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همچنان بی بدیل

اگر هنر نبود... كتاب واجب المطالعه پله پله تا مالقات موالنا
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ارمغان هنر و هنرمندان در تاریخ بحث و نظر دربارہ كتاب «حاج آخوند» گفتگو با استاد محمد علی موحد

استاد بديع الزمان فروزانفر
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 پایان 20سال 

فراق

حماسه پايداري
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 خروج نیروهای 
 آمریکا از سوریه 

تاکتیک، یا استراتژی؟

روابط بین الملل

چهارشنبه 19 دی 1397 - 2 جمادی ااول 1440 - 9 ژانویه 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27193 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

 * براي تامین امنیت خود به مردم تكیه داريم 

 * فرصت ها وس�یع هس�تند و اي�ران قاب�ل اطمینان ترين 

شريك است

* ما براي تعامل با شرق و طرف هاي ديگر آمادگي داريم 

* ب�ه دنب�ال يافتن مكمل ه�ا در زمینه هم�كاري اقتصادي 

هستیم 

 * چال�ش ه�ا پش�ت س�رگذاش�ته خواهن�د ش�د و راه ه�ا 

پیدا مي شوند 

* تحريم ه�ا ب�راي ايران جديد نیس�تند. ما حدود 40 س�ال 

است كه ذيل تحريم هاي مختلفي بوده ايم 

* ب�ه هم�كاري  خود با اروپا درباره كانال مالي اروپا ادامه 

مي دهیم اما منتظر آنها نمي مانیم 

* uco بانك هند و بانك پاسارگاد ايران همكاري خود را 

در زمینه تجارت آغاز كرده اند 

 * ب�ا ش��ركاي س�نتي خ�ود مث�ل چی�ن، هند و روس�ی�ه

كار مي كنیم 

* وزير مشاور در امور خارجه هند: ايران براي ما فقط يك 

شريك تجاري نیست بلكه همسايه اي نزديك است 

* فضاي زيادي براي همكاري اقتصادي دو كش�ور وجود 

دارد و بايد زمینه هاي مش�ترك براي س�رمايه گذاري هاي 

دو كشور را پیدا كنیم

صفحه16صفحه2

 تشدید نظارت بانک مرکزي 

بر مؤسسات اعتباري

 روزنامه سعودي الحیات: ایران در جنگ 

سوریه پیروز شد
  * ش�وراي عال�ي هماهنگ�ي اقتص�ادي ب�ا ه�دف س�امت نظ�ام بانك�ي، صیان�ت از حق�وق 
سپرده گذاران در مؤسسات اعتباري، بهبود مديريت و اصاح اين مؤسسات و نحوه تقويت 

نظارت بانك مركزي در اين زمینه، تصمیم هاي ازم را اتخاذ كرد

 * الحیات: عاوه بر تهران، مسكو و دمشق هم از برندگان جنگ سوريه هستند 
* روزنامه تلگراف انگلیس: دنیا در حال استقبال از    بشار اسد است

* رئیس مجلس لبنان: در اجاسي كه سوريه حاضر نباشد، شركت نمي كنم

 منتظر اروپا نمي مانیم 
آماده تعامل گسترده با شرق هستیم

با هدف مشاركت فارغ التحصیان در رشد كمي و كیفي دانشگاه تهران

  * اس�تاد بهادري: 70 درصد بودجه دانش�گاه هاي بزرگي چون »هاروارد« و »استنفورد« 

از محل پرداختي دانش آموختگان آن ها اداره مي شود 

 * دكت�ر وحی�د دس�تجردي: در كاس ه�اي درس اس�تاد بهادري هم انس�انیت و هم علم را 

هر دو با هم فرا مي گرفتیم 

 * دكت�ر يحی�ي دولتي: دانش�گاه ي�ك مادر اس�ت و فارغ التحصیان دانش�گاه نمي توانند

مادر خود را ناديده بگیرند 

* در كشورهاي پیشرفته به غیر از دانشگاه ها، دبیرستان ها و حتي مدارس ابتدايي از محل 

كمك فارغ التحصیان اداره مي شود 

بنياد علمي و فرهنگي استاد بهادري 
گشايش يافت

صفحه13

 * آش�نا مش�اور رئیس جمهوري از دس�تور صريح روحاني براي رس�یدگي به ادعاي 
خشونت علیه كارگر شركت نیشكر هفت تپه خبرداد 

 * ي�ك هی�ات كارشناس�ي بررس�ي ادع�اي كارگ�ر ش�ركت هفت تپ�ه ب�ا دس�تور
رئیس قوه قضائیه تشكیل شد

 دستور روحاني و آملي اریجاني 
براي بررسي شکنجه کارگر نیشکر هفت تپه

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

نامه تيمور قاسمویچ ذوالفقاروف
 )شاعر و نویسنده تاجيک( 
به آیت اه هاشمي رفسنجاني

نامه اي به هاشمي

دكتر ظریف در نشست اقتصادي ایران و هند:

 نقطه هاي شروع 

و  حلقه هاي واسطه

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

يادداشت

هند نقطه عطف!

صفحه2

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 نيروي برق فارس www.tpph.ir :سايت �� ����

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

 (سهامي عا�)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
به شمـاره 97-44
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مجتمع فوال� ميانه �� نظر ���� �جا�� �� �س�تگا� جرثقيل 10 � 50 تن  مجتمع فوال� ميانه �� �� طريق مناقصه يك مرحله �� به پيمانكا� 
��جد شر�يط ��گذ�� نمايد .
مد� �نجا� خدما� : 12 م�ا�

شر�يط متقاضيا� :
1. ���� بو�� گو�هينامه تأييد صالحيت پيمانكا�� �� سا�ما� برنامه � بو�جه � يا ساير مر�جع �يصال� باعث كسب �متيا� بيشتر خو�هد بو�

2. كليه �شخا� حقوقى � حقيقى مجا� به شركت �� مناقصه مى باشند
3. تو�نايى ���ئه ضمانت نامه بانكى به مبلغ 000�000�500 �يا� (پانصد ميليو� �يا�) � يا ���يز �جه نقد – به شما�� حسا� 0111510128000 بانك 

ملى شعبه مركز� ميانه كد شعبه 4811 بنا� سا�ما� توسعه � نوسا�� معا�� � صنايع معدنى �ير�� (مجتمع فوال� ميانه)
4.  ���يز مبلغ 500/000 �يا� بابت هزينه �س���نا� غير قابل �ستر��� به شما�� حس���ا� 0111510128000 بانك ملى شعبه مركز� ميانه كد شعبه 

4811 به نا� سا�ما� توسعه � نوسا�� معا�� � صنايع معدنى �ير�� (مجتمع فوال� ميانه)
5. به پيشنها�ها� فاقد تضمين � مشر�� � مبهم ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

6. مناقصه گر بر �سا� �سنا� ��سا� شد� ���يابى شد� � شركتى كه �متيا� كيفى �ير60 �� �خذ نمايد �� مناقصه حذ� مى گر��.
7. هزينه �گهى منتشر شد� �� �� نوبت به عهد� برند� مناقصه مى باشد.

8. تا�يخ تحويل �سنا� � مد��� پيشنها�� حد�كثر تا ساعت 16 مو��   1397/11/10  مى باشد.
9. تا�يخ با�گشايى پاكت ها� ���يابى كيفى (�� صو�� عد� تمديد) تا�يخ   1397/11/13  مى باشد.

10. مناقصه گر�� پيشنها� خو� �� �� پاكت ها به صو�� ال� � مهر شد� ���ئه مى نمايند.
11. مجتمع �� �� يا قبو� هر يك يا تمامى پيشنها�ها مختا� مى باشد.

12. متقاضيا� �� تا�يخ نشر �گهى لغايت   1397/10/26  �� ساعت 8 صبح لغايت 16 (به غير �� �يا� تعطيل) با ���ئه �صل فيش ���يز� � معرفى نامه جهت 
��يافت �سنا� مناقصه به ����:

�لف . شهرستا� ميانه� �يستگا� ��� �هن� مجتمع فوال� ميانه� ���بط عمومى مجتمع
� . شركت ملى فوال� (ميد�� �ليعصر – ��بر�� سينما �ستقال� پال� 1713) بر� شمالى� طبقه 7� �قا� يوسف ���� مر�جعه نمايند.

13. محل تحويل پيشنها�ها: مناقصه گر�� موظف مى باشند پيشنها��� خو� �� فقط به ���� : تهر��� شركت ملى فوال� �ير�� ( ميد�� �ليعصر – ��بر�� 
سينما �ستقال� پال� 1713) بر� شمالى طبقه 7 �قا� يوسف ���� تحويل � �سيد �� �� ��يافت نمايند.
تلفن تما� 84812486 021 - 52338009 041

www.niscoir.com ينترنتى� ����      3638/� �لف

سا�ما� توسعه � نوسا�� معا�� � صنايع معدني �ير��

آگهى مناقصه يك مرحله اى  شركت ملي فوال� �ير�� (سهامي خا�)
اجاره  دو   دسـتگاه  جرثقيل 10  و 50     تن   مجتمع  فوالد ميانه  

(آگهي تجديد مناقصه عمومي)
شماره   97/128-2
شركت ايران ترانسفو

در نظـر دارد انـواع سـرك هدايـت سـيم جوشـكاري طبق 
مشخصات موجود را  از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ــتر با شماره تلفن  متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيش
33790602-024 از ساعت 12ـ10 تماس حاصل نموده و يا از 
طريق مراجعه به سايت www.iran-transfo.com حداكثر 
ظرف مدت 7روز از تاريخ انتشار آگهي نماينده خود را جهت اخذ 
ــركت ايران ترانسفو  مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. ش

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

����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي]
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قرب حق از جنس هستى رستن است
هرگز نمير� �نكه �لش �ند� ش�د به عشق

ثب�ت �س�ت ب�ر جري�د� عال�م ���� ��
 با نهايت تاثر و تاسف درگذشت انسانى واال ، شادروان 
دكتر ابوالفضل قائمى دانشمند فرهيخته و كارآفرين 

را به آگاهى جامعه دانشگاهى و صنعت نفت مى رساند.
مراسـم يادبود روز جمعه 21 / 10 / 97 از ساعت 9 صبح الى 

10:30 در مسجد نور ، ميدان فاطمى برگزار خواهد شد.
از طرف هيأت مديـره و كاركنان 
شـركت مشـاوران انرژى تهران

�جو� به صفحه 12

سمـاوات و خرابـات 
تأليف �كتر مرتضي �لهي قمشه ��

قطع رقعي، چاپ اول ، 216 صفحه
مرتضي الهي قمشه اي فوق دكتري ژئوفيزيك دارد و سال ها رياست انجمن 
جئوترمال كانادا را برعهده داشته و اكنون استاد دانشگاه و مشاور بين المللي 
ــت. وي در  ــرداري از انرژي زمين گرمايي اس ــافات و بهره ب ــه اكتش در زمين
ــي نيز  ــخنراني و تأليف در زمينه عرفان و ادب فارس كنار اين فعاليت ها، به س
مي پردازد. دكتر قمشه اي در كتاب حاضر نشان مي دهد بشر امروز كه بيش 
ــان ديگري از روح جمعي خود دور افتاده و به فردگرايي روي آورده  ــر زم از ه

ــراغ منابع فرهنگي خود برود كه همان  ــت، در اين زمان بحراني بايد به س اس
ــنفكران و خواص نيز پيش از آنكه ريشه هايشان  ــت. روش فرهنگ توده هاس
ــرار كنند. اين كتاب  ــود، بايد ارتباط خود را با خاك فرهنگ برق ــك ش خش
ــي اش با عنصر زنانه  ــان از ديدگاه ارتباط فرهنگ ــت به گلزار عرف ــذري اس  گ
ــان مي دهد كه فرهنگ هاي ملل مختلف ريشه در يك خاك  (يا زمين) و نش
دارند. زميني كه بين اقوام و ملل دنيا مشترك است و خاكي كه مرز سياسي 

و نژادي نمي شناسد. 
اين كتاب در عناوين زير سامان يافته است: زن و فرهنگ، زمين و آسمان، عرفان 
در همين نزديكي ها، عنصر زنانه در عرفان، كميت و كيفيت، رنگين كمان، در 

د : معني هفت آسمان، هنر عشق ورزيدن، سدره و طوبي و جوانمردي.
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 فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

آگهـي مناقصـه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كرمانشاه درنظر دارد پروژه هاي 1ـ احداث فاز اول خوابگاه دانشجويي400 
ــات برقي و مكانيكي بخش هاي I.C.U به موتورخانه  و  ــماره فراخوان 20970262000103 و2ـ اتصال تاسيس ــران با ش نفره پس
ــماره فراخوان  ــاه را با ش ــي درماني آيت اهللا طالقاني كرمانش ــت برق مركزي به انضمام كارهاي باقيمانده I.C.U مركز آموزش پس
ــل برگزاري مناقصه از دريافت  ــداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراح ــامانه ت ــق س 2009702062000081 از طري
 اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس

ــايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را  ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در س ــد و الزم اس  www.setadiran.ir انجام خواهد ش
جهت شركت محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/10/19 مي باشد.

1)ـ  مهلت زماني ارائه پيشنهاد: 1397/11/06 تا پايان وقت اداري ساعت 15:00
2)ـ  زمان بازگشايي پاكت ها: 1397/11/07 رأس ساعت 08:30

3)ـ  اطالعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه: كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي ساختمان شماره يك دانشگاه 
علوم پزشكي طبقه دوم مديريت عمراني امور قراردادها (شماره تلفن38370265-083) مي باشد.

4)ـ   سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط و يا واريز نقدي وجه مذكور به حساب شماره 0104173702007 بانك صادرات شعبه مدرس 
(كرمانشاه) به نام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كرمانشاه مي باشد.

تذكر: ضمانت نامه هاي صادره از طرف كليه شعب بانك اقتصاد نوين مورد تاييد نمي باشد.
5)ـ  محل تحويل پاكت ها: كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي ساختمان مركزي طبقه سوم دبيرخانه محرمانه مي باشد

6)ـ  محل بازگشايي پيشنهادهاي واصله در محل كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، ساختمان شماره ي يك دانشگاه علوم پزشكي طبقه سوم دفتر مديريت عمراني مي باشد.
مبلغ بر���� بر�سا� فهرست بها� پايه سا�1397 به �نضما� ضر�يب عنو�� پر�����يف

منطقه � باالسر� (�يا� قر����� به صو�� فهرست بهايي)
مد� 
پيما�

 �تبه مو�� 
نيا�

 مبلغ تضمين شركت 
مبلغ �عتبا��� مناقصه (�يا�)

10 103/224/245/727 فاز اول احداث خوابگاه دانشجويي400 نفره پسران1
غير عمراني43/570/000/000 ابنيه(ده) ماه

2
 I.C.U اتصال تاسيسات برقي ومكانيكي بخش هاي
به موتورخانه و پست برق مركزي به انضمام كارهاي 
باقيماندهI.C.U مركز آموزشي درماني آيت ا... طالقاني

4/929/894//079 1
(يك) ماه

5 ابنيه و 
غير عمراني247/000/000تأسيسات

جد�� �مانبند� فر��� تحويل � با�گشايي �سنا� مناقصه
�خرين مهلت تحويل  تا�يخ فر�� �سنا� عنو�� پر�����يف

 تا�يخ با�گشاييپيشنها�ها به ��نشگا�

1397/10/191397/11/061397/11/07 الي 1397/10/24فاز اول احداث خوابگاه دانشجويي 400نفره پسران1

اتصال تاسيسات برقي ومكانيكي بخش هاي I.C.U به موتورخانه و پست برق مركزي به 2
1397/10/191397/11/061397/11/07 الي 1397/10/23انضمام كارهاي باقيماندهI.C.U مركز آموزشي درماني آيت ا... طالقاني

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

وزارت بهداشت ،  درمان   و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 

بهداشتي درماني كرمانشاه

مزايده فروش اموال و امالك تمليكي 
و مازاد بر نياز بانك سپه 

واقع در مديريت شعب منطقه فارس 
به شماره 463/97/5

رجوع به صفحه7

تقدير از پيشكسوتان فرهنگي و اقتصادي در جشنواره »امين الضرب« 
صفحه7

صفحه2

صفحه3
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وزیر فرهنگ و ارش���اد اسامی از کشف محموله یک 
میلیونی قاچاق کتاب از نیمه آبان ماه تا کنون توسط کارگروه 

صیانت از حوزه نشر خبر داد.
به گزارش ایس���نا، سید عباس صالحی در جلسه علنی 
دیروز مجلس در پاسخ به سئوال شهاب نادری در باره علت 
تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ در کشور بیان کرد: 
مساله قاچاق کتاب یکی از مسائل مهم و اساسی است که در 
سال های اخیر در کشور گسترش یافته و دغدغه قابل توجهی 
است که به آن اشاره شده است. این نظام در حوزه نشر و قاچاق 

در حوزه کتاب به وجود آمده و نیازمند توجه جدی است.
وی در ادامه بیان کرد: در این زمینه اقداماتی انجام شده 
است. از جمله کارگروه صیانت از نشر که متشکل از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، اتحادیه صنفی نشر، قوه قضائیه و 
نیروی انتظامی است   و این چهار نهاد در کنار یکدیگر در دو 

ماه اخیر اقدامات قابل توجهی انجام دادند .
صالحی در ادامه تصریح کرد:  از نیمه آبان ماه تا کنون یک 
محموله قاچاق یک میلیونی کتاب کشف و ضبط شده است. 
فرصت هایی که قاچاق کتاب از مولفان و ناشران می گیرد   تلخ 
و جبران ناپذیر  است. سرمایه مالی، معنوی و اجتماعی اهالی 

نشر و کتاب با قاچاق به تاراج می رود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در ادامه با اشاره به اقدامات 
کارگروه صیانت در دو ماه اخیر بی���ان کرد: اقدامی که این 
کارگروه در کشف محموله قاچاق کتاب و ضبط آن انجام داده 
است هشداری به تمام فعاان این عرصه می دهد که این بازار 
دیگر امن و سودآور برای قاچاقچیان نیست. ان شاءاه این مسیر 
با نگاه تشدید و پیگیری مجازات از سوی قوه قضائیه دنبال 

می شود  و فرصت برای قاچاق را به حداقل می رساند.
وی در ادامه اظهار  داش���ت: مولفی که سال ها زحمت 
می کشد و ناشری که عمر و سرمایه خود را برای تولید یک 
کتاب می گ���ذارد با قاچاق کتاب دارایی و فرصت ها به تاراج 
می رود. مسیری که کارگروه صیانت طی می کند قاچاق را به 
حداقل خواهد رساند. مجلس شورای اسامی نیز با تسریع در 
تصویب ایحه مالکیت فکری بخش ادبی و هنری می تواند در 

این زمینه به ما کمک کند.
وی افزود: تنها قانونی که در این زمینه موجود اس���ت 
قانون مولفین و مصنفین و مربوط به سال ۶۸  است.   دولت 
ایحه مالکیت فکری بخش ادبی و هنری را به مجلس تقدیم 
کرده که مسیر خوبی را در کمیسیون حقوقی و قضایی طی کرده 
است. امیدواریم هر چه سریعتر این ایحه به تصویب مجلس 

برسد و به ما کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره به موضوع حقوق 
اهالی فرهنگ و اهالی نشر بیان کرد: مجتمع حل اختاف حقوق 
فرهنگ و رسانه از سوی قوه قضائیه به زودی شکل خواهد 
گرفت و با تش���کیل این مجتمع مشکات موجود در زمینه 

حقوق فرهنگ و رسانه بهتر پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: کسانی که در فضای قاچاق نشر 
فعال هستند به اعتبار بازار پرسود و امن در این حوزه فعالیت 
می کنند. کارگروه صیانت و ناشران در کنار یکدیگر این مسیر 
را دنبال خواهند کرد. از س���وی دیگر  نیازمند یم تا در حوزه 
فرهنگی در کنار حمای���ت حقوقی حمایت مالی  هم اتفاق 
افتد. فصل فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در ردیف های 
دهگانه و ردیف هشتم قرار گرفته و ۲.۵درصد از کل بودجه 
عمومی را در اختیار دارد. برخورداری وزارت فرهنگ و ارشاد 
از این سرفصل ۱۷.۸درصد است. با این میزان قدرت و اعتبار 
اقتصادی وزارت فرهنگ برای حمایت از حوزه اقتصاد فرهنگ 
و هنر بیشتر نیست. با این میزان اعتبار انتظار می رود انتظارات از 

حمایت حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر واقع بینانه تر باشد.
صالحی  ادامه داد: در طول این دوره  با سفر به ۱۱استان 
تفاهمنامه سه س���اله ای را با استانداران امضا کردیم و حدود 
۶۸۰میلیارد تومان اعتبار به عنوان برنامه س���ه ساله در نظر 
گرفته ایم. ما نباید نگاهمان صرفا به تهران باشد بلکه باید افق 
خاقیت و حرکت های فرهنگی و هنری را در استان ها متمرکز 
کنیم. فضای اقتصادی و نیازهای حوزه فرهنگ و هنر بسیار 
وسیع و منابع این حوزه محدود است اما همین که بتوانیم این 
منابع را مدیریت کنیم و نگاه فرهنگی و هنری را در کل فضای 
کشور توسعه دهیم رویکردی که ما در حوزه اقتصاد فرهنگ 

و هنر داریم.
وی در ادامه بیان کرد: طرح بازارچه فرهنگ و هنر هم در 
حال اتفاق افتادن است تا هنر در فضاهای عمومی   گسترش 
یابد. در حوزه معیش���ت فرهنگ و هنر تفاهم نامه مشاغل 
فرهنگی و هنری با حمایت ۲۰۰۰میلیاردی بیش از ۲۰هزار 

شغل در این حوزه ایجاد کرده است.
وی در پایان گفت:   نوع نگاه رهبر انقاب به فرهنگ 
و هنر به ویژه حوزه کتاب اس���ت. این نگاه حتما در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی وجود دارد و ما به تولید صادرات و 
محصول کیفی و سالم توجه داریم. شوراهای مختلف در این 
زمینه در حال حرکت هستند و ما مسیر تولید کمی و کیفی را 

دنبال می کنیم.

وکای ملت، وزارت صنعت را 
مکلف به درج رتبه بندی تولیدکنندگان 
کااها، عرضه کنن���دگان خدمات و 
پیمانکاران طراحی � ساخت در سامانه 

این وزارتخانه کردند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی 
دیروز مجلس، بررسی طرح حداکثر 
اس���تفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاای ایرانی در 

دستور کار   قرار گرفت.
نمایندگان ب���ا تصویب ماده 
۴ این طرح، مقرر کردند »نس���بت به 
درج رتبه بندی تولیدکنندگان کااها، 
عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران 
طراحی � ساخت در سامانه موضوع 
جزء یک این بند که توس���ط مراجع 
ذی ص���اح قانون���ی غیردولتی، 
سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران 

انجام می شود، اقدام شود.
آیین نامه نحوه رتبه بندی و تعیین 
فهرس���ت مراجع ذیصاح قانونی 
غیردولتی برای رتبه بندی در هر حوزه 
تخصصی اعم از طرح های دولتی و 
غیردولتی موضوع این قانون، توسط 
وزارت صنعت با همکاری دستگاه های 
اجرایی ذیربط با مش���ارکت اتاق ها، 
سازمان  نظام مهندسی کشور و کانون 
عالی انجمن های صنفی کارفرمایی 
ایران حداکثر در مدت سه ماه پس از 
ازم ااجرا شدن این قانون تهیه می شود 
و به تصویب هیات وزیران می رسد .

نمایندگان مجلس، میزان مجازات 
عدم رعایت مف���اد قانون حمایت از 
کاای ایرانی را هم تعیین کردند.عدم 
رعایت قانون توس���ط بااترین مقام 
مس���ئول یا مقام اجراکننده قرارداد 
دستگاه ها   ، به انفصال از خدمت به 
میزان مدت مقرر در مجازات درجه ۶ 
یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع 

کار یا هر دو محکوم می شود.
همچنین نمایندگان مجلس با 

دو فوریت طرح���ی موافقت کردند 
که در صورت تصویب نهایی، تمامی 
هزینه های درمان���ی و خدمات بیمه 
درمانی مکمل خانواده های ش���اهد، 
آزادگان و جانبازان، ایثارگران شاغل 
و غیر شاغل، بازنشسته و افراد تحت 
تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور 

ایثارگران است. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان با ۱۸۵ 
رای موافق، با دو فوریت طرح اصاح 
تبصره ۱ و ح���ذف تبصره های ۲ و 
۴ بند الف و اص���اح بند ب ماده 
۱3 قانون جامع خدمات رس���انی به 

ایثارگران موافقت کردند.
در م���اده واح���ده این طرح 
آمده است: آن دس���ته از خانواده ها 
و ایثارگران ک���ه داوطلب دریافت 
خدمات بیمه درمان���ی همگانی و 
مکمل از دستگاه های اجرایی خود، 
شرکت های دولتی، نهادها و بانک ها و 
موسسات انتفاعی و وابسته به دولت و 
شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها 
مستلزم ذکر است، هستند با درخواست 
خود می توانند از خدمات همان دستگاه 
استفاده کنند و دولت موظف است 

هزینه های مذکور را تامین کند. 
همچنین بر اساس بند دیگری 
از این م���اده، ۱۰۰ درصد هزینه های 
درمان���ی و خدمات بیم���ه درمانی 
مکمل خانواده های شاهد، آزادگان و 
جانبازان، ایثارگران شاغل و غیر شاغل 
و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان 
بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران 

است.
خبر دیگر آن ک���ه نمایندگان 
مجلس با تقاضای بررسی با اولویت 
طرح اصاح موادی از قانون انتخابات 

مجلس موافقت کردند.
در صورت تصوی���ب نهایی 
این طرح انتخابات مجلس استانی- 

شهرستانی می شود.

محمد کاظم دلخوش نماینده مردم 
صومعه سرا به عنوان یکی از متقاضیان 
بررسی با اولویت این طرح گفت: از 
دوره هفتم مجلس درباره استانی شدن 
انتخابات طرح های مختلفی تهیه کردیم 
و در طول این مدت، شورای نگهبان 
ایراداتی داشت و رهبر معظم انقاب 
هم دیدگاه هایی را مطرح کردند.وی 
به در پیش رو بودن انتخابات مجلس 
اشاره کرد و یادآور شد: درست است 
که در زمان بودج���ه قرار داریم ولی 
بررسی این طرح اولویت دارد، زیرا 
بحث انتخابات استانی-شهرستانی را 

مطرح می کند.
تغيير روزهای جلسات علنی 

مجلس 
عضو هیات رئیسه مجلس هم از 
تغییر روزها و نوبت برگزاری جلسات 

علنی مجلس تا آخر سال خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد با تشریح 
جلسه غیر رسمی دیروز مجلس اظهار 
داشت: جلسات علنی مجلس از این 
پس روزهای یکشنبه، دوشنبه در نوبت 
صبح و سه شنبه در دو نوبت صبح و 

بعد از ظهر کاری برگزار می شود.
وی گفت: نمایندگان در جلسه 
غیر رسمی دیروز با رای خود با تغییر 
جلس���ات علنی مجلس تا آخر سال 
موافقت کردند؛ همچنین مقرر ش���د 
کمیسیون های تخصصی مجلس از 
این پس در عصر روزهای یکشنبه و 

دوشنبه برگزار شود.
وی با بی���ان این که هفته آینده 
مجلس تعطیل است، افزود: بررسی 
ایحه بودجه از ۲۷ بهمن در مجلس 

آغاز می شود.
جلسات علنی مجلس تاکنون در 
روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه در 
نوبت صبح برگزار می شد و همچنین 
کمیسیون های تخصصی از روزهای 

شنبه تا چهارشنبه جلسه داشتند.

 وزیر ارشاد: سرمایه مالی  و معنوی   اهالی نشر و کتاب 

با قاچاق به تاراج می رود

وزارت صنعت موظف به درج رتبه بندی تولیدکنندگان شد

 وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر این 
که برای تامین امنیت بر مردم خودمان تکیه داریم، 
گفت: تحریم ها جدید نیستندوما به همکاری با 

دوستانمان ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایس���نا ، محمد جواد ظریف 
در س���خنانی در نشست فروم اقتصادی ایران-

 هند گفت: ایران و هند تعامل بلندمدت و بلکه 
هزار ساله دارند.

وی افزود: حوزه های زیادی بین ایران و هند 
مکمل هم هستند. ایران و هند برای چندین قرن با 
هم زندگی و همکاری کرده اند. ریشه های عمیقی 
برای جوامع تجاری ما وج���ود دارد. من فکر 
می کنم که اراده سیاسی در دو دولت وجود دارد 
که می تواند بر فایق آمدن بر چالش ها کمک کند.

ظریف ادامه دا د: یک کشور، یا یک فرد از 
کشورهای دیگر می خواهد که آن کشورها مفاد 
قطعنامه ش���ورای امنیت در زمینه عادی سازی 
روابط با ایران را نقض کنند. در آمریکا انقاب 
نشده، بلکه یک دولت عوض شده است. این 

چالشی است که ما با آن مواجهیم.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان 
کرد:   اراده سیاسی و اقتصادی داریم که با این 
چالش مقابله کنیم. کش���اورزان شما به خاطر 
تحمیل های )اراده( یک شخص، 3۸ درصد هزینه 

بیشتر پرداخت می کنند.
وی افزود: فرصت ها وسیع هستند. ایران 
قابل اطمینان ترین شریک است. در ایران ما برای 
تامین امنیت  خود  بر مردم   تکیه داریم. ما برای 
توسعه علمی و زمینه های دیگر بر مردم خود تکیه 
داریم. این به مفهوم انزواگرایی نیست. ما برای 
تعامل با شرق و طرف های دیگر آمادگی داریم و 
این می تواند به شما برای انتخاب شریک کمک 

کند که کسی به دایل سیاسی   فشار وارد کند.
ظریف ادامه داد:  همچنین به دنبال یافتن 
مکمل ها )در زمینه همکاری اقتصادی( هستیم. ما 
نمایندگان و افراد جوانی در زمینه استارتاپ ها و 
زمینه های مختلف مانند کشاورزی، پتروشیمی 
و همه حوزه ها داری���م. هیچ کدام از این موارد 
برای همکاری غیرقانونی نیستند. تاش برای 
ایجاد مانع در این زمینه غیرقانونی است. وزیر 
امور خارجه کشورمان گفت: چالش ها پشت 
سرگذاشته خواهند شد و راه ها پیدا می شوند. 

تحریم ها برای ایران جدید نیستند. ما حدود ۴۰ 
سال است که ذیل تحریم های مختلفی بوده ایم. 
ما به بقای خود ادامه خواهیم داد و همکاری با 
دوستانمان را ادامه خواهیم داد. هند در این زمان و 
زمان های سخت، در کنار ما بوده است و همچنین 

در زمان های بهتر هم خواهد بود.

ظریف: منتظر اروپا نمی مانيم
 وزیر امور خارجه تاکید کرد: به همکاری 
خود با اروپا دربارهSPV ادامه می دهیم اما منتظر 

آنها نمی مانیم.
ظریف پس از دیدار با وزیر حمل و نقل 
هند در جمع خبرنگاران اظهار نظرکرد:   خیلی 
خوشحال هس���تیم کهuco بانک هند و بانک 
پاسارگاد ایران همکاری خود را در زمینه تجارت 
آغاز کرده اند و امیدواریم که به رغم تحریم های 
آمریکا،  ایران و هند در زمینه همکاری بیشتر و 
در چارچوب منافع مردم دو کشور همکاری های 

بیشتری داشته باشند.
ظریف در پاس���خ به س���ئوالی در باره 
درخواس���ت هند برای گاز ارزانتر و راه اندازی 
صنایع در چابهار گفت: ما برای گفتگو با هند 
آمادگی داریم تا این که آنها بتوانند سرمایه گذاری 

در چابهار از جمله پتروشیمی را آغاز کنند.
وزیر خارجه   تاکید کرد: ما همیشه آماده 
گفتگوها با هند در این حوزه بوده ایم و از پیشنهاد 
هند استقبال می کنیم.  من نمی توانم جلو رسانه ها 

مذاکره کنم ولی ما آمادگی مذاکره داریم.
 وی در پاس���خ ب���ه س���ؤالی درباره 
اس پی وی –کانال مالی اروپا-گفت: اروپایی ها 
تاش کرده اند اما در حد انتظار ما نتوانس���تند 
پیش���رفت کنند. ما همکاری خود را از طریق 
کانال های مختلف مثل مورد هند گس���ترش 

می دهیم.
وزیر امور خارج���ه   تاکید کرد:   با اروپا 
در تماس هس���تیم اما منتظر آنها نمی مانیم. ما 
حوزه های همکاری خود را از طریق  کانال های 

مختلف مانند هند گسترش می دهیم.
وی افزود: در حالی که با اروپا و همکاری در 
بارهSPV ادامه می دهیم اما منتظر آنها نمی مانیم. 
ما با شرکای سنتی خود کار می کنیم مثل چین،  
هند و روسیه تا این که بتوانیم در راستای منافع 

مردم مان همکاری کنیم.
ایران برای هند فقط یک شریک تجاری 

نيست
ویجای کومار سینگ، وزیر مشاور در امور 
خارجه هند هم  گفت: ایران برای ما فقط یک 
شریک تجاری نیست بلکه همسایه ای نزدیک 
اس���ت . ما با این کشور حوزه های اقتصادی و 

امنیتی مشترک داریم.
وی در فروم اقتصادی ایران و هند افزود: 
روابط دو کش���ور جدید نیست و برای مدت 
زمانی طوانی برقرار بوده است. جوامع تجاری 

ما برای مدت زمان زیادی یکدیگر را می شناسند.  
اقدامات زیادی هست که می تواند بین دو کشور 
انجام شود. ما شرکایی در حوزه های مختلف و 

دغدغه های مشابه داریم.
کومارسینگ با بیان این که فضای زیادی 
برای هم���کاری اقتصادی دو کش���ور وجود 
دارد ، تأکید کرد:  باید زمینه های مشترک برای 
س���رمایه گذاری های دو کش���ور را پیدا کنیم. 
فرصت های بزرگی ب���رای افزایش تجارت دو 
کش���ور وجود دارد و ما نیاز به یافتن راه ها و 
ابزارهای این موارد داریم. وزیر مشاور در امور 
خارجه هند اضافه کرد: همه شما می دانید که 
هند یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را دارد. 
ما می توانیم روابط اقتصادی خود را با رفع موانع 
تعمیق کنیم. صادرات اصلی مواد غذایی ما به 
ایران، برنج و چای است. اینکه آیا موارد دیگر هم 

هست باید آنها را بررسی کنیم.
وزیر مشاور در امور خارجه هند یادآور شد: 
ایران هم تولیدات زیادی دارد که در هند مورد نیاز 
است، مثل زعفران ؛ عاوه بر این مواد ارگانیک 

هم صادر می کند.
وی با اشاره به اهمیت چابهار گفت: ایران 
در زمینه ارتباط با آسیای مرکزی، مرکزیت دارد و 
باید ببینیم چه فرصت هایی وجود دارد و تجار ما 

می توانند موارد بیشتری را بیابند.
وزیر مشاور در امور خارجه هند در پایان 
فروم اقتصادی ایران و هند را شروع خیلی خوب 
برای افزایش همکاری های اقتصادی دو طرف 
اعا  م کرد. »نیتین گادکاری« وزیر کش���تیرانی 
،حمل و نقل و بزرگراههای هندهم اعام کرد که 
دولت  متبوعش با افتتاح یک شعبه بانک پاسارگاد 

ایران در بمبئی )مومبای( موافقت کرده است.
   و ی   در دی���دار با محمد جواد ظریف 
افزود:دولت هنداکنون مجوز فعالیت یک بانک 

ایرانی در بمبئی را صادر کرده است.
بانک پاسارگاد تا سه ماه آینده شعبه خود را 
در شهر بمبئی افتتاح خواهد کرد و از این بانک 
برای انجام نقل و انتقاات مالی استفاده خواهد 
شد.وزیر کشتیرانی ،حمل و نقل و بزرگراههای 
هند فعالیت های انجام شده در باره  چابهار را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: در دیدار با ظریف مسائل 
زیادی حل شده و نخستین کشتی از برزیل در 

چابهار پهلو گرفته است .
وی خاطرنشان کرد در این دیدار در باره 
مبادله کاا با کاا میان دو کشور گفتگو و وزیر 
خارجه ایران در این دیدار پیشنهادهای زیادی 

مطرح کرد.
سخنگوی موگرینی: سازوکار مالی با ایران 

به زودی راه اندازی می شود
ازسوی دیگر،سخنگوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادی���ه اروپا با بیان این که کار برای 
ایجاد س���ازوکاز مالی با ایران در حال پیشرفت 
است، گفت که این سازوکار به زودی راه اندازی 

می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
کوی���ت   مایا کوچیانچیک،   در یک کنفرانس 
خبری در بروکسل گفت که روند ایجاد سازوکار 
مالی ویژه با ایران ب���رای دور زدن تحریم های 
آمریکا ادامه دارد. وی ادامه داد: در حقیقت این 
کاری است که توسط کشورهای عضو )اتحادیه 
اروپا( در حال انجام اس���ت. طبق اطاعاتی که 
داریم این رون���د ادامه دارد و به خوبی در حال 
پیشرفت است. کوچیانچیک گفت: این سازوکار 
به زودی راه اندازی خواهد شد. ما بر این باوریم 
که این سازوکار در هفته های آینده برای انجام 

تجارت مشروع با ایران عملیاتی می شود.
س���خنگوی مسئول سیاس���ت خارجی 
اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد: این بخشی 
از تاش های گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ 
توافق هسته ای با ایران تا زمانی است که این کشور  

به تعهدات مرتبط هسته ای اش عمل می کند.
دراین حال  آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه 
دانمارک دیروزدر صفحه توییتر خود نوشت که 
)امروز( روز مهمی برای اتحادیه اروپاس���ت. 
اتحادیه اروپا توافق کرده که تحریم هایی علیه یک 
سرویس اطاعاتی ایران به علت آنچه توطئه در 
خاک اروپا خوانده، اعمال کند. این هشداری از 
سوی اتحادیه اروپا ست که نشان می دهد چنین 

رفتارهایی را تحمل نمی کند.
نمایندگی دائم دانمارک در اتحادیه اروپا هم 
در توییتی در صفحه رسمی خود مدعی شد که 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم های 
ضدایرانی به دلیل آنچه ک���ه "توطئه ایران در 

دانمارک" خوانده شده، به توافق رسیده اند.

 هند نقطه عطف!
 تحول چندین دهه هندوستان به عنوان کشوري که از اهميت خاص 
ژئوپلتيكي )جغرافياي سياسي( به لحاظ وسعت، تنوع و ميزان جمعيت، 
قدرت تأثيرگذاري در شبه قاره و فراتر از آن در مجموع روابط تجاري، 
سياسي و فرهنگي غرب و شرق آسيا برخوردار است، در کشور ما 
کمتر شناخته و روابط مهم تهرانـ  دهلي آنگونه که باید نقد و بررسي 
نشده است. اهميت هند چنان است که بسياري از کارشناسان سياسيـ  
اقتصادي از این کشور با نام »قاره« یاد مي کنند که اکنون همه قدرت هاي 
بزرگ ازجمله سه قدرت مطرح، آمریكا، چين و روسيه به تنظيم روابط 
با آن بصورت استراتژیكي نگاه مي کنند و در برنامه ریزي هاي روابط 

خود در آسيا هند را نقطه عطف مي شمارند. 
سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه به هندوستان در رأس یک 
هيات اقتصادي، بانكي، سياسي و فرهنگي در شرایطي که دولت ترامپ، 
دهلي را تحت فشارهاي شدید قرار داده است تا مناسبات خود با تهران 
بخصوص روابط تجاري و نفتي را قطع کند، حائز اهميت است. تا اینجا 
عزم و اراده جدي دولت هاي هند و ایران براي ادامه و حتي گســترش 
همكاري هــا مانع مهمي در ادامه اجراي موفق تحریم هاي آمریكا عليه 
ایران شده است. توسعه روابط دو کشور، بخصوص در انجام پروژه هاي 
تجاري و اقتصادي دوجانبه، و چند جانبه، مورد نظر دولت هاي هند و 
ایران است. دو پروژه همكاري در بندر چابهار و اجرایي شدن این داان 
تجاري مي تواند دسترسي هندوستان به افغانستان و آسياي ميانه را فراهم 
کند. همچنين پروژه داان شمالـ  جنوب که اقيانوس هند را به قفقاز، 
روسيه و اروپا متصل مي کند، دو ابر پروژه اي هستند که تهران و دهلي نو 
بازیگران اصلي آن محسوب مي شوند. این پروژه ها که مورد توافق دو 
کشور هستند به مبادات مالي و ایجاد کانال هاي تجاريـ  بانكي ميان 
دو کشــور نياز دارند ولي تهدیدهاي ترامپ با سياست »تحریم« عليه 

جمهوري اسامي ایران در پي ایجاد اختال در آن است. 
از سوي دیگر هندوستان به شدت نيازمند دریافت انرژي )نفت و گاز( 
از ایران است. اگرچه دولت هند توانست یک معافيت موقت 6 ماهه براي 
واردات نفت ایران از واشنگتن دریافت کند، اما زمان این معافيت رو به 
پایان است. ترامپ گفته است، به شرطي این معافيت موقت را به دولت 
هند داده است که تعهد بدهد در طول مدت این معافيت وابستگي خود 
به انرژي وارداتي از ایران را به تدریج کاهش دهد و پاایشگاه هاي نفتي 
خود را براي واردات نفت از دیگر کشورهاي خاورميانه آماده کند. یكي 
از کارشناسان تحوات در شبه قاره )هند( مي نویسد: »در کنار فشارهاي 
آمریكا بر دولت هندوستان، رقابت جاري ميان کشورهاي توليد کننده 
نفت هم مزید بر علت مي شود. کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از 
عربستان، امارات و عراق همگي عاقه مند هستند که با افزایش توليد 
نفت خام و گاز طبيعي خود در فضاي تحریم آمریكا عليه ایران، جاي آن 
را بگيرند و به نياز بازار هندوستان پاسخ دهند.« این نویسنده در ارزیابي 
شرایط کنوني از بازار انرژي هندوستان و روابط آن با ایران مي نویسد: 
»عراق که به شدت به ارز حاصل از صادرات نفت خام براي بازسازي 
کشــور جنگ زده خود نياز دارد به شدت عاقه مند است که بازارهاي 
ایران را در هر جایي که امكان داشــته باشد، تسخير کند. آمریكا هم با 
نگاه به این رقابت هاي منطقه اي، چه از سوي رقباي سياسي ایران مانند 
عربستان سعودي و چه در ميان متحدان سياسي ایران مانند عراق و عمان 
که نيازمند افزایش درآمدهاي ارزي هستند، تاش مي کند تا به هدف 
اعاني خود براي »به صفر رساندن صادرات نفت ایران« دست یابد. یكي 
از فرصت هاي آمریكا در هندوستان همانند کشورهاي اروپایي، این است 
که معامات خرید انرژي در این کشور از طریق شرکت هاي خصوصي 
انجام مي شود و دولت هند مستقيما خریدار نفت ایران نيست. برخاف 
دولت ها که به دنبال منافع ملي و حفظ مناسبات دیپلماتيک با انگيزه هاي 
توسعه اي هستند، کمپاني هاي خصوصي فقط به افزایش درآمد و سوددهي 
مالي وابسته اند در نتيجه چه در هندوستان و چه در اروپا، کمپاني هاي 
خصوصي وقتي در شرایط انتخاب ميان معامله با ایران یا معامله با آمریكا 
قرار بگيرند قطعا ارتباط با ابرقدرت اقتصادي جهان را ترجيح خواهند 
داد. در نتيجه کمپاني هاي بزرگ هندوستان و پاایشگاه هاي این کشور که 
نفت خام خود را از ایران تأمين مي کنند در صورتي که در شرایط انتخاب 
ميان ایران و آمریكا قرار بگيرند قطعا به سمت آمریكا متمایل خواهند بود. 
یكي از اهداف سفر ظریف به هندوستان، بررسي راهكارهایي است که 
ضمن استمرار روابط مالي و اقتصادي ميان ایران و هندوستان، راهكاري 
اندیشيده شود که کمپاني هاي هندي مجبور به انتخاب ميان ایران و آمریكا 
نشوند و به نوعي بتوانند از روابط با هر دو طرف منتفع شوند. یكي از 
گزینه هاي دیگر در استمرار همكاري هاي اقتصادي و تجاري ميان ایران و 
هندوستان، تحول نگاه از کمپاني هاي بزرگ بين المللي به صنایع کوچک 
و متوسط و استفاده از بانک هاي محلي و کوچک هندوستان و گسترش 
روابط با دولت هاي محلي ایالت هاي هندوستان است. در همكاري مالي 
با ایران براي صنایع کوچک و متوسط و بانک هاي محلي، ریسک کمتري 
وجود دارد و در عين حال برخي از ایالت هاي هندوســتان که کمتر با 
آمریكا و سرمایه گذاري هاي آمریكایي سروکار دارند مي توانند تحت 
هدایت دولت مرکزي درهند رأساً وارد تجارت و معامله با ایران شوند.« 
دیدار ظریف وزیر خارجه در رأس یک هيأت اقتصادي، بانكي به 
هند در شرایط کنوني که آمریكا، اسرائيل و عربستان )ترامپ، نتانياهو و 
محمد بن سلمان وليعهد سعودي( در تاشند تا روابط دهلي نوـ  تهران 
مخدوش شــود، بسيار حائز اهميت است و آینده نشان خواهد داد که 
دولت هند در این آزمایش در ادامه روابط تاریخي دو کشور ایران و هند 

چه خواهد کرد و چگونه بيرون خواهد آمد.

يادداشت

نقطه هاي شروع و حلقه هاي واسطه

در ایام و هفته هاي اخير، مســایل زیست محيطي و التهابات کارگري، 
موجب تجمعات و ابراز نارضایتي در برخي مناطق حســاس کشور شده 
است. ازجمله در اصفهان و خوزستان که مطالبات کارگران فواد و هفت تپه 
ادامه یافته و به برخوردها و بازداشت چندتن از نمایندگان یا فعاان کارگري 
انجاميده است اما روشن است که این نوع برخوردها مقطعي است و درمان 

کارآمدي براي مشكات عميق نيست. 
شاید یک علت تداوم این نوع بحران ها و برخوردها، عدم وجود نهادهاي 
مشــخص و معتبر براي دولت و جوامع کارگري باشــد. حلقه واسطي که 
دوسوي اختاف را در یک نقطه گرد آورد و برسر یک ميز براي مذاکره و یافتن 
راه حل متقاعد کند. سندیكاها، انجمن هاي کارگري و نهاد شورا که در قانون 
اساسي بر آن تأکيد شده است، محصول چند قرن تجربه ي بشر در حوزه هاي 
کشمكش و بحران و مذاکره و اعتصاب و قانون و برخورد و مشارکت است. 
هميشه راه حلي وجود دارد تا کار نرسد به برخوردهایي نظير آنچه براي 
نماینده کارگران معترض در اهواز رخ داده و اميدواریم با درایت نمایندگان 
متعهد و هوشيار مجلس و نهادهاي ناظر و مسئول که انسان و انسانيت را قدر 
مي نهنــد، و کار و کارگر را مفخر عالم و برتر از هر قدرتي مي دانند، به این 
موضوع رسيدگي شود و هيچ زخمي بر روح و جسم زحمتكشان و کارگران 
ایــن مرز و بوم نماند. به هرحال از یاد نبریم که التيام جراحت هایي که طي 
ساليان متمادي پدید آمده نيازمند شكيبایي و تدبيرهایي است که بارها توصيه 
شده و تجربه هاي داخلي و خارجي نيز نشان دهنده نتایج آن است. به فرموده 

شيخ بزرگوار ادب پارسي، سعدي شيرازي:
سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل 

بيرون نمي توان کرد ااا به روزگاران 
در جلسه پریروز هيأت دولت، رئيس جمهور به صورت مفصل و مستوفا 
به موضوع آب و شرایط بحرانزاي منابع موجود آبي و مصارف کشور اشاره 
کرد. بخشي از اتفاقات و التهابات در مناطق مرکزي ایران، به ویژه در اصفهان 
نيز مستقيماً مربوط به همين موضوع است. حقآبه کشاورزان تحویل نشده و 
باغات و زمين هاي کشاورزي در معرض آسيب  جدي و خداي ناکرده نابودي 
است. عده اي با تجمع و تعرض به لوله هاي بزرگ انتقال آب به یزد و شهرهاي 
مسير، این انتقال را هدف گرفته و برخي دیگر ناکارآمدي و سوء مدیریت را 

دليل کم آبي و عدم استيفاي حقآبه قلمداد مي کنند.
 اما ازم اســت همه توجه کنند که یک یا دو عامل در این موضوع و 
مشكل وجود ندارد؛ بلكه چرخه اي بزرگ و متعدد از معضات و بي توجهي ها 
و کمبودها در دولت و جامعه و طبيعت دست به دست هم داده و موجب قحط 
آب و خشكسالي ممتد شده است. سخنان رئيس جمهوري نيز بيان دیرهنگام 
همين امور بود و به نظرم بيش از آن که به یک معضل حكومتي یا برنامه دولتي 
توجه داشته باشــد، به یک بحران ملي اشاره مي کند و دیر یا زود تک تک 
شهروندان و مردم ایران با این بحران دست به گریبان شده و تبعات آن را باید 

تحمل کنند یا راه حل معقول و کارآمدي براي رفع و حل آن بيابند. 
گمان نمي کنيم بلكه کاماً اطمينان دارم که در سالهاي نزدیک یعني یكي 
دوسال بعد، تمام هما و غم مسئوان و مدیران کشور به این موضوع و بحرانهاي 
محيط زیست معطوف خواهد شــد و بررسي اساسي مسأله ي آب یا خطر 
خشكسالي و سوختگي زمين بر کاکل مسأله ها و بحران ها خواهد نشست. پس 
اگر هرچه زودتر، فراگيرتر و هشيارتر به این موضوع و حل مسئله یا بحران 
آب بپردازیم، خدمتي به ملت و ميهن کرده ایم و پيشگامان از رحمت خداوند 

و دعاي خير خلق خدا بيش بهره خواهند داشت.
این امر تنها در سوء مدیریت و اشكاات مربوط به پروژه هاي »دولتـ  
محور« خاصه نمي شود، بلكه هدر دادن منابع آب در نظام آبياري کشاورزي، 
مصرف بي رویه و نامحدود در شهرهاي کوچک و بزرگ و حتي شهرک ها 
و روســتاها، آلودگي آب هاي جاري و سفره هاي زیرزميني، جدي نگرفتن 
آب هاي مرزي و حقآبه رودهاي جاري برون مرزي و...، تنها بخش هایي از این 
معضل بزرگ است.  اما عدم تفكر آینده نگرانه و فقدان سرمایه گذاري در پنج 
موضوع زیر که از دهه هاي چهل و پنجاه خورشيدي )برابر با شصت و هفتاد 
ميادي( توجهات نخبگان و دولت ها را در سراسر جهان جلب کرد، سرانجام 
ما را نيز در ورطه اي افكنده که هر روز بيش از پيش باید خود را آسيب پذیر 

یافته و با تبعات فاجعه بار آن مواجه شویم:
اول: بي توجهي به سواحل و آب هاي دریاي مازندران، خليج فارس و 
دریاي عمان؛ در این زمينه ما موهبت خطوط بزرگ و ممتد ساحلي را داریم، 
اما به جاي حفظ سامت اکولوژیكي و بهبود کيفيت آب و ساحل، هيچ سرمایه 
بزرگ و آینده داري براي شــيرین سازي آب و نمک زدایي و بهره وري از 
مشتقاتش نداشته ایم. سواحل نيز بيشتر به زباله دان و ملک خصوصي و بارانداز 
ناموجه و فاقد تجهيزات شبيه است. نه گردشگري و نه برنامه اي براي حفظ 
زیســت بوم و نه اکوتوریسم یا حتي اهتمام به مطالعات و الزامات و قوانين 

نظارت بر صيد و گردش و حفاظت علمي و...
دوم: آبخيزداري و آبخوانداري در جهت کنترل سيل و سيابهاي ویرانگر 
و سپس تزریق آب باران به اعماق زمين و یا حفظ آن در دریاچه هاي طبيعي 

و مصنوعي براي روز مبادا...
سوم: بازیافت و تصفيه آب مصرفي و فاضاب ها و نگاهداري و بازیابي 
آن در کشاورزي و مصارف مرتبط با منابع طبيعي و ایجاد جنگل ها و مراتع 

عظيم در حومه شهرها...
چهارم: تجدید نظر فوري و اباغ قوانين ضربتي براي حفظ حریم رودها 
و دریاچه ها و تااب ها و کيفر براي آاینده هاي صنعتي و بومي و محسوس 
یا نامحسوس براي احياي سواحل و رودهاي جاري به مثابه دارایي مشاع و 

ثروت ملي...
پنجم: بازبيني و بازرسي سدهاي موجود و اتخاذ تصميمات بزرگ و 
فوري براي سدهاي زیانبار مثل سدهاي نمكزا یا سدهاي خاکي تبخيري که 
ضمن نابودي زیست بوم جانداران آبزي و ساحلي، مناطق و مردم زیادي را در 

معرض آسيب قرار داده است. 
البته مشكات و ســرفصل ها به این پنج مورد ختم نمي شود اما باید 
اولویت ها را در نظر گرفت و بدون حاشــيه یا اتاف وقت اقدام کرد. همه 
مي دانيم که یک روز تأخير هم ممكن است غير قابل جبران باشد و چقدر زود 

دیر شده است.

سيد مسعود رضوي

دکتر ظريف : منتظر اروپا نمي مانیم،  آماده تعامل گسترده با شرق هستیم

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه با اشاره به  افزایش 3۰ سانتیمتری تراز این دریاچه 
و تثبیت وضع آن نسبت به سال گذشته، اعام کرد: 
دریاچه ارومیه یگانه دریاچه دنیا است که در مرحله 
احیا نسبت به سال قبل به شرایط تثبیت رسیده و حتی 

حد تراز آن بیشتر شده است.
 به گزارش خبرنگار ما، مس����عود تجریشی در 
نشست خبری تشریح مهمترین اقدامات ستاد احیای 
دریاچه ارومیه گفت: اکنون دریاچه ارومیه ۲۱۰۴ کیلومتر 
مربع وسعت دارد و این  در حالی است که   در سال 
گذشته ۱۷۴۷ کیلومتر مربع بود، بنابراین 3۵۰ کیلومتر 

مربع بر وسعت دریاچه افزوده شده است.
وی افزود: حجم آب دریاچه ارومیه ۱۶۷۰ میلیون 
مترمکعب است و لی در سال گذشته حجم آب دریاچه 
۱۰۸۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود بنابراین نسبت به 
سال گذشته ۶۰۰ میلیون متر مکعب به حجم دریاچه 
ارومیه اضافه شده است و با تراز ۱۲۷۰.۶ ، 3۰ سانتیمتر 

نسبت به سال قبل افزایش تراز دارد.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه تصریح کرد: ما در این پروژه یگانه دریاچه  دنیا 
را داریم که در فرایند احیا قرار گرفته و دس����ت کم 
نسبت به سال گذشته در وضع تثبیت است. دریاچه های 
اصل����ی آمریکا،  دریاچه های آفریقا و دریاچه آرال در 
مرحله احیا نتوانستند سطحی داشته باشند اما دریاچه 

ارومیه در شرایط تثبیت قرار گرفته است.
تجریش����ی تأکید کرد: اگر بخواهیم بگوییم چرا 
دریاچه ارومیه برای ما مهم است، باید تأکید کنیم که 
پایداری اکولوژیک، کیفیت  و  کمیت آب و حتی به 
لحاظ منظر برای ما مهم  و مهم ترین دلیل هم بهداشت 

و سامت مردم است.
وی با طرح این پرس����ش ک����ه آیا می توانیم 
قبل از احیای کامل دریاچه، حد واس����طی را برای 
هدف گذاری های خودمان قایل ش����ویم که بتوانیم آن 
 را رصد کنیم، گفت: اگر به تراز ۱۲۷۱.۷۵ برس����یم 
۹۵ درصد کانون های فوق بحرانی گرد و غبار زیر آب 
خواهد رفت و دیگر نگرانی از نظر سامت نخواهیم 
داشت. پس به عنوان یک هدف گذاری خیلی خوب 
باید دید چگونه می توانیم از مهر امسال تا مهر ۱۴۰۰ 

به این یک متر دست پیدا کنیم.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه تصریح کرد: اگر سه شرط را داشته باشیم این 
هدف قابل تحقق اس����ت. اول اینکه هر تصمیمی که 
دول����ت می گیرد زیرمجموعه های دولت به آن پایبند 
باشند. دوم اینکه حداکثر تاش ممکن از سوی مدیران 
دول����ت در تحقق مطالبه عمومی برای احیای دریاچه 
ارومیه را داشته باشیم و سوم اینکه تأمین کامل و در 
زمان مناس����ب اعتبارات برای تسریع در روند اجرای 

پروژه های طرح نجات دریاچه ارومیه را شاهد باشیم. در 
این شرایط طی سه سال آینده به این هدف می رسیم 
و ۹۵ درصد کانون های فوق بحرانی تولید غبار زیر 
آب می روند.تجریش����ی افزود: عمده منابع اختصاص 
یافت����ه به دریاچه ارومی����ه از محل ماده »۱۰« و »۱۲« 
تامین ش����ده است. ۱۱۷۰ میلیارد تومان از محل ماده 
»۱۰« و »۱۲«، ۱۵۸۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه 
ملی و ۲۱۵ میلیارد تومان از طریق بودجه س����نواتی 
دستگاه های اجرایی به احیای دریاچه ارومیه تخصیص 

داده شده است.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه با اش����اره به این که پروژه  انتقال آب از س����د 
کانسیب به دریاچه ارومیه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، گفت: تاکنون بیش از 3۵ کیلومتر تونل 
ایج����اد و برای اجرای این پروژه  ۱۲۵۰ میلیارد تومان 
هزینه شده است البته ۷۱۰ میلیارد تومان دیگر از بودجه 
مورد نیاز این پروژه  باقی  مانده است.  در نتیجه  تکمیل 
این پروژه  بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب از ابتدای 

سال ۹۹ به دریاچه ارومیه می رسد.
وی ادامه داد: پروژه  انتقال آب از سد سیلوه به 
دریاچه ارومیه و ساخت تونل مربوط به این پروژه  ۷۴ 
درصد پیش����رفت داشته است و تا ابتدای سال ۹۸ از 
طریق این کانال ۹۵ میلیون مترمکعب آب به دریاچه 

ارومیه منتقل خواهد شد.
تجریشی با اشاره به این که پساب تصفیه شده 
۱۹ تصفی����ه خانه باید به دریاچه ارومیه بریزد، اظهار 
داشت:  طبق برنامه از فروردین سال آینده ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه منتقل 
خواهد شد همچنین تا سال ۱۴۰۰ این عدد به باای 

3۰۰ میلیون متر مکعب می رسد.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومی����ه تصریح کرد: اگر بخواهیم به تراز اکولوژیک 
برس����یم حتماً باید مصرف آب کشاورزی را در حد 
۴۰ درصد کاهش بدهیم. برای اینکه بتوانیم از تمامی 
ظرفیت های ملی استفاده کنیم در غرب دانشگاه ارومیه، 
در شرق دانشگاه تبریز و در جنوب دریاچه شرکت های 
مشاور را داریم که کاهش ۴۰ درصدی را دنبال می کنند.

تجریشی افزود: یکی از سؤااتی که خیلی از نمایندگان 
و مس����ئوان و مردم می پرسند این است که آیا واقعًا 
می توانیم ۴۰ درصد مصرف آب کشاورزی را کاهش 
بدهیم؟ بررس����ی ها و مطالعات دانشگاه های کشور و 
همچنین مطالعات بین المللی نشان می دهد می توان این 
کاهش ۴۰ درصدی را داشت و هیچگونه اثر سوئی 
بر تولیدات کش����اورزی هم رخ ندهد و حتی شاهد 

افزایش تولید باشیم.
وی یادآور شد: از سد بوکان از طریق رودخانه 
زرینه رود ۲۷۵ میلیون مترمکعب را به دریاچه رساندیم 

و درآمد کشاورزان نه فقط کاهش پیدا نکرد که افزایش 
هم پیدا کرده اس����ت. یعنی اگر آب را مدیریت بهتر 
بکنیم مش����کلی برای کشاورزی نخواهیم داشت. این 
از دستاوردهایی است که در جاهای دیگر کشور هم 

می توانیم عمل کنیم.
مدی����ر دفتر برنامه ریزی و تلفیق س����تاد احیای 
دریاچه ارومیه گفت: همچنین س����د حسنلو را داریم 
که امسال  ۶۵ درصد آب کشاورزی را در آن منطقه 
کاهش دادیم و ۱۲۵۲ هکتار عملکرد چغندرقند را به 
صفر رس����اندیم و به جای آن کلزا کاشتیم که ارزش 
اقتصادی باایی دارد و ۶۵ درصد مصرف را به واسطه 

این اقدام کاهش دادیم.
تجریشی تأکید کرد: اقدام دیگری که امسال برای 
اولین بار انجام ش����د و موفقیت آمیز هم بود تحویل 
حجمی آب کش����اورزی در شبکه آبیاری و زهکشی 
مهاباد در وسعت ۱۲ هزار هکتار بود. در ۵۲ نقطه که 
کشاورزان ۸۵ میلیون مترمکعب آب مصرف می کردند 
توانستیم حدود ۸ درصد مصرف آب را کاهش دهیم 
و امیدواری����م با بهره گی����ری از فناوری نوین بتوانیم 
مصرف آب را مدام کمتر کنیم و تولید کشاورزی هم 

افزایش پیدا کند.
وی توضیح داد: در آن منطقه پنج نوبت آب به 
گندم می دهند. از س����ه سال پیش توانستیم گونه های 
خاص گندم را از دنیا جمع کنیم و بخش خصوصی 
توانسته دو نوبت مصرف آب را کاهش بدهد یعنی ۴۰ 
درصد کاهش خواهد داشت. از سال آینده استفاده از 

این گونه ها در منطقه گسترش خواهد یافت.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه خاطرنشان کرد: تولید گیاهان دارویی هم فعالیتی 
است که بسیار اثربخش است. تقریباً یک سال پیش 
این پروژه ها را شروع کردیم. جهاد دانشگاهی در این 
زمینه فعال اس����ت و شش گیاه دارویی که با کمک 
وزارت جهاد کشاورزی شناسایی شده است زیر کشت 
رفته اند و امیدواریم سال آینده تولیدکنندگانی که نیاز 
به گیاه دارویی دارند را درگیر کنیم. نکته جالب این 
 است که مثا در آن منطقه کارخانه ای داریم که می تواند 
۴۰۰ ت����ن گیاه دارویی را دریافت کند اما اان با ۱۸ 
درصد ظرفیت کار می کند. توسعه زنجیره های ارزش 
گل محمدی که شامل پنج حلقه مهم است هم می تواند 

اثربخشی بسیار داشته باشد.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه همچنین با اش����اره به استفاده از ظرفیت های 
بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه،گفت: به منظور 
انتقال تجربیات مربوط به احیای دریاچه »گریت سالت« 
آمریکا با دانشگاه یوتا همکاری داریم که منابع مالی 
آن توسط خیران ایرانی تامین می شود. البته تجربه های 

متخصصان ایرانی هم به این دانشگاه انتقال می یابد.

افزايش ۳۰ سانتیمتری تراز  درياچه ارومیه نسبت به سال گذشته

نشست شهرداران پس از پیروزي انقاب با حناچي

تجلیل از 4۰ سال مجاهدت آيت اه جنتی تشديد نظارت بانك مرکزي  بر مؤسسات اعتباري

جزئیات تغییر  نام  افراد و  ابطال کارت های ملی قديمی

نشست مشترک ش����هرداران 
ته����ران در دوره انقاب به میزبانی 
 پی����روز حناچی ش����هردار تهران 

برگزار شد.
به گزارش مهر،در این نشست، 
محمد توسلی، سیدکمال الدین نیک 
روش، غامحسین دلجو، محمدنبی 

حبیبی، سید مرتضی طباطبایی، مرتضی 
الویری، محمدعلی نجفی و محمدعلی 
افشانی حاضر بودند. همچنین محمود 
احمدی نژاد، محمدباقر قالیباف، محمد 
حس����ن ملک مدنی و غامحسین 
کرباس����چی از غایبان این نشست 

بودند.

شهردار تهران در این نشست 
خطاب به شهرداران گذشته پایتخت 
این پرسش را مطرح کرده است که 
اگر جای من بودید، چگونه تهران را 
اداره می کردید، سپس حاضران در 
باره نحوه حل چالش های پایتخت 

به بحث  پرداختند.

ش���ورای عال���ی هماهنگی 
اقتصادی دیروز به ریاست حجت 
ااس���ام و المسلمین دکتر حسن 
روحانی رئیس جمه���وري و با 
حضور رئیس مجلس و معاونان قوا 

تشکیل جلسه داد.
در آغاز جلس���ه، گزارشی از 
همکاری های اقتصادی با کشورهای 
همسایه و توافق های انجام شده برای 
گسترش مبادات کاا و خدمات و 
سرمایه گذاری های مشترک ارائه 
شد و تسریع در انجام توافق ها مورد 

تأکید قرار گرفت.
همچنی���ن وزی���ر صنعت، 
معدن و تجارت گزارشی از وضع 
خودروهای س���واری وارداتی که 
در انبار اماک���ن گمرکی، مناطق 
آزاد تج���اری – صنعتی یا مناطق 
ویژه اقتص���ادی قرار دارد، ارائه داد 
و شورای عالی با تأکید بر اجرای 
مصوبه اخیر هیأت وزیران در این 
زمینه، تصمیم های ازم در جهت 
تس���ریع در ترخیص خودروهای 
مش���مول این مصوبه و رسیدگی 

قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان 
در واردات خودرو را اتخاذ کرد.

در ادامه این جلسه، رئیس کل 
بانک مرکزی گزارشی از پیشنهادها 
و اقدامات در جهت اصاح نظام 
بانکی ارائه کرد و شورای عالی با 
هدف سامت نظام بانکی، صیانت از 
حقوق سپرده گذاران در موسسات 
اعتباری، بهبود مدیریت و اصاح 
این موسس���ات و نحوه تقویت 
نظارت بانک مرکزی در این زمینه، 

تصمیم های ازم را اتخاذ کرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور جزئیات تغییر 
نام را تش���ریح کرد و گفت: تمامی کسانی که تا پایان سال 
۹۶ کارت های ملی هوشمندشان صادر شده است اما هنوز 
برای دریافت آن مراجعه نکرده اند، کارت های ملی نمونه قدیم 

آنها باطل شد.
  سیف اله ابوترابی در گفتگو با اطاعات درباره امکان 
تغییر نام افراد در شناسنامه گفت: سابقا امکان تغییر نام فقط 
در مراکز قضایی امکانپذیر بود اما طی چهار سال اخیر برای 

تسهیل امور ما هم به این کار ورود کرده ایم.
به گفته وی، برای تغییر نام های نامناسب مشکلی وجود 
ندارد اما تغییر نام مناسب غیرمذهبی به غیرمذهبی دیگر این 

کار با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر قابل انجام است.
وی افزود: برای تغییر نام مذهبی به مذهبی باز هم با 
مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر که هر کدام بیشتر باشد قابل 
انجام است. نام مذهبی به غیرمذهبی قابل تغییر نیست اما برای 

سایر موارد باید به فراوانی مراجعه شود.
 سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این 
سوال که اگر فردی بخواهد حرفی را از نام یا نام خانوادگی 
خود یا اعضای خانواده کم یا زیاد کند، شرایط آن چگونه 
اس���ت، گفت: این افراد باید به دفاتر ثبت احوال مراجعه و 
درخواست خود را ارائه کنند، اگر نام جدید قابل تغییر باشد 
ما اعام خواهیم کرد. در صورت تغییرپذیر نبودن نام کتبا 
به او اعام می کنیم که فرد می تواند با آن از طریق دستگاه 

قضا پیگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از 
اقدامات جدی که ثبت احوال دنبال می کند به روز کردن نام 
و نشانی محل سکونت شهروندان است. اکنون امکان ثبت 
تغییرات نشانی در سامانه سازمان ثبت احوال فراهم شده 
 اس���ت و متقاضیان می توانند اطاعات خود را  به آدرس 
www.sabteahval.irبه روز کنن���د زیرا ما به ثبت این 
تغییرات مکلف شده ایم، سازمان ها و ادارات هم موظف شده 
اند آدرس، نشانی و کد پستی افراد را فقط از ثبت احوال استعام 

کنند.

وی در پاس���خ به این سوال که چه کارکردهایی برای 
کارت های ملی جدید در نظر گرفته ش���ده است که گفته 
می شود حاصل یکصد س���ال تاش ثبت احوال از طریق 
کارت های هوشمند ملی متجلی خواهد شد، گفت: کارت 
هوشمند کلید و زیرساخت  ورود به دولت الکترونیک است. 
از طریق این کارت امور بانکی، ثبت اسناد، انتظامی و آموزش 
و پرورش و بسیاری دیگر از دستگاه ها انجام خواهد شد 
و هر دستگاه دولتی که بخواهد خدماتش را با یک اصالت 
و اطمینان ارائه کند ناگزیر از استفاده کارت ملی هوشمند 

است.
 سخنگوی س���ازمان ثبت احوال همچنین در گفتگو 
با ایسنا خاطرنشان کرد: تمامی کسانی که تا پایان سال ۹۶ 
کارت های ملی هوشمندشان صادر شده است اما هنوز برای 
دریافت آن مراجعه نکرده اند، کارت های ملی نمونه قدیم 
آنها باطل شد.سیف اه ابوترابی، اظهار داشت: کسانی که تا 
پایان سال ۹۶ درخواست کارت ملی هوشمند داده اند، کارت 
هایشان صادر شده و در دفاتر ثبت، پست و پیشخوان مانده؛ 
اما هنوز برای دریافت آن مراجعه نکرده اند، کارت های ملی 

نمونه قدیم آنها از هفته گذشته باطل شده است.
وی ادامه داد: این افراد بایس���تی هرچه سریعتر برای 
دریافت کارت های ملی هوشمندشان به دفاتر مربوطه مراجعه 

کنند؛ زیرا کارت های ملی نمونه قدیم آنها فاقد اعتبار است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود: همه کسانی که 
تاکنون درخواست کارت ملی هوشمند نداشته اند تا پایان سال 
فرصت دارند به دفاتر پست و پیشخوان مراجعه و نسبت 
به تکمیل ثبت نام اقدام کنند. همچنین کارت های ملی نمونه 
قدیم افرادی که تکمیل ثبت نام انجام داده اند تا زمان صدور 

کارت های جدید دارای اعتبار است.
ابوترابی تصریح کرد: همه کسانی که فاقد هرگونه کارت 
ملی هستند مانند کارت اولی ها یا کسانی که کارت های ملی 
هوشمندشان را مفقود کرده اند در اولویت ثبت احوال برای 
صدور کارت هستند و کارت های ذخیره شده در ثبت احوال 

به این افراد اختصاص می یابد.

 فراخوان هال احمر برای تأمین وسايل گرمايشی 
مدارس سیستان و بلوچستان

 رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هال احمر، با اشاره به 
اجرای طرح »ققنوس«، از تمامی هموطنان برای مشارکت در 
تامین وسایل استاندارد گرمایشی مدارس ابتدایی سیستان و 

بلوچستان دعوت کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی جمعیت هال احمر، محمد 
نصیری با اشاره به اینکه پس از حادثه آتش سوزی در مدرسه 
اسوه حسنه زاهدان، رئیس جمعیت هال احمر از ورود این نهاد 
مردمی برای کمک به حل این مشکل خبر داد، افزود: پس از 
این دستور، دبیرکل و خزانه دار جمعیت، برای بررسی میدانی و  

هماهنگی با آموزش و پرورش استان به منطقه سفر کردند. 
بر این اساس هال احمر مقدمات تجهیز تمامی مدارس 
ابتدایی فاقد سیستم گرمایشی استاندارد این استان را فراهم کرد 
و بر اساس گزارش های کارشناسی درباره وضع مدارس و نوع 

سیستم گرمایشی مورد نیاز آنها، اقدامات ازم شده است.
وی با بیان این که پس از انتشار اخباری از ورود جمعیت 
هال احمر به این موضوع، تعداد زیادی از هموطنان، خیران و 
هنرمندان در تماس با جمعیت هال احمر خواستار مشارکت 
در این زمینه ش���ده اند، گفت: تامین و تجهیز تمامی مدارس 
پیش دبستان و دبستان سیستان و بلوچستان نیازمند عزم ملی 
است، لذا جمعیت هال احمر درقالب طرح »ققنوس« و اعام 
فراخوان، زمینه را برای همیاری تمامی هموطنان در تامین این 
وسایل گرمایشی فراهم کرد تا با حمایت مردمی دیگر شاهد 

رخداد این حوادث ناگوار نباشیم.
به گفته نصیری، هموطنان برای همیاری در این طرح 
می توانند با مراجعه به روبیکا بخش دنیای احسان یا شماره گیری 

#۱۱۲*۷۸۰* شریک این احسان شوند.

 فرمانده کل سپاه پاسداران و نمایندگی ولی فقیه در 
این نیرو در همایش تبیین دستاوردهای انقاب اسامی از ۴۰ 

سال مجاهدت آیت اه احمد جنتی تجلیل کردند.
به گزارش س���پاه نیوز، همزمان با برگزاری همایش 
تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقاب اسامی که با حضور 
جمعی از فرماندهان، مسئولین و پاسداران حریم وایت در 
محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، از آیت اه جنتی 

به عنوان برجسته ترین چهره وایتمدار و بارزترین مصداق 
استقامت فکری و عملی و دارای روحیه جهادی و انقابی 
تجلیل شد. تجلیل از رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر 
ش���ورای نگهبان، با اهدای لوح سپاس از سوی سرلشکر 
پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و حجت ااسام 
والمسلمین عبداه حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه 

صورت گرفت.



بنياد علمي و فرهنگي استاد بهادري با هدف معرفي 
بزرگان جامعه پزشكي، الگوسازي براي دانشجويان جديد، 
 تروي���ج اخاق و تعهد حرفه  اي و جلب مش���ارکت 
فارغ التحصيان پزشكی در توسعه کمی و کيفی دانشگاه 
علوم پزشكی تهران ديروز طی مراسمی با حضور اعضاي 
هيات مديره اين بنياد و جمعی از استادان دانشگاه علوم 

پزشكی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ما در مراس���م افتتاح اين بنياد 
علمي و فرهنگي، ابتدا خانم دکتر وحيد دس���تجردي در 
سخنانی با تجليل از شخصيت  علمي دکتر بهادري گفت: 
ما نمي توانيم راه اس���تاد بهادري را ادامه دهيم اما تاش 

مي کنيم که پشت سرايشان قدم برداريم.
وي افزود: واقعا در مورد ش���خصيت استاد بهادري 
هرچه بگوييم کم است، هدف از تشكيل اين بنياد هم اين 
اس���ت که سال هايي که در دوره دانشجويي در کاس با 

ايشان داشتيم، زنده کنيم.
خانم دکتر وحيد دس���تجردي با بيان اين که " يكي 
از ش���يرين ترين لحظات دوران دانشجويي ما حضور در 
کاس هاي درس ايشان بود که هم انسانيت و هم علم را 
افزود: به رغم اين که درس  هر دو با هم فرا مي گرفتيم"  
ايشان ظاهرا کسل کننده بود، اما با انرژي بيشتري از کاس 

درس خارج مي شديم.
وي با ابراز اميدواري از اين که تمامي فارغ التحصيان 
الگويشان دکتر بهادري باشد، افزود: اين بنياد قطعا ريشه 
عميقي در خاك دانشگاه دارد و ان شاء اه بزودي به درخت 
تناوري تبديل خواهد شد که ثمره و ميوه هاي بيشتري براي 

مردم خواهد داشت.
خانم دکتر وحيد دستجردی با ابراز خوشحالي از جدا 
شدن بنياد دکتر بهادري از دفتر دانش آموختگان دانشگاه 
علوم پزشكي تهران افزود: اميدوارم که استقبال بيشتري از 
سوي دانش آموختگان از اين بنياد بشود و يك گرنت هايي 
براي پيشكس���وتان و الگوهاي پزشكي اختصاص يابد و 
همچنين براي آيندگان شخصيت  علمي وااي دکتر بهادري 

روشن تر شود.
وي تأکي���د کرد: يكي از فعاليت هاي بنياد علمي و 
فرهنگي دکتر بهادري بايد اين باشد که نتيجه شخصيت 
اس���تاد بهادری که ش���اگرد پروري است به ديگران هم 

آموخته شود.
بنا براين گزارش، دکتر مسلم بهادري هم در اين مراسم 
در سخناني گفت: بي نهايت از حضور استادان محترم در 
اين مراسم تشكر مي کنم، به  خصوص جناب آقاي دعايي 
که از افتخارات ما هستند و روزنامه اطاعات را مردمي 

و بدون جهت گيري خاص اداره مي کنند.
وي افزود: مس���أله مهم اين اس���ت که دانشگاه ها، 
نمي توانند با بودجه دولت اداره شوند، به  خصوص در حال 
حاضر که دانشگاه ها با اقتصاد مقاومتي اداره مي شوند و اين 

بودجه هم کفاف اداره دانشگاه ها را نمي دهد.
دکت���ر بهادري اضافه کرد: وظيفه دانش���گاه فقط 

تربيت فارغ  التحصيل نيست، بلكه نقش مردمی آن مهم 
تر اس���ت و از وقتي که دفتر دانش آموختگان به همت 
دکتر اريجاني تشكيل شد، دکتر دولتي که از افتخارات 
جامعه پزشكي هستند به من گفتند اين را به حساب 
دولت نگذاريد و به صورت مستقل براي توسعه دانشگاه 

استفاده کنيد.
دکتر بهادري با اشاره به اين که اگر اين گونه بنيادها 
بخواهند از بودجه دانش���گاه استفاده کنند باعث ضعف 
دانشگاه ها مي ش���وند، گفت: عاوه بر اينكه اين بنيادها  
 و دفت���ر ه���ای دولتی مورد قبول برخي از اس���تادان و 
فارغ  التحصيان قرار نمي گيرد و شما همت کرديد و اين 
بنياد را درست کرديد تا از محل پرداختي فارغ التحصيان  

به صورت مردمی اداره شود.
وی با تأکيد بر اين که 70 درصد بودجه دانشگاه هاي 
بزرگي چون »هاروارد« و »اس���تنفورد« از محل پرداختي 
دانش آموختگان آنها اداره مي شود، افزود: ما با کمك خانم 
دکتر وحيد دستجردي که از افتخارات ما هستند به اين 
فكر افتاديم تا يك الگو برای دانشگاه علوم پزشكي تهران 
درس���ت کنيم تا بخش���ي از از بودجه خود را از محل 

کمك هاي مردمي تأمين کند.
وي اضافه کرد: هم اکنون س���ه هزار فارغ التحصيل 
دانش���گاه علوم پزشكي تهران در آمريكا فعاليت مي کنند 
که آماده همكاري با ما هس���تند. البته من موافق اسم اين 
بنياد نبودم اما دوس���تان بدون اطاع من اقدام به اين کار 

کردند.
بنابر همين گزارش س���پس دکتر يحيي دولتي عضو 
هيأت مديره بنياد علمي و فرهنگي دکتر بهادري هم در 
س���خناني گفت: من چند سال پيش مقاله  اي در روزنامه 

اطاعات نوشتم که »چطور مي شود دانشگاه را نجات داد، 
دانش���گاه يك مادر است و فارغ  التحصيان آن دانشگاه 
نمي توانند مادر خود را ناديده بگيرند. در کشورهاي پيشرفته 
به غير از دانشگاه ها، دبيرستان ها وحتي مدارس ابتدايي از 
محل کمك فارغ  التحصيان اداره می شود، اما متأسفانه ما 

اين رسم خوب را از آن ها ياد نگرفتيم.«
وي افزود: ما از پنج سال قبل اين کار را شروع کرديم 
و از محل دريافتي از فارغ التحصيان يك خانه دانشجويي 
ساختيم و هم اکنون مقداري از اين پول در بانك زيرنظر 
سه فارغ التحصيل عضو اين دفتر است و منتظر هستيم که 
با تشكيل اين بنياد پول ها و خانه دانشجويي را به اين بنياد 
منتقل کنيم. اميدواريم اين فكر علمي در تمامي دانشگاه ها و 
انجمن ها هم عملي شود و من اگر از خدا عمري مي خواهم 

براي اين است که ببينم اين کار عملي شده است.
بنابراين گزارش سپس دکتر سيد احمديان در سخناني 
به اهداف تشكيل اين بنياد اشاره کرد و گفت: هدف اول 
معرفي و بزرگداشت بزرگان جامعه پزشكي و الگوسازي 
براي دانشجويان جديد است، دومين هدف ما هم ترويج 
اخاق و تعهد حرفه اي است يك امر مشترك بين پزشكان 
و پيراپزش���كان و پرستاران است که جاي آن در جامعه 

ما خالي است.
 وي افزود: هدف بنياد استاد بهادري اين است که تعهد 
حرفه  اي را به عنوان يك فرهنگ در جامعه جا بيندازد.

