
تلویزیون
و  مرجعیت خبری

گفتگو با دکتر محمد مھدی فرقانی
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ضميمه �جتماعى ���نامه �طالعا� 385

   تلویزیون ھمچنان بر پاشنه سابق می چرخد!
  تونل وحشت!

  دموکراسی علیه دموکراسی
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اقتصادي
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* برخي افراد در زميني بازي مي كنند كه خواست دشمن است 

و به دنبال بزرگ كردن نقاط منفي و مشكات هستند 

 * دردآور آن اس�ت كه مي بيني�م مجموعه اي از مطالب دروغ

و خاف واقع از س�وي افراد و مس�ئوان در بخش�ي از نظام 

بيان مي شود و رسانه ملي هم آن را منتشر مي كند 

* هنگامي كه مردم اين س�خنان را مي شنوند تصور مي كنند 

در تمام سطوح فساد وجود دارد 

* خوشبختانه امروز همه طرح هاي بزرگ صنعتي از طراحي 

و مهندسي و محاسبات آن تا ساخت تجهيزات و بهره برداري 

در ايران انجام مي گيرد 

* ام�روز توانمن�دي بس�يار بااي�ي در اج�راي پروژه ه�اي 

صنعتي به وجود آمده است 

 * باي�د روش�ي را در اداره كش�ور، اقتص�اد، زندگ�ي م�ردم

 و اش�تغال در پي�ش گيري�م ك�ه آمريكايي ه�ا را  در رس�يدن

به اهداف خود نااميد  كنيم 

افتتاح خط توليد پايه های چدن نشكن برق و روشنايی در كاشان

سرويس شهرستانها: معاون اول 
رئيس جمهوري با اشاره به ضرورت 
استفاده همه جانبه از استعداد ها و 
ظرفيت هاي کشور در بخش هاي 
مختلف براي دستيابي به توسعه و 
پيشرفت، گفت: بايد همه تاش خود 
را به کار بگيريم تا با انجام اقدامات 
مثبت و اجراي طرح هاي تاثير گذار 
در زندگي مردم روند توسعه کشور 
را افزايش داده و بتوانيم با توطئه هاي 

دشمنان مقابله کنيم. 

اسحاق جهانگيري در مراسم 
بهره برداري از طرح هاي صنعتي و 
زيربنايي شهرستان کاشان با اعام 
اي���ن که بهره برداري از طرح ها و 
پروژه هايي که در زندگي مردم تاثير 
مثبتي دارد، موجب افتخار و خوشحالي 
مسئوان است، گفت: به فضل الهي 
مسير توسعه کشور با سرعت خوبي 
پي���ش مي رود و روند اقداماتي که 
در توس���عه کش���ور شكل گرفته
بقيه در صفحه 13

 رئيس سازمان انرژی اتمی اعام کرد: ايران برای 
نخستين بار موفق شد طراحی سوخت مدرن ۲۰درصد 
برای استفاده در رآکتور تهران را آغاز کند. دکتر علی اکبر 
صالحی ادامه داد: اقدامات اوليه برای طراحی سوخت 
مدرن ۲۰ درصد آغاز ش���ده اس���ت و در آستانه آن 

قرار داريم، محصولی که با سوخت ۲۰ درصد قبلی 
متفاوت است و شكل آن عوض می شود و راندمانش 
باا می رود. هر رآکتوری مانند رآکتور تهران ساخته 
شود قادر به تامين سوخت آن از اين طريق هستيم.
بقيه در صفحه ۲

صفحه16صفحه4

260 هزار مسكن مهر آماده تحویل

به متقاضیان است

ارتش یمن: در صورت تداوم حمات عربستان

از موشك هاي جدید رونمایي مي كنیم
* وزير راه و شهرس�ازي:  س�قف تقاضاي خريد مس�كن مهر بسته نش�ده و افرادي كه آورده 

اوليه خود را بپردازند، واحد مسكوني تحويل مي گيرند 
* 200 هزار واحد مسكوني با مشاركت بخش خصوصي در شهرهاي جديد احداث مي شود

* ارتش و انصاراه يمن توانايي ساخت روزانه يك فروند »پهپاد« را دارند 
* در صنعت دفاعي پيشرفت هاي قابل ماحظه اي داشته ايم 

* انبارهاي بزرگي مملو از پهپادهاي »قاصف K2« و موشك هاي بالستيك جديد در اختيار داريم

جهانگيري: دوران سخت را با  تدبير مي گذرانيم
رئيس سازمان انرژي اتمي خبر داد : 

 * دكترصالحي: اقدامات اوليه براي طراحي سوخت مدرن 

20 درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داريم

   * محصولي كه با س�وخت20 درصد قبلي متفاوت اس�ت

و شكل آن عوض مي شود و راندمانش باا مي رود

  * اكن�ون طراح�ي رآكت�ور براي متخصصان كش�ورمان

كاري بسيار ممكن شده است  

 * رآكتور هسته اي تهران تاكنون با سوخت قديم كار مي كرد 

اما سوخت مدرن، بهره وري رآكتور را  افزايش مي دهد

  * در دان�ش و صنع�ت هس�ته اي آنق�در پيش�رفت كرده ايم كه به جاي مهندس�ي معكوس

و استفاده از طراحي ديگران، خودمان مي توانيم سوخت جديد طراحي كنيم

طراحي سوخت مدرن 20 درصدي
براي رآکتور اتمي تهران

صفحه۲صفحه۲

 * وزير خارجه با اش�اره به مزاحمت هاي آمريكا در روابط 

 اقتصادي ايران و عراق به كش�ورهاي منطقه توصيه كرد

روي اسب بازنده هيچ وقت شرط بندي نكنند 

   * اين حركت ها نتيجه شكس�ت سياس�ت هاي آمريكاس�ت

و اين شكست ها40 سال است ادامه يافته است  

 * ظري�ف ام�روز ب�ا برهم صال�ح، رئيس جمه�وري، عادل 

عبدالمهدي نخست وزير و محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان 

عراق در بغداد ديدار مي كند

 * لعيا جنيدي معاون حقوقي 

رئيس جمهوري: ش�وراي 

نگهبان به جز دو سه مورد 

توضيح�ات ما را نپذيرفت 

 و در نهاي�ت اي�ن ايح�ه

به مجمع مي رود

واكنش ظریف به مزاحمت  آمریكا 
در روابط اقتصادي ایران و عراق

CFT  ايحه  
به مجمع تشخيص 
مصلحت مي رود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
سعيد ملک زاده

رژیم حقوقی 

دریاچه مازندران

بايد از همه استعدادها و ظرفيت هاي كشور در بخش هاي مختلف براي دستيابي به پيشرفت استفاده شود

اطاعات ویژه
آذربایجان شرقی

ضمیمه رایگان اطاعات امروز
 از دکه های مطبوعاتی
 در استان مربوطه بخواهید

ساطین

و درویشان...

صفحه ۲
سيد مسعود رضوي

يادداشت

ل مشكات  بودجه حاا
یا..!؟

صفحه۲

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره مناقصه 97-101-02-2-01-25

نوبت ���
نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ــوره پخت كارخانه  ــب 24 عدد بلوك ك ـ موضـوع مناقصـه: خريد و نص

آگلومراسيون 
ـ مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: مبلغ 400/000/000 (چهارصد 

ميليون ريال) به صورت: 
الف) ضمانت نامه بانكي 

ب) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه 
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

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

د) انواع اوراق مشاركت 
ــهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــركت س در وجه ش

كليه بانك ها 
ــي 97/10/22 لغايت  ــر آگه ـ زمـان فروش اسـناد و بازديد: از تاريخ نش

97/11/10 در ساعات اداري (7:30 الي 13)
ــين(ع)ـ  ابتداي بلوار  ـ محل تحويل اسـناد مناقصه: يزدـ  ميدان امام حس

شهيد بهشتيـ  شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه 
كميسيون معامالت ـ  تلفن تماس (36285630ـ035)

ــنبه مورخ  ـ زمان تحويل اسـناد مناقصه: تا پايان وقت اداري (14:00) ش

97/11/27
ـ نحوه خريد اسناد: به صورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در سايت 

WWW.ICIOC.ir
ــماره تلفن 035-31454475  ــب اطالعات بيشتر با ش ضمناً جهت كس

تماس حاصل نمائيد.
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

  فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى با ارزيابى كيفى(فشرده)

T-ACS-100- 97-10-27  ��به شما
موضوع ؛  تجهيز 18 دستگاه شاسى خودرو ولوو FM460  به سيستم آتش نشانى

ــى خودرو ولوو FM460 به سيستم  ــبت به تجهيز 18 دستگاه شاس شـركت فرودگاهها وناوبرى هوايى ايران در نظر دارد نس
آتش نشانى از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد، در صورت نياز به دريافت اسناد مناقصه به صورت حضورى با پرداخت مبلغ 300/000 
ريال (سيصد هزار ريال) از طريق دستگاه كارت خوان (POS) مستقر در اداره درآمد شركت فرودگاهها و ناوبرى هوايى ايران ، به آدرس 

زير مراجعه  فرمايند.
درصورت تمايل به دريافت اسناد بصورت غير حضورى از طريق پايگاه ملى مناقصات http//iets.mporg.ir   اقدام نمايند.

ــاختمان شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران – اداره كل تداركات و  آدرس تهران – فرودگاه بين المللى مهرآباد – بلوار معراج – س
تامين تجهيزات –  اداره قراردادها. تلفن : 61022481 

موضو� فر�خو�� مناقصه عمومى شما�� فر�خو�� عمومى
T-ACS-100- 97-10-27به سيستم آتش نشانى FM460 تجهيز 18 دستگاه شاسى خودرو ولوو

مهلت خريد و دريافت اسناد تا ساعت  16:15 روز دوشنبه مورخ 97/11/1  مى باشد.
مهلت تحويل پيشنهادها تا ساعت  16:15 روز  يكشنبه  مورخ  97/11/21 مى باشد.

اداره كل تداركات و تامين تجهيزات
شركت فرودگاهها وناوبرى هوايى ايران 3785/ م الف

شركت فر��گاهها � نا�بر� هو�يي �ير�� 
(ما�� تخصصي )

گوهـر و صـدف ديـن
نوشتة آيت اهللا دكتر احمد بهشتي
با ويرايش و مقدمة دكتر سعيد بهشتي

قطع وزيري ، 536 صفحه ، چاپ دوم
نويسنده در اين كتاب با رويكردي نوين به تبيين و تحليل مفاهيم و 
انديشه هاي اسالمي پرداخته و وظايف انسان را در چهار حوزه، طبقه بندي 
و تجزيه و تحليل نموده است كه عبارتند از: وظايف انسان در برابر خدا؛ 
وظايف انسان در برابر خود؛ وظايف انسان در برابر ديگران؛ و وظايف 

انسان در برابر جهان هستي. اما با وجود اين تبويب و تفكيك وظايف يك 
شخص مسلمان، همة آنها در نهايت، يك وظيفه ارجاع يافته و در يك 
نقطه و كانون واحد به اجماع مي رسند و آن وظايفي است كه انسان در 

برابر «من متعالي» خويش دارد.
به اين ترتيب مجموعه اي به هم پيوسته و نظامي هماهنگ از وظايف و 
تكاليف شكل مي گيرد كه خواننده با مطالعة آنها به الگويي منسجم و 

ساختمند دست مي يابد.
�اين كتاب در چهار بخش و شصت و يك فصل تدوين شده است.
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آگهي فراخوان عمومي 

شماره 103-97/10ت
شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد از طريق فراخوان 
ــبت به انجام «ارزيابي كيفي متقاضيان سرمايه گذاري طرح  عمومي نس
ــاالنه در محدوده  توليد پودر ميكرونيزه آهك به ظرفيت 57000 تن س
ــتان داراب» اقدام نمايد لذا از كليه شركت هايي كه در اين زمينه  شهرس
داراي سابقه و همچنين توان علمي، فني، مهندسي و اجرايي مي باشند 
ــاعت 16 مورخ  دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 97/10/22 حداكثر تا س
ــناد فراخوان با در  ــتر و تهيه اس ــب اطالعات بيش 97/10/29 جهت كس
دست داشتن معرفي نامه به آدرس تهران، باالتر از ميدان وليعصر، روبروي 
سينما استقالل شماره 1713 برج جنوبي، طبقه نهم، اتاق 915 مراجعه 
ــده در آن  ــاره ش ــناد مذكور را به همراه مدارك اش و در صورت تمايل اس
حداكثر تا تاريخ 97/11/13 در پاكت در بسته با ذكر موضوع فراخوان به 

دبيرخانه شركت واقع در نيم طبقه آدرس فوق تحويل نمايند.

شماره مجوز 5432 ,1397

آگهي ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره 
شمارة 97/105/م ب

 ISO 50001 ���طر�حي  � �ستقر�� سيستم مديريت �نر�� مبتني بر �ستاند 
�� كليه مناطق عملياتي � ستا� تهر�� (فا� ��)

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را طبق شرح 
كار تدوين شده پس از ارزيابي كيفي از طريق فرآيند خريد خدمات مشاوره به مشاور 

واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:
الف) شرح مختصر خدمات:

ــرژي مبتني بر ايزو  ــتم مديريت ان ــازي، نگهداري وبهبود يك سيس ايجاد، پياده س
ــازي در پيگيري رويكرد نظام مند براي بهبود مداوم در  50001 با هدف توانمندس

عملكرد انرژي، شامل كارايي استفاده و مصرف انرژي.
ب) محل اجراي خدمات:

ــاره ايران واقع در  ــركت نفت فالت ق ــران، انبار كرج و مناطق عملياتي ش ــتاد ته س
خليج فارس.

پ) مدت انجام كار:
38 ماه شمسي.

ت) شرايط متقاضي:
ــه» در گروه انرژي با  ــاوره معتبر با حداقل پايه «س ــتن گواهي صالحيت مش 1ـ داش

تخصص « بهينه سازي انرژي».
2ـ داشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه 

حسابداران رسمي(در صورت برنده شدن در فرآيند خريد خدمات مشاوره).

ث) كليه متقاضيان خريد خدمات مشاوره مي بايست جهت دريافت اسناد استعالم 
ارزيابي كيفي، تصوير مدارك زير را به همراه درخواست كتبي مبني بر اعالم آمادگي 
ــمارة 97/105/م ب و تقاضاي  ــاوره به ش جهت حضور در فرآيند خريد خدمات مش

دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي، در مهلت مقرر به كارفرما ارائه نمايند.
1ـ تصوير گواهي صالحيت مشاوره معتبر مندرج در بند1 فوق.

2ـ تصوير اساسنامة شركت و تصوير كليه آگهي هاي روزنامة رسمي مربوط به تأسيس 
شركت، تغييرات نام و يا آدرس و آخرين تغييرات شركت.

ج) كليه متقاضيان خريد خدمات مشاوره كه واجد شرايط فوق الذكر مي باشند، جهت 
ــتعالم ارزيابي كيفي، مهلت دارند كه از تاريخ انتشار آگهي نوبت  ــناد اس دريافت اس
دوم به مدت هفت روز كاري، با ارائه كليه مدارك و مستندات بند «ث» به دفتر امور 

قراردادها، واقع در طبقه پنجم شركت نفت فالت قاره ايران مراجعه نمايند.
ــتعالم ارزيابي كيفي توسط متقاضيان، حداكثر  ــناد اس چ) مهلت تكميل و ارائه اس
ــتعالم ارزيابي كيفي  ــناد اس چهارده روز تقويمي پس از انقضاي مهلت دريافت اس
مي باشد. تاريخ دقيق مهلت مزبور در اسناد استعالم ارزيابي كيفي ذكر مي گردد و به 

مدارك دريافتي پس از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ح) آدرس كارفرما: تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، 

خيابان خاكزاد، شماره12، شركت نفت فالت قاره ايران.
بديهي است پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، از شركتهاي واجد شرايط كه حداقل 
امتياز كيفي مندرج در اسناد استعالم ارزيابي كيفي را كسب نموده اند، جهت شركت 

در فرآيند خريد خدمات مشاوره دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره: متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در روز آگهي نوبت دوم به 

سايت اينترنتي اين شركت به نشاني WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.
روابط عمومي شركت نفت فالت قاره ايران

شركت نفت فالت قاره ايران

نوبت اول

شما�� � تا�يخ ��يف
شر�يط ���طلبين�ستعال� ���يابي كيفيفر�خو��

1 97/570
97/10/20

راهبري و پشتيباني نيروي انساني 
مورد نياز در پروژه شمش آلومينيوم 

الفـ  در اختيار داشتن امكانات عملياتي و اجرائي، مديريتي، توانايي مالي، 
ماشين آالت، و تجربيات مفيد و مكفي در زمينه كار موضوع مناقصه 

بـ  ارائـه صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در رشـته مرتبط با موضوع 
مناقصه مطابق با شرايط و اسناد مناقصه 

297/569
97/10/20

انجام خدمات تهيه، تأمين، طبخ ، 
توزيع و تحويل غذاي پرسنل شاغل 

در شركت آلوميناي ايران 

الف ـ  در اختيار داشتن امكانات عملياتي و اجرائي،مديريتى، توانايي مالي، 
ماشين آالت، و تجربيات مفيد و مكفي در زمينه كار موضوع مناقصه 

بـ  ارائـه صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در رشـته مرتبط با موضوع 
مناقصه مطابق با شرايط و اسناد مناقصه 

1) نام و نشاني مناقصه گزار: شركت آلوميناي ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران. 
2) مهلت خريد و دريافت اسناد ارزيابي كيفي: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم (مورخ 1397/10/26) بمدت 7 روز مي باشد. 

3) نشاني محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي: استان خراسان شماليـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناي ايرانـ  واحد امور حقوقي 
و قراردادها 

در ضمن دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت آلومينا (www.iran.Alumina.ir) نيز امكان پذير مي باشد. 
ــماره حساب فراگير 4725/85800 نزد بانك تجارت شعبه  ــت كه بايد به ش //1/000/000 (يك ميليون) ريال اس 4) قيمت خريد اسـناد:ـ 

جاجرم كد 4725 بنام شركت آلوميناي ايران واريز گردد. 
5) نشاني محل تحويل اسناد: استان خراسان شماليـ  شهرستان جاجرمـ  دبيرخانه امور اداري شركت آلوميناي ايران. 

ــت و داوطلبين مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  ــناد ارزيابي كيفي مشخص گرديده اس ــرايط، در اس ــاير ش  توضيح اينكه: س
تلفن 32605345 - 058 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومى شركت آلوميناى ايران

آگهـي استعـالم  ارزيابـي كيفـي 

 RFQ شركت آلوميناي ايران
نوبت
 اول

www.ketabettelaat.com       فروشگاه اينترنتي 

فروش در  نمايندگى هاى

20000    تومانروزنامه اطالعات  سراسر كشور

16 

فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد، نسبت به خريد انواع ديزل ژنراتور 
kva 250  ثابت و kva 125 سيار ، براساس مشخصات فنى اعالم شده در اسناد مناقصه و 
استانداردهاى وزارت نيرو، بين المللي و ملى از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى، 

از توليد كنندگان داخلى اقدام  نمايد .
ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه ( �يا�)  تعد��  ��حد  موضو� شما�� مناقصه

745,000,000
1 �ستگا� �يز� �نر�تو� kva 250 ثابت

97/125
6 �ستگا� �يز� �نر�تو� kva 125 سيا�

فروش اسناد : شركت ها  مى توانند  ازروز دوشنبه  مورخ  97/10/24  لغايت   پايان  وقت اداري  
ــايت شركت توزيع  ــناد  از طريق س ــنبه  مورخ  97/10/30  جهت خريد ودريافت اس روز يكش

نيروي برق استان تهران به  نشانى: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند.
تلفن هاي تماس:  35081362، 33316238 و نمابر 33349048 

تاريخ تحويل (عودت) اسـناد : حداكثر تا ساعت   10  صبح روز يكشنبه   مورخ  97/11/14  
ــتان تهران  به نشانى تهران – ميدان شهدا-  ــركت توزيع نيروي برق اس به  دبيرخانه مركزي ش

خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
ــالن  ــنبه  مورخ  97/11/14  درس ــاعت  13  روز يكش تاريخ بازگشـايي پاكت هاى الف :س

جلسات  شركت توزيع نيروى برق استان تهران 
ــناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً  ــنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اس به پيش

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران  مي باشد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ــت و اطالعات  مناقصه از طريق  ــاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اس س
پايگاه اطالع رساني مناقصات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري   به نشانى:

ــاني شركت توانيربه   HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رس
نشانى: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.

شركت توزيع نيروي برق استان  تهران

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 
آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت اول و دوم)

 شماره 97/125
شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد، نسبت به خريد 4 دستگاه  باالبر 17 
ــده در اسناد  ــخصات فنى اعالم ش ــاس مش مترى  همراه با نصب بر روى خودروى 6 تن  ، براس
ــى از طريق برگزارى مناقصه عمومى  ــتانداردهاى وزارت نيرو، بين المللي و مل ــه و اس مناقص

دومرحله اى ، از توليد كنندگان داخلى اقدام  نمايد .
ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه ( �يا�) تعد��  ��حد  موضو� شما�� مناقصه

550,000,000 4 �ستگا� باالبر 17 متر�  همر�� با نصب 
بر ��� خو���� 6 تن  97/54

فروش اسناد : شركت ها  مى توانند  ازروز دوشنبه  مورخ  97/10/24  لغايت   پايان  وقت اداري  روز 
يكشنبه  مورخ  97/10/30  جهت خريد ودريافت اسناد  از طريق سايت شركت توزيع نيروي برق 

استان تهران به  نشانى: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند.
تلفن هاي تماس:  35081362، 33316238 و  نمابر 33349048 

تاريخ تحويل (عودت) اسـناد : حداكثر تا ساعت   10  صبح روز يكشنبه   مورخ  97/11/14  به  
دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى تهران – ميدان شهدا- خيابان 

17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
تاريخ بازگشايي پاكت هاى الف :ساعت  13  روز يكشنبه  مورخ  97/11/14  درسالن جلسات  

شركت توزيع نيروى برق استان تهران 
ــناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً  ــروط ، مخدوش، تحويل اس ــنهادهاي فاقد سپرده ، مش به پيش

 

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران  مي باشد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ــت و اطالعات  مناقصه از طريق  ــناد مناقصه مندرج اس ــاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اس س
پايگاه اطالع رساني مناقصات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري   به نشانى: 
ــاني شركت توانيربه  HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رس

نشانى: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.
شركت توزيع نيروي برق استان  تهران

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 
آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي(نوبت اول و دوم) 

شماره 97/54
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رئیس جمهوري ف���ردا برای 
دیدار با مردم استان گلستان و بررسی 
نیازمندی ها و روند اجرای طرح ها 
 و پروژه ها در مس���یر تحقق توسعه 
همه جانبه و پایدار، عازم این استان 

می شود.
حجت ااسام و المسلمین دکتر 
حسن روحانی را در این سفر دو روزه، 
تعدادی از معاونین رئیس جمهوري و 

وزرای کابینه همراهی می کنند.
در جریان سفر رئیس جمهوري 
به استان گلستان مهمترین برنامه ها 
و طرح های مرتبط با توس���عه استان 
گلس���تان از جمل���ه در حوزه های 
 بهداش���ت و درمان، کش���اورزی، 
حمل و نقل، مدیریت منابع آب، انرژی، 
گردش���گری، محیط زیست، عمران 

شهری و روستایی، ورزش، آموزش 
عالی، آم���وزش و پرورش، صنایع و 
همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی 

و خصوصی تشریح می شود.
روحاني در نخستین مرحله از 
سفر خود به اس���تان گلستان، وارد 
فرودگاه کاله خواهد ش���د و پس 
از دیدار و س���خنرانی در جمع مردم 
ش���ریف گنبد کاووس، عازم گرگان 

می شود.
جلسه توسعه، دیدار با برگزیدگان 
اس���تان و افتتاح پروژه های استانی، 
دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع، 
جلسه شورای اداری استان و شرکت 
در نشست خبری از جمله برنامه های 
رئیس جمهوري در این سفر دو روزه 

است.

رئیس جمهوري امروز به استان گلستان می رود

ل مشكات يا..!؟  بودجه حاا
بار ديگر در برنامه ريزي ساانه دولت و مجلس تنظيم و تصويب بودجه 
سال آينده موضوع روز شده است. دولت ايحه بودجه ساانه را به مجلس 
ارائه داد و مجلس با تشكيل كميسيون ها و در نهايت با تشكيل كميسيون 
»تلفيق« در ادامه جلسات عمومي در صحن علني مجلس مشغول به تصويب 

نهايي آن خواهد شد.
بودجه در همه دولت هاي داراي قواي مجريه، مقننه و قضائيه نقش��ه 
راه مديريت كان كش��ور در يك سال تعريف شده مالي خوانده مي شود. 
در كش��ورهاي داراي احزاب تعريف شده،  چنين است كه ابتدا دورنما و 
يا تنظيم كلي بودجه ساانه در داخل حزب حاكم با مشاركت بخش هاي 
اجرايي دولت، بخصوص وزارتخانه اقتصاد آن به مرور شكل مي گيرد تا در 
هيئت دولت بررسي و بقول معروف چكش كاري نهايي و براساس شرايط 
آن سال و ارزيابي سال آينده مصوب و به مجلس نمايندگان ارائه شود. به 
عبارت ديگر، بودجه ساانه در طول سال اجرايي دولت حاكم با گذر از كار 
كارشناسي گسترده و با همكاري نهادهاي گوناگون اعم از دولتي و نهادهاي 
خصوصي و سنديكاها از اقشار گوناگون در نظام با نگاه مشاركت فعال، 

دقيق و كارشناسي از توان توليدي هزينه بر يا درآمدزا شكل مي گيرد.
در كشور ما مركز تنظيم بودجه به عهده سازمان برنامه و بودجه است 
كه كارشناسي و تنظيم آن را انجام مي دهد. سپس با تصويب آن در هيئت 
دولت از سوي رئيس جمهور براي تصويب نهايي به مجلس داده مي شود. 
اولين مش��كل اين است كه مراحل كارشناسي س��ازمان برنامه و بودجه 
در طول س��ال براي عموم مردم مكشوف نيس��ت، اگرچه در گفتگوها و 
مصاحبه هاي رسانه اي برخي از نكات آن به اطاع عموم مي رسد كه چندان 
هم مورد توجه قرار نمي گيرد. مشكل ديگر، نقد و بررسي ايحه بودجه در 
مجلس، بخصوص در كميسيون هاي مربوط به آن و سرانجام در كميسيون 
تلفيق است. در اغلب اين كميسيون ها، نگاه بسياري از نمايندگان از استانهاي 
كشور بر نيازهاي مشخص و خاص آن استان برتري دارد و بقول معروف 
نگاه بخش��ي بر ارزيابي  ملي اولويت دارد. اما امروز و در شرايط خاص 
كشور، مشكاتي مانند معيشت عمومي، بيكاري و تورم، كشاورزي، آب 
و خشكسالي، بهداشت و درمان، مسكن، ضرايب تخصيص بودجه جاري 
و عمراني و ده ها مورد ديگر اگرچه با مقياس هاي متفاوت بخشي در عموم 
استان ها ديده مي شود اما اكنون به صورت كان و در سطح ملي مورد نظر 

دولت و مجلس است. 
بودجه خوب را »تنظيم مالي« و »مديريتي واقع گرا« مي دانند كه درآمدها 
و هزينه ها در آن بايد از منحني مطلوب تعادلي برخوردار باش��د. دولت و 
مجلس در تنظيم بودجه اگرچه بايد كان نگر باشند، اما اختصاص مالي يا 
ُكدهاي بودجه اي، به ميزان درآمدها و ذخيره مالي كان صندوق دولت و در 

يك كام وسعت درآمدها و قدرت ريالي و ارزي دولت وابسته است.
ديروز روزنامه دولت گزارشي از اولين جلسه كميسيون تلفيق مجلس 
با تيتر »7هزار ميليارد تومان اعتبار براي رفع فقر مطلق، دولت سال آينده يك 

ميليون شغل ايجاد مي كند.« ارائه داده است كه در آن آمده است:
»بررسي رسمي ايحه بودجه از صبح ديروز در مجلس آغاز شد آنجا 
كه كميس��يون تلفيق در اولين نشست خود ميزبان رئيس سازمان برنامه و 
بودجه، رئيس كل بانك مركزي و وزير نفت بود. بنا به گفته محمود نگهبان 
سامي عضو كميس��يون تلفيق محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشور »اشتغال، كاهش فقر مطلق و مهار تورم« را سه هدف اصلي 

ايحه دولت دانسته است.
محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق هم با بيان اين كه نوبخت 
در خصوص كليات بودجه توضيحاتي ارائه داد گفت: براساس اين گزارش 
مشخص شد كه بودجه دوسقفي خواهد بود. براساس درآمد و هزينه هاي 
پيش بيني شده در ايحه بودجه سال98 اهداف كاني دنبال مي شود. در بخش 
اشتغال، تمركز دولت در ايحه بودجه بر اشتغالزايي در حوزه مسكن است 
كه در بافت هاي فرسوده شهر و مسكن اجتماعي اين هدف دنبال مي شود. 
نماينده تويسركان در مجلس با اشاره به هدف ارتقاي معيشت مردم، بيان 
داشت: 14ميليارددار براي تأمين كااهاي اساسي با ارز 4هزارو200توماني 
در نظر گرفته شده، همچنين بودجه اي براي رفع فقر مطلق در ايحه بودجه 
پيش بيني شده است. مفتح توضيح داد: بودجه رفع فقر مطلق به افرادي تعلق 
مي گيرد كه درآمد آنها از حداقل مستمري كه كميته امداد امام خميني)ره( 
پرداخت مي كند كمتر اس��ت، در واقع دولت به دنبال آن اس��ت كه همه 
اقش��ار برابر حداقل مستمري كميته امداد، دريافتي داشته باشند، براي اين 
هدف 7هزارميليارد تومان، اعتبار ديده شده است. مفتح در ادامه با اشاره به 
صحبت هاي رئيس بانك مركزي در نشست كميسيون تلفيق بودجه سال 98، 
اظهار داش��ت: همتي در خصوص مسائلي كه بر سر ارز در سال 97 اتفاق 
افتاد توضيحاتي ارائه كرد و گفت: براي شرايط ارزي در سال 98 پيش بيني 

صورت گرفته است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بيژن زنگنه وزير نفت از ش��رايط درآمد 
و صادرات نفت در س��ال98 گزارشي ارائه كرد. وزير از ميزان صادرات و 
درآمد نفتي پيش بيني هايي را ارائه كرد و بيان شد با فرض اعمال تحريم هاي 
اقتص��ادي آمريكا عليه ايران، اعداد و ارقامي كه براي اين بخش در ايحه 
بودجه پيش بيني شده، مطابق با واقعيت ها است. سخنگوي كميسيون تلفيق 
بودجه سال98 اظهار داشت: زنگنه در گزارش خود به ظرفيت چاه هاي نفت 
و مصرف داخلي پرداخت و در خصوص قيمت نفت در بازار جهاني براي 

نمايندگان عضو كميسيون توضيحاتي ارائه كرد.
 همچنين عضو كميسيون تلفيق مجلس به نقل از محمدباقر نوبخت 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه در نشست روز شنبه اين كميسيون گفت: 
دولت در ايحه بودجه سال98 كل كشور ايجاد اشتغال براي يك ميليون و 
هفتادوهفت هزار نفر را پيش بيني كرده است. فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با 
ايرنا با اشاره به توضيحات نوبخت در اين نشست، گفت: به گفته نوبخت، 
هفت هزارميليارد تومان براي مبارزه با فقر عمومي ش��امل زنان سرپرست 
خانوار و خانواده هاي زيرنظر بهزيستي و غيره در بودجه98 در نظر گرفته 
شده و بنا ش��ده كه در سال98 براساس بودجه حقوق مددجويان افزايش 

يابد.«
اگرچه نقد و بررسي بودجه به عنوان سند باادستي و برنامه اي كشور، 
به عهده اقتصاددانان و صاحب نظران »اقتصاد پولي« كش��ور است اما از 
سيماي بودجه ارائه شده چنين برمي آيد كه بودجه ارائه شده مي تواند حال 
برخي از مشكات در سال آينده باشد، اما نبايد انتظار حل همه مشكات 
يا »معجزه« از آن داش��ت. بودجه يك مت��ن و در نهايت تنظيم دورنماي 
برنامه ريزي كان دولت است كه بسيار حائز اهميت است. اما و شايد مهمتر 
از آن قدرت مديريتي و اجرايي دولت اس��ت كه نشان مي دهد، سال آينده 

بهتر يا بدتر خواهد شد.

يادداشت

ساطین و درويشان...

در فرهنگ اصطاحات رايج در جامعة ايران، هراز چندي اصطاحات 
و تمثياتي رايج مي ش��ود و عالمان و عاميان براي بيان منظورش��ان از آن 
اصطاحات و تعبيرات بهره مي گيرند. اين خصلت زبان است و تمّوج و تحّول 
در بيان و گفتار عموم موجب تازگي و بهينگي مي شود. البته قاعدتاً بايد چنين 

باشد. به اصطاح، هنجارِ زبان و ذاِت محاوره چنين است. 
اما گاهي زبان به استيصال دچار شده و به ناهنجاري دگرگون مي شود. 
در واقع به ج��اي تحّول، تغيير و تغيّر مي يابد و به جاي خروش و خدمت، 
خدشه اي نابسامان بروز مي كند. زبان بايد موجب تكامل شود و فكر و ذكر 
سالم را در آدميان برانگيزد. به همين دليل ازم است كه سرمشق زبان مردم، 
بيان و سخن دانش��وران و صاحبان علم و اخاق، و وارثاِن ادب و فرهنگ 
باشد، نه فرصت طلبان بي ادب و يا هر رهزني كه به طّراري و چرب زباني 
درپي پرت كردن حواس و سرقت مال و منال عامه و عوام، و يا بدنام كردن 

خواص و بزرگان است!
افزون بر اين مسائل، زبان و واژه هاي هر دوران، آئينه و كليد فهم تاريخ 
نيز محسوب مي شود. براي درک مردم و حكومت ها، و شناختن مناسبات ميان 
آنان، بايد از طريق اين دروازه وارد ش��د. اصطاح آشناي »كليدواژه«ها � يا 
به قول سبك شناسان و ادب پژوهان: »دگرواره«ها � دالت بر همين موضوع 
دارد. باارفتن آمار اس��تفاده از يك عبارت، يا مضمون يا اصطاح، هميشه 
بيانگر وضع عمومي جامعه و حاكميت است. به همين دليل نمي توان پشت 
اندرزهاي تصنعي پنهان شد و حقايق را كتمان كرد. دير يا زود، بسامد واژه ها، 

عمِق حقايق را نشان مي دهد. 
باري، حاشيه نروم. در سنوات اخير، صفحات مطبوعات و فراتر از آن، 
در زبان و بيان نخبگان و مس��ئوان كشور، اصطاحات و عباراتي فراوان و 
بسيار شده كه غالباً نش��انگر ناهنجاري فرهنگي و وضع نابرازندة جامعه و 
نهادهاي رسمي و عمومي كشور ماست. ازجمله اغراق و بزرگي و آمار بااي 
سوءاستفاده ها كه چندين اصطاح متناوب را پديد آورده و رايج كرده است. 
مثل حقوق هاي نجومي يا اختاس هاي كهكشاني، اماک نجومي، اعتبار و 
مؤسس��ه هاي اعتباري و انتفاعي و مفاهيم مستعار و كنايي كه اغلب مردم و 
مسئوان مي دانند كه منظور چيست و ريشه هاي قدرتمندش در چه شرايطي 

نهان و محكم شده است.
 در ماههاي اخير اصطاح »س��لطان« هم اضافه شده كه آن هم دالت 
بر اغراق دارد؛ يعني چنان حجم فس��اد زياد و رقم هاي مستور در پشت سر 
درشت است كه جز به صفت هايي مانند اين قابل بيان نيست. مصاديق را هم 
همگان مي شناسند و مي شناسيم و به حكم قانونمندي الهي در تاريخ، آيندگان 
و مردمان هر سرزميني درباب تقصيرها و تعزيرها قضاوت خواهند كرد. در 
اين ميان ازجمله: سلطان سكه و ارز، سلطان كاغذ، سلطان قير و امثالهم براي 
افكار عمومي و سرخط رسانه ها بسيار آشنا هستند و مكرر از آنها نام برده شده 
و مي شود! هيچ استبعادي هم ندارد كه بعداً سلطان آرد و قند و شيشه و هر 

كااي ديگري هم بدان اضافه شود.
 خوب، اينها دالت خوبي ندارند و نش��انه هاي خطرناكي هستند كه 
اوضاع نابس��امان اقتصاد و معيشت و نزول اخاق تجاري و روابط مبتني بر 
غارت را بيان مي كند. آن ه��م در جامعه و نظام قدرتمندي كه قرار بوده و 
هست كه جانب بي پناهان و بينوايان بگيرد و دادِ مظلومان را بستاند و ريشه هاي 

استضعاف را بخشكاند.
اين فرهنگ اصطاحات، البته نقيض خ��ود را هم فراوان دارد و نكته 
همين جاست كه كسي نمي تواند با جعل و رواج اين الفاظ، حقايق را باژگون 
و حواس مردم را پرت كند. زيرا جامعه در واكنشي هولناک، درست دركنار 
اين نجومي ها و كهكشاني ها و ساطين، ضد آن را هم بركشيده و برساخته 
و رايج كرده است. اين دو ضد و اين نقيضين، هم زيست هستند و يك نماي 
كامل را در كنار هم ساخته اند. همان تذكري را به ما مي دهند كه اميرالمؤمنين 
حيدر)ع( هزار و چهارصدسال قبل فرمود؛ هيچ كاخي برافراشته نشد مگر كه 

كوخ و ويرانه اي سربرآورد... 
 هم ديوارهايي از خانة بيچارگان را مي بينيم كه فروافتاده و هم كاخ هاي 
غريب و عجيبي را كه در محات پر زرق و برق و در كنار برج هاي اشرافي 
و وياهاي كذايي و اتومبيل هاي ميلياردي جلوه نمايي و خودفروشي مي كنند. 
برندهاي لوكس و صاحبان لوس آنها را چه كساني و چگونه بركشيدند تا در 
كنارش »دهك هاي پايين« و »زير خط فقر« و »سبد غذايي« و »بچه هاي كار« 
و »زباله گرد«ها و »كارتن خواب« و »زير پل خواب« و »گورخواب« و »زنان 
سرپرست خانوار« و »معتادان رهاشده« و »دختركان فراري« انواع »بزه ديدگان« 

و »مدرسه هاي كپري« و »مادران خردسال« و »پيران رها شده« ووو...
اين يادداش��ت را فقط از براي تفكر و تفّقه به خوانندگان و مسئوان و 
براي ذكر در اين لحظات حّساس و مهم تاريخ نوشتم؛ زيرا هيچ لحظه اي براي 
رسيدگي به رنج و درد و استيصال مردمان آسيب ديده و محرومان دير نيست 

و مقدمة اين كار شجاعت است و باور به عدالت و انصاف. 
شيخ س��عدي فرموده بود: »ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه 
در اقليمي نگنجند...« اما امروزه هم س��اطين بسيار در اقليمي گنجيده اند و 
هم هزاران درويش بر پاره گليم ها خوابي ندارند كه مقبول و راحت يا قابل 
تذكر و اش��ارت باشد. منزلت و شأن ما البته اين نيست. به قول حكيمانة آن 
كشاورزي كه به وزير كشاورزي سخن ظريفي گفت و همه جا پيچيد: ديگر 

خود دانيد.     

سيد مسعود رضوي

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعام 
کرد: عوارض بیمه شخص ثالث در سال های اخیر 
به منبع درآمد برخی نهادها تبدیل شده و کمکی به 
کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کشور نکرده 

است.
به گ���زارش ایرنا، کارشناس���ان این مرکز در 
گزارشی به بررسی تبصره بند 10 ایحه بودجه 1398 
کل کشور پرداختند که در آن آمده است: شرکت های 
بیمه ای مکلفند مبلغ 3000 میلیارد ریال از اصل حق 
بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که براساس 
فروش بیمه )پرتفوی( هریک از شرکت ها تعیین و 
به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت 
هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور 
واریزکنند.وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان 
اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط 
به این دستگاه ها در امور منجر به کاهش تصادفات و 

مرگ و میر، هزینه شود.
همچنین بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت 
بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های 
بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

محسوب می شود.
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، 
نیروی انتظامی و س���ازمان اورژانس کشور موظفند 
گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه 

هزینه این وجوه به بیمه مرکزی ایران گزارش کنند.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است: 
عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای 
تس���هیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال 
نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، 
مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش تصادفات است، 
اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهادها تبدیل 
شده است و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص 
منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ بنابراین حق بیمه از 
جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارآیی 

و اثربخشی الزم را ندارد. 
در این گزارش آمده است: متأسفانه تعداد موارد 
نقص عضو و مصدومیت در کش���ور افزایش یافته 
اس���ت، به طوری که طبق گزارش سازمان پزشکی 
قانونی کشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت 
ناش���ی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 0.9 درصدی به 

12 هزار و 261 مورد رسیده است.
چگونگی هزینه کرد و شاخص های شیوه تسهیم 
و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این 
منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی 
تلقی و مصرف می شود؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی 
هیچ گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص 
این منابع، برای آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه 

ارائه نکرده است.
براساس این گزارش، تعداد فوت شدگان ناشی 
از تصادفات رانندگی در س���ال 1395 به 15 هزار و 
900 نفر رسید و این رقم پارسال به 16 هزار و 200 
نفر افزایش یافته اس���ت؛ همچنین تعداد مصدومان 
این حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 
به 336 هزار نفر در س���ال 96 رسید؛ بنابراین  سهم 
فوت شدگان ناش���ی از تصادف های بین شهری از 
72 درصد در س���ال 1395 به 27 درصد در سال 96 
رسیده است؛ در مجموع سهم تصادف های رانندگی 
در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال یاد 

شده به میزان 80 درصد ثابت مانده است.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است 
برای هدفمند کردن عوارض بیمه ای و تخصیص 
آن در محل های تعیین ش���ده، ابتدا تخصیص منابع 
به صورت مرحله ای صورت گیرد و س���پس شیوه 
مصرف منابع توسط نهادهای مربوطه شفاف شود و 
تخصیص های بعدی براساس آن و با تائید ناظر یعنی 
بیمه مرکزی انجام گیرد؛ به عبارت دیگر در تبصره 
مربوطه تخصیص مبلغ مورد نظر باید طبق ارزیابی 

عملکرد نهادهای مربوطه انجام گیرد. 
 9۵ هزار ميليارد تومان برای حقوق و دستمزد  
خبردیگراین که س���خنگوی کمیسیون تلفیق 
ایحه بودجه کل کشور سال 98 با بیان اینکه »خالص 
بدهی دولت تا پایان پارسال 1۴3 هزار میلیارد تومان 
اس���ت«، گفت که اعداد نشان می دهد این بدهی در 

محدوده قابل قبولی است.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در نشست 
خبری دیروز خود در جمع خبرنگاران و در تشریح 
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: سقف 
اول درآمده���ای دولت در س���ال 98 ، ۴07 هزار 
میلیاردتومان پیش بینی شده است که در سقف دوم 
۴0 هزارمیلیارد تومان به درآمدها اضافه خواهد شد.   
وی افزود:   هزینه ه���ای جاری رقمی معادل 
320 هزار میلیاردتومان پیش بینی شده  که نسبت به 
سال قبل 9 درصد افزایش یافته است و فقط رقمی 
 که در این بخش رشد کرده حقوق دستمزد است که 

20 درصد رشد داشته است.
نماینده مردم رزن در مجلس یادآور ش���د: در 
بخش عمرانی   62 هزار میلیاردتومان پیش بینی شده   
که معادل رقم سال 97 است و در بخش تملک مالی 
25 هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که نسبت 
به سال قبل 19 درصد کاهش را شاهدیم. همچنین 
95 هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزد پیش 
بینی شده است و در بخش رفاه اجتماعی 122 هزار 
میلیاردتومان و در بخش بازپرداخت اوراق مالی 19.2 
هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که بتوانیم از 

بودجه امسال برای سال 98 پرداخت داشته باشیم.
مفتح خاطرنش���ان کرد: از نظر میزان کسب 
درآمدهای دولت در حوزه درآمد مالیاتی 126 هزار 
میلیاردتومان پیش بینی شده است و در زمینه درآمد 
حاصل از صادرات نفت با این موانع صادرات نفت 
میانگین 1.5 میلیون بش���که نفت در روز پیش بینی 
شده و قیمت هر بشکه نفت 5۴ دار در نظر گرفته 
شده است. همچنین تسعیر قیمت ارز برای کااهای 
اساسی ۴200 تومان و برای بقیه کااها 8000 تومان 

پیش بینی شده   است.
وی با بیان این که  سعی شده ایحه دولت به 
نحوی واقع بینانه پیش  بینی ش���ود تا در سال آینده 
تصمیمات درستی گرفته شود ، گفت: کمیسیون تلفیق 
در بررسی های خود تاش می کند به این اطمینان 
برسد که این اعداد تحقق پذیر است. به همین دلیل در 
فرآیند رسیدگی به ایحه بودجه وقت زیادی را برای 
بررسی کلیات بودجه قرار دادیم که وارد بررسی این 
موضوع در کمیسیون تلفیق شدیم و نماینده دولت به 
طور کامل ایحه، اعداد، ارقام و اهداف و درآمدها و 
هزینه ها و همچنین استدال های پشتیبان را تشریح 
کرد. نمایندگان هم موارد مدنظر خود را اعام کردند و 
بعد از آن دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها نظرات 
خود را ارائه می کنند و  بعد از گذشت این مراحل 
کلیات بودجه به رأی کمیسیون گذاشته می شود و 

وارد بررسی جزئیات می شویم.
 به گفت���ه وی، طبق آیین نامه دو هفته فرصت 

بررسی در کمیسیون تلفیق است که تا دوهفته دیگر 
قابل تمدید است، اما براساس روال گذشته احتمااً در 
مدت سه هفته کار کمیسیون تلفیق به اتمام می رسد.

یک عضو دیگرکمیسیون تلفیق ایحه هم  از 
پیش بینی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد 

بیش از یک میلیون شغل در سال 98 خبر داد.
محمود نگهبان س���امی در گفتگو با ایسنا با 
اشاره به برگزاری  جلسه کمیسیون تلفیق با حضور 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
همتی رئیس کل بانک مرکزی و زنگنه وزیر نفت 
اظهار داشت: در این جلسه   نوبخت سه هدف اصلی 
بودجه را اش���تغال، کاهش فقر مطلق و مهار تورم 
دانست.  همچنین  65 هزار و 300 میلیارد تومان برای 
ایجاد یک میلیون و 77 هزار ش���غل در سال 98 در 
نظر گرفته شده و   1۴ میلیارد دار با ارز ۴200 تومانی 

برای کااهای اساسی و دارو پیش بینی شده است.
نماینده مردم خواف و رش���تخوار در مجلس  
با اش���اره به پیش بینی ایحه بودجه سال 98 در دو 
سقف، افزود: سقف اول ۴07 هزار میلیارد تومان و 
س���قف دوم ۴۴7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است. همچنین در این ایحه منابع شرکت های 
دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 
72 درصد، درآمدهای اختصاصی دولت ۴ درصد و 

منابع عمومی دولت 2۴ درصد است.
این عضو کمیسیون تلفیق ایحه بودجه سال 
 98 یادآور ش���د: در این ایحه اعتبارات هزینه ای 
 320 هزار میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 
62 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی مالی 

25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در ایح���ه بودجه درآمدهای 
مالیاتی 126 هزار میلیارد تومان، صادرات رسمی نفتی 
یک ونیم میلیون بشکه در روز، سهم صندوق توسعه 
ملی 20 درصد و متوس���ط قابل وصول هر بشکه 
نفت صادراتی 5۴ دار در نظر گرفته ش���ده است. 
همچنین  1۴ میلیارد دار برای کااهای اساسی، دارو 
و تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی در 

نظر گرفته شده است.
 تصوي��ب كلي��ات ايح��ه بودج��ه 98 

در كميسيون تلفيق   
کلیات ایحه بودجه سال 1398 کل کشور در 

جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد.
به گزارش ایرنا، اعضای کمیس���یون تلفیق به 
بررسی کلیات ایحه بودجه سال آینده پرداختند و 
پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات این ایحه به 

آن رأی مثبت دادند.
علی اصغر یوس���ف نژاد نماینده ساری در 
مجلس در گفتگو با ایرنا گفت: کلیات ایحه بودجه 
98 با 22 رای مواف���ق، 16 رای مخالف و دو رای 
ممتنع از مجموع آرای ۴0 نماینده عضو کمیسیون 
تلفیق به تصویب رسید.محمود نگهبان سامی، قاسم 
احمدی اشکی، حسن سلیمانی، هادی قوامی، همایون 
یوسفی، محمدحسین فرهنگی، عبدالرضا مصری و 
فاطمه ذوالقدر سخنرانان موافق کلیات ایحه بودجه 

سال آتی در این جلسه بودند.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، جهانبخش 
محبی نیا، محمد حسن نژاد، سمیه محمودی، سیدعلی 
ادیان���ی و احمد همتی نیز به عنوان مخالف کلیات 

ایحه بودجه 98 در این جلسه صحبت کردند.
کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات ایحه بودجه 
سال آتی وارد بررس���ی جزئیات این ایحه کان 

اقتصادی می شود.

 معاون حقوقی رئیس جمهوري 
از پایان جلسات سه جانبه خود با 
ظریف و کدخدای���ی خبر داد و 
گفت:  شورای نگهبان در نهایت به 
جز دو سه مورد توضیحت ما را 
نپذیرفت و در نهایت این ایحه به 

مجمع می رود.
به گزارش جم���اران، لعیا 
جنیدی از پایان جلسات سه جانبه 
خود با محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه و عباس���علی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد 
و گفت: این جلس���ات در جهت 
حفظ منافع ملی و رفع دغدغه های 
موجود در زمینه CFTبود که به 

هرحال به پایان رسید.
وی افزود: ما در این جلسات 
سعی کردیم با ش���ورای نگهبان 
تعاملی برای سئوال های صورت 
گرفته داش���ته باشیم اما در نهایت 
آنها دو- س���ه مورد را پذیرفتند و 
بقیه را رد کردن���د و حاا اگر بر 
روی آن اصرار ش���ود این ایحه 
به مجمع خواه���د رفت.معاون 
حقوقی رئیس  جمهوري خاطرنشان 
کرد: فعا در جلسه آینده مجمع 
تشخیص مصلحت نظام موضوع 
پالرمو در دستور کار خواهد بود و 
فکر می کنم CFTپس از پالرمو در 

دستور کار مجمع قرار بگیرد.
استقبال سخنگوی شورای 
نگهبان ازاص��اح پيش نويس 

ايحه انتخابات
سخنگوی ش���ورای نگهبان 

اصاح پیش نویس ایحه انتخابات 
را خبر خوبی دانس���ت و اظهار 
امیدواری کرد در این زمینه قانون 

جامعی تدوین شود.
به گزارش ایرنا، عباس���علی 
کدخدایی در واکنش به س���خنان 
معاون پارلمان���ی رییس جمهور 
مبنی بر اصاح پیش نویس ایحه 
انتخابات در توییتی نوشت: اگر چه 
کمی دیر، لیکن خبر خوبی است. 
وی افزود: انش���ااه با همکاری 
مجلس، قانون جامع انتخاباتی موثر 
و در طراز نظام جمهوری اسامی 

ایران داشته باشیم.
کدخدایی ادامه داد: موضوعاتی 
چون شایس���ته گزینی، تبلیغات، 
هزینه انتخاباتی، زمان رسیدگی ها 
و... از جمله اشکاات قانون فعلی 
اس���ت که انتخابات را از اهداف 

اصلی دور می سازد.
گفتنی اس���ت، پیش از این 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
 رییس جمه���وری بی���ان کرد: 
پیش نویس ایحه جامع انتخابات 
ب���ا توجه به سیاس���ت های کلی 
انتخابات بازنگری و اصاح شده 
است و این پیش نویس با استفاده 
از نقطه نظرات نخبگان، اساتید و 
متخصص���ان و صاحب نظران در 
161 ماده منطبق با سیاس���ت های 
کلی انتخابات اباغی مقام معظم 
رهبری توام با کارشناسی دقیق و با 
نظر کارشناسان خبره تدوین شده 

است.

 سرپرست س���ازمان تامین اجتماعی گفت: قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون سخت و زیان 
 آوربودن شغل پرستاران در سازمان تامین اجتماعی پیگیری 

می شود.
  به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی،  محمدحس���ن زدا در مراسم جشن وادت 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار افزود: اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و احتساب پرستاری 
به عنوان شغل سخت و زیان آور از خواسته های برحق 

پرستاران است که باید اجرایی شود.
زدا افزود: چرا باید طرح تحول س���امت برای 
پزشکان اجرا شود اما برای پرستاران اجرایی نمی شود، 
اگر شکافی بین گروه پزش���کی و پرستاری باشد باید 
منطقی باشد، باید توجه داشت که هر دو یک تیم هستند 
اگر در این تیم پیروز ش���وند یا شکست بخورند، با هم 

هستند.
وی با بیان اینکه باید تاش ش���ود که مشکات 
پرستاران حل ش���ود، تصریح کرد: یک رفتار پسندیده 
 پرس���تاران کار هزاران دارو را انجام می دهد و معتقدیم 

خط مقدم درمان پرستاران هستند.
سرپرست س���ازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در 
س���ازمان تامین اجتماعی رفتار، نگاه و لبخند شما در 
بیمارستان و شعبه موضوعی است که مردم، این سازمان 

را به واسطه آن ارزیابی می کنند.
وی گفت: 10 ه���زار و 500 تخت فعال در مراکز 
درمانی و بیمارستانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی 
 فعال هستند که هش���ت درصد کل تخت های کشور 
می شوند. البته 75درصد ضریب اشغال تخت در تامین 
اجتماعی اس���ت که این نش���ان دهنده فشار کاری به 
پرس���تاران به خاطر فعالیت زیاد این قشر است. اکنون 
15هزار پرستار در 370 مرکز درمانی و بیمارستانی وابسته 

به تامین اجتماعی مشغول فعالیت هستند.
معاون درمان س���ازمان تامین اجتماعی هم در این 
 مراس���م گفت: افزایش حق نوب���ت کاری و پرداخت 
ما به التفاوت قانون ارتقای بهره وری برای پرستاران سازمان 

تامین اجتماعی اباغ شده و به زودی پرداخت می شود.
دکتر مهدی درخش���ان از وجود سه مطالبه و سه 
اقدام اساسی برای پرستاران در سازمان تامین اجتماعی 
سخن گفت و افزود: امیدواریم گامی در جهت کاهش 
مشکات پرستاران برداریم، اصاح تشکیات پرستاری 
در سازمان تامین اجتماعی به عنوان اولین مطالبه است 
که تاش شده که این کار صورت گیرد. مصوبه ای از 
سوی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صادر شده، 
حتی نیمی از تشکیات بیمارستان ها براساس این ساختار 
تغییر کرده است و این نوید داده می شود در سال 98 این 

مشکل حل  شود.
 وی خاطرنش���ان کرد: دومین مش���کل پرداخت 
 مابه التفاوت قانون ارتقای بهره وری است. پرداخت این 
مابه التفاوت هم به استان ها اباغ شده و به زودی اجرا 
خواهد ش���د. افزایش نیافتن حق نوبت کاری پرستاران 
سومین مشکل این قشر است که مصوبه این کار از سوی 
هیات دولت به استان ها اباغ شده است و امیدواریم به 

زودی این مشکل هم حل شود.
وی اظهار داش���ت: اقدامات اساسی و زیربنایی 
در حوزه درمان انجام ش���ده است یکی از آنها استقرار 
سیستم HIS است که به واسطه آن پرونده الکترونیک، 
کاردکس الکترونیک، نسخه الکترونیکی و دیگر خدمات 
غیرحضوری به واسطه این سیستم انجام شده و می شود.

دکتر درخشان افزود: اقدام بعدی تجمیع داده های 
مراکز ملکی است که از اول بهمن در کل کشور برقرار 
خواهد شد. اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی 
یکی دیگر از برنامه های این س���ازمان در حوزه درمان 
است. استانداردسازی بخش های اورژانس بیمارستان ها 
از دیگر برنامه های این س���ازمان است که قرار است 
تمامی اورژانس ها به سمت استاندارد سازی بروند. ارتقای 
هتلینگ بیمارستان ها از دیگر برنامه های محوری سازمان 
تامین اجتماعی در حوزه درمان است و بخش زیادی از 

آن به اتمام رسیده است.
در پایان این مراس���م از 80 پرستار نمونه سازمان 

تأمین اجتماعی در سراسر کشور تجلیل شد.

معاون محیط زیس���ت دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت:  
وضع آبی کش���ور به شدتی که گمان 
می شود بد نیس���ت، آنچه بد است، 
مدیریت آب در بخش های مختلف 

است. 
به گزارش مهر، پروین فرشچی 
گفت: طی این سال ها با خشک سالی 
و کمبود بارش روبرو بودیم بنابراین 
ارزش گذاری آب ملموس تر مطرح شده 

است.
وی افزود: با توجه به رشد جمعیت 
و مصرف باای آب به تناسب افزایش 
جمعیت، مصرف بهینه آب یا به بیانی 
بهتر، مدیریت منابع آب و مدیریت آب 
مصرفی باید مدنظر قرار بگیرد.معاون 

محیط زیست دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره مسائل مطرح شده 
درباره انتقال آب خزر به فات مرکزی 
گفت: این موضوع از سال ها پیش مطرح 
بوده است. در س���ال 1389 مطالعات 
گوناگونی در این حوزه صورت گرفت. 
البته مسئولیت انتقال آب با وزارت نیرو 
است اما نظارت نحوه انتقال بر عهده 
سازمان حفاظت محیط زیست است .تا 
اآن این مساله مطرح بوده و مطالعاتی که 
ما را مجاب کند که این انتقال حتماً باید 
صورت بگیرد، هنوز تکمیل نشده است.

وی ادامه داد: باید مطالعات زیادی در 
این زمینه انجام شود. برای ارزش گذاری 
اقتصادی و مس���اله نحوه انتقال باید 
ارزیابی صورت بگیرد. مطالعاتی مربوط 

به ریسک های زیست محیطی و ارزیابی 
راهبردی زیست محیطی و ارزش گذاری 
اقتصادی زیست محیطی هم نیاز است. 
اینکه برآیند این برآوردها باید چقدر 
باش���د یا ازنظر اقتصادی چه خدمات 
اکولوژیکی را ازدست داده یا به دست 
خواهیم آورد، معلوم نیست.فرشچی 
گفت: این موضوع در دنیا به عنوان یکی 
از راهکارهای مدیریت آب و تأمین نیاز 
آبی کشور مطرح است اما باید دید آیا 
این کار یگانه گزینه است.وی گفت: 
مطالعات ارزیابی استراتژیک راهبردی که 
ما مطرح می کنیم حتماً پیوست اجتماعی 
خواهد داشت، مسائل اقتصادی، سیاسی، 
فنی و زیست محیطی هم حتماً در آن 

گنجانیده شده است.

عوارض بیمه شخص ثالث به منبع درآمد برخی نهادها تبديل شده است

  ايحه  CFTبه مجمع تشخیص مصلحت مي رود

وزی���ر خارجه با اش���اره به 
مزاحمت های آمری���کا در روابط 
اقتصادی ایران و عراق به کشورهای 
منطقه توصیه کرد که روی اس���ب 
بازنده هیچ وقت شرط بندی نکنند.

به گزارش فارس، محمدجواد 
ظریف وزیر ام���ور خارجه ایران 
در بدو ورود به بغ���داد در جمع 
خبرنگاران گفت: با عراق هم سابقه 
طوانی داریم و هم کشوری بودیم 
که در دوران سختی در کنار مردم 
عراق بودیم، مردم عراق توانستند 
یک خطر را ک���ه برای کل منطقه 
خطرناک بود رف���ع کنند و ما در 
کنار آنها بودیم. بخش خصوصی 
ما در سال های گذشته همواره در 
بازسازی عراق نقش فعالی داشته و 
روابط بسیار قوی تجاری بین ایران 
و عراق وج���ود دارد.البته برخی ها 
تاش کردن���د این روابط را به هم 
بزنند، ولی به لطف خدا و درایت 
مسئوان دو کشور توفیقی در این 

زمینه نداشتند .
ظریف گفت: در این س���فر 
عاوه بر بغداد به عتبات مقدسه در 
نجف و کربا سفر خواهیم داشت 
که در کربا عاوه بر تش���رف به 
عتبات مقدسه یک فروم اقتصادی 
مشترک با عراقی ها خواهیم داشت.

به اقلیم کردستان خواهیم رفت و 
در س���لیمانیه و اربیل برنامه هایی 
داریم ازجمله یک فروم اقتصادی 

در سلیمانیه.
وی یادآور شد: برنامه تدارک 
دیده ش���ده در این سفر، برای این 

اس���ت که بیشتر بخش خصوصی 
ما امکان همکاری و فعالیت بیشتر 
همراه با بخش خصوصی عراق را 
داشته باشد و همینطور مشکاتی که 
در ماه های گذشته مخصوصا بعد از 
حمله داعش به عراق برای فعالیت ها 
پیدا ش���ده بود از جمله مشکاتی 

که در بخش فنی و مهندس���ی ما 
ایجاد شده بود و در سایر بخش ها 
و مزاحمت هایی آمریکایی ها ایجاد 
می کنند، بتوانی���م با همفکری دو 

طرف این مشکات را حل کنیم.
ظری���ف اف���زود: از مواضع 
مس���ئوان عراقی درباره تحریم ها 
اس���تقبال کردیم. ازم اس���ت با 
همفکری زمینه های عملیاتی کردن 

این مواضع سیاسی را پیدا کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره 
رفع مش���کات بخش خصوصی 
ایران گفت: مجموعه نگرانی هایی که 
 بخش خصوصی ما دارند جمع آوری

 کردیم. در سفرهای قبلی که بنده و 
همکاران دیگر از دولت داشتند این 
موضوعات بررس���ی شد و در این 
سفر نگرانی های بخش خصوصی 

برطرف می شود.
وزیر خارجه همچنین در پاسخ 
به سئوالی در توصیه به کشورهای 

منطقه گفت: این حرکت ها نتیجه 
شکست سیاست های آمریکاست و 
این شکست ها ۴0 سال است ادامه 
یافته و پیشنهاد من به کشورها این 
اس���ت که روی اسب بازنده هیچ 

وقت شرط بندی نکنند.
دراین زمینه سفارت جمهوری 
اسامی ایران در بغداد  هم برنامه های 
سفر وزیر خارجه کشورمان به عراق 

را اعام کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از صوت 
العراق، این سفارت در بیانیه ای در   
باره سفر محمدجواد ظریف صبح 
امروز   با عادل عبدالمهدی، نخست 

وزیر عراق و محمد الحلبوس���ی ، 
رئیس پارلمان عراق دیدار می کند. 
وی   بعدازظهر   در یک س���مینار 
اقتصادی که قرار اس���ت در سالن 
غرناطه در هتل منصور میلیا برگزار 
شود، شرکت می کند. این سمینار 
با مشارکت تجار و سرمایه گذاران 
ایرانی و عراقی و به ریاست وزیر 
تجارت عراق برگزار می ش���ود و   

ظریف  سخنرانی خواهد کرد.
در ادامه برنامه س���فر ظریف 
به عراق آمده است: ظریف امشب 
با برهم صال���ح، رئیس جمهوری 
 عراق هم دیدار می کند. وی صبح   
سه شنبه عازم اربیل خواهد شد تا 
عاوه بر دیدار با مسئوان کردستان 
عراق در دومین سمینار اقتصادی 
که میان تاجران ایرانی و کردستانی 
برگزار می ش���ود شرکت کند. وی 
ظهر سه شنبه  در سلیمانیه  با رهبران 

کرد  دیدارخواهدکرد.
در پایان این بیانیه آمده است: 
ظریف بعد از سفر به اقلیم کردستان 
عراق صبح چهارشنبه عازم کربا 
خواهد ش���د تا در سومین سمینار 
اقتصادی که میان س���رمایه گذاران 
ایرانی و عراقی برگزار می ش���ود 
شرکت کند. وزیر خارجه ایران پس 
از پایان این سمینار به نجف می رود 
و روز پنجشنبه به ایران بازمی گردد.

 دکترظری���ف عصردیروز به 
بغد اد رفت.مدیران ارش���د ده ها 
 شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی 
وزیر امور خارجه را در این س���فر 

همراهی می کنند.

واکنش ظريف به مزاحمت  آمريكا در روابط اقتصادي ايران و عراق

کاردار لهستان به وزارت امور خارجه 
فراخوانده شد

  »ویچخ اونلت« کاردار لهستان در تهران در اعتراض به برگزاری کنفرانس 
ضد ایرانی به اصطاح صلح و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک آمریکا و 
لهس���تان که قرار است   2۴ و 25 بهمن   در ورشو برگزار شود، به وزارت امور 

خارجه فراخوانده شد.
به گزارش   اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی؛ در این دیدار رئیس 
اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی  ایران نسبت 
به اقدام طرف لهس���تانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این کنفرانس را 

اعام کرد.
رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه گفت: این یک حرکت 
خصمانه از سوی آمریکا علیه   ایران است و انتظار می رود لهستان از همراهی با 

آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری کند.
کاردار لهستان در این دیدار با ارائه توضیحاتی در باره کنفرانس مذکور، بر 
ضد ایرانی نبودن آن و   این که مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی 

متفاوت است ،تاکید کرد. 
رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه کشورمان با ناکافی دانستن 
این توضیحات و تاکید بر ضرورت اقدام جبرانی فوری دولت لهستان تاکید کرد 

در غیر این صورت جمهوری اسامی ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.
کاردار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور اظهار داشت که پیام دولت  ایران 

را به مقامات ذیربط لهستان منعکس خواهد کرد.

آیین معارفه حجت ااسام 
س���ید ناصرالدین نوری زاده، به 
عنوان رئیس مرکز رسیدگی به امور 
مساجد، با سخنرانی حجت ااسام 
والمس���لمین محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری،   در 
مجتمع محراب مرکز رسیدگی به 

امور مساجد برگزار شد.
به گزارش مهر، در این مراسم 
رئیس دفتر مق���ام معظم رهبری 
با اباغ پیام ایش���ان  گفت: اکنون 
خاکریز اول دشمنی استکبار با ما، 
روحانیت است. چون روحانیت 
بزرگترین پشتیبان و خاستگاه این 

انقاب است.
وی  ادامه داد: سابقه روحانیت 
تشیع بسیار درخش���ان است. از 
زمان غیبت کبری تا کنون شهدای 
بسیاری از این قشر تقدیم راه خدا 
شده است. شهدایی مثل شهید اول، 
شهید ثانی، قاضی نوراه شوشتری 
و شهدای بس���یاری که زحمات 

فراوانی در این راه کشیدند.
وی افزود: اگر زحمات شیخ 
مفید، شیخ طوسی، محقق کرکی، 
عامه مجلسی و دیگران نبود، اکنون 
دست ما خالی بود  که بخواهیم که 

دیگران را هدایت کنیم. 
آنچه داریم که به شکر مکتب 
پربار اهل بیت همواره با ما س���ت  
نتیجه زحمات این قش���ر است. 
حضرت ام���ام)ره( و مقام معظم 
رهبری از این مساله و از این سابقه 
استفاده کردند و همین راز و رمز 
محبوبیت روحانیت در دلهای مردم 

است.
حجت ااس���ام والمسلمین 
محمدی گلپایگانی در ادامه گفت: 
در همین دفاع مقدس هشت ساله 
چند هزار طلبه و روحانی ش���هید 
ش���ده اند؟  بسیاری از شما شهید 
محاتی را می شناس���ید از نحوه 
شهادت ایشان با آن همه روحانی 

بزرگوار اطاع دارید.
وی افزود: این سابقه درخشان 
وظیفه ما را سنگین تر می کند. شما 
در مساجد حضور دارید و با مردم 
در ارتباط هستید و بهتر می دانید 
راز و رم���ز موفقیت یک روحانی 
در مس���جد و پایگاه خودش این 
اس���ت که با مردم مهربان و رابطه 

داشته باشد. در این باره مقام معظم 
رهبری بارها توصی���ه کردند و 
فرمودند روحانی نباید در شرایط 

فعلی تجمل گرا باشد.
حجت ااس���ام والمسلمین 
حاج علی اکبری رئیس ش���ورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشورهم  
در این مراس���م با ارائه خاصه ای 
از دس���تاوردهای ای���ن مرکز در 
دوران ریاس���تش در آن گف���ت: 
قله برنامه هایی ک���ه در طول این 
سالها انجام شد شرفیابی به محضر 
مقام معظم رهبری در روز جهانی 

مسجد در سال 95بود. 
در آن جلسه رهبر عالیقدرمان 
نقشه راه را به زیبایی ترسیم کر دند 

و سالها می توان با همان نقشه راه 
طی منزل کرد.

امام جمع���ه موقت تهران از 
هدایت و عنای���ت رهبر انقاب 
در طی سالیان ریاستش در مرکز 
رسیدگی به امور مساجد تقدیر کرد 
و گفت: آنچه که در این س���ال ها 
انجام شد حاصل یک کار جمعی 
بود و بنده کمترین سهم را در مسیر 
طی شده دارم. یاران خوب، مدیران 
و معاونین مرک���ز دارای روحیه 
جهادی و خدم���ت و اهل دانش 
هستند، اما مهمترین نکته این است 
که به لطف خدای متعال توانستیم 
از سرمایه عنایت و حمایت رهبر 

معظم انقاب بهره مند باشیم.

