود.مهاجم اسبق تیم ملی کامرون در 
این مصاحبه اظهار داشت: بسیاری از فوتبالیست های اسبق سیاهپوست 
م���درک مرب���ی گری دریافت نمی کنند اما در عین حال هم می توان 
نمونه هایی یافت که موفق به دریافت آن شده اند.وی ادامه داد: در واقع 
مشکل عدم وجود اطمینان است؛ اعتمادی نیست و ما شهروندان درجه 

دوم محسوب می شویم.
لوییز:فابرگاس با همه اعضای چلسی خداحافظی کرد

مدافع برزیلی تیم فوتبال چلس���ی از وداع هم تیمی اس���پانیایی  با 
استمفوردبریجی ها خبرداد.به گزارش خبرگزاری فارس، داوید لوییز در 
بخش���ی از مصاحبه اش با اس���کای اسپورت به این نکته اشاره کرد که 
فابرگاس در دور برگشت مسابقات فصل جاری، در عضویت آبی پوشان 
نخواهد بود.وی تاییدکرد که هافبک ۳۱ ساله با هم تیمی ها وداع کرده 
است.لوییز اظهارداشت:فابرگاس بعد از بازی در جام حذفی در رختکن 
صحبتی کوتاه اما قابل توجه خطاب به همه تیم داشت.او از همه بازیکنان 
و مسئوان تیم تشکر و قدردانی کرد.بازیکنان نیز به اظهار لطف او پاسخ 
دادند.هم اکنون گفته می شود فابرگاس در حال انجام صحبت های نهایی 

با مقام های تیم فرانسوی آ.اس موناکو است تا به توافق برسد.

سرپرس���ت وزارت بهداشت، بر 
ضرورت اصاح تعرفه ها تاکید کرد و 
گفت: کم عقلی است که شکایات درون 

خانواده را به بیرون ببریم.
به گزارش مهر، س���عید نمکی، 
دیروز در همایش سراس���ری آموزش 
و توانمندسازی مدیران و کارشناسان 
نظارت بر درمان، با تاکید بر اینکه برای 
دفاع از حقوق بیمار نباید گذشت، گفت:  
مردم سامت ش���ان را به ما سپرده اند و 
اولین میثاق ما دفاع از س���امت مردم 

است.
وی به اجرای طرح تحول سامت 
اشاره کرد و گفت: هر چند طرح تحول 
سامت مقدماتی نیاز داشت ولی به طور 

کلی بار هزینه های کمرشکن را کاهش 
داد و این مسئله مورد تائید همگان است. 
بنده نیز در آینده به عنوان وزیر تاش 
خواه���م کرد که همان راه را با قدرت 
ادامه دهم.سرپرست وزارت بهداشت 
با تاکید بر اینکه طرح تحول س���امت 
اصلی ترین طرح وزارت بهداشت خواهد 
ب���ود، افزود:  نظارت بر درمان یکی از 
بحث های جدی ماس���ت که مقدماتی 
می خواهد. نخس���ت اینکه باید بدانیم 
هرچه ضوابط و دس���تورالعمل و گاید 
این را بیشتر تدوین و اباغ و نظارت 

کنیم، موفق تریم.
نمکی گفت:  نهادینه کردن نظارت 
مبتنی بر دستورالعمل مدون اولین کاری 

است که باید انجام دهیم. وی تصریح 
کرد:  نظارت را از سائق شخصی باید 
دور کنیم چرا که این آفت سیستم  است. 
اگر چارچوب ساختار مدون هوشمند 
و نظارتی داش���ته باشیم سوء استفاده 
احتمالی به شدت کاهش می یابد، البته در 
تدوین شیوه های نظارت باید دقت کنیم. 
سرپرست وزارت بهداشت، افزود:  همه 
راهکارها باید به سمتی باشد که جامعه 
شریف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی 
تحقیر جاهای دیگر نشوند. البته وجود 
دارند افرادی که سوءاستفاده مالی کرده 
و به مردم بی احترامی می کنند و کرامت 
انسانی را مدنظر قرار نمی دهند. باید با 

این افراد برخورد شدید شود.

نظام مالی پرداخت در نظام سامت باید اصاح شود

Details of the seller                                                                                                                                                        مشخصات فروشنده

نام شخص حقيقي/حقوقي: .................................      شماره اقتصادي:       شماره ثبت/شماره ملي:  

نشاني: استان: .............................................   شهرستان: ..............................     شهر : ..................................................... 

كد پستي 10 رقمي :      

آدرس : ...........................................................................................................................................................................

شماره تلفن/نمابر: .............................. گواهي ثبت نام :

مشخصات مسافران تبعه كشورهاي خارجي (خريدار)

Name and surname :(نام و نام خانوادگي  )    .....................................................................................................................................

    Passport No :(شماره گذرنامه )    .....................................................................................................................................................  

Visa No :(شماره رواديد )  ...............................................................................................................................................................

Residence Address :(نشاني محل اقامت ) ......................................................................................................................................  

مشخصات كاال ي مورد معامله 

1234567891011

NO
 Code of

the good

Details

 of the goods 

 Number /
quantity

 Unit of

measure-

ment

Unit price

(I.R.I. Rials) 
Total pricediscount

 After

 discount

price

 Total

 VAT

 Total price

+ VAT

ف
دي

ر

تعداد/ مقدارشرح كاال كد كاال
واحد 

اندازه گيري
مبلغ واحد 

(ريال)
مبلغ كل (ريال)

مبلغ 
تخفيف

مبلغ كل پس 
از تخفيف 

(ريال)

جمع ماليات و 
عوارض (ريال)

جمع مبلغ كل 
بعالوه جمع ماليات 

و عوارض (ريال)

(8 – 7)(4 × 6)نحوه محاسبه براساس شماره ستون      
مجموع نرخ ماليات 

و عوارض × 9
(9 + 10)

جــمع كـل 

شرايط و نحوه فروش : 
نقدي 

غيرنقدي 

توضيحات :                                                       
             .................................................................. 

امضاء خريدار مهر و امضاء فروشنده 

3476/� �لف

اطالعيه
قابل توجه كليه فعاالن اقتصادى

الزام استفاده از فرم صورتحساب فروش ويژه مسافران تبعه كشورهاى خارجى
�� ��ستا� پيا�� سا�� ضو�بط �جر�يى �س���تر��� ماليا� � عو��� ���� �فز��� موضو� تبصر� ما��(13) قانو� ماليا� بر ���� �فز���� فعاال� �قتصا�� �� تا�يخ 

97/6/1 ملز� به �ستفا�� �� صو�� حسا� فر�� كاال �يژ� مسافر�� تبعه كشو�ها� خا�جى(�� �ما� عرضه كاال) مى باشند.
 سا�ما� �مو� مالياتى كشو� 

Ministry  of  Economic  Affairs  and  Finance

The  Iranian  National  Tax  Administration
فر� شما�� 3

وزارت امـور اقـتصـادي و دارايي
سـازمان امـور ماليـاتي كشـور

 Sales  in voice  for  foreign  passenger  travelling  to  Iran

  صو�تحسا� فر�� كاال �يژ� مسافر�� تبعه كشو�ها� خا�جي
 Number Serial.......................... : �شما�� سريا 

Date ......................... : تا�يخ    

Details

Conditions and method of sale

Total value

Details of the foreign passenger (buyer )

Details of the goods bought 

Stamp and signature of the sellersignature of the buyer

  cash
non-cash

 شما��: 
تا�يخ : 

بر�س���ا� ما�� 35 اليحه �ص���ال� قس���متي �� قانو� تجا��� س���هامد���� محتر� ش���ركت بيم���ه حكمت صبا 
(س���هامي عا�) يك ما� مهلت خو�هند ��ش���ت تا �� تا�ي���خ 1397/10/19 لغايت 1397/11/18 مبل���غ باقيماند� 
 �� ب���ه همر�� خس���ا�� �ير ك���ر� معا�� نر� س���و� بانكي به عال�� 4% س���االنه ب���ه صو�� ���ش���ما� پر��خت

 نمايند.
به �س���تنا� مفا� مو�� 35 �لي 38 اليحه �صال� قس���متي �� قانو� تجا��� ش���ركت موظف �ست س���ها� سهامد���ني 
 �� كه مبل���غ خو� �� به همر�� خس���ا�� �يركر� �� مهلت يكماه���ه پر��خت ننمايند� �� طري���ق فر�بو�� به فر��

 �ساند.
�� سهامد���� محتر� ��خو�ست مي شو� جهت �طال� �� مش���ر�� �ين �گهي � ��يافت جد�� محاسبه مبنا� پر��خت 

����نه� به سايت كد�� سا�ما� بو�� ����� بها���(نما� � حكمت) مر�جعه نمايند.

آگهي شركت بيمه حكمت صبا(سهامي عام)
با شماره ثبت504450 و شناسه ملي 1140065113174

اطالع رساني در مورد تاديه مبلغ باقيمانده سرمايه پرداخت نشده

نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 97/34 

شـركت آب و فاضالب روستايي استان سيسـتان بلوچستان در نظر دارد 
ــبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب روستاهاي خواجه مسك و  عمليات اجرايي ش
ــتان زاهدان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.  ــوراخ كوه شهرس س
لذا از كليه پيمانكاران داراي رتبه 5 و باالتر، در رشته  آب دعوت  به عمل مي آيد، تا 

براساس اطالعات اعالم شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1ـ  محل اجراي كار: شهرستان زاهدان

ـ   مبلغ برآورد اوليه: 9612 ميليون ريال(براساس فهرست بهاي سال 1397) 2

3ـ  زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 97/10/18 لغايت 97/10/24

4ـ  آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه : پايان وقت اداري مورخ 97/11/06 مي باشد.

5ـ   تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10مورخ 97/11/07 مي باشد.

6ـ   تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 97/11/08 مي باشد.

خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد.
تذكر مهم: به استناد بند 2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل 

مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت 
آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل 

قرار خواهد گرفت.
ــت كاري مجاز(مبلغ ظرفيت آزاد)  ــت با اطمينان از ظرفي ــذا پيمانكاران مي بايس ل
برحسب تعداد و مبلغ پيمانهاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايند، 
ــيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت  ــتورالعمل رس در غير اينصورت مطابق دس

ضوابط ارجاع كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7ـ   محل دريافت اسناد: 

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس
8ـ   محل تسليم اسناد تكميل شده:  بارگذاري كليه پاكتها بر روي سامانه ستاد و تحويل 

ــف) به صورت فيزيكي به دبيرخانه  ــناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين(ال پاكت اس
شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب.

ــه بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي  ــركت كنندگان ملزم ب تذكر: ضمناً كليه ش

سامانه ستاد مي باشند.
در غيراينصورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.

تلفن تماس: 33426312ـ054 داخلي120
نمابر: 33445056ـ054

امور قراردادهاي شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان

معاون اش����تغال و خودکفایی 
کمیته امداد ام����ام خمینی )ره( از 
کارآفرینان حرفه ای کشور دعوت 
کرد با مراجعه به س����ایت این مرکز 
و بررس����ی ش����رایط اعام شده از 
امکانات و تس����هیات فراهم شده 
برای ایجاد اشتغال مددجویان کمیته 

امداد استفاده کنند.
   ب����ه گ����زارش خبرنگار ما، 
دکتر حج����ت اه عبدالملکی در 
تشریح عملکرد این معاونت گفت: 
د ر ۹ما هه امس����ال ۸۲ هزار شغل 
ایجاد ش����ده است و ۱۲۹ هزار نفر 
تحت آموزش های مقدماتی، مهارتی 

و پایدارسازی قرار گرفته اند.
به گفته وی، رویکردهای اصلی 
کمیته امداد بر ا ی ایجاد اش����تغال با 
عنوان دو کان پروژه در نظر گرفته 
شده است که             اولین بخش آن هدایت 
شغلی است که هدف اصلی تقویت 
سازوکارهای ایجاد اشتغال د ر کمیته 
امداد اس����ت که  به روش ارتقای 
آموزش های علمی و مهارتی دنبال 
می شود و ۸۰ درصد کارمندان این 
نه����اد موفق به قبولی د ر آزمون های 
ارتقای آموزش های علمی و مهارتی 

شدند.
معاون اش����تغال و خودکفایی 
کمیت����ه امداد، دومین کان پروژه ر ا 
کاهش ضوابط د ر ایجاد اش����تغال 
برشمرد و افزود: حدود ۸۰ درصد 
بخش����نامه ها و ضوابطی که کارآیی 
نداش����ت حذف شد ضمن این که 
ارتق����ای انگیزه کارمندان با تعریف 
پاداش بهره وری د ر نظر گرفته شده 
و افرادی که مشاوره های آنها منجر 
به ایجاد اشتغال بر ا ی مددجویان شود، 
تحت نظام پاداش محور، پاداش هایی 

دریافت می کنند.
عبدالملکی با اش����اره به بر نامه  
راهبران ش����غلی  ب����ا هدف ایجاد 

اشتغال خاطرنش����ان کرد: تأسیس 
کانون های خیرین کارآفرین، ایجاد 
گروه ذی نفعان جهادگران کارآفرین 
و اس����تفاده از کارآفرینان حرفه ای 
ازجمله بر نامه های د ر نظر گرفته شده 
بر ا ی اجرای طرح راهبران ش����غلی 
اس����ت. همچنین ۱۱۰ هزار هسته 
جهادی د ر کشور وجود د ارد که ما در 
بر نامه ای با سازمان بسیج سازندگی 
و بسیج دانشجویی بر نامه ای با عنوان 
جهادگران کارآفرین ر ا آ غاز کر د ه ایم 
تا از ظرفیت این افراد استفاده کنیم.
وی ب����ا تأکید بر این که راه حل 
رفع مش����کل بی����کاری صرفا با به 
کارگیری کارآفرینان موفق د ر کشور 
قابل حل است، تصریح کرد: د ر کشور 
با سیس����تم کارمندمحور دنبال رفع 
بیکاری بوده ایم که این نادرست و 
خطای راهبردی اس����ت ا ما ما قصد 
داریم کارآفرینان ر ا درگیر اش����تغال 

کنیم.
 عبدالملکی ب����ا بیان این که 
پیش بینی ما این است که ۴۰۰ هزار 
نفر کارآفرین حرفه ای د ر کش����ور 
داریم، که ا گر هر کدام از اینها بر ا ی 
۱۰ نفر ش����غل ایجاد کند، می توانیم 
مش����کل بیکاری مطلق کشور ر ا از 
بین ببریم که ما امس����ال به صورت 
آزمایشی این طرح ر ا آ غاز کر د ه ایم.