دکتر س���يد احمديان با اعام اين که امسال سومين 
سمينار تعهد حرفه  اي در دوم اسفند برگزار مي شود، افزود:  
دو سمينار قبلي هم توسط دفتر دانش آموختگان دانشگاه 
علوم پزشكي تهران برگزار شده است و در اين سمينار 
ما از پنج شخصيت برجسته جامعه پزشكي به عنوان الگو 

تقدير به عمل مي آوريم.
 وي در پايان با اعام ش���ماره حساب 25337662 
بانك رفاه از تمامي عاقه  مندان و فارغ  التحصيان دانشگاه 
علوم پزشكي تهران خواست تا کمك هاي خود را به اين 

حساب واريز کنند.
بنا برهمين گزارش، دکتر منصور گتميري مديرعامل 
بنياد علمي و فرهنگي اس���تاد بهادري هم در اين مراسم  
گفت: حدود سه سال است که مقدمات تأسيس اين بنياد 
ش���كل گرفته اس���ت و از اهداف مهم آن ترويج علم و 
فرهنگ از طريق معرفي مفاخر حوزه س���امت است و 
الگو را هم از دکتر بهادري فرا گرفتيم که بيش از 70 سال 
اس���ت خدمات مهم آموزشي، علمي و تحقيقي دارند و 
هم اکنون هم در سن 90 سالگي بدون هيچگونه چشمداشتي 

به گسترش علم دردانشگاه مشغول هستند.
وي افزود: يكي از کارهاي بسيار مهمي که در اين 
بنياد انجام خواهد شد، گسترش و ترويج تعهد حرفه  اي 
است، به  خصوص در جامعه پزشكي که تعهد حرفه اي 
از جايگاه خاصي برخوردار اس����ت، اما در حال حاضر 
نگراني هايي وج����ود دارد که جايگاه تعهد حرفه اي در 

جامعه پزشكي مخدوش شود.
دکتر گتميري با اشاره به اين  که بنياد علمي و فرهنگي 
دکتر بهادري تداوم دفتر دانش آموختگان در دانشگاه علوم 
پزشكي تهران است، يادآور شد: از آنجا که فعاليت دانش 
آموختگان داخل و خارج در يك نهاد دولتي به موانعي 
 از جمله تأمين بودجه و برخورد برخي از کش����ورها با 
فارغ  التحصياني که در اين دفتر عضويت داشتند، باعث 
شد که بنياد علمي و فرهنگي استاد بهادري ايجاد شود.

وي اف����زود: در زمينه جذب کمك هاي مردمي هم 
که در صدد کمك به اهداف ما هس����تند چه در داخل 
و خارج، بدون اين که وابس����تگي دولتي داشته باشيم، 

تسهيل خواهد شد.
وي اهداف اين بنياد را ايجاد ارتباط علمي قوي و 
گسترده بين دانشگاه و دانش آموختگان از طريق توسعه 
ش����بكه ارتباطي، بهره  مندي از توان و اس����تعداد دانش  
آموختگان براي ارتقا جايگاه دانش����گاه علوم پزش����كي 
تهران، حماي����ت همه  جانبه از فارغ  التحصيان، ايجاد 
امكانات تحقيقات علمي و پژوهشي در سطح دانشگاه 
و ارائه تسهيات رفاهي و اجتماعي به دانش آموختگان 

برشمرد.
بنا برهمين گزارش، دکتر گتميري خانم دکتر وحيد 
دس����تجردي را به عنوان رئيس هيأت مديره، دکتر نيما 
رضايي اس����تاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و جزو يك 
درصد دانشمندان برتر جهان را عضو هيأت مديره، دکتر 
يحيي دولتي استاد پوست و رئيس مرکز تحقيقات پوست 
و جذام دانشگاه تهران را عضو هيأت مديره، دکتر سيد 
احمديان عضو هيأت علمي دانش����گاه علوم انتظامي را 
عضو هيأت مديره و خانم ندا بهادري را نيز عضو هيأت 

مديره اين بنياد اعام کرد.  

3 اخبار داخلي
چهار شنبه 19 دي  1397ـ    2 جمادی ااول  1440ـ   9 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27193

بنياد علمي و فرهنگي استاد بهادري گشايش يافت کوتاه آموزشي

 وزیر علوم:دانشگاه ها به سمت درآمدزایی از علم و فناوری 

حرکت کنند 
وزير علوم گفت: دانشگاه ها بايد تاش کنند به سمت درآمدهای 
حاصله از ظرفيت های علمی و فناوری حرکت کرده و بخش قابل توجهی 
از هزينه توسعه خود را از پروژه های تحقيقاتی و محققان تأمين کنند.

به گزارش مهر، منصور غامی وزير علوم تحقيقات و فناوری ديروز 
در حاش���يه بازديد از پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم درباره بودجه دانش���گاه ها در سال 9۸گفت: دولت ظرفيتی برای 
تدوين و تصويب بودجه دارد و آن بحث درآمد و هزينه است که در 
اين خصوص کارهای تخصصی انجام شده است. اگر بيشتر از اين بود 

حتماً اختصاص داده می شد .
وی افزود: ما بايد مديريت کنيم به نظر من در اختصاص بودجه 
به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نظر مثبت داشتند البته مديران ما 
تصورش���ان اين است که تا حد نهايی مساعدت شود تا بتوانند اهداف 
دانشگاه را محقق کنند اما ما در يك مجموعه در دولت هستيم و بايد به 
دولت در راستای سياست ها و برنامه ای که دارد کمك کنيم و بهترين 

استفاده را از امكانات محدود داشته باشيم.
غامی تصريح کرد: دانشگاه ها نيز بايد تاش کنند از درآمدهايی 
که دارند، ظرفيت های های علمی و فناوری دانشگاه را توسعه بدهند. 
محدوديت هميشه فرصت ايجاد می کند و ما اميدواريم اين ظرفيت ها 
بيش از گذشته به فعليت برسد و دانشگاه ها بتوانند سهم قابل توجهی 
از هزين���ه توس���عه خود را از طريق محقق���ان و پروژه های تحقيقاتی 

اجرايی کنند .
وزير علوم درباره جشنواره فارابی نيز گفت: اين جشنواره به زودی 
برگزار می ش���ود و يكی از جش���نواره های مهم وزارت علوم است و 
هدف از آن اين اس���ت که يك الگوی برتر به جوانان در حوزه علوم 
انسانی معرفی کند و ما بتوانيم در اين حوزه بيش از گذشته از جوانان 

استفاده کنيم.
۱۶برگزیده در بیستمین جشنواره ابن سینا معرفی می شوند

در نشست نهايی هيات داوران بيستمين جشنواره ابن سينا دانشگاه 
علوم پزشكی تهران، ۱6برگزيده بخش های آموزش، پژوهش و خدمات 

ويژه مشخص شدند.
به گزارش مهر دکتر محمدعلی صحرائيان معاون تحقيقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشكی تهران و دبير جشنواره درباره برگزيدگان نهايی اين 
دوره از جش���نواره، تعداد برگزيدگان اين دوره از جشنواره را ۱۴نفر از 

دانشگاه علوم پزشكی تهران و 2نفر از دانشگاه تهران اعام کرد.
صحرائيان افزود: براس���اس نظر هيات داوران، 6برگزيده در بخش 
آموزش )5نفر در جايزه آموزشگر برگزيده و يك نفر در جايزه تاش 
در عرصه توسعه آموزش علوم پزشكی(، 6برگزيده در بخش پژوهش 
)2نفر در جايزه پژوهشگر برگزيده، 2نفر در جايزه پژوهشگر جوان، يك 
نفر در جايزه مقاله برگزيده، يك نفر در جايزه فن آور برتر( و 2برگزيده 
در بخش الگوی رفتاری اخاق  از دانش���گاه علوم پزش���كی تهران و 
2برگزيده از دانشگاه تهران )به عنوان پژوهشگر برگزيده و طرح پژوهشی 

برگزيده( معرفی می شوند.
معاون تحقيقات و فناوری دانش���گاه علوم پزش���كی تهران گفت: 
بيستمين جشنواره ابن سينا دانشگاه علوم پزشكی تهران در ۱5بهمن ماه 
97برگزار می ش���ود و اميدواريم اين جشنواره شاخصی برای شناخت 
الگوهای خوب دانش���گاه باشد و به ارتقا آموزش، پژوهش و خدمات 

دانشگاه کمك کند.
در بخش آموزش از 37داوطلب از دانش���كده های مختلف پس از 
بررسی های انجام شده در کميته تخصصی، منتخبين در دو حيطه آموزشگر 
برتر و جايزه تاش در عرصه توس���عه آموزش علوم پزشكی به هيات 

داوران نهايی معرفی و برگزيدگان با رأی هيئت داوران نهايی شدند.
در بخش خدمات ويژه و الگوی رفتاری اخاق نيز هيات داوران 

برگزيدگان نهايی را انتخاب کردند.
 فعالیت پارک فناوری علوم پزشکی تهران کلید خورد

رئيس و اعضای ش���ورای راهبردی پارك علم و فناوری دانشگاه 
علوم پزشكی تهران با حكم دکتر عباسعلی کريمی رييس اين دانشگاه 

منصوب شدند.
به گزارش ايس���نا، بر اساس اين حكم، دکتر بيگلر معاون توسعه 
مديريت و برنامه ريزی منابع دانشگاه، دکتر صحرائيان معاون تحقيقات 
و فناوری دانشگاه، دکتر نفيسی رئيس دانشكده پزشكی، دکتر شريف زاده 
رئيس دانش���كده داروسازی، دکتر احمديان رئيس دانشكده فناوری های 
نوين پزشكی، دکتر سرکار استاد دانشگاه، دکتر کبريايی زاده استاد دانشگاه، 
دکتر آخوندزاده استاد دانشگاه، دکتر منظم مدير توسعه فناوری و ارتباط 
با صنعت دانشگاه به عنوان اعضای شورای راهبردی پارك علم و فناوری 

دانشگاه علوم پزشكی تهران منصوب شدند. 
همچنين دکتر رسول ديناروند استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران به 

عنوان رييس پارك علم و فناوری علوم پزشكی تهران منصوب شد .
 راه اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها

معاون فرهنگی وزارت علوم از راه اندازی ستاد امر به معروف و 
نهی از منكر در دانشگاه ها گفت: ايجاد ستاد امر به معروف و نهی از 

منكر در دانشگاه ها برعهده خود دانشگاه ها گذاشته شده است.
غامرضا غفاری درگفتگو با مهر درباره تشكيل ستاد امر به معروف 
و نهی از منكر در دانشگاه ها گفت: اين موضوع را با معاونان فرهنگی 
 دانش���گاه ها درميان گذاش���ته ايم، در آنجا هم روس���ای دانشگاه ها و
 مجموعه های ديگر بايد ورود پيدا کنند، البته خيلی از دانشگاه ها اين 

ستاد را داشته و کارهای مربوط به آن را انجام می دهند.
معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: اين بخش، بخش نظارتی است 
و بحث امر به معروف ناظر به اين اس���ت که دانش���گاه ها به مجموعه 
وظايفی که برای آنها تعريف شده به بهترين نحو و شكل عمل کرده و 

در واقع آن را اجرايی کنند.

 وزیر آموزش و پرورش :

تغییر در نظام تعلیم و تربیت زمان بر است
وزي����ر آموزش وپ����رورش در ديدار جمعی از مديران مدارس ابتدايی تهران 

تحول و تغيير در نظام تعليم و تربيت را زمان بر دانست.
به گزارش ايس����نا، سيد محمد بطحايی در ديدار جمعی از مديران مدارس 
شهر و شهرستان های تهران اظهار کرد: همه ما می دانيم تحول در آموزش وپرورش  
مختص کش����ور ما نيس����ت لذا به دليل پيچيدگی های نظام تعليم و تربيت  تغيير 
و تحول در آموزش وپرورش درزمانی کوتاه امكان پذير نيست و نيازمند گذشت 

زمان است.
وی افزود: سال ها طول می کشد تا يك تحول در آموزش وپرورش  محقق 

شود و نبايد انتظار داشت با يك بخشنامه تحولی صورت گيرد.
وزير آموزش وپرورش تصريح کرد: صاحيت ها و شايستگی های معلمان و 
مديران در سطح  کشور يكسان نيست، لذا نمی شود انتظار داشت اجرای طرح ها 

بدون چالش باشد.
وی ادامه داد: ممكن است همه مديران شايستگی پذيرفتن اختيارات کامل 
را نداش����ته باش����ند لذا بايد ابتدا شايستگی ها آن ها  را ارتقا داد و سپس تفويض 

اختيار کرد .
وی اضافه کرد: در  برنامه های تلويزيون تعاملی، بستری فراهم خواهد شد 
تا مديران بتوانند تجارب خود را در همه زمينه های مختلف ازجمله طرح "بوم" 

برای استفاده ساير مدارس بارگذاری کنند.
عضو کابينه تدبير و اميد اظهار کرد: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
معاون آموزش ابتدايی و مرکز امور هماهنگی،  ارتباطات و حوزه وزارتی  برای 

از طريق صداوسيما  به صورت هماهنگ اقدام  کنند . بوم"   معرفی طرح " 
همه مدارس موظف باش����ند دوره ای برای آش����نايی با "بوم " برنامه ويژه 

مدارس بگذرانند.
عبدالرضا فوادوند مديرکل آموزش وپرورش ش����هر تهران نيز در اين ديدار 
اظهار کرد: اگر تدابير ازمه برای اجرای دقيق اين طرح انديشيده نشود اين طرح 
نيز مانند موارد مشابه ارائه شده در سال های اخير، کارايی ازم را نخواهد داشت.

وی تصريح کرد: اجرای طرح ها در مدارس نبايد به گونه ای باشد که فرصت 
خاقيت را از مديران مدارس بگيرد.

رضوان حكيم زاده معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش وپرورش  نيز در اين 
جلسه اظهار کرد: هرگونه تغيير و تحول بايد از کف مدرسه آغاز شود ، هرچند 
خاقيت های مديران همواره در مدارس وجود داشته است اما اين طرح شرايطی را 
فراهم می کند تا اين خاقيت ها ديده شود و مورداستفاده ديگران هم قرار گيرد.

رضوان حكيم زاده تصريح کرد: در اين طرح دانش آموز نيز بايد بتواند نظرات 
خود را در خصوص چگونگی اجرای برنامه ويژه مدارس ارائه دهد.

وی افزود : بر اس����اس گزارش هايی که از اجرای اين طرح تهيه ش����ده است 
مهم ترين چالش اين طرح زمان اجرای آن است که بايد موردتوجه قرار گيرد.

جلسه نقد و بررسي کتاب »ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوي«
جلسه نقد و بررسي کتاب »ايران 
و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي« با 
حضور نويسنده اين اثر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در اين 
جلس���ه که در محل جمعيت دفاع از 
ملت فلسطين برگزار شد، »محمدتقي 
تقي پور« نويسنده اين کتاب با اشاره 
به اينكه کتاب مذکور س���ند محور 
اس���ت، افزود: همچنين اسناد زواياي 
پنهان و تاريك تاريخ را به ما نش���ان 
مي دهد، زوايايي که روايات رس���مي 

بازتاب نمي دهند.
وي اضافه کرد: آثار پژوهش���ي 

مبتني بر سند، مقياسي است که با آن 
مي توان متون و روايات رسمي تاريخي 

را محك زد.
تقي پور افزود: بسياري از موارد 
تاريخي در روايات رسمي نمي آيد و 
کس���ي از آن خبر ندارد، انتشار اسناد 
مي تواند حقيقت رويدادها را در حافظه 

تاريخ ثبت کند. 
به گفته اين پژوهش���گر، اسناد، 
دس���تمايه اي محك���م و متقن براي 
قض���اوت و داوري در حال و آينده 
است که درستي يا نادرستي روايت ها 

را هم نشان مي دهد.

وي تأکيد کرد: پژوهش براساس 
اس���ناد، خدمت بزرگي است که به 
آينده مي شود. پاسخگويي به بسياري 
از ش���بهات، انحراف���ات، اکاذيب و 
دروغ هاي تاريخي با اس���ناد صورت 

مي گيرد.
نويسنده کتاب پژوهشي »ايران و 
اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي« در 
ادامه به مشكات و مصائب توليدات 
پژوهشي اسناد محور پرداخت و گفت: 
عدم دسترسي پژوهشگران تاريخي به 
اسناد بسيار آزاردهنده است و اسناد 
موجود است، اما تاش هاي چندين زيادي وجود دارد که در مراکز مختلف 

ساله من براي دسترسي به آنها ناکام 
مانده است. 

تقي پ���ور اضافه کرد: پراکندگي 
اس���ناد و فقدان مرکز اسناد منسجم 
مشكات ديگري است که تاريخ نگاران 

با آن دست به گريبانند.
اين پژوهش���گر حوزه تاريخ به 
ضعف ها و کمبودهاي فراسيس���تمي 
اش���اره و تأکيد کرد: پيدا کردن يك 
برگ سند که به کار پژوهش تاريخي 

بيايد بسيار دشوار است.
نويسنده کتاب »ايران و اسرائيل 
در دوران س���لطنت پهلوي« در ادامه 

به ارائه چند س���ند پرداخت که نشان 
مي دهد وجود اسناد مي تواند روايات 
رسمي از تاريخ را دگرگون کند يكي 
از اين اس���ناد، سندي بود که نشان 
مي داد »ديويد کيمخي« معاون وقت 
موس���اد در آب���ان ۱355 در ديدار با 
ارتشبد نصيري از وجود فردي به نام 
»امام موسي صدر« در لبنان گايه کرده 
بود. تقي پور در اين زمينه توضيح داد: 
چنين سندي نشان مي دهد روايات ما 
از دزديده شدن امام موسي صدر دقيق 
نيست و رهبر سابق ليبي تنها وسيله 

براي هدف موساد بوده است.

 رونمایي از مجموعه رباعي »مستار« 
در انجمن ققنوس 

س���رويس فرهنگي آيين شعرخواني با عنوان »شعر زمستان« از سوي 
انجمن ادبي � هنري ققنوس شامگاه دوشنبه هفدهم ديماه در مجتمع فرهنگي 

نور در غرب تهران برگزار شد. 
در اين مراسم که با مديريت دکتر مينا آقازاده و با حضور شماري از 
شاعران معاصر برگزار شد تني چند از شاعران به عرضه آثار تازه خود با 

حال و هواي زمستان و برف و سرما پرداختند. 
در پايان اين مراسم به برگزيدگان اين مراسم جوايز ويژه اي از سوي 

انجمن ققنوس اهدا شد. 
در اين مراس���م همچنين مجموعه رباعي هاي اميد اس���تيفا با عنوان 
»مس���تار« که به تازگي از س���وي انتشارات گيوا منتشر شده است معرفي و 

رونمايي شد. 
اميد استيفا شاعر و ترانه فعال تهراني در اين مجموعه کوچك جيبي 
بيش از ۱35 رباعي خود را گرد آوري کرده و به ياد و نام دخترش »مستار« 

به عاقمندان رباعي معاصر تقديم کرده است 
رباعي هاي گردآمده در اين مجموعه از زباني س���اده و صميمي و به 
دور از هر گونه لفاظي زايد سروده شده است گرچه شاعران حاضر در اين 

آيين معتقد بودند که او راهي دراز در پيش رو دارد. 

بقعه ادریس نبی فرو ریخت
 رئيس اداره ميراث فرهنگی دزفول از فرو ريختن بقعه تاريخی ادريس 

نبی در اين شهرستان خبرداد.
 حجت اه آريايی نيا در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: گنبد بقعه 
ادريس نبی بر اثر بارندگی و عدم استحكام ازم فروريخت. اوايل ماه جاری نيز 
دو طاق از ضلع غربی و قسمت پيشين اين بقعه که از آثار تاريخی ارزشمند 

بخش چغاميش دزفول است به دليل نشست زمين ريزش کرده بود.
 آريايی نيا در ادامه افزود: جنس مصالح اين بقعه از نوع خشت و گل 
است که همين امر باعث شده بر اثر  بارندگی استحكام آن پايين بيايد به 
گونه ای که بر اثر بارندگی های سال گذشته قسمت هايی از اين بقعه دچار 

آسيب شده بود. 

ش�ركت با��فرينى شهر� �ير�� ��نظر ���� ���ضى 
متعلق به خو� �� به ش���ر� جد�� �يل �� طريق مز�يد� 
عمومى � با جزئيا� مند�� �� �سنا� مز�يد� با بهر� گير� 
 (setadiran.ir) سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت ��
با شما�� مز�يد� �لكتر�نيكى 2009700103900004 
با ش���ر�يط پر��خت به صو��" نقد"� " نقد � �قسا�" 

به فر�� برساند .
* مهلت ��يافت �س�نا�:  �� تا�يخ  97/10/18 ساعت 

9 صبح  تا تا�يخ 97/10/25 ساعت 16
* مهلت ��سا� پيشنها�:  �� تا�يخ97/10/26 ساعت 8 

صبح تا تا�يخ 97/11/07  ساعت 16
* �ما� با�گشايى: تا�يخ 97/11/09 ساعت 10 صبح 
�ما� �عال� برند�: تا�يخ 97/11/13 ساعت 10 صبح   
1) برگز��� مز�يد� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى 
��لت مى باش���د � ��سا� پيش���نها� قيمت � �طال� �� 
�ضعيت برند� بو�� مز�ي���د� گر�� محتر� �� �ين طريق 
�مكا� پذير مى باشد. كليه �طالعا� �مال� � مستغال� 
شامل مشخصا�� ش���ر�يط � نحو� فر�� �� بر� �عال� 
عمومى سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت بخش مز�يد� 

قابل مشاهد�� بر�سى � �نتخا� مى باشد. 
2) مز�يد� گر�� مى تو�نند جهت ��يافت �سنا� مز�يد� 
 (setadiran.ir) به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت
مر�جعه � بر�� كسب �طالعا� بيشتر به پايگا� �ينترنتى 
ب���ه ���� www.udrc.ir مر�جعه � يا با ش���ما�� 
تلفن ه���ا� 021-87572381 �086-33134329 

تما� حاصل نمايند. 
3) بر�� ش���ركت �� مز�يد�� ���ئه تضمين ش���ركت �� 
مز�يد� (��يعه) به صو�� ضمانت نامه بانكى به شما�� 
ش���با IR 970100004001037204000700  به 
نا� تمركز �جو� ���مد� ش���ركت ها� ��لتى نز� بانك 
مركز�  با �عتبا� سه ماهه با كد پستى 1994763812 
� شناس���ه ملى  14000180006 يا ���يز �جه نقد به 
 IR 040100004001037206373733 شما�� شبا
نز� بانك مركز� به نا� شركت با��فرينى شهر� �ير�� 

ضر��� �ست. 
4) مز�يد� گر�� مى بايست �صل مستند�� سپر�� شركت 
�� مز�يد� �� به ���� هر شما�� ما� مرجع به صو�� مجز� 
با �عايت شر�يط مند�� �� �سنا� مز�يد� �� ساعت 8 صبح 

��� چها�ش���نبه مو�� 97/10/26  لغايت ساعت 16 ��� 
يكشنبه مو�� 97/11/07 به �بيرخانه شركت با��فرينى 
ش���هر� �ير�� به نش���انى: تهر��� ميد�� �نك� خيابا� 
خد�مى� پال� 51� ش���ركت با��فرينى شهر� �ير�� � يا 
����� كل ��� � شهرسا�� مركز� به نشانى �بيرخانه ����� 
كل ��� � شهرسا�� �ستا� مركز�� ��قع �� ����� خيابا� 
15 خر���� ساختما� ش���ما�� (1) تحويل نمايند. تصوير 
مستند�� سپر�� شركت �� مز�يد� مى بايست �� ساعت 
8 صبح ��� چها�ش���نبه مو�� 97/10/26 لغايت ساعت 
16 ��� يكش���نبه مو�� 97/11/07�� سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيك ��لت با�گذ��� گر��.
5) به پيش���نها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� 
فر�خو�� ��صل شو� � پيشنها�ها� فاقد سپر��� ����� 
سپر�� مخد��� سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر�� چك 

شخصى � نظاير �� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
6) شركت با��فرينى شهر� �ير�� �� �� يا قبو� هريك �� 

پيشنها�ها مختا� �ست.
7) ��خصو� ��گذ��� با شر�يط �قساطى� ��صدها� 
نقد� قابل �نتخا� عبا�� �س���ت �� %30 � %40� %50� 

60% � 70% � تعد�� �قسا� ماهيانه قابل �نتخا� عبا�� 
�ست �� 36�24�12 ما�. 

8) حد�قل قيمت قابل پيشنها� (قيمت پايه �قساطى) �� 
خصو� شر�يط پر��خت �قساطى مطابق با توضيحا� 
مند�� �� بر� ��هنما� پيش���نها� قيمت �� �س���نا� 
مز�يد� تعيين مى گر�� � مز�يد� گر�نى كه قصد �نتخا� 
شر�يط پر��خت �قساطى �� ���ند ملز� به �عايت حد�قل 
قيمت قابل پيش���نها� (قيمت پايه �قساطى) �� تعيين 

قيمت پيشنها�� مى باشند.   
9) مال� �نتخا� برند� بر�� هر ��يف مز�يد�� باالترين 
نسبت ���� فعلى قيمت � شر�يط پيشنها�� مز�يد� گر�� 
به قيمت پايه مز�يد� � بر�سا� توضيحا� مند�� �� بر� 

��هنما� نحو� تعيين برند� مز�يد� مى باشد.
10) مز�يد� گر�� محتر� مى بايست جهت ثبت نا� � ��يافت 
گو�هى �لكتر�نيكى (توكن) با مركز پش���تيبانى � ��هبر� 
سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت با شما��  41934 – 021 
تما� حاصل نمايند. �طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� س���اير 
 www.setadiran.ir ���� ستا� ها �� سايت سامانه به�

بخش "ثبت نا�/پر�فايل مز�يد� گر" موجو� �ست.

شما�� ما� 
مساحت عرصه كا�بر�  ملكپال� ثبتىنشانىمرجع

(مترمربع)
  قيمت پايه

 نقد� (�يا�)
 سپر�� شركت

توضيحا� �� مز�يد� (�يا�)

223,75783,125,00039,156,250�مين مسكونى64/1/2963خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��1

ملك به صو�� �مين 
بو�� �  هيچگونه ساخت 
� سا�� �� �نها صو�� 

نگرفته �ست

223,75850,250,00042,512,500�مين مسكونى64/1/2966خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��2
223,75783,125,00039,156,250�مين مسكونى64/1/2970خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��3
223,75850,250,00042,512,500�مين مسكونى64/1/2974خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��4
223,75783,125,00039,156,250�مين مسكونى64/1/2979خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��5
223,75850,250,00042,512,500�مين مسكونى64/1/2982خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��6
223,75850,250,00042,512,500�مين مسكونى64/1/2983خمين- شهر� نير�� �نتظامى-خيابا� شهد�� غز�-بين كوچه مر�� � غز��7
310930,000,00046,500,000�مين مسكونى64/852/2087خمين- شهر� معلم- كوچه حسينى8
310930,000,00046,500,000�مين مسكونى64/852/2131خمين- شهر� معلم- كوچه عظيم پو�9

شركت بازآفرينى شهرى ايران

آگهى مزايـده عمومى فروش امالك و مستغالت

شما�� مز�يد� �لكتر�نيكى 2009700103900004

فهرست �گهى مز�يد�

� �لف / 3705

ت اول
آگهـي مناقصـه شمـاره  6-97 نوب

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا
مديريت خريد و پيمان

ــروحه زير جهت مصرف  اين فرماندهي در نظر دارد نيازمندي اقالم مش
ــق ايجاد مناقصه عمومي  ــونده خود را از طري ــاي تابعه و تدارك ش يگانه
ــركت در  ــه 97/11/7 خريداري نمايد. لذا از كليه متقاضيان ش در مورخ
ــود حداكثر تا تاريخ 97/11/6 جهت دريافت اسناد  مناقصه دعوت مي ش
ــاه ـ بلوار شهيد بهشتي  ــنهادي به آدرس: كرمانش مناقصه و ارائه نرخ پيش
ــتان شهدا فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا  مقابل بيمارس
(مديريت خريد و پيمان) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهي برعهده 

برنده مناقصه مي باشد تلفن تماس: 08338357654
به مد� يك سا� 1 � كر� �� پك ها� 20گرمي 
به مد� يك سا� 2 �  پنير �� پك ها� 30گرمي 
به مد� شش ما� 3 �  تن ماهي 180گرمي 

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا

ش�ركت س�هامي كش�ا���� � ��مپ�ر��� س�فيد ��� ��نظر 
���� �ج����ا�� حد�� 471 هكتا� �� ���ضي ش����اليكا�� خو� �� �� طريق 
س����امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (س����تا� �ير��) به ش����ما�� 
فر�خو�� 500970122000001 �� طريق فر�خو�� مز�يد� عمومي 
يك مرحله �� به متقاضيا� ��جد ش����ر�يط به مد� يك ���� ���عي 

(كشت شالي) ��گذ�� نمايد. 
1� مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مز�يد� 

مبلغ س����پر�� بر�� 10 مو�� �جا�� به شر� �كر شد� �� شر�يط مز�يد� 
مي باشد. 

نو� سپر�� 
�لف � به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر 3 ماهه بد�� قيد � شر� � قابل 

تمديد تا سه ما� �يگر. 
 IR 220100004001040006376476 �جه ���يز شد� به حسا� � �

بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير��. 
2� محل ��يافت �سنا�: 

متقاضيا� مي بايس����تي جهت ��يافت �سنا� مز�يد� به سايت سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه 
نمايند. ال�� به توضيح �س����ت برگز��� مز�يد� � كليه مر�حل فر�يند 
شامل ��يافت �سنا� مز�يد� � پر��خت ��يعه مز�يد�� ��سا� پيشنها� 

قيمت� با�گشايي � ... تنها �� طريق سامانه �مكانپذير مي باشد. 
عالقمند�� به ش����ركت �� مز�يد� مي بايست جهت ثبت نا� � ��يافت 
گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي (توكن) با شما�� ها� �يل تما� حاصل 

نمايند. 

مركز پشتيباني � ��هبر� سامانه 41934 � 021 �طالعا� تما� �فاتر 
 (www.setadiran.ir) ثبت نا� ساير �ستا� ها �� س����ايت سامانه

بخش ثبت نا�/ پر�فايل مز�يد� گر موجو� �ست. 
3� �ما� ��يافت � تحويل � با�گشايي �سنا� مز�يد�: 

تا�يخ �نتشا� مز�يد� �� سامانه �� ساعت 11 صبح مو�� 97/10/20 
مهلت �ماني ��يافت �س����نا� مز�يد� �� س����امانه: تا ساعت 17 مو�� 

 97/10/27
مهلت �ماني ���ئه پيش����نها� قيمت �� س����امانه: تا ساعت 17 مو�� 

 97/10/30
تا�يخ با��يد: �� تا�يخ 97/10/21 لغايت 97/10/30 �� س����اعت 9 �لي 

 12
�ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح مو�� 97/11/1 

مكا� با�گشايي پاكت ها: �شت �  جنب ميد�� گيل � شركت سهامي 
كشا���� � ��مپر��� سفيد ��� سالن هفت تير 
�ما� �عال� به برند�: ساعت 11 مو�� 97/11/2 
ساير شر�يط �� �سنا� مز�يد� ��� گر�يد� �ست 

�طالعا� تم����ا� � ���� مز�يد� گز��: �ش����ت � جنب ميد�� گيل 
� ش����ركت سهامي كشا���� � ��مپر��� س����فيد ��� شما�� تما� 

 013 � 33663091 � 013 � 33605664
شناسه �گهي: 342957 

شركت سهامي 
كشاورزي و دامپروري سفيد رود 

آگهي مزايده عمومي شماره 9706   اجاره اراضي شاليكاري

نوبت اول 

شركت شهر� ها�  كشا����
شركت سهامي كشا���� � ��مپر��� سفيد��� 

ش�ركت بهر� بر���� ��� �هن ش�هر� تهر�� � حومه ��نظر ���� مجو� بهر� بر���� تعد��� �� غرفه ها � فضاها� تجا�� 
خو� �� �� طريق برگز��� مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد.

مبلغ سپر��موضو���يف

���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 106 به مساحت 11/82 مترمربع ��قع �� �يستگا� شهيد نو�� صفو� با كا�بر� 1
52/000/000�يو��ال� � بدليجا�� كتا� فر�شي� لو��� �لتحرير� لو��� �شپزخانه � يا فر�� گل ها� تزئيني

104/000/000���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 127 ��قع �� �يستگا� صا�قيه به مساحت 44 مترمربع با كا�بر� عطا��2
88/000/000���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 212 ��قع �� �يستگا� صا�قيه به مساحت 10/80 مترمربع با كا�بر� ���� � تو�فقي3
50/000/000���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 219 ��قع �� �يستگا�  صا�قيه به مساحت 8/75 مترمربع با كا�بر� ���� تو�فقي  4

���ئه مجو� بهر� بر���� �� پك فضاها� تجا�� ��قع �� �يستگا� ها�  صا�قيه� ��� سبز� شهيد مفتح� شهد�� هفتم تير � شهيد بهشتي به 5
320/000/000مساحت 38/32 مترمربع با كا�بر� نا� � شيريني به صو�� بسته بند� 

159/000/000���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 147 ��قع �� �يستگا�  صا�قيه به مساحت 6/56 مترمربع با كا�بر� كيك گر� صنعتي   6

���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 107 ��قع �� �يستگا�  تجريش به مساحت 28/80 مترمربع با كا�بر� ���� تو�فقي بجز 7
136/000/000�غذيه گر�� نا� � شيريني� سوپر ما�كت� عطريا�� موبايل � خدما� بيمه  

326/000/000���ئه مجو� بهر� بر���� �� فضاها� تجا�� ��قع �� 7 �يستگا�  به مساحت 37/01 مترمربع با كا�بر� كانتر خدماتي بيمه  8

���ئه مجو� بهر� بر���� �� غرفه تجا�� شما�� 207 ��قع �� �يستگا�  ميد�� �ليعصر(عج) به مساحت 6/8 مترمربع با كا�بر� ���� 9
20/000/000تو�فقي بجز �غذيه� خو��كي� موبايل � عطر � ��كلن   

لذ� �� �شخا� حقيقي � حقوقي �عو� مي گر�� به منظو� ��يافت ����� مز�يد� � كسب �طالعا� بيشتر با ���يز مبلغ 1/000/000 �يا� بابت �سنا� 
� پاكا� مخصو� مز�يد� به حس���ا� جا�� 700802749328 بانك شهر(شعبه �ما� خميني(��) كد 264) �� �جه شركت بهر� بر���� ��� �هن 
شهر� تهر�� � حومه تا ساعت 16:30 ��� شنبه مو�� 1397/10/29 به نشاني: تهر�� � خيابا� �نقال� �سالمي � تقاطع حافظ � شما�� 956 � طبقه 
پنجم � مديريت �مو� قر�����ها (مناقصا� � مز�يد��) مر�جعه نمايند. تحويل �س���نا� مز�يد� تا پايا� �قت ����� ��� يكشنبه مو�� 1397/10/30 

مي باشد. جهت كسب �طالعا� بيشتر به سايت http://metro.tehran.ir مر�جعه شو�.
� تاكيد مي گر�� �س���نا� مز�يد� فقط به صو�� حضو�� � بر�� �شخا� حقوقي با ���يه معرفي نامه �سمي� كپي �ساسنامه � �گهي �خرين تغيير�� 

���نامه �سمي قابل ��يافت �ست.
� �ين �گهي �� ���نامه ها� كثير�النتشا� به چا� �سيد� � هزينه  �� به عال�� هزينه كا�شناسي بر عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�. 

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 

آگهي مزايده 57ـ97



4 اخبار داخلی
چهارشنبه 19دي  1397ـ   2 جمادي ااول  1440ـ   9 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27193

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

49/37 دار 

58/30 دار 

 56/43 دار    

1281/07 دار    

 3550000 تومان

3750000 تومان

1910000 تومان

1180000  تومان

657000 تومان

340000 تومان

4200 تومان 

10751/4 تومان

11000 تومان

4804 تومان

12562/8 تومان

12750  تومان

5359/4  تومان

13782/3 تومان

14000  تومان

1143/7  تومان

2980/5  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(

زلزله های مهیب و متعددی که از پارس���ال در 
استان کرمانشاه آغاز شده است، بزودی حالت سکون 
خواهند یافت و صفحه زمین شناس���ی این استان از 

حرکت می ایستد. 
علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات 
راه، مسکن وشهرسازی دیروز با تشریح جزئیات زلزله 
اخیر س���رپل ذهاب در استان کرمانشاه گفت: سیستم 
رخداد زلزله های با مکانیس���م امتداد لغز و معکوس 
به نوعی بیانگر جبران ش���دن خمش و پیچشی است 
ک���ه در زلزله معکوس 7/3 ازگله و س���پس جنوب 
س���ومار، ثاث و جنوب غربی سرپل ذهاب به وجود 
آمده و س���پس جبران ش���ده است و به نظر می رسد 
 باید منطقه بزودی به حالت سکون و آرامش لرزه ای

 برسد.
وی با اظهار اینکه در ۲۰ کیلومتری ش���مال و 
مرک���ز این منطقه ۴ آذر امس���ال زلزله ای با بزرگی 
6/۴ ریش���تر رخ داد که موجب آسیب های جزئی در 
منطقه ش���د، افزود: این زمین لرزه از نظر س���ازوکار 
با زمین لرزه 6/۴ ریش���تری متفاوت اس���ت و بیانگر 
 گسل مسبب مجزائی است. زلزله 6/۴ ریشتری تاریخ 
۴ آذر امسال از نوع امتداد لغز و زمین لرزه حاضر از 

نوع راندگی است.
بیت اللهی اعام کرد: حدود ۲۵۱۰ پس لرزه باای 
۲/۵ از زمان رخداد زلزله 7/3 ریشتری ازگله در کل 
منطقه رخ داده است. اگر زمین لرزه های زیر ۲/۵ را 
در نظر بگیریم، تعداد زمین لرزه های رخ داده به حدود 

بیش از 6۰۰۰ زمین لرزه می رسد. از این میان ۴۴ زمین 
لرزه باای ۴/۵ و ۱7 زمین لرزه ۵ ریشتر  یا بااتر از 
آن است.وی با اعام اینکه زلزله ۵/9 ریشتری غرب 
کرمانشاه، در جنوب سرپل ذهاب و شمال سومار و 
غ���رب گیان غرب واقع بود، گفت: منطقه رویداد از 
نظر جمعیتی به مراتب تنک اس���ت و به جز تعدادی 
مجروح س���رپائی و خسارت ناچیز منازل مسکونی 

آسیب جدی از منطقه گزارش نشده است.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مس���کن 
وشهرسازی ادامه داد: بعد از رخداد زلزله ۵/9 ریشتری  
ح���دود ۵۰ پس لرزه ک���ه ۴ پس لرزه بزرگی باای ۴ 
داشته اند، رخ داده است. با زخداد پس لرزه ها چنین به 
نظر می رسد که منطقه به حالت سکون و آرامش نسبی 
لرزه ای می رسد. آنچه واضح است آسیب های روانی 
وارد ش���ده بر مردم منطقه است که بیش از یک سال 
اس���ت با رخداد بیش از ۱۵ زلزله بزرگتر از ۵ بطور 

تناوبی در حالت اضطراب قرار می گیرند.
وی با اعام اینکه این تعداد از زلزله های بزرگ 
و پس لرزه ها در یک ناحیه کوچک در کش���ور جزو 
م���وارد کم رخداد به ش���مار می رود، چنین امری را 
حتی در دنیا هم بسیار کم سابقه عنوان کرد و افزود: 
انتظار این بود که با رخداد زلزله 6/۴ ریش���تری در 
چهار آذر ۱397، انرژی درونی زمین رها و منطقه به 
آرامش برس���د، اما رخداد زلزله های بزرگ در همان 
منطقه ادامه یافت تا اینکه منجر به زلزله ۵/9 ریشتری 

با سازوکار معکوس شد.

وزی���ر امور اقتصادی و دارایی از تدوین 
بسته ای با عنوان »رونق سرمایه گذاری، افزایش 
تولید و مدیریت تورم« خبر داد و گفت: به دنبال 
مهار تورم به بهای سرکوب سرمایه گذاری در 
تولید یا رونق سرمایه گذاری به بهای ابرتورم 

نیستیم.
به گزارش شادا، فرهاد دژپسند در نشست 
هم اندیشی مجمع کارآفرینان ایران که در محل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره 
به اینکه اگر بندهای »الف« و »ب« سیاست های 
کلي اصل ۴۴ اجرا می ش���د، خصوصی سازی 
به معن���ای واقعی صورت می گرفت، تصریح 
کرد: می خواهیم گوشواره های دولت را بریزیم 
و در کوچ���ک ک���ردن دولت و واگذاری ها و 
ب���از کردن میدان برای بخش خصوصی واقعی 

تاش کنیم.
وی خطاب به اعضای مجمع کارآفرینان 
گفت: خوشحالیم که شما ثروت دارید و امید 
است این ثروت افزایش یابد؛ ثمرات و میوه های 
ثروت شما را جامعه می چیند که اشتغال و عرضه 
ایجاد و صادرات صورت می گیرد و سهم ما 

از اقتصاد بین الملل افزایش می یابد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در جلسه ای 
که رهبر معظم انقاب برای تبیین سیاست های 
کلي اصل ۴۴ تش���کیل داده بودند فرمودند که 
بخش خصوصی در ثروت آفرینی کم ندارد و 
آنچه محدودیت اس���ت، در روش خلق ثروت 
است که باید مطابق با قانون و مالیات بر ارزش 

افزوده باشد.
وی از اعضای مجمع کارآفرینان خواست 
پیش���نهادهای خود را در زمینه مسائل مختلف 
ارائه دهند و خطاب به آنان افزود: آنچه شما در 
فوت و فن صادرات و برون رفت از مشکات 
می دانید نیاز است که به رشته تحریر آورده شود 

و ممکن است نیاز به اصاح قانون باشد.
دژپسند همچنین تاکید کرد: مودیان خوش 
حس���اب، خوش گفتار و خوش رفتار نباید در 
تنگنای مالی دولت تنبیه ش���وند. می خواهیم 
ازمجمع کارآفرینان برای به تور انداختن کسانی 

که فرار مالیاتی دارند کمک بگیریم.
وی با بیان این که تعیین مالیات ها حرکت 

کردن در میدان مین اس���ت، تاکید کرد: قانون 
صن���دوق های مکانیزه که به تصویب مجلس 
رسیده در حال نهایی شدن است.همچنین ایحه 
اصاح قانون ارزش افزوده امروز در کمیسیون 
نهایی و در دولت پیگیری می ش���ود و امید 
اس���ت این اصاحیه با فوریت در دستور کار 
مجل���س قرار گیرد که در صورت تصویب تا 
پایان س���ال به صورت یکپارچه، آیین نامه ها 
را اص���اح م���ی کنیم تا آنهایی که خوب کار 

می کنند، تنبیه نشوند.
وزی���ر اقتصاد با اش���اره به اینکه رئیس 
جمهوری، معاون اول و وزیر صنعت به شرایط 
قطعه سازان خودرو مشرف هستند، تصریح کرد: 
سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و صادراتی 
که خوش حساب هستند جزو مباحث ما است 
و رئیس جمهوری تاکید دارد با جدیت دنبال 
ش���ود و شرط و ش���روطی هم در این ارتباط 

گذاشته نشود.
وی درباره این مساله که در جلسه بیان شد 
بانک ها تس���هیات پرداخت نمی کنند، گفت: 
این گونه نیس���ت؛ برخی بانک ها ۱۱۵ درصد 

دارایی های خود را تسهیات می دهند. 
دژپس���ند درباره نشست بعدی با مجمع 
کارآفرینان گفت: نشس���ت بعدی در نخستین 
دوشنبه هفته نخس���ت اسفند در صورتی که 
با نشست ش���ورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی مقارن نشود، برگزار می شود.
رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران 
هم در این نشس���ت به برخی از مش���کات 
اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: مشکل 
نقدینگی بانک ها و صنعت با دستورالعمل های 
کلی حل نمی ش���ود.محمدرضا دیانی افزود: 
پیش���ران هایی در اقتصاد وج���ود دارد که با 
توانمندی های خود می توانند مس���اله ارز و 
صادرات را برطرف کنند اما توجه نکردن به این 
پیشران ها خلق مفسدانی مانند بابک زنجانی و 

باقری را به دنبال داشته است.
 وی با اظهار اینکه پیشران های اقتصادی 
همیش���ه در حاش���یه قرار می گیرند و به آنها 
توجه ازم و کافی نمی شود، در  ادامه با بیان 
اینکه بدهی بانک ها و موسسه های غیردولتی 

 ب���ه دول���ت از ۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان به 
8 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: چگونه 
می ش���ود بانکی از اول س���ال تاکنون در نبود 
پ���ول، مبلغ ۲7 هزار میلیارد تومان منابع جدید 

جذب کرده باشد؟
رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران 
همچنین با بی���ان اینکه بدهی های دولت به 
سیستم بانکی چند برابر افزایش پیدا کرده است 
گفت: ضریب نقدینگی در کشور اکنون به 7/۲۴ 

رسیده است.
وی با طرح این پرسش که با بانک های 
بدهکار به بانک مرکزی چه کس���ی باید مقابله 
کند؟ ادامه داد: در سال ۱38۰ بخش صنعت ۵۲ 
درصد از منابع بانکی را به خود اختصاص داده 
بود اما امسال این رقم به ۲۱ درصد رسیده است.
وی مدعی شد: هم اینک 73 درصد منابع بانکی 
به سمت سفته بازی و دیگر منابع رفته است و 
بانک ها ۴9 درصد منابع خود را به سمت اموال 

و موسسه های وابسته به خود برده اند.
دیانی با اش���اره به اینکه هنوز صنعت به 
تولید س���ال ۱39۰ نرسیده که برای رسیدن به 
این رقم سه تا چهار برابر افزایش نقدینگی نیاز 
اس���ت، گفت: تحلیل های بانک مرکزی نشان 
می دهد نقدینگی به سمت صنعت نیامده است. 
اگر برای تامین مالی صنایع تصمیم گیری درستی 

نشود نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
در این نشس���ت همچنین اعام شد که 
مجمع در نظر دارد ۲9 بهمن در »روز ملی اقتصاد 
مقاومتی و کارآفرینی« جلسه ای با حضور رئیس 

جمهوری داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در 
نشستي با حضور مشاور رئیس جمهوری و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد و معاونین دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد،  با تاکید بر اهمیت نقش 
مناطق آزاد در دوران تحریم، ضرورت اجراي 
قانون چگونگي اداره این مناطق به شکل کامل 

را تایید کرد.
به گزارش شادا، فرهاد دژپسند با اشاره به 
اینکه مناطق آزاد را باید آزاد گذاشت تا فراتر از 
موقعیت سرزمین اصلي امکان مبادات تجاري 

و اقتصادی در محدوده آن فراهم شود؛ رویکرد 
جدید دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد را در 
تحقق صادرات، جذب سرمایه گذاري خارجي 
و داخلي و اصاح فضاي کس���ب و کار مبتنی 
بر حمایت از تولید داخلي مثبت ارزیابي و در 

ادامه به حفظ ثبات بازار ارز تاکید کرد. 
در این نشست مرتضي بانک مشاور رئیس 
جمهوری و دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی هم با ارائه گزارشي از عملکرد مناطق 
آزاد در دوره دول���ت اول تدبیر و امید تاکنون 
به رش���د عدد صادرات از ۱9۲ میلیون دار در 
سال 9۲ و یک میلیارد و ۵۰ میلیون داري در 
سال 96 اشاره کرد و افزود: در تاشیم با همه 
موانع و مشکات پیش آمده در فضاي اقتصادي 

کشور این روند مثبت همچنان ادامه یابد.
وی اش���تغال ایجاد شده در مناطق آزاد 
را که بالغ بر ۲8۵ هزار نفر اس���ت، ماحصل 
حض���ور ۱6۰۰ واحد تولیدی خدماتی در این 
مناطق دانست و گفت: برنامه های مختلفی برای 
حمایت از تولید و ایجاد فضای مناس���ب برای 
کسب و کارهای نوین در مناطق در دست اقدام 
است که ظرفیت اشتغال طی سال های آتی قطعا 

گسترش خواهد یافت. 
وی اف���زود: مناطق آزاد بدون بهره مندي 
از بودجه دولتي طي پنج سال ۱۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد داش���ته که ۵۰ درصد آن صرف 
پروژه هاي عمراني و تکمیل زیرس���اخت هاي 

مناطق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با ذک���ر این نکته که منطقه آزاد بدون اجراي 
کامل قانون آن واقعي نیس���ت و در حد یک 
عنوان باقي مي ماند از دخالت دس���تگاه ها و 
نهاده���ا در امور مناطق و نقص صریح قانون 

اظهار تاسف کرد.
در پایان این نشست فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با اش���اره به توس���عه 
مناطق آزاد و موفقیت آنها در س���ایر کشورها 
به ویژه همسایگان ایران گفت: باید عدم نگاه 
مثبت به مناطق آزاد در کش���ور آسیب شناسي 
شود تا مشکات موجود را ریشه یابي و آنها 

را مرتفع کنیم.

مهندس محمد تقی کبریت 
ساز توکلی بنیانگذار صنعت ماشین 
س���ازی تبریز دیروز در سن87 
سالگی چشم از جهان فروبست. 
وی که دریک خانواده صنعتگر 
در تبریز متولد شده بود، در دوران 
نوجوانی به همراه خانواده به تهران 
مهاج���رت کرد و پس از گذراندن 
دوره دبیرستان در کالج آمریکایی ها 
یا همان دبیرستان البرز برای ادامه 
تحصیل راهی میشیگان آمریکا شد 
و توانست مدرک مهندسی خود را 

در رشته مکانیک اخذ کند.
وی نوه حاج علی عس���گر 
توکل���ی بنیانگذار کارخانه کبریت 
 توکلی س���اکن ای���روان و تاجر 
قن���د  و ش���کر و کبریت بود که 
پ���س از نقل م���کان به تبریز در 
سال ۱۲97 کارخانه کبریت سازی 
توکل���ی را ایجاد کرد، اما کارخانه 
وی ب���ه دلیل تجهیزات قدیمی در 

سالهای ابتدایی سده چهاردهم به 
حالت نیمه تعطیل درآمد تا اینکه 
توسط فرزندش تقی کبریت ساز 
در س���ال ۱3۱7 مجدداً نوسازی و 
احیا شد.همزمان با در گذشت تقی 
کبریت س���از، مهندس توکلی در 
س���ال ۱337 به ایران بازگشت و 
به پیشنهاد جمشید آموزگار وزیر 
وقت نیرو قرارداد ساخت، تکمیل و 
توسعه کارخانه ماشین سازی تبریز را 
بین ایران و چکسلواکی منعقد کرد. 
این کارخانه در س���ال ۱3۵۱ مورد 
بهره ب���رداری قرار گرفت.مدیریت 
صنایع مس سرچشمه یکی دیگر از 
خدمات ویژه مهندس محمد تقی 
کبریت ساز توکلی بود تا اینکه در 
س���ال ۱3۵6 و در دوران نخست 
وزیری "جمشید آموزگار" به سمت 

وزیر نیرو انتخاب شد.
مهندس توکلی پس از انقاب 
دچار بی مهری هایی شد که او را 

مجبور ک���رد تا دوباره به آمریکا 
س���فر کند. در یک دهه ای که وی 
در آمریکا بود کارخانه هایش یکی 
پس از دیگری دچار فروپاشی و 
ورشکس���تگی شد. ولی بازگشت 
مجدد وی به ایران در دهه 7۰ زمینه 
بازسازی کارخانه کبریت سازی و 

ماشین سازی را فراهم کرد. 
اف���زون بر آثار اقتصادی این 
کارخانه همچون باا بردن اشتغال، 
مهن���دس توکلی در واکنش ها به 
جع���ل نام "خلیح فارس" تصمیم 
گرفت کبریت هایی با نام و نقشه 
"خلیج فارس" تولی���د کند. این 
حمایت وطن پرستانه در سال های 
بعد با تولید کبریت هایی با مضامین 
اجتماعی دیگ���ر ادامه پیدا کرد.
روزنامه اطاعات درگذشت این 
کارآفرین وطن پرست را به جامعه 
اقتصادی کش���ور تسلیت عرض 

می کند.

تدوین بسته افزایش تولید ،رونق سرمایه گذاری و مدیریت تورم درگذشت بنیانگذار صنعت ماشین سازی تبریز

منطقه کرمانشاه به زودی به سکون زمین لرزه ای می رسد 

 بانک مرکزی: تولید و انتشار آمار
 را متوقف نمی کنیم

 مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند )پ( ماده ۱۰ احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور است و این بانک به فعالیت خود در زمینه تولید 

و انتشار آمار ادامه می دهد.
 محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه 
این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمار های اقتصادی به ویژه نرخ تورم با 
احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده های مهم 
آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، افزود: در این مدت عموم 
مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمار های 

بانک مرکزی استفاده کرده اند.
ب���ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی با تاکید بر اینکه مرکز 
آمار ایران هم در سال های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ 
تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به دایل مختلف نظیر سال پایه، طرح های 
مربوط به احصائ هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقام و ضرایب آن ها و 
نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی 
وجود داشته است. در همین رابطه، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در 
جهت انجام بررس���ی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختافات، 

موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.
وی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار ازجانب بانک مرکزی 
گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون 
برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصاح قانون و تبیین نقش بانک 
مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور را مصوب و در بند "پ" صراحتاً بانک مرکزی را 
مکلف به تولید و انتشار آمار های مذکور کرد و اعام داشت که این آمار، 

جزو آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای 
عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: 
اواًً کمیسیون تخصصی این شورا نمی تواند خاف قانون مذکور مصوبه ای 
داش���ته باش���د. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در 
زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند )پ( اساس���ًا 
موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است 
و البته ش���رح مذاکرات در این زمینه هم موجود است. ثالثاً تفسیر قوانین 
در حیطه وظایف مجلس ش���ورای اسامی است نه کمیسیون تخصصی 

شورای عالی آمار.

عرضه گسترده گوشت گوسفندی تازه و منجمددر روزهای آینده  
 در مورد گوشت قرمز عاوه 
بر عرضه گسترده گوشت منجمد و 
گوسفندی تازه،  برنامه هایی هم برای 
واردات دام زنده در نظر گرفته شده 
که در روز های آتی اجرا می شود.

حمی���د ورناصری مدیرعامل 
شرکت پش���تیبانی دام و طیور در 
گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما 
اظهار داش���ت: قیمت هر کیلوگرم 
گوش���ت گوسفند تازه به صورت 
مخلوط )اشه ای(  ۴۰ هزار تومان 

و برا ی گوش���ت منجمد گوسفند 
کیلویی ۲9 ه���زار تومان در نظر 
گرفته ش���ده که ای���ن عرضه در 
روز های آتی به طور گس���ترده در 
بازار صورت می گیرد و تا وقتی که 
بازار کشش داشته باشد، عرضه هم 

ادامه می یابد.
وی با اش���اره به اینکه انتظار 
می رود قیمت گوشت قرمز در بازار 
روند کاهشی به خود بگیرد، ادامه 
داد: با این عرضه و همچنین واردات 

دام زنده تاش می شود که قیمت 
گوشت قرمز در بازار تثبیت و روند 

کاهشی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام 
و طیور گفت: توزیع گوشت مرغ 
منجمد هم به ازای هر کیلو 8 هزار 
و 9۰۰ توم���ان در همه میادین و 
فروشگاه های زنجیره ای آغاز شده و 
عاوه بر آن گوشت مرغ گرم هم 
ب���ه قیمت هر کیلو 9 هزار و 8۰۰ 

تومان عرضه می شود.

بستر تجاری سازی فناوری های پیشرفته ایجاد می شود 
ات���اق بازرگانی ایران به عنوان تش���کل بخش 
خصوصی کشور تصمیم دارد بستر ازم را برای تجاری 
س���ازی فناوری های پیشرفته و ارتباط مستقیم میان 
 ش���رکت های استارتاپی با صاحبان بنگاه های تولیدی 

فراهم کند.
 خانم هما س���ادات گوشه رئیس کمیته مشورتی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز 
با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: نخستین رویداد 

تجاری سازی فناوری های پیشرفته ایران ) ایران تک 
پاس ۲۰۱9( با هدف معرفی توانمندی شرکت های 
استارتاپی به مدیران صنایع کشور پنجم اسفند امسال به 

میزبانی اتاق بازرگانی در تهران برپا می شود.
 در این رویداد تجاری حداقل ۲۰ طرح برگزیده 
از میان ایده های نوآورانه برای رفع مشکل واحدهای 
اقتصادی معرفی خواهد شد تا بطور مستقیم با سرمایه 

گذاران عاقمند وارد مذاکره شوند.

�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 ���� 
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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

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

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا�
فراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران و تامين كنندگان مالي

مناقصه شماره 97/17 موضوع: اجراي بخشي از سامانه انتقال آب از سد پيشين به شهرستان چابهار
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 

امور قراردادهاي شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان

1-مز�يد� گز��:بانك ملت  
2-موضو� مز�يد�:فر�� يك فر�ند شنا�� ��به مهاجرين بند� 5 به شما�� ثبت 20687�ظرفيت خالص 317تن �ظرفيت 

ناخالص 488تن مطابق باشر�يط �مشخصا� مند�� ������� مز�يد�
3-قيمت پايه كا�شناسى9/737/000/000�يا� 

4-شر�يط �يژ� فر�� به صو�� فر�� نقد� با�عما� تخفيف تا30%�ير قيمت پايه كا�شناسى
5-سپر�� شركت ��مز�يد� :به ميز�� 5��صد قيمت پايه مى باشد.

6-مد��� مو�� نيا� جه�ت ��يافت �س�نا� مز�يد�:���يز200/000�يا� به حسا� (بستانكا��� موقت �مو�مالى)
(قابل پر��خت ��كليه شعب بانك ملت)

 7-محل ��يافت �س�نا� مز�يد�:بوش���هر-  خيابا� �ما� خمينى- ساختما� مديريت ش���عب بانك ملت �ستا� بوشهر
طبقه ششم – ����� تد��كا� �ساختما�

جدول زمانى انجام مزايده
ازساعت 8صبح مورخ97/10/19آغاز توزيع اسناد مزايده

لغايت ساعت14مورخ97/10/30مهلت ارائه پيشنهادها (تحويل پاكت هاى مزايده)

راس ساعت 9صبح مورخ97/11/1تاريخ بازگشايى پاكت ها
مديريت شعب بانك ملت �ستا� بوشهر

آگهـى 
مزايده عمومى 

شمـاره
97/6 

فروش يك فروند 
شناوردوبه

(نوبت چها��)

�گهى �عو� سهامد���� 
شركت فوال�سا��� عصر تا��يژ (سهامى خا�) 

ثبت شد� به شما�� 418 � شناسه ملى 10320217030 
جهت تشكيل مجمع عمومى عا�� ساليانه

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� ش���ركت �عو� مى ش���و� تا �� جلسه 
 مجمع عمومى عا�� س���اليانه كه �� س���اعت 15 م���و�� 1397/10/29 
�� ���� تهر��- بخا�ست- خيابا� هشتم- پال� 6 كد پستى 5398174484 

تلفن 88532306- 021 تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

 1- �نتخا� �عضا� هيا� مدير�
2- �نتخا� با��سين

3- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
4- تصويب تر�� � حس���ا� سو� � �يا� ساالنه � تعيين پا��� هيا� مدير� � 

با��سين
هيا� مدير� شركت

مرتضي نظريه دبير فراكسيون

 توسعه صادرات غيرنفتي مجلس شوراي اسالمي شد
�كتر حسين �مير� �ئيس فر�كسيو� توسعه صا���� غيرنفتي 
مجلس شو��� �سالمي طي حكمي مرتضي نظريه �� به عنو�� �بير 

�ين فر�كسيو� منصو� كر�.

آگهي مناقصه عمومي زيرسازي و آسفالت
پاي�گا� هو�نير�� ��هد�� �� نظر ���� �يرس���ا�� � �سفالت به مساحت تقريبي 
m/10000متر مربع با ش���ر�يط لحا� شد� �� ش���ر�يط عمومي �� طريق مناقصه 

عمومي به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
مبلغ بر���� ��ليه 4/856/764/994 ميليا�� �يا� مي باشد.

� مي���ز�� 5% �� كل مبلغ قر����� 242838250 �يا� مي باش���د به عنو�� تضمين 
شركت �� مناقصه به حسا� ش���ما�� 6158800148512 �� �جه �جو� متفرقه 

����يي هو�نير�� تهر�� پر��خت نمايد.
� تا�يخ ��يافت� تحويل �س���نا� � مد��� � پيشنها� �� تا�يخ 1397/10/19 لغايت 

تا�يخ 1397/10/24 به مد� 5 ��� كا�� مي باشد.
� تا�يخ با�گشايي پيشنها� قيمت ها ��� س���اعت 10 صبح ��� چها�شنبه مو�خه 

1397/10/26 � هزينه ��� �گهي  به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
� پيش���نها� قيمت بايد به صو�� هرمتر مربع �سفالت با مصالح صد �� صد شكسته 
كوهي � قير pg 70�10 � قيرپا� 7cm � پخش �س���فالت با فنيشر سنسو���� � 
�س���فالت مو�� نظر �� نو� بيند� با��نه بند� 019 بر �س���ا� نشريه 101 ��� باند � 

��جه حر��� �سفالت �� �ما� تحويل �� محل � �نجا� كا� باال� 160 باشد.
� مد� پيما� حد�كثر 3 ما� �� تا�يخ �نعقا� قر����� مي باشد.

� شركتي كه �� مناقصه مذكو� حضو� مي يابد� بايس���تي ����� حد�قل گريد 1 �� 
ساخت �سفالت � قيرپاشي باشد.

� پيشنها� �هندگا� بايد پيش���نها� خو� �� �� پاكت لفا� كه حا�� سه پاكت(�لف� 
�� �) ال� � مهر شد� كه پاكت(�لف) محتو� س���پر�� شركت �� مناقصه�(پاكت 
�) حا�� بر���� ��ليه� �سنا� � مد��� � ش���ر�يط مناقصه � ساير مد��� مربو� به 
�طالعا� � سو�بق شركت بو�� ممهو� به مهر � �مضا� شركت باشد � پاكت(�) فقط 
محتو� پيشنها� قيمت) باشد. تا �خر �قت ����� ��� ��شنبه مو�خه 1397/10/24 
به پايگا� هو�نير�� ��هد�� تحويل � �سيد نمايند. ضمنا �ين قر����� شامل هيچگونه 
تعديل � مابه �لتفا�� نخو�هد بو� � كليه كسو��� قانوني برعهد� پيمانكا� مي باشد. 

��صد ماليا� بر���� �فز��� بر�بر مقر��� قانوني لحا� مي شو�.
� برند� مناقصه موظف �ست طي مد� يك هفته �� تا�يخ برند� شد� �� �ين مناقصه 
نسبت به عقد قر����� �قد�� نمايد � سپر�� نفر�� ��� � سو� تا عقد قر����� بانفر برند� 
��� مستر� نخو�هد ش���د � �� صو�� �نصر�� برندگا� �� عقد قر����� سپر�� �يشا� 

به نفع كا�فرما(ضبط) خو�هد شد.
� ال�� به �كر �ست كه كا�فرما �� قبو� يا �� برند� مناقصه مخير مي باشد.

روابط عمومي پايگاه هوانيروز زاهدان

آگهي مناقصه
ش�ركت س�رمايه گذ��� �ير�نگر�� � جهانگر�� ��نظر ���� نسبت به خريد 
�سانس���و� جهت هتل جهانگر�� ���ميه �قد�� نمايد. لذ� �� شركت ها� ��جدشر�يط 
�عو� به عمل مي �يد به منظو� ��يافت فر� عمومي شر�يط شركت �� مناقصه � كسب 

�طالعا� بيشتر �� تا�يخ ��� �گهي لغايت هفت ��� به ���� �يل مر�جعه نمايند.
����: ���ميه� خيابا� كاشاني� هتل �ير�نگر�� � جهانگر��

تلفن: 04432223080

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� �يو� مواليي ����� شناسنامه شما�� 1068 به شر� ���خو�ست به كالسه 701276/�97/67 
�� �ين شو�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� عصمت عبا�� 
قوش���چي به شناس���نامه 981 �� تا�يخ 97/8/22 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه �� 
مرحومه منحصر �س���ت به: 1� �يو� موالئي فر�ند حسن پس���ر متوفيه. 2� �قيه موالئي فر�ند حسن 
�ختر متوفيه. 3� لطيفه موالئي فر�ند حسن �ختر متوفيه. �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست 
مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حسبي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هر كسي �عتر�� ���� 
� يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نش���ر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي 

رئيس شعبه 67 شوراي حل اختالف اروميهصا�� خو�هد شد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
�قا� حسن چا�� سا� ����� شناسنامه شما�� 219 به شر� ���خو�ست به كالسه 701314/�97/67 
�� �ين ش���و�� ��خو�س���ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� محمدحسين 
چا�� سا� به شناسنامه 90 �� تا�يخ 97/8/20 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحو� 
منحصر �ست به: 1� مسعو� 2� حسن 3� مجيد 4� سعيد 5� حميد 6� پر� سيما 7� پريو�(چا�� سا� 
فر�ند�� متوفي). �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� ما�� 362 قانو� �مو� 
حس���بي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هر كسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� 

تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.
رئيس شعبه 67 شوراي حل اختالف اروميه

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت با��گاني پتر�شيمي(سهامي خا�) 
�عو� مي شو� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه صاحبا� سها� 
كه ��� ساعت10 ��� ش���نبه مو�� 1397/10/29 �� محل شركت 
��قع �� تهر�� � خيابا� �لي عص���ر � باالتر �� ميد�� �نك � نبش خيابا� 
��لي نژ�� � ش���ما�� 2499 طبقه چها�� تشكيل مي گر��� حضو� به هم 
�سانند. �� س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نا� تقاضا مي شو� 
جهت ��يافت بر� ���� به جلس���ه مجمع عمومي با ���ست ��شتن 
كا�� شناسايي معتبر بر�� �شخا� حقيقي � معرفي نامه بر�� �شخا� 

حقوقي �� �ما� � مكا� فو� مر�جعه نمايند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير�
2�  گز��� با��� قانوني شركت

3� بر�س���ي � تصويب صو�� ها� مالي بر�� س���ا� مالي منتهي به 
1397/06/31

4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي �تي
5� تعيين ���نامه �سمي كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت

6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.
هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي(سهامي خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
ساليانه صاحبان سهام شركت بازرگاني 
پتروشيمي(سهامي خاص) شماره ثبت 
79456 و شناسه ملي 10101242534

توضيح و تصحيح 
���گهي �عو� مجمع عمومي عا�� س��اليانه ش��ركت شكر 
(س��هامي عا�) ك��ه �� ���نامه �طالعا� م��و�� 97/10/17 
صفحه8 به شما�� نشريه 27191 چا� شد� �ست شناسه ملي 
10100300290 صحيح مي باشد كه بدينوسيله �صال� مي گر��.

تصویب مقررات بازار متشکل معامات ارزی
 شورای پول و اعتبار دیشب مقررات مربوط به بازار متشکل معامات 

ارزی  را به تصویب رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و شصت 
و چهارمین جلس���ه شورای پول و اعتبار که در محل ساختمان بانک مرکزی 
برگزار شد، موضوع » بازار متشکل معامات ارزي«، مطرح و مورد تصویب 
قرار گرفت. بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، 
منصفانه و کارا، »بازار متشکل معامات ارزی« تشکیل می شود تا ارزها در آن 
بصورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر 

الکترونیک مورد معامله قرار گیرند.
همچنین شورای پول و اعتبار در جلسه چهارم دی سال جاری دستورالعمل 
س���پرده ریالي مبتني بر ارز را در ۱۴ ماده و 3 تبصره مورد تصویب قرار داد. 
طبق این دستورالعمل حساب سپرده سرمایه گذاري ریالي مبتني بر ارز، نوعي 
حس���اب سپرده سرمایه گذاري  مدت دار خاص ریالي است که به درخواست 
متقاضي به صورت انفرادي یا مشترک افتتاح مي شود. در این نوع سپرده، بانک 
به عنوان وکیل سپرده گذار، سپرده تودیع شده را براي سرمایه گذاري ارزی به 
کار مي گیرد. در س���پرده عنوان ش���ده، دریافت و پرداخت وجه صرفاً به ریال 
است و با استفاده از میانگین موزون نرخ اعامي فروش نقدي ارز مندرج در 
سامانه نظارت ارز بانک مرکزي )سنا( در روز قبل از افتتاح حساب با میانگین 
موزون نرخ اعامي خرید نقدي ارز در سامانه نظارت ارز بانک مرکزي )سنا( 
در روز قبل از بس���تن یا برداش���ت حساب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در 

حساب مزبور تعیین می شود.



به سفره پيشينيان خود نزديك شويم، بر 
سر سفره آنان بنشينيم، چه مي بينيم؛ بي گمان 
كمتر گوشت و بيشتر گياه. حال به ميز غذاي 
خودمان برگرديم و بر روي صندلي بنشينيم؛ 
چه مي بينيم؟ سس مايونز، نوشابه كافئين دار، 
دوغ، ماست، ترشي با سركه سفيد، زرشك   پلو 
چرب، مرغ و ماهي سرخ  شده و ساالد. همه 
اين ها از غذاهاي گروه سردند و پُر چگالي 
خون مي آورد و بلغم و سودا. ماده «سودا» بد 
نيست و به دستگاه ايمني بدن كمك مي كند 
اما هنگامي كه فوران كند و بر اندامگان بدن 
چيره شود، خستگي، تكيدگي، پوست خشك 
و ترك، فكر خيال بد، بدبيني و آشـــفتگي 
در خواب پديد مي آورد. پيامد چيرگي ماده 
بلغم نيز در بدن، خواب آلودگي مدام، چاقي، 

بي خيالي، فراموشي و كسالت است. 
امروز يكي از گرفتاري هاي سفره ايرانيان، 
گوشت هاي سفيد و قرمز ناسالم و بيش از 
اندازه است و همين ســـبب شده كه چاق 
باشند و داراي زيادي وزن و دچار بيماري هاي 
كوچك و بزرگ. سفره ايرانيان نه نزديك به 
پزشكي سينايي است و نه سفارش غذاشناسان 
مدرن. چون اينك غذاشناسي مدرن، سفارشش 
بر پروتئين گياهي(غالت و دانه  ها) است و در 

كنارش سبزي و ميوه.  

سزاواِر گوشِت درجِه سه برزيلي  
ابوعلي پور ســـينا از بيماري هايي نام 
مي برد(سرطان، گسيختگي رواني و هموروئيد) 
كه از  گوشت گاو و گوساله در بدن انسان بر 
مي خيزد. گوشت گاو سودازاست و خون را 

از روان بودگي بيرون آورده و پُر چگال(غليظ) 
مي كند. اين همه بازدارندگي غذاشناســـان بر 
نخوردن سوسيس و كالباس براي آن است كه 
از گوشت گاو پير و دور ريز درست مي شود 
و خون مردگي و سياهي اش با نيترات سديم 

خوشرنگ پوشانده مي شود. 
ميانگين واردات گوشت قرمز منجمد 
ايران از برزيل به چندين هزار تن در ســـال 
مي رسد.(گونه اي همياري براي توليد گاز متان 
و گلخانه  و شتاب بخشـــيدن به گرم تر شدن 
زمين!) با اين همه، بهاي گوشت قرمز در بازار 
داخلي كشور فزوني مي گيرد و برزيِل دچارِ 
آز نيز به ســـبب افزايش درخواست گوشت 
ايران، بهايش را(به نسبت ديگر كشورها) باالتر 
مي برد. رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل 
گفته است بهاي هر تُن گوشت برزيل براي 
خريداران ايراني صدها يورو گران تر از ديگر 
خريداران جهاني است؛ روشن است كه اين 
گراني، دودش به چشم مردم ايران مي رود و 
بسياري از دهك  هاي كم    درآمد را از خوردن 

گوشت قرمز به دور مي   دارد؛ و اين افسوس 
 را برايشـــان مي گذارد كه نمي توانند آهن و 
ويتامين ب 12 به بدن خود و فرزندشـــان 

برسانند.(يك باور نادرست!) 
هر ســـال برزيل، اســـتراليا و آلمان از 
فرستادن گوشت به ايران سود هنگفتي مي برند؛ 
به تازگي بازرگانان گوشت بوفالوي روسيه و 
هندوستان نيز به تكاپو افتاده اند كه در بازار 

گوشت ايران، سهمي براي خود بردارند. 

گوشت گاو
گوشـــت اين جانور يكـــي از بدترين 
گوشت هاست. گوشـــت گوساله تا اندازه اي 
و گاو بيش از همه ســـودازا است و بيماري 
مي آورد. افزون بر اين گاوهاي صنعتي مانند 
مرغ  ها زنداني اند و آفتاب  نديده و شكنجه شده و 
ديدن وضعيتي كه در آن بســـر مي برند هر 
گوشت خواري را گياه خوار مي كند.گوشت تازه 
گوسفند جوان نيز براي گرم سرشت ها بهتر 
است همراه با مري نئت سماق(سرد) باشد.  

جگر گوسفند(گرم و  تر و بسيار خوشمزه) 
در بازار، همان جگر گاو است و اگر گوسفندي 
و تازه هم باشد براي بارداران و غشي ها بيماري زا 
است و بهتر اســـت كه به جايش از گياهان 
خون ساز(گريپ فروت، اســـفناج، ليموترش، 
جوانه يونجه، هويج، پياز، شاهي)استفاده كرد. 
مغز گوسفند پرچربي و زيان بار است و پاچه 
و زبان آن را مگر با تجويز پزشك سنتي نبايد 
خورد. دل و قلوه(كلوه) نيز سودازا است و بسيار 
ديرگوارش و خوردن آن براي بيماران و پيران و 

زنان باردار زيان جبران ناپذير به بار مي آورد.

ماهي نيز به ســـبب ســـردي، براي 
خوب  سردسرشت ها(بلغمي،ســـوداوي) 
نيست. از ديد پزشكي سينايي، گوشت ماهي 
يكي از بدترين غذاهاست. اگر كسي پافشاري 
دارد آن را در برنامـــه هفتگي اش بگنجاند، 
بهتر است مري نئت شـــود و 2 ساعت در 
آب ليموي تازه و پياز بخوابد. به جاي بريان 
در روغن نيز بهتر است كباب شود. خوردن 
ماهي در زمستان و شام  هنگام، سرماي زيادي 
در بدن مي   دمد بـــراي همين همراه   اش بايد 
شيره انگور و خرما باشد. سرد سرشت   ها و 
انسان هاي پا به سن با وجود همه تدبيرها، به 
جاي خوردن، بايد اندكي آن را بچشند ولي 
كم خون ها و دچارشدگان به ام  اس و بيماري 

اعصاب حتي آن را نچشند. 
همان به كه انسان هاي سوداوي و بلغمي 
در گوشت مرغ زياده روي نكنند. مرغ  هاي 
ماشينِي زنداني، گوشت شان بيماري زا است 
و مگر چاقي و افزايش وزن، فايده ديگري 
ندارد؛ كســـاني اينك جايگزين هايي براي 

گوشت مرغ ماشـــيني يافته اند ولي گوشت 
غاز، مرغابي و اردك بسيار ديرگوارش است 

و از بدن، انرژي زيادي مي گيرد. 

