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زباله ها

زودتر از انسان

به مریخ  رسید

گزارش

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 - 3 رمضان 1440 - 9 مه 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27277 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

 *  اي�ران ف�روش ذخاي�ر اوراني�وم غن�ي ش�ده و آب س�نگين 
را متوقف كرد

*  برجام يا برد � برد يا باخت � باخت خواهد بود؛ اجازه نمي دهيم 
آمريكا آن را به برد �  باخت تبديل كند

* 7 م�اه پي�ش در س�ازمان مل�ل اعام كردم اس�تراتژي ما تعهد در 
 براب�ر تعه�د و نق�ض در براب�ر نقض اس�ت؛ امروز به آن س�خنان 

عمل مي كنيم
* امروز فروش ذخاير اورانيوم غني ش�ده و ذخاير آب س�نگين را 

متوقف مي كنيم؛ اين تصميم براي 60 روز است
* اگ�ر طرفي�ن برج�ام پ�اي مي�ز مذاكره آمدن�د و مناف�ع اصلي ما 
 ب�ه خص�وص در نف�ت و ام�ور بانك�ي تأمين ش�د، به نقط�ه قبلي

 باز مي گرديم
 * در چارچ�وب برج�ام همچن�ان آم�اده مذاكره اي�م؛ ن�ه ي�ك كلمه 

بيشتر و نه كمتر
* دولت فعلي آمريكا با شعار صلح و خروج نيروهايش از منطقه، 

از ملت آمريكا رأي گرفت
* هدف ترامپ از اقدام سال گذشته، خروج فوري ايران از برجام بود؛ 

هنر، تدبير و هوشمندي نظام اين بود كه در زمين او بازي نكرد
* به طرف هاي برجام نامه دادم كه يكسال به درخواست شما صبر 
 كردي�م؛ اين صبر اس�تراتژيك و نش�انه قدرت ب�زرگ روحي ملت 

ايران بود
* اگ�ر در 60 روز آين�ده هم به نتيجه نرس�يديم، دو اقدام بعدي در 

مورد سطح غني سازي و راكتور آب سنگين اراك را آغاز مي كنيم
* ب�ا صراح�ت به اعضاي برج�ام گفته ايم اگر پرونده اي�ران را به 
شوراي امنيت ببرند، با اقدام بسيار قاطع ايران مواجه خواهند شد
*  برجام پابرجاس�ت و ما امروز روي ديگر س�كه برجام را به دنيا 

نشان داديم
 * كاه�ش تعه�دات خ�ود در برج�ام را اع�ام مي كني�م ن�ه خ�روج

 از برجام را
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 شرایط خرید مسكن مهر با تسهیات

 صندوق یكم اعام شد 

واكنش 1+4 به اقدام ایران: به حفظ توافق 

هسته اي پایبندیم
*مدير امور اعتباري بانك مس�كن: اعضاي صندوق پس انداز يكم متقاضي خريد مس�كن مهر 

در شهرهاي جديد مي توانند براي اخذ تسهيات خود اقدام كنند 
* سقف تسهيات براي مسكن مهر در كانشهرها 160 ميليون تومان است 

 * پكن: تجارت با ايران را در تقابل تهديدات آمريكا محافظت مي كنيم 
* آلمان خواستار حفظ برجام شد 

* روسيه: اقدام جديد ايران در برجام به دليل رفتارهاي نسنجيده آمريكاست 

مهلت 60 روزه ايران به كشور هاي 4+1

* آخرين اقدام اياات متحده در روز 4 مه 2019 در واقع اجراي برجام را غيرممكن كرده است
*  آمريكايي ها تاش كردند با فش�ار، تهديد و قلدري مانع انجام فعاليت  هس�ته اي ايران كه در 

چارچوب برجام انجام مي شد، شوند
* اقدام اخير ايران در دادن فرصت 60 روزه به پنج كش�ور باقيمانده در برجام اين فرصت را 

ارائه مي كند كه بتوانند با تأمين حقوق ايران در برجام، برجام را به حالت اوليه برگردانند
* ظريف در ديدار با همتاي روسي: با يك دولت قانون شكن در آمريكا روبرو هستيم

* خروج آمريكا از پيمان موش�ك هاي هس�ته اي ميان برد)INF( يك حركت بس�يار خطرناك از 
ديد ايران و روسيه است

ظريف:  امروز نوبت دنياست كه به تعهدات 

خود در  قبال ما عمل كند

رئيس جمهوري اعام كرد:
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قدرالسهم ما

در مسئولیت پذیری

دكتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

اطاعات ویژه دورود
و آذربایجان شرقی

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

 مصائب 

اقتصاد عوامزده
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فتح اه آملي

يادداشت
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شرح دعاي  روز سوم  

وچهارم ماه  مبارك رمضان

نيايش

آیت  اه  سيدروح  اه  خاتمي)ره(

صفحه 7

شبكه ریلی

در تنگنای فرصت ها

اقتصادي

رمضان؛ ضيافت ناز، جلوة نياز
گلگشتي �� �عاها� ����نه ما� �مضا�

نوشتة حسينعلي رحمتي
قطع رقعي، 148 صفحه ، چاپ اول 

ــي، تربيتي و  ــع معرفتي، عرفان ــي از مهمترين مناب ــالم، يك ــا در مكتب اس دع
انسان شناختي است.

ــخن گفتن با خداوند زمان و مكان نمي شناسد ولي دعا  ــالم هرچند س از نظر اس
ــتري  در برخي از زمانها و مكانها، به خاطر ويژگيهايي كه دارد، مورد تأكيد بيش
قرار گرفته است كه يكي از آنها ماه مبارك رمضان است. مي توان گفت اين ماه 

گلستان قرآن و بوستان دعا و نيايش است. «دعاهاي روزانه» از جمله دعاهايي 
است كه در اين ماه روزه داران هر روز كام خود را به شهد آن شيرين مي نمايند. اين 
دعاها هرچند از نظر حجم كوچك هستند ولي هر كدام در صرف خود گوهرهاي 
ــپرد تا بتوان آنها را فراچنگ آورد.  فراوان دارند. تنها بايد دل به درياي نيايش س
بهره گيري از ادبيات و هنر يكي از بهترين ابزارهايي است كه مي تواند براي معرفي 
و بهره گيري از زالل جاري دعاهاي رمضان بسيار كارساز باشد و اين كاري است 
كه نويسنده كتاب « رمضان؛ ضيافت ناز، جلوه نياز» وجهه همت خود ساخته است. 
او در اين كتاب سعي كرده درون مايه دعاي هر روز را در قالب يك قطعه ادبي تبيين 
نموده و از اين راه بر رغبت عالقه مندان به اين دعاها بيفزايد. از نگاه او ماه رمضان 

همچون ضيافتي است كه در آن جلوه نياز عبد و ناز مولي رخ مي نمايد.

�
� �طالعا

� �نتشا��
معرفي كتابها

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

ت  دوم
  نوب

فرمانده�ي آماد و پش�تيباني مركز ني�روي زميني ارتش 
ــبت به خريد  ــر دارد، از طريق برگزاري مناقصه عمومي نس درنظ
يك قلم نيازمندي مشروحه زير اقدام نمايد. لذا از كليه كارخانجات 
و توليدكنندگان عمده دعوت به عمل مي آيد از مورخه 98/2/18 
ــتن مدارك مشروحه ذيل به  ــت داش لغايت 98/02/28 با در دس
آدرس زير مراجعه و برگ شرايط و مشخصات نيازمندي مشروحه 

را اخذ نمايند.
مالحظا�مقد�� مو�� نيا� (كيلوگر�)شر� جنس��يف

-----600/000��غن مايع سر� كر�ني1

1ـ فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب جاري طالئي شماره 
6158800178505 بانك سپه بنام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف 

آما و پش نزاجا
2ـ معرفي نامه كتبي.

آدرس: تهران، اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش جمهوري اسالمي ايران، 
پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجا �  مديريت خريد و پيمان 

تلفن :22806684      تلفكس :26127344

بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره  339

��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي (سهامي خا�) � 
بيرجند � س���ايت ����� � بلو�� پيامبر �عظم (�) � �بتد�� خيابا� شهد�� نير�� �نتظامي 
� شركت گا� �ستا� خر�س���ا� جنوبي � طبقه ��� � �تا� 121 � �مو� قر�����ها � كدپستي: 

9719866838 � تلفن: 32392000 � 056� نمابر قر�����ها: 056 � 32400523
موضو� مناقصه: پر��� سيستم مانيتو�ينگ �يستگا� ها� گا� �ستا� خر�سا� جنوبي 

(طر�حي� تامين تجهيز��� نصب� ��� �ند��� � �مو��) 
نو� � مبلغ تضمين ش��ركت �� فر�يند ��جا� كا�: تضمين ها� �عال� شد� �� 
�يين نامه تضمين ب���ر�� معامال� ��لتي به ش���ما�� 123402/�50659 ه� مو�� 
1394/09/22 � مبلغ تضمين 870/000/000 �يا� (هشتصد � هفتا� ميليو� �يا�) � 
���ئه هر گونه چك به عنو�� تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� مو�� قبو� نمي باشد. 

محل تامين �عتبا� پيما�: بو�جه �جر�يي �ين پيما� �� محل �عتبا��� سرمايه �� (منابع 
��خلي � طر� ها� غيرعمر�ني) شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي تأمين مي گر��.

شر�يط متقاضيا�: 
* ���ئه گو�هي صالحيت پيمانكا�� با ����بو�� �تبه پنج �� يكي �� �شته ها� صنعت � 
معد�� تاسيسا� � تجهيز��� ��تباطا� �نفو�ماتيك شاخه �توماسيو� صنعتي (مال� 

گو�هينامه ها� مذكو� �ستعال� �� سايت sajar.mporg.ir مي باشد) 
* ���ئه پر��نه خدما� «نصب � پشتيباني سامانه ها� �سكا��» �� مركز مديريت ��هبر�� 

�فتا (تاييديه �فتا)
* ��شتن ظرفيت خالي ��جا� كا� � تجربه � تخصص ال�� با موضو� مناقصه � ����بو�� 

سابقه كا�� مشابه � مرتبط 
نكته1: ���ئه �صل � يا كپي بر�بر �صل مد��� فو� �الشا�� �� �ما� با�گشايي پيشنها�ها �لز�مي �ست. 

نكته2: ���ئ���ه تصوير تأييديه �� ����� نفت مبني بر ثبت  نا� مناقصه گر �� فهرس���ت 
توليدكنندگا� ��خلي � �يجا� س���ابقه �� سامانه تامين �لكتر�نيكي كاال� صنعت نفت 
(مال� تأييديه مذكو�� �ستعال� �� س���امانه تامين �لكتر�نيكي  كاال� صنعت نفت به 

���� ep.mop.ir مي باشد.) �� �ما� ���ئه �سنا� ���يابي كيفي �لز�مي مي باشد. 
نكته3: ���ئه گو�هينامه تأييد صالحيت �يمن���ي �� ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي 

توسط برند� مناقصه همزما� با ���ئه �سنا� ���يابي كيفي �لز�مي مي باشد. 
برنامه �ماني مناقصه: 

* مهلت �عال� �ما�گي� ��يافت �سنا� مناقصه � �س���نا� ���يابي كيفي پيمانكا���: �� 

تا�يخ 98/02/18 لغايت 98/02/23 
تذكر: هر ي���ك �� مناقصه  گر�� بايس���تي �س���نا� ���ياب���ي كيفي پيمانكا��� ش���امل: 
(�س���تو��لعمل ���ياب���ي كيف���ي مناقصه گ���ر�� (پيمان���كا���) � �س���تو��لعمل 
 ���ياب���ي HSE مناقصه گ���ر�� �� �� س���ايت ش���ركت گا� خر�س���ا� جنوبي ب���ه ����
 WWW.NIGC-SKGC.IR (قسمت مناقصه � مز�يد� � فر� ها� �لكتر�نيك) ��نلو�  نمايند.) 
* �خرين مهلت عو�� �سنا� ���يابي كيفي: پايا� �قت ����� مو�� 98/03/07 

* �عال� نتايج ���يابي كيفي: 98/03/12 
* �خرين مهلت عو�� �سنا� مناقصه: ساعت 11:00 ��� شنبه مو�� 98/03/25 
* �ما� � مكا� با�گشايي پاكت  ها� �لف � �: س���اعت 14:00 ��� شنبه مو�� 

98/03/25 � سالن جلسا� شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي 
* �ما� � مكا� گش��ايش پاكت ها� �: پس �� بر�س���ي  پيشنها� فني شركت ها 
(���يابي فني با��گاني)� پاكت ها� مالي شركت ها� ��جد شر�يط �� تا�يخ 98/03/28 
�� محل سالن جلسا� ش���ركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي گشايش خو�هد يافت. ال�� 
به �كر �ست تا�يخ �عال� شد� جهت گش���ايش پاكت ها� مالي قطعي نبو�� � با توجه 
به ��ند ���يابي فني پيش���نها�ها � �فع �بها� ها� �حتمالي �مكا� تغيير �جو� خو�هد 
��ش���ت� با �ين �جو� �ين شركت نسبت به �عو� �� مناقصه گر�ني كه پيشنها� فني �نها 
(پس �� ���يابي) مو�� تأييد قر�� گير� به صو�� كتبي جهت حضو� �� جلسه گشايش 

پيشنها�ها� مالي �قد�� خو�هد نمو�.
شركت ها� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند جهت ��يافت �سنا�� همر�� با معرفي نامه كتبى با 
�كر �قيق موضو� مناقصه � همچنين ���ئه تصوير بر�بر با �صل ش���د� گو�هي صالحيت 
پيمانكا�� با ����بو�� �تبه پنج �� يكي �� �ش���ته ها� صنعت � معد�� تاسيس���ا� � 
تجهيز��� ��تباطا� �نفو�ماتيك ش���اخه �توماسيو� صنعتي به ���� مند�� �� متن 

�گهي مر�جعه � �سنا� مناقصه �� ��يافت نمايند. 
ضمنا� ���ئه مد��� � ��يافت �س���نا� مناقصه� هيچگونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت 

شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. 
� www.shana.ir� www.nigc-skgc.ir �ي���ن �گه���ي �� س���ايت ها� 

 http://iets.mporg.ir  قابل ��يت مي باشد. 
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي 

شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
(مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 1398/807) 

نوبت دوم 

                                  تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مشاوران 
����� جها�كشا���� �� نظر ���� ���يابى كيفى مشا���� متقاضى �نجا� خدما� مديريت طر� به شر� 

�يل �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir برگز�� نمايد.
 �لف- موضو� : 

- خدمات مديريت طرح توسعه مرمت و بهسازى آب بندان ها استان مازندران
- خدمات مديريت طرح توسعه مرمت و بهسازى آب بندان ها استان گيالن

�- گو�هى صالحيت :
يكى از شرايط زير درخصوص احراز صالحيت الزامى است: 

1- رتبه يك مديريت طرح در زمينه شبكه هاى آبيارى و زهكشى و رتبه 3 خدمات مشاوره در زمينه سدسازى
2- رتبه يك مديريت طرح در زمينه سدسازى

�- تا�يخ � مهلت ��يافت �سنا�:
 اسناد ارزيابى كيفى از ساعت 9 مورخ 98/2/18 لغايت ساعت 15 مورخ 98/2/23 به صورت الكترونيكى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت توزيع مى گردد.

�- تا�يخ � مهلت تحويل �سنا�: 
ــد بديهى است فايل الكترونيكى تكميل شده  ــاوران ساعت 15 مورخ 98/2/30 مى باش ــط مش ــناد ارزيابى كيفى توس ــليم اس آخرين مهلت تحويل و تس
ــتاد بارگزارى گرديده و همزمان فيزيك آن به آدرس تهران، خيابان طالقانى، نرسيده به پل حافظ، وزارت  ــامانه س ــتى ابتدا در س ــناد مذكور حتماً بايس اس

جهادكشاورزى (ساختمان هشت طبقه)، طبقه اول، اتاق 108 ( دبيرخانه كميسيون معامالت ) تحويل گردد. شماره تماس 43544566
*هزينه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبيرخانه هيأت انتخاب مشاور
وزارت جهاد كشاورزى

نوبت
 دوم

وزارت جهاد كشاورزى
معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى

374 / م الف 

سى دى  روزنامه اطالعات
فروردين  تا  خرداد 

 سال  1325
قيمت هر  CD  70/000  ريال

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

قابـل توجـه فرهنگدوستـان
ازسايت فروشگاه اينترنتي   انتشارات   اطالعات   بازديد كنيد .

باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي انتشارات اطالعات  كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد .
www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

  * دكت�ر مس�لم به�ادري: هرگون�ه فعاليت ب�راي افزايش كيفيت علم�ي و ارتقاء خدمات دانش�گاه 
علوم پزشكي تهران قابل ستايش است 

* دكتر يحيي دولتي: دانشگاه براي هر فارغ التحصيل به مثابه يك مادر است 
* اميدوارم كمك 170 ميليون توماني امس�ال فارغ التحصيان دانش�گاه علوم پزش�كي تهران سال 

آينده 10 برابر شود

توسط بنياد علمي فرهنگي دكتر بهادري انجام مي شود

 برنامه جذب كمك هاي فارغ التحصیان 
علوم  پزشكي به دانشگاه

صفحه3

صفحه2

صفحه2
صفحه2

رهبر معظم انقاب: امروز وظیفه حوزه های علمیه سنگین تر از گذشته است
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حضرت آی���ت اه خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اس���امی عصر دیروز )چهارشنبه( در 
دیدار حدود دو هزار نفر از طاب سراسر کشور، 
فضا، اساتید و مدیران حوزه های علمیه، وظیفه 
حوزه ها و علمای دین را بیان معارف اسام و 
تاش برای تحقق آنها در جامعه خواندند و تأکید 
کردند: علما در مقام ورثه انبیا باید برای عملی 

شدن توحید و اقامه قسط، مجاهدت کنند.
رهبر انقاب اسامی در این دیدار با اشاره 
به نیاز امروز انسانها به معارف برجسته دینی و 
همچنین اقبال دنیای اسام و حتی جوامع خارج 
از دنیای اسام به این معارف، وظیفه حوزه های 
علمیه را نسبت به گذشته سنگین تر دانستند و 
گفتند: در داخل کشور توجهی که امروز نسبت به 
مسائل دینی و روحانیت وجود دارد، با گذشته و 

قبل از انقاب اسامی، قابل مقایسه نیست.
ایشان افزودند: این تصور که مردم در نقاط 
مختلف دنیا نسبت به معارف دینی رویگردان 
شده اند، تصور غلطی است بلکه اقبال به این 

معارف بیشتر شده است.
حضرت آیت اه خامنه ای تشییع بسیار 
با شکوه طلبه همدانی را که مظلومانه به شهادت 
رس���ید، نمونه ای عینی از احترام و اقبال مردم 
به دین و روحانیت برش���مردند و خاطرنشان 
کردند: نمونه هایی همچون این تشییع و یا حضور 
گسترده مردم بویژه جوانان در نمازهای جماعت 
و نشستن در جلسات و پای منابر، جزو واقعیات 
ایران اسامی و نشان دهنده تدین مردم و اعتماد 
آنها به روحانیت اس���ت و برخی تبلیغات و 
سیاه نمایی ها درباره ایمان و دینداری مردم و یا 
رویگردانی آنها از روحانیت، خاف واقع و  بدون 

تحقیق و معیار علمی است.
ایشان حوزه های علمیه را مرکز آموزش 
اسام و تعمیق آن در جامعه دانستند و گفتند: 
شناساندن معارف دینی به مردم بخشی از وظایف 
حوزه های علمیه اس���ت و بخش دیگر این 
وظیفه، محقق کردن معارف دینی در متن زندگی 

مردم است.
رهبر انقاب اس���امی با استناد به آیات 
متعدد قرآن مجید درباره مجاهده و مقاتله انبیاء 
الهی تأکید کردند: وظیفه پیامبر فقط بیان معارف 
اسام نیست، به همین علت نبی مکرم اسام 
برای عملی شدن توحید و اقامه قسط، مجاهدت 

و مبارزه می کند تا اسام در معنای جامع و کامل 
آن محقق شود.

ایشان خاطرنشان کردند: علما نیز به عنوان 
ورثه انبیا موظفند برای تحقق اسام در محیط 
زندگی مردم تاش کنند که اوج این تاش را 
امام رضوان اه تعالی علیه در مقام یک حکیم واقعی 

انجام داد.
حضرت آیت اه خامن���ه ای با انتقاد از 
برخی که می گویند همراهی حوزه با امام برای 
تشکیل نظام اسامی خارج از وظایف حوزه بوده 
است، گفتند: کاری که حوزه و بزرگان حوزه در 
زمان مبارزات منتهی به تشکیل جمهوری اسامی 
انجام دادند، دقیقاً جزو وظایف ذاتی و هویتی 

حوزه بود.
ایش���ان در تبیین وظایف کنونی حوزه ها 
افزودند: بعد از تشکیل نظام اسامی باید دولت 
اس���امی به معنای واقعی کلمه، سپس جامعه 
اس���امی، و بعد از آن تمدن حقیقی اسامی 
به وجود آید که حوزه ها در این روند مسئولیتهای 
س���نگینی دارند که باید با فک���ر و تعمق، این 
وظای���ف را درک و برای ادای آنها برنامه ریزی 

و تاش کرد.
رهبر انقاب اس���امی با تحسین بیان، 
لحن و ادبیات مناس���ب طاب به آنها توصیه 
کردند: حرفهای خوبی را که امروز درباره »سبک 
زندگی«، »حکمرانی اسامی«، »استقرار توحید 
در جامعه«، »مبارزه با طواغیت« و مس���ئله مهم 
»عدالت« بیان کردید، به میان مردم سراسر کشور 
ببرید و با افزایش معرفت جامعه، گفتمان های 

انقابی را تقویت کنید.
حضرت آیت اه خامن���ه ای در تبیین 
»چیستی و هویت حوزه« افزودند: حوزه مرکزی 
اس���ت که عالم دینی پرورش می دهد تا او با 
تسلط بر معارف اسامی برای تحقق اسام وارد 
میدان عمل شود، بنابراین همه برنامه ریزی ها و 
کارهای حوزه باید در چارچوب این هویت و 

شاکله اصلی انجام شود.
حضرت آیت اه خامنه ای جهت دادن به 
نحوه استفاده از علوم طبیعی در جامعه را از دیگر 
وظایف حوزه ها خواندند و در بیان چند نکته به 
طاب تأکید کردند: فقه و درس خواندن را کامًا 

جدی بگیرید.
ایش���ان اجتهاد را روش نظام مند درک و 

استنباط معارف از منابع نقلی و عقلی خواندند 
و افزودند: عالم دین باید بداند معارف و حقایق 

دینی را چگونه از منابع به دست آورد.
رهبر انقاب اسامی پرورش قوه اجتهاد را 
نیازمند کار و تمرین فراوان دانستند و خاطرنشان 
کردند: اگر این مِتُد درست آموخته شود آن وقت 

ارزشهای اخاقی نیز درست استنباط می شود.
حضرت آیت اه خامنه ای اختاف نظر 
در حوزه ها در »مسائل عملی، جهت گیری های 
فکری و مس���ائل سیاس���ی« را بدون اشکال 
برشمردند اما تأکید کردند: مهم این است که این 
اختافات مدیریت شود تا به درگیری و تشنج 
منجر نشود، همانگونه که بزرگان فقه، فلسفه 
و عرفان در ح���وزه ها در طول تاریخ با وجود 
اختافات، هم���واره برای خدا به معنای واقعی 

کلمه اتحاد داشتند.
ایشان همچنین طاب جوان را به ادب و 
اطاعت از بزرگان حوزه ها و مراجع تقلید توصیه 
مؤکد کردند و افزودن���د: بزرگان حوزه نیز در 

مقابل طاب جوان، حلم و تحمل داشته باشند.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به مطالبی که برخی برادران 
و خواهران طلبه بیان کردند، گفتند: این مطالب 
که با تعابیر خوب و به صورت کارشناسی بیان 
شد، حاکی از عمق فکری و سطح باای اندیشه و 
فهم، و حرکت و پیشرفت حوزه است که واقعًا 

تحسین برانگیز است.
حضرت آیت اه خامن���ه ای با تأکید بر 
لزوم مطالعه »منشور روحانیِت« امام خمینی)ره( 
از جانب طاب، به پیشنهاد یکی از طاب برای 
راه اندازی مرکز نوآوری حوزه اش���اره کردند و 
افزودند: استفاده از ظرفیت ها و خاقیت های 
طاب جوان و تأسیس یک بانک اطاعاتی از این 

ظرفیتها پیشنهادی بسیار خوب است.
ایشان با اس���تقبال از تخصص گرایی در 
رش���ته های مختلف حوزه های علمیه بویژه 
فقه، خاطرنش���ان کردند: فقه استخوان بندی و 
ستون فقرات زندگی اجتماعی و سیاسی است 
و تخصص گرای���ی در این زمینه نتایج خوبی 
خواهد داش���ت اما باید مراقب برخی عیوب 

تخصص گرایی نیز بود.
رهبر انقاب اس���امی با اشاره به مطالب 
یکی از طاب خواه���ر درخصوص جایگاه 

 اجتماعی خانم های طلب���ه، افزودند: حضور 
چند ده هزار طلبه فاضل خواهر در خانواده ها 
و در میان زنان جامعه، بسیار مغتنم است، ضمن 
آنکه باید از ظرفیت این طاب در مراکز رسمی و 

فرهنگی استفاده شود.
حضرت آیت اه خامن���ه ای همچنین 
حجت ااسام والمسلمین اعرافی مدیر حوزه های 
علمیه را ظرفیت بسیار مغتنمی برشمردند و با 
اشاره به سخنان ایشان درخصوص تدوین برنامه 
جامع برای حوزه علمیه، گفتند: باید تمرکز اصلی 

بر اجرایی و عملی شدن این برنامه، قرار گیرد.
پیش از س���خنان رهبر انقاب اسامی، 
حجت ااس���ام والمس���لمین اعرافی مدیر 
حوزه های علمیه سراسر کشور در گزارشی با 
اشاره به تحصیل ۱۵۰ هزار طلبه در حوزه های 
علمیه گفت: شورای عالی و همه مراکز حوزه 
مصمم هستند در پرتو اندیشه های امام راحل و 
رهبر انقاب، هدایت های مراجع عظام تقلید و 
بهره گیری از همه اندیشه های طاب، فضا و 
اساتید مسیر بالندگی و اعتای حوزه ها را هموار 

سازند و برنامه ریزی کنند.
در ابتدای این دیدار ۱۲ نفر از نمایندگان 

طاب، حجج ااسام:
-    حسین نظری، مبلغ و فعال قرآنی

-    سیدمحمدرضا آیت، طلبه خارج فقه
-    مهدی رضایی، پژوهش���گر و طلبه 

سطح ۴
-    علی احدی، مدیر مؤسسه تبلیغی – 

جهادی مصباح الهدی
-   سیدهادی س���اجدی، دکترای فلسفه 

علوم اجتماعی
-  مهدی مسائلی، استاد سطح ۲ حوزه

-   سیدمحمد هاشمی، طلبه خارج فقه و 
مسئول راهیان نور و فرمانده گردان

-    حسن یوسف زاده، دکترای ارتباطات و 
عضو هیأت علمی
و خانم ها:

-    صدیقه بهرامی، استاد حوزه و مبلغ
-   حمیده بّلو، طلبه سطح ۳ از نیجریه

-   افتخار یوسفی روشناوند، فارغ التحصیل 
سطح ۴ فقه

-   س���میه صیادی، طلبه سطح ۴ و فعال 
قرآنی

بر محورهای زیر تأکید کردند:
-    لزوم تأسیس مرکز نوآوری برای بروز 

خاقیت طاب جوان
-    تاکید بر نقش حوزه در گره گشایی از 
مشکات جامعه اسامی و لزوم ارتباط گسترده تر 

حوزه با مردم
-    اهمیت ایجاد سازوکار مناسب برای 

ارتباط مؤثر حوزه با مراکز علمی و دانشگاهی
-    لزوم ورود تش���کل های خودجوش 
انقابی به میدان های علمی با به کارگیری صحیح 

نیروها
-    لزوم تنظیم ساختارها و برنامه ها برای 

نقش آفرینی طاب خواهر
-    انتق���اد از چند ش���غله بودن برخی 

مسئوان
-    یادآوری مسئولیت مستقیم حوزه نسبت 

به زبان فارسی
-    انتقاد از بی توجهی برخی مسئوان به 

ظرفیت طاب و روحانیون
-    پیشنهاد راه اندازی اردوهای حوزه شناسی 

به منظور شناخت صحیح از زندگی طاب
-    انتقاد از ورود دیرهنگام حوزه به برخی 

مسائل اجتماعی
-    انتقاد از فقدان بسترهای ازم جهت 
حضور نظام من���د و نخبگانی حوزه در عرصه 

بین الملل
-    لزوم فرصت دادن به طاب جوان و 
نخبه برای پذیرش مسئولیت در گام دوم انقاب

-    توجه به تبیین الگوی خانواده محور به 
صورت شفاف و کاربردی

-    ضرورت کارب���ردی کردن علوم و 
پژوهش ها با توجه به نیازهای روز جامعه

-    اهمیت رصد نیازهای آینده اجتماع و 
تاش برای تولید الگوی اصیل حوزوی

-    لزوم تش���کیل بدنه کارشناسی جوان 
از می���ان طاب انقابی برای تدوین برنامه ها و 

ماموریت ها جهت تحقق گام دوم انقاب
-    انتقاد از نبود حساسیت ازم در میان 
مس���ئوان در مورد فضای مجازی و استفاده 

نکردن از ظرفیت های موجود در این عرصه
-    اهمی���ت تبلی���غ در فضای مجازی 
و ضرورت راه اندازی ش���بکه ملی اطاعات و 

حمایت از افسران جنگ نرم

مکتوب هفتهرهبر معظم انقاب: امروز وظیفه حوزه های علمیه سنگین تر از گذشته است

قدرالسهم ما در مسئوليت پذيري

تک سرنشين در خودرو نشسته بودم و از ديدن گره ي کور ترافيک 
بدخلقي مي کردم و دندان بر دندان مي ساييدم. اگر کسي غرولندهاي زيرلبي 
مرا مي شنيد، مي شنيد که  مي گفتم: »عجب وضعيتي! چه افتضاحي! آخر 
کي مي خواهد اين اوضاع درست شود!؟«. لحظه اي به خودم آمدم، گوش 
تيز کردم، شنيدم که همه ي ديگر رانندگان در خودروهاي ريز و  درشت و 
تک سرنشين و دوسرنشين همين را  مي گويند! کمي که تأمل کردم، ديدم 
گويا مخاطب اين اعتراض ها و شکوه ها خارج از دسترس و در فراسوي 
زمين و زمان است ! چرا که، هيچکدام از رانندگان که به قدر حداقل يک 
خودرو ترافيک ايجاد کرده اند، حاضر نيس��تند به خود بگويند: »اين چه 
اوضاعي ست که درست کرده اي!؟« گويي همه، دنبال خاطي خارج از خود 
مي گردن��د و انگار من يک نفر و يا او يک نفر که گره اي بر کوري ترافيک 

افزوده، نه سوار ماشين است و  نه عضوي از آحاد همين جامعه!
اين مثال را تعميم دهيد به ديگر نقاط جامعه و ديگر مش��کات و 
 نابساماني ها. مثاً وقتي من خريدار هستم، با شنيدن قيمت از سوي فروشنده 
سري به حيرت و اعتراض تکان مي دهم و  مي گويم: »عجب وضعي شده!«، 
و من همين که پشت ميز جوابگويي به ارباب رجوع مي نشينم، او را در اين   
پا  و  آن پا کردنش و معطلي بي جايش ماحظه نمي کنم و  نمي شنوم نجواي 
زير لبي اش را که: »عجب وضعي شده!«، و آن ارباب رجوع هم وقتي با 
عجله  و شتاب زباله اي را در همسايگي اش رها مي کند، غرولند همسايه را 
نمي شنود که: »آخر اين چه وضعي ست که شده!؟« و همين جور بگيريد، 

ببينيد اين دومينو کجا باز مي ايستد؟
در نگاه کان تر، دوگانه سازي ملت � دولت و يا بهتر بگويم، ملت � 
حاکميت، ناشي از همين فرافکني هاي غيرمسئوانه  است. تا زماني که ملت، 
دولت و يا حاکميت را يکپارچه مسئول هرآنچه نابساماني ست مي  داند و 
قدر سهم خود را در وظايف شهروندي ماحظه نمي کند، داستان پاسکاري 

مشکات برقرار خواهد بود.
سوال من از خودم اين اس��ت: در موقعيتي که حاکميت در انواع 
فشارهاي بيروني قراردارد و از چپ  و راست بر او از منجنيق فلک سنگ 
فتنه مي بارد، سنگ بازي و شن پاشي در چش��م او آيا خاف معرفت و 
 هوشمندي شهروندي نيست؟ همان گونه که رفق و مداراي حاکميت با آحاد 
ملت، نشانه ي خرد حکمراني و ضرورت ملک داري ست، موقع شناسي ملت 

در درک مشکات تحميلي نيز نشانه ي بلوغ است.
کساني که در تاکس��ي و مترو و  اتوبوس و صف ثبت نام خودرو، 
يکسره از آلماني ها و ويتنامي ها و ژاپني هاي بعد از جنگ مي گويند، آيا 
حاضرند به اندازه ي کدهايي که از اين س��ه ملت مي آورند، مسئوليت 
شهروندي خود را نيز بازنگري کنند و رفتارهاي همدانه، صبورانه و دور 
از گردوغبارپاشي در چشم يکديگر را از رفتارهاي آن سه قوم نيز اقتباس 
کنند؟ يک دور تاريخ بعد از جنگ را در سه کشور بخوانند و آنگاه يک سو 

بايستند و فقط بگويند: »آخر اين چه وضعي ست!«.
وضعيت هرچه هست، »شرافت« هر ايراني حکم مي کند که »حيثيت« 
حاکميتش را پاس بدارد و قيصريه اي را به خاطر دستمالي به آتش نکشد. 
بر رقيبان داخلي نيز فرض است، که در اين روزگار واقعاً حساس، در 

برابر تهديدهاي همه گير، دو واژه ي فوق را از قداست نيندازند. 

دكتر محمدعلي فياض بخش

شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه ای 
خطاب به کشورهای عضو برجام، با اشاره به این 
که "جمهوری اسامی ایران در طول یکسال گذشته 
و پس از خروج غیرقانونی ایاات متحده آمریکا 
از توافق برجام و نقض مصوبات شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، نهایت خویشتنداری را از خود 
نش���ان داده و به درخواست دیگر اعضای برجام 
فرصت قابل توجهی در اختیار آنها قرار داده است"، 
تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران در جهت صیانت 
از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق 
خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز 
۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود را در توافق 

برجام متوقف می کند.
در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان که 
در نامه های جداگانه هم از سوی حجت ااسام 
والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوري و 
رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای 
عضو برجام اعام ش���ده اس���ت به کشورهای 
باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات 
خود به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی فرصت 
داده شده و تاکید شده اس���ت: "در هر زمان که 
خواسته های ما تامین شود؛ ما هم به همان میزان 
اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم 
گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری اسامی 
 ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف 

خواهد کرد"
متن کامل بیانیه ش���ورای عالی امنیت ملی 

کشورمان به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
بیانیه شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسامی 

ایران
ش���ورایعالی امنیت ملی جمهوری اسامی 
ایران در جهت صیان���ت از امنیت و منافع ملی 
مردم ایران و در اِعماِل حقوق جمهوری اسامی 
ایران مندرج در بنده���ای ۲۶ و ۳۶ برجام، امروز 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ دستور توقف برخی اقدامات 
ایران را در توافق برجام صادر کرد. این تصمیم در 
نامه مهمی از سوی دکتر روحانی رئیس جمهوري 
و رئیس شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسامی 
ایران به سران کشورهای عضو برجام شامل آلمان، 

انگلیس، چین، روسیه و فرانسه اعام شده است.
اکنون یک سال از خروج غیر قانونی ایاات 
متحده آمریکا از توافق برجام و نقض مصوبات 
ش���ورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا 
می گذرد و آن کش���ور با قلدری تمام و برخاف 
تمامی اصول شناخته شده بین المللی تحریم های 
یکجانبه و غیر قانونی خود را مجددا اعمال کرده 
است. این زورگویی آشکار آمریکا متاسفانه با هیچ 
اقدام درخور و متناسب از سوی شورای امنیت یا 

اعضای باقیمانده در برجام مواجه نشده است.
جمهوری اس���امی ایران در طول یک سال 
گذشته نهایت خویشتنداری را از خود نشان داده 
و به درخواست دیگر اعضای برجام فرصت قابل 
توجهی در اختیار آنها قرار داده اس���ت تا اثرات و 
تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. در این 
مدت »کمیسیون مشترک برجام« دو بار در سطح 

معاونین و دو بار در س���طح وزرای امور خارجه 
تشکیل شد و کشورهای باقیمانده در برجام در این 
جلسات به صراحت اذعان کردند که رفع تحریم ها 
و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله، بخش 
حیاتی از برجام است. آنها متعهد شدند که برای 
تحقق این هدف »راه حل های عملی« به منظور 
عادی سازی و حتی ارتقای همکاری های اقتصادی 

با ایران طراحی کنند.
متاسفانه این حس���ن نیت و خویشتنداری 
هوشمندانه مردم ایران بی پاسخ مانده و غیراز صدور 
بیانیه های سیاسی، هنوز هیچ ساز و کار عملیاتی 
برای جبران تحریم های آمریکا مستقر نشده است. 
بنابراین، جمهوری اسامی ایران برای تامین حقوق 
خود و بازگرداندن توازن به مطالبات طرفین در این 

توافق، گزینه ای غیر از »کاهش تعهدات« ندارد.
از این جهت ، اعام می کند که جمهوری 
اسامی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد 
به رعایِت محدویت های مربوط به نگهداری ذخائر 
اورانیوم غنی شده و ذخائر آب سنگین نمی داند. 
به کشورهای باقیمانده در برجام۶۰ روز فرصت 
داده می شود تا تعهدات خود را به ویژه در حوزه 
های بانکی و نفتی عملیاتی کنند. چنانچه در این 
مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات ایران 
را تامین کنند، در مرحله بعدی جمهوری جمهوری 
اسامی ایران رعایت محدودیت های مربوط به 
سطح غنی س���ازی اورانیوم و اقدامات مربوط به 
مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک را هم متوقف 
خواهد کرد. در هر زمان که خواسته های ما تامین 

شوند، ما هم به همان میزان اجرای مجدد تعهدات 
متوقف شده را از سر خواهیم گرفت اما در غیر این 
صورت، جمهوری اسامی ایران مرحله به مرحله 

اجرای تعهدات دیگر را متوقف خواهد کرد.
جمهوری اس���امی ایران آمادگی دارد به 
مشورت های خود با اعضای باقیمانده برجام در 
تمامی سطوح ادامه دهد اما نسبت به هر اقدام غیر 
مسئوانه، از جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت 
ملل متحد یا اِعمال تحریم های بیشتر، عکس العمل 
قاطع و سریع نشان خواهد داد. رئیس جمهوری 
اسامی ایران در نامه خود به سران کشورهای برجام 
به صراحت نوع واکنش جمهوری اسامی ایران را 

خاطر نشان کرده است.
اکنون جمهوری اسامی ایران حجت را بر 
کشورهای عضو برجام و بر جامعه بین الملل تمام 
کرده است. ما با حسن نیت وارد مذاکرات هسته ای 
شدیم، با حسن نیت توافق کردیم، با حسن نیت 
توافق را اجرا کردیم و پس از خروج آمریکا با حسن 
نیت زمان کافی در اختیار دیگر اعضای برجام قرار 
دادیم. حال نوبت کشورهای باقیمانده در برجام 
است که حسن نیت خود را ثابت کنند و قدم های 

جدی و عملی برای حفظ برجام بردارند.
پنجره ای که اکنون در برابر دیپلماسی قرار 
دارد مدت زیادی  باز نخواهد بود و مس���ئولیت 
شکست برجام و هرگونه تبعات احتمالی آن به طور 
کامل بر عهده آمریکا و اعضای باقیمانده در برجام 

قرار خواهد داشت.
شورایعالی امنیت ملی ایران

 رئیس جمهوري، برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را به 
نفع منطقه و کل جهان و به ضرر دشمنان ایران برشمرد و تاکید 
کرد: تندروهای آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه به عنوان 

نیروهای ضدبرجام ، ضد ایران بوده و هستند.
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در 
جلسه هیات دولت و در سخنان مهمی اظهارداشت: ملت ایران 
پس از توافق و اجرای برجام، بار دیگر پای صندوق آرا آمد و 
این بار نه با ۱۸ میلیون بلکه با ۲۴ میلیون رای خود، تداوم راه 

اعتدال، تدبیر و تعامل سازنده با جهان را اعام کردند.
وي با بیان این که دشمنان ملت ایران از آغاز توافق برجام 
با آن مخالف بودند، اظهار داشت: تندروهای آمریکا، صهیونیسم 
و ارتجاع منطقه و همه آنهایی که ضد برجام بودند، ضد ایران 

هم بودند و هستند.
  رئیس جمهوري با اشاره به این که انتقاد با علیه برجام 
بودن تفاوت دارد، ادامه داد: هر کس���ی می تواند راجع به هر 
موضوعی نقد داشته باشد و این حق همه مردم است اما دشمنی 
با برجام مخصوص صهیونیست ها، ارتجاع منطقه و تندروهای 

آمریکا بود.
روحاني تاکید ک���رد: برجام به نفع منطقه و جهان و به 
ضرر دشمنان ایران بود و به همین خاطر آنها همه توان خود 
را از سال ۱۳۹۳ تا امروز به کار گرفتند تا این بنای شکوهمند را 

ویران کنند و فرو بریزند.
وي اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت جدید در 
آمریکا که مجموعه شرایط انتخابات یک شرایط نامتعارف و 
غیرمعمول در این کشور بود، این دولت باوجودی که با شعار 
صلح و این که سربازان خود را از منطقه خارج و به نفع ملت 
آمریکا کار و در مسیر حقوق و قانون حرکت خواهدکرد، از 

مردم رأی گرفت اما متأسفانه به تعهدات خود عمل نکرد.
گروه تندرو در کاخ سفيد

رئیس جمهوري ادامه داد: امروز گروه تندرویی که در 
داخل کاخ سفید بسیاری از امور را در دست دارد، حتی اختیار 
کار را از شخص رئیس جمهوري هم گرفته اند و از این شیوه نه 
تنها دولت فعلی آمریکا، بلکه مردم منطقه و حتی دوستان آمریکا 

در اروپا، کانادا و مکزیک هم در رنج  قرار دارند.
روحاني تصریح کرد: امروز همه آنهایی که متحد آمریکا 
بودند و همه صاحبان شرکت های تجاری و کارآفرینان دنیا در 
رنج هستند.در چنین شرایطی، صهیونیست و ارتجاع و گروه 
داخلی آمریکا به ویژه ایپک، فشار آوردند تا دولت آمریکا از 
برجام خارج بش���ود. وي ادامه داد: البته آمریکایی ها بیش از 
یکسال شعار می دادند و  بعد از دیماه سال ۹۶ بود که برای زیر 
پا گذاشتن تعهدات برجامی خود، امیدوارتر شدند که این در 

جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
 رئیس جمه���وري افزود: در پایان هم���ان دی ماه ۹۶ 
آمریکایی ها اعام کردند که ما از برجام خارج می ش���ویم 
و در ۱۸ اردیبهشت ۹7 هم از برجام خارج شدند به امید آن 
که تابستانی آنچنانی به قول خودشان برای ایران رقم خواهد 
خورد و بعد ۱۳ آبانی به عنوان نقطه عطف، کریسمس���ی با 
حضورش���ان در تهران و بدون این که جشن چهلمین سال 
انقابی در این کشور وجود داشته باشد که در تمام این مراحل 

دچار شکست شدند.
روحاني خاطرنشان کرد: آمریکا ابتدا می خواست با خروج 
از برجام ایران را وادار کند که روز بعد از برجام خارج شود تا 
پرونده را به شورای امنیت ببرد و بار از دوش آمریکا برداشته 

شود تا فشار بر ایران تشدید شود.
وي با بیان این که هنر ، تدبیر و هوشمندی نظام ایران این 
بود که در این دام نیفتاد و در زمین آمریکا بازی نکرد، گفت: 
وقتی دوستان ما و همچنین کشورهای اروپایی با تماس مستقیم 
حضوری، تلفنی یا ارسال پیام از ما درخواست کردند که به آنها 

مهلتی بدهیم ما هم به درخواست آنها پاسخ مثبت دادیم.

رئیس جمهوري افزود: به دلیل این که اتمام حجت کنیم و 
مردم ما بدانند که در کارها عجله نمی کنیم و حساب شده عمل 
خواهیم کرد و به دلیل این که می دانستیم و می دانیم برجام چقدر 
مهم است و ویرانی برجام چقدر برای منطقه و جهان خسارتبا ر 

است، به آنها پاسخ مثبت دادیم.
 روحانی تصریح کرد: قرار بود که چند هفته صبر کنیم که 
چند ماه صبر کردیم. دومرتبه آنها تماس گرفتند و از ما خواستند 
کمی بیشتر به آنها مهلت دهیم و ما باز هم این مهلت را به آنها 
دادیم و براساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام چهار نوبت با پنج 
کشور باقیمانده )دو مرتبه در سطح معاونین وزرا و دو بار در 

سطح وزرا ( در چارچوب برجام مذاکره کردیم.
وي با بیان این که ما از ساز و کار برجام استفاده کردیم 
و از لحاظ حقوقی قدم هایی که می بایست برداریم را برداشتیم، 
اظهارداشت: دوستان ما قدم های خوبی هرچند ناکافی در این 
مدت برداشتند و اروپایی ها از لحاظ زبان و تبلیغات، مواضع 
خوبی را در پیش گرفتند، اما در مقام عمل و به ویژه در بخش 

اقتصادی متأسفانه ناتوان بودند.

کدخدايي آمريکا از نظر اروپايي ها
رئیس جمهوري خاطرنش���ان کرد: یکب���ار دیگر در 
مصاحبه ای در سال ۹۱ گفتم که وقتی ما در سال ۸۲ و ۸۳ با سه 
کشور اروپایی مذاکره می کردیم، اروپایی ها دچار یک مشکل 
بودند و آن مش���کل باعث شد توفیق ما بسیار اندک باشد و 
آن مشکل این است که آمریکا را کدخدا می دانند و این تفکر 
اروپایی است که نمی گذارد آنها تصمیم قاطع برای منافع ملی 
خودشان اتخاذ کنند؛ البته از آن زمان تاکنون آن تفکر مقداری 
بهتر شده اس���ت و امروز دیگر کدخدایی آمریکا را در امور 
سیاسی و حقوقی قبول ندارند.  روحانی اضافه کرد: متأسفانه 
در بخش اقتصادی، شرکت ها و بانک های اروپایی همچنان 
آمریکا را کدخدا می دانند و این تفکر ناصحیح و نادرست باعث 
می شود نتوانند تصمیم درست برای منافع اروپا، منطقه و جهان 

اتخاذ کنند و متاسفانه زیر بار فشار خم می شوند.
وي با تاکید بر این که بیش از هفت ماه پیش در سازمان 
ملل متحد اعام کردم که استراتژی نظام، تعهد در برابر تعهد، 
نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید، اقدام در برابر اقدام 
است، گفت: امروز می خواهیم به آن سخنان عمل کنیم و بگوییم 

در چارچوب برجام ، اولین قدم قاطع خودمان را برمی داریم.
  رئیس جمهوري خاطرنش���ان کرد: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از سال ۹۴ تا امروز ،۱۴نوبت تأیید کرده که ایران 
به تمام تعهدات خود عمل کرده است و پنج کشور در تمام 
جلسات بعد از خروج آمریکا اعتراف کردند که ایران از همه 
منافع برجام نمی تواند استفاده کند. پس عدم توازن را همه قبول 
دارند. روحاني با تاکید بر این که »تکالیف در برابر حقوق« یک 
اصل بدیهی حقوقی است ، تصریح کرد: نمی شود یک کشوری 

به تکالیفی عمل کند ولی از حق خودش برخوردار نشود. این 
توازن حق و تکلیف همیش���ه باید محفوظ بماند و لذا طبق 
تصمیم شورای عالی امنیت ملی، صبح امروز از طرف من پنج 

نامه به سران پنج کشور باقیمانده در برجام ارسال شد.
 وي با اشاره به این که در این نامه ها به طرف هایمان اعام 
کردیم که یکسال به توصیه های شما صبر کردیم، تاکید کرد: این 
صبر ما یک قدرت بزرگ ملی و روحی ایران در تاریخ است 
و همان طور که مقاومت و دیپلماسی ما تاریخی است، صبر ما 

هم استراتژیک بود.
 رئیس جمهوري با بیان این که یکسال حوصله و صبر 
کردیم و به تمام تعهدات خودمان پایبند بودیم، تصریح کرد: 
امروز نمی خواهیم از برجام خارج شویم و همه مردم ما و جهان 
بدانند که امروز، روز پایان برجام نیست، اما روز گام جدید در 

برجام و در چارچوب برجام است.
 روحاني با اشاره به این که برجام در بندهای ۲۶ و ۳۶ 
به ما حق داده اس���ت که اگر طرف ما تعهد خودش را نقض 
کند، ما آن را در کمیسیون مشترک مطرح کنیم و یک زمانبندی 

پیش بینی کرده است که از آن زمانبند ی عبور کردیم و در سطح 
معاونین و وزرا آن کمیسیون مشترک تشکیل شده است، تاکید 
کرد: متأسفانه علی رغم این که اروپایی ها و دوستانمان بارها 
و بارها تأکید کردند که خروج آمریکا را به نحوی جبران و به 

تعهدات خود عمل می کنیم، در مقام عمل شاهد آن نبودیم.
وي با بیان این که امروز به سران پنج کشور اعام کردیم 
که از دو اقدامی که تاکنون انجام می دادیم، صرفنظر خواهیم 
کرد و این دو اقدام به یک بیان س���اده شامل دو فروش بوده 
است، تصریح کرد: هر زمان مواد غنی شده ما به ۳۰۰ کیلوگرم 
می رسید، اضافه بر آن را به کشوری می فروختیم و در قبال آن 
کیک زرد می گرفتیم. از امروز این فروش متوقف می شود و 
فروش دوم، فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین 
ما از ۱۳۰ تن تجاوز می کرد، آن مقدار اضافی را به کش���وری 

می فروختیم، امروز این فروش را هم متوقف می کنیم.
دو اقدام ايران  

رئیس جمهوري افزود: کل اقدام امروز جمهوری اسامی 
ایران توقف دو اقدام اس���ت و به یک معنا دو فروش را انجام 
نمی دهیم و اورانیوم غنی ش���ده و آب سنگین مان را از امروز 
نمی فروشیم. روحاني اظهار داشت: البته این اعام برای ۶۰ روز 
است؛ به طرف مقابل یعنی پنج کشور اعام کردیم اگر آنها 
ظرف ۶۰ روز پای میز مذاکره آمدند و با آنها صحبت کردیم و 
به نتیجه رسیدیم و به منافع اصلی مان مخصوصاً نفت و بانک 
به عنوان دو مورد از منافع مهم دست یافتیم، به نقطه اول و به 

شرایط ۱7 اردیبهشت ۹۸ برمی گردیم.
وي تاکید کرد: ولی اگر در پایان ۶۰ روز به نتیجه نرسیدیم 
دو اقدام دیگر را آغاز خواهیم کرد و آن دو اقدام این اس���ت؛ 

توافق در برجام بر این مبنا بوده است که غنی سازی خود را در 
سطح ۳.۶7 نگه داریم و از این اقدام خودداری می کنیم؛ یعنی 

دیگر سطحی برای ما مطرح نیست.
رئیس جمهوري افزود: رآکتور آب سنگین اراک بنا بود 
با مشارکت کشورهای ۱+۵ آن وقت در برجام، نوسازی شود و 
در مسیر راه بوده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ دومین 
اقدام این است که بعد از ۶۰ روز نسبت به اراک هم تصمیم 
خواهیم گرفت که برنامه قبل از توافق برجام  را ادامه دهیم و 
اراک را تکمیل کنیم و در مرحله دوم هم ۶۰ روز فرصت داده 
می شود و اگر به نتیجه نرسیدیم، اقدام بعدی مورد نظر ماست.

  روحانی یادآور شد: البته در پیامی که به پنج کشور دادیم 
به صراحت گفتیم که اگر بخواهند از این اقدام ما بهانه جویی 
بکنند و پرونده ایران را به شورای امنیت برگردانند با یک اقدام 
بسیار قاطعی روبرو خواهند شد و این اقدام قاطع را هم در این 

نامه برای پنج کشور توضیح دادم.
وي با تاکید بر این که راه ما کاماً مشخص است و مردم ما 
بدانند ما از برجام خارج نشدیم و برجام پابرجاست، خاطرنشان 
کرد: ما امروز آن روی س���که برجام را نشان می دهیم؛ همان 
برجامی که در بندهای ۲۶ و ۳۶ به ما می گوید که در صورت 
تخلف طرف مقابل، شما هم می توانید تعهدات خودتان را در 
هر سطحی بکاهید، ما امروز کاهش آن و نه خروج از برجام 
را اعام کردیم.  رئیس جمهوري تصریح کرد: به زبان ساده تر، 
ما احساس کردیم برجام نیاز به یک جراحی دارد و قرص های 
مسکن یکساله کافی نبوده، اقدام امروز ما جراحی برای نجات 
برجام است نه برای نابودی برجام و معتقدیم اگر ملت و نظام 
ما یکپارچه در این مسیر حرکت کند، دنیا پیام ملت ایران را به 

خوبی دریافت می کند.
روحاني با تاکید بر این که ما همچنان مرد صلح و مرد 
اعتدال هستیم، گفت: ما آغازگر نقض تعهدات نبودیم و آغازگر 
هیچ جنگی نخواهیم بود اما هیچ گاه تسلیم قلدری نشدیم و 
نخواهیم شد و در برابر هر متجاوزی پاسخ قاطع خواهیم داد، 
این فرهنگ ما ایرانیان است ، این فرهنگ اسام ماست و این 

راه پیامبر و ائمه ما و راه شهیدان ما است.
وي در ادامه خطاب به کشورهای دوست  و به پنج کشور 
باقیمانده، با تاکید بر این که در چارچوب برجام آماده مذاکره 
هستیم، گفت: نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه. برجام، 
همان برجام است و تغییر نمی کند، اما حاضریم برای اجرایی 
شدن بهتر آن و اجرای تعهدات شما و شکل اجرای تعهدات، 

پای میز مذاکره بنشینیم.
  رئیس جمهوري تصریح کرد: میز مذاکره را ترک نکردیم 
و شما هم مرتب به ما گفته اید که ما میز مذاکره را ترک نخواهیم 
کرد. آن قلدری که بنا ب���ود میز مذاکره را بهم بزند، تا امروز 

ناموفق بوده است.
نقش ايران در امنيت منطقه

روحاني با اشاره این که می خواهم به دوستان نکته دیگری 
را بگویم، اظهارداشت: قاعدتاً همه شما به نقش ایران در امنیت 
منطقه از خلیج فارس تا مدیترانه و از دریای خزر تا دریای سرخ 
مطلع هستید و می دانید. شما می دانید که نقش ایران در مبارزه با 
تروریسم در این منطقه تا چه حد بوده است و شما می دانید که 
اگر نقش ما نبود امروز تروریست ها در پایتخت های کشورهای 

اروپایی جوان می دادند.
 وي اضافه کرد: شما  نقش ما را در این که سیل مهاجرین 
را نگذاشتیم از این منطقه به سمت اروپا حرکت کند ، می دانید. 
پذیرای میلیون ها مهاجر بودیم و هستیم. شما می دانید که ما 
بزرگترین سنگر مبارزه با مواد مخدر بودیم و این ما بودیم که 
با چهار هزار ش���هید از نیروهای عزیز و جان برکف مان در 
مرزهای شرقی نگذاشتیم این همه مواد مخدر عبور کند و به 

کشورهای شما برسد.
بقیه در صفحه ۱۴

وزیر امور خارجه کش���ورمان 
خروج آمریکا از پیمان موش���ک های 
هسته ای میان برد)INF(  را به عنوان یک 
حرکت بسیار خطرناک از دید ایران و 
روسیه خواند و گفت که با یک دولت 

قانون شکن در آمریکا روبرو هستیم.
به گزارش ف���ارس، محمدجواد 
ظریف پ���س از دیدار با همتای روس 
در نشست خبری مشترک با سرگئی 
اوروف، ایران و روسیه را دو شریک در 

این منطقه و جهان و همسایه خواند.
وی افزود: موضوعات بس���یار 
گوناگونی را بررس���ی کردیم، روابط 
دوجانبه م���ا ام���روز در حوزه های 
مختلف دوجانبه پیش می رود، ساخت 
فاز دو و سه نیروگاه بوشهر علی رغم 

کارشکنی های آمریکا ادامه دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران بیان 
کرد: همکاری ما در زمینه ایزوتوپ های 
پایدار در فردو ادامه یافته است و سایر 
همکاری ها با دوس���تان روس برای 
همکاری در زمینه هسته ای علی رغم 
اقدامات آمریکا دنبال ش���ده است. 
همکاری های اقتصادی ما در حوزه های 
مختلف و همچنین در مسائل منطقه ای 

هم ادامه دارد.
وی گفت: م���ا در موضوعات 
منطقه ای و جهانی دیدگاه های نزدیک 

به هم داریم، در افغانس���تان خواهان 
صلح به دست افغان ها هستیم و ایران و 
روسیه مشورت های خیلی خوبی درباره 
افغانستان به صورت دوجانبه و چندجانبه 
داشتند و امیدواریم این مشورت ها به 
صلح در افغانستان و کمک به مردم و 
دولت افغانستان برای رسیدن به راه حل 

صلح آمیز بینجامد.
ظریف با بیان این که ما و روسیه در 
کنار مردم سوریه برای مقابله با تروریسم 
موفقیت های بیشماری را داشتیم، اظهار 
داشت: بعد از آن در کنار ترکیه، برای 
رسیدن به یک راه حل سیاسی همکاری 
کردی���م و اان هم معتقدیم همکاری 
سه جانبه آستانه فقط زمینه همکاری 
اس���ت که موضوع سوریه را به حل و 

فصل و پایان خشونت ها نزدیک کند.
وزیر خارجه بیان کرد: امیدواریم 
دیگران هم این واقعیت را به رسمیت 
بشناس���ند و تاش نکنند به خاطر 
ماحظات کوته بینانه سیاس���ی، روند 

آستانه را با مخاطره روبرو کنند.
به گفته ظریف، ای���ن روند با 
سرعت خوب به پیش می رود و جلسه 
اخیر آستانه پیشرفت های خوبی را در 

زمینه های مختلف شاهد بوده است.
 ظریف بیان کرد: در موضوعات 
مربوط به منطقه، تحواتی که در شمال 

آفریقا و یمن اتفاق می افتد و اقدامات 
مخرب آمری���کا در منطقه و جهان 
گفتگو کردیم. خروج آمریکا از پیمان 
 )INF( موشک های هسته ای میان برد
به عنوان یک حرکت بسیار خطرناک 
از طرف ما دیده می ش���ود، همان طور 
که خروج آمریکا از برجام توسط ما و 
روسیه به عنوان یک حرکت خطرناک 

دیده می شود.
وی همچنین گفت: دولت کنونی 
آمریکا ظاهرا هیچ تعهدی به هیچ توافق 
بین المللی ندارد و یکی پس از دیگری 
از توافق هاي متعدد خارج شده است.
در برجام، INF، نفتا و ...با یک دولت 

قانون شکن روبرو هستیم.
ظریف تصریح کرد: ایران در طول 
یک سال گذش���ته علی رغم اقداماتی 
که آمریکا ک���رده در اجرای تعهداتش 
در چارچوب برجام باقی مانده است. 
تصمیم امروز ایران برای اجرای برجام 
اس���ت نه بر خاف برجام و اقداماتی 
که ما متوقف کردیم اقداماتی اس���ت 
که براساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام حق 
آن را داشتیم. ضمن این که تحریم های 
جدیدی که آمریکا چهارم ماه می اعمال 
کرد، اجرای این مفاد را غیرممکن کرده 
بود و این نشانگر آن است که آمریکا 
به دنبال این است که با برجام برخورد 

مخربی را که داشته است ادامه دهد.
 رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
افزود: ما نقش روسیه را به عنوان عضو 
موثر در رسیدن به نتیجه در برجام را 
همواره مورد تأیید و تشکر قرار دادیم، 
امروز نقش روسیه در گروه باقیمانده از 
برجام نقش برجسته ای است و دوستان 
روس ما در کنار دوستان چینی ما با ایران 
همکاری خود را ادامه دادند، همان طور 
که حقوق بین الملل آنها را موظف کرده 

است که این روابط را داشته باشیم.
وی گفت: س���ایر کش���ورها 
مخصوصا اعضای اروپایی برجام تاکنون 
نتوانستند به تعهدات خودشان در برجام 
عمل کنند. اان فرصت کوتاهی برای 
باقیمان���دگان در برجام به خصوص 
کشورهای اروپایی است که تعهداتی 
که آقای اوروف به آنها اش���اره کرد و 
تعهداتی که وزرای خارجه آنها در ماه 
ژوئن و سپتامبر انجام دادند، تعهداتی که 
معاونان وزرای خارجه آنها مکررا اعام 
کردند را اجرا کنند و اگر این تعهدات 
اجرا شود، ما می توانیم ادامه حیات برجام 

را تضمین کنیم.
ظریف با بیان این که ما، روسیه و 
چین و به ویژه روسیه را به عنوان یک 
شریک درازمدت می بینیم که روابط آن 
با ما در قالب روابط دوجانبه و بین المللی 

کاما متفاوت است، تصریح کرد: به 
همین دلیل من نامه آقای روحانی به 
آقای پوتین را شخصا آوردم که اینجا 

تقدیم کنم.
راه  هاي��ی ب��رای دور زدن 

محدوديت های آمريکا
وزیر خارجه روسیه هم در این 
کنفرانس خب���ری تاکید کرد که تهران 
و مس���کو به دنبال راه هایی برای دور 
زدن محدودیت های غیرقانونی آمریکا 

هستند .
 سرگئی اوروف با بیان این که 
خروج آمریکا از توافق هسته ای، برجام 
را آسیب پذیر و شکننده کرده است، 
افزود: امضا کنندگان اروپایی این توافق 
باید همه تعهدات خود را انجام بدهند.

وی درباره سازوکار مالی اینستکس 
که کشورهای اروپایی ایجاد کرده اند، 
گفت: مکانیسم اینستکس کم اثرتر از 
آن چی���زی بود که ابتدا برنامه ریزی و 

طراحی شده بود.
 اوروف درباره سوریه هم اظهار 
نظر کرد و حضور نیروهای آمریکایی در 

خاک سوریه را غیرقانونی خواند.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که 
واش���نگتن به منظور ایجاد شکاف در 
سوریه تاش می کند کردها را به مناطق 

عرب نشین منتقل کند.

شکايت ديوان محاسبات کشور از بخشنامه 
رئيس جمهوری رد شد

به موجب رأی هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، 
شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۳7۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ 

رئیس جمهوری رد شد.
 فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی دولت اعام کرد: به موجب رأی هیات 
تخصصی اداری و امور عمومی  دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور 
مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۳7۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶رئیس جمهور محترم رد شد.

بخشنامه مذکور مصوب و اباغی رئیس محترم جمهوری اسامی ایران مقرر 
می دارد:  »در اجرای اصل )۵۳( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و با عنایت به 
مفاد ماده )۹۴( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران و همچنین 
به استناد ماده )۳( و بند »ز« ماده )۱( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت، تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد )۴ و ۵( قانون مدیریت 
خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع ماده )۱۸( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل )۴۴( قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اباغ این بخشنامه، تمامی حساب های بانکی خود اعم از 
حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود کنند. 
عدم اقدام شرکت های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه 
عمومی تلقی می شود. دیوان محاسبات کشور با طرح شکایتی نسبت به بخشنامه یاد 
شده نزد دیوان عدالت اداری مدعی شد که بخشنامه مذکور برخاف قلمرو شمول 
مندرج در قوانین فوق الذکر از حیث محدود کردن استثنائات به بانک ها و بیمه های 
دولتی، به منزله ورود در حوزه تقنین محسوب می شود و با توجه به مغایرت آن 
با مفاد ماده )۳( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 

همچنین ماده )۱۲۲( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه قابل ابطال است.

فرمانده س���پاه پاسداران انقاب 
اسامی این ارگان نظامی را لنگرگاه 
ثبات و آرامش جامعه خطاب کرد و 
گفت: در اوج تقابل با اس���تکبار قرار 
داریم و دشمنان دیگر توان و ظرفیتی 

برای فعال کردن ندارند.
به گزارش روابط عمومی سپاه، 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی 
دیروز در آیین تکریم و معارفه معاون 
بازرسی سپاه، به تقابل استکبار جهانی 
با انقاب اسامی اشاره کرد و اظهار 
داشت: دشمنان انقاب اسامی امروز 
آرایش جنگی هم���ه جانبه ای را در 
عرصه های اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی 
و نه الزاما فیزیکی علیه ما گرفته اند. وی 
افزود: دشمن همه ظرفیت های ازم را 
از ارع���اب و تهدید نظامی تا تحریم 
اقتصادی و عملی���ات روانی با هدف 
القای ناامیدی و شکستن استقامت و 
عزم راسخ نظام و ملت ایران در پیگیری 
اهداف و آرمان های بلند خود به کار 
بسته است و رسالت سنگین امروز ما 
این است که راه های غلبه را بر دشمن 

ببندیم. 
 سامی با تاکید بر این که سپاه 
امروز سپاهی در قامت شکست دادن 
دشمنی با ائتاف جهانی است، گفت: 
رسالت س���پاه ناامید کردن دشمن در 
دستیابی به اهداف و توطئه های شوم 

خود علیه انقاب اسامی و ملت ایران 
است که بحمداه تاکنون هم این مهم به 

بهترین شکل صورت گرفته است.
وی با بیان این که پیشانی جنگی 
نظام در تمامی ابعاد گسترش یافته است، 
خاطرنشان کرد: دشمنان ما بیش از هر 
زمانی خسته، افس���رده، ناامید و ناکام 
هستند، اما تهدید را رها نکرده اند و هر 
گذرگاهی از عرصه اقتصادی وعملیات 
روانی تا ناامن سازی مرزها را به میدان 
مقابله با جمهوری اسامی ایران مبدل 
کرده اند؛ بنابراین امروز در اوج تقابل با 
استکبار قرار داریم و دشمنان دیگر توان 
و ظرفیتی برای فعال کردن ندارند. فرمانده 
کل سپاه با تاکید بر این که باید تمام 
زوایای دف���اع را محکم کنیم ،گفت: 
برخورداری از رهبری حکیم ، الهی و 
دشمن شناس که از عمق تفکر و نیات 
دشمنان آگاه اس���ت و انقاب را در 
پیچیده ترین ش���رایط و سخت ترین 
موقعیت ها در برابر دشمنان هدایت 
کرده است، اطمینان قلبی و ایمان حقیقی 

برای ما ایجاد می کند.  
فرمانده کل س���پاه در پایان این 
مراسم با تقدیر از تاش های و زحمات 
سردار سرتیپ پاسدار ربیعی در مدت 
تصدی مسئولیت، سردار سرتیپ پاسدار 
رضا س���لیمانی را به سمت معاونت 

بازرسی سپاه منصوب کرد.

 حضور يادگار گرامي امام در منزل 
استاد سيد مهدی طباطبايی

به گزارش جماران، همزمان با اولین سالگرد رحلت استاد اخاق حجت ااسام 
 و المسلمین سید مهدی طباطبایی،آیت اه سید حسن خمینی یادگار گرامي امام 

سه شنبه شب با حضور در منزل آن مرحوم، با خانواده ایشان دیدار کرد.