بر این اس����اس از کارآفرینان 
حرفه ای کشور دعوت می کنیم  با 
مراجعه به سایت کمیته امداد و ایکون 
»راهبرانه« و بررسی شرایط اعام شده 
از امکانات و تسهیات فراهم شده 
برای ایجاد اشتغال مددجویان کمیته 
امداد استفاده کنند و پیشنهادهای خود 

را ارائه دهند.
 مقام مسئول در کمیته امداد با 
اشاره به بیکاری پنهان بین مددجویان، 
خاطرنشان کرد: طرح اشتغال پذیری 
ر ا از امس����ال آ غاز کردیم که د ر این 

طرح خانواده های کمیته امداد پایش 
می شوند، بیکاران مستعد شناسایی و 
به آنها اعام می ش����و د ظر ف مد ت 
پنج س����ال د ر بر نامه های اشتغال ما 
مشارکت کنند و ا گر توانستیم بر ا ی 
آنها فرصت شغلی ایجاد کنیم آنها  
را از پوش����ش خارج می کنیم، د ر 
غیر این صورت تحت پوشش قرار 
دارند و د ر صورتی که همکاری ازم 
د ر طرح های اشتغال زایی ما نداشته 
باشند، از پوشش کمیته امداد خارج 

می شوند.
معاون اش����تغال و خودکفایی 
کمیته امداد د رباره سهم کمیته امداد 
د ر ایجاد اش����تغال و بودجه مربوط 
د ر س����ال آینده اظهار داشت: امسال 
6۰۰ میلیارد تومان تس����هیات د ر 
صندوق ام����داد وایت بر ا ی ایجاد 
اش����تغال د ر نظر گرفته شده است 
و دومین منبع بر ا ی ایجاد اش����تغال 
تس����هیات قرض الحسنه بانکی د ر 
تبص����ره ۱6 قانون بودجه بو د که د ر 
این بخش بر ا ی س����ال آینده ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان د ر نظر گرفته شده است 
که این مبلغ کم است، د ر حالی که 
سهم وام اش����تغال د ر کمیته امداد 
از ۲۰ میلی����ون تومان به ۵۰ میلیون 
تومان افزایش یافته است که د ر این 
ش����رایط بر ا ی ایجاد ۷۰ هزار شغل 
نیازمن����د ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
هستیم                                                   که امیدواریم مجلس                                       همکاری 
ازم ر ا بر ا ی افزایش اعتبار از ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان به ۳۵۰۰ میلیارد تومان 

     داشته با شد.                               
و ی گفت: قرار ش����د ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان                                    تسهیات د ر این زمینه 
به کمیته امداد د ا ده شو د ا ما این د ر 
شرایطی است که تاکنون کل مبلغ 
دریافتی ۱۵۰ میلیارد تومان اس����ت، 
یعن����ی از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعهد 
دولت از قانون اش����تغال روستایی 

فقط ۱۵۰ میلیارد تومان تأمین شده 
است.                      

به گفت����ه عبدالملکی،                     حدود 
۱۵۰۰ میلی����ارد توم����ان  مربوط به 
پرونده های ایجاد اشتغال د رخواستی 
مددجویان به ش����بکه بانکی ارسال 
شده است و این د ر شرایطی است 
که بانک مرکزی                                         در این زمینه بودجه 
ازم ر ا تأمین و تس����عیر نکرده و 
به حساب بانک های عامل نریخته 

است.
                                                                                                                                                     و ی خاطرنشان کرد: تا پایان 
س����ال ۹۵، ۹۰۰ هزار بیکار مستعد 
اشتغال د ر کمیته امداد داشتیم.                                                      سال 
گذشته ۷۰ هزار شغل ایجاد کردیم                                       
و امس����ال برآورد می کنیم غیر از 
6۰۰ هزار نف����ر افرادی که تحت 
پوشش قرار گرفته اند، حدود ۸۵۰ 
هزار بیکار مستعد به اشتغال داشته 
با ش����یم                                                            ، د ر مجموع یک میلیون و 
۴۵۰ هزار نفر افراد تحت پوشش و 
غیره پوشش مستعد اشتغال د ر کمیته 

امداد داریم.
مقام مس����ئول در کمیته امداد   
اظهار داشت: مهم ترین محور بر ا ی 
رفع محرومیت ایجاد امکان کسب 
درآمد بر ا ی خانواده های نیازمند است 
و کمیته امداد از بدو تأسیس تا پایان 
س����ال ۹6 یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

فرصت شغلی ایجاد کر د ه است.
وی  ادامه داد: از این تعداد ۷۰۰ 
هزار نفر به خودکفایی رسیده و از 
پوشش کمیته امداد خارج شدند و 
به همین نسبت هم افراد جدید تحت 
پوشش قرار گرفته اند ضمن این که 
ح����دود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بر ا ی 
۷۰۰ هزار نفر هزینه شده است که 
حاصل ایجاد ش����غل و خارج شدن 
این تعداد از چرخه حمایتی کمیته 
ام����داد، صرفه جویی ۲۵۰۰ میلیارد 

تومانی بر ا ی کشور است.

فراخوان کارآفرینان برای همکاری با کمیته امداد

شیب تند ابتا به سرطان سینه در ایران
عضو هیئت  علمی مرکز تحقیقات س���رطان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، درباره وضعیت شیوع سرطان پستان، عائم و روند پیشگیری از ابتا به 

این بیماری، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، محمدهادی زاده، با بیان اینکه در کشور ساانه 6درصد به 
آمار مبتایان سرطان سینه اضافه می شود، گفت: ساانه ۱۰هزار و ۵۰۰نفر از زنان 
به این بیماری مبتا می شوند و شیب باایی در ابتا به سرطان پستان در ایران 
وجود دارد.  هادی زاده، با اشاره به اینکه در سال های آینده میزان ابتا به سرطان 
پستان در کشور افزایش می یابد، بر اهمیت پیشگیری از ابتا بر این بیماری تأکید 
کرد. وی با بیان اینکه سرطان پستان هم در ایران و هم در دنیا شایع ترین سرطان 
در زنان است، گفت: البته هنوز زنان ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا کمتر به 
این بیماری مبتا می شوند. هادی زاده  بیان کرد: تا ۱۰یا ۲۰سال آینده آمار ابتا 
در ایران نیز به این کشورهای دارای نرخ رشد باای سرطان نزدیک  و میزان ابتا 
به سرطان پستان دو یا سه برابر می شود، بنابراین باید به مقوله پیشگیری به شکل 
جدی تری نگریست. وی درباره عائم ابتا به این بیماری توضیح داد: نخستین 
عامت، توده بدون درد است؛ هر فردی پس از لمس توده در سینه خود، حتمًا 

باید به پزشک مراجعه  کند .

پانصد نفر از ش���فا یافتگان 
بیماري سرطان به همراه یک عضو 
خانواده شان میهمان ویژه همایش 
پیشگیري از سرطان به میزباني مرکز 
  ICCC  جامع کنترل سرطان ایران

در منطقه ۲۲ تهران خواهند بود. 
علي انص���اري رئیس هیئت 
مدیره بنیاد خیریه و نیکوکاري تات، 
با اعام این مطلب، گفت: پروفسور 
محمد اسماعیل اکبري رئیس مرکز 
تحقیقات سرطان ایران که مدیر مرکز 
جامع کنترل سرطان ایران در منطقه 
۲۲ هستند، کمک به پیشگیري از 
بیماري سرطان را مطرح کرده اند که 

ما نیز در پي آن هستیم. 

وي افزود: گسترش سرطان هاي 
مختلف بنابر آمار رسمي، بر نگراني ها 
مي افزای���د و وظیفه همگان بویژه 
نیکوکاران است که در حد امکان، 
به عرصه آگاه سازي مردم، کاهش 
رش���د و کمک به درمان بیماران، 

وارد شوند. 
انصاري با خداپس���ندانه و 
انسان دوس���تانه خواندن حرکت 
مردمي پیشگیري از سرطان و اعام 
حمایت از برگزاري همایش مرتبط 
با هفته اي به همین نام در مرکز جامع 
کنترل سرطان ایران در منطقه ۲۲ که 
بزرگترین مرکز مطالعات، تحقیقات 
و پیشگیري از سرطان است، اظهار 

امیدواري کرد حضور شفا یافتگان 
بیماري سرطان و فصلي نیک و اقدام 
خداپسندانه اي در آستانه آغاز به کار 

مجموعه ایران مال باشد. 
دکتر قاس���م اکبري دبیر ستاد 
برگزاري همایش هفته پیش���گیري 
و کنترل س���رطان، نیز گزارشي از 
مردمي س���ازي پویش پیشگیري و 
برنامه ه���اي این هفته ارایه و اعام 
کرد: نگاه علمي، تلفیق روان شناسي و 
افزایش اطاعات مردم درباره سرطان 
با روش هایي همچون ارایه کتاب و 
تجارب غلبه بر این بیماري بوسیله 
ش���فا یافتگان، از تمایزهاي برنامه 

امسال این هفته خواهد بود.  

 500 بهبود یافته سرطان، میهمان مرکز جامع کنترل سرطان ایران مي شوند

سومین روز از جام ملتهاي آسیا 
روزي ویژه بود چون سه تیمي که 
براي اولین بار به این رقابتها پا گذاشته 
بودند به مصاف حریفان مي رفتند. سه 
تیمي که پیش بیني مي شد دردسري 
براي رقبا درست نکنند. یک پیش 
بیني منطقي که اما در بازي هاي اول 

ودوم غلط از کار درآمد.
در اولی����ن دیدار تیم چین به 
مصاف اولین راه یافته یعني قرقیزستان 
رفت.دیداري که باید گفت پیروزي ۲ 
بر یک چین بیشتر به خوش شانسي 
چیني ها بر مي گش����ت تا به کیفیت 
برتر آنان وگرنه در بهترین ش����رایط 
این بازي باید به تساوي یک بر یک 
مي انجامید. بدون شک بازیکني که 
بیش از همه در این دیدار افسوس 
مي خورد دروازه بان قرقیزهاست که 
با اش����تباهش، گل اول را تقدیم به 

چین کرد.

ام����ا در دیدار دوم فیلیپین تازه 
وارد از قرقیزه����ا هم پیش تر رفت 
واگرچه یک بر صفر بازنده بود اما 
کره مدعي قهرماني تقریبا هیچ برتري 
محسوسي نسبت به حریف نداشت 
و فیلیپیني ها یک بازي فني وزیبا را 
مقاب����ل یکي از اصلي ترین مدعیان 

جام به نمایش گذاشتند.
در این میان اما حساب تیم ملي 
ای����ران را باید از دو برنده اول جدا 
کرد.شاگردان کي روش بدون شک 
با کیفیت ترین تیم جام ملت ها تا 
این مرحله هستند چون تفاوت خود 
را باتیمي تازه راه یافته به رقابت ها 
به خوبي نشان دادند.شروع بازي با 
مهاجمان پرتعداد نوید دیداري پرگل 
را مي داد و۳ گل پي در پي توسط 
طارمي در ریباند شوت سردار آزمون 
وپس از آن گل دژآگه از طریق ضربه 
کاشته وبازهم گل طارمي با ضربه سر 

روي ارسال زیباي رضاییان نشان داد 
که چرا بسیاري از کارشناسان داخلي 
و خارجي تیم ملي ایران را شانس 

اول قهرماني معرفي کرده اند.

تنها شیوه یمني ها براي مقابله 
به حمات پرتعداد ایران، تمارض 
بود تا در روند ایران وقفه ایجاد شود.
در نیم����ه دوم این ترفند هم  نتیجه 

بخش نود ودقایقي بعداز آغاز بازي 
در حالي که به دقیقه ۵۵ هم نرسیده 
بودیم س����ردار آزمون گل چهارم را 
وارد دروازه یمن����ي ها کرد.در ادامه 

هجوم هاي پرشمار ملي پوشان ادامه 
یاف����ت و چند فرصت گلزني بواقع 
با جانفش����اني مدافعان و دروازه بان 
یمن از دس����ت رفت.این شرایط اما 
ت����ا دقیقه ۷۷ ادامه یافت و در این 
زمان بود که ضربه فني پش����ت ۱۸ 
سامان قدوس با هیچ جانفشاني هم 
دفع ش����دني نبود تا گل پنجم ایران 
هم ثبت شود. وقتي تمارض ها افاقه 
نکرد بازي خشن و اعتراضات مکرر 
به داور براي توقف بازي شروع شد 
و کارت هاي زردي که نصیب یمني ها 
مي شد. هر چقدر ملي پوشان ایران 
اشتهاي بیشتري براي گلزني نشان 
مي دادن����د یمني ها آرزو مي کردند 
که هرچه زودتر بازي به پایان برسد.