جايگزين ها 
از ديدگاه پزشكي سينايي، هم خوراك 
پايه و هم داروي بنيادي انســـان، گياه است؛ 
اما با آن كه "بوعلي" گياه خوار بود، خوردن 
گوشت گوسفند جوان با چاشني(مري نئيت) 
را به ميزان كم در ماه به كناري ننهاده است؛ 
از ديدگاه اين دانش پزشـــكي كهن ايراني، 
حتي گوشـــت پرندگاني مانند ُدراج را نبايد 

بي چاشني به سفره آورد.
نخود آبگوشـــتي گرم سرشت، ويژگِي 

سم زدايي دارد و سرشار از پروتئين است و 
سبب توانمندي بيشتر مغز و قلب مي شود و 
خون ساز و استخوان ساز است. مغزهايي كه 
خوب جويده شود براي كاهش چربي، قلب، 
كبد، كاركرد مغز و شل شدن خون در رگ ها، 
بسيار سود رسان اســـت. روزي يك مشت 
آجيل به انسان كمك مي كند سال هاى بيشتري 
را سالمت بزيد. روزي هفت بادام تازه و دو 
گردوي تازه پوست كنده آسيابي براي افزايش 
هوش كودكان مفيد است؛ البته بهترين تركيب 
مغزها، گردو، بادام و فندق و پسته است كه 
چند برابر  گوشت انرژي دارد و پروتئين مورد 
نياز بدن كودكان را برآورده مي سازد. به جاي 

تنقالت صنعتي مي توان از تنقالت مفيد براي 
كودكان(نخود، كشمش، انجيرخشك، برنجك 
و گندمك و برگه هاى(قيسي) استفاده كرد. تنها 
بايد از گوشـــت مرغ بومي جوان و تازه و با 
چاشني زياد و به ميزان اندك در برنامه غذايي 
ماهانه گنجاند؛ مرغ هايي كه زير آفتاب اند و 
آزادچرند و زير آسمان آبي گام بر مي دارند. 

گوشـــت مرغ بومي محلي براي انساِن 
سالمت و ميانه سرشت بد نيست. اين گوشت 
هم چاق كننده است و نم(رطوبت) باال دارد 
و انسان هاي سردسرشت را سردتر مي   كند؛ 
اما گوشـــت خروس ويژگي گرم    تري دارد. 
تخم مرغ بومي محلي نيز با آويشـــن، ارزش 

تغذيه بااليي دارد.

تنها نامي از غذا  
بهترين غذا آن است كه به ميزان كم و 
در خانه فراهم  آيـــد و در يك نوبت خورده 
شـــود. غذاهاي آماده كارخانه  اي و وارداتي 
و مانده(ســـاالد الويه، كنسروها، سوسيس، 
كالباس، بيســـكويت، شكالت) يبوست آور 
اســـت و همچنين داراي مواد نگهدارنده 
شيميايي. افزون بر اين بيشتر آماده هاي بازار  
مانند ساالد الويه در شمار غذاهاي بسيار سرد 
و بلغم زا قرار دارد. حتي چاشـــني آن(سس 
مايونز) كه (ناسازگار با گوشت ها) كه بايد 
به آن گرمي ببخشد، بيشتر سردش مي كند. 
اگر انسان به سس مايونز(سركه،تخم مرغ) 

نگاه كند جوش هاي چهره خود را در ذراتش 
خواهد ديد.

سرشت بيشتر سبزي ها گرم است و به 
گوارش غذا ياري مي رساند ولي اينك ساالد 
سرد با ســـس مايونِز سراسر سرد، جايش 
را گرفته است. سبزي ها سرشار از ويتامين 
 C  و كلسيم و آهن اســـت و فيبر زيادشان 
از يبوست جلوگيري مي كند اما بيشتر مواد 
شكل دهنده ساالدها(ســـس مايونز، سركه، 
روغن مايع، كاهو،كلم، خيار، گوجه)سردي 
است و با خوردن آن بيش تر گرسنگي ايجاد 

مي شود و پرخوري(سم بدن) مي آورد. 
در دوران باســـتان كه نه مواد شيميايي 
بود و نه ماشين، تنها با فشردن ميوه زيتون 

الي دوســـنگ از آن روغن سالم مي گرفتند 
و در غذاها مي  چكاندند؛ اينك روغن نباتي 
هيدروژنه جامد و روغن هاي شيميايي نباتي 
مايع و مارگارين گياهي سبب افزايش چربي، 
كلسترول و تري گليسيريد خون مي شود و 
در رگ هاي بدن و قلب رســـوب مي كند. 
همچنين مواد رنگ بُـــر و نگهدارنده اين 
روغن ها، تركيباتي نيســـت كه بدن انسان 
آمادگي پذيرايي از آن  ها را داشـــته باشد؛ 
اين مهمانان ناخوانده، ارزش ميزبان خود را 

نمي دانند و به بدن انسان آسيب مي زنند.
انســـان امروز بي قرار است و نوشابه 
بي قرارترش مي كند. غذايي كه به شـــتاب 

خورده شود، روشن است كه براي فرو دادنش   
به نوشابه اي خوشرنگ و اشتهاانگيز و شيرين 
و گازدار(  CO2 ) و پركافئين نياز اســـت؛ 
نوشابه هايي كه چاشني اش كمي سم(بنزوات 

سديم) هم باشد. 
مواد شـــكل دهنده پيتزا ســـس هاي 
بيماري زا، پنير پختـــه غيرقابل   گوارش، آرد 
3 صفر و بي سبوس و چربي ترانس است كه 
همه اندامگان بدن آن را پس مي زند و چيزي 
مگر بلغم(سردي) بيشـــتر براي بدن ندارد. 
پنير پخته، سوسيس و كالباس، پابرجاهاي 
پيتزاست. پيتزا را مي توان در خانه و به كمك 
مواد غذايي سالم و آرد سبوسي تهيه كرد و 
همچنين همبرگري كه از گوشت گوسفند 

چربي گرفته باشد و تازه چرخ شده.
ماكاروني نيز با آرد بي ســـبوس تهيه 
مي شود و بي ارزش اســـت. ماده شيميايي 
خشك كننده رشته ها چنگار(سرطان) زاست 
و ايجاد يبوست و زخم روده مي كند. برنج 
سفيد، يبوست آور و سودازاست و پرچگالي 

خون به همراه دارد.

فرآورده هاي شيري  
ماست با گوشـــت همخوان نيست. 
گونه گون خـــواري در يـــك نوبت غذايي 
اشتباه است. چنين شيوه غذاخوردن، سبب 
گيجي و-گولي ماشين گوارش انسان مي شود. 

آنزيم گوارشـــي از يك غدا تا غذاي ديگر 
متفاوت اســـت؛ زماني كه چند غذا با هم 
خورده   شود(گوشت با ماست) آنزيم هر غذا 
به آن نمي رسد و غذا در شكم و روده تباه و 

فاسد مي شود و چرك روان مي كند. 
در كل لبنيات نه غذاست و نه با غذاها 
سازگار است؛ ماســـت با غذا يا ماست با 
اسفناج به سبب اگزاالت(پيوند) با كلسيم، به 

سنگ كليه مي انجامد.
همان گونه كه گفته شد ماست با غذاهاي 
گوشتي سازگاري ندارد و سبب ناگوارشي 
و بدگوارشي گوشت مي شود و در دستگاه 
گوارش و روده مي گندد و ســـبب پيدايش 

لك وپيس بر پوست چهره مي شود. 
همان گونه كه خريد ميوه درهم خوب 
نيســـت، بدن هم درهـــم خوري(غذاهاي 
گوناگـــون در يك نوبـــت) را نمي پذيرد؛ 
براي نمونه خوردن پنير با غذا به ســـبب 
سنگيني، سامانه كل بدن را به هم مي ريزد 
به ويژه اگر با گوشت خورده شود.(گوارش 
برخي غذاهاي گوشتي تا 6 ساعت به درازا 
مي كشد.) پس كساني كه نمي توانند از پنير 
ببرند، بايد آن را شباهنگام و 3 ساعت پس 
از شام گاه و به ميزان بسيار كم و با گردو و 

زيره ميل كنند. 
با غذا خوب است ميوه(زيتون) بخوريم؛ 
ولي موز با غذا(شـــير؛ گونه اي غذا) اشتباه 
ا  ست و موجب بيماري مي شود زيرا گوارش 

موز به نيم ساعت نمي كشد ولي شير دست كم 
3 ساعت در دستگاه گوارش مي ماند. بيشتر 
ميوه ها گوارش غـــذا را ناتمام مي گذارند 
و همين ســـبب گنديدن غذا و روان شدن 
آنزيم چرك در بدن مي شود. تنها سه چهار 
ميوه(انار، زيتون، خرما، كشمش) هم ساگاز با 
غذاست؛ ميوه هايي كه فيبر خوبي هم دارند و 

جلوگير يبوست است. 

غذاخوردن هنگام دويدن  
بهنام اســـفندياري- كارشناس علوم 
غذايي: «شايد شگفت باشد كه غذا گونه اي 
داروست؛ كسي كه بيمار مي شود در حقيقت 
بدن اش بي غذا و بي ويتامين مانده اســـت و 
غذاهايي خورده كه تنها شكم پركن بوده است 
و نامغذي؛ و كســـي كه دوست ندارد بيمار 
شود بايد غذا بخورد؛ غذاهايي مغذي و داراي 
گرمي و سرشار از مواد سفيده اي و ويتامين و 

اسيدهاي آمينه و مواد كاني.»       

«هنگامي كه ماشـــين چهره نمود و
زندگي را ماشينيزه كرد، گمان مي رفت انسان
آزاد شود و با آسودگي بيشتري به كارهايش
برسد؛ ولي به همان ميزان كه ماشين به انجام
كارها شتاب بخشيد انسان را نيز تندرفتار
كرده است؛ به گونه اي كه اينك بيشتر آدم ها
ميز و صندلي غذاخوري را فراموش كرده اند
و ايستاده غذا مي خورند. ايستاده غذاخوردن
كمترين زيانش اين است كه سودا در خون

مي ريزد.»
«دكتر آدامو- غذاشناس، سفارشش اين
اســـت كه حتي براي خوردن يك فنجان
چاي ســـبز(يا ميوه ميان غذا) بايد از پشت
ميز كار برخاســـت و پشت ميز غذاخوري
رفت و 15 دقيقه به بدن آسايش و سبك بالي
داد. غذاي خوب نه چاقـــي مي آورد و نه
فشارخون و نه كبد چرب و نه گرفتگي رگ
و نه سكته. روشن است كه خوردن همان
غذاي خوب نياز به زمان 45 دقيقه اي دارد
و آرامـــش و 60 بار جويدن هر تكه كه در

دهان گذاشته مي شود.»
«سخن ناعلمي ســـت كه ناهار را تنها
بخوريد و شـــام را بدهيد  دشمن بخورد؛
دســـت كم بايد گفت شام ساعت 10 يا 11
شب را بدهيد دشمن بخورد. زمان خوردن
غذاي پايه به ويژه گوشتي شب است ولي
در ناهار خورده مي شود. نيمروز براي برخي
انسان  ها اوج كار است كه با خوردن غذاي

سنگين(برنج سرد دير گوارش) همخواني
ندارد و ناهارخوردن به جاي انرژي بخشي،

انرژي از انسان مي گيرد.» 
«همچنين ناهار ســـنگين توليد بلغم
مي كند و سوداي بيشتر مي آورد و به سفتي
خون مي   انجامد و به جايـــش اگر غذايي
سبك(لب چره) گياهي خورده شود و ناهار
از برنامه سه گانه غذايي برداشته شود، ايمني
بدن افزايش مي يابد، تناسب اندام به وجود
مي آيد، ســـردي و گرمي و خشكي و تري
بدن به ميانگي(تعادل) مي رسد و به درمان

بيماري، ياري  مي رساند.»
«نيمروز، گرم ترين زمان است و بهترين
كار، ســـردكردن بدن است، نه خوردن غذا
كه بدن را گرم مي كند. در پزشكي سينايي
آمده كه در هنگامه نيمروز، انرژي خود را
از آفتاب و ُچرت كوتاه به دست آوريم نه

از غذا.»
 علي درويشي

*  دكتر آدامو- غذاشناس، سفارشش اين است كه حتي براي خوردن يك 
فنجان چاي سبز(يا ميوه ميان غذا) بايد از پشت ميز كار برخاست و پشت ميز 

غذاخوري رفت 
* زمان خوردن غذاي پايه به ويژه گوشتي شب است ولي در ناهار خورده 
مي شود. نيمروز براي برخي انسان  ها اوج كار است كه با خوردن غذاي 
سنگين(برنج سرد ديرگوارش) همخواني ندارد و ناهارخوردن به جاي 

انرژي بخشي، انرژي مي گيرد 
* ناهار سنگين توليد بلغم مي كند و سوداي بيشتر مي آورد و به سفتي خون 
مي انجامد و به جايش اگر غذايي سبك(لب چره) گياهي خورده شود و ناهار از 

برنامه سه گانه غذايي برداشته شود، ايمني بدن افزايش مي يابد
* نيمروز، گرم ترين زمان است و بهترين كار، سردكردن بدن است، نه خوردن 

غذا كه بدن را گرم مي كند 

55چهارشنبه 19 دي  1397ـ  2 جمادي االول 1440ـ   9 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27193 گزارش

گياهان؛ توأماني از غذا و دوا- بخش دوم- پاياني

تندرستي، ره آورِد كم خوردن گوشت

* بهنام اسفندياري-  كارشناس علوم غذايي: شايد شگفت باشد كه غذا گونه اي 
داروست؛ كسي كه بيمار مي شود در حقيقت بدن اش بي غذا و بي ويتامين 

مانده است و غذاهايي خورده كه تنها شكم پركن بوده است و نامغذي
* هنگامي كه ماشين چهره نمود و زندگي را ماشينيزه كرد، گمان مي رفت انسان 
آزاد شود و با آسودگي بيشتري به كارهايش برسد؛ ولي به همان ميزان كه 

ماشين به انجام كارها شتاب بخشيد انسان را نيز تندرفتار كرده است
* اينك بيشتر آدم ها ميز و صندلي غذاخوري را فراموش كرده اند و ايستاده 
غذا مي خورند؛ ايستاده غذاخوردن كمترين زيانش اين است كه سودا در 

خون مي ريزد 

آگهي مزايده عمومي
شركت سـهامي بيمه ايران در نظر دارد تعداد 57 دستگاه اتومبيل بازيافتي پالك شخصي خود را از طريق 

برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند.
متقاضيان مي بايســـت جهت دريافت برگ شرايط شركت در مزايده به ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت 
(ستاد) مراجعه و حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/11/02 نسبت به تحويل پيشنهاد خود در پاكت 

دربسته و ممهور فقط به دبيرخانه كميسيون اقدام و رسيد اخذ نمايند.
جلسه كميسيون مزايده راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/11/06 در مكان مذكور به صورت غيرعلني 

تشكيل مي گردد.
ضمناً سپرده شركت در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال مي باشد.
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افـقـى: 

  1 - پنچرگيرى - ماه دوازدهم قمرى
 2 - رود بزرگ - واگير دار - منزل - سنگ آسيا

  3 - نهى از رفتن - بازى دو نفره اى روى ميز با گوى هاى 
رنگى - لقبى در اروپا 

4 - پايه ها - منطقه - مادر بزرگ
 5 - آلمان قديم - از مشتقات نفتى - هدايت شونده 

6 - نوعــى ريحان كوهى كه دانه آن تخم شــربتى 
ناميده مى شود - دسته و گروه – باالى فرنگى

 7 - بى پرده - اصنام - گندم كوبيده - برادر مرگ 
8 - افزايش ناگهانى و شديد جمعيت

 9 - زنگ كاروان - نوعى يقه - واجب - ماه كارگرى
 10 - جديد - بخشى از هزينه مشترك - شهرى در ژاپن
 11 - تندرست ، سالم و بى عيب - دانش - پارسايى

 12 - انبار مهمات - طلب مغفرت براى ميت - مقابل فاز 
13 - پــول خارجى - فيلمى به تهيه كنندگى مرضيه 

برومند ( بى خانمان ها ) - باالترين نقطه
 14 - حرف دهان كجى - كوهى در اردبيل - رودى 

در شمال خراسان - عامل وراثت
 15 - از رسانه هاى گروهى - شبه فلزى جامد كه در 

ساخت ترانزيستور به كار مى رود

عـمـودى:

 1 - شناس - قطع كردن - زيارت كننده
 2 - از حواريون - سومين شهر بزرگ آرژانتينى

 3 - آگاه و بصير - عدد فوتبالى - چيستان
  4 – مركــز فرارى - دانشــگاهى در فرانســه - 

مخفف سياه - صحنه نمايش
 5 - مهره شطرنج - تلقى غلط - تيزهوشى 

 6 - پســوند صفت عالى - شهر خراسان شمالى -
 آواز خوانى

7 - سردسير - كشتى جنگى - فرياد پرخاشجويانه
 8 - نام مردانه - كافر

 9 - جمع ذخيره - زمان مرگ - هوا پيماى جنگى فرانسوى 
10 - دستبند - در دست راننده - بزرگتر

  11 - قطــب مثبت - فرزند گرامى به زبان محلى – 
باغى در شيراز 

12 - زير پا مانده - پول زور - ناحيه اى در بدخشان 
افغانستان - برادر آبادانى

 13 – جزيره شطرنجى - عيد ويتنامى ها - هوس ها
 14 - طرفدار و حامى - منطق عملى

 15 - وجود - سبز كم رنگ - ذات و شخصيت

 آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  
شركت كيش هايپرماركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 1190 و شناسه ملى 10861528320
 بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت كيش هايپرماركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1190 و شناســـه ملى 10861528320 دعوت به عمل 
مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كه 
در ســـاعت15مورخ 3 بهمن 1397  در محل دفتر هماهنگى تهران  به 
نشانى ولى عصر؛ برج نگين ســـاعى واحد 909  تشكيل مى شود، حضور 

به هم رسانند.  
دستور جلسه مجمع:  

1ـ انتخاب هيئت مديره 
2ـ ســـاير موارد كه در صالحيت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  

باشد. 

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده شركت سهامي خاص 

چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران
ثبت شده به شماره 29283 و شناسه ملي 10100747423

بدينوسيله از كليه سهامداران يا نمايندگان قانوني صاحبان سهام 
شركت سهامي خاص چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران دعوت 
به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
اين شركت كه در روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 رأس ساعت 
14 در محل شـــركت واقع در كيلومتر17 جاده مخصوص كرج 
ـ خيابان61 (داروپخش) به كدپستي 1397138911 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره اصلي و علي البدل
2ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

3ـ تغيير مفادي از اساسنامه
4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت

5ـ ساير اموري كه در صالحيت اين مجمع باشد

هيأت مديره
شركت سهامي خاص چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران

فراخوان برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي
 خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشى شماره 97/13

اداره كل نوســـازي ، توسعه و تجهيز مدارس اســـتان تهران در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي مربوطه مناقصه دو مرحله اي خريد 
تجهيزات استاندارد آموزشى و كمك آموزشى مورد نياز خود جهت استفاده در مدارس سطح استان از توليد و تامين كنندگان ذيصالح را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت برگزارنمايد. لذا از كليه شـــركتهاي واجد شرايط كه امكانات الزم و صالحيت و سوابق اجرائي و تخصصي مورد بحث را دارا مي باشند دعوت به 
عمل مي آيد با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اسناد اقدام نمايند. توضيح اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومي، تحويل اسناد و مدارك، ارسال دعوتنامه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشـــايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد )به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمين فرآيند ارجاع برآورد ريالىمحل تامين اعتبار  عنوان تجهيزات رديف
كار  (ريال)

14/600/000/000730/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كالسى– ادارى1
4/000/000/000200/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397كمك آموزشى(رايانه اى)2

هوشمندسازى  31
2/100/000/000105/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397( ديتا پروژكتور )

هوشمندسازى 2 4
2/250/000/000112/500/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397( برد هوشمند )

3/000/000/000150/000/000از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بند ”ب“ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397فرش سجاده اى نمازخانه5

 تاريخ انتشار فراخوان در روز  چهارشنبه تاريخ  19 /10/ 97 مي باشد. 
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم يك روز پس از آگهي نوبت اول خواهد بود.

مهلت دريافت اسناد مناقصه عمومي:  ساعت 14 روز  دوشنبه تاريخ 97/10/24
مهلت ارسال پاسخ مناقصه عمومي:  ساعت 14 روز  شنبه تاريخ 97/11/06

تاريخ بازگشائي مرحله اول پاكتهاي مناقصه :  ساعت 10 روز  يكشنبه تاريخ   07 /11/ 97 
اين آگهي عالوه بر پايگاه ملي اطالع رســـاني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir در سايت سازمان نوسازي به نشاني www.dres.ir/tehran  نيز قابل رويت 

مي باشد.
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار : آدرس : تهران -  باالتر از ميدان ونك - خيابان شـــهيد خليل زاده - اداره كل نوسازي مدارس استان تهران - واحد 

قراردادها و تلفن 88779510-1
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  و پشتيبانى مركز 41934 

اداره كل نوسازى مدارس استان تهران

نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني اعتبار كارگران شيالت 
از كليه اعضاي محترم دعوت مي شـــود در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده تعاوني اعتبار رأس 
ساعت 13 روز يكشـــنبه 1397/10/30 در نمازخانه دفتر مركزي سازمان شيالت واقع در خيابان 

فاطمي غربي پالك 236 شركت نمايند.
(هر عضو مي تواند وكالت 3 عضو ديگر را قبـــول نمايد و افراد غيرعضو مي توانند فقط وكالت يك 

عضو را قبول نمايند)
براي تأييد وكالت نامه الزم است هر دو طرف در محل دفتر تعاوني حضور يابند.

توضيح: برگه هاي وكالت يك روز قبل از برگزاري مجمع به دفتر تعاوني تحويل داده شود.
هيأت مديرهدستور جلسه:  طرح و تصويب اساسنامه جديد 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت كارگزاري توسعه كشاورزي 

به شناسه ملي 10102634872و شماره ثبت 222230
بدين وسيله از كليه صاحبان سهام شـــركت كارگزاري توسعه كشاورزي 
(سهامي خاص) دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
كه در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/10/30 در محل كارگزاري 
توسعه كشـــاورزي به آدرس: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از زرتشت ـ  
نرسيده به سه راهي فاطمي ـ ساختمان اداري كامرانـ  طبقه دومـ  واحد5 

تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 
2ـ انتخـــاب حســـابرس و بازرس قانوني براي ســـال مالـــي منتهي به 

1397/12/29
3ـ ساير 

هيئت مديره شركت كارگزاري توسعه كشاورزي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني 
مسكن مهر 6 منطقه 11 تهرانـ  در حال تصفيه به شماره ثبت 30556

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت دعوت به عمل مي آيد كه در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شـــركت كه رأس ســـاعت 10 صبح روز 
دوشنبه مورخ 97/11/1 در محل دفتر تعاوني به نشاني: خ كارگر جنوبيـ  ساختمان 

غالمي ط5 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
توضيح اينكه، كانديداي سمت هيئت تصفيه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتشار 

آگهي درخواست خود را همراه مدارك به دفتر تعاوني تحويل نمايند.
دستور جلسه:

ـ  گزارش هيئت تصفيه 
ـ طرح و تصويب عملكرد و ترازنامه منتهي به سالهاي 95/12/29 و 96/12/29 

ـ تمديد مدت تصفيه و انتخاب هيئت تصفيه 
ـ  طـــرح و تصويب پرداخت كارمزد هيئت تصفيه طبق مـــاده 25 آئين نامه اجرايي 

بخش تعاون 
ـ  طرح و تصويب بودجه تصفيه براي سال 97 و 98

ـ  طرح و تصويب تعديل قيمت كارهاي مـــازاد پيمانكار با توجه به افزايش قيمت ها 
پس از استماع گزارش هيئت تصفيه 

هيئت تصفيه شركت تعاوني مسكن مهر 6 منطقه 11 تهران

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت كارگزاري توسعه كشاورزي به شناسه ملي 

10102634872 و شماره ثبت 222230
بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شـــركت كارگزاري توسعه كشاورزي 
(سهامي خاص) دعوت مي شود در مجمع عمومي فوق العاده كه در ساعت 
12 ظهر روز يكشـــنبه مورخ 1397/10/30 در محل كارگزاري توســـعه 
كشاورزي به آدرس تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از زرتشتـ  نرسيده به 
سه راهي فاطمي ـ  ســـاختمان اداري كامرانـ  طبقه دومـ  واحد 5 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ افزايش سرمايه 
2ـ  ساير 

اعضاي هيئت مديره 
شركت كارگزاري توسعه كشاورزي



اشاره: شگفتا كه درگذشت آيتاهللا هاشمي 
رفســـنجاني كه بهحق به سردار سازندگي ملقب 
شد، مقارن شهادت اميركبير روي داد كه مرحوم 
هاشـــمي به او عالقهمند بود و ســـالها پيش از 
پيروزي انقالب، كتابي دربارهاش نوشته بود. اكنون 
به مناســـبت سالگرد آن بزرگوار، نامهاي را مرور 
ميكنيم كه يكي از شاعران نامدار اتحاد جماهير 
شوروي، خطاب به آن مرحوم نوشته است. نويسندة 
نامه، تيمور ذوالفقاروف، از صميم دل اين مكتوب 
را نگاشته و ارسال كرده است. اگر جز اين بود، 
اينگونه بر دل نمينشست. براي اطالع خوانندگان 
گرامي، در اينجا مجملي از زندگي و اعتبار ادبي 

نگارندة نامه را ميآوريم:
تيمور قاسمويچ ذوالفقاروف، شاعر، نويسنده 
و نمايشنامهنويس است. او صاحب ده كتاب شعر 
و نثر بينظير اســـت. تيراژ جمعي اين كتابها از 
يك ميليون نســـخه گذشـــته است. وي در سال 
1991 نامزد دريافت جايزة نوبل شـــد و در سال 
1993 كتابش با عنوان «ســـير دنيوي و آسماني 
يك شـــاعر» بهترين رمان سال اروپا شناخته شد. 
ذوالفقاروف در ســـال 1936 در شهر «دوشنبه» به 
دنيا آمد. پدرش قاســـم ذوالفقاروف اهل بخارا و 
وزير اقتصاد جمهوري تاجيكســـتان بود كه در 
بحبوحة تصفيههاي سياسي دوران استالين كشته 
شـــد. مادرش لودميال اوسپنسكايا كه روسيتبار 
است، استاد زبان و ادبيات تاجيكي، مؤلف فرهنگ 
تاجيكي به روسي، كتابهاي درسي زبان تاجيكي 

و چند كتاب ديگر ميباشد. 
از آثار مهـــم ذوالفقاروف ميتوان از كتاب 
مرگ اميرتيمور، نخستين عشق، خواجه نصيرالدين، 
بازگشت خواجه نصرالدين، راستگوييهاي خيام، 
توبه ايوان مخوف، افســـانههاي درويش ذوالفقار 
و ســـير و سياحت دنيوي و آسماني يك شاعر 
را نام برد. تاكنون ده فيلم  ســـينمايي براســـاس 
فيلمنامههاي ذوالفقاروف ســـاخته شده است كه 
سه فيلم «انسان به دنبال پرندهها ميرود»، «سراب 
عشق» و «مرغ سياه ساكنان زيرزمين» شهرت جهاني 

كسب كردهاند.
اوج فعاليت ادبي ذوالفقاروف، رمان (منظومه) 
«سير و ســـياحت دنيوي و آسماني يك شاعر» 
اســـت كه حاصل 12 سال تالش اوست. سوژة 
قرون وســـطايي سفر به آن دنيا اساس اين اثر را 
تشـــكيل داده است. تصادفي نيست كه نويسنده 
را به خاطر اين منظومه «دانتة تاجيكي» ناميدهاند. 
سرنوشت هزار سالة روسيه با چهرة مادر شاعرـ 

زن هزارســـالهاي به نام آناستاسياـ  تبيين ميشود. 
نويسنده ميپرســـد: آيا جوزف استالين، آخرين 
صاحب آناستاسيا، او را كشته است؟ اين منظومه20

ســـال بعد از آنكه نوشته شد، در دوران فروپاشي 
كمونيسم چاپ و منتشر گرديد. شركت بريتانيايي 
«كولتس» از ميان آثار نويسندگان بزرگ ده كشور 
جهان جايزة «بهترين رمان سال 1993 اروپا» را به 

اين منظومه داده است. 
باري، اين نامه هنگامي نوشته شده كه مدت 
درازي از فروپاشي شوروي نميگذشت و مرحوم 

آيتاهللا هاشمي رئيسجمهور ايران بود.
***
جناب آقاي رئيسجمهور

اين جانب در روز 22 نوامبر1994 براي اولين 
بار وارد خاك ايران شدم. فقط يك هفته فرصت 
داشـــتم كه در تهران بمانم. متأسفانه نتوانستم به 
شـــهرهاي مقدس اصفهان، شيراز، يزد و مشهد 
كـــه زماني پـــدرم در آنجا زندگي ميكرد، بروم. 
افسوس! خوشبختي و سعادت انسان در اين دنيا 
مختصر است و سعادت درويش يك لحظه بيش 
نيست. شايد گناهكاران را هم براي چند لحظه به 
بهشت ميبرند تا دريابند چه چيزي را از دست 

دادهاند...

جناب آقاي رئيس جمهور
من برخي از آثار ارزشـــمند جناب عالي را 
مطالعه كردهام. بدون شك شما فيلسوف خردمندي 
هستيد؛ در عين حال رياست يك كشور بزرگ را 
برعهده داريد. من شـــاعرم و در دوران كمونيسم 

توتاليتـــر زندگي كـــردهام و چند منظومه دربارة 
حكام و فالســـفه اعم از امير تيمور، تزار روس، 
ايوان مخوف، استالين مستبد، عمر خيام و خواجه 

نصرالدين سرودهام.
حكمت با خدا، با آسمان و با زندگي جاويدان 
راز و نيـــاز ميكنـــد در حالي كه قدرت با مردم، 
دارالفناء و عصر خروشان حاضر سر و كار دارد. 
آيا حكمت و قدرت ميتوانند يكي شـــوند؟ آيا 
دولتي شتر سياسي دوكوهاني دارد كه يك كوهان 
او «قدرت» باشـــد و كوهان ديگرش «حكمت» تا 
بين آنها مردم به خوشبختي زندگي كنند؟ ممكن 

است ايران چنين كشوري باشد؟
چرا بسياري از كشورهاي «متمدن» كه در رأس 
آنها خبرنگاران پرشور و نه خردمندان دورانديش 

قرار دارند، به جان ايران معاصر افتادهاند؟
مردي در قشالق كوهستاني به دنيا آمد و آب 
از چشمة بلورين مينوشيد؛ ولي بعد به شهر رفت 
و آب آلوده به مواد شيميايي، شراب و پپسيكوال 
را خورد... اما زبان و حلقومش تشـــنة همان آب 
چشمه بود، اينك او به قشالق خود برگشته و مانند 
بچه، آب چشمه را ميخورد و جان و بدن او از 
خوشحالي در پوست خود نميگنجند؛ ولي غرب 

اين را «بنيادگرايي» و «انزواطلبي» مينامد!

جناب آقاي رئيس جمهور
پدرم تاجيك است و مادرم روس. به همين 
دليل آسيا و روسيه براي من به يك اندازه نزديك 
و عزيز هستند. وقتي كه تاريخ روسيه را مطالعه 
ميكردم، فكر ميكردم كه در روســـيه قدرت و 
حكمت اغلب با هم در ســـتيز بودند. حكمت 
در كليســـاها و صومعهها زندگي ميكرد و خلق 
ميشـــد، در حالي كه در كاخهاي كرملين اغلب 
حكام ملحد روي تخت ســـلطنتي مينشستند. به 
اين ترتيب انديشه حيواني و ضدانساني «جدايي 
كليســـا از دولت» به وجود آمد. اين امر شبيه به 
آن است كه جان از بدن زنده جدا شود كه نتيجه 

اين كار مرگ است.
جنابعالي در گفتگو با خبرنگاران روزنامة 
«فيگارو» فرموديد كه: «در غرب كليساي مسيحي 
وظايف خود را به برقراري ارتباط بين انســـان و 

خدا محدود كرده است. شما نميخواهيد كليسا 
را به عرصة اجتماعي راه دهيد. با كمال تأســـف 
بايد گفت كه در غرب خانواده و عواطف انساني 
ضعيف هستند. در مشرق [زمين] خانواده محكمتر 

و عواطف و روابط انساني پايندهتر است...»
من با اين ديدگاه شـــما موافقم. بسياري از 
غربيها آب چشـــمة سنن هزارساله را فراموش 
كردهاند. دو ضربالمثل روسي درخصوص غرب 
صحت دارد: «شـــيرينيجات بدن را ميخورند و 
احساسات روح را» و «همة ما از باال تا كمر انسان 

هستيم و زير كمر جانوريم»!
من احساس ميكنم در غرب، به جاي پرستش 
روح جاويدان، جســـم را ميپرستند. من بارها در 

ايـــن موضوع تعمق كردهام كه: آيا جان جاويدان 
ميتواند در بدن فاني نابود شود؟ جواب اين سؤال 
را در آثار گريگوري پاالماـ  فيلسوف عصر قديم 
ـ يافتم: «جدايي جان از بدن غمانگيز است؛ ولي 
جدايي جان از خداوند بهمراتب غم  انگيزتر است. 
در ايـــن صورت جـــان ابدي زودتر از بدن فاني 
ميميرد. روي زمين انســـانهاي زيادي هستند كه 

روح و جانشان مرده است...»

جناب آقاي رئيس جمهور
زيادهگويي مرا كه اين هم يك گناه و معصيت 
اســـت، به بزرگي خود ببخشيد. وقتي كه من با 
هواپيما وارد ايران شـــدم، اولين احساسم اين بود 
كه بسيار گناهكارم و زندگيام پر از معاصي است. 
تنهـــا در اين مرز و بوم، در پاركهاي پاييزي آن 
كه از برگهاي ريخته درختان پاك شده است، در 
كشوري كه خيابانها و قلوب مردمش پاك هستند 
و سياهمستان و اوباشان پيدا نميشوند، به گناهان 

خود پي بردم.
آيا ايران معاصر سرحد گناه است؟ آيا براي 
پاكســـازي و دعا بايد به اين كشـــور آمد؟ آيا 
اينجا بر ســـر راه احساسات كور انساني، همانند 
رودخانههاي خروشان، سدهايي ساخته شده كه نور 
و گرما ميدهند؟ يك فيلسوف خردمند ميگويد:
«انســـان وسيع است و بايد تنگتر شود...» سدها 
در رودخانههـــاي تنگ، عميق و پرآب ســـاخته 

ميشوند.
و امـــا كتاب مقدس اســـالم كه جنابعالي 
عالمة كبير آن هستيد، ميفرمايد: «انسان با رغبت 
يكســـان وعدة خوب و بد را ميدهد. او سرشت 
متغيري دارد!» آيا ايران معاصر بر سر راه شر در 
سرشت انسان، سدهاي بزرگ ميسازد؟ اين ديوار 
بايد عظيم باشد، چرا كه شر هم عظيم است... در 
كشور ما همة ديوارها فرو پاشيدهاند و حاال باد شر 
و شيطنت ما را ميزند؛ اما اينجا، در ايران، جان 
بيقرار مِن درويش همانند پرندهاي تنها، آشيانة مهد 

مانند قديمي خود را حس كرده است...
يك بـــار در دوران كودكي، هنگام جنگ با 
آلمانيها، قحطي پديد آمد، من گرسنه به آشيانة 
گنجشك كه باالي درخت بود، سنگ پرت كردم 
تا جوجههايش را بخورم. آشيانه روي سرم افتاد 
و تخمهاي شكســـته روي صورت قاتل خردسال 
ريخت. آنگاه من با عقل كودكانة خود درك كردم 
كه غمانگيزترين چيز در اين دنيا، آشيانة ويرانشده و 
گهوارة شكستة روستايي است كه بر سطح رودخانة 
بهاري شـــناور اســـت و دور ميشود... رودخانه 
طغيانكرده و قشالق خفتة ساحلي و گهوارة كودك 

شيرخوار را با خود برده است...

جناب آقاي رئيس جمهور
اكنون تاجيكســـتان، زادگاه من، به آن آشيانه 
ويرانشده ميماند و چون گهوارهاي است كه سيل 
آن را برده باشـــد. من هميشه اعتقاد داشتهام كه 
مردم اصيل تاجيك، اين كاروان هزارسالة ُسغديان 
نجيب، خردمند و خويشتندار و هميشه مهماننواز 
و مهربان هســـتند. عيسي مسيح هم گفته است: 
«آنهايي كه متواضع و خويشتندار هستند، مبارك 
هستند كه وارث دنيا ميشوند...» و اينك اين مردم 

به قتل همديگر پرداختهاند.
كلمات خونين شـــيطاني چون گلوله، تفنگ 

خودكار، تانك، نارنجكانداز و موشك، وارد زبان 
آسماني سعدي و حافظ شدهاند... چه كسي آتش 
را به نيزار خشك انداخته است؟ جواب اين سؤال 
االن ديگر مهم نيســـت. بايد نيزار طاليي را از  

آتش نجات داد.
پنـــج برادر تني بودند: پامير، ُخجند، كوالب، 
حصار و غرم؛ و حاال اين برادران به كشتن همديگر 
پرداختند، زيرا اسمشـــان با هم فرق ميكند! آنها 
در نوانخانه بزرگ شدند، چون يتيم بودند و پدر 
و مادر خود را نميشناختند. ناگهان فهميدند كه 
پدرشان زنده است، مادرشان هم زنده است و آنها 

يتيم نيستند. اسم پدرشان، ايران است!
مگـــر پدر نميتواند پيش فرزندان خود برود 

و به خونريزي خانوادگي پايان دهد؟... آيا چهار 
ميليون تاجيك كه برادران تني ايرانيان هستند، به اين 
اتحاد الهي، به اين خانوادة خلقها برنخواهند گشت؟ 
ميزبانان مهماننواز حتي از ديدن مهمان بيگانه و 
ناخوانده خوشحالاند، چه رسد به فرزندان خود؟ 

يا شايد خودشان بايد خدمت پدر برسند؟
يك جويبار بهاري هر چقدر در كوهها بدود 
و پيـــچ و خم بخـــورد، ناگزير آبهاي خود را به 
رودخانة پاي كوه خواهد ريخت و يا بر سر راه به 
سوي مادرش، خواهد خشكيد. مردم تاجيكستان، 
رنجديده و يتيم هستند. آنها تا كي در خون و جنگ 

و آشوب، دور از پدر خود خواهند ماند؟

جناب آقاي رئيس جمهور
سياستمداران محتاط ميگويند كه بازگشت 
كبير به پدر، مسئله بزرگي است؛ ولي مگر تجديد 
اتحاد آلمان شرقي و غربي مسئله بزرگي نبود؟ مگر 
زماني كه تانكهاي دشمنان رو در روي همديگر 
قرار گرفته بودند، كسي ميتوانست پيشبيني كند 
كه ديوار برلين در يك آن فروخواهد ريخت؟ ديوار 
بين ايران و تاجيكستان كجاست؟ مگر ديواري كه 
آيتاهللالعظمي خميني(ره) پيش روي خود داشت، 
بزرگ و بلند نبود؟ ولي او بزرگتر از آن ديوار بود 
و مردم او را روي دست، باالي آن ديوار قرار دادند. 
ديوار بين پدر و فرزندانش نميتواند هميشـــگي 
باشد. مردم چنين ديوارهايي را ميسازند، اما خدا 

آنها را خراب ميكند.
البته يك سياستمدار بايد همه عواقب را مدنظر 
داشته باشد ولي اگر به همة تبعات توجه كند، به 
بيفعاليتي و بيحركتي محكوم خواهد شد (البته 
خردمندان چيني بيفعاليتي را كار امپراتورهاي كبير 

ميدانستند).
مگر 60 ميليون ايراني نميتوانند به 4 ميليون 
برادر تاجيك خود كه پيش ديوار همجوار گرسنگي 
ميكشـــند و به همديگر تيراندازي ميكنند، ياري 
رسانند؟ در مشرق زمين حق همسايگي هم مقدس 

است، چه رسد به حق برادري.

جناب آقاي رئيس جمهور
بدون شـــك، شما سياستمدار برجستة عصر 
حاضر هســـتيد؛ زيرا كه اعمال شما ناشي از علم 
ازلي است. ممكن است كلمات من ساده و بچگانه 
به نظر برسد. مرا ببخشيد! من پاي هرم سياسي، 
مورچهاي بيش نيستم. اما در اين ايام تاجيكها به 
خاطر قدرتطلبان كور با همديگر ميجنگند. چند 
ملت ديگر دنيا هم اكنون خودكشي ميكنند؟ در 
عين حال انديشة بازگشت كبير به ايران، پدر ما، 
براي هر تاجيكي اعم از دانشگاهي يا چوپان ساده، 
قابل درك خواهد بود. ميتوان و بايد در راه اين 
انديشة ساده اما بزرگ مبارزه كرد؛ ولي اكنون مردم 
من در راه چه چيزي خون ميريزند؟ در راه كدام 

انديشه؟ كسي نميداند...
ممكن است قبل از اتحاد سياسي، بشود اتحاد 
اقتصادي را تشـــكيل داد و ارز ايراني را در خاك 

تاجيكستان به گردش انداخت؟
اگر اكنون در تاجيكســـتان روبل لنگي كه 
دالر، آن را تا مغز اســـتخوان ويران كرده است، 
در گردش اســـت، چرا تومان معرفي نشود كه به 
سيب كرمخورده شباهت ندارد؟ روبل، سياح پير 
فرسودهاي است كه عصا به دست 5هزار كيلومتر 

از مسكو تا تاجيكستان را پيموده است، در حالي 
كه تومان، همســـاية جوان و اسب سوار تنومندي 

است.

جناب آقاي رئيس جمهور
زندگي بيشـــتر تئاتر باشـــكوهي است تا 
بيمارستاني پر از غم و غصه. وقتي زن ايراني را 
ميبينم كه با وقار در خيابانهاي تهران با مانتو و 
روســـري تئاتري خود راه ميرود، به ياد كوههاي 
پوشيده از مه مرواريدي صبحگاهي ميافتم. زن، 
راز و مرز عشـــق، و مرگ و تولد اســـت. او كوه 
زيباي مرموزي اســـت كه گويا در هواي مهآلود 

سحرگاهي در آسمان پرواز ميكند...
در غـــرب، 
برهنگـــي و پول 
جاي ايـــن راز 
را گرفته اســـت. 
عشـــق و سكس 
دشمن هم هستند. 
عشق بهسان ماهي 
جادويي در آبهاي 
بلوريـــن و زالل 
رودخانه اســـت؛ 
چه كســـي مسير 
او را ميداند؟ اما 
ســـكس شبيه به 
همان ماهي اســـت كه در روغن جوشيدة قزغان 

سرخ شود...
من منظومههاي زيادي دربارة عشق تزارهاي 
كبير و انسانهاي همعصر من و شما نوشتهام؛ اما 
در زمان ما پيدا كردن فرهاد و شيرين يا رومئو و 

ژوليت، كار بس دشواري است.
من احساس كردم كه در ايران زن  در هالة 
احترام و محبت و شـــگفتي به سر ميبرد و اگر 
زنان غرب و شرق كه از عشق واقعي محروماند، 
از اين موضوع مطلع شـــوند، به ايران، اين وادي 
عشـــق رهسپار خواهند شد. آنگاه مرزبانان ايراني 
نخواهند توانســـت جلوي اين تهاجم زنان جهان 

را بگيرند...
ولي من به زن زحمتكش تاجيك فكر ميكنم 
كه زيرآفتاب سوزان، در مزارع پنبهكار ميكند؛ زني 
كه پوششي بر گيسوان خود ندارد و به اصطالح 
آزاد است تا مشروبخواري هميشگي و شيطاني 

شوهر، برادران و پسران خود را نبيند.
در زادگاه من، تاجيكســـتان، رودخانهها و 
جويهاي ودكا از رودخانههاي خدايي بيشتر شدهاند؛ 
ولي هر شيشة ودكا به يك شيشة خون ميماند. 
بســـياري از هموطنانم خون خود را خوردهاند و 
خون نســـل آتي را نيز ميخورند... و اينك زنان 
تاجيك با گيسوان برهنه كنار اين رودخانههاي ودكا 
نشســـتهاند و كسي نيست كه آنها را نجات دهد؛ 
ولي اينجا يك دسته از پاسداران انقالب اسالمي 
ميتوانند اين شيشههاي شيطاني را بشكنند تا اين 

رودخانههاي بدبو از بين بروند...

جناب آقاي رئيس جمهور
البته من اين حقيقت را درك ميكنم كه جنبش 
بازگشت بزرگ برادران تني كوالب، پامير، خجند، 
حصار و غرم به سمت پدرشان ايران، بايد در خود 
تاجيكستان شروع شود. آنگاه برادركشي كوركورانه 
و بيمعني پايان خواهد يافت و صلح برقرار خواهد 
شـــد. مردم من ديگر گرسنگي نخواهند كشيد. 
برادرانم تفنگهاي داغشدة خود را به رودخانههاي 
بلورين خواهند انداخت و از تعداد زياد اين تفنگها 

رودخانهها طغيان خواهند كرد...
مرا به خاطر اين كلمات فقيرانه ببخشيد... اما 
وقتي كه انسان براي مردم خود همانند بچهاي كه 
بدون پدر و مادر مانده باشد، گريه ميكند، كلمات 

باارزش جاويدان واليزال را از كجا پيدا كند؟
مدتهاســـت كه در مسكو زندگي ميكنم. در 

سن پيري ميخواستم در كلبهاي كنار ورزابرود 
در زادگاه خودم ساكن شوم. حتي در اينخصوص 

داستاني به ذهنم خطور كرد:
ـ ... اي درويش، چرا در كهنسالي، روزگار خود 
را كنار رودخانة خروشان كوهستاني ميگذراني؟

ـ : چون كه در سر و صداي امواج، فغان من 
شـــنيده نميشود... و اشكها بر چهرة من شبيه به 

قطرههاي الماسگونة امواج است...
من چنين خانهاي را كنار رودخانه پيدا كردم؛ 
اما برادرانم در زمان جنگ آن را  ســـوزاندند. من 
همانند ملتم، بيخانمان شدهام. ممكن است چيزي 
غير از تنهايي اشكآلود در ساحل رودخانه برايم 

نمانده باشد؟
ولي بعد از آن به ايران آمدم و خانة خود را 
ديدم، خانة بيكران مردم من. هيچ حريقي آن را 

نخواهد سوزاند! خدا يار و نگهدارش باد!

جناب آقاي رئيسجمهور
 اجازه بدهيد اين نامه را با داستان كوتاهي به 

پايان برسانم كه اخيراً به ذهنم آمد: 
خواجهنصرالدين، خواجهذوالفقار را مالقات 
كرده و گفت: «درويش، البسه و چهرة تو هميشه 
پاك بوده اســـت؛ اما چرا امروز گرد و غبار بر 

موهايت نشسته است؟» 
درويش با لحني غمانگيز گفت: «من به وطن 
خود، ايران خجســـته رفتم؛ ولي فقط يك هفته 
آنجا ماندم... و حاال موهاي خود را نميشويم تا 
بوي مقدس روحبخش و غبار شـــيرين هزارساله 

آن پاك نشود»
خواجه نصرالدين گفت: «برادر تاجيك من، 
تا كي با سر خاكآلود راه خواهي رفت؟ و مگر 
خاك و غبار تنها چيزي اســـت كه وطنت به تو 

داده است؟»

جناب آقاي رئيسجمهور
 بنده چند بار در مقابل جنابعالي سر تعظيم 
فرود ميآورم و از اين كه نامهاي طوالني و نامنسجم 
نوشتهام، پوزش ميطلبم. متأسفانه از آنجا كه من 
به زبان فارسي مسلط نيستم، اين نامه را به روسي 

نوشتم، سپس به فارسي برگردان خواهد  شد.
در پايان، كتاب اخيرم را كه هديه ناقابلي است، 

به جنابعالي تقديم ميكنم.
تيمور ذوالفقاروف
15ژانويه1995ـ مسكو
*نشريه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
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آقـاي هاشـمي، در ايـران، جان بيقـرار مِن
درويش همانند پرندهاي تنها، آشـيانة مهد 
مانند قديمي خود را حس كرده است. تنها در 
اين مرز و بوم كه قلوب مردمش پاك اسـت، 
به گناهان خود پـي بردم. آيا ايران معاصر 
سرحد گناه است؟ آيا براي پاكسازي و دعا 

بايد به اين كشور آمد؟

اشاره: در بخشهاي پيشين اين نوشتار، به 
برخي از صنايع لفظي و معنوي اشاره شد و 
درباره تكرار، َمثَل، تمثيل، پند، مفاخره، خطبه 
و چشمي به پيرامون داشتن بحث شد. اينك 

ادامه مطلب:
ث) شخصيّت  سازي از طبيعت و اشيا:

شخصيّتسازي يا تشخيصيعني دميدن 
جان در عناصر طبيعت و اشـــيا، در شاهنامه 
مثال بســـيار دارد و در مورد نخستين، يعني 
تشخيص عناصر طبيعت، از شاعري دهقان كه 
سراسر زندگي را در آغوش طبيعت گذرانده 
اســـت شگفت نيست. براي نمونه: «نكرد ايج 

سرما بديشان نگاه» 
(همان، ج1، ص101، بيت 202)؛ 

مـــرا ديـــد در جنـــگ دريـــا و كوه
كـــه بـــا نامـــداران تورانگـــروه،

چـــه كردم، ســـتاره گواي من اســـت
بـــه مـــردي جهان زير پاي من اســـت

(همان، ج2، ص170، بيت 651ت652) 
در دو بيت زير ماه زني اســـت كه از خورشيد زّرينكاله روي ميپوشاند 

تا بدنام نگردد:
چـــو خورشـــيد بنمـــود زّريـــنكاله

چو ســـيمين ســـپر ديد رخســـار  ماه
بترســـيد مـــاه از پـــي گفتوگـــوي

بـــه خـــم اندر آمـــد، بپوشـــيد روي
(همان، ج3، ص221، بيت 1911ـ1912)

ولي ديگربار ماه به چنگ خورشيد ميافتد و خورشيد گيسوي او را ميگيرد 
و لبانش را ميگزد:

چـــو از كـــوه بفروخـــت گيتيفروز
دو زلـــف شـــب تيره بگرفـــت روز

از آن چـــادر قيـــر بيـــرون كشـــيد
بـــه دندان لـــب ماه در خون كشـــيد

(همان، ج3، ص176، بيت 1172ـ1173)
اگر در مثالهاي باال از جانداري عناصر طبيعت غيرمستقيم ياد شده است، 

در مثالهاي زير عناصر طبيعت خود مستقيم به گفتگو در ميآيند: 
چو رخشـــنده گردد جهـــان ز آفتاب

رخ نرگـــس و اللـــه بينـــد پـــر آب
بخندد، بدو گويد: اي شـــوخ چشـــم

ز عشـــق تو گريم، نه از درد و خشـــم
 (9 ـ (همان، ج5، ص220، بيت 8

بخندد هم بلبل از هر دوان [از ابر و نرگس] 
چو بـــر گل نشـــيند، گشـــايد زبان:

ندانـــم كـــه عاشـــق گل آمـــد گر ابر
چـــو از ابـــر ببينـــم خـــروش هزبر

ص292، بيت 9ـ10) (همان، ج5
تشخيص اشيا نيز مثال بسيار دارد؛ براي نمونه: 

تـــو گفتي كـــه الماس جـــان داردي 
همـــان گـــرد تيـــره زبـــان داردي 

(همان، ج1، ص149، بيت966) 
همچنين پهلوان با رزمافزار خود سخن ميگويد: 

چنيـــن گفـــت كاي جوشـــن كارزار 
برآســـودي از جنـــگ يـــك روزگار 

كنـــون كار پيش آمدت، ســـخت باش
بـــه هر جـــاي، پيراهن بخـــت باش 

(همان، ج5، ص371، بيت 939ـ940) و مثالهاي ديگر.

خ) منشسازي: 
علم «بيان» در ادب فارسي شامل همة صناعات شعر روايي فارسي نميشود. 
علت اين است كه اين علم تا حد زيادي از علم بيان در شعر كالسيك عرب 
گرفته شده است و شعر كالسيك عرب، ادبيات داستاني ندارد. از همينرو نيز 
تأليفات علم بيان به فارسي، از منظومههاي فارسي مثالهاي زيادي ندارند؛ بنابراين 
«صنايع لفظي» و بهويژه «معنوي» در شاهنامه، كه در ديگر منظومههاي ما بايد 
جداگانه پژوهش و تأليف شود. يكي از مهمترين صنايع معنوي در شاهنامه كه 
در ديگر منظومههاي فارسي مثالهاي چندان روشني ندارد، هنر «منشسازي»، 
يعني تعيين شـــخصيت يا فرديتي معين در انديشـــه و رفتارـ  چه مثبت و چه 
منفيـ  براي اشخاص داستان است. در حالي كه در حماسه معموال ما بيشتر 
بـــا «نوع» روبروييم (مثال نوع پهلوان، نوع پادشـــاه، نوع زن، نوع خدمتكار و 
غيره)؛ ولي در منظومههاي عشقي بيشتر انتظار ديدن فرد (يعني واجد شخصيت 
و  فرديت ويژه خود) را داريم، درســـت برعكس، اشـــخاص منظومههاي ما به 
استثناي «ويس و رامين» و اندكي در «خسرو و شيرين» نظامي، همگي نوعاند 

و اشخاص شاهنامه فرد.
اشخاص منظومههاي ديگر ما بهويژه زنان تنديسيهايي ديواروار سفيد و 
مسطح و يا سايههايي بيجان و حداكثر رونده بيش نيستند كه هيچگونه پست 
و بلندي ندارند؛ ولي در شاهنامه، نه تنها منش اشخاص رديف اول (همچون 
كيكاووس، گشتاسب، سياوش، رستم، طوس، افراسياب، اسفنديار، خسرو پرويز، 
بهرام چوبين و مانند آنها) بهخوبي ترسيم شده است، بلكه همچنين منش اشخاصي 
كه در صف دوم و سوم اهميت جاي دارند، بر خواننده معلوم است. همچنين 
زنان كه در منظومههاي ديگر فارســـي، به اســـتثناي «خسرو و شيرين» نظامي، 
تنهانوعاند، در شاهنامه در نقش معشوقه، همسر، مادر و زنان جنگنده (همچون 
گردآفريد و گرديه) داراي فرديت مشخصاند و در كارها شركت كوشا دارند و 
مردان با آنها مشورت ميكنند؛ مثال اسفنديار به رستم ميگويد كه به خانه خود 
بازگردد و با كسان خود و از جمله با مادرش «جهانديده رودابه نيكنام» مشورت 

 .(285 ـ كند (همان، ج5، ص316، بيت 284
رودابه تهمينه، منيژه، كتايون همه خود براي خود همسر انتخاب ميكنند 
و حتي با وجود مخالفت پدر خود. سيندختـ   مادر رودابهـ  خود به پيش 
سام ميرود و معضلي را كه در راه وصلت دخترش با زال پيش آمده و ممكن 
اســـت كابل را به آتش كشـــد، با توفيق حل ميكند (همان، ج1، ص238، بيت 
1080ـ1180). گرديه سرســـختانه برادر خود و هواخواهان او را از مخالفت با 
607). شـــيرين پس از مرگ پرويز، به  ـ پرويز منع ميكند (همان، ج1، 596
مجلس گلشن شادگان ميرود و در آنجا در حضور بزرگان از تهمتهايي كه 
شيرويه بر او زده است، از خود دفاع ميكند و سپس در آرامگاه همسرش دست 

به خودكشي ميزند (همان ج8، ص364ـ373). 
در شاهنامه حتي با منش نديمههاي رودابه كه از نظر اهميت از رديف سوم 
هم پايينترند، آشنا ميشويم (همان، ج1، ص188ـ197). حتي براي جانوراني 
چون «سيمرغ» و «َرخش» و «بهزاد» منشي انساني تعيين شده است (نك: خالقي 
مطلق، حماســـه، ص102ـ103). بحث در چگونگي منش هر يك از اشخاص 
شاهنامه و يا دست كم اشخاص مهم آن، موضوع پژوهش جداگانهاي است. 

ذ) روانكاوي:
روانكاوي اشخاص داستان، كه گاه مكمل منشسازي آنهاست، يكي ديگر 
از ويژگيهاي هنر فردوسي است. در اينجا چند نمونه آن را ميآوريم: حالت 
كاوة ستمديده و از جان گذشته كه شكوه و هيبت پادشاه را از چشم او  دور 
كرده، تا آنجا كه محضر پادشـــاه را ميدرد و لگدمال ميكند، ضحاك را چنان 
بـــه هـــراس مياندازد كه در برابـــر او بهكلي خود را ميبازد و كاوه به نظرش 
موجودي دستنيافتني ميآيد. شاعر اين حالت رواني ضحاك را از زبان خود 

او چنين توصيف ميكند: 
كـــه چـــون كاوه آمد ز درگـــه پديد 

دو گـــوش مـــن آواز او را شـــنيد 
ميـــان مـــن و او از ايـــوان درســـت 

يكـــي كـــوه گفتـــي از آهن بُرســـت 
(223 ـ (فردوسي، همان، ج1، ص69، بيت 222
و يا هنگامي كه افراسياب به قصد كشتن سياوش بدو ميرسد، سياوش از 
ترس جان، از افراسياب احوالپرسي ميكند: «سياوش بپرسيدش از بيم جان» 

(همان، ج2، ص348، بيت 2157). 
افراسياب به سبب ديدن رؤيايي وحشتانگيز از خواب ميپرد و فريادكنان 
بر زمين ميافتد. پرستندگان شتابان شمع ميآورند و برادرش سراسيمه به سراغش 
ميرود و علت را ميپرسد. شاعر در توصيف حالت رواني افراسياب از زبان 
او خطاب به برادرش كرسيوز ميگويد: هيچ مگوي و فقط مرا در آغوش بگير 

و بفشار تا دوباره به خود بازگردم. 
چنيـــن داد پاســـخ كه: پرســـش مكن 

مگـــوي اين زمان هيچ با من ســـخن 
بـــدان تـــا خـــَرد بازيابـــم يكـــي 

بـــه بـــر گير و ســـختم بـــدار اندكي 
 (709 ـ (همان، ج2، ص249، بيت 708
ادامه دارد

بررسي سبك شاهنامه 

آقـاي هاشـمي، من برخي از آثار ارزشـمند 
جنـاب عالي را مطالعه كردهام. بدون شـك 
شـما فيلسـوف خردمندي هسـتيد؛ در عين 
حال رياسـت يك كشـور بـزرگ را برعهده 
داريـد. من بـه ايران آمـدم و خانـة خود را 
ديـدم، خانة بيكران مردم كـه هيچ حريقي 

آن را نخواهد سوزاند



7 اقتصادى

ســـومين دوره اهداى نشـــان كارآفرينان 
برتر(موسوم به جشنواره امين الضرب) ديروز با 
حضور معاون اول رئيس جمهورى و با تقدير از 
10 پيشكسوت عرصه تجارت و كارآفرينى تاالر 

وحدت تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين دوره از جشنواره 
ساالنه امين الضرب، از آقايان دكترمحمدعلى موحد 
(عرفانپژوه، تاريخنگار، حقوقدان و مشاورارشد 
صنعت نفت) و دكترعزت اهللا فوالدوند (فيلسوف 
و پژوهشگرجهانى) به عنوان دو چهره فرهنگى و 
پژوهشگر با اهداى نشان امين الضرب تقدير به عمل 
آمد. همچنين از آقايان لئون آهارونيان (بنيانگذار 
اتاق بازرگانى ايران و ارمنستان)، سيد ابوالقاسم 
مرتضوى (پژوهشگر و پيشكسوت صنعت آرد 
و نان)، سلطان حسين فتاحي(مدير عامل شركت 
لوازم خانگى امرسان) و اكبر ابراهيمى(بنيانگذار 
و مديرعامل شركت پاكشوما)، عباسعلى قصايى 
(بنيانگذار چينى زرين ايران)، حميد رضا هاشمى 
نيا (بنيانگذار و رئيس هيات مديره شركتهاى 
تكوين الكترونيك،سام الكترونيك و سام سرويس) 
به عنوان كارآفرينان برتر قدر دانى شـــد وحميد 
و سعيد محمدى(مديرعامل و بنيانگذاران سايت 
تجارى ديجى كاال) به عنوان گروه فعال استارتاپى 
شايسته دريافت لوح و نشان امين الضرب شناخته 

شدند.
شـــايان ذكر است نشان امين الضرب دكتر 
محمد على موحد به دليل بيمارى وى به داماد و 

ناشر كتب اين پژوهشگر فرهنگى اعطا شد.
اين گـــزارش مى افزايد: دكتر اســـحاق 
جهانگيـــرى معاون اول رئيس جمهورى در اين 
مراسم از صنوف و فعاالن اقتصادى درخواست 
كـــرد كه مراعات حال مردم را در قيمت كاالها 
داشته باشند و گفت: شبكه اى منظم براى توزيع 

كاالهاى اساسى تشكيل مى شود.
وى گفت: اتاق بازرگانى تهران طى ســـال 
هاى گذشته گام هاى موثر و مفيدى را با پشتوانه 
اعتماد بخش خصوصى و فعاالن اقتصادى برداشته 
كه در روند توســـعه كشور هم موثر بوده كه از 
جمله آن انتخاب نشـــان امين الضرب به منظور 
معرفى افراد موثر در حوزه هاى مختلف اقتصادى 

بوده است.
معاون اول رئيس جمهورى افزود: انتخاب 
كارآفرين برتر در بخش خصوصى از ســـوى 
بخش خصوصى به معناى ترغيب همه شركتها 
و موسســـات و شهروندان به اين موضوع است 
كـــه كارآفرينى يك نياز مهم و ملى امروز ايران 
به شـــمار مى رود و كارآفرين با كشف و خلق 
فرصت هاى جديد مى تواند كشور را از موانع 

پيش رو عبور دهد.
وى تصريـــح كرد: حتى اگر كشـــور با 
محدوديتهـــاى تحريم هم مواجه نبود باز هم 
نيازمند كارآفرينى بوديم، چرا كه افق هاى گسترده 
اى براى توســـعه اقتصاد ايران بايد باز مى شد، 
چه اينكه دشـــمنان ايران هم اكنون تالش دارند 
كـــه آينده تيره و تارى را پيش روى ملت ما به 

جاى بگذارند.
دكتر جهانگيرى گفت: بر اين اســـاس ما 
مســـئوليت داريم تا بتوانيم در شرايطى كه با آن 
مواجه هســـتيم، افقهاى مهم و بزرگى را پيش 
روى كشور باز كنيم كه اين كار از عهده فعاالن 
اقتصادى برخواهد آمد، اما در اين شرايط پيچيده، 

رويكردها و سازو كارهاى متعارف شناخته شده 
كه به دليل فرسايش، فساد و ناكارآمدى كارساز 
نيستند، قابليت عملياتى ندارند؛ اين در حالى است 
كه وقتى با موضوع جديدى مواجه مىشويم به 
سمت همان راهكارهاى گذشته مى رويم، در حالى 
كه نيازمند راهكارهاى جديدى براى برونرفت 

از مشكالت هستيم.
وى گفت: كارآفرينى ايران بايد به ســـمت 
فناورى هاى جديد، ارتباطات نو و بر اســـاس 
تغييرات جمعيتى و اقتصادى كه در كشور اتفاق 

مى افتد، حركت كند.
وى تصريـــح كرد: در جايى كه افراد موفق 
شده اند تا هماهنگ با تغييرات، خودشان هم تغيير 
كنند، صعود كرده اند، اما اگر در مقابل تغييرات، 
مقاومت كنند، در ميان چرخ دنده هاى آن نابود 
مى شـــوند كه اين روند در بنگاه هاى اقتصادى 

هم قابل رؤيت است.
دكتر جهانگيرى افزود: بايد در محيطى كه 
كار كرده و فعاليت مى كنيم نسبت به تغييرات 
آگاهى كامل داشته باشيم تا خود را از خطرات 
مصـــون بداريم؛ بنابراين جامعه پويا جامعه اى 
اســـت كه تغييرات را شـــناخته و خود را با آن 
تطبيق مى دهد و اين در شرايطى است كه اين 
تغييرات بسيار پرشتاب بوده و نياز به تحوالت 
اساسى در همه مسائل را بيش از هر زمان ديگرى 

گوشزد مى كند.
وى بـــا بيان اينكه نبايد اجازه دهيم كه در 
چرخ دنده هاى تغيير قربانى تغيير شويم، بلكه 
بايد با اتكا به توانايى هاى علمى و نخبگان كشور 
از اين مسئله ســـربلند بيرون آييم، گفت: البته 
مســـئوليت مشتركى هم در مقابل همه تك تك 
آحاد جامعه وجود دارد و آن اينكه با شناســـايى 
و تقويت فرصتهاى كارآفرينى نگرانى و ابهام 
نسبت به آينده را از كشور كاهش داده و اعتماد 
و ســـرمايه مهم اجتماعى را در نسل جوان ارتقا 
بخشيم. اين در شرايطى است كه در مقطع فعلى 
كشور به شدت به اين موضوع نياز دارد كه همه 
به يكديگر كمك كرده تا با اعتماد به نفس جدى 
به خلق فرصتهـــاى جديد پرداخته و از اين 

مرحله عبور كنيم.
معاون اول رئيس جمهورى اظهارداشـــت: 
دهه اخير فعاالن اقتصادى و توليدى كشـــور به 
طور خاص شـــرايط بسيار سختى را پشت سر 
گذاشـــتهاند اما تحريمهاى سال 90به بعد كه تا 
سال 94ادامه يافت و البته تحريم هاى مجددى كه 
از امسال به كشور بازگشته است، فشار حداكثرى 
را بر روى فعاالن اقتصادى و صاحبان كارخانجات 
وارد كرده و البته مردم مظلوم ايران را هم نشانه 

گرفته است.
وى با اشاره به بيمارى مزمن اقتصاد ايران 
گفت: امروز موضـــوع بودجه دولت تبديل به 
يك چالش جدى كشـــور شده كه در كنار آن 
چالشهايى مثل نقدينگى و مسائل زيست محيطى 
را هم نبايد از ياد برد. اين در شـــرايطى اســـت 
كه امروز مهمترين مســـئله كشور در خوزستان 
ريزگردها، در سيستان شن هاى روان و در كل 
كشور مسئله آب يك ابرچالش محسوب مى شود. 
بنابراين اين چالش ها از گذشته وجود داشته و 
بايد بر روى آنها متمركز مى شديم كه موضوع 
جديدى به اسم تحريم ها اكنون پيش روى ايران 
قرار گرفته است؛ اين در حالى است كه آمريكائى 

ها در سال 90و 91مهمترين استدالل خود را براى 
تحريم عدم پايبندى ايرانيان به قوانين بين المللى 
و حركت به ســـمت سالح هاى كشتارجمعى 
مىدانستند كه حتى برخى از مردم هم خواستار 
مذاكره با آنها بودند و ما هم هزينه بسيارى داديم 
تا در دولت دكتر روحانى گفتگوهاى طوالنى در 
مذاكره با آمريكا شكل گرفت كه در نهايت منجر به 
شكلگيرى برجام شد.دكتر جهانگيرى خاطرنشان 
كرد: برجام نشـــان داد كه براى مشكالت بزرگ 
بينالمللى مىتوان از چنين الگويى استفاده كرده 

و مسائل مردم را حل كرد اما اين بار آمريكائىها 
مى خواهند به دنيا چه موضوعى را گوشـــزد 
كنند. در حالى كه تحريم ها برگشته و مهمترين 
استدالل رئيس جمهورى آمريكا براى بازگشت 
اين تحريمها آن است كه ايرانى ها كاله گشادى 

بر سر آنها با توافق برجام گذاشته اند. 
پس او مقابل 6قدرت بزرگ دنيا ايستاده است 
در حالى كه همه اين كشورها پشت ايران در اين 
توافق هستند و با تعويض رئيس جمهورى آمريكا 

همه آنها با چالش مواجه شده اند.
وى اظهارداشـــت: ما مذاكره كرده، توافق 
كرديم و شوراى امنيت هم ايران را تائيد كرد. در 
حالـــى كه آمريكا با زورگويى نمى خواهد ايران 
قدرتمند در منطقه وجود داشته باشد و آنها اجازه 
داشته باشند كه عليه مردم منطقه هر سياستى را 
اعمال كنند. همانطور كه داعش را درست كردند 
تا عراق و سوريه را به چالش بكشند در حالى 
كه ايران اجازه نداده اســـت. اين در شـــرايطى 
است كه ترامپ معتقد است 7هزار ميليارد دالر 
در منطقه هزينه كرده اما به نتيجه اى در منطقه 
نرسيده است. پس او اكنون تصميم گرفته تا بر 
مردم و فعاالن اقتصادى ايران فشار وارد كند. اما 

بايد براى آن فكرى كرد.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: تصور من 
اين است كه شرايط فعلى، وضعيت بسيار دشوار و 

سختى است اما با شناختى كه از كشور و فعاالن 
اقتصـــادى دارم، بر اين باورم كه اين دوره يك 
دوره طوالنى نخواهد بود چرا كه بسيار بى منطق 
و بى پشتوانه است. پس اين زمستان سخت گذر 

خواهد كرد و ما موفق بيرون خواهيم آمد.
وى گفت: آنها مى خواهند معيشـــت مردم 
در سختى قرار گيرد و فروپاشى داخلى حاصل 
شـــود. در حالى كه حتى اگر به فروپاشى نظام 
هم دسترسى پيدا نكردند، حداقل بتوانند فروپاشى 
اقتصادى داشته باشند. پس ما نبايد اين اجازه را به 

آنها بدهيم. اما مسئوالن اقتصادى بايد بپذيرند كه 
در چنين شرايط سختى انسجام داشته و با يك 
سرى افراد تندرو همراه نشوند تا به اختالفات در 

جامعه دامن زده شود.
دكتر جهانگيرى گفت: انسجام امروز از نان 
شـــب براى كشور واجب تر است در حالى كه 
عده اى زير همين فشارها در حال له شدن هستند. 
در حالى كه عده اى نشسته اند و به جاى حل 
مشكالت مردم قصد دارند فقط رقيب را از صحنه 
خارج كنند در حالى كه بايد مردم را نجات داد. 
چرا كه يك غول به اسم آمريكا مردم را تحت 
فشار قرار داده است.وى كه به جهت مظلوميت 
و كرامت جامعه كارآفرينان كشور لحظاتى دچار 
بغض شد، ادامه داد: يك كارآفرين به دنبال اين 
است كه بتواند كارگر خود را تامين كند در حالى 
كه به بخش خصوصى گفته مىشود كه آنها دنبال 
سودهاى آنچنانى هستند در حالى كه اين ظلم به 
كارآفرينان اســـت چرا كه آنها مى خواهند سفره 
كارگرانشان را باز نگهدارند پس بايد ابتدا انسجام 
الزم را داشته و مسائل اقتصادى را براى حل مشكل 
اولويت بندى كنيم. به اين معنا كه اولويت اول اين 

باشد كه معيشت مردم دچار مشكل نشود.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: هرچقدر 
كه درآمد ارزى داريم اولين كااليى كه بايد وارد 
كشور شود بايد كاالهاى اساسى باشد. پس من از 

تجار و صنوف خواهش مى كنم تا براى رعايت 
حال ملت، همه تالش خود را بكنند. اين زمستان 
تمام خواهد شـــد و مردم قضاوت مى كنند كه 
چه كســـانى در اين مدت به فكر آنها بوده اند. 
پس بايد در قالب يك شـــبكه توزيع سراسرى 
كاالهاى مناســـب را به دست مردم بدهيم. پس 
كاسبان عالوه بر اينكه سود متعارف دارند، بايد 

براى تامين معيشت مردم هم كار كنند.
وى اظهارداشت: بايد درآمدهاى ارزى كشور 
را افزايش و صادرات را احيا كرد؛ به اين معنا كه 

من همه مشكالت پيش روى صادرات در امروز 
را مى دانم و حاضرم ساعت هاى ديگرى را هم 
وقت بگذارم و صحبت هاى شما را بشنوم. اين 
در حالى اســـت كه ما به درآمدهاى ارزى ناشى 
از صادرات نياز داريم و بايد تمام تالش خود را 
بـــراى رونق صادرات به كار بريم. اين در حالى 
است كه ترامپ دست بر روى كاهش فروش نفت 
ايران گذاشته است اما ما با صادرات محصوالتى 
مثل پوشاك و ساير كاالها، نياز اصلى كشور را 

برآورده خواهيم كرد.
دكتـــر جهانگيرى گفت: اولويت بعدى ما 
احياى توليد اســـت. البته امروز مهمترين مسئله 
واحدهاى توليدى بـــه دليل تغييرات نرخ ارز، 
نقدينگى است كه تامين آن بايد در دستور كار 
دولت و اتاق هاى بازرگانى و البته نظام بانكى باشد 
و اتاق هم بايد بگويد كه با توجه به محدوديت ها، 
چه روش هايى براى تامين نقدينگى وجود دارد. 

البته ما هم به همه محدوديتها توجه داريم.
وى خاطرنشان كرد: تصور من اين است كه 
اگر در اين مقطع صادرات كشور، تامين ارز مورد 
نياز كشور و زندگى مردم را تامين كند، حتماً از 

اين شرايط سخت عبور خواهيم كرد. 
ضمن اينكه در اين شـــرايط سخت مردان 
بزرگ بايد به ميدان بيايند و ما مى توانيم به خوبى 
اقدام موثرى را انجام دهيم. البته در دوران سخت 

اســـت كه شجاعت، خالقيت و نوآورى به داد 
كشور مىرسد و من هم از همه فعاالن اقتصادى 
انتظار دارم تا بنگاههاى خود را سرپا نگهداشته و 

اجازه آسيب به آنها را ندهند.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: به خاطر 
شما كارآفرينان هم كه شده قول مى دهم كه بمانم 
و آنچه كه در توان دولت است را به صحنه بياورم 
تا با كمك و مشـــورت شما از اين دوره عبور 
كنيم. من به خاطر شما مى مانم.گزارش خبرنگار 
ما مى افزايد: مهندس مسعود خوانسارى رئيس 

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن، كشاورزى تهران هم 
در اين مراسم اعالم كرد: بايد يكبار براى هميشه 
اين اصل را بپذيريم كه هيچ كشورى در سراسر 
جهان توسعه پيدا نكرده است مگر اينكه حضور 

بخش خصوصى را پذيرفته باشد.
وى افزود: امروز سخنى گزاف نيست اگر به 
پشتوانه اين تاريخ، فعاالن اقتصادى اعالم كنند از 
زمانه خود جلوتر بودند و در هميشه تاريخ قلبشان 

براى آبادانى اين خاك مىتپيده است.
رئيس اتاق تهران گفت : امروز مىخواهم با 
صدايى رسا بگويم در اين كشور از تاريخ گرفته 
تا منابع و زيرساختهايى كه در اختيار داريم نه 
وضعمان از 135 سال قبل بدتر است و نه مردان 
و زنان كارآفرينمان كمتراز نياكان خود به آبادانى 
كشور فكر مى كنند. پس چرا بايد نااميد باشيم؟

وى افزود: جاى تاسف است كه اعتماد و 
اميد در جامعه به شدت كاهش پيدا كرده است. 
طى دو سال گذشته با تصويب برجام اميدوارى 
و شـــوق كشور را فراگرفت. فعاالن اقتصادى با 
نشاط بيشترى كار كردند و روياى توسعه هر روز 
بيشتر درذهن و جان آنان نقش بست. اما از يك 
سو بدعهدى و كارشكنى آمريكا و از اطرف ديگر 
دوستان داخلى كه در نقش دشمن ظاهر شدند و 
بذر نااميدى را در جامعه كاشتند، همه آن تصورات 

متعالى را نقش برآب كردند.

خوانســـارى گفت:امـــروز مىخواهم به 
دولتمردان بگويم اين بخش خصوصى كه شما آن 
را به بازى نمىگيريد، با آنها مشورت نمىكنيد و 
تصميمات را بدون اطالع آنها با بخشنامه و ابالغيه 
اجرا مىكنيد، همان كسانى هستند كه حتى پيش
از مشروطه به فكر آينده كشور بودند و اكنون هم 
تمام زندگى و سرمايهشان را روى همين زمين به 
كارخانه تبديل كردهاند. نگاه بخش خصوصى ايران 
غيرسياسى و غيرجناحى است و آنچه مىخواهد 

آبادانى ايران اسالمى است.

وى افزود: بايد يكبار براى هميشه اين اصل 
را بپذيريم كه هيچ كشـــورى در سراسر جهان 
توسعه پيدا نكرده است مگر اينكه حضور بخش 
خصوصى را پذيرفته باشـــد. تركيه، چين، هند، 
مالزى، سنگاپور و ليست بلندبااليى از كشورها را 
مىتوان به عنوان شاهد مثال آورد. اما امروز قصد 

گاليه و شكايت ندارم. 
هدف ما از برگزارى اين مراسم تالش در 
جهت تغيير گفتمان قالب از ضديت با كارآفرينان 
به حمايت آنهاست.رئيس اتاق تهران افزود: امروز 
در هر محفلى حرف از گرانى، فســـاد، رانت و 
مفسدان است. اما سوال اين است كه كدام بخش 
خصوصـــى باريشـــه و غيررانتى را مىتوان در 
فهرست مفسدان يافت؟ اينكه فردى تازه به دوران 
رسيده يا برآمده از ثروت و رانت نفتى و ارزى 
در اثر سياســـتهاى غلط دولتها، جامعه را به 
فساد مىكشد و كارش را در پوشش يك شركت 
يـــا كارخانه صورى پيش مىبرد، آيا از او فعال 
اقتصادى مىسازد؟ نام كارآفرين را نبايد آغشته به 

اين گمراهىها كرد.
وى افزود: در همين روزها كه فشار تحريمها 
و تنگناهاى مالى بر اقتصاد كشور سايه انداخته، 
همچنان روزانه با كارآفرينانى مواجه مىشوم كه 
غمشـــان اين است كه خدايى نكرده ناماليمات 
اقتصـــادى آنهـــا را وادار به تعديل نيرو كند و 

شادىشان به اين گره خورده كه در پايان هر ماه
بتوانند سفره كارگرانشان را رنگين كنند. آيا اين افراد
را نبايد به مثابه «نمادهايى» از نگاه ملى و دينى به
جامعه معرفى كرد؟ آيا اين كارآفرينان نمىتوانند به
الگوهاى واقعى اين عصر و زمانه تبديل شوند؟ آيا
آنها كمتر از بازيگران، ورزشكاران يا سياستمداران

جان و زندگيشان را براى كشور گذاشتهاند؟
نامبـــرده تصريح كرد: اما چه تلخ كه اين
نمادهـــاى باور اراده ملى و اين نشـــانههاى از
خودگذشـــتگى در پس نگاه يكسويه و گاهى
برآمده از باورهاى كهنه بلوك شرق، به جامعه ايران
معرفى و شناسانده نشدند و چه حيف كه امروز
نسل جوان ايران به هر درى مىزند تا الگو بيابد
و نگاهش به چنين اشخاصى معطوف نمىشود و

البته كه اين از كمك كارى همه ماست.
وى افـــزود: امروز اگـــر اميد و اعتماد در
جامعه كم رنگ شـــده، ناشى از همين نگاهى
اســـت كه نمادها و مفاخـــر واقعى را منكوب
مىكند يا محصول دستگاه تبليغاتى است كه به
جاى تكريم كارآفرين و اقتصاد رقابتى، يكسويه
همه را ناصالح مىخواند. ســـوال اين است كه
آثار فرهنگى و دستگاههاى رسمى تبليغاتى تا چه
انـــدازه به كارآفرينان تريبون مىدهند يا آنها را

محترم مىشمارند؟
خوانســـارى گفت: امروز در پيشگاه شما
مردانى معرفى مىشوند كه چه در گذشته و چه
در زمان حال توانستهاند با تمام مشكالت اثراتى
از خود برجاى بگذارند كه قطعا ماندگار خواهد
ماند.وى افزود: جامعه ايران امروز نيازمند دميدن
روحى تازه است كه بتواند محرك نشاط و انگيزه
براى جوانان باشد و با اطمينان بايد بگويم كه روح
كارآفرينى، انگيزه، اميد، اعتماد، جسارت و ايمان
است و جامعهاى كه از اين مفاهيم عارى شود، در

دام ناماليمات گرفتار و به قهقرا مىرود.
رئيس اتاق تهران گفت: همه ما در اين مراسم
دور هم جمع شدهايم كه كارآفرينان سختكوش و
خستگىناپذير را ستايش كنيم. ما امروز با افتخار نه
تنها از آنها نام مىبريم كه مدال هم به گردنشان
مىاندازيم و تقديرشان هم مىكنيم چراكه معتقديم
اين بخش خصوصى است كه بايد به كارآفرينان
اعتبـــار بدهد و نه دولتها و اين كارآفرينها و
كارخانهها و صنايعاند كه در طول تاريخ ميراث

و يادگارشان مىماند و نه دولتها.
وى افـــزود: امـــروز بايـــد بىتوجه به
خطبندىهاى سياسى، بلندپروازىهاى اقتصادى
و رويـــا پردازىهاى منفعتطلبانه به فكر فرداى
اين سرزمين باشيم. حق جوانان اين كشور بيش
از اينهاست و آنها بايد ببينند و بشنوند كه در
روزهايى بســـيار ســـختتر و بدتر از اين هم
كارآفرينان تهديـــد را به فرصت تبديل كردند
و به روياهايشان رنگ واقعيت دادند.خوانسارى
گفت: مگر علىاكبر روفوگران خودكار بيك را در
شـــرايطى سهلتر از امروز راهاندازى كرد؟ اصغر
قندچى كارخانه ايران كاوه را در روزهايى آرامتر از

اكنون برپا كرد؟ اينها افسانه و قصه نيستند.
وى افزود: ما به جوانانى مانند خالق مجموعه
«كافهبـــازار و ديوار» مىباليم كه با نيروى جوانى
توانست بخشى از بازار ايران را دگرگون كند.