 اقامه نماز جمعه تهران به امامت 
حجت ااسام والمسلمين حاج علی اکبری

يادداشت

مصائب اقتصاد عوامزده

متأسفانه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي در يک اقدام کامًا 
شتابزده و احساسي و با عرض تأسف فراوان تا حدي عوامگرايانه و شايد 
هم لجوجانه به بهانه جلوگيري از اقدام خودسرانه دولت براي افزايش قيمت 
بنزين و س��هميه بندي آن، به دنبال تصويب طرح دو فوريتي درخصوص 
ممنوعيت سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين و گازوئيل تا پايان سال 98 

هستند.
جالب آنکه در س��ال رونق توليد آنهم با وقوع يک حادثه طبيعي و 
رويداد پيش بيني نشده، درست در نخستين روزهاي سال که بخش مهمي از 
جمعيت کشور را از کار و زندگي انداخت و هزاران ميليارد تومان خسارت 
برجاي گذاشت، همه بخوبي مي دانيم که بيش از هر زمان ديگري به بودجه و 
درآمد نياز داريم. در شرايط سخت تحريمي به سر مي بريم و درآمد نفت ما 
هم خيلي کم شده و مي شود و جبران خسارت سيل به هزاران ميليارد تومان 
پول محتاج است. و باز کاماً پيداست که قاچاق و رانت و فساد ناشي از 
يارانه غيرقابل قبول سوخت، چه خسارت جبران ناپذيري به کشور و ملت 
وارد آورده و مي آورد و با همه اين دانسته ها و فهم دقيق همه اين واقعيت ها 

از تصميم گيري درست واهمه داريم.
مطمئن باشيد هفته ها و ماههاي طواني سيل زدگان کشور با آثار و 
تبعات فراوان سيل درگير خواهند بود و از اين پس وقتي اوضاع کمي آرام 
گرفت، در مراجعه به دولت و بانک و اين اداره يا آن اداره فراوان خواهند 
شنيد که بودجه نداريم. بودجه نيامده، درخواست داديم، منتظر اعتباريم و... 
جمعيت فراواني خانه و کاش��انه خويش را از دست داده اند. بيمارستانها، 
درمانگاهها، مدارس، جاده ها و راههاي زيادي بايد ترميم شوند و يا دوباره 
ساخته شوند. هزاران خانه خرابه شده و بايد دوباره ساخته شود و همه اينها 
پول مي خواهد و اينها جداي از هزاران تن محصول کشاورزي است که 
هنوز زير آب است و درآمدي نصيب هزاران کشاورز نخواهد کرد. آري 
درست در چنين اوضاع و احوالي که قرار بود همه چيز در خدمت توليد 
و رونق توليد و کمک به مردم سيل زده باشد و با وجودي که استارت آغاز 
اصاحات ساختاري اقتصاد از جمله مقابله با کسري بودجه دولت و کاهش 
وابستگي به درآمدهاي نفتي طبق دستور رهبري و توافق سران قوا در جلسه 
اقتصاد مقاومتي و از همان روزهاي قبل از سال زده شده بود و مقرر شد که 
در ماههاي آغازين سال با اصاح قيمت سوخت و از جمله بنزين و گازوئيل 
اين حرکت آغاز شود، به محض يک هجوم همه جانبه به پمپ بنزين ها که 
نشت خبر آغاز سهميه بندي از طريق فضاي مجازي و نا پختگي در نحوه 
اطاع رساني و اجراي آن باعث و باني آن بود، به يکباره همه عقب نشستند. 
وزارت نفت گفت که ما نبوديم. دولت گفت ما نبوديم. مجلس گفت ما خبر 
نداشتيم و...خاصه معلوم نشد که پس کي بود و چه بود که يکمرتبه چنين 
شد؟يکي ازمسئوان رسانه اي وزارت نفت بازداشت مي شود که اين خبر 

را کي به رسانه ها داده؟ 
سخنگوي قوه قضائيه هم اعام مي کند که بعد از بازپرسي از بازداشتي 
مربوطه وقتي علت انتشار اين خبر دروغ را پرسيدم گفت که يک مقام باادستي 
اين خبر را داده و... و خاصه هيچ چيز معلوم نشد و هيچکس نفهميد. در اين 
ميان عده اي از مجلس هم که معموًا  در اين هفته ها و ماهها نمي خواهند هيچ 
لکه اي دامانشان را بگيرد و هيچ گردي برچهره هيچ نماينده اي بنشيند که روي 
درصد رأيشان در اواخر سال اثر بگذارد تا در نظر عوام بد جلوه کنند، خواسته 
يا ناخواسته تمام قد در برابر استارت آغاز اصاحات ساختاري ايستادند و 
چون بسياري از موارد بر مدار پوپوليسم قرار گرفت، ابتدا کل طرح را معلق 
نگهداشتند و حال هم در حرکتي عجيب تر و عوامگرايانه تر مي خواهند کامًا 
افزايش قيمت بنزين و گازوئيل را ممنوع کنند تا همه برايشان کف بزنند و 
بخاطر خدمتي که مثاً به طبقات ضعيف و محرومان جامعه صورت داده اند 
يک عمر دعاگويشان شوند! دولت هم که اينروزها از هر طرف به طرفش تير 
فتنه مي بارد و بخاطر اشتباهاتش البته کاري  کرده که کمتر کسي هم جرئت 
مي  کند از او دفاع کند. اصًا دوست ندارد مسئوليت هيچ اتفاقي را بر عهده 
بگيرد و کار خود را از اينکه هست هم خرابتر کند. در اين ميان اما گويي هيچ 
عقل سليم يا شجاع دل بي باک و يا عاقل دورانديش و مجاهد و نيک نفس و 
دلسوزي نيست که جرئت کند و بگويد به هر حال سالهاست که قرار است 
کاري در اين کشور صورت گيرد تا اين اقتصاد و اين جامعه فلک زده از تورم 
مزمن، رکود و بدتر از آن رکود تورمي، دالي و رانت خواري و فساد، فاصله 
وحش��تناک طبقاتي و بدهي و کسري بودجه خنده دار و هميشه روبه تزايد 
دولت، مزيت سرشار واسطه گري و دالي و عدم مزيت نسبي سرمايه گذاري 
در توليد و خاصه از مشکل بيکاري و بي عنايتي و بي توجهي به بخش توليد 
رهايي يابد و اش��تغال رونق گيرد. بايد از جايي شروع کرد. اگر قرار باشد 
هر بار با يک صف شلوغ در پمپ بنزين و يا چند اعتراض در جلوي يک 
موسسه اعتباري و يا نصب چند پاکارد مقابل يک بانک و در يک کلمه با 
هر فشار کوچک يا بزرگ اجتماعي  ناگزير به عقب نشيني از مواضع اصولي 
و حرکت هاي توس��عه اي و نجات بخش اقتصاد کشور گردد و بدتر از آن 
نهاد هاي تصميم ساز هم تسليم همين فشار شوند، بايد فاتحه هر جراحي و 
اصاح اقتصادي را در کشور خواند و همچنان از کنار امراض و بيماري هايي 
که هر روز سرطاني تر و وخيم تر مي شوند بي تفاوت گذشت و منتظر مرگ 

تدريجي اقتصاد کشور نشست. 
البته يکي از دايل بروز چنين وضعيتي کاهش اعتماد عمومي و نيز 
آستانه تحمل ملت است که واقعاً در موارد عديده اي خود را بي پناه و دولت 
را بي تفاوت مي بينند اما اگر همين مردم ببينند که عدم النفع ناشي از يارانه 
وحشتناک تنها بنزين و نفت گاز، در خوش بينانه ترين حالت رقمي حدود 
1800 ميليارد تومان در روز اس��ت که تنها با بودجه يک ماه آن مي توان 
خسارات تمام سيل زدگان را پرداخت و با بودجه 6 ماه آن مي شود يارانه 45 
هزار توماني را به 200 هزار تومان براي هر نفر رساند تا خودشان هر چقدر 
مي خواهند بنزين استفاده کنند و اين پول را به زخم ديگري از هزار زخم 
ديگر زندگي خود بزنند و يا هزار کار ديگر که قطعاً از دود کردن اين پول در 
ريه هاي شهرهايمان بهتر است، در برابر سياست هاي دولتشان و مسئوانشان 

بي تفاوت نخواهند ماند.

فتح اه آملی

رئيس جمهوري اعام کرد:  مهلت 60  روزه ايران به کشور هاي 4+1

ظريف :   امروز نوبت دنياست که به تعهدات خود در قبال ما عمل کند بيانيه مهم شورای عالی امنيت ملی  :  ايران برخی اقدامات خود را در توافق برجام متوقف می کند

فرمانده سپاه: در اوج تقابل با  استکبار هستيم

  نماز عبادی- سیاسی جمعه این 
هفته تهران به امامت حجت ااسام 
والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری 

برگزار می شود.
به گ���زارش  روابط عمومی و 
امور بین الملل س���تاد برگزاری نماز 
جمعه تهران، در این مراس���م که از 
ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه با قرائت زیارت 
آل یاسین و تاوت آیاتی از کام اه 
مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود، 

حجت ااسام والمسلمین علیرضا 
پناهیان با موضوع »نقش حکومت در 
رشد معنوی جامعه« پیش از خطبه ها 

سخنرانی می کند.
حجت ااس���ام والمسلمین 
عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هال احمر دیگر سخنران  
پیش از خطبه این هفته نمازجمعه تهران 
است که به مناسبت روز جهانی هال 

احمر سخنرانی می کند.



مراسم رونمایی از تندیس چهار 
تن از شعرا و مفاخر فرهنگی ایران در 
محوطه سفارت کشورمان در مسکو 
با حضور محمد جواد ظریف وزیر 

امور خارجه برگزار شد.
به گزارش  ایرنا، این مراس���م 
روز گذشته با حضور محمد جواد 
ظریف وزی���ر امور خارجه، مهدی 
سنایی سفیر جمهوری اسامی ایران 
در روسیه و جمعی از سران نهادهای 

ایرانی برگزار شد.
ش����اعرانی که از تندیس آنها 
رونمایی شد شامل رودکی پدر شعر 
پارسی، حافظ غزلسرای بزرگ ایران، 
س����عدی شاعر و حکیم و فردوسی 
حماسه سرای بزرگ ایران می باشند. 
این پروژه طی چند ماه گذش���ته به 
همت س���فارت جمهوری اسامی 
ایران طراحی و اجرا گردیده است.

ازجمله اقدامات قبلی سفارت 
در زمینه نصب تندیس مفاخر ایران در 
روسیه می توان به نصب و رونمایی 
مجسمه خیام شاعر پرآوازه ایران در 
ش���هر آستراخان در دو سال پیش از 

این اشاره کرد.
همچنین نصب سردیس چهار 
تن از شعرا و مفاخر فرهنگی ایران 
در شهرهای وادی قفقاز، مخاچ قلعه، 

نیژنی نووگراد و سن پترزبورگ در 
دستور کار سفارت قرار دارد که در 

آینده نزدیک اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است که 20 سال پیش 
از ای���ن نیز با پیگیری طرف ایرانی 
مجسمه فردوسی در محل کتابخانه 

ادبیات خارجی مسکو نصب شد.
آلبوم تصاویر س���فرای ایران 
در روس���یه از ابت���دا تا امروز )طی 
مح���دوده زمانی بیش از چهارصد 
سال( پروژه دیگری است که از آن 
رونمایی می گردد. این آلبوم ش���امل 
تصاویر سفرا در دوره سفارت آنها 
در روسیه می باشد و حاصل جستجو 
در آرشیوهای مختلف است که کلیه 

س���فرای ایران در روس���یه از زمان 
تاسیس سفارت مقیم در این کشور 

دربرگرفته است.
مرمت ساختمان قدیمی سفارت 
و آثار ارزش���مند تاریخی و هنری 
موجود در آن طی یک س���ال و نیم 
گذشته انجام شده و تزئینات داخلی 
بنا و اشیاء نفیس آن توسط تیمی از 
استادکاران ایرانی مرمت شده است.

گفتنی است ساختمان قدیمی 
سفارت ایران در مسکو که بیش از 
200 سال قدمت دارد در سال 1816 
بنا ش���ده و از سال 1921 سفارت 
 ایران در این س���اختمان استقرار 

یافته است.

3 اخبار داخلي

اعام زمان و نحوه ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه 

دندانپزشکی
س���ی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه دندانپزشکی، در 
روز دوشنبه ۴شهریور 98در قالب آزمون کتبی و در روزهای سه شنبه 
و چهارشنبه و پنجشنبه ۵تا ۷شهریور ماه در قالب آزمون شفاهی برگزار 

می شود.
به گزارش ایس���نا، بر اس���اس اعام مرکز سنجش پزشکی وزارت 
بهداشت، کلیه داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات 
)کلیه واحدها و پایان نامه( به پایان رسانده اند، باید از روز شنبه 18خرداد 
تا ش���نبه 2۵خردادماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به 
نشانیhttp://www.sanjeshp.ir ثبت نام کنند. همچنین کلیه داوطلبان 
باید نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه توزیع نیروی انسانی، 
تعهدات و خدمات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 
آدرسhttp://tarh.behdasht.gov.irاقدام کنند.به گزارش ایسنا، محل 
برگزاری این آزمون، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

به نشانی کارگر شمالی- بااتر از انرژی اتمی است.
 هیچ یک از واحدهای دانشگاه آزاد تعطیل نخواهدشد

رئیس دانشگاه آزاد اعام کرد: هیچ یک از واحدهای دانشگاه آزاد را 
تعطیل نخواهیم کرد. ما اعتقاد داریم واحدهای دانشگاه در هر شهری که 
هستند باید به حیات خود ادامه دهند.محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با 
مهر با اشاره به جلسه روز گذشته با وزارت علوم درباره تجمیع یا بعضًا 

جمع آوری واحدهای کوچک دانشگاه آزاد در شهرستان ها گفت: هیچیک 
از واحدهای دانشگاه آزاد را تعطیل نخواهیم کرد.وی ادامه داد: بلکه در 
مأموریت واحدها و متناسب سازی آنها با اقتصاد شهری که در آن قرار 
دارند سیاست های توسعه ای به کار می گیریم.رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
افزود: ما اعتقاد داریم، دانش���گاه در هر شهر است حتماً باید باشد، ولی 
نبایستی جدا از شهر عمل کند.وی با بیان اینکه دانشگاه ها در هر شهر 
بایستی به اقتصاد شهر خود کمک کنند ، افزود: ما در حال پیگیری تحول 

واحدها بوده و به دنبال تعطیل کردن واحدها نیستیم .
 امتحانات پایه ششم هماهنگ برگزار می شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: نسخه اولیه 
شیوه نامه ارزشیابی توصیفی اصاح شده و به زودی در یک جمع علمی 

مجدداً اعتباربخشی خواهد شد . 
به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده در حاشیه دومین جلسه شورای 
عالی اقامه نماز اظهار کرد: امتحانات هماهنگ در پایه ششم برگزار خواهد 
شد و در مناطق سیل زده با تصمیمی که در شورای عالی آموزش وپرورش 
گرفته ش���ده اس���ت، در صورت لزوم سؤاات برای مدارس به صورت 
الکترونیکی ارس���ال می ش���ود . حکیم زاده در پایان بابیان اینکه در دوره 
ابتدایی با کمبود نیروی انس���انی مواجه هس���تیم، تصریح کرد: دانشگاه 
فرهنگی���ان اعام کرده که 20هزار معلم در اختیار آموزش وپرورش قرار 
خواهد داد و البته برای ۵0هزار معلم دیگر هم مجوز استخدام گرفته اند 
و امیدوارم با توجه به اینکه در سند تحول بنیادین آمده است که اولویت 
تخصیص منابع انس���انی با دوره ابتدایی اس���ت و چون این دوره پایه و 
فونداسیون آموزش وپرورش است درصدی از این نیروها در دوره ابتدایی 

به کار گرفته شوند .

تصاحب مدال طای جشنواره اختراعات 
ژنو توسط برگزیده المپیاد دانش آموزی نانو

یک���ی از برگزیدگان دوره های پنجم و 
ششم المپیاد دانش آموزی فناوری نانو موفق به 
کسب مدال طای چهل و هفتمین جشنواره 

اختراعات ژنو شد.
به گزارش ایس���نا، محمدرضا مجیدی یکی 
از برگزیدگان پنجمین المپیاد دانش آموزی فناوری 
نانو در چهل و هفتمین جشنواره اختراعات ژنو با 
ارائه طرح ساخت نوعی پماد پوستی محافظ در 
برابر اشعه ایکس موفق به دریافت مدال طا شد. 

مجیدی عاوه بر مدال طا، موفق به دریافت جایزه ویژه)Special Prize( این 
رقابت ها نیز شده است، جایزه ای که به صورت ویژه از سوی ۴0کشور به پروژه های 
منتخب اعطا می شود. وی که دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه گناباد است، 
کسب مدال نقره المپیاد بین المللی مخترعین سئول کره جنوبی و همچنین مدال برنز 

جشنواره اختراعات سیلیکون ولی آمریکا را نیز در  کارنامه خود دارد.
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هاشور

رمضان، بهار نیایش

نیاش یا مناجات، دینی ترین رفتار 
انسان ها اس���ت. هیچ گفتار و رفتار 
دیگری به اندازۀ مناجات با خدا، انسان 
را دینی تر و معنوی تر نمی کند. نیایش 
با خدا، سنت پیامبران و دوستان خدا 
بوده اس���ت؛ اما متأسفانه این بخش 
مه���م از دین و دین���داری، در میان 
مسلمانان معاصر، رنگ باخته است. 
توجه بی قاعده به جنبه های غیر معنوی 
دین، بسیاری از دینداران را از مهم ترین 
رسالت ادیان که نزدیک تر کردن انسان 

به خدا است، غافل کرده است؛ حال آنکه گام نخست در دینداری و 
مسلمانی، پیوند معنوی و روحی با خدا است. تا این پیوند نباشد، همۀ 
برنامه های دیگر دین، مرده و بی جان است. دین، یعنی خداپرستی، و 
خداپرس���تی بدون ارتباط معنوی با خدا ادعایی بیش نیست. از سوی 
دیگر، برای ارتباط معنوی با خدا، راهی آسان تر از نیایش وجود ندارد. 
در نیایش، ما حقیقت و ارزش های خود را آش���کار می کنیم؛ زیرا در 
نیایش روی س���خن با خدا اس���ت و آنگاه که با خدا سخن می گوییم، 
جایی برای دروغ و ریا و نیرنگ نیست. ما جز در محراب نیایش، نقاب 
همان گونه که  از چهره برنمی داریم و همۀ هستی و واقعیت خود را – 
هست - نشان نمی دهیم. آنگاه که رو در روی خدا می ایستیم، همانیم 
که هستیم. هر انسانی، به چنین لحظه هایی در عمر خود نیازمند است. 
حتی اگر خداپرست نبودیم، باید سنگی یا چوبی یا خورشید و ستاره ای 
برای پرس���تش! - می یافتیم تا در برابر او، خود را عریان کنیم و  را – 

خویشتن را – آنسان که هستیم – ببینیم.
گفت وگو با خدا، چنان روحیه ای به انسان می دهد که زندگی را برای 
او لذت بخش تر، و روح را برای معراج به ماورای آب و خاک، آماده تر 
می کند. در مناجات با خدا، آنچه مهم است حضور دل و صمیمیت در 
گفتار اس���ت. در محضر دوست، ترتیب و آداب چندانی نباید جست. 

زبان دل را باید گشود و چشم جان را.
خدایا،

بی تو زمین، تابوت زشتی ها است؛
با تو زمین، قرارگاه عاشقی ها است.

بی تو آسمان، عجوزۀ فرتوتی است که صبح تا شام، دفتر سرنوشت 
ما را سیاه می کند؛

با تو آسمان، شمعدان مهربانی ها است.
بی تو ابرها ش���بح های س���رگردان  در فراموش���خانۀ نکبت و 

بی عاری اند؛
با تو ابرها، چشمه های زال مسیحایی در خلوت مریم های نجیب تر 

از اشک اند.
بی تو نفس های من، خرناسه های ابلیس است؛

با تو هر نفس که از سینه برمی آورم، خوراک فرشتگان گرسنه است.
بی تو، نسیْم باد وحشی است؛

با تو بادهای ترانه خوان، شانه های زلف پریشان من اند.
بی تو هر واژه، پرچم گمراهی است؛

با تو واژه ها پیغمبران آگاهی و دانایی اند.
بی تو زندگی، بودن و افسردن است؛
با تو زندگی، بودن و بالیدن است.

بی تو مرگ، خانۀ آخر است؛
با تو مرگ، اول آشنایی ها است.

بی تو جان، سربار تن است و تن زنجیر روح، و روح نوحه خوان 
ویرانه های مرموز؛

با تو تن، گلستانۀ روح است و روح بازیگاه شادی  های تن.
بی تو بیزارم، بیمارم؛

با تو آموزگار مسیح در مدرسۀ معراجم.
بی تو من هیچ؛ بی تو من پوچ؛

با تو من پیش نماز هستی.
خدایا

هیچ حقیقتی را چندان پنهان نکردم که ایمانم را
که می دانم تو در پنهان، پیداتری

  رضا بابایی 

یادواژه استاد عباس کشتکاران منتشر شد
دهمین شماره مجله "واژه" یادواژه استاد 

عباس کشتکاران منتشر شد.
"یادواژه اس���تاد عباس کشتکاران" در 
برگیرنده مقاات و داس���تان های منتشرنشده 
عباس کش���تکاران، مقاات و داس���تان ها و 
شعرهایی در سوگ او و پاسداشت خدمات 
فرهنگی اش اس���ت. در این نش���ریه آثار و 
نوشته هایی از محمد رضا آل ابراهیم، حسن 
اجته���ادی، منصور اوجی، حمید باس���تانی 
پاریزی، محمد برکت، شاپور پساوند، محمد 
علی پیش آهنگ، هاشم جاوید، محمد مهدی 
جعفری، محمد رضا خالصی، منصور رستگار فسایی، علی سواری، زهرا شجیعی، 
یداه طارمی، عباس عسلی، امین فقیری، ابوالقاسم فقیری، عباس کشتکاران، 
کوروش کمالی سورستانی، محمد رضا محرری، محمد جعفر محاتی و محمد 
محمدی منتشر شده است.کوروش کمالی، مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
مرکز فارس درباره استادعباس کشتکاران نوشته است: زانوانی خسته، قامتی 
نیمه خمیده، دست هایی لرزان و تکیه زده بر عصا، نگاهی عمیق، هّمتی استوار 
و نََفس هایی که ُهرم فرهنگ ایران زمین، او را به فردای دیگر پیوند می داد، با 
وسعت قلبی که به درخشش مِهر بود و سخاوتی مثال زدنی، عباس کشتکاران 
را در قاب خاطره ها و یادمان ها به یاد می آورد؛  مانانامی که به قدم شوق، به 
پاسداشت فرهنگی هّمت  گماشت که با تار و پود خویش بدان مهر می ورزید 
و به گواه ایمان بدین باور تا واپسین دمان، عمر عزیز را بر این مهم به صرفه 
برد. یادواژه استاد عباس کشتکاران از سوی دانشنامه فارس و موقوفه و بنیاد 

فرهنگی خاندان شادروان زین العابدین کشتکاران منتشر شده است.

نشس����ت هیأت مدیره بنیاد 
علمي فرهنگي استاد دکتر بهادري 
با هدف بررس����ي راه های جذب 
کمک دانش آموختگان دانشگاه علوم 
پزشکي تهران برای توسعه و ارتقاء 
فعالیت هاي این دانش����گاه و اهداء 
یک قلم هدی����ه نقدي گروهي از 
ای����ن دانش آموختگان به این بنیاد، 
روز چهارشنبه در محل دفتر ارتباط 
با دانش آموختگان دانش����گاه علوم 

پزشکي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما اس����تاد 
دکتر مسلم بهادري، رئیس بنیاد علمي 
فرهنگي دکتر بهادري در ابتداي این 
نشست طي سخنان کوتاهي با تشکر 
از حضور اعضاي هیأت مدیره این 
بنیاد در این نشست، هرگونه فعالیت 
در خصوص افزایش کیفیت علمي و 
ارتقاء خدمات دانشگاه علوم پزشکي 
تهران را مورد س����تایش قرار داد و 
گفت: حضور شخصیت هاي بزرگ 
مانند سید محمود دعایي، سرپرست 
مؤسسه اطاعات و دکتر یحیي دولتي 
به عنوان باني خیر در این نشست، 

براي ما بسیار مغتنم است.
دکتر یحیی دولتی، عضو پیوسته 
فرهنگس����تان علوم پزشکی، استاد 
دانشگاه و بنیانگذار مرکز آموزش و 
پژوهش بیماری های پوست و جذام 

کشور است.
براس����اس این گزارش دکتر 
س����ید منصور گتمیري، قائم مقام و 
مدیرعامل بنیاد دکتر بهادري نیز در 
این نشست با اشاره به روند تأسیس 
دفتر ارتباط با دانش آموختگان علوم 
پزشکي تهران گفت: هدف این دفتر 
جذب کم����ک فارغ التحصیان به 
دانشگاه و برقراري ارتباط دوطرفه 
مانند همه دانشگاه  های دنیا است و 

چ����ون در بحث جذب کمک هاي 
علمي و مال����ي فارغ التحصیان به 
دانش����گاه به موانعي برخورد کردیم 
که یکي از آنها ممنوعیت کمک به 
دستگاه هاي دولتي است، با موافقت 
مدیریت بنیاد علمي فرهنگي دکتر 
بهادري، این بنیاد را به عنوان یک نهاد 
غیردولتي دراین خصوص به وزارت 
کشور معرفي کردیم تا بتوانیم حلقه 
کمک ها به دانش����گاه علوم پزشکي 

تهران را کامل کنیم.
وی همچنی����ن از گردهمایی 
فارغ التحصی����ان دانش����گاه علوم 
پزش����کی تهران مقی����م اروپا در 
بوداپست مجارستان در تاریخ 8 الی 
10 نوامبر سال جاری میادی و از 
تأسیس شعبات بنیاد دکتر بهادری در 
برخی از استان های کشور خبر داد.

بنا بر این گزارش، دکتر یحیي 
دولتي یکي از فعاان و خیران بخش 
غیردولتي در امور پزش����کي، بحث 
جذب کمک هاي فارغ التحصیان به 

دانش����گاه را فراتر از دانشگاه علوم 
پزش����کي ته����ران خواند و گفت: 
ت����اش کنیم این اقدام خیر به همه 
دانش����گاه هاي علوم پزشکي کشور 
تعمیم یاب����د و فارغ التحصیان هر 
دانش����گاه علوم پزشکي در سراسر 
کش����ور در این کار خیر پیش قدم 

شوند.
وي با اشاره به این که دانشگاه 
براي هر فارغ التحصیل به مثابه یک 
مادر اس����ت به مشاهدات خود در 
دانشگاه هاي خارج از کشور در این 
خصوص اشاره کرد و افزود: افزون 
بر یک سوم بودجه دانشگاه بزرگي 
مانند دانش����گاه هاروارد از طریق 
جذب کمک هاي فارغ التحصیان آن 

دانشگاه تأمین مي شود.
دکتر دولتي جذب کمک هاي 
فارغ التحصی����ان دانش����گاه علوم 
پزش����کي تهران را یک برنامه ملي 
نامید و یادآور ش����د: در اولین گام 
ام����روز مبلغ 1۷0 میلیون تومان  در 

قالب این برنامه جمع آوري شد که 
چک آن ب����ه مدیرعامل بنیاد دکتر 

بهادري تقدیم مي شود.
وي اظه����ار امیدواري کرد که 
این مبلغ به همت فارغ التحصیان 
دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 

آینده به 10 برابر افزایش یابد.
بر اس����اس این گزارش، دکتر 
بهرامي از استادان پیشکسوت دانشگاه 
علوم پزش����کي تهران نیز در این 
نشس����ت با نو و امیدبخش خواندن 
ای����ن حرکت، اظهار امیدواري کرد 
که اقداماتي از این دس����ت منشاء 
برکات در دانش����گاه علوم پزشکي 

تهران باشد.
وي ب����ا توصیف خصوصیات 
اخاقي و فعالیت هاي حرفه اي دکتر 
دولتي، ایشان را یک شخصیت علمي 
بین الملل����ي خواند و گفت: جلب 
اعتماد جامعه پزشکي و شاخص شدن 
در میان این جامعه کارآساني نیست و 
من همه این موفقیت هاي دکتر دولتی 

را مدیون رفتار اخاقي و خدادادي 
ایشان مي دانم.

دکتر بهرامي در بخش دیگري 
از س����خنان خود ضمن تمجید از 
خدمات افراد حاضر در این نشست 
به حضور سید محمود دعایي در این 
جمع اشاره کرد و بر نقش بي بدیل 
وي در هدایت درست مؤسسه عظیم 
اطاعات در طول ۴0 سال انقاب 
به رغم نوسانات مختلف تأکید کرد.

دکتر نصیري کاش����اني و دکتر 
فیروزي نیز در این نشس����ت طي 
سخنان کوتاهي همت و تاش هاي 
دکتر یحیي دولتي را در بحث جذب 
کمک فارغ التحصیان به دانش����گاه 

ستودند.
دکتر سید احمدیان، کارپرداز 
بنی����اد علمي فرهنگي دکتر بهادري 
نیز در پایان این نشس����ت با تشریح 
ارتباط و نیاز دوسویه دانش آموختگان 
و دانش����گاه، به خدمات معنوي، 
فرهنگي، علمي و مادي بنیاد اشاره 
کرد و گفت: کمک به دانش����جویان 
بي بضاعت، خرید تجهیزات پیشرفته 
پزش����کي و بازسازي کتابخانه ها و 
خوابگاه ه����ا ازجمله مهم ترین این 

خدمات مي تواند باشد.
به گفته وي فعالیت هاي مربوط 
به جذب و هزینه کردن کمک هاي 
فارغ التحصیان به دانش����گاه علوم 
پزش����کي تهران به صورت شفاف، 
برنامه ریزي خواهد ش����د و نیل به 
هدف اصلي یعني رس����اندن این 
کمک ها ب����ه مقصد نهایي اولویت 

اصلي است.
به گزارش خبرنگار اطاعات، 
سید محمود دعایي سرپرست مؤسسه 
اطاعات هم در این نشس����ت طي 
سخناني گفت: خدا را شاکرم که در 

مسیر زندگي ام بزرگاني را قرار داد 
که براي من یک الگو هستند.

وي دکت����ر یحیي دولتي را از 
جمله این بزرگان خواند و افزود: باني 
آشنایي من با دکتر دولتي درخواست 
عامه جعفري ب����راي یافتن یک 
متخصص پوس����ت بود که توسط 
یک آش����نا به حضور دکتر دولتي 
رس����یدم و قضیه عامه جعفري را 
براي ایش����ان مطرح کردم و گفتم 
که وقت بدهند تا با عامه جعفري 

خدمت شان برسیم.
دعای����ي افزود: دکتر دولتي در 
پاس����خ به این درخواست برخاف 
انتظارم، با گشاده رویي فراوان گفتند 
که »من خودم مي روم خدمت عامه 

جعفري!«
وي با اش����اره ب����ه این که این 
برخ����ورد دکتر دولتي درس بزرگي 
برایش بود تصری����ح کرد: ارزش 
پزش����کي که به ج����اي وقت دادن، 
خودش به س����راغ مریض مي  رود، 

قابل توصیف نیست.
سرپرس����ت مؤسسه اطاعات 
گفت: تواضع و خصوع دکتر دولتي 
به رغم داشتن آن همه علم و تخصص 
یک درس و پذیرش و تمکین تجویز 
دکتر دولتي از سوي عامه جعفري 
نی����ز درس دیگري برای من بود که 
البت����ه من نمونه این برخورد عامه 
جعفري را در برخورد حضرت امام 

خمیني)ره( نیز دیده بودم.
به گزارش خبرنگار اطاعات 
در پایان این نشس����ت چک کمک 
نقدي تع����دادي از فارغ التحصیان 
دانشگاه علوم پزشکي تهران به مبلغ 
1۷0 میلیون تومان به این دانش����گاه 
توس����ط دکتر یحیي دولتي به دکتر 

مسلم بهادري تحویل داده شد.

توسط بنياد علمي فرهنگي دكتر بهادري انجام مي شود 

برنامه جذب كمك هاي فارغ التحصيان علوم پزشكي به دانشگاه 

مراتب عبادت )2( 
تصفيه دل و دوري از ريا )2( 

روز گذش���ته درباره »ریاکاري« به روایاتي اش���اره کردیم و قبح و 
زشتي آنرا از روایت هاي متعدد مرور کردیم. امروز به چندین نکته در 

این باره اشاره مي کنیم:  
نکته اول آن که رسول خدا صلي اه علیه و آله ۴ عامت را به 
عنوان نشانه هاي ریاکاران معرفي مي کنند: نخست این که وقتي کسي 
نزد آنها اس���ت بس���یار در عبادت حریص هستند و بر آن اصرار دارند 
دوم اینکه وقتي تنها هستند نسبت به عبادت کردن تنبل مي باشند سوم 
آنکه در هر کاري شیفته ستایش و تعریف هستند و چهارمین عامت 

آن است که در ظاهر سازي مي کوشند.1
امیرالمومنین)ع( نیز به همین نکات اشاره مي کند و عامت سوم و 
چهارم را چنین بیان مي دارد که اگر ریاکار را در کاري ستایش کنید آن کار 

را بیشتر انجام مي دهد و اگر چنین نکنید آن کار را کم انجام مي دهد.2
چنان که از این مطلب قابل استفاده است، »ریاکاري« پیوند تام و 
تمام با »نظر مردم« دارد و در حقیقت عمل ریایي کاري اس���ت که به 
خاطر مردم و براي جلب نظر مس���اعد آنها انجام مي ش���ود و به همین 
سبب با ستایش آنها زیادت مي پذیرد  و وابسته به آن است که مردم 

از آن مطلع شوند . 
حضرت امام در چهل حدیث با اشاره به همین عامت ریا، همه 
ما را مخاطب قرار داده و مي نویس���ند: »باطن ذات ]انس���ان[ میل دارد 
]که[ عمل خود را به مردم ارائه دهد، ]در حالیکه[ خود]انسان[، غفلت 
از آن دارد. بلکه ]چه بسا، نفس انسان[، معصیت را به صورت عبادت 
جلوه مي دهد و خودنمایي را به شکل ترویج مذهب در مي آورد. ] آیا 
تاکنون با خود اندیشیده اید که چرا، علیرغم اینکه انجام دادن[ مستحبات 
در خلوات] و به صورت مخفیانه[ مستحب است،...نفس ]انسان[ مایل 
است در علن ]و در حضور جمع آن را[ به جا آورد؟ ]چرا آدمي[ گریه 
از خوف ]خدا[، در مجامع عمومي... مي کند، ولي در خلوات هر چه 
خود را فشار مي دهد چشمش تر نمي شود! خوف خدا چه شد ]که[ در 
مجامع پیدا مي ش���ود؟ ]چرا انس���ان[ در شبهاي قدر، آه و ناله و سوز و 
گداز در بین چند هزار جمعیت دارد، صد رکعت نماز و جوشن کبیر و 
صغیر و چند جزء قرآن مجید را مي خواند، ]و[ خم به ابرویش نمي آید، 
]و[ خستگي احساس نمي کند، ولي ده رکعت نماز در خلوت اگر بکند، 
کمرش خس���ته ش���ده ]و[ حالش وفا نمي کند]؟[ اگر انسان کارهایش 
مح���ض رض���اي خدا یا براي جلب رحمت یا براي خوف از جهنم و 
شوق به بهشت است، چرا میل دارد ]که[ هر کاري ]که[  مي کند،  مردم 
مداحي او را بکنند؟ ]چرا[ گوشش به زبان مردم و دلش پیش آنهاست 
که ببیند ]چه کسي[ از او مدح مي کند،]و چه کسي[ مي گوید: »آقا چه 
آدم مقدِس مواظِب به اّول وقتي  ]و[ مراقب مستحبّاتي است! حاجي 
آقا چه آدم صحیح درستي است! در معامات کذا و کذاست!]؟[  اگر 
خدا منظور است ]پس[ این حب مفرط ]و زیاد به اینکه مردم  از انسان 
تعریف کنند[ چیست؟ اگر بهشت و جهنم، تو را به عمل وادار کرده 

است، این حّب ]به تعریف دیگران[ چه مي گوید؟«3
نکت���ه مهمي که در این بحث وجود دارد و مي تواند مقدمه نکته 
دوم ما شود آن است که در زمره عامات ریا گفته نشده است که »اگر 
مردم از آن خوششان نیاید یا اگر مردم آن را تخطئه کنند آدمي آن را 
کم انجام مي دهد.« بلکه اشاره روایات به آن است که »اگر مردم کمتر 

ستایش کنند کمتر واقع مي شود.« 
   به عبارت دیگر آنچه در ریا اهمیت دارد، »ناخشنودي مردم« نیست 
بلکه »بي اطاعي و یا تشویق کمتر« است. شاید جهت این مطلب آن است 
که اساساً ریا مربوط به گروه خاصي از اعمال است و در ارتباط با آن دسته 
از رفتار و کردار ما، محقق مي ش���ود که در نگاه جامعه به عنوان »هنجار 
مثبت و عمل شایسته« شناخته مي شوند. به عبارت دیگر کاري که مخاطبان، 
آن را  به عنوان »کار خوب« مي شناسند و فاعل آن را »انسان خوب« بر 
مي شمارند، مي تواند به عنوان یک عمل ریایي انجام پذیرد و اا اگر کاري 

را جامعه نمي ستاید، آن عمل نمي تواند موضوع یک ریاکاري باشد  . 
همین مطلب یک نکته بسیار مهم را پیش روي ما مي نشاند و یک 
مشکل را براي مومنین ایجاد مي کند چراکه از یک سو »علني کردن کار 
خوب« ترویج آن است و مي تواند از مصادیق »تعظیم شعائر« باشد و لذا 
مستحب و پسندیده گردد چنانکه از امام صادق)ع( روایت شده است که 
اگر کسي نماز خود را با قرائت زیبا مي خواند و امید آن دارد که به این 
وسیله دیگران را به نماز جذب کند، این کار ریا نیست.۴ اّما سوي دیگر 
ممکن است رفتار آدمي شائبه ریاکاري را در بر داشته باشد و در نتیجه 
حرام گردد.  به همین جهت باید مومنین در این مسیر سعي در خلوص نیت 
داشته باشند. یعني در مرحله اول تاش کنند که کار خوب را به صورت 
علني ولي نه به خاطر مردم و یا چشم و هم چشمي و یا به خاطر جلب 
نظر و محبت عمومي انجام دهند ولي اگر نمي توانند و خود را  ناتوان 
از اخاص مي یابند،عمل خود را حتي اامکان از چشم مردمان بپوشانند. 
چنانکه همین مخفي کردن عبادت در صورتي که نمي توانیم قلب خود 
را خالص بگردانیم در روایات متعدد مورد اشاره است.۵ ولي باید مراقب 
باشیم که یکي از دسیسه هاي شیطان آن است که ما را با این وسوسه که 
»کاري که مي کنید ریاکاري است« از اصل عمل باز مي دارد؛ پس همواره 

باید مراقب باشیم که گرفتار این وسوسه شیطان نشویم. 
عمل صالح را حتماً باید انجام داد و سعي کرد که نیّت را خالص 
کرد و اگر نشد، آن را مخفیانه واقع کرد  .  از رسول خدا روایت است 
که »هرگاه یکي از شما مشغول نماز بود و شیطان به سراغش آمد و 
گفت تو ریا مي کني. تا جایي که مي تواند نمازش را ادامه دهد. و اگر 
مشغول کاري بود که به آخرت مربوط است، آن را طواني  کند و  اگر 

سرگرم یکي از خوبي هاي دنیوي بود، آن را رها کند.«6
البته باید به این نکته مهم توجه داشت که این، یکي از راه هاي مقابله 
با دسیسه شیطان است و در این مسیر راه هاي دیگري هم وجود دارد. 
مهم آن است که آدمي بتواند بدون آنکه عمل را ترک کند، به خلوص 
دست یابد و این با توجه به شخصیت هر انسان و موقعیت هر عمل 
و مکان متفاوت است. توجه کنیم که »کسي که به خاطر اینکه در نظر 
مردم متهم به ریا نشود، عملي را انجام نمي دهد«، خود به درد ریاکاران 
دچار است، چراکه براي غیر خدا در عبادات خود، شأن و جایگاهي را 

تعریف کرده که به سبب آن به سراغ یک عمل نمي رود. 
مرحوم نراقي در معراج السعاده به نکاتي اشاره دارد و مي گوید انسان 
مي تواند با توجه به این امور و دقت در آنها خود را از ریا دور دارد. 
این امور را به طور خاصه مي توان چنین بر شمرد: »توجه به خشم خدا 
نس���بت به ریاکاران، توجه به بي ارزشي پاداش و تشویق مردم و اینکه 
چند ساعت دیگر این تعریف ها همه و همه از یادها مي رود و فراموش 
مي شود، توجه به ناتواني مردم در قدرداني، توجه به قدرت خداوند در 
تسخیر دل ها و قلب ها و اینکه اگر خدا بخواهد همین عمل صالح شما 
نه تنها در جان مردم اثر نمي کند بلکه عامل بدنامي شما مي شود، توجه 
به قدرت خداوند در افشاي ریاکاري، توجه به این که ریا نابود کننده 

اجر و پاداش اخروي اعمال انسان است.«۷ 
در قسمت بعد به نکات دیگري درباره ریا اشاره مي کنیم.

پي نويس ها:
1 . تحف العقول، ص22. 

2 . شرح نهج الباغه، ابن ابي الحدید، ج2، ص18. ایضا: کافي، ج2، ص29۵. 
3 . چهل حدیث، ص۵۵. 

۴ . بحار اانوار، ج2، ص301. 
۵ . قرب ااسناد، ص13۵. عیون اخبار الرضا، ج2، ص38. 

6 . قرب ااسناد، ص86. 
۷ . معراج السعاده، ص۴83. 
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�صالحيه �گهي فر�خو�� مناقصه عمومي 
يك مرحله �� با ���يابي كيفي «گر�� �لف» 
به صو�� فشر�� سا�ما� توسعه � نوسا�� 

معا�� � صنايع معدني �ير�� 
(مجتمع سنگ �هن سنگا�) 

پير� �گهي ش���ما�� 27269 � �لف 288 ��� سه شنبه 
مو�� 1398/02/10 من���د�� �� صفحه 3� ���نامه 
�طالعا�� بند 2 �يل بخش «توجه» به شر� �ير �صال� 

مي گر��: 
«شركت كنندگا� �� فر�خو�� بايد ����� �تبه يك �� 
�شته كا�شها� �ميني باشند� �� ��بطه با متقاضياني 
كه به صو�� مش���ا�كت �عال� پيش���نها� مي نمايند 
حد�قل يكي �� �عضا� مش���ا�كت مي بايد ����� �تبه 

يك �� �شته كا�� ها� �ميني باشد» 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
صاحبا� سها� شركت طر�حي مهندسي پا�� پنگا�

(سهامي خا�)
به شما�� ثبت91932 � شناسه ملي 10101362582

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� �عو� به عمل مي �يد تا �� 
جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه �� ��� يكشنبه 
مو�� 1398/02/29 ��� س���اعت 10 صبح �� محل قانوني 
شركت ��قع ��: تهر��� بلو�� مير��ما�� خيابا� شمس تبريز�� 
كوچه نيك ���� پال�5 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت

2� بر�س���ي � تصويب عملكر� هيأ� مدير� � صو�� ها� مالي 
منتهي به 1397/12/29

3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�
4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت

5� تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيأ� مدير�
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه 

مي باشد.
هيئت مدير�

حسین انتظامی ماموریت های 
اصلی بنیاد سینمایی فارابی را اعام 
کرد. به گزارش ایلنا، حسین انتظامی 
با حضور در بنیاد سینمایی فارابی از 
بخش های مختلف این بنیاد بازدید 
و با کارشناس���ان و مدیران دیدار 
کرد.حسین انتظامی در این بازدید 
که س���ه س���اعت و نیم به طول 
انجامید، از »س���اختمان مرکزی« و 
»ساختمان شماره 2« بنیاد سینمایی 

فارابی دیدن کرد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس���امی در نشستی با مدیرعامل، 
معاون���ان و مدیران این بنیاد، روند 
تح���ول در فعالیت ها و برنامه های 

این نهاد س���ینمایی را قابل تقدیر 
دانس���ت و از تاش های علیرضا 
تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
قدردانی کرد و گفت: توجه به شأن 
فرهنگی س���ینمای ایران و تاش 
برای ارتقای مت���ن و فیلمنامه از 
مهمترین رویکردهایی است که در 
کنار توجه به زیرساخت ها و رونق 
اقتصاد س���ینمای ایران باید مدنظر 

مدیران سینمایی قرار بگیرد.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره 
به کان برنامه های طرح جامع سینما 
افزود: حرکت سازمان سینمایی و 
مؤسسات، مبتنی بر این کان برنامه ها 
است و راهبردهایی چون »تقویت و 

گسترش تولید آثار حرفه ای«، »توسعه 
بازار داخلی )اک���ران و بازارهای 
مکمل(«،»توس���عه بازار بین المللی 
)اکران و بازارهای مکمل(«، »غنی 
سازی اس���ناد و میراث سینمایی 
کشور«، »توسعه دانش سینمایی« و 
»برقراری اقتصاد پویا و اشتغال پایدار 
در سینما« جزو مأموریت های اساسی 

بنیاد سینمایی فارابی است.
حسین انتظامی اعام ضوابط، 
دستورالعمل ها و اولویت ها را گام 
بعدی سازمان سینمایی و مؤسسات، 
در روند شفاف سازی دانست و گفت: 
خوشبختانه بنیاد سینمایی فارابی در 
مسیر شفاف سازی گام های آغازین 
را برداشته است، پیش بینی پذیری 
دستاورد اصلی ش���فافیت، برای 
مدیران اس���ت و با انتشار برنامه و 
بودجه سال 98 ابراز نقد و نظراتی 
خیرخواهانه از سوی کارشناسان، 

قطعاً کارگشا خواهد بود.
در این نشس���ت مدیرعامل و 
معاونان بنیاد سینمایی فارابی ضمن 
ارائه عملکرد این بنیاد در س���ال 
9۷ با رویکرد توس���عه و تحول، 
برنامه ه���ای پیش روی این بنیاد را 

تشریح کردند.

رونمایي ظریف از تندیس 4 شاعر ایرانی در مسکو انتظامی، مأموریت های اصلی فارابی را اعام کرد

مهدی فیروزان، در نشست »نوآوری در 
اقتصاد نشر« با تاکید بر جایگاه اپلیکیشن ها 
در توسعه فرهنگی گفت: نگرانم بسیاری از 
ش���رکت های خارجی گلوگاه ها و شاهراه ها 
حوزه اقتصاد کتاب دیجیتالی در ایران را در 

اختیار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری ایبنا، نشس���ت 
»نوآوری در اقتصاد نشر« و آئین »رونمایی از 
نخستین کسب و کار نوآورانه مبتنی بر فناوری 
در صنعت نشر« در تاار قلم سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی برگزار شد.
 مهدی فی���روزان در پنل »نوآوری در 
اقتصاد نش���ر« با اش���اره و تاکید بر اهمیت 
اپلیکیشن ها در توسعه فرهنگی بیان کرد: توسعه 
فرهنگی کشور ها به میزان دائره المعارف ها، 
فرهنگ نامه ها و قاموس  های زبان بس���تگی 
دارد. احس���اس می کنم باید گفت، توسعه 
فرهنگی جوامع عاوه براین مولفه ها به میزان 

اپلیکیشن ها بستگی دارد.
 وی ادام���ه داد: نگرانم بس���یاری از 
ش���رکت های خارجی گلوگاه ها و شاهراه ها 
حوزه اقتصاد کت���اب دیجیتالی در ایران را 
در اختیار بگیرند؛ بنابراین از همه جوانان و 
فعاان عرصه استارت آپ ها خواهش می  کنم 
به موضوع کتاب و نشر و کار فرهنگ توجه 
کنند. شاید فعالیت در این عرصه درآمد زایی 
روشنی نداشته باشد اما در جایگاه خودش، 
ظرفی���ت باایی دارد. اگر فضای های خالی 
توسط ایرانی ها پُر نشود دیگران این فضا را 

پر خواهند کرد.
 فیروزان افزود: برخی از اپلیکیش���ن ها 
با ۴0 تا ۵0 میلیون تومان به نتیجه می رسند. 
گاهی یک اپلیکیشن ارزان تر از کتاب رنگی 
تولید می شود. اپلیکیشن ها عاوه براینکه توسعه 
دیجیتالی شده، کاربری گسترده ای را در جامعه 

ایجاد می کند. کاری در تولید اپلیکیشن های 
مرتب���ط با کتاب انجام نداده ایم، در حالی که 
توسعه به آن ها بستگی دارد. حسینی پور در 
ادامه این پنل با اشاره به تعاملی شدن صنعت 
نشر کتاب گفت: باید با دید مثبت به تحول 

در حوزه نشر نگاه کرد.
وی ب���ا تاکید بر نگاه ویژه بدنه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی به نشر الکترونیک 
افزود: دردوره تصدی دکتر صالحی به عنوان 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و همچنین 
در حال حاضر با حضور دکتر جوادی، نگاه به 
نشر الکترونیک و زیر ساخت های این حوزه 

جدی تر در حال پیگیری است.
 حسینی پور بیان کرد: به خرید این نوع 
کتاب ها نیز توجه ش���ده که نشان از اهمیت 
این عرصه نیز هست. وضع قوانین و تدوین 
آئین نامه ها با توجه به س���رعت  پیشرفت 
فناوری، به کندی انجام می ش���ود. نیازمند 
افزایش س���رعت در این حوزه هس���تیم تا 
بتوانی���م خود را با دنیا تطبیق بدهیم. به نظر 
می رسد برای تسهیل در فرآیند فعالیت ناشران 
الکترونیک نیازمند بازبینی آئین نامه و مقررات 

هستیم. در موسسه خانه کتاب آمادگی داریم 
تا اطاعات نش���ر ایران را با تاکید بر پایان 
دوران حبس اطاعات، در اختیار فعاان این 

حوزه قرار بگیرد.
 مدیر عامل موسسه خانه کتاب با اشاره 
به استفاده ناشران الکترونیک از شابک  ادامه 
داد: شابک از سوی موسسه خانه کتاب برای 
ناشران الکترونیک در حال صادر شدن است؛ 
عاوه براین در حوزه جوایز کتاب محور نیز به 

کتاب های الکترونیکی توجه شده است.
 ابراهیم آب���ادی در ادامه این پنل بیان 
کرد: نظام معرفتی، متاثر از تحوات فرهنگی 
است و حوزه نشر نیز از این تحوات تاثیر 
می گیرد. بسیاری از نشریات معتبر دنیا دیگر 
در قالب کاغذی منتش���ر نمی شود. از 201۷ 
به بعد نرخ مطالعه کتاب های سنتی در حال 

افزایش است.
 وی افزود: اگر پلت فرم ها متحول نشوند 
دچار نابود خواهد ش���د به عبارت دیگر اگر 
با ذهن دیجیتال همراه نباشد، از بین می رود 
بنابراین باید به مدیریت و فهم دیجیتال توجه 
شود. یکی از آثار تحریم ها، کنش اندک ما با 

کنشگران عرصه دیجیتال است.
 مس���جد جامعی در ادامه این نشست 
گفت: همیشه نسبتی بین جواهر و کتاب برقرار 
بوده، و کنار گنجینه سلطنتی کتابخانه وجود 
داش���ته است؛ گذشت زمان موجب شده تا 
کتاب های کتابخانه سلطنتی ارزش موزه ای پیدا 
کنند. کتاب، کنار جواهرات سرمایه محسوب 
می شد و البته یک تناقضی بین این دو وجود 
داش���ته و مصداق آن »آس���مان ارباب هنر 
می شکند« یا »تو اهل دانش و فضلی همین 

گناهت بس است.«
 وی با مقایس���ه اقتص���اد قابل توجه 
بخش های مختلف فرهنگ با اقتصاد کتاب 
افزود: ظرفیت مبادله در اقتصاد، فرهنگ، هنر 
و خاقیت بعد از حجم س���رمایه گذاری در 
حوزه نظامی باا ترین رقم را دارد، اما اقتصاد 
حوزه کتاب به شکوفایی دیگر بخش های هنر 
نرسیده است. در حالی که منشا سایر بخش های 
هنر در نسبت با اندیشه است که جلوه این 

اندیشه بیش از هر چیز در کتاب است.
 مسجد جامعی درباره کتاب پاس ادامه 
داد: ای���ده کتاب پ���اس، کتاب کاغذی را 
حفظ می کن���د به عبارتی دیگردر قالب این 
ایده خدماتی ارائه می شود که موجب رونق 
و شکوفایی در حوزه فکر، اندیشه و کتاب 
می ش���ود. کتاب وقتی وارد عرصه استماع 
می ش���ود، به بحث گذاشته می شود، منشا 
گفت و گو، نقد و خوانش می ش���ود و شکل 
چند رس���انه ای پیدا می کند و زمینه طراوت 
کتاب و کتابخوانی خواهد شد. این فضا به 

مدد تکنولوژی های نوین ایجاد می شود.
 وی تاکید کرد: بدون عش���ق، اخاق، 
اندیش���ه و ایده بلن���د، طراحی این فرم  ها، 
منش���ا هیچ اتفاقی نخواهد بود. محتوا از هر 
قالبی با اهمیت تر است.  این عضو شورای 

اسامی شهر تهران با اشاره به نقش و تاثیر 
بخش خصوصی در ارائه و طراحی ایده ها و 
قالب های نوین گفت: سال ها پیش نخستین 
مکاتبه برای شابک در ایران از سوی انتشارات 
امیر کبیر به عنوان بخش خصوصی انجام شد. 
منهای بخش خصوصی توانمند، دولت وارد 
این عرصه شد و بخش خصوصی ادامه دهنده 
این مسیر است. موسسه خانه کتاب در قالب 
بخش خصوصی توانس���ته توان و دوام و 

استقال فعلی را داشته باشد.
 ورود بخ���ش خصوصی به این عرصه 
را به فال نیک می گیریم  با توجه به وضعیت 
کاغذ و کمبود هایی که ظاهراً اس���تمرار دارد 
بتوانیم ظرفیت های جدیدی به ظرفیت های 
پیش���ین اضافه کنیم ب���ه نحوی که جایگاه 
دانش، دانایی و علم همچنان محفوظ باشد 
و کار آمدی کتاب با وجود همه مس���ائل و 

مشکات آسیب  نبیند.
 سعیدی کیا با تشکر از  ناشران همراه 
کتاب پاس گفت: پدر معنوی کتاب پاس، 
مهن���دس مهدی فیروزان اس���ت که خیلی 
خیلی جلو تر از م���ا کتاب پاس را دیدند. 
مجموعه کتاب پاس مدیون ناشرانی است 
که اجازه دادند، نش���ان »کتاب پاس« کنار 
نشان تجاری آن ها قرار بگیرد. که منجر شده 
تا راه برای ورود دیگر ناش���ران به پلت فرم 
»کتاب پاس« هموار ش���ود.  وی ادامه داد: 
ناشران، کتاب فروشان، نویسندگان و مروجان 
کتابخوانی در کتاب پاس، پنل مستقل دارند و 
می توانند مخاطبان خود را جذب کنند. کتاب 
پاس، قول می دهد با هیچ یک از اعضا خود 
رقابت نمی کند و کتاب نمی فروش���د. کتاب 
پاس وارد تجارت ذی نفعان خود نمی شود 
بلکه به آ ن ها کمک می کند تا با مخاطبان خود 

ارتباط داشته باشند.

هشدار نسبت به  تسخیر حوزه کتاب دیجیتالی کشور توسط خارجی ها

بنیاد افشین یداللهی راه اندازی می شود
شاعر و طنزپرداز و از دوستان خانوادگی زنده یاد افشین یداللهی از راه اندازی 
بنیادی فرهنگی به نام این شاعر و ترانه سرای فقید زیر نظر خانواده وی خبر داد. 
صابر قدیمی در گفتگو با ایرنا با اشاره به جزئیات راه اندازی این بنیاد فرهنگی، 
گفت: امتیاز همه آثار مرحوم افشین یدالهی به پدر و برادرش تعلق دارد و این 
خانواده به زودی در بنیاد فرهنگی افشین، کارهای مربوط به این شاعر و ترانه سرای 
محبوب را پیگیری خواهند کرد.وی افزود: ترانه های بسیاری از این شاعر فقید در 
حال اجرا توسط خوانندگان است، آثاری دارد که منتشر نشده و بسیاری کارها 
که باید پیگیری و جمع آوری شود، زیر نظر این بنیاد قرار می گیرد و هر شخص 
حقیقی یا حقوقی که بخواهد از آثار او استفاده کند، باید از این بنیاد اجازه بگیرد. 
به گفته وی همچنین هر جشنواره، ترجمه یا تالیفی با موضوع افشین یداللهی نیز 
در همین چارچوب جای خواهد گرفت.قدیمی به جایزه های بین المللی مرحوم 
یداللهی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی خبر دریافت جایزه فیسپ فرانسه با کتاب 
»روزش����مار یک عشق« افشین یداللهی را دریافت کردم، خوشحال شدم. افشین 
یداللهی، گروس عبدالملکیان، فاضل نظری و من طی سال های گذشته در چند 
برنامه در روسیه و فرانسه شرکت کردیم و حضور در موقعیت های بین المللی برای 

آشنا کردن دیگران با ادبیات و شعر فارسی بسیار برای ما اهمیت دارد. 

كوتاه آموزشي



مديرعامل بيمه كوثر تشريح كر�:
ظرفيتهاي رشد و مشكالت پيش روي صنعت بيمه

شركتها� بيمه با بهر� مند� �� مدير�� � كا�شناسا� خبر� 
� بيمه گر� حرفه �� مي تو�نن���د �طمينا� بخش فعاال� 

�قتصا�� كشو� باشند.
مجيد مش���علچي فير���با�� مديرعامل ش���ركت 
بيمه كوثر ضمن بيا� �ين مطلب �� مو�� جايگا� صنعت 
بيمه �� بخش نفت� گا� � پتر�ش���يمي گفت: با توجه به 
�ينكه كش���و� ما �� نظر �خاير نفت � گا� جز� پنج كشو� 
نخس���ت �نيا محسو� مي شو� با��� بسيا� مناسبي بر�� 
توس���عه صنعت بيمه به حسا� مي �يد. �كتشا� ميا�ين 
جديد نفت � گا� �� س���الها� �خير� فر�يند توسعه �نها� 
تبديل نفت خا� به محصوال� متنو� �� صنايع پااليشي � 

پتر�شيمي همگي قابليت بيمه شد� �� ���ند.
�� �فز��: �ين شركت �� سا� 1394 با مو�فقت �عضا� 
كنسرس���يو�� به عنو�� نهمين عض���و �صلي تو�فق نامه 
بيمه نامه ها� مشتر� �نر�� بر�� خدمت �ساني به �ين 
صنعت �نتخا� شد� � عال�� بر �فز��� ظرفيت نگهد��� 
�يسك �� كنسرسيو�� بسترها� �طمينا� � ���مش خاطر 

�� بر�� بيمه گذ���� �ين بخش فر�هم كر�� �ست.
مهمترين مشكل �� بخش نفت� گا� � پتر�شيمي بحث 
تحريم �س���ت كه صنعت قا�� به تامين برخي قطعا� � 
ملز�ما� باكيفيت نيست � �ين موضو� مي تو�ند �� �يمني 
پر��� ها موثر باشد. �ين �مر �� يكسو باعث �فز�يش �يسك 
� �نتق���ا� �� به صنعت بيمه � �� طر� �يگر باعث كاهش 
مش���ا�كت ش���ركتها� بيمه بين �لمللي �� �مينه قبو� 

�تكايي �يسكها� بز�� مي شو�.
همچنين به گز��� ���بط عمومي بيمه كوثر س���و� 
س���هامد���� بيمه كوثر بر�� س���ا� مالي 97 �فز�يش 

چشمگير� خو�هد ��شت.

4 اخبار داخلی
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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

61/56 دار 

69/65 دار 

 70/45 دار    

1287/15 دار    

 5040000 تومان

5165000 تومان

2894000 تومان

1883000  تومان

1032000 تومان

473500 تومان

4200 تومان 

14935/5 تومان

14990 تومان

47056 تومان

16738/1 تومان

168900 تومان

5492/4  تومان

19150/5 تومان

20037  تومان

1143/7  تومان

3936/4  تومان

4194  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(

وزارت راه و شهرس���ازی به 
منظور کمک به خانه دار شدن مردم، 
س���رریز جمعیت کانشهرها را در 

شهرهای جدید اسکان می دهد.
عب���اس فرهادیه مدیرکل دفتر 
س���رمایه گذاری و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرس���ازی دیروز در 
خصوص بازار مسکن و تمهیداتی که 
این وزارتخانه برای تعادل بخشی به 
آن در دستور کار دارد، گفت: مداخله 
دولت در قیمت مسکن امکان پذیر 
نیست؛ با این حال وزارتخانه و دولت 
راه های جایگزین برای کنترل قیمت 
تمام شده مسکن و تعادل بخشی در 
بازار مس���کن را در دستور کار قرار 

داده است.
وی ب���ا یادآوری اینکه وزارت 
راه و شهرسازی وظیفه تعادل بخشی 
بازار مسکن را برعهده دارد، گفت: به 
منظور تعادل بخشی به بازار مسکن، 
دولت و وزارتخانه تاش کرده است 
تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک 
آپارتمان که ش���امِل زمین، طراحی، 
نظارت، پروانه و مجوز های قانونی، 
نهاده ها و مصالح تولید مسکن و در 
نهایت تامین مالی انجام آن اس���ت، 
برنامه ریزی های���ی انجام دهد تا در 
نهایت قیمت تمام شده مسکن تعدیل 

شود. 
مدیرکل دفتر س���رمایه گذاری 
و اقتصاد مس���کن با تاکید بر اینکه 
وزارتخان���ه دنبال آزادکردن ذخایر و 
منابع زمین خود است تا بخش زمین 
را مدیری���ت کند و در قیمت تمام 
شده مسکن تعادل ایجاد کند، افزود: 
در همه ارکان وزارتخانه به دنبال آن 
هستیم تا زمین به قیمت مناسب از 
سوی سازمان ملی زمین و مسکن که 
بانک زمین است، در اختیار واجدین 

شرایط مسکن قرار گیرد.

وی تاکید کرد: راهبرد وزارتخانه 
در بخش مسکن، توسعه کانشهر ها 
نیست بلکه سیاست وزارتخانه توسعه 
ش���هر های جدید و سرریز جمعیت 
کانشهر ها به شهر های جدید است. 
به همین دلیل هم سازمان ملی زمین 
و مسکن با زمین هایی که در اختیار 
دارد و همچنین ش���هر های جدید با 
مناب���ع زمینی که در اختیار دارند به 
دستیابی به این سیاست جامه عمل 

می پوشانند.
فرهادی���ه ی���ادآور ش���د: 
شهرهای جدید هم مانند سازمان ملی 
زمین و مس���کن تعداد قابل توجهی 
زمی���ن دارد که آن ه���ا را از طریق 
مشارکت با بخش خصوصی با قیمت 
مناسب در قالب پروژه های مشارکتی، 

واگذاری و واسپاری می کند.
وی همچنی���ن در بیان دیگر 
تمهیدات وزارتخان���ه برای تعادل 
بخش���ی به بازار مسکن در بخش 
پروانه، طراحی، نظارت و مجوز های 

قانونی که بخشی دیگر از هزینه های 
س���اختمانی را شامل می شود، اعام 
ک���رد: در بخش طراحی و نظارت، 
تعامل وزارتخانه با سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان در مدیریت قیمت 

تمام شده، تعامل مناسبی است.
 بدین معنا وزارتخانه در تعامل با 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان در 
تاش است تا بدون ضابطه این بخش 
از قیمت ها به قیمت تمام شده مسکن 

و مصرف کنندگان سربار نشود.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
خاطر نشان کرد: در بخش پروانه و 
به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری، 
تعامل وزارتخانه با وزارت کشور و 
شهرداری به شدت بااست. در حال 
حاض���ر حدود ۵۰ درصد در قیمت 
پروانه ساختمانی تخفیف داده می شود 

و این جزو قانون درآمده است. 
همچنی���ن در بخش های دیگر 
همچون بیمه کارگران ساختمانی و 

بحث مالیات در حال مطالعه هستیم تا 
آن بخش ها را هم متعادل کنیم.

وی با اش���اره به اینکه مصالح 
و نهاده های س���اختمانی ۸۰ درصد 
قیمت تمام شده ساختمان را تشکیل 
می دهد، در بیان تعادل بخشی به این 
بخ���ش هم اعام کرد: بازار تعهدی 
مصالح، راهکاری برای تعادل بخشی 
به این بخش است. در بازار تعهدی 
مصالح که ب���ه معنای خرید عمده 
مصالح و نهاده های ساختمانی است، با 

برنامه ریزی خرید انجام می شود. 
در این صورت، با خرید عمده 
اوا تولیدکننده بر اس���اس آن خود 
راتجهیز می کند، ثانیا، قیمت در این 
روش تقریبا ثابت است و تکانه های 
شدید ندارد. در وهله سوم، مصالح 
خریداری ش���ده بدون واس���طه به 
تولیدکننده مسکن منتقل می شود و 
در نهایت، وقتی خرید عمده می شود 

می توان تخفیف عمده هم داد. 
نامبرده در خصوص نظارت بر 

ب���ازار تعهدی مصالح اعام کرد: دو 
دستگاه اصلی ما یعنی بانک مسکن 
در کنترل مسائل مالی و بنیاد مسکن 
در کنترل مسائل فنی و قراردادی دو 
بازوی وزارتخانه هس���تند که برای 

اینکار اقدامات آغاز شده اند. 
وی افزود: وقتی مصرف کننده 
بنیاد مس���کن است که سالی چند 
ده هزار واحد می سازد، قیمت تمام 
شده آن قیمت مناسبی است که نیاز 
مصرف کنندگان را تامین می کند. اما 
در صورت���ی که بخواهیم اینکار را 
توس���عه دهیم و به انبوه سازان داده 
شود، حتما برای آنکه از این ظرفیت 
استفاده کنند باید قانونگذاری روی 

آن انجام شود.
فرهادیه تصریح کرد: قطعا در 
صورت توسعه بازار تعهدی مصالح 
و ورود انبوه سازان در نظرداریم تا 
سیس���تم نظارتی تعیین شود؛ با این 
هدف که مس���کن با قیمت تمام 
ش���ده کمتری به دس���ت مصرف 
کنندگان برسد.وی در بیان تمهیدات 
وزارتخانه برای قیمت تمام ش���ده 
مس���کن در حوزه تامین مالی هم 
اع���ام کرد: در این بخش در نظر 
اس���ت ت���ا از ظرفیت هایی غیر از 
ظرفیت های بازار پول همچون بازار 
سرمایه استفاده شود که این موضوع 
در بس���ته حمایتی بانک مسکن که 
در هفته گذشته رونمایی شد، مدنظر 

قرار گرفت.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و 
اقتصاد مسکن یادآور شد: بانک های 
غیر تخصصی به مشارکت مدنی که 
وام دوره ساخت است، عاقه مندی 
نشان می دهند، اما به محض آنکه وارد 
فروش اقساطی می شویم دیگر ورود 
پیدا نمی کنند که در نظر است تا این 

بخش را تقویت کنیم.

مدیرعامل بازار متشکل معامات 
ارز ضمن توضی���ح درباره آخرین 
وض���ع راه اندازی این بازار،از تکمیل 
تمام مراحل ثبت شرکت در سامانه 
ثبت شرکت و اجرای فاز عملیاتی این 

بازار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، محمود شکسته بند درباره 

بازار متش���کل معامات ارز تصریح 
کرد: کارهای کارشناسی، برنامه های 
نرم افزاری و سیستم های مورد نیاز این 
بازار هم در حال طراحی و تدوین است 
و به طور مرتب هیأت مدیره شرکت، 
جلس���ات مستمری را با کارشناسان 
فناوری اطاعات برگزار می کند.وی 
خاطرنشان کرد: ساختمان محل استقرار 

بازار هم تجهیز شده است و به محض 
نهایی شدن ثبت شرکت، هیأت مدیره، 
مدیران و کارشناس���ان در محل بازار 

متشکل ارزی مستقر می شوند.
مدیرعامل بازار متشکل معامات 
ارز در پای���ان اضافه کرد: پس از طی 
شدن فاز تأسیس، فاز عملیاتی بازار به 

صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.

محصوات صنعتی با قابلیت ساخت 
داخل شناسايي مي شود

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ازشناسایی محصوات صنعتی 
با قابلیت ساخت داخل و آغاز داخلي سازي آنها خبرداد.

به گزارش ش���اتا، فرش���اد مقیمي در نشست انجمن  سازندگان و 
تامین   کنندگان تجهیزات کش���اورزی تصریح کرد: ش���رایط ارزی کشور 
ایج���اب می کند که محص���وات دارای اولویت در لیس���ت واردات 
 قرارگرفته و درکنار این، سیاس���ت توسعه ساخت داخلی مورد حمایت 

قرار بگیرد.
وي خاطر نشان کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت در حال حاضر 
لیستی از محصوات صنعتی که قابلیت ساخت داخل در کشور را تهیه   
کرده که پس از بررسی با انجمن های تخصصی به صورت مرحله ای و 

اولویت بندی شده، داخلی سازی این محصوات آغاز خواهد شد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: برخی محصوات مشابه 
خارجی هم در داخل کش���ور با توجیه اقتصادی مناس���ب در حال تولید 
اس���ت که با ایجاد بس���تر های ازم می توان بخش عمده ای از بازار را با 

محصوات داخلی پوشش داد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همدلی و همراهی مردم و حمایت عملیاتی 

از توسعه ساخت داخل، شاهد ایجاد رونق در تولید کشور باشیم.
 دراین نشست انجمن سازندگان و تامین   کنندگان تجهیزات کشاورزی 
هم ایجاد نمایندگی در کشور برای ماشین آات و تجهیزات کشاورزی 
وارداتی، رفع مش���کات ارزی، تسهیل در ترخیص ماشین آات و... را 

خواستار شدند.
سرانجام مقررشد: نشست مشترکی بین مسئوان وزارت صنعت، معدن 
وتجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی موضوعات مشترک بین 
دو مجموعه در جهت رفع مش���کات حوزه تجهیزات و ماش���ین آات 

کشاورزی طی هفته آتی برگزار شود.