در دقای����ق وقت اضافه ضربه زیبا و 
س����رکش ترابي هم به تیرک دروازه 
یمني ها برخورد کرد تا بازي ۵ بر 
صفر براي ایران تمام شود.           

پیروزي پر گل ایران با ارائه یك بازي  با کیفیت
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برنامه هاي علميـ  دينيـ  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

ده سال گذشت 
در دي ماه 87 همس��ر عزي��زم پدر و پدربزرگ خوبمان 
تيمسار سرتيپ مهندس عبدالحسين ملك پور 
اس��تاد توان��اي زندگي م��ان از ما گسس��ت و به ابديت 
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: بهرامـ  مريم و بيژن
نوه ها: نيلوفرـ  بابكـ  مهسا و كورش

عروسها: شيده و پولين 

»ياد بود«
هجدهم دي ماه، بيس��ت و س��ومين سالگرد درگذشت 

پدر گرانقدرمان را گرامي مي داريم. روحش شاد
عبدالصمد و مولود جم نژاد

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... عسـگراوادي، محمدحسن شمس فرد، 

حميدرضا مناقبي 

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

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 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

بازگشت همه به سوي اوست
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت حـاج عبدالعلي 
چاوشـي شبستري را به اطاع كليه اقوام، دوستان و 

همشهريان محترم مي رساند. 
ب��ه همين مناس��بت مجلس ترحيم آن ش��ادروان روز 
پنجش��نبه 97/10/20 از س��اعت 3 تا 4/30 بعدازظهر 
در مس��جد نور شبستريها واقع در ميدان دكتر فاطمي 

برگزار مي گردد.
حضور س��روران گرامي موجب شادي روح آن مرحوم و 

تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاي: چاوشي شبستري و ساير وابستگان 

سببي و نسبي

ده س��ال از درگذشت پدر 
عزيزم��ان كاوه دهـگان 
مترج��م، روزنامه ن��گار و 

نويسنده توانا سپري شد.
18 دي ماه ياد و خاطره اش 

را گرامي مي داريم.
از طرف فرزندان

ماندن براي اوست
شادروان مهندس محمد پورفتحي

فراق بيست و هفت ساله ات چه جانسوز و چه غمناك
 به يقين خاطره خوبي هايت از ياد رفتني نيست

دي ماه 70 عشق 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

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

آگهی تغییرات شرکت فرا افرند )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 811 و شناسه ملی 10101941300 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی پردیس 

به پردیس -بخش بومهن -دهس���تان کرش���ت -روستای مرادتپه 

-ش���هر پردیس -فاز 6 -خیابان نوآوری -کوچه نوآوری 14 -پاک 

144 -طبقه همکف -کد پستی 1654120831 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 

شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری پردیس )312319(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی و مدیریت پترو پاایش نگر اندیش سهامی خاص
 به شماره ثبت 522672 و شناسه ملی 14007405546 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 22500000000 ریال 

به مبلغ 29000000000 ریال منقسم به 2900000 سهم 10000ریالی 

با نام که تماما پرداخت ش���ده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته 

و مبلغ 6500000000 ریال بموجب گواهی ش���ماره 72/1162/2878 

مورخ 1397/08/15 بانک کشاورزی ش���عبه ممتاز شهید بهشتی تهران 

پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساس���نامه به شرح فوق اصاح 

 و ذیل ثبت از لحاظ افزایش س���رمایه در تاریخ ف���وق الذکر تکمیل امضاء 

گردیده است .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312321( 

آگهی تغییرات

 موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی نظم گستران تهران

 به شماره ثبت 30898 و شناسه ملی 10320850180 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/13 و مجوز 

ش���ماره 45/9/54913462 مورخ 95/05/28 پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: ابراهیم علیدوست به کدملی 6309236369 با پرداخت مبلغ 100000 

ریال به صندوق موسس���ه در ردیف ش���رکاء قرار گرفت. رضا هادی خواه مژدهی به 

کد ملی 2594668060 با پرداخت مبلغ 70000 ریال به صندوق موسس���ه میزان 

س���هم الش���رکه خود را به مبلغ 180000 ریال افزایش داد. بهزاد بینش به کدملی 

4569518524 با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق موسس���ه میزان س���هم 

الش���رکه خود را به مبلغ 240000 ریال افزایش داد. حس���ین ویانجی به کدملی 

0046207139 با پرداخت مبلغ 200000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء 

قرار گرفت. سرمایه موسس���ه از مبلغ 1000000 ریال به 1380000 ریال افزایش 

یافت و ماده قانونی اساس���نامه اصاح یافت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر 

یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد: مرتضی لعلی  به شماره ملی 0532760328 

دارنده مبلغ  260000 ریال علی شیرانی به ش���ماره ملی 1285514033 دارنده 

مبلغ  10000 ریال امید ش���یرانی به ش���ماره ملی 1280389583 دارنده مبلغ  

10000 ری���ال  محمود محمودی به ش���ماره مل���ی 3934054226 دارنده مبلغ 

380000 ریال رضا هادی خواه مژدهی به شماره ملی 2594668060 دارنده مبلغ  

180000 ریال  بهزاد بینش به ش���ماره ملی 4569518524 دارنده مبلغ 240000 

ریال ابراهیم علیدوست به شماره ملی 6309236369 دارنده مبلغ  100000 ریال  

حسین ویانجی به شماره ملی 0046207139 دارنده مبلغ 200000 ریال 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312318( 

آگهی تغییرات شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت سهامی خاص
 به شماره ثبت 89292 و شناسه ملی 10101336791 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
صورتهای مالی سال 1396 شامل ترازنامه و حساب س���ود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسی هوشیار ممیز شناس���ه ملی 10100439645 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
آگاه تراز 10100536180 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه 

اطاعات بعنوان روزنامه کثیر اانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312313( 

آگهی تغییرات شرکت راندمان مبنای طرح شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 488157 و شناسه ملی 14005659544

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حکمت خلقی به شماره 
ملی 2992326331 و آقای یوس���ف منوچهری به شماره ملی 3257756674 و آقای ابراهیم شیخه 

به شماره ملی 2889056929 و خانم ساناز منوچهری به شماره ملی 3240492784 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312312( 

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی قرآن و عترت رویش جوانه های قرآنی
 به شماره ثبت 44999 و شناسه ملی 14007682012 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/20 ومجوز ش���ماره 9702/1274 مورخ 
97/7/30 دبیرخانه هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن وعترت تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، پاسداران، خیابان شهیدحسین فاح زاده)گلستان دوم(، خیابان شهید داود اسامی، 

پاک 59، طبقه زیر زمین کد پستی 1666737861 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312316(

آگهی تغییرات شرکت تضامنی صرافی شاهین چراغی و شرکاء
 به شماره ثبت 490622 و شناسه ملی 14005783796 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده م���ورخ 1396/01/26 و مجوز ش���ماره 
96/115587مورخ 1396/04/19 بانک مرکزی جمهوری اس���امی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: -محل شرکت به تهران ش���هر تهران-سمیه-خیابان ملک الش���عراء بهار-خیابان آیت اله 
طالقانی-پاک 166-ساختمان اسپید-طبقه اول-کد پستی 1571833413 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312317( 

آگهی تغییرات شرکت رهنما ارتباط ایلیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 419874 و شناسه ملی 10320711380 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور .، خیابان ششم، پاک 3، طبقه همکف، واحد 3 ک.پ 

1587677514 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312320( 

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه مدیریت و بازرگانی زربد سهامی خاص

 به شماره ثبت 487303 و شناسه ملی 14005620221 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: به موضوع ش���رکت موارد ذیل الحاق و ماده 
مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید: خدمات پیمانکاری در طراحی و اجرا 
سیس���تم های تامین امنیت اعم از نظارت تصویری، اعام حریق، دزدگیر 
و فروش وس���ائل و تجهیزات و ادوات ایمنی مربوطه و ارائه خدمات امنیت 
الکترونیک و ش���بکه. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع 
ذیربط محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران -شهرستان 
تهران -بخش مرکزی -شهر تهران-محله امجدیه-خاقانی-خیابان آیت اله 
طالقانی-خیابان بهار جنوبی-پاک 120-ساختمان بهار-طبقه اول-واحد 6 
-کدپستی 1571836748 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312311( 

آگهی تغییرات 
شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا سهامی خاص

 به شماره ثبت 410955 و شناسه ملی 10320628478 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/29 و مجوز بیمه 
مرکزی بش���ماره 97/403/73959 مورخ 97/8/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای حس���ین بزرگ نژاد به شماره ملی 0050531352 به نمایندگی 
از شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا( 10100448712بعنوان مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره و آقای کامران کریمی به شماره ملی 0050101080 
به نمایندگی از ش���رکت قالبهای بزرگ صنعتی س���ایپا10101160229 
بعنوان ریئس هیئت مدیره و آقای رش���ید پور مختار دلبر به ش���ماره ملی 
3781863166 به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا 10420093634 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو ساله تصدی هیئت مدیره 

) 1399/03/27( انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312315( 

آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام
 به شماره ثبت 13190 و شناسه ملی 10100503545 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی کد ملی 0047555203 به نمایندگی از طرف شرکت توسعه 
صنایع بهشهر ش.م 10100539090، آقای سید قاس���م نجفی تروجنی کد ملی 2180134266 به نمایندگی از طرف شرکت به پخش ش.م 10103652024، 
آقای قدرت رجبی ساروئی کدملی 5799576004 به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ش.م 10102040330 آقای مسعود نامی 
ک.م 0080244701 به نمایندگی از طرف ش���رکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران ش.م 10101662558 آقای وحید خاشعی ورنامخواستی 
فرزند محمد به شناس���ه ملی 0069765642 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهش���هر ایران ش.م 10101662543 برای دوران تصدی 
هیئت مدیره بس���مت اعضا هیئت مدیره تعیین شدندکه آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به س���مت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود نامی به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا ش���ریفی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره به ش���رح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در 
برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسس���ات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: 
تصویب ساختارسازمانی،شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و 
نیزاعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل 
و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیات از بانکها، 
شرکتها و مؤسسات رس���می با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص 
حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، اس���تجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معامات و تصویب و اجرای طرح های انگیزشی 
فروش برای شرکت های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چارچوب الحاقیه آئین نامه معامات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. 
ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگش���تی های از فروش و کااهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و 
دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادس���راها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف 
شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه ش���رکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان 
عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض 
به رأی، درخواس���ت تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به 
سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب 
)با حق صلح یا بدون آن(، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین 
مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، 
ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی 
س���اانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به 
حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت های تابعه، اصالتا” یا وکالتا”)با معرفی نماینده(. 
ت: مدیرعامل می تواند بخش���ی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و س���ایر اسناد تعهد آور 
شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312314( 

آگهی تغییرات شرکت ایران ساک با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 104185 و شناسه ملی 10101480795 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ش���رکت ارک میربهاء به شناسه ملی 10103730828 به نمایندگی آقای 
احمد میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0049514822 با پرداخت مبلغ 5500000000 ریال به صندوق شرکت در زمره ش���رکاء درآمد. شرکت ارک میرعاء به شناسه 
ملی 10103969043 به نمایندگی آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی 0054184142 با پرداخت مبلغ 4500000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء 
درآمد. در نتیجه س���رمایه شرکت از مبلغ 5775000000 ریال به مبلغ 15775000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصاح میگردد. لیست 
شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد: شرکت ارک میربهاء به شناسه ملی 10103730828دارنده مبلغ 5500000000 ریال سهم 
الشرکه شرکت ارک میرعاء به شناس���ه ملی 10103969043 دارنده مبلغ 4500000000 ریال سهم الشرکه آقای عاء میرمحمدصادقی به شماره ملی 1280767391 
دارنده مبلغ 168750000 ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 1285337239دارنده مبلغ 223958000 ریال سهم الشرکه آقای احمد 
میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0049514822دارنده مبلغ 330،271،000 ریال سهم الشرکه خانم صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی 1285367979دارنده مبلغ 
115،729،000 ریال سهم الشرکه خانم زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی 1284459381 دارنده مبلغ228885500 ریال سهم الشرکه خانم اشرف السادات 
میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0049422278دارنده مبلغ 168885500 ریال سهم الش���رکه خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی 0036219721دارنده مبلغ 
252135500 ریال س���هم الشرکه خانم طاهره میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0451311485دارنده مبلغ 168885500 ریال سهم الشرکه خانم بدری مدرس صادقی 
به ش���ماره ملی 1285265718 دارنده مبلغ300،000،000 ریال سهم الشرکه آقای حسین میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0049476076 دارنده مبلغ300750000 
ریال سهم الشرکه آقای حسن میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0052281671 دارنده مبلغ300750000 ریال سهم الش���رکه آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره 
ملی 0054184142 دارنده مبلغ450750000 ریال س���هم الشرکه خانم فروغ الس���ادات میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0052182967دارنده مبلغ 162750000 
ریال سهم الشرکه آقای علی میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0063956004 دارنده مبلغ120000000 ریال سهم الش���رکه آقای امیر میرمحمدصادقی به شماره ملی 
0452897531دارنده مبلغ 120000000 ریال س���هم الشرکه خانم عسل میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0055296785دارنده مبلغ 60000000 ریال سهم الشرکه 
خانم زینب میرمحمدصادقی به ش���ماره ملی 0450175685دارنده مبلغ60000000 ریال سهم الشرکه آقای محمودرضا میرمحمدصادقی به شماره ملی 0451693647 
دارنده مبلغ120000000 ریال سهم الشرکه آقای معین میرمحمدصادقی به شماره ملی 0453756751 دارنده مبلغ120000000 ریال سهم الشرکه آقای سید مصطفی 
فتحی به شماره ملی 1283600692دارنده مبلغ 105000000 ریال سهم الشرکه آقای سید محسن فتحی به شماره ملی 1284618110دارنده مبلغ 105000000 ریال 
سهم الشرکه آقای سید مهدی فتحی به شماره ملی 1290719421دارنده مبلغ 105000000 ریال سهم الشرکه خانم نسرین فتحی به شماره ملی 1284829251دارنده 
مبلغ 52500000 ریال سهم الشرکه آقای سلمان تهمتن به ش���ماره ملی 0451499093 دارنده مبلغ120000000 ریال سهم الشرکه آقای سلیم تهمتن به شماره ملی 
0453594409 دارنده مبلغ120000000 ریال س���هم الشرکه خانم صنم تهمتن به ش���ماره ملی 0453428517 دارنده مبلغ60000000 ریال سهم الشرکه آقای علی 
طاهری حسین آبادی به شماره ملی 4723751149دارنده مبلغ 120000000 ریال سهم الشرکه خانم ملیکا طاهری حسین آبادی به شماره ملی 0015902447 دارنده 
مبلغ60000000 ریال سهم الشرکه خانم لیلی بنی هاشمی به ش���ماره ملی 0049980807 دارنده مبلغ60000000ریال سهم الشرکه خانم گلناز بنی هاشمی به شماره 
ملی 0070767300 دارنده مبلغ60000000 ریال س���هم الشرکه آقای بهزاد بنی هاشمی به ش���ماره ملی 0055230652 دارنده مبلغ 120000000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی 0440033233 دارنده مبلغ150000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا میرمحمدصادقی به شماره ملی 0441961460 دارنده 
مبلغ75000000 ریال س���هم الشرکه خانم ساجده میرمحمدصادقی به شماره ملی 0451386183 دارنده مبلغ75000000 ریال سهم الشرکه خانم الهه میرمحمدصادقی 
به ش���ماره ملی 4710353751 دارنده مبلغ150000000 ریال سهم الشرکه خانم زهره سعیدی نژاد به شماره ملی 0450457990 دارنده مبلغ150000000 ریال سهم 
الشرکه آقای سید علی عرفانی به شماره ملی 0453291805 دارنده مبلغ120000000 ریال سهم الش���رکه آقای سید محمدرضا عرفانی به شماره ملی 0440270189 