  خودرو سازان داخلی که آسیب رسان ترین شرکت ها
 و سازمان های در صنایع هستند، ساانه 20 هزار کشته و 
چهار برابر آن معادل 80 هزار نفر مصدوم و معلول تحویل 
جامعه می دهند که باید تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند.

 »محم�دعلی ک�وزه گر« مدیرکل مش���ارکت های 
مردمی و توانمندس���ازی سازمان بهزیستی کشور بااعام 
مطلب فوق و اشاره به این که س���اانه 20 هزار  نفر در 
سوانح جاده ای کشته می شوند، گفت: تاکنون هیچ مرکز 
نگهداری از معلوان یا بیمارستان سوانح سوختگی توسط 
ش���رکت های خودروساز احداث نشده است و این خود 
نشان دهنده این است که، صنایع مسئولیت اجتماعی شان 

را نمی پذیرند.
به گ���زارش رواب���ط عمومی و اموربی���ن الملل 
بهزیستی،وی در نخستین جلسه هم اندیشی سازمان های 
 دولت���ی، همیاران بهزیس���تی، مس���ئولیت اجتماعی
) سهم( این نشست را گامی بزرگ و مبتکرانه برای جلب 
توجه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها و دستگاهای دولتی و 

غیردولتی به خدمات بهزیستی بیان کرد و افزود: همه باید 
در زمینه آسیب های اجتماعی احساس مسئولیت کنند،  در 
فرهنگ ملی و آموزه های دینی به مسئولیت اجتماعی توجه 
شده است؛ برای مثال پرداخت زکات و فطریه از بهترین 

دستورهای دینی در این زمینه است.
مدیرک�ل م�شارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان 
بهزیستی کشور مهمترین مساله در مسئولیت اجتماعی را 
دست به دست هم دادن برای پیشگیری از آسیب اجتماعی 
بیان کرد و افزود: برخی مردم خواسته یا ناخواسته دچار 

آسیب اجتماعی می شوند.
کوزه گر در ادامه با بیان اینکه ضریب ایمنی خودروهای 
خارجی بیشتر است، اذعان کرد: اگر تصادف هم صورت 
گیرد،  تلفات آنها به دلیل ضریب ایمنی باا، کمتر است؛  
با این حال خودرو س���ازان داخلی که آسیب رسان ترین 
شرکت ها و سازمان های در صنایع هستند و ساانه چهار 
برابر تعداد کشته ها و معادل 80 هزار نفر مصدوم تحویل 

می دهند که باید تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند.

آيین معارفه رئیس جديد مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد

خودروسازان کشور ساانه 100 هزار کشته و معلول تحويل جامعه می دهند

معاون محیط زيست:  مشكل آب در کشور مديريتی استسخت و زيان آوری شغل پرستاری پیگیری می شود

رهبرمعظم  انقاب درگذشت والده سرلشکر 

موسوی را تسلیت گفتند
خبرگزاری مهر گزارش داد:  در پی درگذشت والده  امیر سید عبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش، رهبر معظم انقاب اسامی و فرماندهی کل قوا 

پیام تسلیتی صادر فرمودند.
متن پیام بدین شرح است:

امیر سرلشکر موسوی
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسامی ایران

 درگذش���ت والده مکرمه را به جناب عالی و دیگر بازماندگان تسلیت 
می گویم و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت 

می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
1397/10/23

 طراحي سوخت مدرن 20 درصدي 
براي رآکتور اتمي تهران

بقیه از صفحه اول
وی همچنین گفت که تامین سوخت و ساخت اتاق کنترل از گلوگاه های 
اصلی در س���اخت راکتور اس���ت و اکنون طراحی راکتور برای متخصصان 

کشورمان، کاری بسیار ممکن شده است .
صالحی اضافه کرد: راکتور هس���ته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار 
می کرد اما س���وخت مدرن، بهره وری رآکتور را افزایش می دهد.رئیس سازمان 
انرژی اتمی با بیان این که دانش هس���ته ای را مه���ار کرده ایم افزود: در دانش 
و صنعت هسته ای آنقدر پیش���رفت کرده ایم که به جای مهندسی معکوس و 
اس���تفاده از طراحی دیگران، خودمان می توانیم سوخت جدید طراحی کنیم 
که این دس���تاوردی بزرگ برای کشور است. بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، صالحی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای بزرگ هسته ای ما این است 
که عاوه بر تجهیزاتی که می س���ازیم، دانش صنعت هسته ای را مهار کردیم 
و توانستیم مستندس���ازی کنیم به نحوی که فرمول های علمی را به صورت 
نرم افزاری درآورده ایم و پس از راس���تی آزمایی از آن برای طراحی اس���تفاده 
می کنیم.رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توانمندی دانشمندان هسته ای 
کشورمان در تولید ماده اولیهFDG یعنی داروی مورد استفاده در تجهیزات پت 
خبر داد و افزود: ماده اولیهFDG ، اکسیژن 18 است که توانستیم این اکسیژن 
را با خلوص 95 درصد در اراک تولید کنیم.وی گفت: اگر مرحله هیدرولیز به 
پایان برس���د می توانیم بگوییم در این زمینه خودکفا شده ایم و دیگر نیازی به 
واردات اکس���یژن 18 به نرخ هر کیلو 25 تا 30 هزار دار نیست.صالحی تاکید 
کرد: توان تولید ما در این زمینه آن قدر افزایش یافته است که می توانیم بخشی 
از تولیداتمان را صادر کنیم که ارزآوری نس���بتاً خوبی برای کشور دارد. پت 
اسکن تصویربرداری پزشکی هسته ای به منظور تولید سه بعدی تصاویر رنگی از 
فرآیندهای عملکردی در درون بدن انسان و یکی از تجهیزات پزشکی پرهزینه 

برای تشخیص برخی سرطان ها ست.



مراسم بزرگداشت غامرضا اعوانی 
برگزار می شود

مراس���م بزرگداشت غامرضا 
اعوانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

برگزار می شود.
مراسم بزرگداشت غامرضا اعوانی 
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و 
رییس سابق موسسه پژوهشی حکمت 
و فلسفه ایران، چهارشنبه ۲۶ دی ماه در 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می 
شود. دراین مراسم که از ساعت ۱۷-۳۰ 
تا ۳۰-۱۹ درتاار شهید مطهری انجمن 
برگزار خواهد ش���د، حسن بلخاری ، 
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،مهدی محقق، رییس هیات مدیره 
انجمن، رضا داوری اردکانی، رییس فرهنگستان علوم ایران ، مصطفی محقق 
داماد، رئیس گروه علم و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران و منوچهر 
صدوقی سها، عضو شورای علمی انجمن آثار و مفار فرهنگی سخنرانی 
خواهند کرد. انجمن آثار ومفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر)عج(، پل امیر 

بهادر، خیابان سرلشگر بشیری، پاک ۷۱ واقع است.

هفتمین نشست »یکشنبه های کتابخانه 
ملی«، با تجلیل از غامحسین ابراهیمی دینانی، 
اکبر ثب���وت، هادی عالم زاده و نوراه مرادی، 
ظهر یکشنبه ۲۳ دی در تاار خوارزمی)نسخ 
خطی( س���ازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد 
و کتابخان���ه ملی ایران، در ابتدای این برنامه، 
»غامحس���ین ابراهیمی دینانی« درباره هادی 
عالم زاده گفت: او نه تنها زاده خاندان علما است، 
خودش هم عالم است. استاد تاریخ است و از 
بهترین استادان تاریخ اسام. دقیق ترین نظرات 

را در تاریخ دارد و در آن، تبحر دارد.
او ادامه داد: اما باید بدانیم تاریخ چیست 
و فرق آن با زمان در چیست. ما بدون تاریخ، 
هیچ نیس���تیم. و اینکه آیا تاریخ را انسان ها 
می س���ازند که پاسخ مثبت است زیرا انسان 
 تنها موجودی است که تاریخ را می فهمد و 
می سازد. اما آیا ما تاریخ را می سازیم یا در 
تاریخ ساخته می شویم، آیا ما وقایع گذشت 
 را ب���ه حال می آوریم یا ما به گذش���ته بر

می گردیم. جواب آن اس���ت که ما در شط 
زمان شناوریم و تاریخ را به وجود می آوریم. 
و آیا ما در در این شط زمان، شناوریم یا غرق 
شده ایم. واضح است که ما غرقیم اما شنا هم 
می کنیم و با شناوری خودمان در شط زمان، 

تاریخ را می سازیم.
این اس���تاد فلسفه اضافه کرد:  متاسفانه 
آش���نایی مان با تاریخ کم اس���ت و اگر آن را 
نشناسیم و در آن شنا نکنیم، غرق می شویم. 
مارسل پروست رمانی دارد به نام »در جستجوی 
زماِن از دست رفته« اگر به تاریخ آشنا نباشیم 
و آن را ندانیم، می شود زماِن از دست رفته. 
فقط کافی است به تاریخ توجه کنیم و وقایع 
آن را بخوانیم. همه چیز در تاریخ آمده و در 
دل آن نهفته است. تاریخ ما را می سازد و ما 
هم باید تاریخ را بسازیم و در این شط شناور 

غرق نشویم.
در ادامه، »سیدمحمود دعایی« درخصوص 
غامحسین ابراهیمی دینانی اظهاراتی را مطرح 
کرد و گفت: من بیش از نیم قرن است که استاد 
دینانی را می شناسم. وقتی طلبه ای بودم و از 

کرمان به قم آمدم، در سال های آغاز نهضت 
امام خمینی و فعالیت های سیاسی اجتماعی 
دوستان مان بود که به من هم جهت می داد. 
در آن زمان، من طلبه ای نوپا بودم و به دنبال 
شخصیت های برجسته ای که به آن تأسی کنم. 
در همین مسیر در مدرسه آقای بروجردی با 
استاد دینانی آشنا شدم که حجره هایمان نزدیک 

هم بود و افتخار هم لباسی داشتم.
 مدیرمس���ئول روزنامه اطاعات سپس 
گفت: من از همان زمان، در او تواضع و معرفت 
 دی���دم و بعدها به درجات علمی و مقامات 
معنوی اش واقف شدم. او از همان موقع، شهره 
به شجاعت و صابت بود و ابایی از تخطئه 
نظریه ای که آن را نادرست می دانست، نداشت 
و حت���ی با وجود همین فروتنی، با آن نظریه 
نامطلوب برخورد می کرد و انعطاف ناپذیر بود. 
روایت شده که مرحوم عامه طباطبایی به تعداد 
معدودی از شاگردان خود افتخار می کرد که از 
آن جمله شهید مطهری، آیت اه جوادی آملی 

و البته دکتر ابراهیمی دینانی بود.
سپس، »سیدصادق س���جادی«، درباره 
عال���م زاده، نکاتی چند بی���ان کرد. او با ذکر 
این نکته که بیش از ۳۰ سال است که با این 
اس���تاد تاریخ، هم به واسطه تصحیح مقاات 
و هم کاس درس آش���نایی دارد، گفت: او 
دقت خاصی در فهم تاریخ به خصوص برخی 
دش���واری های تاریخ دارد که گاهی اسباب 

تعجب است.
 حتی گاهی می شد در کاس های دکتری 
دانش���کده الهیات دانشگاه تهران، درباره یک 
استنباط تاریخی چند جلسه صحبت می کرد.

این اس���تاد تاریخ اس���ام ادامه داد: در 
اسام شناسی، به  طور عموم وامدار راهنمایی ها 
و دقت های خاص او بوده و هنوز هم هستیم. 
عالم زاده از نادر کسانی است که درباره تاریخ 
اسام صاحب نظر و اهل دقت است و حتی 
در این روزگارِ فاجعه پایان نامه ها، رساله های 
تحت راهنمایی او، خواندنی است و همه در 

زمره بهترین رساله ها هستند.
»هادی عالِم زاده« نیز در سخنان کوتاهی، 
از بذل لطف استادان و همچنین سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی ایران قدردانی کرد.
س���پس، »نوراه مرادی« در ادامه درباره 
فعالیت های خود گفت: از س���ازمان اس���ناد 
و کتابخان���ه ملی و خانم بروجردی به خاطر 
برگزاری چنین نشست هایی که فرصتی است 
تا دور یکدیگر جمع شویم را برگزار می کنند 

تجلیل می کنم.
او گفت: برخی می گویند یک استاد زمانی 
موفق است که دانشجوهایش از او پیشی بگیرند 
و من امروز افتخار می کنم که بگویم دانشجویان 
فراوانی دارم که امروز از من بااتر هستند پس 

من هم استاد موفقی بوده ام.
اس���تاد برجسته کتابداری و آرشیو ایران 

اظهار کرد: از س���ال ۱۳۳۹ تا س���ال گذشته 
نزدیک به ۵۷ س���ال در صداوسیما و سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران و... فعالیت کرده ام. 
در تمام عمر حرفه ای کتابدار بوده ام و به آن 

افتخار می کنم.
او تاکید کرد: کتابداران میانجیان فرهنگی 
هس���تند که در دنیای امروز این نقش بسیار 

اهمیت دارد.
مرادی افزود: کتابداران بین نس���ل های 
گذشته و آینده  و کشور ها با یکدیگر ارتباط 

برقرار می کنند.
وی گف���ت: کتابداری امروز ارج واقعی 
خود را ندارد که این نقص ابتدا از سیس���تم 
آموزش���ی کشور و س پس از نارسایی سیستم 

تحقیقاتی است.
سخنران بعد، »حسن طارمی  راد« بود که 
درباره اکب���ر ثبوت گفت: کتاب های ثبوت 
 همیش���ه آموزنده بوده اس���ت و من از این 

کتاب ها آموخته ام.
 او در ادامه با بیان اینکه ثبوت از بزرگان 
اجازه نقل حدیث داشته گفت: ثبوت با بزرگان 
زیادی ارتباط داشته است و این دریای علمی 

که دارد از این ارتباطات نشأت می گیرد.
 حجت ااس���ام  والمسلمین طارمی  راد 
گفت: او اساتید بزرگی همچون شیخ آقا بزرگ، 
شیخ محمد تقی آملی، ابوالحسن شعرانی، میرزا 
محمود شهابی خراسانی، شیخ عبدالعزیز جوادی 

و... داشته است.
 وی افزود: در گذش���ته به جهت احترام 
رسم بوده که نویسنده یک مطلب ابتدای نوشته 
خود ابتدا نام پدر را می آورده است.  در یک 
نوش���ته از ثبوت این نکته را دیدم که نام پدر 
خود را پیش از خود آورده است و این موضوع 

نشان از احترام او به پدرش است.
در ادامه نشست اکبر ثبوت، استاد دانشگاه 
و پژوهش���گر تاریخ و فلسفه اسامی درباره 
فعالیت های خود گفت: در دنیا چیزی ندارم 
 به جز اینکه نعمت بزرگ حضور در محضر 

بسیاری از اساتید بزرگ را درک کرده ام.
او گف���ت: یک���ی از کار هایی که در 
نیم���ه دوم دهه ۴۰ انجام می دادم این بود که 
 پولی به دس���ت می آوردم تا بتوانم مدتی به

 شهرستان های دور افتاده و یا نجف بروم و 
در محضر بزرگان باشم.

 ثبوت اف���زود: من در محضر بزرگانی 
همچون مرحوم محقق، محمدعلی حبیب آبادی، 
شیخ حس���ن حلی، میرزا باقر زنجانی، دکتر 

غامحسین صدیقی و... بوده ام.
 پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسامی اضافه 
 کرد: هر کجا بزرگان س���خنرانی داشتند من

 آنجا حضور می یافتم.
 او در ادامه به دوران دانش���جویی خود 
اشاره کرد و گفت: یکی از آرزوهای من این 
بود که از حق مظلوم و مردم دفاع کنم. برهمین 
اساس هم راه های خود را انتخاب کردم. در 
زمان انتخاب رشته تحصیلی نیز به همین دلیل 

حقوق را انتخاب کردم.
 ثبوت تاکید کرد: پس از مدت ها متوجه 
ش���دم که مظلوم تر از مردم، تاریخ و فرهنگ 
این مردم و مملکت است. بنابراین سعی کردم 

به آن خدمت کنم.
 او اف���زود: در بره���ه ای از دهه ۵۰ هم 
حس کردم تشیع مظلوم است و برهمین اساس 
 هم ۴ مجل���د از ۲۲ مجلد الغدیر را ترجمه 
ک���ردم.  ثبوت اظهار کرد: برخی تهمت های 
ناروایی هم در برخی دوران به من زده ش���د. 
اما وجدان من آسوده است که من هر کجا که 
بوده ام و هر فعالیتی که داشته ام با نیت دفاع 

از فرهنگ، مذهب و آیین بوده است.

مدال اکبر رادی به مناسبت ۳۵ 
سال پایمردی در اجرای آثار اکبر 
رادی، به هادی مرزبان اهدا شد.

به گزارش هنرآناین، اختتامیه 
نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی 
شامگاه شنبه ۲۲ دی ماه در سالن 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر 
با حضور محمود دولت آبادی به 
عنوان دبیر افتخاری این جشنواره 
و همچنین شهرام کرمی مدیرکل 
هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و 
هنرمندانی همچون هادی مرزبان، 
مسعود دلخواه، محمد رحمانیان، 
قاسم زارع، حمیدرضا نعیمی و ... 

برگزار شد.
بهزاد صدیقی دبیر جشنواره 
در ابتدای مراسم اظهار کرد: اکبر 
رادی بزرگمرد نمایشنامه نویسی 
ای���ران بود. امروز این رخداد ملی 
با همراهی همه هنرمندان تبدیل 
به رخدادی تاریخ ساز شده است. 
امیدواریم از سازمان های مردم نهاد 
که به ص���ورت کاما غیردولتی 
فعالیت خود را در حوزه فرهنگی 
انجام می دهند حمایت ش���ود تا 
آنه���ا تبدیل به یک عرصه مهم و 
بزرگ برای به وجود آمدن کسانی 
مثل اس���تادان رادی و بیضایی و 
س���اعدی شوند. از دبیر افتخاری 
این دوره استاد محمود دولت آبادی 
ک���ه باعث دلگرمی و افتخار این 
دوره شدند سپاسگزارم. امیدواریم 
این جشنواره در آینده ای نه چندان 
دور همه هنرمندان نس���ل جدید 
را حمای���ت کند و این عرصه را 
برای فعالیت نسل جدید آماده کند. 
امش���ب نشان و مدال اکبر رادی 
به کسانی تعلق می گیرد که ایق 
آن هس���تند و امیدوارم این نشان 
در دستان نمایشنامه نویسان بزرگی 
قرار گیرد. همچنین قرار اس���ت 
امشب از وبگاه جشنواره رادی هم 

رونمایی شود.
در ادامه مراسم حمیده بانو عنقا 
رئیس هیأت مدیره بنیاد اکبر رادی 
در سخنانی اظهار کرد: امیدوارم از 
دوره های بعد این جشنواره موعد 
معین و مشخصی برگزار شود و 
در آینده زمینه سازی ای برای کاراتر 
شدن این بنیاد صورت بگیرد. این 
جشنواره دو هدف دارد؛ نخست، 
بازنگ���ری آثار اکبر رادی و دوم، 
شناسایی جوانان مستعد و عاقه مند 

به تئاتر و حمایت از آنها.
سپس محمود دولت آبادی، 
دبیر افتخاری این جشنواره، بعد از 

خواندن بیت شعری، گفت: اکبر 
رادی همچنان جریان دارد و این 
مدیون پویا بودن جوانی در جامعه 
ماست. جوانان کشور ما خواسته اند 
و می خواهند که زندگی از تپش 
باز نایستد، به همین جهت راه هایی 
پی���دا کرده اند که ادامه آن ممکن 
باشد. من به جوانان خسته نباشید 
می گویم  که همت جوانی و میل 
به فرهیختگی و پاایش زندگی و 
ذه���ن، آنها را پیرامون خانم عنقا 
گ���رد هم آورده تا این مرد را که 
اهل هیچ تظاهری نبود پاس بدارند. 
ت���ا میزانی ک���ه من او را دیدم و 
شناختم، تصور نمی کنم با رغبت 
به این  مکان می آمد؛ اما مردمانی که 
راه او را ادامه می دهند، حق دارند 
او را پاس بدارند؛ چه کسانی که 
در تاریخ ما مجاز هس���تند و چه 

کسانی که مجاز نیستند.
محمد رحمانیان از اعضای 
هیأت داوران این جش���نواره و 
همچنین مس���ئول اجراهای این 
اختتامی���ه نیز پیش از اجرای یک 
نمایشنامه خوانی، با انتقاد از شرایط 
برگزاری این مراسم گفت: خاک 
بر سر همه مدیران فرهنگی تئاتری 
 که س���الن های نمایش را خالی 
نگ���ه داش���ته اند و اکن���ون 
 تماش���اگران  ما باید در س���الن 

بایستند.
 م���ا تدارک وی���ژه ای دیده 
بودیم که ایق ش���أن اکبر رادی 
و مهمانانمان باش���د اما متاسفانه 
با مشکاتی مواجه شدیم. حتی 
شرایط به نحوی بود که می خواستیم 
آن  را اجرا نکنیم اما حاا قسمتی از 

آن  را خواهید دید.
در ادامه، یک نمایشنامه خوانی 
با حضور عل���ی عمرانی به نام 
"مسافران" از مجموعه "مرگ در 

پاییز" اجرا شد.
سپس با حضور مختاباد متن 

بیانیه این جشنواره قرائت شد.
اهدای جوایز بخش مقاات 

رادی شناسی:
لوح تقدی���ر این بخش با 
حض���ور هیأت داوران این بخش 
به بهروز قیاسی و محسن صادقی 

اصفهانی اهدا شد.
در این بخ���ش هیچ اثری 
برگزیده نشد و بر اساس بیانیه این 
جشنواره ادبیات ضعیف و نارسایی 
در کام و بی توجهی به ساختار و 
نگاه کلیشه ای و ناسازگاری اهداف 
تحقیق از جمله علل انتخاب نشدن 
هیچ اثری به عنوان برگزیده بود. 
با این حال با انجام اصاحاتی هر 
۱۳ مقاله چاپ خواهند شد و از 

آنها تقدیر خواهد شد.
هادی مرزبان به بیان خاطراتی 
از اکبر رادی پرداخت و گفت: در 
یک ش���ب سرد زمستان به پیش 
آق���ای رادی رفتیم. تصورم از او 
بسیار متفاوت از چیزی بود که در 
واقعیت دیدم. در آن شب پی ریزی 
آغاز ش���د. من  نمایش "پلکان" 
درس های زیادی از او یاد گرفتم 
و آخرین نمایش���ی که از من دید 

"لبخند باشکوه اقای گیل" بود.
س���پس مدال اکبر رادی به 
مناسبت ۳۵ س���ال پایمردی در 
اج���رای آثار اکبر رادی به هادی 

مرزبان اهدا شد.
در ادامه قس���مت هایی از 
نمایش���نامه های پلکان، محاق، 
از پش���ت شیش���ه ها با حضور 
کاراکترهای زن  این نمایشنامه ها 
توسط گاب آدینه، سیما تیرانداز، 
الهام پاوه نژاد و مهتاب نصیرپور 

و ... اجرا شد.
اه��دای جوای��ز بخ��ش 

نمایشنامه خوانی:
لوح تقدیر و سپاس به سینوره 
کفاش طلب اهدا ش���د که البته به 
دلیل برخی ایرادات در این لوح بنا 

شد تا آن را بعدا اهدا کنند.
جای���زه ویژه  این بخش هم 
به گروه نمایشنامه خوانی کاکتوس 

اهدا شد.
لوح سپاس به یگانه رجبی 
برای نمایشنامه خوانی "پایین گذر 

سقاخانه" اهدا شد.
لوح س���پاس دیگر به پریا 
تعلق  طاهری برای "ارثیه ایرانی" 

گرفت .
جایزه بهترین نقش خوان زن 
معصوم  به نمایش "ارثیه ایرانی" 

احمدزاده اهدا شد.
جایزه بهترین نقش خوان مرد 
به نمایش "پایین گذر سقاخانه" 
سیامک زین الدینی تعلق گرفت.

مدال استاد اکبر رادی به "ارثیه 
ایرانی" کریم بیانی اهدا شد.

لوح سپاس بخش کارگردانی 
نمایشنامه خوانی به پریا طاهری 
تعلق  برای نمایش "ارثیه ایرانی" 

گرفت.
جایزه برگزیده به فرزاد آیتی 
برای نمایش " پایین گذر سقاخانه" 

اهدا شد.
جایزه اثر برگزیده این بخش 
به " ارثیه ایرانی" به کارگردانی پریا 

طاهری تعلق گرفت.
جوایز بخش نمایشنامه نویسی:

پس از قرائت بیانیه این بخش 
توسط حمیدرضا نعیمی بیان شد که 
در این بخش هیچ اثری برگزیده، 

تقدیر شده و نامزد اعام نشد.
جوایز بخش مونولوگ:

لوح س���پاس برای موسیقی 
نمایش "چهلمین امید یا بیست و 
به احمدرضا رجبی  هشتمین زن" 

تعلق گرفت.
جوایز بخش بازیگری:

لوح سپاس به سهیل بابایی 
برای نمای���ش "چهلمین امید یا 
اهدا شد. بیست و هشتمین زن" 

جایزه برگزیده بازیگری به 
سیمین بهفر تعلق گرفت.

جایزه نویس���ندگی به اثر 
"ناگهان عباس" اثر پویا ش���هرابی 

اهدا شد.
دیپلم افتخار و نش���ان رادی 
و همچنین جایزه نمایش برگزیده 
بخ���ش کارگردان���ی و نمایش 
برگزیده ب���ه حمزه زارعی برای 
نمایش "ناگهان عباس" اهدا شد.

حمزه زارعی جایزه اش را به 
کولبران کردستان اهدا کرد. بناست 
این نمایش برای اجرای عمومی 

نیز فرستاده می شود.
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تجلیل از غامحسین  دینانی، اکبر ثبوت، هادی عالم زاده و نوراه مرادی در کتابخانه ملی

برگزیدگان نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند

کوتاه آموزشي

وزیر علوم :۲ نوع پذیرش دانشجو از بهمن امسال خواهیم داشت
وزیر علوم از تغییر ش���یوه پذیرش دانش���جو برای س���ال ۹۸ و 
 ب���ه دو روش با کنک���ور و بدون کنکور خبر داد و گفت: ۸۵ درصد 
رش���ته ها بدون کنکور بوده در نتیجه داوطلبان نباید استرس���ی بابت 

کنکور داشته باشند.
منصور غامی در گفتگو با مهر با اش���اره به س���از و کار اجرایی 
پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در رشته محل هایی که توسط 
سازمان سنجش اعام خواهد شد، گفت: اتفاقی که اخیرا افتاد و پذیرش 
دانشجو در بهمن ماه نیز برمبنای آن انجام خواهد شد، این است که 
تجربه ۲ تا ۳ س���ال گذش���ته و به ویژه سال گذشته نشان داد که ۸۵ 
درصد ظرفیت رشته محل های دانشگاهی بدون نمره کنکور داوطلبان 

و صرفا از طریق تاثیر سوابق تحصیلی دانشجو پر شده است.
وزیر علوم افزود: برهمین اساس امسال اعام کرده ایم کسانی که 
می خواهند در این رشته محل ها تحصیل کنند، دیگر نیاز نیست که 

در آزمون کنکور شرکت کنند چراکه نمره کنکورشان تاثیر ندارد.
وی یادآورشد: مقرر شده بدون توجه به نمره کنکور برای برخی 
از داوطلبانی که می خواهند به دانشگاه ورود پیدا می کنند،  با احتساب 
سوابق تحصیلی فرایند پذیرش انجام شود. اجرای این روش از بهمن 

ماه آغاز می شود.
غامی افزود: در س���ال ۹۸ هم کنکور و هم روش بدون استفاده 
 نمره کنکور اعمال خواهد ش���د لذا داوطلبان س���ال ۹۸ می توانند 

ثبت نام کرده و در رشته های پر متقاضی آزمون بدهند.
 وی ادامه داد: داوطلبانی هم که قصد داش���ته باش���ند در رش���ته 
محل هایی که س���ازمان س���نجش اعام می کند، تحصیل کنند، می 
توانند در آزمون سراسری ثبت نام نکرده و فقط به سایت دانشگاه ها 
مراجعه کنند. س���ازمان سنجش آنها را راهنمایی خواهد کرد تا از این 

طریق جذب شوند.
وزیر علوم تاکید کرد: در واقع امسال بخشی از کسانی که نگران 
کنکور بوده، اس���ترس و اضطراب برای آن دارند، می توانند در رشته 
خاصی که اعام می شود شرکت کرده و اصا استرس نداشته و در 

کنکور شرکت نکنند.
واریز بخشی از سود صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب بازنشستگان 

صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۳۰۰ میلیارد ریال به حس���اب معلمان 
بازنشسته واریز کرد.

به گزارش ایسنا، حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال سهم الشرکه به حساب 
معلم���ان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان که از دوم ش���هریور تا اول 
مهرماه ۱۳۹۷ بازنشس���ته شده اند واریز شد که بخشی از آن مربوط به 

سود سال مالی ۹۶ و مطالبات سهم دولت است.
اعضای بازنشسته در مهرماه، سهم الشرکه خود شامل سهم عضو، 
سهم دولت و سود ناشی از فعالیت های اقتصادی را دریافت کردند و 
سهم الشرکه اعضای انصرافی، بازخرید و از کار افتاده نیز به حساب آنها 

واریز و در خصوص اعضای متوفی نیز طبق قانون عمل می شود.
این اعضا همچنین س���ود دوره ۲۳ مربوط به س���الی مالی منتهی 
به ۳۱ ش���هریور ۱۳۹۶ و مطالبات س���هم دولت تا پایان سال ۱۳۹۰ را 
دریافت کرده اند. در همین حال بخشی از سهم دولت که از برنامه پنجم 
توس���عه حذف شده بود، به حساب فرهنگیانی که قبا آن را دریافت 

نکرده بودند واریز شد.
میانگین س���ودآوری س���اانه صندوق ذخیره فرهنگیان در طول 
 ۲۲ س���ال گذش���ته حدود ۱۷ درصد بوده است، به طوری که بیش از 
۶۰ درصد از مبلغ سهم الشرکه پرداخت شده به بازنشستگان مربوط به 
سودآوری ناشی از فعالیت های اقتصادی موسسه و ۴۰ درصد آن نیز 

مجموع واریزهای اعضا و دولت بوده است.
این رقم تمام دریافتی فرهنگیان بازنشسته مذکور نیست زیرا سود 
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نیز پس از برگزاری مجمع و تقسیم 
سود در بین اعضا، به حساب این عزیزان واریز و به حساب فرهنگیان 
عضو نیز منظور می شود. بنابراین ازم است فرهنگیان بازنشسته، حساب 
بانکی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان را برای واریز سود و مطالبات 

سهم دولت در مراحل بعد فعال نگه دارند.
 رشد ۱۱ برابری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

 نسبت به قبل از انقاب 
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم گفت: در سال 
۱۳۵۷ حدود ۷ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه های کشور فعالیت 
می کردند ولی هم اکنون ۸۰ هزار عضو هیئت علمی داریم که نسبت 
به سال اول پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، بیش از ۱۱برابر رشد 

را شاهد هستیم.
به گزارش ایس���نا، دکتر ش���مس  بخش با بیان اینکه در ابتدای 
انقاب شکوهمند اسامی در کل مجموعه های آموزش عالی از جمله 
علوم پزش���کی و سایر زیر نظام ها، حدود ۱۷۰ هزار دانشجو مشغول 
به تحصیل بودند، خاطرنش���ان کرد: در حال حاضر بیش از ۴میلیون 

دانشجو داریم .
به گفته وی تعداد مقاات علمی محققان کشورمان در بخش های 
مختلف در زمان قبل از انقاب بسیار محدود و منحصر به زمانی بود 
که شخص در حال تحصیل بود و پس از فارغ التحصیلی ضرورتی به 

چاپ مقاله نبوده و دانشگاه ها نیز آموزش محور بودند.
وی تصریح کرد: به طور کلی در ایران از سال ۱۳۷۰، به سمت 
دانشگاه پژوهش محور حرکت کردیم و به تبع آن تعداد مقاات علمی 
افزایش چش���م  گیری داش���ته؛ البته رشد آموزش و توسعه منطقه باید 

متوازن با هم باشد.
دکتر شمس بخش ادامه داد: شاخص آموزش عالی ما رشد بسیار 
خوبی طی سال های اخیر داشته است اما در سایر شاخص های رشد، 
متاس���فانه رش���د خاصی نداشته ایم. اگر اقتصاد ما نیز به همین نسبت 
رش���د می کرد امروز ش���اهد این تعداد نیروی دانش آموخته بیکار در 

جامعه نبودیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، وی درخصوص 
افزایش حقوق اعضای هیئت علمی یادآور شد: در حال حاضر تاش 
داریم تا حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با علوم پزش���کی 
متناسب  سازی شود و در این زمینه جلسات بسیاری با معاون رییس 
جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور داشته ایم تا این مهم 
در بودجه س���ال ۱۳۹۸ پیش بینی شود. امیدواریم با همکاری مجلس 
ش���ورای اس���امی از مهر ماه سال آتی شاهد افزایش حقوق اعضای 

هیئت علمی باشیم. 

تایید مصوبات دروس امتحان نهایی و آیین نامه 
ارزش یابی تحصیلی توسط رئیس جمهور 

دبیرکل ش���ورای عالی آموزش و پرورش گفت: ۳ مصوبه این ش���ورا 
درباره اهداف دوره های تحصیلی، آیین نامه ارزش یابی پیش���رفت تحصیلی 
تربیتی دوره ابتدایی و دروس امتحان نهایی پایه ۱۲ شاخه نظری به امضای 

رئیس جمهور رسید.
به گزارش فارس، مهدی نوید ادهم دبیرکل ش���ورای عالی آموزش و 
پرورش اظهار کرد: ش���ورای عالی آموزش و پرورش شهریورماه امسال با 
استناد به بند یک ماده واحده اصاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوبه ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ مجلس 
شورای اسامی، آزمون پایانی دروس پایه دوازدهم دوره دوم توسطه شاخه 

نظری را تعیین کرد که رئیس جمهوری با آنها موافقت کرده است.
وی ادامه داد: این دروس در رشته علوم تجربی شامل تعلیمات دینی 
۳ )دینی، اخاق و قرآن(، عربی زبان قرآن ۳، فارس���ی ۳، زبان خارجی 
۳، علوم اجتماعی، س���امت و بهداشت، ریاضی ۳، فیزیک ۳، شیمی ۳ و 
زیست شناسی ۳ و در رشته ریاضی فیزیک شامل تعلیمات دینی ۳) دینی، 
اخ���اق و ق���رآن(، عربی زبان قرآن ۳، فارس���ی ۳، زبان خارجی ۳، علوم 
اجتماعی، س���امت و بهداشت، حسابان ۲، هندسه ۳، ریاضیات گسسته، 

فیزیک ۳ و شیمی ۳ است.
دبیرکل ش���ورای عالی آموزش و پرورش یادآور ش���د: بر اساس این 
مصوبه همچنین در رشته ادبیات و علوم انسانی امتحانات دروس تعلیمات 
دینی ۳ )دینی، اخاق و قرآن(، عربی ۳ )زبان تخصصی رش���ته(، فارس���ی 
۳، زبان خارجی ۳، علوم و فنون ادبی ۳، س���امت و بهداش���ت، ریاضی و 
 آمار ۳، تاریخ ۳، جامعه شناسی ۳، جغرافیا ۳ و فلسفه ۲ و در رشته علوم  
و معارف اسامی دروس علوم و معارف قرآنی ۳، عربی ۳ )زبان تخصصی 
رشته(، فارسی ۳، زبان خارجی ۳، علوم و فنون ادبی ۳، سامت و بهداشت، 
ریاضی و آمار ۳، احکام ۳، اصول عقاید ۳، تاریخ ۳ )تخصصی رشته( و 

فلسفه ۲ ، به صورت نهایی برگزار می شود.
نوید ادهم خاطر نشان کرد: عاوه بر این، رئیس جمهوری مصوبه دیگر 
این شورا برای تمدید اجرای آزمایشی آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

تربیتی دوره ابتدایی تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را امضا کرد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش موظف است 
قبل از اتمام مهلت مذکور با توجه به یافته های پژوهشی مفاد سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی، این آیین نامه را مورد بازنگری 

قرار دهد و اصاحات ازم را به تصویب شورای عالی برساند.
دبیرکل ش���ورای عالی آموزش و پرورش با اش���اره به سومین مصوبه 
امضا شده توسط رئیس جمهوری درباره اهداف دوره تحصیلی، اظهار کرد: 
مدیران، برنامه ریزان و عوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت دانش آموزان 
در راستای این مصوبه باید در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیت ها و 
انجام وظایف خود به گونه ای عمل کنند تا دانش آموزان در پایان هر یک 

از دوره های تحصیلی به اهداف تعیین شده دست یابند.

وزیر آموزش و پرورش: بچه ها در مدرسه چیزی می آموزند که در بیرون به کار نمی آید !
وزی���ر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دانش آموزان به نیازهای جدیدتری نیاز دارند 
که ما در سبد یادگیری جای کافی برای آن 
نگذاش���تیم، گفت: بچه ها در مدرسه عمدتًا 
چیزی می آموزند که در بیرون از مدرسه کمتر 

به آن نیاز دارند.
به گزارش فارس، سید محمد بطحایی 
درمراسم معارفه حجت ااسام والمسلمین 
علی ذوعلم رئیس جدید سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی سخنانی ایراد کرد.  
س���ید محمد بطحایی وزیر آموزش و 
پرورش در این مراسم ضمن تبریک وادت 
حضرت زینب)س(، خط���اب به کارکنان 
س���ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با 
طرح این پرس���ش که آی���ا بچه های ما آن 
مفاهیمی که امروز در قالب برنامه درس���ی، 
آموزش���ی و پرورش می آموزند، همین ها را 
باید بیاموزند و آیا دس���تخوش تغییر نباید 
بش���ود؟ آیا باید حجم و چگالی محتوایی 
که می آموزند، همین باش���د و روشی که در 
مدارس در قالب برنامه های درس���ی به اجرا 
در می آید، باید همین باشد؟ گفت: آیا امروز 
نیاز فرزندان ما و دانش آموزان همان نیاز ۱۵، 
۲۰ سال پیش است؟ به نظر می رسد بخش 
عمده س���بد یادگیری از محتوایی پر ش���ده  
اس���ت که باید جای خود را به مهارت های 
دیگری در این عرصه بدهد؛ به نظر می رسد 
دانش آموزان به نیازهای جدیدتری در زندگی 
ف���ردی و اجتماعی خود احتیاج دارند که ما 
در سبد یادگیری جای کافی برای آن نیازها 

و مهارت ها نگذاشتیم.

وی اظهار کرد: به نظر می رسد تحوات 
سریع در جوامع صورت گرفته است و برنامه 
درسی باید میزان انطباق خود را با این برنامه ها 
خیلی بیش از گذشته و با سرعت بااتری انجام 
دهد؛ آیا وقت آن نیست که بخشی از محتوای 
دروس تغییر کرده و با نیازهای دانش  آموزان 
منطبق شود؟ به نظر می رسد برنامه درسی باید 

با این نیازها خود را تطبیق دهد.
وی به تغییرات آموزش و پرورش اشاره 
ک���رد و گفت: وزارت آموزش و پرورش در 
این روزها به تبع دس���توری که دولت برای 
همه دس���تگاه های اجرایی صادر کرده است، 
اصاحات س���اختاری را شروع کرده که گام 
اول در حوزه ستادی است و به زودی در حوزه 

استان ها و مناطق هم ورود پیدا می کنیم.

بطحایی ادامه داد: نکته ای که به دوستانی 
که دست اندرکار اصاح ساختار و مأموریت 
هستند، عرض کردم این بود که ما در اصاح 
س���اختار باید تمام توان مان را انجام دهیم 
ک���ه فعالیت ها و وظایف موازی که در بین 
واحدهای مختلف وزارتخانه اتفاق می افتد، 

کاهش پیدا کند.
وی افزود: یکی از مخاطبان این صحبت، 
معاونان آموزشی هستند؛ در حوزه معاونت های 
آموزش���ی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، وظایفی را انجام می دهیم که موازی 
است یعنی هم چالش های سازمان، تعارضات 
و تضادهای سازمانی را افزایش می دهد که به 
معنای مستهلک کردن انرژی در تمام سازمان 
است و هم اینکه انرژی را صرف می کنیم که 

در جای دیگری دارد مصرف می شود.
 سیاست گذاری متمرکز

سیدمحمد بطحایی همچنین در مراسم 
معارفه معاون حقوقی و امور مجلس، قائم مقام 
وزیر و سرپرس���ت مرکز امور هماهنگی و 
ارتباط���ات و ح���وزه وزارتی و چهار تن از 
مشاوران وزیر آموزش و پرورش گفت: »در 
آستانه چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی 
هستیم، چهل سالی که با فراز و نشیب های 
زی���ادی مواجه بوده اس���ت. در آموزش و 
پرورش وقتی به عقب برمی گردیم و ۴۰ سال 
را نگاه می کنیم بر ما واجب است این فراز و 
نشیب را با شاخص های کمی به خوبی نشان 
دهیم. آموزش و پرورش در ۴۰ سال گذشته 
علی رغم همه توقعات درستی که از آن داریم 
و خودمان هم آن ها را بیان می کنیم، شایسته 
جایگاه بهتری است، حتما باید دست آوردها را 
هم بیان کنیم، این نمایش دادن دست آوردهای 
همه کسانی که پیش از ما زحمت کشیده اند 

بر ما فرض و واجب است.«
وزیر آموزش و پ���رورش گفت: »در 
ساختار سازمانی موجود مجبوریم که تعدادی 
از واحدها را تلفیق کنیم و مأموریت شان را 
تغییر دهی���م، آنچه ما توقع داریم حتما در 
کوتاه مدت اتفاق نمی افتد و اولین مس���أله ای 
ک���ه بعد از اصاح س���اختار اتفاق می افتد 
چالش هایی است که با آن مواجه می شویم، 
بنابراین اگر بخواهیم به س���متی برویم که از 
منافع س���ازمان چااک و پرثمر استفاده کنیم 
باید با دقت و عنایت و ظرافت کارشناس���ی 

پیش برویم.«

ساماندهی مزار پدر ادبیات کودک ایران پس از یک دهه
هرچند س���اماندهی آرامگاه پدر 
قصه گوی کودک و نوجوان کشورمان 
۱۰ س���ال انتظار فرهنگ دوستان را به 
همراه داشت ولی پیشرفت ۸۰ درصدی 
فاز نخست این طرح نویدبخش تحقق 
وعده های مسئوان در این باره پس از 

سالها انتظار است.
»مه���دی آذریزدی« نویس���نده 
برجسته کش���ورمان در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان، در س���ال ۱۳۰۰ در 
محله خرمشاه یزد متولد شد و با وجود 
محرومیت از درس و مدرسه توانست 
با همت و تاش وصف ناشدنی خود 
در زمینه داستان سرایی برای کودکان، 
ادبیات کودکان و نوجوانان کشورمان 

را متحول سازد.
وی که به دلیل تاشش در حوزه 
کودکان از سوی سازمان جهانی یونسکو 
نیز جایزه گرفته است، تمام طول زندگی 
ساده و بی آایش خود را صرف مطالعه 

و نگاشتن برای کودکان کرد.
هر چند آذر یزدی ۸۷ سال را در 
تجرد زندگی کرد و هیچ فرزندی غیر 
از کتاب از خود به یادگار نگذاش���ت، 
ولی آثار متعدد وی به ویژه مجموعه 
هشت جلدی »قصه های خوب برای 
بچه های خوب« که از پرتیراژترین کتب 
در کشورمان است، دین بزرگ وی به 

کودکان ایران زمین است.
اکنون حدود ۱۰ سال از درگذشت 
پیر قصه گوی یزد می گذرد اما گویی 

غبار غفلت چنان بر اذهان مس���ئوان 
استان نشسته که وعده های خود برای 
گرامیداشت شأن و منزلت پدر ادبیات 
ایران پس از مرگش را نیز به فراموشی 

سپرده اند.
و اینک مزار آذریزدی که همچون 
زندگی  صاحبش، س���اده و بی آایش 
بوده و تنها با یک سنگ قبر فیروزه ای 
ترک خورده در گوش���ه ای از قبرستان 
محلی خرمش���اه در غربت، روزگار 
می گذرانده، قرار است که ساماندهی 

شود.
طرح ساماندهی مزار آذریزدی که 
در قالب یک گالری فرهنگی طراحی 
شده و مدام در چندین سال اخیر از قول 
مسئوان روایت و وعده داده می شد، 
امسال در فاز نخست تاکنون ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
میثم دهقانی، رییس س���ازمان 
آرامس���تان های یزد در گفت وگو  با 

خبرنگار ایسنا با اشاره به اجرای طرح 
ساماندهی آرامگاه پدر قصه کودک و 
نوجوان کشورمان، می گوید: این طرح 
در سه فاز تعریف شده که فاز نخست 
آن که مربوط به کف س���ازی های این 
مزار بوده تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 

داشته است.
وی اضافه می کند: این مزار با اعتبار 
حدود یک میلیارد تومان همسطح سازی 
و یکسان سازی شده و نصب المان آن 
نیز با اعتباری حدود یک میلیارد تومان 

در فاز دوم انجام خواهد شد .
این مسئول، فاز سوم این فعالیت 
عمرانی را طرح اتصال آرامس���تان به 
حس���ینیه مقاب���ل آن ذکر می کند و 
می گوید: این مزار با اجرای این طرح 
به گالری فرهنگی تبدیل خواهد شد 
که در مجموع اعتباری حدود س���ه 
میلی���ارد تومان برای آن در نظر گرفته 

شده است.

کوتاه فرهنگي

بررسی آثار جدی عبید در شهر کتاب
آثار جدی عبید زاکانی بررسی می شود.

به گزارش ایس���نا، سومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره  
عبید زاکانی در روز چهارشنبه ۲۶ دی، ساعت ۱۶:۳۰ به »بررسی آثار جدی 
عبید« اختصاص دارد که با س���خنرانی دکتر بهرام پروین گنابادی در مرکز 
فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر 
)بخارست(، نبش کوچه  سوم برگزار می شود. در این درس گفتار تاش می شود 
که از شعرهای جدی عبید راهی به زندگی، تفکر و اندیشه  او یافت و رابطه  

شعرهای جدی و طنزهای او بررسی شود.
عبید زاکانی بیش���تر به عنوان طنزپردازی بی همتا شناخته می شود. طنز 
و هزل او چنان برجسته و عمیق است که سبب شده آثار جدی عبید به 
حاشیه رانده و کمتر دیده شود. اشعار جدی او بالغ بر ۳۲۰۰ بیت، شامل 
قصاید، غزلیات، رباعیات، مقطعات، ترکیب بند و ترجیع بند است. یک سوم 
این ش���عرها غزل های اوست. عبید در زمانه ای که عصر »اوج غزل« نامیده 
می شود با سرودن شعرهایی ساده، روان و به دور از تکلف به شیوه  سعدی 
نزدیک می شود. شعرهای جدی عبید عاوه بر این که بیانگر گفتمان ادبی 
غالب و رایج آن عصر است، زوایای بسیاری از زندگی و اندیشه  این شاعر 

را نیز روشن می کند.
شب نویسندگان، شاعران و مترجمان ارمنی برگزار می شود

شب نویسندگان، شاعران و مترجمان ارمنی برگزار می شود. این مراسم 
در س���اعت پنج بعد از ظهر دوش���نبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ در تاار فردوسی خانه 
اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. در این مراسم قوام الدین رضوی زاده، 
روبرت بگلریان، ایساک یونانسیان درباره نویسندگان و شاعران معاصر ارمنی 

سخنرانی خواهند کرد.
فعالیت های فرهنگی ارمنی های ایران از چندین قرن قبل آغاز شده، اما 
می توان گفت که ادبیات ارمنی های ایران از سال ۱۹۲۰ میادی شروع به رشد 
و همه گیر شدن کرده که با تشکیل گروه های ادبی و سازمان های نشر کتاب 
نیز همزمان بوده است. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم ادبیات ارمنی 
ایران؛ راه نو و مدرن کردن شعر و داستان را دنبال کرد که منجر به تولید و 
معرفی ادبیات ترجمه ای قابل تاملی شد. در این دوران مترجمان مشهوری 
چون هوهانس خان ماسحیان و هوسپ میرزایان فعالیت می کردند. ماسحیان 
در ادبیات این دوره از نظر ترجمه آثار ویلیام شکسپیر به زبان ارمنی مشهور 
است و هنوز هم پس از گذشت حدود یک سده ترجمه های او بیشترین 

خواهان را برای خوانندگان ارمنی دارد.
لغو هفته فیلم لهستان در ایران

هفته فیلم سینمای لهستان در ایران به دستور حسین انتظامی لغو شد. به 
گزارش خبرنگار ایلنا، حسین انتظامی )سرپرست سازمان سینمایی( در توئیتر 
خود نوش���ت: ایران اقوام و ملل مختلف به ویژه  لهس���تانی ها را در شرایط 
سخت با آغوش باز میزبانی کرده است. میهمان که حرمت میزبان را نگاه 
ندارد نمی تواند انتظار داشته باشد به میهمانی خود ادامه دهد. به پاس عزت 
ایران و ایرانی، برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران موکول به رفتارمناسب 
ورش���و خواهد ش���د.  به گزارش ایلنا، قرار است اجاس بین المللی درباره 
خاورمیانه با محوریت ایران به ابتکار آمریکا طی روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه 
)۲۴ و ۲۵ بهمن( با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف خاورمیانه، آسیا، 

اروپا و آفریقا برگزار شود.
پخش مستندی درباره  زندگی فتح اه مجتبایی

همزمان با اختتامیه جایزه دکتر فتح اه مجتبایی فیلم مستندی نیز در این 
باره در موسسه شهرکتاب پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، بر اساس اعام روابط عمومی 
شهرکتاب هم زمان با مراسم اهدای جوایز هشتمین دوره  جایزه  دکتر مجتبایی، 
از ساعت ۱۶، فیلم مستند کوتاهی با نام »مدار نقطه ی بینش« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی خشایار طیار در مرکز فرهنگی شهر کتاب برای عاقه مندان نمایش 
داده می شود. دوستداران فرهنگ و ادب فارسی و عاقه مندان به آراء و آثار 
دکتر مجتبایی می توانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید 

بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه  سوم مراجعه کنند.

معاون کتابخانه ملی: بسیاری از نُسخ خطی 
ارزشمند در حال خروج از کشور هستند

معاون کتابخانه ملی ایران گفت: افرادی که نسخه خطی ارزشمند دارند به 
کتابخانه ملی هدیه دهند، زیرا بسیاری از میراث و نسخه های خطی ارزشمند 

کشور در حال خارج شدن از ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع آثار و پیامدهای 
ترویج فرهنگ اهدای کتاب در جامعه با حضور غامرضا امیرخانی معاون کتابخانه 

ملی ایران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
امیرخانی در ابتدای این برنامه گفت: ما در زمینه اهدای کتاب فردی دچار 

ضعف و اشکال هستیم و هنوز این کار عمیقاً فرهنگ سازی نشده است.
وی به جایگاه وقف در آموزه های دین اس���ام اش���اره کرد و افزود: وقف 
در فرهنگ ایرانی اسامی از جمله در حوزه کتاب سابقه بسیار طوانی دارد و 

خوشبختانه این کار در بسیاری از کتابخانه های کشور ما انجام شده است.
معاون کتابخانه ملی ایران ادامه داد: با وجود اینکه فرهنگ دینی وقف در 
حوزه فرهنگ، علم و کتاب در آموزه های دین اسام وجود دارد اما هم اکنون 
این سنت در کشورهای اروپایی رایج تر است. کتابخانه ملی به عنوان کتابخانه مادر 
شاید نیازی به کتاب نداشته باشد اما می توان یک مبلغ و یا نسخ خطی نفیس را به 
آن هدیه داد. امیرخانی گفت: ارتباط پدیدآورندگان کتاب با جامعه به ویژه کودکان 
و نوجوانان بسیار تأثیرگذار و زیباست. اگر آموزش و پرورش نویسندگان را به 
مدارس به ویژه مناطق محروم دعوت کند فرهنگ سازی این قضیه برای کودکان 
دوچندان خواهد شد. خود ما با اقدامات اشتباه، فرهنگ اهدای کتاب را تضعیف 
کرده ایم. به عنوان مثال برخی کتابخانه های عمومی در سال های گذشته مشخصًا 
به برخی از کتاب های تازه منتشره اجازه ورود نمی دادند و نویسندگانی که در 
جمهوری اسامی مجوز چاپ هم گرفته بودند در لیست سیاه قرار داشتند و آفت 

این کار تضعیف فرهنگ اهدا بود که در سال های گذشته ایجاد شد.
وی همچنی���ن گف���ت: ما باید در مردم این اطمینان خاطر را ایجاد کنیم که 
 از کتابهای اهدایی آنها به نحو احسن استفاده می شود و به دست افراد نیازمند 
می رسد. در اهدای کتاب، مشکل از هدیه گیرنده نیست بلکه مشکل از هدیه 
دهنده است. اگر هدیه دهنده کتاب های مورد عاقه فرد مورد نظر را تشخیص 

دهد تأثیر این کار در فرهنگ سازی اهدای کتاب مضاعف خواهدشد. 
معاون کتابخانه ملی ایران در پایان گفت: کتابخانه ملی به عنوان کتابخانه مادر 
بخش مفصلی به نام بخش اهدا دارد که کتاب ها را به تمامی نقاط محروم کشور 
و حتی خارج از کش���ور برای آش���نایی با تمدن ایران ارسال می کند. افرادی که 
 نسخه خطی ارزشمند دارند به کتابخانه ملی هدیه دهند، زیرا بسیاری از میراث و 

نسخه های خطی ارزشمند کشور در حال خارج شدن از ایران هستند.

بزرگداشت مهدی حجوانی برگزار می شود
 بزرگداش���ت مهدی حجوانی در 
هجدهمین برنامه عصر کتاب از س���وی 

موسسه خانه کتاب برگزار می شود .
به گ���زارش خبرگزاری کتاب ایران 
)ایبن���ا( هجدهمین برنامه عصر کتاب که 
سه شنبه )۲۵ دی ماه ۱۳۹۷( از سوی موسسه 
خانه کتاب برگزار می شود به بزرگداشت 

مهدی حجوانی اختصاص دارد.
 مهدی حجوانی از نویسندگانی است 
که در طول س���ال های طوانی فعالیت 
گسترده ای در زمینه نهادسازی، گسترش 
نش���ریات و مجات تخصصی، پژوهش  در حوزه های نظری و تئوری، 
نقدوبررس���ی و تالیف و ترجمه داش���ته و توانسته بعد از گذشت بیش از 
 ۳۰ س���ال فعالیت جدی و مس���تمر در این حوزه کارنامه  پرباری از خود 

به جا گذارد.
»پژوهشنامه کودک و نوجوان«، »کتاب ماه کودک و نوجوان«،  »انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان«، »جایزه اک پشت پرنده« و ... همه از نام هایی  

است که حجوانی را به یاد ما می آورد.
 عاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند س���اعت ۱۶ سه شنبه 
)۲۵ دی ماه ۱۳۹۷( به سرای کتاب موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقاب، 

خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر مراجعه کنند.

 بزرگداشت دکتر اسامي ندوشن 
در دانشگاه تورنتو

بزرگداشت  مراس���م 
مق���ام علم���ي و فرهنگي 
دکتر محمدعلي اس���امي 
ندوشن عصر ۲۱ دي ۱۳۹۷ 
در دانش���گاه تورنتو)کانادا( 

برگزار شد.
در ای���ن مراس���م که 
با حضور دانش���جویان و 
دوس���تداران فرهنگ برپا 
گردید، دکتر ش���یرین بیاني 
به س���خنراني پرداخت و 
دکتر اس���امي ندوشن نیز 
سخنان کوتاهي ایراد کرد و 

از ایرانیان فرهنگ دوست سپاسگزاري کرد.
دکتر اسامي ندوشن از بزرگترین نویسندگان ایراني است و تازه ترین 
کتاب او که تجدید چاپ شده است »شهرزاد قصه گو« نام دارد. این کتاب 

با افزودن مطلبي تازه، به تازگي تجدید چاپ شده است. 



اخبار كوتاه اقتصادي

امالك به صورت مزايده

با اقساط بلند مدت و بدون كارمزد
ش�ركت �ح�د�� � بهر� ب�ر���� ������� تهر�� � ش�ما� �� نظر ���� تعد��� �� �م���ال� تجا�� �� �� تهر�� �� طريق 

مز�يد� عمومي � به صو�� �قسا� بلند مد� � با تسهيال� �ستثنايي � تخفيفا� پر��خت نقد� به فر�� برساند. 
عالقه مند�� مي تو�نند بر�� كسب �طالعا� بيش���تر به يكي �� ���نامه ها� كثير�النتشا� �يل � يا شما�� تلفن 29 � 88089326 � 021 

تما� حاصل فرمايند. 
    همشهر� � �طالعا� به تا�يخ ها� 1397/10/29 � 1397/11/6

آگهي فروش ويژه

شما�� مجو�: 1397/5480
(نوبت ���)

1�  نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: شركت پااليش گا� فجرجم
2� موضو� مناقصه: �فق جد�� �يل به صو�� فر�خو�� به ���يابي كيفي

شما�� ��يف
موضو� مناقصهمناقصه

نو� مناقصه �� لحا�:تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�
� فر�خو��

� مر�حل بر�سي

حد�� تقريبي
 بر���� ��ليه

(به �يا�)
حد�قل �تبه/ گو�هي

نو� تضمينمبلغ (به �يا�)

197/27
نوسا�� � ساخت 

حوضچه نمك ��حد 
تصفيه �� فا� 2

ضمانتنامه بانكي / 275/000/000
نقد�

� ���يابي كيفي
5/500/000/000� يك مرحله ��

���� بو�� �تبه 5 �بنيه �� سا�ما� 
مديريت � برنامه �يز� � گو�هينامه 

�يمني پيمانكا���

297/28
خدما� تعمير � نگهد��� 
بر� � مكانيك مستغال� 

پااليشگا�
ضمانتنامه بانكي/ 1/421/000/000

نقد�
� ���يابي كيفي
28/421/609/647� يك مرحله ��

���� بو�� تائيديه ����� كا� �� 
كد مربوطه � گو�هينامه �يمني 

پيمانكا���
3� ميز�� � نو� تضمين شركت �� مناقصه: مطابق با جد�� فو� � به صو�� نقد� يا ضمانتنامه بانكي مي باشد.

4� محل� �ما� � مهلت ��يافت �سنا� �ستعال� � ���يابي كيفي: محل ��يافت �سنا� �ستعال� ����� مركز� شركت پااليش گا� فجر جم يا تا�نما� مناقصه گز��� �ما� ��يافت� تكميل � تحويل فرمها� 
�ستعال� ���يابي حد�كثر 14 ��� پس �� ��� �گهي نوبت ��� ���نامه مي باشد. مهلت ���يه پيشنها�ها � با�گشايي �نها پس �� �نجا� ���يابي كيفي به �گاهي مناقصه گر�� �سانيد� مي شو�.

مناقصه گر�� محتر� مي بايست جهت كسب �طالعا� بيشتر به پايگا� �طال� �ساني �لكتر�نيكي �ين شركت به نشاني WWW.FAJRJAM.IR يا به ����: �ستا� بوشهر� شهرستا� جم � 
شركت پااليش گا� فجرجم � �مو� پيمانها(كدپستي 755156154864) مر�جعه � يا با شما�� تلفن 6�31682034�077 تما� حاصل نمايند. ضمنا� فر�خو�� مناقصا� فو� �لذكر �� پايگا� 

�طال� �ساني مناقصا� به نشاني: http://iets.mporg.ir � پايگا� �طال� �ساني شركت ملي نفت �ير�� به نشاني www.shana.ir نيز قابل مشاهد� مي باشد.
���بط عمومي شركت پااليش گا� فجر جم

شركت ملي گا� �ير��
شركت پااليش گا� فجرجم

4 اخبار داخلی
دوشنبه 24 دي  1397ـ    7 جمادي ااول  1440ـ    14  ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27197

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

51/59 دار 

60/48 دار 

 59/48 دار    

1287/53 دار    

 3750000 تومان

3850000 تومان

2000000 تومان

1240000  تومان

675000 تومان

362000 تومان

4200 تومان 

11277/3 تومان

11400 تومان

4816 تومان

13054/8 تومان

13100  تومان

5392/9  تومان

14417/9 تومان

14600  تومان

1143/7  تومان

3093/9  تومان

3100  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(

رئیس کل بانک مرکزی از شروع 
و ش���تاب گرفتن تامین ارز از طریق 

هند، کره جنوبی، چین خبر داد. 
به گ���زارش خبرگزاری صداو 
سیما، عبدالناصر همتی، در یادداشتی 
درفضای مجازی با اش���اره به اینکه 
دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ 
روانی علیه ملت ایران را آغاز کرده 
است، نوشت: اعام اجماع بین المللی 
علی���ه ایران آن هم در ضعیف ترین 
کش���ور اروپایی، ادعای عدم تمدید 
معافیت های نفت���ی آن هم بعد از 
س���ابقه قبلی عقب نشینی از اینکه 
قبا می خواست صادرات نفت ایران 
را به صفر برس���اند و اظهاراتی نظیر 
آن حاکی از ناامیدی آمریکایی ها از 
مؤثر شدن اقدامات آن ها علیه ایران 

است.
وی گفت: شروع وشتاب گرفتن 
تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی، 
چین و تصمیم به توس���عه مبادات 
و تجارت با ترکیه، عراق و س���ایر 
همس���ایگان در کنار ذخایر مطلوب 
وحضور مؤثر بانک مرکزی در بازار 
ارز، یکبار دیگر تاش دولت آمریکا 
برای تأثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی 

خواهد ساخت. 
رئیس کل بانک مرکزی در پایان 
تاکید کرد: طرح شایعات علیه سیستم 
بانکی هم در این جهت اس���ت که 

هوشیاری مردم عزیز را می طلبد.
خبر دیگر اینکه بانک مرکزی 
از ای���ن پس به ص���ورت روزانه و 
در سه س���اعت مختلف، نرخ ارز 
درصرافی های مجاز را اعام می کند.

همچنین بانک مرکزی با ارسال 

نامه هایی به صادرکنندگانی که کمتر 
از ۵۰ درص���د ارز خود را به چهار 
روش ذکر شده در بخشنامه رفع تعهد 
کرده اند، خواستار تسریع در بازگشت 

ارز حاصل از صادرات آنها شد.
به گزارش مهر، یک مقام مسئول 
در بانک مرک���زی از نامه نگاری با 
صادرکنندگان���ی خبر داد که تاکنون 
کمتر از ۵۰ درصد از ارز حاصل از 
صادرات خود را به شیوه های تعیین 
ش���ده، رفع تعهد کرده و به بانک 
مرکزی ثابت کرده اند که ارز حاصل 
از صادرات آنها به چرخه اقتصاد ایران 

بازگشته است.
وی گفت: وضع صادرات این 
دسته از صادرکنندگان بر اساس اظهار 
گمرک بررسی شده تا مشخص شود 
ظرف هشت ماهه اخیر چه میزان از 

این ارز به کشور بازگشته است. 
در مورد برخی صادرکنندگان، 
اطاعات نشان می دهد که تا به حال 
شیوه بازگشت ارز اظهار نشده و حتی 
اگر هم برای واردات خود صادرکننده 
استفاده شده، به ثبت نرسیده است.

نامبرده گفت: بانک مرکزی به 
هی���چ عنوان حتی وارد مذاکره میان 
صادرکننده و واردکننده هم نشده که 
به چه قیمتی ارز حاصل از صادرات 
را تبادل کرده اند، اما آنها مکلفند که 

آن را در سامانه نیما ثبت کنند.
بر همین اس���اس هم به تازگی 
گزینه ای در سامانه نیما فعال شده که 
صادرکننده اگر ارز را برای واردات 
خود اس���تفاده کرده است، بتواند از 
ابتدای س���ال تاکنون، آن را به ثبت 

رسانده و رفع تعهد ارزی کند.

سخنگوی ستاد بودجه 98 در پاسخ به سخنان 
خطیب نماز جمعه تهران درباره میزان تغییر ایحه 
 بودجه نس���بت به پارس���ال و توجه به تحریم ها 

12 مورد را تشریح کرد. 
به گزارش روابط عمومي س���ازمان برنامه و 
بودجه کش���ور، مژگان خانلو با ابراز امیدواری در 
مورد اینکه برای تشریح ایحه بودجه نزد ائمه جمعه 
سراسر کشور فرصت مناسبی فراهم شود،گفت: با 
اش���راف بر مفاد ایحه بودجه و شرایط حاکم بر 
اقتصاد ملی و مناس���بات بین المللی می توان برای 
انتقال دقیق و امیدآفرین اخبار به مردم زمینه سازی 
شایس���ته داشت. بر این اس���اس ذکر نکات زیر 
درباره ویژگی های پیش بینی شده در ایحه 1398 

ضروری است: 
1- پیش بینی صادرات 1/۵ میلیون بشکه در 
روز با ماحظات حفظ روحیه امیدآفرینی در جامعه 
و مایوس س���ازی دشمنان نظام جمهوری اسامی 
ایران از آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران در مقایس���ه 
با پبش بینی 2/۵ میلیون بشکه در روز برای ایحه 

بودجه سال 97.
2- پیش بینی متوسط قیمت فروش نفت هر 
بش���که ۵4 دار با در نظر گرفتن همه هزینه  های 
مبادله در مقایسه با پیش بینی های صورت گرفته در 
کشورهای نفتی منطقه نظیر پیش بینی 8۰ دار در 

بودجه عربستان.
3- اختص���اص 14 میلی���ارد دار به تامین 
کااهای اساس���ی و نهاده های کشاورزی، دارو و 
تجهیزات پزشکی با نرخ 42۰۰ تومان برای حمایت 

از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی.
4- کاهش نیافت���ن بودجه اعتبارات تملک 

دارایی سرمایه ای و پیش بینی کردن 62 هزار میلیارد 
تومان برای این بخش با وجود محدودیت های منابع 
درآمدی به دلیل آثار اقتصادی قابل توجه در اجرای 

تکمیل پروژه های عمرانی دولت. 
۵- پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل 
و بهره برداری از 167 طرح عمرانی که قابلیت اتمام 
آن در سال 1398 وجود دارد در بخش های مختلف 
اقتصادی از جمله آب، محیط زیست، حمل و نقل، 

آب و فاضاب، بهداشت.
6- پیش بینی سازوکارهای استفاده اهرمی از 
منابع عمومی دولت در بخش تکمیل و بهره برداری 
طرح های عمرانی )تبصره 19( و اشتغال زایی )تبصره 
18( از منظر هم افزایی مالی و تحرک بخش���ی و 
رونق اقتصادی و مش���ارکت هر چه بیشتر بخش 
خصوصی و تعاون���ی در چارچوب قراردادهای 

مشارکت عمومی- خصوصی.
7- مجوز ورود بانک مرکزی به بازار بدهی به 
عنوان ابزار سیاست پولی در جهت مدیریت و کنترل 
نرخ تورم و نرخ های سود و توسعه بازار بدهی و 
خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه 

با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور.
8- توزیع هدفمند یارانه ها با حذف سه دهک 

درآمدی باا در استان ها.
9- بکارگیری سیاس���ت های انضباط مالی از 
طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی به عملکرد در همه 
دستگاه های ملی و استانی با هدف مدیریت هزینه ها 

و افزایش بهره وری.
1۰- اصاحات ساختاری مالی با هدف حذف 
و کاهش هزینه های غیرضروری و منطقی س���ازی 
اندازه دولت از جمله کاهش تعداد مراکز پژوهشی 

وابسته به دستگاه های اجرایی اصلی به یک واحد 
تا پایان سال 1398، توقف تخصیص به پروژه های 
غیرحاکمیتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد، 
توقف صدور مجوز ایج���اد هر گونه واحدهای 
آموزش عال���ی، ادغام واحدهای کوچک آموزش 
عالی در اس���تان ها در یکی از دانشگاه های بزرگ 
استانی، شناسایی و حذف یا ادغام نهادها، سازمان ها 
و فعالیت های موازی در دس���تگاه های اجرایی و 
توقف تخصیص اعتبار به آن فعالیت ها در س���ال 
1398 و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری جدید در 

شهرستان ها و بخش ها.
11- در چارچ���وب افزای���ش درآمدهای 
مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف برخی 
معافیت های غیرضروری مالیاتی پیش بینی شده است 
ک���ه برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هر 
گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادر کنندگان 
منوط به اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات 
کاا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور براساس 
دس���تورالعمل بانک مرکزی جمهوری اس���امی 

است.
12- بر اس���اس فرمان رهبر معظم انقاب، 
اصاحات س���اختاری بودجه در دستور کار ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین شورای عالی 
هماهنگی قواست که بتدریج نتایج آن تقدیم عموم 

مردم بویژه ائمه جمعه می شود.
در همین زمینه تاکید بر بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، بویژه 
از طریق افزایش پایه و پوشش مالیاتی و همچنین 
ممانعت از فرار مالیاتی در دستور کار دولت قرار 

گرفته است.