معاون آمادگي و مقابله سازمان مدیریت 
بحران کشور گفت: مدیریت بحران از پیش از 
بحران شروع مي شود و ما باید تاش کنیم که 

دچار بحران نشویم.
به گزارش روابط عمومي س���ازمان برنامه 
و بودجه کشور، محمد فرید لطیفي در نشست 
تخصصي الگوهاي مواجهه با پدیده هاي طبیعي، 
با واکاوي قوانین مدیریت مخاطرات طبیعي در 
کش���ور و راهکار هاي بهبود آن اظهار داشت: 
متاس���فانه بعد از مصوب شدن قانون تشکیل 
سازمان مدیریت بحران، باز همچنان عاوه بر 
س���ازمان برنامه، در بین مدیران اجرایي و در 
بین مردم نگاه مقابله اي حاکم اس���ت. این نگاه 
باید تغییر کند و رویکرد پیشگیري را در کشور 

نهادینه کنیم.
وی تصریح کرد: در بحث مدیریت، موضوع 
برنامه ریزي، سازماندهي، رهبري، هماهنگي و 
نظارت جزو وظایف یک مدیر است که در یک 

سازمان باید به کار گرفته شود.
معاون آمادگي و مقابله سازمان مدیریت 
بحران کشور متذکر شد: از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ 
که قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
تصویب و اجرایي شد، در برخي وزارتخانه ها 
بعضا اداره کلي تشکیل و در برخي موارد هم دیده 
شده که با پدافند غیرعامل ادغام شده است. در 
وزارت کشور، این اداره به معاونت وزارتخانه و 
در استانداري ها هم اداره کل تشکیل شد و دیگر 
فرمانداري ها، ش���هرداري ها و دهیاري ها هیچ 

نقشي در این حوزه نداشتند.
وي گفت: اما گزارش ها نشان مي دهد که 
بعد از تش���کیل سازمان مدیریت بحران، یک 
توس���عه اي در این حوزه اتفاق افتاده و نکته 
این جاست که آیا قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران وآیین نامه اجرایي آن، توانسته نیازهاي 
کشور را براي اعمال مدیریت مخاطرات طبیعي 
برآورده کند؟ از نظر وظایف و تکالیف، حدود 
۲۵ وظیفه را به سازمان مدیریت بحران داده اند. 
اان ه���م این قانون به حدي اثرگذار بوده که 
ه���ر کجا مي رویم، ما را به عنوان متهم اصلي 

معرفي مي کنند.
لطیفی اف���زود: منابع اعتباري به صورت 
تنخواه و عمدتا به منظور پرداخت خس���ارات 
هزینه مي ش���ود و به عبارتي براي پیش بیني و 

پیشگیري اعتباري داده نشده است.
وی افزود: در حوزه ش���بکه مدیریتي هم 
ارتباط واقعي و منطقي بین س���ازمان با ادارات 
کل اس���تاني وجود ندارد که این باعث متوقف 
ماندن برنامه ها و سیاست هاي متخذه در سازمان 

شده است. 
معاون آمادگي و مقابله سازمان مدیریت 
بحران کشور با بیان این که جهت گیري فعالیت ها 
هم براي زمان حین و پس از وقوع مخاطرات 
طبیعي اس���ت، تصریح کرد: براس���اس این که 
مخاطره اي رخ دهد یا ندهد، سه شرایط براي ما 
ایجاد مي شود؛ عادي، اضطرار، بحران. در شرایط 
عادي به مدیریت ریسک مي پردازیم، در شرایط 
اضطرار به مدیریت واکنش سریع و در شرایط 

بحران به مدیریت بحران مي پردازیم.
وي یادآور شد: نظام مدیریتي مخاطرات 
طبیعي در ایران از سال ۱۳۸۷ با ساختار جدید 
و با اهداف سیاست گذاري، برنامه ریزي، حمایت 
و هدایت در امور پیش بیني، پیشگیري، آمادگي، 
مقابله، بازسازي و بازتواني از مخاطرات طبیعي 

و با کمک دستگاه هاي اجرایي و نیروي انتظامي 
و نظامي زیر نظر وزارت کش���ور تشکیل شد. 
شورایی هم تحت عنوان شوراي عالي مدیریت 
بحران زیر نظر رئیس جمهوری و با مسئولیت هاي 

مشخص فعالیت مي کند.
لطیفی اضافه کرد: همچنین شورایي به نام 
ش���وراي هماهنگي مدیریت بحران کشور زیر 
نظر رئیس س���ازمان فعالیت مي کند و شورایي 
هم به نام شوراي هماهنگي مدیریت بحران در 
استان و شهرستان به ترتیب زیر نظر استاندار و 

فرماندار فعالیت مي کند.
وی ادامه داد: در استان ها اداره کل مدیریت 
بحران به طور مستقیم زیر نظر مستقیم استاندار 
فعالیت مي کند و ۱۴ کارگروه تخصصي متشکل 
از دس���تگاه هاي اجرایي ایجاد شده و فعالیت 

مي کنند. 
همچنین رئیس بخش زلزله شناسي مهندسي 
و خطرپذیري مرکز تحقیقات راه، مس���کن و 
شهرس���ازي در این نشس���ت گفت: بارندگي 
عظیمي در کشور داشتیم؛ بارندگي گلستان ۱۲۲ 
برابر مقدار میانگین ۵۰ س���ال اخیر بود و دبي 
رودخانه کرخه از هزار مترمکعب در ثانیه به ۲۰ 

هزار مترمکعب در ثانیه افزایش یافت.
بیت الهي اضافه کرد: س���یاب هاي اخیر 
عاوه بر جنبه هاي منفي، واقعا آثار مثبت زیادي 
هم داش���ت، پر شدن تااب ها و رسیدن حجم 
آب دریاچه ارومیه به ۵ هزار میلیارد مترمکعب و 
شادي بچه هاي سیستان و بلوچستان، چشم انداز 
مثبت س���یاب بودند. از ۹۲ میلیارد مترمکعب 
آب ورودي شیرین به کشور توانستیم ۴۰ میلیارد 
مترمکعب را مدیریت و ذخیره کنیم و ۵۰ میلیارد 

مترمکعب وارد دریاها شد.
وي متذکر شد:در عین حال بیش از ۲۰۰ 
نقطه رانشي در استان گلستان و حدود بیش از 
۳۵۰ نقطه رانشي، ریزش و باز شدگي هم در 

استان لرستان اتفاق افتاد.
رئیس بخش زلزله شناس���ي مهندسي و 
خطرپذی���ري مرکز تحقیقات راه، مس���کن و 
شهرس���ازي ادامه داد: در استان گلستان حدود 
۱۷ هزار واحد مس���کوني آسیب دید و ۷۰۰۰ 

واحد مسکوني هم باید از نو ساخته شود.
وی با اشاره به سیل شیراز اظهار داشت: 
در تاری���خ پنجم فروردین ۹۸ همزمان با عید 
نوروز، س���یاب ناگهاني از باند شرقي مسیر 
بزرگراه ش���یراز – مرودشت )تنگ اه اکبر( و 
از سمت شمال ش���رق به سوي دروازه قرآن 

سرازیر شد.
نامبرده اظهار داش���ت: سیل در مقایسه با 
س���یل هایي که پیش از آن و در روزهاي بعد 
از رخداد پنجم فروردین در اس���تان هایي مانند 
گلستان، لرستان و خوزستان اتفاق افتاد، سیلي 
به مراتب کوچک تر و بسیار کوتاه مدت بود، اما 
تعداد کشته هاي این حادثه از تمامي سیل هاي 
سترگ روزهاي اول سال نو در کشور بیشتر و 

حادثه آن تلخ تر بود.
وی اضافه کرد: این سیل را بنا به خسارت ها 
و تلفاتش سیل انسان ساخت مي نامیم که در اثر 
پ���ر کردن آب راهه طبیعي ادامه تنگ اه اکبر،که 
درنهایت به رودخانه شیراز و در انتها به دریاچه 
مهارلو ختم مي ش���د، به ش���کلي تاسف بار و 

ناراحت کننده رخ داد. 
 رئیس بخش زلزله شناس���ي مهندسي و 
خطرپذی���ري مرکز تحقیقات راه، مس���کن و 

شهرسازي  در پاسخ به این نکته که در شرایط 
کنوني چه باید کرد؟ متذکر شد: نظر به احتمال 
وقوع مجدد سیاب از مسیر تنگ اه اکبر شیراز 
و جایگاه کانشهر شیراز به عنوان شهري بسیار 
مهم که دارای اماکني با ارزش فرهنگي بس���یار 
باا و جمعیت انبوه در معرض خطر س���یاب 
دارد، ضروری است  روش مطمئني براي انتقال 
آب سیاب هاي احتمالي آتي از انتهاي مسیل 
آب زنگي و از مقابل دروازه قرآن ش���یراز پیدا 
کرد و ضرورت دارد با تمهیدات و ماحظات 
مهندس���ي ریسک سیل از این مسیر را تا حد 

امکان کاهش داد.
محمد رضا داور اس���تاد دانش���کده فني 
دانش���گاه تهران و مدیر قطب علمي مهندسي 
نقشه برداري در مقابل سوانح طبیعي در نشست 
فوق اظهار داش���ت: موضوع مهمي که وجود 
دارد، این اس���ت که ما باید به مس���اله آمایش 
سرزمین توجه کنیم؛ یعني نباید حادثه اي را که 
اتفاق مي افتد، به صورت مقطعي یا موردي ببینیم 
و همان را تحلیل کنیم و نسبت به زمینه ها و 

پیامدهاي آن بي تفاوت باشیم.
وي افزود: براساس مطالعه اي که سازمان 
ملل داشته، استان تهران در سال ۲۰۰۰ میادي 
ح���دود ۲۰ درصد جمعیت کش���ور را در بر 
مي گرفت، در حالي که ۲ درصد منابع آبي در 
استان تهران بود و اان هم ۲۵ درصد جمعیت 
کش���ور در استان تهران است و منابع آبي هم 

کاهش یافته است.
این اس���تاد دانشکده فني دانشگاه تهران 
تصریح کرد: نبود توجه به آمایش س���رزمین و 
تراک���م جمعیتي در یک مقطع مکاني مي تواند 
براي ما مشکل ایجاد کند و مساله اي که ما با آن 
مواجه هستیم، سیاست هاي ملي مدیریت زمین 
است.داور ادامه داد: تجاوز به حریم رودخانه ها، 
مسیل ها و دره ها به دلیل ارزش زمین و ساختمان 
در کشور است و ما نیاز داریم که تدابیر ویژه ای 
در حوزه زمین و ساخت داشته باشیم. به همین 
دلیل سیستمي به نام سیستم اداره زمین در دنیا 
اجرا ش���ده که سمت زمین، ارزش و کاربري 
را حول محدوده هاي زمین و کاداستر در قالب 

یک سیستم مي بیند.
وي گفت: در زماني که س���یل آمد، همه 
دنبال این بودیم که آخرین تصاویر و نقشه هاي 
موجود را جمع آوري کنیم و یک تغییرسنجي 
داشته باشیم؛ در صورتي که تغییرسنجي زماني 
ارزش دارد که آخرین اطاعات به روز قبل از 
بحران را داشته باشیم و بعد با اطاعات بعد از 

بحران بتوانیم مقایسه کنیم.
مدیر قطب علمي مهندسي نقشه برداري در 
مقابل سوانح طبیعي افزود: این در حالي است 
که از قدمت نقش���ه هاي پوششي کشور حدود 
۱۰تا ۱۵ سال مي گذرد؛ بنابراین تغییرسنجي ها 
مقایسه وضع موجود با ۲۰ سال قبل است، نه 
با قبل از بحران سیل اخیر و این نشان مي دهد 
که ما باید زیرساخت اطاعات مکاني را براي 

بحران آماده کنیم.
وی با اشاره به موضوع کاداستر اضافه کرد: 
یک سري از مشکاتي که اتفاق افتاد، به دلیل 
تخری���ب جنگل ها و تجاوز به حریم مراتع و 
رودخانه ها بود، زیرا ما نظام کاداستري منسجم و 
یکپارچه نداریم و این باعث مي شود که افرادي 
سوءاستفاده کرده و به حریم رودخانه ها تجاوز 

کنند و خسارت هاي بزرگي ایجاد شود.

 داور تصری���ح ک���رد: در حال حاضر 
۵۲ درصد از زمین هاي وقفي کشور فاقد سند 
است و این یکي از مواردي است که در بحث 
کاداستر با آن مواجه هستیم، خیلي از نقشه هاي 
کشور به صورت دوبعدي تهیه شده، در حالي 
که ما به نقشه هاي سه بعدي نیاز داریم تا بتوانیم 

تحلیل هاي مکاني داشته باشیم.
وي تاکید کرد: یکي از مسایل دیگري که 
با آن مواجه هس���تیم، رشد شهري است، طبق 
بررسي هاي سازمان ملل، در سال ۱۹۵۰ حدود 
۳۰ درصد از جمعیت دنیا شهرنش���ین بود، اما 
اان حدود ۵۰ درصد دنیا شهرنش���ین است و 
براي س���ال ۲۰۵۰ برآورد شده که ۷۰ درصد 

جمعیت جهان شهرنشین باشند.
طبق این بررس���ي در سال ۲۰۵۰ در ایران 
حدود ۸۰ درصد مردم شهرنشین خواهند بود، 
یعني متوسط رشد شهرنشیني در ایران ۱۰ درصد 

از میانگین جهاني بیشتر است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: موضوع 
دیگ���ري که با آن مواجه هس���تیم، تخلفات 
ساختماني است. تقریبا ما کمتر کشوري را در 
دنیا س���راغ داریم که با مبحث ساخت و ساز 

غیرمجاز مواجه باشند. 
وی با بیان این که سیلي که اتفاق افتاد، یک 
پدیده منطقه اي است، اضافه کرد: برخي از علل 
خسارات عمده سیل هاي اخیر، تجاوز به حریم 
رودخانه ها و مسیل ها از طریق ساخت وسازهاي 
غیرمجاز مناطق مس���کوني، استفاده از حریم 
رودخانه ها و مسیل ها براي تعریض جاده موجود 

بوده است. 
از جمله در حوادث به وقوع پیوس���ته در 
ش���یراز در ساخت و سازهاي ورودي شهر در 
دروازه قرآن، نبود ایروبي بس���تر رودخانه ها و 
مس���یل ها در برخي شهرها از جمله در استان 
گلستان، ساخت  و سازهاي متعدد در پایین دست 
حوزه هاي آبریز در دوره خشکسالي، تغییرات 
گس���ترده کاربري اراضي ب���ه ویژه در مناطق 
جنگلي و مرتعي و ویاسازي، جاده سازي و...، 
کم توجهي به اصول آمایش سرزمین در برنامه 
ریزي ساخت ش���هرهاي جدید یا در توسعه 
ش���هرهاي موجود، نبود توجه کافي به ساخت 
آبراهه  ها به تعداد و در فواصل مناسب در ساخت 
جاده ها و نبود توجه به استانداردهاي راه سازي، 
عدم هزینه کرد و توجه کافي به اصول پیشگیري 
در مدیریت بحران و توجه ویژه به فاز مقابله، 
تخلیه اضطراري جمعیت از مناطق بحران زده، 
کمک رس���اني و امدادرساني و بازسازي، نبود 
هماهنگي کافي سازمان هاي مربوطه مدیریت 
بحران و تعدد و تنوع فعالیت ها و شرح وظایف 
سازمان هاي امدادي، تخلیه نشدن برخي مناطق 
بحران زده توس���ط مردم به دلیل ترس از نبود 

امنیت اموال و اراضي است.
داور با بیان پیشنهاداتي در زمینه استفاده از 
علوم و فناوري هاي اطاعات مکاني در مقابله 
با بحران، خاطرنش���ان کرد: ایجاد زیرساخت 
اطاعات مکاني براي اس���تفاده در کاربردهاي 
مختلف طرح هاي عمراني، زیست محیطي و...، 
اجراي طرح آمایش سرزمین براي استفاده بهینه از 
اراضي با توجه به اصول مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل، اجراي طرح جامع کاداستر، استفاده 
از تصاویر ماهواره اي، اس���تفاده از سیستم هاي 
اطاعات مکاني و... از جمله اقداماتي است که 

مي توانیم انجام دهیم.

 توزيع شکر در میادين میوه و تره بار
 و فروشگاه های زنجیره ای

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه یک کشور از توزیع شکر در 
۲۲ میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران و همچنین برخی فروشگاه های 

زنجیره ای خبرداد.
محمود یوس���فی در گفتگو با فارس اظهار داش���ت: در حال حاضر 
تمامی ۲۲ میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران و برخی از میادین فرعی 
در حال عرضه شکر فله ای به قیمت هر کیلو ۳ هزار و ۴۰۰ تومان هستند 

و هیچ کمبودی برای عرضه شکر وجود ندارد. 
وي با تاکید بر اینکه با توجه به موجودی شکر در انبار کارخانجات 
هیچ مشکلی برای تامین شکر وجود ندارد، افزود: در حال حاضر حتی 
اگر تولید کارخانه قند فیروزکوه به عنوان بزرگترین کارخانه تامین کننده 
قند و شکر تهران هم متوقف شود با توجه به موجودی انبار این کارخانه 

امکان عرضه شکر به بازار تا ۴۰ روز وجود دارد. 
مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه یک کشور با تاکید بر اینکه در 
مجموع موجودی انبارها کامل است و هیچ نگرانی برای تامین شکر وجود 
ندارد،گفت: حوالجات شکر فروشگاه های زنجیره ای مانند افق کوروش، 
هفت و رفاه تامین شده است و با توجه به تامین شکر درخواستی این 

فروشگاه ها اکنون آنها در حال عرضه شکر هستند.
وی بیان داشت: مدیران میادین میوه و تره بار در پایان وقت اداری هر 
روز میزان درخواست خود را اعام می کنند و ما هم بافاصله درخواست 

شکر این میادین را تامین می کنیم.
یوسفی با اظهار اینکه در کنار تامین نیاز خانوارها، حوالجات شکر 
اتحادیه قنادان و کارخانجات در بخش صنف و صنعت هم تامین می شود، 
بیان داشت: در حال حاضر فروشگاه های زنجیره ای سپه، اتکا و شهروند 
حوالجات خود را به ما ارائه کرده اند که به محض واریز وجه از سوی 
این فروشگاه ها، حوالجات آنها تامین کاا می شود و این فروشگاه ها هم 

طی یکی دو روز آینده اقدام به عرضه شکر خواهند کرد. 
سید حسین اعرابی معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره بار هم 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر شکر به وفور در میادین میوه و تره بار 
شهر تهران در حال عرضه است، گفت: قیمت هر کیلو گرم شکر فله ای 

۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.

 پای���گاه اطاعات مودیان مالیاتی در حال حاضر 
دارای بیش از ۱/۳ میلیارد رکورد اطاعاتی برای رصد 

مبادات بانکی، تجاری، گمرکی و غیره است.
به گزارش تس���نیم، محمد قاسم پناهی سرپرست 
سازمان امور مالیاتی ضمن اعام این مطلب، مهمترین 
برنامه های این سازمان را برای تحقق درآمدهای مالیاتی 
در سال ۹۸ تشریح کرد و گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی 
امسال نه با فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که دارای 
پرونده مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند و 
نه با افزایش نرخ های مالیاتی، بلکه از طریق مقابله جدی 
با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، وصول مطالبات و 
معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، 
اولویت بندی پرونده ها و رسیدگی براساس اهمیت پرونده 
و همچنین گسترش پایه های مالیاتی تامین خواهد شد.وی 
در ادامه به برنامه های مهم سازمان برای مبارزه با فرار 
مالیاتی اشاره کرد و گفت: رصد تراکنش های سنگین و 
مشکوک بانکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای 
مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می شود. عاوه بر این، 
شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین یا حساب 
بانکی دیگران سوء استفاده می کنند و همچنین شناسایی 
شرکت  های صوری و کاغذی، از دیگر زمینه  های مهم 
مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می روند که البته در این 
رابطه ازم است شهروندان از در اختیار گذاردن کارت 
بازرگانی یا حس���اب بانکی خود به دیگران خودداری 
کنند.سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جرم انگاری 
فرار مالیاتی را از مهمترین ویژگی های قانون مالیات های 
مستقیم بعد از اصاحیه سال ۱۳۹۴ بیان کرد و گفت: این 
اصاحیه زمینه برخورد جدی و قاطع با جرایم مالیاتی 
را هموار ساخت و جرم مالیاتی تعریف و مصادیق آن 
مشخص شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات های 

درجه ششم محکوم می  شوند.
وی همچنین از تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژه 
جرایم مالیاتی در تهران خبر داد و گفت: به زودی این 
دادس���راها و دادگاه های ویژه مالیاتی در تهران تشکیل 
خواهد شد و در ادامه و پس از بررسی آثار و نتایج، این 

اقدام به سایر استان  ها تسری خواهد یافت.
نامبرده از برخورد بدون اغماض، جدی و قاطعانه با 
مرتکبان فرار مالیاتی در هر سطحي خبر داد و گفت: با 
هدف تامین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی در 
کشور، با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی 

برخورد می کنیم.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی علیرغم ساختار مناسبی 
که کس���ب کرده، فقط مرجع مبارزه با فرار مالیاتی در 
کشور نیست و دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی هم 
در این رابطه مسئولیت دارند، گفت: مالیات در آخرین 
حلقه فعالیت های اقتصادی قرار دارد و طبیعی است که 
نمی توان انتظار داشت صرفا با ابزار مالیات و حسابرسی 

مالیاتی با پدیده فرار مالیاتی مقابله کرد.
پناهی تاکید ک���رد: مبارزه جدی با قاچاق، رانت، 
فعالی���ت  های اقتصادی صوری و دیگر زمینه های فرار 
مالیاتی، اراده همه دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور را 
طلب می کند.وی در ادامه بیان داشت: درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی ش���ده سازمان در قانون بودجه امسال، رقمی 
معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که البته با توجه به 
نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام » رونق 
تولید«، سازمان امور مالیاتی کشور از تمام ظرفیت های 
قانونی برای حمایت و رونق تولید و اشتغال بهره خواهد 
برد و امسال همچون سال  های گذشته، شاهد همگرایی 
و تعامل هر چه بیشتر با مودیان و رعایت حقوق آن ها 
خواهیم بود به طوری که اصل مالیات، تضادی با تحرک 

و رونق اقتصادی نداشته باشد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی با اشاره به اهمیت 
اخذ مالیات فراگیر، جامع و عادانه، خاطرنش���ان کرد: 
مجموعه تحوات نظام مالیاتی در س���ال  های اخیر، از 
جمله پیاده  سازی طرح جامع مالیاتی، اجرای نظام مالیات بر 
ارزش افزوده و اصاح قانون مالیات های مستقیم، همگی 
در جهت افزایش کارآیی نظام مالیاتی، ارتقای رضایتمندی 
مودیان، مالیات ستانی عادانه و مبارزه جدی و قاطعانه 
با فرار مالیاتی انجام گرفته اس���ت.وی افزود: با اجرای 
طرح جامع مالیاتی، تمامی فرآیندهای مالیاتی به صورت 
الکترونیک درآمده، کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی افزایش 

یافته و رضایتمندی مودیان ارتقا یافته است.
پناهی با اشاره به اینکه وجود پایگاه اطاعات مودیان 
در رابطه با فرار مالیاتی، پولش���ویی و برقراری عدالت 
مالیاتی در کشور بسیار حایز اهمیت است، گفت: براساس 
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات  های مس���تقیم، این پایگاه 
به منظور شفافیت فعالیت  های اقتصادی و استقرار نظام 
یکپارچه اطاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور 
ایجاد شده و دستگاه های ذیربط موظفند اطاعات مورد 
نیاز این پایگاه را در اختیار این س���ازمان قرار دهند که 
شامل اطاعات هویتی، معاماتی، مالی، پولی، اعتباری و 

سرمایه ای اشخاص است.

عمق بستر درياچه ارومیه افزايش يافت

مرحله پایانی پرداخت س���ود سهام عدالت عملکرد 
سال ۹۶ مربوط به مشموان کارکنان دستگاه های اجرایی و 

بازنشستگان روز شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، 
مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 
۹۶ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین 
گروه مشموان ش���امل کارکنان و شاغان دستگاه های 
اجرایی و خانواده های آنها و همچنین بازنشستگان صندوق 
های بازنشستگی، کشوری، لشگری و تامین اجتماعی از 

روز ۲۱ اردیبهشت آغاز خواهد شد.
در این مرحله ۱۱ میلیون نفر از مشموان سود سهام 
عدالت خود را که در مجموع ارزش آن به یک هزار میلیارد 

تومان بالغ می شود، دریافت خواهند کرد.

مش���موان دیگر گروه های سهام عدالت که شماره 
ش���بای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت قبا وارد 
کرده و به تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تاکنون 
در طی چند مرحله قبل سود سهام عدالت خود را دریافت 
نکرده اند همزمان با مشموان این دوره سود سهام عدالت 

خود را دریافت خواهند کرد.
با اجرای اقدامات واریز سود و پرداخت آن در این 
مرحله به حدود ۱۱ میلیون نفر از مش���مولین، مجموعا 
بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور که مشمول سهام 
عدالت بوده و اطاعات شماره حساب بانکی خود را به 
سامانه سهام عدالت ارائه و تائیدیه دریافت کرده اند، به طور 
کامل از دریافت سود سهام عدالت پس از تسویه حساب 

این سهام با دولت برخوردار می شوند. 

مدیر امور اعتباری بانک مسکن شروط استفاده از 
تسهیات صندوق یکم برای خرید مسکن مهر را اعام 
کرد و گفت: اعضای صندوق پس انداز مسکن یکم که 
متقاضی خریدمسکن مهر در شهرهای جدید هستند، 

می توانند برای اخذ تسهیات خود اقدام کنند.
 ب���ه گزارش فارس به نق���ل از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری گفت: 
متقاضیانی که در صندوق پس انداز مس���کن یکم در 
کانشهرها ثبت نام کرده اند و متقاضی خرید واحدهای 
مسکن مهر در شهرهای جدید هستند پس از تطبیق 
سقف تس���هیات خود با سقف تسهیات پرداختی 
در ش���هرهای جدید باید برای اخذ تسهیات خود 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام کنندگان 
در صندوق پس انداز مس���کن یکم بااترین سقف 
تس���هیات خرید مسکن را دریافت می کنند، اظهار 
داش���ت: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن 
یکم ثبت نام و موعد اخذ تسهیات آنها فرا رسیده 
است در صورتی که درخواست داشته باشند، به دلیل 
آنکه فرم »ج« آنها س���بز است می توانند با لحاظ یک 
ش���رط از واحدهای مس���کونی طرح مسکن مهر را 

خریداری کنند. 
مدیر امور اعتباری بانک مس���کن ادامه داد: از 
آنجا که واحدهای طرح مسکن مهر دارای تسهیات 
ویژه ای تا س���قف ۴۰میلیون تومان هستند و استفاده 
همزمان از دو نوع تسهیات خرید مسکن برای یک 
واحد مسکونی امکان پذیر نیست، متقاضیانی که قصد 
خرید این واحدها را با استفاده از تسهیات صندوق 
یکم دارند مجاز به اس���تفاده از یک نوع تس���هیات 

خرید مسکن هستند.
وی با بیان اینکه متقاضیان اس���تفاده از تسهیات 
صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید واحدهای 
مسکن مهر ابتدا باید تسهیات مسکن مهر را تسویه 
کنند، تصریح کرد: بخشی از متقاضیان خانه اولی در 
شهرهای بزرگ که به دلیل نوسان قیمت امکان خرید 
مسکن در برخی مناطق شهری را ندارند، می توانند از 

این امکان با لحاظ شرط مذکور استفاده کنند.
نامبرده س���قف تسهیات خرید مسکن از طریق 
صندوق پس انداز مس���کن یکم را معادل ۱۶۰میلیون 
توم���ان برای زوجین عنوان کرد و افزود: متقاضیانی 
که در صندوق پس انداز مس���کن یکم در کانشهرها 
همچ���ون تهران ثبت نام کرده ان���د و متقاضی خرید 
واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید هستند پس 
از تطبیق س���قف تسهیات خود با سقف تسهیات 
پرداختی در شهرهای جدید باید برای اخذ تسهیات 

خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: س���قف پیش بینی ش���ده برای 
تسهیات صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای 

جدید بیش از ۲۰۰هزار نفر جمعیت معادل مراکز استان 
ها و برای شهرهای جدید کمتر از ۲۰۰هزار نفر معادل 

شهرهای کوچک در نظر گرفته شده است. 
علمداری با تاکید بر آنکه امکان استفاده همزمان 
از دو نوع تس���هیات خرید مسکن برای یک واحد 
مسکونی وجود ندارد، گفت: صندوق پس انداز مسکن 
یکم صندوق مختص س���پرده گذاری برای استفاده از 
تس���هیات خرید مسکن ویژه متقاضیان خانه اولی یا 
متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد 
ش���هری اس���ت که پس از اتمام دوره سپرده گذاری 
 نس���بت به پرداخت تسهیات به سپرده گذاران اقدام

می کند.
وی افزود: این صندوق متناسب با قیمت مسکن 
و مکان جغرافیایی که متقاضیان خرید مسکن در آن 
ق���رار دارند، همچنین با لحاظ مجرد یا متاهل بودن 
متقاضیان اقدام به پرداخت ش���ش س���قف شناور از 
تس���هیات می کند؛ سقف تسهیات خرید مسکن از 
محل صندوق پس انداز مس���کن یکم برای زوجین 
شهر تهران ۱۶۰میلیون تومان است که بااترین سقف 
تس���هیات خرید مسکن در شرایط فعلی محسوب 
می شود؛ سقف تسهیات خرید مسکن از محل صندوق 
پس انداز مس���کن برای متقاضیان انفرادی)مجرد( هم 
در ش���هر تهران ۸۰میلیون تومان اس���ت که بااترین 
سقف تسهیات انفرادی خرید مسکن در حال حاضر 

است.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن در ادامه به سقف 
تسهیات صندوق یکم در مراکز بزرگ و کوچک اشاره 
کرد و گفت: سقف تسهیات خرید مسکن از محل 
صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین در مراکز 
استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰هزار نفر 
۱۲۰میلیون تومان و متقاضیان انفرادی در این شهرها 
۶۰میلیون است. همچنین تسهیات زوجین از محل 
این صندوق در سایر شهرها معادل ۸۰میلیون تومان و 

تسهیات انفرادی معادل ۴۰میلیون تومان است.
وی گفت: مبلغ تسهیات حداکثر معادل ۸۰درصد 
ارزش کارشناس���ی واحد مسکونی مورد نظر خریدار 
است. به عبارت دیگر چنانچه ارزش کارشناسی واحد 
مس���کونی در واحدهای مس���کن مهر به عنوان مثال 
۶۰میلیون تومان باش���د، مع���ادل ۸۰درصد آن امکان 
دریافت تس���هیات از صندوق یکم برای خرید آن 

واحد وجود دارد.
به گفت���ه علمداری، مطابق ب���ا تازه ترین آمار 
استخراج شده، تعداد و مانده سپرده صندوق پس انداز 
مسکن یکم در پایان سال ۹۷به ۳۶۲هزار و ۸۲۲فقره 
و ۶هزار و ۵۴میلیارد تومان رس���ید به طوری که در 
سال گذش���ته بیش از ۵۰هزار فقره تسهیات خرید 
مسکن از این محل به متقاضیان خانه اولی در سراسر 

کشور پرداخت شد.

 گفت: به هیچ وجه موضوع 
انتقال پایتخت در این شورا مطرح 
نشده و صرفا بر اساس آیین نامه 
ساماندهی پایتخت عمل می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در 
حالی که بر اس���اس طرح جامع 
پایتخت که در وزارت مس���کن و 
شهرس���ازی اوایل دولت دهم به 
تصویب رسیده بود، سقف جمعیت 
پذیری تهران حدود ۱۳میلیون نفر 
)۱۲میلیون و ۹۰۰هزار نفر( تعیین 
ش���ده بود، بار دیگر شورای عالی 
شهری و معماری دولت یازدهم 
زمانی که شهردار فعلی پایتخت، 
دبیر این شورا بود، طی مصوبه ای 
س���قف جمعیت پذیری پایتخت 
را ب���ه ۱۰/۵ میلیون نفر کاهش 
داد و قرار ش���د تا ۱۴۰۴ جمعیت 
کانشهر تهران در حد ۱۰میلیون 
و ۵۰۰هزار نف���ر باقی بماند که 
به معن���ی کاهش ۱۸/۶ درصدی 

جمعیت پذیری تهران بود.
فرزانه صادق مالواجرد معاون 
معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرسازی در گفتگو با  مهر درباره 
انتقال پایتخت اظهار داشت: هفته 

گذشته در شورای عالی شهرسازی 
جلس���ه ای با موضوع ساماندهی 
پایتخت به ریاس���ت وزیر راه و 
شهرسازی داشتیم اما به هیچ عنوان 
بحثی درباره انتقال پایتخت مطرح 

نشده است.
وی با اش���اره به آئین نامه 
ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز 
سیاس���ی اداری مصوب مهر سال 
گذش���ته هیات وزیران افزود: بر 
اساس این آئین نامه، کارگروهی 
تعیین شده که نمایندگان وزرای 
عضو کمیته س���اماندهی و انتقال 
پایتخ���ت در این کارگروه عضو 
باش���ند. این بند از مصوبه تاکنون 
اجرایی نشده بود که هفته گذشته 
نخستین نشس���ت این کارگروه 

تشکیل شد.
معاون معماری و شهرسازی 
وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: 
مقرر ش���د پیشنهاداتی که می آید، 
کامًا مطالعه ش���ود، لذا تصویب 
کردی���م آنچه تاکن���ون به عنوان 
طرح های مطالعاتی س���اماندهی 
کرج و تهران بوده، ابتدا نتایج آنها 
مورد بررسی قرار گیرد و سپس از 

محل نتایج این مطالعات و اقدامات 
انجام شده، بتوانیم برای اقدامات 
 بعدی پیش بینی هایی را داش���ته 

باشیم. 
وی گف���ت: ما اصًا قانونی 
به نام انتقال پایتخت نداریم، بلکه 
نام این قانون ساماندهی و انتقال 
مراکز سیاسی پایتخت است. باید 
مراحل کارشناسی و مطالعاتی آن 
طی شود و همچنین کارگروه های 
دفاعی امنیتی، اجتماعی، کالبدی 
و فضایی تش���کیل شده و نتایج 
بررس���ی های خود را به شورای 
 س���اماندهی پایتخ���ت انتق���ال

دهند.
دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری تأکی���د کرد: تاکنون 
هیچ پیش���نهاد و پیش بینی درباره 
ش���هرهای جایگزین ی���ا انتقال 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی به 
دیگر شهرها نشده است؛ اول باید 
نتایج مطالع���ات به کارگروه های 
زیرمجموعه بیاید و پس از بررسی 
در این کارگروه ها، نتایج نهایی به 
 شورای ساماندهی پایتخت اعام 

شود.

باران و رعد و برق کشور را فرا می گیرد
س���ازمان هواشناس���ی از بارش باران، رعد و برق و وزش باد طی امروز و 

فردا در اکثر مناطق کشور خبر داد. 
به گزارش تسنیم،  امروز در شمال شرق، شرق، جنوب شرق و استان های 
سمنان و گلستان بارش باران خواهیم داشت و از بعدازظهر با تقویت بارش ها ابتدا 

در غرب و جنوب غرب و به تدریج در شمالغرب بارش ها ادامه می یابد.
روز جمعه هم در اس���تان های نیمه غربی کش���ور،  دامنه و ارتفاعات البرز، 
در برخی مناطق مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق بارش باران همراه با 
رعد و برق و وزش باد و از اواخر روز جمعه و روز ش���نبه با نفوذ جریانات 
خنک شمالی بر روی سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما و تداوم بارش ها 

پیش بینی شده است.

اسکان سرریز جمعیت کانشهر ها در شهر های جدید  پرداخت سود سهام عدالت کارکنان دستگاه ها و بازنشستگان از شنبه

انتقال پايتخت مطرح نیست    

شرايط خريد مسکن مهر با تسهیات صندوق يکم اعام شدمديريت مخاطرات طبیعي پیش از بحران ضروری است

بارندگی های اخیر موجب 
باا رفتن سطح آب و انحال نیم 
متر نمک رس���وبگذاری شده در 

بستر دریاچه ارومیه شد.
دکت���ر راضیه ل���ک رئیس 
پژوهشکده علوم زمین با اعام این 
مطلب گفت: بر اساس مطالعات 
اخی���ر  عمیق ترین بخش دریاچه 
در بخش شمالی با عمق حداکثر 
۲۳۰ سانتی متر است. همچنین دو 
بخ���ش عمیق در مرکز و جنوب 

دریاچه هم وجود دارد.
وی از فراوانی آرتمیا ارومیانا 
به عنوان تنها موجود زنده جانوری 

دریاچه در مرکز بخش جنوبی این 
دریاچه خب���ر داد و گفت: ورود 
حجم باای آب شیرین به دریاچه 
که به طور عمده از بخش جنوبی 
وارد دریاچه می ش���ود منجر به 
کاهش شوری آب دریاچه و ایجاد 
ش���رایط اکولوژیکی مناسب برای 
رشد و شکوفایی مجدد آرتمیا شده 
است. به گفته رئیس پژوهشکده 
علوم زمین، ورود آب های شیرین 
عاوه بر باا بردن تراز آب دریاچه 
در مناطقی هم سبب انحال حداکثر 
نیم متر نمک رسوبگذاری شده در 

بستر شده است. 

مرتکبان فرار مالیاتی به مجازات های درجه ششم محکوم می شوند 

ثبت بازار متشکل ارزي در سامانه ثبت شرکت  ها

60 درصد قیمت گوشت به جیب داان می رود
 بررسی ها نشان می دهد از زمانی که دام از دست 
دامداران خارج می شود تا به دست مصرف کننده نهایی 
برسد ۶۰ درصد افزایش قیمت پیدا می کند که به جیب 

حلقه های واسط و داان می رود.
سعید س���لطانی سروسطانی مدیر عامل اتحادیه 
سراسری دامداران ایران دیروز در گفتگو با ایرنا افزود: 
ب���ا وجود اینکه بخش���ی از گرانی قیمت دام زنده و 
گوشت قرمز به نوس���ان نرخ ارز، افزایش روزافزون 
قیمت نهاده های دامی و رش���د هزینه های تمام شده 
تولید برمی گردد اما حضور حلقه های واسط و داان 
در فراین���د خرید دام زنده تحت عنوان )چوب دار(، 
کشتارگاه ها و شبکه های توزیع عوامل اصلی گرانی 

نرخ گوشت تولید داخل است.
وی اظهارداشت: با وجود کاهش قیمت دام زنده 
داخلی به نرخ متوس���ط کیلویی ۳۶ هزارتومان، قیمت 
هرکیلوگرم اشه با ۱۰درصد سود برای دامداران حداکثر 
۷۰ هزار تومان تمام می ش���ود بنابراین هر کیلوگرم 

از این گوش���ت باید با قیمت ۸۵ هزارتومان به دست 
مصرف کننده نهایی برس���د که هم اکنون با قیمت بین 

۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه می شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران تصریح 
کرد: با وجود اینکه ش���رکت پشتیبانی امور دام کشور 
بخش���ی از نهاده های م���ورد نیاز صنعت دامداری و 
دامپروری کش���ور را تامی���ن می کند، تولید کنندگان 
ناچارند بخش عمده نهاده های مورد نیاز تولید را از 
ب���ازار تامین کنند که امروز قیمت هر کیلوگرم جو و 
ذرت دامی ۲ هزار تومان و کنجاله س���ویا به بیش از 

پنج هزار تومان رسیده است.
وی افزود: نهاده های دامی مورد نیاز کشور با ارز 
رس���می ۴۲۰۰ تومانی تامین و توسط بخش دولتی و 
خصوصی به کشور وارد می شود، اما محصول به دست 
تولید کنندگان نمی رسد تا جایی که تولید کننده سه ماه 
قبل پول نهاده ها را در اختیار وارد کننده بخش خصوصی 
قرار داده اما هنوز محصولی به دستش نرسیده است.

به منظور کمک به خانه دار شدن مردم، سرریز جمعیت کانشهرها در شهرهای جدید اسکان می یابند



ــتم در روز  ــان بود اگر مي نوش بسيار آس
ــيدند ساعت  زمين پاك، همه خانواده ها كوش
ــهرداري كوچه  ــب زباله خود را در دلو ش   9   ش
قرار دهند؛ از ريختن زباله در خيابان خودداري 
ــت اندركاران در اين روز درباره پاك  كنند؛ دس
نگه داشتن زمين سخنراني ها كردند و جوايزي 
ــد كه  ــه خانه داراني داده ش ــود ب ــم يادب به رس
ــود را در اين روز  ــر خ ــك و ت زباله هاي خش
ــن كه اين روز نيز  تفكيك كردند؛ و در پايان اي
مانند مناسبت هاي ديگر به خوبي و خوشي به 

پايان رسيد. 
ــت تا بلكه مرهمي  اما بايد از دردها نوش

باشد بر زخم ها و هوشياري به بار آورد. 

ترافيك فضايي 
ــيد، زمين را خاكستر  روزي تابش خورش
مي كند؛ نه پس از ميليون ها سال ديگر بلكه تنها 
در 2 يا 5 سده ديگر؛ اما گمان مي رود زباله هاي 
انساني كه اينك به تنهايي در كار نابودي زمين 

است، اين كار را زودتر انجام دهد.
كيهان نوردان هنوز در كهكشان سرگردانند 
ــياره اي نرسيده، ولي  و پايشان به سياركي يا س
ــود. از  ــان به مريخ نزديك مي ش آشغال هايش
ــن، به مباركي گوناگوني  هم اكنون در مدار زمي
ماهواره ها، پديده اي به نام ترافيك فضايي و در 
پي اش رخدادهاي فضايي به وجود آمده است. 
آشغال هاي فضايي در حال افزايش است. 
تكه پاره هاي مدارگردهاي دست ساخت انسان 
و ماهواره هاي ناكارشده در مدار زمين، با شتاب 
ــان  ــا را در پيمايش اند. اگر انس فزاينده اي فض
سرانجام به مريخ سفر كند يا در ستاره يا سياركي 
ــود-كه البته به سبب نبود آب  ديگر ماندگار ش
ناممكن است- نخست بايد در انديشه بازيافت 

پسماندهاي انساني و ديگر آشغال هايش باشد.
ــياره اي، امكان  ــاي ميان س در مأموريت ه
فراهم مواد از زمين وجود ندارد و كيهان نوردان 
در برآوردن مواد مورد نياز مانند آب در تنگنايند؛ 
از اين رو هر بازيافتي، يك چرخه خواهد بود و 
ــد حتي  به ناچار چيزي دور ريخته نخواهد ش
موادي كه از بدن كيهان نورد خارج مي شود! البته 

فرايند هر بازيافتي، نياز به انرژي دارد.
هر انساني در روز به گونه اي ميانگين سي 
ــود بيرون مي ريزد  گرم پيخال(پِِهِن) از بدن خ
ــش كيلوگرم  ــال به بيش از چهل وش كه در س
ــش تَن كيهان نورد در ماموريت  ــد. ش مي رس
دو ساله خود به مريخ بيش از پانصد كيلو پيخال 
از خود برجا خواهند گذاشت.  در سه دهه پيش، 
ــز پيخال خود، از  ــوردان براي بيرون ري كيهان ن
پوشك نايلوني چسبان استفاده مي كردند كه در 
سال 1963 م- به سبب نشت ادرار فضانوردان 
ــيب  ــتم هاي اسپي ش از همين  نايلون ها، سيس

مركوري(كهكشان پيما) ايراد پيدا كرد.

شناورشدن پيخال و ادرار در هواي درون 
كهكشان پيما نيز پيامدهايي براي كيهان نوردان 
دارد و غبار آن با تنفس به شش هاشان راه كرده و 

بيمارشان مي كند.
اينك دستگا ه هايي از تنفس و خوي(عرق) 
ــد آب مي كند،  ــدن كيهان نوردان در هوا، تولي ب
همچنين با پالودن ادرار آنان، آبي آماده مي شود 
ــگر  ــتگاه پااليش ــان. يا دس براي تهيه قهوه ش
ــوردان را از پيخال آنان  ــري، ادرار كيهان ن ديگ
جدا مي كند كه مورد استفاده دوباره قرار گيرد و 
خودِ پيخال را در تهي گي(خال)، خشك و بي بو 
مي كند و سپس شايد در فضا رها  كند. خود اين 

خشك كردن هم بسيار انرژي بر است.
آيا باوركردني است كه در ايستگاه فضايي 
جهاني، پيخال هاي كيهان نوردان در آوندهايي 
ــود و پس از پرشدن، آن ها را در  نگه داري مي ش
ــي بار كرده و رها  پروگ رسProgress  روس
ــوي زمين بسوزد  مي كنند كه هنگام رفتن به س

و خاكستر شود؟
ــتگاه  اما هر پيخال كيهان نوردان كه از ايس
فضايي جهاني به بيرون رها شود، بدون نيروي 
ــد رفت و همان  رانش زياد، چندان فرا نخواه
ــد. كما اين  كه  ــناور خواهد مان دور-و-برها ش
در گذشته، شاتل(كهكشان پيما) با توده هايي از 
كريستال هاي يخِي ادرار كيهان نوردان برخورد 

مي كرد كه به گونه اي بازدارنده بود.
اما پسماند كيهان نوردان، تنها چيزي نيست 
ــود. كيهان نوردان  ــا بازيافت ش كه بايد در فض
ــر خود در فضا  ــت س زباله هاي ديگري نيز پش
ــر پيچيدگي چالش  ــه ب ــاي مي گذارند ك برج

بازيافت يا استفاده دوباره از آن مواد مي افزايد.
ــد  ــبك باش ــتگاه بازيافت بايد س هر دس
ــد چوب كبريت به فضا  چرا كه بردن حتي چن

هزينه بر است و هنگامي كه خرده چيزها به كيلو 
ــد، هزينه بردنش به هزاران دالر مي سايد.  برس
دستگاه هاي بازيافت بايد كوچك هم باشد زيرا 
سامانه پشتيبان/ماژول در ايستگاه فضايي، كم جا 
است. سرانجام دستگاه بازيافت بايد بي نياز از 
سرويس باشد چون در مريخ، سرويسكار پيدا 
نمي شود. دستگاه بازيافت فضايي بسيار پيچيده 
ــت چون بايد در محيطي با ربايش يا جاذبه  اس
ــدا كند. براي  ــر، آب را از ميزاب/ادرار ج صف
ــوردان نيز به  ــوي پيخال كيهان ن از ميان بردن ب

زغال چوب نياز است. 
ــه از پيخال  ــت ك ــه ديگر اين اس انديش
ــراي روزي كه  ــود ب كيهان نوردان كود تهيه ش
ــار در كمپ هاي  ــان بناچ با نابودي زمين، انس
ــاورزي  ــد و به كش ــدگار خواهد ش مريخ مان
ــال كيهان نوردان  ــا از پيخ خواهد پرداخت. ي
ــاختن در مريخ؛  ــود براي خانه س آجر تهيه ش
زيرا از پرتوهاي كيهاني و توفان خورشيدي كه 
بيماري آور و سرطان زاست، جلوگيري مي كند.

ــه بودجه اي  ــت ك اما چالش ديگر اين اس
ــوردان وجود  ــال كيهان ن ــراي بازيافت پيخ ب
ــا همه بودجه را براي فرود به  ندارد؛ چون ناس
مريخ سرازير كرده است. فرود كيهان نوردان در 
سيارك مريخ، يك خيزاب بزرگ رسانه اي در 
پي خواهد داشت كه به سود ناسا است بي آن كه 

سودي براي پيشرفت دانش داشته باشد.

مواد شيميايي روي لب ما 
ــي فنيل پروپان، كه اينك براي  هيدروكس
ساخت مواد پُليمري، چسب و ظرف فلزي غذا 
استفاده مي شود، نخست به گونه اي مصنوعي/

ــال 1940 ميالدي  ــد و در س سنتتيك توليد ش
ــارداري مورد  ــگيري از ب در توليد داروي پيش
ــتفاده قرار گرفت كه پيامدش براي مادران،  اس
چنگار/سرطان بود. سپس در 1950 ميالدي از 
ــتيك استفاده شد و تا  اين ماده در صنعت پالس
ــال ميليون ها تُن توليد  كنون ادامه دارد و هر س
ــتيكي، لوله آب  ــري پالس ــود و با آن بط مي ش
ــباب  بازي كودك،  ــهري، قوطي نوشابه، اس ش
ــتمال كاغذي تهيه مي شود  كاغذ روزنامه و دس
ــتمال كاغذي به جاي  كه براي نمونه همين دس
ــيمايي  اين كه لب ما را از غذا پاك كند، مواد ش
به درون دهان ما مي فرستد كه نخستين تاثيرش 
روي سيبك هاي داخلي بدن و ايجاد آشفتگي 
ــراس و بروز ديابت  ــراوش هورمون  پانك در ت
ــس از خواندن دور  ــت.روزنامه ها هم كه پ اس

ريخته مي شود، خاك و هواي تنفسي انسان را 
مي آاليد. پيوند مولكول هاي پالستيك محكم 
ــير و نوشابه  ــيار آسان در آب و ش نيست و بس

مورد استفاده انسان ها راه مي يابد.

پذيرش سمي بودن يك پديده 
ــان نمي خواهد  ــت چرا انس روشن نيس
بپذيرد كه پالستيك تجزيه نخواهد شد و حتي 
ــود، همچنان به  ــده كه پودر ش پس از چند س
آسيب به خاك كشتزارها ادامه خواهد داد و به 

سفره خوان ها راه خواهد يافت.
حتي اينك غذايي كه در ظرف پالستيكي 

ــيميايي را به خود جذب  قرار مي گيرد، مواد ش
مي كند. قاشق پالستيكي و ويسك سيليكوني 
ــم وارد غذا مي كند. ايرانيان قديم  غذاي  نيز س
ــد؟ در دوران پارينه  ــم مي زدن خود را با چه ه
سنگي شايد با قاشق سنگي؛ سپس قاشق چوبي 
به خانه ها آمد و پس از آن قاشق گلين يا سفالي 
ــه اين ها مواد  ــق آهني؛ كه هم و پس از آن قاش
زندگي ساز وارد غذا مي كرد. براي نمونه كفگير 
ــكي سينايي/حسوم، كم خوني را در  آهني پزش

اين يك ماه درمان مي كند.

جايگزين ها  
ــه راه افتاده كه  ــي ب اينك در جهان جنبش
ــتفاده نكردن از پوشك  مادران خانه دار را به اس
ــتمال كاغذي  ــودك و دس ــرف ك ــار مص يكب

ــتمال پارچه اي  ــت دس ــن نيس بيانگيزد. روش
ــال ها دوام داشت، چه ايرادي  نخي قديم كه س
داشت كه اينك ناپديد شده و جايش را دستمال 
ــتمال كاغذي  ــت. همين دس كاغذي گرفته اس
ــتمال توالت  ــر ميز غذا يا دس گلدار آشناي س
ــان را به  ــويي، زيركانه انس خوشبوي دست ش

سوي بيماري چنگار پيش مي برد.
مواد موجود در دستمال توالت هاي رنگي 
ــمار مواد آلرژن است و سبب  ــبو در ش و خوش
ــتي/عفونت و قارچ روي پوست مي شود.  پلش
عفونت مجاري ادراري نيز از ديگر پيامدهاست. 
در اين رهگذر، آلودگي هاي زيست محيطي و 

ــت. حقيقت اين كه  آب و هوا هم نگفته پيداس
دستمال كاغذي نرم با طبيعت خشن است.

ــم تهي  ــفيد ه ــتمال توالت س حتي دس
ــرژي و  ــبب آل ــت و س ــيميايي نيس از مواد ش
ورم كردگي(التهاب) در پوست و بدن مي شود. 
ــان و سفيدكردن  در فرايند توليد براي درخش
ــفيد، به آن  ــتمال كاغذي، افزون بر رنگ س دس

آب كلر افزوده مي شود.
ــويي، نبايد آب  ــه دستش ــس از رفتن ب پ
ــك كرد. دور و  بدن را با دستمال كاغذي خش
ــي، مانند پوست گردن انسان  بر اندامگان جنس
در شمار حساسترين ها است كه مي تواند با هر 
ــتمال كاغذي، دچار آلرژي و  شي اي مانند دس
ــود. هر دستمال كاغذي نرم و  اگزما و جرب ش
لطيفي، پوست انسان را با ايجاد زگيل به چالش 

مي كشد؛ مانند استفاده از دستمال كاغذي هنگام 
سرماخوردگي كه پوست بيني را زخم مي كند. 
پَد بهداشتي خانم ها هم آلرژي زا است.  اگزماي 
ــي آلرژيك، بيماري پوستي رايجي ست  تماس
ــه دارو؛ بلكه  ــت و ن ــاد اس ــش نه پم و درمان
خدانگهدار با دستمال كاغذي است. بدين گونه 
زمين و خاك و دريا و اقيانوس و بوته هاي بيابان 

هم نفسي به آسودگي خواهند كشيد. 
ــس از رفتن  ــك كردن بدن پ به جاي خش
به دستشويي بايد از پارچه سفيد نخي استفاده 
ــته و در آفتاب خشك شود.  شود و سپس شس
ــره خود از  ــه براي پاك كردن چه همان گونه ك

حوله استفاده مي كنيم و نه از دستمال كاغذي.
ــبت به  22 آوريل روز آگاهي جهاني نس
زميني است كه رويش ماشين مي رانيم و كشت 
ــينيم  ــم و راه مي رويم و رويش مي نش مي كني
ــاك از  ــن و خ ــي زميـ ــم. آلودگـ و مي خوابي
چالش هاي بزرگ محيط زيست است و در اين 
ميان زباله ها چهارنعل براي آلودن پيش مي تازد.

زندگي دوباره با آشغال ها  
ــرژي و مواد  ــردش ان ــا بازگ ــت ي بازياف
ــه اي دگرگوني به ارمغان آورد كه  مي تواند گون
نه تنها توانايي كره زمين را براي همه موجودات 
ــي  ــاال مي برد، بلكه روش ــان ب ــمار انس و از ش
ــي نجيبانه طبيعت  احترام آميز در برابر خاموش

است.

چالش ديگر كمبود منابع و دست يابي به آن 
است؛ در حالي كه فرآيند بازيافت، اين چالش 
ــان بر مي دارد و  ــا اندازه اي از پيش پاي انس را ت
ــع محدود كره  ــتفاده از مناب نگراني از بابت اس
زمين را با چرخش و بازچرخش ماده و انرژي 
ــاي كمتر ناگوار  ــا ويراني پايين تر و پيامده و ب

زيست محيطي، همراه خواهد ساخت.
آشغال ها آينده روشن سيارك زمين را تيره 
كرده است. با افزايش جمعيت جهان و گسترش 
ــان از مواد طبيعت رو به  ــتفاده انس صنايع، اس
ــته و پيامدش پسماندهايي  ست  افزايش گذاش
كه جنگي فرساينده ميان انسان با طبيعت پديد 

آورده است.  
ــزون بر كاهش  ــواد دورريز اف بازيافت م
ــط، از  ــع طبيعي محي ــان از مناب ــتفاده انس اس
ــل زيانبار  ــه عوام ــواد ب ــدن آن م دگرديس ش
زيست محيط پيش گيري مي كند. البته اين چاره 
ــيميايي تجزيه  ــت ولي مواد آلي يا ش كار نيس
شونده موجود در آشغال هاي خانگي، قابليت 

دگرديسي به كود شيميايي را دارد.
ــوم غذاي خود  هنگامي كه هر روز يك س
ــش جانوران  ــد از افزاي ــم نباي را دور مي ريزي
ــترش بيماري  ــك، موش و گس موذي، سوس
ــيم.  مردم چرا نبايد از دور-ريختن  گله مند باش
ــه اي بنيادين ارزش اقتصادي  موادي كه به گون
ــته باشند؟ تفكيك نكردن سبب  دارد، پروا داش
مي شود بسياري از اين مواد سوزانده  شود و هوا 
را بيااليد.  هزينه هاي گردآوري و برداشتن زباله 
شهري و صنعتي به سبب افزايش حجم زباله ها 
ــي رود؛ در حالي كه مي توان  روز به روز باالتر م
با افزايش سرانه بازيافت مواد دور-ريز از هدر 

رفت منابع جلوگيري كرد.

ــزن براي  ــنده، مخ هنوز هم به اندازه بس
كاغذهاي دورريز، شيشه، آلومينيوم و در شهر 
ــاني  ــن مورد آگاهي رس ــدارد يا در اي وجود ن
ــود كه براي نمونه، بطري ها و شيشه ها  نمي ش
ــود؛ يا شيشه  ــته ش پيش از دور-ريختن، شس
ــيمايي، مخزنش جدا باشد. بايد  دارو و مواد ش
ــه و براق و  ــاي فاكس و كاربن و گالس كاغذه
ــتفاده شود. ولي  چسب دار كمتري توليد و اس
بازيابي آلومينيوم، شيشه و كاغذ كاري با صرفه 

اقتصادي است.
ــل تجزيه  ــواد غيرقاب ــتيك ها از م پالس
ــتفاده نكردن  ــده اند و راهي مگر اس درست ش
ــت؛ مواد شيميايي دور  از آن ها باقي نمانده اس
ــهري و جوي و  ــز راهي مگر اگوهاي ش ريز ني
كشتزارها و خاك نمي يابند يا نمي توانند راه شان 
را كج كنند و رو به كوير بروند؛ پس همان بهتر 
ــود؛ جهان مصرف بيشتر،  ــتفاده ش كه كمتر اس
ــت دمده شده است. ما با  زندگي بهتر، مدتهاس

ايجاد اين همه آلودگي هنگامي كه مي خواهيم 
ــاييم رو به طبيعت مي رويم؛ در حال كه با  بياس
ــيميايي و  ــتيك و دوده و مواد ش اين همه پالس
ــربي، طبيعت و  كيسه پالستيك و ته سيگار س

كوهستاني باقي نمانده است. 
در خيابان هاي توكيو كمتر دلو زباله يافت 
مي شود، شايد كيلومتر به كيلومتر؛ اما خياباني 
ــد يا دستمال كاغذي و  نمي يابيد كه تميز نباش
ــد. پاكيزگي شهر در  ته سيگار در آن افتاده باش
ــت،  ــده نيس ميزان دلو هاي زباله كار گذاشته ش

بلكه براي  وجود فرهنگ پاكيزگي ست.

گرمايش زمين  
ــناس ارشد محيط  حسين محابي-كارش
ــد: «گرمايش  ــا مي گوي ــاره گرم ــت در ب زيس
ــه مي خوريم  ــت ك زمين برآمده از گوشتي س
ــت كه توليد مي كنيم يا سوخت  يا از شيري س
ــت كه به مصرف مي رسانيم. در 200  فسيلي س
ــش زمين،  ــبب گرماي ــال ديگر به س تا 500 س
ــكاي جنوبي و هند  بخش هايي از افريقا، امري
ــنده اي را در پيش رو  ــيار كش تابستان هاي بس
ــال گرما سبب مرگ  ــت و هرس خواهند داش

هزاران تن خواهد شد.
ــيا از ميان خواهد رفت زيرا   منابع آبي آس
ــيا مانند  ــتان هاي آس بلندي هاي طبيعي كوهس
هيماليا به نيم كاهش خواهد يافت و يخچال هاي 
طبيعي كوهستان آلپ در اروپا ناپديد خواهد شد 
و اقيانوس ها از انبوه زباله، رو به اسيدي ترشدن 
ــطح درياها تا يك متر باال  خواهند گذاشت. س
ــين ها را حتي در امريكا  خواهد آمد و كرانه نش
ــاخت و بسياري از جزيره هاي  آواره خواهد س

مسكوني به زير آب خواهد رفت.»

ــتابناك رو به سوي 10  «جمعيت جهان ش
ــان ميزان، زمين  ــت؛ و به هم ميليارد در راه اس
ــرد. در روند نابودي،  را رو به نابودي خواهد ب
مشت كشنده نهايي را به زندگي، آب شدن يخ 
ــا 10 متر به آب  ــوب خواهد زد كه ت قطب جن

درياها خواهد افزود.» 
ــن گروهي از  ــرآورد هزينه رفت  «امروز ب
انسان ها به سيارك مريخ500ميليارد دالر است؛ 
ــي از ملت ها از  ــده، رفتن گروه هاي پس در آين
ــازمان هاي فضايي اروپايي، روسي،  ــوي س س
چيني و آمريكايي به مريخ سرابي بيش نيست؛ 
و همان بهتر كه زمين خود را خوب نگه داريم، 
ــش خود خوب  ــه در زمان پيداي همان گونه ك
ــد خود را براي برخورد  بود؛ چون مريخ نيز باي
با پرتوهاي كهكشاني و توفان هاي خورشيدي 
ــبكه هاي برق و  ــه نابودكننده ش ــد ك آماده كن

ارتباطي و مخابراتي است.»
ع.درويشي

55 گزارش

به انگيزه مناسبت زمين پاك 

* كيهان نوردان هنوز در كهكشان سرگردانند و پايشان به سياركي يا ستاره اي 
نرسيده، ولي زباله هاشان به مريخ نزديك مي شود

* از هم اكنون در مدار زمين، به مباركي گوناگوني ماهواره ها، پديده اي به نام 
ترافيك فضايي و در پي اش رخدادهاي فضايي به وجود آمده است 

* تكه پاره هاي مدارگردهاي دست ساخت انسان و ماهواره هاي ناكارشده در 
مدار زمين، با شتاب فزاينده اي فضا را در پيمايش اند

* اگر انسان سرانجام به مريخ سفر كند يا در ستاره يا سياركي ديگر ماندگار 
شود، نخست بايد در انديشه بازيافت پسماندهاي انساني و ديگر آشغال ها باشد 

* روشن نيست چرا انسان نمي خواهد بپذيرد كه پالستيك تجزيه نخواهد شد 
و حتي پس از چند سده كه پودر شود، همچنان به آسيب به خاك كشتزارها ادامه 

خواهد داد
* حتي دستمال توالت سفيد هم تهي از مواد شيميايي نيست و سبب آلرژي و 

ورم در پوست و بدن مي شود
* آشغال ها آينده روشن سيارك زمين را تيره كرده است  با افزايش جمعيت 
جهان و گسترش صنايع، استفاده انسان از مواد طبيعت رو به افزايش گذاشته 
و پيامدش پسماندهايي  ست كه جنگي فرساينده ميان انسان با طبيعت پديد 

آورده است
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زباله ها زودتر از انسان به مريخ  رسيد

23669جدول
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افـقـى: 

  1 - كامپيوتر - جا و مسكن ثابتى ندارد ، آواره 
2 - جمع عنوان - شاه شاهان مغول - مزه سريع ! 

3 - تيــر پيكاندار - نرده كناره ايوان - اثرى از خوزه 
ساراماگو نويسنده پرتغالى

 4 - اسب كوتوله با دم و يال دراز - پرنده اى از نوع 
مرغابى - از مشتقات نفتى - عملى گرديد

 5 - عالمت مفعولى - رضايت خاطر - گروه
 6 - خبرگزارى رسمى كشورمان - كم كردن - دسته و گروه

 7 - وســيله پرواز انفرادى - دورى جستن - تظاهر 
به نيكوكارى

 8 - سنگ آسيا - آخرين تزار روسيه - كلمه پرسشى
 9 - هر نوع پرنده - خصم - اشاره تاكيدى دور

 10 - محفل و انجمن - پدر آذرى - اصطالحى در موسيقى 
11 - شهرى در يزد - موضوعات يا چيزهاى كوچك 

و بى اهميت - قرص دارويى
 12 - نفريــن - اميــدوارى - نى تو خالى - از روى 

لغزش و خطا
 13 - از قصــر هاى مجموعه تخت جمشــيد ( كاخ 
خشايارشاه ) - كنده كارى روى چوب - شهر آلمان

 14 - گرانبهاترين ســرمايه اى كه هر انسانى دارد - 
جهان باقى - سنگ خارا 

 15 - سلسله تيمور گوركانى - آزاد شدن
عـمـودى:

 1 - مردم تحت سرپرستى - پيشوا - امرى كه در باره 
آن حرفى زده نمى شود

 2 - نگهدارى شده در انبار - جهان آخرت
 3 - حرف انتخاب - فرق سر - باختر - هر بار دوره 

كردن قرآن
  4 - مختــرع موتــور گازى - بركــت ســفره -

 يك درخت سدر 
5 - جد - جويدن - ديواره

 6 - صاحب هنر - پادشــاهى از خوارزمشاهيان - 
قسمت باالى يخچال هاى قديمى

 7 - نقاب - عيب گزار و بد گو - خريد و فروش
8 – پشه درشت- نام دو تن از شاهان يونان - هزار كيلو
 9 - امر به يافتن - مسابقه دو تيم همشهرى- روزها

 10 - « روح اهللا ....» موسيقيدان ايرانى مولف «سرگذشت 
موسيقى ايران » - رسته - از زينت آالت زنانه

 11 - كم خونى - بردياى دروغين - تيز و برنده
 12 - باالى ورودى منزل - آغوز - پوشاننده

  13 - درون چيــزى - مهمانــى - شــعرى در
 ايام سوگوارى - نصف نسيم

 14 - نوعى گز به صورت شيره سفيد و چسبنده - خداوندى 
15 - فرزند نتيجه - آفريدگار - گيرنده امواج

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شـهرداري رودهـن در نظر دارد به استناد مجوز شـــماره 1/268/721/ش مورخ 
97/12/27 شوراي اســـالمي شـــهر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه عمومي پروژه 
زيرسازي و آســـفالت و جدول گذاري كوي فرهنگيان (براساس فهرست بهاء راه و باند 
ســـال 98) نمايد. لذا متقاضيان پيشنهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي 
نوبت دوم روزنامه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 جهت دريافت و 

تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.
1ـ موضوع مناقصه: پروژه زيرسازي و آسفالت و جدول گذاري كوي فرهنگيان

2ـ مهلت دريافت و تسـليم اسـناد: از روز شنبه مورخ 98/02/28 تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 تا راس ساعت 14:00 مي باشد.

3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه ممهور به مهر 
و امضاء مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلغ برآورد: 3/300/000/000 ريال و ســـپرده شـــركت در مناقصه به مبلغ 
165/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 
 واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.
6ـ تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي 

در روز پنجشنبه مورخ 98/03/09 راس ساعت  14:00 در دفتر شهردار مي باشد.
7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

8ـ به پيشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد پالك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهادي 
پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 
به ترتيب ضبط خواهد شد.

10ـ ساير اطالعات و جزييات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
11ـ هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه است.

مهدي كچويي
شهردار رودهن

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شـهرداري رودهـن در نظر دارد به استناد مجوز شـــماره 1/268/721/ش مورخ 
97/12/27 شوراي اســـالمي شـــهر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه عمومي پروژه 
زيرسازي و آســـفالت خيابان هاي امام رضا و نيستان (براساس فهرست بهاي راه و باند 
ســـال 98) نمايد. لذا متقاضيان پيشنهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي 
نوبت دوم روزنامه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 جهت دريافت و 

تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.
1ـ موضوع مناقصه: پروژه زيرسازي و آسفالت خيابان هاي امام رضا و نيستان

2ـ مهلت دريافت و تسـليم اسـناد: از روز شنبه مورخ 98/02/28 تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 تا راس ساعت 14:00 مي باشد.

3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه ممهور به مهر 
و امضاي مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلـغ برآورد: 3/850/000/000 ريال و ســـپرده شـــركت در مناقصه به مبلغ 
192/500/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 
 واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.
6ـ تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري رودهن و بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي 
 در روز پنجشـــنبه مورخ 98/03/09 راس ســـاعت  14:00 در دفتر شهردار مي باشد.

7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
8ـ به پيشنهادهاي مبهم، مخدوش، فاقد پالك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهادي 

پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ برندگان اول، دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتيب ضبط خواهد شد.
10ـ ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

11ـ هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.
مهدي كچويي
شهردار رودهن

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شـهرداري رودهـن در نظر دارد به استناد مجوز شـــماره 1/268/721/ش مورخ 
97/12/27 شوراي اسالمي شهر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه عمومي پروژه روكش 
آسفالت خيابان شهيد بهشـــتي، چمران و سادات (براساس فهرست بهاء راه و باند سال 
98) نمايد. لذا متقاضيان پيشـــنهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت 
دوم روزنامه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 جهت دريافت و تحويل 

اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.
1ـ موضوع مناقصه: پروژه روكش آسفالت خيابان شهيد بهشتي، چمران و سادات

2ـ مهلت دريافت و تسـليم اسـناد: از روز شنبه مورخ 98/02/28 تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 تا راس ساعت 14:00 مي باشد.

3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه ممهور به مهر 
و امضاء مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلـغ برآورد: 17/920/000/000 ريال و ســـپرده شركت در مناقصه به مبلغ 
896/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 
 واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.

6ـ تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي 
در روز پنجشنبه مورخ 98/03/09 راس ساعت  14:00 در دفتر شهردار مي باشد.

7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
8ـ به پيشنهادهاي مبهم، مخدوش، فاقد پالك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهادي 

پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ  برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتيب ضبط خواهد شد.
10ـ ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

11ـ هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.
مهدي كچويي
شهردار رودهن

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شـهرداري رودهـن در نظر دارد به استناد مجوز شـــماره 1/268/721/ش مورخ 
97/12/27 شوراي اسالمي شهر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه عمومي پروژه كوهبري 
و خاكبرداري ادامه بلوار امام خميني(ره) ضلع شـــرقي (براساس فهرست بهاي راه و باند 
ســـال 98) نمايد. لذا متقاضيان پيشنهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي 
نوبت دوم روزنامه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 جهت دريافت و 

تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.
 1ـ موضوع مناقصه: پروژه كوهبري و خاكبرداري ادامه بلوار امام خميني(ره) ضلع شرقي

2ـ مهلت دريافت و تسـليم اسـناد: از روز شنبه مورخ 98/02/28 تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 تا راس ساعت 14:00 مي باشد.

3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه ممهور به مهر 
و امضاي مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلـغ برآورد: 5/100/000/000 ريال و ســـپرده شـــركت در مناقصه به مبلغ 
255/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 
 واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.

6ـ تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي 
در روز پنجشنبه مورخ 98/03/09 راس ساعت  14:00 در دفتر شهردار مي باشد.

7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
8ـ به پيشنهادهاي مبهم، مخدوش، فاقد پالك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهادي 

پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتيب ضبط خواهد شد.
10ـ ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

11ـ هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.
مهدي كچويي
شهردار رودهن

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى اختصاصى بازارگردانى گروه گردشگرى 
ايرانيان به شماره ثبت 38413 و شناسه ملى 14005783363 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى صندوق مورخ 1397/10/25 و مجوز شماره 122/44422 مورخه 
97/11/13 ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورت هاى مالى صندوق براى سال 
مالى منتهى به 97/6/31 تصويب گرديد. مؤسســـه حسابرســـى آزمون پرداز ايران مشهود شناسه ملى 
10861687625 به عنوان حسابرس صندوق براى مدت يكسال انتخاب گرديد روزنامه اطالعات به عنوان 

روزنامه كثيراالنتشار صندوق انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423853)

آگهى تغييرات 
شركت بازرگانى بام و افق پارس سهامى خاص

 به شماره ثبت 301819 و شناسه ملى 10103401655 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : غالمرضا فرسادامان الهى به شماره ملى 1370631170 به سمت رئيس 
هيأت مديره، امير هدايتيان به شـــماره ملى 0010546839 به سمت نائب رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل، شركت توســـعه خدماتى بازرگانى پرتو انديش ناصح به شناسه ملى 
14006891051 به نمايندگى محمد شهريارى محمدى به شماره ملى 0080177425 به 
سمت عضو هيأت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. كليه اوراق واسناد بهادار وتعهد 
آور از قبيل چك ،سفته،بروات و قرارداها و عقود اسالمى با امضاى مدير عامل به اتفاق يكى از 
اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت و كليه مكاتبات عادى و ادارى شركت با امضاى مدير 
عامل به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 
96 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسى بهمند دارنده شناسه ملى 10100174390 
به سمت بازرس اصلى و انوش كوگير چگينى به شماره ملى 5889933574 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات جهت نشر آگهى 

هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423856)

آگهى انحالل شركت يكتا صنعت گستر پاسارگاد
 شركت با مسئوليت محدود

به شماره ثبت 2425 و شناسه ملى 14004738530 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - شـــركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم 
گرديد ومحمد هادى موســـائى با كد ملى 0074923358 به سمت مدير 
تصفيه انتخاب گرديد نشـــانى محل تصفيه پاكدشت ، شهرك صنعتى 
عباس آباد،خيابان بهارستان 2،كوى ســـپيدار،پالك 1035 كد پستى 

3393165173 به مى باشد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و 
موسسات 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 پاكدشت (423852)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت دوم)
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه با پورت مورد نياز خود از توليد كنندگان داخلى واجد شرايط  اقدام نمايد.

شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال):

خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه با پورتشرح

981010058شماره مناقصه

60,000مقدار

دستگاهواحد

3,850,000,000 مبلغ ضمانت نامه ( ريال )

از  روز پنج شنبه تاريخ 1398/02/19  لغايت روز سه شنبه تاريخ 1398/02/24مهلت فروش اسناد

تا ساعت 16:15 روز چهارشنبه تاريخ 1398/03/08مهلت   تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار

ساعت 14 روز شنبه تاريخ 1398/03/11تاريخ بازگشايي

صالحيت و گواهينامه الزم  

1-ارائه گواهى كتبى مبنى بر تامين الزام مصونيت كنتور در برابر اعمال ميدان مغناطيسى دائم از آزمايشگاه 
مرجع پژوهشگاه نيرو الزامى مى باشد.

2- ارائه گواهينامه احراز حداقل استانداردهاي توليدي براي محصول مطابق با «دستورالعمل تعيين الزامات ، معيارهاى 
ارزيابى فنى و آزمون هاى كنتورهاى ديجيتالى تك فاز ويرايش 3,1 »از شركت توانير الزامي مي باشد. 