دارنده مبلغ120000000 ریال سهم الشرکه خانم نفیسه عرفانی به شماره ملی 0453522963 دارنده مبلغ 75000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312310( 

آگهی تغییرات
 شرکت آریا اجورد اسپیدان با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 512262 و شناسه ملی 14006906577 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 

تصمیمات ذی���ل اتخاذ ش���د: کورش عطائ���ی اهری به ش���ماره ملی 

0453644899 با دریافت کلیه سهم الش���رکه خود به مبلغ 3000000 

ریال از صندوق ش���رکت از ردیف ش���رکاء خارج گردید سرمایه شرکت از 

مبلغ 303000000 ریال به مبلغ 300000000 ریال کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح 

ذیل می باشد: صالح درگاهی به ش���ماره ملی 0062156373 دارای مبلغ 

297000000 ریال مرضیه درگاهی به شماره ملی 0075559171 دارای 

مبلغ 3000000 ریال 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312309( 

آگهی تغییرات
 شرکت آریا اجورد اسپیدان با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 512262 و شناسه ملی 14006906577 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: صالح درگاهی به ش���ماره ملی 0062156373 به 
س���مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مرضیه درگاهی به شماره 
ملی 0075559171 به س���مت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی و 
سایر اوراق عادی و نامه های اداری توسط آقای صالح درگاهی و یا 
خانم مرضیه درگاهی هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت امضاء 

خواهد شد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312307( 

آگهی تغییرات

 شرکت راندمان مبنای طرح با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 488157 و شناسه ملی 14005659544 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: آقای یوسف منوچهری به شماره ملی 3257756674 به سمت 

رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم ش���یخه به شماره ملی 2889056929 

به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حکمت خلقی به ش���ماره ملی 

2992326331 به سمت مدیر عامل ش���رکت و خانم ساناز منوچهری به 

شماره ملی 3240492784 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه 

اس���ناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقای یوسف منوچهری و یا خانم 

ساناز منوچهری منفردا ویا مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312308( 

آگهی تغییرات
 شرکت گروه سروش یاران سهامی عام

 به شماره ثبت 185672 و شناسه ملی 10102277770 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب سود و زیان 
س���ال مالی منتهی به س���ال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه 
حسابرسی آزموده کاران دارای شناسه ملی 10100468600 بعنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار دارای شناسه ملی10840017999 
بعنوان بازرس علی البدل ش���رکت برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
امین طیبی به کد ملی 0078567009 به ج���ای ایرج طیبی به کد ملی 
0040514242 به س���مت عضو هیئت مدیره ب���رای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312306( 

آن كس كه برايم نگران بود، پدر بود
آنكس كه مرا راحت جان بود، پدر بود

افسوس كه رفت از سرم آن سايه رحمت
آنكس كه مرا روح و روان بود پدر بود

ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأل��م 
درگذش��ت مرح��وم مغفور  
حـاج عين اله حشـمتي 
بزرگ خاندان حش��متي را 
به اط��اع كليه دوس��تان و 
آشنايان محترم مي رسانيم.

به همين مناس��بت مراسم 
تشييع پيكر آن مرحوم روز 
سه شنبه مورخ 97/10/18 
راس س��اعت 10 صب��ح از 
مقابل منزل ايشان واقع در ميدان صادقيه، بلوار فردوس، 
خيابان رامين جنوبي، نبش كوچه ياسمن، پاك 38 به 
س��مت امام زاده سيدجعفر و سيده حميده خاتون واقع 

در اشرفي اصفهاني، محله باغ فيض برگزار مي گردد.
همچنين مراس��م سومين روز آن مرحوم روز پنجشنبه 
مورخ 97/10/20 از ساعت 13:00 الي 14:30 در مسجد 
نظام مافي واقع در صادقيه، بلوار آيت اه كاشاني، بعد از 

سه راه جنت آباد برگزار مي گردد.
و همچنين مراسم هفتمين روز آن مرحوم روز دوشنبه 
مورخ 97/10/24 از ساعت 15:00 الي 16:30 در محل 
س��الن اجتماعات امام زاده س��يدجعفر و سيده حميده 
 خات��ون واق��ع در اش��رفي اصفهاني، محل��ه باغ فيض

 برگزار مي گردد.
ش��ركت دوستان و آشنايان محترم موجب شادي روح 

آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود
از طـرف  خانواده هـاي حشـمتي، شـريعتي، 
صحيح النسـب، نصيري، جليلـي، پيله ور، زارع 
حسـيني، شـاه محمدي و سـاير وابسـتگان و 

آشنايان
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تقويم اطاعات
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يكم جمادی ااول 1440- 8  ژانويه  2019

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 11 دقيقه

17 و07 دقيقه 

17 و 27 دقيقه

23 و 26 دقيقه

5 و 46 دقيقه

7 و15 دقيقه

نماينده مسلمان آمريکا باعث لغو قانون 181 ساله شد
ایرنا: »ایلهان عمر« نماینده زن مسلمان آمریکا از 
ایالت مینه سوتا که با پوشش روسری در انتخابات 
حضور یافت و موفق به کسب اکثریت آرا شد، به 
مصاف قانون 181 ساله ای رفت که استفاده از کاه 
و پوش���ش بر سر را منع می کرد.14 سپتامبر1837 
قانون منع  پوش���ش سر به واسطه آنکه طراح این 
قانون ریاست کمیته قوانین مجلس نمایندگان را در 
اختیار گرفته بود، تصویب شد. قانون مذکور می گفت 
هیچ عضو کنگره نباید در صحن مجلس، سر خود را بپوشاند و دلیل آن را هم 
اقتباس از پارلمان انگلیس اعام کرد که برای آنکه بخواهند استقال خود را 

نسبت به پادشاه نشان دهند، کاه خود را بر می داشتند. 
ورود کشتی جنگی آمريکا به دريای سیاه درپی تنش روسیه-اوکراين

فارس: نیروی دریایی آمریکا در حالی از عزیمت نخستین کشتی جنگی خود 
به دریای سیاه خبر داد که روسیه هرگونه حضور نظامی واشنگتن در آن منطقه را 
تهاجم تلقی می کند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، به دنبال تنش 
جدید بین روسیه و اوکراین و دستگیری سه ملوان اوکراینی در ماه نوامبر) آذر( 
در تنگه کرچ از سوی روس ها، کشتی جنگی »یو. اس. اس. فورت مک هنری« 

آمریکا با عبور از تنگه »داردانل«، مسیر دریای سیاه را پیش گرفت. 
خبر مرگ طراح حمله به ناو »يواس اس کول« تايید شد

ایس���نا: فرماندهی مرکزی آمریکا تایید کرد 
که در آمریکا به ظن ایفای  که "جم���ال البدوی" 
نقش در حمله مرگبار 18 سال پیش به ناوشکن 
یواس اس کول نیروی دریایی ایاات متحده تحت 
پیگرد بود، در حمله اول ژانویه در یمن کشته شده 
است. دادگاه فدرال آمریکا سال ۲۰۰3 علیه جمال 
البدوی به اتهام همدستی در انفجار اکتبر ۲۰۰۰ ناو 
آمریکایی اعام جرم کرد. او دو بار از زندانی در 

یمن گریخته بود. حمله  علیه ناوشکن یواس اس کول نیروی دریایی ایاات 
متحده آمریکا در 1۲ اکتبر ۲۰۰۰ و در حالی انجام ش���د که این کش���تی در 
لنگرگاه عدن یمن مش���غول سوخت گیری بود. در پی این حمله 17 ملوان 
آمریکایی کشته و 3۹ تن زخمی شدند. این حمله انتحاری با یک قایق حامل 
مواد منفجره در نزدیکی ناوشکن صورت گرفت. القاعده مسئولیت این حمله 

را برعهده گرفته بود. 
200 عضو گارد رياست جمهوری مالی پس از ورود به کانادا متواری شدند

ایرنا: یک گروه از گارد ریاست جمهوری مالی که برای گذراندن یک دوره 
آموزشی به کانادا سفر کرده بودند، پس از ورود به این کشور متواری شدند و 
از بازگشت به مالی خودداری کردند. مقام های مالی عملیات گسترده ای را 
برای یافتن این سربازان آغاز کرده اند. رسانه ها می گویند این ۲۰۰ سرباز گارد 
ریاست جمهوری مالی به علت جنگ داخلی کشورشان و اینکه زندگیشان در 
خطر بوده در کانادا مخفی شده اند. 8۰ تن از این نیروها پیش تر پرونده های 

درخواست پناهندگی سیاسی خود را ارائه کرده بودند. 
ازدواج با زن روسی، دلیل کناره گیری پادشاه مالزی از قدرت

تسنیم: سلطان محمد پنجم، پادشاه مالزی روز 
یکشنبه در اقدامی پیش بینی نشده و در حالی که فقط 
دو سال از تکیه بر تخت پادشاهی اش می گذشت 
قدرت را واگذار کرد. حال گفته می شود دلیل این 
کناره گیری، فش���ارهایی بوده که علیه وی به دلیل 
ازدواجش با یک زن روس���ی اعمال شده است. در 
ماه دسامبر گذشته تصاویر ازدواج وی در روسیه در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد. گفته می شد وی با 
ملکه زیبایی روسیه ازدواج کرده است. گفتنی است انتخاب پادشاه بر اساس 
قانون اساسی مالزی تنها از میان ساطین ۹ ایالت از 13 ایالت این کشور به 

مدت پنج سال به صورت دوره ای انجام می شود. 
انباشت زباله در پايتخت ايتالیا بحران ساز شد

ایرنا: بحران زباله در خیابان های شهر رم به جایی رسید که مدیران مدارس 
پایتخت تهدید کردند در صورت ادامه این روند، مدارس را پس از تعطیات 
سال نو باز نمی کنند.شهر رم مدت هاست درگیر بحران زباله است، بحرانی که 
شامل تمامی مناطق این شهر زیبای باستانی می شود؛ کیسه های زباله همانند 
کوهی در تمامی مناطق بر روی هم انباشته شده و گویا شهرداری از جمع آوری 

آنها صرف نظر کرده است.  
قاضی منتقد رئیس جمهوری ونزوئا به آمريکا گريخت

ایرنا: »کریستین زرپا« قاضی سابق دیوان عالی 
ونزوئا در اعتراض به انتخاب مجدد نیکاس مادورو 
به عنوان رئیس جمهوری این کش���ور، به آمریکا 
گریخت.این قاضی فراری در مصاحبه با تلویزیون 
آمریکایی ای وی تی وی )EVTV( گفت: »تصمیم 
به ترک ونزوئا گرفتم تا از دولت نیکاس مادورو 
اعام برائت کنم. به نظر من مادورو مستحق شانس 
دوم نیس���ت چون انتخاباتی که ظاهرا در آن پیروز 

شده است، آزاد و رقابتی نبود.« این درحالی است که زرپا سال ها از متحدان 
مهم مادورو در دیوان عالی ونزوئا بود. 