 از رفتار بزرگانى مانند مرحوم نيازمند الگو
مىگيريم و به ايمان راسخ كارآفرينانى مانند مرحوم

عالى نسب معتقديم.

تقدير از پيشكسوتان فرهنگى و اقتصادى در جشنواره«امين الضرب»
چهارشنبه 19 دي 1397ـ    2 جمادياالول  1440ـ    9  ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27193

 اعطاى نشان امين الضرب به دكتر محمد على موحد اعطاى نشان امين الضرب به دكتر عزت اهللا فوالدوند 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
شركت تعاوني مسكن كاركنان وزارت نفت (او.پي.جي) نوبت اول 

آگهى مزايده

 –

آگهى مزايده

_____

 –



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمان كردستان
لعابيران

سامانگستراصفهان
توليدمواداوليهداروپخش
نوسازيوساختمانتهران

فوالدمباركه اصفهان
س.صنايعشيمياييايران

ايرانارقام
سيمانشرق

توسعه معدني وصنعتي صبانور
پست بانك ايران

كالسيمين
شكرشاهرود

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
معدنيوصنعتيچادرملو
توسعهمعادنرويايران

نفتبهران
سرمايه گذاري پرديس

كاشيپارس
پتروشيمي جم

آبسال
سيمانبهبهان

سراميكهايصنعتياردكان
سرمايهگذاريسپه

صنايعكاشيوسراميكسينا
كويرتاير

كاشيالوند
گروه دارويي سبحان

سيمانخاش
معدني وصنعتي گلگهر

سيمانداراب
بيمه البرز

كمباينسازيايران
صنايعشيمياييفارس

پتروشيمي فناوران
پاكسان

پتروشيمي جم
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

سيمانكرمان
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

ذغالسنگنگينطبس
البرزدارو

شركت ارتباطات سيارايران
واسپاري ملت

گروهصنعتيبارز
سرمايهگذاري صنعتنفت  

پارسخزر
سرمايهگذارينيرو

سيمانشمال
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

بيسكويتگرجي
سيمانقائن

سرمايه گذاري ساختمان ايران
آلومراد

ايراندارو
حملونقلتوكا

داروسازيابوريحان
سپنتا

سيمانهگمتان
دشتمرغاب

گروهصنعتيسپاهان
داروپخش(هلدينگ)

فوالدخوزستان
سيمانفارسوخوزستان

معدنيامالحايران
نيروكلر

سازهپويش
بينالملليتوسعهساختمان

فرآوردههايتزريقيايران
قندلرستان

سرمايه گذاري اعتبارايران
خدماتانفورماتيك

پرداخت الكترونيك سامان كيش
صنايعشيمياييسينا

س.صنايعشيمياييايران
همكاران سيستم

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

سيمانفارس
سيمانغرب

صنايع سيمان دشتستان
داروييرازك

صنايعجوشكابيزد
خوراكدامپارس

سرمايه گذاري پارستوشه
گروه صنعتي پاكشو

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
ليزينگصنعتومعدن

صنعتيآما
فوالدخراسان

فوالداميركبيركاشان
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

سرمايه گذاري دارويي تامين
شيميداروئيداروپخش

سيمانهرمزگان
توليديمهرام
ليزينگايران

سرمايهگذاريمسكن
رادياتورايران

تامين سرمايه اميد
سبحان دارو

لنتترمزايران
كاشيسعدي

گروهصنعتيبوتان

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
نفتپارس

داروسازيفارابي
ماشينسازينيرومحركه

سيمانبجنورد
فيبرايران

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
داروسازيكوثر

مهركامپارس
سرمايهگذاريمليايران

داروسازي زاگرس فارمدپارس
پااليش نفت تبريز

پشمشيشهايران
پتروشيميخارك

فوالدآلياژي ايران
درخشانتهران

پرداخت الكترونيك سامان كيش
پااليش نفت تهران

پااليش نفت اصفهان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

فوالدكاوه جنوب كيش
سيمانشاهرود

سيمان فارس نو
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

پارسدارو
پتروشيميشيراز

پتروشيميآبادان
پتروشيمي پارس

نفت سپاهان
سيمانسپاهان

بيمه ملت
بيمه آسيا

كارخانجاتقندقزوين
توسعهمعادنوفلزات

پااليش نفت بندرعباس
موتوژن

موتورسازانتراكتورسازيايران
پارسسرام

صنايعخاكچينيايران
معادنمنگنزايران

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

نوردآلومينيوم
فرآوريموادمعدنيايران

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
كارتنايران

مليصنايعمسايران  
مليصنايعمسايران  

ايرانخودرو
باما

صنايعالستيكيسهند
پارسالكتريك

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
آلومينيومايران

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
ايرانتاير

كارخانجات توليدي شهيدقندي
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

پتروشيمي پرديس
پتروشيمي شازند

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

فرآوردههاينسوزايران
تراكتورسازيايران

سرمايه گذاري شفادارو
قندهكمتان

تجارت الكترونيك پارسيان
عمرانوتوسعهفارس

حفاري شمال
شيشهوگاز

صنعتيبهشهر
تكنوتار

فوالدمباركه اصفهان
توليدي چدن سازان

داروسازياكسير
كشتوصنعتچينچين
مليسربورويايران

سيمانتهران
شيشههمدان

دادهپردازيايران
گروه مپنا(سهامي عام)

سرمايهگذاريآتيهدماوند
سرمايهگذاريتوسعهملي

كنترلخوردگيتكينكو
سيماندورود

فرآوردههاينسوزآذر
لبنياتپاك

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
فرآوردههاينسوزپارس

ليزينگخودروغدير
داروسازياسوه

لولهوماشينسازيايران
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

داروسازيامين
دودهصنعتيپارس

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
سيمانمازندران

گروهصنايعبهشهرايران
سيمانصوفيان

قطعاتاتومبيلايران
گروه دارويي بركت

سرمايهگذاريبوعلي
مسشهيدباهنر

افست

ايرانترانسفو
نيرومحركه
پارسسويچ

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
بهنوشايران

بانكاقتصادنوين
مخابرات ايران

سختآژند
سيماناروميه

مارگارين
توسعهشهريتوسگستر

گلتاش
سرمايهگذاريشاهد

گروه دارويي سبحان
به پرداخت ملت

آسان پرداخت پرشين
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

صنايعريختهگريايران
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

لبنياتكالبر
ماشينسازياراك

ليزينگ ايرانيان
فروسيليسايران

سرمايهگذاريصنعتومعدن
صنايعآذرآب

سرمايهگذاريبهمن
الكتريكخودروشرق

سيمانخزر
سيمانآرتااردبيل

پمپسازيايران
سرمايهگذاريسايپا
داروسازيزهراوي

كيميدارو
ايرانياساتايرورابر

بانك خاورميانه
كابلالبرز

صنايع پتروشيمي خليج فارس
كربنايران

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
پالسكوكار

سالمين
بانككارآفرين

ايركاپارت صنعت
داروسازيجابرابنحيان

سرماآفرين
مهندسينصيرماشين

گروهبهمن
ايرانمرينوس

نوردوقطعاتفوالدي
داروسازيسينا

پارسمينو
ليزينگ رايانسايپا

نيروترانس
المپپارسشهاب

قندنيشابور
داده گسترعصرنوين-هايوب

پارسخودرو
فنرسازيخاور

گروه توسعه صنعتي ايران
سايپاشيشه

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
كمكفنرايندامين

آهنگريتراكتورسازيايران
شهد

زامياد
توليديكاشيتكسرام

سيماناصفهان
بانكپارسيان

ريختهگريتراكتورسازيايران
بيمه ما

بيمه دانا
قندمرودشت

چرخشگر
داروسازيابوريحان

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
سرمايهگذاريخوارزمي

داروسازيروزدارو
بيمه پارسيان

كارخانجاتداروپخش
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

قنداصفهان
جامدارو

كارت اعتباري ايران كيش
سايپا

مهندسينصيرماشين
پگاهآذربايجانغربي

توليدمحورخودرو
كشاورزيودامپروريمگسال

قندثابتخراسان
بانك پاسارگاد

تايدواترخاورميانه
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

بانك ملت
بانك سينا

داروييلقمان
رينگسازيمشهد

كشتوصنعتپياذر
بانك تجارت

تامينماسهريختهگري
سايپاآذين

فنرسازيزر
بانك صادرات ايران

سيمانايالم

6840
2131

5253
4360
4616
2230
2277
2245
2976
3419
2070
9261
1151

2665
12916
16110
1293
1620

7493
1800
1168
1150

6898
1200

2370
1190

1840
2758
6723
2534

875
15115
3587
2865
2550
2190

4401
12500
4105
1120

6751
1574
1592
5099

2830
1747
1068

7870
8049

17700
2680
1336
4350
4675
4583
6615

928
3590
2860
2446

886
1340

4384
9961
1069
1790

5888
1134
3280
2034
2137
5795
1669
5801
2740
1031
2113
1379
6900
9999

13000
8262
3015
1345
3101
2195
2780
4267
3679
1335
4256
4040
2630
1037
2150
1930
4910

1575
4408
3184
1360
1320
3200

31
-33
-22
-42

-231
-65

11
-19

-53
23
13

-119
-8

-17
-356

23
-40

2
-8

8
2

-2
-21

-2
-21

1
-7

-65
-353

11
-12

-353
-19
-31
-18
-16
-97

-117
-20

2
-353

-81
-29

11
15

-5
-12

-178
-423
-243

-62
-11
-2

-120
31

-125
-13

-166
-91
-29
-12
-29

-44
-254

-20
-35
208
-15

-120
-55
-61
-21
-17

26
-82
-18

18
-30

-132
-302

11
-244
-114
-48
-73
-66
-74
-120
-126
-38

-138
-146
-123

-29
-99

-47
-193

-82
-171
-110
-43
-58

-317

2064
9605
7629
1736
6841
1791
2194
2070
2670
2027

10842
15103
5566

38881
2562
8850

16769
5280

7844
1931

3698
1514

5608
4790
11619
5841
4035

34700
29315

1023
2596
1734
7450
4690

10580
6444
3465

9111
17097
6249
1772
2151
2600

27500
7040

18814
2799
2804
3072
9024

3325
5797
1793
3220
4501
3902
3090
1470

12850
5160
2939
2130
10900
3800
3850
9676
2509
1819
2701

6630
3650
4140
4900

4484
7450
11399
4487

1560
3336

3170
5690
1919
1915

11630
1149
2170
1640
6197
6030
1530
6500
4220

2883
3200
8184
1195
1580
1520
2250
1791

1472
1578
7360
5580

98
457
363

82
325

85
104
98

127
96

515
444
265

1851
122
421
650
201

283
91

133
63

267
140

553
278
145

1215
916
39
100
73

298
190
94

306
76

433
463

171
36
70
61

816
261
895

72
77
78

253
91

181
9

153
118
-9
-2
26

173
83
63
49

220
119

128
107

81
55
45

162
78

142
98
41

177
134

110
37
58
30
54
26
81
29
24
36
37

146
177

48
59
58

115
13

164
38
44
26
18
18

34
56
48

167

998
2340
1599

5480
2390
4850
4720
3240

919
4588

2014
8050
2900

14000
4800
4480

14479
1608
7250
10100

3753
23999

2870
2122

3750
5059
3541
1535
9630
6630
1620
1091
929

3080
44804
10287
11640

870
3402
1920

5070
4570
19000
1152

3565
4702

15500
1158
1270
2149
5125

11125
2822
4420
1730
1750
6800

36000
2440

13080
4621

11536
8419
1510

22959
5578

18578
891

7200
6399
2622
11501
16119

15168
4663
5507

9
13744

5820
4650
2472
10270

8061
7300
2902

21650
10990
1310

2531
8650

10782
4432
5812
3870
6662

34796
885
884

2460
1589

3625
5052
1954
8299

28
4
3

-11
27
48
57
-1
12

46
72
91
6

457
40
50

276
-14

57
195

-72
309

31
55
57
-8
16
13

457
29
13

-12
6

39
388

44
52

-7
-9
44
56

-20
74

1
-19
-21

-228
4

14
21

121
120

1
14

-12
2

111
76
40

622
-50
321
-51
-23

95
6

451
-2

104
11

-122
-19

0
66

0
11
0

-723
-306

72
-130

53
-163

-39
-4

-499
119
-8

-42
-44

-237
-233

-110
5

-88
-1831

0
0

-43
-8
17

-247
-31
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

عضو هيات عامل و معاون طرح هاى توسعه معدن و صنايع معدنى 
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، بورس كاال را تجربه اى
بين المللى دانست كه بايد بيشتر از ظرفيت ها و ابزارهاى آن در صنعت 

فوالد و صنايع معدنى استفاده شود. 
به گزارش پايگاه خبرى بورس كاال،، اردشير سعدمحمدى اظهار كرد: 
بورس كاال طى سال هاى گذشته در بحث شفافيت و واقعى شدن قيمت 
محصوالت فوالدى و معدنى بسيار كمك كرده و توصيه مى شود همه فعاالن 
صنعت به مكانيسم معامالتى اين بازار احترام بگذارند و محصوالت خود را 
در اين بستر معامالتى شفاف معامله كنند؛ چراكه عرضه محصوالت فوالدى 

و معدنى در بورس هم به نفع توليدكننده و مصرف كننده است.
به گفته سعدمحمدى، بورس كاال به عنوان يك تجربه بين المللى، در 
اين سال ها توانسته بهترين اتفاق را در بخش عرضه و تقاضا براى صنعت 
فوالد و صنايع معدنى در كشور رقم بزند؛ به همين دليل بايد معامالت آن 

را در صنايع مختلف از جمله صنايع فوالدى و معدنى توسعه بخشيد.
عضو هيات عامل ايميدرو با بيان اينكه بيش از 11 سال از تأسيس 
بـــورس كاالى ايـــران مى گذرد و در آينده نقش و جايگاه اين بورس در 
اقتصاد ملى ارتقا پيدا مى كند، بورس كاال را بازارى قانونمند دانست كه 
طى اين مدت توانسته با ايجاد مكانيسم هاى هدفمند، فرصت هاى مناسبى 

را در اختيار صنعتگران قرار دهد.
وى بـــه مزايـــاى راه اندازى بورس كاال پرداخت و اظهار كرد: ايجاد 
شفافيت در روند كشف قيمت ها و همچنين نحوه دادوستد محصوالت از 
جمله مزاياى بورس كاال در اين سال ها بوده است به طوريكه اين بورس 
با فراهم كردن سيستم هاى عملياتى براى بنگاه ها و واحدهاى توليدى باعث 
شده تا آنها به طور مستقيم با مشتريان خود در يك مكان مشخص ارتباط 

پيدا كنند و اين مهم به شفافيت اقتصادى كشور كمك كرده است.
به گفته ســـعدمحمدى، بورس كاال نياز دارد تا مطابق با شرايط روز 
و تكنيك هاى بازارهاى مالى دنيا در مسير پيشرفت قرار گيرد كه توسعه 
ابزارهـــاى مالـــى و ارايه خدمات متنوع به صنايع هم در همين رابطه در 

جريان است.
ســـعدمحمدى در پايان به نقش ابزارهاى نوين مالى در تأمين مالى 
صنايع اشـــاره كرد و گفت: بورس كاال طى ســـال هاى گذشته با طراحى 
ابزارهاى نوين مالى توانسته به تأمين مالى صنايع كمك كند اما با توجه 
به مشكالت نقدينگى كه وجود دارد، حجم اين تامين مالى ها از بورس 

كاال بايد افزايش يابد.

آثار مثبت راه اندازى بورس كاال 

در صنعت فوالد

مديرعامل شركت بورس تهران 
ضمن بيـــان اينكه همه فعالين بازار 
سرمايه با اين كانون در ارتباط هستند، 
گفت: سعى كرديم همواره از نظرات 
كانون نهادها و كانون كارگزاران  بهره 

بردارى كنيم. 
به گزارش روابط عمومى بورس 
تهـــران، على صحرايى با بيان اينكه 
ارزش بازار رشد قابل توجهى داشته 
است، افزود: ارزش بازار بورس تهران 
از ابتداى ســـال تاكنون از 382 هزار 
ميليارد تومـــان به 612 هزار ميليارد 
تومان رسيده و بالغ بر60 درصد رشد 

داشته است.
وى بـــازار ســـرمايه را از نظر 
بازدهى و شـــاخص در جايگاه قابل 
قبول دانست و افزود: شاخص بورس 
تهران نســـبت به ابتداى سال با 67
درصد افزايش همراه شـــده است و 
جايگاه  بورس تهران از نظر رشـــد 
شاخص بورس هاى منطقه رتبه اول 

را در اختيار دارد.صحرائى رشد ارزش 
معامالت بـــورس تهران را كه يكى 
از محورهاى نقدشوندگى است 170
درصـــد بيان كـــرد و ادامه داد: طى 
ســـال جارى ارزش معامالت چهار 
بورس كشور رشد كرده است ارزش 
معامـــالت بورس تهران  هم  با 123
هزار ميليارد تومان رشد قابل توجهى 
داشته است.ســـهم بورس تهران در 
ارزش كل معامالت بازار ســـرمايه  
35 درصـــد، بورس كاال 42 درصد، 
فرابورس 20 درصد و بورس انرژى 
3 درصد اســـت.وى راه اندازى ابزار 
آتى سبد سهام را يكى از اقدامات مهم  
سال جارى دانست و گفت: براى راه 
اندازى اين ابزار تالش بسيارى شد و 
اكنون فقط با گذشت 16 روز كارى  
از شروع فعاليت آن ارزش معامالت 
در اين روش داد و ستد به 17 ميليارد 
تومان رســـيده كه در مقايسه با راه 
اندازى  آتى تك سهم آمار بسيار خوبى 
است انتظار داريم همه مجموعه ها و 
فعالين بازار سرمايه به سمت استفاده 

از اين ابزار حركت كنند.
مديرعامل بورس تهران آمارى 
از وضع ارزش معامالت بازار را ارايه 
داد و گفت:  جمع ارزش بازار بورس 
و فرابورس حدود 830 هزار ميليارد 
تومان اســـت كه برابر با 40 درصد 
GDPكشور است. حجم  داد و ستد 

فعالين حقيقى بازار به 51 درصد خريد 
و 49 درصد فروش رســـيده و 3800

ميليارد تومان خريد داشته اند كه اين 
ارقام نمايانگر اهميت افراد حقيقى و 

توجه مردم به بازار  است.
وى خاطرنشان كرد: در بورس 
تهران 323 شركت فعال هستند كه از 
اين تعداد 186 شـــركت در بازار اول 
و 137 شـــركت در بازار دوم فعاليت 
مى كنند، «پى بر اى» كل بورس تهران 
6/9 مرتبه و نسبت P/E    تعداد 30

شركت برتر بورس 4/7 مرتبه است و 
اين نشان از ظرفيت رشد بورس نسبت 
به ساير بازارها دارد و انتظار مى رود  
بخشى از نقدينگى موجود در كشور 

را به سمت بورس سوق دهيم.
مدير عامل بـــورس تهران به 
تسهيل دسترسى مردم، سرمايه گذاران 
و ناشران به بازار اشاره كرد و گفت: 
دسترســـى به بازار براى همه مردم 
تسهيل شـــده و ورود شركت ها به 

بازار بايد آسان شود.
على صحرايى به ساير اقدامات 
توســـعه محور در بازار سرمايه اشاره 
كرد و گفت:  گسترش ضريب نفوذ 
بورس تهران در كشور با  تقويت و 
راه اندازى 22 تاالر منطقه اى صورت 
پذيرفتـــه اســـت و  108  كارگزار 
با حدود 1730 ايســـتگاه  دسترسى 
سراسرى به بازار سرمايه ايجاد كرده 
و به مردم خدمـــات ارايه مى كنند 
دسترسى برخط  هم  فراهم شده و 35
درصد معامالت بورس تهران از طريق 

معامالت بر خط انجام مى شود.

مديرعامل فرابـــورس ايران 
گفت: هماكنون به دنبال عضويت 
پيوسته سازمان بورس در آيسكو، 
بازار سرمايه ايران در جايگاه خوبى 
در ســـطح بينالمللى قرار گرفته 
اســـت و اين مسئله كمك مىكند 

WFE تـــا عضويت بورسها در
تحكيم شود.

به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، اميرهامونى با اشاره 
به اينكه تا دو سال پيش داده هاى

مربوط به بـــورس ايران در ابعاد 
جهانى منتشر نمى شد، ابراز داشت: 
امـــا هم اكنون، اعـــداد مربوط به 
معامالت بازار ســـرمايه كشور، به 

WFE صورت ماهانه در ســـايت
منتشر مى شود.

وى بـــا تاكيد بر اينكه ايران 
هـــم اكنون در بازار بدهى جايگاه 
خوبـــى در دنيا دارد، افزود: در دنيا 
بازار اوليه بدهى، بازار بزرگى بوده 
و بازار ثانويه ضعيف است اما در 
ايران بازار ثانويه رشد خوبى داشته 
و در جايگاه بين المللى هم وضع 
خوبـــى دارد.مديرعامل فرابورس 
ايران تصريح كرد: در حال حاضر 
به لحاظ ارزش معامالت بازار ثانويه 
بازار بدهى در غرب آسيا اول هستيم 
و در دنيا حرفى براى گفتن داريم به 
طورى كه دو كارگزارى ايرانى يعنى 

كارگزارىهاى بانك پارسيان و ملت 
در رتبهبندى فدراسيون بورسهاى 
اروپايى و آسيايى در جايگاه سوم 
برترين كارگزاران عضو فياس در 

زمينه بازار بدهى قرار گرفتند.
اميـــر هامونى به طرح جديد 
سازمان ملل در باره بورسها اشاره 
كرد و گفت: بر اساس طرح جديد 
ســـازمان ملل بورسها بايد هدف 
پايـــدارى در زمينههايى همچون 
مديريت منابع آبى، اشتغال و ... را 
مدنظر قرار دهد و فقط به مســـاله 
شفافيت و نقدشوندگى توجه نكنند.

ما هم بر اساس ظرفيتهاى سامانه 
كـــدال مىتوانيم بحث «پايدارى» 
را به موازات ارتقاى شـــفافيت و 
كارايى بازار ســـرمايه پيش ببريم 
چراكه اطالعات موجود در سامانه 
كدال مى تواند با شاخص سازى و 
تحليل ديتاهاى به روز، به تصميم 
سازى صحيح سياستگذاران كمك 
كند.به گفتـــه وى ما هماكنون در 
بازار ســـرمايه نيازمند بازتعريف 
مرز محرمانگى در انتشـــار دادهها 
و ابزارســـازى هستيم، بهرهگيرى 
از روشهاى مجهولسازى دادهها 
كمك مىكند ديتاهاى بازار سرمايه 
به درســـتى در اختيار كاربران قرار 
گيرد.از ســـوى ديگر بهرهگيرى از 
سازوكار سندباكس (جعبه شنى)، 

فرايند راهانـــدازى ابزارهاى مالى 
جديـــد و تدوين مقررات را كوتاه 
مىكند چراكه تســـريع در زمينه 
طراحى و اجراى ابزارها، از الزامات 

فعلى بازار سرمايه است.
مديرعامل فرابـــورس ايران 
يكـــى از نقاط قوت اليحه بودجه 
ســـال 1398 را توجه به عمليات 
بازار باز دانســـت و گفت: در اين 
اليحه به دولت اجازه داده شـــده 
در صـــورت اجراى عمليات بازار 
باز و توثيق اوراق مالى اســـالمى 
دولتى نزد بانكها توســـط بانك 
مركزى، بخشى از بدهىهاى قطعى 
و حسابرسى شده خود به بانكها 
كه در چارچوب قوانين و مقررات 
تا پايان سال1397 ايجاد شده است، 
تا سقف دويست هزار ميليارد ريال 

را بهادارسازى كند.

رشد 60 درصدي ارزش بازار بورس تهران

رتبه اول بازار ثانويه ايران در غرب آسيا

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/10/18)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/437

ميليون ريال 7/119/861

180/012 معامله 

ميليارد ريال   6/229/389

بازار در يك نگاه
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آگهى تغييرات شركت هتل رستوران تاج زرين خزر 
سهامى خاص به شماره ثبت 1080 و شناسه ملى 10861999747

آگهى تغييرات شركت ديزين آب ميامى سهامى خاص
 به شماره ثبت 979 و شناسه ملى 10102909678

آگهى تغييرات شركت صنايع غذايى مهرشهر مهران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3530 و شناسه ملى 10100219565

آگهى تغييرات شركت پشتيبانى توليدى ايده آل فاتك شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3821 و شناسه ملى 10320889747

آگهى تغييرات 
شركت پروفيل سازان اجاق شركت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 442 و شناسه ملى 10103397602

– –

آگهى تغييرات شركت توليدى آجر ماشينى فدك گلوگاه
 سهامى خاص به شماره ثبت 126 و شناسه ملى 10760030790

آگهى تغييرات شركت تابان ابنيه كوپال شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 13772 و شناسه ملى 14007415399

آگهى تغييرات
 شركت راه و ساختمان كوپ تالر سازه سهامى خاص

 به شماره ثبت 11922 و شناسه ملى 10760394674

آگهى تغييرات شركت راه و ساختمان كوپ تالر سازه
 سهامى خاص به شماره ثبت 11922 و شناسه ملى 10760394674

آگهى تغييرات شركت زگال شمال شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2730 و شناسه ملى 10720161906

تاسيس شركت با مسئوليت محدود سفرهاى على بابا رشت

آگهى تغييرات شركت بارمان اساس آروند سهامى خاص
 به شماره ثبت 13197 و شناسه ملى 14006668617

آگهى تغييرات شركت شير كوهى سبالن سهامى خاص 
به شماره ثبت 830 و شناسه ملى 10240035251

آگهى تغييرات شركت مجتمع كشت صنعت كشاورزى پيشگامان كاسپين كوثر 
سهامى خاص به شماره ثبت 429 و شناسه ملى 10100700740

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/10/30
شركت صنعتي و معدني كانسرام (سهامي خاص)

عملكرد سال مالي منتهي به 97/6/31
 به شماره ثبت 220845 و شناسه ملي 10102621457

هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/10/30
شركت مهندسين مشاور پارت رايان ورنا (سهامي خاص)

 عملكرد سال مالي منتهي به 97/6/31
به شماره ثبت 283534 و شناسه ملي 10103193965

هيئت مديره

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
موسسه /انجمن پايشگران حامى محيط زيست

–

هيات مديره انجمن 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبتدوم) 

هيئتمديره شركت تعاوني خاص كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت افق توسعه انرژي 
خليجفارس (سهاميخاص)  به شماره ثبت 385926 و شناسه ملي 10320355408

هيئتمديره 

آگهي مناقصه عمومي يك مر حلهاي 
نوبت اول 

www bpps ir www tavanir org ir

شركت مديريت توليد برق بيستون 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت سرمايهگذاري ارزشپژوه (سهاميخاص) 
با شماره ثبت: 229164 و شناسه ملي: 10102612662

هيأتمديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت سرمايهگذاري ارزشپژوه (سهاميخاص) 

با شماره ثبت: 229164 و شناسه ملي: 10102612662

هيأتمديره 
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كرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي، سياست ايران را جلوگيري از بحران و 
تنش زدايي دانست و گفت: جمهوري اسالمي 
بناي افراطي گري ندارد و آنچه بر سياست كشور 
ما كماكان حاكم است تنش زدايي و جلوگيري از 
گسترش بحران است.  حشمت اهللا فالحت پيشه 
با تاكيد بر اينكه عصر افراط و افراطي گري پايدار 
نيســـت و باقي نخواهد ماند، افزود: حكومت 
خوب، حكومتي است كه دوران افراط را خوب 
بگذراند و ما بايد اين دوران را پشت سر بگذاريم 

تا پايداري ما حفظ شود. 
وي آثار تصميمات مجلـــس بر فعاالن 
اقتصادي را موثر دانســـت و افزود: پيامد اين 
سياســـت ها و قوانين در حوزه اقتصادي كمتر

 ديده مي شود. 
رئيس كميســـيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با اشاره به نظرات مساعد فعاالن 
اقتصادي اســـتان براي حل مسائل اقتصادي و 
كاهش اثرات تحريم ها، گفت: جلسه ويژه اي 
براي كرمان در كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با موضـــوع اتباع خارجي و 
مسائل اقتصادي استان كرمان خواهيم داشت و 

مسائل مختلف را پيگيري مي كنيم. 
فالحت پيشه با اشاره به برگزاري جلسات 
متعدد اعضاي اين كميسيون با فعاالن اقتصادي 
اتاق هاي بازرگاني سراســـر كشور، تاكيد كرد: 
براي احكامي كه بايد ذيل بودجه قرار بگيرد، 
مجموعه نظرات اتاق هاي بازرگاني را مي گيريم 
و از نظرات آن ها در تصويب قوانين اقتصادي در 

شرايط فعلي استفاده مي كنيم. 
وي با اشـــاره به حقوق دوطرفه دولت 
و فعـــاالن اقتصادي در زمينه پيمان ســـپاري 
ارزي گفت: موضوع خســـارت پسته از محل 
مـــاده 12 قابل پرداخت اســـت و منابع مالي 
ما به خاطر قيمت نفـــت و صادرات تقويت 
شـــده اســـت و امكان كمك در اين زمينه

 وجود دارد. 
فالحت پيشه افزود: استان كرمان، استاني 
توسعه اي است و بايد شرايط پايدار توسعه اي، 
صادراتي و شـــاخص هاي پايدار اقتصادي آن 

حفظ شود. 
رئيس اتاق بازرگانـــي كرمان هم در اين 
نشست با تأكيد بر اينكه بزرگ ترين خسارات 
كشاورزي در حوزه پســـته و خرما در طول 
50 سال گذشته در اســـتان كرمان اتفاق افتاده 

است، اظهار داشـــت: سربازان حوزه اقتصاد و 
سربازان جبهه توليد در كشور به حال خود رها 
شده اند و اگر به داد آنها نرسيم با بحران جدي

 روبه رو مي شويم. 
سيدمهدي طبيب زاده با بيان اين كه كشور 
از لحـــاظ اقتصادي شـــرايط مطلوبي ندارد، 
افزود: ما در جنگ اقتصادي به ســـر مي بريم 
و عالوه بر اينكه سربازان عرصه اقتصاد بدون 
پشـــتوانه مانده اند پشـــتيبانان آنها هم آرايش 

جنگي ندارند. 
وي سپس با اشاره به شرايط بد خودروسازي 
كرمان گفت:خودروسازي كرمان اخيرا تعديل 
نيرو داشته است و با توجه به اين معضل كه هر 
نفر بيكار آسيب هاي زيادي در جامعه به همراه 

دارد در اين باره بايد تدابيري انديشيده شود. 
  رئيس و اعضاي كميســـيون امنيت ملي 
مجلس شوراي اسالمي همچنين در جريان سفر 
به استان كرمان، از اردوگاه مراقبتي اتباع خارجي 
ديدن كردند و از نزديك در جريان شرايط اين 

اردوگاه قرار گرفتند. 
در اين بازديد از زحمات مسئوالن استان 
كرمان در زمينه اسكان و خدمات رساني مطلوب 

به اتباع خارجي تقدير شد. 

فالحت پيشه: جلوگيري از بحران و تنش زدايي
در دستور كار ايران است  

     تبريزـ  خبرنگاراطالعات: اســـتاندار آذربايجان 
شرقي گفت: جنگل هاي ارسباران از سرمايه هاي طبيعي 

منطقه است و نبايد به تاراج برود.
محمدرضا پورمحمدي  در جلسه شوراي برنامه  ريزي

آذربايجان شرقي با اشاره به انتشار اخبار مربوط به قطع 
درختان جنگل هاي ارسباران طي روزهاي اخير افزود: 
اين جنگل ها در كنار حوزه گردشـــگري و منابع طبيعي 
از مزيت هاي نسبي اســـتان آذربايجان شرقي به شمار 

مي روند.
وي با بيـــان اينكه بايد از اين جنگل ها محافظت و 
نگهداري كرد و جلوي خروج سرمايه هاي طبيعي از استان 
را گرفت، اظهار داشت: اجازه سوء استفاده از جنگل هاي 

ارسباران را به كسي نمي دهيم.
پورمحمدي با اشاره به اينكه برخي ادارات و نهادهاي 
دولتي در مـــورد جلوگيري از قطع درختان جنگل هاي 
ارسباران مسامحه كرده اند، يادآور شد در اين خصوص 
كميته ويژه بررســـي اين موضوع در استانداري تشكيل 

مي شود.
استاندار آذربايجان شـــرقي با تاكيد بر ضرورت 
مشخص شـــدن وضعيت حمل چوب گفت:  بايد يك 
بار براي هميشه مشخص شود كه چطور حمل چوب 
در يك اســـتان قاچاق اســـت و در استان ديگر قاچاق 
محسوب نمي  شود.پورمحمدي با اشاره به ضرورت ايجاد 
حساسيت هاي عمومي در خصوص قطع درختان و بيان 
آن در خطبه هاي نماز جمعه تبريـــز، ادامه داد: مديران 
ادارات بايد قبل از بروز اين حساسيت ها به اين موضوع

 رسيدگي مي كردند.
وي با اشـــاره به تدوين ســـند آمايش سرزميني 
آذربايجان شرقي گفت: سند آمايش روابط منطقي انسان، 
فضا و فعاليت ها است و به دنبال تندوين اين سند بايد 

اسناد توسعه شهرستان   ها نيز تدوين شود.
استاندار آذربايجان شـــرقي با تاكيد بر اينكه براي 
توسعه اين اســـتان بايد برنامه ريزي هاي علمي انجام 
شـــود، گفت: برنامه راهبردي استان بايد كمي جزيي تر 
بـــه موضوعات مختلـــف مانند صنعت، توســـعه و 

فرهنگ بپـــردازد و نبايد فقط امـــور روزمره را مدنظر 
قرار دهد. 

استاندار آذربايجان شرقي، خواستار توجه بيش از 
پيش مديران و تيم هاي مديريتي آن ها به حل مشكالت 
استان شد و اظهار داشت: رســـيدگي به امور استان در 
شرايط كنوني نيازمند همت دوچندان مديران ادارات و 
نهادهاي دولتي و غيردولتي است در اين زمينه بايد بيشتر 

از معمول تالش شود.
يادآوري مي شـــود كه در روزهـــاي اخير فيلمي 
مربوط به آنچه كه گفته مي شـــود قطع و حمل درختان 
در جنگل هاي ارســـباران اســـت، در فضاي مجازي 
منتشـــر شـــد كه واكنش هاي تند افـــكار عمومي را
 به دنبال داشت.هر چند كه مديران نهادهاي مسئول مانند 
حفاظت محيط زيست، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي 
آذربايجان شـــرقي در واكنش به اين فيلم اعالم كردند 
كه درختان قطع شده مربوط به باغ هاي شخصي است، 
اما تعداد زياد آن ها نگراني دوستداران محيط زيست و 

درخواست آنان براي مقابله با اين وضعيت را برانگيخت.
گفته مي شود ممنوعيت قطع درختان در جنگل هاي 
شمال كشور به دليل تنفس يكساله آن ها، باعث شده است 
دالالن چوب اين بار به جان درختان منطقه ارســـباران 
بيافتند و از مشكالت اقتصادي و معيشتي كشاورزان منطقه 

نهايت سوء استفاده را كنند. 
توقيف كاميون هاي حامل درختان

 دادستان عمومي و انقالب مركز آذربايجان شرقي 
از توقيـــف كاميون هايي كه درختان قطع شـــده را بار

زده اند، خبر داد.
موسي خليل اللهي با اشاره به قطع درختان در منطقه 
ارسباران گفت: با ابراز تأسف، انتظار مي رفت دستگاه هاي 
ذي ربط گزارش قلع و قمع درختان ارسباران را به دستگاه 
قضايي گزارش دهند ولي ما خود از طريق رسانه ها از قطع 

درختان منطقه ارسباران اطالع يافتيم. 
هر چند كه دستگاه قضايي استان آذربايجان شرقي 
اواخر هفته گذشته با برگزاري جلسه فوق العاده به رياست 

رئيس دادگستري كل اســـتان به موضوع قطع درختان 
منطقه ارسباران ورود پيدا كرد و در اين خصوص معاون 
پيشگيري دادگستري كل آذربايجان شرقي مأمور رسيدگي 
شد و از طرفي دادستاني هاي اهر، ورزقان، كليبر، خداآفرين 
و جلفا مأمور شدند تا گزارشي جامع و تحليلي از وضعيت 

موجود به دادگستري استان ارائه دهند.
وي با تأكيد بر اينكه پاسخ هاي مديران دستگاه هاي 
مربوطه به هيچ عنوان قانع كننده نيست، يادآور شد: بايستي 
در اين خصوص كه حساسيت و مطالبه مردم و رسانه ها 
وجود دارد، با آن ها شفاف سخن گفته شود، به طوري كه 

اگر براي قطع درختان مجوز داده اند، شفاف بگوييد.
دادستان عمومي تبريز گفت: قانون منع تغيير كاربري 
اراضي زارعي و باغي براي ممانعت از قطع درختان باغات 
نافذ اســـت و يكي از مصاديق تغيير اين كاربري نيز قلع 
و قمع درختان است كه در منطقه ارسباران اتفاق افتاده 

است.
خليل اللهي اظهار داشـــت: اگر آقايان مي گويند 
هدف از صدور مجوز بـــراي قطع درختان اصالح و از 
بين بردن بيماري هاي آن ها بوده اســـت، چرا اين تعداد 
درخت در بازه زماني مشـــخص نياز به اصالح و قلع و 
قمع دارند و چرا در ســـال هاي قبل مجوز قطع درختان 
در اين حد صادر نمي شـــد؟ مردم در اين باره پاســـخ

 شفاف مي خواهند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ابزار قانوني براي 
جلوگيري از قطع درختان حتي در باغات شخصي وجود 
دارد يا خير، گفت: هيچ كســـي حق ندارد بگويد چون 
باغ ملك شـــخصي او است، حق دارد درختان آن را قلع 

و قمع كند.
وي افزود: به پليس راه آذربايجان شـــرقي دستور 
داده ايم كه خروج هرگونه چوب، الوار و درخت به هر 
نحوي از استان ممنوع است و اگر كسي اقدام به حمل 
درختان قطع شـــده كند پليس راه ها مكلف به توقيف 
خودرو او هستند و تأكيد مي كنيم هر فردي در هر مقام كه 
باشد در اين زمينه تخطي كند، با برخورد قانوني دستگاه 

قضايي مواجه خواهد شد. 

آمادگي بانك «ملل» براي ساخت تله كابيناستاندار آذربايجان شرقي: جنگل هاي ارسباران نبايد به تاراج برود
كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: سي و نهمين جلسه شوراي گفتگوي 
دولت و بخش خصوصي با حضور استاندار كرمانشاه در اتاق بازرگاني 

كرمانشاه تشكيل شد.
اســـتاندار كرمانشاه در اين نشســـت گفت: همايش فرصت هاي 
سرمايه گذاري اســـتان كرمانشاه ويتريني است كه مي تواند ظرفيت هاي 

كرمانشاه را در معرض ديد سرمايه گذاران قرار دهد.
هوشنگ بازوند با اشـــاره به همايش فرصت هاي سرمايه گذاري 
كرمانشاه كه قرار است در تهران برگزار شود، افزود: اين همايش ويتريني 
اســـت كه زيبايي ها، ظرفيت ها، قابليت ها و ثروت هاي كرمانشاه را در 

معرض ديد همه خصوصاً سرمايه گذاران قرار مي دهد.
استاندار كرمانشاه از اين همايش به عنوان نقطه عطفي براي توسعه 
پايدار كرمانشاه اعالم كرد و گفت: هرچه اين همايش را بهتر برگزار كنيم، 

سود و فايده آن براي استان كرمانشاه بيشتر است.
بازوند ادامه داد: اين همايش به نوعي شـــب قدري براي كرمانشاه 
اســـت كه بايد از آن براي جذب سرمايه گذار و توسعه استان كرمانشاه 

استفاده كنيم.
او خواستار پاي كار آمدن دستگاه ها در بخش هاي مختلف و تهيه 
تفاهمنامه از سوي آنها براي امضا با سرمايه گذاران شد و گفت: اگر 20 تا 
30 درصد اين تفاهمنامه  ها نيز تبديل به قرارداد شود، براي استان كرمانشاه 

فرصت خوبي است.
بازوند در ادامه از حضور شخصيت هاي مهم و برجسته كشور مانند 
رئيس يكي از قواي سه گانه، رئيس كل بانك مركزي، وزير نفت و حضور 
وزير كشور در اين همايش هم خبر داد و گفت: حضور اين افراد كه در 
كمتر همايش استاني مشابه آن ديده شده بيانگر اهميتي است كه مسئولين 

كشوري براي استان كرمانشاه قائل هستند.
استاندار كرمانشاه همچنين از اعالم آمادگي بانك ملل براي اجراي 
طرح تله كابين كرمانشاه و ساخت مجتمع خدمات رفاهي بين كرمانشاه و 
بيستون خبر داد. كيوان كاشفي رئيس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه هم از 
فراهم شدن همه امكانات و زيرساخت ها براي برپايي اين همايش خبر 
داد و گفت: بيش از 560 نفر براي حضور در اين همايش دعوت شدند.

علي محمدي مديركل امور اقتصادي استان كرمانشاه نيز گفت: در 
اين همايش چهار پروژه كه دو مورد آن در بخش كشاورزي، يك مورد 
در بخش صنعت و يك مورد در حوزه درماني است انعقاد قرارداد خواهد 
شد. او افزود: اين همايش به طور كامل با هزينه بخش خصوصي اجرا 
شده اســـت.محمدي گفت: هيچ اعتبار دولتي براي برپايي اين همايش 

هزينه نشده است.

21 طرح عمراني
 در اميريه دامغان درحال اجراست  

دامغانـ  خبرنگار اطالعات: 21 طرح عمراني درشهراميريه دامغان 
درحال اجراست.  

  شهردار اميريه دامغان بااعالم اين خبر افزود:اين طرح هاي عمراني 
با اعتبار 25 ميليارد ريال در حال اجرا است كه درصورت تحقق بودجه 

پيشنهادي تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد. 
مهندس محمدعوض آباديان گفت: شهر اميريه حدود 20 ميليارد 
ريال طرح در بخش ســـرمايه گذاري دارد كه شامل مجتمع خدماتي و 
رفاهي، احداث پمپ بنزين و احداث باغ گل محمدي به مســـاحت 

3/5هكتار است. 
وي افزود: شهر اميريه با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي 

از شرايط خوبي در حوزه كشاورزي برخوردار است. 
او گفت: در حريم شهر اميريه 1400 هكتار باغ پسته وجود دارد كه 

امسال بر اثر سرما و تگرگ 60 تا 100 درصد خسارت ديد. 
به گفته عوض آباديان، وســـعت محدوده خدمات امداد و نجات 

شهرداري اميريه چند صد برابر محدوده خدماتي شهري است. 
وي اضافه كرد: شـــهرداري اميريه در بخش مطالبات و ديون از 20 
ميليارد ريال طلب خود، 10 ميليارد ريال را در قالب اسناد خزانه درسال 

96 وصول كرد. 
شـــهردار اميريه يادآوري كرد: كاشت چهار هكتار گل محمدي در 
اين شهر در دســـت اقدام است كه تا پايان سال يك و نيم هكتار آن به 

بهره برداري مي رسد. 
شهر اميريه با جمعيت 3600 نفري داراي 20 كارگاه صنعتي كوچك 
و بزرگ و يك دانشكده كشاورزي است، بخش اميرآباد بيش از 12 هزار 
نفر جمعيت دارد و شهر اميريه در 25 كيلومتري غرب شهرستان دامغان 

گرفته است.  

انعقاد تفاهمنامه دانشگاه فردوسي مشهد 

با 2 كشورعربي
مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: تفاهمنامه همكاري   هاي علمي و 
فناوري بين دانشگاه   هاي «العميد و الكفيل» عراق و دانشگاه «خليج» عمان 

با دانشگاه فردوسي مشهد منعقد شد  . 
اين تفاهمنامه ها در پي بازديد هيات دانشگاه خليج عمان و دانشگاه   هاي
العميد و الكفيل عراق از واحدها و توانمندي   هاي دانشـــگاه فردوسي به 
امضا رسيد . تبادل دانشجو و استاد، توسعه رشته هاي تحصيالت تكميلي، 
آموزش زبان فارسي و همكاري در حوزه انرژي   هاي نو شامل انرژي   هاي 
خورشيدي و انرژي بادي از جمله اهدافي است كه در توافقنامه همكاري 

بين دانشگاه فردوسي مشهد با دانشگاه    هاي عراق درج شده است  . 
همچنين، سرمايه گذاري دانشگاه فردوسي مشهد در ساخت شهر 
نانو در شهر مسقط عمان و استفاده از دانش موجود در حوزه نانو فناوري 
دانشگاه فردوسي و ارائه محصوالت نانو توسط واحدهاي فناورانه دانشگاه 
فردوسي در شهر نانو عمان از اهم توافقاتي است كه بين دانشگاه فردوسي 
و دانشگاه خليج منعقد شد . دانشگاه فردوسي مشهد بين دانشگاه   هاي جامع 
كشور بعد از دانشـــگاه    هاي تهران و تربيت مدرس رتبه سوم را به خود 
اختصاص داده اســـت و با 24 هزار دانشجو در رشته هاي مختلف كه 12 
هزار نفر از آنها دانشجوي مقاطع تحصيالت تكميلي هستند، بزرگترين 

مركز علمي، پژوهشي و فن    آوري خراسان رضوي است  .

خانه منوچهري به مجموعه فرهنگي و پذيرايي 

تبديل مي شود
ساري- خبرنگار اطالعات: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري مازندران از تعيين كاربري فرهنگي- پذيرايي مجموعه خانه 

منوچهري آمل خبر داد.
سيف اهللا فرزانه در بازديد از مراحل مرمت خانه منوچهري آمل افزود: 
واگذاري و مرمت زير نظر صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي 
و فرهنگي صورت پذيرفته و كاربري آن فرهنگي، پذيرايي، در نظر گرفته 
شده است. وي با اشاره به رسالت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري كشور در امر واگذاري بناهاي تاريخي در اشاعه فرهنگ بومي 
منطقه يادآور شد: به طور حتم اين موضوع جزو مطالبات جدي اداره كل 

ميراث فرهنگي مازندران بوده، كه در دست پيگيري است.
فرزانه با تشكر از تعامل و همكاري شهرداري آمل گفت: خوشبختانه 
شهرداري آمل براي انعقاد تفاهمنامه در زمينه واگذاري بناهاي تاريخي و 

مرمت و بازآفريني بافت تاريخي كهن شهر آمل آمادگي كامل دارد. 

سهم 50 درصدي موتورسيكلت ها

 در تصادفات استان اصفهان
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: سهم موتورسيكلت ها در تصادفات 
درون شهري كشور به طور متوسط 35 درصد بوده اما اين رقم در استان 

اصفهان 50 درصد است. 
 فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان اين مطلب افزود: به رغم كاهش 
6 درصدي شمار جانباختگان ناشي از تصادف موتورسيكلت در استان اما 

هنوز با ميانگين كشوري فاصله داريم. 
 سردار مهدي معصوم بيگي در ادامه با اشاره به اينكه در 9 ماهه امسال 
636 نفر بر اثر تصادف در حوزه درون شهري و برون شهري استان اصفهان 
جان خود را از دســـت داده اند و 13هزار و 158 نفر نيز مجروح شده اند 
گفت: به رغم كاهش 5درصدي شـــمار جانباختگان ناشي از تصادفات 
درون شهري استان اصفهان در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
اما در اين مدت 265 نفر در حوزه درون شـــهري به علت رعايت نكردن 

قوانين و مقرات راهنمايي و رانندگي جان خود را از دست داده اند.  
وي افزود: از اين شمار جانباخته، 134 نفر موتورسوار و 84 نفر هم 
عابر پياده بوده اند. او با اشاره به اينكه شمار جان باختگان عابران پياده نسبت 
به مدت مشابه پارسال حدود 20 درصد افزايش يافته است، استقبال كم 
مردم از پل هاي عابر پياده را علل افزايش شمار عابران پياده جانباخته اعالم 
كرد و گفت: ســـهم عابران پياده در تصادفات استان 31/7 درصد بوده در 

حالي كه اين عدد در كشور حدود 24 درصد است.  
 به گفته وي، بيشـــتر عابران پياده كه بر اثر تصادف فوت كرده اند، 
سالمند بودند. فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به اينكه بيش از 70 
درصد موتور ســـيكلت سواراني كه بر اثر تصادف جان باخته اند، جوان 
و نوجوان بودند افزود: بيشترين آمار تصادف موتور سيكلت ها در استان 
به ترتيب مربوط شهرســـتان هاي اصفهان، كاشان، نجف آباد و خميني

 شهر است.

صلح و سازش 6700 پرونده در 
شوراهاي حل اختالف هرمزگان

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كل دادگســـتري هرمزگان از 
آزادي 77زنداني جرائم مالي و صلح و سازش 6700 پرونده در شوراهاي حل 

اختالف اين استان خبر داد.
حجت االسالم محمد صادق اكبري در بازديد از شعب مختلف شوراي 
حل اختالف بندرعباس ضمن ديدار با مســـئوالن و كاركنان اين مجتمع، در 

جريان نحوه رسيدگي، آمار ورودي و موجودي پرونده ها قرار گرفت.
در ادامه اين بازديد كه رئيس شـــوراهاي حل اختالف استان هرمزگان، 
رئيس شـــوراي حل اختالف شهرســـتان بندرعباس و معاونين رئيس كل 
دادگستري استان نيز حضور داشتند، حجت االسالم اكبري با حضور در شعب 
مختلف، از نزديك بر حسن انجام امور، نظارت و از تالش هاي انجام گرفته از 

سوي مسئوالن و كاركنان اين شعب تقدير كرد.
به دليل اجراي سياســـت هاي ابالغي، توسعه و تجهيز زيرساخت ها و 
حمايت هاي دستگاه قضايي استان هرمزگان، 75درصد از ابالغ هاي شوراهاي 
حل اختالف استان به صورت الكترونيك انجام مي شود كه تأثير بسزايي در 
تسريع در روند رسيدگي ها و كاهش نياز به مراجعات حضوري مردم داشته 
است.همچنين در 9 ماه سال جاري، بيش از 6700 پرونده در شوراهاي حل 
اختالف استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شده و 77نفر از زندانيان جرائم 
مالي نيز در نتيجه تالش و پيگيري هاي اعضاي شوراي حل اختالف شعبه ستاد 

ديه شهرستان بندرعباس از ندامتگاه هاي استان آزاد شده اند.
رئيس كل دادگستري اســـتان هرمزگان همچنين با برخي از مراجعين 
شوراي حل اختالف شهرستان بندرعباس ديدار و گفتگو كرد و پس از استماع 
مطالبات شهروندان، دستور هاي الزم به منظور رسيدگي به درخواست هاي 

مطرح شده صادر كرد.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

كارت كيشونداينجانب هادي 
راه نشين به شماره 168362 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب علي 
مراد حداد جونقاني به شماره 

109422/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت تيبا2 به شماره موتور 

M15/8378474 شاسي 

 NAS821100G1076265

پالك 676د95ايران88 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

 AT 508 كارت خودرو پژو
مدل 2017 به شماره انتظامي 

399ل57ايران22 شماره 
 10FJCE2315267 موتور

شماره شاسي 
 VF38D5GYAHL006578

متعلق به شركت ساختماني 
پاركت (سهامي خاص) مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز تاكسي پرايد 
GLXi زرد خورشيدي با نوار 

شطرنجي مشكي مدل 87 پالك 
59ـ317ت23 شماره موتور 
2056333 شماره شاسي 

S1412286153081 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

گرگان

كارت شناسايي پژو206 مدل1386 به شماره پالك 
62ـ287د93 و شماره موتور14186021775 و 
شماره شاسي 21516960 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است. ساري

برگ سبز(سند مالكيت) 
سواري پژو405 جي ال ايكس 

1800 آي مدل1382 رنگ 
نوك مدادي ـ  متاليك به شماره 

پالك 61ـ553د12 شماره 
موتور22568201274 شماره 
شاسي 0082000678 به نام 
آقاي ناجي گل محمدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
احمد زربوطه فرزند اللهوردي 
شماره شناسنامه4 صادره از 
مشكين شهر مقطع كارشناسي 

ارشد ناپيوسته مديريت دولتي 
صادره از واحد دانشگاهي 

آزاد با شماره 55161 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار 

مي باشد از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد اردبيل به نشاني 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اردبيل ارسال نمايند.

 اردبيل

«مفقودي مدارك خودرو»
برگ سبز و سند كمپاني 
وكارت خودرو سواري 

پژو405 به شماره پالك، 
ايران16ـ 523ب57 و شماره 

موتور2517201572 و 
شماره شاسي 72302895 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. «قم»

برگ سبز و سند كمپاني و سند قطعي 
 YF2400 سواري هيونداي سوناتا
و رنگ سفيدـ  متاليك مدل2012 
 G4LEBU384443شماره موتور

و شماره شاسي 
 KMHEC41CBCA323547

به شماره انتظامي 57ـ797ص38 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. دليجان

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل1394 به شماره پالك 

99ـ613ط22 با شماره 
 124K0703639موتور

و شماره شاسي 
 NAAN01CE6FH265138
به نام صالح زند شيراز مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

اصل گواهينامه پيمان كاري 
ساختمان اينجانب كوهباز 

جهانشاهپور فرزند 
اسماعيل با ش ش2 و 

كدملي 3179611251 
به شماره 41/771/54 

كد پيمانكار85 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان

پروانه بهره برداري به 
شماره 23/17396 

مورخ 78/7/7 متعلق 
به اينجانب عليرضا 

جمشيدي فرزند رضاقلي 
متولد1347 ش ش886 

مربوط به يك واحد گاوداري 
مفقود گرديده فاقد اعتبار 

است. (تيران)

برگ سبز و كارت سواري پيكان مدل1368 
به شماره انتظامي 838ص69ـ  ايران33 
و شماره موتور01416800694 مفقود 

شده و اعتبار ندارد.

كارت شناسايي و سند مالكيت وانت مزدا 
مدل94 به شماره پالك 62ـ942س34 و 

شماره موتور118P0140213 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط  گرديده است. (ساري)

سند كمپاني+ برگ سبز خودرو 
سواري كياـ  سورنتو مدل2015 
رنگ مشكي شماره پالك 23675 
منطقه آزاد انزلي شماره شاسي 

KNAPH812DF5014675 شماره 
موتورG4KEEH601686 متعلق 

به اينجانب پونه شاه ملك پور نام پدر 
عليرضا كدملي 2595999011 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

 آگهي مفقودي شناســـنامه مالكيت (برگ ســـبز) و ســـند كمپاني خودرو 

ســـواري پرايد اصل شناسنامه مالكيت(برگ ســـبز) و سند كمپاني خودرو 

سواري سيستم سايپا تيپ 131SL به رنگ نوك مداديـ  متاليك به شماره 

انتظامي 63ـ436و91 مدل1390 به شـــماره موتور4198956 و به شماره 

شاسي S1412290789247 متعلق به اينجانب علي  خادمي فرزند اسداله 

به ش ش 520 متولد فسا و به شـــماره ملي 2571699423 مفقود وا ز درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

 فسا

آگهي مفقودي كارت هوشمند راننده باري
اصل كارت هوشـــمند راننده باري به شـــماره 3156786 صادره از 

شـــيراز متعلق به اينجانب محمدعلي رنجبر فرزند نواز اله به شماره 

ملي 2560237954 متولد 1372/3/19 فسا و به شماره گواهينامه 

9507566904 پايه دوم صادره از فسا مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

فسا

فاكتور فروش و برگه سبز 

پژو 206 به شماره شاسي 

 NAAP03ED7AJ118385

موتور 14189012778 پالك 

352ن45ايران10 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب 
فرشته مختارپور به شماره 

125916/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه بهره برداري دامداري به شماره 7085 به 
تاريخ 83/5/24 به آدرس لرستان پلدختر بخش 
مركزي روستاي چالكل بنام نبي حيدروند مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.پلدختر

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
هيونداي 2400 مدل 2016 به شماره 
انتظامي 572ص63ايران93 به شماره 
موتور G4KJGA810983 به شماره 

 KMHSU81BDGU662110 شاسي
به نام كورش اميري ابوالوردي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
(شيراز)

سند موتورسيكلت هوندا به شماره 
پالك 131 شماره شاسي 91482 
شماره شاسي 9514267 موتور 

364010 مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز موتورسيكلت سناتور 125 مشكي مدل 1389 
 N2D***125E8902479 موتور 91464878 تنه

پالك 77241ـ687 مالك فريبا زرنگار مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.الرستان

آگهي مفقودي كارت هوشمند كاميون باري فلزي مدل 
1383 به شماره انتظامي 54ـ215ع12 و شماره كارت 

4164574 به نام محسن دهستاني اردچي مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.ابركوه

سند موتورسيكلت تندر تيپ 
150CDI موتور 04044192 تنه 
15020028 پالك 14324ـ614 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند موتورسيكلت پيشرو 
پيام 135 به شماره شهرباني 

85645رشت581 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند موتورسيكلت پيشرو تريل 
گلد 200 به شماره شهرباني 

5584مشهد68 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مريم نگهداري 
فرزند نوازاله به شماره شناسنامه 1544 صادره 
از مرودشت در مقطع كارشناسي پيوسته رشته 
علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي) صادره از 

واحد دانشگاهي آباده با شماره سريال 0173174 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد آباده به نشاني: آبادهـ  بلوار شهيد 

چمران خيابان دانشگاه ارسال نمايد. 

بدين وسيله به اطالع مي رساند پروانه 
انتشارات مهر سيما به شماره پروانه 9959 به 
مديريت خانم سيما بندرومي خيابان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

ثمينه سادات حسيني فرزند حميد 
به شماره شناسنامه1032 صادره 

از تهران در مقطع كارشناسي 
ارشد ناپيوسته رشته شيمي 

آلي صادره از واحد دانشگاهي 
قائم شهر با شماره 7256 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد قائم شهر به نشاني: 
قائم شهرـ  دانشگاه آزاد قائم شهر 

ارسال نمايد.

بدينوسيله اعالم 

مي دارد اصل پروانه 

بهداشتي ساخت چاي 

سياه كيسه اي خارجي 

به شماره 22/12128 

متعلق به شركت احمد 

ايرانيان شايان مفقود 

گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني 
وانت زامياد مدل1389 به 
شماره پالك 65ـ384ط65 با 
شماره موتور80004215 

و شماره شاسي
 NAZDL104TJJ002838
به نام علي ها شمي نيا مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

برگ سبز وانت تك كابين 
وينگل مدل1393 به شماره 
پالك 45ـ985ع88 با شماره  
 4G69S4NSQ6153موتور

و شماره شاسي 
 NAYGP34B0EA200050
به نام بهرام شهدوستي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

پروانه بهداشتي 
بهره برداري دامداري 

به شماره 14034 مورخ 
1383/8/26 متعلق 

به اينجانب عليرضا 
جمشيدي فرزند رضاقلي 

متولد 1347 ش ش 
886 مفقود گرديده فاقد 

اعتبار است. (تيران)

اصل سند مالكيت( برگ سبز) خودرو سواري هاچ بك 
مدل1396 به شماره انتظامي 326ن74ـ  ايران14 شماره موتور
M158451382 شماره شاسي 1102714 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
آزرا مدل2007 به شماره 

پالك 52ـ 388ق13 با شماره 
 G6DB6A719672 موتور

و شماره شاسي 
 KMHFC41DPVA166289
به نام محمدعلي جباري مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

كارت هوشمند ناوگان خودرو متعلق به پژو 405 به شماره 
شهرباني  ايران72ـ 511ع23 و كارت هوشمند به نام 
مصطفي قمي به شماره 2908751 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پرايد111 مدل1394 به 

شماره پالك 84ـ184ص11 
با شماره موتور5399798 

به شماره شاسي 
 NAS431100F3833673
به نام آرزو  ياوري تبار مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

سند مالكيت و شناسنامه كاميون 
كمپرسي سيستم آميكو به رنگ 
سفيدـ  روغني مدل1386 به 

شماره پالك63ـ 757ب82 و شماره 
موتور00888281 و شماره شاسي

NA2B2JMD47A00176 به نام 
سازمان  دهياري انارستان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. كازرون

كارت هوشمند باري به 

شماره 2098124 به نام 

جمشيد نيكويي به شماره 

ملي 2539355455 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي خودرو SD206 مدل89 به شماره 
شاسي: NAAP51FE5BJ364894 به شماره 
پالك: 66ايرانـ  742د46 به نام شعله قاسمي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

اصل سند كمپاني سواري سمند مدل1387 
شماره انتظامي 573د78 ايران91 شماره 

موتور12487234700 شماره شاسي413720 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

كارت دانشجويي آقاي هاني يادگاري از دانشگاه صنعتي شاهرود 
مقطع كارشناسي ارشد رشته مواد مركب به شماره دانشجويي 

9516074 و به كدملي0310568773 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

«مفقودي مدارك خودرو»
برگ سبز خودرو سواري پژو 

پارس به پالك:379و39 
ـ ايران10 و به شماره 

 181B0062826موتور
و شماره شاسي 

 NAAN11FE6JH559267
مفقود  گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. قم

«مفقودي»
پروانه ساختمان مسكوني 
به شماره 7985 قطعه 56 

كوي شهرداري دهلران به نام 
اينجانب حسن چابك فرزند 

محمود، ش ش429 صادره از 
دهلران مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

دهلران

شناسنامه مالكيت كاميون 
كشنده كاماز مدل2005 

به شماره انتظامي 
841ع26ايران71 و 

شماره شاسي1107946 
و شماره موتور2286799 

مفقود گرديده اعتبار ندارد. 
(شهركرد)

برگ سبز خودرو سواري سايپا SX131 مدل1390 
به شماره شاسي: S3412290912019 به شماره 

پالك: 11 ايران191ـ 66 به نام محمدعلي اكبري 
بابوكاني مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

 شناسنامه مالكيت(برگ سبز) سواري پرايد 
تيپ132 مدل1390 به شماره پالك 685ط25ـ 

ايران43 به نام هاجر رمضاني هراتمه مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط است. زرين شهر

كارت هوشمند  كاميون 

دانگ فنگ به شماره 

2507718 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

 سيرجند

كارت هوشمند رانندگي 
به شماره 1349945 
به نام عباس قرباني 

فرزند شيروان به شماره 
شناسنامه 5 صادره از 
جهرم مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

كارت هوشمند 
كشنده هوو به شماره 
4266693 و شماره 
انتظامي 955ع14ـ 

ايران79 مفقود گرديده 
اعتبار ندارد.
(شهركرد)

«مفقودي مدارك موتور»
سند وكارت موتورسيكلت 
سي جي ال به شماره پالك، 

614ايران54324 و شماره 
 0149NEG414528:موتور

و شماره شاسي 
NEG15089300088 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. قم

شناسنامه مالكيت(سند برگ) خودرو و پروانه 
تردد موقت يكساله و بيمه نامه شخص ثالث 
متعلق به خودرو سواري تويوتا تيپ كروال 

مدل2015 رنگ سفيد شماره پالك41212ـاروند 
شماره موتور2ZRL396259 شماره شاسي 

ITIBURHE9FC248442 به نام محمود زماني 
فرزند محمد ش ش 1088 صادره آبادان كدملي 
1818407094  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بدينوسيله به اطالع مي رساند 
مجوز شماره 6516/1/2529 

به سريال1518 مورخ 
83/1/20 كه تا تاريخ 

85/1/20 داراي اعتبار بوده 
از اداره كل اطالعات نابجا به نام 

آقاي دكتر مسعود خشكناب 
فرزند سعداله دارنده شماره 

شناسنامه694 به عنوان 
رئيس هيئت مديره موسسه 

خيريه حمايت از بيماران رواني 
ثامن الحجج(ع) تهران مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
سواري ماكسيما مدل 1390 به 

شماره پالك ايران13ـ162ن36 
-VQ30 به شماره موتور

015940Q به شماره شاسي 
 NAPLE2A3301024435 به نام 
دانيال سليمي بني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصفهان

كليه اسناد شامل برگ سبز، سند 
كمپاني و ساير اسناد مالكيت خودرو 
سواري سمند ايكس7 مدل 1383 
به شماره پالك 27ـ443س77 و 

شماره شاسي 83253682 و 
شماره موتور 12483171268 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

اروميهـ  طاهر محمدپور بهاراباد

سند موتورسيكلت بهرو پالك 533ـ84214 
ش موتور 0124NBJ252558 ش تنه 

NBJ125A9330238 مفقود فاقد اعتبار 
است.قلهك

برگ سبز سواري سمند 
مدل 1382 به شماره 

انتظامي 993ج34ايران79 
با شماره موتور 

32908238299 و شماره 
شاسي 82237311 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

(قزوين)

كارت شناسايي خودرو سواري تويوتا راوفور مدل: 
 jtmdf4ev7hj142718 :2017 به شماره شاسي
به شماره پالك: 10ايران482ص26 به نام محمد 

قنبري مفقود شده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
مزدا دوكابين تيپ 1600 

مدل 1377 به شماره انتظامي 
272ط25ايران63 به شماره 

موتور 233352 به شماره 
شاسي 7716D00261 به نام 
اعظم جوكار مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است.
(شيراز)

برگ سبز و تسلسل 
اسناد سواري پرايد مدل 
1390 به شماره هاي پالك 

82ـ911د52 موتور 
4239976 شاسي 

 S1422290290781
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
(آمل)

آگهي مفقوديبرگ سبز خودرو وانت تويوتا 1600 
به رنگ سفيد روغني مدل 1983 به شماره انتظامي 

64ـ633ط15 به نام رمضان كارگر بداف مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.ابركوه

سند كمپاني (برگ سبز) 
خودرو سمند LXEF7 مدل 

1392 رنگ آبي متاليك موتور 
147H0063187 شاسي 

 NAACR1HS2EF565401
پالك 334د59ايران38 به نام 
محمدجواد مه پيما مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت و كارت موتورسيكلت1250 تك پر به شماره 
پالك 79323ـ  ايران539 موتور 156FMI0234035 تنه 

N3B***125T9012465 به نام وحيد عباسي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

برگ سبز خودرو مگان به شماره شهرباني 828م97 
ـ ايران66 به شماره موتورC124610  شاسي 

NAPLM050E01017604 به نام سعيد رضائي اهر 
مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل1390 رنگ سفيد شيري به 
شماره انتظامي 18ـ 366ج87 شماره موتور 11490068495 
شماره شاسي 305695 به نام عليرضا خداداديان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. همدان

 131SE برگ سبز پرايد
به شماره پالك20ـ  

ايران659ج43 به شماره 
 M13/6175185موتور

و شماره شاسي 
 NAS411100J1122055

بنام مريم موهبي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

كارت هوشمند به شماره 
1943991 مربوط به 
كاميون كشنده هوو 
به شماره پالك54ـ  
ايران978ع78 و با 

شماره موتور028381 
 57A148419 و شاسي

مفقود شده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز 
موتورسيكلت با جاج125 

و با شماره پالك638 
ـ ايران71135 و با 

شماره موتور65654 و 
 125C9027058 تنه

مفقود شده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

نوبت دوم
مدرك تحصيلي اينجانب ندا آريا 

راد فرزند محمود و به شماره 
شناسنامه18867 صادره از تهران 

به شماره دانشجويي 851101568 
گواهينامه پايان تحصيالت در مقطع 

كارشناسي رشته حسابداري از دانشگاه 
پيام نور واحد آبادان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز خودرو سواري  پرايد 
به رنگ نقره ايـ   متاليك مدل1384 
به شماره انتظامي 54ـ932ص65 و 
به شماره موتور01287448 و به 

 S1412284637823 شماره شاسي
متعلق به شمسعلي رئيسي بوير حسني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.((يزد))

سند مادر،كارت پالك خودرو 
سواري پژو405 تيپ 

GLX-XU7 مدل1397 
رنگ نقره اي شماره پالك 95 
ايران821ق52 شماره موتور

K1231646124 شماره شاسي
NAAM01CE6JK383262 به 
نام زهرا حجت زاده مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
آر دي اي1600 رنگ يشمي 

روغني مدل84 شماره شاسي 
13450784 شماره موتور 
11784048741 شماره 

پالك 43ـ ايران988ي52 به 
نام قربانعلي محمودي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه خودرو 
پژو سواري مدل93 به شماره 
پالك 843د65ـ  ايران31 و 

 124K0382996شماره موتور
و شماره شاسي: 

 NAANO1CA5E110940
به نام اسكندر اسدزاده مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (خرم آباد)

اينجانـــب حكيمه صفري مالك خودرو ســـواري پژو پارس مـــدل1388 به رنگ 
ســـفيد روغني به شـــماره شـــهرباني ايران42ـ  519 ق28 و شـــماره شاسي 
NAAN01CA6AK759059 و به شـــماره موتور12488130331 به علت 
فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شـــهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايند. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اسفراين

برگ سبز اتومبيل سواري پژو 
پارس مدل1385 نقره اي 

به شماره انتظامي ايران44ـ 
541ب23 به شماره 

موتور12485168969 و 
به شماره شاسي 193081 به 
نام علي حريري صنعتي مفقود 

و فاقد اعتبار است. 
اسفراين

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت پيكان مدل1385 
به شماره شاسي 30507718 ش موتور:11285060445 و 

شماره پالك516و72ـ  ايران83 به نام دوست علي ماهري مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو تراكتور 

كشاورزي مدل1390 به شماره شاسي112625 ش 
موتور:LFW12968W و شماره پالك 931 ك 11ـ ايران19 به 

نام سيدابراهيم هاشمي محب مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفقودي برگ سبز خودرو پژو405GLX مدل1390 
به شماره شاسي NAAM31FC3BK247953 ش 

موتور:13990007528 و شماره پالك121ب 61ـ  ايران63 به 
نام حميد فرجاني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند بنچاق، برگ سبز و تأييديه 
از نيروي انتظامي بابت تفويض 

سرسيلندر خودرو سواري 
پژو206 مدل:1381 به شماره 
شاسي: 81615317 به شماره 
موتور: 3034715 به شماره 

پالك: 55 ايران591ل62 به نام 
سيد محمدرضا شريعت مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) پژو SDTU5 206 سفيدرنگ 

مدل1394 شماره شاسي 
NAAP41FE3FJ262859 شماره 

موتور 163B0154490 شماره 
پالك 542ق35 ايران19 به نام خانم 
شمسي زنجاني نژاد مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
ليفان X60 مدل 1394 به شماره 

پالك 65ـ975ط79 با شماره 
 LFB479Q141100315 موتور

و شماره شاسي 
NAKSG4311FB130359 به 
نام حكيمه سادات آرسته مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

برگ سبز پژو206 مدل1385 شماره شهرباني 
27ـ356ن12 شماره موتور 13085045640 

شماره شاسي 10871396 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

چون اينجانب آنه محمد حبيب لي مالك خودرو وانت مزدا1600 شـــماره 

شهرباني 69ـ589م18 شـــماره موتور 055806 شماره شاسي 6364694 

مدل 1363 به رنگ آبي ـ روغني به علت فقدان ســـند مذكور تقاضاي صدور 

المثني سند مذكور را نموه ام، لذا چنانكه شخصي (حقيقي يا حقوقي) ادعايي 

در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن واقع 

در تهران ـ كيلومتر13 جاده مخصوص كرج نرسيده به چهارراه ايران خودرو ـ 

سمت راست ـ سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد.

آگهي مفقودي
پروانه بهره برداري چاه عميق به 

شماره 17196/520 تاريخ صدور 
85/7/30 شماره پرونده 78ـ1110 

مربوط به اراضي دينور شهرستان 
صحنه به نام شركت تعاوني 1004 

باغداري و كشاورزي فرزانگان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

صحنه ـ سميعيان

پالك كاميون باري بنز 
مدل 1970 به شماره 
پالك 45ـ861ع83 

با شماره موتور 
10020016 و شماره 
شاسي 10002977 به 
نام رسول مهدوي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان

شناسنامه سواري 
پرايد131ـ LT به رنگ سفيد 

مدل1393 به شماره پالك 
34ـ513ص66 و شماره موتور 

5141600 و شماره شاسي 
NAS412100E1047009 به 
نام ايمان رفعتي نيا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كازرون

برگ سبز موتورسيكلت 
بهرو مدل 1393 به شماره 

پالك 126ـ26963 و 
شماره موتور 1504827 

و شماره شناسايي 
NBJ150N9313628 به 

نام رامين صوفي قادري مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (سراب)

اينجانب: انور حاجي قادري صاحب 
خودرو: پژو206 مدل: 1385 به 

شماره شهرباني 27ـ356ن12 و شماره 
شاسي: 10871396 و شماره موتور: 

13085045640 به علت فقدان 
اسناد فروش، تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است؛ لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودرو مذكور 

دارد ظرف 10روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو، واقع در كيلومتر14 جاده 

مخصوص تهران ـ كرج، شهرك پيكان شهر، 
ساختمان سمند، طبقه اول مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر، اقدام خواهد شد.

شناسنامه مالكيت خودرو برگ 

سبز پژو پارس به شماره شاسي 

 NAAN21CA4BK457104

موتور 12490068275   پالك 

748ط19ـ ايران72 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 
نن
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قمـ  خبرنـــگار اطالعات:اعتماد عمومي مهمترين 
سرمايه سازمان اوقاف است و هنر مديريتي آن است كه 

اين اعتماد را روز به روز بيشتر كنيم.
حجت االسالم عباس اسكندري در آيين تكريم و 
معارفه مديران كل سابق و جديد اوقاف استان قم كه در 
مجتمع فرهنگي امامزاده سيدعلي(ع) برگزار شد اظهاركرد: 
اميدوارم توفيقي كه براي خدمتگزاري در شهر مقدس قم 
و به عنوان مديركل اوقاف نصيبم شده است را قدر بدانم 
و شرمنده حضرت فاطمه معصومه(س) و مردم خوب 
و واليتمدار قم نشوم.اســـكندري اضافه  كرد: خدمت به 
دين الهي و مردم مهمترين وظيفه همه ماســـت تا از اين 
رهگذر، توشه اي براي آخرت برداريم. او  با اشاره به اين 
كه انسان هاي بزرگ همت، اموال و امالك خود را براي 
ترويج دين از جمله زنده نگاه داشتن ياد و نام حضرت 
سيدالشـــهدا(ع) و امور عام المنفعه وقف مي كنند گفت: 
وظيفه داريم از اين اموال و دارايي ها پاســـداري كنيم و 
اجراي امينانه نيت واقفان را در دســـتور كار قرار دهيم و 

عالوه بر اين به توسعه فرهنگ وقف كمك كنيم.
وي اعتماد مردمي را مهمترين سرمايه سازمان اوقاف 
دانست و افزود: بايد اين اعتماد و اطمينان را بيشتر كنيم.