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجرـ  انتهاى كوچه سومـ  اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي 

برق تهران بزرگ  محل بازگشايى: سالن جلسات

 مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: تضمين شـــركت در مناقصه براى شـــركت هاى دانش بنيان معادل  50 درصد مبالغ تضمين مندرج در جدول فوق و براى ســـاير شـــركتها مطابق با مبالغ تضمين مندرج در جدول  فوق
 مى باشد كه مناقصه گران مي بايست به صورت  ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شماره 0101801171004 بانك صادرات شعبه مالصدرا به نام شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، بلوكه از مطالبات 

تائيد شده نزد امور مالى شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي  فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مبلغ  ومحل فروش اسناد:  جهت شركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000به صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد 
اسناد نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد امضا ،  مشروط ،  مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه :  هزينه درج 2  نوبت آگهى در روزنامه اطالعات  به عهده برنده مناقصه مى باشد  ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

http://moamelat. : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ    http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات     www.tavanir.org.ir:نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :   سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير
  tbtb.ir

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )

1ـ موضوع مزايده: خالصه آگهي مزايده: تخريب ســـاختمان بتني 3 طبقه و 
ساختمان مكش خاك اره واحد چوببري و فروش ضايعات ناشي از آن به ارتفاع 
حدوداً 15 متر و مســـاحت زيربنايي 575 مترمربع كه يك بخش آن 3 طبقه و 

قسمتي به صورت سوله اي مي  باشد. 
2ـ تضمين شــركت در مزايده: 100/000/000 ريال به صورت واريزي به 

حساب ســـيبا 0106581076008 يا ضمانت نامه بانكي معتبر به سررسيد 
حداقل 3 ماه يا گواهي مطالبات و يا چك تضمين شده بانكي 

3ـ مهلت تحويل پيشــنهاد: حداكثر تا ســـاعت 14 روز شـــنبه مورخ 

 98/02/28
4ـ تاريخ بازگشايي: ساعت اداري روز يكشنبه مورخ 98/02/29 

5ـ مكان تحويل پيشنهاد: ســـاري كيلومتر 12 جاده نكاـ  كيلومتر 2 جاده 
دشت نازـ  شركت ســـهامي نكاچوب امور بازرگاني (قراردادها) به شماره تماس 

33722386ـ  011 
شركت سهامي نكا چوب 

نوبت دوم آگهي مزايده  آگهى تغييرات شركت البرز چليك ايران 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 42316 و شناسه ملى 10100876900 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/14 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موسسه آفاق حساب برتر فردا به شناسه ملى 14008184149 بعنوان بازرس 
اصلى وبهروز فارسيجانى به شماره ملى 0047317574 بعنوان بازرس على البدل براى مدت 

يك سال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423830)
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 دعاي روز سوم
اَلّلُهَم ارُزقني فيه الِذهَن و التَنبيَه و باعِدني فيه مَِن الَسفاَهه 
و التَمويه و اجَعل لي نَصيباً مِن ُكِل َخير تُنزُِل فيه بُجودَِك يا 

اَجَودااَجَوديَن
خداوندا در اين  روز تيزهوشي  و بيداري  را روزي ام  گردان  
و مرا در اين  روز از نابخردي  و اشتباهكاري  دور كن  و در آن، 
از هر چيزي  برايم  بهره اي  فرو فرس���ت، به  جود و كرمت  اي  

بخشنده ترين  بخشندگان.
***

در اين  ماه  خير و بركات  خدا وقتي  نازل  مي شود كه  بندگان  
اس���تحقاق  داشته  باشند. خدا بخيل  نيست   ولي  مردم  هم بايد   
شايستگي  داشته  باشند. ماه  رمضان  ماهي  است  كه  اين  شايستگي  
را به  آدم  مي دهد. در دعاي  روز س���وم، سه  چيز خواسته  شده  
است. اول  مي فرمايد: )اللهم  ارزقني  فيه الذهن  و التنبيه(. خدايا! به  
من  روزي  كن  ذهن  وتنبيه  را. دراينجا ذكر يك  توضيح، براي  ذهن  
و تنبيه  ضرورت  دارد. ذهن  يعني  آن  قوه اي  در  انسان  كه  چيزها 
را مي فهمد و مسايل  را درك  و ضبط  مي كند و نگاه  مي دارد. تنبيه  
به  معناي  بيدار كردن  و آگاهي  دادن  است. فعا توضيح  بيشتري  
ازم  نيست. پس  در اين  دعا از خدا مي خواهي  كه  پروردگارا به  

ما هوشياري  عطا كن  و به  ما آگاهي  بده.
  زيركي  ممدوح  و زيركي  مذموم 

هوشيار، يعني  كسي  كه  چيزها را خوب  مي فهمد؛ خوب  
حفظ  مي كند؛ خوب  ضبط  مي كند؛ خوب  به  كار مي برد و زيرك  
است. واضح  اس���ت  كه  اين  هوشياري  و زيركي  ممكن  است  
در كارهاي  باطل  باش���د. بعضي ها در خوردن  مال  مردم  خيلي  
هوشيارند؛ يعني، پشت  هم  انداختن  و سعي  و كوشش  كردن  و 

انجام  كارهايي  كه  از آن  طريق  مال  حرام  را ببرند.
 خوب  اين ها يك  قسم  هوشياري  دارند. يا آن هايي  كه  مثًا 
از راه  حرام  مالي  را كسب  مي كنند، يا آن هايي  كه  از مسيري  ناحق  
به  رياست  مي رسند، بطور نامشروع  سلطنتي  و يا رياستي  پيدا 
مي كنند، اين ها خيلي  هوشيارند، ولي  در اين  كار و روش  خودشان. 
اما چون  كارشان  كاري  بد است  و ختم  به  خير و صاح  نمي شود 
 و موجب  فساد است  - هم  براي  جامعه  و هم  براي  خودشان  -

 اين  قسم  هوشياري، هوش���ياري  مذموم  است  كه  به آن  نكراه  
مي گويند. 

شيطان  هوشيارتر از همه  كس  است، ولي  هوشياري اش  در 
چه  راهي  است؟ در راه  فساد، هوشياري اش  كه  در راه  فساد اعمال  
شود، مذموم  اس���ت. بنابراين  ما در دعا مي گوييم  خدايا! ذهن، 
هوشياري  وزيركي  و دانايي  به  ما عطا كن؛ يعني، آن  هوشياري  و 
آن  دانايي هايي  را كه  موجب  سعادت  انسان  بشود و براي  انسان  
مشتمل  برخير باش���د.  پس  ذهن، يعني  آن  حالت  و قوه اي  كه  
انسان  راه  خير و سعادت  خودش  را خوب  مي فهمد و آن  راه  را 

خوب  حفظ  مي كند.
حال  چرا به  دنبالش  )والتنبيه( گفته  شده  است؟ چون  فرق  
دارد. يك  وقت  انس���ان  هوش  و زيركي  دارد ولي  در كارهاي  
بد و خاف. اين  مطلوب  ما نيس���ت.  مطلوب  ما اين  است  كه  
چيزهايي  را خوب  بفهميم  كه  در خير و صاح  ما است؛ آن ها را 
خوب  تجزيه  و تحليل  كنيم  و خوب  به  كار ببنديم؛ اين  كار ذهن  
است. حال  يك  وقتي  انسان  اين  طور است: ذهن  دارد، در مسير 
و راه  راس���ت  است، هوشيار است  و در كارهايش  خوب  عمل  
مي كند، خوب  تشخيص  مي دهد، خوب  قضايا را تحليل  مي كند 

و حركت  او در طريق  سعادتش  است. 
ولي  گاهي  يك  پيشامدهايي  مي شود، يك  عوارضي  پيدا 
مي شود كه  غفلت  مي كند. مثًا شما خيلي  چيزها را مي دانيد؛ 
ولي  يك  حواس پرتي  برايتان  پيش  مي آيد كه  همان  چيزهايي  را 
كه  مي دانيد، فراموش  مي كنيد و از روي  غفلت  خاف  آن  چيزي  
را كه  مي دانيد انجام  مي دهيد. يعني  غفلت  باعث  مي شود كه  آن  
دانسته ها و هوشياري هاي  شما به  دردتان  نخورد. اينجا مي گويند 

تنبيه  ازم  است.
تنبيه  بدين  معناست  كه  شخص  را به  مختصر چيزي  به  راه  
خودش  توجه  بدهي، آن  قسم  اولي  كه  هوش  و ذكاوتش  را در 
راه هاي  غير صاح  به  كار مي برد، فايده  ندارد. برفرض  هم  به  او 
بگوييد، تاثيري  ندارد. ولي  اين  آدم  هوش  و ذكاوتش  را معمواً 
در راه هايي  كه  به  صاحش  اس���ت  به  كار مي گيرد. ولي  اتفاقًا 
حاا غفلت  كرده  و متوجه  نبوده  و پايش  لغزيده  است؛ حاا يك  

جهاتي  پيش  آمده  كه  پرده برروي  دانسته هايش  افكنده  شده.
اين  را مي گويند تنبيهش  بكنيد؛ يعن���ي، پرده  از جلوي  
چشمش  برداريد تا به  سوي  راه  و كار خودش  برگردد. اين  يك  
فرق  بين  ذهن  و تنبيه  است. خدايا! به  من  هوشياري  بده  و آگاه  
كن  مرا. در مواقعي  كه  ممكن  است  براين  هوشياري ام  پرده اي  

افكنده  شده  باشد. تو مرا آگاه  و متوجه  كن.
سفاهت  و سفسطه 

در ف���رازي  ديگ���ر از اي���ن  دع���ا مي خواني���م: 
والتموي���ه( الس���فاهه   م���ن   في���ه    )و  باعدن���ي  

 و مرا از س���فاهت  و تمويه  دور بدار. سفاهت  و تمويه  يعني  
چه؟ س���فاهت  يعني  جهالت، حماق���ت  و ناداني، كار بيهوده  

كردن، باطل كاري. وقتي  كه  مي گويند ش���خصي  سفيه  است، 
يعني  كارهايش  غلط  است، درست  نمي فهمد. »تمويه« در اصل  
به  معناي  زراندود كردن  اس���ت. يك  فلزي  را آب  طا رويش  

مي دهند.
 يا روكش  چيز ديگري  برآن  مي كش���ند، اين  را مي گويند 
)تمويه(. پس  تمويه  يعني  ش���به  كاري، يعني  چيزي  را كه  طا 
نيست، جوري  مي كنند كه  نمايش  طا داشته  باشد و چيزي  را 
طوري  آرايش  مي كنند كه  برخاف  آنچه  هست  نشان  داده  بشود. 
حاا اينجا كه  مي فرمايد سفاهت  و تمويه، )سفاهت( اين  است  كه  
در حقيقت  اين  آدم  نمي داند، اصا باطل  كار است، احمق  است، 

كارهاي  بي ربط  مي كند. 
ولي  )تمويه( اين  است  كه  شخص  شيطنت  دارد، كارهاي  
بد را به  صورت  خوب  انجام  مي دهد. يعني  با اين  كه  بد است  
تظاهر به  خوبي  مي كند، با اين  كه  كارش  خوب  نيست  ولي  خود 
را ج���وري  آرايش  مي دهد كه  خوب  جلوه  كند. پس  مي گوييم  
خدايا مرا جزو هيچكدام  از اين  دو قرار نده، نه  آدمي  باشم  نادان  
كه  چيز فهم  نباشم  و كاري  بيهوده  كنم، يا اين  كه  خداي  نكرده  كار 
بد و خوب  را بدانم، ولي  ظاهرسازي  و شبه كاري  كنم  و بصورت  
منافقانه  كارها را انجام  دهم، اين  است  كه  مي فرمايد: مرا هم  از 

سفاهت  و هم  از تمويه  حفظ  كن.
اسباب  نزول  خيرات  و بركات  )واجعل   لي   نصيبا من  كل  
خير تنزل  فيه( و ب���راي  من  از هر خيري  كه  در اين  ماه  مبارك  
بربندگانت  فرو مي فرستي، نصيب  و بهره اي  قرار بده، چنان  كه  در 
اخبار مربوط  به  فضائل  ماه  رمضان  آمده  است، در اين  ماه  خير و 
بركات  خدا وقتي  نازل  مي شود كه  بندگان  استحاق  داشته  باشند. 
خدا بخيل  نيست، ولي  بايد مردم  براي  خير و بركت  شايستگي  
داشته  باشند تا خدا خير و بركت  به  ايشان  بدهد. گرچه  به طور 
كلي  خير و بركت  خدا شامل  همه  مي شود، ولي  براي  بهره مند 
ش���دن  از آن  خير و بركت  خاص  و مخصوص  خدا، بايد آدم  
شايستگي  پيدا بكند و ماه  رمضان  ماهي  است  كه  اين  شايستگي  

را به  آدم  مي دهد.
كسي  كه  روزه  مي گيرد، يك  صفايي  در باطنش  پيدا مي شود، 
آن  گاه  كه  از معصيت  خودداري  مي كند، مستحق  خير و بركت  
مي شود. اين  است  كه  زمينه  برخورداري  از بركات  در ماه  رمضان  

زياد است.
  مهمان هاي  حق تعالي 

انسان  در نتيجه  روزه  و عباداتي  كه  انجام  مي دهد، آمادگي  و 
شايستگي  خود براي  تشرف  در محضر ربوبي  را پيدا مي كند.

 چنان  كه  حضرت  ختمي  مرتبت  محمد مصطفي)ص( در 
خطبه  مشهور )توصيف  ماه  رمضان( فرموده  اند: )هوالشهر دعيتم  
الي  ضيافه̀ اه  و جعلتم  فيه  من  اهل  كرامه̀  اه( جود نامحدود، 

در آخر اين  دعا مي گوييم: خدايا! از اين  خير و بركت  هاي  اضافي  
كه  در اين  ماه  رمضان  بر بندگانت  فرو مي فرستي، براي  من  هم  

نصيب  و بهره  اي  قرار بده.
 )يا اجود ااجودين( اي  كسي  كه  از همه  بخشايش  گران، 
بخشايش گرتري. بلي، خدا هم  بخشنده  است  و هم  بخشنده  اي  

است  كه  هيچ  حد و اندازه  اي  در بخشندگي اش  نيست. 
آنجا مي گفت  )برحمتك(، اينجا مي گويد )بجودك( خدايا! 
ما به  صفت  جود تو چنگ  مي زنيم، جود و بخشش  تو كه  حد 
و پايان  ن���دارد.  به  غير از ذات  مقدس  خداوند هركس  جود و 
بخششي  داشته  باشد محدود است. اگر يك  كسي  همه  چيزش  
را به  من  ببخشد، باز هم  محدود است  و به  همان  اندازه  به  من  
جود و بخشش  مي كند.  اما خدا، جودش  نامحدود است، چون  
صفاتش  عين  ذاتش  نامحدود است، پس  جود و بخشش  او هم  
نامحدود است.خدايا! ما تمسك  مي جوييم  به  اين  جودتو، كه  
در اين  ماه  رمضان، اين  خيرات  را به  همه  ما بندگان  بخشش  و 

عطا فرمايي.
دعاي روز چهارم

اَللُه��َم َقِوني فيه َعلي  اِقاَمه  اَم��رَِك َواَذِقني فيه  َحاَوه َ 
ذِكرَِك و اَوزِعني فيه اَِدآء ُش��كرَِك بَكَرمَِك و احَفظني فيه 

بِحفِظَك و ِسترَِك يا اَبَصَر النّاِظرين 
 خداوندا دراين  روز نيرويم  بخش  تا فرمانت  برم  و در اين  
روز شيريني  يادت  را به  من  بچشان؛ و به  بزرگواري ات  دراين  
روز شكر و سپاست  را بهره ام  فرما و مرا در اين  روز به  حفظ  و 

پوشانندگي ات  نگهدار، اي بيناترين  نگرندگان.
***
اقامه  امر يا شريعت  پروردگار

  در اين  دعا چند چيز را از خداوند مي خواهيم. مضمون  
دعا اين  است:

  خدايا به  ما اين  قوت  وتوان  را بده  كه  امر تو را برپاي  داريم  
)آن  را اقامه  كنيم(.

  »قيام« به  معناي  ايستادن  است، و )اقامه( معناي  برپا داشتن  
را دارد. قيام  بر امري  داش���تن، يعني  بر كاري  مسلط  و مستولي  
ش���دن. اقامه  مي كند امر را، يعني  اين  امر را سازمان  مي دهد و 
برپاي  مي دارد؛ يا بنابر تعبيري  ديگر، اين  چيز را محكم  و بلند 
مي كند. در قسمت  اول  دعا مي گوييم: خدايا مرا تواني  بده  كه  امر 

تو را اقامه  كنم  و برپاي  بدارم.
فرق  اقامه  با اطاعت 

  برپاي  داش���تن  امر خدا، غير از اطاعت  امر خداست، واا 
مي گفت: خدايا! مرا توفيق  بده، امر تو را اطاعت  بكنم. نمي گفت  
كه  توفيق  بده  امر تو را برپاي  دارم؛ يعني، سازمان  بدهم  امر تو 

را. امر خدا چه  چيزي  اس���ت؟ امر خدا، همان  شريعتي  است  
كه  از جانب  خدا آمده  است. پس  عمل  به  شريعت  خدا، اقامِه  
امر خداس���ت. بطور اجمال، خداوند متعال  در قرآن  كريم  در 
بسياري  از جاها فرموده  كه  امر او چيست. از جمله  در آيه  40 
سوره  يوسف  كه  مي فرمايد: »امر ان  اتعبدو اا اياه« امر خدا اين  
است  كه  شما غير خدا را نپرستيد، و در جايي  ديگر مي فرمايد: 
»امر ربي  بالقسط«1 امر پروردگار من  اين  است  كه  شما عدالت  و 
قسط  را اقامه  بكنيد. خدا پيغمبران  را فرستاده  است  براي  اينكه  
به  عدل  و دادگري  برخيزند »ليقوم  الناس  بالقسط«،2 همان  طور 
كه  مي فرمايد: »ان  اه  يامر بالعدل  و ااحسان«3 خدا امر مي كند به  
عدالت  و نيكوكاري. خوب، امر خدا اجمااً معلوم  است؛ يعني  
عمل  كردن  به  دستورات  اسام؛ اين  امر خداست. نماز خواندن، 
روز گرفتن، زكات  دادن، به  عدالت  رفتار كردن، احسان  كردن، 
با پدر و مادر مهرباني  كردن، همه  اين ها جزئياتش  معلوم  است. 
اينكه  مي گويد: مرا توان  بده  براي  اقامِه  امر تو؛ يعني، كاري  بكنم  
كه  اين  اوامر و شريعت  تو در ميان  همِه  مردم  رواج  داشته  باشد، 

امر به  معروف  بكنم  و نهي ازمنكر نمايم.
  بله، اولين  كاري  كه  در اقامِه  امر بايد بكنم  اين  است  كه  من  
خودم  را با شريعت  اسام  منطبق  سازم؛ يعني، اعمال  و كردار و 
رفتارم  مطابق  با اسام  باشد. اگر چنين  شد تا اندازه اي  نسبت  به  
خودم  امر پرورگار را اقامه  كرده ام، ولي  بطور كلي  امر پروردگار 

را هنوز اقامه  نكرده ام.
 بايد س���عي  بكنيم  كه  اسام  در ميان  مردم  هم  برپا باشد. 
نه  تنها خودمان  اسام  را دربارهِ  خودمان  پياده  كرده  باشيم، بلكه  
بايد مردم  را ارشاد بكنيم؛ هركسي  به  اندازهِ  خودش  بايد دراين  
جهت  اقدام  بكند. اين  است  كه  آدم، توانايي  مي خواهد و اين  كار 
مشكلي  است  و اا تنها نماز خواندن  و روزه  گرفتن  و خمس  و 
زكات  دادن  )كه  اين  هم  شايد به  خيلي ها تعلق  نگيرد( يك  كار 

محدودي  است.
 اين  كار، كار پرزحمتي  نيس���ت. تواناي���ي  را ما وقتي  
مي خواهيم  كه  كار دشواري  در ميان  باشد و آن  كار دشوار، اين  
است  كه  آدم  س���عي  بكند در امربه معروف  و نهي ازمنكر. البته  
هركسي  به  قدر مقام  و دانايي  خودش، به  قدر دانايي  و توانايي  
اش  بايد س���عي  بكند كه  احكام  اسام  جاري  باشد. اما گاهي  
فقط  مي تواند اين  كار را بكند كه  اسام  و احكام  اسام  درميان  
خودش  و فرزندانش  و خانواده اش  جاري  باشد، خوب، بيش  
از همين  مقدار توانايي  ندارد؛ يكي  وقتي  هم  او عالم  است، زور 
دارد، يا به  اصطاح  جاه  و رياست  دارد، دراين  صورت  خيلي  
بيشتر مي تواند در يك  مملكت  يا در يك  جامعه  سعي  بكند كه  
احكام  اسام  برپاي  داشته  شود. اين  وظيفه اي  است  كه  هركسي  
به  قدر توانايي اش  بايد به  آن  عمل  كند. اين  است  كه  مي گويد: 

»قوني« مرا توان  و قوت  و نيرو بده  كه  بتوانم  امر تو را برپاي  دارم  
و خواسته  تو را اقامه  نمايم.
ياد خدا و مراتب  آن 

  دومين  عبارتي  كه  در اين  دعاي  شريف  آمده  چنين  است: 
»واذقني  حاوه  ذكرك«. يكي  از چيزهايي  كه  در اين  روز از خدا 
مي خواهيم  اين  است  كه  ذكر خودش  را در مذاق  ما شيرين  كند. 
ذكر يعني  چه؟ ذكر يعني، ياد خدا، توجه  به  صفات  خدا، توجه  به  
اسماء خدا، خداي  قادر متعال، خداي  رازق، خداي  خالق، خداي  
راحم، خداي  تائب، خداي  محسن  و... اين  صفات  و اسمايي كه  
خدا دارد، با اين  صفات  و اسماء خدا را ياد بكنيم  و اين  ياد خدا، 
بااترين  عبادت  است  و منشاء همه  عبادات  است  و ذكر لفظي  
هم  كه  به  زبان  مي گويند، اين  هم  به  اعتبار همان  ذكر قلبي  است، 

واا اساساً ذكر به  معناي  ياد كردن  است. 
حاا يك  وقت، خدا را در دلم  ياد مي كنم؛ يعني  به  عظمت  
پروردگار توجه  مي كنم. اين  ياد، است. ياد قلبي  يك  وقت  ياد 
مي كنم  خدا را به  اينكه  اوامر پروردگار را اطاعت  مي كنم. اين  
يعني  خدا را به  اطاعت  ياد كرده ام. يك  وقت  خدا را به  زبان  ياد 
مي كنم؛ يعني  ذكرش  را مي خوانم، سبحان اه  مي گويم، الحمده  
مي گويم، صلوات  مي فرس���تم، از اين  قبيل  چيزها. اين ها ذكر 
لفظي  است، اين ها مراتب  ذكر است، ولي  اولين  مرتبِه  ذكر است، 
بااترين  مرتبه  ذكر كه  باقي  ذكرها از ش���اخه هاي  آن  منشعب  
مي ش���ود، توجه  قلبي  است؛ به  عظمت  حضرت  پروردگار؛ به  
غناء و بي نيازي  حضرت  پروردگار؛ به  جود و بخشش  حضرت  

پرورگار؛ به  آن  صفات  و اسماء الهي  كه  دارد.
وقتي  كه  به  اين  امر توجه  ش���د، آنگاه  انسان  برانگيخته  
مي شود كه  با خدايي  كه  اين  جور است، ديگر مخالفت  نكند. 
ذكر لفظي  هم  خوب  است. انسان  اگر كسي  را دوست  مي دارد 
تعظيمش  مي كند، هميشه  مي خواهد اسمش  را ببرد؛ ذكر خدا 

هم، حتي  اگر ذكر لفظي  است، نشانِه  محبت  به  خداست.
ياد خدا، مقدمه  شكر خدا

  در سومين  فراز دعا مي فرمايد: »و اوزعني  فيه  اداء شكرك« 
در اين  روز و دراين  ماه  خدايا! مرا برانگيز و وادار بكن  كه  شكر 
تو را ادا كنم. اين  شكر هم  مترتب  بر ذكر است. اگر انسان  خدا 
را ياد بكند، قهراً خدا را هم  شكر مي كند. اجمااً بايد عرض  كنم  

كه  شكر خدا يعني، شكر نعمت  خدا.
  حقيقت  شكر اين  است  كه  انسان  آن  نعمت  را در آن  راهي  
كه  خدا خواسته  اس���ت  به  كار ببرد: شكر نعمت،يعني  به  كار 
گرفتن  نعمت ها در راه  صاح  و در راه  رضاي  خدا. ش���ما مال  
داري، شكر نعمت  مال  اين  است  كه  البته  خرج  خودت، زندگي  
خودت  بكني، بدون  اسراف  و باقي اش  را هم  در راه  خدا انفاق  
كني. رياس���ت  داري، قدرت  داري، شكرش  اين  است  كه  آن  
را در ياري  مظلومان  به  كار ببري، در رفع  گرفتاري هاي  مردم. 
شكر اواد؛ اوادي  كه  خدا به  تو داده، اين  است  كه  او را خوب  
تربيت  بكني. شكر خانه  اين  است  كه  دراين  خانه  عبادت  بكني، 

الي  غيرذلك.
  خدا در نعمتي  كه  به  تو داده، وظايفي  برقرار كرده  است. 
شكر يعني، نسبت  به  نعمت ها همان  طور رفتار بكني  كه  خداوند 
خواسته، اين  شكر است. مي فرمايد: »مرا توفيق  بده  براي  اداء 
شكرت«.  مسلماً كسي  كه  به  ياد خدا بوده  و به  او توجه  داشته  
باشد و بداند كه  همِه  اين  نعمت هايي  كه  دارد از خداست، عمًا 
توفيق  اداي  شكر هم  پيدا مي كند. در ادامه  مي گوييم: »واحفظني  
فيه  بحفظك  وس���ترك« و مرا حفظ  فرما؛ حفظي  كه  در دعاها 
مي خواهيم، حفظ  از معصيت  است. يعني، خدايا! مرا نگاه  بدار و 
حفظ  بكن  تا اينكه  از راه  تو منحرف  نشوم، حفظي  كه  انسان  در 
مقام  دعا مي خواهد، اين  است؛ حفظ  كن  مرا از معصيت، به  حفظ  
خودت، به  پوشش  خودت، به  نگهداري  خودت، مرا از معصيت  
كردن  و از منحرف  شدن  از راه  خودت  نگاه  دار. »يا ابصرالناظرين« 
اينجا به  عنوان  ختم  دعاي  اين  روز مي گويد:اي كسي  كه  بيناتر از 

همه  نگرندگان  و همه  نگاه كنندگان  هستي.
  »ناظر« يعني  آن  كس���ي  كه  به  چيزي  نگاه  مي كند و نگاه  
كردن، غير از ديدن  است. نگاه  كردن، اين  است  كه  توجه  مي كنم  
به  اينكه  ببينم. تو اي خدا »ابصرالناظرين« هستي؛ يعني  از همه  
نظركنندگان  )كساني  كه  نظر مي كنند و مي خواهند چيزي  ببينند( 
تو افضلي. خدا بصير است  تا جايي  كه  حتي  يك  ذره  فكري  كه  

در قلب  يكي  از بندگانش  بگذرد، خدا متوجه  وناظر اوست.
  باراله���ا! تواني  به  من  عطا كن  كه  بتوانم  امر تو را بر آورم  
و ذكر خودت  را در مذاقم  ش���يرين  بفرما، كه  من  هرگاه  ياد تو 

مي كنم  در مذاقم  شيرين  باشد، و نشاط  پيدا بكنم.
  واقعاً هم  اگر ايمان  و خداشناسي  انسان  كامل  بشود، ذكر 
خدا و ياد خدا درنزدش  از همه  چيز عزيزتر و شريف تر است. 
اين  اس���ت  كه  مي گويد: ذكر خودت  را در مذاق  من  شيرين  
فرما و براي  اداي  ش���ركت  مرا برانگيز و مرا وادار كن  كه  شكر 
تو را ادا بكنم  و نگه دار مرا از معصيت ها و پوش���ش  قرار بده  

برنابكاري هاي  من.اي  كسي  كه  بيناتر از همه  ناظران  هستي.
پي نويس ها:

1 سوره  مباركه  اعراف، آيه: 29.
2 سوره  مباركه  حديد، آيه: 25.
3 سوره  مباركه  نحل، آيه: 90.

بیا سبزه هارا 

تماشا کنیم

  دكتر پويا كاشاني

بي���ا  س���بزه ها را  تماش���ا كني���م 
بهار اس���ت، با س���بزه نج���وا كنيم

بنوش���يم از جام ش���ادی ش���راب 
وگ���ر غم خب���ر داد، حاش���ا كنيم

برقصي���م  در پ���اِی ه���ر بي���د بن 
چ���و مجنون ك���ه دي���دارِ ليا كنيم

بخندي���م      ب���ا خن���ده غنچه  ها  
و دله���ا از آن خن���ده   ش���يدا كنيم

بگردي���م ب���ر ِگردِ گل های دش���ت
همانن���ِد پروان���ه ، پ���ر   وا  كنيم

ببندي���م  دل را ب���ه دنيای عش���ق  
مب���ادا ك���ه از عش���ق پ���روا كنيم

بش���وييم از س���ينه ها ، كينه ه���ا   
و آنج���ا  دژ مه���ر برپ���ا  كني���م

بي���ا پ���اِی لبخن���د ش���يريِن ي���ار  
به صد بوس���ه، صد ب���ار امضا كنيم

بيا هرچ���ه از موج نامردمی اس���ت  
حوال���ت  ب���ه پهن���اِی دري���ا كنيم

بي���ا »تا جه���ان را به بد نس���پريم«     
و آن را در انديش���ه زيب���ا كني���م

بهارانه

دانش صاحب اختياري

با من بيا اي مهربان
ببين كه چگونه دانه به دانه

گلوبند اسفند را مي بافم
سي دانه اش كه پُر شود، مي اندازمش بر سينة تاريخ اسپندي 

مي چرخانم براي بدرقه اش
آب و آئينه و قرآن مي آورم

و گوش به زنگ رسيدن ميهمان تازه ام
گوش كن اي مهربان

گويي دست هنرمندانه اي تار مي زند
پژواك دوستي ها به گوش مي رسد

و بهار ميان تمام افسردگي ها و دلمردگي ها
با طرب انگيزترين نغمه عشق

مي رسد از راه دور
چمدانش را كه باز كند
خيالت راحت مي شود...
به بودنش در فروردين
به خنكاي ارديبهشت

و به گس بودن خردادش
دل مي دهد به دلت

و نو مي كند احوالت را
آسمان چه سخاوتمندانه
پذيراي پرستوها مي شود
و زمين سرمنشاء حيات

لباس تازه اي به تن مي كند و
سما ع كنان مي چرخد

سالي نو را برايمان به ارمغان مي آورد
روزهايي كه در انتظار قدم هاي ماست

و هر انسان، شاخه گلي مي شود درون گلدان روزگار
»بهار � 1397«

بهار، موسم برگشتن 

پرستوهاست

حسن شيدا

هنوز عاش���قم، اي عش���ق جاودانه بيا 
دلم براي تو تنگ اس���ت، بي بهانه بيا

اگرچه هر غزلم سوز داغ رفتن توست
هنوز بر ل���ب من مانده صد ترانه، بيا

ب���ه گاه رفتنت آغ���از برگ ريزان بود 
كن���ون بهار ش���ده، هم���ره جوانه بيا

زمي���ن ز مقدم نوروز گل به دامن كرد
زمان گذشت و دگرگونه شد زمانه، بيا

بهار موس���م برگش���تن پرستوهاست
تو هم درنگ مكن، س���وي آشيانه بيا

چو روزهاي نخس���تين آش���ناييمان 
عزي���ز من! به همان گونه عاش���قانه بيا 

هن���وز در دل »ش���يدا« عزيز نادره اي 
چرا به غربت خود مانده اي؟ به خانه بيا 

ياد سبز تو 

سيدمحمود سجادي

»به���ار آمده اما هوا هواي تو نيس���ت 
مرا ببخش اگر اين شعر آشناي تو نيست«

به ش���وق ديدنت اينجا بهار ُگل مي كرد
دريغ، برگ و گل و غنچه اي براي تو نيست

نس���يم مي وزد از پنج���ره درون اتاق 
بدا به من كه دگر گيسوي رهاي تو نيست 

رس���يده اند همه بچه ه���ا و مهمان ها
به روي پادري افسوس كفش هاي تو نيست 

به شيشه مي خورد انگشت هاي باران، آه...
شبيه در زدن تو ولي صداي تو نيست 

تو نيستي، دل اين خانه وا نخواهد شد
پر از غم است جهان، چون فضا فضاي تو نيست 

دل���م گرفته، گره در گ���ره عزيز دلم!
چرا كه ناخن مهر گره گشاي تو نيست  

خلوت انس  شرح دعاي روز سوم  و چهارم 

ماه مبارك رمضان
آيت اه سيد روح اه خاتمی)ره(

همه ما در طول زندگي با انتخاب هاي بسياري 
مواجه هستيم و ميزان تاثيرگذاري اين انتخاب ها بر 
روي سرنوشت ما انسانها به موقعيت هاي متعددي 
بستگي دارد. عوامل بسياري هستند كه مي توانند بر 
اين انتخاب ها اثر داشته باشند: روحيات، موقعيت 
اجتماعي، پول، روابط، احساسات و... اما با كمي 
تامل و كسب تجربه در طول زندگي و همچنين 
آشنايي با افراد مختلف درمي يابيم كه در ميان اين 
عوامل، احساسات � حتي اگر گزينه آخر باشد� 
همچ���ون پيكره اي عظيم و در عين حال نامرئي 
خودنمايي مي كن���د و مي تواند بر تمام عوامل 
ديگر چيرگي داش���ته باشد؛ و در انتخاِب نهايي 

جنگجوترين مردان نيز تزلزلي را پديد آورد.
و اما كتاب »عامل انساني« اثر گراهام گرين، 
دراين كتاب با شخصيت هايي برخورد مي كنيم كه 
به ترتيب درجه و مقام خود درگير انتخاب هايي 
هستند. داس���تاني از يك سازمان اطاعاتي در 
انگلستان در دوران جنگ سرد، كه در كشورهاي 
ديگر نيز ماموراني براي مخابره اطاعات مخفي 
گماش���ته اند. اما هسته مركزي داستان در همان 
انگليس قرار دارد. در جايي كه دو دوس���ت و 
همكار با وجود اختاف س���ني كه با هم دارند، 
صميمي���ت زيادي با هم پيدا كرده اند. آنها كارها 
را ب���ه صورت روزمره انجام مي دادند: اطاعات 
مخابره شده را دريافت مي كردند و پس از تحليل 
و رمزگشايي، كارهاي مربوطه را انجام مي دادند. 
يك منشي هم براي آنها كارهاي جانبي را انجام 
مي داد. تا اينكه خبري يك موج ظريفي از تشويش 

را درون سازمان به جريان انداخت.
موج ظريف كه ارتعاشي در فضاي سازمان 
ايجاد كرده بود، حاكي از اين بود كه سازمان دچار 
نشتي اطاعاتي شده و خبرهاي مهم به بيرون در 
حال نشر است، و هنگامي كه در جايي نشتي پيدا 
مي شود تا روزنه بزرگتر نشده بايد عامل آن را هر 
چه زودتر پيدا كرد. خواننده تيزهوش ذهنش به 
هرجايي سرك مي كشد تا به وجود عامل موردنظر 
پي ببرد، اما در داستانهاي »گراهام گرين« پيداكردن 
جواب معما، آن هم نه در ابتدا، بلكه تا خواندن 

دوسوم داستان كار ساده اي نيست.
اين نويسنده چيره دست خواننده را به طرز 
استادانه اي با استفاده از عناصري همچون زمان، 
مكان و اشيا با شخصيت هاي داستان وارد اتاقي 
مي كند كه مي تواند حضور خود را كاما در آن 
احساس كند. گفت وگويي ميان شخصيت ها انجام 
مي شود كه در اين جا نيز اشاره به اين نكته ازم 
است كه در شروع گفت وگو نام شخص گوينده 
ذكر مي ش���ود اما در طول صحبت هايي كه ميان 
س���ه يا چهار نفر از اشخاص صورت مي گيرد، 
به طور منظم نام هر يك كنار ديالوگ شان قرار 
نمي گيرد و شايد در طول صحبت در حد اشاره 
باش���د و اين يكي از ترفندهايي است كه باعث 
مي شود خواننده بنا بر شناختي كه از شخصيتها 
در طول داستان به دست مي آورد آن را تشخيص 
دهد. همچنين وقتي خواننده از اين اتاق خارج 

مي ش���ود و طول داستان را طي مي كند ممكن 
است با اتفاقي مواجه شود كه در صفحات قبلي 
در آن مكان ميان شخصيتها رخ داده بود اما از آن 
اطاعي نداشته كه همين امر موجب غافلگيري 
خواننده ش���ده و در مي يابد كه بايد به نويسنده 

اعتماد كامل داشته باشد.
از كاراكترهاي اصلي مي توان به كاس���ل، 
ديويس، س���رجان هارگريوز و مشاورش دكتر 
پرس���يوال و همچنين به سرهنگ دينتري اشاره 
كرد. كاس���ل از مامورين معتمد و قديمي شهر 
است كه هميشه فرد مورد اعتماد سازمان بوده و 
تنها موردي كه باعث لغزشي در پرونده كاري اش 
شده اين بود كه با زني ازدواج كرده بود كه اهل 
بونتو اس���ت و اين خاف مقررات سازمان بوده 
كه البته پس از چند سال تحت نظر بودن، سازمان 
به اين نتيجه رسيده بود كه خطري از جانب او 

ايجاد نخواهد شد.
ديويس همكار و دوس���ت كاسل است كه 
در چارچوب كاري وظايفش را به درستي انجام 
مي دهد اما خارج از سازمان مانند يك جوان كه 
گرايش هاي ش���خصي خود را دارد به تفريحات 
مختلفي هچون شرط بندي در مسابقه اسب دواني 
و... مي پردازد. و از طرفي هم دلباخته منش���ي 

سازمان سينتيا شده است.
هارگريوز رئيس س���ازمان كه فردي بسيار 
متعهد و نكته بين اس���ت اما با وجود قانون مندي 
با مامورين خود رفتاري نسبتاً نرم خوتر دارد و 
مشاوري با او همراه است بنام دكتر پرسيوال كه 
پرونده هاي پزشكي افراد سازمان زير نظر اوست 

و فردي بسيار سياستمدار است.
سرهنگ دينتري شخصي است كه به عنوان 
نش���ت ياب در سازمان به كار گمارده مي شود 
و برخاف ظاهر بس���يار ج���دي و نظامي اش 
درگير احساساتي است كه به گونه اي ناخواسته 
و از روي اجب���ار آنها را مانند قطاري خالي از 
مس���افر در ايستگاه ترك گفته و حاا كه درگير 

كار بر روي يك پرونده حس���اس است، تمامي 
آن احساس���ات ترك گفته به طرزي ناگهاني به 
سراغش آمده اند و او اين بار نمي تواند به سادگي 

از آنها عبور كند.
همان طور كه مي بينيم با ش���خصيت هاي 
متفاوتي در اين كتاب مواجه هستيم كه هر يك 
درگيري هاي ذهني و دروني خود را دارند. اما در 
اين ميان چه كسي مي تواند آن فرد موردنظر يا 
)عامل انساني( باشد. خواننده بايد با گراهام گرين 
همراه ش���ود تا وارد دنيايي از قوانين و مقررات 
نظامي شود كه عواطف انساني در آن جريان دارد 
تا در قضاوت ميان دو انتخاب بس���يار سخت با 

او شريك شود. 

درباره نويسنده
گرين  گراهام 
ي���س،  ن نو ما ر (
نمايش���نامه نويس، 
منتق���د ادب���ي و 
سينمايي و نويسنده 
پركار داس���تانهاي 
كوتاه انگليسي( كه 
در س���ال 1904 به 
دنيا آمده و در سال 

1991 از دنيا رفته است، از بزرگترين نويسندگان 
جهان اس���ت. اولين مجموعه ش���عر وی به نام 
آوريل سرايی در 1925، سال آخر حضورش در 
آكس���فورد به چاپ رسيد. پس از فارغ التحصيل 
شدن مدتی را در روزنامه ناتينگهام كار كرد. سپس 
به عنوان معاون و سردبير روزنامه تايمز در لندن 
مش���غول به كار شد. در سال 1929 اولين رمان 
وی مرد وسط انتشار يافت. دو كتاب بعدی اش 
»نام عمليات« و »ش���ايعه در شب« چندان خوب 
از آب در نيامدند. در 1931 كتاب ترن استانبول 
را نوشت كه او را به عنوان يك چهره شاخص 
ادبی معروف كرد و موفقيت مالی خوبی داشت. 
در همين زمان شروع به نوشتن مقاات سينمايی 
در روزنامه تايمز كرد و يكی از بهترين منتقدان 
سينمايی لقب گرفت. كتاب های بعدی او بيشتر 
تحت تأثير مش���اهدات او در سفرهايش نوشته 
ش���دند، داستان هايی كه تضادهای روحی او را 
می تابانند. با اينكه همه آثارش را داس���تان هايی 
ساده و س���رگرم كننده می دانست، آنها را بسيار 
جدی و با وس���واس می نوشت. از آثار معروف 
او مي توان به مردسوم، صخره برايتون، قدرت و 
جال، مقلدها، كنسول افتخاري، آمريكايي آرام، 

جان كام و... اشاره كرد.

نگاهی به رمان »عامل انسانی«  اثر گراهام گرين
كسرا  عبدی

سعيد كافی اناركی- ساربان

موانا ناصر بخارايی )عليه رحمه(، شاعری عاشق و عارفی واثق است 
كه در گذار از درازنای قرون و اعصار گذشته، در غبار نامايمات حوادث 
دهراز مطمح نظر پارسی زبانان مستور مانده و در ابتا به سنت گردون حلقه 
كرده ای كه در وصف او چون مار افعی اس���ت؛ به گناه دانش و فضل در 
عهد زندگانی نيز زمام مراد نيافته و امروز صدها سال پس از سپردن وديعت 
حيات به مادر هستی، هنوز آنگونه كه در خور مقام و جايگاه واای عرفانی 

و ادبی او است، حق وی در زبان و ادبيّات پارسی ادا نگرديده است.
گم���ان مب���ر ك���ه اگر تي���ر ناله بگش���ايم

س���نان آه م���را آس���مان س���پر باش���د
طم���ع به كس نكنم از گدايی ام عار اس���ت

باش���د معتب���ر  گداي���ان  كار  س���ؤال 
ثن���ای ه���ر ك���س و ناكس ب���رای زر نكنم

ك���ه وج���ه قوت من ز دس���ترنج بر باش���د
ناصر بر خاف س���اير 
معاصرانش، به پادش���اهی در 
ُملك سخن و قناعت، بسنده 
ك���رد و به تصري���ح تذكره 
نويسان معتبر؛ پيوسته بوی فقر 
از سخنانش به دل می رسد. او 
باكاهی نمدی درسر، خرقه ای 
كهنه دربر وكتابی دربغل، تمام 
عمر س���ياحت جهان  كردی 
ودر پی عايق دنيوی نگشتی. 
هرچند در ديوان شعر او قصايد 
و اش���عار محدودی در مدح 
شاهان و حكومتيان به چشم 
م���ی آيد، اما بر خاف مدايح 

ساير شعرا، ابيات او هيچگاه آميخته با مبالغه و گزافه گويی های بی اساس 
نيست و روح حاكم بر آنها غالباً جنبه تعليمی و اخاقی دارد كه همواره 

سلطان را به عدل و رای و دانش و حلم، تلقين می دهد.
رس���يد م���ژده دول���ت ك���ه يار م���ی آيد

چ���و مه ب���ه قلة گردون س���وار م���ی آيد
نه���اد گل همه ش���ب گوش و بامداد ش���نيد

ز ب���اد صب���ح ك���ه آن گلع���ذار م���ی آيد
 ش���كوه منصب ش���اهی جال دين هوشنگ

ك���ه روز رزم چ���و اس���فنديار م���ی آي���د
نك���رد نال���ه ز دس���ت چنار ك���ز عدلت

ن���وای م���رغ ز ب���رگ چن���ار م���ی آيد
او مانند هر شاعر پر احساس، با طبعی لطيف گاهی به اوج سپهر اميد 
می رس���د، فلك را در زير بال و پر می گيرد و خود را برتر از آفرينش 
می خواند و گاه در مغاك تاريك هستی، لبريز از يأس و مالت و نوميدی 

شده وگردش چرخ زندگانی را به كام مردم نادان می بيند.
در عدم آس���وده بودم، اين زمان از بود خويش

رن���ج دارم، كاش���كی هرگز نب���ودی بود من
 ناصر بخاری همچون حافظ ش���يرازی، مريد پير مغان است و چون 
نيك بنگری،در مواضعی سخت عليه صوفی وشان بی دين و زاهدو مفتی و 
محتسب، بهتر از هر شاعر ديگر، دميدن آفتاب عشق و پرتو حسن خدای 

را در بامداد ازل توصيف می كند.
ب���ه جان جمله م���ردان ك���ه در صباح ازل

چ���و ب���اد لطف روان ش���د ز جنب���ش اّول
م���را ز غنچه پ���ر خون دل گلی بِش���كفت

كه بوی عش���ق ازو پر شده است، دين و دول
خوش اس���ت صحبت رندان كز آب صافی ُخم

بشس���ته اند ز خود رن���گ زرق و بوی حيل

اثر انكار ناپذير ناصر بر شاعران معاصر و متأخر بر او تا بدان جاست 
كه در ديوان ها و آثار ايش���ان، اس���تقبال و اقتباس از ناصر فراوان به چشم 
می آيد. اّما او خود را مقّلد ديگران نمی داند و با دفاع  از اصالت اشعارش، 
خود را نادرۀ ايام پنداش���ته و مّدعی درج س���ّكه ای نو بر ساحت سخن 

منظوم می شود.
معان���ی  دين���ار  ياف���ت  رواج���ی 

 ك���ه ناص���ر س���ّكه ای نو بر س���خن زد
اگر ناصر بخارايی را در زمرۀ مظلوم ترين شاعران گمنام ادب پارسی 
و در طراز بهترين ش���عرای س���بك عراق عجم لقب دهيم، هرگز اغراق و 

مبالغه ای نابجا در حق وی نكرده ايم. 
س���خن ن���ادر من گ���ر عجبت م���ی آيد

 نكن���ی عي���ب ك���ه م���ن ن���ادرۀ ايام���م
اشعار او در باغت و فصاحت ظاهر و معنای بلند باطن، با شعر بزرگانی 
چون حافظ و سعدی و مولوی پهلو می زند و شاخسار درخت سرو در برابر 
آزادگی نهفته در كامش شرمسار می گردد. اّما در كمال تعّجب و تأسف 
در قياس با ساير شاعران معاصر وی، تعداد نسخ خطی بر جای مانده از 
آثارش بسيار قليل و انگشت شمار است و پوشيده نخواهد بود كه دليل اين 
امر، ارتباط كمرنگ او با دستگاه ديوانی ملوك و شاهان و فقر و تنگ دستی 

وی در استخدام كاتبين غير درباری برای استنساخ ديوان اوست.
آفري���ن ب���ر من ك���ه من از آفرين���ش برترم

طاي���ر قدس���م فلك چون بيض���ه در زير پرم
چون مگس خوان لئيمان را نخواهم ش���د كمين

چون صراحی پيش هر ناكس فرو نايد س���رم
شهس���وار مل���ك فقرم وز زبان شمش���ير من

پادش���اه وقت خويش���م وز معانی لش���كرم
زر اگر خاك است بادا خاك خواری بر سرش

م���ن به روی زرد خود مس���تغنی از وجه زرم
نفس و طبع و چرخ و انجم پرده روی من اند

س���رخ رو گردم چو گل گر پرده ها را بردرم
گف���ت ناص���ر اين قصي���ده از زب���ان كبريا

ورن���ه در راه حقيق���ت از غب���اری كمت���رم
ش���رح احوال و توصيف كيفيّات ديوان قطور و غنی ناصر بخارايی، 
خود نيازمند انجام تحقيقات و پژوهش های علمی منس���جم و دانشگاهی 
است. اما در آيين ايجاز، مطلب فوق در اينجا، ديباچه ای است بر مقالت 
اس���تاد گرانقدر و ناصرشناس معاصر در جمهوری تاجيكستان؛ پروفسور 
»شريف مراد اسرافيل نيا« كه ساليان دراز از عمر با بركت خويش را صرف 
تحقيق و كنكاش در روزگار و آثار ناصر بخاری و ديگر ش���اعران بزرگ 

ادب پارسی كرده اند. 
مقالة ايشان كه در اسلوب نوشتار، اندك تفاوتی با آيين نگارش مرسوم 
در ايران دارد، خاصه ای اس���ت از كتاب مفّصل و مبس���وطی كه استاد به 
زبان روسی درباره ميراث و احوال ناصر بخارايی در دانشگاه مسكو به چاپ 
رسانده اند و پس از بازگردانی آن به زبان فارسی تاجيكی، به زودی با پايان 
كار ويرايش و آماده سازی آن برای خوانندگان ايرانی به صورت كامل در 

كشور ما نيز به زينت طبع آراسته خواهد شد.
در عين حال در خصوص سوابق اقدامات انجام يافته در باب معرفی 
ناصر بخارايی به نسل های معاصر، ازم به ذكر می دانم كه مرحوم استاد 
دكتر مهدی درخش���ان، رحمت اه عليه، برای اولين بار در س���ال 1353 
خورشيدی، ديوان ناكامل اّما ارزشمندی از كليّات ناصر بخارايی را توسط 
بنياد نيكوكاری نوريانی تهران به تعداد محدود هزار نسخه در ايران به نشر 
رسانده اند كه اين كتاب در بازار امروز ناياب و خارج از دسترس عاقه مندان 

به ادبيات پارسی است. 
از اين رو نگارنده اين سطور كه در حال حاضر چندی است به تصحيح 
ديوان جامع ناصر اهتمام دارد، در زمان جستجو برای يافتن نسخ خطی اشعار 
وی، بحمد اه و المنه، توفيق آشنايی با پروفسور اسرافيل نيا و بهره از معلومات 
ارزنده ايشان در خصوص اين شاعر گمنام را يافت و از اين رهگذر مراتب 

سپاس و تقدير و تشكر خويش را به ايشان اعام می دارد.
ب���ر آفتاب روی تو تا ديده عاش���ق اس���ت

بر ُحس���ن مطلع س���خنم صبح، صادق است

موانا  ناصر بخارايی



7 اقتصادى

آنچه در پى آمده اســت نگاهى دارد به چالش ها و 
تنگناهاى حمل و نقل ريلى كه بخش اول آن را ديروز مالحظه 

كرديد و اينك بخش دوم و پايانى را مى خوانيد:
***

 از سوى ديگر روش هاى سنتى تأمين مالى پروژه هاى 
زيربنايى همچون تأمين مالى به اتكاى تضامين شركت يا تأمين 
مالـــى به اتكاى تضامين دولت، ديگر قادر به برآوردن نياز و 
هدف مذكوربه خصوص در كشورهاى در حال توسعه نيست؛ 
چراكه در تأمين مالى به اتكاى تضامين دولت، انعكاس بدهى ها

در ترازنامه دولت، كشـــور را در تأمين مالى پروژه هاى آينده 
خود دچار محدوديت مى كند يا ممكن است منجر به تشكيل 
ســـيكل اخذ مكرر تسهيالت از منابع ديگر براى بازپرداخت 
تسهيالت قبلى شود كه اين امر خود به افزايش بدهى معوق 

دولت در سال هاى آتى منجر خواهد شد.
در تأمين مالى شركتى هم تمام دارايى ها و فعاليت پيشين و 
آتى شركت براى تضمين بازپرداخت به تأمين كنندگان مالى درگير 
خواهد شد و در صورت عدم بازپرداخت،مجموعه دارايى هاى 
شركت و در صورت لزوم، دارايى هاى شخصى شركاى شركت 
فروخته مى شود تا بازپرداخت صورت گيرد كه اين امر باعث 
كاهش ســـرمايه گذارى بخش غيردولتى در صنعت حمل و 

نقل ريلى مى شود. 
همچنين الزم اســـت مسئوالن در راستاى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليد و اشتغال به جاى قراردادهاى 
تأمين مالى از خارج كشور، از منابع داخلى براى ساخت واگن 
اســـتفاده كنند و شرايط را براى آن فراهم آورند. واگن سازان 
داخلـــى به خودكفايى 70 درصـــدى در توليد واگن بارى و 
خودكفايى 50 درصدى درتوليد واگن مسافرى رسيده اند و در 
حال حاضر با كمتر از 30 درصد ظرفيت خود كار مى كنند؛ 
لذا اقدام براى تأمين مالى داخلى، فعال سازى اين ظرفيت ها 

را هم به دنبال خواهد داشت.
چالش هاي لجستيك

لجستيك كاال، به فرايند مديريت استراتژيك جابه جايى و 
انبارش مواد، قطعات و محصول تكميل شده كه از مبدأ، يعنى 
از تأمين كنندگان تا داخل ســـازمان، شروع شده و در انتها به 
مصرف كننده نهايى مى رسد، گفته مى شود. به عبارت ديگر
“ لجستيك“ شامل مديريت جريان فيزيكى كاالاز تأمين كننده ها 
تا نقاط مصرف )خطوط توليد( ، مكانيابى كارخانه ها و انبارها، 
تعيين سطوح موجودى قطعات، مديريت مواد و سيستم هاى 
اطالعاتى است. خدمات لجستيك در عمل گستره وسيعى از 
تعامالت و مبادالت از مبدأ توليد كاال تا دسترسى به مصرف 

كننده را شامل مى شود.
كارشناسان معتقدند كه نگاه بنگاهى به مسئله لجستيك يكى 
از علل ناكارآمدى آن در كشـــور است و براساس همين نگاه 
بنگاهى اســـت كه همانند ساير بنگاه ها،لجستيك كارايى الزم 
را ندارد. با در نظر گرفتن رشـــد 17 درصدى در ســـال 1396

نسبت به 1395 و 13 درصدى حمل بار در سال 1395 نسبت 
به 1394 نتيجه مى گيريم كه حمل بار توسط حمل ونقل ريلى 
در ســـال 1396 نســـبت به 1394 رشد 30 درصدى را تجربه 
كرده و بايد نگاه ويژه اى به اين بخش داشت. در حال حاضر 
13 هزار كيلومترخط آهن در كشـــور وجود دارد و بيش از 3

هزار كيلومتر هم در حال احداث اســـت. اين ميزان خط آهن  
براى كشـــورى با يك ميليون و 600 هزار كيلومتر مربع كافى 
نيســـت. با توجه به اينكه همين راه آهندر بعضى نقاط داراى 
گلوگاه هاى مهمى است، تجهيزات تخليه و بارگيرى و مدل 

فناورى كه در بنادرما وجود دارد، كفايت نمى كند.
مقررات و بوروكراســـى دولتى ما در تصميم گيرى ها، 
تعرفه گذارى وسياست كلى موجب افزايش قيمت تمام شده 
مى شود. در واحدها، كارخانه ها و معادن، سيستم هاى پويايى 
در رابطه با سفارش گيرى، سفارش دهى، تجهيزات و تخليه و 
بارگيرى وجود ندارد. ما در دنيا ازلحاظ شاخص لجستيك در 
رتبه 96 هستيم كه نشان مى دهد كشور ما در زمينه لجستيك 
بسيار عقب است و ضرورت دارد در اين زمينه اهتمام جدى 

به عمل آيد.
چالش هاي قانونگذاري و نظارت 

قديمى بودن قوانين، بى توجهى تصميم سازان و تصميم گيران 
به مزاياى حمل ونقل ريلى، نبود نظارت برقوانين موجود، به 
روز نبودن قوانين گمركى، فقدان هماهنگى بين قوانين داخلى 

عرصه ريلى با قوانين بين المللى، مقطعى بودن قوانين اين حوزه 
(برخى از قوانين اين حوزه احساسى و با توجه به فوريت زمان 
نوشـــته و به مرحله اجرا در مى آيند)، نبود قوانين تخصصى 
در عرصه ريلى و نداشتن سند چشم انداز قابل اجرا در حوزه 
حمـــل ونقل ريلـــى از جمله چالش هاى مهم قانونگذارى و 
نظارت در عرصه حمل ونقل ريلى است. به عنوان مثال اگر 
بخواهيـــم بـــا نگاه تبعيض آميز به عرصه حمل ونقل ريلى و 
جاده اى بنگريم، ذكراين نكته مهم است كه به طور قطع عدم 
رقابت پذيرى بخش حمل ونقل ريلى با بخش جاده اى متأثر 
ازهزينه هاى مترتب بر اين بخش است. در بخش حمل ونقل 
جاده اى هزينه اى بابت استفاده از جاده پرداخت نمى شود، اما 
در حمل ونقل ريلى براى استفاده از خطوط ريلى مى بايست 
70 درصد از درآمد  حق دسترســـى پرداخت شـــود كه بعضًا
شركت هاى حمل ونقل ريلى بابت اين هزينه صرف مى شود. 
به عبارت ديگر در بخش حمل ونقل ريلى اين سياست اين 
گونه است كه شركت راه آهن، هزينه هاى نگهدارى و توسعه  
زيرساخت را از شركت هاى حمل ونقل دريافت مى كند، در 
حالى كه دولت هزينه هاى نگهدارى و توسعه زيرساخت در 

بخش جاده اى را خود تقبل كرده است.
در حال حاضر حمل ونقل ريلى بخش عمده اى ازدرآمد 
خود را بابت حق دسترسى پرداخت مى كند و اين در شرايطى 
است كه در صورت پرداخت هزينه واقعى سوخت در سيستم 
حمل ونقل جاده اى به رغم هزينه اضافى ناشـــى از پرداخت 
حق دسترســـى درسيستم حمل ونقل ريلى، روش مذكور بر 

روش حمل ونقل جاده اى مزيت خواهد داشت.
 لحاظ نكردن هزينه هاى ناشـــى از خســـارات و تلفات 
حمل ونقل جاده اى در تصميم گيرى هاى كالن موجب شده 
كه حمل ونقل ريلى به رغم ايمنى بسيار باال، كمتر مورد توجه 
واقع شـــود. بايد اضافه كرد تلفات و خسارات بخش جاده را 

شايد بتوان از منظر مادى جبران كرد، اما از منظر جانى غيرقابل 
جبران است.

چالش هاى مديريتى و بروكراسى 
چالش هاى مديريتى آن دسته از چالش ها هستند كه در 
آثار مطالعه شده بر ضعف عملكرد حوزه مديريتى حمل ونقل 
كشور به آنها اشاره شده است. فقدان اجراى قوانين موجود و 
نبود تنوع و نوآورى درتصميم گيرى ها موجب ايجاد چالش ها 
و محروم ماندن صنعت حمل ونقل ريلى از رشد و بالندگى و 
كمك به اقتصاد كشور شده است. به عنوان مثال، كارشناسان 
معتقدند كه چنانچه راه آهن قرارداد پيش خريدريل با ذوب آهن
را امضا كند، مشكل تأمين ريل كشور بدون نياز به واردات حل 
خواهد شـــد و واردات آن پشت پا به توان داخل در ساخت 
تجهيزات مورد نياز صنعت حمل ونقل ريلى تلقى مى شود، اما 
متأسفانه نگاه وارداتى در بين مديران و تصميم گيران اين حوزه 

بر محروميت عرصه حمل و نقل افزوده است.
تخصصى نبـــودن مديران حوزه حمل ونقل ريلى، نبود 
نگاه سيستمى و بلندمدت به حمل ونقل ريلى و همچنين عدم 
توانايى در جذب ســـرمايه در اين حوزه را مى توان از جمله 

چالش هاى عمده در نظر گرفت.
بوروكراسى سنگين ادارى در صنعت حمل ونقل كشور و 
طوالنى بودن امور گمركى از ديگر گاليه هاى تاجران و متوليان 
صنعت حمل ونقل اســـت. در ماههاى گذشته اولين محموله 
تجـــارى هند از طريـــق بندرچابهار به ايران آمد و از آنجا به 
افغانستان رفت. اين پروسه كه قرار بود در 12 روز انجام گيرد 
كه به دليل بوروكراسى سنگين در داخل كشورمان حدود 30
روز به طول انجاميد. تكرار اين مسائل موجب حذف ايران را 

از مسير ترانزيت بين المللى و منطقه اى فراهم مى كند.
چالش هاي خارجي 

در اين دسته از چالش ها به عوامل و تكانه هاى بيرون 

از قبيل تحريم ها بر صنعت ريلى كشور تأكيد شده است.در 
اين دسته از چالش ها به اثربخشى تحريم هاى اقتصادى در 
كنار گذاشتن ايران از مسيرهاى ترانزيتى بين المللى و منطقه اى 
اشاره شده كه در بلندمدت باعث محروم ماندن كشورمان از اين 
مزيت مى شود. البته قابل ذكر است كه مزيت جغرافيايى ايران 
با وجود همه تحريم ها و كارشكنى هاى سياسى و اقتصادى 

آنقدربه صرفه است كه تقريباً غيرقابل اغماض است.
در اين مسير جمهورى اسالمى ايران مى تواند با تعديل 
سياست هاى منطقه اى خود و تعامل اقتصادى با كشورهاى 
منطقه در پى ارزش آفرينى براى مسيرهاى ترانزيتى خود باشد. 
البته اين مهم مستلزم ايجاد زيربناها و مسيرهاى متنوع ترانزيتى 
در كشـــور است. متأسفانه بى توجهى به درخواست ترانزيتى 
ديگر كشورها نسبت به مسيرهاى ترانزيتى ايران، باعث شده 
زمزمه هاى تغييرمسير جاده جديد ابريشم از ايران به مسيرهاى 

جايگزين مطرح شود. 
تركيه در اين بين و براى تبديل شـــدن به هاب ترانزيت 
منطقه و معرفى خود به عنوان حلقه وصل آسيا به اروپا بسيار 
در تالش اســـت و به صراحت مى توان گفت همان طور كه 
بازارهاى منطقه توسط ترك ها ربوده شده، اگر از مزيت هاى 
ترانزيتى و جغرافيايى خود بهره نگيريم، اين فرصت را هم به 

راحتى از دست خواهيم داد.
در آثار مطالعه شده، تقويت كريدورهاى ترانزيتى موجود 
( كريدور شمال جنوب در غرب درياي خزر از فنالند تا دهلى 
نو كه در مســـير خود از روسيه، جمهورى آذربايجان و ايران 
عبور كرده و به سمت جنوب خليج فارس و كشورهاى حوزه 
اقيانوس هند و كشورهاى آسيايى جنوب شرقى امتداد مى يابد و 
پروژه قزوين_ رشت _آستارا به طول 372 كيلومتر تنها گسستگى 
اين مسير است كه در دست احداث قراردارد، كريدور شمال 
جنوب در شـــرق درياي خزركه جنوب ايران و مناطق خليج 

فارس و كشورهاى جنوب شرقى آسيا را به كشورهاى CISو 
تهران _  روسيه در شمال متصل مى كند، كريدور اسالم آباد_ 
بم _زاهدان اين كريدور  استانبولك ه با افتتاح محور كرمان _ 
عملياتى شده است) و تالش براى نهايى شدن و بهره بردارى 
كريدورهاى (آسيا _ اروپا در جهت شرقي _غربي كه ترانزيت 
و حمل ونقل را ميان كشورهاى آسيا، خاورميانه، اروپا و آفريقا 

در برمى گيرد، از چند مسير عبور مى كند. 
جايگزين نخستين چين به كشورهاى CIS، ايران، عراق، 
سوريه و از طريق درياى مديترانه به يونان و اروپا يا اينكه از 
ايران به تركيه و اروپا امتداد مى يابد. جايگزين بعدى از چين، 
ميانمار، بنگالدش، هند، پاكستان، ايران به سمت عراق، سوريه 
و اروپا گسترش مى يابد. مسير ديگرى هم از چين شروع و به 
قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، افغانستان و ايران و از آنجا به 
تركيه و اروپا منتهى مى شود، كريدور آلماتي _بندرعباس كه از 
قزاقستان آغاز و با عبور از ازبكستان و تركمنستان به بندرعباس 
امتدادمى يابد، كريدور آلماتي_ استانبول كه از قزاقستان شروع 
شـــده و با عبور از ازبكستان، تركمنستان وايران به تركيه مى 
تاجيكستان_  قرقيزستان _  رسد و كريدور جديد ريلي چين_ 

افغانستان _ايران) مورد تأكيد قرار داشت.
استقالل بخش خصوصي 

خصوصى سازى در صنعت حمل ونقل ريلى مانند ديگر 
خصوصى سازى ها با وجود اقتصاد كشور، تقريباً به شكست 
منجر شده كه البته ريشه هاى اين شكست در نبود برنامه ريزى 

و نداشتن نقشه راه بوده است.
خصوصى سازى در صنعت حمل ونقل ريلى با ورود بخش 
عمومى غيردولتى (كه اصطالحا به آن خصولتى گفته مى شود)، 
با موانع سرمايه گذارى و نبود توان رقابت بخش خصوصى و 
بخش خصولتى همراه شد. رانت اطالعاتى بخش خصولتى و 
عدم شفافيت آمارى براى بخش خصوصى تقريباً راه را براى 

رشد بخش خصوصى در صنعت حمل ونقل ريلى به بن بست
كشـــانده است. روش خصوصى ســـازى در راه آهن حداقل
در برخى بخش ها شـــتابزده بوده و به بازنگرى و اصالح در
برخى موارد نياز دارد. در حال حاضر 85 درصد سرمايه گذارى
هـــا در حوزه حمل ونقل ريلى از ناحيه خصولتى ها صورت
مى گيرد كه بر اين اســـاس، سهم واقعى بخش خصوصى در

اين عرصه حدود 15 درصد است .
مشكل ديگرى كه گريبانگير صنعت حمل ونقل ريلى شده،
عدم پرداخت تسهيالت به بخش خصوصى براى سرمايه گذارى
در بخش زيرساختى است و تسهيالت ارائه شده اعتبارى هم كه
كماكان به سمت بخش خصولتى سرازير مى شود. با توجه به
موارد فوق، تعيين و تدوين قوانين ومقررات مورد نياز صنعت
حمل ونقل ريلى بسيار ضرورى بوده تا بخش خصوصى بتواند
با تكيه بر آنها با سهولت بيشترى به فعاليت خود بپردازد، چراكه
بسيارى از آيين نامه هاى دسترسى آزاد به شبكه حمل ونقل

ريلى هنوزهم تدوين نشده است.
جمع بندي 

در يك محاســـبه ساده بين ســـال هاى 1390 تا 1395
حـــدود 242ميليون تن بار از طريق جاده هايى حمل شـــده
كه به موازات آن ريل هم وجود داشـــته است . محاسبه هاى
دقيق نشان داده حمل هر تن بار بر روى ريل در هر كيلومتر
756 ريال ارزان تر از حمل بار از طريق جاده اســـت و اگر
اين بار را در مســـير پيموده شـــده و تفاوت قيمت حمل بار
ريـــل با جاده ضـــرب كنيم، به رقم هنگفت 13 هزار ميليارد
تومان مى رســـيم و اين يعنى 13 هـــزار ميليارد تومان عدم
النفع و خســـارت به كشوركه مى توانست صرف طرح هاى

توسعه اى ديگر شود.
همچنين گفتنى است كه حمل و ترانزيت هر تن بار در
كشـــور مى تواند تا پنجاه دالر درآمد ارزى براى راه آهن و
كشور در پى داشته باشد و اگر موارد ديگرى چون بيمه و...
را هم در نظر بگيريم مى توان ادعا كرد كه ترانزيت هر تن بار
مى تواند تا يكصد دالر درآمد براى كشور ما داشته باشد. البته
اين موضوع مســـتلزم آن است تا هم صاحبان بار به راه آهن

اطمينان داشته و هم تضمين الزم را داشته باشند
بـــه همين دليل، راه آهن ايران روى ايجاد راه آهن هاى
 برنامه اى برنامه ريزى كرده و از سوى ديگر، آمادگى دارد تا اگر
نتواند به تعهد زمانى خود در تحويل بار عمل كند، طبق قرارداد و
تعرفه ها به صاحب بارخسارت ديركرد بپردازد. ايران كشورى با
جاذبه هاى زياد براى سرمايه گذارى است و از جمله در عرصه
راه آهن هم كشورهاى زيادى به سرمايه گذارى در اين بخش

عالقه مندند.
چند پيشنهاد 

در خـــالل پژوهش صورت گرفته، وجود برخى چالش
ها كه ضرورى به نظر مى رســـيد و از موضوع اين پژوهش
خارج بود، اســـتحصال شد كه به صورت پيشنهادهاى مجزا

ارائه مى شود:
1 . در اين پژوهش به وجود موانع فراوان گمركى از جمله

بوروكراسى سنگين در گمركات كشور
و قوانين تعرفه اى گمركى بين ايران و كشورهاى همسايه،
اشـــاره شـــد. با توجه به قوانين گمركى وتعرفه هاى متفاوت
گمركى ايران و كشورهاى همسايه، ضرورت انجام يك پژوهش
در اين حوزه واســـتحصال موانع گمركى براى جذب و رونق
ترانزيـــت ايران و تبديل كشـــورمان به هاب ترانزيت منطقه

ضرورى به نظر ميرسد.
2 . بـــا توجـــه به عمر باالى ناوگان جاده اى و ضرورت
نوسازى اين ناوگان و وجود مزيت نسبى كشور در زمينه ريل و
واگن و همچنين اشاره به مزيت هاى حمل ونقل ريلى و جاده اى،
بررسى اين موضوع ضرورى به نظر مى رسد كه اولويت هزينه

كرد كشور در زمينه حمل ونقل مشخص شود.
3 . با توجه به برنامه كشورهاى همسايه ايران در زمينه
ايجاد مسيرهاى ترانزيتى جايگزين كشورمان، لزوم يك پژوهش
فايده ايجاد و تقويت مسيرهاى ترانزيتى براى بررسى هزينه_ 
و ملموس كردن عواقب اقتصادى كنار ماندن ايران از ترانزيت

منطقه اى و جهانى به فوريت احساس مى شود.
تهيه و تدوين: مهدى خرسندى
اين مطلب تلخيص شده گزارش
مركز پژوهش هاى مجلس است

پنجشنبه 19  ارديبهشت 1398ـ  3 رمضان 1440- 9 مه 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27277

 شبكه ريلى در تنگناى فرصت ها
چالش هاى حمل ونقل حوزه ريلى

iman behdasht gov ir

آگهى تغييرات شركت مجتمع صنعتى اسفراين سهامى خاص
 به شماره ثبت 89046 و شناسه ملى 10101334348

آگهى تغييرات
 شركت توسعه صنعت ساختمانى ديدار سهامى خاص

 به شماره ثبت 325245 و شناسه ملى 10103647725

آگهى تغييرات شركت هتلهاى بين المللى پارسيان سهامى خاص
مزايده به شماره ثبت 117988 و شناسه ملى 10101615714