منشا صداهای مرموز در سفارت آمريکا در کوبا مشخص شد
ایرنا: همزمان با اینکه دیپلمات های آمریکایی در کوبا از صداهای مرموز و 
آزاردهنده شکایت کرده اند و برخی شایعات از حمله صوتی علیه آمریکایی ها 
حکایت دارد اما اکنون دانشمندان گفته اند منشاء صداها جیرجیرک ها بوده اند! 
سفارت آمریکا در هاوانا در سال ۲۰17 میادی بیش از نیمی از کارکنان خود را 
کاهش داد و این در حالی بود که دیپلمات ها از سردرد، حالت تهوع و سایر 
مشکات در پی شنیدن صداهای آزاردهنده در خانه های خودشان و هتل های 
اطراف شکایت داشتند. این موج مرموز بیماری به گمانه زنی ها و شایعاتی دامن 
زد مبنی بر اینکه کارکنان سفارت آمریکا در کوبا هدف حمله با ساح صوتی 

)اکوستیک( قرار گرفته اند. 
نخست وزير انگلیس برگزيت را به رای پارلمان می گذارد

تسنیم: نخست وزیر انگلیس قصد دارد سه شنبه 
هفته آینده توافق برگزیت را به رای نمایندگان پارلمان 
بگذارد. ترزامی گفت: اگر توافق برگزیت از سوی 
پارلمان رد ش���ود بریتانیا به یک سرزمین ناشناخته 
تبدیل خواهد شد. در حالی که کمتر از سه ماه تا 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه مارس ۲۰1۹ 
باقی مانده است، وضعیت توافق برگزیت بین لندن 
و اتحادیه اروپا مشخص نیست و ترزا می نتوانسته 

است حمایت پارلمان را جلب کند. 
امضای توافقنامه گسترش همکاری های تجاری میان پاکستان و امارات

ایرنا: همزمان با سفر »محمد بن زائد آل نهیان« ولیعهد امارات به اسام آباد 
و دیدار وی با عمران خان نخست وزیر پاکستان ،دوکشور توافقنامه گسترش 
همکاری های تجاری را امضا کردند.پاکستان و امارات بر اساس این موافقتنامه 
قرار است روابط دوجانبه تجاری بویژه در حوزه های استراتژیک را گسترش 

دهند و سرمایه گذاری های بلندمدت صنعتی و گردشگری را دنبال کنند. 

كوتاه از سراسر جهان هاآرتص: ايران قدرتمندتر از آن 
است که اسرائیل شکستش دهد

 سرویس خارجی: روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« با توصیه به کابینه رژیم 
صهیونیستی برای الهام گرفتن از سند جدید چشم انداز 5۰ ساله ایران، اذعان کرد 

که ایران پیچیده تر و قدرتمندتر از آن است که بتوان شکستش داد.
در ابتدای این یادداش���ت، به بیانات رهبر معظم انقاب اس���امی ایران 
در سال ۲۰14 )هجدهم شهریور 13۹4( مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی ۲5 
سال آینده را نخواهید دید، اشاره شده و نویسنده یادداشت به کابینه اسرائیل 
پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از نابودی، سند چشم انداز 5۰ ساله ای مشابه 
ایران، برای این رژیم تدوین کند.هاآرتص ضمن تاکید بر لزوم حفظ امنیت و 
بازدارندگی رژیم صهیونیستی طی سال های آینده، می نویسد: ایران پیچیده ترین 

و خطرناک ترین دشمنی است که اسرائیل با آن روبه رو بوده است.
این روزنامه با ضروری دانستن افزایش تاب آوری رژیم صهیونیستی برای 
مقابله موثر با جمهوری اسامی ایران، اذعان کرد: ایران حقیقتا تنها دشمن از 
میان دشمنان اسرائیل است که بیش از حد قدرتمند و بزرگتر از آن است که 
بتوان شکستش داد.این یادداشت با بیان اینکه ایران سیاست جنگ فرسایشی 
تا زمان نابودی رژیم صهیونیستی را درپیش گرفته، افزوده است: اسرائیل باید 
نوعی استراتژی امنیت داخلی در نظر بگیرد که بهترین تناسب را با چنین تقابل 

طوانی مدتی داشته باشد.
هاآرتص ضمن تکرار اتهامات علیه برنامه هسته ای ایران، نوشت: تعدادی 
از بازیگران منطقه ای در حال تاسیس رآکتورهای اتمی هستند، پس این احتمال 
فزاینده وجود دارد که اسرائیل در چند دهه پیش رو، با سناریوی کابوس وار 
خاورمیانه  هسته ای مواجه شود.نویسنده این یادداشت که خود پیشتر معاون 
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بوده، با بیان اینکه رهبر انقاب اسامی 
ایران از هم اکنون مقاوم سازی جمهوری اسامی در برابر توفان های مختلف را 
آغاز کرده، نوشت که تل آویو هم باید به جای پرداختن به دعواهای سیاسی و 
حزبی، از همین امروز تدوین مسیر آتی را آغاز کند.از سویی هاآرتص نوشت، 
تروریس���م یهودی که فلس���طینیان را در سال ۲۰18هدف قرار داد، نسبت به 
سال ۲۰17سه برابر شد. هاآرتص اذعان کرد: در سال گذشته میادی تعداد 
جنایت های دارای رویکردهای یهودی علیه فلسطینی ها به صورت چشم گیری 
افزایش یافت که شامل اقدامات خشونت بار و از بین بردن دارایی های فلسطینیان 
در کرانه باختری اشغالی می شد.در چنین شرایطی دبیرکل اتحادیه عرب ضمن 
ابراز نارضایتی شدید از تصمیم هندوراس برای انتقال سفارت این کشور به 

قدس اشغالی، درباره پیآمدهای آن هشدار داد.
 »احمد ابوالغیط« تأکید کرد که اقدام هر کشوری برای انتقال سفارت خود 
به قدس اشغالی، نقض صریح قوانین بین المللی است زیرا قدس یک شهر 
اشغالی است و انتقال سفارتخانه ها به این شهر پیش از روشن شدن تکلیف 
مذاکرات فلسطینی-اسرائیلی ممنوع است. همزمان »صائب عریقات« دبیر کمیته 
اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( بازدید جان بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید از بخش قدیمی قدس اشغالی را محکوم کرد و گفت: این 

اقدامات باعث ناآرامی، خشونت و بی قانونی می شود.
 از سویی سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی از به تأخیرافتادن طرح 
سازش ایاات متحده خبر داد. دیوید فریدمن که همزمان با سفر جان بولتون 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به سرزمین های اشغالی سخن می گفت، افزود: 
طرح صلح موسوم به "معامله قرن" چند ماه به تأخیر خواهد افتاد. خبر دیگر 
اینکه »موشه آرنز« وزیر جنگ اسبق اسرائیل، در سن ۹3سالگی درگذشت. در 
رویدادی دیگر پس از آنکه تشکیات خودگردان در اقدامی غیرمنتظره کارمندان 
خود را از گذرگاه رفح خارج کرد، وزارت امور داخلی نوار غزه )وابسته به 

حماس( اداره آن را بر عهده گرفت.

س���رویس خارجی: جانشین 
فرمانده عملیات الحشد الشعبی در 
»اانبار« بر آمادگی باای نیروهای 
این سازمان در نوار مرزی با سوریه 
برای مقابله با هر گونه خطر نفوذ 
عناصر داعش به خاک عراق تاکید 
و اعام ک���رد: این نیروها، امنیت 
پایدار را به مرزهای مشترک عراق 
و س���وریه باز م���ی گردانند و آن 
را تضمین می کنند.»اتاق عملیات 
امنیتی « الحش���د الشعبی در استان 
»اانبار« در غرب عراق، یک نشست 
امنیتی را در شهر »القائم« این استان 
با حضور فرماندهان گردان های آن 
برگزار کرد تا ضمن بررسی اوضاع 
امنیتی، آمادگی نیروها در نوار مرزی 
را ب���رای ممانعت با نفوذ عناصر 

تروریستی داعش باا ببرند.
»احمد نصراه«، جانش���ین 
فرمانده عملیات الحشد الشعبی در 
اانبار با صدور بیانیه ای گفت: در این 
نشست اوضاع امنیتی و ارزیابی های 
میدانی طبق توصیه »قاسم مصلح«، 
فرمان���ده عملیات مورد بحث قرار 
گرف���ت و فرماندهان گردان ها از 
آمادگی نیروهای مبارز خود برای 
پاسخ به هر خطر و هر نفوذ دشمن 

تروریستی گفتند.
وی افزود: نیروهای الحش���د 
الش���عبی به جمع آوری اطاعات 
میدان���ی و هماهنگی باای خود با 
نیروهای امنیتی ارتش و پلیس در 
استان اانبار ادامه می دهند تا ضمن 
این هماهنگی ها ، »امنیت پایدار« 
را به مرزهای مشترک با سوریه باز 

گردانند و آن را برای اهالی »اانبار« 
تضمین کنند. 

در چنین ش���رایطی، برخی 
رسانه های عراقی از تصمیم نیروهای  
آمریکایی برای ساخت سه پایگاه 

نظامی در دو استان »صاح الدین« 
و »کرک���وک « خبر دادند.در همین 

حال، »ابومهدی المهندس« ، نایب 
رئیس »الحش���د الشعبی« عراق در 
س���خنانی تأکید کرد:ادعای آمریکا 

مبنی بر انتقال نیروهایش از سوریه 
به عراق یک بازی قدیمی است و 

آمریکایی ها عامل اصلی بحران های 
منطقه و سردمدار تروریسم هستند.
در تحولی دیگر،وزارت خارجه 

رژی���م صهیونیس���تی در بیانیه ای 
مدعی ش���د که طی سال گذشته 

میادی)۲۰18(، سه هیات عراقی 
شامل 15 شخصیت این کشور از 
اراضی اشغالی بازدید کرده اند.در 

این بیانیه آمده است: سفر سومین 
هیات عراقی به فلس���طین اشغالی 
چند هفته قبل انجام شده است.در 
بیانیه وزارت خارجه اسرائیل ادعا 
شده اس���ت که در این سه هیات 
عراقی شخصیت های ُسنّی و شیعه 
و رهب���ران محلی ذی نفوذ حضور 
داشتند، و از موزه »یادواشم« برای 
یادبود سالگرد هولوکاست بازدید، و 
همچنین با شماری از دانشگاهیان و 

مسئوان اسرائیلی دیدار کردند.
همزمان ب���ا اعام این خبر، 
»حسن کریم الکعبی« عضو هیات 
رئیسه پارلمان عراق از کمیته روابط 
خارج���ی این پارلمان خواس���ت 
درباره گزارش رسانه های غربی و 
صهیونیستی مبنی بر سفر سه هیات 
عراقی به اراضی اش���غالی تحقیق 

کند.
در همی���ن ح���ال، »فرات 
التمیمی«، عضو کمیته روابط خارجه 
در پارلمان عراق گفت: این کمیته 
فردا )چهارشنبه( میزبان وزیر خارجه 
خواهد بود و در این نشست درباره 
مسائل مربوط به امور خارجه کشور 
از جمله اظهارات منسوب به وی 
درخصوص مساله فلسطین صحبت 
خواهد شد و همچنین موضوع سفر 
هیات های عراقی به اسرائیل نیز در 

این نشست بررسی می شود.
در خبر دیگری، س���ه تن از 
عناصر گروه تروریستی داعش بر 
اثر حمله ائتاف بین المللی به مواضع 
آنها در منطقه »الحویجه« عراق کشته 

شدند.

الحشد الشعبي: امنيت پايدار را به مرزهاي عراق با سوريه باز مي گردانيم

ديدار دبیر کل »نجبا« با رهبر معنوی انقاب بحرين در نجف اشرف
حجت ااسام والمسلمین »اکرم الکعبی«، دبیرکل جنبش مقاومت اسامی 
»نَُجبا« به دیدار آیت اه »عیسی قاسم«، رهبر معنوی انقاب بحرین در شهر 
نجف اشرف رفت و از وضعیت جسمانی و روند درمان این عالم مبارز کسب 

اطاع کرد.به گفته منابع خبری، در این دیدار همچنین درباره آخرین تحوات 
بحرین بحث و تبادل نظر شد و تحوات این کشور از جمله سرکوب مستمر 

شهروندان شیعه به دست رژیم آل خلیفه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرویس خارجی: شیخ »اکرم الکعبی«، دبیر کل 
جنبش مقاومت اسامی »نجبا« عراق در مصاحبه ای 
اختصاصی با روزنامه اطاعات، رژیم آل سعود را »شاخ 
شیطان« خواند و از برنامه مدون این جنبش برای مقابله 

با طرح ها و نقشه های شوم این رژیم خبر داد.
دبیر کل جنبش مقاومت اسامی »نجبا« عراق در 
این مصاحبه اختصاصی ، به سواات خبرنگار ما پاسخ 
داد. شیخ »اکرم الکعبی«، درباره طرح جنبش »نجبا« برای 
مقابله وجلوگیری از تاثیر گذاری رژیم س���عودی در 
تحوات سیاسی و امنیتی عراق اظهار داشت: عربستان 
شیوه و عملکرد خود را تغییر داده است ، این کشور 
در گذشته نه چندان دور از داعش برای تخریب عراق 
حمایت می کرد و از سیاستمداران داعشی و مزدورانش 
می خواست که در تخریب عراق جدی باشند و اجازه 

استقرار امنیت در این کشور را ندهند.
 وی در ادامه افزود: عربستان اکنون با همان چهره 
زشت و اندیشه جاهلی به دنبال رهبری کشورهای عربی 
و اس���امی است ، نقش منفی این کشور در عراق به 
این دلیل است که از ما می ترسد و کشورمان را رقیب 