اسكندري ترويج دين و توسعه آموزه هاي قرآني و 
خدمت به مستمندان و نيازمندان جامعه اسالمي را از ديگر 
وظايف سازمان اوقاف دانست و اضافه كرد: الزم است از 
سرمايه عظيمي كه به دستمان رسيده به بهترين نحو استفاده 
كنيم و اميدواريم با كمك همه دلســـوزان نظام اسالمي، 
بتوانيم شرايطي را ايجاد كنيم كه بقاع متبركه همانطور كه 
رهبر معظم انقالب مطالبه كرده اند، به قطب فرهنگي تبديل 
شوند.مديركل اوقاف و امور خيريه استان قم افزود: اين 
قابل قبول نيست كه برخي براي برگزيدن محل سكونت، 
اطراف مساجد و بقاع متبركه را انتخاب نكنند، اين تفكر 
ناشي از عملكرد نادرست ماست و اگر مديريت بهتري 
داشته باشيم، محوطه اطراف اين اماكن بايد چنان توسعه 

يابند كه بهترين فضا براي سكونت باشند.
وي بـــا تاكيد بر تقويت ارتباط معنوي و قلبي ميان 
مردم و بقاع متبركه گفت: الزم اســـت مديران در همه 
دستگاه ها هنر خود را به اين نحو نشان دهند كه اين ارتباط 

را تقويت و ترويج كنند.
اسكندري تصريح كرد: ديگر هنر مديريتي آن است 

كه بتوانند آنچه را كه در دوره هاي گذشـــته انجام گرفته 
است را به درستي بشناسند، نقاط قوت را تقويت و اگر 
ضعفي در جايي ديده مي شود براي برطرف كردن آن با 
استفاده از نيروي انساني موجود تالش كنند زيرا اين كار 
ســـبب كاهش انگيزه ها مي شود و از سوي ديگر سال ها 

طول مي كشد تا نيروهاي جديد تربيت شوند.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســـتان قم از اعتماد 
حجت االسالم خاموشي براي سپردن اين مسئوليت به وي 
قدرداني كرد و افزود: اميدواريم در دوره مديريت اين مدير 
بي حاشيه و به دور از هياهو، بتوانيم به بهترين نحو، مجري 

وظايف سازماني باشيم.
در اين مراسم آيت اهللا حسيني بوشهري معاون جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم، آيت اهللا سعيدي توليت آستان 
مقدس فاطمه معصومه(س) و امام جمعه قم، حجج اسالم 
والمســـلمين روحاني نژاد رئيس هيأت فقهي و حقوقي، 
حجت االسالم شـــفيع زاده مديركل اعزام مبلغ وحجت 
االسالم شيري مديركل بازرسي و مليحي مديركل حراست 
سازمان اوقاف، حجت االسالم والمسلمين ملكا مسئول 
دفتر رهبر معظم انقالب در قم، غضنفري رئيس دانشكده 
علوم قرآني، نمايندگان مراجع عظام تقليد و توليت  مسجد 
مقدس جمكران، دفتر رئيس مجلس در قم و جمعي از 

مسئوالن استاني حضور داشتند.
مديركل ســـابق اوقاف اســـتان قم هم با اشاره به 
عملكرد چهار ساله اين اداره كل خاطرنشان كرد: تالش 
دست اندركاران اوقاف قم ســـبب شد در زمينه احياي 
موقوفات عملكرد موفقي داشته باشيم و نسبت به مدت 
مشابه، رقم افزايش حقوق موقوفات به 400 درصد برسد.
وي افزود: در زمينه اجراي امينانه نيات موقوفات هم 
افزايش 400 درصدي را شاهد بوده ايم و توفيقات خوبي 
هم در ديگر وظايف از جمله حفظ كالم وحي و ترويج 
فرهنگ قرآني كه مد نظر رهبر معظم انقالب نيز هست به 

دست آورده ايم.
حجت االسالم والمسلمين حسين روحاني نژاد رئيس 
هيأت فقهي و حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه نيز 
در اين مراسم اظهار كرد: در دوره مديريت جديد سازمان 
اوقاف كه حجت االسالم خاموشي به نمايندگي از رهبر 
معظم انقالب منصوب شـــده اند، شاهد فصل نويني در 

فعاليت ها خواهيم بود.

سرويس شهرستانها: معاون 
علمي و فناوري رئيس جمهوري 
در حاشيه بازديد از شركت تروند 
زعفران قايـــن گفت: چگونگي 
فرآوري محصوالتي مانند زرشك 
و زعفران در اولويت پيگيري هاي 
سفر به خراسان جنوبي با كمك 
اســـتانداري اين اســـتان قرار 

مي گيرد. 
سورنا ستاري افزود: گردش 
مالي خريـــد و فروش زعفران در 
دنيا بيش از 9 ميليارد دالر است اما 
مجموع صادرات آن در كشور به 
سختي به 500 ميليون دالر مي رسد 
لذا استان هايي همچون خراسان 
جنوبي بايد خام فروشي زعفران را 

مديريت كنند. 
وي كمك به زيرساخت فناور 
و اكوسيســـتم خراسان جنوبي به 
عنوان ظرفيتـــي بزرگ را از ديگر 

موارد در حـــال پيگيري در مركز 
اعالم كرد و گفت: مركز رشد قاين 
ظرفيت هاي زيـــادي در ارتباط با 
شركت هاي دانش بنيان و در حال 
رشد دارد كه اميدواريم پيگيري هاي 
اين ســـفر در ارتباط با اين مركز 

سودمند باشد. 
معـــاون علمـــي و فناوري 
رئيس جمهوري اظهار داشـــت: 
شركت هايي همچون تروند زعفران 
قايـــن از ظرفيت هاي خوب اين 
منطقه است اما اگر بخواهيم تعريف 
درستي از محروميت زدايي منطقه 
داشته باشـــيم، جز با ظرفيت هاي 

بومي قابل تحقق نيست. 
وي نيروي انســـاني مجرب 
و تحصيلكرده خراســـان جنوبي 
را از مهمترين ظرفيت هاي استان 
دانست و ادامه داد: استفاده درست 
و صحيح از اين ظرفيت ها مي تواند 

محروميت زدايي را دربر داشـــته 
باشد. 

ســـتاري با بيـــان اين كه 
خراســـان جنوبـــي در زمينه 
شـــركت هاي دانـــش بنيـــان
پيشرفت بسيار مطلوبي داشته است 
افزود: وجود مراكز رشد در چهار 
شهرستان بيرجند، فردوس، طبس و 
قاين نشان دهنده اين موضوع است 
و در تشكيل اكوسيستم و زنجيره 
فناوري و شركت هاي دانش بنيان 

در حال رشد است. 
خراســـان جنوبي از لحاظ 
سطح زير كشـــت زعفران رتبه 
دوم و از نظر كيفي رتبه نخســـت 
كشـــور را دارد و نيز برند جهاني 
زعفران قاينات امســـال ثبت شد 
و نيز بيش از 98 درصد محصول 
زرشك ايران در اين استان توليد

 مي شود.

اعتماد عمومي، مهمترين سرمايه سازمان اوقاف است

  چگونگي فرآوري زرشك و زعفران 
در اولويت قرار مي گيرد

 كرمانـ  خبرنگار اطالعات: استاندار كرمان از تشكيل  
يك كميته زيربنايي براي ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش 

استان به متوسط كشوري خبر داد. 
محمد جواد فدايي در جلســـه شوراي آموزش و 
پرورش استان گفت: اين كميته با مسئوليت معاون عمراني 
استانداري، ســـازمان مديريت و برنامه ريزي، آموزش و 
پرورش و نوسازي مدارس تشـــكيل مي شود تا معيار 
رسيدن به متوسط كشوري از نظر تراكم، سرانه مترمربع و 

يا شاخص هاي ديگر مشخص شود.  
وي تاكيـــد كرد: ايـــن كميته همچنيـــن بايد 
ايمن سازي و استاندارد ســـازي سيستم گرمايش 8000 
كالس در استان كرمان را برنامه ريزي كند و در اولويت

 قرار دهد. 
مدير كل آموزش و پرورش اســـتان كرمان هم در 
اين نشست كمبود اعتبارات آموزش و پرورش، تخريبي 
و غيراســـتاندارد بودن فضاهاي آموزشي و سيستم هاي 
گرمايشي مدارس را از مشـــكالت آموزش و پرورش 

استان برشمرد. 
احمد اسكندري نسب با اشاره به وجود 612 مدرسه 
تخريبي در استان كرمان تاكيد كرد: 250 مدرسه توسط 
نيكوكاران در استان در حال ساخت است كه بخشي از 
آنها دهه فجر افتتاح مي شود و در اختيار آموزش و پرورش 

قرار مي گيرند. 
وي با بيان اين كه اكنون به ســـاخت 361 مدرسه 
در استان نياز داريم، افزود: در استان كرمان 181 مدرسه 
چادري، 46 مدرســـه كپري  و 170 مدرسه  در كانكس 

فعاليت مي كنند. 
اسكندري نسب با اشـــاره به وجود 2943 بخاري 

گازي غير استاندارد و 1958 بخاري نفتي غير استاندارد 
در مدارس اســـتان افزود: 2596 مدرسه فاقد هرگونه 
سيستم گرمايشي هســـتند. همچنين 258 مدرسه فاقد 
انشعاب آب، 198 مدرســـه فاقد انشعاب برق و 658 

مدرسه در سطح استان كرمان فاقد انشعاب گاز هستند. 
مدير كل آموزش و پرورش اســـتان كرمان نيروي 

انساني را مهمترين ركن در آموزش و پرورش دانست و 
افزود: از ابتداي دولت يازدهم تاكنون 1800 كالس درس 

خيرساز در استان كرمان ساخته شده است. 
اسكندري نسب اجرايي كردن سند تحول بنيادين را از 

اهداف آموزش و پرورش اعالم كرد. 
  به گفتـــه وي در بازديد از همه مدارس اســـتان، 
شناسنامه فني براي هر مدرســـه تدوين شده است تا 

مشكالت فضاهاي آموزشي رفع شود. 
مديركل نوسازي مدارس استان كرمان هم در اين 
نشســـت، در ســـخناني 35 درصد از مدارس استان را 
غيرايمن دانست و گفت: 8700 كالس درس غيراستاندارد 
در استان كرمان وجود دارد كه عمدتاً در مناطق جنوبي 

استان هستند. 
غالمرضا رجايي نژاد با تاكيد بر اينكه جان فرزندان 
ما در مدارس ناايمن در خطر است افزود: از 56 ميليارد 
تومان اعتبار استاني تاكنون 16ميليارد تومان جذب شده 

است و با كمبود اعتبار مواجه هستيم. 
 وي با اعالم اينكه هر سيستم آموزشي كه منبع توليد 
گرماي آن خارج از كالس درس باشد استاندارد است، 
گفت:     93 ميليارد تومان براي استانداردسازي مدارس 
استان كرمان در بحث سيستم گرمايشي و سرمايشي نياز 

است. 

ايجاد 10 هزار شغل در مناطق محروم 2596 مدرسه در استان كرمان سيستم گرمايشي ندارند 
سرويس شهرستانها: رئيس بنياد مستضعفان گفت: در طرح آباداني 
و پيشرفت مناطق محروم در كشور تاكنون 10 هزارشغل مستقيم ايجاد 

شده است. 
سعيدي كيا بعد از ســـفر به زاهدان درباره طرح آباداني و پيشرفت 
مناطق محروم گفت: در كشور 2700 طرح با 1400 ميليارد تومان اعتبار وام 
به تصويب رسيده است و آنچه قرارداد شده 2400 طرح با اعتبار 1100 
ميليارد تومان اســـت. وي ادامه داد: در اين مدت 1400 طرح بهره برداري 

شده و محصوالت آن به بازار آمده است. 
سعيدي كياگفت: مناطقي كه براي آباداني و پيشرفت انتخاب شده 
است؛ قلعه گنج، لنگه، چالدران، مانه سملقان، ملك شاهي، گرمي، زهك، 
قصر قند و دو بخش در هرمزگان الرك و كوشـــا احمدي كه در جمع 

حدود 8 منطقه بوده كه باز هم توسعه خواهد يافت. 

 440 واحد مسكوني در بافت حاشيه نشين 
تبريز احداث مي شود

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: شـــهردار تبريـــز از آغاز اجراي پروژه 
احداث440 واحد مسكوني در بافت حاشيه نشين شهرك ارم تبريز خبر 
داد و گفت: طبق مطالعات اوليه اين پروژه تا پايان سال 98 به بهره برداري 

مي رسد. 
ايرج شـــهين باهر در حاشيه بازديد از 2 نقطه از بافت حاشيه نشين 
تبريز كه داري اولويت ساماندهي هستند، افزود: اين واحدهاي مسكوني 

در مساحتي بالغ بر 23 هزار متر مربع احداث خواهند شد. 
وي با تاكيد بر اجراي طرح ســـاماندهي بافت هاي حاشيه نشين به 
وسيله شـــهرداري تبريز، گفت: براي اولين بار در كشور شهرداري تبريز 
بدون بهره مندي از رديف بودجه هاي دولتي، اقدام به احداث واحدهاي 

جديد مسكوني و جابه جايي حاشيه نشينان كرده است. 
وي متذكر شـــد: اولويت اجراي اين پروژه ها بر اســـاس موقعيت 
جغرافيايي، حجم تراكم ساكنين و قابليت اجرايي بودن، مشخص مي شود 
و همكاري ساكنان بافت هاي حاشيه نشين نيز از ديگر متغيرهاي تعيين 

اولويت پروژه هاي اين چنيني است. 
شـــهين باهر گفت: مجري اين پروژه به صورت مشاركتي بر عهده 
سازمان عمران و توســـعه آذربايجان و شركت خانه سازي پيش ساخته 

آذربايجان با همكاري مستقيم شهرداري منطقه 10 تبريز است.

   3 ركابزن پيشگامان در رقابت هاي قهرماني 
آسيا 2019

يزدـ  خبرنگار اطالعات: ســـه ركابزن پيشگامان به همراه تيم ملي 
دوچرخه سواري كشورمان جهت شركت در رقابت هاي قهرماني آسيا 

2019 عازم جاكارتا شدند. 
  تيم ملي دوچرخه ســـواري كشورمان براي حضور در رقابت هاي 
قهرماني آسيا 2019 پيست جاكارتا كه در كشور اندونزي برگزار مي شود؛ 
راهي اين كشور شـــد. بهنام آرين، محمد دانشور و محمد گنج خانلو 
ركابزنان پيشگاماني تيم ملي كشورمان هستند كه در تمامي مواد بخش 
نيمه اســـتقامت و دو ماده از بخش ســـرعت در اين مسابقات شركت 

خواهند كرد. 
مسابقات قهرماني آسياي سال 2019 يكي از رقابت هاي مهم جهت 
كسب سهميه المپيك سال 2020 توكيو است به همين دليل تمامي تيم هاي 

ملي با آمادگي كامل در اين رقابت ها شركت خواهند كرد.  

افتتاح كتابخانه روستايي تخصصي كودكان و 
نوجوانان در روستاي «صدرآباد» ندوشن 

يزدـ  خبرنگار اطالعات:بخشدار ندوشن گفت: در راستاي توسعه 
فرهنگ مطالعه و اهميت به كتاب و كتابخواني بين كودكان و نوجوانان، 
اولين كتابخانه روستايي تخصصي كودكان و نوحوانان كشور در روستاي 

صدرآباد ندوشن افتتاح شد. 
سيد بهروز موسوي افزود: اين كتابخانه داراي مخزن كتاب با حدود 
2000 كتاب ارزشمند از انتشارات برجسته و برتر كشوري از گروه هاي 

مختلف سني است كه تماماً به صورت خيري خريداري شده است. 
وي ادامه داد: مراحل آماده سازي اين كتابخانه تخصصي با مشاركت 
اهالي و دهياري روستاي صدرآباد صورت پذيرفته است .بخشدار ندوشن 
ادامه داد: در راستاي اهميت و توجه اهالي روستا به كتاب، با درخواست و 
پيشنهاد شوراي روستاي صدرآباد، خيابان و بوستان مجاور اين كتابخانه به 

نام كتاب نامگذاري شده است. 

بزرگداشت آيت اهللا هاشمي شاهرودي 

در اهواز
سرويس شهرستان ها: مراسم بزرگداشت آيت اهللا هاشمي شاهرودي، 
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرف نماينده ولي فقيه در 

خوزستان در مسجد اعظم اهواز برگزار شد.
در اين مراســـم كه برخي نمايندگان مردم خوزســـتان در مجلس 
خبرگان رهبري و قشرهاي مختلف مردم حضور داشتند،نماينده ولي فقيه 
در خوزستان گفت: آيت اهللا هاشمي شاهرودي يك عالم و فقيه مجاهد 
و دانشمند و منشـــأ خدمات در مسئوليت هاي حساس در نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ايران بود. 
آيت اهللا موسوي جزايري افزود: ايشان ارادت و عالقه شديدي به مقام 
معظم رهبري و حضرت امام خميني (ره) داشت و از شاگردان برجسته 

عالم بزرگ شهيد محمد باقر صدر بود. 
حجت االسالم بلك، مدير كل تبليغات اسالمي خوزستان نيز در اين 
مراسم در سخناني از شخصيت برجسته آيت اهللا هاشمي شاهرودي، رئيس 

فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام تقدير كرد. 

جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران 

در برج ميالد تهران برگزار شد 
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات:مديرعامل شـــركت فوالد مباركه در 
نشســـت تخصصي بهره برداري از فناوري هاي داخلي صنعت فوالد 
در حاشيه نخستين جشنواره و نمايشـــگاه ملي فوالد ايران كه در سالن 
همايش هاي برج ميالد تهران برگزار شد، گفت: اين شركت با شركت هاي 
دانش بنيان قراردادهاي بلند مدت امضا كرده است و از دستاوردهاي آنها 

در اين شركت استفاده مي كند.
به گزارش نماينده دفتر سرپرســـتي اطالعات استان اصفهان از اين 
همايش، حميد رضا عظيميان افزود: بومي سازي و برون سپاري همواره در 
فوالد مباركه مد نظر بوده است و در اين دوره بيشتر به آن توجه مي شود تا 

شركت هاي شتاب دهنده شكل بگيرد. 
او اين اطمينان را به شركت هاي دانش بنيان كشور داد كه فوالد مباركه 

تا ده سال آينده محصوالت مورد نياز خود را از آنها خريداري كند.

معاون سياستگذاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز با 
اعالم اينكه فاز سوم اقتصاد دانش بنيان را آغاز كرده ايم گفت: مي خواهيم به 
سوي اقتصاد دانش بنيان يعني اقتصاد رقابتي در سطح بين الملل پيش برويم 
و تالش كنيم  توليد ناخالص داخلي دو برابر شود. دكتر مهدي الياسي با 
تاكيد بر اينكه بايد از شركت هاي دانش بنيان خريد كنيم تا هزينه تحقيقات 
آنها تامين شود افزود: شركت هاي دانش بنيان بايد از شكل كاري پيمانكاري 

به شركت پوشش دهي تكنولوژي تبديل شوند. 

  فيروزكوه به شبكه بين المللي جامعه ايمن مي پيوندد
  فيروزكوهـ  خبرنگار اطالعات: دومين همايش مجتمع ســـالمت 
شهرستان فيروزكوه با محوريت جامعه انجمن با حضور نوفرستي مدير 
انجمن جامعه ايمان كشور و مدير مشاركت مردمي و مولف هاي اجتماعي 
سالمت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و بنداد كرماني رئيس شبكه 
بهداشت و درمان و جعفر پرچ شهردار، زمان ايلكا رئيس شوراي اسالمي 
شهر. امرايي معاون سياسي انتظامي فرمانداري و كارشناسان شهرداري و 
مديران ادارات برگزار شد.   در اين جلسه نماينده دانشگاه و همچنين مدير 
انجمن جامعه ايمان كشور به بيان امنيت استراتژي و اهداف و شاخص هاي 
جامعه ايمان پرداخت. آنگاه كرماني رئيس شبكه بهداشت و درمان و جعفر 
پرچ شهردار فيروزكوه هر يك به بيان گزارش اقدامات و عملكرد در نيمه 
سال اول در حوزه جامعه ايمن پرداختند در پايان اين نمايش تفاهمنامه اي با 
امضاي مديران ارشد شهرستان و انجمن جامعه ايمان كشور منعقد و مقرر 
شد به امضاي معاون وزارت بهداشت و درمان هم برسد، در حوزه جامعه 

ايمن شهر فيروزكوه به شبكه بين المللي جامعه ايمن ملحق مي شود. 

تجهيز همه مدارس سيستان و بلوچستان
 به سيستم گرمايشي ايمن تا 2 سال آينده

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات:   مدير كل نوســـازي، 
توسعه و تجهيز مدارس سيستان و بلوچستان گفت: با 
بهره برداري از 112مدرسه در دهه فجر امسال افزون بر 
9000 دانش آموز اين استان از فضاي آموزشي استاندارد 

بهره مند مي شود .
 عليرضا راشكي اظهار داشت: اين مدارس در قالب        
305 كالس درس همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي 

شكوهمند انقالب اسالمي افتتاح مي شوند  .
 وي با اشـــاره به طرح استانداردســـازي سيستم 
گرمايشـــي مدارس سيســـتان و بلوچستان، گفت: بر 
اساس توافق انجام شده بين وزارت آموزش و پرورش، 

هالل احمر و استانداري، همه مدارس اين استان تا 2 سال 
آينده از نظر سيستم گرمايشي استاندارد سازي خواهند 
شد  . مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس سيستان 
و بلوچستان افزود: تا زمان اجرايي شدن كامل اين طرح 
حدود 5000 بخاري نفتي استاندارد در حال جايگزين 
شدن بخاري هاي خطرآفرين موجود در مدارس سطح 

استان هستند .
 راشـــكي تاكيد كرد: از مجموع 18 هزار و 954 
كالس درس در سيســـتان و بلوچســـتان، 10 هزار و 
528 كالس درس نيازمنـــد تخريب، بازســـازي و 

مقاوم سازي است  .

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت مقره سازي ايران (سهامي عام)  

به شماره ثبت 162 و شناسه ملي 10861639681
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شركت مقره سازي 
ايران دعـــوت به عمل مي آيد كه در جلســـه مجمع عمومي 
عادي ساليانه اين شركت كه رأس ساعت 10 روز شنبه مورخ 
1397/10/29 در محل دفتر مركزي شـــركت واقع در تهران 
خيابان بهار جنوبيـ  كوچه نيلوفرـ  پالك 4 تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس 
2ـ تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي 96

3ـ انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل 
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار 

5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
هيئت مديره شركت مقره سازي ايران (سهامي عام)

آگهي دعوت 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت تصويربرداري پزشكي كوروش تهران 
(سهامي خاص) به شماره ثبت: 190496 و 

شناسه ملي: 10102324883
بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت تصويربرداري پزشكي 
كوروش تهران (ســـهامي خاص) به شـــماره ثبت: 190496 و 
شناسه ملي: 10102324883 دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت كه در ساعت 
8 صبح روز چهارشـــنبه 1397/11/03 در محل قانوني شركت 

تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1ـ انتخاب بازرسين
2ـ تصويب تراز سود و زيان منتهي به 1396/12/29

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 (نوبت اول) شركت تعاوني آباد گستران شهر

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شــــركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده كه رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 97/11/13 در محل دفتر مركزي 
شركت واقع در ميدان ونكـ  خيابان مالصدراـ  خ شادـ  پارك شاد تشكيل مي گردد حضور به هم 
رسانند. يادآور مي شود اين مجمع با حضور نصف +1 از اعضا رسميت مي يابد و تصميماتي كه در 

آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضا (اعم از حاضر و غايب و مخالف) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:ـ  استماع گزارش هيأت مديره و بازرسين

ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورت هاي مالي سنوات 94ـ95 و 96
ـ طرح و تصويب بودجه سال جاري

ـ طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه
ـ طرح و تصويب پيشنهاد حقوق مديرعامل و پاداش اعضاي هيأت مديره و بازرس

ـ انتخابات جهت انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسين
داوطلبان تصدي سمتهاي هيأت مديره و بازرسي حداكثر ظرف يك هفته از انتشار آگهي 

دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن سازمان بازنشستگي

 شهرداري تهران و شركتهاي وابسته
بدينوســــيله از كليه اعضاي محترم شــــركت تعاوني دعوت مي شــــود تا در مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت اول كه راس ســــاعت 14 روز يكشنبه مورخ 1397/10/30 به نشاني خيابان 
نواب صفويـ  ضلع جنوب غربيـ  چهارراه امام خميني(ره)ـ  ساختمان سازمان بازنشستگي 

شهرداري تهرانـ  طبقه 7ـ سالن پيامبر اعظم(ص) تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
لذا از كليه اعضا دعوت مي شود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت 

مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل/ نماينده خود را كتباً معرفي نماييد.
* ضمناً به اطالع مي رساند كه به موجب ماده 18 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي؛ 
تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود. 
و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، مي بايســـت به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 
97/10/26 در محل دفتر شـــركت حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود 

به مجمع را دريافت دارند.
* يادآوري مي شود اين مجمع با حضور دوسوم كل اعضاي شركت تعاوني رسميت مي يابد 
و تصميماتي كه در اين مجمع اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء (اعم از غائب و مخالف) نافذ 

و معتبر خواهد بود.

* دستور جلسـه: 1ـ طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاوني منطبق با اصالحات به 
عمل آمده در قانون بخش تعاون

2ـ تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني (ماده 5 اساسنامه)
3ـ تغيير آدرس شركت (ماده 6 اساسنامه)

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار جديد جهت درج آگهي هاي شـــركت بجاي روزنامه 
اطالعات قبلي 

هيات مديره
شـركت تعاوني مسـكن سـازمان بازنشستگي شـهرداري 
تهران و شركتهاي وابسته

آگهي دعوت
 به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت 

سرمايه گذاري صنايع ايران(سهامي عام)
براي سال مالي منتهي به 1397/06/31

 (به شماره ثبت 88034 و شناسه ملي 10101324421)

بدينوســــيله از كليه سهامداران محترم شركت ســــرمايه گذاري صنايع ايران(سهامي عام) 
دعوت مي گردد تا در جلســــه مجمع عمومي عادي ساليانه شــــركت كه در ساعت 15 روز 
يكشنبه 1397/10/30 در محل شــــركت واقع در تهرانـ  محله يوسف آباد، كوچه پله سوم، 
خيابان وليعصر، پالك2224، برج سرو ســــاعي، طبقه 14، واحد 1406 تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1397/06/31.

2ـ استماع گزارش حســــابرس و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي 
به 1397/06/31.

3ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي شركت اصلي براي سال مالي منتهي به 1397/06/31.
4ـ بررســــي و تصويب صورت هاي مالي تلفيقي شركت سرمايه گذاري صنايع ايران(سهامي 

عام)  براي سال مالي منتهي به 1397/06/31.
5ـ تصويب ميزان سود تقسيمي مربوط به سال مالي منتهي به 1397/06/31.

6ـ تصوب ميزان پاداش و حق حضوري اعضاي هيأت مديره.
7ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرســــان(اصلي و علي البدل) قانوني براي سال مالي منتهي 

به 1398/06/31.
8ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

9ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.
10ـ ساير مواردي كه اتخاذ تصميم در خصوص آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.

هيأت مديره شركت سرمايه گذاري صنايع ايران
(سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول شركت تعاوني مسكن سازمان بازنشستگي 

شهرداري تهران و شركت هاي وابسته
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده نوبت اول كه رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/11/13 به نشاني: خيابان 
نواب صفويـ  ضلع جنوب غربي چهارراه امام خميني(ره)ـ  ســــاختمان سازمان بازنشستگي 

شهرداري تهرانـ  طبقه 7ـ  سالن پيامبر اعظم(ص) تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
لذا از كليه اعضا دعوت مي شود با دردست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت رأس ساعت مقرر 

در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل/نماينده خود را كتباً معرفي نماييد.
* ضمناً به اطالع مي رســــاند كه به موجب ماده 18 آئين  نامه نحوه تشــــكيل مجامع عمومي؛ 
تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شــــخص غيرعضــــو تنها يك رأي خواهد بود 
و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، مي بايســــت به همراه نماينــــده خود حداكثر تا تاريخ 
97/11/10 در محل دفتر شــــركت حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به 

مجمع را دريافت دارند.
* داوطلبان تصدي ســــمتهاي هيئت مديره و بازرسي به موجب ماده(2) دستورالعمل نحوه 
نظارت بر انتخابــــات تعاونيها موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشــــار آگهي دعوت فرم 

داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
مصوبات مجمع عمومي در صورت رســــميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه 

اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.

* دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

2ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرس
3ـ تصويب صورت هاي مالي و ترازنامه سال هاي 94 و 95 و 96

4ـ تصويب مجوز پرداخت حقوق و پاداش به هيأت مديره و مديرعامل و بازرسين
5ـ مجوز فروش پروژه  s1 مرواريد پس از اخذ مجوز

هيأت مديره
شركت تعاوني مسكن سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و شركتهاي وابسته

شماره ثبت199176 شماره ملى 10102409885
شركت تعاونى كاركنان و اساتيد دانشگاه صنعت آب و برق (همكار)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت دوم
باتوجه بـــه عدم حصول حـــد نصاب قانونـــى مجمع عمومى عـــادى نوبت اول 
مورخ1379/10/17وعدم رسميت مجمع عمومى عادى مذكور ، بدينوسيله از كليه 
اعضاى محترم شركت تعاونى دعوت مى شود تا در مجمع عمومى عادى نوبت دوم كه 
رأس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 97/11/01 در محل سالن شهيد رنجبران واقع 

درپرديس فنى ومهندسى عباسپور تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.
  توجــه :در صورتيكه هر يك از اعضا نتوانند در مجمـــع عمومى فوق حضور يابند 
مى تواننداســـتفاده از حق خود را براى حضور و اعمال رأى در مجمع عمومى  به يك  
نماينـــده تام االختيار واگذار كنند.تعداد آراء وكالتى هر عضوحداكثر ســـه راى وهر 
شـــخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود.الزم به ذكر است نماينده تام االختياربا 
تاييد بازرس تعاونى وعضـــو هيئت مديره تعاونى خواهد بـــود. بدين منظور عضو 
متقاضى اعطاى نمايندگى بايدحداكثر ظرف مدت 5روز از انتشـــار اين آگهى بهمراه 
نماينده وبا در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى وكارت شناسايى معتبر 
در محل دفتر شـــركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت متقاضى طرفين (عضويت 
متقاضى واهليت نماينده)برگه نمايندگى مربوط توســـط افراد مذكور تاييد تا برگه 
ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد. - ضمناً يادآور مى شـــود اين مجمع 
با حضورهر تعداداز اعضا  رسميت مى يابد وتصميماتى كه در آن اتخاذ مى شود براى 

كليه اعضا (اعم ازغائب ومخالف وحاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
   دسـتور جلسـه: 1- استماع گزارش هيئت مديره وبازرسان  2- رسيدگى واتخاذ تصميم در 
خصوص صورتهاى مالى 1394و1395و1396وبودجه سال جارى  3- انتخاب اعضاى اصلى 
وعلى البدل هيئت مديره وبازرســـان - تغييرات اعضا وسرمايه   4- حذف آگهى در روزنامه به 

علت  كاهش اعضا  5- تصميم گيرى درخصوص ادامه فعاليت شركت
 داوطلبان تصدى ســـمتهاى هيئت مديره وبازرســـى به موجب ماده (2) دستور العمل 
موظفندحداكثر ظرف يك هفته از انتشـــار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تكميل وتحويل 

دفتر تعاونى نمايند.
هيئت مديره تعاونى

آگهي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده شركت مهندسين 
مشاور پارسكاو (سهامي خاص) به شماره ثبتي 84791

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مهندسين مشاور پارسكاو به شماره ثبت 84791 
دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه در تاريخ 97/11/1 راس ساعت 
10صبح در محل قانوني شركت واقع در سعادت آبادـ  باالتر از ميدان كاجـ  خيابان شهيد 

علي اكبر پالك 37ـ طبقه پنجمـ  واحد 9 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:     1ـ نقل و انتقال سهام
2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع مي باشد

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني آباد گستران شهر

بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم شـــركت تعاوني دعوت مي شـــود تا در مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت اول كه راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/2 در محل دفتر مركزي 
شـــركت واقع در خيابان مالصدراـ  خ شادـ  پارك شاد تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 
يادآور مي شود اين مجمع با حضور دو ســـوم از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن 

اتخاذ مي شود براي كليه اعضا (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد

اعالم آدرس و كدپستي جديد تعاوني
هيات مديره

تاريخ انتشار: 1397/10/19

آگهي دعوت

 به مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان برنامه و بودجه

بدينوســـيله از تمامي اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع 
عمومـــي فوق العاده نوبت دوم اين شـــركت كه رأس ســـاعت 14 روز 
چهارشـــنبه مورخ 1397/11/03 در محل دفتر شركت تعاوني به آدرس: 
ميدان بهارســـتان خيابان صفي عليشاه درب پاركينگ طبقاتي طبقه دوم 
پاركينگ، تعاوني مسكن سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود، حضور 

به هم رسانند.
يادآوري مي شود:

در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد مي تواند حق 
حضور و اعمال رأي از ســـوي خود را به نماينـــده تام االختيار خود واگذار 
نمايد، در اين صورت هيچ عضـــوي نمي تواند نمايندگي بيش از 3 عضو و 
هيچ غيرعضوي نمايندگي بيش از يك عضو را بپذيرد. بدين منظور جهت 
ارائه وكالت نامه وكيل و موكل بايد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 
1397/11/02 در دفتر شـــركت حضور يافته و فرم مربوط به وكالت نامه را 

تكميل نمايند. 
ـ  اضافه مي شـــود برگه هاي نمايندگي مزبور با امضاي رئيس هيئت مديره 

معتبر خواهد بود.
ـ  اين مجمع عمومي بـــا حضور نصف به عالوه يك اعضـــا يا نمايندگان 
تام االختيار آنها رســـميت خواهد يافت و مصوبـــات آن در صورت عدم 
مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و  غايب نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه:

ـ تغيير حوزه فعاليت شـــركت تعاوني مســـكن كاركنان سازمان برنامه و 
بودجه (موضوع ماده 4 اساسنامه)

مهدي پندار 
رئيس هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاوني توليدكنندگان صنعتي فرآورده هاي لبني 

سراسري به شماره ثبت 144614
مجمع عمومي عـــادي به طور فوق العاده نوبت اول شـــركت تعاوني توليدكنندگان 
صنعتي فرآورده هاي لبني سراسري رأس ساعت 11 صبح روز سه  شنبه 97/11/16 
در محل دفتر تعاوني به آدرس: تهران ـ  بزرگراه جالل آل  احمد نبش خيابان شهرآرا، 

ساختمان گلزار، طبقه پنجم شماره 505 تلفن 7ـ88245446 تشكيل مي گردد.
لذا از تمامي اعضا دعوت مي شـــود با در دست داشـــتن كارت و يا دفترچه عضويت 
رأس ســـاعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رســـانيد و يا وكيل/ نماينده خود را 

كتباً معرفي نماييد.
اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، مي بايســـت به همراه نماينده خود حداكثر تا يك 
هفتـــه از درج آگهي در محل دفتر تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، 

برگه ورود به مجمع را دريافت دارند. 
داوطلبان تصدي سمت هاي هيأت مديره و بازرسي به موجب ماده (2) دستورالعمل 
موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشـــار آگهـــي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و 

تحويل دفتر تعاوني نمايند.

دستور جلسه:
ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس 

ـ طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهي به سالهاي 90 الي 96 و بودجه 97
ـ  انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس 

هيأت مديره 

آگهى تغييرات شركت نهال اريكه سودا و سرمايه با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 490890 و شناسه ملى 14005796210 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/02 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: محل شركت به نشانى استان تهران، شهرســـتان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، عباس 
آباد-انديشـــه، خيابان انديشـــه، خيابان شهيد دكتر بهشـــتى، پالك 12، طبقه دوم كدپستى 

1569834916 تغيير يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312278) 

آگهى تغييرات
 شركت پتروشيمى گچساران سهامى خاص

 به شماره ثبت 244001 و شناسه ملى 10102846677 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى حافظ رضائى به كد ملى 4411124823 به نمايندگى شركت گروه پتروشيمى 
سرمايه گذارى ايرانيان (سهامى عام) به شناســـه ملى 10320466112 به عنوان 
عضو هيئت مديره.، آقاى جمشـــيد مباركى به كدملى 1817043102 به نمايندگى 
شركت پتروشيمى كازرون (سهامى عام) به شناسه ملى 10860256731 به عنوان 
عضو هيئت مديره.، آقاى محمود هاشم زاده به كدملى 1818087405 به نمايندگى 
شركت پتروشيمى ممسنى (سهامى عام) به شناسه ملى 10103519478 به عنوان 
عضو هيئت مديره. ،آقاى ناصر مرادى متين به كد ملى 0532220862 به نمايندگى 
شركت پتروشيمى بروجن (سهامى خاص) به شناسه ملى 10103310477 به عنوان 
عضو هيئت مديره، آقاى روزبه كتـــب زاده به كد ملى 1817325094 به نمايندگى 
شركت صنايع پتروشيمى دهدشت (سهامى عام) به شناسه ملى 10680070150 
به عنوان عضو هيئت مديره براى بقيه دوران تصدى هيئت مديره تعيين شدند و آقاى 
حافظ رضائى به ســـمت رئيس هيئت مديره و آقاى جمشيد مباركى به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب شـــدند. كليه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار 
و تعهدآور شركت از قبيل چك، ســـفته، بروات و غيره با امضاء مديرعامل و يكى از 
اعضاء هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و در غياب مديرعامل 
با امضاء رئيس هيئت مديره و يكى از اعضاء هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شـــركت 
معتبر مى باشد. اوراق عادى و مكاتبات با امضاءمديرعامل يا رئيس هيئت مديره منفرداً 
همراه با مهر شـــركت معتبر است. اختيارات مديرعامل: عالوه بر اختيارات مصرح در 
اساسنامه شـــركت، اختيارات مندرج در بندهاى يك، چهار، هفت، نوزده، بيست و 
بيست و يك از ماده 49 اساسنامه شـــركت به مديرعامل بشرح ذيل تفويض گرديد: 
نمايندگى شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتى و موسسات خصوصى. 
نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شـــركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و 
انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت 
و مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث آنها. دريافت مطالبات شركت و پرداخت 
ديون آن از اصل و بهره متفرعات. تعيين ميزان اســـتهالك باتوجه به قوانين جاريه 
شـــركت. تنظيم خالصه صورت دارايى و قروض شركت هر شش ماه يكبار و ارائه آن 
به بازرس شـــركت. تنظيم صورت دارايى و ديون شركت پس از انقضاى سال مالى و 

همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت. 
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312279) 

 آگهى تغييرات 
شركت خدمات پزشكى دوستان نيك سهامى خاص 

به شماره ثبت 168896 و شناسه ملى 10102113997 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : محل شـــركت به : آدرس استان البرز ، 
شهرســـتان كرج ، بخش مركزى ، شهر محمدشـــهر، جعفرآباد، بلوار 
شهيد دهقان، خيابان (فجرهشتم)، پالك 0، طبقه همكف با كد پستى 
3184866596 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه به شرح فوق 
اصالح گرديد. يك بند به ماده 40 اساسنامه به شرح ذيل الحاق گرديد: 
بند 21: هيئت مديره مى تواند مركز شـــركت را به هر كجا كه صالح و 

مصلحت بداند منتقل و يا شعبى را تاسيس نمايد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (315666)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص
 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1395/04/31 و مجوز به شماره 
122/28385 مورخ 96/09/04 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسى مفيد راهبر شناسه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى يك سال مالى 
انتخاب گرديد.روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات به منظور درج آگهى ها و اطالعيه هاى شركت 

انتخاب گرديد.تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى 94 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312291) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص
 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/05/01 و مجوز به شـــماره 
122/28385 مورخ 96/09/04 ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: نام 
شركت از ســـرمايه گذارى قدس به توسعه سرمايه قدس تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312293) 

آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى قدس سهامى خاص

 به شماره ثبت 177869 و شناسه ملى 10102201828 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1394/04/31 
و مجوز به شـــماره 122/28385 مورخ 96/09/04 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: موسســـه حسابرســـى مفيد راهبر به 
شناسه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى يك سال مالى 
انتخاب گرديدند.روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات به 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 مالى 93 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312292) 

آگهى تغييرات شركت پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد سهامى خاص
 به شماره ثبت 426655 و شناسه ملى 10320777233 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت 
به استان تهران- شهرستان تهران- بخش مركزى- شـــهر تهران- باغ صبا- سهروردى- كوچه 
ســـنندج خيابان شـــهيد اســـتاد مطهرى پالك 94 طبقه پنجم واحد شـــمالى با كدپستى 

1578775536 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312285) 

آگهى تغييرات شركت شيران ديزل موتور شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 478569 و شناسه ملى 14005207451 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/10/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: آقاى پژمان جاهدى به كد ملـــى 0943317495 -خانم محمد چرچى به كد ملى 
0793920051 -آقاى محمد هاشـــمى به كد ملى 3255825490 بسمت اعضا هيئت مديره 

براى مدت 2 سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312283) 

آگهى تغييرات شركت زرين فن آور چرخشگر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 110813 و شناسه ملى 10101545370 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: شركت چرخشگر(سهامى عام) به شناسه ملى10100509458 -شركت توسعه خودروكار 
(سهامى خاص) به شناسه ملى10101800703 -شـــركت تاپ سرويس (سهامى خاص) به شناسه 

ملى 10100625538 بعنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312282) 

آگهى تغييرات 
شركت ماشين سازى فراگيرسپنتا سهامى خاص

 به شماره ثبت 202524 و شناسه ملى 10102442357 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
امير تشرعى به شماره ملى 4569493149 به نمايندگى از شركت صنعتى توليدى 
سپنتا پليمر به شناسه ملى به ســـمت رئيس هيئت مديره و اميرحسين موالئى فخر 
به شماره ملى 0059610212 به نمايندگى از شركت پخش سراسرى لوله و پروفيل 
سپنتا به شناســـه ملى به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره و محمدرضا هاشمى به 
شماره ملى 0066818291 به نمايندگى از شـــركت صنعتى سپنتا به شناسه ملى 
به سمت عضو هيئت مديره و قاسم تاجيك به شماره ملى 0420243003 به سمت 
مديرعامل ( خارج از هيئت مديره ) انتخاب گرديدند و كليه اســـناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شركت به امضاء مشـــترك مديرعامل و يك عضو هيئت مديره و يا دو عضو 
هيئت مديره همراه با مهر شـــركت داراى اعتبار مى باشد. حدود اختيارات مديرعامل 

مطابق با صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/03/16 مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312284) 

آگهى تغييرات 
شركت كوشا تغذيه ماندگار (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 2138 و شناسه ملى 10320873158 
به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 
1396/10/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالى منتهى به 1395 به تصويب مجمع رسيد. -موسسه 
حسابرسى اصالح گستران امين به شناسه ملى 10103751788 
بعنوان بــــازرس اصلى و آقــــاى مهدى منيريان به شــــماره ملى 
0321696581 بعنوان بازرس على البدل بمدت يك سال انتخاب 

گرديدند. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالك كشور

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى پاكدشت (312287)

آگهى تغييرات 
شركت صنايع دريا فر صدف پويا بوشهر سهامى خاص

 به شماره ثبت 317195 و شناسه ملى 10103536191 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/05/28 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: تبصره ذيل به ماده 40 اساسنامه اضافه گرديد: 

تبصره 12: در موارديكه ظهر نويسى اســـناد و اوراق بهادار و تعهدآور نياز 

به ظهر نويســـى يا ضمانت شخصى مديران داشته باشد و يا مديران شخصاً 

ضامن باشند. (اعم از چك ،سفته،اوراق و فرم هاى بانكى، اوراق تعهد آور و 

قراردادها) تعهدات شخصى مديران (هيئت مديره و مدير عامل) مذكور تماماً 

بعهده شـــركت بوده و جزء ديون و تعهدات ممتازه جهت رفع اثر ضمانت 

مديران مى باشـــد و در صورت مطالبه هرگونه وجهى از بابت ظهرنويسى 

اسناد و اوراق بهادار و قراردادها وخسارت مربوطه از سوى ذينفعان اسناد، 

مديران وقت مكلف به اقدامـــات الزم و فورى جهت رفع اثر تضمين وتعهد 

و يا پرداخت مورد مى باشـــند. اين تكليف شركت و مديران وقت، با خروج 

مديران ضامن و متعهد از سمت مديريت شركت منقضى و منتفى نگرديده 

و تا رفع اثر،مســـئوليت آن بعهده شـــركت و مديران جديد خواهد بود.هر 

مديرى كه از رفع اثر موضوع اين تبصره خوددارى ورزد،خود شخصاً ضامن 

خواهد بود. هرمديرى كه با مصوبه هيئت مديـــره مبادرت به تضمين و يا 

ظهر نويسى اسناد و اوراق و قراردادهاى شركتهاى زير مجموعه نمايد، اين 

تضامين نيز شامل همين تبصره جهت رفع اثر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312286) 

آگهى تغييرات شركت شفا ياب گستر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 178739 و شناسه ملى 10102209863 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فـــوق العاده مورخ 1397/08/02 ســـرمايه شـــركت از 
مبلغ800000000000 ريال به مبلغ1200000000000 ريال منقســـم به 120000000ســـهم 
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 (312281) 

آگهى تغييرات شركت مديريت پروژه هاى ساختمانى ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 94750 و شناسه ملى 10101388247 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
عبارات ذيل به موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: تعمير و نگهدارى 
:شامل تعمير و نگهدارى تجهيزات و وســـايل ادارى (به غير از امور رايانه) خدمات فنى خودرو 
و موارد مشابه -امور تاسيساتى: شـــامل تعمير و نگهدارى و بهره بردارى از تاسيسات برودتى و 

حرارتى و موارد مشابه 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (312280) 

 شـركت ملي سـاختمان درنظر دارد 26 قطعـــه زمين برم
 شاهين شهر اصفهان و يك واحد ادارى واقع در خيابان سپهبد قرنى 
نبش خيابان شاداب  را طي مزايده كتبي به فروش رساند متقاضيان 
محترم مي توانند جهت بازديد و اطالع از شـــرايط شـــركت در 
مزايده از تاريخ انتشار آگهي به مدت 6 روز از ساعت 16ـ9 به آدرس 
 فوق مراجعه فرمائيد. جهت اطالعات بيشـــتر مي توانيد با شماره 

تلفن 88086051 داخلي 415 تماس حاصل نمائيد.
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 دوازدهم مردادماه سال 1346، فرزند آخر خانواده 
حسين رسولى، در شهرساحلى فريدونكنار متولد شد. 
در  6سالگى زمانى كه مىخواست پاى در عرصه علم 
بگـــذارد، پـــدرش  به علت بيمارى از دنيا رفت. در   
13سالگى نيز مصيبتى ديگر بر او وارد شد و خواهرش 

را نيز به علت بيمارى ديفترى از دست داد.
تحصيالت ابتدايى را در مدرسه سنايى (2شهيد 
شاليكار فعلى)، راهنمايى را در مدرسه مهديه و مقطع 
دبيرستان را در مدرسه شهيد جهانيان فريدونكنار گذراند 
به گونهاى كه يكى از همكالســـىهايش مىگويد:  
"ازهمان دوران ابتدايى، دانشآموزى آرام ولى بســـيار 
ممتاز و درسخوان بود تا جايى كه در زمان تحصيلش 
در مدرسه سنايى، وى را به علت ممتاز بودن به سفر 

مشهدمقدس فرستادند. "
سن زيادى نداشت اما به گفته دوستانش به جايى 
رسيده بود كه مىگفت: چرا بايد مغرور باشيم وقتى 
مالك هيچ چيز نيســـتيم و خدا مالك مطلق است؟ 
در بخشـــى از وصيتنامهاش نيز مطالبى را با ظرافت 
خاصى بيان مىكند كه حتى در عصر حاضر نيز مسير 
درستى را در مسائل مختلف به ما نشان مىدهد: "خدا 
شاهد است براى مسلمين ننگ است كه دست علمدار 
حســـين(عليه السالم) را از تن جدا كنند و چشمان 
مباركش را هدف تيردشمنان سيه دل قرار دهند، ولى 
ما با اين دســـت هايمان دنبال حرام و گناه برويم، 
و با اين چشـــمهايمان عصيان كنيم و حرام خدا را 
حالل گردانيم. ننگ است براى ما مسلمين كه حنجره 
حضرت على اصغر هدف تير حرمله قرار گيرد و ما 
با اين حنجره، فرياد شيطانى بلند كنيم و دستمان را 
در دســـت حرملههاى زمان بگذاريم و طرح دوستى 
با آنان ببنديم. چرا به خود مغرور شديم در حالى كه 
مالك هيچ چيز خودنيستيم و اوست مالك مطلق. اگر 
بخواهد مىگيرد،اما او رحمان و رحيم است. فراموش 
نكنيم كه حافظ اســـالم، خداست و ماييم كه بايد به 

داد مسلمانان مظلوم برسيم. "
مسلم در سال 1362  پس از گذراندن آموزشهاى 
نظامى الزم  راهى مناطق جنگى شد.  والفجر6كه يكى 
از عملياتـــى بود كه درمنطقه «چيالت» دهلران براى 
كمك به اجراى عمليات خيبر در جزيره مجنون انجام 
شد و اولين عملياتى بود كه درآن شركت كرد.  پس 
از شركت در اين عمليات، به تحصيالت خود ادامه 
داد و مدرك ديپلم را اخذ كرد. عمليات كربالى 1در 
منطقه مهران، دومين عملياتى بود كه  در آن حضور 
پيداكرد.  پس از آموزشهاى الزم غواصى در منطقه 
بوفلفل نيز، در ســـوم دى ماه 1365   در عمليات 

كربالى 4 شركت كرد .
عمليات كربالى  4

در ســـوم ديماه 1365، عمليات كربالى 4با رمز 
عملياتى يا محمدرسول اهللا (ص) در منطقه اوالخصيب 
و شلمچه در شرايطى خاص انجام شد.  عملياتى كه 
پس از انجام عمليات غرورآفرين والفجر8وفتح فاو، 
اذهـــان عمومى به گونهاى بود كه همگى منتظر يك 
پيروزى بزرگ و سرنوشت ساز و نهايتا پايان جنگ 
بودند اما متاسفانه به دليل لو رفتن عمليات  و ديگر 

عوامل مشكوك، با عدم موفقيت رو برو شد.
مسلم هم در عمليات كربالى 4، از غواصان و 
نيروهاى خط شكن گردان يارسول(ص) لشكر ويژه 
25كربال بود كه پس از آغاز عمليات، اين گردان به 
عنوان موج دوم وارد عمل شد.  درگيرى شديدى بين 
نيروهاى رزمنده و عراقىها درگرفت، رزمندگان گردان 
يا رســـول از پلى كه بين امالرصاص و ام البابى بود 
گذر كردند.  غواصها و خط شكنان گردان يا رسول 
(ص) كـــه ديگر آماده ورود به جزيره امالبابى بودند، 
پشت دژ ب شكل زمينگير شدند اما چون عمليات 
لو رفته بود و دشمن از جزئيات عمليات باخبر بود، 
آتش تهيه سنگينى روى سر رزمندگان ريخته و آنان 

را محاصره كرد.
دشمن از ابتداى پل، شروع به پدافند كرد.  مسلم، 

حسين و هادى جزو كسانى 
بودنـــد كه از اول تا آخر در 
جزيره ام البابى نبرد كردند و 
به محاصره افتادند. عراقىها 
آن قدر نزديك بودند كه يك 
تير به گونه راســـت مسلم 
اصابت كرد و به شـــهادت 
رسيد.  پسرخالهاش حسين 
او را بوســـيد و خودرا ازخاكريز به عقب پرت كرد 
و نتوانســـت مسلم را به عقب برگرداند. و مسلم جا 

ماند...
بازگشت مسلم پس از29 سال

نوشـــته پيش رو، خاطره 5روز تفحص شهداى 
غواص و خط شـــكن در منطقه ابوفلوس، با روايت 
جستجوگر نور و همرزم شهيد مسلم رسولى ، حامى 
آقازاده بوده كه مربوط به تفحص شهيد غواص و خط 

شكن مسلم رسولى است.
از ســـال 90كه كار برون مرزى تفحص شهدا 
شروع شد، دلم در جزيرهام الرصاص پيش مسلم بود. 
هر بار كه از مســـيرجاده البحار به فاو مىرفتيم فقط 
مىتوانســـتم ازدور به محل شهادت مسلم بنگرم و 
شعر "مازنى" كه بچههاى گردان يارسول (ص) لشكر 
25بعدازعمليات برايش دراين ســـوى اروند سرودند 
را با خودم زمزمه كنم. "توكجه وا من كجه اتا اروند 
ميونه امه دل غرق خونه"و ازپنجره مينى بوس فقط 
بامســـلم نجوامى كردم. در دلم بود كه روزى به اين 

منطقه بيايم ومسلم را پيدا كنم.
در طول اين مدت چند ســـال كارم  دل تنگى 
براى مسلم ونگاه از البالى پنجره مينى بوس به محل 
شهادتش بود. مسلم از دوستان كودكى وهمكالسى من 
بود و در زمان جنگ همرزم بوديم . از منزل ما تاخانه 
ايشان فاصلهاى نبود. بعد از شهادتش هرموقع مادرش 
را مىديدم شرمنده مىشدم و هميشه مىگفت:  مسلم 
به صورتش تير خورده و نمىآيد! مادر او مىدانست 
االن هم در تفحص شـــهدا مشغول هستم.  حاالتش 

حاالت يك منتظر بود ولى مىگفت مسلم شناسايى 
نمىشود! و در اين29سال من اميدوارش مىكردم كه 
مســـلم باالخره مىآيد. روزهاى آخر فروردين94قبل 
ازاعزام به عراق مادر شـــهيد را ديدم و  گفتم: مادر! 

مسلم مىآيد حتماً.
پيراهن زرد حزباهللا و شهادت مسلم

يادم هســـت قبل از عمليات كربالى 4،6عدد 
پيراهن زرد وسفيد و سبز با آرم حزباهللا فريدونكنار 
براى بچههاى گردان يا رسول(ص) و حمزه از طريق 
هالل احمر فريدونكنار با همت مرحوم صادقىفر تهيه 
كردم و به بچهها دادم. يكى از اين پيراهنهاى  زرد با 
آرم حزباهللا را به مسلم دادم كه شب عمليات پوشيده 
بود. عمليات شروع شد و حماسه گردان يارسول تا 
جزيره "ام البابى" ادامه يافت. دشـــمن از ابتداى پل، 
شروع به پدافند كرد. مسلم، حسين و هادى جزو كسانى 
بودند كه از اول تا آخر در جزيره امالبابى نبرد كردند. 
عراقىها آن قدر نزديك بودند كه يك تير به صورت 
مســـلم خورد وشهيد شد. پسرخالهاش حسين او را 
بوسيد و خود را از خاكريز پرت كردعقب ونتوانست 

مسلم رابياوردعقب و مسلم جا ماند! 
اولين روز كارى شـــروع شـــد . حاج محمود 
گودرزى براى شناســـايى و پيگيرى گزارش به اتفاق 
چندتن از بچهها به سمت امالرصاص حركت كردند 
و هفت شـــهيد را به همراه آورند. روز دوم كه همه 
نيروها درمنطقه ابوفلوس حاضر شدند،باخودم حرف 
است.  اينجا  مىزدم مىگفتم مسلم من در"ام البابى" 
فاصله 15كيلومترى دارد. اى خدا مىشـــود مسلمم 
دراين جمع باشد؟ســـه روز گذشت. هرروز صحنه 
دلخراشترى مىديدم كه قابل وصف نبود. هر روزش 
براى خود هزاران حرف دارد.دستان بهم بسته.يكى با 
پارچه!  يكى با كابل! يكى باسيم تلفن! يكى باسربند! 
يكى باچفيه .عهد بستم هر شهيدى كه از دل خاك 
بيرون آمد تامىتوانم بر پيشانىاش بوسه بزنم و زدم. هر 
شهيدى كه رخ نشان مىداد از شهيد مىپرسيدم:مسلمم 
را نديدى؟ فقط يك شهيد بود كه سر نداشت خيلى 

دنبال جمجمهاش گشتم ولى...
بچهها ديگر فكر تشنگى و گرسنگى نبودند. هر 
شـــهيد از اين يكصد و هفتاد و پنج شـــهيد كه پيدا 
مىشد به ياد مادر چشم انتظارش دنبال پالك يا مدرك 
شناسايىاش بوديم. شهدا را قسم مىدادم كه اى شهيد 

پس پالكت كجاست؟؟
تفحص شهيد با لباس زرد حزباهللا

دلم هنوز پيش مسلم است.  ياد مادر چشم به 
راه مسلم  و بقيه مادرهاى شهداى مفقوداالثر لحظهاى 

از مقابل ديدگانم كنار نمىرود.
روز چهارم بود، اول صبح ، حاج محمود پشـــت 
دستگاه بيل مكانيكى نشست.من به همراه دو تن از برادران  
كنار كانال ايستاده بوديم. اولين پاركت بيل كه به زمين 
خورد پيراهن زردى به همراه شهيد نمايان شد. يكى از 
بچهها بخشى از پيكر شهيد به همراه پيراهن زرد همراه 
بيا  شهيد را گرفت . رو كرد به من و گفت:  "حامى" 
كمك. پريدم داخل گودال انگار يك نفر به من مىگويد 
زيرپايت را نگاه كن.نگاه كردم ديدم  مقدارى نخ و يك 
سر فانسقه  افتاده است سريع آنها را برداشتم. تكه فانسقه 
و نخ را گذاشتم بيرون كانال. هنگامى كه تكه فانسقه را 
روى زمين گذاشتم، تكه فانسقه برعكس شد ،و يك 
پالك مشـــخص شد.گفتم:  پالك، پالك. پريدم باالى 

كانال ديدم پالكى به فانسقه چسبيده بود.
برداشـــتم و صلوات فرســـتادم.  پالك را دادم به 
آقاى عشقى. رفتم داخل كانال، شهيد را با پيراهن زرد 
برداشـــتم وداخل كاور مخصوص گذاشتم. بار دوم كه 
برگشـــتم، قسمتى ديگر ازپيكر اين شهيد را به همراه 
تكه ديگرى از پيراهن زرد جمع كرده و به پيكر اضافه 
كردم. خم شـــدم جمجمه شكســـتهاش را بوسيدم و 
گفت:مسلمم رانديدى؟ درهمين حال ،چشمم به خطوط 
سياه رنگ روى پيراهن زرد افتاد. پيراهن را با چفيه و 
شـــلوار پاك كردم. برق از چشمانم پريد. . . . قشنگ 
پاكش كردم ديدم خطوط سياه شبيه به يك آرم است 
و اين آرم هم آشناســـت. زيرآرم نوشته بود: حزباهللا 
فريدونكنار!گفتم: من بچه اين شهرم. يادم آمد اين پيراهن 

را من تهيه كردم و قبل ازعمليات به بچههاى گردان دادم. 
يك لحظه با خودم  گفتم ازبچههاى شهرفقط مسلم تواين 
عمليات گمنامه. يعنى اين مسلم است؟! فريادم بلند شد 
و با گريه و زارى گفتم: اين مسلمه، اين مسلمه! پيراهن 
را ســـر دست گرفتم آوردم پيش حاج محمود و آقاى 
عشقى. پيراهن را به تك تك بچهها نشان دادم. دست 
و پايم مى لرزيد. فقط فرياد مىزدم اين مسلم منه.بچهها 
دورم جمع شدند و آرامم كردند.باز بلند شدم و آخرين 
قطعه از پيكر مسلم را از گودال گرفتم و كاملش كردم. 
فرمانده ما برادر عشقى  گفت: آرام باش پالكش خيلى 

زنگ زدگى دارد بگذار استعالم كنم از مركز.
چند دقيقهاى طول كشيد.  دل تو دلم نبود. مسلم 
خودش خواســـت و خودش پالك را نشانم داد. برادر 
عشقى آمد و گفت: حامى استعالم كردم مسلم نيست 
احتمال دارد پيراهنش را درشب عمليات به كسى داده 

باشد.
گفتم:امكان نداره نشانهاى روى كارت سبز نوشته 
و بيشتر درمركز بررسى بشه و نام مرا هم روى كارت 
سبز نوشتند تا بعداً پيگيرباشم. گفتم يقينا در بررسىهاى 
بيشترجواب مىدهد. ولى همان جا درجمع گفتم شك 
ندارم اين پيراهن منه كه به مسلم دادم واين مسلم است.
ســـاعتها گذشت. من نگران مسلم بودم. ابدان مطهر 
بقيه شـــهدا را از دل خاك بيرون آورديم. غروب شد.  
شهدا را به معراج برديم تا غروب دلم پيش مسلم بود 
وبا او نجوامى كردم. بعد از نماز مغرب بيش از 10بار 
كنار پيكرشهدا رفتم و با خودم تكرار كردم" مسلم!من 
مىدانم  توهستى. پيراهن تو نشانه خوبى است . پس 

چرا شماره پالك شما اشتباه است؟
بسيار بىتاب در گوشهاى در حال خودم بودم. براى 
ايـــن كه حال و هواى خودم را تغيير بدهم با خانواده 
تماس گرفتم . به خانواده گفتم شـــما بيائيد اهواز من 
دربرگشت از عراق شما را در اهواز مىبينم. رفتم دوباره 
سراغ مسلم و با او نجوا كردم. برگشتم تو اطاق.  پتو را 
كشيدم روى سرم و از گريه زياد بخواب رفتم. در عالم 
رويا خوابم ديدم  درمعراج اهوازهستم. سردارباقرزاده را 
به همراه برادرعشقى در خواب ديدم.  ديدم يك شهيد 
دردست سردار باقرزاده است و به سمت من مىآيند. 
ســـردار باقرزاده به من مىگويد:  اين مسلمات است 
بگير!    گفتم سردار پيراهن مىگويد مسلم است، ولى 
پالك چيزى ديگرى مىگويد. گفت: نه اشتباه نكن اين 
مســـلمه.درهمين هنگام درعالم رويا، مسلم را درمقابل 
خودم ديدم!  مسلم گفت:  حامى! اين شهيد، من هستم. 
بگيرشك نكن . خودت خواستى .  مادرم منتظر است 
من هويتم مشخصه و گمنام نيستم. گفت: مى خواهى 

بگم قبل ازخواب مشغول چه كارى بودى؟
يادته زنگ زدى منزل؟ اگرتومن را نمىشناســـى 
خانمت كه همسايه من است و مىخواهد بيايد اهواز، 
من را مىشناسد. تا اين را گفت شهيد را از بغل سردار 
گرفتم.از خواب پريدم و باز شروع به گريه و زارى كردم. 
رفتم پيش حاج محمود ماجراى خواب را برايش تعريف 
كردم و پيغام شهيد را به ايشان گفتم . شبانه حاج محمود 
رفت سراغ مسلم.دوباره آرم حزباهللا را چك كرد و روى 
زنگ زدگى پالك كار كرد و پس از تالش فراوان موفق 
شد زنگ زدگى را از پالك بردارد بگونهاى كه توانست 
رقم آخر پالك را اصالح كند. صبح اســـتعالم كردند 
ديدند شماره پالك،متعلق به شهيد مسلم رسولى است. 
من صبح به اتفاق بچهها رسيديم ابوفلوس. ديدم برادر 
عشقى و حاج محمود به سراغم مىآيند. روبوسى كردند 
و گفتند كه اين پالك، پالك مسلم است ومسلَمت پيدا
 شد. نشستم روى خاك وبه درگاه حق به سجده افتادم 
وخدا را شـــكر كردم . فراق 29سال دورى يك طرف 
و فراق از شـــهيد تا زمان تبادل يه طرف . انگار اين 
فاصله زمانى تفحص تا تبادل شهداى غواص، از 29سال 
مفقودى اين شهيد برايم طوالنىتر بود . باالخره وصال 
حاصل شد و مادر شهيد باالخره فرزندش را پس از 

29سال به آغوش كشيد.

 پايان 20سال فراق

شـــهيد شهسوارى از آزادگانى است كه در دوران 
اســـارت حماسهاى شـــگرف را خلق كرد، او رو به 
دوربيـــن خبرنگاران خارجى فرياد زد: «مرگ بر صدام، 

ضد اسالم».
تصويرى از يك شـــهيد در بزرگراه مدرس نقاشى 
شده است، نامش «محمد شهسوارى» است.، براى كسانى 
كه فرماندهان شهيد دوران دفاع مقدس را مى شناسند اين 
نام آشنا نيست چرا كه شهيد شهسوارى نه فرمانده بود 
نه مسووليت خاصى داشت او فقط يك آزاده شجاع بود 
كه در لحظات ابتدايى اسارت حماسه اى بزرگ را خلق 
كـــرد تا جايى كه امام خمينى و مقام معظم رهبرى نيز 
درباره اقدام وى سخن گفتند. ساعاتى پس از به اسارت 
درآمدن به دســـت متجاوزين بعثى، هنگامى كه محمد 
شهسوارى را براى اعزام به عقبه، به سمت خودروهاى 
عراقى مىبردند، با مشاهده دهها خبرنگار دوربين به دست 
كه اطرافش را گرفته بودند، احســـاس كرد رژيم صدام 
تدارك مفصلى را براى بهرهبردارى از عدم پيروزى ايران 
در عمليات بدر ديده است. در اين لحظه محمد چندين 
بار فرياد زد: «مرگ بر صدام، ضد اســـالم». همان شب 
اين فيلم در سراسر جهان پخش شد و روح تازه اى را 
در ميان مسلمانان آزاده دميد. محمد به خاطر اين حركت 
اسارت سختى را تجربه كرد، اگرچه اسارت براى همه 
رزمندگانى كه به دست نيروهاى بعثى گير افتاده بودند 
ســـخت بود. شهسوارى سال 69 به همراه ساير اسرا به 
كشور بازگشت و پس از بازگشت، از سوى مسئولين مورد 
تفقد قرار گرفت و از دست رياست جمهورى وقت مدال 
شجاعت دريافت كرد. او باقى سالهاى عمر خود را به 
سرايدارى يك مدرسه گذراند و سرانجام در 20 مرداد ماه 
75 در حالى كه عازم مأموريت محوله از سوى لشكر 41

ثاراهللا (ع) بود، در مسير زاهدان به شهادت رسيد.در ادامه 
بريده هايى از خاطرات اين شهيد را كه پيش از شهادتش 

به ثبت رسيده از روزهاى اسارت مى خوانيم:
تو نيروى خمينى هستى

نيروهاى عراقى اطراف ما جمع شدند. دست هايمان 
را بستند. در بازديد، كارت طرح لبيك و عكس امام عزيز 
را از جيبم بيرون آوردند. به من مشكوك شده بودند. 
ســـوال كردند: «انت حرص الخمينى؟» ترجمه فارسى 
آن را نمى دانســـتم، سرم را تكان دادم. يكى از درجه 
داران عراقى جلو آمد. به نشانه اينكه سر از بدنت جدا
مى كنم، انگشتش را بر گلويم كشيد. فهميدم او سوال 
كرده بود تو پاســـدار خمينى هستى، من جواب مثبت 
داده بودم. آنچنان دلم قوى و محكم بود كه هيچ گونه 
احساس ترسى نداشتم. با خود مى گفتم: خون تو كه 
از ديگران رنگين تر نيســـت. آنها هم كه شهيد شدند، 
چشم انتظارانى داشتند. مادرانى كه براى ديدن فرزندانشان 
چشم به راه و كودكانى كه بر در منزل ها منتظر آمدن 
پدر بودند، آيا تو از آن ها بهتر يا عزيزترى؟ خودم را 

با توكل به خدا تسكين مى دادم.
مرگ بر صدام ضد اسالم

در آن هنگامه ميدان، بساط بعثيان را در جهان زير 
و زبر كردم. فكر برگشت به وطن را از سرم بيرون كرده 
بودم. در آن لحظه هيچ وحشـــتى از دشمن نداشتم. به 
اندازه پشه اى براى آن ها ارزش قائل نبودم. خبرنگاران 
خودشان را به صحنه رساندند. نزديك كه آمدند، متوجه 
شدم عراقى نيستند. سربازان عراقى مرا با ضرباتى پياپى در 
ميان جنازه شهدا خواباندند. بار ديگر شهادت به وحدانيت 
خدا و ايمان به رسالت پيامبر و واليت ائمه ى اطهار(ع) 
را بر زبان جارى كردم، و سپس با تمام نيرو فرياد زدم: 
«مرگ بر صدام ضد اسالم»؛ پس از آن براى چكاندن ماشه 
تفنگ لحظه شمارى مى كردم. شايد به خاطر فيلمبردارى 

بود كه از كشتن من صرف نظر كردند.
خريدار جواب اشتباه

چشم هايم را بستند. پس از گذشت مدتى من را 

به دفتر اطالعات عراق بردند. يكى از منافقين كه آنجا 
با حزب بعث همكارى مى كرد، بسيار شكنجه ام كرد. 
سيم برق به پهلويم وصل مى كردند، آزار و اذيت زيادى 
متحمل شدم. سوال كرد: فرماندهى كدام لشكرى؟ گفتم: 
تداركاتچى هستم، مسوول تغذيه. شكنجه ادامه داشت. 
ناله و فرياد از بندبند وجودم برمى خاست. دوباره سوال 
كرد: چند تانك آن طرف دجله بود؟ گفتم: تانكى وجود 
نداشت. واقعيت هم همين بود. آنقدر كتك زدند كه براى 
كسى قابل تصور نيست. گفتم: دست نگه داريد، حدودى 
مى گويم. دست از كتك كارى برداشت و گفت: بگو. 

گفتم: حدود دويست تانك، خوشحال شد. 
چشم هايم را باز كرد. گفت: احسنت و شروع به 
نوشتن كرد. فهميدم اينجا حقيقت خريدارى ندارد. مرتب 

سوال مى كرد و من هم آمار (اشتباه) مى دادم.
جنازه هاى رديف شده روى خيابان

عـــده اى خبرنـــگار درون يك تانك ما دو نفر را 
محبوس كردند و تا ساعت سه بعداز ظهر نگه داشتند. 
آتش پر حجم نيروهاى خودى در اين محور زياد بود. 
گاهـــى عراقى ها ما را داخل تانك تنها رها مى كردند. 
براى در امان ماندن از آتش خشم سپاه اسالم گوشه اى 
پنـــاه مى گرفتند. در يك جابجايى ما را با يك خودرو 
به طرف خاك عراق حركت دادند. در دو طرف مســـير 
جـــاده، جنازه عراقى ها را مى ديديم كه ورم كرده و بر 
خاك هالكت افتاده بودند. اين جنازه ها با آتش پرحجم 
نيروهاى لشكر 41ثاراهللا به درك واصل شده بودند، مسير 
جاده آســـفالته را به طرف جاده ى خاكى تغيير دادند و 
كنار خاكريزى توقف كردند. جنازه بيست الى سى نفر از 
شهدا را در يك صف منظم با فاصله رديف كرده بودند. 
اسرا را نيز بين شهدا مى خواباندند و دستور مى دادند 
چشم هايشان را روى هم بگذارند، زيرا روى دژ عده اى 

خبرنگار مشغول فيلمبردارى بودند.
جمع آسمانى

پس از بازجويى هر كدام از اسرا را داخل يك اتاق 
كوچك بردند. تحمل آن همه شـــكنجه در اتاق تنگ و 
تاريك زندان مرا به ياد سال ها شكنجه و مصائب امام 
موســـى كاظم (ع) در زندان هارون مى انداخت. پس از 
دوازده ساعت، افراد را در يك مكان جمع كردند. صحنه 
دلخراشى بود، يكى از ناحيه ى پا مجروح بود، ديگرى 
دســـتش مجروح و آنطرف تر برادرى از اصابت تركش 
پهلويش شكافته شده بود. جراحات پيكرها، گرسنگى و 
تشنگى طاقت فرسا، شكنجه هاى غيرقابل تحمل، ناله و 

فغان جمع را به آسمان مى برد.
سه ماه بدون حمام

در مدت ســـه ماه كه در رمادى سه بوديم، فقط 
يك بار از صليب سرخ جهانى به اردوگاه ما سر زدند 
و از اتـــاق مـــا هم بازديد به عمل آوردند. چند قوطى 
كبريت را پر از جانوران موذى (شپش و....) كه از سر 
و كولمـــان باال مى رفتنـــد، به آن ها تحويل داديم، با 
زبان بى زبانى گفتيم: اگر مى خواهيد بدانيد بر ما چه 

مى گذرد، همين ها بس است.
 سه ماه بود بدن ما آب نديده بود، حمام نرفته بوديم. 
بوى تعفن و چرك، بدن هاى زخمى را رنج مى داد.

حماسه يك آزاده كرمانى در اردوگاههاى عراق

* ايسنا 

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

آگهى
مزايدهعمومى سهام 

(نوبت دوم)

 –

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 97/6/31
شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان (سهامي عام) 

به شماره ثبت 9128 شناسه ملي 10100383781

 –  –

مزايده
عمومي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
(نوبت دوم )شركت تعاوني مسكن كارگران سايپا

–

هيات مديره

تاسيس 1360                شمـاره ثبت 41553

مسكن سايپـاشـركت  تعـاونـي

آگهى تغييرات شركت هتل رستوران تاج زرين خزر سهامى خاص
 به شماره ثبت 1080 و شناسه ملى 10861999747

آگهى تغييرات شركت صنعتى و پژوهشى زركام شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 2312 و شناسه ملى 10184003446
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

574

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

تنها واكنشى كه از طرف "تون عبداهللا" ديدم، به تعبير "تون موسى 
هيتام"، «سكوت وحشتناك» بود. اخيراً متوجه شدم كه علت اين سكوت 

وحشتناك، ناتوانىاش در توجيه كارهايى بود كه انجام داده بود.
از طرفى رابطه ام با رهبرى حزب و به ويژه با كســـانى كه در 
شوراى عالى "امنو" در سالهاى متمادى فعاليت در دولت همكار من بودند، 
به آن اندازه كه اميدوار بودم و آرزو داشتم، دوستانه نبود. در واقع همين 
كه استعفاى خود را تقديم كردم رهبران "امنو" و اعضاى كابينه، از من 
فاصله گرفتند و كارى كردند كه احساس كنم در ميانشان بيگانهاى شبيه 
به دشمن هستم. اين احساس، چندان فاصلهاى با آن احساسى كه پس 
به  و پرت شدن به "برهوت سياسى"  از قرار گرفتن در برابر "تونكو" 
من دست داده بود، نداشت با اين تفاوت كه غربتم اين بار شديدتر بود 
زيرا وزرايى كه در اصل، خود من آنها را به وزارت گمارده بودم و هنوز 

هم در كابينه حضور داشتند، آشكارا به من توهين مىكردند.
در ســـال 2006م. اعضايى از شـــعبه "امنو" در "كوبانگ" اصرار 
داشـــتند كه خودم را كانديدا كنم تا يكى از هفت نماينده در مجمع 
عمومى "امنو"ـ كه اندكى بعد در همان ســـال برگزار مىشـــدـ  باشم. از 
آنجا كه مىخواستم اعتراضهاى خود را به نمايندگان برسانم موافقت 
كردم ولى موفق نشدم. بعدها به من گفته شد كه برنامههايم، شوراى 
عالى "امنو" را به خشـــم آورده بود و در يكى از نشستهاى خود تصميم 
به لزوم اتخاذ تدابيرى براى ممانعت از انتخاب من گرفته بودند! اين 
تصميم در صورتجلســـههاى مربوطه قيد شده است ولى وقتى يادآور 
شدم كه اتخاذ چنين تصميمهايى در شوراى عالى، غير قانونى است 
همه صورتجلسهها را جمع كردند و صورتجلسههاى جديدىـ  منهاى 

ثبت اصلىـ  تدوين شد.
در پاسخ به اصرار شمارى از پيشكسوتان و بزرگان "امنو" كه بيم 
آن داشتند اختالف من و "تون عبداهللا" منجر به تضعيف حزب شودـ 

نخست وزير در اكتبر 2006م. به مدت حدود دو ساعت با من ديدار 
كرد تا در مورد اختالفهاى خود گفتگو كنيم.

در ابتدا متقاعد شدم كه فرصتى يافتهام تا رودررو با او از نگرانىها 
و بيم و هراسهايم صحبت كنم ولى اين نشست بدون هيچ نتيجهاى به 
پايان رسيد. بعدها به خبرنگاران گفتم ما در سايه دولتى پليسى زندگى 
مىكنيم زيرا هر بار كه كسى از من دعوت مى كند صحبتى كنم، تماسى 
تلفنى از پليس دريافت مىكند كه او را از اين كار برحذر مىدارند يا 
به وى دستور مىدهند دعوتش را پس گيرد. به عنوان مثال سرنوشت 
ـ به علت پافشارى بر اينكه من براى  در "جوهور"  دبير شعبه "امنو" 
اعضاى حزب در آنجا سخنرانى كنمـ  اين بود كه مدتى بعد ناگزير به 
استعفا شد. حوادث مشابهى نيز در "ترينگانو" اتفاق افتاد. اينها اقدامات 
غيرقانونى است كه در گذشته صورت نمىگرفت و امروز نيز قانونى 
وجود ندارد كه به پليس اجازه دهد ديگران را از برگزارى نشستـ 

در صورتى كه تهديدى براى امنيت ملى نباشدـ  منع كند.
نگرانىهايم نسبت به "امنو" رو به فزونى بود، همانگونه كه هركس 
تاريخ "مالزى" را خوانده باشد مىداند "امنو" حزبى دموكراتيك است و 
رهبران آن نيز از شعبهها تا بخشها و تا سطح ملى، جملگى انتخاب 
مىشـــوند و اگر اختالف نظرى ميان اعضا با رهبران پيش آيد، آنها 
مىتوانند در هر جايى از جمله در مجمع عمومى، اختالف هاى خود 
را باز گويند و چه بسا به تغيير رهبران خود در انتخابات حزب هم 
تنها  ـ در صورت همراهى اكثريت با آنهاـ  بپردازند. در سابقه "امنو" 
يك رئيس وجود دارد كه ناگزير به كنارهگيرى شد و يكى ديگر هم 
استعفا داد چون احساس كرده بود اكثريت عليه اوست. براى جلوگيرى 
از تغييرات ناگهانى و بى حسابى كه ممكن است پرهزينه و وقتگير 
هم باشـــد، مقرراتى وجود دارد كه سوءاستفاده از روند دموكراتيك را 

كاهش مىدهد. 
ادامه دارد

هرچند در يك كالم مىتوان 
گفت كه تصميم به خروج نيروهاى 
آمريكايى از سوريه نه عقبنشينى 
اســـت و نـــه راهبـــردى اما، در 
عين حال ايـــن امر، از اهميت و 
اثرگذارى خاصى برخوردار است.