افزایش ۲4 درصدی فروش 
شرکت های برتر ایرانی

ارائه پیشنهادهایی برای جبران کمبود 
اعتبارات بودجه 98 

 مرکز پژوهش هاي مجلس براي جبران کسري بودجه دولت و افزایش 
منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط جامعه، راهکارهای 
عملیاتی ساماندهی معافیت های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پرمصرف آب و برق 
و گاز، پلکانی کردن مالیات بر حقوق، وضع مالیات بر سود برخی سپرده های 
بانکی،  وضع مالیات بر عایدی س���رمایه )اماک(، وضع مالیات بر خانه های 
لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل، مالیات بر مجموع درآمد 

را پیشنهاد کرد.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس ش���ورای اسامی با انتشار 
گزارشی، ضمن پیش بینی محقق نشدن حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
عمومی دولت در س���ال آینده و تاکید بر ضرورت س���قف گذاری ریالی منابع 
حاصل از فروش نفت، پیش���نهاد قطع رابطه بودجه و نفت و تخصیص 11۵ 
هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت را در جهت مدیریت کسری بودجه بدون 
نفت مطرح کرد و هش���ت راهکار برای افزایش منابع عمومی بدون فش���ار بر 

طبقات درآمدی پایین و متوسط ارائه داد.
در این گزارش با اشاره به اینکه در صورت هدف گذاری »مدیریت کسری 
بودج���ه ب���دون نفت« و با انجام برخی اصاحات برای جلوگیری از فرارهای 
مالیات���ی و تعریف پایه های مالیاتی جدید می توان کس���ری فوق را مدیریت 
کرد،آمده است: کسری بودجه بدون نفت در ایحه بودجه سال 1398 نسبت 
به قانون بودجه س���ال 1397 از افزایش 26 درصدی برخوردار ش���ده و از رقم  
1333 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه س���ال 1397 به 168۵ هزار میلیارد 
ریال در ایحه بودجه سال 1398 افزایش یافته است. برای محاسبه رقم مذکور 
ازم اس���ت خالص دارایی های مالی )26۰ هزار میلیارد ریال( را با منابع نفتی 

)142۵ هزار میلیارد ریال( جمع کرد.
در ادامه این گزارش پیش���نهاد اصلی مرکز پژوهش های مجلس برای 
جبران کس���ری بودجه بدون نفت در س���ال آینده، »سقف گذاری ریالی منابع 

حاصل از نفت« است.
در بخش پایانی این گزارش آمده اس���ت: از جمله ویژگی های بودجه 
عمومی دولت در ایران، وابستگی آن به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت خام 
و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت هم متأثر از سه متغیر 
قیمت نفت خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز )دار(  به ریال است. دو 
متغیر قیمت نفت خام و میزان صادرات از جمله متغیرهای برون زای اقتصاد 
ایران اس���ت که مقدار آنها عاوه بر ش���رایط حاکم بر بازار جهانی نفت، تابع 
تحوات سیاسی است، ازاین رو میزان دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده برای 
آنها با ریسک عدم تحقق مواجه است. بی توجهی به چنین ریسکی، آسیب پذیری 
بودجه دولت را افزایش داده و ورود بودجه های سنواتی به بحث نرخ تبدیل 
دار به ریال موجب شده تا تعیین نرخ ارز، تابع سیاستگذاری مالی )بودجه ای( 
ش���ود و این رابطه میان سیاس���ت بودجه ای )مالی( و متغیر ارزی، سبب ساز 

پیروی سیاست های ارزی از سیاست های بودجه دولت شده است.
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادکرده است: برای کاهش اتکای بودجه 
عمومی دولت به نفت ، منابع حاصل از فروش نفت به عنوان یک منبع پرنوسان 
از منابع بودجه عمومی دولت خارج شده و به عنوان کسری بودجه دولت )یا 

هر عنوان دیگری( نشان داده شود. 
با توجه به هزینه های غیرقابل اجتناب و با در نظر داشتن اعتبار در نظر 
گرفته در قانون برنامه شش���م از محل واگذاری نفت و خالص صادرات گاز 
)11۵۰ هزار میلیارد ریال( پیشنهاد می شود مجموعاً 11۵۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبار به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار گیرد تا مصارف ضروری 

بودجه که امکان عدم انجام آن وجود ندارد، پرداخت شود.

طب���ق آمار مرکز آم���ار ایران 81 میلیون و 
6۰۰ ه���زار نفر جمعیت داریم که از این میزان 
به 77 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه می دهیم که 
ماهانه هم افزایش می یابد. اگر س���امانه باز شود 
هم���ه یارانه می خواهند. یعنی از طریق ثبت نام 
فای���ده ندارد، بلک���ه از طریق حذف و اضافه 
بای���د پیگیری صورت بگیرد، در مجموع تعداد 
77۵48۰1۵ نفر یارانه نقدي در ماه آذر دریافت 
 کردند ضمن آنکه حدود ۵ میلیون نفر هم یارانه 

نمی گیرند.
اکبر ایزدی رئیس س���ازمان هدفمندسازی 
یارانه ها در گفتگو با فارس اظهار داش���ت: از 
ابت���دای اجرای هدفمندی تا اان 94 مرحله و 
مجموعاً  حدود 33۵ هزار میلیارد تومان یارانه 
پرداخت ش���ده است که بزرگترین پرداخت در 

دنیا محسوب می شود.
وی افزود: بعد از سال 89 تا امسال، اولین 
س���الی است که ما عاوه بر اینکه از 12 هزار 
میلیارد تومان بودجه عمومی اس���تفاده نمی کنیم 
33۰۰ میلی���ارد تومان هم برای گندم دادیم که 
از محل منابع سازمان هدفمندی است و 17۵۰ 
میلیارد تومان هم براي بهداشت دادیم که مجموعًا 
حدود 17 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی 

کمک کردیم.
ایزدی با اش���اره به اینکه امسال برای اولین 
بار در تبصره 14 قانون بودجه آمده که نوزادان 
هم باید راستی آزمایی شوند، گفت: موالید جدید 

صرفًا  با تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مش���مول 
دریافت یارانه خواهند شد. البته موالیدی نداریم 
که یارانه اش برقرار نشده باشد. فقط در آذر حدود 
1۵1 هزار نوزاد یارانه گرفتند و کس���انی یارانه 

نگرفتند که سرپرستشان یارانه بگیر نیستند.
وی گفت: برای س���بد غذایی هم 3۰۰۰ 
میلیارد تومان خارج از منابع هدفمندی در نظر 
گرفته شد که 2۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد 
و منتظریم س���ایر گروه های هدف را اعام کنند 
و کمک 2 میلیون و ۵۰ هزار نفر بازنشسته هم 
واریز شد و مرحله بعدی 1۰ تا 11 میلیون نفر 
شاغان تأمین اجتماعی هستند. البته قبًا مشموان 
 بازنشستگی صندوق ها و نیروهای مسلح را پرداخت

 کرده ایم.
وی در باره امکان افزایش یارانه نقدي گفت: 
بستگی به سیاست ها دارد. برای گروه های هدف 
افزای���ش یارانه داریم که جنبه عمومی ندارد و 
از ابتدای پارسال، یارانه مشموان کمیته امداد و 

بهزیستی افزایش یافته است.
عارفیان معاون سازمان هدفمندي یارانه ها 
هم گفت: ساانه یک میلیون و 4۰۰ هزار متولد و 
حدود 4۰ هزار نفر فوتی داریم که حسب مقررات 
گروه اول، ذیل  خانواده اضافه و گروه دوم کسر 
می شوند، حاا اگر گروه دوم سرپرست باشد باید 
سرپرست جدید توسط خانوار در مراکز پلیس + 

1۰ ثبت و جایگزین مشخص شود.

وی اضافه کرد: تا پایان س���ال 96 سازمان 
پانزدهم هر ماه اطاعات را از طریق ثبت احوال 
می گرف���ت و در س���امانه رفاهی زیر مجموعه 
خانوارها اعمال می  ش���د. در ابتدای سال 97 بر 
اساس ماده هفت آئین نامه اجرایی تبصره 14 قانون 
بودجه مقرر شد وزارت رفاه وضع نوزادان متولد 
شده را یکبار بررسی کند. این نتیجه بررسی یعنی 

به نوعی وضع درآمدی خانوار سنجش شود.
معاون س���ازمان هدفمندي یارانه ها افزود: 
در ماه چهارم امسال آئین نامه اجرایی آمد و 17 
تیر بود که وزارت رفاه مکلف به ارائه اطاعات 
شد و در مرداد یارانه متولدین قطع شد که البته 
با وزارت رفاه چندین بار مکاتبه داش���تیم که 
اطاعات متولدین چه شد اما چون با سازوکار 

جدید روبرو شدند کمی زمان برد. 
س���ؤااتی برای وزارت رفاه مطرح بود که 
بحث خود متولد اس���ت یا خانواده آنها. البته 
م���ا به این مباح���ث ورود نکردیم و از 13۰ تا 
14۰ هزار متولد ماهانه قرار شد رقمی را به ما 
اعام کنند تا پرداختی صورت بگیرد. لذا دو تا 
سه ماه پرداخت یارانه عقب افتاد و پنج تا شش 
مکاتبه انجام شد و خواستیم که اعام کنند چون 
خانواده ها به فرمانداری ها مراجعه می کردند که 
نوزاد متولد شده دارند، اما یارانه نگرفته اند که 
در شهریور لیستی را وزارت رفاه داد و آنچه در 
شهریور و مهر پرداخت شد اینگونه بود و اکنون 

وضع طبیعی است.

 وزارت راه وشهرسازی از دیروز با برپایی نخستین 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری در مصلی 
بزرگ تهران، جدیدترین طرح های ساخت مسکن را به 

متقاضیان سرمایه گذاری معرفی کرده است. 
به گزارش خبرنگارما، هدف از برپایی این نمایشگاه 
سه روزه بهبود کیفیت زندگی شهری و روستایی، توسعه 
بازار شهر هوشمند، ارائه آخرین دستاورد های فناوری روز 
در حوزه شهر هوشمند، ایجاد محرک در اقتصاد مسکن، 
کار، اشتغال و کار آفرینی و آشنایی با مفاهیم جدید در 

سازه است.
 همچنین طراحی و شهرسازی، برقراری ارتباط بیشتر 
بین نهاد ه���ای علمی و اجرایی در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی در حوزه مسکن وشهرسازی، بررسی مشکات 
ساخت و ساز های کشور و استفاده از دستاورد ها و تجربیات 
موفق شهر های هوشمند، معرفی پهنه وسیع جذب سرمایه 
و فرصت های س���رمایه گذاری در طرح های مس���کن و 
شهرسازی، جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی 
برای ورود به طرح های مسکن از دیگر اهداف برگزاری 

این نمایشگاه به شمار می رود.
مهندس محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی دیروز 
در حاشیه بازدید از این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: برای 
خروج از رکود در حوزه مسکن ازم است از سیاست های 

انقباضی فاصله بگیریم.
وی با اش���اره به اینکه خبر خوش برای متقاضیان 
مس���کن مهر این است که روند اجرای این طرح به جز 
موارد حقوقی و قضایی از توقف خارج شده و در تاشیم 
تا س���ریعتر به اتمام برسد، در خصوص روند تکمیل و 
تحویل ۵۰۰ هزار واحد مس���کن مهر در کشور ادامه داد: 
از این تعداد 26۰ هزار واحد تکمیل شده و در صورت 
وصل شدن انشعابات تحویل متقاضیان می شود؛ همچنین 
24۰ هزار واحد هم در دست تکمیل است.اسامی با بیان 
اینکه سقف مسکن مهر هنوز بسته نشده است و افرادی 
که در موعد مقرر سهم آورده خود را واریز کرده باشند 
واحد مورد نظر را دریافت می کنند، ادامه داد: اکنون پردیس 
دیگر گنجایش ظرفیت جدید را ندارد و افراد می توانند 

در مسکن مهر پرند یا هشتگرد ثبت نام کنند.
وی به س���اخت 4۰۰ هرار واحد مسکونی تا سال 
14۰۰ اشاره کرد و افزود: نقشه این کار تهیه شده و در 
مناطقی که مشکات حقوقی حل شده است، پیمانکاران 

کار اجرایی را آغاز کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تاشیم تا مسکن 
از رکود خارج شود، تاکید کرد: برای رسیدن به این مهم 
ازم اس���ت تا سیاست های انقباضی را تعطیل کنیم و با 
اجرای طرح هایی مانند تسهیل گری در ساخت و ساز یا 

عرضه زمین به دنبال سیاست های انبساطی باشیم.
وی به کارت اعتباری مصالح هم اشاره کرد و افزود: 
برای اجرای آن در حال مذاکره هستیم تا با کنترل نقدینگی 
و جلوگیری از افزایش قیمت ها، قیمت تمام شده مسکن 
را کاهش دهیم.اسامی هدف از برگزاری این نمایشگاه را 
شتاب در پروژه های بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: 
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این کار محقق خواهد 
شد. در این طرح به دنبال این هستیم تا سرمایه گذاران را 

برای فعالیت در بافت های فرسوده فعال کنیم. 

به گفته وی، این طرح ش���امل احیای بافت فرسوده 
توسط مالکان، احیای بافت توسط سرمایه گذاران و عرضه 
زمین از س���وی دولت و وزارت راه و شهرس���ازی برای 
ساخت مسکن است که در روش سوم خانه اولی ها در 

اولویت خواهند بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه بازآفرینی 
به تمامی اس���تانداران کشور اباغ شده است، گفت: در 
این طرح ساانه 27۰ محله نوسازی و بهسازی می شوند 
و تاکنون 92 ش���رکت ب���رای اجرای این طرح ثبت نام 

کرده اند.
وی ادام���ه داد: همچنین س���اخت 2۰۰ هزار واحد 
مسکونی در شهرهای جدید اباغ شده است که با مشارکت 

بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
همچنین خانم پروانه مافی رئیس کمیسیون مشترک 
درآمد پایدار شهری مجلس شورای اسامی در حاشیه این 

نمایشگاه به خبرنگاران گفت: متأسفانه در ایحه بودجه 98 
کل کشور برای بازسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی، 

ردیف مشخصی دیده نشده است. 
وی بر لزوم تامین مس���کن برای جوانان اشاره کرد 
و افزود: در قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84، ایجاد 
مسکن حمایتی برای خانه اولی ها و زوج های جوان مورد 

تاکید قرار گرفته اما هنوز اجرایی نشده است.
 این گزارش حاکیس���ت دیروز همچنین با حضور 
وزیر راه و شهرسازی از طرح جامع شهر جدید "تیس" 

رونمایی شد 
این شهر قرار است از سوی شرکت عمران شهرهای 
جدید و با سرمایه گذاری مردم برای اسکان 1۰۰ هزار نفر 

در سواحل شمالی دریای عمان احداث شود.
دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی هم در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به 
ضربه بازار مسکن به اجاره نشین ها به خبرنگاران گفت:در 
تهران و دیگر کانشهرها با یک دوگانگی )پارادوکس( در 
بازار مسکن روبرو هستیم. از یک سو در تهران 3۰۰ هزار 
و در اس���تان تهران 4۵۰ هزار واحد خالی داریم که این 
تعداد واحد در تهران می تواند یک میلیون و 2۰۰ هزار 
نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی 

دیگر برای زوج های جوان که به دنبال مسکن ارزان قیمت 
هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.

وی یادآور ش���د: بنابراین تش���ویق و حمایت این 
وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای 
کوچک متراژ خواهد بود و دولت از س���اخت این گونه 
واحدها و همچنین احیای بافت های میانی و فرس���وده 

شهرها حمایت می کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره 
مالیات بر خانه های خالی افزود: قانون اعمال مالیات بر 
خان���ه های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری 
اس���ت که باید اجرا ش���ود، اما ظاهر قضیه این است که 
سامانه ای تشکیل می شود تا بر اساس آن مالیات گرفته 
شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون 34 سامانه دیگر 
باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا 

خانه های خالی شناسایی شوند.

وی ادامه داد: دولت رسماً با طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعام کرده 
است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود. از سوی 
دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه ایحه جایگزین شده و 
ای���ن وزارتخانه طی ماه های آینده ایحه را در دولت و 

سپس مجلس مطرح خواهد کرد.
به گفته مظاهریان، وزارت راه و شهرسازی به دولت 
پیش���نهاد جدیدی ارائه داده که این پیشنهاد هم اکنون در 
کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات 
دولت ارسال شده است و قرار است در برنامه های جاری 
هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، 
مالیات بر خانه های خالی از عهده دولت مرکزی خارج 
شده و به دولت محلی که همان شهرداری ها هستند به 

شکل وصول عوارض واگذار می شود.
به گفته وی، در 9 ماهه امس���ال نس���بت به 9 ماهه 
س���ال قبل قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران 
63/۵ درصد افزایش یافت، تعداد معامات مس���کن هم 
24/۵ درصد با کاهش روبرو ش���د اما تعداد پروانه های 
ساختمانی 14/۵درصد بیشتر شد، بنابراین با توجه به اینکه 
بازار مس���کن 63/۵درصد سوددهی داشت سبب شد تا 

سرمایه ها به سمت این بخش حرکت کند.

مهندس هوش���نگ عش���ایری معاون وزیر راه و 
شهرس���ازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری هم با 
اش���اره به پرداخت تسهیات 11۰ میلیونی به سازندگان 
بافت فرسوده به خبرنگاران گفت:ظرفیت ساخت 7۰هزار 
واحد از سهمیه ساانه 1۰۰هزار واحد مسکونی در بافت 

فرسوده تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه کل منابعی که برای بازآفرینی 
شهری پیش بینی شد 6 هزار میلیارد تومان برای سال 97 
بود و این مبلغ برای همه استانها توزیع شده است، افزود: 
4 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این 6 هزار میلیارد تومان به 
بخش تسهیات نوسازی بافت های فرسوده برای سازندگان 
و مردم س���اکن در این بافت ها تخصیص یافته است و 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای تجهیز دس���تگاه های 
خدماتی در خصوص احداث تاسیسات زیربنایی و روبنایی 

در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: از 4 هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومانی که به تسهیات اختصاص یافته است، 
قرار است به ازای هر واحد مسکونی در کان شهرها و 
تهران ۵۰ میلیون تومان با سود 9 درصد و سایر شهرها 4۰ 
میلیون تومان با سود 9 درصد بدون سپرده گذاری وام داده 
شود. همچنین برای سازندگان هم تا سقف 11۰ میلیون 
تومان بدون سپرده گذاری امکان پرداخت وام وجود دارد 
که ۵۰ میلیون تومان آن با س���ود 9 درصد و 6۰ میلیون 
تومان با س���ود 18 درصد در تهران و کان شهرها و در 
سایر شهرها به شکل 4۰ میلیون تومان با سود 9 درصد 

و 7۰ میلیون تومان با سود 18 درصد است. 
وی ادام���ه داد: تاکنون برای احداث 7۰ هزار واحد 
مسکونی تقاضای صدور پروانه ساختمانی در بافت های 
فرس���وده سراسر کشور ارائه شده که 3۵ هزار واحد آن 
توس���ط انبوه س���ازان و مردم و 3۵ هزار واحد دیگر بر 
روی اراضی دولتی واقع در بافت های فرسوده از سوی 
توس���عه گران درخواست داده شده است. بنابراین تاکنون 
ب���رای 7۰ هزار واح���د از 1۰۰ هزار واحد برنامه هدف 
وزارت راه و شهرس���ازی برای ساخت ساانه 1۰۰ هزار 

واحد مسکونی تقاضا شکل گرفته است.
عشایری در پاسخ به این که تاکنون کدام دستگاه های 
دولتی اراضی خود را در بافت های فرسوده برای اجرای 
برنامه بازآفرینی شهری اختصاص داده اند، اظهار داشت: 
تاکنون اراضی متعلق به دس���تگاههای تابعه وزارت راه 
و شهرسازی و ش���هرداری تهران و همچنین زمین های 
شهرداری های 8 شهر دیگر اراضی خود را معادل 1/6میلیون 
متر مربع که آماده ساخت 3۵ هزار واحد مسکونی هستند، 
برای اجرای برنامه بازآفرینی ش���هری ارائه داده اند. در 
خصوص س���ایر دستگاهها هم در حال پیگیری هستیم. 
وزارت نیرو هم 1۰ هکتار بافت فرسوده دارد که 3 هکتار 

آن مستحدثات است.
وی تاکید کرد: به دس���تور رئیس جمهور قرار است 
ع���اوه بر اراضی دولتی واقع در بافت های فرس���وده 
ه���دف، اراضی واقع در محات همجوار بافصل هم به 
ای���ن بخش اختصاص یابد. مثا با توجه به اینکه محله 
فرحزاد تهران محله هدف بازآفرینی شهری است، محله 
همجوار آن که سعادت آباد است هم شامل دستور رئیس 

جمهوری می شود.

260 هزار مسكن مهر آماده تحويل به متقاضيان است    همتی: تأمین ارز در کشور
 شتاب گرفته است

الزام اجرای مصوبات ستاداقتصادی 
برای دستگاه ها

 اجرای مصوبات و تصمیمات س���تاد اقتصادی کش���ور برای تمامی 
دستگاه ها از جمله صدا و سیما الزامی است.

دکترعبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور و رئیس ستاد اطاع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی کشور در دوازدهمین نشست این ستاد ضمن تاکید بر 
هماهنگی قوا و دستگاه های اجرایی در اطاع رسانی درست و به موقع 
و اس���تفاده از اطاعات صحیح در تمام حوزه ها بوی  ژه مباحث اقتصادی، 
از رس���انه های گروهی به وی ژه صدا و س���یما خواست در طرح مسائل و 
موارد اقتصادی بویژه موضوعات مرتبط با بودجه سال آینده از افراد مطلع 
و آگاه به موضوع در کنار نمایندگانی از دس���تگاه های اجرایی مربوط به 

موضوع دعوت کنند.
وی گفت: رسانه ها و صدا و سیما باید مراقبت کنند که انتقادات کاما 
منصفانه و کارشناسی ارائه شود چرا که ارائه برخی اطاعات ناقص برغم 
تاش های صورت گرفته برای برون رفت از مشکات اقتصادی می تواند 

موجب قضاوت های نادرست شود.
وزیر کشور تصریح کرد: دستگاه ها در مقابل انتشار اطاعات نادرست 
اقتصادی به جای پاسخگوئی، منفعانه عمل نکنند؛ اگر اینگونه موارد مدیریت 
نش���ود، کار س���خت تر خواهد شد.وی با اشاره به گزارش نهادهای عضو 
درخصوص تأمین نیازهای ضروری کشور اظهار داشت: برای جلوگیری از 
هرگونه سوء استفاده احتمالی باید مراقبت ازم از مبدأ تا مقصد از سوی 

شبکه های نظارت و توزیع صورت گیرد.
رئیس س���تاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به در 
پیش بودن جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، از استان ها 
خواس���ت پیگیر طرح های بزرگ ملی و آماده افتتاح باش���ند و در ادامه 
با تأکید بر تاش س���تادهای مجری طرح های ویژه نوروزی برای تأمین 
نیازهای مردم در آس���تانه س���ال نو گفت: اصناف هم می توانند با ظرفیت 
 مردمی خود پای کار بیایند تا شاهد نشاط اجتماعی در آستانه ورود به سال 

جدید باشیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: س���تاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور، نهادی نوپاست و در طول مدت فعالیت خود تاش کرده با کمک 
سایر دستگاه ها به بهبود روند کارها کمک کند هر چند که معتقدیم این 

ستاد می تواند در آینده بهتر هم عمل کند.

تعداد یارانه بگیران از 77/5 میلیون نفر گذشت

اعام میزان عیدی کارکنان مشمول قانون کار
میزان عیدی پایان س���ال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل 
2 میلی���ون و 222 ه���زار توم���ان و حداکثر عیدی 3 میلیون و 333 هزار و 

8۰۰ تومان است.
  مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال 
کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل 
دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود.البته قانون کار برای عیدی پایان سال 
سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه 

مصوب 97 که یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان است، بیشتر شود.
با توجه به اینکه حداقل دس���تمزد کارگران برای س���ال 97 در شورای 
عالی کار یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان تعیین شده، بنابراین عیدی 
کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است،مبلغ 2 میلیون و 222 هزار 

و ۵38 تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.
سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این 
میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت 
می کنند به شرطی که میزان عیدی آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب 

شورای عالی کار )یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان( بیشتر نشود.
 بنابراین حداکثر عیدی پایان س���ال تمام کارکنان مش���مول قانون کار
 3 میلیون و 333 هزار و 8۰7 هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق 
پایه از این س���قف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان 3 میلیون و 
333 هزار و 8۰7 تومان خواهد بود.همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال 
در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه 
پرداخت حق بیمه آنها محاس���به خواهد ش���د. این گروه از شاغان باید دو 
برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر 12 ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد 

ماه کارکرد خود کنند. 

واریز وجه سبد معیشت کارگران تا چهارشنبه
سازمان برنامه و بودجه از واریز وجه سبد معیشت کارگران تا چهارشنبه 
آینده خبرداد. به گزارش مهر، س���ازمان برنامه و بودجه اعام کرد: این 
سازمان پیرو مصوبه هیأت وزیران در باره دستورالعمل بسته کمک جبرانی 
 و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه موضوع تصویب نامه مورخ
28/ 8/ 1397، آمار بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی را بعد از بررسی های 
متعدد و رفع همپوشانی در مورد بیمه شدگانی که از محل این گروه ها 
و جمعیت های هدف کمک معیشت گرفته و همچنین خانوارهایی که 
با درآمد کمتر از 3 میلیون تومان در ماه مش���خص ش���ده اند به سازمان 

برنامه و بودجه ارائه کرد.

تراکنش های بانکی با موبایل محدود شد
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش ها با موبایل محدود 

شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، افرادی که قصد تراکنش های 
موبایلی دارند باید سیمکارت به نام فرد و کارت بانکی هم به نام شخص 

استفاده کننده باشد.

فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران دائمی شد
بان���ک مرکزی پس از طی کردن مراحل قانونی، مجوز دائمی فعالیت 

بانک قرض الحسنه مهر ایران را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
باتوجه به شاخص های مطلوب و شایسته بانک قرض الحسنه مهرایران در 
حوزه های مختلف بانکداری از جمله کفایت سرمایه 27 درصدی، رشد مثبت 
منابع قرض الحسنه، پایین بودن میزان مطالبات بانکی به میزان یک درصد، 
پیشگامی در عرصه های بانکداری الکترونیک، شفافیت عملکرد مالی و ... با 

اعطای مجوز رسمی، فعالیت این بانک را دائمی کرد.
در متن این مجوز آمده اس���ت: پیرو مجوز موقت فعالیت مورخ شش 
شهریور سال 1387 بدین وسیله با ادامه فعالیت آن بانک در چارچوب قانون 
پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و 
اعتبار، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات 

ذیربط موافقت به عمل می آید.
توسعه فرهنگ پسندیده قرض الحسنه، حفظ حقوق سپرده گذاران، تطبیق 
ساختار آن بانک با ضوابط و مقررات ذیربط از اهم مواردی است که انتظار 

می رود توسط مدیران و کارکنان آن بانک مورد توجه قرار گیرد.

تشریح 1۲ ویژگی پیش بینی شده در ایحه بودجه سال آینده 

هندوستان بطور رسمی اعام کرد: 
بندر چابهار ایران قابل  اعتمادترین مسیر 
تجاری برای انتقال کاا به افغانستان و 

دیگر کشورهای منطقه است.
ب���ه گزارش ایرنا ب���ه نقل از 
روزنامه بیزینس استاندارد، »سوشما 
س���واراج« وزیر ام���ور خارجه هند 
دیروز در نشست وزرای امور خارجه 
کش���ورهای هند-آسیای مرکزی و با 
مشارکت افغانستان تصریح کرد: بندر 
چابهار می تواند به عنوان بهترین الگوی 
مشارکت میان سه کشور هند، افغانستان 
و ایران برای پشت سر گذاشتن موانع 
در رسیدن به اهداف مشترک به  حساب 
آید.وی با اشاره به تاش های مشترک 

میان هند، ایران و افغانستان برای توسعه 
بندر چابهار در ایران گفت، این بندر 
قابل اعتمادترین مس���یر برای اتصال 
افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی 
است.وزیر خارجه دهلی نو یادآور شد: 
هند پیش از این توانست اولین محموله 
گندم خود را از طریق بندر چابهار به 
افغانستان ارسال کند. در ماه گذشته 
هم یک ش���رکت هندی دفتر خود را 

در چابهار افتتاح  کرد.
وی گفت: هند همچنین به دنبال 
توسعه راه آهن چابهار-زاهدان نزدیک 
به مس���یر جاده زرنج دامام است که 
هند پیش از این در افغانستان ساخته 

است.

هند، چابهار را قابل اعتماد ترین مسیر ترانزیتی 
اعام کرد 

سازوکارمالی اتحادیه اروپا با ایران به 
زودی به نتیجه می رسد

 اروپایی ها تمام تاش خود را به کار بس���ته اند تا س���ازوکار مالی 
با ایران به نتیجه برس���انند و مدت زمان زیادی نخواهد گذش���ت که این 

سازوکار مالی به نتیجه برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و س���یما، امیرحس���ین زمانی نیا معاون 
وزی���ر نفت در همایش اتحادیه صادرکننده���ای فراورده های نفتی با 
بی���ان اینکه تم���اس اروپایی ها برای راه اندازی این س���ازو کار مالی 
روزانه در حال انجام اس���ت، گفت: با وجود فش���ارهای آمریکا هیچ 
 کدام از مقامات اروپایی راه اندازی این س���ازوکار مالی را غیر ممکن

 ندانسته اند.
وی با بیان اینکه اگر سازوکار مالی اروپا اجرایی شود کمک زیادی 
به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و سایر کشورها خواهد 
کرد، گفت: البته این س���ازو کار مالی حال همه مش���کات نیست و ما 
هم منتظر راه اندازی این سازوکار نیستیم و اقدامات خود را در نبود این 

سازوکار ادامه می دهیم. 

ارزیابی ۵۰۰ شرکت برتر کشور 
در سال گذشته نشان می دهد میزان 
فروش شرکت های ایرانی 24 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال پیش از 

آن افزایش یافته است.
دکترابوالفض���ل کیانی رئیس 
سازمان مدیریت صنعتی دیروز در 
جمع خبرنگاران با بیان این مطلب 
گفت: هشتم بهمن امسال برای بیست 
و یکمین س���ال متوالی شرکت های 
برتر ایرانی را رتبه بندی می کنیم و 
۵۰۰ شرکت بزرگ و موثر در اقتصاد 

کشور معرفی می شوند.
وی با اش���اره به اینکه  ارزش 
افزوده این ۵۰۰ شرکت در سال 96 
مع���ادل 14 درصد تولید ناخالص 
داخلی اس���ت، گف���ت:  صادرات 
غیرنفتی کش���ور در سال 96 حدود 
47 میلی���ارد دار بوده که این ۵۰۰ 
ش���رکت 26 میلیارد دار معادل ۵6 
درصد صادرات غیرنفتی را به خود 

اختصاص داده اند.
وی افزود: این ۵۰۰ ش���رکت 
بیش از 64۰ ه���زار میلیارد تومان 
در س���ال 96 فروش داشته اند که 
می���زان فروش و درآمد، اصلی ترین 
معیار برای انتخاب شرکت های برتر 

بوده است.
کیانی درباره شاخص های رتبه 
بندی شرکت های برتر ایرانی گفت: 
33 شاخص مورد بررسی قرار گرفته 
است که مهمترین آن ها میزان فروش 

یا درآمد، بزرگی ش���رکت ها، رشد 
شرکت، تعداد کارکنان، سودآوری، 
بهره وری، می���زان صادرات،  تاب 
آوری، دانش بنیان بودن، توسعه، بهره 
وری، داخلی سازی و ارتقای کیفیت 

بوده است.
رئیس سازمان مدیریت صنعتی 
ادامه داد:  رتبه بندی شرکت های ایرانی 
به شفاف سازی فضای کسب و کار، 
تعیین میزان اثرگذاری شرکت ها در 
اقتصاد ملی و گسترش رقابت بین 

بنگاه های اقتصادی کمک می کند.
کیانی گفت: ارزیابی ها نش���ان 
می دهد که از نظر میزان فروش در 
شرکت های برتر، بانک ها و موسسات 
مالی 26 درصد، پتروش���یمی ها 14 
درصد، فرآورده های نفتی 13 درصد، 
فلزات اساس���ی 7 درصد و وسایل 
نقلی���ه 6 درص���د کل فروش ها را 
ب���ه خود اختصاص داده اند. از نظر 
صادرات هم پتروشیمی ها ۵۰ درصد،  
فرآورده های نفتی 1۰ درصد، فلزات 
17 درص���د و ش���رکت های چند 
رشته ای 4 درصد از صادرات را به 

خود اختصاص داده اند.
کیان���ی گفت: از نظر س���هم 
شرکت های بزرگ در اقتصاد دنیا،  

آمریکا سهم 3۰ درصدی، چین 22 
درصد، ژاپ���ن 9/7 درصد،   آلمان 
6/7 درصد، فرانس���ه ۵/6 درصد و 
انگلیس 4 درصد این سهم را به خود 

اختصاص داده است. 

آغاز مجدد فعالیت قطارهای پرسرعت از چهارشنبه 
 درحالی که فروش بلیت قطارهای پرسرعت از پانزدهم دی به دلیل باارفتن 
نرخ ارز و تأمین نشدن نیازهای ارزی شرکت های حمل و نقل ریلی متوقف 

شده بود، عرضه بلیت این قطارها )ترنست( دیروز از سرگرفته شد.
محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان این مطلب گفت: 
فعالیت این قطارها از چهارشنبه )پس فردا( با دو دستگاه ترن ست آغاز می شود و 

از ابتدای هفته آینده با چهار تا پنج ترن ست کار خود را دنبال می کنیم.
وی در مورد تصمیم اتخاذ ش���ده در ارتباط با مش���کات مالی مربوط به 
فعالیت این قطارها  اظهار داشت: علی رغم وجود برخی مشکات با کمک های 
صورت گرفته از س���وی س���ازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی فعالیت مربوط به ترن ست ها را از سرگرفته ایم.



55دوشنبه 24 دي  1397ـ   7 جمادي االول 1440ـ   14 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27197 گزارش
ــت.  ــاد، خانه اي دور از خانه اس خانه عم
ــتان هاي مختلف براي  ــه از شهرس كودكاني ك
ــاري خود به  ــتخوان و درمان بيم پيوند مغزاس
ــود را در اين  ــد، دوران نقاهت خ تهران مي آين
ــه اغلب خانواده هاي  خانه مي گذرانند. دغدغ
آنها اين است كه فرزندشان دوران پس از پيوند 
ــب و پاكيزه  ــتخوان را در محيطي مناس مغزاس
ــودي و درمانش باالتر  ــد تا احتمال بهب بگذران
ــاي محل اقامت و دارو  برود. همچنين هزينه ه
و رفت وآمد و آزمايش هاي پزشكي و جراحي 
ــياري از اين  ــورد و خوراك براي بس و تهيه خ

خانواده ها نگران كننده است.
ــت كه اين  خانه عماد مركز خيريه اي اس
ــط خانگي و صميمي  امكانات را در يك محي
براي خانواده ها فراهم مي كند تا آنها جز درمان 
ــان دغدغه ديگري نداشته باشند. اين  فرزندش
خانه به ياد عماد شامخي نامگذاري شده است.

داستان زندگي عماد
داستان زندگي عماد را مادربزرگش افسانه 
ــهيدي برايم تعريف مي كند كه در حال  قوام ش
حاضر، مدير خانه عماد است. او مي گويد: «نوه 
من دوسال پيش، در دوراني كه دامادم براي اخذ 
دكترا به همراه دخترم زينب به آمريكا رفته بود 
ــر كوچك ترم كنكور  به دنيا آمد. آن زمان دخت
داشت و من از قبل به زينب گفته بودم كه فقط 
بعد از كنكور خواهرش مي توانم پيش آنها بروم. 
عماد پنج هفته زودتر از موعد در ماه ارديبهشت 
ــتم تا مهرماه براي ديدن  متولد شد و من نتوانس
ــدت زينب و  ــفر كنم. در اين م او به آمريكا س
ــرش براي آن كه نگران نشوم و نگراني را  همس
ــل نكنم، واقعيت هايي را  به دختر كوچكم منتق
ــندرم  درباره عماد به من نگفته بودند. عماد س
ــي هم رنج  ــت و از يك بيماري قلب داون داش
ــكيل نشده بود. به  مي برد كه نيمي از قلبش تش
ــيار نادري  پدرش گفته بودند در دنيا تعداد بس
ــكل را به شكل توأمان  از افرادي كه اين دو مش

داشته باشند، گزارش شده است.

ــم تعريف كرد كه وقتي  دامادم بعدها براي
ــكالتش با او  عماد به دنيا آمد و دكتر درباره مش
حرف زد، مانده بود كه چطور اين مسايل را به 
ــاعت كه وارد  همسرش بگويد. بعد از چندس
ــيد عماد  ــد، زينب با ديدن قيافه او پرس اتاق ش
ــندرم داون  نمي مانَد؟ دامادم گفت چرا، ولي س

دارد. زينب گفت چه جالب! چه خوب! 
ــب گفتم من اگر يك لك  بعدها من به زين
ــورت  ــود، با هزار نفر مش در صورت بچه ام ب
مي كردم، تو به كجاي اين خبر مي گويي جالب 
ــت از اين كه حس مي كنم  و خوب؟ زينب گف
خدا براي من برنامه خاصي دارد خوشحالم. او 
به همسرش گفت يحيي! هنر ما اين است كه با 
ــاد زندگي كنيم. واقعًا  وجود اين بچه بتوانيم ش

هم همين كار را كردند.»
ــهيدي در ادامه از احساسات  خانم قوام ش
ــران بودم،  ــرف مي زند: وقتي در اي خودش ح
ــتم و بيشتر به فكر  حس عميقي به عماد نداش
دخترم بودم كه رفاه و آسايش او تحت تأثير اين 

ــت. وقتي به آمريكا  موضوع قرار خواهد گرف
رفتم شب اول در شهر ديگري اقامت داشتم و 
با آن كه غريب و تنها بودم، فكر مي كردم خوب 
ــودم خلوت كنم و  ــت كه فرصت دارم با خ اس
براي ديدن عماد آماده شوم. فرداي آن روز با اين 
نگراني كه نكند بچه را دوست نداشته باشم به 
بيمارستان رفتم. ولي عماد از همان لحظه اول به 
دلم نشست، به طوري كه بعد از مدتي به دخترم 

گفتم من عاشق بچه هاي سندرم داون شدم! 

خانه هاي رونالد مك دونالد
ــتان  عماد پس از تولد بالفاصله به بيمارس
ــهر محل زندگي  ــد كه از ش مجهزي منتقل ش
والدينش دور بود. او حدود هفت ماه از زندگي 
كوتاه يك ساله اش را در بيمارستان هاي كودكان 
در شهرهاي ِهرشي، اورالندو و فيالدلفيا گذراند. 
ــت مالي والدين عماد به عنوان  باتوجه به وضعي
دانشجو و غيرقابل پيش بيني بودن مدت درمان، 
تهيه محلي براي خواب مي توانست دغدغه اي 
ــره اي به نام  ــد اما آنها با خيريه زنجي جدي باش
ــنا شدند كه براي  «خانه رونالد مك دونالد» آش

ــاي بيماران و برخي از بيماران  اقامت خانواده ه
ــده بود و به صورت رايگان يا با هزينه  ساخته ش

بسيار اندك در اختيارشان قرار مي گرفت.
ــهيدي مى گويد: اين خانه ها  خانم قوام ش
ــباب بازي و  ــت، پر از اس فضايي رويايي داش
شكالت و غذا و امكانات مختلف بود و حس 
ــاط و زيبايي مي بخشيد. گروه هاي  وجد و نش
ــبت هاي  ــم مي آمدند و به مناس نيكوكاران دائ
ــاد و سرگرم مي كردند. هر  مختلف بچه ها را ش
ــورپرايزها  ــيريني تازه و انواع س روز با بوي ش
روبه رو مي شديم. ما در آمريكا سه همراه سرا را 
تجربه كرديم. يك روز در نخستين خانه رونالد 
مك دونالد كه بيش از نيم قرن پيش ساخته شده 
ــديم كه اولين بار خانه  است، با خانمي آشنا ش
ــدا كرده بود. به او  كوچكش را براي اين كار اه
ــت!  ــه چه كار جالبي كرده اس غبطه خوردم ك
ــه چطور در  ــاد آنها مي افتم ك هنوز گاهي به ي

مورد همه چيز فكر كرده بودند، از اتاق ورزش 
ــويي و خشك كن. ماهي يك  گرفته تا لباس ش
ــا را كوتاه مي كرد.  ــگر مي آمد و موه بار آرايش
امكان گردش و انجام ماساژ براي ريلكسيشن 
ــد و براي بچه ها  ــت. نوازنده مي آم وجود داش
ــي در روحيه ما و  ــه اينها خيل مي نواخت. هم

خانواده هاي ديگر مؤثر بود.
مدير خانه عماد مي افزايد: يك نكته قابل 
ــيش در آرامش بخشيدن  توجه، نقش قوي كش
ــيار آرام بخش  ــود. حرف هاي او بس به آدمها ب
بود و حتي وقتي والدين درباره مسأله اي مردد 
مي شدند مي گفت خداوند حقيقت را به دلتان 
ــا يك خانواده  ــام خواهد كرد. حتي در آنج اله
چند كودك مبتال به سندرم داون را به فرزندي 
ــفانه نقش  ــور ما متأس ــه بودند. در كش پذيرفت

آدمهاي معنوي كمرنگ است. 
ــات را  ــه همه خدم ــز ك ــود آن مرك وج
به رايگان در اختيار همراهان بيماران قرار مي داد 
ــد تنها دغدغه خانواده ها بودن در  باعث مي ش

كنار فرزندشان باشد. ما تا آخرين لحظه زندگي 
ــذت برديم، چون  ــار او ل ــاد از بودن در كن عم

نگراني ديگري نداشتيم.

وداع با عماد
مدير خانه عماد از انرژي فراوان دخترش 
ــردن لحظه لحظه زندگي عماد  براي ماندگار ك
ــفارش  مي گويد: «زينب ويلچر مخصوصي س
ــتگاه هاي عماد را به  داده بود تا بتواند همه دس
آن وصل كند و او را به هرجا كه  خواست ببرد. 
مي گفت نمي خواهم پسرم يك گوشه بخوابد 
و به عنوان مريض به او نگاه كنم. او را با خود به 
همه جا مي برد، از كالس قرآن گرفته تا بوستون، 

واشنگتن و اورالندو.

ــال گذشته بود  ــب چله س روز بعد از ش
ــد و او را به بيمارستاني در  كه حال عماد بد ش
ــد دور ريه اش  ــم. دكترها گفتن اورالندو بردي
ــت.  ــده و وضعيتش وخيم اس مايعي جمع ش
ــت. عماد را  زينب انتظار چنين چيزي را نداش
ــه در فيالدلفيا منتقل  ــتان ري به بهترين بيمارس

كرديم.» 
خانم قوام شهيدي با بغضي در گلو و قطره 
ــم، روزهاي آخر زندگي  اشكي در گوشه چش
كوتاه عماد را به خاطر مي آورد. معلوم است كه 

حتي يادآوري صورت معصوم و لبخند شيرين 
نوه كوچكش، دلش را تنگ مي كند. او مي گويد: 
شايد فقط دوبار گريه زينب را ديدم كه آن دوبار 
ــت. يك بار كه  هم ربطي به بيماري عماد نداش
عماد بستري بود و تولد زينب را در خانه  رونالد 
مك دونالد جشن گرفته بوديم، او با بغض گفت 
ــت و كاش او هم پيش ما  جاي عماد خالي اس

بود.  
فرشته كوچك در ارديبهشت سال 1396 
ــار روز از عمرش  ــال و چه وقتي فقط يك س
مي گذشت به آسمان برگشت. از روي خطوط 
ــت او كه معموال در بچه هاي مبتال به  كف دس
سندرم داون تنها شامل يك خط پررنگ است، 
ــه پدر و  ــت كردند و ب ــب گچي درس يك قال

مادرش هديه دادند. چهار پنج ساعت هم عماد 
ــفيد  ــي از لباس هاي حوله اي س را كه با پوشش
ــده در مكه شده بود،  شبيه فرشته هاي ُمحرم ش
ــا همديگر  ــتند تا ب ــواده اش تنها گذاش با خان

خداحافظي كنند.

سفر به ايران
خانم قوام شهيدي مي گويد: زينب و يحيي 
ــام دوران زندگي با عماد به خانواده هايي  در تم
ــان در ايران بودند  كه در شرايط مشابه خودش

ــمي  فكر مي كردند. بعد از فوت عماد در مراس
ــان را در  ــد، تصميمش ــش گرفته بودن كه براي
ــيس خانه عماد در ايران اعالم كردند  مورد تأس
ــم  ــتند به رس ــان هم كه مي خواس و دوستانش
آمريكايي ها به ياد عماد به خيريه اي كمك كنند، 

اولين پول ها را براي خانه عماد جمع كردند.
ــيد كه خواهرم از  مدتي بعد از آن خبر رس
ــت و من به ايران برگشتم. اين خبر  دنيا رفته اس
براي من كه يك سال بود خواهرم را نديده بودم 
ــوك بزرگي بود و چيزي از آن روزها به ياد  ش
نمي آورم. يادم نيست چطور سوار هواپيما شدم 
ــردم و چطور خودم را  و كجا هواپيما عوض ك
ــم پرت بود كه  به ايران رساندم. آن قدر حواس

ممكن بود كتاب را در يخچال بگذارم. 

ــه ده ماه  ــالي من ك ــم براي تس زينب ه
ــد، ضمن آن كه  ــش آنها بودم به ايران آم بود پي
مي خواست كار تأسيس خانه عماد را پيگيري 
ــب به مراكز مختلف  كند. هر روز از صبح تا ش
ــور و محك  ــد، دهش پ ــاي امي ــل خيريه ه مث
ــان، بيرجند و  ــر مي زد. به مركز مهرانه زنج س

شهرهاي ديگر رفت. 
ــرا براي  ــك همراه س ــت ي اول مي خواس
ــدازد و تجربه اي را كه در  همراهان بيمار راه بين
آمريكا داشتيم به ايران منتقل كند، ولي پزشكان 

گفتند واجب تر از همراه سرا، مكان بهداشتي و 
ــود از بچه ها بعد از پيوند  مناسبي است كه بش
ــرد. بعد از  ــتخوان در آنجا نگهداري ك مغزاس
ــكا برگردد.  ــد به آمري پنج ماه زينب مجبور ش
دختر ديگرم دنبال كارها رفت و اين ساختمان 
سه طبقه را با پانصدميليون تومان رهن كرديم. 
ــت باعث شد  فوت خواهرم كه فرزندي نداش
ــن كار اختصاص بدهيم و  ــوال او را هم به اي ام
ــباب و اثاثيه اش را هم مردم اهدا  90 درصد اس

كردند. مثال مادري فوت كرده بود و بچه هايش 
ــت  كه در آمريكا زندگي مي كنند و بعد از گذش
سه سال هنوز دلشان نيامده بود به خانه او دست 
بزنند، بعد از آشنايي با خانه عماد وسايل خانه 

مادرشان را به اينجا هديه دادند. 

لزوم همراهي با خانواده هاي بيماران
ــهيدي مي گويد: بعد از تولد  خانم قوام ش
عماد دخترم هميشه به فكر خانواده هاي بيماران 
ــان! ماه رمضان به جاي  بود. به من مي گفت مام
ــراي خانواده هاي  ــز و ب ــي دادن، غذا بپ مهمان

بيماران در كنار بيمارستان ها ببر.
ــتان   من مي ديدم كه خانم ها كنار بيمارس
ــته اند و ديدنشان در آن شرايط  روي مقوا نشس
ــلي دادن به  دردناك بود. حتي يك بار براي تس
خانواده  كودكي كه از دنيا رفته بود به بيمارستان 

ــاط روي پتو  ــر آفتاب در حي ــم و ديدم زي رفت
نشسته اند و عزاداري مي كنند.

او مي افزايد: زينب بروشورهاي مربوط به 
ــن داده و گفته بود در  ــندرم داون را هم به م س
ايران هنوز مادرها بچه هاي مبتال به اين سندرم 
را از ديگران پنهان مي كنند. به خاطر همين يك 
فرد مبتال به سندرم داون را مي بيني كه چهل ساله 
است اما كتش را هم نمي تواند بپوشد. درحالي 
ــان را  كه اين بچه ها هم توانمندي هاي خودش

دارند. 
پزشك به زينب گفته بود بچه تو همان قدر 
ــت كه تو باور داشته باشي و زينب  توانمند اس
ــورها را براي مادران  به من مي گفت اين بروش
ايراني ببر تا در لحظه اول كه با واقعيت مشكل 
فرزندشان مواجه مي شوند كمتر غصه بخورند.

برنامه ريزي و مديريت
ــاد اقامت  ــه در خانه عم خانواده هايي ك
ــت و از روي برنامه اتاق ها را تميز  دارند، به نوب
مي كنند. اينجا درست مثل خانه خودشان است 
ــته باشد. زينب از اول  اما كارها بايد برنامه داش
ــتمي  ــكل سيس هم معتقد بود كه كار بايد به ش

انجام شود نه هيأتي. 
ــن موضوع  ــا بيان اي ــه عماد ب مدير خان
ــه رونالد  ــئوالن خان ــب با مس ــد: زين مي گوي
ــود و آنها اجازه داده  مك دونالد صحبت كرده ب
ــاره نحوه اداره  ــه او تمامي مدارك درب بودند ك

چنين مركزي را بگيرد و استفاده كند. 
ــگاه  ــجوي دانش ــي دانش ــب و يحي زين
ــك تيمي از  ــه كم ــد و ب ــريف بودن صنعتي ش
ــته هاي مديريت  بچه هاي اين دانشگاه در رش
ــي صنايع مدت ها وقت صرف ايجاد  و مهندس
يك مدل يكپارچه مديريتي براي همراه سراها و 

اقامت هاي بيماران كردند. 
خانم قوام شهيدي با لبخندي از سر رضايت 

ــراهاي  ــد: اگرچه ما امكانات همراه س مي افزاي
آمريكايي را نداريم اما من مي گويم روح مركز 
ما بهتر است. روزهايي كه مربي پيالتس داريم 
ــد. كالس  ــا موج مي زن ــعف دراينج شوروش

چهل تكه دوزي و اوريگامي هم داريم.  

گفتگو با مادر عماد
چقدر دل آدم بايد دريايي باشد كه تجربه 
دشوار بيماري و فقدان فرزندش را به تجربه اي 
خيرخواهانه پيوند بزند و بخواهد ديگران را در 
گذراندن روزهاي دشواري مشابه آنچه خودش 
تجربه كرده است، ياري كند و اميدوار باشد كه 
آنان با دل خوش از پيش او بروند؛ به جاي آن كه 
زانوي غم بغل كند و سرنوشت بچه هاي مردم 

ديگر برايش اهميتي نداشته باشد؟
ــبكه   ــد، مادر عماد، در ش ــا زينب آذرمن ب
ــم. او  ــو مي كن ــس اپ» گفتگ ــي «وات اجتماع
ــت، درمان و  مي گويد از طرف وزارت بهداش
ــهرداري قول هايي به آنها  آموزش پزشكي و ش
داده شده و قرار است زميني به خانه آرمان عماد 
اختصاص داده شود و اظهار اميدواري مي كند 
كه اگر چنين اتفاقي افتاد، مردم هم كمك كنند 
تا مركزي مناسب و در خور خانواده  همراهان 

كودكان بيمار ساخته شود. 
ــم: آيا در دوران بارداري  از زينب مي پرس
متوجه مشكل عماد نشديد؟ او پاسخ مي دهد: 
ــري آزمايش ممكن  ــارداري دو س در دوران ب
ــري آزمايش ها مثل  ــود. يك س است انجام ش
«آمنيوسنتز» خطا ندارد و روش جديد ديگري 
ــرداري از  ــه با نمونه ب ــت ك هم درآمريكا هس
ــكالت احتمالي او را تشخيص  جنين تمام مش

مي دهند.
 از آنجا كه اين روش ها خطر سقط جنين 
ــت عادي انجام  ــراه دارد، معموال در حال به هم
نمي شود و فقط به مادراني كه بارداري پرخطر 
ــن مادر  ــود، مثًال وقتي س ــد توصيه مي ش دارن
باالست يا مادر نگراني بيش از اندازه يا مشكل 

ژنتيكي دارد.
ــش خون و  ــا، آزماي ــوع دوم آزمايش ه ن
سونوگرافي است كه خطر ندارد ولي با درصد 
ــا اين حال  ــت، ب ــا همراه اس ــيار كمي خط بس
سندرم هاي مختلف مانند سندرم داون را تا حد 

خوبي نشان مي دهد.
ــن در آمريكا و  خانم آذرمند مي افزايد: م
ايران آزمايشات الزم را انجام دادم ولي دغدغه 
ــتم. نتايج آزمايش هاي من  وسواس گونه نداش
هيچ مشكلي را نشان نمي داد و من جزو درصد 
كمي از احتمال خطا بودم كه ممكن است وجود 
داشته باشد. تا به امروز خيلي ها اين موضوع را 
ــن موضوع را  ــاور نكرده اند و فكر مي كنند م ب
ــتم و مخفي كردم اما واقعيت اين بود  مي   دانس
ــتم كه پسرم  كه من پيش از تولد عماد نمي دانس

مشكل دارد. 

سخن آخر
ــد: من فكر مي كنم  زينب آذرمند مي گوي
ــختگيرترند و والدين  ــردم در ايران خيلي س م
ــك  دغدغه پررنگي درباره اين كه به كدام پزش

مراجعه كنند و چه آزمايش هايي بدهند دارند. 
در انجام انواع آزمايش و سونوگرافي در دوران 
ــادي در ايران وجود دارد. در  بارداري افراط زي
ــت، حتي  ــاده و روتين اس آمريكا همه چيز س
ــهر ما يك مادر باردار يك دكتر مشخص  در ش
ــتان ده دكتر دارد كه هربار يكي  ندارد، بيمارس
ــام مي دهد. اما اگر  ــا معاينات الزم را انج از آنه
كودكي كه متولد مي شود مشكلي داشته باشد، 
ــوب راهنمايي مي كنند تا  والدينش را خيلي خ
ــان چه نيازهايي دارد و چطور  بدانند فرزندش

بايد بزرگ شود. 
همچنين گروه هاي كمك كننده را به پدر 
ــا آنها بهترين عملكرد  و مادر معرفي مي كنند ت
ــرش مردم  ــند. به طور كلي پذي ــته باش را داش
آمريكا نسبت به كودكان داراي سندرم داون و 
ــت اما در ايران همه  مشكالت مشابه بيشتر اس
ــدت مي خواهند هر مسأله اي را كه قدري  به ش

متفاوت باشد از زندگي خودشان دور كنند.
ــريعتي، باالتر  ــه عماد در خيابان ش   *خان

ــت  ــيدخندان، خيابان مجتبايي، بن بس از پل س
ــماره تلفن آن  ــان، پالك 4 قرار دارد و ش احس

02122857964 است.

ارمغان زمان فشمي

* زينب آذرمند ـ مادر عماد : پذيرش مردم آمريكا نسبت به كودكان داراي 
سندرم داون و مشكالت مشابه بيشتر است اما در ايران همه به شدت مي خواهند 

هر مسأله اي را كه قدري متفاوت باشد از زندگي خودشان دور كنند

گزارشي از خانه عماد ـ بخش دوم و پاياني

خانه اي دور از خانه

*  افسانه قوام شهيديـ   مدير خانه عماد: يك بار براي 
تسلي دادن به خانواده  كودكي كه از دنيا رفته بود به 
بيمارستان رفتم و ديدم زير آفتاب در حياط روي پتو 

نشسته اند و عزاداري مي كنند
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آگهي مناقصه (نوبت دوم)
شهرداري ســـاوه در نظر دارد نظافت و رفت و روب منطقه 2 ناحيه 3 
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد. لذا داوطلبان 
واجد شـــرايط مي توانند از تاريخ 97/10/24 تا 97/11/4، ضمن اخذ 
شـــرايط مناقصه از دبير كميسيون معامالت شهرداري پيشنهاد خود 
را در پاكت ممهور شده سربســـته تا تاريخ 97/11/6 تحويل دبيرخانه 

شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
1ـ قيمت برآورد اوليه مبلغ 1/811/261/450 ريال ماهيانه مي باشد. 
2ـ مبلغ سپرده شـــركت در مناقصه 1/086/756/870 ريال است كه 
بايد به حساب شماره 0111711289001 نزد بانك ملي شعبه مركزي 
ساوه واريز يا ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري ساوه باشد. (اصل فيش 

يا ضمانتنامه پيوست پيشنهاد الزامي است)
3ـ تاريخ بازگشـــايي و قرائت پيشـــنهادهاي رسيده 97/11/7 رأس 
ساعت 10 صبح در محل دبيرخانه كميســـيون معامالت شهرداري 

خواهد بود. 
4ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه به ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد. 
5ـ شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است. 
6ـ ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است و 
در صورت نياز متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 42222820ـ  086 

تماس حاصل نمايند. 
سيدمهدي حسيني - شهردار ساوه 

23589جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - همه پرسى - معادل فارسى كنسانتره 
2 - فلك ، روزگار - طالى كثيف !

 3 - مردن از غصه - قدر و مرتبه - گاو چران آمريكايى 
- تخم مرغ فرنگى

 4 - سركش - از عناصر اصلى - رنگ آبى سير ، نيلى 
5 - محترم و داراى آبرو - خرقه - بجز 

6 - خروس مازندرانى - نت منفى - آش - شــلوار 
زره دار جنگ هاى قديم

 7 - خواهران نويسنده انگليسى - انسانيت
 8 - موسيقى جوانان - كاشف آبله - عالمت مفعولى

 9 - شهر مذهبى عراق - از نژاد هند و اروپايى
  10 - رشــوه خــوارى - زمينــه موســيقى - 

رود آرام - بال
 11 – همنشــين برهمن - كرانه هر قلمرو سياسى - 

انجمن علمى
 12 - ايشان - حراف - سياه

  13 - عدد حركت - نوعى الك - هر فصل كتاب –
 زير و بم صدا

 14 - ورق ها - پايتخت كشورمان
 15 - نهال كاشتن - سازمان پيش بينى كننده وضع هوا

عـمـودى:

 1 - مخزن آب خودرو - زينت كردن
2 - شايسته - مناسب يا مخصوص پسر ها

 3 - جوى خون - كالغ - آينده - عدد فوتبالى
 4 - بايگانى - آرامش - خداى مصريان قديم

  5 - صداى بلند - نمايشنامه اى كه داراى ويژگى هاى
  نمايشــى و حــركات بدنى مبالغه آميز باشــد -

 دعاى زير لب
 6 - پست - شاطر - نوار ابريشمى و زينتى

 7 - درخت زبان گنجشك - پيش شماره - لنگه - عمل سرنگ
 8 - آب شرعى - سياره مريخ - حرص

 9 - سرگردان و معطل – مرواريد درشت - برآمدگى 
ته كفش - درون

 10 - سد - فرو بردن سوزن ، نيشتر و مانند آن ها در 
چيزى - قيمت

 11 – بندرى در عراق - رسته اى در ارتش - كمانگير حماسى
 12 - صداى تيراندازى - جمله دستورى - درخشان
 13 - راه ميانبر - بنيانگذار - عقيم و نازا - پيشوند نفى 

14 - سزاوار تر - جوانمردى
 15 – بخشى از قارچ - مرتب كردن دندان ها

آگهى دعوت به مجمع
 صندوق سرمایه گذارى پروژه آرمان پرند مپنا به شماره ثبت 40311

بدین وسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهاى سرمایه گذارى صندوق پروژه آرمان پرند مپنا 
دعوت مى شود تا در جلسه مجمع صندوق که رأس ساعت 8 صبح روز شنبه 1397/11/06 
در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعى، برج نگین ساعى، طبقه 11، واحد8 تشکیل 

مى گردد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:  تغییر آدرس صندوق.   سایر موارد.

مقام دعوت کننده: شرکت مشاور سرمایه گذارى آرمان آتى (موسس و مدیر صندوق)
2 1

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت مواد ويژه ليا 
(سهامى عام) (نوبت دوم)  به شماره ثبت 116518 و شناسه ملى 10101601243

با عنايت به اينكه در جلسه نوبت اول مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت مواد ويژه ليا (سهامى عام) 
مورخ 1397/09/28 حد نصاب الزم جهت رسميت جلســــه حاصل نگرديد و همچنين پيرو درخواست تعدادى 
از ســــهامداران شــــركت جهت اعمال ماده 95 اليحه اصالحى قانون تجارت، بدين وسيله از سهامداران محترم 
شركت دعوت مى شــــود در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) راس ساعت 8:00 روز دوشنبه 
29 بهمن 1397 در نشانى قزوين، نواب شمالى، فلكه شهيد حســــن پور، مجتمع ادارات، روبروى دانشگاه پيام 
نور، ســــالن اجتماعات اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى حضور به هم رسانند. دستور جلسه مجمع: انتخاب 

اعضاى هيئت مديره 
هيئت مديره شركت مواد ويژه ليا (سهامى عام)

تاريخ انتشار: 97/10/24

شركت تعاوني مسكن فرا استاني
 كاركنان شركت نفت فالت قاره ايران

 به شماره ثبت:340435 و شناسه ملي 10103867921
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 مرحله دوم نوبت اول
بدين وسيله از كليه نمايندگان محترم شـــركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع 
عمومي عادي به طـــور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول كه رأس ســـاعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 97/11/16 در محل تعاوني واقع در خيابان وليعصر باالتر از مسجد 
بالل كوچه تورج شـــماره12 تشـــكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.  لذا از كليه 
نمايندگان دعوت مي شود شخصاً رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور يابند و هر 
نماينده حق يك رأي دارد. متقاضيان سمت هاي بازرسين حداكثر يك هفته پس از 

تاريخ انتشار آگهي مدارك خود را به دفتر تعاوني تحويل دهند. 
دستور جلســه: 1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس 2ـ طرح و تصويب 
صورت هاي مالي سال96 و برنامه و بودجه پيشنهادي سال97   3ـ انتخاب بازرس 
اصلي و علي البدل از ميان اشخاص حقيقي و حقوقي براي مدت يك سال 4ـ طرح و 

تصويب انجام حسابرسي و عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسي
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت فروش و خدمات پس از فروش مديران خودرو(سهامي خاص)

به شناسه ملي 10102660590
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود جهت حضور در مجمع عمومي 
فوق العاده شـــركت كه در ساعت 10 صبح روز سه شـــنبه 97/11/09 در محل دفتر 

مركزي شركت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد. 
دستور جلسه: 1ـ افزايش سرمايه 2ـ ساير موارد

هيئت مديره

آگهي پذيره نويسي
 افزايش سرمايه شركت نفت پارس 

(سهامي عام)ثبت شده به شماره 6388  با شناسه ملي10100302746

به اطالع مي رســـاند به اســـتناد مصوبه  مجمع عمومي فوق العاده 
شـــركت نفت پارس (ســـهامي عام)، مورخ 1397/10/11 و مجوز 
شـــماره 067-974/470727 مورخ1397/09/27 ســـازمان 
بـــورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد ســـرمايه  شـــركت ازطريق 
صدور ســـهام جديد از مبلغ 1,250,000,000,000 ريال به مبلغ 
2,000,000,000,000 ريال منقسم به 2,000,000,000سهم 

1,000ريالي به شرح زير افزايش يابد:

1- سرمايه فعلي شركت :1,250,000,000,000 ريال
2- مبلغ افزايش سرمايه: 750,000,000,000 ريال

3- مبلغ سرمايه پس از افزايش 2,000,000,000,000ريال 
4- ارزش اسمي هر سهم:1,000ريال

5- تعداد سهام عرضه شده:750,000,000سهم
6- نوع سهم: عادي با نام

7- محـل افزايش سـرمايه: افزايش ســـرمايه شركت از محل و 
به تفكيك زير انجام خواهد شد:

750,000,000,000ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقدي

8- موضوع افزايش سرمايه:
مشـــاركت در افزايش ســـرمايه  شـــركت پااليش پارســـيان 

سپهر(سهامي خاص)
9-  به هر صاحب ســـهم، در ازاي هر 100 ســـهم متعلقه در تاريخ 
1397/10/11 تعداد 60 حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مي گيرد. 
بديهي اســـت تعداد دقيق سهام و حق تقدم هاي متعلقه هر سهم در 

گواهينامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهدشد.
10- ســـهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي 
به علت تغيير آدرس و يا به هر دليـــل، گواهينامه  حق تقدم خود را 
دريافت ننمايند مي توانند جهت دريافـــت گواهينامه  مربوطه به 

آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.
11-  مهلت اســـتفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد،60 روز از 

تاريخ انتشار اين آگهي مي باشد.
12- ســـهامداران محترمي كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود 
 دارند، حسب مورد بايد بر اســـاس موارد بيان شده  زير اقدام نمايند:

- ســـهامداراني كه به موجـــب گواهي حق تقدم خريد ســـهام 
 جديد، فاقـــد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهاي ســـهام جديد

 را تامين نمي كند، مي بايســـت ظرف مهلت مقرر بهاي ســـهام يا 
مابه التفاوت آن را از طريق شناســـه پرداخت كه شامل كدملي براي 
اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشـــخاص حقوقي مي باشد، 
به حساب شـــماره 1349301033207 اين شركت نزد بانك سپه 
شـــعبه ميرداماد غربي كد 1349 واريز و رسيد بانكي مربوطه را به 
انضمام گواهينامـــه  حق تقدم خريد ســـهام جديد، ظرف مهلت 
استفاده از حق تقدم ، با پســـت سفارشي به نشاني: تهران-كيلومتر 
22 جاده مخصوص كرج - پااليشـــگاه نفت پارس – امورســـهام – 
كدپستي 43479-37531 ارسال نموده و يا مدارك را به آدرس فوق 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
- ســـهامداراني كه به موجب گواهينامه  حق تقدم خريد ســـهام 
 جديد، داراي مطالبات به ميزان بهاي ســـهام جديد مي باشـــند، 
مي بايســـت ظرف مهلت مقرر ضمن تكميـــل گواهي حق تقدم، 
مبني بر اعالم موافقـــت با تبديل مطالبات به ســـرمايه، مراتب را 
با پســـت سفارشـــي بـــه نشـــاني: تهران-كيلومتـــر22 جاده 
 مخصـــوص كـــرج - پااليشـــگاه نفت پـــارس –امورســـهام -

 كدپستي 43479-37531 ارســـال نموده و يا مدارك را به آدرس 
فوق تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ســـهامداران محترم مى توانند گواهى حق تقدم خود را از سامانه 
اينترنتي www.mybours.info  دريافت نمايند.

تذكـر: عدم ارسال مستندات يادشـــده يا عدم واريز بهاي اسمي، 

به منزله عدم استفاده از حق تقدم مي باشد.
13- درصـــورت عـــدم تمايـــل بـــه مشـــاركت در افزايش 

 ســـرمايه، ســـهامداران مي توانند در مهلت تعيين شـــده براي
پذيره نويسي نسبت به واگذاري حق تقدم خود از طريق بورس اوراق 
بهادار تهران اقدام نمايند . با توجه به قابليت معامله مكرر حق تقدم 
خريد سهام شركت، خريداران نهايي مي بايست قبل از پايان مهلت 
پذيره نويسي نســـبت به واريز بهاي سهام جديد و ارسال مستندات 
به شـــرح بند12 اقدام نمايند. بديهي اســـت در صورت عدم ارسال 
مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد به آنها تعلق 

نخواهد گرفت.
14- حق تقدم ســـهامداراني كه در مهلت مقـــرر از حق تقدم خود 

استفاده ننموده اندو همچنين پاره ســـهم هاي ايجاد شده، توسط 
شـــركت از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از 
فروش پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري 

سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:

-  مســـئوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات آگهي پذيره نويسي 
برعهده  ناشر است.

-  ناشر، شركت تامين سرمايه، حســـابرس، ارزش يابان و مشاوران 
حقوقي ناشر مســـئول جبران خســـارت وارده به سرمايه گذاراني 
هســـتند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه  اطالعات 
ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آن ها 

باشد، متضرر گرديده اند.
-  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول 
اطمينان از رعايت مقررات قانونى و مصوبات سازمان بورس و اوراق 
بهادار و شـــفافيت اطالعاتي بوده و به منزله  ي تأييد مزايا، تضمين 
سودآوري و يا توصيه و سفارشـــي در مورد شركت ها يا طرح هاي 

مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد.
-  با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه  ي  شركت، 
اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركت ها 

به ثبت نخواهد رسيد.
تذكـر: با توجه به عدم ثبت افزايش سرمايه  شركت تا تاريخ برگزاري 

مجمع عمومي عادي ســـاليانه به دارندگان حق تقدم ســـود تعلق 
نخواهد گرفت.