خود می داند.
دبیر کل جنبش مقاومت اسامی »نجبا« تصریح 
کرد: سعودی ها پس از شکست گروهک های تکفیری 
که با مأموریت برهم زدن ثبات عراق در همه سطوح 
مالی، تس���لیحاتی و عقائد باطل از حمایت ریاض 
برخوردار بودند، در حال حاضر ش���یوه خود را تغییر 
داده اند و با ایجاد مؤسسات فرهنگی و خدماتی ]که در 
واقع مؤسسات اطاعاتی هستند[ ذیل عناوین فریبنده 
به دنبال س���رایت وبای فرهنگی و فکری بین جوانان 
هس���تند و در این راستا به ترویج »فحشا « مشغولند 
ولی »شیطان«، »شیطان« می ماند هرچند با بزک و ایجاد 

چهره ای زیبا در پی فریب ما باشد.
 »اکرم الکعبی« ، رژیم آل سعود را »شاخ شیطان« 
نامید و گفت: مبارزه ما با آنان در همه سطوح فرهنگی 

و رس���انه ای تا زمان افشای توطئه های پلیدشان طبق 
برنامه ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شیوه تعامل 
جنبش های مقاومت از قبیل »نَُجبا« با مستشاران ایران و 
سپاه قدس و در رأس آن ها سردار »قاسم سلیمانی« در 
عراق اظهار داشت: بی شک برادران ما در سپاه قدس، 
نخبه های جهادی بی نظیری هستند که تجربیات زیاد و 
اخاق واایی دارند و با این اوصاف، بی شک باید با 
آن ها به شیوه مکتبی و اخاق مند تعامل کرد. الکعبی 
افزود: آنان فقط مستشار نیستند بلکه در همه جزئیات 
در کنار ما بوده اند و این سیره و اخاق کم نظیر نقش 
مهمی در تحقق پیروزی ها، ارتقای معنویت و پیشرفت 

توانمندی های رزمندگان عراقی داشته است.
این فرمانده برجسته مقاومت عراقی همچنین در 
پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه آیا »نجبا« بخش 
برون مرزی الحشدالشعبی هست یا نه و اینکه نقش 
این جنبش در آینده سوریه پس از شکست تروریست 
ها چگونه اس���ت، گفت: »نَُجبا« یک جنبش مقاومت 
مستقل است که موجودیت مجزا و طرفداران خاص 

خود را دارد .
وی ادامه داد: الحش���د الش���عبی از سوی همه 
گروه های مقاومت عراق تش���کیل شد و »نَُجبا« نقش 
مهم و بارزی در تشکیل، پشتیبانی آن و مبارزه با داعش 
)تحت فرماندهی بسیج مردمی( تا پایان عملیات داشت . 
امروز الحشد الشعبی یک سازمان امنیتی است که مستقیم 
با نخست وزیر عراق مرتبط است و نَُجباء هم مثل سایر 
گروه های مقاومت از آن حمایت معنوی داش���ته و از 

قدرت، عقیده و معنویت آن حفاظت می کند.
الکعبی اف���زود: در خصوص فعالیت »نَُجبا« در 
سوریه باید بگویم که ما به ملت سوریه در مبارزه علیه 
گروهک های تکفیری کمک کردیم و این ملت مستحق 
یاری ما بود زیرا ملتی بزرگ است که مورد ظلم قرار 
گرفته و جهاد، تاش، خون و ایس���تادگی ما در کنار 

خود را فراموش نکرده است.دبیر کل »نجبا« تصریح 
کرد: تا امروز شاهد تعامل بسیار خوب ملت سوریه با 
نیروهای نَُجباءهستیم و آن ها هنوز قدردان تاش های ما 
هستند ، به فضل خداوند، سوریه با حمایت ملت خود 
قدرتمند اس���ت و توانسته با یاری خدا در این جنگ 
پیروز شود و در آینده هم پیروز خواهد شد. وی تاکید 
کرد: ملت سوریه ملتی مقاوم است و ارتشی دارد که 
پرچم دفاع از قدس و آزادی مناطق اشغالی را برافراشته 
است و لذا با آن ها خواهیم ماند و با هم برای آزادی 

سرزمین های اشغالی تاش خواهیم کرد.
شیخ»اکرم الکعبی« همچنین در پاسخ به سوالی 
درب���اره امکان بروز یک جن���گ جدید میان رژیم 
صهیونیستی با حزب اه لبنان یا سوریه در برهه کنونی 
گفت: رژیم صهیونیستی  اکنون ضعیف است و ابتکار 
عمل دست آن ها نیست ، آنان نمی توانند جنگی به راه 
بیندازند زیرا از لحاظ روحی انقدر ضعیف و شکننده اند 
که یارای ایس���تادگی در برابر مقاومت را ندارند به 
همین دلیل باور داریم که به راه انداختن جنگ علیه 
حزب اه نتیجه ای جز شکس���ت برای دشمن در بر 

نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: این ارتش )رژیم صهیونیستی( 
از لحاظ روحی و عقیدتی شکست خورده و به میهن 
پایبند نیست، زیرا میهنی ندارد ، اخیرا دیدیم که در برابر 
نیروهای مقاومت در غزه بیش از دو روز تاب نیاورد 
و اگر جنگی بین رژیم صهیونیستی و حزب  اه روی 
دهد، حتما نتیجه اش به نفع محور مقاومت خواهد بود.

دبیر کل جنبش »نجبا« در ادامه درباره لزوم هماهنگی 
فعالی���ت گروه های مقاومت در تمامی منطقه تصریح 
کرد:بسیار مهم است که بین این گروه ها هماهنگی کامل 
وجود داشته باشد؛ گرچه در حال حاضر هم به گونه 
مناسبی وجود دارد، ولی نیازمند تقویت همکاری بین 

گروه های مقاومت عراقی و فلسطینی هستیم.
وی گفت: رژیم صهیونیستی از طریق جنگ نرم و 

با توسل به گروه های تکفیری که به نیابت از این رژیم 
می جنگند، بسیار تاش کرد که بین دو ملت عراق و 
فلسطین تفرقه ایجاد کند ، این پروژه، یک طرح خبیثانه 
قدیمی اس���ت که از زمان صدام شروع شد و پس از 

سقوط او از جانب آمریکا ادامه یافت .
الکعبی در این رابطه ادامه داد: معتقدم که تقویت 
روابط بین گروه های مقاومت عراقی و فلس���طینی اثر 
مهم و مؤثری در منطقه خواهد داشت ، در این مرحله 
کافی اس���ت که ما نقشه تاریخی صهیونیست ها برای 
جدایی عراق از محور مقاومت و جریان فلسطین را 

شکست دهیم.
این رهبر برجس���ته الحشد الشعبی همچنین در 
پاسخ به سوال خبرنگار اطاعات درباره نقش »نجبا« در 
عملیات نیروهای عراقی علیه داعش در استان های این 
کشور از جمله »دیاله«، »صاح الدین« و »اانبار« اظهار 
داش���ت:در همه این استان ها و سایر استان های عراق، 
»نَُجبا« نقشی مهم و محوری داشت و ما در همه مناطق 
عملیاتی استراتژیک از لحظه شروع عملیات تا پایان 
آن شرکت کردیم . وی افزود: جزئیات عملیات بسیار 

است و وقت اجازه تشریح آن ها را نمی دهد.
اکرم الکعبی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه چه کس���انی خواستار فروپاشی الحشدالشعبی 
هس���تند، اعام کرد: در اص���ل ، آمریکا و رژیم های 
س���عودی و صهیونیستی بر فروپاشی الحشد الشعبی 
اصرار می ورزند ، در س���طح داخل���ی نیز مزدوران 
تابلودارآن ها از قبیل داعش و سیاس���تمداران داعشی 

چنین خواسته ای دارند.
وی در پاس���خ به سوال دیگری درباره واکنش 
احتمالی جنبش »نجبا« و گروه های مقاومت این کشور 
به هرگونه حمله نظامیان آمریکایی به نیروهای عراقی نیز 
گفت: اگر آمریکا نیروهای عراقی را چه الحشد الشعبی 
باشد چه غیر آن هدف قرار دهد، بدون تعارف جوابی 
»کوبنده« خواهیم داد ، پاس���خ ما فقط حمله موشکی 

آنگونه که خیال می کنند نخواهد بود، بلکه بس���یار به 
آنان نزدیک خواهیم شد و پاسخی »بهت آور« و مناسب 

خواهیم داد و خدا یاری گر ماست.
الکعبی همچنین درباره موضع گروه های مقاومت 
عراقی برای مقابله با تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران 
و همراهی یا عدم همراهی دولت مرکزی این کشور 
با اعمال این تحریم ها نیز گفت: دولت جدید عراق 
به زورگویی آمریکا توجه نخواهد کرد و اجازه فشار 
آوردن ب���ه ملت ایران را نخواهد داد زیرا ملت ایران 
موضعی »افتخارآمیز« در قبال عراق داشت و مقاومت 
حتما اجازه نخواهد داد که عراق بخشی از پازل آمریکا 
باش���د؛ چنان که در گذش���ته می خواستند عراق را به 

عضویت آن درآورند.
دبیر کل جنبش مقاومت اسامی »نجبا« همچنین 
درباره موضع »نجبا« در تحوات یمن با توجه به دیدار 
اخیر هیات »انصاراه« با وی در بغداد و احتمال حمایت 
نظامی این جنبش از یمنی ها مقابل عربستان نیز پاسخ 
داد و گفت: جنگ یمن جنگی ظالمانه و وحش���یانه 
است و دشمن )عربستان( در این جنگ کمترین مراتب 

اخاق و شهامت را رعایت نمی کند.
وی اظهار داش���ت: باعث تعجب است که همه 
کشورهای اس���تکباری با مزدوران عرب خود برای 
نابودی یک ملت بی پناه متحد شوند و مردم بی گناه را 
بمباران و گرسنگی را به آن ها تحمیل کنند ، سکوت 
س���ازمان ملل و افکار عمومی جهان نیز در این باره 

بسیار شرم آور است.
این فرمانده الحشدالشعبی ادامه داد: در خصوص 
احتم���ال کمک نظامی، ما ب���اور داریم که در یمن 
مردانی )انصاراه( وجود دارند که آل س���عود، آمریکا، 
صهیونیست ها و غیر آنان نمی توانند شکستشان دهند؛ 
ولی با این وجود به برادرانمان درانصاراه اعام کردیم 
که آماده ایم در همه سطوح انسانی، نظامی و غیره در 

کنارشان بایستیم.

شیخ اکرم الکعبی:رژيم سعودي شاخ شیطان است 

 سرویس خارجی: دولت گابُن 
در بیانیه ای درباره وقوع کودتای نظامی 
در این کش���ور، اعام کرد که اوضاع 
تحت کنترل نیروهای دولتی قرار گرفته 

است.
با گذش���ت بیش از دو ساعت 
بع���د از انتش���ار خبرهایی مبنی بر 
کودتای نظامی در گابُن، س���خنگوی 
دول���ت این کش���ور آفریقایی اعام 
کرد که اوضاع تحت کنترل اس���ت 
و کودتاچیان بازداشت شده اند. صبح 
برخی رسانه های بین المللی از تسلط 
گروهی از سربازان گابُن بر ساختمان 
رادیو و تلویزیون دولتی این کشور و 
کودتای نظامی آنها در این کشور نفتی 
آفریقایی خبر دادند. در فیلمی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، 
یک سرهنگ ارتش گابن متنی کوتاه 

در مخالفت با رئیس جمهور این کشور 
ایراد کرد و از مردم و دیگر نظامیان این 
کشور خواست، ضمن در دست گرفتن 
ساح، کنترل پایگاه های نظامی گابن 
را در اختیار بگیرند. بعد از انتشار این 
فیلم، رسانه ها از تیراندازی در پایتخت 
گابُن و در جریان بودن کودتای نظامی 
خبر دادند، کشوری که »علی بونگو« 
رئیس جمهور آن بعد از سکته مغزی 
در جریان سفر چند ماه قبل خود به 
عربستان سعودی، در مغرب در حال 
گذراندن مراحل درمان است. گروهی از 
نظامیان گابن با اشغال دفتر رادیوی ملی 
در لیبرویل پایتخت اعام کردند »علی 
بونگو« رئیس جمهوری، صاحیت 
اداره این کش���ور را ندارد. بونگو در 
ح���ال حاضر برای درمان یک ضایعه 
مغزی در مغرب به سر می برد. سرهنگ 

»کلی اوندو« فرمانده نظامیان کودتاگر 
در پیامی رادیویی گفت: پیام سال نو 
علی بونگو تردیدها درباره توانایی وی 
برای اداره کش���ور را دوچندان کرد. 
نظامیان متمرد، خود را جنبش میهن 
پرستاِن دفاع و نیروهای امنیتی معرفی 
می کنن���د. وی گفت: این جنبش از 
تمامی جوانان نیروهای دفاعی و امنیتی 
و تمامی جوانان گابنی می خواهد به 
م���ا بپیوندند. کلی اوندو با غیرقانونی 
و نامش���روع خواندن نهادهای کشور 
اعام کرد: ما نمی توانیم میهن را رها 
کنی���م و روزی که در انتظارش بودیم 
رسیده و ارتش تصمیم گرفته است در 
کنار مردم، گابن را از آشفتگی نجات 
دهد. وی افزود: به عنوان یک انس���ان 
به پا خیزید و کنترل خیابان ها را به 

دست بگیرید. 