عليرضا اكبرى در خبرگزارى فارس  
نوشت: تصميم ترامپ براى خارج 
ساختن ارتش امريكا از نقاط بحرانى 
خاورميانه، بيش از آنكه حيرت ايجاد 
كند، سوال برانگيز است!هرچند در 
يك كالم مىتوان گفت كه؛ «اين، نه 
عقب نشينى است و نه راهبردى»، 
اما، در عين حال اين امر، از اهميت 
و اثرگذارى خاصى برخوردار است.
سه ســـوال محورى، پيرامون اين 

"مساله"، بايد پاسخ داده شود:
سوال نخست؛ «ماهيت تصميم 
ترامپ، چيســـت؟» - اين تصميم، 
چه نسبتى با ساختارهاى حاكميتى و 
سنتهاى استراتژيك آمريكا دارد؟

ســـوال دوم؛ «آثار و عواقب 
خروج نيروهاى امريكا، بر مناسبات 
و ترتيبات امنيتـــى منطقه (بلكه 

جهانى)، چه خواهد بود؟»
سوال ســـوم؛ چالشها و يا 
فرصتهاى ناشى از اين جابجايى/

خروج، براى منافع امنيت ملى ايران 
(بلكه منطقه)، چه خواهد بود؟

* راجع به سوال اول، "ماهيت 
تصميم ترامپ"؛ بطور فشـــرده، 
روشجارى يا ســـنت عرفى براى 
اتخاذ تصميمات مهم استراتژيك، 
در اياالت متحده، بر اســـاس «طى 
فرايند تصميم سازى، و مشورت با 
پنج حلقه مشـــورتى، ساختارى، و 

متحدان» است.
* حلقه نخست؛ تيم امنيت ملى 

رئيس جمهورى در كاخ سفيد.
* حلقه دوم، شوراى سياست 
خارجـــى و امنيت ملى مركب از 
مقامات عاليرتبـــه نظامى، دفاعى، 

امنيتى و سياست خارجى كشور.
* حلقـــه ســـوم، تركيبى از 
مقامات و مســـئوالن و روســـاى 
دستگاههاى سياسى نظامى دفاعى 
امنيتى (اقتصادى و افكارســـنجى) 
دولت و روسا و كميتههاى مربوطه 

در سنا و مجلس نمايندگان.
* حلقـــه چهارم، ســـران 
كشـــورهاى متحد آمريـــكا، / يا 
ســـازمانهاى فرا ملى، در حوزه يا 
مسالهاى كه آن "تصميم استراتژيك" 
خـــاص، و اقدامات منبعث از آن، 
به حوزه منافع مشـــترك فيمابين، 
يا مسئوليتهاى ناشى از معاهدات 

فيمابين، مربوط شود.و باالخره،
* حلقه پنجم، حلقه البىهاى 
پرنفوذ، أعم از البىهاى اســـتيت، 
يا البىهـــاى بنگاههاى جهانى و 
چندمليتى، (در موارد خاص) است.
در مـــورد تصميم ناگهانى خروج 
نيروهاى آمريكايى از ســـوريه، و 
افغانســـتان، همه شواهد و قرائن 
حاكى از آنست كه، "اين تصميم، 
خارج از قواعد عرفى و روِشجارى 
موجـــود در اياالت متحده، اتخاذ 
شده اســـت». يك تصميم بزرگ، 

توســـط شخص رئيس جمهورى. 
(رئيس جمهورى كه فاقد ســـوابق 
بوده  سياسى،امنيتى،اســـتراتژيك 

است!)
هر چند كـــه وزير دفاع، در 
آخرين روزهاى مسئوليتاش، فرمان 
خروج نيروهاى امريكا را از سوريه 
صادر كرد اما، در واقع، اين تصميم، 
تا كنون فاقد پشتوانه دولتى است.

ساير ساختارهاى حاكميتى آمريكا، 
عمده تينكتنك  ها، و اكثر متحدان 
اروپايى و خاورميانهاى آمريكا نيز 
از اين تصميم يكجانبه، مبهوت و يا 
ناراضى اند!مواردى چون نحوه عزل 
و جايگزينى زودهنگام وزير دفاع، 
ژنرال ماتيس، و انتقادات چهرههاى 
شـــاخص جمهورى خواهان و نيز 
نارضايتى مقامات اسرائيلى و سران 
اروپايى همچـــون ماكرون، مؤيّد 
آنست كه، «تصميم خروج ناگهانى 
امريكا، از ســـوريه و افغانستان»، 
محصول فرايند تصميم ســـازى و 
عمل استراتژيك ساختار امنيت ملى 
و حتـــى تيم كارگزاران امنيت ملى 

ترامپ، نبوده است.
از اين لحاظ، با اطمينان مىتوان 
گفت كه، پس از گذشت دو سال از 
استقرار ترامپ در كاخ سفيد، هنوز 
اين "شخص رئيس جمهورى" است 
كـــه به عنوان قدرتمندترين و نافذ 
ترين «كارگزار»، در قالب سيستم و 

ساختار، نُگنجيده است!
سيستم و ساختار، هنوز نتيجه 
اين تصميـــم رئيس جمهورى را، 
بويـــژه در بلند مدت، تامين كننده 
منافـــع امنيت ملـــى و منطبق با 
رويكردهاى كالن ســـنتى امريكا، 
كه سرمايههاى كالنى مصروف آنها 

شده است، نمىدانند.
"اين تصميـــم" اگرچه از نظام 
نگرشى خاصِّ رئيس جمهور ناشى 
شده است ، اّما در عين حال مىتواند 
در روند تحوالت منطقهاى و فراتر، 
منشاء تغييرات و دگرگونىهاى قابل 
مالحظه بشـــود .آنچه مَسلَّم است 
اينكه، حضور نيروهاى امريكا در 
ســـوريه بدليل حذف عمده قواى 
داعش و تروريســـتها، «سالبه به 
انتفاى موضوع» شـــده بود.ائتالف 
آمريكايى براى مبارزه با داعش، بدون 
ايفاى نقش محورى، مدتهاست كه با 
حذف عّلِت حضور،فاقد ماموريت 

است.
اما، اين تصميم، عمدتاً ريشه در 
وضعيت سياسى و موقعيت خطير 
شخص رئيس جمهور ترامپ دارد.
بيشتر به نظر مىرسد كه، او سعى 
كرده اســـت با ُدور زدن نهادهاى 
مشورتى و سلسله مراتب كارگزاران 
و نيز نهادهاى ســـاختارى، با يك 
ابتـــكار شـــخصى و معطوف به 
شعارهاى انتخاباتى خود، "مساله 

خروج" را به موضوع اصلى فضاى 
سياسى امنيتى آمريكا تبديل كند.

ضمن اينكـــه، ترامپ نيك 
مىدانـــد كه در عرصه عملياتى و 
امنيتى سوريه، ابتكار عمل از ابتدا 
هم به دست آمريكا نبود، لذا، تداوم 
وضع پيشـــين، بار گرانى بر گردن 
كاخ ســـفيد تلقى مىشد.در عين 
حال، مســـاله خروج، نوعى اقدام 

پيشدستانه ترامپ تلقى مىشود كه، 
مىتواند الگوى راهبردى امريكا در 
خاورميانه را تحت تاثير قرار دهد.

اين اثرپذيرى، البته الزاماً در جهت 
منافع امريكا نخواهد بود!

سوال دوم؛
آثار و عواقب خروج نيروهاى 
آمريكا از سوريه و افغانستان، بر 
مناسبات و ترتيبات امنيتى منطقه 

(و فراتر از منطقه)؟
نخستين اثر تصميم شخصى 
ترامـــپ، بر تيم امنيت ملى رئيس 
جمهورى، عارض شـــد .ترامپ از 
ماتيس خواست كه بسرعت فرمان 
خروج از ســـوريه را شخصا صادر 
كند، و فقط تا پايان ســـال جارى 
(10دى) در پُست رياست پنتاگون 
بماند.اينك با جايگزين شدن پاتريك 
شاناهان، (معاون ماتيس)، يك مثلث 
تندروى ضد ايرانى، شامل پمپئو، 
بولتون و شاناهان، در كنار ترامپ، 
تشكيل شد.هرسه مخالف برجام، 
موافق با وارد كردن حداكثر فشـــار 
بر ايـــران، و طرفدار ايجاد جبهه 
سخت عليه تهران و حمايت از رژيم 
اسراييل و عربستان هستند. اما، اين 
امر الزاماً به معناى افزايش احتمال 
خطر برخورد با ايران نخواهد بود! 
اياالت متحده، نزديك به 100

سال است كه سابقه حضور نظامى 
در منطقه خاورميانه، به خصوص 
خليـــج فارس را دارد. از 1924  و 
بويژه پس از كشف نفت در بحرين، 

عربستان، قطر و ديگر شيخنشينهاى 
خليج فارس، حضور نظامى امريكا، 
به موازات اهميت ژئوپوليتيك خليج 
فارس بشدت افرايش يافت. اينك 
نيز، در آســـتانه سال 2019، هنوز 
مهمترين پايگاههاى نظامى متعلق 
به مهمترين مركز فرماندهى ارتش 
ايـــاالت متحده (ســـنت كام)، در 
كشورهاى خاورميانه و خليج فارس 

قرار دارد.پس از دكترين آيزنهاور - 
1957- و تكامل آن توسط دكترين 
كارتـــر در اواخر دهه 70ميالدى، و 
بويژه پس از سقوط پادشاهى پهلوى 
در ايـــران، اياالت متحده، حضور 
ساختارى و استراتژيك نظامى-امنيتى 
مســـتقيم خود را، در خاورميانه و 
خليج فـــارس، از اهداف راهبردى 

خود تثبيت كرد.
حتى پس از فروپاشـــى اتحاد 
شـــوروى و منتفى شدن پايههاى 
دكترين ايزنهاور و كارتر، اما، به لحاظ 
توسعه ويژگىهاى ژئواستراتژيك، 
ژئواكونوميك، و بويژه ژئوپوليتيك 
منطقه، حضور و اســـتقرار ارتش 
امريـــكا، نه تنها در منطقه كاهش 
نيافت، بلكه توسعه كّمى، كيفى و 
ساختارى يافت.از سپتامبر 2001به 
بعد نيز، دكترين "كنترل همهجانبه و 
مستقيم" منطقه، در دستور كار اياالت 
متحده قرار گرفت. نئوكانها، موتور 
فكرى تيم استراتژيك بوش دوم را 
شكل دادند. آنها اهميت ژئوپوليتيك 
را آنگونه كه منافع بنيادين امريكا را 

لحاظ مىكرد، تفسير كردند!
ايده خاورميانه جديد/بزرگ، از 
مقطع ابتداى قرن جديد و توســـط 
نئوكانها شكل نگرفته بود، بلكه، 
اين ايده در نگرشهاى ژئوپوليتيك 
واقعگرايانه ريشه داشت كه، در پى 
تحول و تكامل دكترين ايزنهاور و 
كارتر، مصادف با اواخر دوران جنگ 
سرد در دهه 80، و اوايل دگرديسى 

ابرقدرتها در اوايل دهه 90 رشد 
يافت. "تســـلط بر قلب زمين"، در 
نگرش ژئوپوليتيسينهاى امريكايى، 
در واقع، تسلط بر خاورميانه جديد، 
تفسير مىشد!هنوز، تضمين پيشتازى 
در رقابتهاى ابرقدرتى، بويژه در 
كورس تقابل اقتصادى با قدرتهاى 
نوظهور، نظير چين و روسيه نوين، 
در گرو تســـلط بر "قلب زمين" 

تلقى مىشود، و هنوز، خاورميانه، 
از مهمترين "ژئوپوليتيك" در جهان، 
برخوردار است.اياالت متحده، اكنون 
صدها پايگاه علنى و غير آشكار در 

كشورهاى منطقه دارد.
بخش قابـــل مالحظهاى از 
نفرى آمريكا،  ارتش "سه ميليون" 
در پايگاههـــاى دريايى و هوايى و 
زمينى و تفنگداران اياالت متحده، 
در كشورهايى همچون عربستان، 
كويت، بحرين، قطر، عمان، امارات، 
عراق، تركيه، افغانستان، تركمنستان، 
آذربايجان، قرقيزستان، تاجيكستان، 
ازبكســـتان، مصر ، پاكستان، اردن، 
و ســـوريه و ..... قرار دارند.رژيم 
صهيونيستى نيز، عمًال يكى از اياالت 

وابسته به آمريكا، قلمداد مىشود.
اينك، آيا خروج حدود دو تيپ 
از تفنگداران امريكايى از ســـوريه، 
مىتواند به معناى آغاز روند خروج 
ارتش امريكا از منطقه، تلقى شود؟به 
فـــرض كه در ادامه همين تصميم، 
اياالت متحده، دو لشـــكر نيروى 
حاضر در افغانســـتان را نيز تخليه 
كند.آيا اين نيروها از ظرفيت قواى 
فرماندهى مركزى امريكا كاهش يافته 
و بـــه خانه بازمىگردند؟ يا فقط از 
پايگاههاى داخل سوريه و افغانستان، 
به يكى ديگر از صدها پايگاه موجود 
در منطقه منتقل مىشوند؟اصوالً، اين 
«جابجايى نيرو»، چه معنايى مىتوان 
داشته باشد؟ اصًال، چرا و چگونه 
امريكا وارد ســـوريه شد؟به خاطر 

داريـــم كه، در پى صدور قطعنامه 
2170شوراى امينت در محكوميت 
گروه تروريســـتى داعش، اياالت 
متحده در آگوســـت 2014اقدام به 
تشكيل ائتالف بينالمللى ضد داعش 
كرد.چهل كشـــور در كنار امريكا، 
ائتالف نبرد عليه داعش را، در امتداد 
ائتالف براى جنگ با تروريســـم، 
تشـــكيل دادند. اياالت متحده، در 

نخستين گام حدود 3000نفر نيرو 
به سوريه اعزام نمود. عمده مداخله 
مســـتقيم امريكا در سوريه، توسط 
نيروى هوايى انجام شد.لزومى به 
بازيابى تاريخى نيست كه گفته شود، 
بيشترين نقش مديريتى و عملياتى را 
براى مبارزه و شكست و ريشهكنى 
داعش در عراق و سوريه، - بر روى 
زمين - در طول پنج سال گذشته، 
را ايران بر عهده داشـــته.فراموش 
نبايد كرد كه، حضور اياالت متحده 
در سوريه، در كانتكست استراتژى 
"خأل هدايت شـــده" اوباما شكل 
گرفت!اوباما زمانى در كاخ ســـفيد 
مسئوليت گرفت كه، آمريكا دو جنگ 
بزرگ را در افغانستان و عراق پشت 
سر گذاشـــته بود. در اوج حضور 
ارتش امريكا، در سال 2003، بيش 
از 260هـــزار نفر نيروى امريكايى 
در حدود 800مقر نظامى، در منطقه 
مستقر شده بودند!بزرگترين ركورد 
بسيج نيرويى آمريكا، آمار 350هزار 
نفـــر را براى نيروى "در خط"، و 
نيروهاى پشتيبان، در آن سالها، ثبت 
كرد. از 2008، اوباما با شعار كاهش 
حضور در مناطق بحرانى، وارد كاخ 
سفيد شد.از همان سال تا 2011انبوه 
نيروهـــاى امريكايـــى بتدريج از 
افغانستان خارج شدند و از 2013نيز 
خروج عمده قواى ارتش امريكا از 
عراق آغاز شد.اوباما درنظر داشت با 
كاستن از مداخالت مستقيم آمريكا 
در تحوالت خاورميانه و اســـتفاده 

از ظرفيـــت متحدان منطقه اى اين 
كشور، كماكان حوزه نفوذ خود را 
حفظ كند. در همان دوران اما، بحران 
ليبى و دستور حمله نظامى ناتو از 
سوى كاخ سفيد، سكوت در مقابل 
سرنگونى محمد مرسى اولين رئيس 
جمهور منتخب مصرىها توسط 
نظاميان، چراغ ســـبز نشان دادن به 
عربستان، قطر و تركيه براى تجهيز 

تروريستها در عراق و سوريه و 
در نهايت حمايتهاى اطالعاتى و 
سياســـى از رياض براى تجاوز به 
يمن نشان از ماهيت رويكرد «خالء 
هدايت شده» آمريكا در منطقه بود 
!ترامپ اما، با شعار «نخست امريكا!» 
وارد كاخ سفيد شد. او حقيقتاً درك 
درستى از تاريخ و جزئيّات حضور 
امريـــكا در منطقه، و انبوه دادههاى 
استراتژيك مربوط به مناسبات صد 
ساله امريكا با منطقه، نداشت.نگاه 
ترامپ، خاّص خود اوست و هرچه 
هست، از جنس استراتژيك، در قواره 
سياسى،نظامى، امنيتى، و استراتژيك 
نيســـت! "منتاليته" او بشدت متاثر 
از كســـب و كار بازار است!با يك 
چنين پيشينه و ريشهاى، اينك عمًال

فرايند «خروج-جابجايى»ِ دوهزار 
نفر نيروى امريكايى از ســـوريه 
آغاز شده است. اين هرچه هست، 
بيشـــتر يك حركت "سمبليك" 
است.اولين نتيجهاى كه مىتوان از 
چنين اتفاق، يا روندى حدس زد، 
بازگشت به رويكرد «خالء هدايت 
شده» است !بازگشت خالء هدايت 
شده، يعنى ميل امريكا به بازگشت 
تشديد آشـــوب در منطقه!مطمئنًا
خروج نيروهاى مختصر امريكايى 
از ســـوريه و افغانستان، به معناى 
ختـــم مداخالت امريكا در منطقه 
نخواهد بود! فراموش نشود، درست 
در زمـــان صدور فرمان خروج، و 
پس از هشت ماه، مجدداً يك ناوگان 
استراتژيك امريكايى وارد منطقه و 
مشـــخصاً شمال خليج فارس شد! 
فرمانده ســـنتكام اخيراً جايگزين 
شد، و جانشين وزير دفاع محتاط 
پيشين -جيمز متيس- شخصى است 
كه مورد پسند كامل ترامپ است و 

مكمل دو ضلع بولتون و پومپئو!
نتيجـــه آنكه؛ عليرغم صدور 
دستور خروج، بنظر مىرسد كه:- 
اوالً؛ خالء ايـــن نيروى مختصر، 
نميتواند امكان اشغال فضا را كامًال
براى تركيه، و حذف متحدان ُكرد 
امريكا، فراهم كند!بياد بياوريم كه، 
مقصد نيروهاى خارج شده از سوريه، 
دستكم در فضاى احتماالت، مناطق 
كردنشين اقليم مطرح شده است.
اينك، هرچند ممكن اســـت پاى 
يك توافق روسى-آمريكايى- تركى، 
براى تثبيت مواضع تركيه در صفحات 

كردى شمال سوريه در ميان باشد،
اما، امتزاج يا وحدت فرماندهى قواى
مسلح ُكرد سورى با ارتش سوريه
و حمايت محور مقاومت و نقش
تاثيرگذارى تهران و بغداد بر آنكارا،
ضريب موفقيت اين طرح را بشدت
كاهش مىدهد! دوم؛ ايران و روسيه،
از ابتداى مبارزه با داعش، حضور
و مداخـــالت امريكا را، عمدتاً در
قالب «بازى تخريبى» درك كردهاند.
نوعاً استفاده ابزارى آمريكا از قواى
تروريستها براى باالنس متحدين
منطقهاى خود - بويژه اســـرائيل و
ســـعودى - تجربه شده است. لذا،
عمالً با حذف بخشهاى عمده و
قابل مالحظه تروريستها، مساله
بازيگرى امريكا در اين نبرد، سالبه
به انتفاى موضوع اســـت.در واقع،
اين خروج، براى ايران و روســـيه،

بيـــش از آنكه "خاصيت ايجابى" 
داشته باشد، "رفع خاصيت سلبى" 
دارد!بعبارت ديگر، در قواره حضور
و اقدام ايران و روســـيه در سوريه،
خروج 2000 نفر نيروى امريكايى،
تغيير خاصى محسوب نمىشود! -
سوم؛ رژيم صهيونيستى، بزرگترين
برنده تشكيل ائتالف ضد داعش بود،
زيرا، پروژه ايجاد آشوب داعش و
حضور يك ائتالف چهل كشورى
با محور امريكا، بهترين فرصت را
براى تثبيت پروژه شهرك سازى و
توسعه نفوذ اسرائيل در جامعه عرب،
فراهم كرد!شكست دادن داعش با
ابتـــكار ايران و محور مقاومت، و
نيز حضور چندجانبه روســـيه در
ميانه ماجرا، فرصتها و چالشهاى
جديدى را براى اسرائيل فراهم كرد.
حضور روسها گرچه كه به ختم
پروژه توسعه آشوب كمك كرد (و
ايـــن خالف منافع پنهان امريكا و
اسرائيل بود)، اما، منافعى هم براى
اسرائيل داشت .براى نخستين بار،
اسرائيل توانست از پشتيبانى توأم دو
حامى قدرتمند خود -واشنگتن و
مسكو- در دل يك بحران هدايت
شده، برخوردار شود.اينك، اسرائيل
اين خروج را با نارضايتى پاســـخ
مىدهد، زيرا، دســـتور كار ترامپ،
انطباق كامل با ذهنيت استراتژيك
مشترك تلاويو و ساختارهاى امنيت
ملى امريكا، ندارد.چهارم، ترديدى
نيست كه پروژه تجزيه سوريه (و
عراق)، به دســـت داعش، كه يك
پروژه امريكايى و اســـرائيلى بود،
شكست خورده، و حاكميت حزب
بعث سورى و شخص بشار اسد،
مجدداً بر سوريه تثبيت شده است.
امـــا، در عين حـــال، هنوز پروژه
خاورميانه بزرگ از دســـتور كار
ســـاختار حاكميت اياالت متحده
و اســـرائيل، حذف نشده، هرچند
كـــه ترامپ، با اين طرح و اينگونه
اهداف و رويكردهاى استراتژيك
رابطه خوبى ندارد. مىتوان گفت،
دوران ترامپ، دوران توقف و تعليق
طرحهاى استراتژيك و ژئوپوليتيك

امريكايى در منطقه است.
ادامه دارد

خروج نيروهاى آمريكا از سوريه؛ تاكتيك، يا استراتژى؟ 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهصورت فوقالعاده 
شركت ترمينال شركتهاي حملونقل بينالمللي ايران

آگهى ارزيابى كيفى مناقصه گران
  مناقصه يك مرحله اى 

 –

EPC

موضوع مناقصه :

 –  – محل اجراى پروژه :

www iidic com

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام
شركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 

(سهامى عام)
به شماره ثبت 126857و شناسه ملى 10101702561

براى سال مالى منتهى به 1397/06/31

مدل خودرو رديف 

1GLX405 84پژو

2GLX405 84پژو

3GLI405 84پژو

4GLX405 83پژو

5LX  84سمند

83پرايد6

83پرايد 7

82پرايد 8

82وانت مزدا 9

84وانت مزدا10

84وانت مزدا11

84وانت مزدا12

توجه:

زمان بازديد:

زمان حراج:

مـكان بازديد :

آگهي حراج حضوري 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كارگزاري بانك مسكن
(سهامي خاص) به شماره ثبت 96219 و شناسه ملي 10101402790

دوره مالي منتهي به 1397/06/31

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

شركت نئوپان 22 بهمن (سهامي عام)

آگهي مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
 شركت سلسال اميركبير(در حال تصفيه)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام

شركت سرمايه گذارى ساختمانى نظام مهندسى ايران (سهامى عام)

 شماره ثبت234250 و شناسه ملى 10102752082

www iidic com

 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 

صاحبان سهام شركت گروه سرمايه گذاري 

توسعه صنعتي ايران(سهامى عام)

به شماره ثبت 126857و شناسه ملى 10101702561

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده نوبت اول 
تاريخ انتشار 1397/10/19

 –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 دوم 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت توسعه سازههاي دريايي تسديد (سهامي خاص)
به شماره ثبت 193918 و شناسه ملي 10102358312
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته 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.

پيكر دكتر شريعتي به كشور بازگردانده شود
براي ارج نهادن به خدمات ارزشمند دكتر علي شريعتي به وزيران 
محترم امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسامي پيشنهاد مي كنم با همكاري 
و هماهنگي هاي ازم با مس���ئوان فرهنگي و امور خارجه سوريه در 
صدد بازگرداندن پيكر آن مرحوم از قبرس���تان زينبيه به ايران برآيند. 
به نظر من بهترين مكان براي آرامگاه اين اس���تاد بزرگ جامعه شناسي 

امامزاده صالح تجريش است.
از عاقه مندان آثار دكتر شريعتي
خط ارتباطي: خود مرحوم دكتر شريعتي وصيت كرده بودند كه 
در حسينيه ارشاد محلي كه انتخاب كرده بودند دفن شوند. اميدواريم 

پيشنهاد فوق محقق شود.
براي بيمه تكميلي خانواده هاي شاهد اقدام كنند

معاون اول رئيس جمهوري طي بخش����نامه اي اعام كردند كه 
خانواده هاي شاهد تحت پوشش بيمه هاي تكميلي سازمان مربوطه قرار 
گيرند، اما براي اجراي اين طرح تاكنون از طرف بنياد شهيد و امور 
ايثارگران اقدامات اساس����ي صورت نگرفته است. به عنوان فرهنگي 
بازنشسته و فرزند شهيد براي استفاده از بخشنامه جديد و بيمه تكميلي 
خود به دايلي متأسفانه اقدامي نكرده  ام و به دليل اختال در اجرايي 
شدن بخشنامه يادشده، مهلت تكميل و صدور بيمه نامه تكميلي خود 
را نيز از دس����ت داده ام. از معاونت بهداش����ت و درمان بنياد شهيد و 
امور ايثارگران تقاضا دارم كه نس����بت به اجرايي شدن بيمه تكميلي 

خانواده هاي شاهد اقدام كنند.
سهيا الماسيان  ـ خرم آباد لرستان

زندانيان را صبح روز محاكمه مستقيماً به دادسرا بفرستند 
زندانيان اسامشهر را يك شب قبل از اعزام به دادسرا در بازداشتگاه 
آگاهي نگه مي دارند كه در نتيجه زندانيان مالي و مهريه ساعات متوالي 
را ناچارند در شرايط سخت در كنار مجرمان سابقه دار و خطرناك به 
س���ر ببرند. حال آن كه مانند س���اير بازداشتگاه ها مثل كرج، رودهن و 
بومهن مي توانند زندانيان را صبح روز دادس���را به آنجا انتقال دهند و 
پس از محاكمه اي كه معمواً كمتر از نيم ساعت زمان مي برد، ظهر به 

بازداشتگاه  باز گردانند. 
از زندانيان اسامشهر ساكن در اوين

لزوم اعام زمان تحويل كارت هوشمند ملي
بعد از گذش���ت چندماه از ثبت نام صدور كارت ملي هوشمند و 
چندين بار مراجعه به دفتر پيش���خوان دولت، هنوز موفق به دريافت 
كارت خود نشده ام. با توجه به مشكاتي كه برخي افراد براي دريافت 
كارت خود دارند، چرا مس���ئوان س���ازمان ثبت احوال كشور، براي 
مراجعه افراد باقيمانده حداكثر تا پايان س���ال جاري اصرار دارند؟ اي 
كاش قبل از ازدحام دفاتر پيشخوان تا پايان سال براي صدور كارت هاي 
مراجعه كنندگان در انتظار دريافت كارت هوشمند فكري شود و براي 
جلوگيري از مراجعه هاي مكرر مردم به مراكز پيشخوان، زمان تحويل 

كارت ها را اعام كنند.
متقاضي كارت ملي هوشمند

پروازهاي كيش اير با تأخير انجام مي شود
به دليل مسئوليت شغلي كه دارم، اكثر سفرهايم را بايد به وسيله 
هواپيما انجام دهم. متأسفانه در ميان هواپيمايي هاي مقصدم، هواپيمايي 
كيش اير پروازهاي نامنظم و بي برنامه اي دارد و هر پرواز حداقل با يك 
ساعت تأخير همراه است و به همين دليل اكثر مسافران از تأخيرهاي 
متعدد پروازهاي ايركيش ناراضي هس���تند. اميدوارم مسئوان سازمان 
هواپيمايي كش���وري و مديرعامل شركت هواپيمايي كيش اير در اين 

زمينه پاسخگو باشند.
عدالتخواه ـ مسافر هواپيمايي كيش اير

برخورد مناسب با بيماران در مداواي آنان مؤثر است
براي مداواي برادرم به بيمارس���تان دكتر ش���هيد چمران مراجعه 
كرديم كه جا دارد از دكتر جعفري متخصص ارتوپدي بيمارستان كه 
با خوشرويي تمام و صبر و حوصله زياد به مداواي بيماران مي پردازد، 
تش���كر و قدرداني كنم. مسلماً برخورد مناسب و وقت گذاشتن براي 
مداواي بيماران و احترام گذاشتن به شخصيت افراد قبل از هر دارو و 

درماني تأثير خواهد داشت.
شريفي

پيام هاي مردم را بدون سانسور چاپ كنيد!
از روزنامه قديمي و پرطرفدار اطاعات كه از نزديك به يك قرن 
پيش منتشر مي شود انتظار خودسانسوري تا اين حد را نداريم! چرا مدتي 
است روزنامه اطاعات در چاپ پيام هاي مردمي و نيز درج اخبار روز 
كشور دچار خودسانسوري شده است؟ مسلماً راز ماندگاري و مداومت 
چاپ روزنامه، درج اخبار، مشكات و خواست هاي مردم بوده است. 
اميدواريم دوباره شاهد شجاعت و اقتدار نويسندگان، خبرنگاران و مدير 

محترم روزنامه اطاعات باشيم.
خواننده هميشگي روزنامه اطاعات
خط ارتباطي: بهتر بود اين خواننده گرامي دايل و موارد مدنظر خود 
را مي گفت تا بررسي مي شد. به هرحال هر روزنامه و از جمله اطاعات 
براي چاپ مطالب خود چارچوب هاي مشخص و تدوين شده اي دارد 

كه در ستون خط ارتباطي هم به صراحت اعام شده است.
اطاعات مهمي درباره مفاسد اقتصادي دارم!

با توجه به فس���ادهاي كاني كه در بخش اقتصاد كشور رخ داده 
است، اطاعات مهم و مستندي درباره مفاسد اقتصادي و فرارهاي مالياتي 
در اختيار دارم و در صورت تمايل مي توانم توضيحات كاملي در اين 

زمينه در اختيارتان قرار دهم.
سيد رحمان ميرشفيعي

خط ارتباطي: خوانندگان گرامي براي ارسال مطالب خود به دفتر 
روزنامه اطاعات مي توانند از طريق نش���اني هايي كه در صفحه آخر 

روزنامه چاپ مي شود، اقدام كنند.
قيمت اقام خوراكي در زندان اوين كاهش يابد

مدتي است قيمت اقام خوراكي در زندان اوين به شدت افزايش 
يافته و تفاوت قيمت و كيفيت آن ها با فروشگاه هاي بيرون بسيار است. 
با اين كه درصد اندكي از زندانيان توان خريد اقام خوراكي با قيمت هاي 
باا را دارند، انتظار مي رود با كاهش آن ها توان خريد اقش���ار ضعيف 
در زندان ها را نيز تقويت كنند. اميدواريم مسئوان زندان درصدد رفع 
مش���كل ايجادشده از طرف شركت طرف قرارداد تهيه اقام فروشگاه 

زندان باشند.
مددجوي زندان اوين

استيضاح وزير با وعده تنظيم بازار منتفي شد!
ب���ه دليل وعده هايي مانند افزايش قيمت تضميني خريد گندم و 
تنظيم بازار كه وزير محترم جهادكشاورزي به رئيس مجلس و نمايندگان 
خواهان استيضاح ايشان دادند، استيضاح وزير منتفي شد. از نمايندگان 
محترم مجلس انتظار مي رود كه در صدد عملي شدن به موقع وعده هاي 
آقاي وزير باشند تا شايد مشكات معيشتي مردم بخصوص در بخش 

تأمين مايحتاج و ضروري زندگي هرچه سريعتر رفع شود.
خواننده روزنامه اطاعات 

پيشرفت كشور غرورآفرين است
مدتي است در شبكه هاي گوناگون صدا و سيما برنامه هايي دربارة  
پيش���رفت هاي علمي، فن آوري، ساخت و ساز و توليد در كشور طي 
سال هاي متمادي پخش مي شود و شنيدن اخبار پيشرفت و توانايي هاي 
روزافزون جوانان كشور و همسطح شدن ما با كشورهاي پيشرفته جهان 
بس���يار خوش���ايند و غرورآفرين است. البته هر كشوري به مرور زمان 
و افزايش جمعيت براي مقابله با ديگر كشورهاي مطرح دنيا، درصدد 
پيشرفت و ترقي است كه اميدواريم بعد از اين هم شاهد توسعه روزافزون 

ايران در ميان كشورهاي مطرح جهان باشيم.
هموطن 

تجارت مسكن بايد در كشور از ميان برود
با توجه به مشكات عديده اي كه سال ها بر بخش مسكن حاكم 
بوده است و دولتمردان و بخش خصوصي در مدت طواني نتوانسته اند 
معضل اين بخش بزرگ اجتماعي را برطرف كنند، بهتر است دولتمردان 
تجارت مسكن را كه باعث فلج شدن صنعت ساخت و ساز شده است، 
به كلي از ميان ببرند و درصورتي كه به رونق و توسعه اين تجارت در 
كشور عاقه مندند، بايد از برنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي كشورهاي 

موفق در اين تجارت الگوبرداري كنند.
شهروندي از تهران

نقش نيروي دريايي ايران در تأمين امنيت منطقه مهم است
فرمانده  ناوگروه صلح و دوستي پاكستان:

بندرعباس � خبرن���گار اطاعات: فرمانده 
ناوگروه پاكس���تان گفت: گشت هايي با حضور 
كشورهاي منطقه در اقيانوس هند انجام مي شود 
و نقش جمهوري اس���امي براي تامين امنيت 

مهم است.
 به گزارش روابط عمومي منطقه يكم نداجا، 
دريادار محمد سالم در مراسمي كه روي عرشه 
ناوشكن خيبر با حضور وابستگان نظامي تركيه، 
آلمان، معاون سفير انگلستان، سفير استراليا، سفير 
و وابس���ته نظامي پاكستان در ايران برگزار شد، 
اظهار داشت: اين گشت ها توانسته امنيت منطقه 
و خط���وط مواصاتي واقع در اقيانوس هند را 

تأمين كند.
وي ادامه داد: دولت و كش���ور پاكس���تان، 
معتقد به ارتقاي امنيت در منطقه اس���ت و در 
راستاي اين هدف، نيروي دريايي پاكستان حضور 
مداومي را در اقيانوس هند جهت مبارزه با دزدان 

دريايي دارد.
او اضافه كرد: روابط پاكستان و جمهوري 
اسامي ايران داراي ريشه هاي كهن تاريخي است 
و اشتراك هاي ملي و مذهبي بر عمق آن افزوده 
و باعث ايجاد روابط نظامي قابل ماحظه اي بين 

دو كشور شده است.
وي اضافه كرد: در چند س���ال گذش���ته 
بازديدهاي متناوبي از بنادر بندرعباس در ايران 
و بندر كراچي در پاكستان بين نيروهاي 2 كشور 
پاكس���تان و جمهوري اسامي ايران انجام شده 
و نيروي دريايي ارتش جمهوري اس���امي در 

رزمايش عمان نيز حضور داشته است.
فرمانده ناوگروه صلح و دوس���تي پاكستان 
اظهار داش���ت: بازديد حال حاضر اين ناوگروه 
از بندرعباس سبب ارتقاي روابط بين 2 كشور 

خواهد شد.
دريادار سالم با اشاره به شاهراه تجاري بين 
پاكستان و ايران گفت: شدت بخشيدن به فعاليت 
تجاري در بندر گوادر پاكستان و بندر چابهار ايران 
و برقراري امنيت دريايي توسط نيروي دريايي دو 
كشور باعث رونق فعاليت هاي تجاري و شكوفايي 

اقتصادي دو كشور خواهد شد.
فرمانده منطقه يكم امامت نداجا هم در اين 
ضيافت ش���ام گفت: دو كشور دوست و برادر 
ايران و پاكس���تان داراي اشتراكات ديني، ملي و 
كامي هس���تند كه اين اشتراكات باعث ارتقاي 
روابط دو كشور خواهد شد. دريادار دوم مجتبي 
محمدي اظهار داشت: همكاري كشورهاي حاشيه 
اقيان���وس هند بويژه همكاري دو نيروي دريايي 
ايران و پاكستان نقش مهمي در انجام دريانوردي 

ايمن در اقيانوس هند دارد.

در پايان و به رسم يادبود هدايايي به مقام هاي 
سياس���ي و نظامي مدعو و جمعي از فرماندهان 

نيروي دريايي ايران و پاكستان اهدا شد.
ناوگروه صلح و دوس���تي پاكستان متشكل 
از ناوشكن سرفرماندهي خيبر، ناو گارد ساحلي 
ژوب، ناو پشتيباني مددگر و ناو آموزشي بادباني 
راهنورد يكش���نبه در منطقه يكم امامت نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران پهلو گرفت.

هدف از حضور اين ناوگروه در ايران توس���عه 
مناسبات نظامي و تقويت حسن همجواري بين 
دو كشور همس���ايه، دوست، برادر و مسلمان 
جمهوري اس���امي ايران و جمهوري اسامي 

پاكستان است. 
فرمانده���ان اين ناوگروه در مدت حضور 
خود با استاندار هرمزگان و نماينده ولي فقيه در 

استان ديدار كردند.

سرويس خبر: دادستان تهران 
با تش���ريح نحوه سوء استفاده از 
مدارك هويتي و تجاري در وقوع 
فسادهاي كان اقتصادي در چند 
محور با توج���ه به نتايج حاصل 
از پرونده هاي اخير،  اظهار داشت: 
بررس���ي پرونده هاي متشكله در 
شش ماهه اخير نشان مي دهد كه 
مفسدان اقتصادي از مداركي كه به 
نوعي هويت افراد را نشان مي دهد، 
سوءاستفاده كرده و از اين مدارك به 
عنوان بستري براي اقدامات مجرمانه 

استفاده كرده اند. 
  عباس جعفري دولت آبادي، 
به سوء استفاده متهمان اقتصادي از 
كارت هاي  حس���اب هاي بانكي به 
عنوان نخستين مصداق اشاره كرد 
و افزود: برخي متهمان پرونده  هاي 
ارزي ك���ه اخيرا در ش���عب ويژه 
دادسرا و دادگاه مورد رسيدگي قرار 
گرفت، اعتراف كرده اند كه به ازاي 
پرداخ���ت وجه ماهانه حدود 500 
هزار تومان،  از كارت هاي حساب 
بانكي ديگران استفاده مي كردند و 
حساب هاي بانكي به نام صراف يا 
وارد كنن���ده كاا نبوده بلكه به نام 
افرادي است كه در فساد اقتصادي 

نقش چنداني ندارند. 
وي ادام���ه داد: اگرچه كارت 
بانكي مدرك هويتي محض نيست 
ولي مي تواند براي شكل گيري فساد 
استفاده شود، در اين رابطه شماري 
از داان و صرافان كه از كارت هاي 
بانكي ديگران سوء استفاده مي كردند 
دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار 

گرفته اند. 
دادس���تان ته���ران در مورد 
س���وء استفاده متهمان اقتصادي از 
مجوزهاي بهره برداري پتروشيمي به 
عنوان دومين مصداق  اظهار داشت: 
در پرونده هاي پتروشيمي كه چند 
متهم بازداشتي دارد، از مجوزهاي 
بهره برداري سوء استفاده شد و كسي 
كه مجوز بهره برداري داشت بدون 
اين كه كارخان���ه يا مركز توليدي 
مرتبط با مواد پتروش���يمي داشته 
باشد و به صرف داشتن گواهينامه 
بهره برداري، از طريق بورس كاا و 
با مراجعه به وزارت صمت مواداوليه 
را به قيمت دولتي دريافت كرده و 
در ب���ازار آزاد به چند برابر قيمت 

مصوب فروخته است. 
 * فــروش از طريق كارت هاي 

ملي
وي س���ومين مص���داق را 
سوءاس���تفاده از كارت هاي ملي 
اج���اره اي دانس���ت و گفت: در 
پرونده اي كه پليس در رابطه با خريد 
و فروش ارزهاي دولتي تشكيل داد، 
حداقل يك ميليارد و 200 ميليون 
دار با اس���تفاده از كارت هاي ملي 
افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون 
اين كه نقش صرافان و عوامل اصلي 
در س���امانه هاي مرتبط با خريد و 

فروش ارز ثبت و ضبط گردد. 
دادستان تهران مصداق چهارم 
را س���وء اس���تفاده از كارت هاي 
بازرگاني اعام كرد و با اش���اره 
به لزوم مسدودسازي منافذ فساد 
در اين زمينه اظهار داش���ت: يكي 

از اين منافذ فس���اد سوء استفاده از 
كارت هاي بازرگاني توسط متهمان 

اقتصادي است. 
 * بستن منافذ فساد  

جعفري دولت آبادي با طرح 
اين س���ؤال كه آيا براي مقابله با 
اقدام���ات مجرمانه بايد همه امور 
از جمل���ه صدور كارت بازرگاني 
را تعطي���ل كرد،  اضافه كرد: مبارزه 
با فس���اد، الزاماتي دارد كه يكي از 
آن ها بس���تن منافذ فساد است و 
اين در حالي است كه در واردات 
كاا، تجارت خارجي، قاچاق كاا 
و ارز و نظاير آن، نقش افرادي كه 
از كارت ه���اي اجاره اي يا وكالتي 
سوءاستفاده مي كنند پر رنگ است. 

وي نقش ات���اق بازرگاني و 
وزارت صم���ت در جلوگيري از 
سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني 
را مهم توصيف كرد و افزود: كارت 
بازرگاني نمادي از هويت تجاري 
افرادي است كه در حوزه بازرگاني 
و خدم���ات مرتبط با آن فعاليت 
مي كنن���د و اهميت اين موضوع تا 
حدي است كه بازرگان در سامانه 
ثبت س���فارش كاا مي تواند رأسا 

اقدام كند. 
دادستان تهران در اين زمينه به 
پرونده ثبت سفارش خودروهاي 
وارداتي اشاره كرد و اظهار داشت: 
مطابق تحقيق���ات انجام گرفته از 
متهمان اي���ن پرونده،  اين افراد با 
اس���تفاده از كارت هاي بازرگاني 
ديگران وارد سامانه ثبت سفارش 
ش���ده و با عنوان خدمات دالي 

اقدام���ات مجرمانه خود را انجام 
مي دادند.  

  جعفري دولت آبادي با بيان 
اين ك���ه روابط ات���اق بازرگاني با 
مراجع قضايي بايد گسترش يابد، 
اضافه كرد: نهادهايي همچون اتاق 
بازرگاني از طريق ارتباط  مناسب 
ب���ا مراجع قضايي مي توانند نقش 
مهمي در مبارزه با فساد ايفا كرده و 

مشكات خود را پيگيري كنند. 
  وي از رئيس اتاق بازرگاني 
كش���ور خواس���ت كه در صدور 
كارت ه���اي بازرگان���ي به ميزان 
وظيفه اي كه دارد ايفاي نقش كند 
و گف���ت:  متهمي به نام فرخزاد كه 
400 ميليون دار ارز 4200 توماني 
گرفته و اكنون در زندان اس���ت، 
سواد زيادي ندارد. لذا بايد بررسي 
كرد كه آيا كارت بازرگاني داش���ته 
است يا نه و اگر دارد چگونه بدون 
احراز شرايط كارت بازرگاني اخذ 

كرده است.  
وي با اشاره به گزارش سازمان 
بازرسي كل كشور اعام كرد بدهي 
مالياتي دارندگان كارت هاي تا سال 
1396، 28 هزار ميليارد تومان است، 
در واقع با كساني مواجه هستيم كه 
از مزاياي كارت بازرگاني بهره مند 
مي شوند؛ اما حاضر نيستند فعاليت 
سالم اقتصادي انجام داده و ماليات 
تجاري خ���ود را پرداخت كنند.  
دادس���تان تهران خواستار نظارت 
بيش���تر مسئوان اتاق بازرگاني بر 
ص���دور كارت بازرگاني و نحوه 

استفاده از آن  شد.

دادستان تهران: بايد منافذ فساد را بست

دستور روحاني و آملي اريجاني براي 
بررسي شكنجه كارگر نيشكر هفت تپه 

 س���رويس خبر: رئيس دفتر دادس���تان كل كشور از تعيين يك هيات 
كارشناس���ي ويژه براي بررس���ي شايعات و ادعا ها درباره شكنجه يكي از 

كارگران بازداشتي شركت نيشكر هفت تپه خبر داد. 
علي اكبر بختياري گفت: با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه به منظور 
بررسي شايعات و ادعا ها درباره شكنجه يكي از كارگران بازداشتي شركت 
نيشكر هفت تپه، هيات كارشناسي ويژه از سوي دادستان كل كشور تعيين 

شد و براي رسيدگي به موضوع در خوزستان حضور دارد  .
 آيت اه صادق اريجاني در جلسه مسئوان عالي قضايي با اشاره به 
انتشار برخي شايعات و ادعاها مبني بر شكنجه يكي از كارگران بازداشتي 
كارخانه نيشكر هفت تپه تاكيد كرد: به دادستان كل كشور دستور مي دهم 
كه با تشكيل هياتي مستقل و اعزام اين هيات به منطقه، موضوع را مورد 
بررسي قرار دهد و هر چه سريع تر نتيجه بررسي ها را به اطاع اينجانب 
و مردم برساند . همچنين، حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهوري با انتشار 
پستي از دستور صريح رئيس جمهوري براي رسيدگي به ادعاي خشونت 

عليه فرد بازداشتي با سرعت و دقت خبر داد. 
موضع وزير اطاعات 

سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت: طبق 
توضيحات وزير اطاعات به هيچ وجه اس���ماعيل بخشی كارگر كارخانه 

نيشكر هفت تپه شكنجه نشده است.
به گزارش فارس، علی نجفی خوش���رودی در توضيح جلسه ديروز 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس افزود: اين جلسه با حضور 
وزير اطاعات و همكارانش برای بررسی ادعاهای اسماعيل بخشی مبنی 
بر شكنجه در دوران بازداشت برگزار شد كه آنها ضمن ارائه گزارشی از 
روند و اقداماتی كه منجر به بازداشت و دستگيری بخشی شد، تاكيد كردند 
كه به هيچ وجه اين فرد در دوران بازداش���ت وزارت اطاعات ش���كنجه 

نشده است.

تشييع پيكر مطهر شهيد مرزبان در مهاباد 
س���رويس شهرستانها: پيكر مطهر اس���توار دوم شهيد »ميثم نژاد ولي 
آقباش« شهيد نيروي انتظامي ظهر ديروز با حضور پرشور مردم شهيد پرور 
مهاباد تشييع و براي خاكسپاري به زادگاهش روستاي »قوپي باباعلي« اين 

شهرستان منتقل شد. 
آيين تشييع اين شهيد گرانقدر با حضور جمعي از قشرهاي مختلف مردم 
و خانواده هاي معظم شهدا، فرماندار و امام جمعه مهاباد، فرماندهان نظامي و 
انتظامي اين شهرستان برگزار شد.  فرمانده هنگ مرزي آذربايجان غربي در 
اين آيين گفت: اين شهيد دوشنبه در منطقه عملياتي اروميه و در درگيري 
با افراد مسلح به درجه رفيع شهادت نايل آمد.  سردار عزت اه رشيديان 
افزود: پيكر پاك اين شهيد صبح ديروز در اروميه و با حضور مردم اين 
شهرس���تان تش���ييع و سپس براي خاكسپاري به مهاباد منتقل شد.  وي در 
منطقه مرزي زيوه اروميه در درگيري با افراد مسلح ناشناس به درجه رفيع 

شهادت رسيد. 

سرويس شهرستان ها:  فرمانده ناجا با بيان اين 
ك����ه يكي از كارهاي خوب و ماندگار در نيروي 
انتظامي برگزاري دوره هاي بصيرت است، افزود: 
بايد س����عي ش����ود از وجود استادان مجرب در 
راستاي تقويت معنويت كاركنان بهره برداري كرد، 
زيرا بصيرت به ما قدرت برخورد هوش����مندانه و 

مقتدرانه مي دهد.
سردار حس����ين اشتري در آيين پاياني سي 
و هشتمين دوره بصيرت فرماندهان در مجموعه 
فرهنگي، تربيتي و آموزشي عمار در قم با اشاره به 
حضور مردم در عرصه هاي مختلف، گفت: قطعا 
بدون حضور مردم هيچ فتنه اي خاموش نمي شود 

و ما نيز همواره بايد بصيرت واقعي مردم را قدر 
دانسته و از مسير و هدف خود باز نمانيم. 

وي به توطئه هاي دش����منان در 40 سالگي 
پيروزي انقاب اشاره كردو افزود: مرور اتفاقات 
يك سال گذش����ته نشان مي دهد دشمن از هيچ 
تاش����ي براي ضربه به نظ����ام ما دريغ نكرده و 

نخواهد كرد. 
رئيس پليس كشور اضافه كرد: دشمنان همواره 
به دنبال اين هستند كه از هر اتفاق كوچكي يك 
بحران بس����ازند ولي ني����روي انتظامي همواره با 
حفظ آمادگي هاي خود و خويش����تنداري و اقتدار 
هوشمندانه توانسته است عالمانه با اين فضاسازي ها 

مقابله كند. 
فرمانده ناجا، تقويت بنيه و اشراف اطاعاتي را 
از ديگر موارد ضروري در نيروي انتظامي دانست و 
گفت: درصدد هستيم به زودي يك سيستم يكپارچه 
اطاعاتي در كل كشور تعبيه و از آن براي اجراي 

بهتر مأموريت ها بهره برداري كنيم. 
وي، برخ����ورد با ناهنجاري هاي اجتماعي را 
از ديگ����ر اولويت هاي نيروي انتظامي بيان و بر 
لزوم نظارت بر اماكن و تاارها و اصناف مختلف 
تأكيد كردوگفت: نبايد اجازه داد تاارها و اماكن 
تفريحي به جايي تبديل شود كه در آن هنجارشكني 

صورت پذيرد. 

فرمانده ناجا: دشمن به دنبال بحران سازي است

افتتاح همزمان 500 طرح اشتغالزا در لرستان
سرويس شهرستانها: پانصد طرح اشتغالزا با همت بنياد بركت به طور 

همزمان در روستاهاي لرستان افتتاح شد. 
اين طرح ها به طور همزمان با حضور رئيس س���تاد اجرايي فرمان 
امام خميني )ره( در 4 شهرستان دلفان، كوهدشت، پلدختر و رومشكان افتتاح 
شد. به گفته محمد مخبر براي اجراي اين تعداد طرح اشتغالزا با بهره مندي 
500 نفر در 397 روس���تاي استان لرستان 150 ميليارد ريال سرمايه گذاري 
ش���ده اس���ت.  اين طرح  ها در زمينه هاي دامپروري، قاليبافي و زنبورداري 
اجرا شده است. ستاد اجرايي فرمان امام )ره( تا كنون هزار و 402 طرح 
اشتغالزا، محروميت زدا و اقتصادي را با هزار و 570 ميليارد ريال در لرستان 

اجرا كرده است. 

سارق نفت ازخط لوله اصلي پاايشگاه شهر ري دستگير شد
سرويس خبر: فردي كه با حفر يك تونل تقريبا 70 متري منتهي به مسير 
لوله اصلي انتقال سوخت از پاايشگاه نفت شهر ري به سمت مازندران، اقدام 

به سرقت فرآورده هاي نفتي مي كرد، در پاكدشت دستگير شد.
سردارعبدالرضا ناظري فرمانده انتظامي شرق استان تهران دراين باره گفت: در 
پي اطاع از فعاليت مخفيانه فردي در زمينه قاچاق سوخت در يك زمين محصور 
شده با ديوار واقع در روستاي گلزار پاكدشت، بررسي موضوع توسط ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق كاا و ارز پليس آگاهي آغاز شد. وي با بيان اينكه با تحقيقات 
مقدماتي پليس، هيچگونه شواهدي مبني بر ورود سوخت به اين زمين محصور 
شده مشاهده نشد، بلكه بارگيري مقادير زيادي سوخت از اين محل قابل تأمل بود، 
افزود: ماموران با هماهنگي مقام قضايي و حضور كارشناسان شركت نفت، در 
بازرسي از محل متوجه قاچاق سوخت شدند. در بازرسي از اين مكان، يك تونل 
تقريبا 70 متري منتهي به لوله اصلي انتقال فرآورده هاي نفتي كه از پاايشگاه نفت 

شهر ري به سمت استان مازندران در زير زمين حفر شده بود، كشف شد.

آتش سوزی خوابگاه دخترانه در شادگان ، 6 مصدوم داشت
سرويس شهرستانها: آتش سوزی خوابگاه مدرسه شبانه روزی دخترانه ارشاد 

شادگان خوزستان ،به مصدوم شدن شش نفر منجر شد.
به گزارش ايرنا، حميد حاجی زاده رئيس ايستگاه آتش نشانی شادگان دليل 
وقوع آتش سوزی را اتصال سيم بخاری برقی در كتابخانه خوابگاه اعام كرد و 
افزود: 6 دانش آموز كه دچار مشكات تنفسی ناشی از انتشار دود شده بودند، 

برای مداوا به بيمارستان انتقال يافتند. 
همچنين در حادثه ديگري، طبقه دوم خوابگاه دانشجويی مجموعه توانير 
نيشابور، طعمه حريق شد.  به گزارش ايسنا، سيد مهدی حسينی مديرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری نيشابور در اين باره گفت: 
آتش سوزی در طبقه دوم و در اتاقی واقع در انتهای سالن رخ داده بود كه 
در لحظات اوليه هم شخصی متوجه وقوع آن نشده و بر اثر كند سوزی 
دود فراوانی در داخل اتاق جمع و با باز كردن در توسط نگهبان دود در 

سالن و ساير اتاق ها پخش شده بود.

اخبار كوتاه

���نامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102878 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103401
خو�ه�ا�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �ق���ا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نش���اني 
 ته���ر�� � بلو�� ف���ر��� غر�� بي���ن � ���� � پر��نه� � 21 س���اختما� كا��� � �3� ��حد19 
خو�ند�: �قا� عبد�لر�شد �يگي فر�ند حس���ين به نشاني �ستا� سيستا� � بلوچستا� � شهرستا� 

��بل � ��بل � منطقه1 � مطهر� �16 طبقه 1 ��حد1
خو�سته ها: 1� تأييد فسخ قر����� (مالي) 2� �لز�� به فك پال� خو��� 

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي 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� عبد�لر�شيد �يگي فر�ند حسين به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1028391 � �لز�� به 
فك پال� خو��� با �حتس���ا� 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 هر عن���و�� 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�� 0000631982 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�� 
1028391 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 95�262�25 ��� 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. 
عبد�هللا مهرعلي تبا� - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

���نامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102850 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103412
خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نشاني تهر�� � 

بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� � �3� ��حد19
 خو�ند�: خانم فرنگيز جانفز� فر�ند معين به نش���اني �ستا� يز��شهرستا� يز� بلو�� صيا� شير��� 

� نسيم ��لين چها���� �ست چپ � ��بر�� ��نشگا�1
خو�سته ها: 1� تأييد فسخ قر����� (مالي) 2� �لز�� به فك پال� خو��� 

گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي 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 فرنگيز جانفز� فر�ند معين به خو�س���ته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 70101 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����سي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� خو��� � خو�ند�) 
با موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �ست چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� 
به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به 
گو�هي صا��� �� بانك ملت به شما�� 97853452�1228 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� 
قر����� به جهت كسر� موجو�� مي باش���د � 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�� 
ب���ا 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 شو�� ���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� 
�ست� لذ� شو�� مستند�� به مو�� 10 � 219� 221 � 444 �� قانو� مدني � مو�� 198� 515 � 519 قانو� 
�يين ����سي مدني ضمن صد�� حكم بر تأييد فسخ قر����� شما�� 70101 �� خصو� يك �ستگا� 
خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 54�572�25 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� موصو� 
به خو�ها� � كليه خسا��� ����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. 
عبد�هللا مهرعلي تبا� - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

�گهي �بال� ���
��� ���گا�

�� خصو� �عو� �قا� محمدعلي صابر� فر�ند س��لما� با �كالت خانم سا�� ساال�� به 
طرفيت 1� �قا� عبد�لرضا �ش����رفي پو� فر�ند عبد�لكريم 2� �قا� ها�� پوشگا� فر�ند �حمد 
3� �قا� مهديا� پوش����گا� فر�ند ها�� 4� خانم فضه قنبر� پو� فر�ند فير�� به خو�سته �لز�� به 
تنظيم سند �سمي ش����ش ��نگ �عياني يك  با� منز� مسكوني پال� ثبتي شما��2 فرعي �� 
2272 �صلي ��قع �� بخش 29 كرما� به �ين ش����ر� كه �كيل خو�ها� ��عا ���� موكل نامبر�� 
�� مو�� 1390/2/18 شش ��نگ �عياني يك با� منز� مسكوني به مشخصا� فو� �لذكر ��قع 
�� شهرس����تا� بم �� �� خو�ند� ��يف ��� خريد��� نمو�� �ست كه سابقا� خو�ند� موصو� ملك 
مو�� نظر �� �� شخصي به نا� ها�� پوش����گا� كه جز� ��ثه مرحو� �لها� شهريا�� مي باشد با 
توجه به �كالتي كه �� خانم فضه قنبر� نيز ��ش����ته �ست ملك �� به موكل نامبر�� فر�خته �ست 
كه ملك مذكو� س����ه ��نگ �� متعلق به خانم �لها� ش����هريا�� � سه ��نگ �يگر �� متعلق به 
مرحو� فاطمه جاسمي مي باش����د كه �كنو� ���ثين �نا� به عنو�� قائم مقا� خو�ند� �عو� قر�� 
گرفته �ند كه گو�هي حصر ���ثت نيز پيوست ���خو�ست مي باشد حا� با توجه به تصرفا� موكل 
تاكنو� تقاضا� �لز�� خو�ندگا� به تنظيم سند �سمي شش ��نگ �عياني مو�� �ستدعا مي باشد 
خو�ندگا� نيز علي �غم �بال� �� طريق نش����ر �گهي �� جلسه �س����يدگي حضو� پيد� ننمو�� � 
اليحه �� كه  نيز حكايت �� عد� �ستحقا� ���� �عو� خو�ها� باشد ���ئه ننمو�� �ند ���گا� �معا� 
نظر �� محتويا� پر�ند� �� جمله مفا� ���خو�ست تقديمي � گو�هي ها� حصر ���ثت پيوست �� 
� �ظها��� �كيل خو�ها� �� جلسه ����سي � مالحظه ��نوشت �سنا� مالكيت � مبايعه نامه ها� 
مربو� به �يا�� ماقبل � مبايعه نامه مربو� به خو�ها� � خو�ند� ��يف ��� � �ستعال� ال�� �� ����� 
ثبت شهرس����تا� بم �� خصو� موضو� نتيجتا� �عو�� خو�ها� �� ���� ��نسته � مستند به �صل 
صحت � لز�� قر�����ها كه متد�عين �� به كليه نتايج حاصل �� عقد ملز� مي نمايد � به �س����تنا� 
مو�� 10 � 219 � 220 � 221 � 223 � 674 �� قانو� مدني � ما�� 198 قانو� �يين ����س����ي 
مدني حكم بر محكوميت خو�ند� ��يف ��� � حضو� �� �فترخانه � تنظيم سند �سمي 6��نگ 
�عياني ملك مذكو� به نا� خو�ها� صا�� � �عال� مي نمايد � ساير خو�ندگا� نيز ملز� به همكا�� 
� مساعد� �� خصو� تنظيم سند �سمي ملك مو�� نظر با خو�ند� ��يف ��� مي باشند حكم 
صا��� غيابي � ظر� مهلت بيست ��� قابل ��خو�هي �� �ين مرجع � سپس ظر� مهلت بيست 

��� �له �ير�� پو���� �يگر قابل پژ�هش �� محاكم محتر� تجديدنظر �ستا� كرما� مي باشد.
����� شعبه ��� ���گا� عمومي حقوقي بم

���نامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102906 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103374
خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نشاني تهر�� � 

بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� � �3� ��حد19
خو�ند�: �قا� سعيد كاكائي فر�ند �صغر به نشاني �ستا� كرمانشا�� شهرستا� كرمانشا� � كرمانشا� � 

منطقه1 فرهنگيا� فا�1 � شهيد فهميد� مجتمع الله ��� 44 طبقه.
خو�سته ها: 1� �لز�� به فك پال� خو��� 2� تأييد فسخ قر����� (مالي) 

گر�ش�كا�� خو�ها� ���خو�ستي به خو�سته تنفيذ فسخ به طرفيت خو�ند� تقديم ��شته كه پس 
�� ��جا� به �ين شو�� � 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� سعيد كاكائي فر�ند �صغر به خو�سته تنفيذ فسخ قر����� شما�� 1025361 � �لز�� به فك پال� 
خو��� با �حتس���ا� هزينه ����سي � حق �لوكاله �كيل� نظر به ����� � محتويا� پر�ند� � ���خو�ست 
تقديمي با عنايت به بندها� 6 � 8 قر����� منعقد� في مابين طرفين (شركت مدير�� خو��� � خو�ند�) 
با موضوعيت خريد خو���� كه مقيد گر�يد� �ست چنانچه هر يك �� چك ها� خريد�� تحت هر عنو�� 
به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گر�� �ين قر����� به خو�� خو� منفس���خ �س���ت � با توجه به 
گو�هي صا��� �� بانك صا���� به شما�� 0018174164 كه صر�حتا� مبين برگشت چك ها� موضو� 
قر����� به جهت كسر� موجو�� مي باش���د � 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�� 
ب���ا 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 شو�� ���ئه ننمو�� � مس���تند�� خو�ها� مصو� �� �ير�� تعر� باقي ماند� 
�ست� 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�� 1025361 �� خصو� يك 
�س���تگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 19�783�38 ��� بر �لز�� خو�ند� به فك پال� 
موصو� به خو�ها� � كليه خس���ا��� ����س���ي � 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. 
عبد�هللا مهرعلي تبا� - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

���نامه
پر�ند� كالس���ه 9709983904102664 ش���عبه 1 ش���و��� حل �ختال� بر��� تصميم نهايي 

شما��9709973904103410
خو�ها�: خو���س���ا�� مدير�� با �كالت �قا� �حيم ���يش مال فر�ند عليمحمد به نشاني تهر�� � 

بلو�� فر��� غر�� بين � ���� � پر��نه� � 21 ساختما� كا��� � �3� ��حد19
 خو�ند�: خانم ش���يو� پرهيزكا� فر�ند فريد�� به نش���اني تهر�� منطقه8 � �س���تا� حس���ن بنا

(مجيديه جنوبي) � ���يو� سعد� �13 �20 طبقه2 ��حد2
 خو�سته ها: 1� �لز�� به فك پال� خو��� 2� تأييد فسخ قر����� (مالي) 3� مطالبه خسا��� ����سي
گر�شكا�� خو�ها� ���خو�ستي 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 ش���يو� پرهيزكا� فر�ند فريد�� به خو�سته تنفيذ فس���خ قر����� شما�� 1067801 � �لز�� به 
فك پال� خو��� با �حتس���ا� 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 هر عن���و�� به صد�� گو�هي عد� پر��خت منتهي گ���ر�� �ين قر����� به خو�� خو� 
منفس���خ �ست � با توجه به گو�هي صا��� �� بانك صا���� به شما�� 473505088 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�� 
1067801 �� خصو� يك �ستگا� خو���� �� �� �� به شما�� �نتظامي �ير�� 66�435�89 ��� 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. 
عبد�هللا مهرعلي تبا� - قاضي شعبه يك شو��� حل �ختال� بر��� 

جنا� �قا� سر�� �له بر�مسي 
�حتر�ما به �س���تحضا� مي �س���اند همس���ر ش���ما ب���ا ���ئه ���نامه ش���ما�� 
9709972811000908 مو�خه 97/7/29 خو�ها� ثبت � �جر�� طال� مي باشد 
جنابعال���ي �� ��� فرصت ���يد جهت �نجا� مر�حل قانوني به �فتر طال� 3 قز�ين 
به ���� �يل مر�جعه كنيد: �� صو�� عد� مر�جعه بر�بر ضو�بط نس���بت به �جر� � 

ثبت طال� �قد�� مي گر��. 
����: قز�ين� خيابا� نو���يا�� نبش حكمت شش���م� ساختما� سنا� طبقه ���� 

��حد 3 شما�� ها� تما�: 02833663359 � 09121818646

آگهي ابالغ
بدينوسيله به مشهديعلي طهر�ني فر�ند مصطفي �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 972935 ثبت � بر�� ��� سه شنبه 1397/10/25 
س����اعت 13:00 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست جهت �سيدگي �� �ين شو�� 

مهديه �هقا�حاضر �� غير �ين صو�� تصميم مقتضي �خذ خو�هد شد.
مسئو� �فتر شعبه يك شو��� حل �ختال� بر���

تا�يخ �نتشا�: 1397/10/18
�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� (نوبت ���) 

شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� شما� (سهامي عا�)
به شما�� ثبت 2979 � شناسه ملي 10760142930

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مي گر�� �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� (نوبت ���) 
شركت كه ��� ساعت 10 صبح ��� يكشنبه مو�� 1397/10/30 �� محل نما�خانه پايانه با� نوشهر ��قع �� نوشهر� 
شمجا��� كيلومتر 2 كمربند� نوش���هر تلفن 52272322 � 52370344 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. 
بر� ���� به جلس���ه 2 ساعت قبل �� شر�� جلسه �� محل فو� با ���ئه كا�� ملي � كا�� سها� يا بر� نمايندگي �� 

هيئت مدير� سهامد���� تو�يع مي گر��. �ستو� جلسه:� تغيير ���� محل شركت �� ما�� 6 �ساسنامه 
شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� شما� (سهامي عا�)

�گهي پر��خت سو� سها�
�نبا�ها� عمومي � خدما� گمركي �لبر� قز�ين

بدينوسيله به �طال� كليه سهامد���� (حقوقي/ حقيقي) مي �ساند جهت ��يافت سو� 
سها� عملكر� سا� مالي 1396 �� تا�يخ 97/11/1 لغايت 97/11/30 با �� �ست ��شتن 
گو�هينامه سها� يا ���ئه �كالتنامه �سمي �� ساعت 8/30 �لي 14 به نشاني: قز�ين �  شهر 
صنعتي �لبر� � �نتها� مير��ما� ش���رقي مر�جعه � يا جهت هماهنگي با ش���ما�� تلفن 

32222583�028 تما� حاصل فرمايند.
هيئت مدير� �  شركت �نبا�ها� عمومي � خدما� گمركي �لبر� قز�ين 

�گهي �بال� ����سي
بدينوس���يله به خانم فاطمه صباغيا� فر�ند حميد ش���ما�� ملي 4880243302 به 
���� مجهو� �لمكا� �بال� مي گر�� مبني بر �ينكه ش���ركت خو���س���ا�� مدير�� 
خو��� ���خو�ستي به خو�س���ته تأييد فسخ قر����� 1067660 عليه شما به �ين شو�� 
به كالس���ه 970245 ثبت � بر�� مو�� 97/11/16 ساعت 15:30 �� �قت تعيين شد� 
�� شو��� حل �ختال� بر��� حاضر � �� غير �ين صو�� تصميم مقتضي بر�بر مقر��� 

علي جهانشاهي�تخا� خو�هد شد.
�ئيس شو��� حل �ختال� شما��3 شهرستا� بر���

�گهي �بال� ����سي
بدينوس���يله به �قا� س���عيد پو�منصو�� فر�ند منصو� شما�� ملي 1815799358 
به ���� مجهو� �لمكا� �بال� مي گر�� مبني بر �ينكه ش���ركت خو���سا�� مدير�� 
خو��� ���خو�ستي به خو�س���ته تأييد فسخ قر����� 1087510 عليه شما به �ين شو�� 
به كالس���ه 970250 ثبت � بر�� مو�� 97/11/16 ساعت 15:15 �� �قت تعيين شد� 
�� شو��� حل �ختال� بر��� حاضر � �� غير �ين صو�� تصميم مقتضي بر�بر مقر��� 

علي جهانشاهي�تخا� خو�هد شد.
�ئيس شو��� حل �ختال� شما��3 شهرستا� بر���

�گهي فقد�� سند مالكيت
سند مالكيت ششد�نگ عرصه � �عيا� يك �ستگا� �پا�تما� مسكوني تحت پال� 6 فرعي �� 3169 � �صلي بخش 2 قز�ين �يل 
ثبت �فتر �لكتر�نيكي به شما�� 139520309001006730 به شما�� چاپي 970904 به نا� مرتضي خلخالي صا�� � تسليم 
گر�يد� �ست. سابقه �سنا� �هني به ش���ما�� 152891 مو�� 94/7/13 � متمم �هني 155301 مو�� 95/9/20 � 155331 
مو�� 95/9/25 �فتر 8 قز�ين به نفع بانك سپه مشاهد� مي گر��. سپس مالك با ���ئه �� بر� فر� شها�� شهو� مدعي فقد�� 
س���ند به علت سهل �نگا�� گر�يد� � تقاضا� صد�� سند مالكيت �لمثني خو� �� نمو�� كه مر�تب به �ستنا� ما�� 120 �ئين نامه 
�صالحي قانو� ثبت �عال� مي گر�� تا هر كس به نحو� �� هر �نحا� نس���بت به ملك مذكو� حقي ��شت � يا معامالتي به نفع �� 
ش���د� � يا مدعي �جو� سند نز� خو� باشد �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي تا مد� �� ��� ضمن مر�جعه به �ين ����� �عتر�� خو� �� با 
���ئه �صل سند مالكيت � سند معامله تسليم نمايد � چنانچه ظر� مد� مقر� �عتر�� به �ين ����� نرسد � يا �� صو�� �عتر�� 
�صل س���ند مالكيت ���ئه نشو� ����� ثبت �لمثني سند مالكيت �� طبق مقر��� صا�� � به متقاضي تسليم خو�هد كر�. �ين �گهي 

تا�يخ �نتشا�: 97/10/19�� يك نوبت به شر� �يل منتشر خو�هد شد. 
حسن غالمحسيني - �ئيس ����� ثبت �سنا� � �مال� منطقه يك قز�ين 

گمشده
صاحب عكس فو� علي �مير� 38س��اله س��اكن 
 ش��هر �بپخش شهرستا� �شتس��تا� بوشهر 
كه �� تا�يخ 1395/3/22� �� منز� پد�� خو� �� شهر 
�بپخش خا�� گر�يد� � تاكنو� مر�جعت ننمو�� �ست �� 
كساني كه �� نامبر�� �طالعي ���ند ��خو�ست مي شو� با 
شما�� همر�� 09171705020 تما� حاصل فرمايند � 

خانو��� �مير�خانو��� �� �� �� نگر�ني برهانند.

�گهي مناقصه عمومي (يك مرحله ��)
نوبت ���

��نش�گا� علو� پزش�كي قم �� نظر ����� ���ئه خدما� پيش بيما�ستاني مركز مديريت حو��� 
� فو�يت ها� پزشكي �����نس 115 �ستا� قم �� سا� 98�97 �� به شركت ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

مهلت خريد �سنا�: �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� به مد� 5 ��� كا�� 
قيم�ت �س�نا� � نحو� ���يز �ج�ه: ���يز مبلغ 1/000/000 �يا� به حس���ا� همر�� بانك �فا� 

2137753510003 (قابل ���يز �� كليه شعب).
مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �سنا�: �صل فيش ���يز� به همر�� معرفي نامه كتبي.

مهلت ��يافت پيشنها�: حد�كثر 10 ��� كا�� پس �� پايا� مهلت خريد �سنا�.
ميز�� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبلغ 3/350/000/000 �يا� كه به صو�� �جه نقد � يا 

ضمانت نامه بانكي با �عتبا� سه ما�.
محل خريد �س�نا� � تحويل پيش�نها�ها: قم� خيابا� شهيد لو�ساني (ساحلي)� ��نشگا� علو� 

پزشكي قم� ��حد �بيرخانه.
�ما� گشايش پيشنها�ها: ��� ساعت 10 صبح مو�� 1397/11/13

هزينه �گهي مناقصه: هزينه �گهي مناقصه به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
 تذك�ر 1: صرف���ا� ب���ر�� كس���ب �طالع���ا� بيش���تر به س���ايت پاي���گا� مل���ي مناقصا� 

به نشاني http://iets.mporg.ir مر�جعه نماييد.
تذكر 2: �لز�ما� تهيه �س���نا� مناقصه همر�� با معرفي نامه معتبر� حضو�� � �� طريق �بيرخانه مركز� 

��نشگا� قابل قبو� مي باشد.

آگهي دعوت سهامداران
مجم���ع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت حمل �نقل با�بر� كمپرس���ي ����� س���و��كو� 
(س���هامي خا�) ثبت شد� به ش���ما�� 203 � شناس���ه ملي 10760045878� بدينوسيله �� كليه 
س���هامد���� يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت حمل �نقل با�بر� كمپرسي ����� س���و��كو� (سهامي خا�) كه �� ساعت 9 صبح ��� جمعه 
به تا�يخ 97/11/5 به نشاني: سو��كو� �  پل س���فيد �  خيابا� تهر�� � بعد �� پمپ بنزين � �فتر شركت 
حمل �نقل با�بر� كمپرسي ����� س���و��كو� (سهامي خا�) كدپس���تي 4791733871 برگز�� 
مي گر��� حضو� به هم �سانند. �س�تو� جلس�ه: 1�  �نتخا� مدير��. 2� �نتخا� با��سا�. 3� �نتخا� 

هيئت مديره شركت ���نامه كثير�النتشا�.

متن آگهي احضار متهم جهت حضور در جلسه رسيدگي
�� �جر�� ما�� 344 قانو� �يين ����س���ي ���گاهه���ا� عمومي � �نقال� �� 
�مو� كيفر� مصو� 1392 بدينوسيله متهم �قا� فرهو� كاظمي فر�ند فرها� 
به �تها� بي �حتياطي �� �مر ��نندگي منجر به �ير�� صدمه بدني ش���به عمد� 
موضو� شكايت �قا� سيد�ضا ������ جو�س���تاني فر�ند �بر�هيم بواليت �� 
فر�ند صغير� ب���ه نا� �هو�� �� پر�ند� كالس���ه 9709986182500515 � 
كيفرخو�ست ش���ما�� 9710436156200399 صا��� �� ���سر�� عمومي � 
�نقال� شهرستا� هفتكل مطر�حه �� ش���عبه ��� ���گا� عمومي شهرستا� 
هفتكل كه �� ح���ا� حاضر مجهو� �لمكا� مي باش���د �حضا� ت���ا �� تا�يخ 
1397/11/27 (شنبه) ��� س���اعت 11:00 صبح جهت �فا� �� �تها� �نتسابي 
�� �ين شعبه به نشاني خو�س���تا� �  هفتكل بلو�� شهيد چر�غز��� جنب شبكه 
��مپزشكي ���گستر� شهرستا� هفتكل حاضر گر�� �� غير �ين صو�� پس �� 
�نقضا� مهلت فو� به نحو غيابي �� خصو� موضو� �تخا� تصميم خو�هد شد.

سيدعلي موسوي دهموردي 
رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان هفتكل 

ش�ركت توليد نير�� بر� س�هند �� نظر ���� �� طريق فر�خو�� 
عمومي نسبت به شناسايي � ���يابي شركت ها� ��جد شر�يط جهت 
�نجا� �مو� مديريت توليد� فر�� �نر�� � تعمير � نگهد��� �� نير�گا� 

حر��تي (�� ��حد بخا�) سهند �� به شر� �يل �قد�� نمايد:
1�  ��ش���تن پر��نه صالحيت بهر� بر���� � نگهد��� �� نير�گا� ها� 

بخا�� (صا��� �� ����� نير�)
2�  ���� بو�� ظرفي���ت پر��نه بهر� بر���� � نگهد��� �� نير�گا� ها� 

بخا�� به ميز�� 650 مگا��� �� �ما� عقد قر����� 
3�  ��شتن تجربه (سابقه �جر�يي) حد�قل 5 سا� �� �مينه بهر� بر���� 

� تعمير � نگهد��� نير�گا� ها 
�� كليه شركت ها� ��جد شر�يط �عو� مي گر��� �� صو�� تمايل 
حد�كثر تا يك هفته بعد �� ��� �گهي نوبت ��� (كه به فاصله هفت 
��� �� �نتش���ا� �گهي نوبت ��� خو�هد بو�) جهت ��يافت فر� ها� 
���يابي كيفي به سايت ستا� �ير�� (س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت) مر�جعه � نسبت به ��يافت فر� ها �قد�� نمايند. �خرين مهلت 
��سا� �سنا� � مد��� ���يابي چها��� ��� پس �� �نتشا� �گهي نوبت 
��� مي باشد� بديهي �س���ت به مد��كي ترتيب �ثر ���� خو�هد شد 
كه مد��� ���ئه ش���د� فيزيكي به ����: تبريز � بلو�� 29 بهمن �  
��بر�� شركت �� � فاضال� �ستا� �  ساختما� �مر� � طبقه پنجم 
�  ��حد D به ش���ما�� تلفن 33248481�041 � با�گذ��� شد� �� 

سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت باهم همخو�ني ��شته باشند.
شركت توليد نيروي برق سهند 

آگهي فراخوان عمومي

 ارزيابي كيفي پيمانكاران 
(نوبت اول)



آگهى مزايده عمومى خودرو
شركت بيمه پا�سيا� �� نظر ���� تعد�� 21 �ستگا� خو��� ما��� بر نيا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند. لذ� كليه �شخا� 
حقيقى � حقوقى ��جد شر�يط مى تو�نند با �� �ست ��شتن كا�� ملى � تصوير �� جهت �خذ �سنا� مز�يد� �� تا�يخ  1397/10/15لغايت 
 1397/10/24 �� ساعت 8 لغايت 16به ���� �ين شركت ��قع �� خيابا� �ليعصر� باالتر �� بلو�� مير��ما�� خيابا� قبا�يا� غربى� پال� 22 

��حد �بيرخانه مر�جعه � �سنا� مز�يد� �� ��يافت نمايند.

قيمت پايه كا�شناسى(�يا�) �نگ مد� نو� خو��� ��يف
200,000,000 مشكي 1389 پژ� پا�� 1
100,000,000 سفيد 1387 پژ� پا�� 2
250,000,000 سفيد 1387 پژ� پا�� 3
170,000,000 سفيد 1386 ��نتيا 4
170,000,000 سفيد 1388 ��نتيا 5
270,000,000 سفيد 1386 ��نتيا 6
250,000,000 سفيد 1389 ��نتيا 7
190,000,000 نقر� �� 1387 پژ� 405 8
180,000,000 نقر� �� 1386 پژ� 405 9
130,000,000 نقر� �� 1385 پژ� 405 10
170,000,000 خاكستر� 1389 پژ� 405 11
250,000,000 خاكستر� 1391 پژ� 405 12
140,000,000 يشمي 1383 پژ� 405 13
200,000,000 نقر� �� 1388 پژ� 405 14
140,000,000 ليمويي 1384 سمند 15
100,000,000 خاكستر� 1385 سمند 16
300,000,000 سفيد 1392 سمند 17
70,000,000 نقر� �� 1384 پژ� 206 18

110,000,000 مشكي 1390 پر�يد 19
70,000,000 نو� مد��� 1385 ��� 20
50,000,000 نو� مد��� 1386 ��� 21

اطالعيه مجمع
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام 

براي سال مالي منتهي به 97/12/29 شركت سهامي عام ليزينگ ايرانيان 
ثبت شده به شماره 192064 تهران و شناسه ملي 10102340228

�لف � �ما� � محل برگز��� مجمع:
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر�� �كيل � يا قائم مقا� قانوني �نها �عو� 
مي ش���و� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه �� 
ساعت 11 صبح ��� ��شنبه مو�� 97/11/01 �� محل شركت ��قع �� تهر��� بلو�� 

�شرفي �صفهاني� نبش پيامبر� پال�70 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
� � �ستو� جلسه:

1) �نتخا� حسابر� مس���تقل � با��� قانوني بر�� س���ا� مالي منتهي به 
97/12/29

2) �نتخا� يكي �� �عضا� هيا� مدير�
با تشكر3) ساير مو���

رضا سعيدي - مديرامور سهام و گزارشات

اطالعيه مجمع
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام براي سال 

مالي منتهي به 97/12/29 شركت سهامي عام ليزينگ ايرانيان 

ثبت شده به شماره 192064 تهران و شناسه ملي 10102340228
�لف � �ما� � محل برگز��� مجمع:

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� �كيل � يا قائم مقا� قانوني �نها �عو� 
مي ش���و� �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� �ين ش���ركت كه �� ساعت 
10صبح ��� ��ش���نبه مو�� 97/11/01 �� محل شركت ��قع �� تهر��� بلو�� 
�شرفي �صفهاني� نبش پيامبر� پال�70 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد.