88 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران          

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

 تغييرات
ميزان

 تغييرات

داروسازي سينا
چرخشگر

توسعه شهري توس گستر
بانك خاورميانه

شكرشاهرود
پااليش نفت تهران

سرمايه گذاري پرديس
پتروشيمي جم

گروه دارويي سبحان
تامين سرمايه لوتوس پارسيان
توسعه معدني وصنعتي صبانور

شهدايران 
كارخانجات توليدي شيشه رازي 

سيمان تهران 
گسترش نفت وگازپارسيان

پتروشيمي پرديس
معدني دماوند

آسان پرداخت پرشين
سرمايه گذاري شاهد
ليزينگ خودروغدير

معدني وصنعتي گلگهر
پااليش نفت اصفهان

گروه بهمن 
صنايع پتروشيمي خليج فارس

مخابرات ايران
قنداصفهان 

نيروكلر
گسترش نفت وگازپارسيان

پتروشيمي شيراز
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

افست 
سرمايه گذاري توسعه ملي 
نوسازي وساختمان تهران 

پتروشيمي فناوران
ليزينگ ايران 

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )
قندهكمتان 

ايران تاير
باما

كالسيمين 
داروپخش (هلدينگ )
بانك صادرات ايران

ايران ياساتايرورابر
تجارت الكترونيك پارسيان

معادن بافق 
سرمايه گذاري شفادارو

پارس دارو
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

بانك ملت
فنرسازي زر

پااليش نفت تبريز
فرآوري موادمعدني ايران 

فرآورده هاي نسوزپارس 
پست بانك ايران

البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
عمران وتوسعه فارس 

توليدمحورخودرو
پشم شيشه ايران 

كارت اعتباري ايران كيش
خدمات انفورماتيك 

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
فوالدخراسان
سيمان فارس 

 سالمين 
آلومينيوم ايران 
داروسازي امين 

فيبرايران 
گروه صنعتي ملي (هلدينگ )

تامين سرمايه اميد
سيمان خزر

سيمان سفيدني ريز
پرداخت الكترونيك سامان كيش

فرآورده هاي تزريقي ايران 
كارخانجات قندقزوين 

شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
داروسازي سينا

سرمايه گذاري اعتبارايران
صنايع سيمان دشتستان

گروه صنعتي پاكشو
حفاري شمال

سيمان خزر
سيمان اصفهان 

سبحان دارو
بيمه پارسيان

پتروشيمي فجر
سيمان غرب 

تراكتورسازي ايران 
بانك پاسارگاد

بانك سينا
خوراك دام پارس 

سيمان غرب 
سيمان آرتااردبيل

بين المللي توسعه ساختمان
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

پتروشيمي آبادان 
همكاران سيستم

توسعه معادن روي ايران 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
 داروسازي زهراوي 

سرمايه گذاري توكافوالد(هلدينگ )
سيمان داراب 
صنعتي بهشهر

بانك كارآفرين 
داروسازي جابرابن حيان 

سرمايه گذاري آتيه دماوند
سيمان هرمزگان 

ذغال سنگ نگين طبس 
سرمايه گذاري البرز(هلدينگ )

سرمايه گذاري شاهد
گروه دارويي بركت
توسعه معادن وفلزات 

صنايع كاغذسازي كاوه 
گلوكوزان 

لنت ترمزايران 
نوردوقطعات فوالدي 

كشت وصنعت پياذر
پتروشيمي خارك 

فوالداميركبيركاشان
درخشان تهران 

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
معدني امالح ايران 

موتوژن 
معدني وصنعتي چادرملو

ايران مرينوس 
س.صنايع شيميايي ايران

بانك اقتصادنوين 
قندنيشابور

سرمايه گذاري البرز(هلدينگ )
گروه صنعتي بوتان 

مهندسي نصيرماشين 
البرزدارو

الميران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

كاشي پارس 
نوردآلومينيوم 

سيمان كردستان
سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

پتروشيمي خراسان
سيمان بهبهان 

نيروترانس 
صنايع كاشي وسراميك سينا

بهنوش ايران 
كربن ايران 
پارس سرام 

پتروشيمي شازند
سرمايه گذاري ساختمان ايران

فنرسازي زر
كنترل خوردگي تكين كو
گروه مپنا(سهامي عام)

گروه دارويي بركت
داده پردازي ايران 

دارويي رازك 
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

سرمايه گذاري دارويي تامين
پاكسان 

معدني وصنعتي چادرملو
صنعتي آما

فرآورده هاي نسوزايران 
فوالدكاوه جنوب كيش

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

 ايران دارو
سازه پويش 
پارس مينو

سرمايه گذاري نيرو
سرمايه گذاري سپه 
تايدواترخاورميانه 

لبنيات كالبر
 گروه صنايع بهشهرايران 

سرمايه گذاري بوعلي 
سرمايه گذاري صدرتامين

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ) 
ريخته گري تراكتورسازي ايران 

پارس خزر
داروسازي فارابي 
داروسازي اكسير

كارخانجات توليدي شهيدقندي
آلومراد

سيمان فارسنو
سرمايه گذاري ملي ايران 

فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
كنترل خوردگي تكين كو

پارس سويچ 
بيمه ملت

فوالدخوزستان
ملي صنايع مس ايران  

كارت اعتباري ايران كيش
فنرسازي خاور

بانك تجارت
صنايع خاك چيني ايران 

ملي سرب وروي ايران 
كشاورزي ودامپروري مگسال 

بيمه دانا
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

تامين سرمايه نوين
فوالدمباركه اصفهان

سيمان فارس نو
داروسازي ابوريحان 

پتروشيمي مبين
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

گروه صنعتي سپاهان 
سرمايه گذاري صنعت نفت  

فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر
بيسكويت گرجي 

توسعه معادن وفلزات 
معدني وصنعتي گلگهر
پااليش نفت بندرعباس

كمك فنرايندامين 
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

سراميك هاي صنعتي اردكان 
تامين ماسه ريخته گري 

سيمان بجنورد
معادن منگنزايران 

سيمان صوفيان 
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

پتروشيمي پارس
فوالدآلياژي ايران

توسعه شهري توس گستر
سيمان كرمان 

شهد
فروسيليس ايران 

توليدي كاشي تكسرام 
گلتاش 

رينگ سازي مشهد
ليزينگايرانيان

شيمي داروئي داروپخش 
سرمايه گذاري مسكن 

سرمايه گذاري خوارزمي
بيمه آسيا

سيمان اروميه 
توليدمواداوليه داروپخش 
گروه توسعه صنعتي ايران

داروسازي روزدارو
داروسازي كوثر

كاشي الوند
كاشي وسراميك حافظ 

قندلرستان 
دارويي لقمان 

كويرتاير
داروسازي اسوه 

شيشه همدان 
قندمرودشت 

مس شهيدباهنر
سرمايه گذاري صنعت بيمه 

پارس الكتريك 
ايران ترانسفو

سيمان مازندران 
سيمان خوزستان

صنايع آذرآب 
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

داده گسترعصرنوين-هايوب
سرمايه گذاري پارس توشه 

سپنتا
مارگارين 

سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

تكنوتار
ماشين سازي اراك 

سرماآفرين 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

پمپ سازي ايران 
بانك پارسيان 

بين المللي محصوالت پارس 
بورس كاالي ايران

صنايع الستيكي سهند
صنايع جوشكاب يزد

سيمان هگمتان 
موتورسازان تراكتورسازي ايران 

شيشه وگاز
بيمه البرز

المپ پارس شهاب 
سرمايه گذاري بهمن 

ايران ارقام 
مهندسي نصيرماشين 

بيمه ما
قطعات اتومبيل ايران 

صنايع ريخته گري ايران 
سايپاآذين 

سيمان شاهرود
مهركام پارس 

بورس اوراق بهادارتهران
لبنيات پاك 

 پگاه آذربايجان غربي 
كيميدارو

توليدي چدن سازان
كمباين سازي ايران 

سايپا
رادياتورايران 

ليزينگ صنعت ومعدن 
ماشين سازي نيرومحركه 

سايپاشيشه 
دشت مرغاب 

آهنگري تراكتورسازي ايران 
سرمايه گذاري بهمن 

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
محورسازان ايران خودرو

سيمان شرق 
ايركاپارت صنعت

كاشي سعدي 
لعابيران 

صنايع شيميايي فارس 
دوده صنعتي پارس 

الكتريك خودروشرق 
سامان گستراصفهان 

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
پالسكوكار

صنايع شيميايي سينا
آبسال 

سرمايه گذاري سايپا
گروه صنعتي بارز

شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
كابل البرز

زامياد
ليزينگ رايان سايپا

پارس خودرو
سرمايه گذاري رنا(هلدينگ) 

نيرومحركه 
سيمان سپاهان 

ايران خودرو
سيمان فارس وخوزستان

كشت وصنعت چين چين
سيمان شمال 

جام دارو
سيمان ايالم 
سيمان قائن 
كيميدارو  

2155
3623

13286
8312
3400
8289
2779
1801

4600
1239
1133
2030
3971
7499
2134
3680
3120
5050

6895
6878
3050
6086
7600

4449
8920
8131

4649
8950
6201
2650
6190

3224
1305
5950

4645
50148

5055
2774
2290

2778
1559

3624
4990

4550
1660
5311

13497
4687
14299
4033
4345

5411
1270

10550
1532
4058
2500
2110
1790
1170

2266
2087
1194

8796
2160
3190
5000
6190
1260

1436
4142
1505
2660
2597

43443
4651
1599

3820
1593
1745

1901
4910

3582
3740
4494
2215
4720
3740
1353
22010

14730
1043
5179
8050
3941
1312
1330
1089
1023
2601
1970

4479
3700

18502
2019

8700
7089

14481
3700

7
25

-140
179

-57
170

-25
-53

21
22

-7
55
-1

143
-55
-19

44
-97

39
-55

26
84
151

5
75

-22
29
27

-44
-17
-16

21
17

-103
30

-2639
40

-25
-23
-84
-23
-59
-71
-51
-14
-14

5
-99
388

-114
-62

-112
-26

-296
-61
-15

-100
-56
-38
-19
-51

-68
-25

-156
-68
-49

-142
-130
-45
-55

-155
-59

-127
-68

-2286
-86

6
-92
-59
-61
-90

-73
-142

-80
-191
-90

-248
-168

-62
-1158
-555

-54
-140
-201

-207
-69
-68
-54
-53

-130
-103
-201
-139
-903
-106

-347
-373
-762
-200

320
740

2681
5189

21351
20450
13199
8261

47593
12691

32707
2704

36772
13891

3150
19841
7431

4011
9525
1193

13899
3786
6481

19054
3438

9099
3565
2265
1745

15299
38779

7530
5506
8070

18319
25296

6901
4948

792
5880
6310
1977

3975
12811
7682
9135
9151

5073
4435
14114
4399

5473
2087

3372
27244

4027
1328
2766
5308
3426
1923
2054
2665
2880
6959

25814
11820

12532
6363
9464
6190

3582
34901

9150
8930

3523
9600
4150
1603

11145
421

16998
9269

6238
3026
3700

2785
4368
9583
10198
9059

12336
8970
4851

25400
7878
4139
7150

15240
2191

7800
6415
8879
8500

11280
2524
1282

37990
3900

22
58

103
247
1016
973
628
393

2266
604

1557
128

1751
661
158
944
353

191
453

75
661
180

308
907
163

433
169
107
83

722
1846
358
262

384
872

1204
328
235

25
386
300

94
188
610

365
435
435
240
211

672
184
259

58
160

1297
191
63

123
252
163

91
97

126
72

331
1229
413
596
303
450
298
170

1409
394
425
167
243
144
38

526
16

753
441
227
144
123
117
152

456
288
216

587
294
231

1099
375
123
195
719
104
297
305

377
222
500
118
39

793
179

11245
2407

707
3775
4853
7140
1465

13850
3811
2145
5799
7790
4126
7699
4390

15700
44395
13890

1285
1542
5015

10390
1631

4822
2743

20580
11686

4300
7900

2708
7239
1979
1040

56500
1250
1992

18065
9600

12497
9869

19180
459

6140
2820

34200
5990

10600
2416
3391
1577

20400
39000
7630
2141

33200
2100

4548
9230

2885
13302
2478
11309

13686
13083

5700
4461
1818

16455
1590
1819

14159
10250

10535
12129

17797
14100
3719
2824

36000
4016
3510

11198
5600
1715
10112
2790

5556
1460
1300

23533
4690
11196
1270

8685
1320

5598
5450
5900
1901

3043
2300
2142
5049
1791

4985
2540
8802

10389
2430

309
114
26

124
231
203

57
252

77
67

181
330
196
112
117

407
2114
337

34
58

172
250
38
70
70

442
514

27
157

56
343

46
30

1407
59
28

635
454
490
189
907

9
285

61
794
188
247

40
18
39

495
735
312

15
1424

36
216

247
35

-111
46

-58
651
623

89
167

24
783

-5
47

-111
40

132
449
401
122
85
28

-175
162
65

533
101
23

0
40

-14
-3

20
775
141
270
37

217
18
27
72

202
-19
77

106
-2
71

-68
133

0
-422

107
1

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

يك كارشـــناس بازار سرمايه معتقد است كه با وجود همه مشكالت 
زيرساختى در بخش كشاورزى كشور، بورس كاال طى چند سال اخير در 
اين حوزه متمركز شده كه مى توان به اجراى طرح قيمت تضمينى جو و 
ذرت و دريافت كد بورسى براى ده ها هزار كشاورز به همراه آغاز و رونق 
معامالت زعفران در بازارهاى مختلف بورس كاال اشاره كرد كه اين دست 

اقدامات به اصالحات ساختارى در بخش كشاورزى منتهى خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا) ابراهيم گالبى، به نقش 
پررنگ بورس كاالى ايران در اقتصاد كشـــور اشـــاره كرد و گفت: يكى از 
راه هاى رسيدن به شفافيت اقتصادى، پذيرش و عرضه محصوالت بيشتر 
و متنوع تر در بورس كاالســـت چراكه به هر ميزان حجم معامالت در 
اين بســـتر افزايش يابد، صورت هاى مالى و مالياتى شـــركت ها شفاف تر 
مى شود و عملكرد شركت هاى توليدى به شكل شفاف در معرض نگاه 
همگان قرار مى گيرد. وى يكى از بزرگترين مزاياى بورس كاالى ايران را 
براى توليدكنندگان معافيت مالياتى دانست و گفت: معافيت مالياتى امتياز 
بزرگى اســـت كه بورس كاال به عرضه كنندگان مى دهد و از اين منظر، 

بورس كاال جذابيت زيادى براى شركت هاى توليدى دارد.
كارشـــناس بازار ســـرمايه اظهار داشت: با توجه به روند سريع و رو به 
رشد فناورى اطالعات در دنيا و ايران، بورس كاال به عنوان بازارى مدرن و 
الكترونيك به تدريج جايگاه واقعى خود را در بازار داخلى و همچنين بازارهاى 
منطقه پيدا مى كند.همچنين حركت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد بازار محور و 
مبتنى بر عرضه و تقاضا، تنها مسير پيشرفت خواهد بود كه در اين زمان است 
كه ظرفيت هاى بورس كاال براى اقتصاد بيش از هر زمانى شكوفا مى شود.

گالبى در ادامه به برخى اقدامات اثرگذار بورس كاال در سال هاى اخير اشاره 
كرد و گفت: عالوه بر توسعه معامالت فيزيكى و نقدى بورس كاال، شاهد 
معرفى و توسعه معامالت گواهى سپرده كااليى در اين بورس هستيم كه ثبت 
انبارهايى با استانداردهاى روز، به زودى به يكى از معامالت پرطرفدار براى 
توليدكنندگان مبدل مى شود و دولت و در مجموع كل اركان اقتصادى كشور 
از مزاياى معامالت قبض انبار براساس استانداردهاى مشخص در بورس كاال 
بهره مند خواهند شد.وي معامالت همزمان محصوالت به شكل نقدى و در 
بازارهاى مالى را از جمله عواملى بيان كرد كه موجب مرجعيت قيمتى تابلوى 
بورس كاال در بازار داخلى و منطقه اى مى شود. گالبى با بيان اينكه بورس 
كاال به عنوان يكى از اركان بازار سرمايه در مسير توسعه ابزارهاى نوين مالى 
حركت مى كند، گفت: راه اندازى معامالت سلف موازى استاندارد يكى از 
ابزارهاى مناسب براى تامين مالى صنايع است كه براساس مسايل شرعى و 

فقهى بررسى شده و هماهنگ با فقه اسالمى است.

اصالحات ساختارى بخش كشاورزى 

به كمك بورس كاال

بررسى صورت هاى مالى ساالنه 
شـــركت ها نشان مى دهد كه اغلب 
شركت ها سودده هستند و روندهاى 
خوبى را هم به لحاظ عملكردى در 
اين دوره طى خواهند كرد كه انتفاع 
خود و ســـهامداران را در پى خواهد 
داشت.مديرعامل كارگزارى بانك دى 
با تاكيد بر طبيعى بودن رفتار بازار در 
اصالح فعلى،استقبال خريداران طى 
اين دو روز را سبب رسيدن به نقطه 
كف و زمان بازگشـــت سريع بازار 

ارزيابى كرد.
فردين آقابزرگى ريزش هاى اخير 
شـــاخص را ناشى از واكنش طبيعى 
سهامداران نسبت به اخبار روز سياسى 
و اقتصادى دانست و به پايگاه خبرى 
بازار سرمايه (سنا)، گفت: ريشه روند 
فعلى بازار طى چند روز اخير به رفتار 

طبيعى بورس برمى گردد.
زمانـــى كه در كمتر از 30 روز 
كارى بـــازار بـــه 25 درصد بازدهى 
مى رسد،اين طبيعى است كه سهامداران 
به فكر شناسايى سود و استفاده از اين 
موقعيت براى اصالح پورتفوى خود 
باشند.مديرعامل كارگزارى بانك دى 
با اشاره به نرخ ارز به عنوان محرك 
بازار در سال 97 و سال جارى اظهار 
كرد:طى روزهاى گذشته نرخ ارز رشد 
كرده اســـت و نمى توان از اين اتفاق 
به عنوان محرك ريزش بازار ياد كرد، 
اين در حالى است كه اين اتفاق تاثير 
مثبتى بر روند فعاليت شركت ها و بازار 
هم دارد.اين فعال بورسى در تشريح 
تاثيرات افزايش نرخ ارز بر روندهاى 
بازار سرمايه افزود: افزايش اين نرخ 
بهبود وضع سود و زيان، بهبود ارزش 
جايگزينى شركت ها و واقعى سازى 
نرخ فروش محصوالت توليدى را به 
دنبال دارد،بنابراين چنين تحركى بايد 

اثر مثبت بر بازار داشته باشد.
وى واكنش نشان دادن به اخبار 
مختلف اقتصادى و سياسى را ويژگى 
بازار سرمايه در همه كشورها بيان كرد 
و يادآور شد:در اين ميان بايد به اين 
نكته توجه كرد كه انتشار اخبارى مبنى 
بر خروج ايران از برجام هر چند كه 
باعث ايجاد تحركات هيجانى در بازار 

مى شود،اما هيچ تاثير عملياتى بر بازار 
ندارد چراكه وقتى بازخوردى از برجام 
نداشته ايم،خروج از آن هم بر فعاليت هاى 

اقتصادى كشور بى تاثير است.
آقابزرگى با بيان اين كه "برخى 
فعاالن بورسى در كشور گرفتار عدم 
تجزيه و تحليـــل و نتيجه گيرى بر 
اساس محاسبات كارشناسى هستند" 
خاطرنشان كرد: در برخى مواقع افراد با 
ديدن صف خريد و فروش به سهمى 
وارد يا خارج مى شوند و براى دستيابى 
به اطالعات فاندامنتال و مسائل مربوط 
به آن ســـهم تالشى نمى كنند چنين 
رفتارى منجر به رقم خوردن صعود 
شديد يا ريزش شديد بازار مى شود 
كـــه هر دو حالت بورس را از روال 

عادى خود خارج مى كند.
مديرعامل كارگزارى بانك دى 
با تاكيد بر بازدهى 17 تا 18 درصدى 
ثبت شـــده بورس از ابتداى سال تا 
كنون گفت:اين بازدهى نشان مى دهد 
 Saving كـــه بهترين مكان بـــراى
نقدينگى و هدايت آن به خطوط توليد، 
بازار ســـرمايه است كه مى تواند راه 
حل مرتفع شدن بسيارى از مشكالت 
اقتصادى ديگر در كشور هم باشد.وى 
با تشريح سناريوهاى دوگانه كاهش 
يـــا افزايش نرخ ارز و تاثير عملياتى 
آنها بر شـــركت ها و بازار سرمايه 
خاطرنشـــان كرد:افزايش تنش هاى

سياســـى موجب نگرانى براى اهالى 
بازار و افزايش نرخ ارز خواهد شد و 
افزايش ارز در فرمول، افزايش سود و 

زيان شركت ها را در پى دارد .
در حالت دوم با كاهش تنش هاى 
سياســـى و پيش رفتن شرايط به نفع 
طرفين تنش نرخ ارز بر اســـاس يك 
روال منطقى رو به كاهش بگذارد،اما به 
دليل به وجود آمدن چشم انداز مثبت 
براى صنايع و شركت ها باز هم بازار 
سرمايه رويكرد مثبت خواهد داشت. 
وى با اســـتناد به اين دو سناريو 
ادامه داد:در هر حالتى كه بخواهيم در 
نظر بگيريم،بازار سرمايه در اين شرايط 
اقتصادى به دليل پيش بينى و احتمال 
كاهش ارزش ريال در حالت افزايش 
تنش و چشـــم انداز مثبت در حالت 

كاهـــش تنش، با اقبال مواجه خواهد 
شد و رشـــد خواهد كرد.آقابزرگى 
در باره روند پيش روى بازار سرمايه 
طى روزهاى آتى گفت:حجم معامالت 
اخير نشـــان مى دهد كه فروشنده 
در بازار بسيار كم است و خريداران 
بـــه صورت پلكانى در حال ورود به 
ســـهم ها هستند اين در حالى است 
كه در برخى سهام كه معامالت روز 
آنها به 30 ميليون هم نمى رســـيد،در 
حجـــم 100 ميليونى در حال معامله 
هستند و خريدار هم براى آنها وجود 
دارد.وى با تاكيد بر بازگشت بازار به 
روال عادى درباره پيش بينى زمان اين 
بازگشت اظهار كرد:با تكيه بر تجربه 
مى توانم بگويم در همين نقاط كِف 
فعلى روند نزولى در حال پايان يافتن 
اســـت و به زودى پس از افت شديد 
اين دو روزه و كاهش حدود ســـه و 
نيم درصدى در بازار جذابيت ايجاد مى 
شود و بورس به روند رو به رشد خود 
بازمـــى گردد ضمن اين كه موقعيت 
مناســـب فراهم است و وجود چشم 
انداز مثبت نرخ ارز زمينه را براى صعود 

شاخص قطعى تر مى كند.
مديرعامل كارگزارى بانك دى 
تحوالت پيش روى بازار تا مجامع را را 
در بازه زمانى يك تا دو ماه آينده مثبت 
ارزيابى كرد و يادآور شـــد:با بررسى 
صورت هاى مالى ارائه شده از سوى 
شـــركت ها تا به امروز و پيش بينى 
صورت هاى مالى ساالنه اين شركت ها 
مى توان گفت كه اغلب شـــركت ها 
سودده هستند و روندهاى خوبى را 
هم به لحاظ عملكردى در اين دوره 
طـــى خواهند كرد كه انتفاع خود و 

سهامداران را در پى خواهد داشت.

معامله 4 ميليون گواهى در بازار ساير اوراق بهادار قابل 
معامله در بورس انرژى ايران نهايى شد.

به گزارش پايگاه خبرى بازارسرمايه (سنا) در جريان 
معامالت بورس انرژى در تابلوى قراردادهاى سلف موازى 
استاندارد با سررسيد يكسال و بيشتر در نماد «سنفت 981»، 
تعـــداد 4400 قـــرارداد به ارزش بيش از 38 ميليارد و 897 
ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت.بر اساس اين گزارش، 
در بازار ســـاير اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژى، در 
بازار گواهى هاى سرمايه گذارى صندوق سرمايه گذارى پروژه 
و در نماد پرند بيش از چهار ميليون و 94 هزار گواهى از 
گواهى هاى اين صندوق با ارزش بيش از 17 ميليارد و 558 
ميليون ريال معامله شد.همچنين در آغاز جلسه معامالتى ، 
نمادهاى بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان بارى روزانه و 
كم بارى روزانه 14 خرداد 98 گشايش يافت و نمادهاى بار 
پيـــك روزانه، بار پايه روزانه، ميان بارى روزانه و كم بارى 

روزانه 19 ارديبهشت 98 در پايان جلسه معامالتى متوقف 
و فرآيند تحويل آن ها آغاز شد.

خبر ديگر اينكه كاالهاى آيزوريسايكل، بلندينگ نفتا 
حالل 410، حالل 404 و نفتاى سنگين تصفيه نشده پااليش 
نفت شيراز، برش سنگين، سوخت كوره سبك و نيتروژن 
مايع پتروشيمى تبريز، برش سنگين شركت پتروشيمى شازند، 
پنتان پالس پتروشيمى پارس، ريفورميت پتروشيمى بوعلى 
سينا، متانول پتروشيمى زاگرس، متانول پتروشيمى شيراز، 
متانول پتروشيمى فن آوران و نفت سفيد شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران در رينگ داخلى و ميعانات گازى 
مجتمع گاز پارس جنوبى در رينگ بين الملل بازار فيزيكى 
بـــورس انرژى ايران عرضه شـــد.طى اين معامالت انواع 
فرآورده هـــاى هيدروكربورى به ارزش بيش از 931 ميليارد 
و 512 ميليـــون ريال در بازار فيزيكى بورس انرژى ايران 

داد و ستد شد. 

روزهاي خوب بازار سرمايه با عملكرد مثبت شركت ها

داد و ستد 4 ميليون گواهى سرمايه گذارى در بورس انرژى

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (چهارشنبه98/2/18)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

6/006 ميليون سهم 

15/066/009 ميليون ريال

386/864 معامله 

8/111/352 ميليارد ريال  

بازار در يك نگاه
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آگهى تغييرات شركت توسعه خورشيدى مهريز غدير سهامى خاص 
به شماره ثبت 17006 و شناسه ملى 14005926473

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/10/12 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1)روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين شد. 2)صورتهاى 
مالى منتهى به ســـال مالى 1397/06/31 مورد تصويب قرار گرفت 
3)موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى 
حســـابداران رســـمى به شـــماره ثبت 19554 و شناســـه ملى 
10103013428 به عنوان حســـابرس و بازرس اصلى و موسسه 
حسابرســـى فريوران راهبرد به شـــماره ثبت 3309 و شناسه ملى 
10861873119 به عنوان بازرس على البدل شـــركت براى سال 

مالى منتهى به 1398/6/31 تعيين گرديد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان يزد 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى يزد (422902)

آگهى تغييرات شركت كاشى بيستون شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 7525 و شناسه ملى 10660078134 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : 1 - در خصوص تعيين سمت و دارندگان حق امضاء اتخاذ 
گرديد. الف) -1 آقاى اصالن فتوحى پستكان (كدملى1719957401) 
به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل -2 آقاى امين زمانى مهربانى 
(كدملى 0493481435) به سمت نايب رئيس هيئت مديره -3 خانم 
اعظم پاشـــازاده خامنه (كدملى 0491381255) به سمت عضو هيات 
مديره همگان به مدت 2سال انتخاب شـــدند. ب)كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور از قبيل چك و سفته بروات قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاء منفرد مديرعامل (اقاى اصالن فتوحى پستكان ) همراه با مهر 

شركت معتبر خواهد بود . 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (422667)

آگهى تغييرات 
شركت پايا ارتباطات عصر نوين نگاره سهامى خاص 

به شماره ثبت 15414 و شناسه ملى 14004958298 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/09/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقايان: مجتبى حيدرى 
كدملى2938256698 ،رضا شكرى كدملى 2740274009 وخانم 
ناهيد بابازاده كد ملى 2754418504بســـمت اعضاء اصلى هيات 
مديره بمدت دوسال انتخاب شدند. 2- وحيدكشاورزميرزامحمدى 
كد ملى 0076859665 بســـمت بازرس اصلـــى و رضاعطارى كد 
ملى 0057198861 بسمت بازرس على البدل شركت براى مدت 
يك سال انتخاب شدند 3- روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين شد 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (422870)

آگهى تغييرات 
شركت هنكل پاك وش سهامى خاص 

به شماره ثبت 771 و شناسه ملى 10861578682 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/13 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : نام شركت به ”پاك وش“ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوه (422744)

آگهى تغييرات شركت قطعه سازان نوين خودرو طبرستان سهامى خاص
به شماره ثبت 4886 و شناسه ملى 10861074810 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آدرس شـــركت از بابل-خيابان كياهكال-شهرك صنعتى منصوركنده به آدرس استان مازندران ، 
شهرستان بابل ، بخش مركزى ، دهستان فيضيه ، روســـتا شهرك صنعتى منصوركنده، خيابان 
نارنجستان ، خيابان بهارستان ، پالك 0 ، طبقه همكف كد پستى: 4747111215 ” تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بابل (422936)

آگهى تغييرات شركت توسعه مهر كياسر سهامى خاص 
به شماره ثبت 6591 و شناسه ملى 10760341381 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1-محل شركت در واحد ثبتى ســـارى به آدرس استان مازندران شهرستان سارى بخش مركزى 
دهســـتان كليجان رستاق سفلى آبادى باالدزا باالدزا خيابان كياســـر خيابان شهيدسردارلطفى 
 پالك 0 طبقه اول كدپســـتى 4819159175 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (422924)

آگهى تغييرات شركت نقشه گستر قائم پويا سهامى خاص
به شماره ثبت 3736 و شناسه ملى 10861604191 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/21 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1- محل شـــركت در واحد ثبتى قائم شـــهر به آدرس اســـتان مازندران شهرستان قائم 
 شهر بخش مركزى شهر قائم شـــهر عدالت كوچه الله 31 [تالر30] خيابان امام خمينى [بابل]
پالك 0 طبقه همكف كدپســـتى 4765916997 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قائم شهر (422922)

آگهى تغييرات شركت مهر پويش آواالن شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 8658 و شناسه ملى 10320411339 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - موسسه حسابرســـى فرجام انديشان محاسب به شماره ثبت 39680 و شناسه ملى 
14006183508 به ســـمت بازرس اصلى و آقاى نويد صادقى بـــه كد ملى 0079399290 به 
 سمت بازرس على البدل براى سال مالى 1397 انتخاب شدند. - روزنامه كثيراالنتشار « اطالعات » 

جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سنندج (422630)

آگهى تغييرات شركت زاگرس تابان جنوب شوشتر سهامى خاص 
به شماره ثبت 2077 و شناسه ملى 10420196180

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سمت اعضاى 
هيئت مديره به قرار ذيل مقرر گرديد: على حيدرى 1882055055 به عنوان مديرعامل حســـن 
حيدرى 1882012240 به عنوان نائب رئيس هيئت مديره معصومه عوض پور1882185129 به 
عنوان رئيس هيئت مديره كليه اسنادو اوراق بهادر وتعهد آورشركت از قبيل چك-سفته –بروات-

قراردادها وعقود اسالمى با امضاى (مدير عامل ) همراه بامهر شركت معتبر مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شوشتر (414913)

آگهى تغييرات شركت كيميا گستر الهيج شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 2242 و شناسه ملى 14006970461 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : 1 - شـــركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعـــالم گرديد و در نتيجه آقـــاى عبدالرضا 
 طريقتى سرشـــكه به شـــماره ملى 2710056941 به آدرس : گيالن شهر الهيجان غريب آباد 
خيابان آيت اله طالقانى كوچه طالقانى چهارم پالك 38 طبقه همكف كدپستى 4419615815 

به سمت مدير تصفيه انتخاب شد .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى الهيجان (414612)

آگهى تغييرات شركت مدرن سازان مازند سهامى خاص 
به شماره ثبت 12312 و شناسه ملى 10760399018 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/11/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 -على بلوكى به شماره ملى 2091874310 به سمت بازرس اصلى و يوسف 
ديوساالر به شماره ملى 2229239295به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 
انتخاب شدند. -2 روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (414559)

آگهى تغييرات 
شركت زرين پروفيل اراك سهامى خاص 

به شماره ثبت 4228 و شناسه ملى 10780076921 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/21 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و حســـاب سود و زيان شركت در 
ســـال مالى 1396 به تصويب رسيد . 2- داود شـــاه صنمى به شماره ملى 
0532821866 ، جواد شـــاه صنمى به شـــماره ملى 0532842091 و 
 عليرضا شـــاه صنمى به شـــماره ملى 0532338766 به سمت اعضاى 
هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 3- محمد رضا بخشى آگلى 
به شـــماره ملى 0051100231 به ســـمت بازرس اصلى و مجيد شكرايه 
به شماره ملى 0533116473 به ســـمت بازرس على البدل شركت براى 
يكسال مالى انتخاب شـــدند. 4- روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى 

ساليانه شركت تعيين گرديد .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اراك 
(414837)

آگهى تغييرات 
شركت شهباز آلومينيم اراك سهامى خاص 

به شماره ثبت 9236 و شناسه ملى 10780127527 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : -1شـــاهين شـــاه صنمى به شـــماره ملى 
0520038770 وداود شـــاه صنمى به شـــماره ملى 0532842091 و 
جواد شاه صنمى به شـــماره ملى0532842091 بهع نوان اعضاى هيات 
 مديره براى مدت دو ســـال انتخاب شـــدند. -2محمدرضا بخشى آگلى 
به شـــماره ملى 0051100231 به عنوان بازرس اصلى ومجيد شـــكرايه 
 به شـــماره ملى 0533116473 به عنوان بـــازرس على البدل براى مدت 
يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. -3روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 
درج آگهى هاى شركت تعيين شد. -4ترازنامه و حساب سودو زيان شركت 

در سال مالى1396 مورد تصويب قرار گرفت.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اراك 
(414836)

آگهى تغييرات شركت پرسى ايران گاز اصفهان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 18082 و شناسه ملى 10260389933 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/12/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد :تراز ســـال مالى منتهى به 1397/10/30 به 
تصويب رسيد . موسسه حسابرســـى فاطر به شماره ثبت 2391 و شناسه 
ملى 10100188574 به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى رايمند 
و همكاران به شماره ثبت 13272 و شناسه ملى 10100505999 بعنوان 
بازرس على البدل براى مدت يكســـال انتخـــاب گرديد.روزنامه اطالعات 
 جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين گرديد. شـــركت پرسى ايران گاز

(ســـهامى عام)به شماره شناســـه ملى 10100294153 و شركت پرسى 
ايران گازخوزستان(سهامى خاص) به شماره شناسه ملى 10860805185 
و شركت پرســـى ايران تهران(ســـهامى خاص)به شـــماره شناسه ملى 
10102299830 به عنوان اعضاى هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب 

گرديدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (414619)

آگهى تغييرات شركت هومان بناى مهر آفاق سهامى خاص
 به شماره ثبت 12444 و شناسه ملى 14005550010 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - حامد ســـعادتى به 
كدملى 1502303991 ، مهدى شيرمحمدى عيسى لو به كدملى 
1450944779 و احـــد غفارپور برزگر به كد ملى 1450850758 
به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره براى بقيه مدت 2 سال انتخاب 
شـــدند. - آقاى عســـگر يحيى زاده به كدملى 1467312797 به 
ســـمت بازرس اصلى و آقاى وحيد جعفرى شـــاعرلو به كدملى 
1450754910 به سمت بازرس على البدل براى بقيه مدت يكسال 
انتخاب گرديدند. - روزنامه كثير االنتشار اطالعات براى درج آگهى 

هاى شركت انتخاب شدند. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (414604)

آگهى تغييرات 
شركت توسعه صنايع غذايى ميوه هاى بهشتى اردبيل شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 10417 و شناسه ملى 10240130350 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : تغيير محل شـــركت مورد بحث و بررسى قرار 
گرفت در نتيجه محل شـــركت از آدرس اردبيل - بخش مركزى - شـــهر 
اردبيل-وليعصر-ميدان جهاد-خيابان جام جم- پاســـاژ بازارابزارفروشان 
-12طبقه ســـوم- كدپســـتى 5618759546 به آدرس اســـتان اردبيل 
- شهرســـتان اردبيل ، بخش مركزى ، شـــهر اردبيـــل، منصوريه، كوچه 
انقالب چهارم[دگرمان بوينى]، بن بســـت (طاحونه)، طبقه اول كدپستى: 
 5614885863 تغيير يافت و ماده 4 اساســـنامه به شـــرح فوق اصالح 

مى گردد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل 
(414601)

آگهى تغييرات 
شركت صنايع توليدى و بسته بندى مواد غذايى آالشت تغذيه 

سهامى خاص به شماره ثبت 102 و شناسه ملى 10760082037 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -نشـــانى شركت از آدرس قبل به ادرس جديد: 
آدرس اســـتان مازندران ، شهرستان سوادكوه شـــمالى ، بخش مركزى ، 
دهستان شرق وغرب شيرگاه ، آبادى كليج خيل، كليج خيل ، خيابان اصلى 
، كوچه ورزش ، پالك 0 ، زمين منابع طبيعى ، طبقه همكف – كدپســـتى 
4783173914 تغييريافت. - موضوع شـــركت به شرح ذيل تغيير يافت و 
ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد: خريد، فروش، صادرات، واردات 
كليه كاالهاى مجاز بازرگانى پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذيصالح ثبت 

موضوع فعاليت مزبور بمنزله ثبت واخذ پروانه فعاليت نمى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سوادكوه شمالى
(414563) 

آگهى تغييرات 
شركت هومان بناى مهر آفاق سهامى خاص 

به شماره ثبت 12444 و شناسه ملى 14005550010 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/20 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : - آقاى حامد سعادتى به سمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره ، آقاى احـــد غفارپور برزگر به ســـمت نائب رئيس 
هيئت مديره و آقاى مهدى شيرمحمدى عيسى لو به سمت رئيس 
هيئت مديره براى بقيه مدت 2 ســـال انتخاب شدند. - كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور بانكى شـــركت از قبيل چك سفته و بروات 
و عقود اســـالمى اوراق عادى و ادارى منفرداً با امضاء آقاى مهدى 

شيرمحمدى عيسى لو همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل
(414603) 

آگهى تغييرات شركت آذرمصون سهامى خاص 
به شماره ثبت 5900 و شناسه ملى 10220099604 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1- نشانى شركت در شهرســـتان اروميه به بخش مركزى ، شهر اروميه، امام على ، 
خيابان فضال2 ، كوچه شـــانزدهم ، پالك 17، طبقه دوم كد پستى 5719637478 

تغيير و انتقال يافت و ماده مربوط به شرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (414526)

آگهى تغييرات شركت داروئى كيان فراپارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 11153 و شناسه ملى 10102533670 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد :شركت 
شـــعبه اى را به آدرس شعبه جديد شركت : استان تهران ، شهرســـتان تهران ، بخش مركزى ، 
شهر تهران، شـــهرك راه آهن ، خيابان ياس يكم ، بلوار گلها ، پالك 43 ، طبقه چهارم ، واحد 7 
كدپستى 1494714536 ايجاد نمود و آقاى سيد رسول مير غفورى بشماره ملى 2122065893 

بعنوان مدير شعبه انتخاب گرديد گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (414290)

آگهى تغييرات 
شركت ساختمانى كهندژ آرمه كرمانج سهامى خاص 
به شماره ثبت 567 و شناسه ملى 14002473699 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/09/10 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1 - اعضاء هيئت مديره 
تاتاريخ 1399/09/01به قرار ذيل انتخاب گرديدند: پرويز حقيقى به 
كدملى 2909659471 و رسول حقيقى به كدملى 2754872175 
وسيده سميرا موسوى اورازانى به كدملى 2219961087 2 - احمد 
حقيقى داش تپه به كدملى 2755794453 بعنوان بازرس اصلى و 
سعيد بامشاد به كدملى 0014011670 به سمت بازرس على البدل 

براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى عباس آباد 
(414560)

آگهى تغييرات شركت نوار ژن شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 30443 و شناسه ملى 14005158687 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/11/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : - آقاى محمود بانكى (به شماره ملى 0044226411) رئيس 
هيئت مديره , آقاى بهروز وزيرى (به شـــماره ملى 0041289366) نايب 
 رئيس هيئت مديره , آقاى محسن شقاقى (به شماره ملى 2372680358 ) 
عضو هيئت مديره, آقاى محســـن ميرحيدرى لنگرودى (به شـــماره ملى 
0047659939 خارج از سهامداران و اعضا) مديرعامل همگى تا مدت باقى 
مانده انتخاب شدند . -كليه اسناد و اوراق تعهد آور بانكى و قراردادها شركت 
با امضاى مديرعامل به همراه يكى از اعضا هيĤت مديره مشـــتركا همراه با 
مهر شركت و كليه اســـناد عادى و نامه هاى ادارى با امضاء مديرعامل يا 
يكى از اعضاء هيات مديره هر كدام به تنهايى همراه با مهر شـــركت معتبر 

مى باشد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج 
(414359)

 آگهى تغييرات شركت طعمينه سا زيبا شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 31685 و شناسه ملى 14005915810 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/29 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونى : 1 - ترازنامه، حساب ســـود و زيان شركت منتهى 
به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 2 -موسسه حسابرسى 
آزمودگان به شـــماره ثبت 4684 و شناسه ملى 10100252339 
 به ســـمت حســـابرس و بازرس قانونى اصلى و موسسه حسابرسى 
نوين نگر مانا به شماره ثبت 22071 و شناسه ملى10103520913 
به عنوان بازرس على البدل براى سال مالى منتهى به 1397/12/29 
 انتخاب گرديدنـــد - روزنامه كثير االنتشـــار اطالعات براى درج 

آگهى هاى شركت انتخاب گرديد .

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (414369)

آگهى تغييرات شركت داروئى كيان فراپارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 11153 و شناسه ملى 10102533670

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/01/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد :آقاى عليرضا مهدوى به شـــماره ملى 5789987257 به سمت بازرس 
اصلى . آقاى على گل قلى زاده اصطلخ پشتى به شماره ملى 2093351374 به سمت 

بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (414289)

آگهى تغييرات شركت فرآورى معدنى پرشيا اروپا با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 160 و شناسه ملى 14007187414

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/28 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم زهره كاظمى به كد ملى 3934523651 
به موجب صورتجلســـه مزبور با پرداخت 45.000 ريال به صندوق شركت 
ســـهم خود را به50.000 ريال افزايش داد . آقاى مرتضى محمدى به كد 
ملى 0073750220 به موجب صورتجلسه مزبور با پرداخت 21.600.000 
ريال به صندوق شـــركت ســـهم خود را به 24.000.000 ريال افزايش 
داد . آقـــاى محمود خان عميدى به كد ملـــى 0073790028 به موجب 
صورتجلســـه مزبور با پرداخت 22.500.000 ريال به صندوق شركت سهم 
خود را به 25.000.000 ريال افزايـــش داد . آقاى متوى كلود راجر بيوچر 
به كد فراگير 113274781 به موجب صورتجلســـه مزبـــور با پرداخت 
45.810.000 ريال به صندوق شركت سهم خود را به 50.900.000 ريال 
افزايـــش داد . آقاى لوئيك ويلرز به كد فراگيـــر 114389182 به موجب 
صورتجلســـه مزبور با پرداخت 45.000 ريال به صندوق شـــركت سهم 
خود را به50.000 ريال افزايش داد . در نتيجه ســـرمايه شـــركت از مبلغ 
10.000.000 ريال به مبلغ 100.000.000 ريال افزايش پيدا كرد و ماده 
4 اساسنامه بشرح مزبور اصالح گرديد. شـــركاء و ميزان سهم الشركه انها 
به قرار ذيل ميباشـــد: خانم زهره كاظمى داراى50.000 ريال سهم الشركه 
آقاى مرتضى محمدى داراى24.000.000 ريال سهم الشركه آقاى محمود 
خان عميدى داراى25.000.000 ريال ســـهم الشـــركه آقاى متوى كلود 
راجر بيوچر داراى 50.900.000 ريال ســـهم الشـــركه آقاى لوئيك ويلرز 

داراى50.000 ريال سهم الشركه 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ميامى (414298)



99 اخبار شهرستانها

ايــــالمـ  خبرنگاراطالعات: 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
اســــتان ايالم گفــــت: معلمان و 
دانش آموزان سرمايه هاي اجتماعي 

پليس هستند. 
سرهنگ ابوالفضل كوهزادي 
در ديدار با مديــــركل آموزش و 
پرورش استان ايالم اظهار داشت: 
معلمان و دانش آموزان سرمايه هاي 
اجتماعي پليس محسوب مي شوند 
و ارتباط دوســــويه اين دو باعث 
ارتقاء فرهنگ ترافيكي، و گسترش 
فرهنگ قانونمنداري و نظم محوري 

در جامعه خواهدشد. 
وي به آسيب پذيري كودكان و 
نوجوان در برابر حوادث و سوانح 
ترافيكي در معابر اطراف مدارس 
اشــــاره كرد و گفت: بهترين راه 

ايمن ماندن دانش آموزان در حوالي 
مدارس، آموزش مهارتهاي رفتاري 
و نحوه عبور و مرور ايمن به آنان 
و آحاد مردم جامعه است و در اين 
مســــير نقش آموزش و پرورش و 
پليس بسيار مهم است و معلمان 
هنر بهتر زيستن را به تك تك افراد 

جامعه مي آموزند. 
رستم زاد مديركل آموزش و 
پرورش استان ايالم نيز در اين ديدار 
از تعامــــل و همكاري هاي پليس 
راهور با اجراي طرح همياران پليس 
در مدارس ســــطح استان قدرداني 
كرد و گفــــت: مهمترين دغدغه 
آموزش و پرورش توسعه و تربيت 
نيروي قانونمدار براي جامعه است 
و مدرسه دومين فضاي اجتماعي در 
تكوين شخصيت رواني افراد است. 

وي اضافه كرد: پليس در جامعه 
به عنوان معلمان نظم و امنيت، بر 
رفتار شهروندان نظارت مي كنند و 
آموزش و پرورش و پليس مي توانند 
در تعامــــالت و پژوهش هــــاي 
مشــــترك هدفمند، تهديدات و 
آسيب هاي اجتماعي را به فرصت 

تبديل كنند. 
در ادامــــه اين نشســــت در 
خصوص برنامه هــــاي فرهنگي، 
راهكارهاي آموزشــــي، تدوين 
برنامه هاي آموزش هاي همگاني 
در ســــطح مدارس و آگاه سازي 
دانش آمــــوزان بــــا معضالت و 
آســــيب هاي اجتماعي ناشي از 
ترافيك و تصادفات با هدف تبديل 
تهديدات به فرصت، بحث و گفتگو 

شد.

ساري ـ خبرنگار اطالعات: 
سند ارتقاي وضع زنان و خانواده 
اســـتان مازندران در حال تاييد و 
بررسي نهايي است و تفاوت اين 
ســـند با همه برنامه ريزي هايي كه 
تاكنون در كشور انجام گرفته، اين 
است كه بر مفاهيم خاصي تمركز 

مي كند. 
مديركل امور بانوان و خانواده 
اســـتانداري مازندران در نخستين 
نشست سال  جاري مشاورين امور 
بانوان دستگاه هاي اداري مازندران با 
اعالم اين مطلب افزود: ازجمله اين 
تفاوت ها؛ اين است كه خروجي ها 
و دستاوردها و نتايج مورد انتظار، 
آسيب شناسي و اثراتي كه در جامعه 
دارند به تفكيك، مورد بررســـي 
قرار مي گيرد و مشاركت كنندگان 
در برنامه ريـــزي نيـــز دولت، 
جامعه مدني و بخش خصوصي 

هستند.
ســـميه قاسمي طوسي گفت: 
9 آبان 96 ضرروت تدوين چنين 
سندي با مديران استاني مطرح شد؛ 
به اين ترتيب كه اگر مسأله اي در 
استان وجود دارد، با ميانگين كشور 
مقايسه مي شود و پس از آن، جامعه  
تحت تاثير مورد شناســـايي قرار 

مي گيرد. 

وي با اشاره به تفاهم  نامه اي كه 
بين معاونت زنان و خانواده رياست 
جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي 
براي توانمندسازي زنان منعقد شده 
اســـت، گفت: با اين تفاهم نامه در 
نظر داريم كه به تقويت روحيه كار 
و تالش زنان سرپرســـت خانوار 
و زنان بدسرپرست بپردازيم و با 
ايجاد اشتغال براي آنها در نهايت 
به پايداري اين خانواده ها و زندگي 

سالم كمك كنيم. 
قاسمي طوســـي درباره سه 
طرحي كه از طرف معاونت زنان 
و خانواده رياست جمهوري براي 
سال 98 اجرايي خواهد شد؛ تصريح 
كرد: يكي از آنها طرح توانمندسازي 
اقتصادي زنان سرپرســـت خانوار 
مبتني بر الگوي نوين مشاغل خانگي 
است كه براساس تفاهمنامه معاونت 
زنان و خانواده رياست جمهوري، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و وزارت جهاد كشاورزي خواهد 

بود. 
طـــرح  داد:  ادامـــه  وي 
توانمندسازي اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي زنان سرپرست خانوار، 
دومين طرح در سال جاري است كه 
در قالب گروه هاي مشاركت محلي 

در سكونتگاه هاي غيررسمي و ذيل 
ماموريت هايي اســـت كه شوراي 
اجتماعي كشور برعهده معاونت 

زنان قرار داده است. 
او ســـومين طرحي را كه در 
حوزه بانوان و خانواده طي ســـال 
98 انجام مي شود "گفتگوي ملي 
خانواده" اعالم و اظهار داشـــت: 
انجمـــن جامعه شناســـي ايران، 
گروه هاي علمي، ســـازمان هاي 
مردم نهاد و دستگاه هاي اداري استان 
در اين طـــرح همراه امور بانوان و 

خانواده هستند. 
وي از تدوين يك برنامه جامع 
در زمينه صنايع دستي استان گفت 
كه با يكي از سرمايه گذاران بخش 
گردشـــگري و صنايع دستي نيز 

نشست هايي برگزار شده است. 
در اين نشســـت، مشاورين 
امور بانوان دســـتگاه هاي اجرايي 
استان مازندران به بيان برنامه هاي 
پيشنهادي خود در طول سال جاري 
به مناسبت هاي مختلف پرداختند كه 
ازجمله آنها شامل گراميداشت سوم 
خرداد و ارتحال امام راحل، عفاف 
و حجاب، دهه كرامت، هفته دولت، 
هفته دفاع مقدس، دهه فجر، هفته 
زن و روز تربيت بدنـــي و ورزش 

است. 

قدرداني از اجراي طرح همياران پليس درمدارس استان ايالم اجراي طرح هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
در مازندران

اعتبارات تعمير و تجهيز مدارس دشتي افزايش مي يابد  
كاكيـ  خبرنگار اطالعات:  فرماندار دشـــتي با 
بيان اينكه امسال اعتبارات تعمير و تجهيز مدارس اين 
شهرستان افزايش مي يابد، گفت: تالش داريم با تأمين 
اعتبارات الزم مشكل سرمايشي مدارس دشتي رفع 
شود.   عبداهللا نادري كه در جمع فرهنگيان شهرستان 
دشتي سخن مي گفت، با اشاره به اينكه سال گذشته 
700 ميليون تومان براي تعمير و تجهيز مدارس اين 
شهرســـتان اختصاص يافته است، اظهار كرد: امسال 
اعتبارات تعمير و تجهيز مدارس اين شهرستان افزايش 

مي يابد و اميدواريم با تأمين به موقع اعتبارات،بخشي 
از كمبودهاي مدارس مرتفع شـــود و تالش داريم تا 
مشكالت سرمايشي مدارس در سطح شهرستان رفع 

شود. 
وي با تاكيد برلزوم تجليل از دانش آموزان برتر 
مسابقات علمي، گفت: امسال اعتبار خاصي براي تعمير 
و تجهيز پژوهش سرا پيش بيني كرده ايم و بايد در مراكز 
كاردانش و هنرستان ها امكانات كارگاهي متناسب با 

نياز دانش آموزان باشد. 
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برگزاري هجدهمين اجالس بين المللي 

پيرغالمان و خادمان حسيني در يزد
يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل تبليغات اسالمي استان يزد با تأكيد 
بر اين كه زنده نگه داشتن روحيه انقالبي، خودباوري و خود آگاهي تنها 
راه برون رفت از بن بست هاي پيش روي كشور است، گفت: هجدهمين 
اجالس بين المللي پيرغالمان و خادمان حسيني به ميزباني استان يزد برگزار 

مي شود. 
حجت االسالم سيدمحمدشـــريف حسيني كوهستاني در نخستين 
جلسه كانون مداحان و شـــعراي آييني استان يزد در سال 98 با تقدير از 
فعاليت هاي يك سال اين شورا بر لزوم همكاري ادارات تبليغات اسالمي 
در شهرستان ها با اين كانون تاكيد كرد. وي با اشاره به ميزباني استان يزد 
از هجدهمين اجالس بين المللي پيرغالمان و خادمان حسيني افزود: اين 
اجالسيه زير نظر مستقيم اســـتاندار و نماينده ولي فقيه در استان بعد از 
تصويب نهايي زمان، امسال در دارالعباده برگزار مي شود. وي گفت: اين 
اداره كل با نظر استاندار و نماينده ولي فقيه در استان آمادگي الزم به منظور 
همكاري براي برگزاري هر چه باشـــكوه تر اين اجالسه را دارد. حسيني 
كوهستاني در ادامه با اشاره به تاخير پيش آمده در زمان برگزاري انتخابات 
كانون مداحان و شعراي آييني در استان افزود: منتظر اعالم دستورالعمل از 
مركز هستيم و تا ابالغ آن شوراي فعلي با قوت به كار خود ادامه خواهد داد. 
او در ادامه به صدور بيانيه گام دوم توسط مقام معظم رهبري اشاره  كرد و 
افزود: هر زماني كه روحيه انقالبي، خودباوري و خودآگاهي در ملت ايران 
زنده شد همه بن بست هاي پيشروي اين ملت باز شد. وي بيان كرد: تمام 
هم و غم دشمنان بر تضعيف و از بين بردن روحيه انقالبي و جهادي در 
اين نظام است و دراين مسير از هيچ اقدامي دريغ ندارند. مدير كل تبليغات 
اسالمي استان يزد با بيان اينكه دشمن به دنبال نااميد كردن مردم نسبت به 
آينده اين نظام و انقالب است گفت: تغيير در سبك زندگي مهمترين حربه 
دشمن در اين مســـير است. وي در پايان گفت: خود آگاهي تاريخي كه 
رهبري برآن تاكيد دارند آن است كه مردم گذشته خود را بدانند و نسبت 
به آنچه محقق شده آگاه باشند و براي رسيدن به قلل موفقيت تمام تالش 

خود را به كار گيرند.   

ثبت 6 اثر تاريخي آذربايجان غربي در فهرست ملي
اروميهـ  خبرنگاراطالعات: معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي از ثبت شش بناي 

تاريخي استان در فهرست آثار ملي كشور خبر داد. 
حسين سپهرفر در اين باره اظهار داشت: پرونده مستندات شش اثر 
تاريخي استان در دفتر ثبت آثار منقول كشور و در سازمان مركزي مورد 
بحث، داوري قرار گرفت. وي ادامه داد: با ارائه اين مستندات و توضيحات 
فني ارائه شده، به منظور اهميت حفظ و حراست اين آثار، پيشنهاد ثبت اين 
تعداد اثر از سوي كارشناسان داوري مورد تأييد قرار گرفت. سپهرفر افزود: 
اين آثار شامل پل قره قشون خوي، خانه اربابي ينگي كند بوكان، ساختمان 
تمدن اروميه، قلعه سنگان اشنويه، مســـجد وكيل باشي اروميه و مقبره 
غوث آباد بوكان است. معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي گفت: با احتساب اين موارد در 
مجموع تعداد كل آثار ثبت شده استان اعم از منقول، غير منقول، طبيعي و 

معنوي در فهرست ثبت شده به يك هزار و 615 اثر رسيد. 

افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي اعضاي ستاد 

احياي درياچه اروميه  
* نمايشگاه دستاوردهاي ستاد احياي درياچه اروميه با هدف ارائه 
گزارش عملكرد دســـتگاه هاي اجرايي و فرهنگي در خصوص احياي 
درياچه اروميه با حضورنمايندگان دســـتگاه هاي اجرايي از اســـتانهاي 
آذربايجان غربي، شرقي و كردستان درمحل نمايشگاه هاي مجتمع فرهنگي 

و هنري شمس اروميه آغاز به كار كرد. 
سرپرســـت معاونت هماهنگي امورعمراني استاندارآذربايجان غربي 
درحاشيه بازديد ازاين نمايشگاه  گفت: ستاد مّلي احياي درياچه اروميه در 
9 محور اساسي پروژه هاي عمراني و فرهنگي مصوب كرده كه براي اجراي 
اين پروژه ها تا كنون بيش از 34 ميليارد و 650 ميليون ريال اعتبارتصويب شده 
است. پيمان آرامون افزود: رهاسازي و انتقال آب از سدهاي مخزني به درياچه، 
نصب كنتور هوشمند، اليروبي انهار، احداث واصالح شبكه هاي آبياري و 
زهكشي، توسعه سيســـتم آبياري هاي نوين در بخش كشاورزي وهمچنين 
تثبيت كانون هاي توليد گردوغبار، طرح انتقال آب كاني ســـيب و سيلوه از 
جمله اقدامات شاخص در اين حوزه است كه با اجراي طرح هاي فرهنگي و 
اجتماعي با هدف جلب مشاركت هاي مردمي و فعاالن عرصه كشاورزي در 

كاهش 40 درصدي مصرف آب كشاورزي از جمله اين طرح ها است. 

ابتال به سالك در آران و بيدگل روند افزايشي دارد
  كاشـــانـ  خبرنگاراطالعات: فرماندار آران و بيدگل گفت: بيماري 
سالك در اين شهرستان روند رو به رشدي داشته است و فقط سال گذشته 

445 نفر به اين بيماري مبتال شدند. 
اسماعيل بايبوردي در كارگروه بهداشت، سالمت و امنيت غذايي 
آران و بيدگل يادآور شد: نزديك به يك ميليارد و 360 ميليون ريال سال 97 

براي پيشگيري و مبارزه با شيوع اين بيماري در شهرستان هزينه شد. 
وي وسعت زياد نقاط آلوده و عملياتي، تغييرات آب و هوايي، فعال 
بودن النه جوندگان نسبت به سال هاي پيش، رهاسازي كودهاي حيواني 
و نخاله ساختماني درون و محدوده شـــهر و روستاها، وضع نابسامان 
دشـــت هاي اطراف و وجود كمپ هاي گردشگري در محدوده كلوني 
جوندگان را از جمله علت هاي افزايش آمار ابتال به سالك در آران و بيدگل 

برشمرد. 
فرماندار آران و بيدگل، بهبود وضع بهداشت و برنامه ريزي جهت 
پيشـــگيري و كنترل بيماري سالك در اين شهرستان را نيازمند مشاركت 
و نظارت عمومي و همچنيـــن ارتقاي آگاهي مردم درباره اين بيماري و 
جلوگيري از تداوم روندهاي مخرب آن دانست و افزود: اين مهم نيازمند 
آموزش گسترده و مشاركت مردمي با جلب همياري سازمان هاي مردم 

نهاد امكانپذير است. 
بايبوردي با تاكيد بر بهره گيري از ظرفيت ائمه جمعه و جماعات، 
اســـتادان حوزه و دانشـــگاه، معلمان و ديگر گروه هـــاي مرجع در 
فرهنگ سازي مبارزه با بيماري سالك اضافه كرد: راه اندازي پويش 'نه به 
سالك در آران و بيدگل' با پيشگامي دستگاه هاي ذيربط مي تواند در اين 

زمينه بسيار اثرگذار باشد. 
وي ادامه داد: با توجه به محدويت منابع براي سمپاشي نقاط در خطر 
آران و بيدگل برابر بيماري ســـالك، آگاهي بخشي مردم هوشمندانه تر و 

كم هزينه تر از درمان ارزيابي مي شود. 
پيش تر سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل از وجود 18 
كانون بحران در اين شهرستان خبر داده و بيشترين آمار مبتاليان را مربوط 
به شهر ابوزيدآباد بيان كرده بود. سالك نوعي بيماري پوستي است كه بر اثر 
گزش جوندگان يا جنس ماده نوعي پشه خاكي به انسان سرايت مي كند و 

عامل آن انگلي به نام ليشمانيا است. 
چند هفته پس از گزش، عاليم سالك بروز مي كند كه شامل ايجاد 
تورم و زخم در محل گزش اســـت كه البته پس از نزديك به 6 ماه عالئم 
بيماري به طور معمول فروكش كرده اما اثر نامناسبي روي پوست برجا 

مي گذارد. 

9حلقه مار در بافق به آغوش طبيعت بازگشتند
بافقـ  خبرنگار اطالعات: 9 حلقه مار جعفري در زيستگاه خود در كوه 

حفاظت شده شهرستان بافق رها سازي شدند. 
رئيس يگان حفاظت محيط زيست بافق با بيان اين خبر افزود: اين مارها 
به وسيله مردم به محيط زيست بافق تحويل داده شده بود كه در زيستگاه 

اصلي خود رهاسازي شدند. 
سيد جالل موسوي خطر گونه مار جعفري را 6 گاما گرم اعالم كرد 
و گفت: اين گونه ســـمي و خطرناكترين نوع مارهاي موجود ايران است. 
مشخصات اين نوع مار را عالمت صليب باالي سرش اعالم كردو گفت: دم 
كوتاه و قد 70 الي 80 سانتي متر از مشخصه هاي مار جعفري است كه هنگام 
احساس خطر با مالش بدن خود به هم، ايجاد صدا و اعالم هشدار مي كند. 

موسوي، با بيان اينكه  بيش از 10 گونه مار در اين منطقه حفاظت شده 
شناسايي شده است افزود: هنگام گزش مار جعفري حفظ خونسردي، بستن 

باالي محل گزيدگي و مراجعه سريع به مراكز درماني ضروري است. 
رئيس يگان حفاظت محيط زيست شهرستان بافق گفت محل گزش 
اگر از قلب پايين تر باشد بايد دست و پا و عضو مورد گزش را پائين تر از 

قلب نگهداريم. 
موسوي اضافه كرد: چندروز قبل نيز يك حلقه مار در منطقه لرد شيطور 
توسط مردم گرفته شـــد كه با دخالت و همكاري محيط زيست در همان 

دشت رها سازي شد. 
كوه حفاظت شده بافق محل رويش انواع گياهان از قبيل درختچه هاي 
اُرس،پدن، درمنه، قيچ و گياهان دارويي مانند آويشن، كلفوره، هنگ و زيره 
است. كبك، زاغ نوك قرمز، شاهين، عقاب و... از مهمترين گونه پرندگان 
هســـتند كه در اين كوه زيست مي كنند. كوه حفاظت شده بافق همچنين 
زيســـتگاه پلنگ ايراني، يوز آسيايي، كل، قوچ، بز و ميش كوهي، كاراكال، 
شـــغال، گربه شني، روباه و گرگ است. مار، مارمولك، آگوما و بزمچه هم 
مهمترين خزندگان اين كوه به شمار مي آيند.كوه حفاظت شده مذكور در 
فاصله 40 كيلومتري شـــهر بافق و مركز اين شهرستان 50 هزار نفري در 

فاصله 110 كيلومتر جنوب شرق يزد قرار دارد. 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس سازمان حفظ 
نباتات كشـــور گفت: با توجه به پيش بيني هاي سازمان 
خواربار كشاورزي (فائو) مبني بر افزايش حمالت ملخ 
صحرايي در   2 ماه آينده، استانداران هشت استان درگير 
بايد به اين حوزه توجه ويژه تري داشته باشند تا بتوانيم با 
كنترل اين آفت خسارتي را به عرصه امنيت غذايي كشور 

نداشته باشيم .
 محمدرضا درگاهي در نشست ستاد مخاطرات بخش 
كشاورزي و مبارزه با ملخ صحرايي سيستان و بلوچستان 
در زاهدان افزود: اول بهمن ماه پارسال نخستين هشدار و 
اخطار از سازمان فائو مبني بر احتمال حمله ملخ صحرايي 

به كشور داده شد  .
 رئيس سازمان حفظ نباتات كشور ادامه داد: بدين 
منظور اطالع رساني به استان هاي مورد تهديد و تشكيل 
ستاد بحران مورد توجه قرار گرفت .   نخستين حمله ملخ 
صحرايي را هفت روز بعد از اين هشدار در بندر نخيلو 
استان هرمزگان داشتيم كه اقدامات براي مبارزه با اين آفت 

در دستور كار قرار گرفت .
 وي افزود: با توجه به حركت دســـته هاي زياد ملخ 
صحرايي از باالي درياي سرخ تاكنون 138 ريزش را به 
كشور داشتيم كه هشت استان را درگير كردند و بيشترين 
درگيري با اين آفت در استان هاي هرمزگان، سيستان و 

بلوچستان و كرمان گزارش شده است .
 درگاهي تاكيد كـــرد: ملخ صحرايي به عنوان آفت 
خطرناك در دنيا شناخته شده است به طوري كه امنيت 

غذايي را مورد تهديد قرار مي دهد. 
رئيس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: با تالش هاي 
شبانه روزي همه دست اندركاران اين حوزه و حمايت 
استانداران هيچگونه خسارتي از اين نوع آفت خطرناك در 

عرصه هاي زراعي و باغي كشور گزارش نشده است  .

 درگاهي ادامه داد: امسال نخستين سالي نيست كه 
بحث مبارزه با ملخ را داريم اما ملخ صحرايي خطرناك ترين 
گونه ملخ اســـت كه در صورت حمله تهاجمي پوست 

درختان را مي خورد  .
 وي با بيان اينكه اين ســـطح از هجوم ملخ در ايران 
بي سابقه است، افزود: به كشاورزان توصيه مي كنيم در 
صورت مشاهده اين آفت مراتب را به نزديكترين مركز 
جهاد كشاورزي يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان 

اطالع رساني كنند  .
 رئيس ســـازمان حفظ نباتات كشـــور حمله ملخ 
صحرايي را درصورت عدم كنترل همانند سيل و زلزله 

خسارت زا براي كشور برآورد كرد  .
 ملخ هاي صحرايي همه گياهـــان زراعي، باغي و 
حتي علف هاي هرز را مي خورند، اين نوع ملخ قدرت 

پرواز بســـيار زيادي دارد و در يك شبانه  روز مي   تواند 
تا 150 كيلومتر پرواز كند، ملخ صحرايي از كشـــوري 
به كشـــور ديگر و از استاني به اســـتان ديگر مي تواند 

مهاجرت كند  .
 اين نوع از ملخ ها در مســـير عبور خود با تغذيه 
از سبزينه هاي مختلف ازجمله جنگل ها، باغ هاي ميوه، 
علوفه، غالت ومراتع را از بيـــن مي برند و با توجه به 
قدرت تخريب بااليي كه دارند سبب قحطي در منطقه 

هم مي شوند  .
 هر كيلومتر مربع از دسته پروازي متراكم مي  تواند 
شامل  50 ميليون ملخ باشد كه روزانه قادرند 100 تن از 

پوشش گياهي را از بين ببرند .
 دسته پروازي بسيار بزرگ مي تواند يكهزار كيلومتر 
مربع را پوشـــش دهد و قادر است روزانه 100 هزار تن 

پوشش گياهي را به مصرف برساند  .
 همچنين ملخ صحرايي مي تواند 6 تا 20 ســـاعت 
بدون وقفه با سرعت 12 تا 120 كيلومتر برساعت پرواز 

كند . 
مبارزه با ملخ صحرايي در 31هزار هكتار

*رئيس ســـازمان جهاد كشـــاورزي سيســـتان 
و بلوچســـتان گفت: 31 هـــزار و 270 هكتار از مراتع 
شهرستان هاي كنارك، چابهار، قصرقند، نيكشهر، دلگان و 

ايرانشهر عليه ملخ صحرايي سمپاشي شده است. 
غالم حيدر زورقي اظهار داشت: با توجه به آخرين 
گزارش ارسالي از سازمان خواربار كشاورزي(فائو) مبني 
بر هجوم دسته هاي ملخ از آن سوي مرز و استان هاي ديگر 
به سيستان و بلوچستان مبارزه با اين آفت از 13اسفند ماه 

سال گذشته در اين استان آغاز شد. 
وي افزود: 11هزار و 530 هكتار از سطح سمپاشي 
شده مراتع در جنوب سيستان و بلوچستان به ملخ پوره و 

19 هزار و 740هكتار به ملخ بالدار اختصاص دارد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان 
تاكيد كرد: شهرســـتان كنارك با 11 هزار و 910 هكتار 
بيشترين سطح مبارزه با ملخ صحرايي اين استان را به خود 

اختصاص داده است. 
وي با تاكيد بر لزوم مبارزه سريع و به موقع با ملخ 
صحرايي در سيستان و بلوچستان گفت: دامنه مبارزه با اين 

آفت به شش شهرستان اين استان رسيده است. 
زورقي افزود: بر اســـاس اعالم سازمان خواربار 
كشاورزي (فائو) حمله ملخ به اين استان همچنان ادامه 
دارد كه ضروري است كشاورزان در صورت مشاهده اين 
آفت مراتب را به نزديكترين مركز جهاد كشاورزي و يا 
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اطالع دهند تا اقدامات 

الزم انجام شود. 

ضرورت افزايش مقابله با ملخ هاي صحرايي در 2 ماه آينده

 ادامه در صفحه 10

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري 
سمند سورن مدل 1387 رنگ سفيد 
ـ روغني شماره پالك 77ـ636ي52 

شماره موتور 12487044126 شماره 
 NAACC1CF28F401835 شاسي
متعلق به اينجانب عليرضا فدائي دادگر 
نام پدر خسرو كدملي 2649325011 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

كليه مدارك سواري پژو پارس 
مدل 89 نوك مدادي به شماره 
97ـ  759 ب18 و شماره موتور 

12489301551 و شاسي 
 NAAN21CA8BK443190

به نام مهدي مخبريان مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

اينجانب جواد صفري مالك خودرو 
سواري سمند LX.XU7 مدل 1394 

رنگ سفيدـ  روغني شماره شاسي 
NAAC91CE4FF040323 و شماره 

موتور 124K0734903 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هر 

كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 

تهران كرج، شهرك پيكانشهر، ساختمان 
سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. 

اينجانب علي غمدل حقيقي مالك خودرو 
تاكسي پژو ROA مدل 1388 رنگ زرد 

خورشيدي با نوار شطرنجي مشكي شماره 
شاسي NAAB31AA1AH092850 و 
شماره موتور 11688026331 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 
هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج، شهرك پيكانشهر، 
ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند كمپاني و برگ سبز اتومبيل 
سواري پرايد جي تي ايكس آي 
مدل 1385 نقره اي متاليك 
متعلق به نيلوفر استيري به 
شماره انتظامي 78ـ ايران 

597ص83 و به شماره موتور 
1543379 و شماره شاسي 

S1412285861899 مفقود و 
فاقد اعتبار است. اسفراين 

مجوز سايت خبري خودروكار 
با شماره ثبت 79358 به 

مديرمسئولي رضا حسيني مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

اينجانب مجتبي محمدي ابراهيم سرايي 
مالك خودرو: وانت آريسان مدل 1394 رنگ 

سفيدـ  روغني
 NAAB66PE1FV523317 :شماره شاسي

118J0011711 :و شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده ام، لذا چنانچه 
هركسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج، شهرك پيكاشهر، 

ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز كاميون كشنده سيستم مازتيپ 
(402)544018 مدل 1392 به شماره 

موتور 54195200751884 و به شماره 
شاسي N5G544018D0050518 و 
به شماره انتظامي 83ـ399ع59 مربوط 
به اينجانب زهرا حسين پور فرزند محمد 

به شماره كد ملي 2284868010 صادره 
از شيراز مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

اصل سند كمپاني برگ سبز و كليه اسناد دفتري وانت 
پيكان مدل 84 به شماره پالك 839س57ـ ايران61 

موتور 11284068162 شاسي 12144122 مفقود از 
درجه اعتبار ساقط است.اردبيل

اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز و برگ تأييديه 
انتقال سواري پژو 405 مدل 84 به شماره پالك 

177ج87ـ ايران91 موتور 12484027766 شاسي 
16204784 مفقود از درجه اعتبار ساقط است.اردبيل

مجوز ماهنامه خبري صنعت 
كار با شماره ثبت 80188 به 

مديرمسئولي رضا حسيني مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون كشنده فاو 
تيپ CA4180 (4*2) مدل 1393 به شماره پالك 

762ع32ـ ايران24 به نام هاي سيد خسرو پورموسوي و سيده 
رستا پورموسوي مفقود شده اعتبار ندارد.زرين شهر

سند و فاكتور فروش 
خودرو ام.وي.ام تيپ 110 

مدل 1390 رنگ سفيد 
روغني به شماره شاسي 

 NATEBABA101002465
و شماره موتور 

 MVM372FGA018328
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

است.