کودتای ارتش گابن شکست خورد

سرویس خارجی: پلیس سودان تظاهرات ضد دولتی 
سودانی ها در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی و معیشتی را در 

»خارطوم«، پایتخت این کشور به شدت سرکوب کرد.
به گفته منابع خبری، اعترضات ضد دولتی سودانی ها در 
شهر »خارطوم«، پایتخت این کشور بار دیگر از سر گرفته شد 
.این منابع گفتند: تظاهرات از منطقه »الحادث« شهر »خارطوم« 
شروع شد و معترضان قصد داشتند این تظاهرات را به سمت 
محل اقامت »عمرالبشیر«، رئیس جمهوری این کشور بکشانند 
که با واکنش شدید پلیس و شلیک گلوله و گازهای اشک آور 

نیروهای امنیتی سودان به شدت سرکوب شدند.
همزمان، اعتراضات دیگری نیز از دانشگاه »خارطوم« 
و با مشارکت اساتید این دانشگاه در اعتراض به وضعیت 
بد اقتصادی سودان برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار 

پاسخگویی رئیس جمهوری به شرایط نامساعد معیشتی خود 
شدند.به گفته منابع محلی، پلیس سودان شماری از اساتید 
دانشگاه  »خارطوم« را بازداشت و برای متفرق کردن معترضان 
از گلوله و گاز اشک آور استفاده کرد.به گفته شاهدان عینی 
نیروهای امنیتی مانع خروج اس���تادان و کارمندان دانشگاه 
خارطوم به خارج از دانش���گاه شدند و هشت تن از آن ها 

را بازداشت کردند.
*مصر

»عبدالفتاح السیسی«،رئیس جمهوری مصر تحت تدابیر 
شدید امنیتی در پی انفجار اخیر بمبی که منجر به کشته شدن 
یک افسر پلیس در کلیسایی در شرق قاهره شد، بزرگترین 
کلیسای جامع خاورمیانه و بزرگترین مسجد مصر را در شهر 

»قاهره« ، پایتخت این کشور افتتاح کرد. 

سرکوب شديد اعتراضات ضد دولتی سودانی ها در »خارطوم«

حضور نظامی كودتاچيان در خيابان های» ليبرويل« ساعاتی قبل از شكست كودتا 

 سرویس خارجی: منابع آگاه مصری اعام 
کردند که مش���ارکت بشار اسد در اجاس آتی 
سران عرب بستگی به موضع نظام سوریه درباره 
حضور ایران در این کش���ور و اطمینان دهی در 

این باره دارد.
»خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه تونس که 
به قاهره سفر کرده است با »سامح شکری« همتای 
مصری خود دیدار کرد و قرار است با »عبدالفتاح 
السیسی« رئیس جمهور مصر و ژنرال»عباس کامل« 
رئیس دستگاه اطاعات عمومی این کشور دیدار 
کند. برخی منابع دیپلماتیک مصری در این باره 
گفتند که وزیر خارجه تونس به دعوت قاهره به 
منظور تعیین تکلیف موضوع مشارکت بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه در سی اُمین اجاس سران 
عرب که قرار اس���ت در تونس برگزار شود، به 
قاهره سفر کرده است. روزنامه »العربی الجدید« 
چاپ لندن به نقل از این منابع نوشت که قرار 

اس���ت شکری و کامل نشست مفصلی با وزیر 
خارجه تونس برگزار و طی آن نتایج رایزنی های 
قاهره با کشورهای عربی در خصوص مشارکت 
اس���د در اجاس آتی س���ران عرب را به وی 

اطاع دهند. 
یک منبع آگاه مصری که از تحرکات ائتاف 
چهارجانبه مصر، امارات، عربستان و بحرین مطلع 
است، گفت: مشارکت اسد در اجاس آتی سران 
عرب بستگی به تعهدات و موضع نظام سوریه 
درباره حضور ایران در این کشور و اطمینان دهی 
در این باره دارد. به گفته این منابع، در صورت 
همس���ویی بشار اسد با خواسته های کشورهای 
عربی، این کشورها به سرعت پایتخت های خود 
را به روی نظام س���وریه ب���از خواهند کرد و 
روابط آنها با دمشق ازسرگرفته می شود. همزمان 
نصرالحریری رئیس هیات مخالفان ریاض نشین 
س���وری گفت: از آشتی دیگر کشورها با دولت 

سوریه و بازگشایی سفارتخانه های خارجی در 
دمشق شوکه و غافلگیر شدیم. 

الحریری افزود: ما از اینکه کش���ورها در 
حال از س���رگیری روابط خود با سوریه هستند 
شگفت زده شده ایم و امیدواریم این کشورها در 
تصمیم خود بازنگری کنند. وی گفت: مخالفان 
سوری قدرت جلوگیری از آشتی دیگران با اسد 
را ندارند ولی امیدوارند این آش���تی و مصالحه، 
مجانی نباش���د. گفتنی است در هفته های اخیر 
امارات، بحرین و کویت، سفارتخانه های خود 
را در دمشق بازگشایی کردند و مغرب نیز اعام 
کرده در روزهای آینده سفارت خود را در پایتخت 
سوریه باز می کند.خبر دیگر اینکه بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری 
مشترک با جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس 
جمهوری آمریکا در اراضی اشغالی، خواستار به 
رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر 

بلندی های جوان اشغالی سوریه از سوی دونالد 
ترامپ شد. از طرفی شبکه »ان.بی.سی نیوز« به 
نقل از جان بولتون نوش���ت، تا زمانی که ترکیه 
تضمین ندهد که به نیروهای ُکرد سوری حمله 
نمی کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
نیروهای نظامی این کش���ور را از سوریه خارج 
نمی کند. در چنین شرایطی نیروهای دموکراتیک 
کرد سوریه )قسد( در ادامه درگیری های خود با 
اعضای گروه تروریستی داعش در شرق فرات از 
دستگیری دو آمریکایی عضو داعش خبر دادند. 
در این حال نشریه آمریکایی نشنال اینترست در 
تحلیلی تصریح کرد، سیاست ترامپ در سوریه به 
خاطر ناتوانی در هماهنگ سازی اهداف مد نظر، 
در نهایت به انزوای آمریکا ختم شد. در رویدادی 
دیگر رسانه های روسی از اعزام نیرو و ارسال 
تجهیزات جدید از سوی ارتش سوریه به حومه 
حما و ادلب به صورت غافلگیرکننده خبر دادند.

بازگشت سوريه به اتحاديه عرب مشروط به موضعگیری صريح اسد درباره روابط با ايران شد
س���رویس خارجی: دادستانی آنکارا از صدور حکم 
بازداش���ت 1۰۰ نظامی ترکیه به اتهام عضویت در جریان 

گولن خبر داد.
دادستانی آنکارا اعام کرد:در چارچوب پرونده موسوم 
به »مکالمات تلفنی اعضای ش���بکه فتح اه گولن«، دستور 
بازداشت 1۰۰ نیروی نظامی ترکیه را به اتهام طرفداری و 

عضویت در این شبکه صادر کرده است.
در خبر دیگری،»اونال چویک اُز« معاون بخش سیاست 
خارج���ی حزب جمهوریخواه خلق ترکیه اعام کرد:ازم 
است آنکارا در خرید سامانه موشکی اس 4۰۰ از روسیه 
تجدید نظر کند،چرا که نمی توان هر دو سیستم پاتریوت 

آمریکایی و اس 4۰۰ روسی را در کنار هم نصب کرد و چنین 
چیزی تمامی تنظیمات و هماهنگی های مرتبط با سیاست های 
دفاع موشکی ناتو را به هم می ریزد. وی گفت:بنابراین بهترین 
گزینه این است که از این قرارداد صرف نظر شود و برای 
خرید سیستم پاتریوت آمریکا اقدامات ازم صورت بگیرد. 
از سویی در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه در پایان ماه جاری به مسکو سفر می کند ،»دیمیتری 
پسکوف« سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: 
»وادیمیر پوتین« و »رجب طیب اردوغان« قصد دارند به 
زودی مذاکراتی داشته باشند، اما تاریخ دقیق این نشست 

هنوز در دست بررسی است

صدور حکم بازداشت 100 نظامی ترکیه به اتهام عضويت در شبکه گولن

س���رویس خارجی: ترامپ در 
حالی که از تمایل خود برای برگزاری 
نشستی دیگر با رهبر کره شمالی خبر 
داده است اعام کرد: تا زمان حصول 
نتیجه درباره خلع س���اح هسته ای 
این کشور،با قدرت به تحریم ها علیه 

پیون���گ یانگ ادامه می دهیم. رئیس 
جمهوری آمریکا گفت:تحریم های 
اعمال ش���ده بر کره شمالی تا زمانی 
که نتایج مثبتی در زمینه خلع ساح 
هسته ای پیونگ یانگ حاصل نشود، 
با شدت هرچه تمام تر اعمال خواهند 

شد.ترامپ همچنین از ادامه گفتگوهای 
مقامات واشنگتن و پیونگ یانگ برای 
تعیین محل برگزاری دومین نشست 
وی با»کی���م جونگ اون« رهبر کره 
ش���مالی خبر دادوافزود:تمایل برای 

برگزاری این گفتگوها متقابل است.

رئیس جمهوری آمريکا: با قدرت به تحريم های کره شمالی ادامه می دهیم

س���رویس خارجی: حمات 
سنگین نیروهای ارتش و انصاراه یمن 
به مواضع نظامیان سعودی و مزدوران 
عربس���تان در استان های »نجران« و 
»جیزان« عربستان، به هاکت دهها تن 
از این مزدوران و زخمی شدن شمار 

دیگری از آنان انجامید .
به گزارش خبرگزاری »المسیره« 
یمن، ارت���ش و کمیته های مردمی 
این کش���ور حمله گسترده ای را علیه 
متجاوزان ائتاف س���عودی در منطقه 
»جبل النار«، واقع در اس���تان »جیزان« 
عربستان انجام دادند که به هاکت شمار 
زیادی از مزدوران این ائتاف منجر شد. 
به گفته منابع خبری، نیروهای یمنی در 

این عملیات ، ضربات سهمگینی را نیز 
به ارتش سعودی وارد کردند.

از س���وی دیگر و همزمان با این 
عملیات، منابع یمنی از شکست حمله 
مزدوران عربستان در جبهه »نجران« و 
هاکت شمار زیادی از آنها خبر دادند.

یک منبع نظامی به »المس���یره« گفت : 
شمار زیادی از مزدوران عربستان در 
پاتک سنگین نیروهای یمنی در »نجران« 
به هاکت رسیدند. نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی همچنین تجمعات 
مزدوران ارتش سعودی را در صحرای 
»ااجاشر«، در استان »نجران« عربستان 
گلوله ب���اران کردند که تلفاتی به آنها 
وارد ش���د.در چنین شرایطی، »یحیی 

سریع«،سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
در سخنانی اعام کرد : ائتاف متجاوز 
س���عودی و نیروهای دولت مستعفی 
این کشور در 48ساعت گذشته بیش 
از 35۰م���ورد آتش ب���س »الحدیده« 
را نقض کرده اند.در چنین ش���رایطی، 
»ضیف اه الشامی« سخنگوی رسمی 
دولت »نجات ملی« یمن ، آمار حمات 
ائتاف عربستان به کشورش از ابتدا تا 
پایان س���ال ۲۰18 را تشریح و تأکید 
کرد: ۲۲میلیون نفر نیازمند کمک هستند.
ب���ه گفته وی،  از زمان آغاز حمات 
عربستان سعودی تا پایان سال ۲۰18، 
ش���مار غیرنظامیانی که مستقیما جان 

باخته اند 15 هزار و 35۹ نفر است.

هاکت دهها مزدور ائتاف سعودی در حمات نیروهای 
يمنی به »نجران« و »جیزان« 

آبزرور: افول »بن سلمان« بايد درس 

عبرتی برای تمامی ديکتاتورها  باشد
سرویس خارجی: روزنامه انگلیسی »آبزرور« در مطلبی با اشاره به سرنوشت 
شوم ولیعهد سعودی در پی قتل »خاشقجی« نوشت: افول »محمد بن سلمان« 
به دنبال ترور فجیع »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی، باید درس 
عبرتی مهم برای تمامی »دیکتاتورها« باشد.آبزرور نوشت: محاکمه 11 متهم پرونده 
خاشقجی هفته گذشته در ریاض آغاز شد اما به سرعت جلسه به تاخیر افتاد 
هر چند که نتیجه این محاکمه به احتمال زیاد از قبل روشن و معلوم است.این 
روزنامه آورده است: برگزاری چنین محاکمه ای هم خود یک دستاورد به شمار 
می رود چرا که نشان می دهد دولت مستبد و غیردموکراتیک و مرتجعی مانند 
عربستان در برابر آراء بین المللی مصون نیست و می توان در برخی حاات 
این کش���ور را وادار کرد به حقوق انس���ان احترام بگذارد.آبزرور نوشت: بحران 
خاشقجی درسی برای بن سلمان است که دنیا معتقد است خاشقجی به دست او 
کشته شد.آبزرور افزود: قتل خاشقجی باعث شد »بن سلمان«، دوستی و ارتباط 
نزدیکش با ترامپ، و برخورداری از حمایت همه جانبه سناتورهای آمریکایی را 

همگی به یکباره از دست بدهد .