� � �ستو� جلسه:
1) تطبيق �ساسنامه ش���ركت با نمونه �ساسنامه سا�ما� بو�� � بانك مركز� 

� تصويب ��
با تشكر2) ساير مو���

رضا سعيدي - مديرامور سهام و گزارشات

ش�ركت نف�ت س�پاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� با ش���ر�يط �ير �� طريق 
برگز��� مناقصه عمومى تأمين نمايد 
شما�� مناقصه :   49- 97 / � � �

شر� مناقصه : تامين خدما� مديريت فنى � پرسنلى �� فر�ند كشتى ملكى نفت سپاها�
مهلت ��يافت �سنا� مناقصه  :  �� ��� چها�شنبه مو�� 97/10/19 لغايت  سه شنبه 97/10/25  
با مر�جعه به سايت شركت نفت س���پاها� به ���� www.sepahanoil.com�  قسمت 

مناقصه - مز�يد� �� قبا� ���ئه فيش ���يز� مبلغ �سنا� مناقصه
مبلغ �سنا� مناقصه : 000�000�1 (يك ميليو�) �يا�

مناقصه گر�� مى بايست مبلغ � نو� ضمانتنامه ش���ركت �� مناقصه �� به شر� �يل ���ئه 
نمايند . به پيشنها�ها� فاقد سپر�� شركت �� مناقصه ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .

مبلغ تضمين شركت �� مناقصه :  000�000�500 (پانصد ميليو�) �يا�
نو� تضمين شركت �� مناقصه :  �سيد ���يز مبلغ تضمين به حسا� شركت نفت سپاها� 
 � يا ضمانتنامه معتبر بانكى بد�� قيد � شر� � قابل تمديد �� سو� شركت نفت سپاها� . 

(��� شناسه ملى � كد �قتصا�� شركت  بر ��� �سنا� فو� �لذكر �لز�مى �ست )
شما�� حسا� ���يز �جه : حسا� ش���ما�� 341444213 نز� بانك ملت شعبه مستقل 

مركز�
ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� مى باشد . 

نشانى � تلفن مناقصه گز�� :  
ته���ر�� – ميد�� ����نتين – خيابا� خالد �س���المبولى – نبش كوچه 28 – پال� 92 – 

�بيرخانه كميسيو� معامال� شركت نفت سپاها�
تلفن: 8347-021 ��خلى 153

هزينه چا� �گهى �� برند� مناقصه �خذ خو�هد شد .
شركت نفت س���پاها� �� �� يا قبو�  يك يا تما�  پيشنها�ها  بد�� �نكه نيا� به �كر �ليل 

باشد مختا� �ست .

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

 نوبت  اول  ( دو مرحله اى )

شر� مختصر� �� كا�:
فر��سىنا� منطقه بر�
970110696شما�� مناقصه

�يمن سا�� نقا� نا �يمنموضو� مناقصه
4,269,587,820مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه( فر�يند 
339,000,000��جا� كا� ) ( �يا� )

�� ��� پنج شنبه تا�يخ  1397/10/20  لغايت ��� سه شنبه تا�يخ 1397/10/25مهلت فر�� �سنا�
تا ساعت 12 ��� شنبه تا�يخ 1397/11/06تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��

ساعت  13 ��� شنبه تا�يخ  1397/11/06تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه
تهر�� خيابا� ملك �لشعر�� بها� نبش خيابا� ���ند�  –منطقه بر� فر��سى-����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقهمحل تحويل � با�گشايي �سنا�

ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه ( فر�ين�د ��ج�ا� كا� ): به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حس���ا� جا�� ش���ما�� 
0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 

بز�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 

مبلغ فر�� �س�نا�: جهت ش����ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا“�� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س����ايت شركت به نشاني  
http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند

به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا ” ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) �لز�مى ميباشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� بعهد� برند� مناقصه مى باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت اول
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �يمن سا�� نقا� نا �يمن �� محد��� عملياتى منطقه 

بر� فر��سى خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
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اخبار کوتاهاختاف برانكو و كي روش، مانع  درخشش ملي پوشان نمي شود

امباپه ، ارزشمندترین فوتبالیست دنیا ، مسی در رده هفتم!
طبق آخرین مطالعه انجام ش���ده 
ارزش���مندترین بازیکنان دنیای فوتبال 
معرفی ش���دند، این بازیکنان عمدتا از 
لیگ انگلیس و از ۱۱ کشور دنیا هستند.

ب���ه گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً یک 
مطالعه فوتبالی نشان داده که کیلیان امباپه، 
ستاره جوان تیم فوتبال پاری سن ژرمن، 
ارزشمندترین بازیکن دنیای فوتبال است. 
قیمت او ۲۱۸/۵ میلیون یورو تخمین زده 
شده است که ۱۸/۲ میلیون یورو بیشتر از 

نفر دوم لیست منتشر شده در این مطالعه، یعنی هری کین از تاتنهام است.نفر 
سوم هم تیمی برزیلی امباپه، نیمار، است و قیمت او ۱۹۷/۱ میلیون یورو تخمین 
زده شده است. بازیکنان دیگری که جزو ۵ بازیکن اول این لیست هستند هم 
رحیم استرلینگ و محمد صاح هستند که به ترتیب ۱۸۵/۸ و ۱۸۴/۳ میلیون 
یورو قیمت دارند.در این لیست لیونل مسی، یکی از غول های دنیای فوتبال در 
رتبه هفتم و با ارزش ۱۷۱/۲ میلیون یورو قرار گرفته و رقیب همیشگی او، 

کریس رونالدو، در رتبه نوزدهم با ۱۲۷/۲ میلیون یورو قرار دارد.
NBA چین میزبان لیگ بسکتبال

اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا   
اع���ام کرد ک���ه دو دیدار از لیگ 
بسکتبال این کشور در چین برگزار 
می شود.به گزارش ایرنا، طبق اعام 
اتحادیه ملی بسکتبال دو تیم بروکلین 
و لس آنجلس لیک���رز در تاریخ 
ه���ای دهم و دوازدهم اکتبر ۲0۱۹ 
)هجدهم و بیستم مهر سال ۹۸( در 
چین به مصاف هم خواهند رفت.دیدار اول به میزبانی شانگهای برگزار می 
شود و شهر شنژن میزبان دومین مسابقه است.بسکتبال NBAبا هدف توسعه 
این رشته در کشورهای مختلف، برخی دیدارهای حساس و البته جذابش را با 
حضور ستاره ها در کشورهای دیگر برگزار می کند. مکزیک و انگلستان نیز 
از جمله کشورهایی بودند که میزبان برخی دیدارهای این لیگ شدند. انگلیس 

بیست و هفتم ماه جاری میزبان دو تیم نیویورک و واشنگتن خواهد بود.
پوچتینو: آرسنال با آرسن ونگر خوب رفتار نکرد

سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال تاتنهام هاتسپر 
از نحوه برخورد آرسنال با مربی سابقش انتقاد 
کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، آرسن ونگر 
چندین ماه است که دیگر روی نیمکت آرسنال 
نمی نش���یند.به جای او، اونای امری مسئولیت 
توپچی ها را برعهده دارد.مائوریسیو پوچتینو در 
مصاحبه ای به نحوه برخورد اواخر فصل گذشته 
مدیریت باشگاه رقیب با ونگر اشاره کرده و البته 

به این موضوع نقد دارد.وی در مصاحبه با فورفورتو اظهار داشت:برای آرسن 
ونگر بسیار احترام قائل هستم.این که شما در تیمی مثل آرسنال ۲۲ سال 
مربیگری کنی، فقط و فقط مربی خوبی نیستی بلکه شخصیتی بس بزرگ 
هستید که به بازیکنان عظمت را می بخشید.از این که مدیریت آرسنال با او 
به خوبی برخورد نکرد و تیم را آنگونه ترک کرد، متاسف شدم.به نظرم باید 

از او قدردانی بهتری به عمل می آمد.
اشک های فدرر در یک مصاحبه

تنیسور سوییسی به خاطر نخستین سرمربی اش 
در یک مصاحبه اشک ریخت.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آس، راجر فدرر درمصاحبه با سي ان ان 
وقتي در مورد  اولین سرمربی اش، پتر کارتر از او 
پرسیده شد، اشک ریخت. مربی اتریشی به خاطر 
تصادفی که در ماه عسلش در آفریقای جنوبی رخ 
داد جانش را از دس���ت داد و نتوانست روزهای 
اوج شاگردش را ببیند. این اتفاق ۱۶ سال پیش 
و در آگوس���ت ۲00۲ اتفاق افتاد و فدرر برای نخس���تین بار در سال ۲00۳ 
نخستین ویمبلدون خود را به دست آورد.مرد شماره سه جهان با چشمان 
گریان درباره این موضوع صحبت کرد و گفت: اگر قرار باشد از کسی به 
خاطر تکنیکم تشکر کنم او کسی نیست جز کارتر. دلم برایش خیلی تنگ 
شده است. امیدوارم به من افتخار کند. مرگ  او باعث شد من به خودم آیم 

و از آن روز شروع کردم به سخت تمرین کردن.

تیم ملي فوتبال کشورمان، گام اول را در جام ملتهاي 
آس���یا، محکم برداشت. ملي پوشان ایران یمن را ۵ بر صفر 
از پیش رو برداشتند. نتیجه اي خوب حتي اگر بین دو تیم 
رنکینگ اول و آخر مسابقات، رقم خورده باشد. ارزش کار 
تیم ملي کشورمان وقتي بیشتر مشخص مي شود که با مدعیان 
دیگري که پیش از این به میدان رفته بودند مقایسه شوند. 
تیمهایي چون استرالیا و کره جنوبي که در اولین دیدارهاي 

خود، گامهاي لرزاني برداشتند.
برد پرگل ایران باعث شد تا هر یک از دنبال کنندگان 
این رقابتها از ظن خود یار این پیروزي شوند. چه آنهایي که 
بدون حب و بغض، ایران را شانس قهرماني معرفي کرده اند 
و چه آنهایي که بواسطه دلخوشي نداشتن از کي روش، بر 
طبل قهرمان شدن ایران مي کوبند و البته نهایتاً انتظار هر دو 

گروه هم، منطقي است.
با این احوال اگرچه پیروزي در اولین دیدار یک تورنمنت 
بسیار روحیه بخش است اما ضمانتي نیست که یک تیم بتواند 
همین روند را ادامه بدهد بخصوص که پیروزي اش مقابل 
تیمي قدرتمند بدست نیامده باشد. بنابراین شروع جدي کار 
ملي پوشان را نه در دیدار مقابل یمن و نه در دیدار پیش رو 
مقابل ویتنام، نمي توان ارزیابي کرد بلکه رویارویي با حریف 
سوم گروه، یعني عراق، آغاز جدي کار تیم ملي ایران و محک 

معتبرتري براي ارزیابي قابلیت هاي این تیم است.
از طرفي باید تمام تاشها از سوي کارلوس کي روش 
و شاگردانش صورت بگیرد تا نتیجه هیچ دیدار تعیین کننده اي 
به ضربات پنالتي نرس���د چون تیم ملي ایران از ۱۴ دوره 
حضورش در این رقابتها، خاطره خوشي از ضربات پنالتي 
ندارد و نه تنها ندارد بلکه در رسیدن به ناکامي، در این زمینه 
رکورددار آسیاست. تیم ایران تاکنون هشت بار سرنوشتش 
به ضربات پنالتي کش���یده شده و در این میان، ۶ بار، ناکام 
بوده است و فقط دو بار پیروز از میدان خارج شده است. 
طبیعتاً کي روش هم از این آمار آگاه است و تمام تمهیدات را 
براي آن اندیشیده است. در هر صورت تیم ملي کشورمان به 
بهترین نتیجه ممکن در اولین دیدار خود رسید تا تیتر اخبار 
اکثر رسانه هاي خارجي شود و از قدرت دوباره ایران براي 

قهرماني سخن به میان بیاید.
در ای���ن میان مصاحبه بعد از بازي کارلوس کي روش 
هم با اعام رضایت از عملکرد بازیکنانش همراه بود هرچند 
که ورود به ماجرایي خارج از مباحث این تورنمنت، صورت 
خوش���ي براي فوتبال ایران ندارد. در این مصاحبه کي روش 
در واکنش به س���ؤال خبرنگاري که نظر برانکو را در مورد 
تیم ملي ایران مطرح کرده بود، طوري موضعگیري کرد که 
ماجراي تقابل او با برانکو براي همه برما ش���د. ماجرایي 
که اصاً خوشایند نیست و بهتر و منطقي تر بود در فوتبال 
داخل کش���ورمان بماند و به بیرون درز نکند. بدون ش���ک 
اظهارنظرهاي رسانه هاي خارجي در مورد قدرت تیم ایران 
بر مبناي مسائل فني تیم بود اما پس از این مصاحبه، بسیاري 
از همین رسانه هاي خارجي مي توانند گمانه زني هایی متفاوت 
داشته باشند. موضعگیري هایي که شکافهاي موجود در فوتبال 
ایران، مي تواند شرایط را براي تیم ملي سخت و حاشیه ها 

را، استمرار بخشد.
شاید  آنروزي که کي روش پرچم سفید خود را در مقابل 
مربی���ان منتقد خود ب���اا برد و از آنان به »نام« یاد کرد  اگر 
نام برانکو را هم مي آورد  به این شیوه در کنار پرچم صلح 
براي سایر مربیان، شیپور جنگ را براي مربي کروات به صدا 
درنمي آورد. کي روش در آن اظهارنظر خود، نش���ان داد که 
اختافاتش با برانکو، آنقدر عمیق است که حتي براي حفظ 

ظاهر هم حاضر نیست نامي از مربي کروات بیاورد.
این شکاف آنقدر عمیق است که دکتر سلطاني فر وزیر 
ورزش و جوانان، دکتر صالحي امیري رئیس کمیته ملي المپیک 
و مهدي تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم بعد از درخواست 
مس���تقیم علي پروین براي حل اختاف بین این دو مربي، 
حاضر نشده اند ریسک کنند و وارد عمل شوند شاید چون 

پیش بیني مي کرده اند که سنگ روي یخ خواهند شد.
عل���ي اي حال ط���رح اختاف کي روش با برانکو در 

نشست خبري بعد از پیروزي شیرین ایران مقابل یمن، نکته 
تلخ و شاید هم غیرمتعارفي بود که باعث شد کي روش از 
طرح این ماجراي داخلي یا خانوادگي، از خبرنگاران حاضر 

در این نشست، عذرخواهي کند.
با این حال، مهم آن اس���ت که تیم ملي با ارائه یک 
بازي باکیفیت و در سایه همکاري همه بازیکنان با یکدیگر 
به پیروزي رسید و بهترین وصف در مورد تیم را، بیرانوند 
کرد آنجا که گفت: »بهترین بازیکن در بازي مقابل یمن، تیم 
ایران بوده است« تا مشخص شود تمامي بازیکنان، فارغ از 
همه هیاهوهایي که ممکن است در ادامه، رخ بدهد، فقط و 
فقط به فکر پیروزي در هر دیدار هستند و با بااترین سطح 
انگیزه تمام توان و انرژي خود را صرف خواهند کرد تا با 

نتایج تیم ملي، مردم را خوشحال کنند.
کی روش: برانكو هوشمندانه از سرمربي عراق تعریف 

می کند
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
با بیان اینکه کاری به نتایج س���ایر 
حریفان ندارد، گفت: بعضی ها که از 
تیم ملی انتظار قهرمانی دارند کسانی 
هستند که کاری برای رشد فوتبال 

انجام نمی دهند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، کارلوس کی 
روش پس از پیروزی پنج بر صفر تیم ملی فوتبال ایران در 
مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آسیا مقابل یمن در 
سالن کنفرانس ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی به خبرنگاران 
گفت: ما نیاز داریم که گام به گام پیش برویم و بازی های 
رو به جلوی خودمان را انجام دهیم تا به موفقیت برس���یم.

معموا در بازی های اول جام ملت ها شاهد هستیم بازیکنان 
با استرس کار را آغاز می کنند ولی خوشبختانه گل اول را 

خیلی زود زدیم و به تیم حریف فشار وارد کردیم.
کی روش در خصوص پیشرفت فوتبال ویتنام گفت: من 
ویتنام را از چند سال پیش می شناختم از زمانی که یکی از 
دوستانم سرمربی این تیم بود. مطمئنا این تیم خیلی خطرناک 
و سرعتی است و رشد زیادی داشته به خصوص که از خط 
دفاع به خوبی توپ را به خط حمله منتقل می کند.وی در 
ادامه درباره اینکه تیم ایران شروع خوبی داشت و در قیاس با 
استرالیا و کره جنوبی خیلی بهتر کار کرد، گفت: شروع خوب 
برای همه خیلی خوب است و برد همیشه خوشحال کننده 
است. در بازی اول هیچ تیمی نمی تواند بگوید مدعی است. 
نتایج بازی های اول به تیم من و بازیکنانم خیلی کمک کرد 
که هوشیار باشیم. با تمرکز وارد بازی شدیم و خوشحالم که 
برنده شدیم. ما به هیچ تیمی کاری نداریم و تنها کار خودمان 
را انجام می دهیم. کی روش در خصوص اظهار نظر برانکو 
که عنوان شده بود تیم ملی چرا نتواند عراق را شکست بدهد 
گفت: اان باید مسائل را به اتفاقات خانگی تغییر بدهیم. در 

مورد این آقا باید بگویم همه او را می شناس���یم! او فردی 
اس���ت که همیشه می گفت فوتبال ایران سیرک است!دقیقا 
در لحظاتی که ۸۵ میلیون ایرانی برای تیمشان دعا می کنند 
فردی هوشمند و خارق العاده مربی عراق را تحسین می کند. 
کسی که در خدمت فوتبال ایران است  از سرمربی حریف 
هوشمندانه تعریف می کند و با تمام تخصص و حمایتی که 
از تیمش دریافت کرد باز هم نتواسنت قهرمان لیگ قهرمانان 
آسیا شود. حمایتی که باعث شد تیم های دیگر ضرر کنند اما 
او شهره است که از بازیکنان اوکراینی حمایت کند! بهتر است 

در این شرایط این مرد باهوش را تنها بگذاریم.
 کی روش در پایان نشست خبری خطاب به خبرنگاران 
حاضر در نشست خبری گفت: از اینکه مجبور شدم مسائل 

خانوادگی را عنوان کنم عذر خواهی می کنم.
پروین: بارها از س��لطانی فر، صالحی امیری و تاج 

خواستم تا ورود کنند اما این طور نشد
پیشکسوت فوتبال کشورمان 
گفت: بارها سعی و تاش کردم تا 
اختاف نظر بین برانکو و کی روش 
را حل کنم اما هر بار که خواستم 
ای���ن کار را انجام دهم به دیوار 

خوردم و کار پیش نرفت.
علی پروین در گفت وگو با 

خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس،در خصوص اختافات 
برانکو و کی روش گفت:نمی دانم دوباره چه اتفاقی افتاده که 
این حاشیه ها آغاز شده است، دوست دارم در این شرایط 
حساس که تیم ملی در آن قرار دارد، با کی روش صحبت 
کنم و حتما این کار را انجام خواهم داد، اگر اختاف نظر و 
مشکلی بین این دو نفر هست، از آنها عاجزانه درخواست 
می کنم که این اختافات را تا بعد از جام ملت های آس���یا 
کنار بگذارند و اجازه دهند مسابقات جام ملت ها تمام شود 
بعد با هم تس���ویه حساب کنند. وي افزود: خیلی شفاف 
می گویم که من بارها از آقایان سلطانی فر، صالحی امیری و 
تاج خواستم تا به اختافات برانکو و کی روش ورود کنند 
تا این مشکات حل شود، اما اینطور نشد و از دست من 
هم بیشتر از این بر نمی آید، هر بار که خواستم اختاف این 
دو نفر را حل کنم به دیوار خوردم و کار  پیش نرفت. من 
به خاطر ایران دوست دارم این اختافات تمام شود چرا که 
خودم سالها روی نیمکت تیم ملی نشسته ام و می دانم که این 
تیم چه اهمیتی دارد، مطمئنا عاوه بر کی روش، سعی خواهم 
کرد با برانکو هم صحبت کنم تا این اختافات تمام شود. 
به نظر من برانکو هم نباید در این شرایط نشست خبری 
برگزار می کرد و اان زمان جواب دادن برانکو و کی روش 

علیه یکدیگر نیست.
پروین در ادامه گفت:به نظر من تیم ملی و کی روش 
بهترین هس���تند و به عنوان سرمربی اسبق تیم ملی اعتراف 

می کنم اگر قرار باشد این تیم لطمه ای بخورد، از سوی حاشیه ها 
خواهد بود. خواهش می کنم فعا دست از سر تیم ملی بردارند، 
چرا که سرمربی این تیم کی روش است و نفرات در مشت 
او هستند، اما مگر ما مربیان چه کار می توانیم انجام دهیم؟ به 
عنوان کسی که سالها روی نیمکت تیم ملی نشسته می گویم 
که مربی تیم ملی بهترین شخص برای انتخاب نفرات، ترکیب 
اصلی و سیستم است و ما نمی توانیم از بیرون در ترکیب تیم 
ملی دخالت کنیم. کی روش کارش را خیلی خوب بلد است 
و به نظر من نباید بعد از بازی با یمن جواب برانکو را می داد 

و باید از کنار صحبت های او رد می شد.
کان��ی: رمز موفقیت تیم ملی فوتبال ایران یكدلی 

است
عضو کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال، رمز موفقیت تیم ملی فوتبال 
ای���ران در هفدهمی���ن دوره جام 
ملت های آس���یا را اتحاد و یکدلی 

ملی پوشان دانست.
حسین کانی در گفت و گو 
با خبرنگار ورزشی ایرنا، گفت: بازی 
بسیار خوبی را مقابل یمن شاهد بودیم، اگرچه همه قبول 
دارند حریف پتانسیل ایستادن مقابل ما را نداشت. وی ادامه 
داد: گذشت باای بازیکنان و هماهنگی آنها بزرگترین نقطه 
قوت تیم ملی ایران بود و خوشبختانه همه آنها برای قهرمانی 
در جام ملت های آسیا یکدل هستند. بازیکن اسبق تیم ملی 
فوتبال ایران افزود: کی روش از آماده ترین نفرات خود در 
ترکیب اصلی بهره می برد و مطمئن باشید او نسبت به همه 
ما در مقابله با حریفان آگاه تر اس���ت. یکی از نقاط قوت 
کی روش این است که بازیکنانش به او اعتقاد کامل دارند. 
فدراسیون فوتبال در این مدت حمایت بسیار خوبی از تیم 
ملی داشته و هدف همه ما قهرمانی در جام ملت های آسیا 
است. کانی در خصوص شانس ایران برای قهرمانی در جام 
هفدهم اظهار داش���ت: در ورزش هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست اما به هر حال ایران یکی از مدعیان جدی قهرمانی در 
جام ملت های آسیا است. بازیکنان می دانند ملت ایران پشتیبان 
آنها هستند و برای موفقیتشان دعا می کنند. عضو کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال در مورد اظهارات کی روش در خصوص 
برانکو در پایان دیدار  مقابل یمن گفت: بهتر است در شرایط 
فعلی همه به آرامش تیم ملی کمک کنیم و از حاشیه ها دور 
باشیم. امروز زمان انتقاد از تفکرات یکدیگر نیست و حتی 
اگر برخی تصمیمات مطابق میل ما نباشد، باید آن را تا پایان 

جام ملت ها در قلب خود نگه داریم.
بیرانوند:  ایران ، بهترین بازیكن جام ملت ها مي شود

دروازه ب���ان تیم ملی درباره دیدار ایران و یمن در جام 
ملت های آسیا صحبت کرد.به گزارش ایسنا،  علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: توانستیم گام اول 
را محک���م برداریم و امیدوارم به این روند ادامه دهیم. گل 
نخوردن ما به کل تیم ربط دارد و اگر قرار اس���ت بازی به 
بازی امتیاز جمع کنیم، ابتدا نباید گل بخوریم. او افزود: این 
کلین شیت ما زحمات کل بازیکنان است از فروارد ما شروع 

می شود و سهم یک نفر نیست.
 دروازه بان ایران درباره پیروزی پرگل ایران مقابل یمن و 
این که می تواند شروعی برای مسیر کسب قهرمانی ایران در 
جام ملت های آسیا باشد، گفت: ما باید ابتدا بازی با یمن را 
ببینیم و نقاط ضعف و قوت مان را پیدا کنیم تا روند خوب مان 
را ادامه دهیم. ما تمام تمرکزمان را برای بازی با ویتنام گذاشتیم 
و امیدواریم که بازی با ویتنام را هم با موفقیت پشت سر 
بگذاریم. او در ادامه درباره فداکاری ملی پوشان برای یکدیگر 
بیان کرد: ما یک تیم هستیم و این طور نیست که خدا ی نکرده 
نفری بخواهد برای خودش بازی کند. قبا از من پرسیدند 
که بهترین بازیکن تیم ملی در جام ملت ها کیست که من 
جواب دادم اگر قرار است قهرمان شویم، تیم ایران است که 
بهترین بازیکن جام ملت ها می شود. خدا را شکر بازیکنان آن 
قدر با یکدیگر رفیق هستند که مهم نیست که چه کسی گل 

می زند یا هتریک می کند.

خسرو هرندی اولین استاد بین المللی شطرنج درگذشت
خس���رو هرندی پس از نیم قرن فعالیت 
صادقان���ه در عرصه علم و ورزش جان به جان 
آفرین تسلیم کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، 
خسرو هرندی استاد بین المللی شطرنج ۱۷ دی 
م���اه ۱۳۹۷ از دنیا رفت. بس���یاری از قهرمانان 
شطرنج  امروز ایران ثمره سالها تاش این استاد 
گرانقدر بودند و نقش پررنگ ایشان در شطرنج 
ایران بر هیچ کس پوشیده نیست.خسرو هرندی 
متولد ۲0 شهریور ۱۳۲۹، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی 
ش���ریف است. اس���تاد هرندی در رشته ورزشی شطرنج بیش از ۵0 سال 
فعالیت داشت و دوبار عنوان قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد. وی 
دو بار )به مدت ۶ سال( عنوان قهرمانی غرب آسیا را نیز در اختیار داشت. 
هرندی اولین استاد بین المللی شطرنج ایران بود که این عنوان را در سال 
۱۳۵۴ همراه با قهرمانی آسیا بدست آورد.در هنگام بازگشایی مجدد فدراسیون 
شطرنج پس از انقاب، استاد هرندی به عنوان دبیر فدراسیون فعالیتش را 
از سر گرفت و با هزینه شخصی فدراسیون ایران را به عضویت فدراسیون 

جهانی )فیده( در آورد.
ستایش فیفا از نمایش خوب ایران برابر یمن

سایت فیفا به تمجید از عملکرد 
خوب ایران در بازی برابر یمن پرداخت 
و نمایش شاگردان کی روش را ستود.به  
گزارش  ایسنا  و  به نقل از فیفا، تیم های 
مدعی کره جنوبی، چین، ایران توانستند 
سه تیم فیلیپین، قرقیزستان و یمن را که 
برای اولین بار در جام ملت های آس���یا 
حاضر بودند را از پیش رو بردارند. ایران 

با نمایش خوب خود در بازی نخس���ت برای تیم های دیگر خط و نش���ان 
کشید و با پنج گل یمن را شکست داد.قهرمان سه دوره جام ملت های آسیا 
در همان ۲۵ دقیقه نخست توانست سه گل به حریف خود بزند. دو گل 
از مهدی طارمی و یک کاشته از اشکان دژاگه که به دروازه بان یمن اصابت 
کرد و وارد دروازه  ش���د. در نیمه دوم س���ردار آزمون و سامان قدوس که به 
عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود دو گل دیگر به ثمر رساندند تا 
پیروزی پر گلی نصیب ایران شود.   آس اسپانیا نیز در گزارشی نوشت ایران 
فرم خوب خود را بعد از جام جهانی حفظ کرد و نمایش خوبی در بازی 

نخست خود در جام ملت های آسیا داشت.
برد عراق مقابل ویتنام

تیم ملی فوتبال عراق برابر ویتنام کامبک زد و با نتیجه ۳ بر ۲ حریف 
را با شکست روبرو ساخت.به گزارش ایسنا، دو تیم هم گروه ایران در جام 
ملت های آس���یا یعنی ویتنام و عراق برابر هم به میدان رفتند که این دیدار 
با برتری ۳ بر ۲ عراقی ها به پایان رسید. دو تیم فوتبال جسورانه ای را به 

نمایش گذاشتند.
قدوس: بهتر از این گل را برای تیم ملی می زنم

هافبک تیم ملی فوتب���ال ایران گفت: فکر 
می کردم توپ به جایی برسد که ایستادم ولی بهتر از 
این گل را در آینده برای تیم ملی خواهم زد.سامان 
قدوس در گفت و گو با خبرنگار اعزامی فارس به 
امارات در خصوص گل زیبایی که به ثمر رساند 
گفت: من بیرون از محوطه جریمه بودم، فکر کردم 
توپ همان جایی که ایستاده بودم می آید، خوشحال 
شدم که توپ به من رسید و یک شوت محکمی زدم 

که وارد دروازه شد.مطمئن باشید بهتر از این گل را برای تیم ملی می زنم.
قلی زاده راهي اسپانیا شد

علی قلی زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران اردوی تیم ملی را در امارات 
ترک کرد. قلی زاده به دلیل مصدومیت قادر به همراهی ایران در جام ملت ها 
نبود.به گزارش خبرگزاری مهر،  علی قلی زاده که بامداد دیروز امارات را به 
مقصد اسپانیا و با هدف پیوستن به باشگاهش که در اسپانیا اردو دارد، ترک 
کرد، گفت: پس از جام جهانی تمام تاشم را به کار بستم تا بتوانم توجه 
کی روش را جلب کنم. اما با یک بدشانسی روبرو شدم و تمام مدت که اینجا 
بودم بیشترین توجه به من شد تا بتوانم به مسابقات برسم و قسمتم حضور 
در این مسابقات نبود.وی افزود: امیدوارم تیم ملی بعد از سالیان دراز این امر 
مهم را محقق کند و قهرمان بشود. من هم تمام وجودم همراه تیم خواهد 

بود و دعا می کنم که تیم موفق شود.

اخبار کوتاه داخلی

معاون کل وزارت بهداش���ت، 
مب���ادات بانکی، تاخیر در پرداخت 
بیمه ه���ا، تامین نقدینگ���ی و...  را از 

مشکات حوزه دارو عنوان کرد.
به گزارش مهر، ایرج حریرچی، 
در مراس���م تکریم و معارفه روسای 
سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه 
برای اولین بار وزیر غیرپزش���ک در 
تاریخ کشور سکان وزارت بهداشت 
را به دست می گیرد، گفت: امیدواریم 
حضور دکتر نمکی برای حوزه سامت 

و دارو منشاء خیر و برکت باشد.
وی افزود: دکتر اصغری خدمات 
شایسته ای در زمان جنگ و پس ازآن 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
پس  از آن در سازمان غذا و دارو ارائه 
کرد و عملکرد شایس���ته ای در تمام 

زمینه ها داشت.
حریرچی تصریح کرد: اگرچه 
در اردیبهشت و خرداد با مشکات 
قابل توجهی مواجه بودیم، اما بخش 
اعظمی از آن در س���ه چهار ماه اخیر 
حل شده یا در حال رفع شدن است که 
ناشی از زحمات، پاک دستی و سامت 
نفس دکتر اصغری و بقیه مجموعه بوده 
است. البته این به معنی آن نیست که ما 

مشکلی در این حوزه نداریم.
وی، مبادات بانکی، تاخیر در 
پرداخت بیمه ها، تامین نقدینگی و... 
را از مشکات حوزه دارو عنوان کرد 
و گفت: تمامی این مشکات را جزء 
به  جزء می دانیم. اکنون وضعیتی که 
در صنایع و محصوات مصرفی مردم 
می بینیم چه از لحاظ تامین، قیمت و 
دسترسی حاصل حمایت های دولت و 
زحمات فعاان این حوزه بوده است.
حریرچی با اش���اره به سابقه 
دکت���ر پیر صالحی در حوزه صنعت 
و سیاس���ت گذاری دارو، تاکید کرد: 
دکتر پیر صالحی جزء پیش���نهادات 
اصلی برای ریاست سازمان بود که با 
مذاکرات صورت گرفته این مسئولیت 

را قبول کرد. 
معاون کل وزارت بهداش���ت، 
اف���زود: با توجه به اینکه ش���رایط 
پیش رو در حوزه دارو مبهم و تاریک 
نیست، قبول چنین مسئولیت سنگینی 
در شرایط کنونی مستلزم شجاعت، 
فداکاری و ایثار است و ما برای ایشان 

آرزوی موفقیت داریم.
حریرچی اظهار کرد: سیاس���ت 
وزارت بهداش���ت حمایت از تولید 

داخل و تقویت صنعت است.
دکتر مهدی پیرصالحی رئیس 
سازمان غذا و دارو هم گفت: در این 
دوره باید شفافیت را بیشتر کرده و برای 
تمام اقدامات دلیل قانع کننده و پاسخ 

صریح به مردم داده شود .
وی اف���زود: برای اینکه دارو در 
دسترس بوده و قیمت مناسب داشته 
باشد و بیماران آسوده خاطر باشند، راه 

را تولید داخل می دانیم.
رئیس س���ازمان غذا و دارو با 
اشاره به اینکه صنعت دارو با مشکات 
فراوانی مواجه بوده است، اظهار کرد: 
خوشبختانه با تاش های صورت  گرفته 
امروز شرایط بهتری را در این حوزه 
داریم و پیش بینی می کنیم با مدیریت 

 صنعت دارو  گرفتار کمبود نقدینگی و بدقولی بیمه ها ست
خوب دکتر عبده زاده شرایط بهتری 

ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره 
باید شفافیت را بیشتر کرده و برای تمام 
اقدامات دلیل قانع کننده و پاسخ صریح 
به ارباب رجوع و مردم داده شود. 

هیچ مدیری به تنهایی نمی تواند 
موثر باشد. بنابراین اگر همراهی تمام 
کارمندان ایجاد شود، سرعت فعالیت ها 
باا می رود. امیدواریم از این مسیر پر 
تاطم عبور کرده و ش���رایط خود و 

جامعه را بهبود بخشیم.
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هوالباقي
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

براي پدرم که مهري بي دریغ بود
ب��ا نهايت تأثر و تالم چهلمين روز درگذش��ت انس��اني 
وارس��ته، فرزندي برومند، همس��ري ف��داكار  و پدري 

بي نظير شادروان
 سيدمجتبي غياثيان

را به همراه خانواده بر سر مزار او در بهشت زهرا)س( به 
سوگ مي نشينيم.

یگانه دخترت: سیده زهرا
همسر داغدیده: سیده اکرم غیاثیان

خواهران: سلطان، فاطمه و اشرف سادات
برادران: سیدعلي اکبر و دکتر سیدمصطفي

پسران: سیدمهرداد، دکتر سیدرضا و سیدعباس
ازم به ذكر است كليه هزينه هاي مترتب مراسم هفتم و 

چهلم مطابق نظر ايشان صرف امور خيريه مي گردد.

برادر ارجمند
 جناب آقاي رضاخان احمدلو 

با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت پدربزرگ گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترمتان از صميم قلب تس��ليت 
ع��رض نم��وده و از درگاه اي��زد منان ب��راي آن مرحوم 
 غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت

 مي نماييم.
سـید علي محمد هاشميـ  سید حامد موسويـ  
ـ  اکبر کریمي  احمد سـلیمانيـ  محمد سلیماني 
ـ  سـید سعید سرفراز امینيـ   ـ  حسـین جهاني 
محمدرضـا عطائيـ  قیاس مشـهديـ  ابراهیم 
یزدانيـ  سـید حیدر تقويـ  مصطفي بشـیري 
ـ جواد مقدسـيـ  امید بذليـ  سید امیر شهابي 
ـ مهدي سـلیمانيـ  علـي اصغري نژادـ  محمد 
بهرامـيـ  نویـد نـوريـ  محمدرضا پورموسـي 
ـ  احمـد  ـ  عبـاس حاجیلـي  ـ فرهـاد عباسـي 
محمودزادهـ  محمدرضا شریفيـ  جواد حیدري 

ـ علي خدائيـ  حسین رشیدي
ـ  شـعبانيـ  سیريـ  حیدرزاده  خانمها: مكرمي 
ـ حیدريـ  شـجاعيـ  بیگيـ  مقدمـ  میرخاني 

ـ  ولي 

همكار گرامي
 جناب آقاي رضاخان احمدلو 

ب��ا ان��دوه فراوان مصيب��ت وارده را صميمانه تس��ليت 
عرض نموده و از پيش��گاه خداوند سبحان براي آن تازه 
درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و 

شكيبائي از درگاه خداوند منان آرزومنديم.
ـ   ـ  سـازمان شهرسـتانها  امـور توزیع و فروش 
ـ  آبونمانـ   تهـران و حومـهـ  امـور مشـترکین 
شـبكه اطاع رسانيـ  امور توزیع و فروش کتاب 
ـ انبار کتابـ  مراکز فروش کتابـ  ساعت کنترل 
ـ  انبار  ـ حمل ونقلـ  تعمیرگاهـ  سـازمان پخش 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزیع داخلي 

دوست و همكار گرامي جناب آقاي خرازي 
در غم از دس��ت دادن عزيزان به سوگ نشستن صبري 
عظيم مي خواهد. براي ش��ما و خانواده محترمتان صبر 
و ش��كيبايي و براي آن عزيز درگذشته غفران و رحمت 

از خداوند متعال خواستارم.
غامرضا شهري 

اناه و انالیه راجعون
جناب آقاي میاد یوسف زاده 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
جنابعالي و خاندان محترمتان تس��ليت عرض نموده و 
شادي روح آن مرحوم و سامتي و شكيبايي بازماندگان 

را از خداوند متعال مسئلت داريم.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت اسسكو 
مدیران پروژه ها و پرسنل 

بازگشت همه به سوي اوست 
جناب آقاي دکتر پیرحسیني 

با نهايت تأس��ف و تأثر فراوان درگذشت مادر گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده و از 
خداون��د منان ب��راي آن مرحومه عل��و درجات و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مدیرعامل، هیئت مدیرهـ  پزشـكان و پرسـنل 

بیمارستان اله 

سرکار خانم دکتر شعله تقدیسي 
با اندوه فراوان درگذش��ت همس��ر گراميتان را تسليت 
ع��رض نموده و براي آن مرحوم از درگاه خداوند متعال 
آمرزش و علو درجات و صبر و سامتي براي بازماندگان 

محترم آرزومنديم.
دکتر منوچهر بیاتـ  هاله بیاتـ  شـهره حاجي 

ـ  دکتر هومان بیات  موسایي 

سرکار خانم دکتر شعله تقدیسي 
بدينوس��يله درگذشت همسر گراميتان مرحوم دکتر 
ابوالفضـل قائمي را به حضور ش��ما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد منان صبر با بردباري 

برايتان و براي آن مرحوم علو درجات را آرزو داريم.
هیئـت مدیـره و مدیرعامل و کارکنان شـرکت 

داروسازي نیاك  

سرور گرامي 
جناب آقاي شهاب الدین مشكوتي 

درگذش��ت برادر بزرگوارتان را خدمت ش��ما و خاندان 
مشكوتي تسليت عرض مي نمايم.

حاج حسن صفوي فر 

در دلم بود که بي دوست نباشم هرگز 
چه توان کرد که سعي من و دل باطل بود 
به مناس��بت پنجمين سال درگذش��ت برادر عزيزمان 
علیرضـا فرهمند مترج��م و روزنامه نگار حكيم روز 
جمعه 21 دي ماه از ساعت 10 الي 12 در قطعه نام آوران 

بهشت زهرا)س( يادش را گرامي مي داريم.
خانواده فرهمند 

با یاد و نام حضرت دوست 
ايام ش��هادت بي بي دو عالم 
حض��رت فاطم��ه زهرا)س( 
مصادف با هفدمين س��الگرد 
درگذش��ت پ��دري مهربان 
ش��ادروان مصطفي قربان 
مي باشد ياد و خاطره ايشان 
و همسر مرحومشان حاجیه 
خانم مهین آقا محي الدین 

را گرامي مي داريم.
از طرف فرزندان داغدار 

دي ماه چه تلخ زمزمه مي کند 
چه شب ها تا سپیده درد کشیدي 

نداي یا علي یا رب کشیدي 
بخواب آرام مادر جان در مزارت 

که پایان شد تمام دردهایت 
يكس��ال از خاموشي شمع 
وجودم��ان، م��ادر عزيز و 
مهربانمان مرحومه مغفوره 
ش��ادروان فریده الیاسي 
)خانـم  قبائـي  زریـن 
اکبري( گذش��ت. بيستم 
دي ماه ي��ادآور صبحگاهي 
اس��ت كه مانن��د طوفاني 
س��همگين زندگي ما را در 
نوردي��د و تار و پود آن را در 

غ��م پيچيد و در اي��ن تند باد مادر عزيزمان چش��مان 
زيباي��ش را براي هميش��ه به رويمان بس��ت. اكنون ما 
مانده اي��م و زخمي ب��ر دل كه هيچ مرهمي التيام بخش 

آن نبود جز ياد و خاطرات شيرينش.
اكنون در اولين س��الگرد درگذش��ت مادر عزيزمان روز 
پنج ش��نبه 97/10/20 بر س��ر مزارش گردهم مي آييم 
و با اش��ك چش��مانمان مزارش را شستشو داده و ياد و 

خاطرش را گرامي مي داريم.
مادرم روحت شاد و يادت گرامي 

هزينه مراسم صرف امور خيريه خواهد شد.
از طرف فرزندان 

آن کس که برایم نگران بود، پدر بود
آنكس که مرا راحت جان بود، پدر بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت
آنكس که مرا روح و روان بود پدر بود

ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأل��م 
درگذش��ت مرح��وم مغفور  
حـاج عین اله حشـمتي 
بزرگ خاندان حش��متي را 
به اط��اع كليه دوس��تان و 
آشنايان محترم مي رسانيم.

مراس��م س��ومين روز آن 
پنجش��نبه  روز  مرح��وم 
از   97/10/20 م��ورخ 
ساعت 13:00 الي 14:30 
در مس��جد نظ��ام مافي واقع در صادقي��ه، 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، شـریعتي، 
صحیح النسـب، نصیري، جلیلـي، پیله ور، زارع 
حسـیني، شـاه محمدي و سـایر وابسـتگان و 

آشنایان

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت حـاج عبدالعلي 
چاوشـي شبسـتري را به اطاع كليه اقوام، دوستان 
و همش��هريان محترم مي رس��اند.  به همين مناس��بت 
مجلس ترحيم آن ش��ادروان روز پنجشنبه 97/10/20 
از ساعت 3 تا 4/30 بعدازظهر در مسجد 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 سایر وابستگان 

سببي و نسبي

وقتي باران بي بهانه مي بارد
وقتي تو کنارم نیستي

وقتي حتي جاده ها هم بوي انتظار مي دهد
وقت��ي غريبان��ه ب��ه ت��و 
مي انديشم و وقتي صادقانه 
براي��ت اش��ك مي ري��زم 
دلتنگي ه��ا  مي��ان  در 
فري��اد مي زن��م »پسـرم 

کجایي!!«
21 دي م��اه هجدهمي��ن 
س��الگرد پرواز بي بازگشت 
روانشاد پاسدار وظیفه 
مهدي مسـگرزاده را به 
س��وگ مي نشينيم. هنوز عطر مهربانيت در كوچه پس 

كوچه هاي قلب هايمان جاريست. يادت گرامي.
روحت شاد.

خانواده همیشه داغدارت

هوالباقي
نُه سال است كه يلداي ماه 
تيره ت��ر از هر يلدايي صبح 

مي شود ولي روشن نه.
نُه س��ال اس��ت آخر پائيز 
زمس��تان مي آي��د ول��ي 

نمي رود.
نُه س��ال اس��ت كه بيهوده 
منتظري��م آن خ��اك ك��ه 
مي گوين��د س��رد اس��ت 
عادتمان دهد به فراق ولي 

عادت نمي كنيم.
نُه سال است كه يك آغوش فراخ و پُرمهر همه ما را يكجا 

در بر نمي كشد.
س��وگ ش��ادروان مولود سعید زاده امس��ال نُه ساله 

مي شود ولي كهنه نه
محمد، مهرك و مهسا
ده س��ال از درگذشت پدر 
عزيزم��ان کاوه 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

 آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی خاص 
به شماره ثبت 27920 و شناسه ملی 10100733843 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مرکز اصلی ش���رکت به: استان تهران - شهرس���تان تهران - بخش مرکزی - شهر 
 تهران-بهبودی-خیابان شهید اکبر نیک روش فرد-خیابان زنجان شمالی-پاک63- 

طبقه اول-کد پستی1456713341 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315667( 

 آگهی تغییرات شرکت صنعت عصر پویا سهامی خاص 
به شماره ثبت 211236 و شناسه ملی 10102526985 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، ش���هر تهران، امانیه ، خیابان نیلوفر ، خیابان آرامش ، پاک 7 ، طبقه اول کد 
پستی 1967755783 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315665( 

 آگهی تغییرات شرکت آرین فواد غرب سهامی خاص 
به شماره ثبت 310144 و شناسه ملی 10103476651 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای یاسر حیدری به کد ملی 1290616272 به سمت رئیس 
هیات مدی���ره آقای محمد حیدری به کد ملی 1288407149به س���مت 
نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای اصغر دژکام تاجانی به کد ملی 
5179637351 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود 
اس���امی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً 
یا با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نای���ب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای 
سیدغامرضا ترابی ) مدیر مالی ( همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 
با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . 
اختیارات ذیل از هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید : انجام کلیه امور 
تجاری و اداری شرکت از هر قبیل تا سقف بیست میلیارد ریال انجام هرگونه 
داد و ستد اموال منقول وغیر منقول تا سقف ده میلیارد ریال حفظ و تنظیم 
فهرست دارایی ها و تنظیم بودجه ش���رکت. انعقاد انواع و اقسام قرارداد ها 
ووصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه با رعایت قوانین 
مربوطه.قراردادهای تجاری تا س���قف ده میلیارد ریال وهزینه های جاری 
تا س���قف یک میلیارد ریال مذاکره و دریافت وام از بانکها و موسسات مالی 
مجاز با رعایت قوانین و آیین نامه های مربوطه و با توجه به نیاز ش���رکت 
وارد کردن هر نوع کاای وارداتی و ص���دور هر گون�ه کاای صادرات�ی در 
جهت مناف�ع شرکت تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین 
دیگری که به صاح شرکت تشخیص داده شود انتخاب و انتصاب و استخدام 
و نصب و عزل عاملین و وکا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق 
وحق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها ارج���اع هر یک یا کلیه اختافات 
ش���رکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح وسازش به داوران 
مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دع���اوی و تعیین وکیل و حق الزحمه مربوط 
به این منظور -انعقاد هرگونه قرارداد وخرید و فروش و شرکت در هر گونه 
مناقصه . مزایده با رعایت قوانین و آیین نامه ها انعقاد هر گونه قرارداد اجاره 
و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن افتتاح حسابهای 
جاری و حسابهای سپرده ریالی- ارزی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
و سایر موسس���ات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور تفویض 
اختیارات ازم برای انجام امور اداری و بازرگانی و مالی شرکت به اشخاص 
حقیقی و حقوقی اعطاء و قبول ضمانت در چارچوب منافع شرکت با تایید 
هیئت مدیره رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول 
رهینه و وثیقه در ارتباط با فعالیتهای تجاری شرکت مبادرت به ظهرنویسی 
و تضمینات تجاری مربوط به فعالیتهای شرکت تهیه و تنظیم آیین نامه های 
داخلی و تصویب آن در هیئت مدیره و پی گیری رعایت آن ها در ش���رکت 
واگذاری نمایندگی و عاملیت وش���رکت در نمایندگی دیگران در چارچوب 
منافع شرکت. حل و فصل و توافق پرونده های مالیاتی و تامین اجتماعی و 

دیگر دوایر مربوطه در چارچوب فعالیتهای شرکت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315664( 

 آگهی انتقال شرکت آفتاب شرق برج سهیل سهامی خاص 
به شناسه ملی 14006366751 

به موجب نامه ش���ماره 998 مورخ 1396/11/8 اداره ثبت ش���رکت ها و موسسات غیر تجاری 
اردبیل و مستند به صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/09/25 مرکزاصلی شرکت به نشانی 
تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- جنت آباد ش���مالی- خیابان بهارستان 14)شهید تروند(- 
خیابان 12 متری اول ش���مالی- پاک 21 طبقه اول کدپس���تی 1477937935 انتقال یافت و 

دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 522622 به ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315658( 

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی پودرجوش ایران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 100692 و شناسه ملی 10101446638 

پیرو آگهی مکانزه به ش���ماره 139730400901077194، مورخ 1397/7/16 کد 
ملی آقای محمد مالکی تهرانی با کدملی 0068986904 به سمت مدیر عامل)خارج 

از سهامداران( صحیح می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315663(

 آگهی تغییرات شرکت فرایند دانش آب و انرژی فردا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 506338 و شناسه ملی 14006599269 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امان اله نیک 
نفس کرمانی 3110822008 بعنوان مدیر عامل )خ���ارج از اعضا ( برای باقیمانده مدت تصدی 
انتخابگردید - امضاء کلیه چکها و سفته و بروات و همچنین اسناد تعهد آور با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدی���ره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه 

مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315662( 

 آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 346846 و شناسه ملی 10103907350 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی 
به شناس���ه ملی 10100523660 بعنوان بازرس اصلی و آقای فخرالدین موس���وی به کد ملی 

0070780978 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315660( 

 آگهی تغییرات
 شرکت الکوزی آریا البرز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 355622 و شناسه ملی 10104020765 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی ع���ادی س���الیانه مورخ 
1397/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : صورتهای مالی ش���رکت 
 برای س���ال مالی منتهی ب���ه 96/10/10 به تصویب مجمع رس���ید .
- مؤسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره ثبت 
17755 و شناسه ملی 10100617632 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
سپیده اسکندرپور خرمی کد ملی 4133202041 به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یک س���ال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر اانتشار 

اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری تهران 
 )315661(

 آگهی تغییرات 
شرکت زربال سهامی خاص 

به شماره ثبت 22043 و شناسه ملی 10100676001
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای مهدی آل ابراهیم به کد ملی 0067048870 به سمت مدیرعامل انتخاب 
گردید. کلیه اس���ناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، س���فته، برات، چک و غیره 
ب���ه امضاء متفق مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر ش���رکت و کلیه 
مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. - حدود واختیارات مدیر عامل: 1. اتخاذ تصمیم در خصوص تاس���یس و انحال 
نمایندگی ها یا ش���عب در هر منطقه از ایران یا خارج از کشور. 2. پیشنهاد ساختار 
سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره جهت تصویب. 
3. افتتاح هر نوع حساب و اس���تفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی 
دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون ش���رکت. 5. صدور، ظهر نویسی، قبولی، 
پرداخت و درخواس���ت اوراق تجارت. 6. انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ 
و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع ش���رکت باشدو 
انجام کلیه عملیات و معامات مذکور در ماده 3 اساسنامه. 7. اتخاذ تصمیم در مورد 
ام���ور مرتبط با ثبت و معامات کلیه حقوق غیر مادی ی���ا معنوی از جمله هرگونه 
حق اختراع، نام یا اعائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت، س���رقفلی و کلیه امتیازات 
متصوره. 8. به امانت گذاردن هر نوع س���ند، مدرک، وجوح شرکت یا اوراق بهادار و 
اس���ترداد آنها. 9. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن 
ولوکراراً. 10. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیف���ری و دفاع از هر دعوی حقوقی و 
کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادس���راها، مراجع قضایی یا غیر قضایی 
اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف ش���رکت و دفاع از ش���رکت در 
مقابل هر دعوای اقامه ش���ده علیه ش���رکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از 
مراجع قضایی ی���ا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دی���وان عدالت اداری یا حق 
حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی 
از آغاز تا اتمام از جمله حضور درجلس���ات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، 
فرجام، واخواهی و اعاده دادرس���ی با حق توکیل به هر یک از وکای دادگس���تری. 
11. تنظیم صورت های مالی س���اانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به 
بازرس و حسابرس. 12. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و 
ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. 13. دعوت مجامع عمومی 
عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها. 14. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز 
اندوخته قانونی. 15. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. 16. پیشنهاد اصاح 

اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیئت مدیره. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315659( 

 آگهی تغییرات شرکت کاسپین استیل سازه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 478461 و شناسه ملی 14005203842 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 سرمایه شرکت از مبلغ 
240000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال منقسم به 5000 سهم 1000000 ریالی با 
نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح 

وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315655( 

 آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس سهامی خاص 
به شماره ثبت 407384 و شناسه ملی 10320580389 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396/12/29 بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی 
فاطر به شناسه ملی 10100188574به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز 
به شناسه ملی 10100439645به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 

روزنامه کثیراانتشاراطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315653( 

 آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه شانزده شهر تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 335237 و شناسه ملی 10103762234 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ماده ذیل به عنوان ماده 50 اساسنامه شرکت به مواد قبلی اضافه شود: ماده 50 اساسنامه: شرکت 
مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد شخصیت 
حقوقی جدید اقدام نماید. “با اضافه ش���دن ماده فوق به عنوان ماده 50 اساسنامه، مفاد مواد 50 

لغایت 51 قبلی تحت شماره های 51 لغایت 52 به قوت خود باقی می باشد.” 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315652( 

 آگهی تغییرات شرکت ویتان فارمد سهامی خاص 
به شماره ثبت 424266 و شناسه ملی 10320777573 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمد صادق حسین الیاس خالد کد فراگیر ملی77524882و مه کامه سهولیان به 

کد ملی 1818527898و عبدالمجید مصطفی لیبی به کد فراگیر ملی 91768796 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315656( 

 آگهی تغییرات
 شرکت ناردیس طرحهای انرژی سهامی خاص 

به شماره ثبت 289329 و شناسه ملی 10103254020 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کامبیز صدقیانی زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی تجارت و سرمایه گروه 
فراب و امیر پارس���ائی نژاد بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی 
ش���رکت فراب و صادق عاقه بند بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی ش���رکت 
س���اخت تجهیزات فراب و اصغر بانک بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت 
سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و محمدرضا آل آقا بعنوان 
عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند برای بقیه مدت 
تصدی هیئت میدره اتنخاب گردیدند. کلیه اوراق واس���ناد بهادار و تعهدآور از قبیل 
چک س���فته بروات و قراردادها و عقود اس���امی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره متفقاً در غیاب مدیرعام���ل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً 
همراه با مهر ش���رکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315651(

 آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 324004 و شناسه ملی 10103617605 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای غامحسین عبدالهی س���روی با شماره ملی 4449834003 به نمایندگی 
از طرف شرکت تدبیرسرمایه جم با شناس���ه ملی 10320182974 و شماره ثبت 
369072 به س���مت رئیس هیأت مدیره - آقای سید رسول خلیفه سلطانی با شماره 
ملی 1285536096 به نمایندگی از طرف ش���رکت تدبیرسرمایه نیرو با شناسه ملی 
10103558796 و شماره ثبت 316748به سمت نایب هیأت مدیره. - آقای مهدی 
نیلفروش زاده با کدملی 1291945271 به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سامت 
ایرانیان با شناسه ملی 10103990471 و شماره ثبت 349984 به سمت عضو هیأت 
مدیره.- آقای حس���ین عابدی با شناسه ملی 00558411541 به سمت مدیر عامل 
) خارج از اعضاء ( انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور مالی و قراردادها 
و چک وسفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت 
و اوراق و اس���ناد اداری و مراسات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت 
مدیره همراه با مهرشرکت معتبر اس���ت. - هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای 

4 – 5 – 18 و 25 ماده 49 اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315657( 

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره ای جمع اندیش سهامی خاص 
به شماره ثبت 157814 و شناسه ملی 10102005400 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : صندوق رفاه وتامین آتیه بنمایندگی آقای محمد تقی جمشیدی 
بشماره ملی 5399725721بس���مت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر 
دادخواه ترکداری بش���ماره ملی 0055544762بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره آقای ایرج رضی برجیکائی بشماره ملی 2162081644بسمت عضو 
هیئت مدیره آقای اس���ماعیل میرزایی بشماره ملی 4060072974بسمت 
مدیرعامل) خارج س���هامداران وهیئت مدیره( انتخاب شدند . امضای کلیه 
اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک وسفته وبرات وعقوداسامی وقراردادهابا 
امض���ای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و 
اوراق عادی واداری ومراس���ات و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
 )315654(

 آگهی تغییرات شرکت خطوط انتقال تهران رامیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 158751 و شناسه ملی 10102014540 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 3250000 ریال طی گواهی شماره 82/106 مورخ 
97/09/05 بانک ایران زمین شعبه پارک توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 )315650( 

 آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین سهامی خاص 
به شماره ثبت 393959 و شناسه ملی 10320445906 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش����د : اش����خاص به ش����رح زیر برای مدت 2 سال بس����مت اعضا هیات مدیره 
انتخ����اب گردیدند: بانک تجارت به ش.م 10100834460 و ش����رکت س����رمایه گذاری و 
ساختمانی تجارت به ش.م 10101016420 و ش����رکت مهندسین مشاور تجارت به ش.م 

 10101023892
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )315646( 

 آگهی تغییرات 
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین سهامی خاص 

به شماره ثبت 418993 و شناسه ملی 10320708061 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/14 و مجوز سازمان 
بورس بش����ماره 122/40986 م����ورخ 97/8/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای مهدی معدنچی زاج دارای ش����ماره ملی 1260460649 به 
نمایندگی ش����رکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر دارای شناسه 
ملی 14003981403 به س����مت رئیس هیئت مدی����ره- آقای جعفر 
نائیچ حقیقی دارای ش����ماره ملی 0069926182 به نمایندگی شرکت 
گروه خدمات مدیریت بصیر دارای شناس����ه ملی 10100487076 به 
س����مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید شکرالهی دارای شماره 
ملی 0059676728 به نمایندگی ش����رکت خدمات مدیریتی عملیاتی 
دیدگاهان جاوید دارای شناس����ه ملی 10320897890 به سمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اس����ناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهد آور و قراردادها ب����ا امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر ش����رکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو 
نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری 
و مکاتب����ات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر ش����رکت و در غیاب مدیر 
عامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و همراه با مهر ش����رکت 
معتبر می باشد. هیأت مدیره ردیفهای 1، 3، 6، 10، 19، 27 از ماده 40 

اساسنامه را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315645(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود معماری داخلی بهار جاوید
درتاریخ 1397/09/20 به شماره ثبت 534981 به شناسه ملی 14007999922 
ثبت و امضا ذی���ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش���رح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :شرکت مشاوره و طراحی معماری و معماری 
داخلی می باش���د که در حوزه هایی از قبیل طراحی و ساخت، بازسازی، نوسازی، 
و بهسازی، در زمینه هایی از جمله مس���کونی، تجاری، پذیرایی، اداری، درمانی، 
فرهنگی، آموزشی و سایر فضاهای ساختمانی و ش���هری فعالیت دارد. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیرب���ط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : اس���تان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، 
ش���هر تجریش، ولنجک ، خیابان گلستان س���وم ، خیابان شهید برادران محمدی 
امیرآبادی ، پاک 38 ، طبقه اول کدپس���تی 1984715818 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اس���ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم بهاره قاسمی جاوید به شماره ملی 0013745999 دارنده 500000 
ریال سهم الش���رکه خانم فرزانه قاسمی جاوید به ش���ماره ملی 0018619053 
دارنده 500000 ریال سهم الش���رکه اعضا هیئت مدیره خانم بهاره قاسمی جاوید 
به شماره ملی 0013745999و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به س���مت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فرزانه قاسمی جاوید به شماره ملی 
0018619053و به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اس���امی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء خانم 
بهاره قاسمی جاوید با ش���ماره ملی 0013745999 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل، همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )315649(



سال نود  و سوم

درگیری سنگین داعش و طالبان 
در»کنر«افغانستان

سرویس خارجی:مقامات محلی افغانستان از درگیری شدید میان 
عناصر گروه تروریستی داعش و طالبان در وایت کنرخبر دادند.

»عبداللطیف فضلی« معاون شورای وایتی »کنر« اعام کرد:درگیری 
بین طالبان و داعش در چند شهر این وایت که از چند روز گذشته 
شروع شده در جریان است اما دولت افغانستان تاکنون اقدامی در این 
باره نکرده است. وی گفت:داعش در شهرهای »نورگل«، »چوکی« و 
»دره پیچ« وایت کنر حضور دارد و حدود ۲۵۰ عضو این گروه در 

حال درگیری با طالبان هستند.
فضلی افزود: گروه تروریس���تی داعش شماری از کودکان را نیز 
با خود برده  اس���ت تا از آنها به عنوان عامل انتحاری اس���تفاده کند. از 
سویی،وزارت دفاع افغانستان اعام کرد: بر اثرعملیات هوایی و زمینی 
نیروهای ارتش این کش���ور در شهرهای »اروزگان خاص«، »دهراوود« 
و »چهارچینو« وایت اروزگان، ۳۵ عضو این گروه کش���ته و ۱۳ تن 

زخمی شدند. 
از طرفی،وقوع انفجار در وایت »خوست« افغانستان منجر به کشته 
ش���دن دو تن و زخمی شدن ۲۵ نفرشد.در این حال،مقامات وزارت 
کشور افغانستان از بازداشت دو عامل انتحاری که قصد انجام یک حمله 

تروریستی در شهر»سروبی« وایت کابل را داشتند خبر دادند.
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(
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17 و 28 دقيقه

23 و 27 دقيقه

5 و 46 دقيقه

7 و15 دقيقه

»آنگ  سان سوچی« خواستار سرکوب شديد مسلمانان روهینگیا شد
ایسنا: رهبر دولت میانمار در نشستی کم سابقه 
با فرمانده ارتش این کش���ور درباره آنچه حمات 
شورشیان مسلمان روهینگیا به پلیس میانمار خواند، 
مذاکره کرد و از نیروهای مسلح خواست شورشیان 
را به ش���دت سرکوب کنند.آنگ سان سوچی، به 
ارتش دستور داد عملیاتی را برای سرکوب مسلمانان 
روهینگیا که او آنان را تروریست  خواند، آغاز کنند. 
اگر چه آنگ س���ان سوچی بر اساس قانون اساسی 

نوش���ته شده توسط ارتش میانمار از ریاست جمهوری منع شده است اما به 
عنوان رهبر دوفاکتوی دولت مدنی میانمار تلقی می شود. 

لبنان: برای هر جنگ احتمالی با اسرائیل آماده ايم
ایسنا: دولت لبنان ادعای اسرائیل درباره کشف تونل هایی در مرزهای این 
کشور با اراضی اشغالی را رد کرد. عباس ابراهیم، مدیر کل امنیت عمومی لبنان 
اعام کرد، تونل هایی که رژیم صهیونیس���تی مدعی است متعلق به حزب اه 
لبنان هستند، قدیمی بوده و از سال ها پیش وجود داشته اند اما طرف اسرائیلی 
آن ها را تازه کشف کرده و به دنبال یک پیروزی خیالی است. ابراهیم با بیان 
این که وقوع جنگ میان لبنان و رژیم صهیویستی بعید نیست، تصریح کرد: ما 
نمی خواهیم این جنگ رخ دهد اما برای آن آماده هستیم در حالی که اسرائیل 

آمادگی این جنگ را ندارد. 
هشدار پاپ درباره خطر وقوع جنگ جهانی سوم

ایرنا: پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های 
جهان با تاکید بر اینکه چند جانبه گرایی در جهان 
در بحران است، گفت که خطر وقوع جنگ جهانی، 
جامعه بش���ری را تهدید می کند.پاپ به آینده ای 
پرمخاطره اشاره کرد و افزود که چند جانبه گرایی در 
خطر واقعی قرار گرفته و منافع شمار اندکی به ضرر 
خیلی ها رشد می کند. پاپ با بیان اینکه خاطرات 
آنچه در آستانه جنگ جهانی اول رخ داد در حال 

فراموشی است، نسبت به آنچه جنگ جهانی سوم خواند، هشدار داد. 
اعتصاب سراسری ۲۰۰ میلیون هندی علیه سیاست های دولت

ایس���نا: بیش از ۲۰۰ میلیون هندی در اعتصاب سراسری دو روزه علیه 
سیاست های ضد کارگری دولت کشورشان شرکت کردند. بالغ بر ۱۰ اتحادیه 
تجاری در هند این اعتصاب را به جریان انداخته اند. معترضان تقاضا دارند که 
دولت هند حداقل دستمزدها و حقوق های بازنشستگی را برای طبقه کارگر 
افزایش دهد و خدمات رفاه اجتماعی و تدابیر حمایتی برای بیکاران را تقویت 
کند. کارگران و کارمندان از حوزه های مختلف شامل بخشهای بهداشت و 
درمان، آموزش، زغال سنگ، فواد، برق، بانکداری، بیمه و حمل و نقل از این 

اعتصاب حمایت کرده اند. 
نخست وزير فرانسه: با تظاهرات بدون مجوز برخورد می کنیم

تس���نیم: نخس���ت وزیر فرانسه با هشدار به 
معترضان این کش���ور گفت که هرگونه تظاهرات 
بدون مجوز با مجازات سختی مواجه خواهد شد. 
»ادوارد فیلیپ« هشدار داد که دولت برای تظاهرات 
بدون مجوز سختگیری خواهد کرد و مجازات سختی 
برای آشوبگران در نظر گرفته خواهد شد. تهدیدات 
نخس���ت وزیر فرانسه پس از آن صورت می گیرد 
که تظاهرات معترضان فرانسوی از ماه نوامبر سال 

گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. 
حمله با رنگ به سفارت آمريکا در يونان

ابنا: اعضای گروه موسوم به "روویکوناس" با رنگ به سفارت آمریکا در 
یونان حمله کردند. پلیس یونان هشت نفر را در ارتباط با پاشیدن رنگ روی 
دیوار س���فارت آمریکا در آتن بازداشت کرد. پلیس اعام کرد حدود ۱۰ نفر 
سوار بر موتورسیکلت حوالی نیمه شب به وقت محلی رنگ قرمز روی ورودی 
پارکینگ سفارت پاشیدند. گروه موسوم به "روویکوناس" با انتشار مطلبی در 
اینترنت، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. این گروه از امپریالیسم آمریکا 

انتقاد کرده است. 
استعفای ناگهانی رئیس بانک جهانی

ایرنا:  رئیس بانک جهانی در حالی که هنوز سه 
سال به پایان دوره ریاستش بر این نهاد بین المللی 
مانده، از سمت خود کناره گیری کرد.»جیم یونگ 
کیم« کره ای اعام کرد که اول فوریه سال جاری )۱۲ 
بهمن ماه( از سمت خود کناره گیری می کند. این 
در حالی است که جیم در سال ۲۰۱6 به این سمت 
انتخاب شده و دوره ریاستش در سال ۲۰۲۱ به پایان 
می رسید. استعفای ناگهانی رئیس بانک جهانی در 
حالی که علت مشخصی برای آن ذکر نشده، احتماا آغازی برای درگیری ها 
میان دولت ترامپ و کشورهای مخالف نفوذ واشنگتن در این بانک است. 

واتیکان با عربستان روابط سیاسی ندارد
ایرنا: واتیکان مقر کلیسای کاتولیک با تمامی کشورهای جهان بجز ۱۲ 
کش���ور از جمله عربستان، روابط دیپلماتیک دارد.در هشت کشور افغانستان، 
عربستان سعودی، بوتان، جمهوری خلق چین، کره شمالی، مالدیو، عمان و 
تووالو هیچ فرستاده ای از واتیکان وجود ندارد. در چهار کشور سومالی، کومور، 
ائوس و برونئی هم نماینده ای از پاپ برای کاتولیک ها وجود دارد اما هیچ 
فرستاده ای برای دولت این کشورها وجود ندارد. مقر کلیسای کاتولیک تا سال 
۱978 میادی با 84 کشور و تا سال ۲۰۰۵ با ۱78 کشور روابط دیپلماتیک 
برقرار کرد. در دوران پاپ بندیکت شانزدهم تعداد این کشورها به ۱8۰ و در 

دوران پاپ فرانسیس به ۱8۳ کشور رسیده است. 
ترامپ: جنگ های آمريکا، پايانی باشکوه خواهند داشت!

ایسنا: رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تاکید 
کرد جنگ های بی پایان کشورش در نهایت به پایانی 
باشکوه خواهد رسید. دونالد ترامپ، در پیامی توئیتری 
نوشت: جنگ های بی پایان، به ویژه آن هایی که از سر 
قضاوت های نادرست چندین سال پیش آغاز شد و 
آن جنگ هایی که ما کمک مالی یا نظامی اندکی از 
جانب کشورهای ثروتمندی که به شدت از اقدامات 
ما بهره مند می شوند، دریافت می کنیم، در نهایت به 

پایانی باشکوه خواهد رسید. 
عربستان به شهروندانش درباره خوردن ملخ هشدار داد!

مهر:منابع وابسته به وزارت کشاورزی عربستان به شهروندان این کشور درباره 
خوردن ملخ از بیم مسمومیت هشدار دادند.وزارت کشاورزی و امور آبی سعودیها 
درباره خوردن ملخ که یکی از خوردنی های رایج در عربستان است هشدار داد.
علت این هشدار نگرانی از مسموم شدن به علت استفاده از حشره کش هاست.
این هشدار پس از آن صورت گرفت که مقامات استان مکه اعام کردند گروههای 

ویژه ضد حشرات، موفق به مقابله با هجوم حشرات در مکه شده اند. 
سناتور سندرز: آمريکا از دموکراسی دور شده است

فارس: یک سناتور آمریکایی گفت که آمریکا هر 
روز در حال دور شدن از دموکراسی و نزدیک شدن 
به صورتی از دولت اُلیگارشیک است. برنی سندرز، 
که به انتقاد از ساختارهای حکومتی آمریکا شناخته 
می شود گفت: جیمی کارتر راست می گفت آن گاه 
که گفت آمریکا یک الیگارشی است با رشوه های 
سیاسی نامحدود. سندرز تصریح کرد که دموکراسی 
باید بر مبنای »هر فرد، یک رای« ش���کل بگیرد نه 

اینکه میلیاردرها انتخابات را بخرند.

كوتاه از سراسر جهان  گاردين: حمله اسرائیل به غزه 
در سال ۲۰۰8 تروريستی بود

 س���رویس خارجی: روزنامه گاردین در مقاله ای نوشت که جنگ 
۲۰۰8اسرائیل علیه نوار غزه اقدامی تروریستی محسوب می شود.

گاردین در مقاله ای در دهمین سالروز تجاوز نظامی اسرائیل به یک 
میلیون فلسطینی در نوار غزه نوشت: اسرائیل بعد از آنکه در سال ۲۰۰۵از 
غزه عقب نشینی کرد، این منطقه را به بزرگترین زندان تبدیل کرد و دو 
ویژگی که اسرائیلی ها در برخورد با غزه با آن توصیف می شوند، خشم 

و وحشی گری علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه است.
 اسرائیل ۲7دسامبر ۲۰۰8عملیات "سرب گداخته" را علیه غزه به راه 
انداخت و نوار غزه را از زمین، هوا و دریا به مدت ۲۲روز بمباران کرد. 
این یک جنگ نبود بلکه کشتاری یکجانبه بود که در آن تنها ۱۳اسرائیلی 
کشته شدند و ۱4۱7غیرنظامی فلسطینی کشته شدند که از جمله آن ها 
۳۱۳کودک بودند. بیش از ۵۵۰۰تن نیز زخمی ش���دند. براساس آمارها 
8۳درصد قربانیان غیرنظامی بودند و اسرائیل در آن زمان مدعی شده بود 
که برای دفاع از شهروندانش در مقابل موشک های حماس این جنگ را 
به راه انداخته است اما اسناد نشان می دهد که این یک جنگ متجاوزانه 
عمدی بود. اس���رائیل می توانست به گزینه دیپلماتیک متوسل شود اما 

تصمیم گرفت جنگ را انتخاب کند.
 ژوئن ۲۰۰8مصر نظارت بر توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل 
را برعهده گرفت و متن توافق این بود که دو طرف حمات را متوقف 
کنند و اس���رائیل به تدریج محاصره غزه را پایان دهد.در خبری دیگر 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین مجموعه اقدامات سفت و سختی را 
به منظور از بین بردن قدرت حماس در غزه یا مجبور کردن این جنبش 

برای تحویل غزه تصویب کرد. 
منابع آگاه به روزنامه سعودی "الشرق ااوسط" اعام کردند که محمود 
عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین گفت: بازی پایان یافته است 
و من می خواهم تمامی کارمندان تش���کیات خودگردان فلسطین را از 
گذرگاه مرزی رفح خارج کنم و با شعار "یا همه چیز یا هیچ چیز" وارد 
مرحله اجرایی شوم. تشکیات خودگردان فسلطین پیشتر دستور داده بود 

کارکنانش از گذرگاه مرزی رفح خارج شوند.
 در چنین شرایطی »رشیده طلیب« اولین نماینده زن مسلمان فلسطینی 
که به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته اس���ت با طرح »جلوگیری از 
حمایت بین المللی از کمپین تحریم کااهای تولید شده در شهرک های 

صهیونیستی« مخالفت کرد. 
این زن مسلمان با طرح پیشنهادی »مارکو روبیو« سناتور جمهوری خواه 
از ایالت فلوریدا مخالفت کرد. روبیو در این طرح خواس���تار ممنوعیت 
مشارکت شرکت های آمریکایی در جنبش ضد صهیونیستی موسوم به 
»بایکوت، منع سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل« )BDS( شده است. این 
جنبش به دنبال حمایت بین المللی از پایان دادن به سرکوب صهیونیست ها 
علیه فلس���طینی ها از طریق تحریم بین المللی کااهای تولید ش���ده در 
اسرائیل و فشار بر صهیونیست ها برای پایبندی به حقوق بین المللی 
است. طلیب در توئیتی با زیر سوال بردن وفاداری جمهوری خواهان به 
رژیم صهیونیستی نوشت: جمهوری خواهان سنا فراموش کرده اند که 

نماینده کدام کشور هستند.
 در ای���ن حال »عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر با محکوم 
کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، از جامعه بین المللی 
خواس���ت به اقدامات غیرقانونی و هتک حرمت مسجد ااقصی توسط 
صهیونیست ها پایان داده شود.وی در صفحه توییتری خود نوشت: به شدت 
نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل در قدس اشغالی را محکوم می کنیم، 

چرا که این اقدامات باعث تشدید بحران در منطقه می شود.
 خبر دیگر اینکه رسانه های اسرائیلی از انفجار یک بمب در بیرون 
از مرکز پلیس اسرائیل در کرانه باختری خبر دادند. جزئیات این حادثه و 
خسارت های مالی یا جانی احتمالی آن اعام نشده و نیروهای گارد مرزی 
به دنبال عامان این حادثه هستند. نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی و 
گروه های یهودی شهرک نشین در کرانه باختری اخیرا در معرض حماتی 

در قالب حمله با چاقو، زیرگیری و تیراندازی قرار گرفته اند.

سرویس خارجی:  روزنامه  سعودی 
الحیات در یادداشتی با ابراز تردید در 
شکست خوردن تروریست هایی که 
آمریکا مدعی مبارزه با آنان در سوریه 
بود، نوشت که ایران در جنگ سوریه 

پیروز شدند.
الحیات در یادداش����تی به قلم 
»جهاد الخازن« با عنوان »برندگان و 
بازندگان جنگ س����وریه« اذعان کرد 
که ایران، روسیه و دولت بشار اسد 
پیروز نهایی جنگ س����وریه هستند.
در این یادداش����ت آمده است: دولت 
جرج دبلیو بوش در س����ال ۲۰۰۳ با 
شعار ایجاد یک دموکراسی سه جانبه 
که در آن س����نی ها، شیعیان و کردها 
جمع می شوند، وارد عراق شد اما این 
پروژه شکست خورد و ایاات متحده 
به شیعیان ]احزاب شیعه[ اجازه داد 
برنده ش����وند و پشت سر آنها ایران، 

پیروز واقعی بود.
نویسنده با طرح این پرسش که 
آیا دولت س����وریه پیروز شده است، 
در پاس����خ نوشت: بله پیروز شده و 
اضافه می کنم که ایران و روسیه نیز 
برنده ش����دند؛ هر ک����دام از آنها از 
نیروهای دولتی سوریه حمایت کردند، 
ایران حضور نظامی در سوریه داشت 
و روس ها نیز حمات بی ش����ماری 
علیه دشمنان نظام سوریه انجام دادند 
و دس����تاوردهایی محقق کردند. در 
پایان این یادداشت آمده است: ایران 
نخس����تین پیروز در سوریه است، به 
ویژه که در سایر نقاط خاورمیانه هم 
حضور دارد و تاش می کند نفوذ خود 
را در برابر ایاات متحده و متحدانش 
در خاورمیانه تقویت کند و این تقابل، 
نتایج خود را در آینده نزدیک نشان 

خواهد داد.
در خب����ری مرتبط،ش����رکت 
هواپیمای����ی »طیران الخلیج« بحرین 
اعام کرد که پروازهای مستقیم این 
ش����رکت از منامه به دمشق در سال 
جاری میادی ازسر گرفته می شود. 