آگهي مفقودي
اصل شناسنامه و سند كمپاني 
خودرو سواري هاچ بك سيستم 

 BRILL1ANCE پارس خودرو تيپ
CROOS-AT- به شماره موتور 

BM16LB*H042666 شماره شاسي 
NAPC320BBJ1006164 و شماره 
پالك 94ـ821ط48 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. بستك

كارت هوشمند 2389558 از 
پرونده شماره 312335379 
صادره از سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي مربوط به 
كاميون خاور 608 مدل 64 
شماره موتور 10114043 
شماره شاسي 16403467 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گرگان

سند كمپاني و برگ سبز 

كاميونت نيسان با شماره 

پالك 64 ايران 246 د48 

و با شماره موتور 

267224 و شاسي 

D60607 با مالكيت 

غالمحسين دبستاني 

مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
سمند ايكس 7 خاكستري متاليك 
مدل 84 پالك 11ـ329س87 

شماره موتور 12484212476 
شماره شاسي 14539274 به نام 
فاطمه كرمانيان فرزند ابوالقاسم 
ش ش 437 بابل مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
 گرگان 

برگ سبز و كارت اتومبيل سواري 
پژو آردي رنگ يشمي تيره به 

شماره موتور 117850031810 
شماره شاسي 134966960 

شمارة نيروي انتظامي 619ي13 
ايران53 به نام اسماعيل شفيعي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 خميني شهر 

مجوز فعاليت دفتر رسانه خبري 
خودرو كار با شماره ثبت 79358 به 
مديرمسئولي رضا حسيني مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز اتومبيل سواري 
پرايد جي ال ايكس آي 

با شماره پالك 66 ايران 
494هـ 39 

و با شماره موتور 
3749314 و شاسي 

 S1412289669375
مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت خودرو پژو سواري هاچ بك 
رنگ مشكيـ  متاليك مدل 

1390 به شماره پالك 165ل25 
ايران55 و شماره موتور 

15290011290 و شماره شاسي 
NAAR13FE0CJ985853 به 
نام خانم گيتي افروز ايرجي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

سند خودرو پژو 206 
به رنگ مشكي مدل 

1381 به شماره پالك 11 
ايران773ق11 شماره 

 10FSE33906815موتور
و شماره شاسي 81615029 
به نام پاتريشيا فروغي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

برگ سبز خودرو پرايد 
جي تي ايكس آي رنگ 
سفيد روغني مدل 89 
ش پالك 23ـ322ط22 
ش م 3417640 ش ش 

S1412289453553 به 
نام محمدامين عبدلي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است. بادرود 

برگ سبز و سند كمپاني ايران 
خودرو سواري پژو 206 مدل 
1390 رنگ سفيد روغني به 

شماره موتور 15090031422 
و شماره شاسي 

NAAP13FE5BJ422562 و 
شماره پالك: 57ـ793ص24 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

سند كمپاني و تسلسل 
اسناد و شناسنامه مالكيت 

سواري سايپا مدل 1390 به 
شماره انتظامي 919ج52 
ايران71 و شماره موتور 

3951305 و شماره شاسي 
 S1412290718131

مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 
(شهركرد)

كارت اسلحه و دفترچه مهمات 
سالح دو لول ته پر كوسه 

ساچمه زني ساخت ايران به 
شماره 15DUB00045 به نام 
آقاي محمدسعيد شيخي نام پدر 
بهمنيار شماره شناسنامه 110 
كدملي 3256465463 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

سپيده يوسفي ديزج فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 226 

صادره از اروميه در مقطع كارداني 
رشته مهندسي برق صادره از 

واحد دانشگاهي اروميه با شماره 
128810300497 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اروميه به نشاني اروميهـ  جاده 

سلماسـ  دانشگاه آزاد ارسال نمايد.
اروميهـ  سپيده يوسفي ديزج

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) سواري تويوتا تيپ 

كمري GLX2400 مدل 2007 به 
شماره پالك 811س44ـايران23 
 2AZA385706 و شماره موتور

و شماره شاسي (بدنه) 
6T1BE42K97X404996 به نام 

امراله روح الهي مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. (زرين شهر)

سند كمپاني ميني بوس بنز 309 
مدل 1363 به شماره انتظامي 
678ع31ـ ايران79 با شماره 

موتور 33491110095711 
و شماره شاسي 

11131163044347 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است.
(قزوين)

دفترچه تراكتور 
فرگوسن مدل 285 

به سال ساخت 1363 
به شماره موتور 

 LF96340T330988
و به شماره شاسي 
IR02864 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كمپاني و سند مالكيت پرايد مدل 
1387 به شماره پالك 62ـ719س38 و 

شماره موتور 2426969 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) موتورسيكلت TVS تيپ 

XV-125 مدل 1395 بشماره 
پالك 34535ـ 632 و بشماره موتور 
GF4CG1000827 و شماره تنه 

N2GGBTJDEG1B10656 بنام 
مهدي قرباني ريزي مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط است.
زرين شهر

كارت هوشمند كاميون ماك مدل 
54 شماره 4259935 ش پ 

47ـ152ع73 مفقود فاقد اعتبار 
است. قلهك

بدينوسيله اعالم مي شود 
كه پروانه تاسيس به شماره 

25/10/6/1777/پ 
و پروانه مسئول 

فني به شماره 
25/10/6/2157/پ 
مربوط به اينجانب شهاب 
سالمي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب قنبرعلي رجبلو مالك خودروي 
سواري سمند X7 رنگ بژ متاليك مدل 
1383 به ش شاسي 83248475 و 
ش موتور 12483150669 به علت 

فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده ام 

لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 

روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 

تهران كرج، شهرك پيكان شهر ساختمان 
سمند طبقه 1 مراجعه نمايند. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

«آگهي فقدان مدرك تحصيلي»
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
بهزاد اهور فرزند عليمراد به 
شماره شناسنامه 158 صادره 
از كرمانشاه در مقطع كارداني 

رشته كارهاي عمومي ساختمان 
صادره از واحد دانشگاه آزاد 

اسالمي سنندج مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد سنندج به نشاني 
بلوار پاسداران سه راه ادب 

ارسال نمايد.

مجله موتور سيكلت
رامشترك شويد

صندوق پستي 14185/555

تماس:09121098455

شركت پيشگامان سازه (آهنگر) زرنديه در راســـتاي تكميل كادر خود نياز 

به يك نفر حســـابدار آشنا با نرم افزار حســـابداري (ترجيحا تدبير) با حداقل 

5 سال سابقه كار و يك نفر انباردار با حداقل 3 تا 5 سال سابقه و آشنا به نرم افزار 

انبارداري (ترجيحًا تدبير) دارد لذا از تمام واجدين شرايط درخواست مي شود با 

شماره هاي ذيل از ساعت 8 الي 17 روز كاري تماس حاصل فرمايند: 

45260190ـ  45260200ـ  45260160ـ  شـــركت آهنگـــر و 

09125136398 حسيني

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري 
پژو SLXTU5 405 رنگ سفيد 
روغني مدل 1394 شماره موتور 
139B0093087 شماره شاسي 
 NAAM31FE4FK712549

شماره پالك 14ـ ايران922م39 به 
نام نسا خالدي فرزند هاشم مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.
گناوه: خالقي

سند فروش كارخانه 
(برگ كمپاني) ام وي ام 

315 شمار شاسي 
 NATFBAMD0E1020300

موتور 
 MVM477FJAE025024

پالك 186ط43ـ ايران36 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

پروانه مطب جناب آقاي دكتر بابك 
مهران دكتراي دندانپزشكي به 

شماره نظام پزشكي 143541 به 
شماره 106ـ143541ـ294 مورخ 

1396/10/27 مربوط به شهر آبيك 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
از يابنده تقاضا مي شود نسبت به تحويل 
اصل پروانه فوق الذكر به سازمان نظام 
پزشكي قزوين (مينودر، بلوار شهيد 

صيادشيرازي، باالتر از ميدان حافظ، جنب 
اداره پست) و يا معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشكي قزوين (بلوار آزادگانـ  مقابل 
بانك مسكن) اقدام فرمايد.

سند كمپاني و برگ سبز تراكتور 
كشاورزي ITM سيستم 399 به رنگ 

قرمز روغني مدل 1393 متعلق به 
محمدرضا مالداري به شماره انتظامي 

26 ـ ايران634ك12 و به شماره 
موتور YAW0876C و شماره شاسي 

 22458-N3HKTAA4DEHP
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

اسفراين 

سند كمپاني خودرو 
سواري فولكس گل مدل 

1385 به شماره پالك 
977ي82ـ ايران10 به شماره 

موتور UDH367641 و شماره 
 IR84521004592 شاسي

مفقود گرديده و از اعتبار ساقط 
مي باشد.
شاهرود

سند كمپاني پژو پارس 
مدل 1394 به شماره پالك 

62ـ461د25 و شماره 
 164B0035544 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN11FW0FR345092

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
گرديده است.

(ساري)

برگ سبز وانت تك كابين 
وينگل مدل 1394 به شماره 
پالك 45ـ711ع91 به شماره 

 4G69S4NSPA2691 موتور
و شماره شاسي 

NAYCP39B0EA200097 به 
نام اشكان افتخاري كنزركي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان

سند موتورسيكلت تيپ JC12502 مدل 1387 
ش موتور 07113705 ش شاسي 8781789 

پالك ايران61574ـ816 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان

سند كمپاني و برگ سبز و كارت 
خودرو سواري پرايد هاچ بك 
مدل 1380 به شماره پالك 

531ص79ـ ايران96 به شماره 
موتور 257470 و شماره 

 S1442280160790 شاسي
مفقود گرديده و از اعتبار ساقط 

مي باشد.
شاهرود

سند و برگ سبز وانت 
دوكابين تويوتا هايلوكس 

مدل 2005 به شماره پالك 
45ـ474ق23 و شماره 

موتور 3412130 و شماره 
شاسي 626650036154 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كرمان

آگهي مفقودي
كارت شناسايي وانت سايپا به شماره 
19ـ ايران941م35 شماره موتور 
M13/5854854 شماره شاسي 

NAS451100H4967199 بنام 
اينجانب مهران نوري رحيم آبادي شماره 
ملي 3258897492 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
صحنهـ  سميعيان

سند كارخانه و برگ سبز و كارت 
سواري پرايد جي تي ايكس آي 
مدل 87 نقره اي متاليك پالك 
69ـ373س47 شماره موتور 

2581784 شماره شاسي 
 S1412287533186 به نام داود 

سليماني شيرنگي فرزند عيسي 
ش ش 51 علي آباد كتول مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.گرگان

برگه سبز (سند مالكيت) و 
كارت شناسايي موتورسيكلت 

 KTMDUKE200CC
-N3C شماره شاسي

200S9400118 شماره موتور 
55315ـ9066ـ4 به شماره 

پالك 75328ايران128 به نام 
علي رضا خلج زاده مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو وانت  زامياد 
مدل 1394 به شماره انتظامي 

887 ص 73 ايران 79 با 
 Z24695950Z شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAZPL140BF0425055
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
(قزوين) 

كارت دانشجويي مهديه غضنفري به شماره 
9615012118 دانشگاه كردستان رشته 
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي مفقود و از 

اعتبار ساقط است.  سنندج 

اصل مدرك كارداني كامپيوتر اينجانب 
شيرين رنجبران فرزند ولي اله با شماره 

شناسنامه 739 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند به شماره 2435453 
متعلق به كاميون كشنده بنز به شماره 

پالك 527 ع 22ـ  ايران 14 به نام حسن 
مهري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پژو پارس

 ELX اصل شناســــنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو ســــواري سيستم پژو پارس 
تيپ PARSXU7JP4 به رنگ مشــــكيـ  متاليكـ  به شــــماره انتظامي 35ـ  
399 ص 42 مدل 1389 به شــــماره موتور 12688003120 و به شــــماره شاسي 
NAAN41DC6AE604091 متعلــــق به اينجانب اصغــــر اميني يوزباش 
كندي فرزند بشــــير به ش ش 210 متولد 1367/7/16 ملكان و به شــــماره ملي 

5079929502 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
(فسا)

كارت هوشمند شماره 
2581324 بنام سيدعلي خادم 
فرزند حسين مفقود فاقد اعتبار 

است.  قلهك 

برگ سبز خودرو سواري رانا TU5 مدل 1396 به 
شماره شاسي: NAAU01FE5HT194246 به 
شماره پالك:      10 ايران 787 ل 56 به نام هادي 

فتحي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت تردد فرودگاه مهرآباد به شماره 
382841822 به نام آقاي سودالين 
كئورگيف sevdelin georgiev مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مدرك تحصيلي اينجانب فاطمه 
كامروا فرزند محمد حسن به شماره 
شناسنامه 15970 صادره از قزوين 

مقطع كارشناسي رشته مهندسي 
تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر صادره 

از واحد دانشگاهي تويسركان به 
شماره 1405585 مفقود گرديده 

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

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تويسركان به نشاني بلوار 

حيقوق نبي (ع) كدپستي 85184ـ  
65816 تلفن 35ـ  34926634 

ارسال نمايد. 

كارت دانشجويي عثمان ارشدي 
ابراهيم  آباد به شماره 9517018103 

ارشد برقـ  قدرت مفقود و از اعتبار 
ساقط است.  سنندج 

مجوز سالح شكاري ساچمه زني 2 لول مدل كوسه، 
كاليبر 12 ساخت تركيه به شماره 168339 به نام 
برهان محمدي قصريان فرزند ميكائيل مفقود و از 

اعتبار ساقط است.  سنندج 

برگه كمپاني و سبز و بنچاق و بيمه 206 
خاكستري 86 به ش پالك 315ب11ـ ايران30 
به ش موتور 8033 و ش شاسي 4480 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

اصل سند كارخانه و برگ سبز 
خودروي ايسوزو كاميونت 

يخچالدار مدل 1388 به شماره 
موتور 729801 به شماره شاسي 
 NAGNKR55E08809271
به شماره پالك 54ـ  426 ع 45 به 
نام محمد جواد غالمي فيروز آبادي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. انار

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد جي تي  ايكس آي مدل 
1385 به شماره پالك 17ـ  
112 ب98 و شماره موتور 

1569261 و شماره شاسي 
 S1412285872713

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اروميهـ  جعفر تيموري 

برگ  سبز سواري رانا 
مدل 1392 رنگ سفيد 
ـ روغني شماره موتور 

160B0010092 شاسي 
 NAAU01FE0DT009143

پالك 493ج26 83 متعلق به 
زينب شعاعي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(زرين دشت غالمي) 

«آگهي مفقودي» 
ســـند كمپاني و برگ ســـبز و وكالت نامه خودرو پروتون مدل 
1383 به شـــماره پالك ايـــران 35ـ  272 د 23 و به شـــماره 
شاســـي PL1C97SNL4B912018 و شـــماره موتـــور 
4G15PLB0611 به نام جـــواد توكلي گنبد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 (تبريز) 

 GLXI 405 مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو پژو
مدل 1385 به شماره شاسي 24238002 ش موتور: 

12485144393 و شماره پالك 58 ايران 527 ب79 به 
نام حسين قاسمي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 1388 به شماره 

شاسي NAAM01CA19E105592 ش موتور: 
12488084085 و شماره پالك 73 ايران 972 ل52 به 

نام ناصر جوكار مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو پژو 206 مدل 1393 
به شماره شاسي NAAP13FE6EJ492625 ش موتور: 

163BOO81178  و شماره پالك 93 ايران 787 د 13 به نام 
محمد هادي نوروزي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري 
پيكان رنگ سفيد روغني 

مدل 80 شماره پالك 962 
ص74 ايران 53 شماره موتور 

91128007701 شماره 
شاسي 80510432 به نام 
مهسا قاسمي رزوه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. 

سند، برگ سبز و بنچاق پرايد مدل 78 به شماره پالك 
142 ن 55 ايران 99 شماره موتور 00130154 

شماره شاسي s1412278608820 به نام محمد جواد 
هوشنگي مفقود و اعتبار ندارد. 

 مفقودي برگ سبز خودرو كاميونت حمل هيونداي مدل 
1385 به شماره شاسي 37911785006999 ش موتور: 

37912006289875 و شماره پالك 98 ايران 586 ع32 به 
نام محمدرضا بختياري ده باالئي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

باغ ويال در 10 كيلومتري 
اردبيل دامنه سبالن زيربنا 

ساخت خانه 250 متر دو طبقه 
دوبلكس، استبل، استخر، 

ديواركشي، گاز، برق، تلفن، 
دوربين 6500 متر، سند 

تك برگ 
09358064786 ـ  
09144516922

سند كمپاني و برگ سبز و 
كارت انتظامي موتورسيكلت 
پالس مدل 1388 به رنگ 

قرمز متعلق به محمدحسين 
اميري مقدم به شماره 

انتظامي 781ـ  14172 و 
شماره موتور 28705 و 

شماره تنه 8714320 مفقود 
و فاقد اعتبار است. اسفراين 

كارت سبز و كارت وانت 
پيكان تيپ 1600 به رنگ 
سفيد روغني مدل 1378 
به شماره پالك 848ط71 
ايران63 شماره موتور 

 11517818904
و شماره شاسي 

78938083 به نام 
حميد مسعودي فرزند 
ماشااله داراي كدملي 
2296236030 و 

شناسنامه شماره 470 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

مفقودي برگ سبز پيكان 
وانت مدل 85 به شماره 

پالك 24ـ513ط21 شماره 
موتور 11485002408 

شماره شاسي 
14102005 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

(رامهرمز)

برگ سبز پرايد شماره پالك 69ـ323ق27 
شماره موتور M13/5677552 شماره 

شاسي NS431100G5880912 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصل سند كمپاني و كارت برليانس مدل 95 رنگ 
نوك مدادي پالك 41ـ221س75 شماره موتور 

 NAS731300G1004767 شاسي BM15LF082294
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

پاسپورت اينجانب روژان 
طاهرمحمد مقيم عراق 
مورخ 98/2/12 در 

ايرانـ  استان كردستان 
شهرستان سنندج مفقود 
و از اعتبار ساقط است. از 

يابنده تقاضا مي شود با اين 
شماره تماس حاصل نمايد. 

09180531036

اصل سند و برگه سبز خودروي 
سواري تويوتا مدل 2008 
تيپ كمري GLX2400 به 

 2AZA511930 شماره موتور
به شماره شاسي 

ST1BE42K88X496751 به 
شماره پالك 54ـ  665ط28 به نام 
علي ذوالفقاري مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. انار 

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پرايد سايپا 111SE مدل 

1394 به شماره پالك ايران 
41ـ629ج63 به شماره موتور 
5289736 به شماره شاسي 

 NAS431100E5811731
به نام فاطمه جديدالسالم مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اصفهان 

سند كمپاني و برگ سبز 
وانت نيسان 2400 مدل 

1390 به شماره پالك ايران 
43ـ326ط12 به شماره موتور 

598499 به شماره شاسي 
NAZPL140TBO304088 به 
نام محمد مختاري مباركه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اصفهان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو پارس مدل 1390 به شماره 

پالك 45ـ129د58 با شماره 
موتور 12490024314 

و شماره شاسي 
 NAAN01CA2BE272733

به نام ناصر نيك بين راوري مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

شناسنامه و سند خودرو سواري 
پژو 405 جي ال ايكس آي 1/8 رنگ 
خاكستري متاليك مدل 1387 شماره 

موتور 12487109837 شماره 
 NAAM01CA09E379186 شاسي
شماره پالك 73 ايران 768ص72 به 
نام فاطمه فخري فرزند محمدكريم 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوهـ  خالقي 

برگه سبز پرايد 92 سفيد به ش 
پالك 211هـ71ـ ايران10 به ش 
موتور 4053 به نام احد عبدي 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگه سبز و بنچاق پرايد 81 سفيد 
به ش پالك 644ص61ـ ايران25 به 
ش موتور 51941 به نام محرمعلي 

ستارزاده مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.



بندرعبـــاسـ  خبرنـــگار 
اطالعات: مديركل دفتر توســـعه 
صـــادرات محصوالت صنعتي و 
معدني سازمان توسعه تجارت ايران 
از بنادر تجاري شـــرق هرمزگان 

ديدن كرد.
مسعود كمالي اردكاني پس 
از بازديد از اين بنادربا اشـــاره به 
اهميت سواحل مكران و تاكيد مقام 
معظم رهبري به منظور توسعه اين 
سواحل، گفت: در همين ارتباط 
نيز اين سازمان از سرمايه گذاري 
در توسعه زيرساخت هاي شرق 

هرمزگان حمايت مي كند.

او اظهار داشت: ايجاد و توسعه 
زيرســـاخت ها در شهرستان هاي 
شـــرق هرمزگان به ويژه سيريك 
رونق صـــادرات و واردات را به 

همراه دارد.
وي تاكيد كرد: براي توسعه 
صـــادرات و اشـــتغال پايدار در 
بنادر شـــرق هرمزگان توســـعه 
زيرســـاخت هاي بنـــدري و 
لجستيكي در اين بنادر ضروري

 است.
 او با اشـــاره به بازديدهاي 
انجام گرفته از بنادر تجاري تياب و 
كرگان در ميناب، افزود: براي رونق 

اقتصادي منطقه و توسعه هر چه 
بيشتر اين بنادر بايد با انجام يك 
برنامه ريزي مناسب در جهت احيا، 
تجهيز و توسعه زيرساخت هاي 

صادراتي اين بنادر اقدام شود.
مدير كل دفتر توسعه صادرات 
محصوالت صنعتـــي و معدني 
سازمان توسعه تجارت ايران توسعه 
تجارت را يكـــي از راهبرد هاي 
اساســـي براي رونـــق اقتصادي 
اعالم كـــرد و گفت: بايد با انجام 
سرمايه گذاري هاي هر چه بيشتر 
وضع زيرساخت هاي صادراتي در 

كشور را ارتقا دهيم.

حمايت سازمان توسعه تجارت از سرمايه گذاري
 در شرق هرمزگان

1010اخبار شهرستانها

قمـ  خبرنگار اطالعات: داليل 
مختلفي در خصوص مسأله طالق 
شناسايي شده است كه براي كاهش 
طالق در كشــــور بهتر آن است كه 
آگاهي دختران و پســــران با كسب 
مهارت هاي همسرداري افزايش يابد. 
محمدتقي دشــــتي مدير عامل 
موسســــه صراط مبين در مراســــم 
رونمايــــي از دو كتــــاب در حوزه 
آســــيب هاي اجتماعــــي و حوزه 
روحانيت و در جمع خبرنگاران با 
اشــــاره به اينكه كشور دچار بحران 
بلوغ شده است، گفت: اگر اين بحران 
به خوبي مديريت شود يك جهش 
تمدني را خواهيم داشــــت و رشد 

خوبي را در پي دارد. 
وي ادامــــه داد: اما اگر نتوان به 
درستي اين بحران را مديريت كرد بايد 
منتظر پرخاشگري ها، انزوا و افسردگي 
در جامعه بود بنابراين همه نخبگان، 
مصلحان و موسسات بايد به سيستم 
اداري، سياسي و مذهبي كمك كنند تا 

اين رشد مطلوب اتفاق بيفتد. 
مدير عامل موسسه صراط مبين 
گفت: اين موسسه براي خود رسالت 
كمك به نظام و جامعه را براي حل 
مســــأله ديني فرهنگي قائل است و 
در اين راســــتا به دنبال پژوهش هاي 
كاربردي و عملي در جامعه هستيم. 

دشــــتي افزود: يكي از وظايف 
خود را پر كردن خال بين پژوهش و 
اجرا تعريف كرده ايم و نهاد پژوهش، 
علم، و فهم را بــــه نهاد اجرا متصل 

مي كنيم. 
وي با اشاره به آثار متعدد اين 
موسسه در سال هاي فعاليت خود، 
به سراغ كتاب بررسي وضع طالق 
در كشــــور رفت و گفت: در ميان 

نظام هاي اجتماعي موجود، خانواده، 
ابتدايي ترين و بنيادي ترين و تنها نظام 
اجتماعي است كه همه اجتماعات 
بشري آن را پذيرفته است و الزمه هر 

نظام متمدن است. 
مدير عامل موسســــه صراط 
مبين بيان كرد: اگــــر خانواده با اين 
مشخصات تضعيف شود بسياري از 
اهداف نظام از بين مي رود و اين يكي 
از همان اهدافيست كه دشمن در پي 

دستيابي به آن است. 
به گفته او آمارها نشان مي دهد 
از هر 3 يا 4 ازدواج در مناطق مختلف 
كشور يكي به طالق منجر مي شود، 
هرچند آمار كشور ما به نسبت جهان 
وخيم نيست اما براي جامعه اسالمي 
كه خانواده بــــراي آن امري مقدس 

است آمار خوبي نيست. 
وي گفت: سال 83 در استان قم 
به ازاي هــــر 100 ازدواج، 13 مورد 
به طالق منجر شــــده است، كه اين 
رقم در ســــال 96 به 35 مورد طالق 
افزايش يافته كه نرم كشوري 28 است 
و اين نشان مي دهد كه رتبه قم خوب 
نيســــت. مدير عامل موسسه صراط 
مبين گفت:در كتاب بررســــي وضع 
طالق در كشور با تاكيد بر استان قم، 
پژوهش هاي كمي و كيفي بسياري 
در اين كتاب استخراج و طبقه بندي 

شده است. 
آقاي دشتي با اشاره به اينكه در 
مسأله طالق پرخاشگري زن و مرد، 
دخالت اقوام و خانواده ها، و مواردي 
اين چنين روبناي مشكالت زوجين 
است، گفت: در اليه هاي زيرين بايد 
ناداني، ناآگاهي، عدم مهارت، ناتواني، 
نافرماني از قوانين و مقررات و اخالق 

مورد بررسي قرار گيرد. 

وي اليه نهادهــــاي اجتماعي 
(به عنوان نهــــاد متولي امر ازدواج)، 
و سپس اليه گفتمان (تغيير بنيادين 
ارزش هاي جامعه) را از عوامل اساسي 
طالق برشــــمرد و گفت: همه اين 
مشكالت در كتاب به صورت مبسوط 

بحث و بررسي شده است. 
مدير عامل موسسه صراط مبين 
گفت: براي كاهش طالق و مشكالت 
پس از ازدواج، بايد به چند سال قبل 
از ازدواج توجه كرد و آگاهي دختران 
و پسران را نسبت به اين امر افزايش 
داد، همچنين 5 سال نخست ازدواج 
بسيار با اهميت است و بيشتر طالق ها 
در همين مدت صورت مي گيرد، به 
همين دليل مراقبت هاي ويژه اي در 

اين دوران الزم است.
مدير عامل موسسه صراط مبين 
گفت: با توجه به برقراري حكومت 
اســــالمي در ايران، آيت اهللا العظمي 
سيستاني در ديدار يكي از علماي قم 
فرموده بودند كه بايد فقه نوين، از قبيل 
فقه فاينانس در حوزه قم تدريس شود 
كه در اين زمينه نيازمند تحول بنيادي 

در حوزه هاي علميه هستيم. 
دشتي بيان كرد: موسسه صراط 
مبين دوفصلنامه فقه حكومتي را منتشر 
مي كند كه گريد علميـ  ترويجي را 
از حوزه گرفته و در آســــتانه گرفتن 
درجه علميـ  پژوهشي است. اين 
دوفصلنامه به لحاظ نظري به بررسي 
فقه حكومتي مي پردازد كه اين مي تواند 
كمك شاياني به تحول در گفتمان فقه 
سياسي، فقه حكومتي و مردمساالري 
ديني كند. در پايان اين نشست خبري 
از دوكتاب«بررسي وضعيت طالق 
در كشــــور» و «تعامل حوزه و نظام» 

رونمايي شد.

نياز آموزشي دختران و پسران مجرد به مهارت همسرداري
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ساخت بزرگ ترين سيني مسي جهان در زنجان
ســـرويس شهرســـتانها: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان زنجان گفت: بزرگ ترين سيني مسي جهان به طول سه 

متر در زنجان ساخته شد . 
به گزارش ايسنا، يحيي رحمتي افزود: بزرگ ترين سيني مسي جهان 
به طول 3 متر و عرض 1/32 متر به سفارش امير يكي از كشورهاي حوزه 

خليج فارس در زنجان ساخته شده است  . 
وي ادامه داد: اكبر قزلباش ســـازنده اين سيني گفته است كه تاكنون 
ســـيني با اين ابعاد با متريال مس در دنيا ساخته نشده است. همچنين در 
ساخت اين سفارش از 4 ورق مسي به قطر 8 ميلي متر استفاده شده كه براي 

نخستين بار با جوش برنج ساخته شده است .

رحمتي اظهار داشت: طرح هاي كنده كاري صورت گرفته روي اين 
سيني بزرگ، ذهني بوده و ساخت آن 38 روز به طول انجاميده است .

به گفته اين صنعتگر زنجاني، 7 ســـفارش از اين سيني در سه ابعاد 
مختلف 132 ســـانتي متر در سه متر، 112 سانتي متر در 262 سانتي متر و 
100 سانتي متر در 242 سانتي متر ساخته خواهد شد. وزن اين سيني بزرگ 

بدون دسته 285 كيلوگرم و با دسته 335 كيلوگرم است  . 
  جوشكاري با برنج روي ورق مس با ضخامت كمتر متداول است 
ولي با ضخامت 8 ميلي متر براي نخستين بار در زنجان انجام گرفته است  . 

افتتاح پروژه 20 تني پرورش ماهي قزل آال 

در كالردشت
ساريـ  خبرنگار اطالعات: مزرعه پرورش ماهي سردآبي قزل آال 
درمنطقه اويجدان شهرستان كالردشت باحضور مديرعامل بنياد تعاون 
زندانيان كشور، رئيس سازمان جهادكشاورزي مازندران و برخي مديران، 

به بهره برداري رسيد.
مديرعامل بنياد تعاون زندانيان كشور در اين مراسم كاربنياد را يك 
كارعام المنفعه دانست و حرفه آموزي و توانمندسازي زندانيان و نيز ايجاد 
شـــغل براي آنان را ازجمله ماموريت هاي مهم بنياد برشمرد كه بنياد در 

زمينه هاي مختلف به منظور كاهش آسيب هاي زندانيان دنبال مي كند.  
رحيم مطهرنژاد با اشاره به فعاليت 924 واحد توليدي بنياد در كشور 
و توليد 3 هزار نوع كاال، افزود: اين بنياد در زمينه هاي توليد خوراك دام و 
نيز آبزيان فعاليت دارد و اين پروژه 20 تني پرورش ماهي قزل آال يكي از 
پروژه هاي مهم بنياد است كه باحمايت هاي شيالت خوشبختانه اين پروژه 
بهره برداري شد كه عالوه بر رونق توليد ماهي در استان مي تواند درجهت 

كمك به رفاه زندانيان و خانواده آنان سودمند واقع شود.
رئيس ســـازمان جهادكشـــاورزي مازندران هم توسعه طرح هاي 
گردشـــگري همراه با كشاورزي را در شهرستان كالردشت مهم دانست 
و گفت: درســـال گذشـــته بيش از 300 هزار تن صادرات محصوالت 
كشاورزي به خارج داشـــتيم ضمن اينكه توليد ما بيش از يك ميليون 
تن بوده كه بيش از 100 هزار تن آن دربخش شـــيالت و آبزيان صورت 

پذيرفت.
شهيدي فر گفت: پروژه پرورش ماهي قزل آال كالردشت مي تواند 
در توليد پروتيين، اشتغال و درآمد كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است 

نقش مهمي ايفا كند.  
اين پروژه باظرفيت توليد 20 تن ماهي قزل آال درزميني به مساحت 
مفيد بيش از500 مترمربع با تعداد 10 حوضچه (استخر پيش ساخته) به 
قطر8/2 متر و با استفاده ازآب چاه و بهره گيري از مكانيزاسيون شامل 10 

دستگاه اسپلش وايرجت، ژنراتور kw  175  به بهره برداري رسيد.
شيالت مازندران درسال گذشته با توليد 14400 تن ماهي قزل آال رتبه 

سوم توليد ماهي سردآبي كشور را به خود اختصاص داد.  

آمادگي خراسان رضوي

 براي پذيرش سرمايه گذاران كره اي
مشهد   ـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار خراسان رضوي   از آمادگي 
استان براي فراهم كردن بسترهاي مشاركت شركت هاي كره اي در اجراي 

پروژه هاي عمراني يا سرمايه گذاري در حوزه هاي گردشگري خبر داد. 
   عليرضا رزم حسيني در ديدار يو جانگ هيان، سفير كره جنوبي در  
دفتر اســـتانداري با ابراز اميدواري نسبت به تقويت روابط اقتصادي بين 
خراسان رضوي و اســـتان هاي كره جنوبي افزود: خراسان رضوي يك 
قطب گردشگري و زيارتي است به طوري كه ساالنه از 30ميليون زائر و 

گردشگر داخلي و خارجي ميزباني مي كند  . 
 او ادامه داد: در پيك پروازي روزانـــه 250پرواز خارجي از طريق  
فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد انجام مي گيرد لذا فرصت مناسبي براي 

سرمايه گذاري در حوزه گردشگري وجود دارد  .
 استاندار خراسان رضوي     تاكيد كرد: در صورت آمادگي شركت هاي 
كره اي براي مشاركت در ساخت پروژه هاي عمراني يا سرمايه گذاري در 

حوزه هاي گردشگري، مي توانيم بسترهاي الزم را فراهم كنيم .
 سفير كره جنوبي در ايران هم در اين ديدار، با ابراز خرسندي از سفر 
به مشهد و بازديد از چند منطقه گردشگري مانند آرامگاه فردوسي، گفت: 
ظرفيت هاي استان خراسان رضوي مي تواند زمينه ساز تقويت بيش از پيش 

روابط ميان دو كشور ايران و كره جنوبي باشد  .
 يو جانگ هيان افزود: در حوزه گردشگري ظرفيت هاي بسيار خوبي 
براي توسعه همكاري ها وجود دارد كه اين موضوع را با دولت مركزي كره 

جنوبي در ميان خواهم گذاشت تا زمينه تحقق آن فراهم شود . 

نمايش آثار گرافيست هاي جهان

 در حمايت از فلسطين در حرم رضوي  
*آثار برگزيده 63 گرافيست از كشورهاي مختلف با موضوع «عوده 
القرن» در واكنش به جنايت اخير رژيم صهيونيستي مبني بر طراحي «صفقه 

القرن» در حرم مطهر رضوي به نمايش درآمد. 
اين آثار مربوط به نخستين كارگاه بين المللي گرافيك قدس بود كه در 

صحن قدس حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به نمايش گذاشته شد.  
يك عضو برجسته حركت مقاومت اسالمي (حماس) در حاشيه اين 
نمايشگاه گفت: جنگ با رژيم صهيونيستي اشكال گوناگوني به خود گرفته 
و به طور قطع جايگاه هنر در اين جنگ كاركرد رسانه اي داشته و پيام رسان 
آزاديخواهي ملت فلسطين است. اسامه حمدان افزود: آثار گرافيكي اين 
كارگاه سبب مي شود پيام آزادي طلبانه مردم فلسطين به نحو زيباتر به جهان 
منتقل شود و در دل مبارزان اين راه اميد به آزادي فلسطين را قوت بخشد. 

  در اين كارگاه 28 گرافيست غيرايراني از 12 كشور از جمله لبنان، 
بحرين، اندونزي، عراق، سوريه، فلســـطين، افغانستان، پاكستان و 35 
گرافيست از ايران حضور يافتند تا آثار گرافيكي و هنري خود درباره قدس 

و حمايت از مردم فلسطين را خلق كنند.  
  اين آثار با همكاري تشكل هاي رسانه اي فلسطيني از طريق فضاي 
مجازي براي كل جهان عرب توزيع مي شـــود و اميد است آغازي براي 
واكنش هاي هنري در سراسر جهان نسبت به جنايات صهيونيست ها باشد.

شانزدهمين دوره مسابقات رياضي خيام 

نيشابوري برگزار شد 
نيشابورـ  خبرنگار اطالعات:   شـــانزدهمين دوره مسابقات دانش 
آموزي رياضيات خيام در آســـتانه بزرگداشت سالروز ملي حكيم خيام 

نيشابوري در جوار آرامگاه اين رياضيدان بنام جهان برگزار شد .
 مسئول برگزاري اين مسابقات گفت: مسابقات رياضي همه ساله به 
اهتمام خانه رياضيات و معاونت متوسطه آموزش و پرورش نيشابور با 
عنوان «يك روز شـــاد رياضي» بين همه دانش آموزان مقاطع اول و دوم 
متوسطه برگزار مي شود  . محمد طاليي افزود: خيام روشي براي حل معادله 
درجه 3  ارائه داده كه هنوز هم بهترين اســـت، اصل پنجم اقليدس(اصل 
   (a+b)خطوط موازي) هم نظرياتي دارد، قواعدي براي بسط 2 جمله اي
 ارائه كرده، مثلث جبري ارائه داده كه امروز به نام مثلث خيامـ  پاســـكال 
معروف است و امسال هم بر اساس سال هاي گذشته شانزدهمين دوره 

مسابقات برگزار كه با اقبال بيش از حد انتظار دانش آموزان مواجه شد .
 او اظهار كرد: شانزدهمين دوره مسابقات رياضي خيام نيشابوري با 
حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه نيشابور و استادان كريمي، مشكاني 
و كفايي اســـتادان رياضي دهه1340 دبيرستان خيام اين شهر برگزار شد 
كه به نفرات برتر همزمان با 28 ارديبهشت سالروز ملي بزرگداشت حكيم 

خيام نيشابوري لوح سپاس و جوايزي تقديم مي شود  . 

مشهد- خبرنگار اطالعات: استاندار خراسان رضوي 
از موافقت وزير نيرو با اجراي پروژه هاي آبخيزداري و 
آبخوانداري با مشاركت سرمايه گذاران در اين استان خبر 

داد. 
عليرضا رزم حسيني در بازديد از بخش هاي مختلف 
شركت آب منطقه اي استان، در نشست با مديران عامل 
شـــركت هاي آب منطقه اي و آبفا اظهار كرد: با توجه به 
محدوديت منابع آب، براي كنترل ذخاير موجود، استفاده 
بهينه از آب، تقسيم عادالنه منابع و حفظ جمعيت روستايي 

و شهري بايد برنامه ريزي منسجمي انجام گيرد. 
وي افزود: از آنجا كه دولت با محدوديت منابع مالي 
مواجه است، تزريق اعتبارات قطره چكاني، زمان اجراي 
پروژه هاي آب و فاضالب را طوالني مي كند بنابراين بايد 
زمينه استفاده از منابع غيردولتي براي تسريع در اجراي اين 

پروژه ها فراهم شود. 
استاندار خراسان رضوي ادامه داد: شركت هاي آب 
منطقه اي و آب و فاضالب بايد با نگاه مديريت اقتصادي 
آب در قالب كميته اي تخصصي، بسته مالي منسجم و قابل 

اجرا براي پروژه هاي اين حوزه تدوين كنند. 
وي با يادآوري موافقت وزير نيرو براي مشاركت 
ســـرمايه گذاران در اجراي پروژه هـــاي آبخيزداري و 
آبخوانداري، گفت: بر اســـاس برنامه ريزي هاي انجام 
گرفته، پروژه هايي مانند ســـاخت سد خاكي در قالب 

فراخوان به بخش خصوصي واگذار شـــده است كه در 
همين باره، حقĤبه هم در اختيار سرمايه گذار قرار خواهد 

گرفت. 
رزم حسيني در ادامه با بيان اينكه بحث انتقال آب در 
دستوركار قرار دارد، افزود: تمركز ما براي تامين منابع آب 
مورد نياز روي آب هاي سطحي و زيرزميني است اما براي 
سال هاي آينده بايد فكر اساسي شود و از اين نظر موضوع 

انتقال آب از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. 
وي تاكيد كرد: طرح انتقـــال آب درياي عمان به 
شرق كشور توسط بخش خصوصي اجرايي شده است 
و بدون هزينه كرد حتي يك ريال اعتبار دولتي، تاكنون 
12 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين پروژه انجام 
گرفته اســـت و احتماال تا سال1400 خط انتقال آب به 

استان يزد برسد. 

اســـتاندار خراســـان رضوي خطاب به مديران 
شركت هاي آب منطقه اي و آبفا تاكيد كرد: بحث انتقال آب 
را به طور ويژه در دستور كار قرار دهيد و استانداري هم 
ضمن حمايت، زمينه ورود شركت هاي بخش خصوصي 

به اين پروژه را فراهم خواهد كرد. 
وي با اشـــاره به خسارت هاي ناشي از وقوع سيل 
در فروردين ماه امسال گفت: بايد با برنامه ريزي شركت 
آب منطقه اي استان و تقسيم كار بين دستگاه هاي اجرايي، 
تصرفات و موانع ايجاد شده در مسير رودخانه ها رفع و از 
وارد شدن خسارت در صورت وقوع سيل در سال هاي 

آينده جلوگيري شود. 
محمد عاليي، مديرعامل شـــركت آب منطقه اي 
خراســـان رضوي هم در اين بازديد، گزارشي از ميزان 
بارش هاي به ثبت رسيده از ابتداي امسال ارائه كرد و با 
اشـــاره به حجم ذخاير منابع آب گفت: از مجموع يك 
ميليارد و 572 ميليون متر مكعب ظرفيت 35 سد استان، تا 
به امروز 58 درصد آن يعني معادل 914 ميليون متر مكعب 

پر شده است. 
مديـــران عامـــل شـــركت هاي آب و فاضالب 
استان خراســـان رضوي، آب و فاضالب مشهد و آب 
و فاضالب روســـتايي هم در اين جلســـه گزارشي از 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته براي تامين منابع پايدار آبي

 ارائه كردند. 

موافقت وزير نيرو براي مشاركت سرمايه گذاران در پروژه هاي آبخيزداري خراسان رضوي

اروميه-خبرنگاراطالعات: مـــوزه كودك اروميه 
كه در كنار ســـاختمان اداري اداره كل كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان اروميه با زيربناي500 مترمربع 
شـــامل بخش هاي متنوع آموزشي احداث شده است،

 افتتاح شد.
 مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
كشور در اين مراسم گفت:سرمايه هاي انساني مصالح اصلي 
براي ساختن آينده پويا و پرنشاط است و بايد با اصالح 
نظام آموزشـــي، كودكان را در كنار درس و علم آموزي 
به درستي پرورش داده و مهارت هاي زندگي را به آنان

 آموخت. 
فاضل نظري افزود: كانون هـــاي پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان براي انتقال اين مهارت ها از آمادگي 
برخوردار بوده و ظرفيت هاي الزم را براي اين اهداف را 

ايجاد كرده است. 
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري 
آذربايجان غربي هم در اين مراسم گفت: كودكان آيينه هاي 
روشن براي آينده هســـتند و آموزش و آگاه سازي و 
پرورش استعدادهاي اين نسل، پويايي و پيشرفت كشور 

در سال هاي آينده را موجب خواهد شد.

 پيمان آرامون به نمونه هاي موفق ورود كودكان و 
نوجوانان در تعامالت اجتماعي اشاره كرد و افزود: در 
بحث كاهش حوادث رانندگي با اقداماتي كه در جلب 
مشـــاركت اعضاي خانواده ها به ويژه كودكان در قالب 
هميار پليس انجام شد نتايج بســـيار خوبي را شاهد 
شـــده ايم و از اين ظرفيت مي توان در ساير حوزه هاي 
اجتماعي و فرهنگي نيز براي اصالح امور و اعتالي آن 

بهره برداري كرد. 
وي با اشاره به حمايت هاي مديران ارشد استاني 
در بسط و گسترش فضاهاي فرهنگي و آموزشي ويژه 
كودكان و نوجوانان دراستان افزود: در شوراي فني استان 
با احداث مجموعه آسمان نگري و نجوم ويژه كودكان و 
نوجوانان در اروميه موافقت شده كه با تخصيص اعتبار 

عمليات ساخت آن در سال جاري آغاز مي شود.    
 آرامون در ادامه به ظرفيت هاي استان و شهر اروميه 
در حوزه گردشـــگري پرداخت و گفت: با گسترش 
مجموعه موزه ها و معرفي فضاهاي فرهنگي و تاريخي 
استان و شهر اروميه زمينه توسعه صنعت گردشگري بيش 
از پيش فراهم شده و آثار تحولي اين صنعت در رونق 

اقتصادي و معيشتي اين خطه نيز نمايان مي شود. 

افتتاح موزه كودك در اروميه

تجديد فراخوان عمومي اجاره مجتمع 
فرهنگي و هنري آفتاب شهر جديد عاليشهر 

نوبت اول شماره 2ـ98
شركت ســــهامي عمران شهر جديد عاليشــــهر در نظر دارد اجاره 
مجتمع فرهنگي و هنري آفتاب شــــهر جديد عاليشهر را از طريق 
مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اســــناد مزايده، با بهره گيري 
از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.Setadiran.ir) و 
با شــــماره مزايده 5098005962000002 و شماره مورد اجاره 

5198005962000002 به صورت الكترونيكي واگذار نمايد. 
زمان انتشار در سايت: از ساعت 7 مورخ 98/2/21 تا ساعت 

15 مورخ 98/3/4
مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت 15 مورخ 98/3/2

تاريخ بازديد: روزانه بين ساعت 9 صبح تا ساعت 13 از مورخ 
98/2/21 تا مورخ 98/3/2

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 98/3/4
زمان بازگشايي: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/3/6

مهلت زماني ارائه پاكت الف به دبيرخانه شركت: تا ساعت 
15 مورخ 98/3/4

برگزاري مزايده صرفاً از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي 
دولت مي باشـــد و كليه مراحل فرآيند مزايده شـــامل خريد و 
دريافت اسناد مزايده (در صورت وجود هزينه مربوطه)، پرداخت 
تضمين شـــركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و 
اطالع از وضعيـــت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق 

امكان پذير مي باشد. 
روابط عمومي شركت عمران 
شهر جديد عاليشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت دوم)
شركت تعاوني اعتبار كاركنان شركت سهامي بيمه ايران 

شماره ثبت (359384)
ازا عضاي محترم اين شـــركت دعوت مي شـــود در مجمع عمومي 
عادي نوبت دوم كه در ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/2/31 در 
محل سالن همايش هاي كوثر واقع در ميدان فلسطين جنب مسجد 

امام صادق(ع) تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس/بازرسان قانوني شركت 
2ـ رســـيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص صورت هاي مالي منتهي به 

1397/12/29 و تقسيم سود و تصويب بودجه سال 1398
3ـ تصويب آخرين تغييرات اعضا و سرمايه 

4ـ انتخاب بازرس قانوني شركت 
5ـ تعيين حسابرس رسمي شركت و تعيين حق الزحمه ايشان 
6ـ طرح و تصويب پرداخت پاداش به هيأت مديره و مديرعامل 

توضيحات:
ـ طبق مفاد اساســـنامه شركت و فرم اســـتاندارد وزارت تعاون اگر 
حضور عضوي در مجمع ميسر نبود، مي تواند وكالتاً حق اعمال رأي 
را بـــه غير بدهد و هر عضو مي تواند وكالت 3 نفر و غيرعضو وكالت 1 
نفر را بپذيرد. حضور وكيل و موكل همزمان در تعاوني الزامي است و 
زمان بررسي و تأييد وكالت نامه ها روزهاي شنبه الي چهارشنبه هر 
هفته از تاريخ انتشـــار اين آگهي تا زمان برگزاري مجمع از ساعت 8 
تا ساعت 14 در دفتر تعاوني صورت مي پذيرد. ضمناً وكالت نامه هاي 
مزبور با تأييد آقاي ابراهيم حميدي عضو هيأت مديره و بازرس قانوني 

شركت معتبر مي باشد. 
هيأت مديره 
شركت تعاوني اعتباري كاركنان بيمه ايران

تاريخ انتشار: 98/2/19

آگهي دعوت
  مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مسكن سازان 

سايه گستر خزر(سهامي خاص) نوبت دوم 
به اطالع كليه سهامداران شركت مسكن سازان سايه گستر خزر(سهامي 
خاص) به شماره ثبت3461 و شناسه ملي107602291126 مي رساند 
جلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه(نوبت اول) در تاريخ 98/2/16 
ســـاعت 10 به دليل عدم حصول حد نصاب قانوني رسميت پيدا نكرد، 
لذا از كليه سهامداران دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه 
نوبت دوم اين شركت كه ساعت 10 صبح مورخ 98/2/31 در محل قانوني 

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

هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان (سهامي عام)

سال مالي منتهي به 1397/12/29
به شماره ثبت 38 و شناسه ملي 10260012385

جلسه مجمع عمومي عادي ســـاليانه كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان 
(ســـهامي عام) رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 واقع 
در تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان شهيد خدامي، پالك 
89، طبقه هفتم، شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي تشكيل مي گردد. 
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود 
با ارائه معرفي نامه مربوطه در جلسه مذكور حضور به هم رسانند. سهامداران 
محترم مي توانند با مراجعه به كارخانجات مخمل و ابريشـــم كاشان، واقع در 
كاشان، بلوار شهداء، ميدان امام علي(ع)، ابتداي بلوار غربي، با ارائه ورقه سهم 

خود نسبت به اخذ معرفي نامه اقدام نمايند. 
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هاي هيئت مديره، حســـابرس مستقل و بازرس قانوني 
شركت براي عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29.

2ـ اتخـــاذ تصميم در مـــورد صورت هاي مالي ســـال مالـــي منتهي به 
.1397/12/29

3ـ انتخـــاب بـــازرس قانوني و علي البدل براي ســـال مالـــي منتهي به 
.1398/12/29

4ـ انتخاب روزنامه هاي كثيراالنتشار.
5ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره.

6ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره.
7ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد. 

هيئت مديره 
شركت كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان (سهامي عام)

برگ سبز سواري پورشه 
باكستر كروك به شماره پالك 
ايران 99ـ875ي99 به نام 

محمد اشلقي به شماره موتور 
MA120C01062 و شاسي 

 WP0ZZZ98ZCS700207
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

كارت سبز موتورسيكلت پاكسيما به شماره شهرباني 
49231ـ395 شماره موتور NEA1091289 و 
شماره تنه NEA125C9163533 به نام امير 

مومن پور مفقود گرديده از اعتبار ساقط است.(مراغه)

كارت دانشجويي بهمن نظري مقدم 
به شماره 9617011106 دانشگاه 

كردستان ارشد عمران زلزله مفقود و از 
اعتبار ساقط است.  سنندج

يك برگ حواله موسسه 

مالي اعتباري كوثر به 

نام شركت كيمياگران 

فرهنگ پارسه به شماره 

90/2315267 مفقود 

گرديده و فاقد هر گونه 

اعتبار مي باشد. 

شناسنامه و سند كمپاني پيكان 964ن84 
ايران43 به نام عبدالرسول نوريان كوشكي شاسي 
81445803 موتور 111128144052 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
كليه مدارك وانت پيكان مدل 
1389 دوگانه سوز به شماره 

شهرباني 64ـ493ج28 و 
شماره موتور 11488115679 

و شماره شاسي 
 NAAA46AA5AG104865
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد»

مجوز حمل سالح شكاري 
ساچمه زني 2 لول ته پر 
مدل كوسه كاليبر 12 
ساخت ايران به شماره 

سالح 21802593 به نام 
بابك ايزدي جو به شماره 
ملي 2593806826 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

شناسنامه (برگ سبز) وانت 
يخچالدار نيسان 2400 مدل 1389 
به رنگ سفيدـ  روغنيـ  دوگانه سوز 

به شماره پالك 13ـ355ي21 شماره 
موتور 555695 و شماره شاسي 
NAZPL140TBN261999 به 
نام عباس جعفري مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس)

برگ سبز و كارت سواري 
سمند مدل 1381 به 

شماره انتظامي 599 د 27
 ايران 79 با شماره موتور 

 32908112572
و شماره شاسي 

81212165 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

شناسنامه و سند كارخانه 
موتورسيكلت كوير RKV200 مدل 

1390 به رنگ مشكي به شماره 
پالك 836ـ  59881 به شماره 

موتور JN3C*150407 و شماره 
تنه N3C***200J9000384 به 
نام حميد پابرجي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس)

اصل صورتجلسه انتخاب 
واحد مسكن مهر به شماره 
92/33398/ص/1020 

مورخ 92/10/16 
متعلق به آقاي داود 

ترابي گودرزي به كدملي 
0452462886 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

برگ سبز كاميون كشنده البرز 
T375 سفيد روغني مدل 

1389 شماره پالك 732ع21 
ايران73 شماره موتور 

69582789 شماره شاسي 
 NADG4DY379H600082
به نام بهمن پيش آهنگ مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است.  

آگهي مفقودي

كارت بازرگاني به شماره 

10840010097 مربوط 

به مجتمع كاشي ميبد 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

«يزد»

سند مالكيت خودرو سواري پژو 
TU5 405 مدل 1397 به شماره 
انتظامي 816ل28ـ  ايران 83 به 
 181B0068832 شماره موتور

به شماره شاسي 
NAAM31FE2JK116364 به 
نام كامران حسيني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

شناسنامه و كارت پيكان به شماره 277ن27 
ايران43 به نام اشرف رضائي موتور 

11127982572 شاسي 0079486496 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودي برگ سبز سواري پژو 405 مدل 93 نقره اي 
متاليك به شماره موتور 124K0542739 و شماره شاسي 

NAAM01C79ER066363 به نام نازپري فوالدي فرزند 
امام بخش مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو وانت زامياد 
رنگ آبي روشن روغني مدل 92 

شماره پالك 94ـ ايران337ب36 
شماره شاسي 

 NAZDL104TD0061027
شماره موتور 80061657 

بنام حسين شيخ الديني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري پژو 206 مدل 1383 
به رنگ بژ متاليك به شماره 
پالك 84ـ278ب21 شماره 
موتور FSM84688683 و 
شماره شاسي 83617071 
به نام پيمان قدم زني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. (بندرعباس)

سند كمپاني و سند مالكيت (برگ سبز) سواري 
پرايد سفيد به شماره پالك 51ـ175س18 مدل 
93 موتور 5201606 و شاسي 1034807 به نام 
رضا يعقوبي مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو پژو هاچ بك مدل 
1395 به شماره شاسي: 

 NAAP03EE6GJ829107
به شماره موتور: 

165A0064926 به شماره 
پالك: 99ـ ايران189هـ34 به 

نام  عليرضا ارشادي نسب مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سمند SOREN EF7 مدل 1394 
 NAACS1YE6FF826623 :به شماره شاسي
به شماره پالك: 13ـ ايران534س72 به نام سيد 
مهدي عظيمي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي كاميار حسني به 
شماره 9711072102 دانشگاه 
كردستان رشته اقتصاد مفقود و از 

اعتبار ساقط است. سنندج

كارت دانشجويي مريم بيناواجاري 
بشماره 9417032108 دانشگاه 
كردستان رشته مهندسي صنايع 

مفقود و از اعتبار ساقط است.سنندج

سند كمپاني و برگ سبز 
(شناسنامه) كاميون باري چوبي 

بنز مدل 1357 به شماره 
انتظامي 632ع83ـ ايران73 
به شماره موتور 22795** به 
شماره شاسي 423698 به نام 
محمد ناصري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
(شيراز)

سند خودرو پرايد مدل 
85 به شماره انتظامي 

351د21ايران73 به شماره 
موتور 1691432 به شماره 

 S1482285174895 شاسي
به نام روح اله مكرم بختاجردي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
داراب

كارت كاميون بنز ش پ 47ـ  723 ع 59 ش 
موتور 33491010165229 ش شاسي 

37405116434815 مفقود فاقد 
اعتبار است.  قلهك 

آگهى انحالل شركت طلب گستر پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 340159 و شناسه ملى 10103866103 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم و محمد كاظم رنجبران ش م 0532060326 
 به ســـمت مدير تصفيه انتخاب گرديد.نشانى محل تصفيه : استان تهران شهر تهران خيابان 
سيد جمال الدين اسد ابادى پالك 11 طبقه 2 واحد 11 كدپستى 1433633134مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشو
ر اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423824)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى و بازرگانى ميكال راستبين
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 408699 و شناسه ملى 10320594047 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - شركت 

مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاى على عالماتى به شماره ملى 0073797855 به سمت مدير 

تصفيهانتخاب گرديد. نشانى محل تصفيه تهران ، خيابان ستارخان ، خيابان كوثر دوم ، پالك 1 (ساختمان 

دلگشا) ، طبقه دوم ، واحد 14 كدپستى 1457678137 مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423828)

آگهى تغييرات
 شركت كارگزارى سهام پژوهان شايان سهامى خاص

 به شماره ثبت 110440 و شناسه ملى 10101541678 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/10 و 
تاييديه شـــماره 122/44159 مورخ 1397/11/6 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس 
 استان تهران ، شهرستان شميرانات ، بخش مركزى ، شهر تجريش، فرمانيه ، 
خيابان شـــهيد عليرضا بازدار ، خيابان شـــهيد دكتر لواسانى ، پالك 1 ، 
ساختمان كامرانيه ، طبقه همكف ، واحد 1 كد پستى 1936937813 تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(423825)

آگهى تغييرات شركت اليزر سهامى خاص
 به شماره ثبت 14052 و شناسه ملى 10100529039 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/09/08 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 
عبدالمحمد بيدختى نژاد با كدملى 4569331866 به نمايندگى از شركت سرمايه گذارى آتيه 
مداران به شناســـه ملى 10320692094 به سمت رئيس هيئت مديره - رسول سعادتمند 
شالكوهى با كدملى 2590479662 به سمت نائب رئيس هيئت مديره - عبدالوهاب عليزاده 
خرازى با كدملى 1377791564 به نمايندگى از شركت الماس ايرانيان كيش به شناسه ملى 
10980186846 به سمت عضو هيئت مديره - كاظم خداداد طرزم با كدملى 1580763456 
به سمت عضو هيئت مديره - محمدرضا مقدم با كدملى 0055384986 به سمت عضو هيئت 
 مديره - رضا رياحى با كدملى 0075133520 به عنوان مديرعامل ( خارج از اعضاء هيئت مديره )
 انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اســـناد بهادار شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمى با امضاى رئيس هيئت مديره و يكى از اعضا هيئت مديره و يا رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل متفقا همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل يا رئيس هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423826)

آگهى تغييرات
 شركت كارگزارى سهام پژوهان شايان سهامى خاص

 به شماره ثبت 110440 و شناسه ملى 10101541678 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/10/10 
و تاييديه شـــماره 122/44022 مورخ 1397/11/2 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى فراز مشاور به شناسه 
ملى 10100218400 به عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى و 
خدمات مديريت آرمان نوين رسيدگى حسابداران رسمى به شناسه ملى 
10103013428 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى 
انتخاب گرديدند. ترازنامه و حســـاب سود و زيان منتهى به 1397/6/31 به 

تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(423827)

آگهى تغييرات
 شركت خدمات بازرگانى پشتيبانى آتيه انديشان اميد شهريار 

شركت سهامى خاص به شماره ثبت 443599 و شناسه ملى 10320902531 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: اختيارات ذيل به مديرعامل تفويض گرديد: 1) نماينده شـــركت در برابر صاحبان 
سهام، اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتى و خصوصى و تعاونى 2) نصب وعزل 
كاركنان، تعيين شغل و حقوق و مزايا و ترفيع و تنبيه و ساير امور استخدامى آنان طبق 
آئين نامه هاى شركت 3) دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون و متفرعات آن. 
 4) تعهد، ظهرنويسى، قبولى و پرداخت و واخواست اوراق تجارى طبق آئين نامه هاى
 شـــركت. 5) هرگونه قرارداد، تغيير و تبديل و فسخ و اقاله آن طبق آئين نامه هاى 
شركت. 6) هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تخليه عين 
مستأجره طبق آئين نامه هاى شركت. 7) خريد و فروش سهام و هرگونه اوراق بهادار 
ديگر، وصول سود ســـرمايه گذارى ها، عضويت در هيئت مديره شركت هاى مورد 
ســـرمايه گذارى طبق آئين نامه هاى شركت. 8) عامليت اداره سهام و اوراق بهادار از 
طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. 9) اقامه هرگونه دعواى حقوقى و كيفرى و 
دفاع از هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه شده، در هريك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع 
قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى، از طرف شـــركت 
دفاع از شركت در مقابل هر دعوى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى و چه حقوقى 
در هريك از مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى 
با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و استيفاى كليه ى اختيارات مورد نياز در 
دادرسى از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به راى درخواست تجديد 
نظر فرجام، واخواهى و اعاده دادرسى، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست 
يا دعوا، ادعاى جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، 
حق امضاى قراردادهاى حاوى شرط داورى يا توافقنامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و 
تعيين و گزينش داور منتخب ( با حق صلح يا بدون آن) اجراى حكم نهايى و قطعى داور 
درخواست صدور برگ اجرايى و تعقيب عمليات آن واحد محكوم به فى وجوه ابداعى 
و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده يا حق توكيل 
مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواى ثالث، دعواى متقابل و دفاع در 
مقابل آنها، ورود شـــخص ثالث و دفاع از دعواى ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين 
خواسته، تامين ضرر و زيان ناشى از جرائم امور مشابه ديگرو به طور كلى هر گونه موارد 

حقوقى كه جهت استيفاى حقوق شركت و سهامداران آن مورد نياز باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423823)

آگهى تغييرات شركت صنايع الكترونيك زعيم با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 713 و شناسه ملى 10100092484 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : رضا صالحى با كدملى 0089881761 با دريافت 
1000000ريال معادل كليه ســـهم الشركه خود از صندوق شركت از شركت 
خارج گرديد. سرمايه شركت از مبلغ 100000000ريال به 99000000ريال 
 كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اسامى وميزان سهم الشركه
 هريك ازشركا پس ازكاهش سرمايه : موسسه سامانه گستر امين به شناسه ملى 
10100576121 داراى مبلغ 97000000 ريال سهم الشركه محمداحسان 
حميديا با كدملى 0045717400 داراى مبلغ 1000000 ريال سهم الشركه 
مصطفى نوربخش با كدملـــى 0385093861 داراى مبلغ 1000000 ريال 

سهم الشركه. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(423858)

آگهى تغييرات شركت صنايع الكترونيك زعيم
 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 713 و شناسه ملى 10100092484 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/15 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : عباســـعلى كارگر حجه آبادى به كد ملـــى 4431471898 با 
پرداخت 1000000ريال به صندوق شركت در زمره شركاء درآمد. سرمايه شركت 
از مبلـــغ 99000000ريال به 100000000ريـــال افزايش يافت و ماده مربوطه 
در اساســـنامه اصالح گرديد. اسامى وميزان سهم الشـــركه هريك ازشركا پس از 
افزايش سرمايه : موسسه سامانه گســـتر امين به شناسه ملى 10100576121 
داراى مبلغ 97000000 ريال ســـهم الشـــركه محمداحسان حميديا با كدملى 
0045717400 داراى مبلغ 1000000 ريال ســـهم الشركه مصطفى نوربخش با 
كدملى 0385093861 داراى مبلغ 1000000 ريال سهم الشركه عباسعلى كارگر 
حجة آبادى به كد ملى 4431471898 داراى مبلغ 1000000ريال سهم الشركه. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(423859)

آگهى تغييرات شركت آركا گستر رسام سهامى خاص
 به شماره ثبت 503800 و شناسه ملى 14006477029 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/15 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : مواردى به شرح ذيل به موضوع فعاليت شركت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه 
 اصالح گرديد : طراحى ، مشاوره ، مطالعات ، آموزش ، خريد ، فروش ، تأمين تجهيزات ، 
ســـاخت ، نصب و راه اندازى ، مونتاژ ، تعميرات ، بازسازى ، نگهدارى فنى و اجراى 
پروژه هاى نفت - گاز- پتروشيمى- پااليشگاهى- صنايع - ساختمانى- عمرانى- 
صنعتـــى- راه آهن - صنايع غذايى - توليدى- تهويه مطبوع- برق و الكترونيك- 
كنترل اتوماسيون و ابزار دقيق- خودرو سازى و صنايع كشاورزى - خطوط انتقال 
آب و فاضالب - انجام پروژه هاى زيست محيطى- تاسيسات و تصفيه خانه هاى 
آب و فاضالب – صادرات و واردات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى- انجام كليه عمليات 
بازرگانى مجاز داخلى و خارجى- اخذ وام و اعطاى نمايندگى از شركت ها و موسسات 
داخلى و خارجى - اخذ تسهيالت ريالى و ارزى از كليه بانك ها و موسسات اعتبارى 
داخلى و خارجى- اعطاى نمايندگى به اشخاص حقيقى و حقوقى - عقد قرارداد با 
 اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از دولتى و خصوصى- واردات و صادرات صنايع دستى

 و هنرهاى تجسمى- برگزارى و شركت در نمايشگاه هاى داخلى و خارجى- ارائه 
مشـــاوره و عقد قرارداد در زمينه انجام امور مهاجرتى به كليه كشورها- حضور در 
جلسات اداره اقامت و سفارت ها و پليس مهاجرت براى پيگيرى امور متقاضيان 
مهاجرت - ارائه مشـــاوره در زمينه راه اندازى كسب و كار، سرمايه گذارى ، خريد 
ملك ، دريافت اجازه اقامت در كشورهاى اروپايى- ارائه مشاوره در خصوص امكان 
تحصيل و كار در خارج از ايران ( در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات فعاليت 

پس از اخذ مجوزهاى الزم ) 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (423855)

آگهى تغييرات شركت ايران دوچرخ شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 242690 و شناسه ملى 10102833952 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/11/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : -آقاى حميدرضا منجى با كدملـــى4323353251 به نمايندگى از گروه 
بهمن به شناســـه ملى 10100231402به ســـمت رئيس هيئت مديره . -آقاى 
اميرعباس حسينى با كدملى 0059660848 به نمايندگى از شركت بهمن ديزل 
به شناســـه ملى 10102571964 به سمت نائب رئيس هيئت مديره . -آقاى على 
پورابراهيم آبادى با كدملى 1284726592 به نمايندگى از شـــركت بهمن موتور 
به شناســـه ملى 10102384652 به سمت عضوهيئت مديره . -آقاى اميرعباس 
زهتاب هاشـــمى با كدملى 0068866501 به نمايندگـــى از بهمن ليزينگ به 
شناســـه ملى 10102377650 به سمت عضوهيئت مديره . -آقاى نيما مصلح با 
كدملى 0055197507 به نمايندگى از شـــركت طراحى و ساخت قطعات صنايع 
ايران به شناســـه ملى 10861433645 به سمت عضوهيات مديره و مديرعامل 
تعيين گرديدند. ماده 50اساسنامه شركت حدوداختيارات مديرعامل به شرح ذيل 
تعيين گرديد.1 -نمايندگى شـــركت دربرابرصاحبان سهام،اشخاص ثالث وكليه 
ادارات دولتى وموسسات خصوصى2 -دريافت مطالبات مركزوپرداخت ديون آن 
ومتفرعاتش3 -اقامه هرگونه دعوى حقوقـــى وجزائى ودفاع ازهر دعوى حقوقى 
وجزائى اقامه شده ،ازطرف شركت وبنام شركت ،درهريك ازدادگاههاى اختصاصى 
ياعمومى در جهت استيفاى يكايك حقوق واقعى يامتصورو...شركت وسهامدارانش 
ونيزدفاع ازشركت وبنام شـــركت درمقابل هردعوى اقامه شده عليه شركت چه 
جزائى وچه حقوقى درهريك ازمراجع اختصاصى ياعمومى درجهت اســـتيفاى 
حقوق مذكورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامى،قضات تحقيق واستيفاى 
كليه اختيارات موردنيازدر دادرسى ازآغازتااتمام ازجمله حضوردرجلسات ،اعالم 
اراده ونظر،درخواست پژوهش ،فرجام،واخواهى واعاده دادرسى ،مصالحه وسازش، 
استرداداسنادودادخواست ودعوى وانكاروتكذيب اسنادواعالم جعل وتعيين جاعل 
وباحق امضاءقراردادهاى حاوى شرط داورى ياتوافقنامه داورى جداگانه وارجاع دعوى 
به داورى وتعيين گزينش داورمنتخب-باحق صلح يابدون آن-واجراى حكم نهائى 
وقطعى داورودرخواست تخليه وخلع يدورفع تصرف عدوانى ومزاحمت،درخواست 
ضرروزيان وصدوردســـتور الزم االجرا(اجرائيه)وتعقيب آنهاومعرفى بدهكارو...
وكارشـــناس واموال بدهكارودرخواســـت توقيف مظنون ومتهم وقبول اموال 
بدهكاردرجلسات مزايده درمقابل طلب شـــركت ،انتخاب وعزل وكيل ونماينده 
باحق توكيل مكررواقراردرماهيت دعوى وجلب ثالث ودعوى متقابل ودفاع درمقابل 
آنهاوتأمين خواسته وتأمين ضرروزيان ناشى ازجرائم واخذمحكوم به وامورمشابه 
ديگرازقبيل آنچه گذشت.. - كليه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شركت از قبيل چك ها، 
سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيات 
مديره همراه با مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضاى رئيس هيئت مديره و يكى از 
اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و مكاتبات و اوراق عادى و 
ادارى با امضاى مديرعامل و مهر شركت و در غياب مديرعامل يكى از اعضا هيئت مديره 

همراه با مهر شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(423821)

بسمه تعالي 
متمم آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

 (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن
 بيمارستان دكتر شريعتي مورخ 98/2/15

بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم (91 واحدي و 368 واحدي) و يا نمايندگان 
تام االختيار آنان دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي (نوبت اول) كه 
رأس ساعت 14:00 روز سه شـــنبه مورخ 98/3/7 در محل تاالر شهيد داستاني 
واقع در بيمارســـتان دكتر شريعتي تهران به نشاني خيابان كارگر شمالي سه راه 
جالل آل احمد مركز آموزشي درماني بيمارستان دكتر شريعتي برگزار مي گردد، 

حضور به هم رسانيد. 
اعضاي محترمي كه تمايل به شـــركت از طريق نمايندگي را دارند بايد حداكثر تا 
48 ســـاعت قبل از برگزاري مجمع با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي در 
دفتر تعاوني مســـكن واقع در مسجد بيمارستان دكتر شريعتي حاضر و نسبت به 