سرویس خارجی: رئیس جمهوری 
آمریکا اعام کرد: برای تامین بودجه 
س���اخت دیوار مرزی به دنبال اعام 
وضعیت اضطراری ملی در کشورش 
اس���ت.»دونالد ترامپ« گفت:به دنبال 
اعام وضعیت اضطراری ملی در آمریکا 
ب���وده تا بتواند بودجه مورد نیاز برای 
ساخت دیوار مرزی را تامین کند.وی 
گفت: ما به دنبال اعام اضطراری ملی 
هستیم چون یک وضعیت اضطراری 
مل���ی داریم و به مردم می گویم که به 
ج���ای دیوار بتنی یک حائل فلزی در 

مرزهای جنوبی ایجاد خواهیم کرد چون 
مستحکمتر است.ترامپ گفت: حاضر 
اس���ت به جای احداث دیوار بتنی در 
مرز جنوبی کشور، بپذیرد که یک دیوار 
فلزی ساخته شود. این در حالی است 
که ش���ماری از قانونگذاران دموکرات 
و جمهوریخواه پیشنهاد ترامپ برای 
حل و فصل بن بس���ت کنونی بودجه 
از طری���ق دور زدن کنگ���ره و اعام 
وضعیت فوق العاده ملی را رد کردند. 
در این حال،»نانس���ی پلوسی«، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا در حالی که 

دولت فدرال برای سومین هفته پیاپی 
همچنان تعطیل است،گفت: اگر ترامپ 
علیه حکومت است و اهمیتی نمی دهد 
که آیا نیازهای مردم رفع می ش���ود یا 
کارکنان دولت حقوق می گیرند یا این 
که ما یک گفتگوی مش���روع داریم، 
بنابراین یک مشکل داریم و باید آن را 
ب���ا مردم آمریکا در میان بگذاریم. این 
در حالی اس���ت که،بیش از ۶1 هزار 
خلبان حرفه ای خطوط هوایی آمریکا 
در نامه ای سرگشاده به ترامپ خواستار 

پایان تعطیلی دولت فدرال شدند.

سرویس خارجی: شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی با بیان این که آمریکا 
باید نظامیان خود را از افغانستان خارج کند، اعام کرد: دولت واشنگتن توان پیروزی 
در جنگ این کشور را ندارد.بر اساس گزارش فاکس نیوز،دولت واشنگتن توان 
پیروزی در جنگ افغانستان را ندارد و حضور نظامی این کشور نیز خاف خواست 

مردم آمریکا است بنابراین باید فرمان خروج نظامی از افغانستان صادر شود.
فاکس نیوز گفت: آمریکا نظامیان کافی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان 
ندارد و برای درگیری با طالبان به ۲33 هزار نیرو نیاز است که حدود 15 برابر بیش 
از نظامیان مستقر کنونی در این کشور است. فاکس نیوز با بیان این که آمریکا از 
آغاز سال ۲۰۰1 تا سال ۲۰18 میادی بیش از 84۰ میلیارد دار در جنگ افغانستان 
هزینه کرده است،افزود: خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نه تنها خواست مردم 

آمریکا است بلکه ادامه این حضور به نفع منافع ملی این کشور نیست. 

ترامپ: به دنبال اعام حالت اضطراری ملی  در آمريکا هستم فاکس نیوز: آمريکا توان پیروزی در جنگ 
افغانستان را ندارد
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امروز در تاريخ
قاب امروز

 سرایه

بزرگترین مجموعه آکواریوم کشور در منطقه آزاد انزلیـ    گیان/ عکس از ابوذر حمیدی

ساري جمعه15دي

ايران امروز سوگوار و خروشان بود

امروز بمناس���بت اعام روز عزاي ملي، در سراسر كشور 
تظاهرات و راهپيمائي هاي پرش���كوهي انجام گرفت در كليه 
ش���هرها بازارها، مغازه ها و مؤسسات تعطيل بود و در مساجد 
و تكايا مردم به برگزاري مراسم سوگواري پرداختند. خبرهاي 
رسيده همچنين حاكيست در درگيري هائي در تظاهرات مردم 
پايتخت و ديگر شهرهاي كشور با مأمورين انتظامي چند نفر كشته 

و زخمي شدند.
براساس گزارش خبرنگاران ما در قم هزاران نفر در حاليكه 
ش���عارهاي ضددولتي مي دادند بسوي مسجد اعظم به حركت 

درآمدند.
تبريز خبرنگار اطاع���ات: در جريان تظاهرات عظيم و 
بي سابقه مردم تبريز، امروز اين شهر غرق در آتش و دود شد و 
درگيري شديدي بين مأموران فرمانداري نظامي و مردم رخ داد.

امام خميني: مداخله شوروي سبب جنگ جهاني ميشود

پاريس � خبرگزاري فرانس���ه: امام خميني اظهار داشتند 
مداخله ش���وروي در ايران سبب جنگ جهاني ديگري خواهد 

شد.
امام خميني ضمن مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفتند كه 
اين عقيده شاه را كه كناره گيري او بسبب مداخله شوروي خواهد 
شد، صحيح نمي دانم. حضرت آيت اله العظمي خميني مي گويند: 
بهرحال تاريخ نشان داده است كه مهاجمان مدت درازي در كشور 
ما نمي توانند بمانند. ايران بهيچ وجه زير لواي سرخ نخواهد رفت. 
زيرا ايرانيان يكپارچه با فشارهاي آمريكا و شوروي مقابله خواهند 
كرد اين نكته نيز از طرف ش���اه عنوان شده است كه با رفتن او 
غرب اصا نفتي نخواهد داشت اگر مقصود آنست كه نفت در 
برابر دريافت ساحهاي جديد و پيچيده اي باشد كه كشور ما را به 
پايگاه نظامي آمريكا تبديل كرده، و ما نمي دانيم كه چگونه از اين 
ساحهاي استفاده كنيم، در آنصورت حق است اما اگر مقصود 
آنست كه ما از فروش نفتمان به بهاي عادانه خودداري خواهيم 
كرد، اين نادرست است. ما نفت خود را به بهاي عادانه خواهيم 
فروخت. ما به ارتش نياز داريم و به ارتش و آن عده اميران ارتشي 

كه عدالت را در رفتارشان رعايت كرده اند احترام مي گذاريم.
اويسي تقاضاي بازنشستگي كرد

امروز سخنگوي ستاد بزرگ ارتشداران اعام كرد: تيمسار 
ارتشبد غامعلي اويسي كه بمرخصي خارج از كشور عزيمت 
نموده بود، امروز تقاضاي خود را براي بازنشستگي اعام داشته 

است.
روزنامه فيكارو چاپ پاريس خبر داده است كه  ارتشبد 
اويسي كه اكنون در آمريكا بسر ميبرد، سعي دارد تا كارتر را متقاعد 
كند كه توسل به ارتش عليه تظاهرات گسترده و همگاني ايران 
تنها راه نجات كشور است. ناظران خاطرنشان ميكند كه اويسي در 
حقيقت سعي بر اين دارد تا توافق جيمي كارتر را براي انجام يك 

كودتاي نظامي در ايران جلب كند.
ازهاري از ايران خارج شد

ارتشبد ازهاري نخست وزير پيشين صبح امروز باتفاق دو 
دخترش گلناز و مهشيد تهران را با يك هواپيماي متعلق به شركت 
هواپيمائي پان امريكن ترك كرد. هواپيماي مزبور در استانبول 

توقف خواهد داشت و سپس به اروپا ميرود.
پرونده ارتشبد نصيري و ابوالفتح آتاباي در دادگستري

پس از 7سال، فاش شد كه پرونده ارتشبد نصيري، رئيس 
سابق ساواك كه با همدستي ابوالفتح آتاباي با تهديد و ارعاب 
قصد تخليه يك روستاي مسكوني را داشته اند، در دادگستري، 
مسكوت مانده است. روستاي »تركمن ده« نزديك سرخه حصار 
تهران اس���ت و ارتشبد نصيري و ابوالفتح آتاباي قصد داشته اند 
با تخليه روستا، زمين هاي آن منطقه را به بهانه آنكه بايد ضميمه 

شكارگاه اختصاصي شود، تصاحب كنند.
نظر مهندس بازرگان درباره دولت بختيار

آبادان � ديشب خبرنگار اطاعات در آبادان � نظر مهندس 
مهدي بازرگان را در مورد حكومت غيرنظامي ش���اپور بختيار 
پرس���يد و مهندس بازرگان گفت: من در مورد دولت بختيار 
هيچ نظري ندارم. من كوچكترين دخالتي در انتخاب ايشان يا 

برنامه هايشان نداشتم.
مهندس بازرگان در پاس���خ اين پرسش كه آيا بنظر شما 
دولت بختيار در فرونشاندن بحران كنوني مملكت موفق خواهد 

بود يا نه؟ سكوت كرد.
مهمانسراي خارجيان در مرداب به آتش كشيده شد

رش���ت: اهالي قريه نرگس���تان از توابع صومعه سرا، 
مهمانسراي خارجيان در اين قريه را به آتش كشيدند.

حدود 60 نفر از اهالي، با حمله به اداره شكارباني و نظارت 
بر صيد، مهمانسراي 3 طبقه اي را كه در داخل مرداب ساخته شده 

بود به آتش كشيدند. 
اين مهمانسرا براي استفاده توريست هاي خارجي و اقامت 
 شكارچيان ساخته ش���ده و داراي امكانات رفاهي و تفريحي

 بود .

زلزله شدید در تبریز 
18ديماه 1158 شهر تبريز و نواحی پيرامون آن دچار يك 
زمين لرزه سخت شد. »تاريخ سوانح طبيعی« تلفات اين زلزله را 
50 تا 150 هزار تَن نوشته است. برخی نوشته ها، به استناد ارقام 
مندرج در نامه های اش���خاص، حواشی كتاب ها و مندرجات 
ديوانی تلفات را از 80 تا 200 هزار به دست داده اند. در آن زمان، 
سنجش ش���ّدت زلزله، مقياس معيّن نداشت و سيسموگراف 
درست يك قرن پس از زلزله تبريز ساخته شد. محاسبات بعدی، 
شدت زلزله تبريز را در مقياس ريشتر معادل 7 و 7 دهم به دست 

داده است. 
مظفرالدین شاه قاجار درگذشت

مظفرالدين شاه قاجار هجدهم ديماه سال 1285 خورشيدي 
و ده روز پس از امضاي نظام نامه مشروطيت در 54 سالگي، ظاهرا 
از بيماري سل درگذشت و ده روز بعد پسرش محمدعلي ميرزا 
تاجگذاري كرد و شاه ش���د؛ بدون اين كه از نمايندگان مجلس 

شوراي ملي براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل آورد.
مظفرالدين شاه كه مانند پدرش و عمدتا با استقراض پول 
با بهره سنگين از بيگانه سه بار به سفر اروپا رفته بود! داراي شش 

پسر و 18 دختر بود.
واگذاری اخذ عوارض نوسازي به شهرداري ها

18دي ماه 1349 دولت وقت اخذ عوارض اماك شهري 
را تحت عنوان »نوسازي« به شهرداري ها واگذار كرد. در همان 
زمان كس���اني بودند كه گفته بودند در ايران هم مانند كشورهاي 
ديگر عوارض ساانه مستغات بايد برپايه بهاي روز)قيمت بازار( 
وصول شود و هزينه هاي شهر از همين محل تامين گردد و اداره 
مدارس، درمانگاه هاي، پليس و زندان، آب، برق و تلفن مانند همه 

كشورها از جمله آمريكا به شهرداري ها واگذار شود .
نویسنده ای که جنگ های سرد را پیش بینی کرد

ويليام � ويكی � كالينز نويس���نده انگليسی قرن نوزدهم 
هشتم ژانويه 1824 به دنيا آمد و جمعا 204 كتاب و رساله نوشت؛ 
يكصد كتاب، رساله و مقاله غير داستانی، 30 داستان )ناول(، 60 

داستان كوتاه و 14 نمايشنامه.
 كالينز در عين حال يك انديشمند بود و در نيمه دوم قرن 
19 بس���ياری از تحوات صد سال بعد ) نيمه دوم قرن بيستم( را 
حدس زده و پيش بينی كرده بود ازجمله تغيير جنگ افزارها از 
ساح آتشين و لشكركشی پُرهزينه و تلفات به زبان و قلم )جنگ 
سرد(، گفتار و كردار ديپلماتيك )بازی(، جاسوسی، ترور مقامات 
و برجستگان مورد هدف، خرابكاری ها، تحريك و راه اندازی 
شورش و انقاب، فشارهای اقتصادی، به ورشكستگی كشاندن، 

بدنام كردن و ....

دستی كه گرفتی سر آن زلف چو شست

پاي���ی ك���ه ره وصل نوش���تی پيوس���ت

زان دس���ت كنون در گل غم دارم پای

زان پ���ای كنون بر س���ر دل دارم دس���ت
خاقانی

غيبت حسنات را مي خورد، چنان كه آتش 
هيزم را مي خورد.

 پيامبر اکرم )ص( 

هر كس با حق در افتاد نابود شد.
حضرت علي)ع( 

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2375                                                                                                                                                   جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان4888

ح�ل 2374     

  

 

ضمير مخاطب 
عصاره

 داروي گياهي
سياهرگ بروز كردن شهرت طلب

ناسازگاري

پسوند شباهت

رشته مرواريد

صورت شطرنجي

با محبت
عقايد

نان كاغذي

نمدمال 
پارچه لطيف 

آخرين لباس خودرو قراضه!درياساالرسگ بيمار 

مشرق

 Shi

عيد ويتنامي ها

حرف دوم يوناني

شكاف سر قلم

نام دخترانه

حساب و شماره 
دريغ و حسرت

زبر و ناهموار 

ح�ل
 4887

سراي قافله

چوبدستي قلندر

فيس
طالي سياه

بله شيرازي
از شهرهاي عراق

خطاي فوتبالي

سرزمين

ن

م

ك

ا

ا

پند بزرگان

چهل سال

تمامي مطالب از روزنامه اطاعات روز دوشنبه 18 دي ماه 1357 

)برابر با 9 صفر 1399، 8 ژانویه 1979( نقل شده است.