- ســـاير افرادي كه تمايل بـــه خريد حق تقدم عرضه شـــده در 
بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت كســـب اطالعات بيشـــتر 
درخصوص فعاليت شـــركت، مي توانند به سايت اينترنتي شركت 
به آدرس www.parsoilco.com مراجعه و يا با شـــماره  تلفن 

46815039-021 تماس حاصل نمايند.
- گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه،گزارش 
بازرس قانوني در اين خصوص و همچنين بيانيه  ثبت ســـهام جديد 
در سايت اينترنتي شـــركت به آدرس www.parsoilco.com و 
  www.codal.ir سيستم جامع اطالع رساني ناشـــران به آدرس

دردسترس مي باشد.
هيئت مديره

شــركت صنعتي معدني اپال پارســيان سنگان 

(سهامي خاص) در نظر دارد مقدار ±110000 %10 

تن گندله با عيار حداقل 65درصد را از طريق اشخاص 
حقيقي و حقوقي با شـــرايط ذيل از طريق بندر شهيد 

رجايي (بندرعباس) با نرم فروش FOB صادر نمايد:
1ـ نوع تضمين: ضمانتنامه بانكي و يـــا چك بانكي معادل پنج ميليارد ريال 

مي باشد.
2ـ نحوه بازگشــايي: پس از ارزيابي و بررســـي مدارك پيشنهاددهندگان، 
پاكتهاي (الف: حاوي ضمانتنامه و ج حاوي پيشنهاد قيمت) بازگشايي شده و به 
پيشنهادهاي بدون امضا، فاقد ضمانتنامه و يا مشروط و مخدوش و ارسالي بعد 

از موعد مقرر در بند 5 آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3ـ زمان و محل دريافت پيشــنهادها: زمان ارائه پيشـــنهادها (حاوي 

پاكتهاي الف و ج) تا آخر وقت اداري تاريخ 97/11/01 مي باشد.
4ـ نشاني تحويل پيشنهادها: تهران، سعادت آبادـ  خيابان عالمه طباطبايي 
شماليـ  خيابان شهيد جهانگير انقطاع (بيستم غربي) پالك 43 طبقه سومـ  
واحد 3 جنوبيـ  مديريت فروش و بازاريابي از ساعت 8 الي 15 مي باشد. تلفن 

هماهنگي: 26743918 و 26743923ـ021
5ـ زمان بازگشــايي پاكتها: زمان بازگشـــايي در تاريـــخ 97/11/02 در 

كميسيون معامالت شركت و بدون حضور پيشنهاددهندگان مي باشد.
6ـ قيمت پيشـــنهادي با در نظر گرفتن قيمت جهاني سنگ آهن 62 درصد + 

پريميوم گندله ارائه گردد.
7ـ شرايط پرداخت حتما در ارائه پيشنهاد مد نظر قرار گيرد.

* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده گزار ايجاد نمي نمايد.
 * شـــركت در قبول يا رد همه، يا هـــر يك از پيشـــنهادهاي واصله مختار 

خواهد بود.
* در صورتيكه برنده اعالم شده مزايده حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ اعالم 
و ابالغ برنده از پيشـــنهاد خود عدول و از انعقاد قرارداد خودداري نمايد وجه 

تضمين به نفع مزايده گزار ضبط خواهد شد.
* كليه شركت كنندگان در مزايده مجاز مي باشند، متن قرارداد را قبل از ارائه 

قيمت از مزايده گزار اخذ نمايند.
* هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

شركت صنعتي معدني اپال پارسيان سنگان

آگهي مزايده عمومي
97/com/591 شماره 



ديوان حميده شيبانيه

جانا، تو را كه گفت كه حال حزين مپرس؟ 
شادي به روزگار ز شخص غمين مپرس؟

بر آســـمان عزت چون جـــاي كردهاي
از آن كه اوفتـــاده به روي زمين مپرس؟

از حـــال بندگان چـــو گرفتي همي خبر
از آن كه داغ توســـت ورا بر جبين مپرس

مجنـــون و اوفتاده به صحراي نيســـتي
گـــرگان نشســـتهاند ورا در كمين مپرس

پرســـيد حال عاشـــق دلخسته از رقيب
گفتم كه: حال عاشق خود اينچنين مپرس

احـــوال ســـحركردن هـــاروت بابلي
جز زان دو چشم جادوي سحرآفرين مپرس

شـــيبانيه شناســـد عشـــاق تـــو همه
احـــوال عاشـــقانت از آن و اين مپرس

اي كـــه ز من دور و در ميان رواني
دور نباشـــي ز من كه در دل و جاني

گرچه به صورت ز نزد من شدهاي دور
پيش مني هـــر كجا روي كه بماني

گاه زنم در خيال، بوســـه به رويت
گاه كنـــم قصـــه رازهـــاي نهاني

گاه پريشـــان كنم به دست، دو زلفت
گاه ز بوســـه نهم به دســـت، نشاني

من ز بهشتم چه حظ؟ كه هست جهنم
گـــر بروم بي تو ســـوي باغ جناني

روي نپيچـــم ز تو بـــه مهر همانا
ور كه به ســـينه درم زني تو سناني

يـــاد فراقت نموده بـــا تن و جانم
آنچه به بســـتان نمـــوده باد خزاني

قتـــل من از تيغ ابروان نگار اســـت
گـــر كه مرا باشـــدي ز مرگ قراني

بـــر در تـــو ميرم ار برانـــيام از در
پيش تو آيم به ســـر، اگر كه بخواني

زود بيا، ترســـم ار كـــه دير بيايي
هيـــچ نبيني ز من به دهر نشـــاني

دوش مـــن و بار عشـــق تو هيهات
بر ســـر موري كه بـــار كرده جهاني

يا كه مرا مرهمي فرست بدين ريش
يا بفرســـتم براي ســـينه، ســـناني

قامـــت شـــيبانيه ز بـــار غم صبر
بود اگرچه چو سرو، شد چو كماني

ابرمرد جهاد و اجتهاد 
آيتاهللا سيد ابوالقاسم كاشاني

A

light information region

دوشنبه 24 دي 1397ـ    7 جمادياالول  1440ـ    14  ژانويه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27197 نظرها و انديشهها

ايران در فروپاشـى شـوروى چه نقشى داشته 
كـه بايد طبـق اصل «تغييـر فاحـش اوضاع و 
احـوال»، حق مسـّلم مـا از يكدوم بـه يكپنجم 
تقليل يابد؟ آيا اگر هر يك از اين جمهورىها به 
دو قسمت تقسيم شوند، باز هم به استناد همين 
اصـل، حق ما به يكنهم تقليل خواهد يافت؟ اگر 
اين جمهورىها تصميم بگيرند كه يكى شـوند، 
آيا خواهند گفت به اسـتناد اصل «تغيير فاحش 
اوضـاع و احـوال»، حق ايران بـه همان يكدوم 

قبلى برگردد؟



7 اقتصادى

يك كارشـــناس بانكى مىگويد كه اگر اصالح 
پولى هر چه ســـريعتر در دســـتور كار قرار نگيرد، 
ممكن است پولهاى ديگر جاى پول ملى را بگيرد؛ 
موضوعى كه در اصطالح به آن دالرى شدن اقتصاد 
گفته مىشود. اما در اين ميان بايد پرسيد انجام اين 

كار چه ضرورتى دارد؟
طرح اجـــراى حذف چهار صفر از پول ملى 
هماكنـــون در قالب اليحه بانك مركزى روى ميز 
كميسيون اقتصادى مجلس قرار گرفته است؛ طرحى 
كه دو ســـال پيش بهطور جدىترى در دستور كار 
دولت قرار گرفت و امروز از نظر كارشناسان به يك 

امر ناگزير تبديل شده است.
در اين ميان سال 1395 هيأت دولت در قالب 
اليحـــه بانك مركزى مادهاى براى تغيير واحد پول 
كشور از ريال به تومان تصويب كرد. اين اليحه به 
دليـــل مخالفت  ها و آماده نبودن ديگر مواد آن، هيچ 
گاه براى تصويب به بهارستان نرفت، اما نتيجه آن 
طرح مسأله و آغاز يك گفتگو در سطح كارشناسان، 
وكالى مردم و دولت براى رســـيدن به يك راهحل 
در اين زمينه بود. برآيند اين گفتگوها اين بود كه به 
جـــاى حذف يك صفر، نظرها به پاك كردن چهار 

صفر جلب شد.
در واقع نظر مخالفان تبديل ريال به تومان اين 
بود كه بهطور منطقى با هزينههايى كه براى اجراى 
اين طرح گسترده صورت مى  گيرد، بايد از اجراى آن 
نهايت بهرهبردارى را كرد، بهطورى كه واحد پولى 

كشور به كوچكترين رقم ممكن برسد.
البته سكاندار پيشين بانك مركزى در همان زمان 
اعالم كرد: جمعبندىها اين بود كه پيشنهاد مستقلى از 
سوى دولت و بانك مركزى به مجلس ارسال شود 
كه اگر به تصويب برسد منجر به حذف چهار صفر 
از پول ملى مىشود، اما در نهايت جمعبندى دولت 

اين شد كه فعًال رفورم پولى انجام نشود.
آنچه در حال حاضر در اين مرحله مد نظر قرار 
گرفته اين است كه فعًال تومان را بهعنوان واحد پول 
ملى كشور در نظر بگيريم و در يكى دو سال آينده 
و پس از استمرار و پايدارى تورم تكرقمى، صفرها 
از پول ملى حذف شود. بنابراين اجراى اين طرح به 

آينده موكول شده است.
از زمـــان اعالم اين تصميم دولت، دو ســـال 
مىگذرد و اكنون اليحه بانك مركزى به كميسيون 
اقتصادى رســـيده است و اگر به تصويب نهايى در 
صحـــن علنى بينجامد، بايد پول فعلى بهتدريج از 
چرخه مبادالت خارج و به جاى آن از پول جديد 

استفاده شود.
كارشناســـان معتقدند حذف صفر از پول ملى 
اقدامى اســـت كه در صورت فراهم بودن شرايط و 
اجراى اصالحات اقتصادى مى تواند به معناى كاهش 
تورم، تقويت پول ملى و افزايش ارزش اســـمى آن 
باشد، اما اين ظرفيت را هم دارد كه به نتايجى كامًال

پيش بينى نشده منجر شود.
در همين زمينه رئيس كل بانك مركزى 16 دى 
در يادداشـــتى اينستاگرامى نوشت كه در جلسه اى
بهدعوت فراكســـيون واليى مجلس ضمن تشريح 
برنامههاى بانك مركزى براى ايجاد ثبات در بازار ارز 
و حركت تعادلى نرخ ارز و همچنين كنترل شتاب 
تورم اين خبر را هم اعالم كردم كه اليحه حذف 4

صفـــر پول ملى را به دولت ارائه كردهام و با توجه 
به عرف چند ده سال گذشته بين مردم پيشنهاد شده 
هر دههزار ريال فعلى معادل يك تومان و هر تومان 

معادل يكصدريال جديد باشد.
نا گفته نماند: سابقه اين بحث تقريباً به هفت 
سال پيش و در زمان دولت دهم باز مى گردد. درآن 
زمان براى اولين بار با اين استدالل كه اگر چند صفر 
از اسكناس هاى ايران حذف شود، بطور قطع ارزش 
پول ملى ايران در برابر ســـاير ارزهاى معتبر جهان 
افزايش مى يابد و با اجراى اين طرح قدرت خريد 

مردم هم افزايش پيدا مى كند. كارشناسان معتقدند 
كه اين موضوع بدليل اينكه از عقبه و پشتوانه درست 
علمى، فكرى و اجرايى برخوردار نبود در حد حرف 

باقى ماند و به مرور فراموش شد.
بعد از آن در دولت اول تدبير و اميد مجدداً براى 
دومين بار داستان كم كردن صفرهاى پول كشورمان 
مطرح شد كه باز هم پس از بحث هاى فراوان به 
داليلى مشابه كنار نهاده شد. البته در اين مقطع دولت 

پيشنهاد حذف تنها يك صفر را ارائه كرده بود.
رئيس كل بانك مركزى در خصوص پيشنهاد 
خود نكاتى را هم مطرح كرده است؛ از جمله اينكه 
حـــذف صفر به لحـــاظ حقوقى و فنى يك فرايند 
زمانبر بوده و بر مبناى برآورد كارشناسان ، اجراى 
آن نزديك به دو سال طول مىكشد. ديگر اينكه اين 
اقدام در كنار ســـاير اقدامات اساسى بانك مركزى 
براى اصـــالح نظام بانكى و به كارگيرى ابزارهاى 
نوين سياستهاى پولى و شيوههاى جديد و كارآمد 
نظارت بر بانكها خواهد بود و عملياتى شدن آن 

عمًال متاخر بر اصالحات بانكى خواهد بود.
همچنيـــن طبق گفته هاى وى، بعد از قانونى 
شدن، پولهاى جديد به تدريج و با جايگزينى آنها 
با اسكناسهاى فرسوده قبلى وارد چرخه مىشوند 
و هزينه آن قابل مقايسه با هزينه چاپ حجم زياد 
اسكناسهاى فعلى نخواهد بود. بعالوه، اصالح نرخ 
برآورى پول ملى از طريق حذف صفرها وجهه پول 
ملى را در صحنه بينالمللى ارتقا مىبخشد و اقدامى 
است كه در بسيارى از كشورها در كنار ساير اقدامات، 
ســـرآغازى براى اصالحات جدى اقتصادى است و 
در نهايت اينكه اجرايى شـــدن آن، نياز به تصويب 

دولت و تاييد مجلس دارد.
بســـيارى از صاحبنظران اقتصادى و همچنين 
مردم پول را به عنوان يك وسيله مبادله مى نگرند. 
از نظر آنها پول ملى ابزارى است كه انجام معامالت 

را در سطح اقتصاد ملى تسهيل مى كند، به دولت ها
در مديريت مسايل كالن اقتصادى يارى مى رساند 
و كشـــورها را قادر مى ســـازد تا از طريق انتشار 
پول ملى براى خود درآمدهاى ناشـــى از حق نشر 

كسب كنند.
برخـــى از متخصصان هم نگاه متفاوت ترى 
به پول دارند و براى آن نقشـــى فراتر از يك ابزار 
اقتصادى قايل هستند. از ديد اين گروه، پول نه تنها 

تعامالت اقتصادى را آسان مى سازد بلكه بر هويت 
ملى شـــهروندان هم اثر مى گذارد. در نتيجه نشان 
دهنده مشـــروعيت ملى دولت هم هست. بعالوه، 
برخى مانند "جرج زيمل" جامعه شناس آلمانى، پول 

را يك پديده اجتماعى در نظر مى گيرند.
وى معتقد اســـت كه استفاده از پول بيشتر از 
آنكه محاســـبه عددى باشد، تسهيل كننده معامالت 
اقتصادى است. مبادله ميان شهروندان مى تواند بدون 
پول هم صورت گيرد، اما اين وسيله به شهروندان 
اجازه مى دهد تا مبادالت خود را كمى و يكســـان 
سازند. بعالوه معامالت پولى به شكل گيرى جوامع 

هم كمك مى كند.
پول مى تواند هويت سياســـى ايجاد كند يا به 
آن استحكام ببخشد.در واقع طبق نگاه جامعه شناسان 
يكى از اهداف عمده انتشار پول هاى ملى در قرن 
نوزدهم تشكيل ملت به عنوان يك جامعه سياسى و 

اقتصادى يكپارچه بود.
اهميت ابعاد هويتى و اجتماعى پول بيانگر آن 
اســـت كه تصميم درباره ارزش گذارى مجدد پول 
ملى مى تواند بر ديدگاه شهروندان در مورد بازار و 
كشور آنها تأثير بگذارد. ارزش گذارى مجدد پول ملى 
ديدگاه شهروندان درباره پول ملى و بازار را هم تغيير 
مى دهد. بر اساس اين منطق دولت ها بايد هنگامى 
احساس نگرانى كنند كه شهروندان شاهد باشند كه 
پـــول ملى آنها هم از نظر اقتصادى و هم به لحاظ 

نمادين در حال از دست دادن ارزش خود است.
در همين خصوص يك كارشناس بانكى تأكيد 
زيادى بر الزامى بودن اجراى اين طرح داشـــته و

مى گويد: حذف صفر از پول ملى اگر چه از گذشته 
هم الزامى بوده، اما اكنون با توجه به تضعيف بيشتر 

پول به يك امر واجب تبديل شده است.
اشاره اين كارشناس بانكى به امواج تورمى است 
كه از ابتداى امسال و بهطور شديدتر از تابستان سال 

جارى، اقتصاد كشـــور را درنورديد؛ به اندازهاى كه 
بر اساس گزارشهاى رسمى، قيمت برخى گروه هاى 

كااليى بيش از دو برابر رشد كرده است.
اين كارشـــناس اعتقاد دارد كه ديگر پول ملى 
نمى  تواند نقش اجرايى خود را در زمينه واســـطه 
مبادالت و ذخيره ارزش بهخوبى ايفا كند؛ بنابراين 
از نظـــر وى هر چقدر حـــذف صفرها به تعويق 
بيفتد، ناهنجارىهاى آن بيشتر و اجراى آن سختتر 

مىشود.
وى در پاسخ به چرايى و چگونگى اين مسأله 
توضيح مى دهد كه اين سختى در دو سطح اجرايى 
و نظرى مىتواند اتفاق بيفتد. بخش اجرايى مسئله 
ابتدا به حجم تعويضها برمى  گردد، بدين معنى كه در 
حال حاضر هم حدود 8 تا 10 ميليارد قطعه اسكناس 

و 5 ميليارد قطعه سكه در دست مردم وجود دارد 
كه تعويض آن به يك زمان طوالنى نياز دارد و بر 
همين اساس هرچه زمان اجراى رفرم پولى به تعويق 
بيفتد، مسلماً اين حجم بيشتر و اين عمليات سنگينتر 

و پرهزينه تر مىشود.
به گفته اين كارشـــناس بانكى، ممكن است 
اجراى اين طرح چهار تا پنج سال به طول بينجامد؛ 
بهطورى كه يك دوره زمانى در نظر گرفته شود كه 
در آن هـــر دو پـــول جديد و قديم در گردش قرار 
گيرنـــد و در اين مدت بهطور تدريجى جايگزينى 

كامل صورت گيرد.
وى مى افزايد: از اين جهت كه ظرفيت ضرب 
سكه و توليد اسكناس در كشور پايين است، فوريت 

اجراى اين طرح بيشتر مىشود.
اين كارشناس بانكى درباره مسائل نظرى عدم 
اجراى سريع اين طرح هم مى گويد: هر چقدر طرح 
مذكور ديرتر اجرا شود ممكن است پولهاى ديگر، 
جاى پول كشور را بگيرند. اين مسئله نه براى مردم، 
بلكه ممكن است در مبادالت شركتها، مؤسسات 
اقتصادى و ديگر بنگاههاى اقتصادى كه گردش پولى 
بااليى دارند، صورت گيرد؛ چيزى كه در اصطالح به 
آن دالرى شدن بازار گفته ميشود. هرچند كه يورو، 
درهم، يوان و حتى پولهاى همسايه هم مىتواند اين 

نقش را ايفا كند.
البته وى به اين موضوع هم اشـــاره ميكند كه 

كاهـــش صفرهاى پول ملى، هيچ تغييرى در ارزش 
آن به وجود نمى آورد، اما هر چقدر صفرها كاهش 
يابد مشكالت حسابدارى آن كمتر مىشود. پول يك 
تمثيل و نماد است و ارزش آن به بازار مرتبط است، 
اما با اين حال صفرهاى باالى ريال باعث شده كه 
ســـال به سال مشكالت حسابدارى آن بيشتر شود 
بهطورى كه حتى نرم افزارهاى كامپيوترى هم امكان 

حسابرسى آن را ندارند.
وى براى اجراى اين طرح شـــرط هايى را هم 
الزم مى داند كه مهمترين آنها پرهيز از سياستهاى 
جارى است، بهطورى كه اگر قرار باشد سياستهاى 
كنونى با پول جديد هم ادامه يابد همچنان مســـائل 
كنونى وجود خواهد داشـــت؛ منظور از سياستهاى 
كنونى، سياستهايى است كه منجر به تضعيف پول 

ملى مىشود.
اين كارشناس بانكى همچنين تجديد ساختار 
حوزه هاى نرمافزارى و سخت افزارى، تدوين قوانين 
الزم براى هدايت و نحوه اجراى تبديل و جايگزينى 
پول جديد و تنظيم آييننامهها براى متناسب سازى 
حوزه هاى اجرايى را از ديگر الزامات ديگر اجراى 

اين طرح مى داند.
بايد اشـــاره داشت: حذف صفر از پول ملى به 
نوعى به معناى ارزشگذارى مجدد آن است. به اعتقاد 
محققان اقتصادى اين امر از يك سابقه طوالنى در 
سطح جهان برخوردار است. در قرن نوزدهم زمانى 
كه دولت ها با كمبود طال و نقره روبه رو مىشدند، 
گاهى اوقات ارزش ســـكه هـــاى خود را تعديل
مى كردند. همچنين از دهه 1960 به بعد بيش از 60

كشور درحال توسعه به اجراى ارزش گذارى مجدد 
و حذف صفر از پول ملى دست زده اند.

در واقع، بعد از جنگ جهانى دوم كشـــورهاى 
زيـــادى از جملـــه آلمانغربى به منظور مهار تورم 
لجام گســـيخته تعدادى از صفرهاى پول خود را 
حذف و حتى نســـبت به تغيير نام واحد پول هم 

اقدام كردهاند.
در كنـــار تجربه هاى موفق، نمونههاى زيادى 
از تجربه شكست برخى از اين كشورها هم وجود 
دارد. براى مثال كشورهايى مانند ونزوئال يا زيمبابوه 
نمونههاى شكست كامل حذف صفر هستند كه پس 

از مدتى دوباره مجبور به حذف صفر شدهاند.
تجارب اين كشورها از نظر بازه زمانى اجراى 
برنامه، تعداد صفرهاى قابل حذف و تعداد دفعات 
حذف هم قابل توجه است. ارزش گذارى مجدد از 
لحاظ تعداد صفرهاى حذف شده داراى تنوع زيادى 
بوده و از حذف يك صفر تا حذف شش صفر را 
در بر مى گيرد. ولى به طور كل حد متوسط ارزش 

گذارى مجدد حذف سه صفر بوده است.
همچنين از نظر بازه زمانى برخى از كشـــورها 
با اختالف زمانى چند ســـاله برنامه حذف صفر را 
به اجرا گذاشـــته اند. براى مثال بوليوى در فاصله 
سالهاى 1963 تا 1987 ارزش گذارى مجدد پول 
ملى را اجرا كرده اســـت. در برخى كشورها مانند 
پرو هم اين كار خيلى سريع و در فاصله سال هاى 

1981 تا 1985 اجرايى شده است. 
بـــا اين وصف در نظر گرفتن يك بازه زمانى 
دوساله براى حذف چهار صفر از پول ملى كشورمان 
در مقايسه با تجربه ساير كشورها زمان بسيار كوتاهى 

به نظر مى رسد.
از نظر تعداد دفعات اجرايى شدن اين سياست 
هم بين كشورهاى مختلف تفاوت هست. در برخى 
كشورها يك و در بعضى چند بار اقدام به حذف صفر 
از پول ملى خود كرده اند. براى نمونه آرژانتين چهاربار 

و برزيل شش بار اين كار را انجام داده اند.
كارشناسان معتقدند كه ميزان پذيرش اين امر در 
كشورهايى كه تجربه حذف صفر را در گذشته داشته اند
آسان تر از كشورهايى است كه چنين تجربه اى را 
نداشته اند. بنابر اين از اين جهت هم حذف صفر از 
پول ملى كشورمان قابل تأمل است و بايستى با در 

نظر گرفتن همه جوانب صورت گيرد.
به طور كل كشورهاى مختلف تجارب متفاوتى 
در اين زمينه داشته اند. در برخى از آنها مانند شيلى 
ارزش گذارى مجدد پول ملى بالفاصله بعد از ثبات 
اقتصادى اتفاق نيافتاده، بلكه به تدريج و در طول زمان 
صورت گرفته است. در برخى از كشورها به ويژه 

مواردى مانند آنگوال، جمهورى دموكراتيك كنگو و
نيكاراگوئه كه با مشكل درگيرى هاى نظامى روبه رو
بـــوده اند، چندين بار ارزش گذارى مجدد صورت
گرفته است اما پيامدهاى نرخ باالى تورم همچنان پا
برجا مانده است. همچنين هنگامى كه نرخ تورم در
كشـــورها باال بوده، مانند مورد غنا در دهه 1970 و
اندونزى در دهه 1960 اجراى ارزش گذارى مجدد

هم در آنها اجتناب ناپذير بوده است.
به اعتقاد كارشناسان، ارزش گذارى مجدد پول
ملى هنگامى مى تواند نقش مؤثرى را ايفا كند كه
در پايان برنامه هاى ثبات اقتصادى به اجرا درآيد تا
به شهروندان اين پيام را بدهد كه دوران تورم بسيار
باال به پايان رسيده است. استفاده از ارزش گذارى
مجدد پول ملى در اين حالت صورت نمادين دارد.
به عبارت ديگر تورم مهار شـــده است و با حذف
صفرها، شهروندان و سرمايه گذاران موفقيت در مهار
تورم را درك مى كنند و دوران تورم گذشته را به
تاريخ مى سپارند.در واقع كاهش چشمگير نرخ تورم
مى تواند شانس موفقيت اجراى برنامه ها در ارزش

گذارى مجدد پول ملى را افزايش دهد.
درعين حال نمونههاى موفق بسيارى هم در دنيا
وجود دارد. براى مثال يكى از اين نمونهها تركيه است
كه در سال 2005 در قالب يك پروژه اصالحى اقدام
به اصالحات بنيادى و ساختارى در نظام پولى خود
كرد كه حذف صفر هم يكى از بخشهاى آن بود.
در واقع براى اين كه حذف صفر موفق شود پيش
از آن بايد اقدامات اصالحى ســـاختارى از استقالل
بانك مركزى گرفته تا اصالح سياستهاى پولى را
اجـــرا كرد كه حذف صفر آخرين حلقه از زنجيره

اصالحات پولى محسوب مىشود.
به اعتقاد كارشناسان، تركيه يكى از كشورهايى
اســـت كه در همسايگى كشور ما قرار داشته و به
همين خاطر مى تواند الگوى مناسبى در اجراى برنامه
حذف صفر از پول ملى باشد. بانك مركزى تركيه قبل
از آغاز سياست ارزش گذارى مجدد پول ملى اين
كشور دو انگيزه اصلى را مشخص كرده بود: يكى
اينكـــه از بعد فنى وجود چندين صفر در پول ملى
مى تواند آمارها و معامالت را پيچيده كند و ديگر

اينكه به اعتماد سازى توجه جدى شد.
درواقع آنها بر اين باور بودند كه وجود 20 ميليون
برگ اسكناس لير در سطح دنيا پديده اى بىنظير بود
كه بر مســـئله اعتماد سازى پول ملى اين كشور اثر
منفى برجاى مى گذاشت. بنابر اين، حذف صفر در
چنين شرايطى مى توانست به افزايش اعتماد كمك
كند. با اجراى اين سياســـت در ســـال 2004 براى
اولين بار از سال 1972 به بعد نرخ تورم در كشور
تركيه تك رقمى شد و شرايط را براى كاهش هرچه
بيشـــتر تورم در سال 2005 فراهم ساخت. بعالوه،
برخى از برنامه هاى اصالح اقتصادى تركيه در قالب
برنامه ثبات اقتصادى قرار داشت كه حمايت صندوق
بين المللى پول را هم در پى داشت و دو طرف از
سال 2002 پس از وقوع بحران مالى جهانى پيرامون
اجـــراى آن توافق كرده بودند. همچنين انگيزه قوى
تركيه مبنى بر پيوستن به اتحاديه اروپا محرك بسيار

خوبى براى اين كشور بود.
صاحبنظران اقتصادى معتقدند كه مجموع عوامل
فوق دســـت به دست هم داد تا اين كشور نه تنها
تجربه حذف صفر از پول ملى را با موفقيت پشت سر
بگذارد، بلكه در سال هاى بعد به يكى از اقتصادهاى

برتر دنيا بدل شود. 
بنابر اين، هرگونه اقدامى در زمينه حذف صفر از
پول ملى بايستى با مطالعه دقيق تجربه ساير كشورها
(اعم از موفق و ناموفق) براى پرهيز از تكرار اشتباهات
آنها و در عين حال استفاده از نكات مثبت شان و
همچنين در نظر گرفتن شرايط كنونى كشور ، چه
از نظر اقتصادى و چه به لحاظ سياسى، اجتماعى،

فرهنگى صورت گيرد.

اما و اگرهاى حذف صفر از پول ملى 
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سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322805)

آگهى تغييرات 
صندوق سرمايه گذارى اختصاصى بازارگردانى پست بانك ايران 

به شماره ثبت 39153 و شناسه ملى 14006009520

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322800)

آگهى تغييرات شركت دو كار ژابيز سهامى خاص
به شماره ثبت 3987 و شناسه ملى 10320775820

حجت اله قلى تبار
 سرپرسـت اداره ثبت شـركت ها وموسسات غير تجارى شهرسـتانهاى استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (322795)

آگهى تغييرات شركت تامين كاال پارس كوير پايا سهامى خاص 
به شماره ثبت 499493 و شناسه ملى 14006222618

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322802)

آگهى تغييرات شركت سرآمد تجارت تابان سهامى خاص 
به شماره ثبت 414006 و شناسه ملى 10320655348

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322801)

آگهى تغييرات شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى 
سهامى خاص به شماره ثبت 69467 و شناسه ملى 10101144052

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322799)

آگهى تغييرات شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى 
سهامى خاص به شماره ثبت 69467 و شناسه ملى 10101144052

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322798)

آگهى تغييرات شركت دال گستر بيستون سهامى خاص
به شماره ثبت 131949 و شناسه ملى 10101752389

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322794)

آگهى تغييرات 
شركت هرمس توسعه پاسارگاد سهامى خاص

 به شماره ثبت 475271 و شناسه ملى 14005069006

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322797)

آگهى تغييرات شركت آينده سازان صنعت سيمان سهامى خاص 
به شماره ثبت 428539 و شناسه ملى 10320814677

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322796)

آگهى تغييرات شركت دو كار ژابيز سهامى خاص 
به شماره ثبت 3987 و شناسه ملى 10320775820

حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركت ها 
وموسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد

و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (322793)
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

فوالدخوزستان
داروسازياكسير

بانك تجارت
توسعهشهريتوسگستر

ليزينگصنعتومعدن
سازهپويش

فرآوريموادمعدنيايران
فوالدمباركه اصفهان

شهد
سيمانكرمان

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
گسترش نفت وگازپارسيان

لبنياتكالبر
كاشيالوند
صنعتيآما
لبنياتپاك

سراميكهايصنعتياردكان
داروسازيابوريحان

سيمانفارسوخوزستان
سيماناصفهان

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
پتروشيميشازند

سرمايهگذاريصنعتومعدن
قندمرودشت

سرمايهگذاري صنعتنفت  
داروسازي زاگرس فارمدپارس

نوسازيوساختمانتهران
شكرشاهرود

توليدمواداوليهداروپخش
بيمه آسيا

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
سيمانتهران

نيروكلر
نوردآلومينيوم
پارسالكتريك

گلتاش
سرمايهگذاريشاهد

فرآوردههاينسوزپارس
سرمايهگذاريبهمن

البرزدارو
پارسدارو

سيماندورود
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

سيمانشرق
آبسال

سرمايه گذاري دارويي تامين
گروهصنعتيبوتان

سيمانبهبهان
داروسازياسوه

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
تايدواترخاورميانه

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
داروييرازك

سيمانخاش
دشتمرغاب

بانك صادرات ايران
معدني وصنعتي گلگهر

سامانگستراصفهان
تراكتورسازيايران

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
فوالدخراسان

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

داروپخش(هلدينگ)
گروه صنعتي پاكشو

فوالداميركبيركاشان
سرمايه گذاري اعتبارايران

سالمين
به پرداخت ملت

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
خوراكدامپارس

كاشيوسراميكحافظ
داروسازيسينا

صنايع سيمان دشتستان
داروسازيروزدارو

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
سرمايهگذاريبوعلي

پتروشيمي فناوران
پتروشيمي مبين

سيمانداراب
فرآوردههايتزريقيايران

گروه دارويي بركت
كيميدارو

ذغالسنگنگينطبس
خدماتانفورماتيك

بيمه البرز
به پرداخت ملت
مخابرات ايران

سيمانفارس
شركت ارتباطات سيارايران

سيمانايالم
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

پتروشيمي جم
بيمه دانا

سيمانشمال
گروه مپنا(سهامي عام)

گروه دارويي سبحان
قندثابتخراسان

صنايع پتروشيمي خليج فارس
سرمايه گذاري ساختمان ايران

همكاران سيستم
بانكاقتصادنوين

سايپا
موتورسازانتراكتورسازيايران

سايپاآذين
پست بانك ايران

فنرسازيخاور
پارسسرام

سيمانسفيدنيريز
صنايعشيمياييسينا

نوردوقطعاتفوالدي
لعابيران

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
فنرسازيزر

سرمايه گذاري پرديس
پمپسازيايران

سرمايهگذاريتوسعهملي
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

لنتترمزايران
بيسكويتگرجي

بهنوشايران
كمباينسازيايران
توليدمحورخودرو

جامدارو
سرماآفرين

چرخشگر
تجارت الكترونيك پارسيان

فراوردههاينسوزايران
قطعاتاتومبيلايران

نيرومحركه
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

رادياتورايران
مهندسينصيرماشين

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
عمرانوتوسعهفارس
الكتريكخودروشرق

سايپاشيشه
پالسكوكار

پگاهآذربايجانغربي
فيبرايران

ايراندارو
گروهبهمن

دودهصنعتيپارس
پارسخودرو

آلومينيومايران
رينگسازيمشهد

كربنايران
داروسازيفارابي

سرمايهگذاريسايپا
لولهوماشينسازيايران

ايركاپارت صنعت
ليزينگ رايانسايپا

آلومراد
كارخانجات توليدي شهيدقندي

معدنيدماوند
پارسخزر

صنايعآذرآب
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

كاشيپارس
كابلالبرز

شيميداروئيداروپخش
كمكفنرايندامين

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
تامينماسهريختهگري

سختآژند
بانك سينا

پرداخت الكترونيك سامان كيش
صنايعشيمياييفارس

ليزينگ ايرانيان
كشتوصنعتچينچين

بانككارآفرين
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

آهنگريتراكتورسازيايران
مليسربورويايران

واسپاري ملت
سبحان دارو

صنايعكاشيوسراميكسينا
پارسسويچ

داروسازيزهراوي
ليزينگخودروغدير

سرمايه گذاري خوارزمي
مهندسينصيرماشين

ليزينگايران
سرمايهگذاريمسكن

سيمانقائن
كشاورزيودامپروريمگسال

بينالملليتوسعهساختمان
ايرانترانسفو

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
گروهصنعتيبارز

بيمه پارسيان
مارگارين

توليديكاشيتكسرام
گروه دارويي سبحان

صنايعريختهگريايران
كارت اعتباري ايران كيش

سرمايهگذاريپارستوشه
فرآوردههاينسوزآذر

پارسمينو
سرمايهگذاريمليايران

بانك ملت
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

داروسازيجابرابنحيان

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
تامين سرمايه اميد

سيمانهرمزگان
پاكسان

فوالدآلياژي ايران
پتروشيمي پرديس

سيمانخزر
پتروشيميشيراز

سيمانهگمتان
سيمانآرتااردبيل

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
ريختهگريتراكتورسازيايران

بانكپارسيان
داروسازيكوثر

معدنيامالحايران
سرمايهگذاريسپه

سيمان خوزستان
سيمانغرب

حملونقلتوكا
بانك پاسارگاد

قندهكمتان
كاشيسعدي

توسعهمعادنوفلزات
پتروشيميخارك

گروهصنعتيسپاهان
معدنيوصنعتيچادرملو

پتروشيمي جم
س.صنايعشيمياييايران

سپنتا
كنترلخوردگيتكينكو

ايرانتاير
صنايعالستيكيسهند

صنعتيبهشهر
ايرانارقام

سيماناروميه
سيمانشاهرود

صنايعخاكچينيايران
بيمه ما

بانك خاورميانه
شيشهوگاز

مسشهيدباهنر
معادنمنگنزايران

گروهصنايعبهشهرايران
سرمايهگذاريآتيهدماوند

داروسازيامين
تكنوتار

پااليش نفت بندرعباس
حفاري شمال

توسعهمعادنرويايران
توسعه معدني وصنعتي صبانور

ماشينسازينيرومحركه
مليصنايعمسايران  

قنداصفهان
كارخانجاتقندقزوين

سيمانسپاهان
داده گسترعصرنوين-هايوب

داروييلقمان
پتروشيميآبادان

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
نفتبهران

سيمانصوفيان
فروسيليسايران

نيروترانس
سرمايهگذارينيرو

سيمان كردستان
نفتپارس

پااليش نفت تبريز
المپپارسشهاب

سرمايه گذاري شفادارو
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

قندلرستان
دادهپردازيايران

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
فوالدكاوه جنوب كيش

پااليش نفت تبريز
ايرانياساتايرورابر

سيمان فارس نو
باما

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
توليدي چدن سازان

پتروشيمي پارس
پااليش نفت تهران

پااليش نفت اصفهان
كالسيمين

ايرانمرينوس
سيمانمازندران

نفت سپاهان
پشمشيشهايران
پتروشيمي فجر

كشتوصنعتپياذر
كويرتاير

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
افست

بيمه ملت
داروسازيابوريحان

شيشههمدان
درخشانتهران

صنايعجوشكابيزد
گلوكوزان

سيمانبجنورد
توليديمهرام
داروييلقمان

1290
1570

6392
10293
2633
12600
2730
5897
2434
6970
2161
3410
1125

2045
22800

2220
3896
4520
1833
1328
9823
1981

4673
39978

4761
4990

11500
4650

36999
11645

4100
3220

3535
3432

2891
1480

16235
2166
2559
7000
7400
6079
1546
1849
3055
4098

10550
2787
4494
4582
1860
2795

12750
7270

983
6580
2131
3921
2982

14807
2170

6431
4410
1191
997

9130
15400
4650
3771
2755
6201

3300
1728
3600

15140
2800

5683
8760
2080
4400

33970
5113

7850
7777
7538

1560
28000
5890
7319
4860
4920
6160

5750
2440
5445
3470
9153
8144
11191
7241

33852
950

-27
-10
-71

31
19

-132
-30
-70

0
115
-10

-98
-16
-52
374

0
-46
-27

4
-5
108

15
41

-76
-81

-37
-326

-48
945
167
-16
-19
-5

-54
-52
-28

-183
-43

3
25

-28
40
14

-20
-55
-49

-205
-38
-16
-96

24
-32

-337
28

-10
-105
-27
-39
-14
127

-28
-165

-30
-23

0
-390
-257

-84
-84
-19

-159
-88
-36
-58

-517
-67

-251
-269

-66
-42

-789
-186
-210

-235
-396

-47
-964
-171
-106

-143
-225
-273
-165
-127
-220
-75

-481
-161

-589
-266

-1781
-105

1404
3470
3382
2227
4265

10253
14038
16271
8577
2699
3039
1424
1673
2712
2070
1240
5710

5317
5068
1056
2861

8733
2934
1721

2628
11705
1869

2236
4195

15010
2589
1730

932
1900
1900

2546
1135

2357
2070

1874
1100

9192
972

3551
1973

13357
7770

923
4570
1650

1385
4846
3588

20837
16200
2538
2085
7400
2300
4130
1370
2083
4785
2340
1078

17384
3119
1179

12335
1785
4901

4520
5030
1190

4025
3870
5390

16060
1501

1057
3130

931
907

12238
4241

917
6981
4450
3551
1400

3400
1838
1623
1692
3100

3044
2410
2710
2220
2619

909
5060

48
185
161
106
203

488
668
774
408
128
144

67
79

129
98
35

271
253
241

50
108
415
139

62
121

557
65
48

128
714

98
23
19

73
50

121
25

112
98
89
25

437
22

169
46

636
126

16
205

20
19

230
170

958
721
120
48
-9
92

196
21
99

152
84
51

669
124

29
493

85
58

125
145

28
76
49

132
423
-13

26
5

13
25

582
-3
25

132
75

-35
31
56
42
14

-7
46
86
82
17

83
40
14

6

8723
7400
1632
2105
1370

18600
28299
4973

10253
3567
4365
3714

1910
3429
2659
1647
3138
6847
1565
5900

7978
5168

1210
5764
4690
11500
2560
2988
5572
1699
2029
1555
6065
2646
6256
9300
1168
5950
1213

4779
12352

1141
9810

915
3654
5800

8530
24100
6630
10989
4367
1728

10399
9300

13102
1298
6701
1551

3723
2165
8906

4568
25925
11470
21800
11000
2790
6671
11000

9
7000

5168
17500
2462
2050
6920
1600

43765
7600
1600
7000

1465
3560
5070

11382
1093

12797
2320
5803
19008
2831
4428

9900
2145
1291

5680
2786
3640
4429
2936
5465
2260

129
87
32
37
31

469
234

35
122

137
-9

-17
9

50
85
21
12
93

3
241
58
68
14

138
78

254
8

88
106

16
36
18

-29
-44

18
-3

5
78

-30
102

138
8

38
8
4

-82
58
69
30

115
83
-6

244
17

623
1

-74
-14

-4
20
99

35
1234

227
-281

-11
47

-346
0
0

-309
-271
-212
-129

-2
-14
-21

-993
-29

1
-96

0
0

39
-116

3
-131

4
-305

-52
-47

-233
-31

-4
-7

-53
-12
-25
-38
-41

9
-19

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

شركت هاى صنعتى و كشاورزى شيرين خراسان، سيمان الر سبزوار، 
عمران و توسعه فارس، سرمايه گذارى صنايع ايران، سرمايه گذارى صنايع 
ايران، بانك دى، شركت نئوپان 22 بهمن و بيمه اتكايى امين مجامع عمومى 

عادى ساالنه و فوق العاده خود را برگزار مى كنند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (ســـنا)، شـــركت صنعتى و 
كشـــاورزى شيرين خراسان از ســـهامداران خود براى حضور در مجمع 
عمومى عادى ساالنه سال مالى منتهى به 31 شهريور1397 در روز 30دى 

امسال دعوت كرد.
شـــركت سيمان الر سبزوار هم از سهامداران خود دعوت كرد تا در 
مجمع عمومى عادى ساليانه براى سال مالى منتهى به 31 شهريور1397 در 
محل شركت حضور يابند. مجمع عمومى عادى ساليانه شركت عمران و 
توسعه فارس در 30 دى 1397 برگزار مى شود و دستور جلسه آن بررسى 

صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 31شهريور1397 است.
اين مجمع در روز 30 دى 1397 در شيراز، خيابان ارديبهشت، برج 

الكترونيك( IT)، طبقه يازده تشكيل مى شود.
همچنين مجمع عمومى عادى ساليانه شركت سرمايه گذارى صنايع 
ايران در 30 دى 1397 در تهران، محله يوســـف آباد، كوچه پله ســـوم، 
خيابان وليعصر، پالك 2224، برج ســـرو ســـاعى، طبقه 14، واحد 1406
برگزار مى شود.در اين مجمع صورت هاى مالى ساالنه، سال مالى منتهى به

31 شهريور 1397 بررسى مى شود.
ضمنـــا بانـــك دى مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده خود را در

30 دى 1397 براى بررسى صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 29 اسفند 
1396 برگزار مى شـــود. بانك دى از ســـهامداران دعوت كرد تا در جلسه 
مجمع عمومى اين شركت كه در محل سالن همايش هاى بين المللى هتل 
المپيك، واقع در تهران، جنب درب غربى اســـتاديوم آزادى، هتل المپيك 
برگزار مى شود، حضور بهم رسانند.مجمع عمومى عادى ساليانه شركت 
نئوپان 22 بهمن هم در 30 دى 1397 براى بررســـى صورت هاى مالى 

سال مالى منتهى به 31 شهريور 1397 برگزار مى شود. ا
اين مجمع در محل تهران،خيابان استاد مطهرى، خيابان ميرعماد، خيابان 
سيزده (شهيد جنتى)، پالك 40 طبقه دوم واحد 9 برگزار مى شود.مجمع 
عمومى عادى ساليانه شركت بيمه اتكايى امين روز 27 دى 1397 تشكيل 
و سهامدارن اين شركت در باره تقسيم سود مجمع عمومى عادى ساالنه به 
بحث مى پردازند. اين مجمع در محل دفتر مركزى شركت، واقع در جزيره 

كيش، خيابان سنائى،  بلوار انديشه ، قطعه N.B.O16 برگزار مى شود.

سهامداران

8 شركت به مجمع مى روند

صنـــدوق ســـرمايه گذارى 
بادرآمدثابت «آسمان اميد» با نماد 
«آساميد» به مدت پنج روز كارى، 
از اول تـــا هفتم بهمن 1397 در 

فرابورس پذيره نويسى مى شود.
محمـــد صدرايى مدير عامل 
سبدگردان آسمان ضمن اعالم اين 
مطلب به پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، گفت: صندوق آسمان اميد در 
تابلو ابزارهاى نوين مالى فرابورس 
درج شده و واحدهاى آن قابليت 

معامله در اين بازار را دارد.
صدرايى با بيان اينكه ارزش 
مبناى هر واحد ســـرمايهگذارى 
صندوق 10 هزار ريال است، تاكيد 
كرد كه ســـود صندوق روز شمار 
است و به صورت ماهانه از طريق 
شركت ســـپرده گذارى مركزى 

پرداخت مى شود.
مدير عامل سبدگردان آسمان 
توضيـــح داد: نرخ بازده پيش بينى 
شده براى اين صندوق 16 درصد 
است و با عنايت به برنامه اعالمى 
بازارگردان، شيوه بازارگردانى صندوق 
در ســـه ماه آتى به شكلى خواهد 
بود كه امكان كســـب بازده ساالنه 
20 درصد به صورت روزشـــمار 
براى سرمايه گذاران مهيا است؛ پس 
از اين دوره با توجه به شـــرايط و 
سودآورى دارايى هاى صندوق، نرخ 

بازده قابل تجديدنظر است.
 صدرايى تصريح كرد: تمام 
تـــالش اركان اجرايـــى صندوق 
معطوف به كســـب باالترين نرخ 
بازده ممكن در هـــر دوره براى 
سرمايهگذاران و ايجاد روندى منظم 

و با ثبات در سوددهى است.
در اين رابطـــه، بازارگردان 
صندوق، بـــه صورت دوره اى و 
منظـــم برنامه خود را براى حداقل 
نرخ خريد واحدهاى سرمايه گذارى 
از طريق وب سايت رسمى صندوق 

اطالع رسانى مى كند.
وى با اشاره به اينكه ميانگين 
بازدهى يك ساله گروه صندوق هاى
ســـرمايه گذارى بـــا درآمد ثابت 
عددى حدود 20 درصد اســـت، 

ابـــراز اميـــدوارى كـــرد كه با 
سياســـت ها و اســـتراتژى هاى 
سرمايه گذارى، بازدهى باالتر از اين 
نرخ نصيب سرمايه گذاران صندوق 

آسمان اميد شود.
مدير عامل سبدگردان آسمان 
اظهـــار كرد كه تـــا 65 درصد 
ارزش واحدهـــاى اين صندوق 
مـــى تواند به عنوان وجه تضمين 
معامالت اعتبارى در پرتفوى هاى 
سرمايه گذارى مورد استفاده قرار 
گيرد. وى با اشاره به اينكه مطابق 
با مقررات، اولين دوره تقسيم سود 
صندوق از روز آغاز فعاليت صندوق 
تا پايان ماه جارى اســـت، تصريح 
كرد: به ســـرمايه گذارانى كه در

پذيره نويسى صندوق آسمان اميد 
شركت مى كنند، سود روز شمار 
دوره پذيره نويسى تا آغاز فعاليت 
صندوق هم تعلق مى گيرد؛ يعنى 
در واقـــع هزينـــه فرصت وجوه 
ســـرمايه گذاران تا آغاز فعاليت 
صندوق توســـط صندوق تأمين 
مى شـــود. صدرايـــى در پايان 
خاطر نشـــان كرد: سرمايه گذاران 
مى توانند از طريق شـــعب تمامى 
كارگزارى هاى داراى مجوز معامالت 
در فرابورس در سراسر كشور در اين

پذيره نويسى حضور پيدا كنند.

مديرعامل شركت تامين سرمايه 
تمدن معتقد است كه ابزارهاى مالى 
بازار ســـرمايه به ويژه اوراق سلف 
موازى اســـتاندارد در بورس كاالى 
ايران، از جمله ابزارهايى اســـت كه
مى تواند گـــره تامين مالى صنايع 

مختلف را باز كند.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (ســـنا)محمودرضا خواجه 
نصيـــرى در باره تامين مالى صنايع 
و بنگاه هاى اقتصادى از بستر بازار 
ســـرمايه، اظهار كرد: اوراق سلف 
موازى اســـتاندارد كه به پشـــتوانه 
محصول توليدى بنگاه هاى اقتصادى 
قابل انتشـــار است، به عنوان ابزارى 
مناسب توسط مجموعه بازار سرمايه 
ايران به اقتصاد كشور معرفى شده و 
اين اوراق مبتنى بر عقد پايه ســـلف 
بوده كه به تاييد كميته فقهى سازمان 
بورس و اوراق بهادار ايران رســـيده 
است.خواجه نصيرى افزود: آن دسته 
از بنگاه هـــاى اقتصادى بزرگ كه 
نيازمند منابع مالى با حجم باال براى 
پيشبرد فعاليت هاى اقتصادى خود 
هستند و نمى توانند به راحتى و با 
نرخ مناسب مبالغ مزبور را از طريق 
نظام بانكى تامين كنند، مى توانند با 
مراجعه به بازار ســـرمايه، منابع مالى 
مورد نياز خود را از طريق ابزارهاى 

مالى اسالمى موجود فراهم كنند.
وى اظهـــار داشـــت: در اين 
رابطـــه بورس كاالى ايران به عنوان 
يكى از اركان بازار ســـرمايه، زمينه 

تامين منابع مالى را براى بنگاه هاى 
اقتصادى بزرگ در حجم باال و با نرخ 
مناسب فراهم كرده است؛ اين بورس
مى تواند با كمك ابزارهاى متنوعى 
كه در اختيار دارد، بنگاه هاى اقتصادى 
را در تاميـــن مالى بلندمدت و هم 
كوتاه مدت و ســـرمايه در گردش 
حمايت كند و اوراق ســـلف موازى 
استاندارد يكى از ابزارهاى پركاربردى 
محســـوب مى شود كه از نظر مدت 
زمان انتشار از انعطاف پذيرى مطلوبى 
براى واحدهاى توليدى و بنگاه هاى 

اقتصادى برخوردار است.
وى معافيت مالياتى، نقدشوندگى 
باال، ضمانت كااليـــى و دارا بودن 
تضامين معتبر را از مهمترين مزاياى 
اين اوراق برشمرد و گفت: بر اساس 
تبصره يك ماده هفت قانون توسعه 
ابزارهـــا و نهادهاى مالى جديد در 
جهت تسهيل اجراى سياست هاى 
كلى اصل چهـــل و چهارم قانون 
اساسى و بنابر بخشنامه سازمان امور 
مالياتى كشور، معامالت اوراق سلف 
استاندارد از معافيت مالياتى برخوردار 
است.همچنين، با توجه به اينكه اوراق 
ســـلف موازى استاندارد هم مشابه 
ســـاير اوراقى كه در بازار سرمايه 
منتشر مى شـــود، داراى بازارگردان 
اســـت و مى توان به صورت آنى 
و از طريق ســـامانه هاى بورس به 
فروش برسد، بنابراين سرمايه گذاران 
مى توانند به واســـطه نقدشوندگى 
باالى ايـــن اوراق، در صورت نياز 

به آســـانى از اينســـرمايه گذارى
با سود معقولى خارج شوند.

به گفتـــه خواجه نصيرى، اين 
اوراق به پشـــتوانه كاال صادر شده 
و بـــه ضمانت نهادهاى مالى معتبر 
و در برخى موارد حتى به پشـــتوانه 
دولت منتشر مى شـــود؛ بنابراين، 
ســـرمايه گـــذاران از ضمانت و 
بازپرداخت اصل و ســـود آن خيال 

آسوده اى خواهند داشت.
مديرعامل شركت تامين سرمايه 
تمدن به امكان هدايت منابع و نقدينگى 
سرگردان در جامعه به سمت طرح هاى

توجيه پذير از طريق انتشار اين اوراق 
اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه 
بازپرداخت اصل و ســـود اين اوراق 
از سوى نهادهاى مالى معتبر تضمين 
مى شـــود، منابع مالى جذب شده به 
كمـــك اين ابزار مالى در طرح هاى 
با توجيه اقتصادى هزينه شـــده و از 
ورود اين منابع به امور بدون صرف 

اقتصادى پيشگيرى مى شود.

جزئيات پذيره نويسى صندوق با درآمد ثابت

حل مشكل تامين مالى صنايع با بورس كاال
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آگهى تغييرات شركت عمران و مسكن اصفهان سهامى خاص
به شماره ثبت 50372 و شناسه ملى 10320857207

آگهى تغييرات شركت كارگزارى ارديبهشت ايرانيان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 25590 و شناسه ملى 10260463521

آگهى تغييرات شركت ذوب روى اصفهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 667 و شناسه ملى 10260124447

آگهى تغييرات شركت پرسين روغن طاليى سپاهان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 57155 و شناسه ملى 14006248247

آگهى تغييرات شركت كيميا شيمى گلسار سهامى خاص 
به شماره ثبت 348 و شناسه ملى 10260076882

آگهى تغييرات شركت كيميا شيمى گلسار سهامى خاص
 به شماره ثبت 348 و شناسه ملى 10260076882

آگهى تغييرات شركت صنايع ايجاد رزمياران سهامى خاص 
به شماره ثبت 418 و شناسه ملى 10861932534

آگهى تغييرات 
شركت توزيع نيروى برق استان خوزستان سهامى خاص 

به شماره ثبت 3354 و شناسه ملى 10860672561

 –

آگهى تغييرات شركت مديريت سرمايه وداد كاشانه شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 6281 و شناسه ملى 14007084814

آگهى تغييرات 
شركت كشاورزى و دامپرورى فجر اصفهان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 90 و شناسه ملى 10861853202

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت كارون سهامى خاص 
به شماره ثبت 279 و شناسه ملى 10420045629

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوائى 
جهانگردى و زيارتى سيره سهامى خاص به شماره ثبت 104127

و شناسه ملى 10101480231

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322818)

آگهى تغييرات شركت مديريت ارتقاء درمان ايرانيان با مسئوليت محدود
به شماره ثبت 404203 و شناسه ملى 10320548675

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322817)

آگهى تغييرات شركت لبنيات مادى سهامى خاص 
به شماره ثبت 16433 و شناسه ملى 10100591506

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322815)

آگهى تغييرات 
شركت خدمات مسافرت هوائى جهانگردى و زيارتى سيره سهامى خاص

به شماره ثبت 104127 و شناسه ملى 10101480231

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322814)

آگهى تغييرات شركت نارفوم كار سهامى خاص به شماره ثبت 99830 و شناسه ملى 10101438143

 –

 –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322809)

آگهى تغييرات شركت توليدى و صنعتى مايان فوالد شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 125075 و شناسه ملى 10101685205

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322816)

آگهى تغييرات 
شركت مديريت ارتقاء درمان ايرانيان با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 404203 و شناسه ملى 10320548675

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322813)

آگهى تغييرات 
شركت مهندسين مشاور بافت شهر سهامى خاص 

به شماره ثبت 43148 و شناسه ملى 10100885110

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322811)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور بافت شهر سهامى خاص 
به شماره ثبت 43148 و شناسه ملى 10100885110

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(322812)

آگهى تغييرات شركت سنگ آهن مركزى رباط سهامى خاص
به شماره ثبت 235964 و شناسه ملى 10861736690

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322806)

آگهى تغييرات 
شركت تكنولوژى آب شهرى و صنعتى ايران (سهامى خاص) 
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99 اخبار شهرستانها

  يزدـ  خبرنگار اطالعات:مدير عامل شركت 
فوالد آلياژي ايران اعالم كرد: در 9 ماه امســـال 38 
هزار تن توليدات اين مجموعه با ارزآوري حدود 
20 ميليون يورو صادر شده است. عليرضا چايچي 
در جمع خبرنگاران با اشـــاره به بيستمين سالگرد 
تأسيس اين شركت افزود: فوالد آلياژي سال 1377 
به عنوان يك شـــركت دولتي با قابليت توليد 118 
گريد و ظرفيت 140 هزار تن توليد راه اندازي شد .

وي گفت: ظرفيت ساالنه توليد اين شركت 
با استفاده از توان متخصصان داخلي به بيش از 500 
هزار تن انواع فوالدهاي آلياژي و قطعات توليد به 

350 گريد در اندازه هاي مختلف رسيده است.
او با اشـــاره ظرفيت اوليه 10 تن در ابتداي 
تأسيس گفت: اين ميزان با شناسايي بازارهاي جديد 
صادراتي تا پايان سال گذشته به بيش از 73 هزار تن 

افزايش يافته است. 
چايچي درباره وضع اشتغال در اين شركت 
هم گفت: در مجموع يكهزار و 500 نفر اشـــتغال 
مستقيم و 500 نفر غيرمستقيم ايجاد شده و زندگي 
بيش از 40 هزار خانـــواده را به فعاليت اين واحد 
گـــره زده؛ با اين حال حـــدود 70 درصد آنها نيز 
بومي استان بوده كه 300 نفر آنها از اهالي شهرستان 

اشكذر هستند. 
وي درباره وضع صادرات شـــركت با اشاره 
به وجود تحريم هاي ظالمانـــه عليه ايران و موانع 
مبادالت بانكي افزود: عالوه بر صادرات 38 هزار 
تن در 9 ماه امسال به كشـــورهاي اتحاديه اروپا، 
تركيه و كشورهاي همسايه، صادرات 12 هزار تن 
در سه ماه پاياني سال را در دستور كار داريم او ادامه 
داد: در چشم انداز 1404 فوالد آلياژي، توليد 2 برابر 
ظرفيت فعلي و رسيدن به ظرفيت 1/2 ميليون تن را 

پيش بيني كرده ايم كه اميدواريم به آن برسيم
وي افزود: از سوي ديگر با توجه به پيشرفت 
فيزيكي 41 درصدي طرح توســـعه فوالدسازي 
يزد يك و بهره برداري از آن تا اوايل ســـال 1399 

اميدواريم اين پيش بيني محقق شود. 
  او افزود: اين طرح ســـه بار با تحريم مواجه 
شـــده ولي 70 درصد تجهيزات مورد نياز آن كه 

عمدتا ســـاخت يك شركت فرانسوي است، وارد 
كشور شـــده و بقيه يا در حال ورود و يا در حال 
ساخت اســـت. چايچي با بيان اينكه هفت درصد 
هزينه هاي فـــوالد يزد يك براي كاهش مخاطرات 
زيســـت محيطي در نظر گرفته شده است، افزود: 
ميزان مصرف اين مجموعه 25 ليتر در ثانيه البته با 
ميزان آب پســـماند آن براي فضاي سبز تعهد داده 

شده، پيش بيني شده است. 
وي تأكيد كرد: از مجموع توليد 25 ميليون تن 
فوالد كشور، سه درصد به فوالد آلياژي، معادل 800 
هزار تن مربوط مي شود و كمترين ميزان مصرف آب 

نيز در فوالد آلياژي ايران است. 
اين مسئول در ادامه درباره عملكردهاي امسال 
شركت هم گفت: امسال با تالش هاي پرسنل اين 
مجموعه و همدلي همه آنها بسياري از ركوردهاي 
فوالد آلياژي شكسته شده كه مهمترين آن توليد 2 
برابر مجموع سال 96 در طول 9 ماه 97 بوده است. 

چايچي با اعالم توليد بسياري از محصوالت 
مشابه خارجي افزود: فوالد آلياژي با ايجاد بخش 
بومي سازي، به عنوان مهد بومي سازي فوالد كشور 
با بهره گيري از تـــوان متخصصان داخلي بيش از 
هشـــت هزار و 500 دفترچه ساخت قطعات تهيه 
و تدوين و بيش از چهار هزار و 300 قطعه ساخته 
اســـت. مديرعامل فوالد آلياژي ايران درباره وضع 
محيط زيستي اين مجموعه هم با بيان سرمايه گذاري 
33 ميليون دالري و هشـــت ميلون يورويي اين 
شركت در راســـتاي استقرار امكانات و تجهيزات 
داراي كمترين ميزان آاليندگي گفت: ساالنه 6 ميليارد 
تومان براي نگهداري از تجهيزات محيط زيستي اين 
شـــركت اعم از تصفيه خانه، فيلترها و نوار نقاله ها 
هزينه مي شود كه نتيجه آن دريافت چهار سال لوح 

تقدير صنعت سبز به اين واحد بود.  
وي همچنين از راه اندازي نخســـتين پويش 
(كمپين) انرژي صنايع كشور در اين مجموعه خبر 
داد و افزود: با توجه به اهداف اين طرح اميدواريم در 
يك سال آينده چهار تا 10 درصد در مصرف انرژي 
صرفه جويي داشته باشيم ضمن آنكه بهينه سازي 

مصرف آب در حال انجام است. 

چايچي همچنين با بيـــان اينكه آلودگي هاي 
فوالد آلياژي ايران با توجه به بهره گيري از تكنولوژي 
روز دنيا حتي بسيار كمتر از استانداردهاي جهاني 
است، افزود: دود زرد رنگ پيرامون اين واحد مربوط 
به نيروگاه هاي ســـيكل تركيبي و دود سياه رنگ 
اطراف هم مربوط به كوره هاي القايي شركت هاي 
مستقر در شهرك فوالد و در پشت كارخانه فوالد 

آلياژي ايران است. 
وي در ادامه درباره وضع جاده فوالد آلياژي 
نيز گفت: اين جاده از 25 ســـال قبل به صورت 
اختصاصي و ويژه فوالد آلياژي ساخته شده ولي به 
مرور به دليل افزايش تردد و روستايي شدن آن و 
نيز ايجاد شركت ديگر در مسير، با مصوبه سال 86 
استانداري بايد رسماً از حالت اختصاصي خارج و به 

راه هاي عمومي كشور اضافه شود .
اوادامه داد: به دليل اجرا نشدن اين مصوبه، بار 
ديگر درخواست بررسي ارائه شده كه بعد از اعالم 
هزينه هاي ترميم، آسفالت و بهسازي جاده به ميزان 
120 ميليارد ريال، سهم حدود 55 ميليارد ريالي براي 

فوالد آلياژي در نظر گرفته شد. 
چايچي گفت: اين در حالي اســـت كه تنها 
حدود 25 درصد تـــردد اين جاده مربوط به فوالد 
آلياژي، 50 درصد مربوط به روســـتاهاي مجاور و 
مابقي مربوط به ساير شركتهاست از اين رو تقاضا 
داريم عموميت اين جاده به رسميت شناخته شود 
وي در پايان با اشاره به ظرفيت باالي توليد فوالد 
آلياژي در كشور گفت: تنها سه درصد توليد فوالد 
كشـــور مربوط به فوالد آلياژي است در حالي كه 
متوســـط اين آمار در دنيا 11 درصد است و امروز 
بهترين شرايط براي صادرات البته با حمايت هاي 

دولت است.  
شركت فوالد آلياژي ايران بزرگترين توليد كننده
انواع فوالد آلياژي در ايران و خاورميانه اســـت كه 
در سال 1378 به بهره برداري رسيد كه محصوالت 
اين شركت در صنايع هوافضا، نفت و پتروشيمي، 
نيروگاه ها، ابزارســـازي، لوازم پزشكي و جراحي، 
خودروسازي، ماشين سازي و ساير صنايع ويژه، 

كاربرد دارد. 

فعاليت هاي كميته امداد  به   38هزار تن محصول فوالد آلياژي ايران صادر شد
مردم واگذار مي شود

اصفهــــانـ  خبرنــــگار اطالعــــات: بســــياري از فعاليت هاي 
كميتــــه امــــداد امام خمينــــي (ره) در ســــال آينده بــــراي جذب 
بيشــــتر مشــــاركت هاي مردمــــي و هم افزايــــي، در قالــــب 
برون سپاري، به مردم و خيريه هاي نيكوكاري واگذار مي شود و اين نهاد 

فقط نقش نظارتي خواهد  داشت. 
 معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) با 
اعالم اين مطلب و با اشــــاره به اينكه ترميم فرايندهاي اصلي اين نهاد 
همچون صدقات، جشــــن هاي نيكوكاري و اعياد از ديگر برنامه هاي 
اصلي ســــال آينده كميته امداد اســــت گفت: 80 درصــــد درآمدهاي 
صدقات در مدت 3 ســــال بايد به روش هاي نويــــن و الكترونيكي 

جمع آوري شود.  
عليرضا عسكريان با اعالم اينكه بيش از 2 ميليون خانوار مددجو 
زير پوشش كميته امداد امام خميني (ره) هســــتند افزود: به رغم اينكه 
قرار بود هر ســــاله با شيب ماليمي شــــماري از مددجويان به واسطه 
ايجاد شــــغل و خودكفا شدن از زير پوشــــش خارج شوند اما امسال 
به دليل شــــرايط بد اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم، نزديك به 
500 هزار خانوار به شــــمار مددجويان كميته امداد كشــــورمان اضافه

 شده اند.  
او با بيان اينكه 1500 مركز نيكوكاري كميته امداد امام خميني (ره) در كشور 
فعاليت دارند افزود: اين مراكز نيكوكاري تا پايان امسال به 2000 مركز افزايش

 مي يابد. 
وي با اشاره به اينكه اين نهاد هر سال حدود 140 هزار شغل براي 
خودكفايي مددجويان خود ايجاد مي كند گفت: پارسال 150 هزار مددجو 

به واسطه خودكفا شدن از زيرپوشش كميته امداد خارج شدند. 
 عسكريان از افزايش 35 درصدي مجموع درآمدهاي اين نهاد در 
7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: هر نفر در 
كشور روزانه و به طور متوســــط    108 ريال صدقه به صورت نقدي 

مي دهد. 
او با بيان اينكه ميزان صدقه هاي زوار مراســــم اربعين امسال در 
مرزهاي مهران و چزابه نســــبت به پارسال 2/5 برابر رشد داشته است، 
پرداخت هرگونه صدقات جمع آوري شده در خارج از كشور را رد كرد و 

گفت: صدقات هر استان مختص به مددجويان همان استان است.  
عســــكريان در ادامه افزود: ميزان پرداخت زكات استان اصفهان 
در 8 ماهه امســــال 44 درصد رشد و ميزان كمك هاي مردمي اين استان 
در طرح اكرام ايتام و محســــنين نيز در ايــــن مدت 43 درصد افزايش 

يافته است.
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همدانـ  خبرنگار اطالعـــات: مديركل دارايي و 
امور اقتصادي اســـتان همدان گفت: 13 طرح به ارزش 
116/6ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي در دولت تدبير 

و اميد در استان همدان انجام شده است.
ســـيد ناصر محمودي در  نشســـت ستاد اقتصاد 
مقاومتي استان همدان گفت: 8 طرح از اين تعداد با اعتبار 
84/5ميليون دالر به بهره برداري رســـيده و 4 طرح به 
ارزش 32/1ميليون دالر در حال اجرا است. طرح «فرنچ 
فرايز» منجمد سيب زميني رزن نيز با سرمايه گذاري 8 

ميليون دالر و 175 نفر اشتغالزايي در دست اجرا است.
وي با بيان اينكه تاكنون 67 ميليون دالر سرمايه گذاري 
خارجي در همدان جذب شده است، بيان كرد: بيشترين 
ميزان سرمايه گذاري خارجي در همدان مربوط به آلمان 
با 62/4ميليون دالر اســـت و  كشورهاي آمريكا، ايرلند، 
استراليا، هلند، عراق، لبنان هم در همدان سرمايه گذاري 

كرده اند.
محمودي گفت: اجراي 7 طرح نيروگاه خورشيدي 
با اعتبار 65/1ميليون دالر و توان توليدي 50/9 مگاوات 
برق مصوب شده اســـت. همچنين تاكنون 5 نيروگاه با 
توان توليدي 36/9مگاوات به بهره برداري رســـيده و
 2 طرح ديگر با توان 14 مگاوات در دست اجرا است.

وي با يادآوري اين كه966 شماره حساب راكد و 

غيرضروري دستگاه هاي اجرايي استان همدان مسدود 
شده اســـت، اعالم كرد: دولت با كنترل اين حساب ها 
از دارايي هاي خود مطلع مي شـــود و مي تواند آن ها را 

مديريت كند.
سيدسعيد شاهرخي اســـتاندار همدان نيز در ستاد 
اقتصاد مقاومتي  اين اســـتان گفت: اگر به دنبال ارتقاء 

معيشت مردم هستيم، بايد سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
را با جديت دنبال كنيم و در راه تحقق آن گام برداشت.
رويكرد دولت توجه به معيشت مردم و اشتغال است و 
بـــراي تحقق اين رويكرد راهي به جز حمايت از بخش 

خصوصي و توليد نيست.
اســـتاندار همدان از فراهم بودن بستر فعاليت هاي 

بخش خصوصي خبرداد و بيان كرد: اســـتان همدان با 
همكاري بخش خصوصي در مســـير توسعه قرار دارد 
و اســـتانداري نيز براي رونق توليد از هيچ كمكي دريغ 
نمي كند.سرمايه يك جريان سيال است كه اگر موانع را 
كنار نزنيم و قوانين را اصالح نكنيم، ســـرمايه گذار را از 

دست مي دهيم.
شـــاهرخي با بيان اينكه رهبـــر معظم انقالب و 
رئيس جمهوري كشورمان بر اين مهم تاكيد دارند، گفت: 
همه مسئوالن دغدغه معيشت مردم را دارند و مديران و 
مسئوالن دستگاه هاي اجرايي نوك پيكان اين خط مقدم 

هستند.
وي بر استفاده بهينه از امكانات تاكيد كرد و افزود: 
براي تحقق اقتصاد مقاومتي برش 3 ساله استاني در مسير 
برنامه ششم توسعه در دست اجرا است و مراحل پاياني 

را مي گذراند.
استاندار همدان افزود: اولويت بندي در طرح ها از 
ضرورت هاي مصرف بهينه منابع و اعتبارات است و اكنون 
تمامي طرح هاي نيمه تمام اســـتان براي تامين اعتبار در 

اولويت بندي قرار گرفته اند.
وي گفت: ارزش صادرات اســـتان همدان در سال 
گذشته 861 ميليون دالر بود كه صادرات امسال نيز يك 

ميليارد دالر هدف گذاري شده است. 