معرفي نماينده در محل دفتر و اخذ صدور برگ حضور اقدام نمايند.  
ضمناً از اعضاي محترمي كه تمايل به كانديد شدن جهت انتخاب بازرسان قانوني 
را دارند، تقاضا مي شـــود درخواست كتبي خود را حداكثر يك هفته از تاريخ درج 
اين آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشـــنبه 98/2/23 به دفتر تعاوني مســـكن 

بيمارستان دكتر شريعتي تحويل نمايند. 
دستور جلسه:

1ـ انتخاب بازرسان قانوني به مدت يك سال تمام.
هيئت مديره

تاريخ: 98/2/19
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آگهی تغییرات شرکت پادتن گستر ایثار سهامی خاص
 به شماره ثبت 420 و شناسه ملی 10103002933 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - محمدحسین بابائی به شماره ملی0940703564 
به س���مت رئیس هیئت مدیره - معصومه خاوری نیا به ش���ماره 
ملی5229444509 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره- محسن 
سروری به ش���ماره ملی0055752128 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س���فته ،بروات و عقود 
اسامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر معتبر می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

)414252( 

آگهی تغییرات شرکت شبنم قطره تنکابن سهامی خاص 
به شماره ثبت 646 و شناسه ملی 10760108942 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1- اعضاء هیئت مدیره تا 
تاریخ 1399/11/25 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد جواهری 
نیا به شماره ملی 0048230741 و آقای سعید اسماعیل پور لطفی به 
شماره ملی 1378955072 و خانم فروزان جواهری نیا به شماره ملی 
 0035263385 تا تاری���خ 1399/11/25. 2- خانم کبری بزرگ زاده
 س���ندی به ش���ماره ملی 6539672675 به عنوان ب���ازرس اصلی ،
آقای ایمان نیک پایان راد به ش���ماره ملی 0064621146 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن )414107(

آگهی تغییرات 
شرکت خمیر حل شونده آریو سلولز خزر سهامی خاص 

به شماره ثبت 786 و شناسه ملی 14007239574 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - سرمایه ش���رکت ازمبلغ یک میلیون ریال 
منقسم بر یک هزار س���هم با نام به ارزش هر سهم یک هزارریالی به مبلغ 
بیست میلیارد و چهارصدو هشت میلیون ریال منقسم به بیست میلیون و 
چهارصدو هشت هزار سهم یکهزار ریالی که مبلغ 9999430000 ریال آن 
از طریق واریز نقدی بنیاد برکت از طریق آورده نقدی مطابق گواهی بانکی 
ش���ماره 90/3148 مورخ 1397/07/22بانک انصار شعبه شهید محاتی 
جویبارواریز گردید و مبل���غ 10407570000 ریال آن از طریق مطالبات 
حال شده و صدور سهام جدید می باشد پرداخت گردید افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جویبار 
)414103(

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و ساختمانی پاکمن سهامی خاص 
به شماره ثبت 890 و شناسه ملی 10860078140 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/19 و طبق 
اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده 1396/11/8 
سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران 
و باا بردن تعداد س���هام از مبلغ هشتاد و هش���ت میلیارد ریال به 
مبلغ یکصد و ش���صت میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 
پنج اساسنامه به ش���رح ذیل اصاح گردید : * ماده پنج اصاحی : 
سرمایه ش���رکت مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال نقدی می باشد 
که شانزده میلیون سهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و 

تماما پرداخت شده است. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

)414149( 

آگهی تغییرات شرکت پادتن گستر ایثار سهامی خاص 
به شماره ثبت 420 و شناسه ملی 10103002933 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - محمدحسین بابائی به شماره ملی0940703564 معصومه خاوری نیا به شماره ملی 
5229444509 محسن سروری به شماره ملی0055752128 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال1396 مورد تصویب 

گردید. 3- روزنامه کثیراانتشاراطاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه )414251(

آگهی تغییرات شرکت الیاف نمونه شرق گستر جویبار سهامی خاص 
به شماره ثبت 165 و شناسه ملی 10760038458 

 به استناد صورتجلس����ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - تغییر آدرس ش����رکت به استان مازندران ، شهرس����تان جویبار ، بخش گیل خوران ، دهستان 
 چپکرود ، روس����تا ش����هرک صنعتی جویبار، خیابان بوس����تان ، بن بس����ت اله غربی ، پاک 0 ،
طبقه همکف و کدپستی 4776173458 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جویبار )414100(

آگهی تغییرات شرکت شبنم قطره تنکابن سهامی خاص 
به شماره ثبت 646 و شناسه ملی 10760108942

 به اس����تناد صورتجلس����ه مجمع عمومی فوق العاده م����ورخ 1397/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی 
 و طراحی داخلی و مش����ارکت در ساخت و انبوه سازی و مجتمعهای مسکونی و
شهرک س����ازی و ابنیه تجاری و اداری و ویا سازی و نقشه کشی ساختمان و 
نقشه برداری و پیمانکاری ساختمان و عمرانی س����اختمانی و ابنیه و مشاوره، 
طراحی، محاس����به، نظارت و پیمانکاری و انجام کلیه فعالیتها در خصوص ابنیه 
و راه و ساختمان و س����اخت هرنوع ابنیه بتنی و فلزی سبک و سنگین و تامین 
مصالح و ماش����ین آات مربوطه و پل سازی و سد سازی و گابیون و دیوارکشی 
و ایجاد و نگهداری فضای س����بز و محوطه سازی و سیویل و جدول کشی و زه 
کشی و آسفالت و خاکبرداری و خاک ریزی و صادرات و واردات کااهای مجاز 
بازرگانی و شرکت در نمایش����گاههای داخلی و بین المللی و ایجاد شعب و اخذ 
وام و تس����هیات ارزی و ریالی و ضمانتنامه های بانکی از بانکها و موسس����ات 
مالی دولتی و خصوصی معتبر و ش����رکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و 
خصوصی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیصاح. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2- تعداد 
اعضای هیئت مدیره به س����ه نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید. 3- بند 2 ماده 4 اساس����نامه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساس����نامه اصاح گردید: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با 
موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به 
ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر 
مرکزی شرکت حاضرشده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام 
بانام بدون رعایت تش����ریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را 
صاحب سهم خواهد شناخت که س����هام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت 
رسیده باشد و علی ااصول مواد 39 و 40 ایحه اصاحی قانون تجارت مجری 
خواهد بود. 4- محل ش����رکت در واحد ثبتی تنکابن به آدرس استان مازندران 
شهرس����تان تنکابن بخش مرکزی شهر تنکابن شهیدمس����لمی بلوار امام رضا 
خیابان ش����هید تاتری پاک 0 طبقه همکف کدپستی 4681749619 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن 
)414106(

آگهی تغییرات شرکت تحقیق و توسعه فن آوری سهامی خاص
به شماره ثبت 689 و شناسه ملی 10760115511 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مجمع موسسه حسابرس���ی و خدمات مالی حافظ گام )حسابداران رسمی( به شناسه 
ملی 10100484035 به س���مت بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت 
آزموده کاران )حسابداران رسمی ( به شناسه ملی 10100468600 به عنوان بازرس علی الب�دل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشارانتخاب شد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه )414088(

آگهی تغییرات شرکت عماد نور طبرستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 6813 و شناسه ملی 10760343476 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- محل شرکت در واحد ثبتی س���اری به آدرس استان مازندران شهرستان ساری بخش رودپی 
دهستان رودپی غربی آبادی شهرک صنعتی شماره 2 ش���هرک صنعتی 2 ساری کوچه صنعت 
سوم کوچه صنعت دوم پاک 42 طبقه همکف کدپس���تی 4847193144 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )414079(

آگهی تغییرات 
شرکت گروه غذایی روجا کاسپین باقری سهامی خاص 
به شماره ثبت 5964 و شناسه ملی 14006565715 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د :سرمایه ش���رکت از مبلغ100000000ریال 
منقسم به 1000 سهم با نام 100000 ریالی به مبلغ 9300000000 ریال 
منقسم به 1000س���هم با نام 9300000 ریالی از محل آورده نقدی برابر 
گواهینامه ش���ماره های 948/285 مورخ 26. 08 .97 به حس���اب جاری 
226380786 نزد بانک رفاه کارگران ش���عبه معلم ساری،638 مورخ 26. 
08 .97 به حساب جاری 0111392254008 نزد بانک ملی شعبه خیابان 
هنرقائمشهر،59451 مورخ 26. 08 .97 به حساب جاری 77/83106925 
نزد بانک ملت شعبه مازیارقائمشهر افزایش یابد.. و ماده مربوطه دراساسنامه 

شرکت بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
)414083( 

آگهی تغییرات 
موسسه هفت گنج هنر آوا طبرستان 

به شماره ثبت 1452 و شناسه ملی 14007486372 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/15 برابر 
تاییدیه ش���ماره 17/25932 مورخ 1397/11/23 اداره فرهنگ وارش���اد 
اس���امی اس���تان مازندان تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - محل قانونی 
مؤسس���ه از آدرس: استان مازندران - شهرس���تان ساری - بخش مرکزی 
 - شهر س���اری-فرهنگ-کوچه فرهنگ 19]ایران پور[-خیابان فرهنگ-
پاک 0طبقه دوم- و کدپس���تی : 4818717393 به آدرس جدید: استان 
مازندران ، شهرستان ساری ، بخش مرکزی ، شهر ساری، طالقانی ، خیابان 
ش���هید فاروق صدیقی ، بلوار طالقانی ، پاک 0 ، طبقه س���وم و کدپستی: 
4818799944 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری 
)414070(

آگهی تغییرات شرکت گروه غذایی روجا کاسپین باقری سهامی خاص 
به شماره ثبت 5964 و شناسه ملی 14006565715 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طی گواهی بانکی شماره 948651 
مورخ 1397.08.28 به حساب جاری 203767433 بانک رفاه کارگران شعبه معلم 

ساری پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت %100 پرداخت شده می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )414078(

آگهی تغییرات شرکت پایا تدبیر پویا سارویه با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 13220 و شناسه ملی 14005012727
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د :تعداد اعضاء هیأت مدیره از 3نفر ب���ه2 نفرکاهش یافت و ماده 14 

اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری 
)414077(

آگهی تغییرات شرکت سپید طیور پارس نیاک شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 2864 و شناسه ملی 14003953891 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با 
عنایت به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ شصت 
میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش���ده و باا بردن تعداد سهام و 
صدور سهام جدید منقس���م بر یک میلیون سهم با نام به ارزش هر سهم یکصدهزار ریال افزایش 

یافت و ماده مربوطه دراساسنامه شرکت بشرح مذکور اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر )414066(

آگهی تغییرات شرکت صنعت هونام آمل سهامی خاص 
به شماره ثبت 2444 و شناسه ملی 10760250336 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- در اجرای ماده 141 ایحه اصاحی قانون تجارت در خصوص کاهش اجباری سرمایه 
ش���رکت از مبلغ 2500000000 ریال به مبلغ 1000000ریال منقسم به 100 سهم بانام، به 
ارزش هر سهم 10000ریالی کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )414052(

آگهی تغییرات شرکت مرغ حنائی وستو سهامی خاص 
به شماره ثبت 12819 و شناسه ملی 14003998039

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : -1 آق���ای ابوالفضل محمدی 
یزدی به شماره ملی 0385166990 به عنوان بازرس اصلی و خانم اشرف 
حسینی به ش���ماره ملی 0382753739 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکس���ال انتخاب گردیدند. -2 آقایان حس���ن یزد زاد به شماره ملی 
0370397320 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، عباس مرادی 
به ش���ماره ملی0381894584 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمد 
نوراللهی به شماره ملی 0383836050 به سمت عضو هیئت مدیره و علی 
اصغر عبدالهی به شماره ملی 0381809218 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، س���فته ، بروات ،قراردادها و عقوداسامی و نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )413980(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ویرا فن آوران اوج بر خزر 
درتاریخ 1397/11/16 به شماره ثبت 1537 به شناسه ملی 

14008132904 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد 

موضوع فعالیت :تهیه ، تجهیز و تعمیر انواع آسانسور، درب های اتوماتیک، 
 سیستم های هوش���مند س���اختمان و برق س���اختمان. فروش ، نصب 
و راه اندازی انواع دوربین های مدار بس���ته و راه بند و سیستم های حضور 
و غیاب و سیس���تم های حفاظتی. نصب ، فروش و تعمیر انواع کرکره های 
برقی و پله برقی . ش���رکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، 
 واردات ان���واع لوازم و متعلق���ات مربوط به موضوعات فعالیت . ش���رکت 
در نمایش���گاه های داخلی و خارجی . طبق قوانین و مقررات رسمی کشور.

ثبت شرکت به منزله صدور مجوز نمی باش���د. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای ازم از مراج���ع ذیربط مدت فعالی���ت : از تاریخ ثبت به مدت 
 نامحدود مرکز اصلی : استان مازندران ، شهرستان رامسر ، بخش مرکزی ،

ش���هر رامسر، توساس���ان ، کوچه نجویان 6 ، کوچه شانزدهم ، پاک 17 ، 
طبقه همکف کدپس���تی 4691863785 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس���ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمد احمدنژاد به ش���ماره ملی 2279730782 دارنده 510000 
ریال سهم الشرکه آقای محمد آقاجانی به ش���ماره ملی 2279951711 
دارنده 490000 ریال س���هم الش���رکه اعضا هیئت مدی���ره آقای محمد 
احمدنژاد به ش���ماره ملی 2279730782و به س���مت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به س���مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س���مت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد آقاجانی به ش���ماره ملی 
2279951711و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اس���ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمحمد احمد 
نژاد 2279730782 ) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ( و محمد 
آقاجانی 2279951711 ) نائب رئیس هیئت مدیره شرکت (همراه با مهر 
 ش���رکت معتبر می باش���د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه
 کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر )414055(

آگهی تغییرات شرکت نگین سبز برنا سهامی خاص
به شماره ثبت 9266 و شناسه ملی 10760367070 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: واردات 
دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهاد های خ���وراک دام، داروی دام و تجهیزات مرتبط و در 
صورت لزوم پس از اخذ مجوزه���ای ازم از مراجع ذیصاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )414046(

آگهی تغییرات شرکت اهتمام جم شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1658 و شناسه ملی 10102723590 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حس���اب سود و زیان ش���رکت منتهی به 

29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان 
)414039(

آگهی تغییرات شرکت گاز استان آذربایجان غربی سهامی خاص 
به شماره ثبت 7219 و شناسه ملی 10220113535 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- سرمایه ش���رکت از مبلغ 329900800000 ریال بمبلغ 1000000 
ریال منقسم به 10 سهم یکصد هزارریالی از محل زیان انباشته شرکت کاهش یافت و 

ماده چهار اساسنامه بشرح مذکور اصاح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )413926(

آگهی تغییرات شرکت جام ویستا ایساتیس سهامی خاص 
به شماره ثبت 16702 و شناسه ملی 14006563367 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1(سمت هیئت مدیره
 تا تاریخ 1399/11/25 بقرار ذیل تعیین گردید: آقای س���ید حس���ام الدین سعیدی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمود مروج به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد متوسلیان 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 

سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )413605(

آگهی تغییرات 

شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام 

به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 10420002350 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/11/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای 
مالی منتهی به 1397/08/30 تصویب گردید. موسس���ه حسابرس���ی ارقام نگر آریا 
به شناس���ه ملی 10100617632 به نمایندگی اس���فندیار گرشاسبی با کد ملی 
4899674406 به عنوان بازرس قانونی و موسس���ه حسابرسی دقیق تراز سپاهان 
به شناس���ه ملی 10260191203 به نمایندگی محسن ش���کری زاده با کد ملی 
1282313851 ب���ه عنوان بازرس عل���ی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب 
گردیدند. احمد مقدم به ش���ماره ملی 0383935695 و علی انوری به شماره ملی 
0942203925 و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی 0530611783 و سید 
عبداله مؤذنی به شماره ملی 3358068021 و احسان صابری کوپایی به شماره ملی 

0386477833 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوش 

)413899(

تاسیس شرکت سهامی خاص آذران طب مشگین درتاریخ 

1397/08/13 به شماره ثبت 1821 به شناسه ملی 

14007926208 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد 
موضوع فعالیت :ایجادوتاس���یس مرکز جراحی سرپائی محدود جهت انجام 
جراحی های س���رپائی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع 
ذیربط م���دت فعالیت : از تاریخ ثب���ت به مدت نامح���دود مرکز اصلی : 
استان اردبیل - شهرستان مشگین ش���هر - بخش مرکزی - شهر مشگین 
ش���هر-محله برق-خیابان خیام-کوچه بال فرعی -1پاک -6طبقه دوم- 
کدپستی 5661844514 سرمایه ش���خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 
س���هم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 60/97/860350 مورخ 1397/07/09 نزد بانک رفاه کارگران 
شعبه شعبه مرکزی مشگین شهر با کد 217 پرداخت گردیده است والباقی 
در تعهد صاحبان سهام می باش���د اعضا هیئت مدیره آقای سعید بانان به 
شماره ملی 1376587289و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س���ال خانم فرحناز نباتی سوها به شماره 
ملی 1461106400و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
سارا جعفرزاده به شماره ملی 1670109259و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 س���ال آقای نادر الهی به شماره ملی 2871797218و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای سعید بانان 
رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وخانم فرحناز بناتی سوها عضو اصلی هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باش���د اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم س���میه خواجهء به شماره ملی 1377493970 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا پاکدل به شماره ملی 
1671886781 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

)413921( 

آگهي دعوت از بستانکاران شرکت گروه بین المللي العمانیه پارس )سهامي خاص( 
)در حال تصفیه( به شماره ثبت504155 و شماره شناسه ملي 14006496162 

)نوبت سوم(
در اج����راي ماده225 ایحه اصاحي قانون تجارت و پیرو آگهي انحال ش����رکت گروه بین المللي العمانیه پارس 
)س����هامي خاص( )در حال تصفیه( به شماره ثبت504155 و ش����ماره شناسه ملي 14006496162 مندرج در 
روزنامه رس����مي شماره 21503 مورخ 1397/10/17 به این وس����یله به اطاع کلیه بستانکاران احتمالي شرکت 
مي رساند که در صورتي که هرگونه طلب و ادعایي از این شرکت دارند با دردست داشتن اسناد و مدارک و مستندات 
خود از تاریخ انتش����ار اولین نوبت آگهي حداکثر به مدت ش����ش ماه به آدرس: تهران، ولیعصر، برج سروس����اعي، 
واحد1601 به کدپس����تي1433894691 مراجعه نمایند. پس از انقضاي مدت مقرر هیچ گونه ادعایي پذیرفته 

ايهاب بن مقبول بن حميد آل صالحـ  مدير تصفيهنخواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 998 و شناسه ملی 10103807145
بدینوس���یله از کلیه سهامداران ش���رکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 998 و شناس���ه ملی 10103807145دعوت می شود 
تا در جلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در س���اعت 10 روز چهارشنبه 
م���ورخ98/03/01 در آدرس ته���ران، خیابان ماصدرا، خیابان ش���یراز ش���مالی، 
خیابان حکیم اعظم، دانشگاه خاتم تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. حضور وکا یا 

نمایندگان سهامداران محترم با ارائه وکالت نامه یا برگه نمایندگی میسر خواهد بود.
دسـتور جلسـه : 1. اس���تماع گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی در مورد عملکرد 
سال مالی منتهی به 1397/12/29. 2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی. 
3. بررس���ی و تصویب ترازنامه و صورت حساب عملکرد س���ود و زیان در مورد عملکرد 
سال مالی منتهی به 1397/12/29. 4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
و علی البدل ش���رکت برای س���ال مالی 1398 و تعیین حق الزحمه ایشان. 5. تعیین 
روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی های شرکت. 6. سایر مواردی که در صاحیت 

مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. 
هيأت مديره 
شرکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان )سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساانه صاحبان سهام 
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات )سهامی خاص(
به شماره ثبت 362282 و شناسه ملی 10320143451

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات )سهامی خاص( 
دعوت می نماید در جلس���ه مجمع عمومی عادی ساانه این شرکت در ساعت 10 صبح 
روز س���ه ش���نبه مورخ 1398/02/31 در محل هتل های فرودگاهی امام خمینی)ره( 
واقع در کیلومتر 30 اتوبان خلیج فارس )تهران_قم(، ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره(، روبروی ترمینال مس���افربری شماره 1 تشکیل می گردد، 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- اس���تماع گزارش هیات مدیره و حس���ابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد 
سال مالی منتهی به 1397/12/29

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

4- انتخاب روزنامه کثیر اانتشار
5- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی ساانه

هيات مديره
شرکت توسعه گردشگری آريا زيگورات)سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی به 

شماره ثبت42180   و شناسه ملی 14006909760 
بدینوس����یله از کلیه اعضای  اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی دعوت می شود 
تا در جلس����ه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ سه ش����نبه 1398/03/21 ساعت 16 
در مح����ل اتاق بازرگان����ی و صنایع و معادن ایران واقع در ته����ران – خیابان طالقانی – نبش 
 خیابان شهید موسوی- پاک 175 با دستور جلسات ذیل برگزارمی گردد حضور به هم رسانند. 
استماع گزارش هیات مدیره- بررس����ی عملکرد مالی و سود و زیان-استماع گزارش بازرس-

تصویب گزارش هیات مدیره و صورت های مالی-انتخاب هیات مدیره بر اس����اس اساس����نامه 
اتاق-انتخاب بازرس برای س����ال 1398-انتخاب روزنامه کثیر اانتشار. -طبق ماده 18.6.3 
اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات صرفاً آن دسته از اعضا که حداقل یکسال تمام 
از عضویتش����ان در اتاق سپری شده باش����د امکان نامزدی برای هیئت مدیره خواهند داشت. 
-کس����انیکه داوطلب عضویت در هیات مدیره و یا بازرس هستند،درخواست خود را همراه با 
سوابق اجرایی حداکثر در 5 سطر تا تاریخ 1398/03/09 از طریق پست الکترونیکی  به نشانی:  
info@iremcc.ir و یا از طریق نمابر به ش����ماره 88346733 به دبیرخانه ارس����ال نمایند. 
کس����انیکه در تاریخ برگزاری مجمع عمومی دارای عضویت معتبر باشند می توانند در جلسه 

مجمع عمومی به عنوان انتخاب کننده و یا انتخاب شونده حضور یابند.
اتاق مشترک  بازرگانی ايران و امارات متحده عربی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی 

شماره ثبت42180 و شناسه ملی 14006909760
بدینوس���یله از کلیه اعضاء اتاق مش���ترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی دعوت می ش���ود تا 
در جلس���ه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ سه ش���نبه 1398/03/21 ساعت15 در محل اتاق 
بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران-خیابان طالقانی-پاک175 با دستور جلسه 

ذیل برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: اصاح اساسنامه اتاق مشترک

اتاق مشترک بازرگانی ايران و امارات متحده عربی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 504560 تهران و شناسه ملی 14006516790 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز )سهامی خاص(، 
دعوت می گردد تا در جلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه این شرکت که ساعت 9 صبح 
روز چهارش���نبه مورخ 1398/3/1 در محل قانونی این گروه سرمایه گذاری به نشانی: تهران 
– بزرگراه جال آل احمد – روبروی ش���هرآرا – خیابان چهارم – بن بس���ت مهدی نژاد غربی – 

پاک 5 برگزار می گردد شرکت نمایند. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل

3- تصویب صورت های مالی، منتهی به 1397/12/29 
4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

5- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی
6- انتخاب روزنامه کثیر اانتشار
7- تعیین پاداش هیئت مدیره

8- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
9- سایر موارد

هيئت مديره گروه سرمايه گذاری تامين آتيه تدبير سبز)سهامی خاص(

آگهی فراخوان جذب افراد واجد شرایط 

جهت مشارکت
شـرکت سـامت بهداشـت و درمـان صنعـت و معـدن نوين 
درنظردارد قس�مت عینک فروش�ی درمانگاه ف�واد را از طریق 

مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.
واجدین ش���رایط می توانند به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی جهت 
دریافت اسناد در ساعات اداری به آدرس: تهران خیابان ولیعصر )عج( 
بااتر از چهارراه انقاب، کوچه نیکویی، پاک 2 دبیرخانه ش���رکت 

مراجعه نمایند. شماره تماس 66477197 
زمان تحویل پیش���نهادها مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد 

تعیین گردیده است.
شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادها مختار خواهد بود.

شرکت سامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين

آگهي دعوت از بستانکاران شرکت شکر برگ چابهار به شماره ثبت184 منطقه 
آزاد چابهار )سهامي خاص(

باتوجه به اینکه آگهي انحال شرکت شکر برگ چابهار به شماره ثبت184 )سهامي خاص( 
در روزنامه رسمي کش����ور مورخ 1396/12/21 درج گردیده، بدینوسیله طبق ماده225 
قانون اصاحي تجارت از کلیه بس����تانکاران احتمالي ش����رکت دعوت مي ش����ود با در 
دست داش����تن اس����ناد و مدارک مثبته به آقاي عظیم عظیمي نژادان به نشاني: تهران، 
خیابان آفریقا، بلوار هرمز س����تاري، پاک90، واحد7 ظرف م����دت قانوني از تاریخ چاپ 

شرکت شكر برگ چابهارروزنامه مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مالیبل سایپا )سهامی عام( 

ثبت شده به شماره  10192 
و شناسه ملی 10100415336

بدینوسیله از کلیه س���هامداران محترم ش���رکت مالیبل سایپا 
)سهامی عام( دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی   عادی 
سالیانه که راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ1398/03/07 
در محل ش���رکت مگاموتور  س���الن کنفرانس مدیریت واقع در 
کیلومتر 18 جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد تشکیل می شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه:

1- اس���تماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حس���ابرس 
شرکت و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود 

و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29.
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

3- انتخاب روزنامه کثیر اانتشار جهت آگهی های رسمی شرکت.
4- انتخاب اعضای هیات مدیره .

5- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صاحیت مجمع عمومی 
عادی سالیانه می باشد .

هيات مديره  -  شرکت ماليبل سايپا

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی کروز سهامی خاص به شماره ثبت 62844 و 
شناسه ملی 10101078619 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/08 و اجاره مجمع عمومی ف���وق العاده مورخ 
1397/11/16 سرمایه ش���رکت از مبلغ 8100000000000 ریال به مبلغ 12150000000000 ریال 
منقسم به 8100000 سهم 1500000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین 
گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423860(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 179275 و شناسه ملی 10102215066 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1397/09/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی رحیمی با 
کد ملی 0532115181 آقای امیر سعید نیاورانی با کد ملی 0450996883 آقای امیرمهیمن رحیمی با 
کدملی 0069766691 آقای غامرضا شمس���ی با کد ملی 4569720919 آقای آرمان رضا محدث با کد 

ملی 0035454679 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423866(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک زعیم
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 713 و شناسه ملی 10100092484 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمداحسان حمیدیا باکدملی 0045717400 - مصطفی نوربخش باکدملی 
0385093861 - عباس���علی کارگرحجة آبادی باکدملی 4431471898 به سمت اعضای 

هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423867(

 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 179275 و شناسه ملی 10102215066 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای علی رحیمی با کد ملی 0532115181 به سمت ریاست هیئت مدیره و آقای 
امیر سعید نیاورانی با کد ملی 0450996883 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای غامرضا شمسی با کد ملی 4569720919 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و آقای امیر مهیمن رحیمی با کد ملی 0069766691 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای آرمان رضا محدث با کد ملی 0035454679 به س���مت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 13 ، 15 ، 16 ماده 39 
اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضای 
متفق از سه امضای مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر ش���رکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)423865(

آگهی تغییرات شرکت رفاه فرازان هدف سهامی خاص 
به شماره ثبت 485144 و شناسه ملی 14005515210 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 و مجوز شماره 120030 / 403 / 97 مورخ 97/12/5 

بیمه مرکزی جمهوری اسامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس استان تهران ، شهرستان 

تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، میدان ولی عصر ، خیابان شهید استاد نجات الهی ، خیابان شهید محمود 

صارمی ، پاک 24 ، طبقه همکف کد پستی 1598936511 تغییر یافت 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423870(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آجین معدن
 سهامی خاص به شماره ثبت 336882 و شناسه ملی 10103729781 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آدرس محل قانونی شرکت : تهران- شهرک ) قدس ( غرب- بلوار شهید پاک نژاد- بلوار شهید 
دکتر رحمان دادمان پاک 0 مجتمع طوبی 1طبقه 8 واحد 85 کدپستی 1466793843 تغییر 

یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423868(

آگهی تغییرات صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
 به شماره ثبت 1880 و شناسه ملی 10100167010 

به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1397/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کامیار عطائی به کدملی 0046367055 به سمت ریاست هیأت امناء و 
عارف نوروزی به کدملی 5779621306 به سمت نائب ریاست هیأت امناء 
و سیدمحمدعلی سید ابریشمی به کدملی 4432118288 به سمت عضو 
هیأت امناء و رحیم علیش���اهی به کدملی 0061356956 به سمت عضو 
هیأت امناء و ابوالفتح ابراهیمی به کدملی 1378991052 به سمت عضو 
هیأت امناء و ساعد شهسوار ارسون به کدملی 1638044732به سمت عضو 
هیأت امناء و محمد نیک فر به کدملی 0046344357 به سمت رئیس کل 

برای بقیه مدت تصدی هیأت امناء تعیین گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)423869(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت زرند سهامی خاص
 به شماره ثبت 63946 و شناسه ملی 10101089365 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه 
ملی10100534476 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرجان اجله به شماره ملی2992710172 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتشار 

برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423854(

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایام زاگرس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 242305 و شناسه ملی 10300041332 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 

شرکت از مبلغ 90.000.000.000 ریال به مبلغ 284.000.000.000 ریال منقسم به 284.000.000 سهم 

یک هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر فوق 

گردید. وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423857(

آگهی تغییرات شرکت پایون توزیع کاا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 437727 و شناسه ملی 10320866253 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعض���اء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: آقای نادر خلیلی مسگری به 
ش���ماره ملی 1379084458 خانم نرگس خلیلی مسگری به شماره ملی 
1380211409 آقای ناصر خلیلی مسگری به شماره ملی 1380826969 
ترازنامه و حساب س���ود وزیان برای سال مالی منتهی 96/12/29 تصویب 
گردید. آقایان کاظم گرشاسبی به شماره ملی 0036672191 و فرخ علیاری 
به شماره ملی 1582653879 را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423861(

آگهی تغییرات
 شرکت صنایع الکترونیک زعیم با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 713 و شناسه ملی 10100092484 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمداحسان حمیدیا باکدملی 0045717400 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - مصطفی نوربخش باکدملی 0385093861 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - عباسعلی کارگرحجة آبادی با کدملی 4431471898 
به س���مت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مش���ترک آقایان مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین اوراق عادی و 

مراسات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)423862(

آگهی تغییرات شرکت پایون توزیع کاا سهامی خاص
 به شماره ثبت 437727 و شناسه ملی 10320866253 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم نرگس خلیلی مسگری به شماره ملی 1380211409 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره آقای نادر خلیلی مسگری به شماره 
ملی 1379084458 به سمت عضو و رئیس هیات مدیره آقای ناصر خلیلی 
مسگری به شماره ملی 1380826969 به سمت عضو و نایب رئیس هیات 
مدیره انتخاب گردیدند. امضا اسناد و اوراق تعهدآور و عادی حق امضا کلیه 
اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسامی و 
قراردادها با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا”همراه با مهر ش���رکت 
معتبر میباش���د و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیات مدیره به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423863(

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدنکاو شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 41177 و شناسه ملی 10100865543 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : آقای محمد جعفر صادقی پناه به شماره ملی 3873220131 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر س���اداتی به ش���ماره ملی 
2142912397 بعن���وان نایب رئیس هیئت مدی���ره و آقای حمیدرضا 
رساپناه به شماره ملی 0452228085 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای 
بهرام عالیفر به ش���ماره ملی 1729759653 خارج از اعضاء هیئت مدیره 
بعنوان مدیر عامل شرکت تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ،مالی، 
بانکی ،قراردادها و معامات با امضا مشترک دو نفر از چهار نفر فوق الذکر همراه 
با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )423864(

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه 
مؤسسه خدمات بهداشتي درماني محب جامع زنان 
به شماره ثبت 28160 و شناسه ملي 10320659740

به اطاع کلیه صاحبان سهم الشرکه مؤسس���ه خدمات بهداشتي درماني محب جامع 
زنان مي رساند. جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت که رأس ساعت 12 ظهر روز 
سه شنبه مورخ 1398/2/31 جهت بررس���ي موضوعات ذیل در تهران،  خیابان ولیعصر 
بااتر از میدان ونک، خیابان خلیل زاده بیمارس���تان محب مه���ر، طبقه پنجم برگزار 

مي گردد، حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

1 � استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 
2 � اس���تماع گزارش بازرس و حسابرس���ي مس���تقل براي س���ال مالي منتهي به 

 1397/12/29
3 � بررسي و تصویب صورت هاي مالي منتهي به 1397/12/29 

4 � انتخاب بازرس و حسابرس مستقل براي سال مالي 1398
5 � انتخاب روزنامه کثیراانتشار 

6 � سایر مواردي که در صاحیت مجمع عمومي عادي باشد. 
فردين خسرويـ  مديرعامل 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه 
شرکت محب مهر سامت پارس 

به شماره ثبت 356999 و شناسه ملي 10104060856 
به اطاع کلیه صاحبان س���هام ش���رکت محب مهر س���امت پارس مي رس���اند در 
جلس���ه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت که رأس س���اعت 10 صبح روز سه شنبه 
مورخ1398/2/31 جهت بررس���ي موضوعات ذیل در ته���ران خیابان ولیعصر، بااتر از 
میدان ونک � خیابان خلیل زاده بیمارس���تان محب مه���ر،  طبقه پنجم برگزار مي گردد 

حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

1 � استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 
2 � اس���تماع گزارش بازرس و حس���ابرس مس���تقل براي س���ال مال���ي منتهي به 

 1397/12/29
3 � بررسي و تصویب صورت هاي مالي منتهي به 1397/12/29 

4 � انتخاب بازرس و حسابرس مستقل براي سال مالي 1398
5 � انتخاب روزنامه کثیراانتشار 

6 � سایر مواردي که در صاحیت مجمع عمومي عادي باشد. 
سپنتا سليماني آشتيانيـ  مديرعامل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت گروه بهداشتی فیروز)سهامی خاص(

به شماره ثبت 2419 و شناسه ملی 10100651897
   بدینوس���یله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل      می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در ساعت 14 روز شنبه 4 خرداد 1398 درمحل 
قانونی شرکت واقع در استان قزوین، شهرس���تان البرز بخش مرکزی شهر الوند، خیابان زکریا رازی، 

خیابان حکمت 8 ،  تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب هیات مدیره 2- سایر موارد 

هيا ت مديره شرکت گروه بهداشتی فيروز)سهامی خاص(
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محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه جمهورى 
اسالمى ايران پس از تروريستى خواندن "سپاه پاسداران 
از سوى دولت عهدشكن آمريكا،  انقالب اســـالمى" 
جملهاى مهم، شفاف و هشدار دهنده به غرب و اتحاديه 
اروپا دارد.ظريف مىگويد: اگر ســـپاه پاسداران انقالب 
اسالمى در كنار مردم شجاع عراق و سوريه نمىجنگيد، 
داعش پايتخت دو كشـــور عربى را تسخير مىكرد و 
ارتشى تروريستى را روانه اروپا مىكرد .اين جمله وزير 
خارجه كشورمان به اروپا هشدار مىدهد كه اگر ايران 
و به شكل خاص سپاه پاسداران انقالب اسالمى پاى 
خود را از ميدان مبارزه با تروريسم در خاورميانه عقب 
بكشد، آنگاه ارتشى تروريستى روانه اروپا و كشورهاى 
غربى مىشود.به گزارش ايسنا، در اين تحليل تالش شده 
است پس از تروريستى خواندن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى توسط دولت ترامپ، اين ديدگاه وزير خارجه 
كشورمان به شكل دقيقترى مورد بررسى و موشكافى 

قرار گيرد كه چرا و چگونه ممكن است با جدايى ايران 
از مبارزه با تروريسم، مجددا امنيت كشورهاى منطقه 
غرب آسيا و اتحاديه اروپا به شكل خاص مورد تهديد 

گروهها و سازمانهاى تروريستى قرار گيرد.
ظلم اسرائيل و آمريكا و دهههاى خشونت بار

دهههاى شصت، هفتاد و هشتاد ميالدى قرن گذشته 
شاهد عمليات گســـتردهاى از سازمانها و جبهههاى 
مقاومت فلسطينى و عربى در قالب حمالت مسلحانه، 
انفجارها و ربودن هواپيماهاى مسافربرى بود .موضوع 
دفاع از فلسطين و مبارزه با اسرائيل يكى از ثابتترين 
داليل اين نوع عمليات در منطقه غرب آســـيا، اروپا 
و اســـرائيل بوده اســـت اما تاكنون در تاريخ مشاهده 
نكردهايم كه حتى يكى از اين عملياتها به دليل منافع 
و منويات شخصى باشد و در پشت همگى آنها داليل 
سياسى به چشم مىخورد كه خود را براساس آن محق 

مىدانستند .
احســاس حقانيت سازمانهاى مسلح و جبهههاى 

مقاومت فلسطينى
از ميان داليل اين اقدامات مســـلحانه، مبارزه با 
اسرائيل از همه بيشتر خودنمايى مىكند. اين روند با 
كشتار و سركوب فلسطينىها از سوى ارتش اسرائيل، 
اشـــغال اراضى فلسطينى و عربى، دستگيرى و اخراج 
گســـترده شهروندان فلسطينى از سوى رژيم اشغالگر 
قدس نيز شدت مىگرفت. به بيانى ديگر وقتى حقوق 
انســـانهاى فلسطينى و عربى از سوى اسرائيل زير پا 
گذاشته مىشد و قدرتهاى جهانى، سازمان ملل و  از 
جمله اعضاى شوراى امنيت اين سازمان در برابر نسل 
كشى فلسطينىها سكوت اختيار مىكرده و چشم خود 
را به روى عدم اجراى مصوبات شوراى امنيت توسط 
رژيم اشغالگر قدس مىبستند عمال شدت عملياتهاى 
مسلحانه و اقداماتى نظير هواپيماربايى در اين جا و آن 

جا رخ نمايى مىكرد.
چرايى بازگشت خشونتهاى مسلحانه به غرب آسيا

با سركوب گروههاى مقاومت فلسطينى و تشديد 
اقدامات امنيتى از سوى دولتهاى عربى و اسرائيل و 
سپس پيمان اسلو بين سازمان آزادىبخش فلسطين به 
رهبرى ياسر عرفات با اسرائيل، روند اين نوع عمليات 
تـــا حدودى فروكش كرد اما با بروز تحوالت پس از 
حمالت نظامى آمريكا به افغانســـتان و عراق و سپس 

خروج نيروهاى آمريكايى از عراق در سال 2011و آغاز 
جنگ ســـوريه و تولد داعش، شاهد بوديم كه چگونه 
هر گوشهاى از منطقه خاورميانه به شعلهاى از آتش و 
جنگ تبديل شد و در اين ميان صدها عمليات انتحارى 
يا انفجارى و گروگان گيرى صورت گرفت، به شكلى 
كه مرزهاى جغرافيايى منطقه را در نورديد و به اروپا 

و حتى بروكسل، قلب اتحاديه اروپا رسيد.
سركشىهاى آمريكا عليه نظام حقوق بينالملل 

واكنش دارد
سركشىهاى بينالمللى، نقض معاهدات بينالمللى 
و اقدامات ستيزه جويانه يك جانبه با قوانين و حقوق 
بينالملل از ســـوى قدرتهاى جهانى و در راس آن 
اياالت متحده آمريـــكا يكى از داليل بروز رفتارهاى 
خشـــونت طلبانه در يك دهه اخير بوده است .اكنون 
دولت دونالد ترامپ اياالت متحده آمريكا پس از خروج 
از توافق هســـتهاى ايران، به رسميت شناختن قدس به 

عنوان پايتختى رژيم اشغالگر قدس، به رسميت شناختن 
بلندىها جوالن سوريه به عنوان جزيى از خاك اسرائيل 
و نامگذارى ســـپاه پاسداران انقالب اسالمى به عنوان 
سازمان تروريستى، به عنوان سركشترين و ناقضترين 
طرف معاهدات و كنوانسيونهاى بينالمللى در جهان 
شناخته مىشود. اقدامات آمريكا در اين مقطع حساس از 
تاريخ نظامها و جريانات سياسى- نظامى و شكل گيرى 
شبه نظاميان تا دندان مسلح در منطقه خاورميانه، آفريقا، 
شمال آفريقا و شرق آسيا مىتواند خطرناكترين پيامدها، 
واكنشها و انعكاسهاى خشونت آميز و مسلحانه را به 
دنبال داشته باشد كه پيش از اين در دهههاى شصت، 
هفتاد، هشـــتاد و نود قرن گذشته شاهد آن بودهايم و 
بدون شك آمريكا مسئول اصلى وقوع چنين تحوالتى 
محســـوب مىباشد، از همين رو قدرتهاى جهانى و از 
جمله كشورهاى ديگر عضو شوراى امنيت سازمان ملل، 
اتحاديه اروپا و سازمانها و موسسات كشورهاى اسالمى 
و عربى بايد به وظايف قانونى و انسانى خود عمل كرده و 
با مخالفت با سياستهاى آمريكا مانع از بروز واكنشهاى 
خشـــونت آميز و مسلحانه در حوزه خاورميانه، شمال 

آفريقا و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا شوند.
هزينه خشونت طلبىها را اتحاديه اروپا و غرب 

آسيا مىپردازد
اين در حالى است كه بيشترين خسارات ناشى از 
مقابله با حوادث خشونت بار و مسلحانه با سياستهاى 
آمريكا را كشورهاى منطقه و اتحاديه اروپا پرداخت مىكنند 
زيرا دورى آمريكا از حوزه زمينى مشترك اروپا و غرب 
آسيا (از جمله خاورميانه) و فاصله طوالنى دريايى آمريكا 
از اين منطقه عمال سازمانها و جبهههاى شبه نظامى مسلح 
را وادار مىكند تا به عنوان مخالفت و مقابله با سياست 
طرفهايى چون اياالت متحده آمريكا و اسرائيل، در همين 

منطقه جغرافيايى اقدام به عمليات نظامى كنند.
يادآورى حوادث خشونت طلبانه و قربانيان آن

 براى يادآورى آن چه در دهه گذشته قرن بيستم 
رخ داده است به شكل سريع، برخى آمارها و ارقام را 
مجددا يادآورى مىكنيم تا مجامع بينالمللى و منطقهاى 
مستقل از اياالت متحده آمريكا بگويند و پاسخ دهند 
آيـــا بهاى بروز چنين واكنشهايى در قبال مخالفت با 
سياســـتهاى آمريكا و اســـرائيل را بايد ما در منطقه 

خود بپردازيم؟

هواپيماربايىهاى بزرگ
از ســـال 1968تا 1994ميالدى، 29هواپيماربايى 
صـــورت گرفت كه طى آن دهها تن كشـــته و دهها 
تـــن نيز مجروح شـــدند. از ميان اين هواپيماربايىها 
مىتوان به موارد زير اشـــاره كرد كه بيشترين آنها به 
شـــكلهاى مختلف تحت عنوان مبارزه با اسرائيل و 
آمريكا شـــكل گرفته است :هواپيمايى العال اسرائيل 
در 23جوالى 1968-تالش براى ربودن همزمان ســـه 
هواپيما از ميان هواپيماهاى خطوط هوايى تى دبليو اى 
آمريكا، هواپيمايى ســـوييس و هواپيمايى پان امريكن 
آمريكا و هواپيمايى ماوراء البحار انگليس در سپتامبر 
1970،پرواز شـــماره 615خطوط هوايى لوفتانزا آلمان 
در 29اكتبر 1972،پرواز شـــماره 861هواپيمايى كى ال 
ام هلند در 25نوامبر 1973،پرواز شماره 404هواپيمايى 
ژاپن در 20جوالى 1973،پرواز شماره 181هواپيمايى 
لوفتانزا آلمان در 13اكتبر 1977،پرواز شماره 847خطوط 

تى دبليو اى آمريكا در 14ژوئن 1985،پرواز شـــماره 
648هواپيمايى مصر در 23نوامبر 1985،پرواز شـــماره 
73هواپيمايى پان امريكن آمريكا در 5سپتامبر 1986،پرواز 
شماره 149هواپيمايى انگليس در 2آگوست 1990،پرواز 
شماره 8969هواپيمايى فرانسه در 24دسامبر 1994،پرواز 

شماره 663هواپيمايى انگليس در 7اوريل 2010.
در ميان حوادث ربودن هواپيماها بر فراز خاورميانه 
و شمال آفريقا، حمله جنگنده اف 4ارتش اسرائيل به 
پرواز شماره 114بويينگ 727هواپيمايى ليبى نيز شهرت 
جهانى دارد كه طى آن جنگنده اسرائيلى، اين هواپيماى 
مســـافربرى ليبيايى را كه از طرابلس عازم قاهره بود 
سرنگون مىكند كه منجر به كشته شدن 108سرنشين 
عرب آن مىشـــود. ادعاى اسرائيل آن بوده كه برخى 
"شورشيان" فلسطينى و نيروهاى فلسطينى تحت تعقيب 
اســـرائيل در آن بودهاند. آمريكايىها نيز مشابه همين 
عمليات سرنگونى را با هواپيماى مسافربرى هماى ايران 
به شماره 655در تاريخ 3تيرماه 1367انجام دادند كه طى 
آن تمامى 290سرنشين آن كشته شدند و ارتش آمريكا 
لكه ننگ و ســـياهى از عمليات سرنگونى هواپيماهاى 
مســـافربرى در جهان همچون اسرائيلىها به نام خود 
ثبت كرد.از نكات جالب توجه در ربودن هواپيماهاى 
مسافربرى كثرت ربودنها با نام "حمله و ضربه زدن به 
منافع اسرائيل" بوده است كه از مشهورترين آنها  حمله 
و ربودن هواپيماهاى العال اســـرائيل به تاريخهاى ذيل 
است: ربودن العال اسرائيلى در 23جوالى 1968،حمله 
مسلحانه به العال در آتن در دسامبر 1968،حمله به العال 
در سال 1969،هدف قراردادن يك هواپيماى بويينگ در 
29اگوست  1969،اما در كنار عمليات ربودن هواپيماهاى 
مســـافربرى كه با نيتهاى مبارزه مسلحانه عليه منافع 
اسرائيل و آمريكا صورت مىگرفت، عمليات بسيارى 
نيز در منطقه خاورميانه با همين هدف صورت گرفته 
است.شدت و كثرت اين عمليات نشان مىدهد آمريكا 
و اســـرائيل بيشترين و بزرگترين كشاكشهاى ظالمانه 
عليه مردم منطقه و به خصوص فلسطينىها را داشتهاند 
و تا ســـال 2011هر جا صحبت از عمليات مسلحانه 
بوده است هميشه نام و رد پاى ظلم اسرائيل و آمريكا 

نيز به چشم مىخورد. 
عمليات مسلحانه فلسطينىها

از 6آوريل ســـال 1994تا 22فوريه 2004ميالدى 

در مجموع 132عمليات شامل درگيرىهاى مسلحانه با 
اسرائيلىها صورت گرفته است كه طى آن 688اسرائيلى 
كشته و 4917نفر از آنها مجروح شدهاند. بيشترين آمار 
اين درگيرىها در ســـرزمينهاى اشغالى فلسطين بوده 
است.برخى از اين عمليات حمله به اهداف اسرائيلى 
در خارج از ســـرزمينهاى اشـــغالى بوده است كه 
عمليات مونيخ 1972مشـــهورترين آنها است. در اين 
عمليات سازمان فلسطينى مشهور به "سازمان سپتامبر 
با هدف آزادى 236اسير و زندانى فلسطنيى در  سياه" 
زندانهاى اسرائيل و رهايى كوزواو كاموتو، از اعضاى 
ارتش سرخ ژاپن (كه به عنوان جريان مسلحانه ژاپنى 
همكار با جبهه و سازمانهاى مبارز فلسطينى شناخته 
مىشد) تعدادى از ورزشكاران رژيم اشغالگر قدس را 
به گروگان مىگيرند كه در نهايت 11ورزشكار اسرائيلى، 
5عضو اجرايى اين عمليات و يك خلبان هلى كوپتر 

آلمانى كشته مىشوند.

عملياتهاى فدايى در سرزمينهاى اشغالى
براساس آمارهاى موجود از سال 1993تا 2008ميالدى 
170عمليات فدايى عليه اهداف و نيروهاى اســـرائيلى 
صورت گرفته است كه طى آن 804تن كشته و مجروح 

شدند كه كشته شدگان آن 269نفر بودهاند.
عمليات منسوب به اسالمگرايان

اين بررسى در مقام تشخيص يا تعيين درستى و 
يا نادرستى عمليات و اقدامات مسلحانه در كشورهاى 
اسالمى، عربى، اروپايى و حوزه غرب آسيا نيست بلكه 
مىخواهد به اين امر بپردازد كه با نام مبارزه با آمريكا 
و اســـرائيل در طول چند دهه اخير چه عملياتى عليه 
اهداف آمريكايى و اسرائيلى صورت گرفته كه بخش 
اعظـــم آن مربوط به جريانات منســـوب به جريانات 
اسالمى در كشورهاى عربى و اسالمى بوده است. آن 
چه مسلم است عدم پايبندى به حقوق بشر و زير پا 
گذاردن منشورها، معاهدات و قوانين بينالمللى از سوى 
اين دو (آمريكا و اسرائيل) مبناى وقوع اين عمليات در 

اين مناطق بوده است.
عهدشكنىهاى آمريكا و تداوم تجاوزگرى اسرائيل

به عنوان نمونه از زمان تشـــكيل رژيم متجاوز و 
اشغالگر اسرائيل و نيز تشكيل سازمان ملل متحد حتى 
يك مصوبه اين ســـازمان و حتى يك مصوبه شوراى 
امنيت ســـازمان ملل از سوى اين رژيم اشغالگر اجراء 
نشـــده اما در مقابل اســـرائيل هر روز و هر ساعت بر 
ددمنشى، قتل، غارت فلسطينىها و اشغال سرزمين آنها 
افزوده است و هيچ طرف بينالمللى به خصوص آمريكا 
حتى به اسرائيل نگفتهاند كه باالى چشمت ابروست. 
واكنش تجاوزكارانه اســـرائيل نيز در چنين اوضاع و 

احوالى، ساخت مداوم و گسترش شهركهاى يهودى 
نشين در مناطق اشغالى 1967است كه به رغم مخالفت 
سازمان ملل، شوراى امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا، 
كشـــورهاى اســـالمى و عربى، بسيارى از كشورهاى 
مستقل جهان و موسسات بينالمللى صورت مىگيرد. 
با اين همه تاريخ سياه و ظالمانه، اما آمريكا در طول 
6دهه اخير ســـخاوتمندانه نه تنها از اسرائيل و افزودن 
بر قدرت نظامى و امنيتىاش حمايت كرده اســـت كه 
وقيحانه همان مصوباتى كه خود پاى آن را امضاء كرده 

است زير پا مىگذارد.
آمار و ارقام عمليات خشونت طلبانه چه مىگويد؟

آن چـــه در ادامه مىآيد مبتنى بر برخى آمارهاى 
رســـمى منتشر شده از عمليات گروههاى منسوب به 
جريانات اسالمى است كه عليه منافع اسرائيل، آمريكا 
و برخى كشورهاى غربى تحت عنوان مبارزه با اسرائيل 

و آمريكا صورت گرفته است.

- دهه هشتاد قرن بيستم ميالدى
از ســـال 1981تا 1989ميالدى 11عمليات نظامى 
صورت گرفته اســـت كه طى آن 657تن كشـــته و 
303نفر زخمى شدند. اين عمليات در كشورهايى نظير 
مصر، سوريه، لبنان، كويت، اسپانيا (عمليات رستوران 
ديسكانســـو اسپانيا با 18كشـــته و 82زخمى)، يونان، 
دانمارك، تركيه و رژيم اسرائيل صورت گرفته است كه 
چاشنى شكل گيرى آن مبارزه با اسرائيل بوده است.

- دهه نود ميالدى قرن بيستم
از ســـال 1990تا 1991برخى از مناطق دنيا شاهد 
36عمليات نظامى بودهاند كه 1049قربانى و 7757مجروح 
بر جاى گذاشته است كه شامل جاهايى مثل اسرائيل، 
هند، فيليپين، الجزاير، كرواســـى، چين، انگليس، كنيا، 
بنگالدش و ... بوده اســـت.اين در حالى است كه در 
سال 2000شاهد 4عمليات نظامى بوديم كه در نتيجه 

آن 38تن كشته و 44نفر زخمى شدند.
- سال 2001ميالدى

در اين ســـال به دليل هجوم به برجهاى دوقلوى 
آمريكا در 11سپتامبر شاهد رشد فزايندهاى در قربانيان 
عمليـــات نظامى و فعاليتهاى خشـــونت طلبانه و 
تروريســـتى بوديم. در نتيجه اين نوع عمليات در اين 
ســـال 4687نفر كشته و 13500تن زخمى شدند .اين 
رويدادهاى خشونت طلبانه و نظامى در جاهايى مثل 

اسرائيل، آمريكا، هند و فيليپين بوده است.
- سال 2002ميالدى  

در اين سال و به دنبال هجوم مستقيم آمريكا به 
غرب آسيا و هدف قرار دادن افغانستان شاهد افزايش 
رويدادهاى خشونت طلبانه و مسلحانه هستيم كه شامل 

مناطقى چون افغانســـتان، رژيم متجاوز اسرائيل، هند، 
پاكســـتان، اندونزى، روسيه و تونس بود كه بيشترين 
آن شـــامل اسرائيل مىشود. در اين سال در نتيجه اين 

اقدامات 821نفر كشته و 2897نفر كشته مىشوند.
- سال 2003ميالدى

كاهش تعداد عمليات نظامى و واكنش خشونت 
طلبانه به آمريكا و اسرائيل به اشغال عراق در اين سال 
توســـط آمريكا بازمىگردد زيرا بيشترين حوادث اين 
سال متاثر از اشغال نظامى عراق توسط آمريكا است.

در اين سال در جاهايى مثل اسرائيل، مغرب، سعودى 
و پاكســـتان 20عمليات نظامى رخ مىدهد كه طى آن 
418نفر كشـــته و 2321تن زخمى مىشوند. اين در 
حالى است كه نيروى مقاومت در برابر اشغال عراق نيز 

خسارتهاى زيادى به آمريكا وارد مىكند.
مالحظه مهم

از سال 2003به بعد ما شاهد اشغال افغانستان و 

عراق توسط آمريكا و هم پيمانانش در ناتو هستيم كه 
تحت عنوان بازگشت امنيت به اين دو كشور و مبارزه 
با تروريسم و استقرار دولتهاى دمكراتيك صورت گرفته 
است. بدون شك اين امر در ازدياد تعداد كشته شدگان 
عمليات و واكنشهاى خشـــونت طلبانه و تروريستى 
نيز موثر اســـت كه در نتيجه آشوب زدگى كشورهاى 

خاورميانه در ادامه سياستهاى آمريكا است.
- سال 2004ميالدى

در اين سال 24عمليات نظامى از سوى جريانات 
منسوب به اسالم گرايان رخ مىدهد كه در نتيجه آن 
1066كشـــته و 4016نفر زخمى مىشوند. مكان وقوع 
اين رخدادها جاهايى مثل اســـرائيل، روسيه، اندونزى، 

بنگالدش، مصر و هلند بوده است.  
- سال 2005ميالدى

16عمليات نظامى در اين ســـال در اماكنى چون 
انگليس، اردن، اندونزى، لبنان و اسرائيل 348 كشته و 

1857 مجروح بر جاى مىگذارد.
- 2006ميالدى

در نتيجه 8عمليات نظامى از ســـوى گروهها و 
سازمانهاى ضد آمريكايى و اسرائيلى 319تن كشته و 
981نفر زخمى مىشوند كه در جاهايى نظير پاكستان، 

مصر، هند و يمن رخ مىدهند.
- 2007ميالدى

در اين ســـالها از تعداد عمليات منســـوب به 
اسالمگرايان كاسته اما به دليل استفاده از شيوههاى مدرن 
و دقيقتر كه به دســـتيابى گروههاى عامل به امكانات 
جديـــد باز مىگردد تعداد كشـــتهها افزايش مىيابد. 
به همين دليل اســـت كه در نتيجه 6عمليات نظامى 

خشونت طلبانه در اين سال مىبينيم كه 621نفر كشته
و 1730نفر زخمى مىشـــوند كه در كشورهايى چون
انگليس، تركيه، عراق، فيليپين، هند و نيز رژيم اشغالگر

قدس اتفاق افتاده است. 
- 2008ميالدى

در 7عمليات نظامى در جاهايى مثل پاكســـتان،
عراق، هند و اســـرائيل تعداد 350نفر كشته و 362نفر

ديگر زخمى مىشوند. 
- 2009ميالدى

در اين سال در 5عمليات در جاهايى مثل آمريكا،
سومالى و اندونزى 58تن كشته مىشوند و 87زخمى

بر جاى مىماند.
- 2010ميالدى

در نتيجه اقدامات مسلحانه و خشونت طلبانه در
كشورهايى همچون ايران، عراق، پاكستان، هند و مصر

673تن كشته و 1794نفر زخمى مىشوند.
مالحظه مهم

از آغاز جريان موسوم به بهار عربى در شمال آفريقا
و انتقال آن به حوزه كشورهاى خاورميانه به شكل قابل
توجهى از عمليات گروههاى منسوب به اسالم گرايان
عليه اسرائيل كاسته و بيشتر اين عمليات به كشورهاى
ديگر منتقل مىشود. آمار سال 2010و سال 2011گوياى

همين امر است .
- سال 2011ميالدى و يك نكته مهم

از اين سال به بعد ما شاهد رشد فزاينده جريانهاى
منسوب به اســـالم گرايان افراطى و تولد تروريست
داعشى و ديگر گروههاى خلق الساعه در خاروميانه و
به شكل خاص در عراق، سوريه، لبنان و يمن هستيم.
آمريكا در عهد رياســـت باراك حسين اوباما از عراق
عقب نشينى مىكند اما سايه سياه سياستهاى هرج و
مرج هوشمندانه آمريكا بر خاورميانه سايه مىافكند و
جنگ هفتاد دو ملت در عراق و سوريه عليه دولتهاى
مركزى اين دو كشور آغاز شده و شاهد بروز جنايات
ضد بشـــرى گروههاى تروريستى داعشى هستيم كه
قلبها و جگرها را در آورده و در ميان ديدگان همه
آن را مىخورند و نام خود را اسالم گرايان يا "سربازان
دولت اسالمى" مىنامند.نكته جالب توجه اين گروهها آن
است كه هيچ موضعى در برابر اسرائيل و آمريكا ندارند
اما در عوض علمدار جنگ شيعه و سنى و مبارزههاى
مســـلحانه عليه قوميتها و اديان ديگر در خاورميانه
هستند .در اين سال 18عمليات در مناطقى چون مصر،
عراق، آلمان ، بوسنى و هرزگوين، پاكستان، نيجريه و
چين صورت مىگيرد كه در نتيجه آن 717تن كشته و
1757تن ديگر مجروح مىشوند. در اين عمليات هيچ

آمارى از حمله به اسرائيل وجود ندارد.
- 2012ميالدى و جاى خالى اسرائيل

هفتصد و نود و 9نفر كشته و 2423مجروح نتيجه
14عمليات مسلحانه در اين سال است كه در جاهايى
مثل فرانســـه، بلغارستان، چين، عراق، ليبى و يمن رخ

مىدهد كه باز هم از اسرائيل خبرى نيست.
 - 2013ميالدى و باز هم جاى خالى اسرائيل
19عمليات در اين ســـال به ثبت رسيده كه 768
كشـــته و 1839 مجروح بر جاى گذاشته است و در
جاهايى مثل عراق، پاكســـتان، تركيه، انگليس و كنيا

شكل گرفته است.
- 2014ميالدى و افزايش عمليات و كشتهها

بـــه دنبال تحوالت ســـوريه و رشـــد فزاينده
سازمانهاى تروريستى، اين سال شاهد افزايش عمليات
خشونتطلبانه و مسلحانه است. در اين سال 36عمليات
در سوريه، يمن، عراق، كامرون، آمريكا، فرانسه، فيليپين،
پاكســـتان، چين و فقط يك مورد در اسرائيل به ثبت
رسيده كه ماحصل آن 2120كشته و 932مجروح بوده
اســـت.در اين سال شهر مهم و استراتژيك موصل در
عراق به تصرف داعش در مىآيد و رشدى چشمگير در
گسترش عمليات تروريستى به وجود مىآيد. اين سال
همان دورانى اســـت كه داعش پس از تصرف موصل

نداى انتقال جنگ به ايران را مىدهد.
ادامه دارد

انعكاس سياستهاى ترامپ در جهان
 بازگشت جنبشهاى مسلح

www tochal org

www ptrco ir

آگهى تغييرات شركت پااليش پيشگامان ناموران سيراف
 سهامى خاص به شماره ثبت 468451 و شناسه ملى 14004742530

آگهى تغييرات شركت گروه پزشكى حكمت سهامى خاص
 به شماره ثبت 96205 و شناسه ملى 10101402660

آگهى تغييرات شركت توليدى راهيان سيماى پرديس
 (سهامى خاص) به شماره ثبت 5563 و شناسه ملى 10102102860

آگهى تغييرات شركت گسترش سامانه هاى محافظتى هوشمند آسيا 
سهامى خاص به شماره ثبت 475 و شناسه ملى 10102942325

–

 –

آگهى تغييرات شركت پااليش پيشگامان ناموران سيراف 
سهامى خاص به شماره ثبت 468451 و شناسه ملى 14004742530

آگهى تغييرات شركت سرو بذر زراعت يكتا نارون هزار 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 509857 و شناسه ملى 14006786970

آگهى تغييرات شركت بازرگانى بهران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 108934 و شناسه ملى 10101527013

آگهى تغييرات شركت مشاركت سهند آذر ناوديس راه سانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 365221 و شناسه ملى 10104103064

آگهى تغييرات شركت توسعه علوم زمين سهامى خاص
 به شماره ثبت 78915 و شناسه ملى 10101237382

آگهى تغييرات شركت توان كاونت سهامى خاص
 به شماره ثبت 280223 و شناسه ملى 10103183557

آگهى تغييرات
 شركت توليدى راهيان سيماى پرديس (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 5563 و شناسه ملى 10102102860

آگهى تغييرات
 شركت مالت عمران (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 3312 و شناسه ملى 10420250372

آگهى تغييرات شركت ماهان راه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 48068 و شناسه ملى 10100932660

آگهى تغييرات شركت پردازش ابرى خاورميانه
 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 492323 و شناسه ملى 14005866023

آگهى تغييرات شركت توليدى و صنعتى فنرلول ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 53827 و شناسه ملى 10100989538

آگهى تغييرات شركت پاك سبو سپهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 345332 و شناسه ملى 10103900388

آگهى تغييرات شركت گروه مهندسين مشاور ايتسن سهامى خاص 
به شماره ثبت 30486 و شناسه ملى 10100759375

آگهى تغييرات
 شركت خدماتى پشتيبانى مهرهفتاد وهشت 

سهامى خاص به شماره ثبت 200682 و شناسه ملى 10102424419
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انتقال هوايي قلب اهدايي از يزد به تهران
سرويس حوادث:  رئيس اورژانس کشور از انتقال هوايي قلب اهدايي از 

يزد به تهران در کم ترين زمان و نجات جان پسرجواني خبر داد.
پيرحس����ين کوليوند افزود: با گزارش مرگ مغزي پسر24 ساله اي در 
يزد،رضايت خانواده او مبني بر اهداي اعضاي بدن فرزندش����ان اعام شد. 
قلب اين بيمار مرگ مغزي بايد براي انجام عمل پيوند به تهران منتقل مي شد 
وب����ه همي����ن منظور و با توجه به زمان طايي که براي انتقال قلب وجود 
داشت و همچنين تجربه اي که از انتقال قلب پيوندي از رشت به تهران را 
داشتيم بافاصله مقدمات کار براي انتقال قلب اين بيمار مرگ مغزي از يزد 

به تهران فراهم شد. 
وي گفت: اين دومين باري بود که از اورژانس هوايي کش����ور براي 
انتقال اعضاي پيوندي از يک استان به استان ديگر استفاده مي شد. با يک 
پرواز خود را به شهر يزد رسانديم و پس از تحويل  قلب،با بالگردي که 
در بيمارس����تان يزد آماده بود به فرودگاه مراجعه کرده و س����پس از آنجا با 
فالکوم به فرودگاه مهرآباد آمديم و با توجه به کم بودن زمان، قلب اهدايي 
را دوباره با بالگرد اورژانس به بيمارستان شهيد رجايي انتقال داديم و به يک 

مرد جوان پيوند زده شد.   

5/7 ميليون واحد مسکوني فرسوده درکشور 
بازآفريني مي شود

سرويس شهرستانها: معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت 
بازآفريني شهري گفت: 5 ميليون و 700 هزار واحد مسکوني فرسوده در 543 
شهر کشور شناسايي شده که درحال بازآفريني است.سيدمحمد پژمان، وسعت 
سکونتگاه هاي بافت فرسوده کشور را 140 هزار هکتار برآورد کرد و گفت: 
13 درصد آن بازآفريني شده که بخش عمده آن در يک دهه گذشته بوده 
است.وي ميزان اعتبار مورد نياز براي بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري را 
500 هزار ميليارد ريال اعام کرد و گفت: براي اين کار به مشارکت جدي 

سرمايه گذاران خصوصي و مالکان واحدهاي فرسوده نياز است.
معاون وزير راه و شهرسازي در دستور کار قرار گرفتن عمليات بازآفريني 
100 هزار واحد مسکوني غيرمقاوم و فرسوده در کشور در امسال خبر داد و 
افزود: با تشکيل هيات هاي بازآفريني محلي، عمليات بازسازي امسال رونق 
خواهد گرفت.پژمان، تعداد محله هاي داراي سکونتگاه هاي سست و غيرمقاوم 
و نياز به بازآفريني را 2 هزار و700 محله دانست و گفت: يکهزار و 100 
هکتار از بافت فرسوده شهري در 18 شهر چهارمحال وبختياري قرار دارد.

وي از تشکيل هيات اجرايي بازآفريني شهري در استان هاي کشور خبر 
داد و اضافه کرد: انعقاد نخستين هيات اجرايي بازآفريني متشکل از معاون 
هماهنگي امور عمراني استاندار، شهردار مرکز استان، مديرکل راه و شهرسازي 

چهارمحال و بختياري با استاندار منعقد شد. 