»زاید الزیانی« رئیس ش����ورای اداری 
شرکت هواپیمایی »طیران الخلیج« از 
اضافه شدن هشت مقصد جدید به 
فهرست مقاصد پروازهای این شرکت 

از جمله پرواز به مقصد دمشق خبر 
داد. الزیانی اگرچه به زمان دقیق آغاز 
پروازها به دمش����ق اشاره نکرد اما 
گفت که پیشرفت هایی در مذاکرات 
با نهادهای مربوطه سوریه به منظور 
ازس����رگیری پروازها، حاصل شده 

است.
 همزمان یک روزنامه انگلیسی 
با اش����اره به اینکه عربستان سعودی 

احتمااً س����فارتش را در دمش����ق 
بازگش����ایی خواهد کرد نوشت: دنیا 
به استقبال بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه آمده است. روزنامه تلگراف 

در یادداشتی نوشت: تمام مسیرها به 
دمشق ختم می شوند و دنیا در حال 
استقبال از بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه است که زمانی در انزوا قرار 
گرفت����ه بود. تلگراف به نقل از منابع 
مطلع نوش����ت: عربستان سعودی به 
عن����وان یکی از اصلی ترین مخالفان 
حکومت بشار اسد ممکن است کشور 
بعدی باشد که سفارتش را در دمشق 

بازگش����ایی می کند و این اقدام، آغاز 
عصر جدیدی از مشروعیت برای بشار 
اس����د خواهد بود و ممکن است در 
نهایت با گشایش دوباره سفارتخانه 

کشورهای غربی مانند انگلیس خاتمه 
پیدا کند.

 در چنین شرایطی رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه، حاضر 
به دیدار با جان بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید نشد. جان بولتون به 
ترکیه سفر کرد تا با مقامات ترکیه ای 
در خصوص وضعیت مناطق شمالی 
س����وریه پس از خ����روج نیروهای 

آمریکایی از این کش����ور گفت وگو 
کند زیرا ش����به نظامیان ُکرد موسوم 
به »نیروهای دموکراتیک س����وریه« 
از حمایت واش����نگتن برخوردارند. 

اردوغان پیشتر گفته بود که اظهارات 
اخیر بولتون در خصوص عملیات 
نظامی ترکیه در سوریه قابل پذیرش 

نیست .
خبر دیگر اینکه منابع سیاسی 
در بیروت و دمشق مدعی شدند که 
سوریه از اینکه بیروت میزبان نشست 
اقتصادی سران عرب بدون مشارکت 
دمشق است، ناراضی است و اعام 

کرده که حتی اگر رسما به این نشست 
هم دعوت شود در آن شرکت نخواهد 
کرد. به ادعای این منابع، دمش����ق از 
برخورد لبنان درباره میزبانی از نشست 
اقتصادی سران عرب بدون حضور 

سوریه ناراضی است.
 این منابع گفتند که مسئوان سوریه 
به فرستادگان ریاست جمهوری لبنان 
به دمشق گفته اند که لبنان می توانست 
از میزبانی این نشست خودداری کند 
چراکه نتایج این نشست بدون حضور 
نمایندگان سوریه هیچ ارزشی نخواهد 
داشت. در این حال یک روزنامه لبنانی 
از رد پیشنهاد وزیر خارجه این کشور 
به سعد حریری نخست وزیر مکلف 
درباره دعوت از سوریه برای بازگشت 

به اتحادیه عرب خبر داد.
 نشست اقتصادی اتحادیه عرب 
که روزه����ای ۱9و ۲۰ژانویه )۲9و 
۳۰دی( در بیروت برگزار می ش����ود، 
عاملی مهم در تقویت روابط سیاسی و 
اقتصادی میان لبنان و کشورهای عربی 
به شمار می رود. این درحالی است که 
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان بار دیگر 
بر ضرورت دعوت از س����وریه برای 
شرکت در نشست اقتصادی اتحادیه 
ع����رب در بیروت تاکید کرد و آن را 
امری بدیهی دانست و اظهارداشت: در 
هر اجاسی که سوریه حاضر نباشد، 

شرکت نمی کنم. 
وی گف����ت: آنچه غیربدیهی و 
غیرطبیعی است برگزاری کنفرانسی 
بدون حضور سوریه است. در خبری 
دیگر نماینده جدید سازمان ملل متحد 
در امور سوریه در آغاز ماموریت خود 
پیامی به زبان های عربی و انگلیسی 
منتشر کرد. »گیر پیترسون« نماینده 
جدید سازمان ملل در  امور سوریه که 
جانشین استفان دی میستورا شده است، 
در پیام خود آورده است: باعث افتخار 
من است که ماموریت خود را برای 
خدمت به ملت سوریه و آرمان هایش 

برای صلح آغاز می کنم.

روزنامه سعودي الحيات: ايران در جنگ سوريه پيروز شد 

آغاز گشت زنی پلیس نظامی روسیه در منبج سوريه
سخنگوی نیروهای پلیس نظامی روسیه مستقر در سوریه از آغاز 
گش���ت زنی این نیروها در ش���هر منبج واقع در شمال سوریه و نزدیک 
مرزهای ترکیه خبر داد. »یوسوب ماماتوف« گزارش داد که یگان های 

پلیس نظامی روسیه از دیروز گشت زنی خود را در این شهر در استان 
حلب به منظور تامین امنیت مناطق تحت نظارت این کش���ور و رصد 

تحرکات گروه های تروریستی آغاز کرده اند.

سرویس خارجی: »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
ب���ا قطار ویژه ای که حامل مقامات عالیرتبه پیونگ یانگ 
بود برای چهارمین بار برای دیدار و گفتگو با مقامات چین 
وارد پکن شد.رهبر کره شمالی به دعوت »شی جین پینگ« 
رئیس جمهوری چین برای چهارمین بار به همراه مقامات 
ارشد کره شمالی با یک قطار ویژه در سفری چهار روزه 
وارد پکن شد.در همین رابطه،منابع خبری اعام کردند: این 
قطار از خط مرزی منطقه داندونگ بین کره شمالی و چین 
عبور کرد ودر میان تدابیر امنیتی وارد خاک چین شد. این 
در حالی است که،»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی سال 
۲۰۱8 میادی نیز س���ه بار به پکن سفر کرده بود.در این 
حال،سخنگوی وزارت خارجه چین همزمان با سفر رهبر 

کره ش���مالی به این کشور، اتهامات مبنی بر این که پکن 
به دنبال استفاده از روابط قوی خود با کیم جونگ اون به 
عنوان برگ برنده در مذاکرات تجاری با آمریکاست را رد 
کرد.وزارت خارجه چین همچنین از حمایت پکن از روند 

مذاکرات واشنگتن-پیونگ یانگ خبر داد.
از طرفی،سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی اعام 
کرد: سئول امیدوار است که سفر رهبر کره شمالی به چین به 
عنوان یک عامل موفقیت و پیشرفت برای برگزاری دومین 

نشست میان وی و رئیس جمهوری آمریکا باشد.
از سویی،سفیر روسیه در پیونگ یانگ با معاون وزیر 
خارجه کره ش���مالی در خصوص مسائل مربوط به خلع 

ساح هسته ای شبه جزیره کره مذاکره کرد.

 رهبر کره شمالی با قطار ويژه به چین رفت

سرویس خارجی: گردان های »حزب اه« 
و جنبش »عصائب اهل الحق« این کشور تأکید 
کردند: اگر دیپلماسی پاسخ ندهد، مقاومت عراق 
برای مقابله قاطعانه با اشغالگران آمریکایی ، ماشه 

پیروزی را به روی آنها می چکاند.

به گزارش خبرگزاری »س����ومریه نیوز«، 
گردان ه����ای حزب اه و جنبش عصائب اهل 
الح����ق عراق تهدید ش����دید اللحنی را علیه 
آمریکایی ها مطرح کردند.بر اساس این گزارش، 
این دو گروه مقاومت عراق با صدور بیانیه هایی 
اعام کردند : تحرکات جدید نیروهای آمریکایی 
در این کش����ور را ب����ه دقت رصد می کنند.

این گروه ه����ای مقاومت عراق تأکید کردند : 
گش����ت زنی معاون فرماندهی عملیات ارتش 
آمریکا در خیابان های بغداد نقض آش����کار 
حاکمیت ملی عراق بوده و توهینی وقیحانه به 

مردم این کشور به شمار می رود.

گردان های »حزب اه« و جنبش »عصائب 
اهل الحق« عراق همچنین اعام کردند: ما به 
شدت از اتفاقی که روی داده عصبانی هستیم 
و در ح����ال حاضر اتخاذ یک موضع قاطعانه 
در قبال اتفاق اخیر و همچنین تحرکات جدید 
آمریکایی ها در عراق را به دستگاه دیپلماسی، 
نخست وزیر و پارلمان عراق واگذار می کنیم 

ام����ا در صورتی که دیپلماس����ی نتیجه ندهد، 
مقاومت عراق برای مقابله با اشغالگری های 
مس����تقیم و غیر مستقیم آمریکایی ها در این 
کشور آماده است تا ماشه پیروزی را به روی 

آنها بچکاند.

همزمان، »ابومه����دی المهندس«، معاون 
رئیس الحشد الش����عبی عراق نیزتاکید کرد: 
نیروهای آمریکایی حتی اگر از راه دیپلماتیک 
هم نروند باید خاک کش����ور را ترک کنند.وی 
گفت: واشنگتن می خواهد بحران های منطقه را 
مدیریت کند، در حالی که خودش از تروریسم 

حمایت می کند.

المهندس تاکید کرد:  همانطور که نیروهای 
آمریکا در گذشته عراق را ترک کرده اند، پس 
از این هم چنین خواهند کرد حتی اگر از طرق 

دیپلماتیک از کشور خارج نشوند.
در چنین شرایطی و علیرغم مخالفت شدید 
عراقی ها، برخی از فرماندهان پیش����مرگه در 
منطقه کردستان اعام کردند که شمار زیادی 
از نیروهای آمریکایی از جمله نظامیانی که از 
سوریه عقب نشینی کرده اند، وارد پایگاه نظامی 
» k۱« در »کرکوک« شده اند و خواستار تحویل 

این پایگاه به ائتاف بین المللی هستند.
در خب����ر دیگری و در حالی که پارلمان 
عراق خواس����تار تحقیق درباره ادعای س����فر 
هیأت هایی از این کش����ور به فلسطین اشغالی 
شده، است، طرف های مختلف عراقی مقابل 

این ادعا صف بندی کردند.
در همین رابطه، ائتاف »الس����ائرون« به 
رهب����ری »مقتدا صدر« در واکنش به این خبر، 
اعام کرد : پارلمان درباره این مس����ئله تحقیق 

خواهد کرد.
دفتر »نوری مالکی«، نخست وزیر اسبق 
و معاون رئیس جمهوری سابق عراق نیز این 
ادعای رژیم صهیونیستی را تکذیب و اعام کرد: 
عراق کشوری است که نگاه و تصمیم روشنی 
در قبال ماهیت خصمانه رژیم صهیونیس����تی 
دارد و ای����ن روش ه����ا که با برخی دیگر از 
کش����ورهای عربی انجام می دهند، روی عراق 

کارساز نخواهد بود.
 »اثیل النجیفی« از رهبران ائتاف »القرار 
العراقی« نیز درباره وارد ش����دن عراق به یک 
مصیبت بزرگ و جدی به دلیل دخالت اسرائیل 

در امور داخلی این کشور، هشدار داد.
»عالیه نصیف«، نماینده شاخص پارلمان 
عراق نیز با تکذیب ادعای رژیم صهیونیستی 
مبنی بر سفر وی به فلسطین اشغالی گفت : 
این دروغ و ادعای مضحک حتی ارزش پاسخ 

دادن هم ندارد.

گردان های »حزب اه« عراق و »عصائب اهل الحق«، نظامیان آمريکايی را تهديد به حمله کردند

ديدار سید »عمار حکیم« با رئیس جمهوری عراق در بغداد
سید »عمار حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رئیس ائتاف 
»اصاح و سازندگی « با حضور در کاخ »السام« در بغداد،  با »برهم 
صالح«، رئیس جمهور عراق دیدار و در خصوص نتایج سفرهای منطقه ای 

با وی به گفتگو پرداخت.  به گفته منابع خبری، دو طرف در این دیدار 
ضمن بررسی تازه ترین تحوات سیاسی عراق و روند تکمیل کابینه، بر 

لزوم حل و فصل این پرونده درسریع ترین زمان ممکن تاکید کردند

سرویس خارجی:روزنامه نیویورک تایمز 
در مقاله ای با اش����اره به سیاست های رئیس 
جمه����وری آمریکا اعام کرد: ترامپ در مقابل 
مردم کشورش ایستاده است. بر اساس این مقاله، 
ترامپ در زمان تحلیف س����وگند خورد که از 
قانون اساسی آمریکا نگهبانی و دفاع کند، نکته 
اصلی این سوگند نامه صیانت از قانون اساسی 
بوده اما وی در این دوس����ال عما آن را نقض 
کرده است. نیویورک تایمز نوشت:ترامپ بارها 
منافع شخصی خود را بااتر از منافع کشورش 
در نظر گرفته و از ریاست جمهوری برای ارتقای 
کسب و کار خصوصی خود بهره برداری کرده 
و کادوهای مالی از کشورهای دیگر پذیرفته و 
با اعضای کابینه که به دنبال منافع شخصی خود 

بوده اند، مماشات کرده است.
 نیویورک تایمز با بیان این که ترامپ برای 

مقابله با مسئولیت حقوقی عملکرد خود و مبارزه 
انتخاباتی خارج از چارچوب قانونی تاش کرده 
است و سازوکارهای مدون در نظام حکومتی 
آمری����کا را تضعیف می کند،گفت:هرج و مرج 
ش����دیدی که ترامپ ایج����اد می کند موجب 
سردرگمی های بزرگ می شود موضوع اصلی 
خیلی ساده است و آن این که آمریکا هیچوقت 
چنین رئیس جمهوری را که برای این پس����ت 

صاحیت ندارد، به خود ندیده است.
 این نشریه نوشت: ترامپ بارها نشان داده 
است که برای حفظ خود، به منافع آمریکا در 
سراس����ر این کشور لطمه می زند و در داخل 
کشور نهاد های قانون اساسی آمریکا را تضعیف 
می کند و خطر افزایش خسارت ها روز به روز 

بیشتر می شود.
در خبردیگری،» آدام اسمیت«رئیس جدید 

کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا 
به شدت از تصمیم رئیس جمهوری کشورش 
برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه انتقاد 
ک����رد و گفت: ترامپ در قبال خروج نظامیان 
ایاات متحده از سوریه مانند یک ملوان مست 

عمل کرده است.
در چنین ش����رایطی،»باراک اوباما«، رئیس 
جمهوری س����ابق آمریکا در سخنرانی خود در 
هاوایی اعام کرد: ایاات متحده اکنون با خاء 
رهب����ری روبرو ب����وده و به خون تازه ای برای 
رهبری کشور نیازمند است.وی گفت: افراد به 
جای این که قدرت را در افراد دیگر ببینند، به 
آن می چسبند.»جو بایدن« معاون رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا نیزاعام کرد: من بهترین گزینه 
دموکرات ها برای شکس����ت دادن ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ هستم.

 در همین حال،جیمی کارتر، بیل کلینتون، 
جورج بوش پس����ر و باراک اوباما، روس����ای 
جمهوری س����ابق آمریکا ادعای دونالد ترامپ 
درباره حمایتش����ان از طرح وی برای ساخت 
دی����وار مرزی با مکزیک را رد کردند. از طرفی 
همزمان با ادامه تعطیلی دولت آمریکا به دلیل 
اختاف کاخ سفید و کنگره بر سر بودجه مورد 
نیاز برای ساخت دیوار در مرز مکزیک، پلوسی 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به همراه سایر 
دموکرات ها در حال تشدید فشارها بر دولت 
ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه هستند تا با 
تصویب لوایحی زمینه ازم برای بازگشایی دولت 
را فراهم کنند. این در حالی است که،ترامپ اعام 
کرد:اگرچه اختیار اعام شرایط اضطراری برای 
ساخت دیوار مرزی را دارد، اما همچنان از کنگره 

می خواهد برای رسیدن به توافق تاش کند.

نیويورک تايمز: ترامپ مقابل مردم آمريکا ايستاده است

سرویس خارجی: روزنامه »وال استریت ژورنال« 
آمریکا در گزارشی، هدف »مایک پمپئو«، وزیر خارجه 
این کش���ور از سفر آینده خود به خاورمیانه را زمینه 
س���ازی برای دیدار »نتانیاهو«، نخس���ت وزیر رژیم 
صهیونیستی و » محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان 

خواند.
ای���ن روزنامه  مطرح آمریکایی در گزارش���ی به 
اهداف س���فر برنامه ریزی شده »مایک پمپئو«، وزیر 
خارج���ه آمریکا به منطقه خاورمیانه اش���اره کرد و 
نوشت: پمپئو در این سفر، مقدمات دیدار »نتانیاهو«، 
نخست وزیر اسرائیل و »بن سلمان«، ولیعهد سعودی 

را ترتیب خواهد داد.
»وال استریت ژورنال« در این گزارش آورده است: 
متعجب نمی شویم اگر »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
اسرائیل به  زودی به عربستان سعودی برود و با »محمد 

بن سلمان« ولیعهد این کشور دیدار کند.
در این گزارش آمده است: دولت »دونالد ترامپ« 
طی دو س���ال اخیر برای نزدیک کردن اس���رائیل و 
عربستان جهت همکاری با یکدیگر تاش زیادی کرده 
اس���ت از این رو سفر احتمالی »نتانیاهو« به عربستان 

منطقی است .
 به نوش���ته این روزنامه، »بن س���لمان«، ولیعهد 
سعودی نیز عاشق »ماجراجویی«  است و می خواهد از 
این طریق، پرونده قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار 
منتقد و کشته شده سعودی به دست مقامات »ریاض« 
نیز بس���ته شود. ازم به ذکر است که »مایک پمپئو«، 
وزی���ر خارجه آمریکا طی هفته جاری به خاورمیانه 

سفر می کند.
از سوی دیگر، روزنامه »واشنگتن پُست« نیز در 

سرمقاله ای ضمن »مضحک« خواندن دادگاه نمایشی 
»ریاض« برای محاکمه متهمان قتل »جمال خاشقجی«، 
از کنگره آمریکا خواست مسببان اصلی این »جنایت« 
از جمله » محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان سعودی 

را تحریم کند.
»واشنگتن پُست« در این گزارش خود، برگزاری 
این دادگاه را »تمس���خر عدالت« توسط سعودی ها 
خواند و نوشت: نهاد های اطاعاتی و امنیتی نزدیک 
به »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی در این جنایت 

دست دارند.
در همین حال،برخی منابع اعام کردند: مقامات 
س���عودی همچنان درباره محل نگهداری »س���عود 
القحطانی«، معاون ارشد سابق ولیعهد عربستان که در 
قتل خاشقجی نقش مهمی داشته است، اطاعاتی ارائه 
نمی دهند.طبق گزارش این منابع، با گذشت چندین هفته 
از تحقیقات ، همچنان اطاعاتی از» سعود القحطانی«، 
در دست نیست.در تحول دیگری، منابع مطلع در شرق 
عربستان از حمله نظامیان سعودی به محات مسکونی 
در دو منطقه »الجش « و »ام الحمام« در اس���تان شیعه 
نشین » القطیف« عربستان خبر دادند که در نتیجه آن 

پنج نفر از مردم جان باخته اند.
*امارات

رسانه های اسرائیلی از سفر محرمانه »آوی گبای«، 
رئیس حزب کارگر رژیم صهیونیس���تی به ابوظبی و 
دیدارش با مس���ئوان ارشد اماراتی خبر دادند.شبکه 
۱۰تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد : »آوی گبای«، 
رئیس حزب کارگر اسرائیل دوم دسامبر سفری محرمانه 
به ابوظبی داش���ت و در این س���فر با مسئوان ارشد 

امارات صحبت کرد.

 »وال استريت ژورنال«:»پمپئو« ديدار »نتانیاهو« 
و »بن سلمان« را زمینه چینی می کند

س����رویس خارجی: روزنامه 
»واشنگتن پست« آمریکا در گزارشی 
با اشاره به شعارهای معترضان ضد 
دولتی در س����ودان، این ناآرامی ها و 
تظاهرات را الهام گرفته از »بهار عربی« 
در کشورهای همجوار سودان از جمله 

»مصر« و »لیبی« قلمداد کرد.
به گزارش روزنامه »واشنگتن 
پس����ت«، تظاهرات ض����د دولتی 
س����ودانی ها که دهها هزار تن در آن 
شرکت می کنند ، خودجوش، بدون 
رهبر و غیرمتمرکز است به طوری که 
تنها به »خارطوم « منحصر نش����ده و 
شهرهای زیادی از سودان را فراگرفته 
است. این روزنامه نوشت: معترضان 

سودانی شعارهایی را با الهام از »بهار 
عربی« در کشورهای همجوار سودان 
مانند مصر و لیبی سر دادند و نشان 
م����ی دهد که انه����ا از انقاب های 
منطقه ب����رای اعتراضات خود الهام 
گرفته اند.» واشنگتن پست« در ادامه 
آورده است: اعتراضات ضد دولتی در 
سودان که طی دو هفته گذشته ادامه 
داشته با پاسخ خشن نیروهای امنیتی 
با گاز اشک آور و گلوله های واقعی 
همراه بوده است و این اعتراضات به 
دلیل حمایت از سوی برخی متحدان 
س����ابق »عمرالبشیر« و حتی اعضای 
حزب حاکم ، تهدیدی جدی برای 
رهبری سودان محسوب می شود.این 

روزنامه نوشت: دهها هزار سودانی 
با ش����عار برکناری و استعفای »عمر 
البشیر«، رئیس جمهوری این کشور 
که حکومت ۳۰ س����اله اش با جنگ 
داخلی، درگیری های قومی و اقتصاد 
شکننده همراه بوده است، به خیابان ها 
آمده اند اما با این حال تا این لحظه هیچ 
نشانه ای از قصد »عمر البشیر« برای 
کناره گیری از قدرت مشاهده نشده و 
وی از »قدرت مطلق« برای مقاومت در 
برابر موج اعتراضات استفاده می کند.
در همی����ن حال، برخی روزنامه های 
سودانی از تحرکات »عمرالبشیر« برای 
خاموش ک����ردن اعتراضات در این 

کشور خبر دادند.

 واشنگتن پست،تظاهرات سودانی ها را الهام گرفته از 
»بهار عربی« دانست

اعزام يگان های زرهی ارتش عربستان 
به شمال يمن

سرویس خارجی: رژیم سعودی در بحبوحه تاش های بی وقفه سازمان 
ملل و در آستانه به ثمر نشستن مذاکرات صلح میان طرف های یمنی با نظارت 
این سازمان، چندین یگان زرهی تازه نفس و جدید را برای جنگ در یمن و 
مشارکت در حمات ائتاف سعودی علیه انصاراه به مرزهای شمالی یمن گسیل 
کرد؛ اقدامی که به خوبی نشان از قصد رژیم سعودی برای به شکست کشاندن 
تمامی تاش های صلح و تداوم خشونت ها و نبرد در این کشور بحران زده 
دارد. وزارت گارد ملی عربس���تان در همین رابطه اعام کرد : ریاض نیروهای 
زرهی جدیدی را به مرز یمن انتقال داده است. وزارت گارد ملی عربستان در 
بیانیه ای اعام کرد : ارتش بخش دیگری از نیروهای خود را از اردوگاه »ملک 
عبدالعزیز اآلی« در استان »اأحسا«، واقع در شرق عربستان به مرزهای جنوبی 

این کشور با یمن منتقل کرده است.
طبق تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه، تعداد زیادی 
خودروی نظامی زرهی و غیر زرهی توسط کامیون های تیپ »ملک عبدالعزیز 
اآلی« در حال ترک این اردوگاه به سمت جنوب برای مشارکت در حمات 
ائتاف سعودی علیه انصاراه هستند.در همین حال و همزمان با این لشگرکشی 
»ریاض«، تک تیراندازان »ُخبره« انصاراه یمن با به هاکت رساندن چهار نظامی 
ارتش سعودی در جنوب عربستان، به استقبال این کاروان جدید زرهی ارتش 
سعودی رفتند. به گفته منابع خبری، این چهار نظامی سعودی در شرق منطقه 

»جحفان«، در استان »جیزان«، واقع در جنوب عربستان از پا درآمدند.
ارتش و انصاراه یمن همچنین یک موش���ک بالس���تیک »زلزال ۱« را به 
تجمع متجاوزان سعودی در شهر مرزی »نجران« شلیک کردند.در چنین شرایطی، 
»یحیی شرف الدین«، معاون رئیس شورای مدیریت سازمان بنادر دریای سرخ از 
سنگ اندازی ائتاف سعودی در ورود سه نفت کش به بندر الحدیده به شدت 
انتقاد کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار است امروز )چهارشنبه( با 
تشکیل جلسه ای ، گزارش های »مارتین گریفیتس«، فرستاده ویژه این سازمان 

به یمن درباره توافق آتش بس را استماع کنند.

سرویس خارجی:ولیعهد عربستان پس از سفر »محمد 
بن زائد آل نهیان«همتای اماراتی خود به اس���ام آباد،برای 
دیدار با مقامات پاکس���تان به این کش���ور سفر می کند.در 
همین رابطه، منابع خبری اعام کردند:»محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربس���تان قرار است تا پایان ماه جاری میادی با 
وعده  کمک ۱۵ میلیارد داری به پاکستان سفر کرده ودر 
پروژه پاایشگاه نفت و سیستم سوخت رسانی بندر گوادر 

سرمایه گذاری کند.
منابع دولتی پاکستان نیز با تأیید وعده ۱۵ میلیارد داری 
ولیعهد عربستان اعام کردند رایزنی برای تعیین تاریخ دقیق 

سفر بن سلمان ادامه دارد. در این حال،»عمران خان« نخست 
وزیر پاکستان تاکید کرد: چین نقش مهمی در حل مشکات 
اقتصادی پاکستان ایفا می کند و مهمترین شریک اقتصادی 
اسام آباد خواهد بود. همچنین نخست وزیر پاکستان اظهار 
داش���ت: سال ها در خط مقدم مبارزه با تروریسم بوده ایم 
و اسام آباد حدود 8۰ هزار قربانی در این راه داده است 
و بیش از این نمی توانیم مهره جنگی دیگر کشورها باشیم. 
وی افزود: ما قصد داش���تیم با دولت هند مذاکره کرده و 
مشکات را به پایان برسانیم ولی هر بار از آنها دعوت به 

مذاکره کردیم آنها دست رد به سینه ما زدند.

بن سلمان پس از ولیعهد امارات به پاکستان می رود

س���رویس خارجی: احزاب 
اپوزیس���یون جمهوریخواه خلق 
و »خوب«ترکیه برای ش���رکت در 
انتخابات محلی شهرداری های این 
کشور که در ماه مارس۲۰۱9 برگزار 

می شود ائتاف تشکیل دادند.
 در همی���ن رابطه،ح���زب 
جمهوریخواه خلق به رهبری کمال 

قلیچ���دار اوغلو و حزب »خوب« 
به رهبری خانم مرال آکش���نر که 
مخالف اردوغان هستند در آخرین 
مذاکرات خود به توافق رسیدند که 
در انتخابات محلی شهرداری های46 
اس���تان از مجموع 8۱ استان ترکیه 

ائتاف انتخاباتی تشکیل دهند.
این درحالی اس���ت که حزب 

دموکراتیک خلق ها که نتوانس���ته 
بود در مذاک���رات خود با حزب 
جمهوریخواه خلق و دیگر احزاب 
بزرگ ترکیه به نتیجه برس���د، به 
اتف���اق هفت حزب و نهاد کوچک 
مناطق کردنش���ین، ائتافی را به نام 
ائتاف کردستان در استان دیار بکر، 

تشکیل داد. 

احزاب اپوزيسیون ترکیه ائتاف انتخاباتی تشکیل دادند
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همچنان بیبدیل

اگر هنر نبود... كتاب واجبالمطالعه پله پله تا مالقات موالنا

7 6 5 -4

ارمغان هنر و هنرمندان در تاریخ بحث و نظر دربارہ كتاب «حاج آخوند» گفتگو با استاد محمد علی موحد



محمدحسن بشرويه ای كه بعدها خود را »جليل ضياء بشرويه ای« 
و پس از آن »جليل فروزان فر« و سپس »بديع الزمان فروزان فر« ناميد، 
در سال ۱۲۷۶ شمسی در يك خانواده ظاهراً ُكرد در بشرويه از شهرهای 

خراسان زاده شد.
برخی تاريخ های ديگری را برای تولد فروزان فر ذكر كرده اند. استاد 
دكتر احمد مهدوی دامغانی نويسنده و پژوهش گر تاريخ تولد فروزان فر را 

سال ۱۲۸۰ شمسی بيان كرده است. پدرش آقا شيخ علی بشرويه ای از 
بزرگان منطقه  بشرويه و از شاعران دوره  مشروطه بود. استاد فروزان فر 
مقدم��ات را در هم��ان زادگاهش بش��رويه و نزد پ��در و برادر بزرگ خود 
ناصر قدس��ی آموخت و آن گونه كه خود گفته اس��ت: بيش تر قرآن را در 

زمان طفوليت از بر كرده است.
استاد فروزان فر در سن شانزده سالگی به شهر مشهد مهاجرت كرد 
و در كاس درس اديب بزرگ اديب نيشابوری حاضر شد، همچنان كه در 
درس روحانيان بزرگ آن زمان حاضر مي  شد و كسب فيض مي  نمود. 
وي پ��س از تكمي��ل معلوم��ات در حدود س��ال ۱۳۰۰ به تهران رفت  و 
تحصيات خود را در مدرس��ه  سپهس��اار ادامه داد و چندي بعد با اينكه 

هنوز در جوان بود، در همين مدرسه نيز به تدريس مشغول  شد.
پس از اين و در س��ال ۱۳۰۵ فروزان فر به معلمی در دارالفنون و 
دارالمعلمين عالی منصوب  شد. چند سال بعد در سال ۱۳۱۳ به معاونت 

دانشكده  معقول و منقول )الهيات(ِ  دانشگاه تهران منصوب  شد.
 در سال ۱۳۱۴ كه هيئت مميزه  دانشگاه تهران متشكل از استاداني 
چون عامه علی اكبر دهخدا، نصراه تقوی و ولی اه نصر تشكيل شد، 
تالي��ف ارزش من��د فروزان فر در حوزهی زندگان��ی موانای بلخی مورد 
بررس��ي قرار گرفت و به او گواهی نامه  دكترا اعطا ش��د. اين گونه بود كه 
كه در همان سال، بديع الزمان فروزان فر به ِسَمتِ  استادیِ  دانش سرای 
عالی و دانشكده های ادبيات و معقول و منقول دانشگاه تهران نايل شد 
و از ابتدای تاس��يس دوره ی دكترای ادبيات فارس��ی در دانشگاه تهران، 

تدرس اين دوره را برعهده  گرفت.
بس��ياری از دانش جويان نخبه  ادبيات كه بعدها منش��ا اثر بسياری 
در حوزه ی فرهنگ و ادبيات ايران ش��دند، ش��اگردان او بوده اند، چهره 
هاي درخش��اني مانند پرويز ناتل خانلری، دبيح اه صفا، عبدالحس��ين 
زرين كوب، غام حس��ين يوسفی، محمدامين رياحی، قدم علی سرامی، 

سيد محمد دبيرسياقی، استاد محمدرضا شفيعی كدكنی، سيمين دانشور، 
جال متنينی، سيد صادق گوهرين، منوچهر ستوده و منوچهر مرتضوی 

از جمله  اين بزرگان نام آشنا هستند.
 استاد فروزان فر در سال  ۱۳۴۶ عليرغم ميل باطني اش از استادی 
دانش��گاه بازنشس��ته ش��د اما همكاری او برای تدريس در دوره  دكترای 
ادبيات فارسی تا روزهای پايانی عمر او ادامه داشت. گفتني است استاد 
فروزان فر مدتی نيز داراي سمت هاي سياسي بود كه از آن جمله است 
عضويت در مجلس س��نا بود. دوره ای نيز رياست كتاب خانه ی سلطنتی 

را برعهده داشت.
ازم به اش��اره اس��ت كه پس 
از تاس��يس دانش��گاه تهران در سال 
۱۳۱۳، رشته ای به نام ادبيات فارسی 
در دانش��گاه وجود نداشت و خواندن 
ادبي��ات فارس��ی هم��ان ب��ود كه در 
مكتب خانه های قديم رايج بود، مثل 
گلس��تان س��عدی . گاهی كليله 
دمنه  هم در آن مكتب ها خوانده 

می شد.
 استا ددكتر مهدی محقق، 
م��ورد  در  ادي��ب  و  نويس��نده 
نق��ش بديع الزم��ان فروزان ف��ر 
در ش��كل گيری رش��ته ای ب��ه 
نام ادبيات فارس��ی در دانش��گاه 
تهران چنين می نويس��د: »پس 
از تأسيس دانشگاه، دانشكده ای 
ب��ه ن��ام ادبيات خوانده ش��د كه 
ش��عبه ای از آن اختص��اص ب��ه 
زبان و ادب فارس��ی داش��ت.  در 
اين دانش��كده دو تن از استادانی 
كه س��ابقة تحصي��ات حوزوی 
داشتند، تدريس می كردند: يكی 
بديع الزم��ان فروزانفر و ديگری 
جال الدين هماي��ی كه اولی از 
ح��وزة علمية مش��هد و دومی از 
حوزة علمية اصفهان به دانش گاه 
راه يافت��ه بودند. زنده ياد اس��تاد 
بديع الزمان فروزانفر، در مدت دو 
ده��ه تدريس خود موفقيت هاي 
درخشاني داشت كه از آن جمله، 
تربيت ش��اگردانی بود همچون 
اس��تاد دكتر محم��د معين، دكتر 

ذبيح ا ه صفا و مرحوم پرويز خانلری. 
خانم س��يمين دانش��ور، همس��ر فقيد جال آل احمد از ش��اگردان 
بديع الزمان فروزان فر كه خود رمان نويس��ی مش��هور ش��د، می گويد كه 
چيزی در ادبيات فارسی بعد از اسام نبود كه فروزان فر آن را نداند. دانشور 

معتقد بود: »از نظر معلومات و تدريس، استاد فروزان فر بی بديل بود.«
 از آثار بديع الزمان فروزان فر می توان به »س��خن و س��خنوران« 
اش��اره كرد كه كتابی اس��ت در ش��رح احوال و نقد و سنجش آثار ۵۵ نفر 
از نام آوران ش��اعریِ  قرن س��وم تا شش��م هجری. اين كتاب اولين  بار 
در س��ال های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۲ در تهران به چاپ رس��يد. شيفتگی ِ فراوان 
اس��تاد فروزان فر به موانا جال الدين محمد بلخی موجب ش��د كه وي 
۴۰ س��ال از عمر خود را صرف تحقيق در آثار و انديش��ه ی اين ش��اعر و 

عارف بزرگ كند.
 تحقيق��ات و پژوهش ه��ای بديع الزمان فروزان فر بس��يار جامع و 
گسترده است. منتخبات ادبيات فارسی )۱۳۱۳(، رساله در تحقيق احوال 
و زندگانی موانا جال الدين محمد مش��هور به مولوی )۱۳۱۵(، تاريخ 
ادبي��ات اي��ران )۱۳۱۷(، فرهنگ عربی به فارس��ی )۱۳۱۹(، خاصه ی 
مثن��وی )۱۳۲۱(، زنده ی بيدار )حی بن يقظان(، اثر ابن طفيل )تصحيح( 
)۱۳۳۰(، احادي��ث مثن��وی )۱۳۳۴(، كلي��ات ش��مس )۱۳۴۸-۱۳۳۶(، 
معارف برهان الدين محقق ترمذی، )۱۳۳۹(، مناقب اوحدالدين كرمانی 
)۱۳۴۷(، شرح مثنوی شريف در سه جلد )۱۳۴۶-۱۳۴۸( و … تعدای 

از آثار اين استاد برجسته  ادبيات فارسی است.
در ۱۶ ارديبهشت ۱۳۴۹ استاد فروزان فر بر اثر سكته  قلبی در تهران 
درگذش��ت و در باغ طوطی )صحن ش��اه عبدالعظيم( به خاك سپرده شد. 
س��الها بعد كه نظيري براي او يافت نش��د، قدر و ارج او بيش��تر ش��ناخته 
ش��د. امروزه كمتر كس��ي را مي توان يافت كه استاد فروزانفر را استادي 

بي نظير نشناسد.

عهد
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قلم  انداز

ذهن امروز انس��ان، به صورتي كه طبيعي اس��ت و غير طبيعي 
نيس��ت، دو هزار س��ال انديش��ه خوب و بد و عالي و س��افل را در ذهن 
خويش دارد و با باري سنگيني آن هزارها برابر كوه هاي عظيم است، 
درحال پيمودن راه اس��ت و ش��تافتن از امروز به فردا تا اين قطار از 
كوچه اي ديگر به س��ر و با س��پردن مسافرين خسته از انديشه و ذهن 

خويش به اعماق خاك مسافريني ديگر را پذيرا باشد. 
حكايت قطار انس��اني ، در گذر از مراحل گوناگون فكري، تنها 
حكايت مرگ و زندگي نيست، حكايت ذهن است و ذهن در گذرگاه 

زمان كه تاريخ را مي سازد و ذهن تر مي شود. 
بگذاريد، سخن را با اين عبارت به پايان ببرم كه ذهن امروزي، 
ذهن نيس��ت ذهن تر اس��ت.آري، اگر ذهن خود مصداق عجيب نباشد 
و امري عجيب و شگفت به شمار نيايد، نوع ارتباط انسان با ذهن، تا 
حدود زيادي عجيب است و شگفت آور. اگر تأمل هاي درست و داراي 
ضابطه و معيار صورت بگيرد، خواهيم ديد كه نوع ارتباط انس��انها با 
ذهن، به واقع اعجاب آور اس��ت. از آن رو كه در بس��ياري از موارد اين 
ارتباط يا وجود ندارد و يا بس��يار جزئي و كم جان اس��ت و اين جزئي و 
كم جاني تا به آن حد اس��ت كه مي توان از نبود ارتباط انس��ان با ذهن 
سخن گفت. توضيح اين نكته ضروري است كه: انسان ها روي ذهن 
خويش مي ايستند و راه مي روند. به ديگر سخن، انسان متكي به ذهن 

است. از اين رو، زندگي انساني، تابعي از ذهن انساني است. 
ف��رض زندگ��ي و تداوم آن بدون اتكا ء و اس��تناد به ذهن امري 
اس��ت محال. ب��ه همين جهت، با قاطعيت مي ت��وان گفت كه ذهن، 
كارگاه زندگي انس��اني اس��ت، به اين معني كه نوع زندگي انس��ان در 
اين كارگاه س��اخته مي ش��ود. مفهوم اين س��خن اين نيست كه وقتي 
مي گوييم: ميان انسان و ذهن ارتباط وجود ندارد، مي خواهيم بگوييم 

كه انسانها زندگي نمي كنند و فاقد زندگي اند.
انس��ان مازم زندگي اس��ت و زندگي مازم انسان. اين موضوع 
در جاي خودش به اثبات رس��يده اس��ت. در اين مجال، نگاهمان به 
مراتب زندگي هم نيس��ت و نمي خواهيم بگوييم كه كس��اني كه واجد 

نوع خاصي از زندگي نيستند، در واقع و عمًا زندگي نمي كنند.
 نمي گوييم كس��اني كه واجد نوع خاصي از زندگي نيس��تند، در 
واقع و عمًا زندگي نمي كنند.ابوس��عيد ابوالخير از عبداه بن منازل 
� صوفي بزرگ و برجس��ته نيش��ابور به تعبير دكتر ش��فيعي كدكني � 
نقل كرده است كه: اهل رسوم يعني بي بهرگان از حقيقت، در حيات 
خويش مردگانند و ارباب حقايق در مرگ خويش زندگانند. )اسرارنامه 
� تعليقات / ۳۵۴( اين عبارت را در پيشاني»صدها سال تنهايي« نقل 
كرده ام. اين س��خنان اگر حقيقت داش��ته باش��ند، محل طرح و بحث 
آنه��ا جايي ديگر اس��ت و در موقف هايي اي��ن چنين نمي توان دربارة 
اي��ن مس��ائل بحث كرد و زندگي و م��رگ را از منظرهايي اين چنين 

مورد اشاره قرار داد.
در بازگشت به موضوع، بايد روشن كنيم كه مقصود ما از اينكه 
ارتباط انسانها با ذهن يا برقرار نيست يا بسيار كم برقرار است و اين 
را شايس��ته اعجاب مي دانيم، اين اس��ت كه: درست است كه انسانها 
ذهن دارند و درس��ت اس��ت كه زندگي آنها در سايه سار بهره مندي از 
ذهن سامان مي گيرد و اداره مي شود، اما تأمل درباب خود ذهن، امري 
متعارف نيس��ت و حالت نهادي ندارد. آري، انس��انها از ذهن خودشان 
استفاده مي كنند و زندگي آنها و تعاملي كه با مسائل كوچك و بزرگ 

و ديگران و همنوعان دارند، شاهد اين موضوع است.
 اما اين امر، لزومًا به معناي تأمل آنها درباب خود ذهن نيس��ت 
و كمتر كسي را مي توان يافت كه همپاي استفاده اش از ذهن، دربارة 
ذهن و ويژگي ها و گونه گوني هاي آن انديش��ه كند. به همين جهت، 
اين سخن خطا و نادرست نخواهد بود. اگر بگوييم: انسانها از ذهن به 
عنوان يك امر مهم و حياتي اس��تفاده مي كنند ولي براي ش��ناخت آن 
احساس لزوم نمي كنند. به عبارت ديگر، نوع برخورد انسانها با ذهن 
خودشان و ذهن ديگر و به طور كلي ذهن، از نوع برخوردي است كه 

با ابزارهاي گوناگون زندگي دارند. 
استفاده از ابزار امري معمول و طبيعي و كامًا معقول است اما 
ش��ناخت آن ضرورت چنداني ندارد. از اين روس��ت كه بسياري كسان 
س��وار انواع و اقس��ام خودروها مي ش��وند و به تردد مي پردازند و سفر 
مي كنند بدون اينكه مكانيك باش��ند و بدانند كه ماش��ين چيس��ت و 

چگونه ساخته شده و چگونه كار مي كند.

يا ذهن ها؟ ذهن 

همچنان بی بدیل
استاد بديع الزمان فروزانفر

     محمد كاظم حسينيان



استاد وزيري آهنگ »خريدار تو« را برروي دو 
غزل از سعدي ساخته است. اولي بامطلع: 

من بي مايه كه باشم كه خريدار تو باشم
حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم

و دومي با مطلع:
نه تو گفتي كه بجا آرم و گفتم كه نياري

عهد و پيمان وفاداري و دلداري و ياري 
يا آهنگ »مش��تاق و پريشان« بر روي غزلي 

ديگر از سعدي با مطلع:
آمدي وه كه چه مشتاق و پريشان بودم

تا برفتي ز برم صورت بي جان بودم
يا آهنگ ديگري باز بر روي غزلي از س��عدي 

با مطلع:
داني كه چيست دولت ديدار يار ديدن

در كوي او گدايي، بر خسروي گزيدن
يا آهنگ»نيم ش��ب« ب��ر روي غزلي از حافظ 

با مطلع:
زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست

پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست
اس��تاد وزيري آهنگ»دو عاش��ق« را نيز روي 
غزلي از حافظ ساخته يا»غمگين« را روي غزلي از 

رودكي با اين مطلب تصنيف كرده:
اي آنكه غمگني و سزاواري

وندر نهان سرشك همي باري
يا»تاب بنفشه« را روي غزل ديگري از حافظ 

با اين مطلع تصنيف كرده است:
تاب بنفشه مي دهد طره مشگ ساي تو

پرده غنچه مي درد خنده دلگشاي تو
خالقي نيز در اين راه نبوغ خود را به ثبوت رسانده، 

مثاً  در  آهنگ»چنگ« رودكي بامطلع: 
وي جوي موليان آيد همي

ياديار مهربان آيد همي
يا در جام جهان بين كه روي غزلي از حافظ با اين  

مطلع تصنيف شده است:
سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد 

و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد
يا در»آه سحر« روي غزلي كم نظير و طواني 

از فروغي بسطامي با مطلع: 
يكشب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت

داد خود را ز آن مه بيدادگر خواهم گرفت
ساخته ش��ده يا شاهكار تكان دهنده  اش»مي ناب« 
روي غزل�ي ش��گفت�ي آور از حاف�ظ س��اخت�ه ش�ده 

با مطلع: 
ديشب به سيل اشك ره خواب مي زدم

نقشي به ياد خط تو بر آب مي زدم
همچنين »ح��اا چرا« كه روي غزل معروف 

شهريار ساخته شده با مطلع:
آمدي جانم به قربانت ولي حاا چرا

بي وفا حاا كه من افتاده ام از پا چرا
يا »وعده وصال« در شور روي غزلي از نزاري 

قهستاني ساخته شده با اين مطلع:
نه قرار داده بودي كه شبي به خلوت آيي

بگذشت روزگاري و نيامدي كجايي
او در زمين��ه  آهنگ ه��اي محلي نيز كارهاي 
ارزش��مندي ارائه داده چون آهن��گ هاي قوچاني، 
ورس��اقي، نواي عروس��ي، رقص چوبي و زيباتر از 
همه دو ترانه محلي ش��ليل و »دس��ت به دس��تمالم 
نزن« هستند كه همه را براي اركستر بزرگ تنظيم 
و هارموني كرده است. او همچنين پس از بازگشت از 
سفر هندوستان چند آهنگ ساخت كه به رنگ  هاي 
شرقي مشهور هستند كه مثل اتودهاي ويلن او براي 

تدريس به چاپ رسيدند.

از مي��ان آهنگ هاي محلي، آهنگ بختياري 
ب��ا صداي ش��هيدي از اهميت عم��ده اي برخوردار 
اس��ت. خالقي باور داشت كه يك موسيقي دان بايد 
با موسيقي كاسيك نيز آشنا باشد و نه تنها اركستر 
و هارموني بايد در خدمت موسيقي ايراني گرفته شود، 
بلك��ه از س��ازهاي فرنگي هم به نح��و نيكويي بايد 

سود جست. 

پس بايد به هنر آموزان موس��يقي كاس��يك 
را ني��ز آموخت و از دس��تاوردهاي مغرب زمين براي 
بارورتر س��اختن موس��يقي ملي توشه گرفت. البته تا 
آنجا كه موسيقي ما تحت الشعاع موسيقي غرب قرار 
نگيرد، بلكه به عكس موسيقي ما هدف باشد، اما از 
همه وس��ائل و تجارب در جهت پروردن و به سازي 

آن بايد بهره جست. 
حت��ي در اي��ن ميانه بايد گف��ت خالقي اندكي 
در س��بك خود متعال تر از اس��تاد وزيري بود و سعي 

در تعديل داش��ت تا مبادا وفاداري به موازين 
خدشه بردارد. مثًا پس از اتمام»مي ناب« 

نگران بود كه ش��ايد از موازين عدول 
و انحراف جس��ته باشد و تا حدودي 

ترديد برداشته بود. 
لذا اگر پاره اي از آثار اين دو را 
مقايس��ه كنيم، گاهي استاد وزيري 
راديكال ت��ر مي نماي��د، ول��ي گاه به 

ه��م بس��يار نزديك هس��تند، در مثًا 
همين»مي ناب« س��بك خالقي خيلي 
به اس��تاد وزي��ري نزديك مي ش��ود. 
 lyric اگرچه خالق��ي مضامين غنايي
با مضامين حماسي هماهنگي بيشتري 

نسبت به آثار وزيري دارند.
به هرحال كالبد شكافي عمودي)در 

كيفيت و محتوا( و افقي)در  فرم و قالب( 
روي آثار خالقي خطوط مش��ترك بسياري 

را با آثار استاد وزيري مي نماياند و همچنين 
نشان مي دهد كه خالقي سنت يا بدعت وزيري 

را  همچ��ون حوالتي تاريخي و رس��التي ملي به 
دوش مي گي��رد و بي��ش از يك نس��ل به پيش 
مي ران��د. او انقاب كلنل وزيري را بارور كرده 
و به ثمر مي رس��اند كه ب��ا همت جواد معروفي 
دنبال و تكميل گرديد. زيرا اس��تاد وزيري يك 
بت شكن بود و به همين دليل سبك انقابي او 
بس��يار كوبنده و گاهي انتزاعي به نظر مي رسد 

و با رس��م زمانه در س��تيز.
محتواي موس��يقي خالقي، رشد و بينش 
بخش��يدن است تا انساني بهتر بپرورد، آدمي را 

به انديش��ه بيندازد، عواطفش را تلطيف كند، جان 
و روحش را نوازش دهد و تسلي بخشد، خستگي ها، 
شتاب ها، دلتنگي ها، نقار ها و كدورت ها را تصفيه 
كن��د و از آئين��ه  دل بزدايد و ب��ا مهر و عطوفت صفا 
و صيقل دهد. ما را از تنديها و تنش��ها پاكيزه س��ازد. 
از ما موجودي فكورتر، صبورتر، غيورتر و ش��كورتر 
بيافريند. قناعت، س��خاوت، مناعت، خويشتن داري، 
بردباري، نوع دوستي و آموزه هايي از اين دست را به 
ما تلقين كند. همان كاري كه شعر فردوسي، مولوي، 
حافظ و نظامي با ما مي كند. موسيقي خالقي از اين 

سنت سنگين و ديرين مشحون است.
موس��يقي او ش��يفتگي مي آورد، زيرا موسيقي 
حال اس��ت نه موس��يقي قال و جون از دل بر مي آيد، 
اج��رم بر دل مي نش��يند. موس��يقي او در ما ايجاد 
تغيير مي كند، نافذ و موثر اس��ت. موس��يقي او جيغ 

بنفش يا زنجموره و فسناله نيست، موسيقي ماديات 
و هواجس نفس��اني و حوايج شهواني نيست بلكه از 

ماديت فراتر و در جستجوي معنويت است.
ق او و قراي��ح غني و دل  روح حس��اس و خ��اا
دردمن��دش زخمه هائ��ي ايجاد مي كند ك��ه ما را از 
عداوت ها و شقاوت ها به دور دارد و بر دل جريحه دار 
ما از اين همه خصومت و خشونت مرهمي باشد. در 

جهاني كه از آز و كين و خودخواهي انباش��ته اس��ت، 
موس��يقي او پي��ام آرامش و رأفت اس��ت. آنگاه كه 
در براب��ر ددان و فروماي��گان كاري نت��وان كرد، از 
چش��مة موسيقي او بايد جرعه اي نوشيد و اندوه دل 
را با سركش��ي بايد شستش��و كرد. اينك كه آن نسل 
منقرض گشته و جاي او و هيچكدام از همقطاران و 
همكارانش پر نشده مي توان خاء و فاصلة نسل آنها 
را از نسل بعدي جدا كرد و سنات و خاقيات غني آنها 
را كه سخت از ميراث دار خالي مانده بهتر درك كرد. 

آنها چگونه مرداني و چگونه نسلي بودند؟ 
خالقي موس��يقي داني جامع بود. هر كاري كه 
دست مي يازيد، در آن روح مي دميد. از ميان كارهاي 
او تنظيم اركستراس��يون آثار ديگران ازجمله عارف 
اس��ت و اگر اين آثار را با نمونه هاي پيش��ين آنها كه 
با گروه نوازي روي صفحه ضبط شده مقايسه كنيم 
مي ت��وان به وضوح ديد چس��ان از خمير ماية اوليه، 
بدس��ت تواناي خالقي يك اثر به ابعاد عظيمي نائل 
مي گردد كه ذيًا مواردي اش��ارت رفته است. اما در 
آغاز، غالب آثار خودش در چارچوب سنتي و به شكل 
unison تصنيف و اجرا ش��ده اند. نيل به هارموني 

تدريجًا در كار او و بيشتر در آثار متأخرش رايج گرديد 
و به نحوي متعادل. 

همي��ن نكته را مي توان در تنظيم آثار زنده ياد 
مرتضي محجوبي و استاد مرتضي ني داود نيز يافت. 
ب��ا اينكه ميان خالقي و اس��تاد ني داود روي ربع 
پ��رده در ترومپت و فلوت اختاف س��ليقه 
وج��ود داش��ت و ه��ر ي��ك ب��ه مكتب 
ديگري تعلق داش��تند )ني  داود پروردة 
درويش خ��ان ب��ود و خالق��ي نوچة 

پيشكسوتي چون وزيري(. 
ام��ا اي��ن مان��ع هم��كاري 
و دوس��تي بني��ادي مي��ان آنها 
نمي ش��د. بطوري كه اس��تاد 
خالق��ي به تنظي��م و اجراي 
تازه اي از شاهكار ني داود 
دس��ت  »مرغ س��حر« 

يازيد. 
به اي��ن معنا كه 
چون در رژيم گذشته 
هيچ اثر اصيل هنري 
و ملا��ي ب��ا مضامي��ن 
مترق��ي،  و  انقاب��ي 
محلاي از اعراب نداشت، 
آن اثر مشروطه طلبانه و 
ضد ارتجاعي كه شعرش 
هنرآفري��ن  خام��ه  از 
مش��روطه خواهي چ��ون 
ملك الش��عرا تراويده بود.    
دهها س��ال پس از انقاب 
مشروطه حق اجرا و پخش 
نداشت. لذا پيرنيا و خالقي 
از رهي معيري خواستند كه 
تران��ه اي تازه براي آن آهنگ 
بس��ازد ك��ه با اين مطلع س��اخته 

شد: 
گوشة چشمي به ما كن/ درد 
اس��يران دوا كن/ ش��مع سحرگه 
چ��ون فش��اند/ قطرة اش��كي ياد 
ما ك��ن!  همچنين باي��د از تنظيم 
آهنگ »سنگ خارا« اثر استاد علي 
تجويدي ياد كرد كه در گوش��ة كرد 
بيات س��اخته شده و خالقي هارموني 
و اركس��تره ك��رده و گويي كه اثري 
نو با پيش درآمد ظرفيتي گس��ترده تر 
و ژرف ت��ر آفري��ده. پنداري كه دس��ت 

كيمياگر او مس را طا كرده است. 

آوا
ضمیمه فرهنگی روزنامه اطاعات
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  حسن شايگان
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  سيد حجتالحق حسيني



در پاسخ به اين پرســـش كه «ارمغان هنر و 
هنرمندان در تاريخ چه بوده است؟» بايد گفت: چه 
نبوده است؟! زيبا، آراسته، با نشاط، خالق و اصيل 
زندگى كنيم كه هم زيبنده و برازنده انسان بودن 
ما هم به منزلت و در شـــان حضور انسانى ما در 
جهان است. حضورى بى بديل و مسئوليت خيز 
و تكليف آور.  اتفاقاً اگر كرامت و منزلت و مقامى 
شريف و واال  را براى انسان مى توان پذيرفت، به 
دليل و به خاطرهمين مسئوليت سنگين و خطيرى 
است كه برشانه مىگرفته است و برشانه مىكشد 
و دگر هيچ. مسئوليت خطير و سنگين انسان بودن. 
ارمغان هنرمندان همين بس كه با چندين هنر  و 
زبان  به ما گفته اند و مى گويند: زشت  و نازيبا، 
بىنظم و ناهماهنگ، آشفته و آشوبناك، بىكيفيت 
و بى اصالت و در يك كالم آنارشيســـتى زندگى 
نكنيم كه هم گران و پرهزينه  و خسارتبار است هم 

خطر خيز وغم انگيز و مالل آور.
زيبايى، ظرافت، مالحت، وااليى، شـــكوه، 
جاللت ، عطر و بوى خوش و آهنگ و موسيقى  و 
طنين خوش نغمه ها و زخمه ها و ملودى گوش 
نواز صداها  و نداها و نواها و نظم ها و هماهنگى 
و  تنوع  رنگ هـــا  و تلون و كثرت  در وحدت 
طرحها و نقش ها و صورتها و شكل ها و تركيب 
بندى هاى تكتونيك يا هندسى و اُرگانيك يا انداموار 
پديدارهاى عالم را حس كنيم  و لمس كنيم  و ببوييم  
و بچشيم و ببينيم و بشنويم و بزييم و نشانه هايشان 

را هنرمندانه كشف كنيم  و  بيافرينيم.
كيفيت و اصالت و زيبايى وظرافت و وااليى 
و شكوه و جاللت و ژرفاى زندگى را معناى انسان  
بودن و نحوه حضور انسان را در جهان در چهره 
يا در صورت و سيماى آثارى كه هنرمندانه خلق 
مى كنيم به تماشـــا بگذاريم. در فضايشان و زير 

آسمانشان سكنى بگزينيم و زندگى كنيم. 
كيفت زندگى و اصالت انسانى زيستن و نحوه 
حضور اصيل و بى بديل انســـان را در جهان  در 
زيبايى وظرافت و وااليى وشكوهشان باز نماييم و 

بيان كنيم. اينها همه ارمغان هاى كوچكى نيستند.
يك جامعه و جهان و فرهنگ و زندگى آراسته 
به نظم  و هماهنگى به  ذوق و زيبايى  به ظرافت و 
وااليى به خالقيت و كنش هاى خالق و هنرمندانه 
انسان به همان اندازه كه نشاط انگيز است و صميمى 
و دوست داشتنى و غنى و پرمايه از عواطف انسانى 
كه يك جامعه و جهان بىنظم و شلخته و نازيبا و 
تهى ازاصالت و كيفت و بىبهره از هنر وهنرمندانگى 
و ذوق و زيبايى، هم زمخت و خشن و خطرخيز 
است  هم  مالل آور وغم انگيز و دلگيركننده و سرد 

و خاموش و بىروح و منجمد. 
ســـوگناك، يا حـــزن انگيـــز وتراژيك و 
دراماتيكترين نمايشـــنامه ها كه بسيارشان در 
زمره آثاربىبديل هنرى و كنش هاى خالق انسان 
محسوب مى شوند، هميشه نشاط انگيز بوده اند و 
در بيدار كردن  عواطف انسانى ما وعمق بخشيدن به 
فرهنگ و زندگى ما سهم ونقشى موثر و گاه تعيين 
كننده داشـــته اند. البته نشاطى كه درجان ما برمى 

انگيخته اند از جنسى ديگربوده است. 
نشاطى پر  از كيفيت ، عمق واصالت . نشاطى 
از جنس ذوق و زيبايى وهنرى وهنرمندانگى. نشاط 
(ΚΑΘΑΡΣΙΣ)انگيز هم به مفهوم ارسطويى پااليش

هم به مفهـــوم هنرى و هنرمندانـــه و ذوقى و 
زيباشناختى كه هميشه غنى و پرمايه از احساس 

همدلى و همبستگى عاطفى وصميمى  بوده است.
يك جامعه و جهان بى هنر و بدون حضور 
هنرمندان، يك فرهنـــگ و زندگى تهى از ذوق 
و زيبايى هم شـــكننده و آسيب پذيراست، هم 
بىبهره از اصالت وكيفت. يا فاقد ژرفاســـت يا 
اگر هم عميق است  فاقد بيان و بازنمايى خويش 

است. آثارحماســـى، رمان هاى ادبى و فلسفى و 
نمايشنامه هاى دراماتيك،  آثار معمارى آيينى، آثار 
بزرگ موسيقى جامعه و جهان بشرى ما  هميشه 
در جان زندگى روح دميده اند. اصالت و كيفيت 
زندگى و نحوه بودن انســـان را در ادوار و اعصار 
مختلف به تماشا نهاده اند. قّوت و قتدار و شكوه  
وعمق  معنوى  و روحانى حضور انسان در جهان 
در چهره آثارهنرى و كنشهاى خالق و هنرمندانه 

او باز نموده و بيان شده است. 
انسان هستنده اى است خالق. هم فيزيولوژى 
و آناتومـــى تن آدمى به نحوى و آنگونه  طراحى 
و مهندسى شده اســـت و هم از چنان استعدادها 
و ظرفيتهاى وجودى بى بديلى برخورداراست 
كه  مىتواند نشـــانه ها و طرح ها و تركيبندى ها 
و نقشها وتصويرها و شـــكل ها و حجم ها و 
ريختها وفضاهايى را بيا فريند كه تا اين زمان 
مشـــابه اش  در هيچ  موجودات سپهر ديگرى 

مشاهده نشده است.
در فرهنگها و جوامع گذشته،  ميان كنش هاى 
خالق ذوقى و زيباشناختى  و هنرورى و هنرمندانگى  
انسان و ديگر سپهرهاى وجودى او اعم از مهارت 
و صناعت، ديانـــت و معنويت، دانش و دانايى و 
معرفت شناختى و تجربه او از امر قدسى،  همبودى 
و همنوايى و هماهنگى و تالقى ها و تداخل هاى 

گسترده  وجود داشت . 
هنرمندانه زيستن همانقدر فضليتى ستوده و 
معنوى بود كه با اين  يـــا آن حرفه و مهارت و 
صناعت يا ديانت و معنويت زيستن و زندگى كردن  
درآن جوامع اساسا" زندگى همان هنر بود و هنر 
زندگى كردن و هنرمندانه زيستن  نيز عين زندگى 

بود. اصالً و اساساً هنرورانه و هنرمندانه  زندگى 
كردن  اينها همه بود.  

به ديگرسخن هنر جمع همه فضيلت ها بود. 
هم حكمت و خرد بود هم معنويت و فرزانگى. 

حافظ را ببينيد:
تكيه برتقوا و دانش در طريقت كافريست 

راهرو گرصد هنر دارد توكل بايدش
 صد هنرداشـــتن و به صد هنرآراسته بودن 
يعنى همه خوبىها همـــه فضليتها را در جان 
خود جمع داشـــتن.  اتفاقاً متفكر عصر صفوى 
ميرفندرسكى در رساله صناعيهاششان و منزلت 
و مقام واالى هنر و هنرمندانه زيستن را هم نيك 
هم عميق دريافته بود كه كسوت وحرفت پيامبرى 
را هم صناعت مىدانست و مىديديد و مىفهميد. 
البته واژه صناعت مفهوم رايج روزگار او بود و او 
هم از همين مفهوم در بيان  انديشهها و نظراتش 
استفاده مىبرد. مفهوم هنر را در رساله صناعيه او 
به جاى مفهوم صناعت بگذاريد آن وقت متوجه 
خواهيد شد اين متفكرعصر صفوى تاريخ و فرهنگ 
ما تا چه ميزان عميق و  وثيق منزلت و مقام هنر و 

جامعيت آن را نيك دريافته بود. 
اتفاقاً همانقدر كه ميدان نقش جهان عصر او در 
اصفهان تصويرى زنده و واقعى و اصيل از همبودى 
و تالقى و درهم تنيدگى ميان سپهر تجربههاى ذوقى 
و  زيبا شناختى و هنر و  هنرمندانگى و مهارت و 
صناعت و ديانت و معنويت و حكمت وخرد و 
انديشه و دانش و دانايى و ديندارى و دولتدارى و 
سياست و اقتصاد و معيشت و امر مينوى و دنيوى 
بود كه ميدان انقالب تهران ما تصويرى  نازيبا و 
شلخته و مغالطهآميز و ناهماهنگ و آشوبناك از 
گسيختگى و فاصله و فراق ميان آن سپهر تجربهها 

و زوال يك دوران و افول يك فرهنگ!
در دوره جديد است كه براى نخستين بار به 
طور گسترده و فراگير، در مقياسى  انسانشمول و 
جهانى ميان سپهرهاى وجودى انسان اعم از ذوق 
و زيبايى و دانش و دانايى و مهارت و صناعت و 

ديانت و معنويت و قس على هذا فاصله و فراق 
افكنده مىشود و هنر و هنرمندانگى  نيز از متن 
زندگى به حاشـــيه رانده  مىشود و آثار هنرى 
زيرسقف موزهها و پشـــت ويترين گالرى ها و 
نگارخانههاى عالم مدرن گريخته و به تماشا نهاده 

مى شوند. 
سيطره و سرورى تكنولوژى بر سپهرهاى ديگر 
وجودى انســـان اثرات و تبعات منفى و زيانبار و 
خطرخيز و نگران كننده بسيارى را  نيز به دنبال 
داشته است. عالم جديد به رغم امكانات عظيم و 
بىســـابقهاى را كه از جهات بسيار به كف آورده 
است و در كف گرفته است  ناتوان و ناكام از خلق 
فضاهاى مينوى و معنوى  يا حتى استحانى اصيل 

و واقعى است.
نخستين ابزارهايى  را كه انسان پيش از تاريخ 
ابداع كرد، درتصورش درنمىگنجيد چنان نيروى 
بالقوه عظيم و غير قابل پيش بينى در همان  ابزارهاى 
ساده و زمخت او نهفته ونهان  است  كه روزى  فرا 
خواهد رسيد بر انسان سرورى كند و انسان را ابزار 
خود كند و زير سيطره و سيادت مهارنشدنى خود  
بگيرد. اتفاق ناميمـــون و خطرخيزى كه در دوره 

جديد افتاده است و اينك شاهدش هستيم.
 انسان  براى نخستين بار زير سيطره وسرورى 
ابزارهاى خود . انسان ابزار ابزارهايش! متاسفانه  از 
شـــواهد و قراين موجود چنين استنباط مى شود 
كه ديگر آيين و هنر و اخالق و فكر و فلسفه از 
امكانات الزم  قـــّوت و قدرت يا اقتدار و اعتبار 
كافى در مهار كردن نيروهاى مخربى كه از اليه ها 
و زيراليه هاى نهان ارض تاريخ و ارض زلزله خيز 

وجود آدمى سربركشيده، برخوردار نيستند! 
درجامعه و جهان گرگهاى عالم مدرن هر 
جامعه اى چنگ و دندانش تيزتر و برندهتر در شكار 
و بلعيدن طعمه هاى تازه دستش گشوده تر. سيطره 
و سرورى زيبايىشناسى زشتى بما هوهو زشتى بر 
ذائقه زيباشناختى  و كنشهاى خالق و هنرمندانه 
انسان روى ديگر سكه و چهره نازيباى شكاف و 
فاصله و فراق عظيم و بىسابقه اى است كه ميان 

سپهرهاى وجودى انسان افتاده است. 
اينها همه تا چه ميزان اجتناب ناپذيربوده است؟ 
تا چه ميزان ما  مقهور نيروهاى مخرب و قهرآميز 
تاريخ و انسان بودن خويش هستيم كه هر بار از 
اليه ها و زيراليههاى نهان و نامرئى ارض تاريخ 
و وجود  آدمى سر برمىكشند وچونان آتشفشان 
با حجم سنگينى از گدازه هاى آتشفشانى برسر  ما 

وجامعه وجهان ما  فرو مىريزند و مىپاشند؟ 
بايد اذعان كرد كه ازآنچه برما مى گذرد شناخت 
و تحليل درستى نداريم يا  آنكه چنان  مقهور  و 
مصدوم آوارهاى ســـخت وسنگين و نفسگير و 
غافلگيركننده زلزله هايى هســـتيم  كه فرصت و 
مجال و امكان واكاوى و تحليل درست از آنچه بر 
ما  و جامعه وجهان مىگذرد از كف ذهن وفكر و 
عقل و فهم ما  ستانده و ربوده است. ممكن است 
گفته شود: اگرهم  بدانيم و بفهميم   چه خواهيم 
كرد؟ به راستى مىتوان كارى كرد؟  كارى كرد كه   
بيش از  اين تسليم نيروهاى اهريمنى  نشد و عالمى 
را به تلى از خاكسترمبدل  نكرد. به هر روى، خطر 

نابودى  همچنان  و هر آن در كمين  است! 
هراس و اضطراب را ببينيد!  براى نخستين 
بار آثار و اثقال ارض تاريخ آدمى  اليه به اليه تا 
قهقراى پيش از تاريخ تا آن سوى مرزها و اليه

هاى تاريخ طبيعى و كاويده و كشف و گرداورى 
مىشـــود و زير سقف موزههاى عالم مدرن به 
تماشا گذاشـــته مىشود و همه نيز در تشييع و 
توديع سنتها و مواريث از كف رفته خويش 

مشاركت داريم و سهيم  هستيم.
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امروز در تاريخ
قاب امروز

 سرایه

ـ     فروشنده نخ خامه قالي / عکس از: پرویز قلی زاده اهر

ساري جمعه15دي

آتش بود تبريز ديروز غرق در ْ
»ديروزـ  دوشـــنبهـ  بمناسبت اعام عزاي ملي در بيشتر 
شهرستانها براي تجليل از شهداي راه آزادي مجالس ترحيم و 
مراسم يادبود برگزار شـــد و در اكثر شهرها مردم تظاهرات و 

راه پيمايي هاي بزرگ و گسترده اي برپا كردند.
راه پيمايي و تظاهرات در بيشـــتر شهرهاي ايران آرام بود 
ولي در برخي شهرها به خشـــونت گراييد و عده اي كشته و 

مجروح شدند.
در تبريز يك بار ديگر فاجعه روز بيست و نهم بهمن ماه 
سال 1356 تكرار شد و پنج سينماي بزرگ، نود درصد بانكها، 

چند فروشگاه تعاوني و خانه و مغازه به آتش كشيده شد.
گزارش خبرنگاران اطاعات در شهرستانها از اين ناآرامي ها 

حكايت دارد.
ژنرال امريكايي براي جلب حمايت فرماندهان نظامي

 از بختيار تاش ميكند
واشنگتنـ  يونايتدپرسـ  فرمانده شماره دو ارتش امريكا 
در اروپا از جانب دولت امريكا به رهبران نظامي ايران توصيه كرد 

كه از حكومت تازه غيرنظامي ايران پشتيباني كنند.
هادينگ كارتر سخنگوي وزارت خارجه امريكا كه اين خبر 
را منتشر ميكرد گفت ژنرال هوايي رابرت هويزر معاون فرماندهي 
نيروهاي امريكا در اروپا چند روزي پيش از وقت تعيين شـــده 
قبلي در ايران اقامت خواهد كرد تا بتواند با رهبران نظامي ايران 

بيشتر گفتگو كند.
منابع پنتاگون گفتند:  هويزر به ارتشيان ايران توصيه كرده 
است: »محكم بايستند و در جريان بحران، كشور را ترك نكنند«

ياسر عرفات: انقاب ايران پشتيبان فلسطيني هاست
آسوشيتدپرسـ  بيروتـ  ياســـر عرفات رهبر سازمان 
مقاومت فلسطين پيش بيني كرد كه رژيم بعد از شاه در ايران در 
واژگون ساختن منافع امريكا در خاورميانه به فلسطيني ها خواهد 
پيوســـت. وي گفت به بركت قيام ملي ايرانيان اكنون مي توانيم 

بگوييم: خدا و حافظ منافع آمريكايي ها خداحافظ آمريكا
عرفات كه ديروز به مناسبت چهاردهمين سالروز ايجاد 
گروه »الفتح« سخن ميگفت اظهار داشت: »خداحافظ آمريكا« كه 
وي ميگويد به تافي عبارت معروف خداحافظ، سازمان مقاومت 
فلسطين« است كه برزينسكي مشاور ويژه كارتر سال گذشته در 

مصاحبه مطبوعاتي با يك مجله پاريسي اظهار كرده بود.
200 افغاني مسلح دستگير شدند

ديشب دويست افغاني مسلح در تظاهرات بوذرجمهري 
دستگير شـــدند، اين قسمتي از ســـخنان دكتر شاپور بختيار 
نخست وزير بود كه امروز صبح در يك تماس تلفني با خبرنگار 

سياسي اطاعات عنوان كرد.
دكتر بختيار گفت شب گذشته تظاهرات نسبتا وسيعي در 
بوذرجمهري برپا شد. ماموران در نهايت آرامش در صدد متفرق 
كردن تظاهركنندگان برآمدند و در اين بين متوجه شـــدند كه 

گروهي در صدد ايجاد آشوب آتش زدن، و كشتار برآمده اند.
تاش براي دستگيري اين گروه به نتيجه رسيد و معلوم 

شد همه آنها كه تعدادشان بالغ بر 200 نفر است افغاني هستند.
امام خميني پشتيباني همه مسلمانان جهان را از انقاب

 ملت ايران خواستند
لندنـ  خبرگزاري فرانسهـ  صادق المهدي نخست وزير 
پيشين سودان كه اكنون در لندن بسر مي برد فاش كرد كه حضرت 
امام خميني بتازگي از مسلمانان سراسر جهان خواسته اند كه از 

انقاب ملت ايران پشتيباني كنند.
صادق المهدي كه روز 22 دسامبر در پاريس با رهبر شيعيان 
ديدار كرد، گفت كه بطور كامل از انقاب خلق ايران پشتيباني 
ميكند. المهدي كه تـــا پانزده روز ديگر به پاريس خواهد رفت 
اظهار اميدواري كـــرد كه بتواند بار ديگر با امام خميني ديدار و 

گفتگو كند.
نامه ساواك به نخست وزير

يك بيانيه تاييد نشـــده )غيررسمي( كه ديروز بصورت 
اعاميه در تهران پخش شـــد، حاكـــي از پوزش خواهي از 
افراط كاريهاي گذشته ساواك، پليس مخفي وحشتناك سياسي 
كه تحت آموزش ســـيا بود، مي باشد! دراين اعاميه آمده است 
كه ســـاواكي ها اكنون آماده اند راه دمكراسي را دنبال كنند و با 
 خلق در نبرد بخاطـــر آزادي و حكومت مبتني بر اخاق متحد 

شوند!
بدنبال انتشـــار اعاميه فوق امروز با يك مقام عالي رتبه 
سازمان امنيت كشور تماس گرفتيم. وي انتشار چنين اعاميه اي را 
تائيد نكرد ولي اضافه كرد:  سازمان امنيت نامه اي به نخست وزير 
نوشت و به دولت پيشنهاد كرد با توجه به اينكه تشكيل سازمان 
امنيت بموجب قانون بوده ازم اســـت در شرايط زماني فعلي 

مطالعاتي انجام گيرد و ...

پاسخ شاه ايران به »صلح رومي«
نهم ژانويه سال 293 ميادي نرسي پسر شاپور يكم در پاسخ 
پيام امپراتور وقت روم كه در آن تاكيد كرده بود اين كشور سر جنگ 
ندارد و جنگ هاي روم با ديگران بخاطر برقراري يك صلح پايدار 
است كه در تاريخ به »صلح رومي« معروف شده به او نوشت تا 
تعبير صلح، چنين باشد كه امپراتور روم بيان كرده است، صلحي 
وجود نخواهد داشت. نرسي رونوشت پاسخ خود به امپراتور روم 
را براي تيرداد حكمران ايراني ارمنستان فرستاد تا فريب وعده هاي 
سياسي روميان را نخورد .نرسي چند ماه بعد تيرداد را كه با وجود 
اين تذكر، به تماس مستقيم با دولت روم ادامه داده بود از شاهي 
ارمنستان بركنار كرد. ديوكلتيان امپراتور روم به حمايت از تيرداد و 
نيز تضعيف نفوذ ايران در منطقه، ارتش خود را روانه شرق ساخت 
كه اين ارتش در خاك سوريه امروزاز ارتش ايران شكست خورد 

و عقب نشيني كرد.
گسترش تظاهرات ديماه 1356 قم

بپاخيزی و تظاهرات طّاب و مدّرسان مدارس علوم دينی 
قم بر ضد ســـلطنت و بر ضد فساد دولتی و سلطه پذيری كه از 
غروب 17 ديماه آن سال آغاز شده بود 19 ديماه 1356 به اوج خود 
رسيد و ادامه يافت. اين بپاخيزی در پي انتشار يك نامه اهانت آميز 
به مرجع بزرگ شيعه به امضاي مستعار »احمد رشيدي مطلق« در 
روزنامه اطاعات آغاز شده بود. اين نامه از طريق مقامات دولتي 

مربوط به اين روزنامه تحميل شده بود.
در جستجوي يك پادشاه براي كشور يونان!

در قرن نوزدهم قدرت هاي اروپايي در نشست های خود 
سرنوشت ساير ملل را تعيين و سرزمين های دوردست را ميان 
خود قسمت می كردند و در همين راستا نهم ژانويه سال 1828 
در لندن اجتماع كرده بودند تا مرزهاي يونان و نوع حكومت آن 
را تعيين كنند.اين قدرت ها پس از تعيين مرزهای يونان اصرار 
كردند كه نظام حكومتي اين كشور كه از دوهزار سال پيش از آن 
استقال نداشت سلطنتي باشد ولي يافتن يك پادشاه براي يونان 
كاري دشـــوار بود و پنج سال طول كشيد!. قدرت های اروپايی 
بااخره »اوتو« شاهزاده آلمانی از ايالت باوير را برای پادشاهی بر 
يونان يافتند و او هم جورج يكم شاهزاده دانماركی را وليعهد خود 

قرارداد و اين دو در آن زمان حتی زبان يونانی نمی دانستند.
 سليمان ميرزا اسكندري درگذشت 

سليمان ميرزا اسكندري سوسياليست ايرانی و نخستين 
دبير اول حزب توده ايران كه قبـــا يك بار وزير فرهنگ و در 
چند دوره هم نماينده مجلس بود 17 ديماه سال 1322 در تهران 
درگذشت.سليمان ميرزا در آغاز كار افكار سوسيال ليبراليستی 

داشت كه با برادر و عمويش از اعضاي »انجمن آدميّت« بودند.

نيكی و  بدی  كه  در  نهاد بشر است

شـــادی و غمی كه در قضا و قدر اســـت 

با  چرخ  مكن  حواله  كاندر ره عقل

چـــرخ از تو هـــزار بار بيچاره تر اســـت

خیام

تواضع يعني تحمل رنج و زحمت مداوم در 
راه خدمت به بشريت.

مهاتما گاندي
سعي كنيد همانگونه باشيد كه مي خواهيد 

ديگران را آنگونه ببينيد.
ژان ژاك روسو
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وحشت

درختي جنگلي
داستاني 

از هرمان ملويل 
از القاب برادران

پيامبر(ص)

خميدگي كاغذ

نصف چهار

به جهت
كمك فرنگي

جزيره اي در يونان

نوع و كاال

تيم فوتبال يوناني

نويسنده كتاب 
دن كيشوت

مرغ غمخوار

سنگريزهكاروان
وسيله روشنايي

برآمدگي
 عضوي از 

بدن 

برادر پدر

خويشاوندي 
نيك

پوستين
رديف قاليبافي

ح�ل
 4888

ذات و شخصيتسخن بيهوده
عدد فوتبالي

حامي ماليمبارز آفريقايي

زيلوباف 
نت چهارم

سومين شاه كياني
شهري در تركيه

عمارت
غزوه پيروز

م

ن

ت

گ

پند بزرگان

چهل سال

تمامي مطالب از روزنامه اطاعات روز سه شنبه 19 دي ماه 1357 

)برابر با 10 صفر 1399، 9 ژانویه 1979( نقل شده است.