  زنگ گل نرگس هدف گذاري صادرات يك ميليارد دالري  از همدان  
در مدارس بهبهان نواخته شد 

بهبهانـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با آغاز فصل برداشـــت گل 
نرگس، زنگ گل نرگس در مدارس شهرستان بهبهان نواخته شد. 

  به مناسبت فرارسيدن فصل برداشت گل نرگس در نرگسزارهاي 
شهرســـتان بهبهان در مراســـمي با حضور فرماندار اين شهرســـتان، 
شـــهردار،رئيس شوراي شهر، رئيس اداره آموزش و پرورش و ديگر 
مسئوالن اين شهرستان، زنگ نمادين گل نرگس در دبستان آزاده بهبهان 
به صدا در آمد. در اين مراسم حسينوند رئيس سازمان تبليغات اسالمي 
شهرستان بهبهان، عطر گل نرگس را شميمي از حضرت مهدي موعود 
(عج)خواند و از دانش آموزان خواست براي ظهور ايشان دعا كنند و در 
راه ائمه اطهار ثابت قدم و استوار باشند. در ادامه مراسم نيز دانش آموزان 
با شاخه هاي گل نرگس در دست و سر دادن اشعار محلي، آغاز فصل 

برداشت گل نرگس بهبهان را با سرور و شادماني جشن گرفتند. 
هفتمين جشـــنواره گل نرگس بهبهان همراه با برنامه هاي متنوع 
فرهنگي و آموزشي از 19 تا 28 دي ماه 97 در نرگسزار بهبهان، واقع 

در كيلومتر 2 جاده سيمان برگزار مي شود. 

پيش فروش انشعاب فاضالب شهر فيروزكوه 
آغاز شد

فيروزكوهـ  خبرنگار اطالعات: مراســـم افتتاح طرح پيش فروش 
انشعاب فاضالب در شهرستان  فيروزكوه با حضور مهدي يوسفي جماراني 
فرماندار و مجتبي صفدري مدير عامل آبفاي شرق استان تهران و هيات 
همراه، امرايي معاون سياســـي انتظامي فرمانداري، جعفر پرچ شهردار، 
اعضاي شوراي اسالمي شهر،  احمدي رئيس آب و فاضالب فيروزكوه و 

خبرنگاران رسانه ها در سال اجتماعات فرمانداري برگزار شد.  
 فرماندار فيروزكوه در اين مراســـم  اظهار داشت: شرق استان تهران 
از اهميت ويژه اي در حوزه زيســـت محيطي برخوردار است چرا كه آب 

آشاميدني كالنشهر تهران توسط منابع آب اين منطقه تأمين مي شود. 
مهدي يوسفي جماراني ادامه داد: امروز شاهد بهره برداري از بيش از 
يكصد تصفيه خانه در كشور هستيم كه نشانگر اقدامات بسيار خوبي در 

اين زمينه است. 
وي اضافه كرد: شايسته بود در گذشته مناطق شرق استان تهران توسط 
وزارت نيرو و شركت هاي آب و فاضالب در اولويت قرار مي گرفت، اما 

امروز شروع اين اقدام را به فال نيك مي گيريم. 
يوســـفي جماراني افزود: امروزه ســـازمان هاي بين المللي يكي از 

تهديدات جدي در تهران را باالآمدن سطح آب هاي زيرزميني مي دانند. 
وي افزود: با توجه به شـــرايط اقليمي فيروزكوه، دغدغه جدي در 
زمينه مذكور وجود دارد كه مي طلبد شهروندان با جديت بيشتر در جهت 
تحقق هرچه ســـريعتر اين طرح گام برداريم. مديرعامل شركت آب و 
فاضالب شرق استان تهران نيز در اين جلسه اظهار داشت: در سال 1342 
در كالنشهر تهران اولين تصفيه خانه (صاحبقرانيه) ساخته شد كه مطالعات 
آن به 1328 بر مي گردد. مجتبي صفدري گفت: به دليل نبود اعتبارات كافي 
تا سال1381 اقدام موثري به جز چند تصفيه خانه صاحبقرانيه، محالتي و 

زرگنده در اين زمينه انجام نشده بود. 
وي بيان داشت: از سال 1381 در شركت آب و فاضالب استان تهران 
تدابيري اتخاذ شد تا با تأسيس شركت هاي تخصصي فاضالب تهران كار 

آغاز شود و به دليل عدم اعتبار بيش از اين تأخير نداشته باشد. 
او ادامه داد: 6 هزار كيلومتر شـــبكه فاضالب در تهران اجرا شـــد، 
تصفيه خانه اي گسترده در جنوب تهران احداث و تصفيه خانه هاي قبلي نيز 

ارتقا ظرفيت داشته اند. 
صفدري بيان كرد: 70 درصد جمعيت تهران زير پوشـــش شبكه 
فاضالب شهري قرار دارد. وي اضافه كرد: تصفيه خانه فيروزكوه در زميني 
بالغ بر 2 و نيم هكتار كه خريداري شده است احداث مي شود؛ اين تصفيه خانه 

كامًال پيشرفته و داراي تمام مجوزات الزم است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب شرق استان تهران با تأكيد بر انجام 
هر چه سريعتر اين طرح ابراز كرد: تمام تالش خود را خواهيم كرد تا در 

روند اجراي پروژه كمترين مزاحمت را براي شهروندان ايجاد كنيم. 
او اظهار داشت: در شرق استان اين امكان براي متقاضيان فراهم شده 
اســـت تا در صورت خريد انشعاب تا پايان سال جاري بتوانند از اقساط 
48 ماهه بهرمند شوند اما از آغاز سال 98 اين شرايط به 36 قسط كاهش 
مي يابد.  صفدري افزود: متقاضيان مي توانند از طريق حضور در اداره آب و 
فاضالب شهري يا وب سايت آب و فاضالب شرق استان تهران انشعاب 
فاضالب را خريداري كنند. وي يادآورشـــد: جهت تكريم شهروندان 

دعوت نامه ارسال خواهد شد تا متقاضيان براي ثبت نام اقدام كنند. 

برگزاري جلسه هم انديشي ساماندهي و

 برنامه ريزي اطالعات و اخبار  بابلسر
بابلســـرـ  خبرنگار اطالعات:فرماندار شهرستان بابلسر در جلسه
هم انديشي ساماندهي و برنامه ريزي اطالعات و اخبار شهرستان در 
جمع خبرنـــگاران و مديران روابط عمومي ادارات گفت: خبرنگاران 
همسو و غيرهمسو بازوان توانمند مسئولين هستند و يقينا نقد سازنده 

براي مديران و نظام مفيد است.
مهندس اســـماعيل حسن زاده افزود: در اين جلسه اظهارداشت: به 
منظور آشنايي بهتر در جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان نشست هاي 

تلفيقي بين روابط عمومي ها و رسانه ها برگزار خواهد شد.
حسن زاده به بيان اهميت رسانه و خبر اشاره و اضافه  كرد: اهميت 
رســـانه و خبر بر همه روشـــن است و اكنون در دهه چهارم و در آستانه 
جشن چهل سالگي انقالب افتخار مي كنيم كه مردم ما همچنان با قدرت 
و صالبت پشتيبان نظامي هستند كه در راه آن ايثار و جانفشاني ها انجام 
شد.فرماندار بابلسر افزود: از آنجا كه هر روز در رسانه اتفاق جديدي روي 
مي دهد و ابزار رسانه تغيير مي كند از اين رو پيشكسوتان عرصه رسانه نيز 
نياز به آموزش هاي جديد دارند.وي با بيان اينكه عرصه رسانه محدود به 
زمان نيســـت اذعان داشـــت: وقايع نگري به ثانيه و دقيقه رسيده است كه 

شايد در آينده اي نزديك به كسري از ثانيه هم برسد.

آغاز به كار ششمين جشنواره عكاسي وقف در فارس 
شيرازـ  خبرنگار اطالعات: پوستر ششمين جشنواره ملي عكس با 

عنوان وقف چشمه هميشه جاري در شيراز رونمايي شد.  
حجت االسالم سيد عباس موسوي مديركل اوقاف وامور خيريه 
فارس گفت: جشـــنواره در دو بخش عكاســـي حرفه اي و موبايلي 
برگزار خواهد شـــد.وي افزود: متقاضيان مي توانند تا پنجم اسفندماه 
97 آثار خود را براي شـــركت در اين جشـــنواره به آدرس اينترنتي  
www.oghafestival.ir ارسال يا به دبيرخانه اين جشنواره در معاونت 
فرهنگي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان فارس به صورت حضوري 
مراجعه كنند.موســـوي اضافه كرد: متقاضيان شركت در اين جشنواره 
مي توانند آثار خود را در ارتباط مردم با سنت وقف، شامل وقف در 
محيط زيســـت، وقف و درمان، وقف و ســـبك زندگي، وقف و بقاع 
متبركه، وقف و مشاركت، وقف و ترويج معارف قرآني، وقف و اقتصاد 
و توسعه علم و فناوري، وقف و ازدواج و... به دبيرخانه اين جشنواره 
ارسال كنند.مديركل اوقاف و امور خيريه فارس با بيان اينكه اختتام اين 
جشـــنواره در ارديبهشت سال 98 در شيراز برگزار خواهد شد افزود: 
در بخش عكاسي حرفه اي اين جشنواره به نفرات اول تا سوم بطور 
مشـــترك تنديس زرين، ديپلم افتخار و به ترتيب شـــش، چهار و دو 

ميليون تومان وجه نقد پرداخت خواهد شد.
وي تاكيدكرد: در بخش موبايلي اين جشنواره به آثار برتر اول تا 
سوم بطور مشترك تنديس زرين، ديپلم افتخار و به ترتيب سه، دو و 

يك ميليون تومان وجه نقد پرداخت خواهد شد.
موسوي همچنين گفت: براي هر عكس راه يافته به اين جشنواره 
نيز مبلغ دويست هزار تومان بابت حق تاليف به صاحب اثر پرداخت 
خواهد شـــد. ششمين دوره جشنواره عكاسي با عنوان وقف چشمه 
هميشه جاري با هدف گسترش فعاليت هاي فرهنگي و هنري،جريان 
سازي براي توليد آثار فاخر براي وقف، تشويق هنرمندان جهت توليد 

آثار با موضوع وقف برگزار خواهد شد.

تسطيح و زيرسازي سايت

 كمك ناوبري  LOC  فرودگاه ساري
ســـاري - خبرنگار اطالعات: عمليات تسطيح و زيرسازي سايت 
كمك ناوبري  LOC  فرودگاه ساري بمنظور بهره برداري از سامانه  ILS  از 

پيشرفت قابل مالحظه اي برخوردار است.
مديركل فرودگاههاي مازندران با اعالم اين خبر افزود: براســـاس 
برنامـــه ريزي بعمل آمده ظرف 4 ماهه اول ســـال 98عمليات نصب و 
بهره برداري از ســـامانه  ILS  به اتمام خواهد رسيد وطن خواه گفت: در 
قراردادي با اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان عمليات تسطيح، خاكبرداري، 
زيرســـازي و آماده سازي سايت هاي مربوط آغاز شده است و اميدواريم 
از دهه مبارك فجر انقالب اسالمي شاهد نصب سيستم هاي لوكواليزر و 
گاليدپس باشيم.وي، ارزش طرح هاي در دست اجراي فرودگاه ساري 
را بيش از 50 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: ظرف 6 ماه آينده اقدامات 
خوب و قابل قبولي در فرودگاه ساري در راستاي توسعه فرودگاه و ارتقاي 
سطح ايمني و استاندارد سازي فرودگاه بين المللي ساري بلحاظ ايمني 

پروازي و خدمات فرودگاهي انجام خواهد شد. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

پروانه وكالت پايه يك، دفترچه مالياتي 
وكالت، كارت شناسايي وكالت، دو فقره 
مهر وكالت اينجانب محمد قهاري مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني پژو پارس 
مدل1393 به شماره 

پالك62ـ724د22 و شماره 
 124K0523356موتور

و شماره شاسي 
 NAAN01CANEH153496

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
گرديده است. 

(ساري)

 سند مالكيت پيكان وانت مدل93 به ش 
شاسي NAAA36AA0EG718604 و 

ش پالك 797م29ـ  ايران78 به نام شاهپور 
خدائي خاتون آبادي مفقود و بي اعتبار است.

سند خودرو سواري پرايد 
مدل1383 رنگ سفيد 
شيريـ  روغني به شماره 
پالك33ـ531ب43 و 

شماره موتور00935082 
و شماره شاسي 

  S1412283319160
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز، برگ كمپاني و مدارك 

خودرو پرايد سفيد به شماره 

 S1412282980167:شاسي

به شماره موتور:00522004 

به شماره پالك:21ـ  

ايران379ل42 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

سبز اتومبيل كاميونت ون به شماره شهرباني 
364ق42ـ  ايران35 به شماره موتور466332 و 
شاسي NAZPL140TBL190324 به نام علي 
لطفي مفقود گرديده از اعتبار ساقط است.(مراغه)

سند كمپاني يك دستگاه خودروي 
 TU5سواري سيستم رانا تيپ
مدل1392 به رنگ خاكستري 

متاليك شماره پالك34ـ936ق19 
 160B0023414شماره موتور

شماره شاسي
NAAU01FEVDT016395 به 
نام مريم زربهاء مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

سند مالكيت موتورسيكلت 
سيستم متين مدل89 به 
شماره انتظامي49339ـ  
ايران116 و شماره موتور

NDR125-5134786 و شماره 
 125A-NDR8910327 تنه
به نام حيدر چهارگامه مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند به شماره 
4180984 متعلق به كاميون 

كمپرسي بنز مدل1383 به شماره 
موتور33593210091472 
شاسي37435516605735 

پالك 965ع12ـ  63 به نام 
شكراله فرامرزي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
(زرين دشت غالمي)

سند كارخانه(مادر) و شناسنامه 
مالكيت(برگ سبز) سواري سايپا 

EX131 مدل1392 نقره اي متاليك 
شماره پالك59ـ339س19 شماره 

موتور4889877 شماره شاسي
NAS411100D1260621 به 

نام صادقعلي خليلي باال جليني فرزند 
موسي ش ش1637 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان

برگ سبز سواري 
پژو405مدل1384 به 

شماره انتظامي146ق38ـ 
ايران79 با شماره 

موتور12484009551 و 
شماره شاسي14216968 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

(قزوين)

شناسنامه مالكيت (برگ 
 XU7سبز) سواري پژو پارس
مدل1393 آبي سير متاليك 
شماره پالك26ـ731ل25 

 124K0408084شماره موتور
شماره شاسي 

 NAAN01CA5EH118911
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گرگان

برگ سبز كاميون باري مشبك مسقف 
فلزي به رنگ سفيد مدل1382 
و شماره پالك63ـ183ع16 و 

 83M0578365شماره موتور
و شماره شاسي

NAD45ACAD00022792 به 
نام رضا صالحي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 كازرون

برگ سبز و سند كمپاني پژو پارس به ش پ 
 164B0177539 10ـ642و58 ش موتور
 NAAN11FE0JH630754 ش شاسي

مفقود و فاقد اعتبار است.  قلهك

كارت كيشوند اينجانب 
سيده طاهره هاشمي به 
شماره 155951/01 و 

سيده مينا موسوي به 
شماره 155951/07 و 
سيدعليرضا موسوي به 
شماره 155951/06 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز كاميون كشنده هوو 
(HoWo) به رنگ سبزـ  متاليك مدل 

2005 به شماره شهرباني ايران 
63ـ135ـ عـ  76 به شماره موتور 

WD6154705090907315 و شماره 
شاسي LZZ7CLHB75A063708 به 
نام محمدجواد فرخي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
«حسينيـ  آباده»

كارت كيشوند اينجانب 
مرضيه كريمي جاهد به شماره 

150847/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي حامد محمد قاسمي 
به شماره دانشجويي 931125803 
رشته فناوري اطالعات دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

مجوز حمل اسلحه شكاري 
ساچمه زني كاليبر 12 مدل 

تك لول كوسه ساخت 
روسيه به شماره سالح 

1933223 به نام اينجانب 
حسين طاهرخاني به شماره 
شناسنامه 20695 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

برگ سبز وانت پيكان مدل 
1384 به شماره پالك 

45ـ313ب44 با شماره 
موتور 11284026066 

و شماره شاسي 
12104964 به نام 
سعداهللا نقوي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان 

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1382 به شماره 
پالك 45ـ513ب81 با 

شماره موتور 00536063 
و شماره شاسي 

S1412282982121 به 
نام محمود عليرضائي ماهاني 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو 405 مدل 1390 به شماره 
پالك 65ـ 125ي91 با شماره 

موتور 12490212801 
و شماره شاسي 

 NAAM01CAXCR569190
به نام يحيي محرابي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 كرمان

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1382 به شماره پالك 
45ـ954ص53 با شماره 

موتور 00503965 
و شماره شاسي 

S1412282964768 به 
نام محمد همايونفر مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. كرمان 

مفقودي برگ سبز خودرو پرايد GTXi مدل 1385 
به شماره شاسي S1412285246497 ش موتور: 

1664128 و شماره پالك 215ب42ـ  ايران49 به نام 
بهادر خستوانه مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 1388 به شماره 

شاسي NAAM11CA1AK992887 ش موتور: 
12488334637 و شماره پالك 695ل68ـ  ايران73 به 

نام حسين سلطاني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 GTXi مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد
مدل 1388 به شماره شاسي S1412288258220 ش 
موتور: 2928895 و شماره پالك 123ل63ـ  ايران73 به 
نام ابراهيم رحيمي شهركي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب عاليه 
محبي فرزند محمد به شماره شناسنامه 

3660012173 صادره از ح 2 زابل مقطع 
كارشناسي رشته جغرافيا صادره از واحد 

دانشگاهي زابل با شماره 10883ـ1/91ـ  12ـ14 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

زابل ارسال نمايد. زاهدان 

مفقودي سند و برگ سبز 
خودرو سمند LEX به رنگ 

سفيد روغني به شماره پالك 
829ص12 ايران14 و شماره 

موتور 12488042017 
شماره شاسي 

 NAAC91CC29F195538
مفقود گرديده و از درجة اعتبار 

ساقط مي باشد. (رامهرمز)

پروانه بهره برداري از 
يك حلقه چاه به شمارة 
 148/1301/428

مورخ 1394/3/2 مفقود 
گرديده، از يابنده تقاضا 
مي شود آن را به اداره 

امور منابع آب شهرستان 
ساوه تحويل دهد.

 قلهك 

برگ سبز وانت مزدا مدل84 شماره شاسي 
83NDPE01920 موتور 476015 پالك 

717ب32 ـ ايران83 به نام مظفر پناهي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگه سبز پژو پارس مدل86 شماره 
موتور 12486154995 شاسي 50334480 

پالك 885ي75 ـ  ايران43 به نام مسعود گشتاسبي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 DENA EF7 برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري دنا
 NAAW01HE8HE461924 :مدل:1396 به شماره شاسي
به شماره پالك: 82 ايران ـ644ق73 به نام فائزه رمضان زاده 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت خودرو پژو206 
شكالتي متاليك به شماره پالك 
ايران77ـ225ل82 و شماره 
شاسي 21500620 و شماره 

موتور 14186003071 
متعلق به خانم طوبي موزوني 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند محضري وانت پيكان پالك 
57ـ884ن24 موتور 11489097135 

شاسي NAAA46AA9BG179697 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت 
پيكان مدل85 پالك33ـ897ط34 شاسي 

12174383 موتور 11284081422 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

برگ سبز خودروي سواري 
پژو405 به رنگ نقره اي 

مدل: 1391 شماره پالك: 
998ب86 ـ  ايران73 شماره 
 124K0105053 :موتور
شماره شاسي: 590529 به 
نام: سميه آهنين جان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

برگ سبز و برگ كمپاني 
خودرو پيكان به شماره 
موتور 1112812480 

و شماره شاسي 
81419589 و شهرباني 

ايران33ـ941د22 
به نام محرم علي خليلي 
حسين آبادي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو سواري 
پرايد مدل82 به شماره 

پالك 379د36 ايران31 به 
شماره موتور: 00567975 

و شماره شاسي: 
 S1412282125152
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(خرم آباد)

برگ سبز سواري فولكس مدل1986 
به ش پالك546ن51 ـ ايران44 و ش 

شاسي 026126 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.

برگ سبز وانت زامياد تيپ 
Z28ND به رنگ آبي مدل 
1389 به شماره انتظامي 
ايران26ـ494ط15 به 

شماره موتور 80007734 
و شماره شاسي 

 NAZDL104TJK004960
مفقود و فاقد اعتبار است. 

اسفراين

كارت هوشمند به شماره 
2669075 كاميون 
كشنده دانگ فنگ 

مدل1391 به شماره 
انتظامي 996ع52ـ 

ايران83 مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط 

است. 
(شيراز)

كليه اسناد و بنچاق، سند كمپاني، 
شناسنامه مالكيت و فاكتور فروش 

پژو206 مدل1383 به شماره 
پالك 82ـ123س94 و شماره 
 10FX5C2175992 موتور
و شماره شاسي 83679506 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گرديده است. 
(ساري)

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
پرايد جي تي ايكس آي رنگ مشكي 
روغني مدل1384 به شماره پالك 

ايران17ـ956ط15 به شماره 
موتور 01364531 و شماره 

 S1412284709644 شاسي
به نام حسن زارع ميرآباد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كارت دانشجويي به شماره 9711553004 
به نام هدا زاهدي رشته انفورماتيك پزشكي 
از دانشگاه علوم پزشكي ايران مفقود شده و 

فاقد اعتبار است.

كليه اسناد و مدارك 
خودرو سواري پژو206 

مدل1382 به شماره پالك 
تهران14ـ316ن34 و شماره 
شاسي 82623479 و شماره 
 10FSJ54406523 موتور

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اروميه ـ عليرضا 

طهمزي

برگ سبز و سند خودرو 
پرايد مدل 89 شماره 
شهرباني 589ن29 ـ 

ايران73 شماره شاسي 
 S1412289456379

شماره موتور 3406680 به 
نام محمدرضا بابري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. ني ريز

آگهي مفقودي
 HD65 برگه سند مالكيت وسيله نقليه و سند فروش خودرو (كمپاني) تعداد چهار دستگاه كاميونت هيوندايي

به شماره شاسي و موتور ذيل به نام خانم زهرا جمشيدي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ايران78

شماره شهرباني شماره موتور شماره شاسى رديف

841ع74 D4DDE566583 N31GAT7PPHC258425 1

857ع74 D4DDE566553 N31GAT7PPHC258436 2

862ع74 D4DDE566414 N31GAT7PPHC258420 3

856ع76 D4DDE565281 N31GAT7PPHC257502 4

سند كمپاني (برگ سفيد) 
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.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي دانشنامه 2239 
صادره 1337/1/28 اينجانب محمدباقر 

طاهرنسب فرزند عباس به شماره شناسنامه 
391 صادره سنندج در مقطع كارشناسي 
پيوسته برق صادره از دانشگاه اميركبير 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
اميركبير به نشاني: تهران خيابان حافظ 

چهارراه كالج ارسال نمايد.سنندج

شناسنامه مالكيت خودرو اميكو 

M6H ش پ 284ع14 ايران 

86  ش م 801430 ش  ش 

 NA2B2JMD45A000588

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

برگه سبز و برگه كمپاني 
و بنچاق پرايد 111 

سفيد 93 به ش پالك 
329د 79 ايران 78 به 

ش موتور5263957 به 
ش شاسي 5806384 

به نام طيب زينالي مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه پژو پارس سفيد پالك 48ـ  571 
ب83 شماره موتور 124K0972632 و شاسي 
NAAN01CE5GH933061 متعلق به سعيد 
ايوبي پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي نيما محمدي به شماره 
96210642375 دانشگاه كردستان 
رشته كارشناسي روانشناسي مفقود و 

از اعتبار ساقط است. سنندج

سند كمپاني ميني بوس 
بنز مدل 1360 به 

شماره پالك 51ـ  961ع 
29 موتور 058485 

شاسي 407982 به نام 
هدايت سليمي مفقود 
و از اعتبار ساقط است. 

سنندج 

سند كمپاني، تسلسل اسناد 
و برگ سبز كاميونت ون 

نيسان مدل 85 به شماره 
پالك 126ل41ـ  ايران 25 
و موتور 344176 و شاسي 

J038318 به نام محرم جاهد 
مفقود و فاقد اعتبار است. 

(بناب)  

اينجانب كريم ذبيحي محمود آباد 
مالك سواري هاچ بك  پژو 206 مدل 
1389 به شماره انتظامي 699هـ 
35 ايران 91 به شماره شاسي 

NAAP03ED9AJ135155 به علت 
فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت (المثني) اسناد مذكور را نموده 
است؛ لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور را دارد ظرف مدت ده روز 

به دفتر سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. اردبيل 

سند خودرو سواري پژو 
405GLXXU7 مدل 1395 رنگ 

خاكستري متاليك شماره موتور 
124K0932735شماره شاسي 
 NAAM01CEXGK431290
شماره پالك ايران 58 561ج62 

به نام محمد طاها جمالي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است.

 گناوه: خالقي 

برگ سبز بنز كمپرسي مدل 
1365 به شماره پالك ايران 

25ـ  729ع16 و شماره 
موتور 10051187 و شماره 
شناسايي 16571190 به نام 
خليل مرغابي صوفياني مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (صوفيان) 

سند و شناسنامه خودرو سواري 
پرايد تيپ سايپا 141 آي مدل 
1388 رنگ نقره اي آبي متاليك 
شماره موتور 3084059 شماره 
 S1482288302052 شاسي
شماره پالك ايران 58 879 ج25 

به نام مريم احمدي فرزند علي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوه: خالقي 

آگهي مفقودي كارت بازرگاني 

كارت بازرگانـــي شـــركت داميـــاران اراك به شـــماره 

10101241362 مفقود گرديده اســـت. لذا بدينوسيله اعالم 

ابطال مدرك فوق اعالم گرديده و اعتبار آن ساقط مي باشد. 

هيأت مديره شركت 

چون شركت توليدي و بســـته بندي فرآورده هاي گوشتي كاله آمل مالك 

كاميونت يخچالدار ايســـوزو مدل 1388 به رنگ زرد روغني به شـــماره 

پالك 338ع66 ايران 62 و شـــماره موتور 772444 شـــماره شاســـى 

NAGNKR55E08812346 به علت فقدان ســـند مالكيت و ســـند 

كمپاني تقاضاي صدور سند المثني نموده است لذا چنانچه هرگونه ادعايي در 

مورد خودروي مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشـــر آگهي با در 

دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش شركت بهمن ديزل واقع در تهران 

كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج مراجعه نمايند. 

سند كمپاني كاميون كمپرسي 
بنز ال كا 40/2624 مدل 1382 

به شماره انتظامي 413ع69 
ايران 71 و شماره موتور 

33593210086872 و شماره 
شاسي 37435516604918 

 VIN و شماره
IRGC825K09Z604918 مفقود 

گرديده اعتبار ندارد. (شهركرد)

كارت هوشمند 
كاميون كمپرسي بنز 
ال كا40/2624 به 

شماره 2323650 و 
شماره انتظامي 413ع69 
ايران 71 مفقود گرديده 

اعتبار ندارد.
 (شهركرد) 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري سايپا 131SX مدل 

1390 به شماره شاسي 
S1412290040878 به شماره 

موتور M13/4444207 به شماره 
پالك 66ايران154ب75 به نام 

پروين رحيمي شيخ احمدلو مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت هوشمند راننده باري به شماره كارت 3014363 
كدملي 5070006207 به نام اينجانب صياد سعيديان 

بايقوت فرزند مصطفي مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. ملكانـ  عينالو 

 اصل سند كمپاني و برگ سبز زامياد تيپ
2800cc-Z28ND رنگ آبي روشن 
روغني مدل 1391 به شماره شاسي 

 NAZDL104TC0050556
موتور 80040464 شماره انتظامي 

115ص19ايران35 به نام تقي صفرزاده 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
ملكان عينالو 

شناسنامه مالكيت سواري چانگان به شماره پالك 728ق38ايران41 
شماره موتور JL478QEE*HC9AN117263* شماره شناسايي (717) 
NAS921200J5706686 به نام سيده آرزو حسني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

كارت هوشمند ناوگان به شماره 
2511213 مربوط به كاميون كمپرسي 

به شماره پالك 761ع87 ايران63 
شماره موتور 33593210108583 و 
شماره شاسي 37433316602496 

به نام حجت خوش رنگ اصطهباناتي 
به شماره كارت ملي 2529260222 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

«استهبان»

سند و برگ سبز پژو 206 
مدل 1393 به شماره پالك 

88ايران464ن36 به شماره 
 163B0010754 موتور

و شماره شاسي 
 NAAP13FE3EJ468637

به نام احسان سليماني 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 79 پالك 
47ـ376س83 شاسي 79302800 موتور 
22527900536 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

برگ كمپاني و برگ سبز 
(سند مالكيت) وانت تويوتا 

لندكروز مدل 1987 رنگ كرم 
سيرـ  روغني به شماره پالك 
61ـ614د41 شماره موتور 

3F0004450 و شماره شاسي 
FG750037254 به نام آقاي 
رحمان عزيزي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. بانه 

كارت هوشمند كاميون كشنده ولوو تيپ اف اچ12 (4×6) مدل 1383 به 
رنگ سفيد آبي روغني به شماره پالك 984ع48 ايران85 شماره موتور 
445585 شماره شاسي V2A4CFD45T850049 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. بمـ  رهي 

سند مالكيت شناسنامه و كارت پالك موتورسيكلت هوندا شهاب 
به رنگ قرمز زرشكي مدل 1392 به شماره پالك 18398ـ 
ايران815 شماره موتور0125N1U600255 شماره تنه 

N1U125S9200764 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم 

برگ سبز خودرو پژو 206 
مدل 87 شماره شهرباني 

ايران 63 (278ق15) شماره 
موتور 14187010671 

شماره شاسي 
 NAAPO3ED98J008433
به نام امين آموزگاران مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. ني ريز 

برگ سبز پژو پارس مدل 1385 رنگ نقره ايـ  
متاليك به شماره انتظامي 592ص42 ايران35 

به نام مهناز بخشين نرج آباد مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. ملكان عينالو

برگ سبز خودرو سواري پژو تيپ 206SD-TU5 مدل 97 
سفيد روغني به شماره موتور 167B0035736 شماره 

شاسي NAAP41FEXJJ571902 پالك 24ـ773ج58 به نام 
محمدحسين خواجات مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

يك برگه كاغذ A4 با اثر 
انگشت و امضاي اين 

جانب واهيك بدروسي 
به تاريخ 97/10/22 
مفقود گرديده است. 

هرگونه نوشته يا ادعايي 
در اين برگه از درجه 
اعتبار ساقط است. 

برگ سبز پژو 405 مدل 87 
خاكستري متاليك شماره پالك 

764ل56 ايران73 شماره موتور 
12487187231 شماره شاسي 
 NAAM11CA29FO12061

به نام ميرزا بابا دبيري مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

مجوز حمل سالح شكاري تك لول ته پر كوسه 
 KAR03-23934 كاليبر 12 به شماره سالح
به نام شعبان نوروز مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر 

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) سايپا 131SE مدل 1393 
رنگ نوك مدادي متاليك شماره 

پالك 223س79ـ ايران19 شماره 
موتور 5240980 شماره شاسي 
NAS411100E3693647 به 
نام خانم شهناز خاموشيان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
محمدرضا آلبوغبيش به شماره 

146394/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب افسانه 
شجاعي به شماره 152030/31 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پرايد 132 مدل 

1387 به شماره پالك ايران 
13ـ827ل78 به شماره موتور 
2216273 به شماره شاسي 

S1422286000764 به نام آذر 
روزبهاني دره ساري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصفهان 

برگ سبز وانت پيكان مدل 1390 
به شماره پالك 45ـ244ج42 با 

شماره موتور 11490059874 
و شماره شاسي 

 NAAA36AA0CG257529
به نام علي سيدي مرغكي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

سند كمپاني سواري ساندرو 
مدل 1395 به شماره پالك 

45ـ766د56 با شماره 
-K4MC697 موتور

R023603 و شماره شاسي 
 NAPBSRBYAG1007676

به نام نيما بهرامي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

چون اينجانب عزت پوريزدان پناه كرماني مالك كاميون يخچال دار ايسوزو 

به شـــماره پالك 45ـ622ع73 و شـــماره موتور 921147 و شماره شاسي 

NAGNPR70PBT031290 مدل 1390 به رنگ ســـفيد روغني به 

علت فقدان سند خودرو تقاضاي صدور المثني ســـند مذكور را نموده ام لذا 

چنانچـــه هركس ادعايي در مورد خودرو مذكـــور دارد ظرف ده روز به اداره 

فروش گروه بهمن (ايران وانت ســـابق) واقع در تهران جاده مخصوص كرج 

كيلومتر 13 مقابل ايساكو سايت 2 گروه بهمن مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد. كرمان 

كارت كاميون بنز ش پ 47ـ111ع69 
ش موتور 10045214 ش شاسي 
14398488 مفقود و فاقد اعتبار 

است. قلهك 

كليه مدارك و سند 
كمپاني و برگ سبز و كارت 

موتورسيكلت ليفان به شماره 
پالك 84727ـ  632 به 

شماره موتور 5060099 به 
شماره شاسي 9583345 به 
نام بشير احمد ريگي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اصفهان 

برگ سبز خودرو سواري 
 PARSTU5 سيستم پژو تيپ

مدل 1395 به شماره پالك 
782س63ايران24 شماره 
 B0095693164 موتور

شماره شاسي 
 NAAn11FE7GH728592

به نام جواد طيبي مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است. بهبهان 



كرمانـ  خبرنگار اطالعات: دومين همايش ســـتاد 
راهبردي بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي استان كرمان در سالن شهيد مرتضوي استانداري 

با حضور مسئوالن استان برگزار شد.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمان در اين همايش 
گفت: خداوند در قرآن كريم قانون كلي را براي ما آورده 
است و مقدرات هر انساني به دست خودش رقم مي خورد 

و شانس و اقبال مبناي علمي و شرعي ندارد.
حجت االسالم والمسلمين عليدادي افزود: دشمني هاي 
دشمن جدي است و هيچ وقت متوقف نمي شود و دشمن 
از هر شيوه اي براي دشمني استفاده مي كند تا مسير انقالب 

و مسير اصالح جامعه را تغيير بدهد.
نماينده ولي فقيه در اســـتان كرمان با بيان اين كه 
هر تغيير بروني متكي بر تغيير دروني است، اضافه كرد: 
اگر مي خواهيم با ســـلطه مبارزه كنيم ابتدا بايد با سلطه 
درون خود مبارزه كنيم و مردم ايران خودشان خواستند 
كه سرنوشـــت خود را به رهبري امام(ره) تغيير دهند.
امام جمعه كرمان گفت: پيشرفت و توسعه در فرهنگ 
قرآني آدابي دارد و بايد به خدا ايمان و اعتقاد داشته باشيد، 
صبر و استقامت پيشه كنيد، در همه امور تقوا را رعايت و 

با خدا معامله كنيد و خدا را ناظر بركار خود بدانيد.
او به چنـــد رخداد بزرگ كه در پيـــش داريم از 
جمله راهپيمايي22بهمن و كنگره6500شـــهيد و ديگر 
مناسبت هاي مهم اشاره كرد و گفت: اين روز براي دشمن 

اهميت زيادي دارد و در اين صحنه ها اگر به طور جدي 
حضور پيدا كنيم، دشمن را مأيوس خواهيم كرد.

استاندار كرمان در اين همايش با بيان اينكه برگزاري 
مراسم چهل ســـالگي انقالب اسالمي بايد سبب انرژي 
بيشتر در جامعه شـــود، افزود: فضاسازي شهرها بسيار 
اهميت دارد و بايد با استفاده از پرچم ها و نمادهاي انقالب 
رنگ و بوي شهرها را به سمت دهه فجر ببريم و خاطرات 
انقالب را زنده كنيم.فدايي افزود: اين برنامه ها بايد اثرگذار 
و پرمحتوا و بار معنوي داشته باشد و همدلي بين مسئوالن 
و مردم در اجراي برنامه ها مورد تأكيد است. مردم بايد اين 
همدلي را حس كنند همچنين مسئوالن بايد افتتاح پروژه ها 
را در اين ايام برنامه ريزي و زمينه رفاه و آسايش بيشتر 

مردم در جامعه را فراهم كنند.
در پايان مســـئول شوراي هماهنگ تبيلغات استان 
كرمان هم گفت: 50 تـــا 60 درصد برنامه هاي اجرايي 
تاكنون از شهرستان ها دريافت و 26كارگروه ذيل ستاد  
استاني تشكيل شده اســـت كه تاكنون از شهرستان ها 
دريافت و 26كارگروه ذيل ســـتاد  استاني تشكيل شده 
اســـت كه تاكنون90درصد برنامه هـــاي خود را اعالم 
كرده اند.ســـرهنگ صدفي تأكيد كـــرد: تاكنون حدود 
پنج هزار برنامه در 150 عنوان برنامه به ستاد ارسال شده 
است كه برنامه هاي ستاد در قالبت فعاليت هاي علمي، 
قرآني، فرهنگي، رسانه اي نمايشگاهي، ورزشي، مراسم و 

مسابقه اي اجرا مي شود.

برگزاري همايش ستاد راهبردي بزرگداشت چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در استان كرمان

ايالمـ  خبرنـــگار اطالعات: 
مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم 
از انعقـــاد تفاهم نامه همكاري هاي 
مشترك شـــركت پااليش گاز ايالم 
و جهاد دانشگاهي واحد ايالم خبر 
داد و گفت: اين تفاهم نامه به منظور 
گســـترش همكاري هاي صنعت و 

دانشگاه منعقد شده است.
داري پور  شـــهريار  مهندس 
در ديدار با رئيس جهاد دانشگاهي 
واحد ايالم، افزود: به منظور توسعه 
همكاري هـــاي آموزشـــي، انجام 
پژوهش هاي كاربردي، استفاده بهينه 
از امكانات، استعدادها و ظرفيت ها، 
رفع نيازهاي پژوهشي و تحقيقاتي و 
مشاركت مؤثر اساتيد و پژوهشگران 
دانشگاهي، اين تفاهم نامه امضاء شده 
است. سيد غالمرضا حسيني رئيس 
جهاد دانشگاهي ايالم نيز به ظرفيت ها 
و توانمندي هاي جهاد دانشـــگاهي 
اشاره كرد و گفت: جهاد دانشگاهي 
يك نهاد آموزشي و پژوهشي بسيار 
گسترده در ســـطح كشور است كه 
با ظرفيت هاي شـــبكه اي خود در 

زمينه هاي گوناگون فناوري و اشتغال، 
نقش مؤثري ايفا كرده است. 

مديرعامل شركت پااليش گاز 
ايالم از استقرار دفتر پژوهش و فناوري 
اين شـــركت در مركز رشد دانشگاه 
آزاد اســـالمي واحد ايالم خبر داد و 
گفت: به   منظور توسعه پژوهش هاي 
كاربردي، استفاده بهينه از امكانات، 
استعدادها و ظرفيت ها،رفع نيازهاي 
پژوهشي و تحقيقاتي و مشاركت هاي 
مؤثر اساتيد و پژوهشگران دانشگاهي، 

اين دفتر تأسيس شده است. 
مهندس شـــهريار داري پور در 
مراســـم افتتاح دفتر ياد شده كه با 
حضور رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ايالم و جمعي از اساتيد برگزار 
شد، افزود: هدف از ايجاد دفترپژوهش 
و فناوري شركت پااليش گاز ايالم 
برقراري ارتباط مؤثر ميان صنعت و 
دانشگاه، انجام فعاليت هاي پژوهشي 
و تحقيقاتي، تعامل علمي شـــركت 
پااليش گاز و دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ايالم و برگزاري نشست هاي 
علمي و كاربردي و ايجاد فناوري هاي 

جديد است. 
در اين مراســـم رئيس واحد 
پژوهش و فناوري شركت پااليش 
گاز ايالم نيز گفت: به منظور افزايش 
اثر بخشي و تسهيل ارتباط با استادان 
و دانشجويان دانشگاه، دفتر پژوهش 
و فناوري اين شـــركت در دانشگاه 
آزاد اســـالمي واحد ايالم تأسيس و 
به عنوان سومين دفتر حوزه پژوهش 
و فناوري بعد از دانشگاه هاي ايالم و 
رازي كرمانشـــاه، افتتاح و راه اندازي 

شده است. 
دكتر احســـان نوراللهي افزود: 
كارشناسان حوزه پژوهش و فناوري 
با حضور در اين دفتر پاســـخگوي 
ســـؤاالت و موضوعات مورد نظر 
اســـاتيد و دانشجويان در حوزه هاي 
گوناگون خواهند بود. دكتر محمد 
ميرزايي حيدري رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد ايالم هم در اين مراسم 
گفت: استقرار اين دفتر براي استفاده 
از توان كاربرديـ  عملياتي و تلفيقي 
از علم و تجربه در كنار هم با هدف 
توسعه و پيشرفت 2 مجموعه است. 

تفاهمنامه همكاري هاي
  شركت پااليش گاز ايالم و جهاد دانشگاهي
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شهركرد - خبرنگار اطالعات: نمايندگان چهارمحال و 
بختياري در مجلس شوراي اسالمي ضمن ديدار از حوضه 
زاينده رود در محدوده اين استان، بر تامين آب ُشرب مردم 
چهارمحال و بختياري تأكيد كردند و خشكسالي هاي اخير 

را باعث كاهش شديد منابع آبي استان دانستند.
در اين ديدار كه رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس 
شوراي اســــالمي به همراه اســــتاندار، نمايندگان مردم 
چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسالمي، تعدادي 
از مديران كل دســــتگاه هاي اجرايي استان چهارمحال و 
بختياري و مسئوالن شهرستاني حضور داشتند، حشمت اهللا 
فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: در زمان كنوني رعايت 
موازين زيست محيطي به عنوان اصل نخست براي توسعه 

كشورها و كنوانسيون ها مطرح است.
وي افزود: در قانون برنامه ششم توسعه كشور توجه 
به شرايط زيست محيطي از مهمترين اصول پيش بيني شده 
اســــت و در اين مورد مجلس شوراي اسالمي به رعايت 

حقابه هاي زيست محيطي حساسيت بااليي دارد.
وي يادآور شد: در صورت نياز حوضه زيردست به 
آب، مي توان آب مازاد در يك منطقه را براســــاس اصول 
علمي و كارشناسي واگذار و منتقل كرد و به همين منظور 
دومين ديدار اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس از حوضه 
زاينده رود در استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان 

انجام شده است.
وي با بيان اين كه اســــتفاده هوشمند و بهينه از آب 
در هر 2 استان چهارمحال و بختياري و اصفهان ضرورت 
دارد، گفت: پس از جمع آوري مباحث كارشناسي، نتايج 
ديدارها و اسناد ارائه شــــده از سوي استان هاي يادشده، 
موضوع در قالب يك اصل حاكميتي بررســــي مي شود و 
تمامي تصميمات در قالب قوانين و براســــاس روش هاي 
صرفه جويي و بهره وري بهينه از منابع آبي صورت مي گيرد.
فالحت پيشه يادآور شد: گزارش كميسيون امنيت ملي 
از ديدار زاينده رود از طريق نمايندگان چهارمحال و بختياري 

در مجلس شوراي اسالمي، به اطالع مردم مي رسد. 
اقبال عباسي، استاندار چهارمحال و بختياري نيز در اين 
ديدار اظهار كرد: منابع و مصارف زاينده رود براي اين استان 

مهم اســــت، چرا كه ميانگين منابع زاينده رود در 30 سال 
گذشته از 2/2 ميليارد متر مكعب به 400 ميليون متر مكعب 

در سال گذشته كاهش يافته است.
وي افزود: 10 درصد آورد زاينده رود سهم چهارمحال 
و بختياري است كه از 2/2 ميليارد متر مكعب 237 ميليون 
متر مكعب بود و اكنون هيچ برداشت اضافي در اين استان 
وجود ندارد، ضمن اين كــــه 90 درصد آب زاينده رود از 
چهارمحال و بختياري خارج مي شــــود و به پايين دست 
مي رود، در چنين شرايطي چهارمحال و بختياري حتي اگر 
10 درصد سهم خود را مصرف نكند باز هم مشكل استان 

پايين دست رفع نخواهد شد. 
اســــتاندار چهارمحال و بختياري گفت: بيش از 90 
درصد كنتورهاي برداشــــت آب در حوضه زاينده رود اين 
استان هوشمند شده و تمامي باغات چهارمحال و بختياري 
در حوزه زاينده رود نيز به شــــبكه آبياري نوين مجهز و 
پمپ هاي اضافه برداشــــت آب، پلمپ و جمع آوري شده 

است.
عباسي تاكيد كرد: تمامي مسئوالن و نمايندگان اقشار 
مختلف مردم در هر2 اســــتان چهارمحال و بختياري و 

اصفهان بايد با همديگر در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي وحدت داشته باشند. 

خديجه ربيعي فرادنبه، نماينده مردم شهرستان بروجن 
در مجلس شوراي اســــالمي نيز در ديدار ميداني رئيس 
كميســــيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي از حوضه 
زاينده رود چهارمحال و بختيــــاري تاكيد كرد: برخي از 
مباحث و اظهارات در خصوص منابع و مصارف آبي در 
اين حوضه آبخيز صحيح نيست. چهارمحال و بختياري به 
عنوان يكي از منابع اصلي تامين كننده آب بود كه اكنون با 
مشكل كم آبي و خشكسالي شديد در نقاط مختلف استان 

مواجه شده است.
ربيعي فرادنبه گفت: نبود مديريت صحيح و توزيع 
نامتناســــب آب در حوضه آبخيز و آبريــــز زاينده رود از 
مهمترين عوامل ديدار ميداني رئيس كميسيون امنيت ملي 
مجلس شوراي اسالمي از حوضه زاينده رود چهارمحال و 

بختياري است.
وي يادآور شــــد: براي بررســــي موضوع و رسيدن 
به نتيجه مطلوب، ادامه جلســــات مرتبط با مسايل آب 
چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسالمي و دولت 

پيگيري مي شود.انديشيدن تدابير درست و اصولي براي رفع 
مشكالت آب، به خصوص در حوزه آب آشاميدني بايد 
مورد توجه مسئوالن باشد. به دليل خشكسالي هاي يك دهه 
اخير و كاهش شديد منابع آب در چهارمحال و بختياري، 

كشاورزي اين استان در حال نابودي است.
علي كاظمي باباحيدري، نماينده مردم شهرستان هاي 
اردل، فارسان، كوهرنگ و كيار در مجلس شوراي اسالمي 
نيز گفت: تمامي طرح هاي مرتبــــط با حوضه زاينده رود 
چهارمحال و بختياري از سوي استان همجوار مبهم، بدون 
مجوز زيست محيطي و بدون رديف هاي اعتباري مشخص 
است و مشخص شــــدن رديف اعتباري و ارائه مستندات 
دريافت مجوزهاي زيست محيطي مرتبط با اين طرح ها، 
ضرورت دارد و اين در حالي است كه بسياري از پروژه هاي 
داراي مجوز مرتبــــط با چهارمحال و بختياري در حوضه 

زاينده رود، اجرايي نشده است.
كاظمي باباحيدري، تامين آب آشــــاميدني مرتبط با 
بهره برداران حوضه زاينده رود را پُراهميت دانست و تاكيد 
كرد: هم اينك بيش از 500 هزار نفر از جمعيت چهارمحال 
و بختياري براي تأمين آب آشــــاميدني سالم و بهداشتي 

مشكل دارند.
وي يادآور شد: طرح انتقال آب بن - بروجن چهارمحال 
و بختياري داراي مجوزهاي اعتباري، زيســـت محيطي و 

قانوني است كه هنوز به بهره برداري نرسيده است.
اردشير نوريان، نماينده مردم شهرستان هاي شهركرد، 
ســــامان و بن در مجلس شوراي اسالمي هم گفت: ديدار 
ميداني رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي 
از حوضه زاينده رود چهارمحال و بختياري مي تواند براي 
كاهش مشكالت اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين طرح 
مؤثر باشد و بررســــي دقيق تر ابعاد مرتبط با مسايل آب 
استان هاي بهره مند از زاينده رود، از برنامه هاي مورد تاكيد 

مجلس شوراي اسالمي و دولت است.
وي اظهار داشــــت: رئيس و اعضاي كميســــيون 
امنيت ملي دهمين دوره مجلس شــــوراي اسالمي تاكنون 
2 مرتبه براي بررسي علمي مسايل آب حوضه زاينده رود، 
در اســــتان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان حضور 

يافته اند. 

بزرگداشت آيت اهللا  هاشمي رفسنجاني در شهرياررايزني نمايندگان مجلس و استاندار چهارمحال و بختياري درباره منابع و مصارف زاينده رود
شـــهريار: آيين بزرگداشـــت دومين سال درگذشـــت آيت اهللا  

هاشمي رفسنجاني در اردوگاه شهيد منتظري شهريار برگزار شد.
فرزند آيت اهللا  هاشمي رفسنجاني در مراسم بزرگداشت وي با اشاره 
به تشـــريح برخي خصوصيات مرحوم هاشـــمي گفت: وي با تأليف و 

انتشاركتاب هايي ازابتداي جواني خود،راه مبارزه با استكبار را برگزيد.
محسن هاشمي با بيان اين كه احساس مسئوليت يك سياستمدار و 
شور و شـــوق آن مي تواند فرد را به هدفش نزديك كند، گفت: آيت اهللا  
هاشمي همواره در كنار فعاليت هاي سياسي و مبارزات انقالبي، به شركت 
در كالس هاي درس و فعاليت هاي مذهبي و معنوي اهتمام مي ورزيد.رئيس 
شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اين كه سياستمدار نبايد خود ستايي كند 
گفت: هم اكنون كتاب ها و دست نوشته هاي مرحوم  هاشمي رفسنجاني در دست 
انتشار است و همگان مي توانند از آن استفاده كنند.بزرگداشت دومين سال 
ارتحال آيت اهللا  هاشمي رفسنجاني با حضور جمع زيادي از مسئوالن محلي 
و برخي چهره هاي سياسي در اردوگاه شهيد منتظري شهريار برگزار شد. 

72 پروژه از سفر پيشين رئيس جمهوري 
در استان گلستان به بهره برداري رسيد 

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: محمد ولي روزبهان، رييس ســـازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان گلستان در آستانه سفر دكتر روحاني به اين 
استان گفت: 72 پروژه از سفر پيشين رئيس جمهوري در استان گلستان 

به طور كامل به بهره برداري رسيده است. 
وي افزود: از مجموع 121 پروژه مصوب سفر پيشين رئيس جمهوري 
به گلستان، 72 طرح ازجمله مركز پيشگيري و درمان سرطان گوارش گرگان، 
بيمارستان هاي مينودشت، آزادشـــهر و بندرگز، دادسراي عمومي گرگان، 
2 تصفيه خانه فاضالب صنعتي گرگان، دانشـــكده علوم پايه و علوم انساني 
دانشگاه گلستان و زهكشي 22 هزار هكتاري شمال آق قال به طور كامل به 
بهره برداري رسيده است. براي بهره برداري از اين پروژه ها، اعتباري بالغ بر630  
ميليارد تومان تعيين شـــده بود كه با توجه به تورم  سال هاي اخير تاكنون با 
تحقق اعتبار 120 درصدي، 750 ميليارد تومان هزينه شده است و در عين حال 
از مجموع پروژه هاي سفر قبلي رئيس محترم جمهوري به استان گلستان، 12 
طرح پيشـــرفت 80 تا 90 درصدي،9 طرح پيشرفت 60 تا 79 درصدي و 28 

طرح پيشرفت تا 60 درصدي داشته  اند.   

برداشت 2000 تن ميگو پرورشي
 از مزارع شهرستان دشتي 

كاكيـ  خبرنگار اطالعات: بيش از 2 هزار تن ميگو از 570  استخر در 
سايت پرورش ميگو «مند» شهرستان دشتي برداشت شد. 

احمد يزدي، رئيس دامپزشكي شهرستان دشتي با اعالم اين خبر اظهاركرد: 
اين ميزان برداشـــت ميگو تحت نظارت دامپزشكي و طي بيش از 730 فقره 

گواهي بهداشتي قرنطينه اي از مزارع پرورش به مقصد حمل شده است. 
وي افزود: امسال براي سومين سال متوالي طرح كدينگ و رديابي ميگو 
در مزارع پرورش استان بوشهر انجام مي شود كه در اين طرح براي هر محموله، 
گواهي حمل بهداشتي توسط دامپزشك مسئول بهداشتي سايت صادر و پس 

از بازديد در مقصد، تخليه مي شوند. 
وي ادامه داد: در ســـال جاري 42 مزرعه در سايت پرورش ميگو مند 
دشتي اقدام به الرو ريزي تحت نظارت شبكه دامپزشكي شهرستان دشتي در 
بيش از 570 استخر كرده اند كه اولين الروريزي اواخر ارديبهشت  بوده و در 
مجموع بيش از 160 ميليون قطعه الرو ريزي در سايت انجام شده است. امسال 
در سايت «مند» شاهد يكي از طوالني ترين فصل هاي پرورش ميگو بوده ايم. 

موافقت با پرورش آرتميا در دشت فسندوز 
مياندوآب

اروميهـ  خبرنگاراطالعات: با تخصيص آب مورد نياز اجراي پروژه 
پرورش آرتميا در اراضي دشت فسندوز مياندوآب موافقت شد. 

در ديدار محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي و عيسي 
كالنتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دبير ستاد احياي درياچه 
اروميه كه در سازمان حفاظت محيط زيســـت در تهران ترتيب يافت، 
درخواست دانشـــگاه اروميه مبني بر تخصيص آب براي اجراي پروژه 
پرورش آرتميا در 200 هكتار از اراضي دشت فسندوز مياندوآب از سوي 
استاندار آذربايجان غربي مطرح شد كه مورد موافقت ستاد احياي درياچه 
اروميه قرار گرفت. پرورش آرتميا در استخرها و زهاب ها روشي جايگزين 
براي احياي آرتمياي درياچه اروميه است كه در استان و برخي از مناطق 

كشور موفقيت آميز بوده است. 

20   اثر به جشنواره ملي ذكر و ذاكرين راه يافت
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل فرهنگ و ارشـــاد اسالمي 
سيستان و بلوچستان گفت: 67 اثر در زمينه موسيقي آييني براي شركت در 
جشـــنواره ملي ذكر و ذاكرين به دبيرخانه ارسال شد كه پس از بازبيني و 
بررسي محتوايي 14 اثر در بخش گروهي و 6 اثر در بخش انفرادي براي 

هنرنمايي در بخش پاياني انتخاب شد . 
   حسين مسگراني در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
پس از سال ها وقفه در برگزاري جشنواره ذكر و ذاكرين امسال سيستان و 
بلوچستان به عنوان استان ميزبان براي برگزاري اين جشنواره انتخاب شد . 

وي افزود: آثار راه يافته به جشـــنواره متعلق به هنرمندان استان هاي 
خراسان شمالي، خراسان رضوي، كردستان، آذربايجان شرقي، هرمزگان، 

كرمان و سيستان و بلوچستان است . 
مديركل فرهنگ و ارشـــاد اسالمي سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: 
چهار اثر در بخش گروهي و يك اثر در بخش انفرادي مربوط به هنرمندان 
اين استان است . وي اظهار داشت: اين جشنواره 19 و 20 دي ماه در تاالر 

اشراق و سينما هالل زاهدان برگزار شد.

  كاشت 800 اصله چنار 

در حاشيه بلوار دانش و باغ سيب مهرشهر
كرجـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ســـازمان ســـيما،منظر و فضاي 
سبز شهري شـــهرداري كرج گفت: در فصل گذشته با همكاري منطقه 
4 شهرداري كرج 800 اصله نهال چنار در حاشيه بلوار دانش و باغ سيب 

مهر شهر كاشته شده است. 
  پيمان بضاعتي افزود: فعاليت هاي اين ســـازمان محدود به هفته 
درختكاري نيست و از فصل گذشته با آغاز پويش «جاي درختان كرج را 
خالي نخواهيم گذاشت» برنامه هاي ويژه اي با هدف توسعه فضاي سبز 
و ترويج فرهنگ درختكاري از سوي اين سازمان برنامه ريزي شده و در 
حال اجرا اســـت. او با اشاره به اجراي اين پويش گفت: پويش ياد شده با 
چند هدف برگزار مي شود كه اين اهداف شامل افزايش سرانه فضاي سبز، 
افزايش حس مسئوليت پذيري مردم و توسعه فرهنگ مشاركتي شهروندان 
اســـت ومهم اين است كه بتوانيم شـــهروندان را در حفظ و نگهداشت 
درختان با خود همراه كنيم. وي اظهار داشت: با اجراي اين طرح درختان

آسيب ديده اي كه ديگر امكان احياي آنها مقدور نيست با درختان شاداب 
و جوان جايگزين مي شود و در همين زمينه 1450 اصله نهال چنار در منطقه 
جهانشهرنيز با همكاري منطقه 8 شهرداري كرج درحال كاشت است كه 

اين عدد تا پايان سال به 6000 اصله مي رسد. 

افزايش 6 درصدي صادرات غيرنفتي هرمزگان
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:از ابتداي امســـال تا پايان آذر يك 
ميليارد و 169 ميليون دالر كاال غيرنفتي هرمزگان صادر شد كه نسبت به مدت 

مشابه پارسال 6 درصد افزايش دارد. 
  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان درسيزدهمين نشست 
كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان گفت: بيشترين كاال هاي صادراتي 
در بخش صنعت و معدن و كشاورزي است كه به كشور هاي امارات متحده 
عربي، چين، هند، عمان و تايلند صادر شده است. وي هدف گذاري صادرات 
غيرنفتي امسال هرمزگان را سه ميليارد دالر اعالم كرد. خليل قاسمي افزود:اعزام 
هيات هاي تجاري و برپايي نمايشـــگاه در كشور هاي حاشيه خليج فارس، 
ساخت جاده هاي دسترســـي به بندر شيو پارسيان و محوطه بندر كرگان در 
دستور كار است. استاندار هرمزگان نيز در اين نشست بر لزوم تدوين برنامه 
عملياتي براي حضور بيشتر تجار و بازرگانان هرمزگان در بازار كشور عمان 
تاكيد كرد. فريدون همتي خواستار ارائه تحليل هاي آماري از ميزان صادرات و 
واردات هرمزگان شد و گفت: سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان، 
جهاد كشاورزي و گمرك تحليل هاي آماري دقيقي را براي تصميم گيري هاي 

بهتر در حوزه صادرات و واردات استان ارائه دهند. 
وي افزود: جهاد كشاورزي اين اســـتان بايد زمينه حضور بيشتر تجار و 
بازرگانان هرمزگان در بازار 500 ميليون دالري محصوالت كشاورزي كشور عمان 
را فراهم كند. اســـتاندار هرمزگان گفت: اداره كل راه آهن استان بنگاه هاي بزرگ 
اقتصادي هرمزگان را به مسير ريلي متصل كند. همتي خواستار تدوين برنامه اي 
براي استفاده از فرصت حضور گردشگران ورزشي براي رقابت هاي جام جهاني 
2022 قطر شد و افزود: ايجاد زيرساخت هاي الزم شامل خط مسافري دريايي 
و هوايي و هتل هاي مناسب منجر به درآمد زايي براي استان مي شود. وي افزود: 
با توجه به همسايگي استان با كشور هاي حاشيه خليج فارس، نمايندگي وزارت 
خارجه در هرمزگان براي فراهم كردن زمينه هاي صادرات در استان فعال تر عمل 
كند. مديركل گمرك شـــهيد رجايي و ناظر گمركات استان هرمزگان گفت: 97 

درصد از پيش بيني هدف صادرات گمركات استان تا كنون محقق شده است. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي  
به طور فوق العاده شركت نمونه خاتم

(سهامي خاص) به شماره ثبت77968
بدينوسيله از كليه ســـهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا 
در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه رأس ساعت 9 صبح روز 
شنبه 13بهمن ماه 1397 در نشاني: تهرانـ  ونكـ  خيابان شيخ بهايي شماليـ  كوچه 
شهيد كوليوندـ  پالك32ـ طبقه دومـ  واحد6 منعقد مي گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
1ـ قرائت و اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال 

مالي 1395
2ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1395/12/30

3ـ انتخاب بازرسان قانوني
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار شركت

5ـ ساير امور كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.

هيئت مديره

آگهي دعوت  به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
موسسه انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران

 به شماره ثبت 7491 و شناسه ملي 10100335377

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم موسســـه انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران 
دعوت مي شـــود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه با دستور جلسه 
زير در ســـاعت 16 روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه1397 (1397/11/16) در 
محل آمفي تئاتر دانشكده مهندسي متالورژي و مواد به آدرس: تهران، اميرآباد، خيابان 
كارگر شمالي، پالك1450 پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران برگزار مي گردد، 

شركت فرمايند و يا نماينده قانوني خود را كتباً معرفي نمايند.
دستور جلسه: 1ـ  گزارش هيأت مديره و بازرسان
2ـ تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي سال1396
3ـ انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان انجمن

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي است.

هيأت مديره انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت دوم شركت تعاوني مسكن راهبران 

سامان رسپينا
جلســـه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني فوق 
در ساعت 10 صبح روز يكشـــنبه 97/11/7 در محل تعاوني در 
خيابان كوهك خ نسيم 20 تشـــكيل مي شود. از اعضاي محترم 

دعوت مي شود در جلسه فوق حضور يابند.
دستور جلسه:

1ـ  تغيير ماده 1 اساسنامه (موضوع نام شركت تعاوني)
2ـ تغيير در ماده 12 اساسنامه

هيئت مديره

تاريخ انتشار: 1397/10/24

آگهي مجمع عمومي فوق العاده
 (نوبت دوم)

شركت تعاوني مصرف كاركنان
شركت بازرگاني دولتي ايران

از كليه اعضاي محترم شـــركت تعاونـــي مصرف كاركنان 
شـــركت بازرگاني دولتي ايران تقاضا مي شـــود در مجمع 
عمومي فوق العاده (نوبت دوم) در روز شـــنبه 1397/11/6 
در ســـاعت 10 در محل نمازخانه ســـاختمان شماره يك 
شركت، واقع در تهران ـ ميدان فاطمي ـ پالك12 حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ تصويب اساسنامه جديد.
تذكر: ســـهامداران محترمي كه مايل بـــه اعطاي وكالت 
مي باشند مي توانند تا يك روز قبل از برگزاري مجمع، وكيل 
و موكل به دفتر تعاوني مراجعـــه و فرم وكالت را تكميل و 

تحويل نمايند.
هيأت مديره

نيازمنديها  

تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

آگهى تغييرات شركت فرآورده هاى غذايى و قند پيرانشهر سهامى عام  
به شماره ثبت 130269 و شناسه ملى 10220048615

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/08/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به تاريخ 97/4/31 
به تصويب رســـيد . موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت آزموده كاران ش.م 
10100468600 بعنـــوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى حافظ گام ش.م 
 10100484035 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند .

روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين شد . اعضاء 
هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند : شركت توسعه كشت 
و صنعت ملى ش.م 10700036205 و شركت خدمات مديريت سرمايه مدار ش.م 
10100401610 و آقاى اســـمعيل رشـــيدى ك.م 2939450455 و آقاى شهرام 
طالبيـــان ك.م 2753570736 و آقاى غالمرضا اخباريـــه ك.م 4431328068 و 
شـــركت قند اروميه ش.م 10220007941 و شركت شهد ش.م 10100434786 
بســـمت اعضاء اصلى هيئت مديره و آقاى عزيز زنجانى ك.م 2970082314 بسمت 

عضو على البدل هيئت مديره . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(324776)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى سام پخش شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 188406 و شناسه ملى 10102304316 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالى منتهى 
به29 اســـفند ماه 1396 شركت به تصويب رســـيد. موسسه حسابرسى و 
خدمات مديريت حساب گستر پويا(حســـابداران رسمى) به شناسه ملى 
10100473895بعنوان حســـابرس و بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
پارس اركان تراز(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10320847692بعنوان 
 بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخـــاب گرديدند. روزنامه 
كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد اعضاى 
هيئت مديره به مدت دو ســـال بقرار ذيل انتخاب گرديدند : آقاى ســـيد 
حســـين مير محمد صادق داراى كد ملـــى 0043463959 آقاى وحيد 
اسكندرى داراى كد ملى 0058167821 آقاى فرهاد عربلو داراى كد ملى 

 0046995234
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324775)

آگهى تغييرات شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كشور سهامى خاص 
به شماره ثبت 111835 و شناسه ملى 10101555550 

به استناد مصوبه شماره 3301616582 مورخ 1384/3/30هيات وزيران وصورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/02/29 ومجوز شماره 2441مورخ97/8/5سازمان خصوصى سازى تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : سرمايه شـــركت به مبلغ 000000 4669803 ريال منقسم به 466980300سهم 
10000ريالى با نام از محل اندوخته افزايش يافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذكور اصالح شد و 

ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324778)

آگهى تغييرات شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كشور سهامى 
خاص به شماره ثبت 111835 و شناسه ملى 10101555550 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/02/29 ومجوز شماره 
14732مورخ 97/6/7سازمان خصوصى ســـازى تصميمات ذيل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب 
سود و زيان ســـال مالى تا تاريخ 96/6/31تصويب گرديد - ســـازمان حسابرسى به شناسه ملى 
10101136332 به عنوان بازرس قانونى براى مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديد. - روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324777)

آگهى تغييرات شركت عصرانتقال داده ها سهامى خاص 
به شماره ثبت 212046 و شناسه ملى 10102534779 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/26 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالى منتهى به سال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. 
موسسه حسابرســـى و خدمات مديريت رهبين بشناسه ملى 10100379311 به عنوان بازرس اصلى 
و سيدكاظم ميرحسينى نيرى با شماره ملى 4432083808 به عنوان بازرس على البدل براى يكسال 

مالى انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324769)

آگهى تغييرات شركت توسعه ساختمانى سلين سهامى خاص
 به شماره ثبت 333977 و شناسه ملى 10103757175 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالى منتهى 
به1396/12/29 به تصويب رسيد. شركت آرين كارن كيش به شناسه ملى 
14003086907 بنمايندگى مهدى قنادان داراى كد ملى 0943299187 
به ســـمت رياســـت هيات مديره و شركت توسعه ســـاختمانى راشن به 
شناســـه ملى 10320290287 به نمايندگى محمد علينى داراى كد ملى 
0047693479 به ســـمت نايب رييس هيات مديره و على نجفيان رضوى 
به كد ملى 0940465590 به ســـمت عضو هيئت مديـــره و على فرجاه 
داراى كد ملى 0064628140 به سمت مدير عامل خارج از اعضاى هيئت 
 مديره همگى به مدت دو سال انتخاب گرديدندو كليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور از قبيل كليه چكها، ســـفته ها، بروات و قراردادها با امضاى ثابت 
هرســـه نفر از اعضاى هيئت مديره همراه يا مدير عامل به همراه دو نفر از 
اعضاى هيئت مديره و مهر شـــركت و اوراق و اسناد عادى و غير تعهدآور و 
مكاتبات ادارى با امضاى هر يك از اعضاى هيئت مديره يا مدير عامل همراه 
با مهر شركت معتبر مى باشد. موسســـه حسابرسى آرمان آروين پارس به 
شناسه ملى 10103538953بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و 
خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 
10103013428بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســـال انتخاب 
گرديدند. روزنامه كثير االنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(324771)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى همقدم سهامى خاص
به شماره ثبت 280025 و شناسه ملى 10103015113 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/28 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالى96 به تصويب رسيد. موسسه 
حسابرسى و خدمات مديريت حساب گســـتر پويا به شناسه ملى 10100473895 
بعنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى پـــارس اركان تراز به شناســـه ملى 
10320847692 بعنوان بـــازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب 
گرديدند. آقايان حميد اســـكندرى با كد ملى1532490216 به ســـت عضو هيات 
مديره و مدير عامل و سيد حســـين مير محمد صادق با كد ملى 0043463959 به 
ســـمت رييس هيات مديره و ناصر صنيعى فر داراى كـــد ملى 0043027407 به 
سمت نايب رييس هيات مديره براى مدت 2ســـال انتخاب گرديدند. كليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور از قبيل كليه چكها، ســـفته ها، بروات و قراردادها با امضاى 
ثابت سه نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و اوراق و اسناد عادى و 
غير تعهدآور و مكاتبات ادارى با امضاى هر يك از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر 
شركت معتبر مى باشد. روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324774)

آگهى تغييرات
شركت گازاستان تهران سهامى خاص

 به شماره ثبت 146122 و شناسه ملى 10101890339 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/03/06 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : احمد دارابـــى با كدملى 
(0035798246) بـــه عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل- حســـين 
محمدصالح با كدملى (0051316013) بعنوان نايب رئيس هيأت مديره- 
عبدالرضا اسدبيگى با كدملى(0054704324) بعنوان عضو اصلى- مجيد 
مالداودى با كدملى(0054545285) بعنوان عضو اصلى- مهران محبوبى 
فرد با كدملى(0036629189) بعنوان عضو اصلى و ســـيد محمد هدائى 
پورراويز با كدملى(0322877784) بعنوان عضو على البدل و الميرا فتاحى 
كاشـــانى با كدملى (0064332527)بعنوان عضو على البدل براى مدت 

دوسال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(324772)

آگهى تغييرات شركت توسعه ساختمانى سارينا سهامى خاص
به شماره ثبت 378714 و شناسه ملى 10320290291 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت 2 ســـال تعيين گرديدند: آقاى 
مهدى قنادان به كد ملى 0943299187 به نمايندگى از شـــركت توســـعه ساختمانى 
سلين (ســـهامى خاص) به ســـمت رئيس هيئت مديره، آقاى محمد ترامشلو با كد ملى 
0071730672به سمت نائب رئيس، آقاى ناصر صنيعى فر با كد ملى 0043027407به 
ســـمت عضو هيئت مديره و مدير عامل. - كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبيل 
كليه چكها، ســـفته ها، بروات و قراردادها با امضاى ثابت سه نفر از اعضاى هيئت مديره 
همراه با مهر شـــركت و اوراق و اسناد عادى و غير تعهدآور و مكاتبات ادارى با امضاى هر 
يك از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد. - موسسه حسابرسى 
آرمان آروين پارس به شناســـه ملى 10103538953 بعنوان بازرس اصلى و موسســـه 
حسابرســـى و خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 
10103013428بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال انتخاب گرديدند. ترازنامه 
و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به29 اسفند ماه 1396 شركت به تصويب رسيد. - 

روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324770)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى سام پخش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 188406 و شناسه ملى 10102304316 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/27 تصميمات 
 ذيل اتخاذ شــــد : آقاى ســــيد حســــين مير محمد صادق داراى 
كد ملى 0043463959 به سمت رئيس هيئت مديره آقاى وحيد 
اســــكندرى داراى كد ملى 0058167821 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره آقاى فرهاد عربلــــو داراى كد ملى 0046995234 به 
ســــمت عضو هيئت مديره و مديرعامل تعيين گرديدند كليه اوراق 
و اســــناد بهادار و تعهدآور از قبيل كليه چكها و سفته ها ، بروات و 
قراردادها با امضاى متفق دو نفر از اعضاى هيئت مديره به همراه مهر 
شركت معتبر و امضاى اوراق عادى و مكاتبات ادارى با امضاى مدير 

عامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324773)

آگهى تغييرات شركت گازاستان تهران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 146122 و شناسه ملى 10101890339

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
 محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: اســـتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، 
 شـــهر تهران، ايرانشـــهر ، كوچه شـــهيد حاجى محمدجوادى(آبنوس) ، خيابان ايرانشـــهر ، 
پالك 160 ، طبقه چهارم كد پســـتى 1583718957 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324768)

آگهى تغييرات شركت منحله مهندسى بهينه سرويس ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 342727 و شناسه ملى 10103933331 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : آقاى جواد زمانپور معززى به كد ملى 0046574875 به سمت مدير تصفيه شركت 
انتخاب گرديد آدرس مدير تصفيه : تهران خيابان شريعتى . خيابان وحيد دستگردى پالك 58 با 

كد پستى 1911783681مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(324753)

آگهى تغييرات شركت جم رايان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 204548 و شناسه ملى 10102462322 
به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 
1397/04/26 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : ترازنامه و حساب سود 
وزيان سال مالى منتهى به29 اسفند ماه 1396 شركت به تصويب 
رسيد. موسسه حسابرسى آزمودگان (حسابداران رسمى) به شناسه 
ملى 10100252339بعنوان بازرس اصلى و موسســــه حسابرسى 
و خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى(حســــابداران رسمى) به 
شناسه ملى 10103013428بعنوان بازرس على البدل براى مدت 
يك ســــال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثير االنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(324767) 

آگهى تغييرات 
شركت تجارت الكترونيك خودرو تابان سهامى خاص 
به شماره ثبت 370915 و شناسه ملى 10320208114 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/21 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى محمدرضـــا حيدرى كرد زنگنـــه با كد ملى 
1911301020 به نمايندگى از شركت گروه سرمايه گذارى كاركنان 
سايپا (سهامى خاص) به شناســـه ملى 10103511827 آقاى انوش 
جهانى با كد ملى 2000502326 به نمايندگى از شـــركت پيشگامان 
خوراك تابان (سهامى خاص) به شناسه ملى10320201711 و آقاى 
على شفيعى با كد ملى 0047482958 به نمايندگى از شركت تجارت 
ستاره سفيران آينده (سهامى خاص) به شناسه ملى 10103748245 
به ســـمت اعضا هيئت مديره انتخاب گرديدند. محمدرضا حيدرى كرد 
زنگنه به سمت رييس هيئت مديره على شفيعى به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره و انوش جهانى به ســـمت مدير عامل و عضو هيئت مديره 
براى بقيه دوره تصدى هيئت مديـــره تعيين گرديدند حدود اختيارات 
مديرعامل جهت اجراى مصوبات هيئت مديره تعيين شد. كليه اسناد و 
اوراق بهادار و بانكى با امضاى مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت مديره 
همراه با مهر شـــركت معتبر خواهد بود و در غياب مديرعامل با امضاى 
متفق دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر ميباشد 
و مكاتبات عادى و ادارى با امضـــاء مديرعامل و در غياب مديرعامل با 

امضاء يكى از اعضاء هيئت مديره با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(324766) 

تاسيس شركت سهامى خاص خورشيد سان درتاريخ 
1397/08/13 به شماره ثبت 533461 به شناسه ملى 
14007928383 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 

كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد 
موضوع فعاليت :خريد و فــــروش ، صادرات و واردات كاالهاى مجاز بازرگانى 
-ترخيص كاالهــــاى مجاز بازرگانى از كليه مبادى گمركى كشــــور- خريد 
سهام و سرمايه گذارى در ساير شــــركتها براى شركت - اخذ وام و اعتبار از 
كليه بانكها و موســــات مالى و اعتبارى دولتــــى و خصوصى - اخذ و اعطاى 
نمايندگى از كليه شــــركتهاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
 مركز اصلى : اســــتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، 
جهان كودك ، خيابان ديدار شــــمالى ، خيابان پديــــدار ، پالك 46 ، طبقه 
دوم ، واحد 3 كدپســــتى 1518843414 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت 
اســــت از مبلغ 100000000 ريال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 
ريالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ريال توسط 
موسسين طى گواهى بانكى شــــماره 290/97 /1423 مورخ 1397/08/05 
نزد بانك پاسارگاد شــــعبه جهان كودك با كد 290 پرداخت گرديده است 
اعضا هيئت مديره آقاى حجت خورشيدى به شماره ملى 0939049325و 
به ســــمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 ســــال آقاى محمد حسين خورشــــيدى به شماره ملى 
0940358451و به ســــمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
آقاى سجاد خورشيدى به شماره ملى 0945937415و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور از قبيل كليه چكها سفته و بروات و كليه قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاء مديرعامل و مهر شــــركت معتبر مى باشد و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد . اختيارات مدير عامل : طبق 
اساسنامه بازرســــان آقاى محمد مهدوى به شماره ملى 0067273831 به 
سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى آقاى حسن گل محمدى به 
شماره ملى 0073874851 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى 
روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324765)

آگهى تغييرات شركت صنايع خمير و كاغذ اترك سهامى خاص
به شماره ثبت 168086 و شناسه ملى 10102106106 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
تراز نامه و صورتهاى مالى براى ســــال مالى منتهى به1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت - موسســــه 
حسابرســــى كاربرد تحقيق به شناســــه ملى 10260103000 به ســــمت بازرس اصلى و اقاى محمدعلى 
محمديــــان داراى كد ملى 1288632266 به ســــمت بازرس علــــى البدل براى ســــال مالى منتهى به 
1397/12/29 انتخاب شدند. - روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (324754)

آگهى تغييرات 
شركت پيشگامان بازرگانى ستاره تابان سهامى خاص

 به شماره ثبت 376570 و شناسه ملى 10320264536 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى محمدرضا حيدرى كرد زنگنه با كد ملى 1911301020 به نمايندگى از شركت 
گروه ســـرمايه گذارى كاركنان سايپا شناسه ملى 10103511827به سمت رياست 
هيئت مديره - آقاى اميرحسين رحمتى با كد ملى 0490229484 به نمايندگى از 
شركت پيشگامان خوراك تابان شناسه ملى 10320201711 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره - آقاى عباس نورى با كد ملى 1881803244 به نمايندگى از شركت 
ستاره سفيران آينده شناسه ملى 1010374824 به سمت مدير عامل و عضو هيئت 
مديره انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى با امضاى مدير عامل و يكى 
از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر خواهد بود و در غياب مديرعامل 
با امضاى متفق دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر ميباشد و 
مكاتبات عادى و ادارى با امضاء مديرعامل و در غياب مديرعامل با امضاء يكى از اعضاء 

هيئت مديره با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(324763)



11 حقوقي

مقدمه: شغل وكالت دادگستري يكي 
از مشاغل خدمات عمومي تخصصي است 
كه در كشــــور ما به صورت نوين، حدود 
يك قرن ســــابقه دارد. در اين شغل فعًال

دارندگان مدرك كارشناسي و باالتر رشته 
حقوق قضايي، فقه و مباني حقوق اسالمي 
و دارندگان مدرك حوزوي با شرايطي كه 
در ذيل توضيح داده خواهد شد، اشتغال 
دارند. دست اندركاران اين صنف با وجود 
نقاط قوت و ضعف در طول اين ســــالها 
مشغول خدمت رســــاني بوده و هستند. 
اما با توجه به اوضاع و احوال سياســــي و 
اقتصادي و اجتماعي در كشور، خصوصًا

مسايل مربوط به اقتصاد از جمله بيكاري 
دانش آموختگان رشتههاي مختلف، گروهي 
به دليل لزوم اشتغال جوانان تحصيل كرده 
در رشــــته حقوق در شغل وكالت با ارائه 
نظريات مختلف مثــــل رفع موانع ورود 
به شــــغل وكالت و ورود آزاد دارندگان 
دانشنامه حقوق به شغل وكالت دادگستري 
و ممانعت بازنشستگان قضايي و اداري 
و نظامي و دانشــــگاهيان از ورود به شغل 
وكالت، تقاضاي تغيير در قوانين و تصويب 
قوانين جديد را دارند. البته اصالح قوانين 
و به روز كــــردن آنها با توجه به حدوث 
مسايل جديد امري بديهي و مسلم است. 
اما اين مسائل و پرداختن به آنها باعث شده 
دغدغه اصلي شغل وكالت يعني استقالل 
وكيل و اســــتقالل مركزيت صنف وكال 
(كانون وكال) تحتالشعاع موضوع اشتغال 
دارندگان مدرك تحصيالت حقوق قرار 
گيرد. اولويت دادن اين موضوعات فرعي 
نهايتاً ممكن است آسيب جدي به رسالت 
شغل وكالت و استقالل وكيل و مركزيت 
اين صنف وارد كرده، حتي موجب نفي 
استقالل كانونهاي وكال گرديده و مركزيت 
صنف وكالــــت را هم به صورت يكي از 
سازمانهاي عمومي در زمره ادارات مربوط 
به خدمات عمومي درآورد. اگرچه براي 
پرداختن به مسائل مربوط به وكالت نوشتن 
يك كتاب هم ناكافي است، اما نويسنده 
در اين نوشــــتار كوتاه قصد دارد به اين 
مســــاله بپردازد كه آيا شغل وكالت يك 
شــــغل خاص، آزاد و غيردولتي است يا 
خير به خاطر ماهيت و كاربرد اين شغل، 
آيا تنها وســــيله ارتزاق و معيشت است؟ 
يا اصلي ترين كاربرد اين شــــغل، دفاع از 
حقوق مظلومين و كمك به احقاق حق 
كساني اســــت كه حقوق آنها در معرض 
تضييع قرار گرفته است؟ كاربرد فرعي و 
غير اصلي آن وسيله بودن براي ارتزاق و 
معيشت اســــت؟ اين شغل به عنوان يك 
شــــغل خاص در اصل 35 قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران در فصل حقوق 
ملت مورد تاكيد قرار گرفته است و شايد 
قضاوت و وكالت تنها مشاغلي است كه در 
اين فصل به آن پرداخته شده است. نتيجتًا

داشتن شرايط قابل قبول براي ورود به اين 
شغل به طوري كه بتواند به رسالت آن جامة 
عمل بپوشاند شرط اصلي است و داشتن 
مركزيت صنفي مستقل از دولت، الزمهي 
استقالل اين شغل است. مجزا بودن آن از 
قواي سه گانه از مسلمات است. عالوه بر 
آن به نظر ميرسد با توجه به رسالت اصلي 
اين شغل نميتوان آن را در رديف كسبهاي 
قرار داد كه براي قوت اليموت خود روزانه 

تالش ميكنند. 

بنا بر مراتب بايد در وضع قانون براي 
شرايط ورود به اين شغل تمام اين مسائل 
مورد توجه قرار گيرد. اوالً داشتن شرايط 
خاص و احراز آن، الزمه ورود به اين شغل 
اســــت. از طرفي شغل وكالت يك شغل 
غيردولتي و آزاد است و نميتوان اشخاص 
واجد شرايط را از ورود به آن مطلقاً منع كرد 
و شرايط ورود به شغل وكالت بايد دقيقا 
تعريف و بدون تبعيض باشد و امتيازات 
نامتوازن و ورود آزاد گروهها در اين شغل 
بايد مورد بازنگري قرار گيرد. در اين مقاله 
پس از بيان اهميت شغل وكالت و توضيح 
شرايط قبلي و فعلي ورود به شغل وكالت 
به چالشهاي پيش روي آن مي پردازيم. 
آيا امكان ورود همــــه دارندگان مدرك 
حقوق و بازنشستگان مشاغل قضايي و 
اداري و نظامي دارندهي دانشنامه حقوق 
و اعضاي هيات علمي گروههاي حقوق 
در دانشگاهها به شغل وكالت دادگستري 
وجود دارد؟ آيا هر تحصيل كرده در رشته 
حقوق و دارندگان دانشنامه حقوق از هر 
مركز آموزش عالي بدون بررسي و آزمون، 
ميتواند به اين شغل وارد شود؟ آيا تاسيس 
مدرسه حقوق مي تواند بدون برنامهريزي 
توسط دولت و آزاد باشد؟ آيا دولت الزام 
دارد همهي تحصيلكردگان رشته حقوق را 

به شغل وكالت وارد كند؟ 
موقعيت وكالت و وكيل در كشورهاي 

جهان:
 شــــغل وكالت يك شغل خاص و 
متفاوت از مشاغل عادي است. زيرا رسالت 
اين شغل، رسالتي واال و كمك به اجراي 
عدالت است و در اهميت اين شغل گفته 
شــــده كه نيمي از امضاكنندگان اعالميّه 
استقالل آمريكا وكالي دادگستري بودند 
و مهاتما گانــــدي و جواهر لعل نهرو كه 
اســــتقالل هند را رقم زدند هر دو وكيل 
دادگستري بودند. دموستن مشهور ترين 
خطيب يونان باســــتان وكيل بود. در روم 
باســــتان به وكال، ادوكاتي مي گفتند و به 
شغل وكالت مشــــغول بودند ولي هرگز 
هديه و حق الوكاله دريافت نمي كردند زيرا 
انتخاب شغل وكالت براي آنها افتخاري 
بزرگ بود. ناپلئون شخصاً مخالف آزادي 
وكالي دادگســــتري بود. زيرا صراحت 
و شــــهامت آنها را در دفاع، مخل قدرت 
استبدادي و انحصاري خود مي دانست 
و فراموش نكرده بــــود در موقع مراجعه 
به آراي عمومي در ســــال1804 ميالدي 
از بين دويســــت نفر وكالي عضو كانون 
وكالي پاريس، فقط ســــه نفر با برقراري 
نظام امپراتوري به جاي جمهوري موافقت 
كرده بودنــــد. به همين جهت وقتي وزير 
دادگستري (كامباسيرس) اليحه مربوط به 
تشــــكيل مجدد كانون وكال را به ناپلئون 
تسليم كرد او عين اليحه را همراه با يك 
نامه پرخاشجويانه براي او بازگردانيد و 
در اين نامه چنين نوشته بود: «اين اليحه 
عاقالنه نيست. هرگونه راه مواخذه و اقدام 
عليه وكال را مسدود مي كند. اينان آشوب 
طلباني هستند كه مسبب جنايت و خيانت 
هستند. تا وقتي كه اختيار شمشيرم را دارم 
هرگز چنين قانوني را امضا نخواهم كرد. 
من مي خواهم زبان هر وكيلي را كه عليه 
دولت به كار افتد قطع كنم» در سال 1810

باالخره ناپلئون ناچار شد اليحه مربوط به 
وكالي دادگستري را امضا كند. در سال 

1822 هنگام تسليم اليحه استقالل كانون 
وكال به شارل دهم، وزير دادگستري كه 
قبًال يكي از وكالي معروف شهر بوردو 
(فرانسه) بود در مقدمه نوشت: «وكالي 
مدافع هيچ پشتيباني ندارند جز منطق و 

حقيقت....»   
امروز انتخاب وكيــــل دعاوي در 
كشورهاي مختلف از جمله در انگلستان و 
آمريكا بر اساس گذراندن امتحانات بسيار 
ســــخت و دشوار صورت مي گيرد كه به 
هيچ وجه عمًال ورود تمام دارندگان مدرك 
حقوق به شغل وكالت ممكن نيست. زيرا 
قانون گذار با پيشبيني آزمونهاي بسيار 
ســــخت ورود متقاضيان را به اين شغل 
دشوار كرده است و نتيجتاً ورود همگان 
به آساني در اين شغل ميسر نيست. نظر 
به اينكه بيان و توضيح شرايط و انتخاب 
وكيل دادگستري در كشورهاي مختلف 
محتاج به مقاله ديگري است، اميدوارم در 
مقاله ديگري شرايط ورود به وكالت در 
كشورهاي مختلف را در معرض مطالعه 

خوانندگان محترم قرار بدهم. 
الف. قوانيــــن اوليه راجع به وكالت: 
نخســــتين قانون گذاري مربوط به امر 
وكالت در قانون اصول تشكيالت عدليه 
در تاريخ 1292/04/26 به عمل آمد و در 

مواد 236 تا 263 قانون اصول تشكيالت 
عدليه و محاضر شرعيه و محاكم صلحيه 
به موضوع وكالت در دادگستري و شرايط 
آن پرداخته شده است. قانون بعدي كه به 
وكالت عدليه پرداخته است قانون اصول 
محاكمات حقوقي ســــال 1292است كه 
از مواد 174 تا 185 نيز راجع به مســــائل 
مربوط به وكالت اســــت. سپس در قانون 
اصول تشكيالت عدليه مصوب سال 1307

خورشــــيدي از مواد 98 تا 113 در مورد 
مسائل مربوط به وكالت قانونگذاري شده 
اســــت. اين قوانين مختص به امر وكالت 
نبوده بلكه در مســــائل حقوقي از جمله 

وكالت تجميعاً قانونگذاري شده است.
ب. بخشي از قوانين خاص راجع به 
وكالت: غير از قانونگذاري عمومي راجع به 
موضوعات حقوقي، بخشي از امور وكالت 
هم در آن داخل شــــده بود؛ راجع به امور 
مربوط به وكالت، قوانين خاصي هم مورد 
تصويب قرار گرفته است كه بخشي از آنها 

به قرار زير است:
1. نظامنامه وكالي رسمي مصوب 
سال 1300. 2.قانون راجع به ليسانسيههاي 

حقوق و وكال مصوب سال 1309.
3. قانــــون وكالت مصوب ســــال 
1314. 4. قانون وكالت مصوب ســــال 

1315. 5.اليحه قانوني استقالل كانونهاي 
وكالي دادگستري مصوب سالهاي1331و 
1333. 6. اليحه قانوني راجع به تسويه و 
پاكسازي در كانونهاي وكالي دادگستري 
مصوب سال 1359. 7. قانون نحوه اصالح 
كانونهاي وكالي دادگســــتري مصوب 
سال 1370. 8. مصوبه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در خصــــوص انتخاب 
وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب سال 
1370. 9. قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت 
دادگستري مصوب سال 1376. 10.ماده 
187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران مصوب 1379 و آييننامه اين قانون 

مصوب سال 1381.
موارد فوق تنها قوانين مربوط به وكالت 
نيستند. مقررات ديگري راجع به وكالت 
چه به صورت عمومي يا اختصاصي راجع 
به وكالت تصويب شده كه براي رعايت 

اختصار از ذكر آنها خودداري ميكنيم. 
درجات وكال در قوانين ســابق: 
طبق ماده 1 قانون وكالت سال 1315 براي 
وكالت دادگســــتري سه درجه پيش بيني 
شــــده بود. وكالي درجه يك و درجه دو 
و درجه سوم. در كنار آنها گروهي وكالت 
مي كردند كه فاقــــد درجات فوق بودند 

و «كارگشا» ناميده مي شدند. صالحيت 
وكال در درجات مختلف تعريف شــــده 
بود. صالحيــــت وكالي درجه يك كه به 
آنها وكالي پايه يك مي گفتند محدود و 
محصور نبود و در تمام مراجع قضايي اعم 
از دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر 
و ديوانعالي كشــــور وكالت مي كردند و 
وكالت وكالي درجه دو و درجه ســــه 
محدودتر بود. مثًال وكالي درجه دوم، حق 
وكالت در ديوان تمييز (ديوانعالي كشور) 
را نداشــــتند كه اين تقسيم بندي اصالح 
شده و وكيل درجه سوم و كارگشا فعًال

وجود ندارد. 
 قبل از تصويب قانون كيفيت اخذ 
پروانه وكالت دادگســــتري مصوب سال 
1376 ورود بــــه وكالت نيازي به آزمون 
نداشت و كساني كه داراي مدرك ليسانس 
حقوق و باالتر از دانشــــگاههاي داخل و 
خارج يا ســــوابق قضايي بودند با شرايط 
تعريف شــــده در قانون، پروانه وكالت 

دادگستري دريافت ميكردند. 
شرايط ورود به وكالت دادگستري 

در قانون سال 1315: 
1. مــــاده 3 قانــــون ووكالت 1315

ميگويــــد وزارت عدليه ميتواند بدواً به 
اشــــخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول 

بدهد: 
1. اشخاصي كه سابقاً صالحيت آنها 
را محكمه انتظامي براي تمام مراحل قضايي 
تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي 

درجه سه نداشته باشند. 
2. به اشخاصي كه الاقل داراي رتبه 
پنج قضايي بوده و پنج ســــال متوالي و 
متناوب سابقه خدمات قضايي داشته باشند. 
يا به اشخاصي كه شاغل خدمات قضايي 
در طبقــــه دوم مقامات قضايي گرديده و 
مدت پنج سال متوالي يا متناوب به خدمات 
مزبور اشتغال داشته و در هر صورت سلب 

صالحيت قضايي از آنها نشده باشد.
3. به اشخاصي كه از دانشكدههاي 
حقوق و (علوم) سياسي داخله يا خارجه، 
دانشنامه ليسانس يا دكتري هستند و يك 
سال قضاوت يا دوسال وكالت كردهاند. 
4. كســــاني كه قبل از اجراي قانون سال 
1315، نه سال سابقه شغل وكالت دارند 
يا اينكه مجموع اشــــتغال ايشان در شغل 
قضايي يا وكالت نه سال باشد و محكوميت 
درجه سه انتظامي به باال نداشته و در حين 
اجراي قانون وكالت ســــال 1315 اجازه 
وكالت براي تمام مراحل را داشته باشند. 

در مواد 4و 5 قانون سال 1315 براي 
پروانه درجه دو و ســـه هم شرايطي درنظر 
گرفته شده بود. مثًال براي پروانه درجه دوم، 
سه سال ســـابقه قضايي يا داشتن دانشنامه 
ليســـانس يا دكتري حقوق از دانشگاههاي 
داخل و خارج كافي بود و يا در ماده 8 اين 
قانون پيش بيني شده بود براي اين اشخاص 
كه ســـابقه قضاوت و وكالت نداشتند بايد 
حداقل يك سال كارآموزي مي كردند و اين 
دوره كارآموزي «دوره آموزش» ناميده مي شد 
و «دوره آموزش» مختص دارندگان دانشنامه 
ليسانس و دكتري حقوق براي پروانه درجه 
اول بود. در قانون وكالت سال 1315 امور 
وكالت تحت نظر وزير دادگســـتري قرار 
داشت و از طريق دفتر بازرسي و تشكيالت 

امور وكالت انجام مي شد. 
ادامه دارد

دكتر علي جوانبخت الله (دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي)

محمود اخوان وكيل پايه يك دادگستري                        بخش اول

قانون اساسي به عنوان مادر قوانين هركشور، پارادايم 
و الگوهاي كلي در زمينههاي مختلف را تعيين ميكند. 
اين امر در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
به صراحت بيان گرديده كه قانون اساسي مبيّن نهادهاي 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. بنابراين 
هر نهادي اعم از حقوقي، اقتصادي، سياسي بايد براساس 
قانون اساسي شكل بگيرد و چنانچه تخلفي از لحاظ 
كاركردي و يا ســـاختاري در نهادي شكل گرفته باشد 
ميبايست مطابق قانون اساسي اصالح و يا حذف شود. 
اصول محاكمات عادالنه در نهاد حقوقي كشورمان يكي 
از مهمترين چالشهايي بود كه نويسندگان قانون اساسي 
به آن اهتمام ميورزيدند چرا كه در دوره قبل از انقالب، 
عدة كثيري از نويسندگان قانون اساسي طعم تلخ عدم 
رعايت اصول محاكمات را چشيده بودند. اصول حاكم 
طبق قانون اساسي عام و مطلق است. به عبارت ديگر 
عموميّت اصول حاكم شامل تمام افراد اعم از مسلمان 
و غيرمسلمان اســـت كه در اصل 14 قانون اساسي به 
اين امر تصريح شده اســـت و اطالق به اين معني كه 
اصول محاكمات، استثناءپذير و قابل تفسير به ضرر متهم 
نيســـت. با توجه به اين كه محاكمه، بعد از ايراد اتّهام، 
تحقيق و بازجويي صورت ميگيرد، قانون اساسي براي 
تمام مراحل اصول خاص خود را داشته كه ميبايستي در 

هر مرحله صورت عيني و عملي به خود گيرد.
1ـ عدم امكان ايراد اتهام به افراد بدون داشــتن 
مــدارك قانوني: با  توجه به اينكـــه خود ايراد اتهام 
فينفسه قابليت مخدوش كردن حيثيت افراد را دارد، 
قانون اساسي در اصل 22 به اين امر پرداخته و تعّرض 
به حيثيّت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص 
را غيرقانوني اعالم كرده است. بنابراين ايراد اتهام فقط و 
فقط زماني ميتواند متوجه شخص شود كه مدارك مثبته 

قانوني دال بر ايراد اتهام وجود داشته باشد.
2ـ  اصل عدم امــكان اخذ مدارك جهت ايراد 
اتهام به اشــخاص، بهصورت غيرقانوني: در اصل 
«24ـ قانون اساسي» عدم امكان استراق سمع، ضبط و 
فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي 
و تلكس و عدم امكان هرنوع تجّسس و در اصل «23» 
عدم امكان تفتيش عقايد، و در اصل «24» اعالم آزادانه 
مطالب قانوني در نشـــريّات و مطبوعات، و در اصل 
«26» عدم امكان مداخله حاكميّت در عضويت افراد در 
احزاب و انجمنهاي سياسي و صنفي قانوني، همگي 
داللت بر اين مطلب دارند كه با استراق سمع و يا تفتيش 
عقايد ديگران و ســـاير اقدامات غيرقانوني مصّرح در 
قانون اساســـي نميتوان براي افراد، جهات ايراد اتهام 

درست كرد.
3ـ مرحله دســتگيري، بازداشت و اصول حاكم بر 
اين مرحله:با توجه به بند «4» اصل «156» كه اشـــعار 
ميدارد؛ كشف جرم و تعقيب از وظايف قوه قضائيه 
است و بر طبق اصل «32» كه اعالم كرده است هيچكس 
را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم قانون، فلذا حكم 
تعقيب و دستگيري افراد حتماً ميبايست توسط قاضي 
صورت گرفته باشد. درصورت عدم رعايت مفاد اين 
اصل، متخّلف طبق ماده «621» ق.م.ا. مجازات خواهد 
شد. عالوه بر اين بعد از دستگيري طبق صراحت اصل 
«39» قانون اساسي، حرمت افراد دستگيرشده ميبايست 

حتماً رعايت شود.
 درصورت بازداشـــت، موضوع اتهام بايد با ذكر دليل 

بالفاصله و كتباً به متّهم ابالغ و همچنين تفهيم گردد 
و حداكثر ظرف مدت 24ســـاعت پروندة مقدماتي به 
مراجع صالحه قضايي ارسال شود(اصل 32). براساس 
اصل «38» هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب 
اطالع ممنوع است. هرگونه اقرار و يا كسب اطالع بر 
اثر اجبار، غيرقانوني است و از طرف فرد بازداشت شده 

قابل تعقيب كيفري است.
4ـ مرحله دادرســي و صدور حكم و اصول 
حاكم برآن: مهمترين اصل حاكم در مرحله دادرسي، 
اصل عدم ايراد اتهام و اصل برائت است. براساس اصل 
«37» قانون اساســـي اصل برائت است و هيچكس از 
نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينكه جرم او در 
دادگاه صالح ثابت شده باشد. با توجه به اينكه در جرايم 
عمومي دادستان و در جرايم خصوصي شاكي خصوصي 
ايراد اتهام ميكنند، لذا افراد مذكوراند كه قانوناً بايد جرم 
را اثبات كنند و متهم هيچ وظيفهاي در خصوص رفع 
اتهـــام از خود ندارد. اصل برائت، حامِي وي در دادگاه 
اســـت. عالوه بر اصل 37 قانون اساسي، طبق اصل 
«35» متهم ميتواند براي خود بدون هيچ محدوديتي 
وكيـــل انتخاب كند و در صورت عـــدم توانايي بايد 
امكانات انتخاب وكيل در اختيار او گذارده شـــود. با 
توجه به اطالق و عموميت اصل 35 قانون اساسي،هيچ 
بخشنامهاي نميتواند اختيار انتخاب وكيل را محدود، 
مضيّق و يا سلب كند. همچنين طبق اصل «165» قانون 
اساسي محاكمات علني انجام ميگيرد و در خصوص 
جرايم مطبوعاتي و سياسي عالوه بر علني بودن محاكم 
حضور هيأت منصفه نيز ضروري اســـت. الزم به ذكر 
اســـت كه محاكمات حتماً ميبايست توسط قاضي 
(َمْن بِيـــِدهِ الُحكم) صورت بگيـــرد. از طرف ديگر 
قاضي طبق اصل «167» نميتوانـــد به دليل اجمال، 
تعارض،سكوت، نقص قانوني، از رسيدگي و صدور 
حكم امتناع ورزد و هـــرگاه در اثر تقصير قاضي و يا 
اشـــتباه وي در خصوص تطبيق حكم بر مورد خاص 
ضرر مادي و يا معنوي متوجه كسي شود در صورت 
تقصير قاضي ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت 
بهوسيله دولت (طبق اصل 171 قانون اساسي) جبران 
ميشود. مضافاً اينكه احكام دادگاهها طبق اصل «166» 
بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه 
براساس آن حكم صادر شده است. طبق مفاد اين اصل 
مبني بر قانوني بودن جرم و مجازات، عدم امكان تفسير 
موّسع در قوانين كيفري و عدم عطف به ماسبق شدن 
قوانين ماهوي و امكان عطف به ماســـبق شدن قوانين 
شكلي در صورت ايجاد شرايط بهتر براي متهم، در تمام 
مراحل منجمله در مرحله دادرسي حاكم و ساري است 
(اصل169). هيچ محكمهاي طبق اصل 41 نميتواند به 
عنوان مجازات عليه اشخاص مبادرت به لغو تابعيت 
نمايد.  بنابراين مداقّه در اصول قانون اساســـي و لزوم 
اجراي آن در عمل و ضرورت محاكمه عادالنه، ايجاب 
ميكند كه اوالً تمام محاكم و ضابطين قوه قضائيه اصول 
قانون اساسي را در عمل اجرا نمايند و ثانياً عموم آحاد 
مردم با آگاهـــي از حقوق حّقه خود در اصول مصّرح 
قانون اساسي در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوي 
پايمال شـــدن احتمالي حقوق خود را بگيرند. چرا كه 
رعايت قانون مخصوصاً قانون اساســـي در هر كشور، 
رابطه دو سويه بوده و در صورت ناآگاهي افراد نميتوان 

از اجراي قانون در كشور مطمئن بود.
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اصول حاكم بر تعقيب، بازداشت و محاكمه براساس قانون اساسي

شرايط اشتغال به شغل وكالت
 و چالشهاي پيشِرو

آگهي ابالغ رأي كميته انضباطي كاركنان بانك ملت
آقاي افشين احمدي قصرعاصمي (310284) 

فرزند: حسين

آگهي ابالغ رأي كميته انضباطي كاركنان بانك ملت
آقاي مجتبي ساري 373423

فرزند: قدرتاله 

آگهي تجديد مزايده عمومي 
مرحله دوم

شماره 03/ب/97

آگهي مزايده 
شركت سمند ريل (سهامي خاص)

آگهى مزايده (مرحله دوم)

www khazarcement ir

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت خدماتى شهرك صنعتى خوارزمى(نوبت اول)

 (سهامى خاص به شماره ثبت 2045 شناسه ملى 14004776104)
آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت آجر سفيد (سهاميخاص)

به شماره ثبت 16025 و شناسه ملي 10100583370

آگهي مزايده فروش 
گالبي درگزي نوبت دوم 

آگهي حق تقدم سهامداران در خصوص افزايش سرمايه
 شركت زمين كاوان زمان (سهاميخاص) 

ثبت شده به شماره 393238 و شناسه ملي 10320429438

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت مهندسي پارس كنسولت (سهاميخاص) 

به شماره ثبت 8582 و شناسه ملي 10100367621

آگهي حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه 
شركت كارخانجات نساجي خوي سهاميخاص 

به شماره ثبت 73217 و شناسه ملي 10101181267

آگهي مناقصه  آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم 
شركت تعاوني مسكن اعضاي نظام دامپزشكي استان تهران 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده اتحاديه صادركنندگان روده ايران
به شماره  ثبت 1337 و شناسه ملي 10100139796

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده 
صاحبان سهام شركت پااليش ميعانات گازي آديش جنوبي (سهاميخاص) 

ثبت شده به شماره 465953  شناسه ملي 14004653334

آگهي دعوت نوبت اول شركت آرمان سروش زاگرس (سهاميخاص)
ثبت شده به شماره 3177 و شناسه ملي 14007536659

آگهي مزايده عمومي

B20

B21

نوبت اول

نوبت اولآگهي مزايده عمومي

آگهى تغييرات شركت پتروشيمى مرجان شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 256442 و شناسه ملى 10102967236

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322807)

آگهى انحالل شركت بازار بين الملل شاهد سهامى خاص
به شماره ثبت 355798 و شناسه ملى 10104022879

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322804)

آگهى تغييرات شركت كيندو سهامى خاص
به شماره ثبت 317494 و شناسه ملى 10103560147

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322803)
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

578
يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»

نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)
ترجمه: محّمد مقّدس

"انور" در حال حاضر به بهرهبردارى از خشم مردم پرداخته است 
و مىگويد سياســـت ادغام حقيقى نژادى در كشور را پيشنهاد خواهد 
كرد. او با سخنان ليبرالمنشانه و ظاهراً پيشروانه خود، ذهن بسيارى را 
درگير كرده ولى در بررسى دقيق تر موضوع خواهيم ديد كه در اين 
سخن او هيچ جنبه پيشرويى وجود ندارد. او تنها از زبان نژادپرستان 
افراطـــى در هر مجموعه نژادى ســـخن مى گويد تا حمايت آنها را 
كسب كند. او همواره اسرائيلىها را تأييد كرده ولى وقتى متوجه شد 
كه دولت، سياســـت هاى ضد اسرائيلى خود را مورد تجديدنظر قرار 

مىدهد، اسرائيل را محكوم كرد.
اعالم كرد كه براى ماندن در  در نهم اكتبر 2008م.، "تون عبداهللا" 
پســـت خود، در مجمع عمومى كه قرار شـــده بود در مارس 2009م. 
برگزار شود، كانديدا نخواهد شد؛ بدين ترتيب فرصتى فراهم شد تا 
معاونش "داتوك ســـيرى نجيب تون رزاق" به عنوان رئيس "امنو" و 
جانشين او شود. حال سوال اين است  ششمين نخست وزير "مالزى" 

كافى است؟ و "جبهه ملى"  كه آيا اين براى نجات "امنو" 
آنچه روشن است اينكه ما نيازمند رهبرى قوى هستيم كه ما را 
از اين باتالق بيرون آورد. اگر تدابير ريشهاى اتخاذ نشود، در انتخابات 
عمومى بعدى، اثرى از جبهه ملى نخواهد ماند. در پيشگفتار اين كتاب 
يادآور شـــدم كه خردمندى پدران بنيانگذارمان بود كه ما را به نظام 
حكومتى همهجانبه و متعادلى رســـاند كه در سايه "جبهه ملى" از آن 
برخوردار شديم و به رغم معايبى كه دارد، توانستيم برخى از مشكالت 
تعدد نژادى و قوميتى و دينى كشـــور را به روشهاى دموكراتيك و 
خالى از خشـــونت، حل و فصل كنيم. به همين دليل آمادگى اين را 
باز گردم تا به بازيابى همبستگى و انسجام ائتالف،  داشتم كه به "امنو" 
كمك كنم. از اينكه مىبينم كشور در پناه دولت بى خاصيتى چون اين 
دولت دســـتخوش بى مباالتى است، دلم به درد مىآيد ولى تحوالت 
سياســـى كه اخيراً پديد آمد نشـــان داد كه شكافها در جامعه مالزى 
همچون گذشته، عميق است. با رسيدن به پايان اين يادداشتها، جهان 
همچنان ناتوان از رهايى از ركود مالى است. بانك بزرگ سرمايهگذارى 
اعالم ورشكستگى  "ليهان بروذرز هلدينگ" در "اياالت متحده آمريكا" 
كرده و قرار شد با بسته پولى ميلياردها دالرى "ميرين لينش" و "امريكن 
نجات يابد. اين روند به يكسرى سقوط هاى پياپى در  نشنال گروپ" 
بازار سهام مالى سراسر جهان انجاميد و دولتها در آمريكا و اروپا تدابير 
ريشهاى متعددى براى پيشگيرى از فروپاشى بانك ها و مؤسسات مالى 
اتخاذ كردند. مدتى به نظر رسيد كه بحران، بيشتر شبيه فروپاشى مالى 
است كه جز براى قوىتر، نجاتى از آن متصور نيست. با اينكه دولت 
"نجيب"، ســـخن از دو بسته اقتصادى تشويقى بزرگ به ميان آورده بود، 
معلوم نيست آيا "مالزى" هم واقعاً در شمار نجات يافتگان قرار مىگيرد 
يا خير، با اين حال بايد گفت تا اينجاى كار، عملكرد دولت "نجيب" 

بود. بسى بهتر از عملكرد دولت "عبداهللا" 
كه حمايتهاى آنها به من امكان داد  از تمامى افرادى در "مالزى" 
كشور عزيزمان را طى 22 سال رهبرى كنم، سپاسگزارم. كوشيدم هر آنچه 
در توان دارم را به كار گيرم هرچند خودم قادر به داورى در مورد عملكرد 
خود نيستم و اين داورى متعلق به مردم در حال و آينده است. من به نوبه 
خود وقتى داليل ملموس موفقيت برنامهها و سياستها در دوران نخست 
وزيرىام را دنبال مى كنم، عميقاً احساس آرامش و خشنودى مىكنم. من 
مدعى نيستم كه اين نتايج، تنها حاصل كار من است زيرا در اين كارها 
افراد زيادى از تمامى اقشار و طبقات جامعه، كارمندان دولتى، همكارانم 
در دولت و اعضاى حزبم سهيم بودند و شركت داشتند. خداى تبارك و 
تعالى را سپاس كه لطف و كرمش بر من ارزانى شد و مرا پدر و مادرى 
بخشيد كه پرورشم دادند و ارزشهايى را در من به وديعه گذاشتند كه 

روند زندگى حرفهاىام را ممكن ساخت.
پايان

تصميم مستاجر كاخ سفيد در 
اعـــالم خروج نيروهاى آمريكا از 
پر مناقشه ترين منطقه خاورميانه 
بازيگران در زمين بازى سوريه را 
با نوعى شـــوك مواجه كرده است 
مسالهاى كه خواسته يا ناخواسته اين 
ميهمانان ناخوانده را بيش از پيش 

درگير بحران خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، سال ميالدى را 
در شرايطى به پايان برديم كه با يك 
غافلگيرى جديد از سوى سلبريتى 
مستاجر در كاخ سفيد مواجه بوديم 
و همچون ديگرتصميمهايى كه با 
واكنـــش و مقاومت روبرو بود اما 
همچون ساير تجربهها با لجبازى و 
يكدندگى اجرايى شد هر چند كه 
اين تصميم برخالف ساير آنها كه 
با اقبال از سوى برخى شركا مواجه 
شده بود كام همپيمانان واشنگتن را 
با تلخى همراه كرد تا ســـال نوى 
ميالدى را با اضطراب به سال جديد 

گره بزنند. 
اعالم خروج نيروهاى آمريكايى 
از سوريه، تركيه به عنوان همسايه 
شمالى سوريه، رژيم صهيونيستى به 
عنوان يك نيروى اشغالگر و مخل 
امنيت اين كشور و تروريستهايى 
كه عامل بـــى ثباتى و بحران در 
ســـوريه هستند، را با نوعى شوك 
مواجه كرده اســـت؛ مساله اى كه 
خواسته يا نخواسته آنها را بيش از 
گذشته درگير در اين بحران خواهد 
كرد.دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا اعالم كردكه ديگر قرارنيست 
نيروهاى آمريكايى در خاك سوريه 
حضور داشـــته باشند و با وجود 
برخى مخالفتها در درون آمريكا 
اين گونه تصميم خود را توجيه كرد 
كه داعش در سوريه شكست خورده 
پس ديگر نيازى براى حضور آمريكا 

نيست. 
برخى رسانهها پس از اعالم 
اين خبر گزارش دادند كه تصميم 
ترامپ پس از گفت وگوى تلفنى 
اخيـــر وى با رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهورى تركيه گرفته شد 
و آنچه كـــه از اين گفت وگوى 
تلفنى به بيرون درز كرد حاكى از 
آن بـــود كه ترامپ در جريان اين 
گفتوگو سياست خارجى آمريكا 
در خاورميانـــه را تغيير داده و يك 
چهارم از خاك ســـوريه را ترك 
كرده و اين كار را به آنكارا واگذار 
كرد تـــا كار داعش را تمام كند.

اما اين تصميـــم ترامپ بيش از 
همه تركيه، رژيم صهيونيســـتى و 
گروههاى تروريستى را كه تحت 
حمايت آمريكا بودند تحت تاثير 

قرار داده است. 
تركيه حاال ديگر بايد تصميم 
مهمى بگيرد و آن هم اين است كه 
يا بايستى پس از خروج نيروهاى 
آمريكايى به صورت گســـترده به 
داخل خاك ســـوريه تجاوز كند و 
با عبور از ســـد نيروهاى ُكرد به 
بخشهايى كه داعش حضور دارد 
حمله و اين مناطق را پاكسازى كند 
و ايـــن يعنى عبور از 250 كليومتر 

قلمروى كه تحت كنترل «نيروهاى 
دموكراتيك سوريه» است و تقابل 
مســـتقيم با ارتش سوريه كه قطعا 
به اين ســـادگى نيست  يا اينكه 
منتظر بماند تا نيروهاى سورى وارد 
مناطق تحت كنترل ُكردها شوند و 
ســـپس اين مناطق از سوى دولت 
سوريه اداره شود و اين يعنى منتظر 
نتايـــج مذاكرات گروههاى ُكرد و 
دولت سوريه ماندن. شايد اظهارات 
اردوغان پس از ورود ارتش سوريه 
به شهر منبج در استان حلب و اعالم 
حمايت نيروهاى دمكراتيك سوريه 
(قسد) از ورود ارتش سوريه به اين 

شهر، نشان از تمايل دولت تركيه 
براى دنبال كردن مذاكرات احتمالى 
آينده ميان دولت سوريه و ُكردها 
درباره سرنوشـــت مناطق شمالى 
سوريه باشـــد. اردوغان گفته بود 
كه در وضعيت كنونى، ما همچنان 
از تماميت ارضى سوريه حمايت 
مىكنيم. اين مناطق به سوريه تعلق 
دارند. اگر سازمانهاى تروريستى 
(يگانهاى مدافع خلق) منطقه را 
ترك كنند، ما ديگر كارى در آنجا 
نداريم . موضوع ديگر سرنوشت 
گروههاى تروريستى است كه در 
مناطق جنوب شرقى سوريه حضور 
دارند گروههاى تروريستى كه مورد 
حمايت نيروهاى آمريكايى مستقر 
در پايگاه التنف قرار داشـــتند و 
خـــروج آمريكايىها از اين پايگاه 
سرنوشـــت آنها را بيش از پيش 

مبهـــم مى كند.التنف كه نام منطقه 
اى در صحراى سوريه (الباديه) در 
منطقه مثلث مرزى ميان ســـوريه، 
عراق و اردن است، براى مدتها 
مامن گروههاى تروريســـتى مانند 
گروه موسوم به 'مغاوير الثوره' بود و 
تصميم خروج آمريكا از اين منطقه 
باعث دو دستگى در ميان گروههاى 
تروريستى شده است. رسانههاى 
سورى پيش تر گزارش كرده بودند 
شـــمارى از گروههاى تروريستى 
مستقر در اطراف پايگاه التنف آماده 
اين هستند تا خود را تسليم ارتش 
سوريه كنند، گروههايى كه عناصر 

آنها سورىها و عراقىهايى هستند 
كه به عضويت گروههاى تروريستى 
درآمدند .از سوى ديگر گروههاى 
تروريستى ديگرى از جمله 'مغاوير 
الثوره' نيز هستند كه همچنان حاضر 
به تسليم شدن نيستند و خواستار 
ايجاد گذرگاهى براى عبور عناصر 
اين گروه به شمال سوريه هستند. 
اعضاى اين گروهها بيشتر عناصر 
خارجى هستند كه به سوريه منتقل 
شـــدند.به نظر مى رســـد كه اين 
گروههاى تروريستى دو راه پيش 
روى خود خواهند داشت و آن هم 
اين است كه خود را تسليم ارتش 
سوريه كنند و سالحهاى خود را 
به دولت ســـوريه تحويل دهند يا 
درگيرى با نيروهاى ســـورى و در 
پايان نابودى خود.اما شايد خروج 
آمريكا از ســـوريه بيش از همه به 

مذاق متحد اصلى اين كشـــور در 
منطقه يعنى رژيم صهيونيستى خوش 
نيامده باشـــد، رژيمى كه از آغاز 
بحران سوريه به شكلهاى مختلفى 
از تروريســـتها حمايت كرده و 
مى كند .تنها ساعاتى پس از اعالم 
تصميم دولت آمريكا براى خروج 
از سوريه، شبكه 10 تلويزيونى رژيم 
صهيونيستى در گزارشى اعالم كرد 
كه اين اقدام آمريكا سيلى محكمى 
به اسرائيل است. به نظر مى رسد 
كه صهيونيستها انتظار نداشتند 
كه واشنگتن از سوريه خارج شود 
و در اين رابطه كارشـــناس امور 

نظامى شبكه 10 تلويزيونى رژيم 
صهيونيستى گفت: آمريكا سوريه 
را ترك مى كند و تنها برگه چانه 
زنى براى خروج ايرانىها از سوريه 
را مى گيرد.براســـاس گزارش اين 
رسانه صهيونيستى، خروج آمريكا 
از ســـوريه به تالشهاى اين رژيم 
براى برخورد هدفمند با حزب اهللا 
لبنان آسيب خواهد زد.اين شبكه 
صهيونيستى افزود: خروج آمريكا 
از ســـوريه و خالى كردن عرصه 
براى روسيه و ايران خبر بدى براى 
اسرائيل است. هرچند كه نتانياهو 
در واكنش به تصميم دولت آمريكا 
براى خروج نيروهايش از سوريه 
گفته بود: پيامدهاى خروج آمريكا 
و تاثير آن بر امنيت اســـرائيل را 
بررسى مى كنيم. حمالت هوايى 
اخير رژيم صهيونيستى به اطراف 

دمشق، شـــايدحكايت ازتشديد 
حمايت اين رژيم از تروريستهاى 
مستقر در سوريه دارد و همچنين 
نشان از تداوم اين سياست خصمانه 
رژيم صهيونيستى در كوتاه مدت 
اســـت، اما به نظر نمى رسد كه با 
توجه به تحوالت اخير در سوريه 
صهيونيستها در نهايت راه به جايى 
برده و اين تحوالت باعث خشنودى 
آنها شـــود.به نظر مى رســـد كه 
آغاز ســـال جديد ميالدى همراه با 
تحوالت بيشترى در موضوع سوريه 
باشد و چراغ سبز كشورهاى عربى 
حاشيه خليج فارس از جمله امارات 

متحده بحرين براى آغاز مناسبات 
ديپلماتيك خود با دولت ســـوريه 
حكايت از پر رنگ تر شدن مواضع 
دولت سوريه دارد. خبر برگزارى 
اجالس سران تروييكاى آستانه (سه 
كشـــور حامى روند صلح آستانه) 
شـــامل ايران، روسيه و تركيه در 
نيمه نخست ماه ژانويه سال 2019
در روسيه و اعالم سفر جان بولتون 
مشـــاور امنيت ملى كاخ سفيد به 
تركيه و ســـرزمينهاى اشغالى در 
همين ماه، نشان از روزهاى حساس 

پيش رو دارد .
سرگردانى راهبردى آمريكا در 

افغانستان
16 ماه پس از اعالم استراتژى 
جديد واشـــنگتن در افغانستان و 
افزايش نظاميان آمريكايى، «دونالد 
ترامپ» خبـــر داده هزاران تن از 

نيروهاى كشورش را از افغانستان 
بيرون خواهد كشيد.

به گزارش گـــروه تحليل، 
تفسير و پژوهشهاى خبرى ايرنا، 
حادثه 11 ســـپتامبر 2001 و حمله 
به برج  هاى دوقلوى مركز تجارت 
جهانى در شهر نيويورك و ساختمان 
پنتاگون بهانه اى شـــد تا «جرج 
دبليو بوش» رئيس جمهورى وقت 
آمريكا دستور حمله به افغانستان 
را براى نابودى القاعده صادر كند؛ 
رخدادى كه از آن نزديك به دو دهه 
مىگذرد اما آمريكا تاكنون نتوانسته 
از باتالقى خودساخته خود را بيرون 

بكشـــد. اياالت متحده و سازمان 
پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) چهار 
سال پيش (2014) در دوره «باراك 
اوباما» رئيس جمهورى دموكرات 
آمريكا به طور رســـمى ماموريت 
خود را در افغانستان پايان يافته اعالم 
كردند اما باز هم اين كشور جنگ 
زده در تصرف بيگانگان باقى ماند.
اخيرا رسانههاى آمريكايى از تصميم 
جديد «دونالد ترامپ» در اين باره 
خبر دادند. بر پايه اين گزارشها، 
رئيس جمهورى آمريكا با ارســـال 
حكمى به پنتاگون خواســـتار آغاز 
خروج نيروهاى نظامى اين كشور از 
افغانستان شده است. گفته مى شود 
از حدود 14 هزار نيروى آمريكايى 
مســـتقر در افغانستان بايد نيمى از 

آنها افغانستان را ترك كنند.
از ديد برخى ناظران يكى از 

مهمترين داليل عقب نشينى آمريكا 
و اعتراف غيرمســـتقيم ترامپ به 
شكســـت در پرونده افغانستان به 
هزينههاى باالى اين ماموريت دو 
دهـــه اى بر مى گردد. متن توئيت 
رئيس جمهـــورى را مى توان در 
اين راستا تحليل كرد كه نوشته بود 
«آمريكا با پليس شدن در خاورميانه 
و هزينه كـــردن تريليونها دالر، 
چيزى را نصيب خود نكرده و فقط 
به ايران و روسيه كمك مى كند.» 
آمريكا از همان ســـال اول هزاره 
ســـوم كه به بهانه نابودى القاعده، 
به افغانســـتان حمله كرد تاكنون با 

هزينههاى جانى و مالى چشمگيرى 
مواجه شـــده است. بر پايه برخى 
گزارشها، كشته شدن بيش از دو 
هزار و 400 ســـرباز آمريكايى و 
هزينه اى بالغ بر 900 ميليارد دالر 
از آن جمله به شمار مى رود. آمريكا 
بـــا وجود هزينههاى باال در انجام 
ماموريت اعالنى خود يعنى انهدام 
گروههاى تروريســـتى و برقرارى 
امنيت در افغانستان، ناموفق عمل 
كرده است. طالبان در سالهاى اخير 
به مراتب قدرتمندتر از ســـالهاى 
نخست حمله آمريكا به افغانستان 
ظاهر شده و مناطق گسترده اى را 
در اختيار گرفته اند. ضمن اين كه 
برخى از عناصر گروه تروريستى 
داعش نيز با ورود به افغانستان، اين 
كشـــور را به صحنه جنايات خود 
تبديل كرده اند. با مرور اين مسائل، 
راهبرد كاخ ســـفيد در قبال كابل 
در دولـــت ترامپ بارها تغيير پيدا 
كرده كه نشان از سردرگمى رئيس 
جمهورى آمريكا دارد. وى كه در 
رقابتهاى انتخاباتى بر ضرورت 
توقـــف جنگهاى خارجى تاكيد 
مىكرد با ورود به كاخ سفيد تغيير 
رويه داد و شمار نيروهاى آمريكايى 
در افغانســـتان را از هشت هزار و 
400 نفـــر به حدود 15 هزار نفر 

افزايش داد.
وى اواخر مردادماه پارســـال 
راهبـــرد اياالت متحده را در قبال 

افغانستان تشـــريح كرد و گفت:
نيروى نظامى آمريكا از 16 ســـال
پيش در افغانســـتان حضور دارد
و ايـــن حضور چند ســـال ديگر
نيز ادامه خواهد يافت. در جريان
اين ماموريت قرار اســـت مبارزه
با تروريست  هاى القاعده و داعش
تشديد و از قدرتگيرى اسالم گرايان
افراطى طالبان در افغانستان فعاالنه
جلوگيرى شـــود. اينك بار ديگر
شـــاهد تغيير استراتژى كاخ سفيد
در ارتباط با تحوالت افغانســـتان
هستيم. ترامپ در ظاهر قصد دارد
به تدريج با خروج از افغانســـتان،
ماموريت مقابله با تروريستها را بر
عهده 350 هزار سرباز افغان بسپارد؛
ماموريتى كه برخى آن را دشوار و
حتى ناممكن مى پندارند و گروهى
نيز از آن اســـتقبال مى كنند و به
آن خوشبيند. مقامات آمريكايى و

همپيمانان منطقه اى آمريكا، از اين
تصميم ترامپ ناخرسند و معتقدند
كه با خروج نيروهاى آمريكايى از
افغانستان، كشورهايى چون روسيه،
چين، ايران و غيره خأل ايجاد شده
را پـــر خواهند كرد. ضمن اين كه
از نگاه آنهـــا، مقابله با گروههاى
تروريســـتى در افغانستان كه طى
ماههاى گذشته تحركات آنها افزايش
يافته و خرابكارىهاى زيادى را بانى
شدهاند، امر دشوارى است. در اين
ميان، مقامات كابل بر تامين امنيت
به دست افغانستانىها و به عبارتى
دســـتيابى به امنيت درون زا تاكيد
دارند. اخيرا«هارون چخانسورى»
ســـخنگوى رئيس جمهورى اين
كشور گفته است «خروج نيروهاى
آمريكايى تاثير سوئى بر امنيت اين
كشور نخواهد داشت زيرا در چهار
ســـال و نيم گذشته كنترل كامل
اوضاع در دســـت نيروهاى افغان
بوده است.» با وجود تحليلهايى
كه از چرايى عقب نشينى كاخ سفيد
از جبهه افغانســـتان در رسانههاى
مختلف جهان ارائه مى شود برخى
كارشناسان اظهارات ترامپ در اين
زمينه را با واقعيات عمل آمريكايىها
متعارض مـــى دانند. از نگاه آنها،
رهاســـازى پايگاههاى استراتژيك
نظامـــى و واگذارى حوزه نفوذ به
رقبا و دشـــمنان از سوى ترامپ

منطقى به نظر نمى رسد.

تصميم غافلگير كننده ترامپ و شوك به شركاى منطقه اى

*شبكه 10 تلويزيونى رژيم صهيونيستى: آمريكا سوريه را 
تـرك مـى كند و تنها برگه چانه زنى براى خروج ايرانى ها از 

سوريه را مى گيرد

*اعالم خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه، تركيه به عنوان 
همسـايه شمالى سـوريه، رژيم صهيونيستى به عنوان يك 
نيروى اشغالگر و مخل امنيت اين كشور و تروريست هايى 
كه عامل بى ثباتى و بحران در سـوريه هسـتند، را با نوعى 

شوك مواجه كرده است

آگهي فراخوان 

ارزيابي كيفي 

به شماره 469ـ1/4ـ97

آگهي مزايده عمومي

شرايط شركت در مناقصه : 

IR

IR

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي 

خريد سموم تدخيني گازي  

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي 
شماره مناقصه 23ـ  01ـ  2ـ  02ـ  101ـ  97

نام دستگاه مناقصهگزار:
ـ موضوع مناقصه:

ـ مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه:

ـ زمان فروش اسناد: 

ـ محل تحويل اسناد مناقصه: 

ـ زمان تحويل اسناد مناقصه:

ـ نحوه خريد اسناد:
WWW ICIOC IR

شركت سهامي خاص سنگآهن مركزي ايران

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرتى ارگ جديد سهامى خاص
به شماره ثبت 134993 و شناسه ملى 10101782080

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322791)

آگهى تغييرات شركت فارماشيمى سهامى خاص
به شماره ثبت 8635 و شناسه ملى 10100369224

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322792)

آگهى انحالل شركت بازرگانى تعاهد وحدت سهامى خاص 
به شماره ثبت 146618 و شناسه ملى 10101895196

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322790)

آگهى تغييرات شركت ثامن سازه عرش سهامى خاص
به شماره ثبت 277218 و شناسه ملى 10103128345

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322785)

آگهى تغييرات شركت ثامن سازه عرش سهامى خاص 
به شماره ثبت 277218 و شناسه ملى 10103128345

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (322786)



اخطاريه دفترخانه
�قا� مصطفي �تفاقي فر�ند حسن به موجب ���نامه قطعي شما��960915�1397/4/27 
ش���عبه 1 ���گا� حقوقي محال� محكو� ب���ه طال� ��جه خو� خانم �ه�ر� كرمعلي 
فر�ندمحمد شد� �يد� بدينوسيله به شما �بال� مي شو� ظر� مد� 10��� �� تا�يخ �نتشا� 
�ين �گه���ي جهت طال� �� �ين �فترخانه حاضر ش���ويد ��غير�ينصو�� بر�بر مقر��� 
�قد�� خو�هد ش���د. محل حضو� �ليجا� خيابا� 17 شهريو� �فتر ������ � طال� 15 � 

2 �ليجا�.
سر�فتر طال� 2 �ليجا� - نصر�هللا نو�������

شركت سهامي خا� كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� 
قصد فر�� تعد��� ��� ما��� �� �� طريق مز�يد� ����.

«پر��خت ��يعه �لز�مي �ست»
 متقاضيا� جهت هماهنگي � با��يد � ��يافت بر� شر�يط مز�يد�
با شما�� تلفن ها� 61�66282060�021 تما� حاصل فرمايند.

�ما� مز�يد�: 
ساعت 11 صبح ��� ��شنبه مو�� 1397/11/01

محل برگز��� مز�يد�:
 كيلومتر 16 جا�� قديم تهر�� كر� جنب شهر���� 

خيابا� سولير�� كيلومتر 2 جا�� ��نا� 
شركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� ��حد ��� �صيل 

   تلفن ��حد: 66284140

آگهي مزايده دام

1� �ستگا�  مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�
2� موضو� مناقصه: خريد �نو�� كت ��� � �لما� فيو�

3� شر�يط ال��: �عايت �ستاند���ها� معيا�ها � �لز�ما� فني � ���ئه مد��� � مستند�� 
مربوطه طبق شر�يط مند�� �� �سنا� مناقصه

4� مهل�ت خري�د � مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقص�ه: متقاضيا� مي تو�نند �� تا�ي���خ 97/10/24 لغايت 
 �www.aepdc.ir 97/10/30 با مر�جعه به �� سايت ها� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� به نشاني 
 شركت تو�نير به نش���اني www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �ساني ملي مناقصا� كشو�� 

به نشاني http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند.
5� م�د��� مو�� نيا� جهت ثبت �� فهرس�ت خريد���� �س�نا� مناقص�ه:  ���يز مبلغ 327/000 �يا� 
 به حس���ا� س���پهر 0101520152006 بانك صا���� �ير�� به نا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
بابت خريد��� �سنا� مناقصه � ��سا� به مناقصه گز�� (طي مد� �ما� قيد �� بند4� ضمنا� فيش ���يز� بايستي 

به نا� شخص حقوقي مناقصه گر باشد.)
6� قيمت پايه مناقصه: به شر� �سنا� مناقصه مي باشد.

7� مبلغ تضمين ش�ركت �� مناقصه: به شر� �سنا� مناقصه مي باشد كه مناقصه گر�� بايستي سپر�� مذكو� 
�� به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش بانكي ���يز مبلغ فو� به ش���ما�� حسا�0102795126006 نز� 
بانك ملي ش���عبه �مو�� � پر��� به نا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� � يا چك بانكي تضميني يا كسر 

�� حسا� مطالبا� ���ئه نمايند.
8� مهلت � محل تحويل پيش�نها�ها: حد�كثر تا �خر �قت ����� ��� ش���نبه مو�� 97/11/13 به �بيرخانه 
�مو�تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقاني ش���مالي � پل ����گا� � �بتد�� بلو�� �ما� �ضا � �مو� تد��كا� ش���ركت 

تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� تحويل نمايند.
9� �ما� گشايش پاكت ها� �لف � � (مرحله ��� مناقصه): ساعت 15:00 ��� يكشنبه مو��97/11/14 

مي باشد.
* بديهي �س���ت به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � يا پيشنها�هايي كه پس �� مهلت مقر� �� �ين 

فر�خو�� ��صل مي گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
هزينه �گهي بر عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مي باشد.

* متقاضي موظف �س���ت �� صو�� گرفتن �سنا� مناقصه �� س���ايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه خريد 
�س���نا�مناقصه �� ظر� مهلت مقر� �� بند4 �ين �گهي پس �� قيد شما�� مناقصه� نا� � ���� � شما�� تما� 
مناقصه گ���ر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگي با �فتر �مو� تد��كا� با ش���ما�� تلفن 32524444�026 به 
شما�� نمابر32525353�026 ��سا� � �صل �� �� نيز به همر�� مد��� پاكت(�) �سنا� مناقصه ��سا� نمايد.

* بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� يا تحويل فيش بانكي خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� فهرست 
خريد���� �سنا� مناقصه� مسئوليت بر�� هرگونه مشكل برعهد� شخص مناقصه گر مي باشد.

���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

97/63ـ17ـ1 

(دو مرحله اي) نوبت دوممناقصه عمومى

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اهواز 

بدينوسيله �عال� مي گر��: �سامي �شخاصي كه پر�ند� كالسه �نها �� �جر�� قانو� فو� �� هيأ� ها� 
حل �ختال� موضو� ما�� يك �يين نامه �جر�يي منجر به صد�� ��� گر�يد� بر�بر ما�� 3 قانو� مزبو� 
مر�تب �� �� نوبت به فاصله پانز�� ��� جهت �طال� عمو� �گهي مي شو� تا هر كس نسبت به تصرفا� 
مفر��� � مالكيت �نا� �عتر�� ��شته باشد �� تا�يخ �نتشا� نوبت ��� �ين �گهي به مد� �� ما� �عتر�� 
خو� �� مستقيما� به ����� ثبت �س���نا� � �مال� �هو�� تسليم � �سيد ��يافت نمايند � معتر� مكلف 
�س���ت ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ تسليم �عتر�� ���خو�س���ت به مقاما� قضايي تقديم � گو�هي 
تقديم ���خو�س���ت �خذ � به ����� ثبت محل تحويل نمايند.1� بر�بر ��� ش���ما�� 2959�1397 
مو�� 1397/9/11 �قا� �مير پويا� س���لطاني كاظمي فر�ند �س���فنديا� به � � 3188 صا��� �� 
�هو�� كدملي 1754507700 نس���بت به سه ��نگ �� ش���ش ��نگ يك با� ساختما� به مساحت 
5655/64 مترمربع �� قس���متي �� شش ��نگ پال� 54 ��قع �� بخش 6 �هو�� �خبا� خر�جي به نا� 
�مير پويا� سلطاني كاظمي 2� بر�بر ��� شما�� 2960�1397 مو�� 1397/9/11 خانم/�قا� صبا� 
جو�نمر����� فر�ند �مض���ا� به � � 45321 صا��� �� عر�� �مو� خا�جه كدملي 4720604961 
نسبت به سه ��نگ مش���ا� �� شش ��نگ يك با� ساختما� به مس���احت 5655/64 مترمربع �� 

قسمتي �� شش ��نگ پال� 54 ��قع �� بخش 6 �هو�� �خبا� خر�جي به نا� صبا� جو�نمر� ����
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/8

تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 1397/10/24
5/2452/�/�لف

نصر� �له-كفيل ����� ثبت �سنا� � �مال� ناحيه �� �هو�� 

(آگهي مزايده فروش يكدستگاه بولدوزرـ  نوبت دوم)
پژ�هش�كد� چا� به �ستنا� مجو� مؤسس���ه تحقيقا� علو� باغباني كشو� به شما�� 2750/260/2 
مو�� 1397/9/17 �� نظر ���� تعد�� يك �س���تگا� بولد��� مد� FD14 ساخت شركت فيا� �ليس 
مد� 1364 س���ا� شمس���ي �ما�� به كا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند. متقاضيا� 
شركت �� مز�يد� مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي به مد� �� ��� �� ساعا� ����� جهت ��يافت �طالعا� 
مربوطه � �سنا� شركت �� مز�يد� به �بيرخانه كميسيو� معامال� پژ�هشكد� چا� ��قع �� الهيجا� 
خيابا� شيخ ��هد گيالني مر�جعه نمايند. �  سپر�� شركت �� مناقصه 100/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانتنامه يا چك تضمين ش���د� معتبر بانكي مي باشد. هزينه ��� �گهي � هزينه كا�شناسي به عهد� 

پژ�هشكد� چا� كشو�برند� مز�يد� مي باشد.

آگهي ارزيابي كيفي جهت برگزاري 
مناقصه عمومي دومرحله اي شماره : 97/37

نگا� نگر��  نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.
ش�ركت �� � فاضال� ��س�تايي �س�تا� سيس�تا� � بلوچس�تا� ��نظر���� 
عمليـات اجرايي احـداث آبگير شـناور چاه نيمه شـماره 3 سيسـتان 
(اسكله شـناور) �� ��طريق برگز��� مناقصه عمومي تامي���ن نمايد. لذ� �� كليه 
پيمانكا��� ����� �تبه 4 � باالتر� �� �ش���ته �� �عو� به عمل مي �يد تا بر�س���ا� 

�طالعا� � عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� �هك

2) �ما� فر�� �سنا� ���يابي: �� تا�يخ 97/10/23 لغايت 97/10/25
3) �خرين مهلت تحو� �سنا� ���يابي: پايا� �قت ����� مو�� 97/11/11 مي باشد.

4) تا�يخ � س��اعت با�گش��ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 
97/11/13 مي باشد.

تذك�ر مهم : به �س���تنا� بند 2 بخش���نامه 30593  م���و�� 94/05/03 موضو� 
�س���تو��لعمل مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� شركت �� مناقصه ���يابي كيفي 
� ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� سو� 

كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� خو�هد گرفت.
لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت با �طمينا� �� ظرفي���ت كا�� مجا� (مبلغ ظرفيت ����) 
برحس���ب تعد�� � مبلغ پيمانها� �� �س���ت �جر�� خو� �قد�� به خريد �س���نا� 
���يابي كيفي نمايند� �� غير �ينصو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� 

ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد.
5) محل ��يافت �سنا�:

 www.setadiran.ir :���� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�) به
6) محل تسليم �سنا� تكميل ش��د�: با�گذ��� بر ��� سامانه ستا� � تحويل 

به صو�� فيزيكي به �بيرخانه شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �.
تذك�ر:  ضمنا� كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه � ���يابي 
كيفي بر ��� س���امانه ستا� مي باش���ند �� غير �ينصو�� پاكت ها� �نها تحويل � 

با�گشايي نخو�هد شد.
تلفن تما�: 33426312-054 ��خلي 120

نمابر: 054-33445056 
امور قراردادهاي 

شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان

آگهي تغييرات شركت آرمان صنعت ساخت سپاهان سهامي خاص 
به شماره ثبت 36348 و شناسه ملي 10860189560

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيأ� مدير� م���و�� 1396/11/24 تصميما� �يل �تخا� ش���د: �حم���د كريمي كز� 
كدمل���ي1110779471 به عنو�� مديرعامل � �صغر كريمي كز� كدمل���ي 1110768036 به عنو�� نايب �ئيس 
هيا� مدير� � محمد سليمي س���و��جاني كدملي 1100159843 به عنو�� �ئيس هيا� مدير� بر�� مد� �� سا� 
�نتخا� ش���دند. كليه ����� � �سنا� بها��� � تعهد��� شركت به �مضا� مديرعامل همر�� با مهر شركت معتبر مي باشد. 
ضمنا� مديرعامل شركت مجر� مصوبا� هيا� مدير� خو�هد بو�. با ثبت �ين مستند تصميما� تعيين ���ندگا� حق 
�مضا تعيين سمت مدير�� �نتخا� شد� توسط متقاضي �� سو�بق �لكتر�نيك شخصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� پايگا�  

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �صفها��گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� مي باشد.
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �صفها�

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت گروه پزشكي اهواز ثبت 583(سهامي خاص)، 

شناسه ملي 10420088580
بدينوس����يله �� كليه سهامد���� شركت گر�� پزش����كي �هو�� (سهامي خا�) 
�عو� به عمل مي �يد كه �� تا�يخ 97/11/12 �� س����اعت 9:30 صبح �� �فتر 
شركت ��قع �� �هو�� � كمپلو � بلو�� قد�(لشكر) � نبش خيابا� سر�� شمالي 
� سالن �مفي تئاتر بيما�ستا� �پا��نا � كدپستي 6153973157 جهت تشكيل 

مجمع عمومي فو� �لعا�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� بر�س����ي مفا� �ساسنامه �� مو�� ش����ر� �ظايف �عضا� 
 هيئت مدي����ر� تفكيك �ختي����ا��� � �ظايف مديرعامل � �صال� �ساس����نامه.
 2� تصميم گير� ��خصو� �فز�يش س����رمايه � بر�سي طريقه ها� �جر�� ��.

3� تصميم گير� ��خصو� جذ� س����رمايه گذ�� � بر�� س����پا�� بعضي �� 
موضوعا� فعاليت شركت. 4� تفويض �ختيا� به هيئت مدير� �� خصو� �جر�� 
مصوبا� مجمع فو� �لعا�� �� مو�� �فز�يش س����رمايه � بر�� سپا�� فعاليت ها� 
شركت. 5� س����اير موضوعاتي كه تصميم گير� �� مو�� �� ها با مجمع عمومي 

�ئيس هيئت مدير�فو� �لعا�� مي باشد.

مزايده فروش امالك
ش�ركت تعا�ني مس�كن كا�گر�� شهر���� ���بيل �� نظر ���� به �ستنا� مصوبه مجمع عمومي �� شركت �� طريق �ين �گهي نسبت به ��گذ��� 

�مال� ما��� خو� �قد�� نمايد. لذ� �� تا�يخ ��� �ين �گهي به مد� �� ��� كا�� �� ساعت 10 تا 12 متقاضيا� مي تو�نند �� �مال� با��يد نمايند.
توضيحا�مبلغ سپر��قيمت پايهمتر�� �عيانيمتر�� عرصه������يف

هتل(�پا�تما�) �نيز � 1
شهر سرعين خيابا� شريعتي

 313
متر مربع

 516/35
مترمربع

8000 ميليو� 
�يا�

400 ميليو�
�� چها� طبقه �ير�مين � همكف � ��� � ��� �يا�

كا�خانه نوشابه سا�� � بز�گر�� شهيد���ما� 2
��بر�� پليس ��� ���بيل �ستا��

 6899
مترمربع

 2403/75
متر مربع

13000 ميليو�
 �يا�

650 ميليو�
�يا�

�عياني به صو�� سوله �� �� طبقه شامل موتو�خانه � 
سالن توليد � كا�گا� � �نبا�� � ����� � تعد��� �تا�

1� با��يد �� �مال� مطالعه مد��� � س���و�بق قبل �� ش���ركت �� مز�يد� بر�� تمامي 
شركت كنندگا� �لز�مي مي باشد.

2� مبلغ س���پر�� شركت �� مز�يد� بايستي به صو�� ضمانتنامه بانكي � يا ���يز نقد� 
به حسا� ش���ما�� 1301119948 نز� بانك تجا�� شعبه �ما� ���بيل به نا� شركت 

تعا�ني مسكن كا�گر�� شهر���� ���بيل باشد.
3� مز�يد� گز�� �� �� يا قبو� يك يا چند پيشنها� مختا� مي باشد.

4� �مال� فو� به صو�� �ضع موجو� به فر�� مي �سد � �� قبا� هزينه ها� تعمير�تي 
�... فر�شند� هيچگونه تعهد� نخو�هد ��شت.

5� هزينه ها� �گهي مز�يد�� حق كا�شناس���ي � ساير هزينه ها� مربوطه نيز �� برند� 
�خذ مي گر��.

6� ش���ر�يط پر��خت به صو�� نقد� � يكجا � حد�كثر تا 45 ��� پس �� �نتخا� برند� 
خو�هد بو� � �� غير�ينصو�� س���پر�� به نفع فر�ش���ند� ضبط � به نفر بعد� ��گذ�� 

خو�هد شد.
7� به پيش���نها�ها� فاقد س���پر�� معتبر يا كمتر �� مبلغ � يا نظير �� � همچنين به 

پيش���نها� فاقد �مضا � مهر � �مضا� مجا�(�� �شخا� حقوقي)� مشر�� � مخد�� � 
پيشنها�هايي كه پس �� مهلت مقر� ��صل مي شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

8� كپي �سنا� � كر�كي �مال� � نمونه فر� شركت �� مز�يد� �� محل شركت �� �ختيا� 
شركت كنندگا� با پر��خت مبلغ 500/000 �يا� بر�� هر مو�� قر�� خو�هد گرفت.

9� پيش���نها�ها به صو�� پاكتها� �� بسته حا�� پاكت(�لف) سپر�� شركت مز�يد� 
پاكت(�) حا�� قيمت پيشنها�� به صو�� ال� � مهر � ��خل پاكت لفا�

10� متقاضيا� �� صو�� طر� س���و�� مي تو�نند با شما�� تلفن 33463009�045 
�فترشركت تما� حاصل نمايند.

11� �خرين مهلت تحويل پاكتها تا پايا� �قت ����� مهلت تعيين شد� مي باشد.(محل 
تحويل: ���بيل � ميد�� ما�� خاتم �لنبيين پش���ت مخابر�� برميد�� � شركت تعا�ني 
مسكن كا�گر�� ش���هر���� ���بيل) � �ما� با�گش���ايي پاكتها �� �سر� �قت �نجا� 

خو�هدشد.
 12� پس �� با�گش���ايي پاكتها س���پر�� نفر�� س���و� به بعد بالفاصله ����س���ا�� 

خو�هد شد.

نوبت اول

شركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� شركت �� � فاضال� �ستا� تهر�� 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول 

بدينوس���يله �� كليه �عض���ا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي ش���و� تا �� 
مجمع عمومي عا�� نوبت ��� كه ��� ساعت 14 ��� چها�شنبه مو�� 97/11/24 
�� محل �فتر مركز� ش���ركت تعا�ني ��قع �� خيابا� حجا� تش���كيل مي گر�� 

حضو�به هم �سانند. 
يا���� مي شو�: 

� �� صو�تي كه حضو� عضو� �� مجمع عمومي ميسر نباشد� مي تو�ند حق حضو� 
� �عما� ��� �� سو� خو� �� به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� نمايد �� �ين صو�� 
�كيل � موكل به �فتر ش���ركت مر�جعه نمايند � هيچكس نمي تو�ند �� نمايندگي� 

بيش �� سه عضو �� بپذير�.
همچني���ن برگه ها� نمايندگ���ي مزبو� با �مضا� با��� � هي���أ� مدير� معتبر 

خو�هدبو�. 
� مصوبا� مجمع عمومي �� صو�� �سميت يافتن � عد� مغاير� با ضو�بط قانوني 

بر�� كليه �عضا �عم �� حاضر � غايب نافذ � معتبر خو�هد بو�. 
ضمنا� كساني كه تمايل به كانديد�تو�� �� هيأ� مدير� � با��سي شركت �� ���ند� 

حد�كثر ظر� مد� 7 ��� �� �ما� �نتشا� �گهي به �فتر شركت مر�جعه نمايند. 
�ستو� جلسه: 

1 � �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت 
2 � �س���يدگي � �تخا� تصميم ��خصو� صو�� ها� مالي منتهي به 96/12/29 

� نحو� تقسيم سو�
3 � طر� � تصويب تغيير�� �عضا � سرمايه شركت 
4 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي 

هيأ� مدير� 5 � �نتخابا� هيأ� مدير� � با��سي 

رونوشت آگهي حصر وراثت 
�قا� �حيد سحابي مهماند��� ����� شناسنامه شما�� 878 به شر� ���خو�ست به كالسه 701293/ �97/67 
�� �ين ش���و�� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� صديقه �سماعيلي صومعه 
 به شناس���نامه 20 �� تا�يخ 96/6/23 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحومه منحصر �س���ت به:

1 � �حيد 2 � �ميدعلي 3 � س���عيد 4 � سحر (س���حابي مهماند��� فر�ند�� �بر�هيم � فر�ند�� متوفيه) 5 � �بر�هيم 
سحابي مهماند��� فر�ند عبا� همسر متوفيه 6 � سكينه بوستاني فر�ند باقر ما�� متوفيه. �ينك با �نجا� تشريفا� 
مقدماتي ��خو�س���ت مزبو� به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حس���بي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هر كسي 
�عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نش���ر نخستين �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� 

�ئيس شعبه 67 شو��� حل �ختال� ���ميه ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد. 

ش�ركت غله � خدما� با��گاني منطقه سه (فا��) �� نظر ���� مقد�� 
حد�� 80 تن ��غن گياهي � سر� كر�ني مصا�� صنعتي (مصا�� غير�نساني 
� ��مي) �� بطر� ها� 810 گرمي موجو� �� �نبا� �هپياله شير�� �� �� طريق 
مز�يد� به متقاضيا� ��جد ش���ر�يط � ����� مجو� فعاليت � تاييد صالحيت 
معا�نت غذ� � ���� ��نشگا� علو� پزش���كي به فر�� �ساند. �فر�� حقيقي � 
حقوقي مي تو�نند ضمن با��يد �� ��غن ها� موجو� �� �نبا� �هپياله � مر�جعه 
به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت تحت شما�� 100970103300001 
پيش���نها�ها� خو� �� به قر�� هر بطر �� پاكت نمون���ه(�) � تصوير مجو� 
فعاليت � تاييد صالحيت � مش���خصا� كدشناس���ه ملي � كد �قتصا�� � 
كدپس���تي � كدملي متقاضي �� پاكت نمونه (�) � يك فقر� �عالميه ���يز 
مبلغ 10066916 به حسا� شما�� 170100004001060006376565 
سپر�� شركت نز� بانك مركز� به نا� شركت غله � خدما� با��گاني منطقه3 
�� پاكت نمونه (�لف) حد�كثر تا تا�يخ 97/10/29 �� سامانه تد��كا� ثبت � 
�صل پيش���نها�ها �� �� پاكت ها� مذكو� به �مو� قر�����ها� شركت تحويل 
نمايند. پيشنها�ها� فاقد س���پر�� � مجو� فعاليت قابل قبو� نبو�� حضو� 
پيش���نها� �هندگا� �� جلس���ه مو�� 97/11/3 ��� چها�شنبه با�گشايي 
پيشنها�ها كه ��� ساعت 12:30 �� سالن �جتماعا� شركت ��قع �� شير�� 

خيابا� حافظ ساختما� شما�� يك تشكيل مي گر�� بالمانع مي باشد. 
شركت غله � خدما� با��گاني منطقه 3

حمايت �� كاال� �ير�ني
آگهي مزايده

دوشنبه 24 دي  1397ـ    7 جمادي ااول  1440ـ    14  ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27197
13اخبار داخلی

تلفن                             22226090

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.

  تشييع پيکر آيت اه حقيقت درشيراز 

سرويس شهرستان ها: پيكر آيت اه عبدالكريم حقيقت ارسنجاني 
امروز در شيراز تشييع و تدفين مي شود.

مراس���م تشييع و خاكس���پاري اين عالم برجسته با حضور مردم 
وايتمدار فارس از مس���جد حاج عباس به سمت حرم مطهر علي بن 

حمزه)ع( برگزار خواهد شد. 
مراسم بزرگداشت اين حكيم فقيد عصرديروز در دارالقرآن حرم 

علي بن حمزه)ع( برگزارشد. 
آيت اه حاج عبدالكريم حقيقت ارس���نجاني از استادان حوزه هاي 
علميه فارس ش���نبه در 92س���الگي بر اثر كهولت سن دعوت حق را 

لبيک گفت.

تشييع پيکر يك جانباز شهيد در مشهد
مشهد- خبرنگار اطاعات: پيكر شهيد عليرضا فريضه خليل آبادي 
جانباز قطع نخاع 70 درصدي در مش���هد تشييع     و در گلزار شهداي 

بهشت رضا)ع( به خاک سپرده شد .
 اين مراس���م با شكوه با حضور مردم، مسئوان نظامي و مديران 
بنياد شهيد از حسينيه پيروان دين نبوي اين شهر تا حرم مطهر برگزار 

و پس از طواف در حرم رضوي به خاک سپرده شد .
 اين ش���هيد گرانقدر سال 1347 چشم به جهان گشود و 28 دي 
1364 در منطق���ه هورالعظيم بر اثر اصابت تركش از ناحيه ش���كم، 
قطع نخاع ش���د كه پس از تحمل 33 سال عوارض جانبازي به ياران 

شهيدش پيوست  .

پاسخ مسئوان

پاسخ شركت مترو درباره تعويض كتاب در ايستگاه ها
احتراماً، خواهشمند است درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، 
شنبه مورخ 1397/10/15 با عنوان» اسامي ايستگاه هاي تعويض كتاب 

در مترو را اعام كنند« پاسخ زير به چاپ برسد:
ضمن تشكر از آن روزنامه وزين به اطاع مي رساند. درخصوص 
طرح تعويض كتاب هاي كهنه با كتاب هاي چاپ جديد در ايستگاه هاي 
مترو در حال حاضر از س���وي اين ش���ركت هيچ اطاعيه اي صادر و يا 
اقدام رسمي انجام نشده است. گفتني است كه در هفته موسوم به »كتاب 
و كتاب خواني« اين شركت با هدف تشويق و ترغيب مردم و همچنين 
ترويج فرهنگ مطالعه با مشاركت و هماهنگي نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور، اقدام به توزيع رايگان كتاب بين مسافران محترم در تعدادي از 

ايستگاه هاي منتخب كرده است.
محسن محمديان
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل

پاسخ شركت واحد اتوبوسراني در خصوص موارد 

پياده كردن مسافران خارج از ايستگاه ها
با س���ام، احتراماً با عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه به 
تاريخ 97/10/10 با عنوان »خارج از ايس���تگاه ها مس���افر سوار و پياده 
نكنند«، ضمن تشكر از دقت نظر شهروند گرامي اعام مي دارد نظارت 
بر ارائه خدمات حمل و نقلي به شهروندان محترم در تمامي خطوط 
اتوبوس���راني طبق برنامه زمانبندي، به وسيله سامانه هوشمند مديريت 
ناوگان و همچنين سايت نظارت تصويري انجام مي شود و در صورت 
انحراف از برنامه زمانبندي و تخلفات ديگر به عوامل مربوطه تذكر داده 
مي شود. لذا جهت رفاه حال شهروندان گرامي و تكريم ارباب رجوع 
به عوامل مربوطه در خصوص نظارت بيشتر بر اجراي برنامه زمانبندي 

و سرويس رساني مطلوب توجه داده شد.
محمدرضا رضايي منشـ  مشاور فرهنگي و اجتماعي
مديرعامل و مدير روابط عمومي

چگونه درآمد شهرداري از عوارض طرح ترافيك كاهش يافته است؟ 
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسامي شهر تهران 
اعام كرده كه درآمد شهرداري از محل فروش طرح ترافيک نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ميليارد ها تومان كاهش يافته است. سال گذشته 
از طريق سازمان نظام پزشكي مجوز طرح ترافيک دريافت كردم و بابت 
آن از ارديبهشت ماه 96 تا يک سال مبلغ 2 ميليون و 200 هزار تومان 
پرداختم و از ابتداي امس���ال نيز از اين بابت تاكنون حدود 4 ميليون 
تومان پرداخته ام كه تا ارديبهشت ماه آينده احتمااً به 6 ميليون تومان 
مي رس���د. با اين حال چگونه مي گويند كه درآمد ش���هرداري از محل 

وصول عوارض محدوده ترافيک كاهش يافته است؟ 
پزشك دارنده مجوز طرح ترافيك

پاي شهروندان را به سردر تاريخي مشق باز نکنند! 
اين كه شهرداري تهران تصميم گرفته است »ميدان مشق« پايتخت را از 
اول بهمن ماه بر روي مردم بگشايد، به نظر من تصميم نادرستي است كه 
موجب آسيب ديدن دروازه تاريخي اين ميدان مي شود. امروزه در منطقه 12 
شهرداري و مركز تهران تعداد خيلي كمي از آثار و بناهاي تاريخي دوران 
قاجار باقي مانده است كه نياز به حفاظت و نگهداري دارند و در مورد 
»ميدان مشق« هم بهتر است از خيابان 30 تير راهي به اين محل باز شود 

تا سر در تاريخي آن براي نسل هاي آينده هم سالم باقي بماند. 
يك شهروند قديمي تهراني

چرا فروشگاه هاي قدس بازگشايي نمي شود؟ 
چند سالي است كه به دايل نامعلوم فروشگاه  هاي زنجيره اي قدس 
در خيابان ولي عصر )عج( تقاطع زرتشت و ميدان هاي امام حسين )ع( 
و خراسان تعطيل شده اند و ساختمان هايشان خاک مي خورند. مالک يا 
مالكان اين فروشگاه ها كه گفته مي شود بنياد مستضعفان است، ضمن 
اطاع رساني درباره دايل تعطيلي اين فروشگاه ها، بهتر است در مورد 
بازگشايي آن ها كه به سهم خود نقش قابل ماحظه اي در تأمين و توزيع 

مايحتاج مردم به قيمت مناسب دارند، اقدام كنند. 
شهروندي از تهران 

پخش برنامه هاي مسابقات فوتبال آسيا همزمان نباشد
در رابطه با مسابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا 2 برنامه »فوتبال 
آسيايي« از شبكه ورزش و برنامه ديگري در همين زمينه از شبكه 3 
سيما به صورت همزمان پخش مي شود كه بينندگان را براي تماشاي 
آن ها بر س���ر دو راهي قرار مي دهد! ضروري اس���ت صداوسيما زمان 
پخش يكي از برنامه هاي ياد شده را تغيير دهد تا تماشاي هر 2 برنامه 

براي عاقه مندان فوتبال امكان پذير باشد.
پرويز كهنسالـ  اسامشهر

يك پيام به خواننده روزنامه اطاعات!
از خواننده گرامي روزنامه اطاعات در همدان تقاضا مي شود هنگام 
بيان پيام هاي خود راديو را خاموش و يا صداي آن را آنقدر كم كند 
كه همراه با پيام ايشان، همزمان در پيامگير خط ارتباطي ضبط نشود و 

قابل شنيدن و پياده سازي باشد!
خط ارتباطي مردم با اطاعات

چرا امدادرساني با  تأخير انجام گرفت؟
پنجشنبه 13 دي ماه از حوالي ساعت 12 ظهر به مدت تقريبي 60 
دقيقه در جاده دماوند � فيروزكوه در برف و بوران گرفتار شديم كه در 
آن هواي خيلي سرد تماس هاي مان با اورژانس و پليس 110 براي دريافت 
كمک به جايي نرسيد و فقط هال احمر دماوند ما را دلداري داد كه اگر 
وضعيت خيلي اضطراري است، به محل آمبوانس بفرستند كه تشكر كرديم. 
سؤال اينجا است كه امدادگران طرح زمستاني جاده ها در چنين مواقعي چرا 

دير به محل مي رسند و به مسافران در راه مانده كمک مي كنند؟
مسافري از استان مازندران

دليل انتشار بوي نامطبوع در تهران را اعام دارند
از روزي كه بويي نامطبوع در تهران پخش ش���د تاكنون عليرغم 
وجود نهادها و سازمان هايي مانند محيط زيست، آتش نشاني و پدافند 
غيرعامل، دليل آن اعام نشده است كه اميدواريم براي پايان دادن به 

شايعات، نظر كارشناسان در اين مورد اعام شود.
شهروندي از تهران

آيا مسئوان هم در افزايش قيمت ها سهيم هستند؟
يک شيشه مايع دستشويي اوه را 20 روز پيش به قيمت 7 هزار 
و 200 تومان خريدم كه همين محصول 8 هزار و 650 تومان ش���ده 
و قيمت آن هم روي شيش���ه اش درج ش���ده است. آيا مسئوان با اين 
قيمت گذاري ه���ا موافقن���د و به افزايش نرخ اجناس كمک مي كنند يا 

توليدكنندگان خودسرانه قيمت محصواتشان را باا مي برند؟
مصرف كننده محصوات بهداشتي

سارقان حرفه اي هم مانند مفسدان اقتصادي اعدام شوند
به عنوان يک كشتي گير پيشكسوت و ملي پوش سابق معتقدم وقتي 
مفسدان اقتصادي كه عليرغم خافكاري هايشان براي عده اي اشتغال هم 
ايجاد كرده اند اعدام مي شوند، چرا بايد سارقان حرفه اي پس از اينهمه 
آزار و اذيت مردم و وارد س���اختن خس���ارت هاي قابل توجه مالي و 
روحي به شهروندان، هرچند وقت يكبار در زندان بخورندو بخوابند و 
دگربار جرايم شان را تكرار كنند؟ اگر اين سارقان جنايت پيشه هم مانند 
مفسدان اقتصادي به جرم فساد في اارض اعدام شوند، به تأمين امنيت 

مردم كمک بزرگي خواهد شد.
عضو سابق تيم ملي كشتي

گشت مشترك بازرسان تعزيرات و بهداشت و درمان 
بهتر است بازرسان سازمان تعزيرات و وزارت بهداشت و درمان 
همراه باهم به بازديد از واحدهاي صنفي و بررسي عملكرد آن ها بپردازند 
تا در عين حال كه قيمت مصوب محصوات ش���ان بررسي مي شود، 

مسائل بهداشتي واحدها هم  مورد توجه قرار گيرد.
تلفن به خط ارتباطي

مسئوان با شکنجه هاي روحي مردم هم مبارزه كنند! 
به نظر من مسئوان صرفاً نبايد به شكنجه هاي جسمي افراد توجه 
نش���ان دهند، بلكه براي مبارزه با ش���كنجه هاي روحي مردم هم بايد 
فكري كنند!  ازجمله بعضي از برنامه هايي كه تلويزيون پخش مي شود 
و يا افزايش تورم و گراني ها و همچنين جلوگيري از ورود خانم ها به 
استاديوم هاي ورزشي براي تماشاي مسابقات هر كدام به نوعي شكنجه 

روحي محسوب مي شود كه بايد خاتمه يابند! 
شهروندي از تهران 

جهانگيري: دوران سخت را با تدبير مي گذرانيم
بقيه از صفحه اول 

و در ح���ال اجرا اس���ت مثبت و 
اميدوار كننده است.  

وي با انتقاد از برخي س���ياه 
نمايي ها در كشور افزود: مطمئنا يكي 
از اصلي ترين اهداف و برنامه هاي 
آمريكا در ش���رايط فعلي اين است 
كه مردم را نسبت به آينده كشور و 
نظام مأيوس كنند.  جهانگيري اظهار 
داش���ت: وقتي مردم يک كشور به 
ويژه نسل جوان نسبت به آينده خود 
مأيوس باشند، ممكن است دست به 
اقدامات و حركاتي بزنند كه نتيجه 

آن ناخوشايند است. 
 نبايد با دشمن همراهي كرد 

وي ادامه داد: گاهي برخي از 
اف���راد در زميني بازي مي كنند كه 
خواس���ت دشمن است و به دنبال 
بزرگ كردن نقاط منفي و مشكات 
در شرايط سختي و فشار دشمنان 
هستند. البته اگر بيان اين نقاط منفي 
درباره مشكات حقيقي كشور باشد 
باز جاي اميدواري است كه مشكات 
واقعي كشور در حال بيان شدن است 
اما زماني درد آور است كه مي بينيم 
مجموعه اي از مطالب دروغ و خاف 
واقع از س���وي افراد و مسئوان در 
مجموعه اي از نظام بيان مي شود و 
رسانه ها از جمله رسانه ملي هم آن 

مطلب را منتشر مي كند. 
او اظهار داش���ت: هنگامي كه 
مردم اين س���خنان را مي شنوند و 
تصور مي كنند كه در تمام سطوح 
فساد وجود دارد و امور كشور پيش 

نمي رود و دش���منان هم دست از 
دشمني خود بر نمي دارند نسبت به 
آينده نااميد مي ش���وند در حالي كه 

نبايد با دشمن همراهي كنيم. 
وي تاكيد كرد: خوش���بختانه 
امروز تمامي طرح هاي بزرگ صنعتي 
از طراحي و مهندسي و محاسبات آن 
تا ساخت، تجهيزات و بهره برداري 

در ايران انجام مي شود. 
 كشوري قدرتمند هستيم 

معاون اول رئيس جمهوري با 
اشاره به توانمندي متخصصان كشور 
در اجرا و ساخت سكوهاي بزرگ 
نفتي، گفت: هنگامي كه پس از برجام 
شركت توتال فرانسه مي خواست يک 
فاز از پارس جنوبي را انجام دهد، 
براي ساخت سكوي 20 هزار تني 
پس از بازديد از شركت هاي ايراني 
ساخت اين سكو را به مهندسان و 

شركت هاي ايراني واگذار كرد. 
وي اف���زود: امروز توانمندي 
بسيار باايي در كشور شكل گرفته 

و كشوري قدرتمند هستيم. 
دوران ســخت را با تدبير پشت 

سر مي گذاريم 
جهانگيري تاكيد كرد: بايد با 
انسجام، وحدت، همدلي و همراهي 
و تدبير اين دوران دشوار و سخت را 
پشت سر بگذاريم و با تدبير روشي 
را پيش بگيريم كه اداره كش���ور، 
اقتصاد، زندگي مردم و اشتغال را در 
كشور پيش برده و آمريكايي ها را در 
رسيدن به اهداف خود نااميد كنيم. 

مع���اون اول رئيس جمهوري 

اجراي طرح هاي مورد نياز كش���ور 
را نمونه اي از تدابير مورد نياز براي 
مقابله با دشمني آمريكايي ها دانست 
و گف���ت: اين طرح هايي كه امروز 
در شهرستان كاشان به بهره برداري 
رسيد، توسط مديران صنعتي دولتي 
كشور كه از دولت جدا شده اند به 
انجام رسيده كه با تجربه خوب و 
مثبت خود در عرصه هاي مختلف 
در اين عرصه گام نهادند و اين در 
حالي است كه حدود بيش از2700 
ميليارد تومان براي انجام اين پروژه ها 
سرمايه گذاري و هزينه شده است. 

 جهانگيري اضافه كرد: بايد در 
مص���رف آب در اين منطقه بهترين 
بهره وري ها را مدنظر قرار دهيم و 

طرح ها و پروژه هايي در اين راستا 
دنبال كنيم. 

مع���اون اول رئيس جمهوري 
ساخت پروژه تصفيه و بازچرخاني 
آب را از اصلي ترين اقداماتي دانست 
كه بايد براي بهره وري آب در مناطق 
كويري به انجام برس���د، او گفت: 
بخش خصوصي با عاقه آمادگي 
سرمايه گذاري در اين گونه پروژه ها 
به ويژه در شهرس���تان هاي كويري 
اي���ران را دارد. وي افزود: هيچ آبي 
براي صنعت كش���ور مطمئن تر از 
آب بازچرخاني پساب شهري نيست 
و مي تواند كمک بس���يار خوبي به 

صنعت باشد. 
جهانگي���ري در بدو ورود به 

فرودگاه كاش���ان با اشاره به اين كه 
كاشان يكي از مناطق تاريخي كشور 
اس���ت كه از ويژگي هاي منحصر 
بفردي برخوردار است، گفت: مردم 
كاشان انسان هايي مومن و انقابي 
هس���تند كه همواره پشتيبان نظام 
جمهوري اسامي و انقاب بوده و 

در اين راه فداكاري كرده اند. 
وي افزود: كاشان در زمينه هاي 
مختلف صنعتي نيز ويژگي هاي خوبي 
دارد و يكي از مهمترين مراكز صنعتي 
كشور به شمار مي رود. جهانگيري با 
اشاره به اين كه در آستانه چهلمين 
س���الگرد پيروزي انقاب اسامي 
فرصتي پيش آمد تا طرح هاي مهمي 
در بخش ه���اي مختلف آب و برق 

و فاضاب را در اين شهرس���تان به 
بهره برداري برسانيم، گفت: حجم 
سرمايه گذاري در اين طرح ها بيش 

از 2 هزار ميليارد تومان است. 
بهره برداري از پروژه مدول دوم 

تصفيه خانه فاضاب كاشان
جهانگيري در جريان سفر به 
كاش���ان با حضور در تصفيه خانه 
فاضاب اين شهر پروژه مدول دوم 
تصفيه خانه فاضاب و بخشي از 
ش���بكه جمع آوري فاضاب را با 
اعتبار1330 ميليارد ريال افتتاح كرد. 

معاون اول رئيس جمهوري از 
قسمت هاي مختلف اين پروژه ديدن 
كرد و با حضور در ساختمان كنترل 
مايع تصفيه خانه فاضاب كاشان با 
توضيحات مسئوان در جريان روند 
اقدامات انجام شده در اين پروژه قرار 
گرفت.  با بهره برداري از پروژه تصفيه 
خانه فاضاب كاش���ان كه بخشي 
شبكه جمع آوري اين شهرستان به 
شمار مي رود ظرفيت تصفيه خانه به 
ميزان20 هزار متر مكعب در شبانه 
روز افزايش يافته كه موجب افزايش 
پوشش جمعيت به تعداد 100 هزار 

نفر را به همراه دارد. 
توسعه شبكه فاضاب كاشان 
به 117 كيلومتر از دستاوردهاي اين 
پروژه به ش���مار مي رود.  همچنين 
نخستين خط توليد پايه هاي چدن 
نش���كن توزيع برق و روشنايي با 
حضور معاون اول رئيس جمهوري 
در ش���ركت هامون نايزه كاشان به 

بهره برداري رسيد. 

س���رويس شهرستان ها: دادستان عمومي و 
انقاب مركز استان كرمان درباره آخرين جزئيات 
كليپ كودک آزاري منتشر شده در فضاي مجازي 
گف���ت: به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود 
كرده اي���م و متهمان تحت تعقيب قضايي قرار 

گرفته اند و متهم اصلي بازداشت شده است.
 به گزارش روابط عمومي دادگس���تري كل 
استان كرمان، دادخدا سااري افزود: با توجه به 
مشاهده و رصد فيلمي در فضاي مجازي توسط 
معاونت امور فضاي مجازي دادس���راي عمومي 
و انقاب مركز اس���تان با موضوع كودک آزاري، 
بافاصله از س���وي معاونت مربوطه اعام جرم 

شد.
دادستان عمومي و انقاب مركز استان كرمان 
تاكيد كرد: تمام افرادي كه در اين رابطه كوتاهي، 
قص���ور و جرمي انج���ام داده اند تحت تعقيب 

قضايي ق���رار خواهند گرفت. وي اضافه كرد: 
فضاي مجازي به صورت مستمر و شبانه روزي 
كنترل و رصد مي شود و در صورت وقوع جرم 
اقدامات مقتضي در جهت مقابله با جرائم انجام 

خواهد گرفت.

كليپي حاوي تصاوي���ري از آزار و اذيت 
ب���ا محتواي خورانيدن گل به 2 كودک كار در 
فضاي مجازي استان كرمان منتشر شد و موجب 
رنجش و تخريب افكار عمومي در شهر كرمان 

شده است.
به دنبال اين گزارش در شبكه هاي اجتماعي 
محمد جواد فدايي اس���تاندار كرمان دستور ازم 
براي پيگيري موض���وع را از طرق مختلف از 
جمله شهرداري كرمان و مديران كل حراست و 
بازرسي استانداري صادر كرد و خواستار برخورد 

شديد با خاطيان شد.
ش���هردار كرمان هم با بررسي ازم سريعا 
دستور اخراج فرد خاطي را كه از كارمندان يكي 
از شركت هاي پيمانكاري شهرداري كرمان بود 
صادر كرد و دس���تور پيگيري هاي ازم را داد و 

همچنين از كودكان آزار ديده دلجويي كرد.

دلجويي شهردار كرمان از كودك مظلوم 

وزير اسبق فردا محاكمه می شود 
سرويس خبر: جلسه رسيدگی به اتهامات پرويز كاظمی وزير دولت نهم و 

دو متهم اقتصادي ديگر برگزار می شود.
به گزارش ميزان، در جلسه رسيدگی به اتهامات اين متهمان كه فردا در 
شعبه سوم دادگاه ويژه جرائم اقتصادی به رياست قاضی مسعودی  مقام برگزار 
می ش����ود، علی بخشايش فرزند روح اه به اتهام مشاركت در اخال عمده 
در نظام اقتصادی كشور از طريق اخال در نظام پولی و بانكی و مشاركت 
در 46فقره خيانت در امانت، پرويز كاظمی فرزند درويش به اتهام مشاركت 
در اخال عمده در نظام اقتصادی كش����ور از طريق اخال در نظام پولی و 
بانكی و مشاركت در 41فقره خيانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند 
غامرضا به اتهام مشاركت در اخال عمده در نظام اقتصادی كشور از طريق 
اخال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در 40فقره خيانت در امانت پای 

ميز محاكمه قرار می گيرند .

س���رويس شهرس���تانها: عدم 
تعويض به موقع اجاق گاز فرسوده، 
سبب سوختگي سه نفر از دانشجويان 
مقيم خوابگاه دانشگاه مذاهب اسامي 

هرمزگان شد  .
   در پي بي توجهي و سهل انگاري 
مس���ئوان دانشگاه مذاهب اسامي 
واحد بندرعباس، سه دانشجوي اين 
دانش���گاه از ناحيه سر و صورت، 

مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند .  
 اين آتش س���وزي زماني رخ داد كه 
دانشجويان دختر در آشپزخانه خوابگاه 
در حال آشپزي بودند كه ناگهان اجاق 
گاز با پخش شعله شديد سه دانشجو 

را روانه بيمارستان كرد .
حادثه اي كه به خير گذشت

همچني���ن در حادثه ديگري 
اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه 

فن���ي  � مهندس���ي بوئين زهرا به 
دلي���ل تصادف با يک پرايد از جاده 
خارج و يک نفر مصدوم ش���د. به 
گفته دانشجويان، اين اتوبوس پيش 
از اي���ن هم، چند بار به علت نقص 
فني در حاش���يه جاده متوقف شده 
بود. فرمانده پليس راه اس���تان قزوين 
نيز در خصوص اين حادثه گفت: در 
حادثه تصادف بين پرايد و اتوبوس 

حامل دانش���جويان در جاده بويين 
زهرا-قزوين ي���ک نفر به صورت 
سطحي مصدوم شد و مشكلي براي 

ساير مسافران ايجاد نشد. 
سرهنگ نصراه بيگلري سانحه 
اتف���اق افتاده را از جمله حوادث با 
خسارت مالي اعام كرد و گفت: طبق 
اطاعات اوليه، مقصر اين حادثه راننده 

پرايد بوده است. 

اجاق گاز فرسوده خوابگاه،3 دانشجو را روانه بيمارستان كرد

اعدام 3 سارق مسلح طافروشی در ياسوج 
ياسوج- خبرنگاراطاعات: سارقان طافروشی در يكی از ميادين شهر ياسوج 
به دار مجازات آويخته شدند. به دنبال تاييد حكم محاربه سارقان طافروشی 
استان های فارس و كهگيلويه و بويراحمد در ديوان عالی كشور، اين حكم ديروز با 
حضور جمعی از مردم ياسوج اجرا شد.سارقان با نام های كيكاووس جمال سيرت، 
رستم رضايی و عبداه جوهری به زور ساح و با ارعاب و تهديد، اقدام به سرقت 

می كردند و در برخی موارد به سوی افراد عادی نيز تيراندازی می كردند.

سرويس شهرستان ها: دادستان 
انتظامي قضات گف���ت: 99درصد 
قضات در س���امت كامل اخاقي، 

عملكردي و رفتاري هستند.
حجت ااس���ام و المسلمين 
محمد موحد دادستان انتظامي قضات، 
در آيين تجليل از قضات برتر استان 
مركزي كه در س���الن شهيد بهشتي 
دادگس���تري اين استان برگزار شد، 
افزود: آس���يب قضات ما در استان ها 
كمتر از يک درصد است. 99درصد 
قضات در س���امت كامل اخاقي، 

عملكردي و رفتاري هستند و بازرسي 
انجام شده در استان مركزي نيز همين 

آمار را نشان مي دهد.
او اظهارداش���ت: رأي بايد به 
جامعه روح عدالتخواهي را القا كند. 
پ���رورش روح عدالتخواهي بايد در 
رأي م���ا متبلور باش���د، اگر صدور 
رأي با اين شاخصه ها همراه نباشد، 
رأي اسامي نيست. در پرورش روح 
عدالتخواهي همه س���هيم هستند. از 
اين بين سهم قضات از همه بيشتر و 

سنگين تر است.

وي گف���ت: قض���اوت داراي 
اهميت و قداست است، اهميتش در 
قالب توجه قاضي به آبروي افراد در 

خانواده و محله صدق مي كند.
موحد با اش���اره به 40 سالگي 
انقاب اسامي، اضافه  كرد: هر چه 
داريم از فرهنگ نبوي، علوي، خميني 
و خون شهدا داريم. دشمن از مدت ها 
قبل اعام كرده است اجازه نخواهيم 
داد انقاب به 40س���ال خود برسد؛ 
اما به كوري چش���م دشمنان امسال 
جشن پيروزي انقاب را با شكوه تر 

از سال هاي قبل برگزار خواهيم كرد.
وي افزود: مردم براي انقاب سرمايه 
گذاشتند و از همه چيز گذشتند. ما در 
مقابل سرمايه هاي عظيم چه مي كنيم؟ 
چه مق���دار به ارزش هاي انقاب و 
ثمرات خون شهدا توجه مي كنيم؟ نماز 
جمعه يكي از ثمرات خون شهداست، 
ب���راي حضور در اين آيين عبادي � 
سياسي چقدر تاش مي كنيم؟ حضور 
قضات و ديگر مجموعه دادگستري ها 
در راهپيمايي ه���اي روز قدس و 22 

بهمن امري ضروري است.

پرورش روح عدالتخواهي بايد در رأي قاضي متبلور باشد

كشف 117هزار تن كااي قاچاق در 9 ماه 
سرويس خبر: 117 هزار تن كااي قاچاق در 9 ماه امسال در شبكه 

حمل و نقل ريلي كشف شده است.
فرمانده پليس راه آهن كشور  گفت: به منظور اجراي طرح هاي مبارزه 
با قاچاق كاا و ارز، پليس راه آهن در برنامه هاي عملياتي امسال، مبارزه با 
قاچاق كاا و ارز را در 19يگان تابعه خود در زمره اولويت هاي اين نيرو 
قرار داد و در اين زمينه در 9 ماه امسال نيرو هاي پليس راه آهن موفق شدند 
117ه���زار ت���ن كااي قاچاق به ارزش 749 ميليارد و 598 ميليون و 882 

هزار ريال را در شبكه حمل و نقل ريلي كشف كنند.
س���رهنگ حشمت اه ملكي با بيان اين كه مأموران پليس راه آهن با 
حساسيت ويژه در اين زمينه 475 نفر را به اتهام حمل و جابه جايي كااي 
قاچاق شناسايي و دستگير كردند، افزود: شمار دستگير شدگان در اين زمينه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است.

 بارش سنگين برف در اروپا
 21قرباني گرفت

اروپا: بارش شديد برف و ريزش بهمن بخش هايي از اروپا را فلج كرد 
و شمار تلفات اين حوادث طبيعي به21 نفر افزايش يافت.

نيروهاي امداد در تاش براي پاكسازي جاده ها و برقراري جريان برق، 
پيش از بارش مجدد برف هس���تند. پيست هاي اسكي تعطيل شده و پس 
از آنكه بارش برف راه هاي ارتباطي و جريان برق را قطع كرد، روستاهاي 
كوهستاني در خاموشي فرو رفتند. پيش بيني مي شود برخي كشورهاي اروپايي 

از شنبه شب تا صبح دوشنبه شاهد بارش هاي بيشتر باشند.
وزارت امور خارجه انگليس به گردشگران اين كشور درباره سفر به 
اتريش هشدار داده است. 66 نوجوان براي چندين روز در يک مهمانخانه 
كوهس���تاني در اتريش گير افتاده بودند تا اين كه بالگردهاي ارتش موفق 

به نجات آنها شدند.
در سوئيس هم بهمن روي هتلي فرو ريخت وبرف از پنجره ها وارد 
رستوران شد.در اين حادثه 3 نفر مجروح شدند. در حادثه سقوط بهمن در 

كوه هاي پيرين بلغارستان هم 2 اسنوبرد سوار جان باختند.



شركت بهسا��� �يند� قز�ين (��بسته به شهر���� قز�ين) �� نظر ���� 
به �ستنا� مجو� هيئت مدير� به ش����ما�� 942/�/30/1397 مو�� 97/10/17� 
محصو� نمو�� �مين جنب �مامز��� ظهير ��قع �� كيلومتر 8 جا�� فا�س����يا� با 
متر�� تقريبى 3700 متر طو� �� �� طريق پيمانكا� ��جد شر�يط به �نجا� �ساند.

لذ� كليه ش���ركت ها� ��جد ش���ر�يط مى تو�نند حد�كثر تا 10 ��� �� �نتشا� 
�ين �گهى جهت �طال� �� ش���ر�يط � ��يافت �س���نا� مناقصه به ��حد �مو� 
 قر�����ها� �ين شركت ��قع �� ميد�� ��تش- ساختما� هميا��- طبقه 2- 

��حد 3 مر�جعه نمايند.
 هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

 كميسيو� �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ��صله مختا� مى باشد.
تلفن تما�: 028-33368404-5

حميد�ضا كيا� پو� - مديرعامل شركت بهسا��� �يند� قز�ين

�گهى مناقصه
(يك نوبته)

«خالصه �گهي مز�يد� فر�� ضايعا� چوبي خر�� چو� 
شما�� 250/97/16364 مو�� 1397/10/22 

شركت صنايع چو� � كاغذ ما�ند���»
ش���ركت صنايع چو� � كاغذ ما�ند��� �� نظر ����� حد�� 1000 (يك هز��) 
تن خر�� چو� جد�سا�� شد� (حاصل �� جد�سا�� � تفكيك خر�� چو� �� 
ضايعا� خر�� چو� با پوس���ت �يا�) �� �� يا�� چو� �ال� كا�خانه � �� طريق 

مز�يد� عمومي به فر�� �ساند.
� عالقمند�� شركت �� مز�يد� مي تو�نند� جهت ��يافت �سنا� مز�يد� � كسب 
�طالعا� بيشتر به كيلومتر 12 جا�� سا�� به سمنا� � مجتمع صنايع چو� 
� كاغذ ما�ند��� � ��حد تامين � فر�� چو� � يا به س���ايت �ينترنتي شركت 
صنايع چو� � كاغذ ما�ند��� به نشاني: www.mazpaper.com (حد�كثر 

تا پايا� ساعت ����� ��� ��شنبه مو�� 1397/11/01) مر�جعه فرمايند.
� حد�كثر مهلت تسليم پيشنها� ها� قيمت به �بيرخانه شركت(مجتمع صنايع 
چو� � كاغذ ما�ند���) س���اعت 14:30 ��� سه شنبه مو�� 1397/11/02 � 

با�گشايي نيز ��� ساعت 16 هما� ��� مي باشد.
���بط عمومي شركت صنايع چو� � كاغذ ما�ند��� 

نا� ���نامه:  �طالعا� 
تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� 
�����شنبه 1397/10/24

�گهي مناقصه عمومى 
شركت پتر�شيمي ما��� �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد .

���بط عمومي پتر�شيمي ما��� �كر شما�� تقاضا ��  Subject  �يميل ��سالى �لز�مى مى باشد.
ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي فو� �� �� سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت �� مناقصه  �خرين مهلت ��سا� پيشنها�ها نحو� ��يافت �سنا�
توسط فر�شندگا� شما�� مناقصه شما�� تقاضا �خرين مهلت ��يافت �سنا� ��يف موضو� مناقصه نو� مناقصه

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
mryazdani @mpc.ir    به ���� �يميل                        

 10��� پس �� ��� 
  �گهي نوبت ���

  7��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-970664  �� ���� ���ئه معرفي نامه شركت 97-T-240 SODIUM  CARBONATE تجديد مناقصه 1

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
  mmohebifar@mpc.ir  به ���� �يميل

 10���  پس �� ���
  �گهي نوبت ���

5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAD-973404 �� ���� �يميل �عال� �ما�گى شركت ها   97-T-241  SHELL&TUBE  HEAT  EXCHANGER -TUBE  BUNDLE مناقصه عمومى

ONLY-ACCORDING  TO  ATTACHED  DRAWINGS
2

���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها�� 

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
  atalavari@mpc.ir به ���� �يميل              

 10��� پس �� ���
  �گهي  نوبت ���

  5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-950377  �� ���� ���ئه معرفي نامه شركت 97-T-242 مناقصه عمومى P/F "KIEKENS" VENTURI-STYLE 

DESUPERHEATER
3

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
   mmohebifar@mpc.ir به ���� �يميل              

 10���  پس �� ���
  �گهي نوبت ���

5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-960727 �� ���� �يميل �عال� �ما�گى شركت ها   97-T-243 SCHUTT   ON/OFF   GATE   VALVE مناقصه عمومى 4

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
  braeesi@mpc.ir به ���� �يميل

 10��� پس �� ���
  �گهي نوبت ���

  5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-970368  �� ���� ���ئه معرفي نامه شركت 97-T-244 تجديد مناقصه "MAPAG" BUTTERFLY VALV 5

���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
  braeesi@mpc.ir به ���� �يميل

10��� پس �� ���
  �گهي نوبت ��� 

  5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-970330  �� ���� ���ئه معرفي نامه شركت 97-T-245 "POSITIONER   COMPL. ASSY "MASONEILAN مناقصه عمومى 6

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
   braeesi@mpc.ir به ���� �يميل

10��� پس �� ���
  �گهي نوبت ��� 

  5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-970394  �� ���� ���ئه معرفي نامه شركت 97-T-246 "P/F "MASONEILAN مناقصه عمومى 7

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
braeesi@mpc.ir به ���� �يميل

 10��� پس �� ���
  �گهي  نوبت ���

5  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
KAS-950622  �� ����  ���ئه معرفي نامه شركت  97-T-247 "SOLENOID   VALVE "HERION مناقصه عمومى 8

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
   akhalifeh @mpc.ir به ���� �يميل  

 �با�كر شما�� تقاضا �� موضو�
 14��� پس �� ��� 

  �گهي نوبت ���
 7  ��� پس �� ��� �گهي  نوبت ���
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9 كه بايد ��� ���مها� 1000 متر� تحويل شو�

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

 ��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
  atalavari@mpc.ir به ���� �يميل          

 14��� پس �� ���
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DIAPHRAGM   ACTUATOR
10

 ���ئه ضمانت نامه بانكي شركت �� مناقصه 
 به ���� 2% مبلغ پيشنها��

��سا� نامه �عال� �ما�گى شركت �� مناقصه
 mryazdani @mpc.ir به ���� �يميل                           
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اخبار کوتاهادامه كار با كواكوويچ در ادامه  چندگانگی های وزارت ورزش

پيروزي پر گل قطر مقابل کره شمالی
تیم مل���ی فوتبال قطر با برتری برابر 
کره ش���مالی توانس���ت صعود خود را به 
مرحله حذفی جام ملت های آس���یا قطعی 
کند.به گزارش ایسنا، در ادامه دیدارهای جام 
ملت های آسیا قطر به دیدار کره شمالی رفت 
و خیلی زود توانست برتری خودش را به 
حریفش دیکته کند. المعز علی در دقیقه ۹ 
بازی توانست برای تیمش گلزنی کند. این 

مهاجم دو دقیقه بعد گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه کره شمالی 
کرد تا خیلی زود عنابی ها برتری خودشان را به حریفشان دیکته کنند.
در  ادامه گلزني قطري ها با المعز ،خوخي وعبدالکریم حس���ن تداوم 

یافت تا 6 بر صفر پیروز شوند.
ژاپن در جمع 16 تيم پایانی

ژاپن با کسب دومین برد متوالی مسیر صعودش به یک شانزدهم 
نهایی را هموار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در چارچوب مرحله 
گروهی جام ملت های آسیا و در دور دوم عمان و ژاپن در ورزشگاه 
زاید به مصاف هم رفتند.ژاپن در نهایت در این دیدار با نتیجه یک بر 
صفر به پیروزی رسید و نام خود را در جمع 16 تیم پایانی ثبت کرد.

برای ژاپن گنکی هاراگوچی 28 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد.
واکنش فدرر به خداحافظی ماری

تنیس���ور سوئیسی مطرح جهان نسبت 
به خداحافظی اندی ماری از دنیای قهرمانی 
واکنش نشان داد.به گزارش خبرگزاری فارس  
راجر فدرر تنیس���ور مطرح جهان که تاکنون 
25 بار از جمله در ویمبلدون و فینال المپیک 
2012 لندن با اندی ماری روبه رو شده، درباره 
خداحافظی ماری واکنش نشان داد.وی در این 
باره اظهار داش���ت: فکر می کنم شرایط بدنی 
او باعث شد تا ماری متاسفانه چنین تصمیمی بگیرد. این آسیب دیدگی 
طوانی حدود 2 سال است که او را آزار می دهد.من امیدوارم او بتواند 
در مسابقات آزاد استرالیا خوب مسابقه دهد و ویمبلدون را آن طور که 
دوست دارد به پایان برساند.نواک جوکوویچ تنیسور شماره یک جهان 
نیز از شنیدن خبر خداحافظی اندی ماری ابراز ناراحتی کرد. وی در 

دیداری دوستانه به مصاف ماری رفت.
سایت کوره: شروع خوب ایران انتقادات از کی روش را کم کرده است

س���ایت عربی کوره به س���تایش تیم کارلوس کی روش پرداخت 
و تاکید کرد که ش���روع خوب تیم ملی ایران باعث ش���ده انتقادات از 
سرمربی پرتغالی کم شود.به گزارش ایسنا، روزنامه عربی کوره نوشت: 
کارلوس کی روش قبل از جام ملت های آسیا گفت که رسیدن به نیمه 
نهایی رویای فوتبال ایران است و این باعث شد بسیاری مثل خداداد 
عزیزی از او انتقاد کنند اما ش���دت این انتقادها این روزها با نمایش 
خوب ایران در امارات کم شده است.این سایت در ادامه آورده است: 
اگر ایران به درخش���ش خود در جام ملت ها ادامه دهد این انتقادات 
از کی روش به کلی از بین می رود. ایران نمایش بسیار خوبی در جام 
ملت ها داشته و این باعث شده بعضی سخنان کی روش را قبل از شروع 
 بازی ها به باد تمسخر گیرند البته این تمسخر باعث خشم سرمربی تیم 

نمی شود.
والورده به دنبال مهاجمی جدید برای بارسلونا

س���رمربی بارس���لونا مدعی شده به 
دنبال جانشینی برای مونیر است و توضیح 
داده بازیکنی که مد نظر اوس���ت باید چه 
شرایطی داشته باشد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، ارنس���تو والورده سرمربی تیم فوتبال 
بارسلونا درباره احتمال خرید یک مهاجم 
در م���اه ژانویه صحبت کرده تا بتواند او را 
جانشین مونیر کند که این هفته از بارسلونا 

به س���ویا خواهد رفت. والورده گفته باشگاه چندین گزینه را مد نظر 
دارد.والورده همچنین مدعی ش���ده اگر نتوانند مهاجمی را به خدمت 
گیرند بازیکنی را از تیم دوم بارس���لونا به تیم اصلی منتقل خواهند 
کرد. هرچند که به این موضوع هم اش���اره کرده که ابل رویز مصدوم 
 اس���ت و رافا موجیکا محروم و هر دو بازی مقابل ایبار را از دس���ت 

خواهند داد.

تصمیمات عجیب و غریب، بي حساب و کتاب و یک بام 
و دوهوایي ها در ورزش کم نیست که البته مسئولیت مستقیم 
آن با متولیان ورزش است هرچند که علي رغم تمام شواهد و 
قراین و حتي صحبت هاي خود آنان که در زمینه هاي مختلف 
کرده و سپس آن را عملي نکرده و بعضاً حتي خاف آن را 
انجام داده اند، هیچگاه نه تنها مسئولیت این تصمیمات را به 
عهده نمي گیرند بلکه توجیهاتي براي فرار از آن هم دارند. 
نمونه آن هم ماجراي بازنشس���ته هایي که بعضاً استعفا هم 
داده اند اما میزشان را ترک نکرده اند یا یک بام و دو هوایي 
که وزارت ورزش با توجیهات مختلف در قبال سرپرستان 
فدراسیون ها از خود نشان داده یا بي تفاوتي هایي که نسبت 
به انتخابات برخي از تعیین کننده ترین فدراسیون ها دارد در 
حالي که پیش از این مدعي شده بود اولویت کار با چنین 
فدراسیون هایي خواهد بود و موارد دیگري که متولیان ورزش 
براي برخي توجیهاتي غیرقابل قبول دارند و البته براي برخي 
هم حتي به خود زحمت نمي دهند جوابي در حد توجیه هم 
در قبال سؤاات داشته باشند اما همیشه مدعي هستند که در 
ورزش، همیشه همه چیز، آرام است و هیچ دلواپسي خاصي 
براي هیچ ورزشي وجود ندارد. این بي تفاوتي ها تا آنجا پیش 
مي رود که در قبال خواسته چندین و چند باره خانواده بزرگ 
ورزش اول کشور، یعني کشتي هم کوچکترین عکس العملي 
و کمترین جوابي نمي دهند در حالیکه پس از استعفاي خادم  
وعده هاي چپ و راستي نبود که براي اولویت دادن به کار 

ورزش اول ایران، نداده باشند. 
قضیه والیبال هم در همین مقوله جا مي گیرد. ورزشي 
 ش���ناخته ش���ده در جهان و المپیک که پس از کنار زدن 
پر حاشیه رئیس بازنشسته آن، سرپرستي تعیین شد که برخاف 
ادعاهاي مطرح ش���ده از س���وي وزارتخانه ورزش مبني بر 
اینکه سرپرستان به خصوص آنان که وزارت ورزشي هستند 
فقط براي ادامه برنامه هاي جاري فدراسیون ها و البته مهمتر 
از آن، براي برنامه ریزي انتخابات ریاست فدراسیون ها به کار 
گمارده ش���ده اند، اما ظاهراً در والیبال، سرپرست مأموریتي 
دارد که آنچه را باید رئیس آینده انجام دهد، انجام مي دهد 
در حالیکه اولویت هاي مهمتري از آن هم وجود دارد، حتي 
اگر قرار باشد والیبال، استثنایي باشد از نظر ادامه امور جاري 
و برنامه ریزي انتخابات رئیسي که باید سرپرست تمام هم و 
غم خود را صرف آن بکند. اولویت هایي مثل جمع و جور 
کردن اتفاقات و حاشیه ها و درگیري هاي لیگ برتر که قبل 
از عقد یا تمدید بندي از قرارداد سرمربي خارجي، مي تواند 
اهمیت داشته باشد چون انتخاب سرمربي فقط از اختیارات 
رئیس فدراسیون است و از جمله مهمترین مواردي که باید 
رئیس آینده فدراس���یون در مورد آن تصمیم گیري کند نه 
سرپرستي موقتي که اتفاقاً از جنس آن ورزش هم نیست و 
حتي نمي تواند حائز شرایطي استثنایي باشد که براي حمید 
بني تمیم در کشتي از سوي داورزني معاون ورزش قهرماني 
وزارت ورزش، مطرح شد. اهمیت کار آنجا مشخص مي شود 
که شواهد و قراین نشان مي دهد که چنانچه ماجراي قانون 
منع به کارگیري بازنشستگان مطرح نمي شد، امروز ضیایي  
همچنان رئیس فدراس���یون بود و بعید بود که او و دبیرش  
تمایلي به ادامه کار با س���رمربي خارجي تیم ملي را پس از 
آن نتیجه ضعیف، داشته باشند. با این وجود افشین داوري، 
سرپرست فدراسیون، اولین اولویت کاري خود را بر توافق با 
بندي از قرارداد کواکوویچ، قرار داد تا نشان دهد سرپرستي 
است که مي تواند هم نظر با رئیس فدراسیون � که البته هنوز 
اس���تعفا هم نداده و شاید تبعاتي براي فدراسیون هم داشته 
باش���د � نبوده و قاعدتاً در ادامه امور جاري فدراسیون هم  
تغییراتي به وجود آورده است. و از طرف دیگر، براي رئیس 
بعدي فدراسیون والیبال هم تعیین تکلیف کرده و یک مربي 
را که مي تواند مورد تأیید او نباشد، به وي تحمیل کند. اما 
تمام این ماجراها در یک صورت مي تواند باطل شود که در 
انتخابات آینده، داوري هم جزو استثنائات وزارت ورزش به 
حساب بیاید و بتواند یکي از داوطلبان احراز پست ریاست 
فدراسیون باشد. البته چنانچه این احتمال، قطعیت پیدا کند 
این موضوع هم اضافه مي شود بر تصمیمات چندگانه اي که 

اخیراً در وزارت ورزش، حساب و کتابي ندارد. 
در هر حال بازگش���ت »کواکوویچ« به ایران و تمدید 
قرارداد او با سرپرس���ت فدراسیون والیبال در پي بندي که 
هیچک���دام از طرفین را ملزم به ادامه کار نمي کرد، بهانه اي 
ش���د براي یادآوري تصمیمات چند گانه و یک بام و چند 
هوایي هایي که در ورزش کشور، وجود دارد اما متولیان ورزش 
با اعتماد به نفس و اطمینان از بابت اینکه هیچکس نمي تواند 
آنان را ملزم به پاسخگویي در این زمینه کند، این ماجراها را 

همچنان ادامه مي دهند. 
علي اي حال علیرغم نتایج بسیار ضعیف کواکوویچ و 
در حالیکه کمتر کارشناسي فکر مي کرد فدراسیون والیبال به 
فکر ادامه کار با او باشد، اما سرپرست فدراسیون، به دنبال او 

رفت تا او در قسمتي از اظهارنظرهایش به نکته اي اشاره کند 
که از این پس مي تواند بدعتي باشد براي مربیاني که در صورت 
ناکامي در رشته هاي مختلف، به آن توسل جویند. کواکوویچ 
مدعي شد در قبال نتیجه ضعیف تیم ملي، مسئولیت را مي پذیرد 
اما تقصیر را برعهده نمي گیرد. یک موضعگیري کاماً مبهم که 

نمي تواند مرزي بین مسئول و مقصر بودن، باشد.
ایگور کواکوویچ: دوست ندارم جایی باشم که من 

را نخواهند
سرمربی تیم ملی والیبال با بیان 
اینکه با دستیارانش در ایران اختافی 
نداشته است، گفت: بازیکنی که 
حضورش در تیم ملی را مشروط 
به بازگش���ت امیر خوش خبر کند 

اصا دعوت نمی کنم.
به گ���زارش خبرنگار مهر   
ایگور کواکوویچ در جمع خبرنگاران گفت: می دانم سئوال 
شما این است چرا بعد از قهرمانی جهان به ایران نیامدم. امروز 
اینجا هس���تم تا سواات شمارا هر سئوالی که باشد جواب 
دهم.او در پاسخ به این سوال که در زمان ضیایی چه مشکلی 
وجود داشت که ممکن بود قراردادش تمدید نشود واینکه 
آیا اان با وجود سرپرس���ت جدید فدراسیون، قراردادش تا 
المپیک 2020 تمدید شده است؟ گفت: من با افشین داوری 
سرپرس���ت فدراسیون قرارداد را تمدید نکردم.  همانطور که 
می دانید قراردادم با ضیایی پیوست داشت.  در حقیقت اان 
داریم آن پیوست را قانونی می کنیم.سرمربی تیم ملی والیبال 
تاکید کرد: ضیایی اگر راضی نبود می توانست قرارداد من 
را فسخ کند. اولین سئوال من از داوری این بود که دوست 
دارید قراردادم را تمدید کنید؟ شخصا دوست ندارم جایی 
باشم که من را نخواهند. در پیوست قراردادم تبصره ای برای 
اجبار قبول من نداشتند. داوری گفت وقتی شما را دعوت به 

مذاکره کردیم یعنی عاقه مند به همکاری  هستیم.
کواکوویچ در پاسخ به این سئوال که چرا ضیایی مایل 
به همکاری با شما نبود؟ گفت: باید از خود ضیایی بپرسید 
ولی فکر نکنم که ضیایی مایل به ادامه همکاری با من نبود.

سرمربی تیم ملی والیبال درباره برنامه هایش برای این تیم در 

سال پیش رو که سال سختی هم هست،  گفت: سال سختی 
است.  هدف ما این است در المپیک نتایج خوبی کسب کنیم. 
تقویم مسابقات پیچیده است و تیم ملی کار فشرده ای دارد. 
در مرحله مقدماتی المپیک با کوبا، مکزیک و روسیه بازی 
داریم.  بعد هم مسابقات قهرمانی آسیاو جام جهانی در ژاپن.
اگر در مقدماتی المپیک موفق نشویم باز در رقابت های انتخابی 
قاره ای هستیم. مسابقات مختلفی هست و به اندازه کافی زمان 
نداریم. ۹ بازیکن ملی خارج از ایران بازی می کنند و اگر 
آنها را به تیم ملی دعوت کنم تازه اواسط ماه می می توانند به 
تیم ملحق شوند. این شرایط برای بازی های دوستانه سخت 
است و زمان کافی نداریم. سعی می کنیم حداقل یک بازی 
دوستانه با تیمی قدرتمند داشته باشیم.  مشکل دیگر حضور 

تیم جوانان در مسابقات است که در ماه جوای برگزار می 
شود. همانطور که دیدید بیشتر سعی کردم از جوانان استفاده 
کنم ولی چون آنها در رقابت های جهانی هستند نمی توانم 

این کار را انجام بدهم.
کواکوویچ در خصوص اینکه چرا در مصاحبه با سایت 
فدراسیون والیبال هیچ سهمی برای خود در ناکامی تیم ملی 
قایل نبود؟ گفت: من گفته بودم از اینکه رتبه س���یزدهم را 
کسب کردم راضی نیستم. از روز اول تا آخر با تمام قدرت 
کار ک���ردم. نم���ی توانم بگویم من مقصر آن نتایج بودم. به 
سایت فدراسیون گفتم احساس می کنید من مقصر بودم؟ 

خیر مقصر نبودم.
وی در خصوص باارفتن توقعات مردم از تیم ملی و 
اینک���ه قول چه نتایجی را می دهد، گفت: به مردم ایران و 
فدراسیون بسیار احترام می گذارم.  قدرت واقعی والیبال ایران 
مردم و طرفداران هستند. طبیعی است که توقعات باا برود به 
همین دلیل به آنها طرفدار می گویند چون دوست دارند بهترین 
نتیجه برای تیم ملی کسب شود.  تنها قولی که می دهم این 

است که من و کادرم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
کواکوویچ در پاسخ به این سوال که آیا خودش از نتایج 
کسب شده رضایت داشته یا خیر؟ گفت: فقط از رتبه ای که 
در مسابقات جهانی کسب شد راضی نیستم.  وقتی درباره 
نتایج صحبت می کنید باید حاش���یه های اطرافش را هم 
بدانید. دوس���ت ندارم از خودم و نتایج کسب شده تعریف 
کنم چون کار تیمی بوده است. یکی از نتایج قابل قبول مدال 
برنز در قهرمانی قاره ها بود که جای تعریف دارد. همانطور 
که می دانید فقط به برزیل باختیم و آمریکا، ایتالیا، فرانسه و 
ژاپن را شکست دادیم. در تاریخ والیبال ایران این اولین مدال 
جهانی بود. هیچ وقت یادآوری نمی کنید که این اولین مدال 

جهانی تیمی در رشته های ایرانی بوده است.
او درباره احتمال بازگشت امیر خوش خبر سرپرست تیم 
ملی والیبال گفت:  وقتی درباره خوش خبر صحبت می شود 
می گویم احترام بسیاری برای او قائلم. کار کردن با خوش خبر 
افتخار بزرگی برای من بود. همانطور که می دانید خوش خبر 
فقط در ایران شناخته شده نیست؛  تمام دنیا او را می شناسد 
و این برای والیبال خوب است. رفتار، دانش و روانشناسی او 

اینقدر کامل است که می تواند به تیم کمک کند. با داوری 
سرپرس���ت فدراسیون راجع به خوش خبر صحبت کردم.  
نمی خواهم بگویم شرط ولی یکی از خواسته هایم همکاری 
خوش خبر با تیم بود. به جرات و دانش داوری اعتقاد دارم 
و فکر کنم تصمیمات خوبی خواهد گرفت. دوس���ت دارم 

خوش خبر جزو تیم باشد.
 سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که از 
کارهای مثبت استفاده از جوانان در تیم بود، برنامه او برای 
استفاده بیشتر از جوانان چیست؟ گفت: زمانی که برای اولین 
بار ایران آمدم فدراسیون از من جوانگرایی خواست. همانطور 
که می دانید جوانگرایی آرام انجام شد. این نسل نوجوانان 
یکی از بهترین نسل هایی است که طای جهان را گرفت. 
از این نسل استفاده می کنم. من تمام مدت از جوانان استفاده 
خواهم کرد. معتقدم که فقط در استفاده از جوانان می توانیم 
نتایج خوب استفاده کنیم. در جهانی از شریفی، حضرت پور 
و توخته استفاده کردیم، در ایران کسانی هم سن اینها هستند 
که با استعداد هستند و می توان از آنها هم استفاده کرد. با 
اینکه تیم جوانان رقابت های جهانی دارد باید راه حل خوبی 
برای استفاده از این جوان ها پیدا کنیم. تنها چیزی که میخواهم 
به جوانان بگویم این است که صبر آنها و شما خبرنگاران 
زیاد شود. ما نیز جوان بودیم و در زندگی باا و پایین زیاد 

داشتیم. ایران باید بداند نسل بسیار خوبی دارد.
کواکوویچ درباره اینکه آیا تایید می کند به خاطر طلب 
هایش، ضیایی راضی به بازگشتش نبوده و اینکه آیا قولی برای 
پرداخت مطالباتش داده شده است؟ گفت: طلب من ربطی به 
بازگشتم نداشت. هر روز منتظر بازگشت به ایران و تماس 
از فدراسیون بودم. شخصا نامه ای به ضیایی زدم که تکلیف 
چیس���ت؟ اما پاسخ نداد. از روزی که آمده ام با داوری هر 
روز در تماس بودم. به همین دلیل بسیار با فدراسیون نزدیک 
هستم. درباره گرفتن طلبم فکر نکردم. حرفه ای فکر می کنم 

و مطمئنم فدراسیون هم حرفه ای عمل می کند.
کواکوویچ درباره بحث بازیکن سااری و دخالت های 
سعید معروف در تیم گفت: در زندگی من بازیکنانی مثل 
معروف بوده اند. برای همه آنها احترام قائلم. یکی از جاهایی 
که احساس می کنم به کار من احترام گذاشته می شود از طرف 
بازیکنان ایرانی بوده است. آنها به کار من احترام می گذارند و 
در آینده نیز همینطور است. اگر در آینده ناخدای کشتی باشم 
و نتوانم کشتی را خودم هدایت کنم از کشتی پیاده می شوم. 
قبا هم چنین شایعاتی را شنیده بودم ولی چنین چیزی نیست. 

من خودم کار می کنم و کسی دخالتی ندارد.
»بعض���ی از بازیکنان اعام کرده اند در صورت نبودن 
خوش خبر به تیم ملی نمی آیند. استراتژی شما برای چنین 
ش���رط هایی چیست؟« کواکوویچ در پاسخ به این سئوال 
گفت: نمی دانم چه کسی گفته که اگر خوش خبر نباشد 
به تیم ملی نمی آید. به این دلیل از خوش خبر نخواس���تم 
به تیم ملی بیاید چون خوش خبر کارش را بلد است. اگر 
بازیکنی چنین فکری می کند اصا او را به تیم ملی دعوت 
نمی کنم. اگر چنین تصمیمی گرفته اند باید به مردم ایران 
توضیح بدهند. این مردم هستند که آنها را به تیم ملی دعوت 
می کنند. این صحبت ها اصا عاقانه نیست چون زمانی 
ک���ه بازیکنان برای تیم ملی بازی می کنند برای 80 میلیون 

ایرانی بازی می کنند.
»ش���ما اعام کردید مقصر نتایج تیم ملی نیستید. پس 
چه کسی مقصر است؟« کواکوویچ در پاسخ به این سئوال 
گفت: من گفتم مسئول نتایج هستم ولی مقصر نیستم. مقصر 
با مس���ئولیت فرق دارد. ما هیچ کم کاری نکردیم و تمام 
تاش خود را انجام دادیم. پس از ۹ سال از هدایت تیم ملی 
صربستان به دلیل یک تصمیم اشتباه استعفا کردم چون خودم 

را مقصر می دانستم.
وی درباره حضور ایران در المپیک توکیو و کسب عنوان 
در المپیک گفت: حق ایران حضور در المپیک است ولی کار 
سختی در پیش دارد. وقتی وارد المپیک شویم می توانیم درباره 
مقام کسب شده حرف بزنیم. در مرحله مقدماتی بازی های 

بسیار سختی داریم.

تيم کشتی اميد جایگزین بزرگساان در جام جهانی روسيه
تی���م ملی کش���تی آزاد امید در 
رقابت های جام جهانی روسیه شرکت 
می کند.به گزارش ایس���نا و به نقل از 
روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از 
برگزاری نشست مشترک حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون با اعضای کادر فنی 
تیم ملی بزرگساان و سرمربی تیم ملی 
امید و با بررسی صورت گرفته مقرر شد 
با توجه به درخواس���ت علیرضا رضایی سرمربی تیم ملی امید، این تیم به 
نمایندگی از کشتی ایران در جام جهانی 201۹ روسیه شرکت کند.قرار است 
پس از هماهنگی میان کادر فنی تیم ملی بزرگساان و امید، ترکیب تیم اعزامی 
برای حضور در جام جهانی اعام شود.رقابت های جام جهانی کشتی آزاد 

روزهای 25 و 26 اسفندماه در یاکوتسک روسیه برگزار خواهد شد.
قهرمانان پارالمپيک نشان های خود را به موزه ملی اهدا می کنند

پیشکسوتان پارالمپیک ایران روز سه شنبه هفته جاری در مراسمی نشان 
و یادبودهای افتخارآفرین خود را به موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک 
اهدا می کنند.به گزارش ایرنا؛ بخش نخس���ت موزه ملی ورزش المپیک و 
پارالمپیک بهمن امسال همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
افتتاح می ش���ود. به همین منظور چند تن از قهرمانان معلول ایران در این 
مراسم هدایای خود به موزه اهدا می کنند.در این موزه مجموعه دستاوردها و 
ظرفیت های ورزشکاران مدال آور و قهرمان در این موزه به تصویر کشیده 
می شود تا گام مهمی در ثبت و نگهداری خاطرات افتخار آفرینی ورزشکارانی 
که در ادوار مختلف پرچم ایران را به اهتزاز درآورند یادگاری ارزشمند را 

برای نسل کنونی و آینده کشورمان در این گنجینه بگذارند.
پایان رقابت ها ي دوچرخه سواري بدون مدال برای تيم ایران

آخرین روز از مسابقات دوچرخه سواری 
پیست قهرمانی آسیا در اندونزی بدون کسب 
مدال برای تیم ایران برگزار ش���د.به گزارش 
خبرنگار مهر، مس���ابقات دوچرخه سواری 
پیست قهرمانی آسیا از 1۹ دی ماه در جاکارتا 
اندونزی آغاز و دیروز با معرفی برترین ها به 
کار خود پایان داد.در مسابقات آخرین روز 
علی لبیب در اومینیوم جوانان در مجموع نهم 

شد. فروزان عبداللهی در همین رده سنی و در بخش بانوان در ماده اسکرچ 
نتوانست مسابقه خود را به پایان برساند.در ماده مدیسون بزرگساان تیم دو 
نفره ایران متشکل از محمد رجبلو و محمد گنج خانلو چهارم شده و از 
کسب مدال بازماندند.در پایان این رقابت ها تیم دوچرخه سواری ایران موفق 
به کسب مدال نشد. تنها مهدی محمدی رکابزن معلول ایران در ماده تعقیقی 

انفرادی و در بخش پاراسایکلینگ صاحب یک نشان نقره شد.
شکست مقصودلو در دور اول مسابقات شطرنج تاتا استيل

شکس���ت پرهام مقصودلو در جدول دوم و همچنین توقف مگنوس 
کارلسن و ممدیاروف در جدول اول رقابت ها، مهمترین اتفاقات دور اول 
هشتاد و یکمین دوره تورنمنت معتبر تاتا استیل هلند بود.به گزارش خبرگزاری 
فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، تورنمنت تاتا استیل در 
هلند آغاز شد. پرهام مقصودلو رقابت های خود را در جدول دوم مسابقات 
آغاز کرد تا در صورت کسب عنوان قهرمانی بتواند سال آینده در جدول 
شماره یک یا همان استادان حضور یابد.او در دور اول مغلوب آنتوان کربف 

از اوکراین شد.
محمودی: مجمع انتخاباتی واليبال باید قبل از عيد برگزار شود

کارشناس والیبال گفت: صاح والیبال این 
اس���ت تا قبل از عید مجمع انتخاباتی برگزار و 
تکلیف رئیس مشخص شود.بهنام محمودی در 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری هر چه 
س���ریعتر مجمع انتخاباتی والیبال گفت: افشین 
داوری در حال حاضر به عنوان سرپرس���ت در 
فدراس���یون حضور دارد. او را از زمانی که در 
فدراسیون های مختلف بوده می شناسم. توقع 
ما این است تا مجمع را هر چه سریعتر برگزار کند. صاح والیبال ایران در 
این است تا قبل از عید، انتخابات برگزار و رئیس آینده مشخص شود. چرا 
که نیاز والیبال ما این است و سال آینده مسابقات مهمی را پیش رو داریم. 
داوری ب���ه وزارت تعه���د دارد که انتخابات را به خوبی برگزار کند و برود.  

توقع ما نیز از داوری همین است.

اخبار کوتاه داخلی

رئیس شورای شهر تهران از تصویب برنامه پنجساله 
شهرداری خبر داد و گفت: بودجه سال ۹8 براساس برنامه 

پنجساله تدوین می شود.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی 
دیروز شورای شهر تهران با اشاره به تصویب کلیات برنامه 
س���وم توسعه گفت: در این جلسه کلیات برنامه سوم به 
تصویب رسید و در جلسه عصر و صبح امروز هم 100 

حکم این برنامه مطرح و به تصویب خواهد رسید.
وی با بیان این که با توضیحات الویری نایب رئیس 
کمیسیون تلفیق، شورا وارد بررسی کلیات برنامه پنجساله شد، 
اظهار داشت: اعضای شورا به تک تک احکام ورود پیدا کرد 
و پیشنهادات خود را در زمینه احکام ارائه کردند که امیدواریم 
روند بررسی جزئیات تا  ظهر امروز به پایان برسد و از آن 

به بعد، شورا و شهرداری جزئیات آن را منتشر کند. همچنین 
بودجه س���ال ۹8 شهرداری تهران براساس برنامه پنجساله 
تدوین خواهد ش���د و بهمن ماه روند تصویب راخواهیم 
داشت. هاشمي در پاسخ به این پرسش که براساس قانون، 
2۹ دی ماه آخرین فرصت ش���هرداری برای ارسال بودجه 
است، تصریح کرد: در گذشته هم این موضوع که بودجه با 
تأخیر به شورا بیاید را داشته ایم و ما تا اسفندماه می توانیم 
به بودجه رسیدگی و به فرمانداری ارسال کنیم؛ بنابراین در 

زمانبندی بودجه شهرداری نگرانی وجود ندارد.
رئیس شوراي شهر تهران در باره آخرین وضع ایحه 
مدیریت واحد ش���هری خاطرنش���ان کرد: به نظر می آید 
تحقق مدیریت هماهنگی شهری از مدیریت واحد شهری 

آسانتر باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت 
درباره وضعیت اعتبارات »تحول در 
درمان« در بودجه سال 1۳۹8، گفت: 
در زمینه ارائه منابع تحولی حوزه 
درمان مانند 10 درصد هدفمندی 
یارانه ها و یک درصد ارزش افزوده 
در ایجه بودجه سال آینده مشکلی 

وجود ندارد.
دکتر قاس���م جان بابایی در 
گفت وگو با ایس���نا، گفت: درحال 
حاض���ر ایحه بودجه در مجلس 
ش���ورای اسامی در حال بررسی 
اس���ت. از طرف���ی باید بدانیم که 
باأخره در این ش���رایط کشور، 

دولت در بودجه نویسی برای همه 
حوزه ها با محدودیت هایی مواجه 

خواهد بود.
وی افزود: به  هرحال ما هم 
وزارتخانه ای هستیم که منابع مان به 
سازمان برنامه و بودجه وابسته است. 
مانن���د پول هایی که به بیمه ها ارائه 
می شود. براساس شرایط مملکت 
تصمیماتی برای بودجه گرفته شده 
است و دولت هم بر اساس شرایط 
و میزان فروش نفت و محل مالیات 

کشور تصمیم گیری می کند.
جان بابایی ادام���ه داد: البته 
وزارت بهداشت منابعی را هم در 

حوزه درمان از محل طرح تحول 
نظام سامت دارد. مانند 10 درصد 
هدفمن���دی یارانه ها و یک درصد 
ارزش اف���زوده که تقریباً در زمینه 
ارائه این منابع برای وزارت بهداشت 
در ایحه بودجه سال آینده مشکل 

جدی وجود ندارد.
وی گفت: بنابراین درباره منابع 
حوزه درمان که ش���امل بسته های 
تحولی است، خوشبختانه نهایت 
همکاری انجام ش���ده و قول هایی 
هم داده اند که در مواردی که اعتبار 
کمتری پیش بینی ش���ده، نهایت 

همکاری را انجام دهند.

 برنامه سوم شهرداری تهران با محوریت شفاف سازی 

و  کاهش بوروکراسی اداری
وضعيت پولی »درمان« در ایحه بودجه ۹۸
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

همكار محترم
جناب آقاي آبي

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت جنابعالي 
و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم.

سازمان آگهي ها

اناه و انا اليه راجعون
همكار گرامي

 سركار خانم دكتر زهره بهروزي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان را به 
ش��ما تس��ليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن 
مرحومه علو درجات و براي جنابعالي و خانواده محترم 

صبر و سامتي مسألت مي نماييم.
هيئت مديره، سهامداران و كاركنان بيمارستان 

چشم پزشكي نگاه

جناب آقاي مهندس مهدي ثقه̈    ااسامي 
ب��ا اندوه ف��راوان مصيبت درگذش��ت جن�اب آقاي 
مهندس توكلي را تس��ليت عرض نموده، ما را در غم 

خود شريك بدانيد. 
دكتر سعيد آراد 

به نام خدا
بدين وس��يله مراتب قدرداني و تش��كر خود را از يكايك 
ش��ما سروران، دوستان، آشنايان و بستگان ارجمند به 
ويژه از کليه همكاران پزش��ك و پرس��تاران و پرس��نل 
محترم بيمارس��تان جم و مهراد که در مراس��م تشييع، 
تدفين، ترحيم و يادبود ش��ادروان تقي پارسا شرکت 
نموده و با ابراز همدردي و ارسال تاج گل، پيام تسليت 
موجب تس��لي خاطرمان ش��ده اند صميمانه تش��كر و 
سپاسگزاري مي نمائيم. از اينكه به علت تألمات روحي 
توفيق تشكر حضوري ميسر نشده قلباً پوزش مي طلبيم 
و از پروردگار بزرگ براي يكايك شما عزيزان سامتي و 

شادکامي را مسئلت داريم.
پارسا � مومني

سركار خانم شكيبايي همكار محترم
 مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��ليت 

عرض مي نماييم.
جميله صمدپور � علي محمودآبادي � رضا عزيزي

جناب آقاي فارسي زاده
سرپرستي محترم روزنامه اطاعات

 در استان خوزستان
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت شوهر خواهر گراميتان را 
حضور جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده 
و از درگاه ايزد منان براي آن مرحوم غفران الهي و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
دايي زاده 
 نمايندگي اطاعات در شهرستان بهبهان

دوست و همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر پيرحسيني

از دس��ت دادن مادر غم بزرگي س��ت، تس��ليت عرض 
مي نمايم.

دكتر احمد معنوي تهراني

جناب آقاي مهندس علي شادرس 
با کمال تأسف درگذشت برادر بزرگوارتان جناب آقاي 
حاج حسين شادرس را به جنابعالي و خانواده محترم 

صميمانه تسليت عرض مي نماييم.
مهندسين فارغ التحصيل سال 50
دانشكده فني دانشگاه تبريز

برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته چهارم دي

نشست ها: ü مهارت هاي داده اي در عصر ديجيتال
كاس ها: ü تفسير قرآن ü تزکيه و اخاق

نمايش�گاه هايي با موضوعات: ü سوگند در قرآن  
ü ايمان )اسام(  ü ادبيات عامه

اطاعات بيشتر: 22866465

جناب آقاي
 محمدعلي كبريت ساز توكلي

درگذش��ت پدر گراميتان را به ش��ما و خانواده محترم 
تس��ليت ع��رض نم��وده و آرزوي صب��ر و س��امتي 
 ب��راي ش��ما و بازمان��دگان آن عزي��ز از دس��ت رفت��ه

 دارم.
از طرف سعيد جابري

چهل روزگذشت
آيين چهلمين  روز درگذشت 
هوش�نگ عابدی چهره ی 
خ��دوم، دلس��وز وپرتاش 
فرهنگی که سالها درروابط 
عموم��ی وزارت آم��وزش 
وهمچني��ن  وپ��رورش 
تحريريه روزنامه آفرينش، 
درعرصه ی اطاع رس��انی 
خدمات شايسته ای داشت، 
 روزپنج ش��نبه 27 ديماه 97

ازس��اعت 15:30 ت��ا 16:30 برس��رمزارش درقطع��ه 
215)رديف 131( بهشت زهرا )س( برگزارمی شود.

هم�كاران ودوستانش:ش�مس الدي�ن ان�وار، 
كراب�ی،  فيروزدين�دار،  آرام،  محمدصالح�ی 
مهدوی، دادس�تان، باباخاني�ان، خليلی، دادار، 
دشتكی، سااريان، صولتيان، شفيعی، هدهدی، 

حسن زاده، نوبخت،بدر، غامی
هو 121

س��الگرد  هفتمي��ن  در 
فقدان پدر، مرش��د و استاد 
گرانقدرم��ان ش�ادروان 
 حاج عبدالصالح جواهريان

ي��اد و خاط��ره او و م��ادر 
 فقيدم��ان )حاجيه خانم
 كبري پيروز نيا( و س��اير 
 درگذشتگان خاندان پيروزنيا

 را گرام��ي مي داري��م و به 
روانشان درود مي فرستيم.

از طرف بازماندگان عبدالحسين جواهريان

حيف ميدانم كه دگر
برنمي داري

از اين خواب گران، سر
... ياد تو اما

بغضي ست در گلو
كه به كام درنمي آيد

بيس��ت و پنج��م ديم��اه در آس��تانه نهمي��ن س��ال 
درگذش��ت همس��ر و پ��در عزيزم��ان مرحوم س�يد 
كاظم ابريش�م چيان لنگرودي ب��ر کنار مزارش در 
 بهش��ت س��كينه گردهم مي  آييم و ياد آن عزيزترين را

گرامي مي داريم.
ملوك پورنوربخش

امير، نژا و عليرضا ابريشم چيان

آگهی تغییرات 

شرکت ایما همراه سهامی خاص

 به شماره ثبت 451071 و شناسه ملی 14003932625 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
96/12/29 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام 
به شناسه ملی 10100484035 به سمت بازرس اصلی و آقای محمودرضا 
 کوش���نده فر با کد مل���ی 0046026096 به عنوان ب���ازرس علی البدل

برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب ش���د. اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حمید رضا 
رحمتی به شماره ملی 0033956715 به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای 
علیرضا علی اکبر آهوان به شماره ملی 0046700511 به سمت عضو هیات 
مدیره به نمایندگی از ش���رکت همراه سرویس خاورمیانه و آقای محمدرضا 
خوشنویسان به ش���ماره ملی 0043872069 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره به نمایندگی از ش���رکت کاریان همراه و آقای جعفربهشتی فروتن به 
شماره ملی 0035050081 به س���مت مدیر عامل )خارج از اعضاء ( برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، س���فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس���امی با امضاء متفق 
مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر 
عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر ش���رکت و اوراق و 

مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)322789(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام
 به شماره ثبت 10080 و شناسه ملی 10861824398 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان : رامین زارع به کد ملی 0039360032 به نمایندگی از طرف شرکت جابر ابن حیان 
سهامی عام به شماره ثبت 7646 و شناسه ملی 10100339921 ، سیاوش گل محمدی به کد ملی 0050036475 به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام 
به شماره ثبت 11234 و شناسه ملی 10861651780 ، محمد قاسم ابراهیمی به کد ملی 4591981703 به نمایندگی از سوی شرکت دارو سازی راموفارمین سهامی خاص 
به ش���ماره ثبت 13150 و شناسه ملی 10100502354 ، مهدی بخش���ایش به کد ملی 0051285843 به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی عام 
شماره ثبت 237561 و شناسه ملی 10102784472 برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین و آقایان : محمد قاسم ابراهیمی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مهدی بخشایش به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهد اور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق 
مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای 
مدیر عامل همراه با مهر ش���رکت و درغیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ههمراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیر عامل به شرح لیست 
پیوست در 19 بند به شرح ذیل تعیین گردید : 1( اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع صاحبان سهام 2( نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه ادارات 
دولتی موسس���ات شرکتها ی خصوصی دادگا هها و سایر مراجع تجاری قضایی و غیره 3(تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب هیئت مدیره 
4( استخدام عزل و نصب کارکنان شرکت براساس چارت سازمانی تصویب شده توس���ط هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق انان طبق ایین نامه مربوطه توضیح عزل و 
 نصب مدیران یامعاونین بافصل با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره انجام می شود 5(تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های

مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره 6( انجام هزینه های شرکت در قالب بوددجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه 
ای با رعایت ایین نامه های ذیربط ش���رکت 7( تنظیم و پیشنهاد بودجه ساانه شرکت اعم ازجاری و سرمایه ای براساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارایه ان به هیئت مدیره 
جهت بررسی و تصو یب 8( افتتاح حساب و اس���تفاده از آن باامضا های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران توضیح افتتاح 
حس���اب نزد بانکها ی خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می باشد 9(دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ،کارمزد، سود و هزینه های متعلقه 
10( پش���ت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق 11( اخد هرگونه تسهیات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب 
هیئت مدیره 12( تنظیم آیین نامه خرید و فروش محصوات مواد اولیه جانبی و بس���ته بندی موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره 13( انعقاد هر نوع قرار داد در 
رابطه با موضوع فعالیت شرکت براس���اس مصوبات هیئت مدیره یا چهارچوب ایین نامه های مصوب هیئت مدیره مربوطه 14(تعیین برنامه تولید محصوات شرکت در قالب 
بودجه مصوب هیئ���ت مدیره 15(تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره 16( تعیین و انتصاب هر نوع نماینده ،وکیل ،مش���اور و تعیین 
جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر 17(اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و در خواست استیناف 
و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی 18(تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سودوزیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش 

ان به هیات مدیره 19(سایر اختیارات پیش بینی نشده در این لیست با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322788(

آگهی تغییرات 
شرکت ثامن سازه عرش سهامی خاص 

به شماره ثبت 277218 و شناسه ملی 10103128345 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/13 
 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : تعداد اعضاء هی���ات مدیره از 5 نفر 
به 3 نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده 31 اساس���نامه به ش���رح 
فوق اصاح گردید. ماده 30 اساسنامه به شرح ذیل اصاح گردید : 
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : با هرگونه تغییر در اساسنامه، 
سرمایه شرکت و همچنین ادغام و ترکیب شرکت و انحال شرکت 
منحصرا در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. اساسنامه 
جدید شرکت مش���تمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322787(

آگهی تغییرات 
شرکت بانک آینده سهامی عام

 به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 10320894878 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/20 و مجوز شماره 220254/ 97 
مورخ 27/ 6/ 97 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره به شرح 
ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاس���م بختیاری فر ش م 0490236162 به سمت 
رئیس هیأت مدیره آقای جال رسول اف ش م 2571591347 به سمت مدیر عامل 
و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی ش���اکری سیاوشانی ش م 0042117690 
به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م 0046199136 به سمت 
عضو هیأت مدیره آقای افش���ین تیرداد لسکو کایه ش م 2739115121 به سمت 
عضو موظف هیأت مدیره و آقای س���عید قهرمان پور ش م 0035810785 به سمت 
عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند . امضای مجاز اس���ناد و اوراق تعهدآور 
با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عام���ل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و 
یا مدیر عامل، با امض���ای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب 
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه 

با مهر بانک معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322781(

آگهی تغییرات شرکت تاو گستر فرتاک شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 408938 و شناسه ملی 10320608445 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/22 س���رمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال منقس���م به 10000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق 
نقدی افزایش یافته و مبلغ 99000000 ریال بموجب گواهی شماره 10906876 مورخ 1397/08/27 
بانک ملت شعبه دکتر بهش���تی پرداخت گردیده است. 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 )322784(

آگهی تغییرات شرکت زرین ذرت شاهرود سهامی خاص 
به شماره ثبت 364669 و شناسه ملی 10104102097 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران ب���ه آدرس تهران - بخش مرکزی - ش���هر 
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طبقه اول-واحد 6 کدپستی 1581633934 تغییر یافت 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322783(

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 10320894878 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/20 و مجوز شماره 220254/ 97 مورخ 27/ 6/ 1397 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات 
مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رس���ید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دس���تورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب س���اختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی 
 تشکیات )نمودار سازمانی( مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحال نمایندگی ها 
و ش���عبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در چارچوب برنامه ساانه گسترش شعب، مصوب 
در هیأت مدیره. - اس���تخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از 
خدمت، مرخصی، بازنشس���تگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصاحات ازم در 
آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسس���ات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون 
آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویس���ی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و 
اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نس���بت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه 
ش���رایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معمات مذکور در ماده 2 این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت 
)س���رقفلی( در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و 
دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مس���تأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق 
بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. 1. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است 
که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و مؤسس���ات اعتباری داخلی و خارجی و 
 هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول 
و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه س���اختمان که مورد نیاز بانک باش���د در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه 
دعوی یا تس���لیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داش���تن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین 
وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و 
تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه 
به امری که کامًا قاطع باشد، دعوی خس���ارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف 
اش���خاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات 
و دوایر ثبت اس���ناد. - تعین میزان استهاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خاصه صورت دارائیها و بدهی های بانک پس از انقضاء 
سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته 
 های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیاتی در چارچوب آئین نامه های مصوب 
هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش ازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. 
خرید و فروش ام���وال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات ازم برای ایفای مس���ئولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و 
اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کش���ور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت 
 در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا س���قف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و ساانه بانک و کارکنان و اتخاذ 
تصمیم های ازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز ازم اطاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. 

صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322782(

آگهی تغییرات شرکت آویژه صنعت طوس سهامی خاص 
به شماره ثبت 452201 و شناسه ملی 14003967281 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1396 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه سامان اندیشان یکتا با شناسه ملی 10103583683 به عنوان بازرس 
اصلی و مهدی نصیری با کد ملی0063944472 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322780(

آگهی تغییرات شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 165670 و شناسه ملی 10102082290 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/13 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/8/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 300000000000 ریال به مبلغ 
406656000000 ریال منقسم به 406656000 سهم 1000 ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322779(

آگهی تغییرات
شرکت فناوری و ساخت هوا کاران صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 485529 و شناسه ملی 14005530992 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/11/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب 

رسید. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322772(

آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی ماشین آات 

صنایع دنا میاد شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 131703 و شناسه ملی 10101749999 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/11/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود 
پرهیزکار به کد ملی 2291195301به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای 
س���ید مجتبی صفوی همامی با با کد ملی 6209902278 به سمت مدیر 
عامل و نائب رئیس هیئ���ت مدیره خانم ارمغان احم���دزاده کد ملی کد 
ملی0061259225 به نمایندگی از شرکت تولیدی استیک دنا با شناسه 
ملی10100615571به س���مت عضو هیئت امضای کلیه اوراق تعهد آور و 
بهادار و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت میسر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)322776(

آگهی تغییرات

 شرکت نفت سپاهان سهامی عام

 به شماره ثبت 155078 و شناسه ملی 10101978329 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای حس���ن وفایی با کد ملی1753100283 به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و 
گاز صبا کارون به شناس���ه ملی 14004678984 به جای آقای محمد زالی و آقای 
غام عباس ترابی با کد ملی 0052355950 به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی 
تابان فردا به شناس���ه ملی 10103804104 به جای آقای پیمان شاه علی به عنوان 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند بخش���ی از اختیارات هیئت مدیره ذیل ماده 37 
اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه 
ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی 
و حقوقی . - پیش���نهاد ارائه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت 
مدیره - افتتاح هرنوع حس���اب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات 
قانونی دیگر . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون ش���رکت . - صدور ، ظهرنویسی، 
قبولی، پرداخت و واخواس���ت اوراق تجارتی . - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر ، تبدیل ، 
فس���خ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت 
باشد و انجام کلیه عملیات و معامات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم 
 در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه های ش���رکت و مصوبات هیئت مدیره .

- اقامه هرگونه دع���وای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه 
شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادس���رها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی 
یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف ش���رکت ، دفاع از ش���رکت در مقابل هر 
 دعوای اقامه شده علیه ش���رکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی 
یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، اس���تیفای کلیه اختیارات 
 مورد نیاز در دادرس���ی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، 
درخواس���ت تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرس���ی ، اس���ترداد اسناد یا 
دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، 
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و 
 تعقیب آن ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ،

ورود ش���خص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، 
تامین ضرر و زیان ناش���ی از جرائم و امور مشابه دیگر . -تنظیم و پیشنهاد بودجه ی 
ساانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره - تنظیم صورت های مالی ساانه و گزارش 
فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حس���ابرس پس از تصویب هیئت مدیره 
-تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت های مالی 6 

ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)322778(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین 
سهامی عام به شماره ثبت 103607 و شناسه ملی 10101475187 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقایان سید آرمان وزیری بزرگ با کدملی 0021621071سید 
محمدحسین وزیری بزرگ با کدملی 3620892253، مرادعلی سیاهپوش 
با کدمل���ی 4189441971، خانم ها س���ولماز فرحبخ���ش با کدملی 
0068558481 و سحر فرحبخش با کدملی 0014872498 بعنوان اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند سید محمدحسین وزیری بزرگ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و س���حر فرحبخش به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره تعیین گریدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و 
برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب 
 مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. 
مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از 

اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322775(

آگهی تغییرات شرکت تامین ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 462704 و شناسه ملی 14004510911 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - آقای مه���رداد خواجه نوری به ش���ماره ملی 
0041566661 به عنوان رئیس هی���أت مدیره - آقای احمد علی 
شامبیاتی به ش���ماره ملی 0039754138 به عنوان نایب رئیس 
هیأت مدیره - آقای پیام ایزدپناه به شماره ملی 0054635381 به 
عنوان عضو هیأت مدیره 2 - آقای وحید حایری به سمت مدیر عامل 
شرکت انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله 
چک، سفته، بروات و قراردادها، با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک 

از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت معتبر میباشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322770(

آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی ماشین آات 

صنایع دنا میاد شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 131703 و شناسه ملی 10101749999 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/11/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقایان محمود پرهیزکار به کد ملی 2291195301 سید 
مجتبی صفوی همامی با ک���د ملی 6209902278 خانم ارمغان احمدزاده 
با کد ملی0061259225 به نمایندگی از ش���رکت تولیدی استیک دنا 
)س���هامی عام( تراز نامه وحساب س���ود وزیان منتهی به سال 96/8/30 
بتصویب رسید . آقای سید سعید صفوی با کد ملی3874488462به سمت 
بازرس اصلی و آقای س���ید علی افضلی با کد ملی 2539862691بسمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)322774(

آگهی تغییرات شرکت تامین ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 462704 و شناسه ملی 14004510911 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - اشخاص ذیل برای مدت 2 سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب 
شدند: - آقای مهرداد خواجه نوری به شماره ملی 0041566661 - آقای احمدعلی شامبیاتی 

به شماره ملی 0039754138 - آقای پیام ایزدپناه به شماره ملی 0054635381 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322771(

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل )سهامی خاص(
به شماره ثبت 1424 و شناسه ملی 10320394175 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 : -آقای ذبیح اله
کارگر ش���ورکی به ش���ماره ملی 4489512236 و آقای حمید رضا ملک محمدی بیدهندی به 
شماره ملی 0045680256 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )322764(

هوالباقي
بدينوس��يله ف��وت مرحوم 
آق�اي  جن�اب  مغف��ور 
حاج احمدعل�ي ثالثي 
رئي��س  و  مؤسس��ين  از 
هيئ��ت مدي��ره صن��دوق 
باب الحوائج  قرض الحسنه 

را به اطاع مي رساند.
مجل��س خت��م آن مرحوم 
روز سه شنبه 97/10/25 از 
ساعت 15:15 الي 16:45 
درمسجد الغدير واقع در خيابان ميرداماد برقرار است.
هيئت مديره و كاركنان
 صندوق قرض الحسنه باب الحوائج

روز سه ش��نبه چهل روز اس��ت در فراق دكتر مرتضي 
اس�ماعيل زاده به سوگ نشس��ته ايم. روحش شاد و 

يادش گرامي باد.
هزينه مراسم بنا به وصيت آن مرحوم صرف امور خيريه 

خواهد شد.
همسر هميشه داغدارت � عادله بايگان



سال نود  و سوم

سرویس خارجی: پارلمان سودان 
از احتمال احداث پایگاه نظامی روسیه 
در آب های منطقه ای سودان در دریای 

سرخ خبر داد.
  پارلمان س���ودان اعام کرد: در 
راستای توسعه توافقنامه تسهیل اقدامات 
برای ورود کشتی های جنگی روسیه 
و س���ودان به بنادر دو کشور، احتمال 
احداث پایگاه نظامی روسیه در آب های 

منطقه ای سودان در دریای سرخ وجود 
دارد.»الهادی آدم«، رئیس کمیته دفاع 
و امنیت پارلمان سودان در اظهاراتی 
که خبرگزاری اسپوتنیک آن را منتشر 
کرد، اظهار داشت: این توافقنامه اقدامی 
در راستای برقراری روابط استراتژیک 
میان دو کشور است.»متوکل محمود«،  
نایب رئیس کمیته روابط خارجی در 
پارلمان سودان نیز به المیادین گفت: 

این توافقنام���ه ، روابط »خارطوم« با 
»مس���کو« را تقویت خواهد کرد. وی 
افزود: توافقنامه را می توان توسعه داد و 
این بدان معنا نیست که در حال حاضر 
تاشی برای احداث پایگاه های روسی 
در سودان در جریان است.این در حالی 
است که پیشتر نیز »دیمیتری مدودف«، 
نخست وزیر روسیه با پیش نویس این 

توافقنامه موافقت کرده بود.

موافقت ضمنی »خارطوم« با احداث پایگاه نظامی روسیه در آب های سودان

صاحب امتياز: شركت ايرانچاپ )مؤسسه اطاعات(
مدير مسئول: سيدمحمود دعائي
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 13 دقيقه

17 و13 دقيقه 

17 و 33 دقيقه

23 و 29 دقيقه

5 و 45 دقيقه

7 و14 دقيقه

نخست وزیر پیشین قطر: ایران ، دشمن 
اعراب نیست

سرویس خارجی: نخست وزیر پیشین قطر در مصاحبه ای با شبکه خبری 
»روسیا الیوم« ضمن پرداختن به مسائل مهم منطقه ای اعام کرد: کشور ایران 
دشمن اعراب نیست بلکه یک شریک در منطقه است.»حمد بن جاسم«در سخنانی 
ضمن تاکید بر ضرورت مذاکره و گفتگو با کشورمان در منطقه گفت:باید ایران 

را یک شریک در منطقه دانست نه دشمن .
بن جاسم همچنین گفت: ما مخالف نظام سوریه نیستیم بلکه تنها با عملکرد 
آن مخالف هستیم .وی در بخش دیگری از سخنانش نسبت به جوانانی )بن 
سلمان( که زمام امور را در منطقه به دست گرفته اند، ابراز ناامیدی کرد و گفت: 
ما همیش���ه بر این باور بودیم که جوانان، کش���ورهای عربی را رهبری می کنند 
یا حداقل سن رهبران کمتر می شود اما در عین حال مشاهده می کنیم که این 
جوانان به دنبال »نابودی« هستند. به گفته بن جاسم، منطقه شاهد ماجراجویی های 
بسیاری است که بهای آن را تنها ملت ها می پردازند.بن جاسم ادامه داد: ترس و 
قدرت فردی مقامات سعودی موجب به وجود آمدن وضعیت کنونی عربستان 
شده است. نخست وزیر پیشین قطر افزود: رهبری )بن سلمان( با این گستاخی 
و تندی غیرممکن است، اگر ترس بر منافع غلبه داشته باشد، خطراتی این کشور 
)عربستان( و منطقه را تهدید خواهد کرد.وی با اذعان به شکست میانجی گری ها 
برای حل بحران شورای همکاری خلیج فارس افزود: میانجیگری ها به دلیل اتخاذ 
مواضع دوگانه آمریکا و لجاجت برخی از کشورها)عربستان( شکست خورد.وی 
گفت: موجودیت شورای همکاری خلیج فارس از هم فروپاشیده و تشکیل دوباره 
آن به شکل سابق کار دشواری است زیرا آنچه روی داده یک جراحت روحی 
بزرگی را بر جا گذاشته است.نخست وزیر سابق قطر همچنین آغاز جنگ یمن 
توسط عربستان را »اشتباهی فاحش« خواند و گفت: نمی دانم چگونه کسانی که 

تصمیم به راه اندازی جنگ علیه یمن گرفته اند، شبها راحت می خوابند.

ادعای صهیونیست ها درباره حمله قلبی »نصراه« دروغ از آب درآمد
ایسنا: دستیار ویژه رئیس مجلس کشورمان در 
امور بین الملل، به ادعای صهیونیست  ها مبنی بر بیماری 
و حمله قلبی دبیرکل حزب اه لبنان واکنش نشان 
داد. حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: ادعای صهیونیست ها مبنی بر بیماری و 
حمله قلبی سیدحسن نصراه دبیرکل حزب اه لبنان، 
دروغ بزرگ سال جدید میادی است؛ بی تردید روزی 
که س���ید حسن نصراه و رهبران مقاومت فلسطین 

در مسجدااقصی نماز خواهند گذارد، صهیونیست ها وجود ندارند. دو روز قبل 
برخی رسانه های اسرائیلی ادعا کردند که سید حسن نصراه بعد از حمله قلبی 

به بیمارستانی در لبنان انتقال یافته است. 

بروز جنگ داخلی در فیلیپین
ایرنا: منابع خبری گزارش دادند که جنگ داخلی در فیلیپین علیه شورشیان 
ضد دولتی در مرکز این کشور شدت گرفته به طوری که این درگیری ها منجر 
مجروح شدن 10نیروی نظامی و تخلیه اجباری تعداد زیادی از ساکنان این مناطق 
شده است. سخنگوی ارتش فیلیپین اعام کرد که شورشیان گروه شبه نظامی 
»ارتش جدید خلق« به طور مستمر اقدام به بمب گذاری های متعدد در این 
منطقه می کنند که این امر سبب شده ساکنان بومی به دلیل درگیری های متعدد 
ناگزیر به خروج از منطقه شوند. گروههای چپگرا در فیلیپین در 50 سال اخیر 

با دولت مرکزی این کشور جنوب شرق آسیا در جنگ بوده اند. 

برزیل: دیگر »مادورو« را به رسمیت نمی شناسیم
تسنیم: دولت برزیل در راستای تداوم فشار علیه 
ریاست جمهوری نیکاس مادورو در ونزوئا بیانیه ای 
صادر و اعام کرد رئیس مجلس ونزوئا که رهبر 
مخالفان اس���ت را به عنوان رئیس جمهوری قانونی 
ونزوئا به رسمیت می شناسد و دیگر مادورو را به 
رسمیت نمی شناسد. گفتنی است مادورو که هفته 
گذشته رسما دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز 
کرد از جانب آمریکا و دیگر کشورهای نزدیک به آن 
تحت فشار قرار دارد. از سویی آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه دولت مادورو 

را غیرمشروع خواند و خواستار تشکیل دولت جدید در این کشور شد. 

هزاران معترض در باسک اسپانیا خواستار انتقال زندانیان گروه »اتا« شدند
ایس���نا: ده ها هزار تن از مردم منطقه خودمختار باسک در اسپانیا دست 
به تظاهرات زده و خواستار انتقال زندانیان مرتبط با گروه جدایی طلب "اتا" به 
زندان هایی در نزدیکی این منطقه شدند. در شهر بیلبائو ۷۶ هزار نفر به خیابان ها 
آمدند و انتقال زندانی های گروه مسلح "اتا" به زندان هایی در نزدیکی شهر خود 
و همچنین عفو آنان را خواستار شدند. سیاست دولت اسپانیا این بوده که اکثر 
زندانیان وابسته به این گروه را در زندان هایی نگه دارد که صدها کیلومتر از 
این منطقه دور هستند و همین امر موجب شده ماقات با این زندانیان برای 

خانواده های آنان بسیار دشوار باشد. 

ترامپ: اوباما، بایدن را از داخل زباله بیرون کشید!
ایسنا: همزمان با انتشار اخباری مبنی بر اینکه 
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار 
است کاندیداتوری  خود را برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲0۲0 اعام کند، ترامپ مدعی شد که وی 
در تلی از زباله بود تا اینکه اوباما او را برای معاونتش 
انتخاب کرد! دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
مدعی شد که جو بایدن، در صورت نامزد شدن در 
انتخابات تنها می تواند یک درصد رای بیاورد و یک 

بازنده یک درصدی خواهد بود. ترامپ گفت: بایدن دو یا سه بار نامزد شده 
اما هرگز بااتر از یک درصد رای نیاورده تا اینکه اوباما آمد و او را از  انبار 

آشغالها بیرون کشید و معاون خودش کرد. 
مصرف گرایی، راه جدید مقابله چین با جنگ تجاری آمریکا

ایرنا: بررسی ها نشان می دهد چین در حال تشویق مردم خود به مصرف 
بیشتر است تا بتواند پول بیشتری را در اقتصاد به گردش درآورد و بخشی از 
زیان های وارده در جنگ تجاری با آمریکا را جبران کند.این اتفاق در شرایطی 
می افتد که تعرفه های فزاینده آمریکا روی ۲50 میلیارد دار از کااهای صادراتی 
چین باعث شده میزان خریدهای مردمی در این کشور کاهش یابد. آمارها نشان 
می دهد نرخ خرده فروشی در چین در ماه نوامبر سال گذشته کاهش زیادی 

داشته و به پایین ترین رقم در 15 سال گذشته رسیده است. 
تغییر نام مقدونیه، سبب استعفای وزیر دفاع یونان شد

فارس: وزیر دفاع یونان در پی ادامه اختافات در 
دولت این کشور در خصوص تغییر نام مقدونیه، استعفا 
ک���رد. »پانوس کامنوس« وزیر دفاع یونان اعام کرد 
که اختاف نظر ها درباره نام مقدونیه عامل این استعفا 
بوده است. کامنوس پس از دیدار با نخست وزیر یونان 
درباره استعفایش به خبرنگاران گفت: موضوع مقدونیه 
به من اجازه نمی دهد بیشتر از این در این سمت باشم. 
چند ماه پیش و به رغم شکست همه پرسی تغییر نام 
مقدونیه، پارلمان این کشور به آغاز روند تغییر نام این کشور به »مقدونیه شمالی« 
رای مثبت داد و سرانجام دو روز قبل پارلمان مقدونیه به تغییر نام این کشور 
رای داد. تشابه اسمی مقدونیه با یکی از استانهای یونان به همین نام، سبب شد 

یونان کشور مقدونیه را برای تغییر نام، تحت فشار قرار دهد. 
سفیر سابق آمریکا در ناتو: ایاات متحده دیگر مهم ترین بازیگر دنیا نیست

فارس: سفیر سابق آمریکا در ائتاف ناتو گفت که ایاات متحده دیگر 
مهم ترین بازیگر در عرصه مسائل جهانی به شمار نمی رود. »ایو دالدر« سفیر 
آمریکا در ناتو بین سال های ۲00۹ تا ۲01۳ در مصاحبه ای با سی ان ان گفت: 
در سال ۲01۷ ایاات متحده در ذهن رهبران دنیا حضوری بسیار پررنگ داشت 
و اینک���ه آمری���کا چی فکر می کرد، چه کاری انجام می داد یا چه کاری انجام 
نمی داد، اهمیت داشت. این دیپلمات گفت: مطمئن نیستم که در سال ۲0۲1، 
برای رهبران دنیا هنوز هم اهمیتی داشته باشد که ایاات متحده می خواهد چه 

کاری انجام دهد.

كوتاه از سراسر جهان

 سرویس خارجی: یک روزنامه 
فرامنطقه ای عربی زبان نوش���ت که 
تح���رکات دیپلماتیک آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در مقطع کنونی ناشی از 
هراس آنه���ا از اتحاد جبهه های ضد 

اسرائیلی به رهبری ایران است.
»رای الیوم« در یادداشتی با عنوان 
»افزایش نگرانی اس���رائیل از عراق« 
نوشت: اسرائیل با جدیت و نگرانی به 
نفوذ و قدرت گروه های نظامی وابسته 
به ارتش عراق نگاه می کند و در حال 
آماده سازی خود برای مواجهه با خطر 
آتی از سوی عراق است.این روزنامه 
نوشت: بر اس���اس دیدگاه اسرائیل،  
قدرت مازاد متعلق به گروه های عراقی 
پ���س از آن که مب���ارزه با داعش در 
عراق را با شایستگی به پایان رساندند، 
در وهله اول، خطری برای اس���رائیل 

خواهد بود.
 رای الیوم آورده است: در تازه ترین 
اظهارات مقامات تل آویو، ژنرال »تمیر 
هایمن« رئیس رکن اطاعاتی ارتش 
رژیم صهیونیس���تی تهدید کرد اگر 
نیاز باش���د مانند سوریه، علیه عراق 
نیز حمات���ی انجام خواهند داد. این 
ژنرال صهیونیست با ادعای اینکه ایران 
می تواند از عراق به عنوان سکوی پرتاب 
موشک هایش به سمت اسرائیل استفاده 
کند، افزود: عراق تحت نفوذ روزافزون 

ایران است. 
هایمن تصمی���م رئیس جمهور 
آمری���کا برای خروج از س���وریه را 
فرصت���ی برای تثبیت نظامی ایران در 
منطقه دانست و گفت: ایرانی ها شاید 
عراق را به عنوان عرصه مناسبی برای 
تثبی���ت نظامی خود ببیند، مانند آنچه 

در س���وریه انجام دادند. وی گفت: 
حضور ایران به همراه بازگشت سوریه 
به ثبات تحت چتر حفاظتی روس���یه، 
چیزی اس���ت که ما به دقت مراقب آن 

هستیم. رای الیوم نوشت: از زمانی که 
رئیس جمهور آمریکا اعام کرد نظامیان 
این کشور را از سوریه خارج می کند، 
اسرائیل نگران تبعات این موضوع بر 
افزایش نفوذ ایران در سوریه و عراق 
است و اعتقاد دارد که این موضوع، راه 

را برای گسترش ارتباطات جغرافیایی 
بین تهران، بغداد، دمشق و بیروت باز 
می کن���د و بدین ترتیب ایران را قادر 
می سازد که جبهه های ضد اسرائیل را 

متحد کند. طبق این گزارش، گروه های 
عراقی به دنبال تش���دید تنش رژیم 
صهیونیس���تی علیه نوار غزه در اکتبر 
گذش���ته، رژیم صهیونیستی را تهدید 
کردند؛ از جمله گردان های حزب اه 
عراق تهدید کرد به تجاوز اس���رائیل 

علیه نوار غزه پاس���خ خواهد داد.در 
چنین شرایطی »آویگدور لیبرمن« وزیر 
مستعفی جنگ رژیم صهیونیستی گفت 
که دولت بنیامین نتانیاهو به صدا درآمدن 

آژیر خطر در شهرک های صهیونیستی 
را برای شهرک نشینان به یک امر رایج 
تبدیل کرده اس���ت. لیبرمن افزود: این 
دولت سزاوار کارت قرمز یعنی اخراج 
و برکناری اس���ت. در این حال ارتش 
رژیم صهیونیستی از حمله موشکی به 

شهرک های صهیونیستی در مرز با غزه 
خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی اعام 
کرد که در پی این حمله موشکی صدای 
آژیر خطر در دو شهرک صهیونیستی 

»س���دوت هانقف« و »عزاتا« واقع در 
مرز با غزه به صدا درآمد. ارتش رژیم 
صهیونیستی از شهرک نشینان هم مرز 
با غزه خواس���ت تا در پناهگاه ها و 
اماکن امن پناه بگیرند. این درحالی است 
که ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر 

مناطقی در نوار غزه را آماج حمات 
جنگنده های خود قرار داد.هواپیماهای 
جنگی اسرائیل، مناطقی در شرق اردوگاه 
»جبالیا« در نوار غزه را هدف قرار دادند. 
گزارش ها حاکی  است که جنگنده های 
اس���رائیلی با پرواز در آسمان مناطق 
مختل���ف نوار غزه، برخی مواضع در 
اطراف »مقبره الشهدا« در شرق جبالیا را 
بمباران کردند و همچنین برخی مناطق 
در شرق و شمال این باریکه را هدف 

قرار دادند.
 جنگنده ای اس���رائیلی پایگاه 
»الیرم���وک« متعلق ب���ه »گردان های 
القسام«- شاخه نظامی جنبش حماس- 
را نیز در ش���رق محله »الشجاعیه« در 
شهر غزه هدف قرار دادند. در خبری 
دیگر وزارت دفاع کرواسی در واکنش 
به تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر 
خودداری از فروش 12 فروند اف-16 
به زاگرب، قرارداد تسلیحاتی خود با این 
رژیم به مبلغ نیم میلیارد دار را لغو کرد.
نخست وزیر کرواسی در این باره گفت: 
تصمیم گرفته ام عاوه برمعامله خرید 
هواپیماها، سایر موارد مندرج در قرارداد 
تسلیحاتی امضاء شده میان زاگرب و 

تل آویو را هم لغو کنم.
 این قرارداد شامل فروش ساح 
و مهمات ساخت رژیم صهیونیستی به 
کرواس���ی می شد. در رویدادی دیگر 
خبرگزاري صدا و س���یما به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، اعام کرد که 
پلیس اسرائیل از انفجار یک نارنجک 
دودزا در ساختمان وزارت امور خارجه 
این رژیم خبر داد که در پی آن شماری 
از اعض���ای نیروهای امنیتی زخمی 

شدند.

رأی اليوم:جبهه ضدصهيونيستی به رهبری ايران، اسرائيل و آمريکا را به وحشت انداخته است

تظاهرات هزاران نفری در رام اه علیه »معامله قرن«
هزاران فلسطینی در کرانه باختری به خیابان ها آمدند و در اعتراض 
به طرح آمریکایی »معامله قرن« دس���ت ب���ه راهپیمایی زدند. هزاران 
نف���ر در رام اه طی برگزاری تظاه���رات به طرح ادعایی آمریکا برای 

حل نزاع فلسطینی-اس���رائیلی موسوم به »معامله قرن« اعتراض کردند. 
ش���رکت کنندگان همچنین خواستار پایان اختافات داخلی میان فتح و 

حماس  شدند.

 سرویس خارجی: »احمد الجربا« رهبر سابق گروه های 
معارض س���وری، در سفر به بغداد از مقامات عراقی برای 

میانجیگری میان وی و دولت سوریه کمک خواست.
الجربا گفت آماده اعزام هیاتی به دمش���ق برای دیدار 
با مقامات سوری است و وی حتی آماده است با مقامات 
سوری در بغداد یا دیگر مناطق دیدار کند. به گفته منابع آگاه، 
الجربا خواستار استقرار نیروهای عشایری در مناطق عربی 
تحت پرچم سوریه پس از عقب نشینی آمریکا شده و گفته 
که این درخواست با دیدگاه دولت عراق برای حل بحران 
س���وریه هماهنگ است. الجربا درحالی برای گفت وگو با 
مقامات دولت سوریه دست به دامن بغداد شده که مخالفان 
سوری طی بحران سوریه با حمایت عربستان و آمریکا سعی 

در دامن زدن به بحران این کشور داشتند. احمد الجربا در 
س���ال های 2013 و 2014 رهبری ائتاف معارضان سوریه 
را بر عهده داشت.در چنین شرایطی مدیر شرکت خطوط 
هواپیمایی سوریه از آمادگی امارات، عمان و بحرین برای از 
سرگیری پروازهای مستقیم خود به دمشق خبر داد. »شفاء 
النوری« اعام کرد که شرکت های هواپیمایی امارات، عمان و 
بحرین آماده اند پروازهای هوایی مستقیم خود را به دمشق از 
سر بگیرند. وی افزود: یک هیأت از سوی شرکت هواپیمایی 
عمان اخیرا از فرودگاه دمشق بازدید کرد تا شرایط را برای از 
سرگیری پروازها به مقصد دمشق بررسی کند. شرکت های 
هواپیمایی بحرین و امارات نیز درخواست بازدید از فرودگاه 

دمشق را به طرف سوری ارائه کرده اند.

رهبر سابق معارضان سوریه خواستار دیدار با مقامات دولت اسد شد

سرویس خارجی: وزیر خزانه داری 
پاکستان از تاش کشورش برای برقراری 

روابط راهبردی با ایران خبرداد.
»اس���د عمر« اعام کرد: به دنبال 
برقراری روابط استراتژیک پایدار با ایران 
هستیم و اشتباهات دولت های قبلی را 

تکرار نخواهیم کرد.
وی با بیان این که دولت جدید 
اسام آباد در ابتدای کار با مشکات 
اقتصادی زیادی مواجه بوداما کشورهای 
دوست برای کمک وارد عمل شدند، 

اظهار داشت: سیاست خارجی دولت با 
کشورهای همسایه می تواند تأثیر مستقیم 

بر اقتصاد پاکستان داشته باشد.
در این حال،»حنا ربانی کهر« وزیر 
امور خارجه اس���بق پاکستان گفت: 
اس���ام آباد قبل از اندیشیدن به بهبود 
روابط با آمریکا برای حل مش���کات 
منطقه با کشورهای همسایه به ویژه ایران 
ارتباط برقرار کند.ربانی تأکید کرد: ایران 
مهمترین کشور برای حل بحران های 

منطقه به ویژه افغانستان است.

 اسام آباد: به دنبال  ایجاد روابط 
راهبردی با ایران هستیم

سرویس خارجی: منابع رسانه ای با اشاره به پیشنهاد دولت آمریکا به کره 
شمالی برای برگزاری دومین نشست میان ترامپ و »کیم جونگ اون« در راستای 
خلع ساح هسته ای پیونگ یانگ در ویتنام ،از احتمال برگزاری این دیدار در 
این کشور خبر دادند.در همین رابطه،روزنامه »یومیوری شیمبون«ژاپن در گزارش 
اعام کرد:دولت آمریکا به کره شمالی پیشنهاد داده است که نشست بعدی میان 
رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری آمریکا، اواسط فوریه در ویتنام برگزار شود.

این روزنامه همچنین به نقل از منابع آگاه نوشت که پیونگ یانگ در حال بررسی 
این پیشنهاد است. 

احتمال دیدار ترامپ و اون در ویتنام قوت گرفت

 سرویس خارجی: پلیس پاریس 
در نهمین هفته از اعتراضات متوالی علیه 
اصاحات اقتصادی امانوئل مکرون، با 
آب پرفشار و گاز اشک آور معترضان 
جلیقه زرد را که اطراف طاق نصرت 

تجمع کرده  بودند، متفرق کرد.
راهپیمایی هزاران تن از معترضان 
فرانس���وی در پاریس پر سر و صدا 
بود اما حرکتش���ان عمدتا به صورت 
مسالمت آمیز برگزار شد. با این حال 
خبرگزاری رویت���رز گزارش داد که 
گروه کوچکی از معترضان از مس���یر 

اصلی جدا شد و بطری و سایر اشیاء 
به س���مت پلیس پرتاب کرد.به گفته 
شاهدان، پلیس ضد شورش فرانسه در 
نزدیکی طاق نصرت، از آب پر فشار 
و گاز اش���ک آور علیه معترضانی که 
اقدام به پرتاب سنگ و ریختن رنگ 

می کردند، استفاده کرد.
 گروهی از معترضان هم در داخل 
و اطراف شانزلیزه که در هفته های اخیر 
شاهد اغتشاشات بود، تجمع کردند 
و بس���یاری از آنها خواستار استعفای 
امانوئل مک���رون، رئیس جمهوری 

فرانس���ه ش���دند. روی بنر یکی از 
معترضان نوشته شده بود: "مکرون، ما 
براساس  کاخ شما را ویران می کنیم." 
برآورد وزارت کشور فرانسه، حدود 
۸4هزار معترض در سراسر این کشور 
به خیابان ها آمدند که ۵0هزار تن بیش 
از اعتراضات هفته گذش���ته بود اما 
به رکورد 2۸2هزار معترض 1۷نوامبر 
ک���ه اولی���ن روز از آغاز اعتراضات 
بود، نرسید. این وزارتخانه همچنین 
شمار معترضان در پاریس را ۸000تن 

برآورد کرد.

 نهمین تظاهرات اعتراضی جلیقه زردها، در فرانسه
 سرکوب شد 

ابراز امیدواری کابل نسبت به گفتگوی مستقیم  
با طالبان در آینده ای نزدیک

سرویس خارجی: نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان در امور صلح، 
درباره مذاکرات مستقیم دولت کابل با طالبان در راستای ایجاد صلح در این 

کشور در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد.
»عمر داودزی« اعام کرد: طالبان همیش���ه با این بهانه که در گام اول 
خواهان مذاکره با ایاات متحده و س���پس با دولت کابل اس���ت، مذاکره با 
مقامات افغان را به تعویق می انداخت و به منظور اتمام چنین بهانه هایی 
دولت افغانستان به آمریکااجازه مذاکره مستقیم با این گروه را داد.داود زی با 
بیان این که توافق میان واشنگتن و کابل به این صورت بود که پس از چند 
دوره برگزاری اجاس میان نمایندگان آمریکا و طالبان، این دیدارها به صورت 
رو در رو میان دولت افغانستان و این گروه انجام شود،تاکید کرد: امید خود 
را از دست نداده ایم و امیدواریم به زودی طی چند ماه آینده دولت کابل و 

طالبان بر سر میز مذاکره بنشینند. 

س���رویس خارجی: روزنامه 
واش���نگتن پس���ت در گزارشی  از  
زوایای تازه ای از روابط پنهانی رئیس 
جمهوری آمریکا با همتای روس���ی 
خود پرده برداشت. واشنگتن پست در 
گزارشی به نقل از مقامات فعلی و سابق 
آمریکا اعام کرد: دونالد ترامپ بارها 
به دنبال پنهان کردن جرئیات تعامات 
شخصی خود با پوتین بوده است. این 
نشریه نوشت:دونالد ترامپ، پس از 

نشست سال 201۷ با رئیس جمهوری 
روسیه که در آلمان صورت گرفت، 
به مترجم خود دس���تور داد که هیچ 
جرئیاتی را درباره آنچه در این دیدار  
رخ داده است، به مقامات دولتی ایاات 
متحده ارائه ندهد. به گفته واشنگتن 
پست،این اقدام ترامپ زمانی آشکار 
شد که یک مشاور کاخ سفید و مقام 
ارشد وزارت خارجه آمریکا، عاوه بر 
گزارشی که از سوی رکس تیلرسون، 

وزی���ر امور خارجه وقت که در این 
نشست حضور داشت تنظیم شده بود، 
از مترجم اطاعات بیشتری درخواست 
کرد.یک سخنگوی کاخ سفید  نیز که 
نخواست نامش فاش شود به واشنگتن 
پست گفت: پس از آن که دولت باراک 
اوباما، با یک سیاست ناقص به دنبال 
ایجاد ش���راکت در قبال شراکت" با 
مسکوبود، دولت ترامپ برای توسعه 

روابط با روسیه اقدام کرد.

واشنگتن پست ابعاد تازه ای از ارتباطات پنهانی ترامپ با پوتین را افشا کرد

سرویس خارجی: رئیس جمهوری ترکیه از تاش برخی کشورها برای 
ایجاد زمینه های ازم در راس���تای پیاده کردن پروژه عربی در کشورش خبر 

داد.
رجب طیب اردوغان اعام کرد:کسانی که تاش کردند بهار عربی را به 
ترکیه تحمیل کنند و این کشور را به روز سیاه بنشانند، اکنون خود به همان 
درد گرفتار شده اند.وی تصریح کرد: هرکس که برای انتقال بهار عربی به ترکیه 
تاش کرد، ناکام ماند.اردوغان همچنین گفت: گروه های تروریستی »پ.ک.ک«، 
»ی.پ.گ«، »فتو« و»داعش« که توسط برخی محافل برای تهدید کردن ترکیه 

حمایت و تسلیح  شده اند روزی بای جان آنها خواهند شد.

اردوغان: برخی کشورها درصدد پیاده سازی 
پروژه » بهار عربی« در ترکیه هستند

سرویس خارجی: مرکز پوشش دهی اخبار 
امنیتی عراق در بیانیه ای ، استقرار نیروهای آمریکایی 

در »موصل« را تکذیب کرد.
این مرکز در بیانیه ای که شبکه سومریه نیوز آن 
را منتشر کرد، آورده است: هرچند وقت یک بار 
برخی سایت ها که به امانت داری در انتقال اخبار 

پایبند نیستند اطاعات اشتباهی را منتشر می کنند که 
آخرین آن استقرار نیروهای آمریکایی در مقرهای 
موصل و بیرون کردن نیروهای الحشد الشعبی و 
وزارت کشور از آنجا بود.این مرکز همچنین از 
رسانه ها و شهروندان خواست اخباری را که از 
سوی یک منبع رسمی منتشر نشده ، باور نکنند.

در چنین شرایطی، ارتش عراق در حماتی هوایی،  
دو مخفیگاه گروه تکفیری داعش را  در ارتفاعات 
»حمرین«، واقع در استان »دیاله« منهدم کرد.مرکز 
اطاع رسانی امنیتی عراق در بیانیه ای اعام کرد: 
جنگنده های نیروی هوایی ارتش عراق توانستند 
در ارتفاعات »حمرین« نزدیک منطقه »البحیره« در 

شمال شرق دیاله، دو مخفیگاه تروریست ها را 
ب���ه همراه یک تراکتور و یک خودروی نظامی 
آنان منهدم کنند.  نیروهای امنیتی عراق همچنین 
ی���ک گور جمعی دیگر در موصل که پیکرهای 
2۸ نظامی این کش���ور را در خود جا داده بود، 

کشف کردند.

عراق استقرار نظامیان آمریکایی در موصل را تکذیب کرد

س���رویس خارجی: سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعام کرد: اگر حمات ائتاف متجاوز سعودی به رهبری 
عربستان متوقف نشود، موشک های بالستیک جدید خود 
را در س���ال جاری میادی رونمایی خواهیم کرد. »یحیی 
سریع«، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی گفت: 
اگر حمات ائتاف سعودی متوقف شود، عملیات نظامی 
ارتش و انصاراه یمن نیز متوقف خواهد شد اما اگر حمات 
این ائتاف به یمن همچنان ادامه یابد، ما از موشک های 

بالستیک جدید خود رونمایی می کنیم.
به گفته وی، ارتش و انصاراه یمن توانایی ساخت 
روزانه یک »پهپاد« را دارد. »یحیا سریع« با تاکید بر پیشرفت 
قابل ماحظه صنعت دفاعی این کش���ور اعام کرد: سال 
جدید میادی ، »سال پهپادی« یمن است و ارتش و انصاراه 
 »K 2انبارهای بزرگی از هواپیماهای بدون سرنشین »قاصف
و همچنین موشک های بالستیک جدید در اختیار دارد که 

جزئیات آن بعدا فاش خواهد شد.

ارتش یمن: در صورت تداوم حمات عربستان، از 
موشک هاي جدید رونمایي مي کنیم 
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امروز در تاريخ

قاب امروز

 سرايه

پرندگان پل سفيد اهواز/ عكس از:رضا  سليمانى روزبهانى

هشدار امام خميني به مردم و ارتش

اعالميه زير شب گذشته از پاريس تلفني به تهران اطالع 
داده شد.

پيام قائد اعظم امام خميني دامظله درباره توطئه جديد.
بسمالهالرحمنالرحيم 14صفر99 برادران و دوستان 
منـ ملت عزيز ايران خبـــري موثق دريافت نمودم كه الزم 
اســـت شما را مطلع كنم. توطئهاي از خارج كشور و بدست 
نفعجويان در دست اجراســـت كه بايد ملت ايران با كمال 
هوشياري و شـــجاعت آنرا خنثي كنند. ميخواهند بهمجرد 
رفتن شاه دستههائي از مزدوران و اشرار را وادار كنند كه باسم 
ملت مسلمان حمله به ارتش و سربازها و شهربانيها و ديگر 
مؤسسات دولتي و نظامي كنند و با تبليغاتي كه براي نيروهاي 
نظامي و انتظامي كردهاند به عنوان دفاع آنان را به قتلعام مردم 

بيدفاع وادار نمايند و...
تظاهرات شبانه در شهرستانها

قمـ در تظاهرات ديروز راهپيمايان در خيابانهاي شهر 
عليه حكومت شعار دادند و به طرف آستانه مقدسه رفتند در 
آنجا يكي از روحانيون پيرامون فجايع اخير سخنراني كرد و 

پس از آن مردم متفرق شدند.
شب پيش نيز دهها هزار نفر با در دست داشتن عكسهاي 
امام خميني و زدن طبل و شيپور، در حاليكه بر ضد رژيم شعار 

ميدادند در خيابان ري قم آتش روشن كردند. 
20ر10ر57ـ در حاليكه باران  رهنانـ روز چهارشنبهـ
بشدت در «رهنان» اصفهان ميباريد، هزاران نفر در خيابانهاي 

اين منطقه راهپيمايي كردند.
قزوينـ شب گذشته دو گروه از جوانان قزويني كه در 
دو نقطه اين شـــهر اجتماع كرده بودند در حاليكه شعارهاي 

ضددولتي ميدادند دست به تظاهرات و راهپيمايي زدند.
شاه با كودتا مخالفت كرد

تهرانـ آسوشيتدپرسـ يك مقام بلندپايه ايراني ديروز 
گفت كه شاه ايران به فرماندهان ارتش تأكيد كرده است كه او 
ترجيح ميدهد از كشورش خارج شود تا مبادا آنها كودتائي 
كنند كه باعث خونريزي شود و به اين ترتيب فكر هرگونه 

كودتائي را رد كرده است.
همين مقام كه خواست نامش فاش نشود گفت به شاه 
ايران در ديداري كه فرماندهان ارتش با او داشتند پيشنهاد شد 
كه براي بازگرداندن قدرت مطلق به مقام سلطنت از نيروهاي 

مسلح 430000نفري ايران استفاده شود.
بنا به گفته همين مقام، شـــاه ايران با تاكيد فراوان به 
ژنرالهاي ارتش گفـــت كه كودتا به معناي ادامه خونريزي 
دهشتناكي است كه در جريان يك سال گذشته بيش از 1500

كشته ببار آورده است.
همين مقام گفت كه خبري از واكنش ژنرالها نسبت به 

نظر شاه ايران ندارد.
امام خميني: به حكومت آينده نظارت عاليه خواهم داشت

پاريسـ يونايتدپرس، رويتر، آسوشيتدپرسـ حضرت 
آيتاهللا خميني ميگويند ايشان قدرتمندترين مرد جمهوري 
اسالمي خواهند بود ايشان به خبرنگاران گفتند شاه ظرف چند 
روز كشور را ترك خواهد كرد  مردم بايد هوشيار باشند كه در 

اين مدت كودتاي نظامي رخ ندهد.
حضرت آيتاهللا خميني كه بـــا خبرنگاران گفتگو 
ميكردند حاضر نشـــدند دقيقاً تاريخ ورود خود را به ايران 
تعيين كنند اما گفتند هر موقع را كه خود مناسب بدانند به ايران 
بازخواهند گشت، و وقتي سئوال شد آيا شما حس ميكنيد 
كه قدرتمندترين مرد ايران هســـتيد جواب دادند ميتوانيد 
اينطور فكر كنيد، من بر حكومت آينده رهبري و نظارت عاليه 
خواهم داشت، اين عمل در واقع چرخشي نسبت به اظهارات 
مكرر پيشين آيتاهللا خميني تلقي شده است كه گفته بودند 
هيچ نقش رسمي را در دولت نخواهند پذيرفت، زيرا اكنون 
78سالهاند، ولي پزشكي كه 6 هفته پيش از ايشان معاينه بعمل 
آورد تاكيد كرد حالت جســـماني ايشان مانند مردي چهل 

ساله است.
بختيار 2 هفته مهلت ميخواهد

نيويوركـ يونايتدپـــرسـ نيويورك تايمز در آخرين 
شماره خود از قول شاپور بختيار نخستوزير ايران نوشت 
شاه تا روز پنجشـــنبه هفته جاري ايران را ترك خواهد كرد 
در غياب او يك شوراي نيابت سلطنت وظايف او را بعهده 

خواهد داشت.
بختيار در مصاحبه با نيويورك تايمز اعالم كرده است 
كه اگر فقط دو هفته آرامش نســـبي برقرار شود وي خواهد 
توانست ضمن شروع مجدد توليدات صنعتي در عين حال 

قرار و مدارهاي تازهاي با اعتصابكنندگان به عمل آورد.

روميان به جاى غنيمت، طاعون را به اروپا بردند
شـــيوع طاعون در آسياى غربى و شـــروع آن از شهر 
سلوكيه (بين النهرين) سبب شـــد كه 14 ژانويه سال 165
ميالدي، «لوسيوس وروس» از ماركوس اورليوسـ  امپراتور 
وقت روم بخواهد كه به دو ژنرال رومي؛ اويديوس كاسيوس 
و ماريوس وروس دستور بازگشت به اروپا را بدهد. اين دو 
ژنرال در اواخر سال 164 از فرات گذشته و خسرو ژنرال ايراني 
را مجبور به عقب نشـــيني به سوي تيسفون كرده بودند. يك

دسته از لژيونرهاى رومى به فرماندهى اويديوس كاسيوس 
شهر سلوكيهـ  روى به روى تيسفون در سمت راست دجله را 
ويران كردند. اين ويرانى و كمبود خوار و بار باعث بروز طاعون 
شد و ساكنان شهر و نظاميان رومى را مبتال ساخت كه دستور 

بازگشِت روميان داده شد.
شورش در قسطنطنيه

شورش در قسطنطنيه (استانبول)، 14 ژانويه سال 532
ميالدى و در دومين روز خود شـــّدت بيشـــترى يافت و 
مذاكـــرات صلح ايران و رومـ  مربوط به جنگ هاى ســـال 
527 تا ســـال 531 را كه در اين شهر آغاز شده بود متوقف 

ساخت. 
در اين جنگ ها روميان شكســـت خورده و حاضر به 
ازدست دادن بخشى از قلمرو خود و باج ساالنه به ايران شده 

بودند.
خشم ايرانيان از يك نامگذاري تحريك آميز

خشم ايران نســـبت به هفت كشـــور عربي منطقه 
خليجفارس كه از 17 ديماه سال 1354  آغاز شده بود بيست و 

چهارم ديماه به اوج خود رسيد و بعدا هم ادامه يافت. 
اين برانگيخته شدن احساسات و واكنش افكار عمومي 
ايرانيان پس از نامگذاري يك سرويس خبري به نام «خبرگزاري 
خليج عربي!» صورت گرفته بود كه متعاقب آن دولت وقت 
ايران سفيران خود را از اين كشورها فراخواند و در نشست اين 
سفيران در تهران اين نامگذاري يك دسيسه تازه اعالم شد و 
اخطار گرديد كه احدي حق ندارد نام دو هزار و پانصد ساله 

خليج فارس را تغيير دهد. 
مفســـر راديو دولتي ايران در همـــان روز اين اقدام 
ضـــد تاريخي و ضد فرهنگي را «تحريك ايران به دســـت 
شماري از حاكمان عربي، طبق نقشه و سياست دولت هاي 
خـــارج از منطقه» خواند و از اين «حاكمان» خواســـت كه 
فريب دولت هاي دوردســـت را نخورنـــد و با آتش بازي 

نكنند.

از مـن رمقى بـه سعى سـاقى مانده است
وز صحبـــت خلق بى وفايى مانده اســـت

از بـاده  دوشــين قــدحى بـيش  نــمـاند
از عـمر نـدانم كه چه باقى  مانده اســـت
خيام

*هيچ كس موفق نمى شود سرزمين جديدى 
را كشف كند، مگر اينكه بپذيرد مدت زيادى رنگ 

خشكى را نبيند.
* به كسى كه حقيقت را جستجو مى كند 
باور داشته باش و به كسى كه مدعى دستيابى به 

كن. حقيقت است شك
آندره ژيد

ظ

ا

ع

پند بزرگان

چهل سال پيش در همين روز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشـنبه 24 ديماه1357

(برابر با 15صفر1399، 14ژانويه 1979) نقل شده است.