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    کنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

مسئوان از سفره هاي رنگارنگ غذا بپرهيزند 
با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان متأسفانه برخي از سازمان هاي دولتي 
و غير دولتي براي افطار کارکنان و ميهمانان خود سفره هاي رنگارنگ غذا 
مي چينند و از بهترين و گران قيمت  ترين آنها استفاده مي کنند که ضرورت 
دارد هزينه اين سفره هاي تجماتي صرف کمک به محرومان و نيازمندان 

جامعه شود. 
خانم شهروند از تهران 

احترام سالمندان را به نوجوانان بياموزند 
همراه با دوس���تم که خانم مس���ني است، پا درد دارد و با عصا راه 
مي رود براي خريد به فروشگاه بزرگي رفته بوديم و با اين که سرپا ايستاده 
بوديم، يک دختر نوجوان جايش را به دوستم نداد و وقتي هم که از روي 
صندلي برخاست، دختر بچه اي بافاصله جاي او نشست! چرا خانواده ها 
و مدارس ضرورت احترام به بزرگس���اان را به فرزندان و دانش آموزان 
نمي آموزند و آيا گمان نمي کنند نس���ل بي مسئوليتي را که امروز تربيت 
مي کنند، فردا که خودشان هم به دوران پيري و سالمندي رسيدند، مانند 

امروز ما با آنان رفتار خواهند کرد؟
خانم سالمند نگران تربيت فرزندان 

چرا از اين گوينده قديمي راديو يادي نشده است؟
در مطلب »ضرورت اصاح تاريخ تأسيس راديو« نوشته آقاي حسن 
فرازمند که در ضميمه ادب و هنر 10 ارديبهشت ماه روزنامه اطاعات چاپ 
شده متأسفانه اسمي از مرحوم محمود سعادت که سال ها در راديو تاش 
کرد، برده نشده بود. ايشان از معلمان و استادان برجسته کشور بودند که 
سال ها در ساختمان  ارگ راديو، گوينده اخبار بود. اميدوارم در ادامه مطلب 
سرگذشت واقعي راديو ، نويسنده محترم در مورد اين گوينده توانا و ديگر 
هنرمندان راديو که سال ها براي رونق آن تاش کردند، قلمفرسايي کند.
شنونده قديمي برنامه هاي راديو
خط ارتباطي: آنچه چاپ شده، نگاهي گذرا به تاريخچه راديو قبل از 
تأسيس استوديوي آن در سال 1319 خورشيدي است و در ادامه هنرمنداني 

هم که پس از آن سال وارد راديو شدند، معرفي خواهند شد.
قبرستان هاي قديمي مرمت و بازسازي شود

گويا قرار است آرامگاه اتباع لهستان که در جريان جنگ جهاني دوم 
به ايران پناه آورده و پس از مرگ در تهران به خاك سپرده شده بودند، 
مرمت و بازسازي شود، اما اي کاش اين بازسازي در مورد قبرستان قديمي 
واقع در ابن  بابويه، اطراف مقبره شيخ صدوق نيز به جاي تخريب مورد 
توجه قرار گيرد و بازسازي شود. متأسفانه قبور بسياري از متوفيان، در اين 
محل بدون اطاع و هماهنگي با خانواده هايشان تخريب شده و از ميان 
رفته اس���ت، آن هم در شرايطي که اکثر خانواده ها براي زيارت اهل قبور 
و نيز اميد اينکه در آينده از آن قبرها بتوانند براي خودشان استفاده کنند، 

سال ها به اين آرامستان رفت و آمد داشته اند.
از صاحبان قبور قديمي ابن بابويه

تمرکز بر پردرآمدها براي دريافت ماليات هاي واقعي 
وزارت دارايي به جاي تمرکز بر مشاغل جزء و کم درآمد بهتر است 
تاش هايش را براي دريافت ماليات هاي واقعي از صنوف پردرآمد مانند 
فروش���ندگان آهن آات، طافروشان، برج سازان و امثال آنان متمرکز کند. 
من کساني را در بازار آهن  مي شناسم که مدتي پيش از يکي از شهرها 
به تهران آمده اند و با افزايش بيرويه قيمت آهن آات، در مدت کوتاهي 

ميلياردها تومان سود برده اند. 
تلفن به خط ارتباطي 

محوطه پارکينگ باشگاه پيام تاريك است
به بهانه  صرفه جويي در مصرف برق در پارکينگ باشگاه پيام شرکت 
مخابرات شب ها فقط يک شعله امپ روشن است که تاريکي محوطه 
آن موجب زمين خوردن و آسيب ديدگي بازنشستگان سالمند استفاده کننده 

از استخر باشگاه مي شود.
بازنشسته شركت مخابرات

اختصاص واحدهاي بيمارستاني به بيمه شدگان تأمين اجتماعي 
پيشنهاد مي شود يک بخش از بخش هاي بيمارستان هايي که دولت 
در تهران و ساير شهرها مي سازد، به بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
اختصاص يابد، چرا که تعداد آنان زياد و مراکز درماني تأمين اجتماعي 
کم است و واحدهاي مخصوص بيمه شدگان اين سازمان مي تواند به حل 

مشکات درماني آنان کمک کند. 
بيمه شده تأمين اجتماعي

به سود سهام عدالت احتياج داريم 
خانواده 5 نفره اي هستيم که براي دريافت سود سهام عدالت سال هاي 
95 تا 97 روزشماري مي کنيم. چرا مسئوان وعده پرداخت اين سود تا 

پايان سال قبل را داده بودند، اما به آن عمل نکردند؟
متقاضي سود سهام عدالت 

تقاضاي مساعدت از مسئوان قضايي 
عليرغم صدور حکم يک س���ال زندان به دليل عدم توانايي رد مال 
38 ميليون توماني حدود 4 س���ال اس���ت که در زندان به سر مي برم، از 
مس���ئوان محترم در قوه قضائيه، دادس���تاني کل تهران و مجتمع قضايي 
ولي عصر)عج( تقاضا دارم با درخواست تقسيط بدهي ام موافقت و امکان 

آزاديم را فراهم کنند. 
بهزاد حسينيـ  زندان رجايي شهر كرج 

لزوم تأمين امنيت شغلي کارگران پيمانکاري 
ضرورت دارد کارگران شرکت هاي پيمانکاري هم از مزايا و امنيت 
شغلي کارگران رسمي و قراردادي برخوردار شوند، زيرا اگر از کارگران 
ياد شده بهتر و بيشتر کار نکنند، کمتر از آنان کار نخواهند کرد. تأمين امنيت 
شغلي کارگران پيمانکاري موجب تشويق آنان به کار و تاش دلسوزانه 

بيشتر و بازدهي فراوانتر آنان مي شود. 
كارگر پيمانکاري 

يك نوع ميوه با درجه بندي متفاوت!
برخي از ميادين ميوه و تره بار يک نوع ميوه با کيفيت يکس���ان را 
در 2 جعبه جداگانه تحت عنوان درجه 1 و درجه2 بسته بندي مي کنند که 

تخلف به حساب مي آيد و با آن بايد برخورد شود. 
از مراجعان به ميادين ميوه و تره بار 

به جاي شير ايراني عکس شير آفريقايي چاپ شده بود!
در خبر بازگرداندن يک قاده شير نر ايراني پس از 80 سال به کشور، 
به جاي اين حيوان عکس يک شير آفريقايي چاپ شده بود، زيرا شير 

ايراني يال و کوپال کوتاه تري از شير آفريقايي دارد!
دكتر ناطقيـ  گرگان 

شهرداري منطقه 1 اقدام کند
عليرغم اعتراض مکرر ساکنان شمال پارك و خيابان قيطريه به نصب 
تخته سنگ هاي بزرگ مقابل نانوايي محل، متاسفانه شهرداري منطقه 1 هيچ 
اقدامي در مورد برچيدن آن ها انجام نداده است. از شهرداري منطقه تقاضا 
مي شود موانع مزاحم در پياده رو مزبور را که باعث آزار و اذيت رهگذران 

و اهالي محل به هنگام خريد نان مي شود، جمع آوري کند.
از اهالي قيطريه

در جريمه کم  درآمدها انصاف داشته باشند 
مدتي اس���ت که خط تلفن منزلم به دليل 40 هزار تومان بدهي که 
البت���ه فق���ط 18 هزار تومان آن هزينه مکالمه بود، و مابقي به هزينه هاي 
مازاد ش���رکت مخابرات مربوط مي ش���ود، قطع شده است. آيا در شرايط 
نابسامان اقتصادي و مشکات عديده بازنشستگان که حقوق هاي اندکي 
دارند اين گونه برخوردهاي غير منصفانه برخي از شرکت هاي خدماتي روا 
است؟ از دولت و مسئوان ذيربط در شرکت هاي آب، برق، گاز و تلفن 
درخواس���ت مي شود که در اجراي اخطاريه ها و جريمه  اقشار ضعيف و 

کم درآمد جامعه کمي انصاف داشته باشند. 
آقاييـ  رشت 

پاسخ شرکت واحد اتوبوسراني درباره صندلي 
ايستگاه هاي »بي.آر.تي«

احتراماً؛ با عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 98/2/2 با 
عنوان »چرا ايستگاه هاي بي.آر.تي نيمکت ندارد؟« ضمن تشکر از دقت نظر 
شهروند گرامي، اعام مي دارد: بررسي شرايط محيطي ايستگاه ها براساس 
شاخص هاي تخصصي صورت مي گيرد و در برخي ايستگاه هاي پر تردد 
خط يک به دليل شلوغي و عدم امکان توقف، نصب صندلي مورد تاييد 
نبوده است.علي ايحال درخواست شهروند محترم جهت بررسي مجدد به 

کميته تخصصي مربوطه ارجاع مي شود.
محمدرضا رضايي منشـ  مشاور فرهنگي و اجتماعي مديرعامل 
و مدير روابط عمومي

پاسخ مسئوان

سرويس خبر: حجت ااسام والمسلمين 
غامحسين محسني اژه اي معاون اول رئيس 
قوه قضائيه ديروز در مراسم تکريم و معارفه 
روساي سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: 
دشمن جنگ گس���ترده اي را در چهل ساله 
گذشته عليه جمهوري اسامي ايران به راه 
انداخت، مردم چهل سال آزمايش پس دادند و 
از جنگ هاي مختلف نه تنها شکست نخوردند 

بلکه پيروزمندانه قدم برداشتند.
وي اضافه کرد: امروز مجاهدان آبديده 
را با کدام ناو مي خواهند به هراس بيندازند 
و ب���ا کدام تحريم مي خواهند مردم را از پا 
درآورند؟ به قول خودشان مي خواهند تحريم 
فلج کننده اي را به ملت ايران تحميل کنند، ما 
با صداي بلند اعام مي کنيم خوش���حاليم از 
اين که کساني که در طول ساليان گذشته با 
جنگ هاي نيابتي به سراغ مجاهدان و جبهه 
مقاومت در منطقه آمدند خود مي خواهند به 

ميدان بيايند البته مي ترسند. 
محس���ني اژه اي افزود: غزه را ببينيد؛ 
چه ميزان از نقشه را به خود اختصاص داده 
است، امروز آمريکا و صهيونيست درجنگ 
درمانده اند اما مي خواهند با ملت بزرگ ايران 
و جبهه مقاومت منطقه روبه رو ش���وند. اين 
ستون پنجم در داخل کشور و بلندگوهايي 
که در مکان هاي مختلف پمپاژ مي شوند، بايد 

بدانند با چه افرادي روبه رو هستند. 
وي با بيان اين که مردان بزرگ از مواجهه 
با انسان هاي ضعيف ابا ندارند، اضافه کرد: به 
ملت مي گويم به جوي که در فضاي مجازي 
ايجاد مي شود، توجه نکند، امروز از نيروهاي 
سه گانه هوايي، زميني و دريايي ارتش قوي 
جمهوري اسامي ايران و سه نيروي زميني، 
دريايي و هوايي جسور و شهادت طلب سپاه 
پاسداران بهره منديم، نگاه به اختاف نظرها 
نکنيد اما دش���منان بدانند تمام ما در مقابل 
دش���من خارجي و شيطان بزرگ يکصدا 

هس���تيم، اگر روزي اتفاقي افتاد، عاوه بر 
20 ميليون بسيجي، ملت در مقابل تهديدات 

مي ايستد. 
معاون اول قوه قضائيه گفت: دشمنان 
يک بار همه توان خود را با همه ساح هاي 
شيميايي ميکروبي و نظامي با همراهي اذناب 
خود در هشت سال دفاع مقدس امتحان کرد 

اما مردم ما مقاوم تر شدند.
نظريه هاي پزشکي قانوني 

معاون  اول قوه قضائيه در ادامه با تاکيد 

اين که بخش���ي از گايه مردم از قوه قضائيه 
مربوط به سازمان پزشکي قانوني است گفت: 
اعتماد مردم و قاضي به نظر پزشکي قانوني 
اس���ت و بايد از الفاظ دوپهلو در نظريه ها 

جلوگيري شود.
محسني اژه اي افزود: در برخي موارد اگر 
نظر پزشکي قانوني نباشد، قاضي نمي تواند 
در ميزان ديه و ارش نظرش را اعمال کند، 
در پ���اره اي از موارد در صورت عدم کمک 
پزش���کي قانوني دستگاه قضايي با مشکل 
مواجه مي شود. در قصور رخ داده، بدون نظر 
پزشکي قانوني با مشکل مواجه مي شويم، اين 

س���ازمان نه تنها در پرونده هاي کيفري بلکه 
در س���اير پرونده ها مانند سيل، زلزله، برخي 
آتش س���وزي ها نقش بي بديلي ايفا مي کند، 
امروز شهيدي که ساليان سال مفقود ااثر بود، 
با استفاده از امکانات اين سازمان شناسايي 

مي شود. 
معاون اول قوه قضائيه خطاب به رئيس 
جديد سازمان پزشکي قانوني گفت: ترتيبي 
اتخاد کنيد تا مجموعه همکاران بتوانند به شما 
دسترسي پيدا کنند، اين کار مشکلي است اما 

براي موفقيت خود شما بسيار موثر است. 
وي ادامه داد: دقت، س���رعت و صريح 
بودن نظريه هاي پزش���کي قانوني فوق العاده 

مورد اهميت است. 
محس���ني اژه اي تاکيد کرد: مي توانيم از 
ظرفيت متخصصان خارج از پزشکي قانوني 
اس���تفاده کنيم، بايد تاش کنيم و ببينيم چه 
اندازه از ظرفيت خارج از س���ازمان پزشکي 

قانوني مي توان بهره برد. 
متولي اصلي برخورد با گراني ها 

معاون اول قوه قضائيه درحاش���يه اين 
مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره 

اقدامات قضايي براي مهار گراني ها گفت: بايد 
در مقابله با گراني تمام دستگاه هاي مسئول 
به طور جدي وارد عمل ش���وند و دستگاه 
قضايي به تنهايي نمي تواند تمام گرانفروشي ها 

را حل و فصل کند.   
وي اضافه کرد: مقابله اساسي در مقابل 
گراني ها متول���ي دارد و دولت، صنوف و 
تعزيرات حکومتي بايد نقش اساس���ي خود 
را در اي���ن زمينه ايفا کنند، قوه قضائيه در 
بخش هايي از جمله احتکار عمده و قاچاق 
عمده وظيفه ذاتي دارد، اما در غير اين موارد 
دولت بايد پيشقدم شود و قانونگذار وظيفه 
را به عهده دولت گذاشته است، اما حتي در 
اموري که مربوط به قوه قضائيه نيست حاضر 

به کمک به دولت هستيم. 
محسني اژه اي گفت: البته دادستان کل 
کش���ور با همکاري تعزيرات، ستادهايي در 
استان ها تش���کيل داده اند و تاش هايي در 
اين زمينه انجام گرفته اس���ت، اما چنانچه 
دستگاه هاي مسئول به طور جدي وارد عمل 
نشوند، دستگاه قضايي به تنهايي نمي تواند 

تمام گران فروشي ها را حل و فصل کند. 
وي درب���اره تخلفات انجام گرفته در 
فضاي مجازي کشور با تأکيد بر اين که قوه 
قضائيه به ش���دت مدافع اين است که کل 
کشور از فناوري هاي جديد، استفاده صحيح 
کند، گفت: دشمن، تروريست ها و برخي از 
ش���بکه هاي مافيايي امروز از فضاي مجازي 
استفاده مي کنند که اين امر مايه افزايش جرم 
و جنايت ش���ده و ناامني را در کشور ايجاد 

مي کند. 
او ادامه داد: امروز مسائل اخاقي بعضا 
در طبقه جوان، نوجوان و حتي کودکان تحت 
تأثي���ر فضاي مجازي قرار مي گيرد که بايد 
تمام دستگاه هاي مسئول مخصوصا شوراي 
عالي فضاي مجازي که سياست آن برعهده 
رئيس جمهوري است، عنايت بيشتري براي 

ساماندهي برخي امور و مسائل داشته باشد. 
مع���اون اول قوه قضائيه با بيان اين که 
فضاي مجازي رها شده به ضرر کشور است، 
افزود: قوه قضائيه به دنبال جلوگيري از بروز 

جرائم است. 
شايسته سااري، مهم تر از جوان گرايي 
دکتر احمد شجاعي رئيس سابق سازمان 
پزشکي قانوني گفت: در اسام جوان گرايي 
نداريم و شايسته س���ااري داريم، بايد ببينيم 
فرد توان آن مسئوليت را دارد يا خير. عدم 
به کارگيري بازنشستگان تفکر غلطي است، 
در حالي که افراد بايد بر اساس توانمندي به 

کار گرفته شوند.
وي در مراس���م تکريم و توديع خود 
اضافه کرد: بايد به سمتي برويم که جايگاه ها 
در جمهوري اسامي جايگاه خدمت باشد 
ت���ا افرادي که واقعاً نيت خدمت دارند، در 

ميدان باقي بمانند.  
رئيس سابق پزشکي قانوني کشورگفت: 
بان���ک هويت ژنتيک با کمک قوه قضاييه، 
نيروي انتظامي و سازمان زندان ها راه اندازي 
شد و در اين بانک 90 هزار نمونه بيولوژيک 
و 16 ه���زار پروفاي���ل ژنتيکي از مجرمان 

نگهداري مي شود.
دکتر عباس مسجدي آراني رئيس جديد 
پزشکي قانوني کشور هم در مراسم معرفي 
خود گفت: بيش از دو ميليون نظر کارشناسي 
در سال توسط سازمان پزشکي قانوني رقم 
مي خورد و اين سازمان به طور غيرمستقيم 

در نظام سامت کشور ارتباط دارد 
وي به برنامه هاي پيش رو براي سازمان 
پزش���کي قانوني کشور اشاره کرد و افزود: 
چابکس���ازي مديريتي براي تکريم مردم، 
جلوگيري از تحميل هزينه هاي غيرضروري 
ب���ه مراجعان، برقراري ارتباط الکترونيک با 
پليس، بيمه ها و دادگاه ها براي کاهش اطاله 

 دادرسي از جمله برنامه  هاي پيش رو است. 

اژه ای: اعتماد مردم و قاضي به نظر پزشكي قانوني است

س���رويس شهرستان ها: معاون س���امت دامپزشکي گلستان بيماري 
»براکسي« بر اثر مصرف علوفه يخ زده را علت اصلي مرگ 160 رأس کل 

و ميش در پارك ملي گلستان اعام کرد.
محمدحسين مسلمي اظهار داشت: بعد از اعام تلف شدن تعدادي 
از کل و ميش هاي پارك ملي گلستان به اداره کل دامپزشکي، کارشناسان 
در منطقه حضور پيدا کردند و به بررس���ي هاي ميداني و نمونه گيري از 

اشه ها پرداختند. 
وي با اشاره به ارسال نمونه هاي اوليه به مرکز ملي تشخيص بيماري ها 
گفت: همان زمان مواردي درخصوص بروز برخي بيماري هاي همه گير از 
جمله ش���اربون و غيره مطرح ش���د. اما بعد از آن اتفاق، تلفات ديگري در 

کل و ميش ها در منطقه پارك ملي مشاهده نشد.
او ادامه داد: با توجه به شواهد موجود مطمئن بوديم که بيماري همه گير 
در منطقه رخ نداده و مرکز ملي تشخيص بيماري ها نيز علت مرگ کل و 

ميش هاي پارك ملي گلستان را بيماري » براکسي« اعام کرد. 
وي گفت:براکسي يک بيماري غيرواگير اما کشنده است و عامل آن 
نوعي باکتري بي هوازي است که به طور طبيعي تعداد محدودي از آن در 
دستگاه گوارشي نشخوارکنندگان وجود دارد اما بر اثر عواملي مانند خوردن 
علوفه يخ زده يا علوفه تيغ دار که در شکمبه حيوان ايجاد خراش و زخم 
مي کند؛ تکثير شده و توليد سم مي کند و در نهايت موجب مسموميت و 

مرگ حيوان مي شود. 
مس���لمي علت اصلي بروز اين بيماري را مصرف کل و ميش ها از 
علوفه يخ زده اعام کرد که سبب آسيب به دستگاه گوارش و در نهايت 

مرگ حدود 160 رأس از اين حيوانات شد. 

مصرف علوفه يخ زده عامل مرگ 160 رأس 
کل و ميش در پارک ملي گلستان اعام شد سرويس خبر:مديرکل پيشگيري هاي انتظامي و امنيتي 

معاون���ت اجتماعي و پيش���گيري از جرم قوه قضائيه از 
ناامن س���ازي 100 بازار خريد و فروش اموال مسروقه در 

کشور تا برچيده شدن کامل آنها خبر داد. 
رضا مسعودي فر، با اشاره به اين که برهم زدن بازارهاي 
خريد و فروش اموال مسروقه در سال 97 اجرا شده است، 
افزود: اينها بازارهايي هستند که به صورت غيررسمي شکل 
گرفته و س���ارقان و مالخرها به دور هم جمع مي شوند و 

اموال مسروقه را خريد و فروش مي کنند.
وي با اشاره به شناسايي بيش از 100 بازار مالخري در 
کل کشور گفت: برخي از اين بازارها با همکاري شهرداري ها 
و پليس آگاهي ناامن ش���ده است و امسال نيز تا حصول 
اطمينان از برچيده شدن اين محل هاي امن براي خريد و 

فروش اموال مسروقه ادامه خواهد يافت. 
شركت هاي ليزينگي غيرمجاز  

مدير کل پيش���گيري هاي امنيتي � انتظامي معاونت 
اجتماعي قوه قضائيه تاکيدکرد: شرکت هاي ليزينگي غير 
مجاز بيش از شرکت هاي مجاز فعاليت دارند که مشکات 
زيادي را به اقتصاد کشور تحميل مي کنند و بايد با جديت 

رصد شوند.
مس���عودي فر در نشست کارگروه ملي پيشگيري از 
جراي���م پولي بانکي افزود: قوانين متعددي وجود دارد که 
مکلف کرده فعاليت هر موسس���ه، صندوق يا شخصيت 
حقوق���ي که کاربانکداري انجام مي دهد، با نظارت بانک 
مرکزي باش���د، اما شاهد ظهور و بروز فعاليت موسسات 
غيرمجاز بوديم حتي اين موسسات کار بانکداري را هم انجام 
مي دادند. اين مستشار قضايي گفت: آخرين قانون تصويب 
شده در رابطه با فعاليت شرکت هاي ليزينگ، قانون برنامه 
ششم بود که زيرنظر بانک مرکزي فعاليت کنند، اما اخيرا 
ناجا اعام کرده است تعداد ليزينگ هاي غيرمجاز بيشتر از 
تعداد ليزينگ هاي مجاز است. در جلسه با وزارت جهاد 
کشاورزي اعام شد شرکت هاي تعاون روستايي با قدمت 
50 ساله کار تامين اعتبار و گاهي بانکداري انجام داده و 

مشکاتي را موجب مي شوند. وي گفت: بخش قابل توجه 
مشکات، موسسات غيرمجاز است و نبايد اين بستر فراهم 
شود تاصندوق ها، کار بانکي انجام دهندو کشور را دچار 

مشکل کنند و حاکميت با ماطفت مشکل را حل کند. 
نظارت بر بانک ها ضعيف است 

معاون وزير دادگستري در امور حقوق شهروندي هم 
دراين نشست با اشاره به اين که نظارت در بانک ها ضعيف 
اس���ت گفت: بر اساس حقوق شهروندي مردم حق دارند 

بدانند در بانک ها چه مي گذرد. 
محمود عباسي افزود: اجراي دولت الکترونيک بايد 
در عرصه هاي مختلف مشاهده شود و بحث شفافيت و 

نظارت همه حقوق شهروندي مردم است. 
معاون وزير دادگستري در امور حقوق شهروندي گفت: 
در سال هاي گذشته با چالش هاي زيادي در بحث موسسات 
مالي غيرمجاز مواجه شده ايم به طوري که هزينه هايي بر 
بودجه عمومي دولت تحميل کرد و سرريز اين مشکات 
را با وجود پرونده هاي متعدد در قوه قضائيه شاهد بوديم. وي 
افزود: تشکيل کارگروه ويژه براي پيگيري روند فعاليت هاي 

بانکي در کشور، اگرچه ديرهنگام، اما ضروري است. 
خأ هاي قانوني  

نماينده ديوان محاسبات کشورهم دراين نشست گفت: 
150هزار ميليارد تومان معوقه و مطالبات کان بانکي در 

دست چند نفر بدهکار است.
نخعي افزود: وجود اين بدهي هاي بانکي نشان مي دهد 
که س���امانه اي منسجم براي بررسي تسهيات گيرندگان 
وجود ندارد و اين بدهکاران به صورت مداوم تسهيات 

گرفته اند. 
وي گفت: اگر بدهکار بانک، امکان دريافت تسهيات 
از ساير بانک ها را نداشته باشد، شاهد چندين بار گرفتن 
تس���هيات توس���ط يک نفر با وجود معوقه هاي بانکي 
نمي بوديم. نخعي گفت: خاء هاي قانوني مانند بحث قانون 
ورشکس���تگي موجب شده است بدهکاران از اين حربه 

سود ببرند. 

برچيدن بازارهاي خريد و فروش اموال مسروقه  

سرويس خبر: دادگاه رسيدگي به اتهام هاي يکي از 
بدهکاران اصلي بانک سرمايه و 30 متهم ديگر در پرونده 

تخلفات بانک سرمايه هفته آينده برگزار مي شود. 
مسعودي مقام رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي 
به پرونده اخالگران و مفسدان اقتصادي با بيان اين خبر، 
افزود: »سيدهادي رضوي« و »احسان داويز« دو نفر از 
تسهيات گيرندگان بانک سرمايه و 29 نفر از مديران 

وقت اين بانک در اين دادگاه محاکمه مي شوند.
وي گفت: متهم رضوي بيش از 107 ميليارد تومان 

تسهيات از بانک سرمايه دريافت کرده است. 
مسعودي مقام ادامه داد:بر اساس کيفرخواست، اتهام 
رضوي اخال در نظام اقتصادي با اخذ تسهيات بانکي 

از طريق نامشروع است. 
پرونده بانک س���رمايه 400 متهم دارد و بر اساس 
مستندات پرونده بيش از 14 هزار ميليارد تومان از سرمايه 

فرهنگيان کشور به يغما رفته است.
27 اسفند سال گذشته اعضاي هيات مديره بانک 
س���رمايه، علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا 
توس���لي هرکدام به 20 سال حبس، تحمل 74 ضربه 
ش���اق در انظار عمومي و محروميت دائم از مشاغل 
دولتي محکوم ش���دند.در مرحله دوم رسيدگي به اين 
پرونده؛ حسين هدايتي و 10 متهم ديگر در 6 جلسه و 
در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخالگران 
ارزي و اقتصادي محاکمه شدند و هنوز حکم اين متهمان 

صادر نشده است. 
به گفته رسول امير قهرماني نماينده دادستان؛ اصل 
بدهي هدايتي 586 ميليارد تومان بوده که با احتس���اب 
سود پول، در حال حاضر به يک هزار و پانصد ميليارد 
و 600 ميليون تومان رسيده است که اين متهم فعا 15 

ميليارد تومان پس داده است. 

سرويس شهرستان ها:  کتيبه 
تاريخي سر در مسجد جامع لشت 
نش���ا که مربوط به دوران قاجاريه 

است سرقت شد.
مديرکل مي���راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري گيان   
با تاکيد بر اين که قدمت مس���جد 
جامع لش���ت نشا و کتيبه تاريخي 
به س���رقت رفته مربوط به دوره 
قاجاريه اس���ت گفت: اين مسجد 
ثبت ملي شد ولي کتيبه سر در آن 

ثبت نشده بود!
شهرود امير انتخابي با اشاره 
به اين که حدود 150 بناي تاريخي 
گيان در اختيار دستگاه هاي اجرايي 

محاکمه 31 متهم پرونده بانك سرمايه از هفته آينده  

 سرقت کتيبه تاريخي سر در مسجد جامع لشت نشا 
نظير شهرداري، اوقاف و امور خيريه 
است که اداره کل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري فقط بر 
آن ها نظارت دارد، افزود:قرار بود 
کتيبه تاريخي سر در مسجد جامع 
لشت نش���ا به صورت امانت به 
موزه رشت انتقال يابد اما با امضاي 

تفاهمنامه اي مسئوليت نگهداري و 
حفظ اين اثر تاريخي بر عهده هيات 
امناي مس���جد قرار گرفت.وي با 
اشاره به ارزش معنوي کتيبه سرقت 
شده گفت: از طريق مراجع قضايي 
پيگير سرقت کتيبه تاريخي سر در 

مسجد جامع لشت نشا هستيم. 

شركت ملى گا� �ير��
شركت مجتمع گا� پا��  جنوبي 

تقاضاي شمارة AD-9741882 مناقصة شمارة R1-98/005 شماره تقاضا و مناقصه 
خريد BASKET STRAINER-GASKET RUBBER )فقط محصوالت ساخت داخل قابل قبول مي باشد( شرح مختصر اقالم درخواستي 

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان -/450/000/000 ريال مي باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 
مبلغ برآورد مناقصه -/9/000/000/000 ريال پيش بيني مي گردد مبلغ برآورد مناقصه 

يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت 5659 ه�  مورخه 94/09/22 هيات وزيران نوع تضمين 
98/03/25تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط 

98/04/26آخرين مهلت ارائه پيشنهادات 
98/05/06 تاريخ گشايش پاكات فني 
98/05/20 تاريخ گشايش پاكات مالي 

استان بوشهر، عسلويه، منطقة ويژه اقتصادي انرژي پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز 1 � تداركات و امور كاالي پااليشگاه اول آدرس مناقصه گزار 
)تلفن: دشتي زاده 07731314335 فاكس 07737325410( كارشناس خريد و تلفن پاسخگويي به سؤاالت 

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه نمايند.

شماره مجوز: 735 . 1398آگهي فراخوان مناقصه عمومي 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

پااليشگا� ��� شركت مجتمع گا� پا��  جنوبي �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تامين نمايد: 
(��سا� ���مه � �سنا� ���يابي كيفي توسط مناقصه گر�� �لز�مي مي باشد)

� نوبت ���

فراخوان مناقصه يك مرحله اي 
(نوبت دّوم)

ش�ركت ش�هر� ها� صنعت�ي خر�س�ا� جنوبي 
��نظر���� مناقصه �جر�� ش����بكه تو�يع20كيلو�لت 
توس����عه ناحيه صنعتي سر�يا�1 �� �� طريق س����امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت با 
ش����ما�� فر�خو��2098001298000003 به شركت ����� �تبه بند� �� سا�ما� 

برنامه � بو�جه �� �شته تأسيسا� برقي ��گذ�� نمايد.
1� مشخصا� كا�: �جر�� شبكه تو�يع20 كيلو�لت توسعه ناحيه صنعتي سر�يا�1 

به طو� حد�� 4/5 كيلومتر
2� مي�ز�� تضمين ش�ركت �� مناقص�ه: مبلغ452/000/000 �يا�(چها�صد � 
پنجا� � �� ميليو� �يا�) مي باش����د كه مي بايس����ت به صو�� ي����ك يا تركيبي �� 
تضمين ها� موضو� بندها�(�ل����ف)� (�)� (�)� (�)� (�) � (�) ما�� 4 �يين نامه 
تضمين معامال� ��لتي مو�خه94/09/22 مصو� هيأ� محتر� ��ير�� ���ئه گر��. 
�� صو�� �نتخا� �جه نقد مبلغ به حسا� ش����ما�� 4001109806376406 با 
شما�� شبا IR 320100004001109806376406 نز� بانك مركز� جمهو�� 

�سالمي ���يز گر��.
3� مبلغ بر����: 9/036/375/662 �يا�(نه ميليا�� � سي � شش ميليو� � سيصد 
� هفتا� � پنج هز�� � شش����صد � ش����صت � �� �يا�) بر �سا� فهرست بها� �بنيه � 

تأسيسا� برقي سا�98 � �عتبا� پر��� �� محل �عتبا��� عمر�ني مي باشد.
به �ين قر����� تعديل تعلق خو�هد گرفت. ش����اخص مبنا� پيما� سه ماهه چها�� 

سا�97 مي باشد.
4� مد� �جر�� كا�: چها� ما�

5� �خري�ن مهلت تس�ليم پيش�نها�ها: ��� پنج شنبه 98/03/09 ساعت13:30 
مي باشد � پيشنها�ها� ��صله �� ��� شنبه 98/03/11 ساعت 8:00 �� محل سالن 
كنفر�نس شركت به نش����اني بيرجند � خيابا� شهيد محالتي � خيابا� هفتم تير � 

شركت شهر� ها� صنعتي خر�سا� جنوبي�  با�گشايي خو�هد گر�يد.
6� قيم�ت �س�نا� مناقص�ه: مبلغ1/000/000 �يا� مي باش����د كه بايد به حسا� 
تمركز �جو� ���مد ش����ركتها� ��لتي به ش����ما�� 4001109804019958 با 
ش����ما�� ش����با IR 820100004001109804019958 � شناس����ه ���ي����ز 
326109880294720811200000400000 ن����ز� بانك مركز� جمهو�� 
�سالمي ���يز � �سيد �� همزما� با تحويل �سنا� به �بيرخانه شركت تحويل گر��.

�� كليه پيمانكا��� ��جدش����ر�يط �عو� مي ش����و� جهت خريد �س����نا� مناقصه 
 �� تا�ي����خ �نتش����ا� ��لين �گه����ي تا پايا� �ق����ت ����� ��� ش����نبه 98/02/28 

به سايت www.setadiran.ir مر�جعه فرمايند.

آگهى مناقصه  عمومى 
ساخت گلخانه ( سازه گانيك با پوشش پالستيك ) 

ش�ركت كش�ا���� � ��مپر��� فجر �صفها� ( سهامى خا� ) �� نظر ���� 
نسبت به ساخت يك ��حد گلخانه �� س���طح 2688 متر مربع  �� طريق برگز��� 
مناقصه عمومى �قد�� نمايد � لذ� �� �شخا� � شركت ها� سا�ند� تو�نمند � باتجربه 
�� �ي���ن صنعت �عو� مى گ���ر�� جهت با��يد �� محل �ج���ر�� طر� � ��يافت 

�سنا�مناقصه به ���� �يل مر�جعه نمايند.  
محل �جر�� طر�  : شهرستا� ���ستا� � 500متر ماند� به پليس ��� ���ستا�– 

كاشا�� ��ستا� چها�ميل 
تا�يخ برگز��� مناقصه : 1398/3/1  ��� ساعت 9 صبح 

مهل�ت با��ي�د � �م�ا� ��ياف�ت �س�نا� مناقص�ه : ت���ا س���اعت 13  
مو��1398/02/30

مهلت ���ئه پيشنها� : �� تا�يخ �نتشا� �گهى تا ساعت  8 صبح مو��1398/02/31  
مح�ل برگ�ز��� مناقصه : شهرس���تا� نطنز � كيلومتر 15 ج���ا�� قديم نطنز 

مو�چه خو��� ��ستا� �حمت �با�  
تلفن : 54335314- 031          فاكس : 54335313- 031

آگهي دعوت اعضاي سهامداران به تشكيل جلسه هيأت مديره و مجمع عمومي عادي 
شركت اميد آريا دارو

�گهي �عو� �� �عضا� هيأ� مدير� � سهامد���� شركت �ميد ��يا ���� سهامي خا� به شما��4505 
جهت تش���كيل جلسه هيئت مدير� � مجمع عمومي عا��. بدينوس���يله �� كليه �عضا � هيئت مدير� 
� س���هامد���� ش���ركت �عو� مي ش���و� تا �� جلس���ه هيأ� مدير� � مجمع عمومي عا�� كه �� 
س���اعت12 مو�خه 98/3/1 به ����: ���بيل � جا� جم نرسيد� به صد��سيما جنب �نبا� محيا ���� 

كدپستي56179340000 � با تلفن04533823354 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� �عضا � تعيين س���مت هيأ� مدير� 2� �نتخا� با��س���ين 3� �نتخا� 

هيئت مدير� شركت���نامه كثير�النتشا�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان سهام شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام)

به شماره ثبت531 و شناسه ملي 10861934614
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �يش���ا� 
�عو� مي شو�� تا با همر�� ��شتن �صل ��قه سها� � يا �عالميه خريد سها�� 
�صل كا�� ملي� صرفا �كالتنامه �سمي � محضر� (بر�� �شخا� حقيقي) 
� معرفي نامه معتبر با �مضا� مجا� (تعهد���) � مهر شخص حقوقي (بر�� 
�شخا� حقوقي) � همچنين كپي بر�بر �صل شد� شناسنامه �كا�� ملي 
�شخا� حقيقي � نمايندگا� �شخا� حقوقي با عنايت به �لز�� ����� ثبت 
شركت ها � موسس���ا� غيرتجا��� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه 
�ين شركت� كه �� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 1398/02/31 �� 
محل شركت صنايع ش���ير �ير�� به نشاني: تهر��� خيابا� �فريقا� نرسيد� 
 به چها���� حقاني(جها� كو��)� نبش خيابا� بيس���ت � سو�� پال�60

سالن �جتماعا� طبقه منفي يك تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. 
متذكر مي شو� �كالتنامه عا�� سهامد���� حقيقي (غيرمحضر�) به �ليل 
عد� �مكا� �حر�� �عتبا� � صحت �عطا� �كالت� قابل پذير� نخو�هد بو�.

�ستو� جلسه:
- �ستما� گز��� فعاليت هيأ� مدير� � گز��� با��� قانوني � حسابر� 

مستقل شركت بر�� عملكر� سا� مالي منتهي به 1397/12/29
- بر�س���ي � �تخا� تصميم ��جع به صو�� ها� مالي� شامل تر��نامه � 

حسا� سو� � �يا� منتهي به 1397/12/29 � سو� قابل تقسيم
- �نتخ���ا� حس���ابر� � با��� قانون���ي �صل���ي � علي �لبد� بر�� 

سا� مالي1398 � تعيين حق �لزحمه �يشا�. 
- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� سا� مالي 1398.

- تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف � پا��� هيئت مدير�.
- �تخا� تصميم نس���بت به ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي 

هيأ� مدير� عا�� ساالنه مي باشد.
شركت شير پاستو�يز� پگا� خر�سا� (سهامي عا�)

آگهي دعوت به مجمع فوق العاده 
صاحبان سهام شركت شيرپاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام) 

به شماره ثبت 531 و شناسه ملي 10861934614 
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �يش���ا� 
�عو� مي شو�� تا با همر�� ��شتن �صل ��قه سها� � يا �عالميه خريد سها�� 
�صل كا�� ملي� صرفا� �كالتنامه �سمي � محضر� (بر�� �شخا� حقيقي) 
� معرفي نامه معتبر با �مضا� مجا� (تعهد ���) � مهر شخص حقوقي (بر�� 
�شخا� حقوقي) � همچنين كپي بر�بر �صل شد� شناسنامه � كا�� ملي 
�شخا� حقيقي � نمايندگا� �شخا� حقوقي با عنايت به �لز�� ����� ثبت 
شركت ها � موسسا� غيرتجا��� �� جلسه مجمع فو� �لعا�� �ين شركت� 
كه �� ساعت 11 صبح ��� سه شنبه مو�� 1398/02/31 �� محل شركت 
صنايع شير �ير�� به نشاني: تهر��� خيابا� �فريقا� نرسيد� به چها���� حقاني 
(جها� كو��)� نبش خيابا�  بيست � س���و�� پال� 60 � سالن �جتماعا� 
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تنه���ا یک نماینده از تیم های 
ایرانی موف���ق به عبور از مرحله 
گروهی و صعود به مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان شد تا بدترین نتیجه 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا برای چهارمین بار در شکل 
جدید این مسابقات رقم بخورد.

به گزارش ایس���نا، بازی های 
پنجم مرحله گروهی فصل ۲۰۱۹ 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب 
برگزار ش���د و صعود ذوب آهن 
ب���ه دور بعدی ای���ن رقابت ها 
مس���جل شد. با حذف استقال و 
پرس���پولیس در این مرحله، تیم 
علیرض���ا منصوریان تنها نماینده 
ایران در مرحله یک هش���تم نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.
از سال ۲۰۰۹ که شکل جدید 
لیگ قهرمانان آس���یا تغییر کرد و 
از ه���ر گروه ۲ تیم به مرحله بعد 
صعود می کردند، این بدترین آمار 
نمایندگان فوتبال ایران در آس���یا 
است که برای چهارمین بار اتفاق 
افتاد. پیش از امسال، در سال های 
۲۰۱۴، ۲۰۱۳ و ۲۰۰۹ ای���ن اتفاق 
برای تیم های ایرانی رخ داده بود. 
در سال ۲۰۰۹ این پرسپولیس بود 
که توانسته بود تنها نماینده سربلند 
ایران در دور گروهی باش���د. در 
س���ال ۲۰۱۳ استقال توانست به 
دور حذفی صعود کند و س���ال 
۲۰۱۴ نیز نوبت فواد خوزستان 
بود که تنها نماینده ایران در مرحله 

حذفی این رقابت ها باشد.
شکس���ت ناپذیر  ذوب آهن 
منصوریان، در آسیا در گروهی که 
شامل تیم های الزورا ی عراق، النصر 
عربستان و الوصل امارات می شد 
توانست صعود کند. پرسپولیس و 
استقال که دیگر نمایندگان ایران 
بودن���د قافیه را به رقبای قدرتمند 
و متمول خود باختند و در حالی 
ک���ه هنوز یک بازی به پایان دور 
گروهی مانده حذفش���ان از این 

مسابقات قطعی شد.
در ای���ن بین اس���تقال و 
پرسپولیس با ۵ صعود رکورددارند 
و پ���س از آن نیز ذوب آهن با ۴ 
و س���پاهان با ۲ صعود به مراحل 
حذفی در رده ه���ای بعدی قرار 
دارند.تیم های تراکتورسازی، نفت 
تهران، فواد خوزستان، مس کرمان 
و استقال خوزستان نیز هر کدام 
یک ب���ار موفق به صعود از گروه 
خود شده اند.لیست تیم های صعود 
ک���رده ایرانی به مرحله حذفی از 
س���ال ۲۰۰۹ در شکل جدید لیگ 

قهرمانان آسیابه شرح زیر است:
سال ۲۰۰۹: پرسپولیس

س���ال ۲۰۱۰: م���س کرمان  
ذوب آهن و استقال

س���ال ۲۰۱۱: س���پاهان و 
ذوب آهن

سال ۲۰۱۲: استقال، سپاهان 
و پرسپولیس

سال ۲۰۱۳: استقال
سال ۲۰۱۴: فواد خوزستان

سال ۲۰۱۵: پرسپولیس و نفت 
تهران

سال ۲۰۱۶: تراکتورسازی و 
ذوب آهن

پرسپولیس،  س���ال ۲۰۱۷: 
استقال و استقال خوزستان

س���ال ۲۰۱۸: پرسپولیس و 
استقال

سال ۲۰۱۹: ذوب آهن
منصوری��ان: ج��ای خالی 
 اس��تقال و پرس��پولیس را پر 

می کنیم
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
ایران گفت:باید اعتراف کنم که در 
نیمه دوم الزورا بازی را از دست 
ما خارج کرد. ۲ بریک هم عقب 
افتادیم اما خوش شانس بودیم که 

بازی را به تساوی کشاندیم.
به گزارش خبرگزاری فارس 
علیرضا منصوریان بعد از تساوی 
۲ بر ۲ مقابل الزورا عراق و صعود 
به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 
آس���یا گفت: بازی بسیار خوب و 
با کیفیتی بود. تماشاگران از دیدن 
این بازی لذت بردند. باید اعتراف 
کن���م که در نیمه دوم الزورا بازی 
را از دس���ت ما خ���ارج کرد. ۲ 
بریک هم عقب افتادیم اما خوش 
شانس بودیم که بازی را به تساوی 
کش���اندیم و به مرحله بعد صعود 

کردیم.اعتقاد دارم تیم های غرب 
آسیا معموا فیزیکی است و فوتبال 
عراق هم بیش���تر فیزیکی است.  

الزورا هم محکم بازی کرد.
س���رمربی تیم ذوب آهن در 
مورد کیفیت فنی تیمش گفت: تیم 
خوبی داریم و راه سختی در پیش 
داریم. در این مس���یر باید خیلی 
بهتر باش���یم برای اینکه به مراحل 
باات���ر صعود کنیم و حرفه ای تر 
رفت���ار کنیم. هنوز هیچ چیز تمام 
ش���ده نیست. بازیکنان ما در نیمه 
دوم کمی سهل انگاری کردند اما 

خودشان آن را جبران کردند.
منصوریان تصریح کرد: بازی 
ب���ا النصر که در کربا داریم برای 
سرگروهی اس���ت. می خواهیم 
سرگروه ش���ویم و برای ما مهم 
است که النصر را ببریم و به عنوان 

صدرنشین صعود کنیم.
وی در مورد اینکه استقال 
و پرس���پولیس حذف شده گفت: 
تاش می کنیم جای خالی استقال 
و پرسپولیس را پر کنیم کار سختی 
پیش رو داریم و با قدرت در لیگ 

قهرمانان آسیا حاضر شویم.
سرمربی ذوب آهن در پایان 
 گفت: به فوتب���ال عراق تبریک 
م���ی گویم که هواداران و مردم با 
 تمام وجود تیم ش���ان را تشویق 
م���ی کنند به دور از اتفاقات پایان 
بازی که شاید برخی مواقع طبیعی 
است فکر می کنم عراق می تواند 
یکی از مدعیان فوتبال باشگاهی 
در آسیا باشند. زیرا کیفیت بازیکنان 
و ش���وق و اشتیاق تماشاگرانش 
خوب است و فقط ایران و عراق 
است که چنین تماشاگرانی دارند 
و باید نهایت استفاده را از پتانسیل 

تماشاگرانش استفاده کند.
احتم��ال تغییر مکان بازی 
ذوب آه��ن ب��ا النصر از کربا 

به دوبی
سخنگوی باشگاه ذوب آهن 
می گوید ش����هر کربا با توجه به 
مسائل فرهنگی به عنوان میزبان 
با الزورا انتخاب شد اما با توجه 
به مش����کاتی که ایجاد شده بود 
برگ����زاری بازی با النصر در این 

شهر نیازمند بررسی است.
احمد جمشیدی، سخنگوی 
باشگاه ذوب آهن، در گفت و گو 
با ایس����نا و درباره حواشی ایجاد 
شده در بازی این تیم برابر الزورا 
عراق اظهار کرد: ما ش����هر کربا 
را از نظ����ر بعد فرهنگی به عنوان 
میزبان انتخاب کردیم که از لحاظ 
روحی باعث تقویت تیم شود و 
خیلی مسائل دیگر که در هیأت 
مدیره درباره آن ها بحث شد. ساز 
و کار هم فراهم شد و تعدادی از 
مسئوان باشگاه هفته گذشته به 
کربا رفتند و زمینه سفر را فراهم 

کردند که بازی خوبی برگزار شود. 
متأسفانه مشکاتی پیش آمد که 
باید موض����وع برگزاری بازی با 
النصر در کربا را مجدداً بررسی 

کنیم.
او ادام����ه داد: این طور که به 
م����ا اطاع دادند بعد از بازی هم 
مشکات بیشتر بوده است. آقای 
آذری یک پیام برای هیأت مدیره 
فرستاد که با توجه به این مسائل 
و مشکات و همچنین بازی آینده 
ما برابر النصر عربس����تان که قرار 
اس����ت در کربا برگزار شود، ما 

باید چه کار کنیم؟
وی ادام����ه داد: باید زمینه را 
فراهم کنیم و احتمال تغییر مکان 
بازی وجود دارد. در این خصوص 
در جلس����ه آینده هیأت مدیره 
تصمیم گی����ری می کنیم. احتمال 
تغیی����ر مکان ب����ازی ما با النصر 
عربس����تان زیاد است و احتمااً 
بازی را در باش����گاه ایرانیان دبی 
برگزار می کنیم که با ما همکاری 

خیلی خوبی داشتند.
جمش����یدی در پاسخ به این 
پرس����ش که آیا باشگاه ذوب آهن 
قصد دارد از تیم عراقی شکایت 
کند یا خیر؟ بیان کرد: آقای آذری 
برمی گردد و ما یک جلسه سریع 
تش����کیل می دهیم و اگر بنا باشد 
کاری انجام دهیم س����ریعاً اقدام 
می کنیم. البته از طرفی ناظر بازی 
ه����م صحنه ها را دیده و گزارش 
می کند. در عین حال اگر نیاز به 
اقدام ما باشد سریعاً اقدام می کنیم. 
ما باید از حق باشگاه دفاع کنیم.

ذوب آه��ن ب��ه دنب��ال 
سرگروهی

تیم فوتب����ال ذوب آهن به 
لطف تساوی ۲-۲ در خانه الزورا 
نه تنها صعودش به مرحله بعدی 
لیگ قهرمانان را قطعی کرد بلکه 
صدرنش����ینی اش را هم بس����یار 

محتمل کرد.

به گ����زارش خبرنگار مهر 
ذوب آهن در پایان هفته پنجم این 
رقابتها با ۱۱ امتیاز در صدر جدول 
قرار گرفت و النصر عربستان که 
توانست  الوصل امارات را مغلوب 
کن����د، با ۹ امتیاز در رده دوم قرار 
گرفت.صعود ذوب آهن و النصر 
به مرحله بعدی این رقابتها قطعی 
شد و دو تیم می بایست در هفته 
پایانی برای سرگروهی با هم دیدار 

کنند.
شانس ذوب آهن به مراتب 
برای صدرنشینی در گروه نخست 
بیشتر از النصر است چون نماینده 
عربستان تنها در صورت پیروزی 
در ای����ن بازی امتیازاتش از ذوب 
آهن بیشتر می شود و هر نتیجه ای 
به جز پیروزی النصر، ذوب آهن 
را سرگروه گروه اول این مسابقات 
می کند. هدفی که س����بز پوشان 
اصفهان ب����ا جدیت آن را دنبال 

می کنند.
امتیازات ذوب آهن بیشتر از 

مجموع امتیازات سرخابي ها
در س����الی که سرخابی های 
ته����ران ناکامی های خود در لیگ 
قهرمانان آس����یا را تکمیل کردند  
ذوب آه����ن جور این دو تیم را 
کش����ید و با شایستگی به مرحله 

بعدی آسیا صعود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته 
پنجم لیگ قهرمانان آس����یا برای 
تیم های ایرانی تعیین کننده بود و 
تکلیف هر سه نماینده کشورمان 
در پایان این هفته مشخص شد.

در حال����ی که اس����تقال و 
پرسپولیس در پایان هفته پنجم از 
صعود به مرحله بعدی باز ماندند 
ذوب آهن صعودش را به مرحله 

بعدی قطعی کرد.
اتفاق جالبی که در رقابتهای 
این فصل آسیا افتاد، امتیازات سه 
تیم ایرانی در این مس����ابقات و 
مقایسه نحوه امتیاز گیری آنها بود. 

در پایان هفته پنجم پرسپولیس ۴، 
استقال ۵ و ذوب آهن ۱۱ امتیاز 
به دست آوردند. جمع امتیازات 
دو تیم استقال و پرسپولیس )۹( 
کمتر از امتیازات ذوب آهن است 
و همین مقایس����ه کوچک نشان 
دهنده موفقیت بزرگی است که 
نماینده اصفهانی کشورمان در آسیا 

به دست آورده است.
مهاج��م ذوب آهن آخرین 

دیدار تیمش را از دست داد
مهاجم تی����م فوتبال ذوب 
آه����ن با اخطاری که مقابل الزورا 
گرفت، دی����دار آخر تیمش در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان را 

از دست داد.
به گ���زارش خبرنگار مهر 
اوس���اگونا مهاجم اهل کش���ور 
نیجریه تیم ذوب در بازي مقابل 
ال���زورا از داور بازی کارت زرد 
گرفت و دو اخطاره ش���د.بدین 
ترتیب مهاجم ذوب آهن آخرین 
بازی گروهی تیمش مقابل النصر 
عربستان را از دست داد. دو تیم 
ذوب آهن و النصر در حالی باید 
در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا با النصر دیدار کند 
ک���ه صعود هر دو تیم به مرحله 
بعدی لیگ قهرمانان آسیا قطعی 
شده است و باید برای سرگروهی 

با هم دیدار کنند.
درخواست باشگاه عراقي از 

کنفدراسیون فوتبال آسیا
باشگاه الزوراء عراق خواستار 
محرومی����ت مدافع ذوب آهن از 

AFCشد.
 به گزارش خبرگزاری فارس 
تیم فوتبال ذوب آهن در پنجمین 
دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آس����یا در اولین شب ماه رمضان 
در ورزش����گاه بین المللی کربا 
به دی����دار الزورا عراق رفت که 
بازی با نتیجه مساوی ۲ بر ۲  به 

پایان رسید.
تماش����اگران عراقی که در 
دقیقه ۹۱ ب����ازی برده را باختند 
جو ورزشگاه را متشنج کردند و 
داور ه����م بازی را قطع کرد و به 
دلی����ل نبود امنیت ۴ دقیقه پایانی 
بازی ادامه پیدا نکرد! یک تماشاگر 
عراقی قاس����م حدادی فر کاپیتان 

ذوب آهن را کتک زد!
داور بع����د از چن����د دقیقه 
بازی را از س����ر گرفت و در ابتدا 
فخرالدینی را به دلیل اینکه سنگ 
پرتاب شده از سوی تماشاگران 
عراق����ی را به س����مت خود آنها 
پرت����اب کرده بود را اخراج کرد.

باش����گاه الزوراء عراق به خاطر 
برخ����ورد  فخرالدینی با هوادار 
عراقی و اهانت به تماشاگران این 
تیم از کنفدراس����یون فوتبال آسیا 

خواستار محرومیت او شد.
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اخبار كوتاه خارجي

کلوپ: این برد قابل وصف نیست
سرمربی لیورپول پس از پیروزی تاریخی مقابل 
بارسلونا گفت: من احساس شادی زیادی دارم چون 
مقابل بهترین تیم دنیا بازی کردیم و پیروزی سختی به 
دست آوردیم.به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال 
بارس����لونا در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا در ورزشگاه آنفیلد میهمان لیورپول بود. 
لک لک ها در این بازی کامبکی فوق العاده داشتند و 
باخت ۳ بر صفر را با نتیجه ۴ بر صفر جبران کردند تا 
یک صعود  تاریخی رقم بزنند.یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول پس از این 
برد تاریخی گفت: این بازی از تحمل ما خارج بود. من احساس شادی زیادی 
دارم چون مقابل بهترین تیم دنیا بازی کردیم و پیروزی سختی به دست آوردیم. 

پیروزی بدون دریافت گل واقعا عالی بود و نمی توانم توصیف کنم.
بازتاب صعود لیوپول به فینال اروپا در رسانه های جهان

رس����انه های ورزشی جهان به بازگشت خیره کننده لیورپول در دیدار برابر 
بارسلونا در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پرداختند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آس، اتفاقی باورنکردنی رخ داد. لیورپول توانست شکست ۳ بر صفر 
برابر بارسلونا را با پیروزی ۴ بر صفر در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا جبران کند و راهی فینال ش����ود. عملکرد تیم یورگن کلوپ از 
نگاه رسانه های جهان پنهان نماند و به همین خاطر سایت هر رسانه ای را که 
باز می کردید به این بازگشت تاریخی اشاره کرده بود. یک نتیجه تاریخی بود و 

کابوس دوباره ای برای بارسلونا.
اوله: ضربه قرن

نشریه آرژانتینی به شایستگی لیورپول اشاره کرد و نوشت: لیورپول اجازه 
کار به لیونل مسی نداد و بازیکنی را کنار زد که فرا زمینی بود. لیورپول یک 
کار غیرممکن کرد. این تیم بر خاف پیش بینی ها عمل کرد. وحشتناک، معجزه 

آسا، خاص، فوق العاده و...
کارین: برای بارسلونای مسی تکرار یک فیلم ترسناک بود

دیگر رسانه آرژانتینی به مسی اشاره کرد و نوشت: تکرار یک فیلم ترسناک 
بود. صورت س����تاره آرژانتینی مانند چهره اش در تیم ملی بود. واکنش����ی وجود 
نداشت. نه مسی و نه تیمش. لیورپول تیم بزرگی است که می دانست چگونه 

تاریخ سازی کند. این تیم بار دیگر نامش را در تاریخ ثبت کرد.
گاردین: یک شب نزدیک به قله آنفیلد

نشریه انگلیسی به معجزه نوکمپ اشاره کرد و نوشت: بارسا یک بار شکست 
۴ بر صفر مقابل پاری سن ژرمن را با پیروزی ۶ بر یک در بازی برگشت جبران 

کرد. اکنون در طرف دیگر بود و آن را احساس کرد.
این رسانه در ادامه به تمجید تیم کلوپ پرداخت و نوشت: از همه شب های 

فوق العاده آنفیلد این شب را باید کجا قرار داد؟ باید نزدیک قله باشد.
سان: قدرت به سکوت واداشتن لیورپول اکنون به افسانه تبدیل شده است

دیگر رسانه انگلیسی بازی لیورپول را فوق العاده خواند و نوشت: اگر لیورپول 
بتواند فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود مردان این تیم جاودان خواهند شد.

این نشریه به اندی رابرتسون هم اشاره کرد و نوشت: او شانس آورد که 
پس از ضربه به مسی اخراج نشد.

فرانس فوتبال: غیرقابل تصور، هیجان انگیز، افسانه ای
نشریه فرانسوی به انتقاد از بارسلونا پرداخت و از لیورپول تمجید کرد. 
این سایت نوشت: کامًا شکست خورده. بارسلونا پس از تحقیر در رم دومین 
شکست پیاپی اش را در لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرد. این بازی در تاریخ فوتبال 
ثبت خواهد شد. لیورپول بدون صاح و فیرمینو توانست یک کامبک افسانه ای 

به لطف دبل جورجینیو فاینالدم و اوریگی داشته باشد.
اکیپ: مهیج

نشریه ای فرانسوی نوشت: رؤیای غیرممکن به واقعیت تبدیل شد. لیورپول 
بعد از یک بازی قهرمانانه در آنفیلد بارسلونا را شکست داد.

گاتزتا: واقعاً اتفاق افتاد
رسانه ایتالیایی کامبک رم را در سال گذشته یاد آوری کرد و نوشت: برای 
آنفیلد یک رؤیا بود. زمانی که بعد از ۹۰ دقیقه نخست همه چیز از دست رفته 

به نظر می رسید و همه انتظارها مدفون شده بود، واقعاً اتفاق افتاد.
میرر: آنفیلد به سردرد بارسلونا تبدیل شده بود

نشریه ای انگلیسی به اهمیت عملکرد گلزنان لیورپول و حضور کم رنگ 
لوئیس سوارس و بازی بد فیلیپ کوتینیو اشاره کرد. همچنین جو عجیب آنفیلد 
را از یاد نبرد. این رسانه نوشت: هواداران لیورپول قبل از شروع بازی نشان داده 
بودند که قرار است جو وحشتناکی را ایجاد کنند. هواداران این جو ترسناک را 
در همه لحظات نگه داشتند و آن به یک سردرد برای بارسلونا تبدیل شد که 

باعث شد اشتباه های جبران ناپذیری در دو نیمه کند.

اخبار كوتاه داخلی

شکس�ت دوم تیم ملی فوتس�ال بانوان مقابل روس�یه
تیم ملی فوتسال بانوان در دومین بازی خود در تورنمنت چهارجانبه 
روسیه شکس���ت خورد.به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه 
فوتسال به میزبانی روسیه در حال برگزاری است. تیم ملی فوتسال بانوان 
در دومین دیدار مقابل میزبان صف آرایی کرد و در پایان با نتیجه ۲ بر 
صفر شکس���ت خورد.ملی پوشان در بازي قبلي نیز شکست سنگین ۷ 
بر یک مقابل تیم پرتغال، نایب قهرمان اروپا را متحمل شدند.تیم ملی با 
هدایت علی رعدی در تورنمنت چهارجانبه روسیه حضور دارد و امروز 

در آخرین دیدار برابر اسپانیا به زمین خواهد رفت.
همدردی حس�ن یزدانی با  رقیب آمریکایی

حس���ن یزدانی آزادکار وزن ۸۶ 
کیلوگرم کشورمان با دیوید تیلور رقیب 
آمریکایی خود ابراز همدردی کرد.به 
گزارش ایسنا، دیوید تیلور دارنده مدال 
طای کش���تی آزاد جهان در وزن ۸۶ 
کیلوگرم، در جریان مسابقاتی تحت 
عن���وان "Beat the Street" که در 
ش���هر نیویورک برگزار شد، از ناحیه 
زانو با مصدومیت نسبتاً شدید روبرو 
شد و به مسابقه ادامه نداد.پس از این 
اتفاق حسن یزدانی قهرمان المپیک و 
جهان و حریف تیلور با انتشار پیامی 
در صفحه اینس���تاگرام خود نوشت: 
"دیوید امیدوارم که مصدومیتت جدی 
نباشد و دعا می کنم که هرچه سریع تر بهبود پیدا کنی."این اقدام یزدانی، 
مورد توجه برخی کشتی دوستان آمریکایی قرار گرفته و به ستایش از 

حرکت جوانمردانه یزدانی پرداخته اند.
فرنگی کاران اعزامی به جام تورلیخانوف مش�خص ش�دند

اسامی فرنگی کاران اعزامی به جام تورلیخانوف در قزاقستان مشخص 
شد.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فدراسیون کشتی، تیم منتخب 
کش���تی فرنگی کشورمان در راستای برنامه های آماده سازی خود برای 
شرکت در رقابت های جهانی قزاقستان و گزینشی المپیک، روزهای ۴ و 
۵ خردادماه در تورنمنت بین المللی جام تورلیخانوف قزاقستان در شهر 
آلماتی شرکت می کند.اسامی تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای 

حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام و پیام بویری

۸۷ کیلوگ���رم: یوس���ف قادریان، رامین طاه���ری، مهدی فاح و 
محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: محمد یگانه و آرمان علیزاده
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی
سرمربی و سرپرست: محمد بنا

مربیان: ایرج اسفندیاری فر و رسول جزینی
داور: محمود مدبر

معنوی نژاد:والیبال را در خارج از کش�ور ادامه می دهم
لژیونر والیبال با بیان اینکه سال آینده 
هم خارج از کش���ور به والیبالش ادامه 
می دهد، گفت: امیدوارم با عملکرد خوب 
تیم ملی در مسابقات دل مردم را شاد کنیم.

محمد جواد معنوی نژاد در گفتگو با مهر 
پس از بازگشت از ایتالیا و ملحق شدن 
به تمرینات تیم ملی گفت: شرایط خوبی 
دارم و همه چیز در اردوی تیم ملی خوب 

است. امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی در مسابقات پیش رو برای تیم ملی 
کسب کنیم.ملی پوش والیبال درباره شرایط لیگ ایتالیا گفت: مانند سال 
گذشته لیگ ایتالیا پر فشار و حتی سخت تر بود. بازیکنان زیادی به لیگ 
تزریق شده بودند. تیم ما )ورونا( نیز شرایط خوبی داشت. انتظار داشتیم 
تیم لوبه را شکس���ت دهیم اما نش���د و حاا این تیم در فینال مسابقات 
حضور دارد که نشان می دهد تیم خوبی است.وي افزود:در حال حاضر 
مصدومیتی ندارم و شرایطم خوب است. با تمریناتی که انجام می دهم 

ان شااه با آمادگی بیش تر به تیم ملی کمک می کنم.

صعود ارزشمند ذوب آهن در بدترين سال نتيجه گيري سرخابي ها

 فاطمه هاشمی :پروژه »تهران؛ پایتخت دیابتی«؛ امسال 
در تهران اجرا می شود 

مدیرعامل بنیاد بیماری های خاص با اعام این که در 
حال ساخت مرکز سرطان در تهران و ساخت یک بیمارستان 
جنرال در منطقه مسگرآباد هستیم ،اقدامات انجام شده جهت 

دارو و درمان بیماران خاص را تشریح کرد.
فاطمه هاشمی در نشست خبری به مناسبت بیست و 
س����ومین سالگرد تاسیس بنیاد بیماری های خاص گفت: در 
سال گذشته وضعیت دیالیز نامناسب شد،اما توانستیم با توزیع 
۱۲۶دستگاه دیالیز در سراسر کشور از این بحران جلوگیری 
کنیم. در عین حال طبق هماهنگی هایی که با وزارت بهداشت 
انجام دادیم، طوری برنامه ریزی شده که با توجه به شرایط 

تحریم ها هم در این حوزه دچار مشکل نشویم. 
وی با بیان اینکه در س����ال قبل اقدامات زیادی برای 
بیماران اختال اوتیسم انجام شد، افزود:ما مشکات بیماران 
را پیگیری می کنیم و با رایزنی با س����ازمان های ذیربط سعی 
می کنیم مشکات شان را رفع کنیم. از طرفی با صحبت هایی 
که با سازمان برنامه و بودجه انجام می دهیم، سعی می کنیم 
بودجه مختص این بیماران را افزایش دهیم؛ به طوری که در 
گذشته بودجه بیماران خاص زیر دو میلیارد بود، اما در حال 

حاضر باای ۳۰۰میلیارد تومان است .
هاشمی با بیان اینکه البته بنیاد امور بیماری های خاص 
نیز در حوزه فرانش����یز دارویی بیماران خاص به آن ها کمک 
می کند، گفت: س����الیانه بین ۳۰تا ۵۰هزار نفر بار بیمار به ما 
مراجعه  و خدمات رایگان دریافت می کنند. در عین حال با 
توسعه کمک های خیرین به بنیاد مراکز درمانی را هم در جنوب 
و شرق تهران و شهرهایی مانند رفسنجان، شهر بابک، بجنورد 
و…ایجاد کرده ایم و مراکزی را هم در حال ساخت داریم.

وی با اشاره به برنامه های پیش روی بنیاد بیماری های 
خاص گفت: دو اقدام بزرگ را در دس����تور کار داریم، یکی 
س����اخت مرکز سرطان اس����ت که امیدواریم تا شهریورماه 
ساختمانش را به ما تحویل دهند تا بتوانیم آن را تجهیز کنیم. 
این پروژه بالغ بر ۶۰۰میلیارد تومان هزینه می برد ،همچنین در 
حال ساخت یک بیمارستان جنرال در منطقه مسگرآباد هستیم 
که در این بیمارس����تان به بیماران خاص به صورت رایگان 
ارائه خدمت خواهد شد. در عین حال در حال ساخت دو 
نقاهتگاه برای بیماران ام اس و مبتا به س����رطان هستیم که 
یکی از آن ها ۸۰درصد پیشرفت داشته و یکی هم در حال 

دیوارچینی است.

هاشمی با اشاره به اقدامات آموزشی بنیاد بیماری های 
خاص گفت: طرح ایجاد ۱۰۰مطب دیابتی را از سه سال قبل 
آغاز کردیم و حاا که به این هدف رسیده ایم در حال حاضر 
هدف گذاری مان ایجاد ۱۰۰۰مطب دیابتی در کشور است که 
بیماران دیابتی می توانند با مراجعه به این مراکز آموزش های 

مرتبط را دریافت کنند.
وی درباره وضعیت دارویی بیماران خاص با توجه به 
شرایط تحریم  گفت: تا امروز در حوزه داروهای این بیماران 
دچار مشکل حادی نشده ایم. البته مشکات مقطعی وجود 

داشت که با کمک وزارت بهداشت رفع شدند .
هاشمی درباره برخی اظهارات مبنی بر مشکاتی در تأمین 
ملزومات مصرفی تزریق خون بیماران تااسمی و همچنین 
دریافت وجه در قبال ارائه فیلتر تعویض خون به این بیماران 
گفت: همه بیماران تااسمی تحت پوشش بیمه قرار دارند و 
نباید بابت ملزومات مصرفی پولی پرداخت کنند، اما از آنجایی 
ک����ه تعرفه ه����ا در این حوزه پایین آمده برخی مراکز ممکن 
است از بیماران وجه دریافت کنند. به عنوان مثال تعرفه ای 
که به یک بیمار تااسمی اختصاص داده می شود نزدیک به 
۱۲۰هزار تومان است، اما هزینه این بیمار بین ۲۷۰تا ۳۰۰هزار 
تومان برآورد می ش����ود. بنیاد بیماری های خاص تاکنون یک 
ریال هم از بیماران وجه دریافت نکرده، اما در برخی مراکز 

ممکن است این اتفاق بیفتد .
هاش����می با اش����اره به ایجاد یک کمیته راهبردی برای 
مبتایان به اختاات اوتیسم از سوی بنیاد بیماری های خاص 
اظه����ار کرد: طبق آمارها یک درصد جامعه مبتا به اختال 
اتیسم هستند؛ این در حالی است که در کشور ما ۵۰۰۰نفر 
از این افراد خدمات دریافت می کنند. یعنی معلوم نیست که 
۷۰۰هزار نفر مبتا به اوتیسم باقی مانده چه می کنند. ما پیگیر 

این موضوع هستیم.
وی با اشاره به اقدام دیگر بنیاد بیماری های خاص در 
حوزه دیابت گفت: امس����ال قرار است برنامه ای را با عنوان 
»تهران؛ پایتخت دیابتی« اجرا کنیم. در این برنامه قرار است 
در خانه های سامت شهرداری آموزش های مرتبط با سبک 
زندگی ارائه ش����ود و مردم به ورزش، استفاده از فضای سبز 
و…ترغیب شوند. همچنین در حال ایجاد اپلیکیشنی هستیم 
که افراد بدانند نزدیک ترین مرکز دیابت به آن ها کجاست و با 

رویدادهای مرتبط با دیابت آشنا شوند.

 استفاده غیرقانونی از لوگوی سازمان غذا و دارو
 در تبلیغات ماهواره ای 

س���خنگوی س���ازمان غذا و دارو گفت: مجوزی 
برای اس���تفاده از لوگوی این سازمان برای تبلیغ هیچ یک 
از محصوات س���امت محور در شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان صادر نشده است.
به گزارش ایس���نا، شهرام ش���عیبی، با بیان این که 
فراورده های سامت محور شامل دارو، مواد غذایی، آرایشی، 
بهداش���تی، مکمل ها و تجهیزات پزشکی هستند، عنوان 
کرد: تبلیغات محصوات از جمله فراورده های آرایشی و 
بهداش���تی و مکمل ها در شبکه های ماهواره ای با لوگوی 

سازمان غذا و دارو غیرمجاز و ممنوع است.
بنابر اعام روابط عمومی س���ازمان غذا و دارو، وی 
افزود: شبکه های ماهواره ای با سوء استفاده از مجوزهای 

 WHO،بهداش���تی ملی و بین المللی مانند تائیدیه های
FDA، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو؛ محصوات 
آرایشی و بهداشتی و مکمل هایی را تبلیغ می کنند که برخی 
از آنها ممکن است فاقد اصالت تولید بوده و حتی تقلبی 
باش���ند که مصرف آن ها برای سامت مصرف کنندگان 

مخاطره آمیز است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان 
اکیدا مصرف فراورده هایی که در ش���بکه های ماهواره ای 
فارس���ی زبان تبلیغ می شود را توصیه نمی کند، عنوان کرد: 
م���ردم برای اطمینان از ایمنی و س���امت محصوات، 
می توانند با مراجع ذیصاح مانند معاونت های غذا و دارو یا 
داروسازان مورد اعتماد خود قبل از خرید مشورت کنند.

 مسجد جامعي: ائمه جماعات با تکیه بر سرمایه های ارزشمند محات، 

تاثیر گذاری بر مردم را باا ببرند
نشست فصلی ائمه جماعات منطقه ۵ تهران با تاکید بر رفع مشکات 
و ایجاد انس بیشتر با شهروندان به منظورکسب رضایت عمومی و رویکرد 

ائمه جماعات منطقه ۵ در رمضان امسال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ش����هرداری منطقه ۵، در این نشس����ت که با 
حضور اعضاي ش����ورای شهر تهران ، صادق زاده رئیس مرکز فعالیت های 
دینی ش����هرداری تهران، مزدجو مدیر ناحیه شهید مطهری مرکز رسیدگی به 
امور مس����اجد، صالح نیا امام جمعه بخش کن، ش����هردار، معاونین، مدیران و 
ائمه جماعات مساجد سطح منطقه به منظور هم افزایی و تقویت برنامه های 
فرهنگی و قرآنی با نگاه ویژه به نقش مساجد برگزار شد،احمدمسجد جامعی 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ، منطقه ۵ را به لحاظ جغرافیایی 
و تاریخی، یک منطقه دارای پیشینه دانست و به برنامه ریزی فرهنگی برای 

افزایش همبستگی اجتماعی شهروندان با مساجد تاکید کرد.

وی از ائمه جماعات خواست تا بزرگان محات را شناسایی کنند و با 
تکیه بر سرمایه های ارزشمند محلی، تاثیر گذاری بر مردم را باا ببرند و نفع 
جمعی برای کسب رضایت عمومی، شنیدن درد دل های شهروندان، صمیمیت 
و خوشرویی، گرم نگه داشتن جلسات دینی محلی مخصوصا در ماه رمضان و 

عدالت محوری را در اولویت کاری قرار دهند، تا سیره قرآنی انتشار یابد.
خسروآبادی شهردار منطقه ۵ هم به استمرار حضور خود در مساجد و 

شنیدن مشکات شهروندان اشاره و برکسب رضایت مردم تاکید کرد.
همچنین صالح نیا امام جمعه بخش کن، ضمن تشکر از شهردار فرهنگی، 
مردمی و پرتاش منطقه، پیگیری و ش����نیدن در خواس����ت مردم و حضور 
شهردار منطقه در نماز جمعه کن، ترویج روحیه کار تیمی و پیگیری مداوم 
در خواست شهروندان از جانب شهردار منطقه را ارزشمند خواند و خدمت 

به مردم را هم پایه مجاهدت در راه خدا دانست. 

رئیس جمهوري اعام کرد:  مهلت 60 روزه ایران به کشور هاي 4+1
بقیه از صفحه ۲

رئی����س جمهوري با بیان این که انجام این 
اقدامات، میلیاردها دار مخارج دارد و با شرایطی 
که آمریکا به وجود آورده است، قادر به پرداخت 
این مخارج نیستیم، گفت: نمی شود برجامی باشد 

و هزینه اش را ما پرداخت کنیم.
  روحانی تاکید کرد: اگر برجام برای امنیت 
جهان ، منطقه و برای صلح و توسعه منطقه است 

همه باید بهایش را پرداخت کنند.
وي خط����اب به طرف های دیگر برجام، با 
بیان این که شما می خواهید سایه برجام همیشه 
بر سر شما بوده اما همه کار این درخت به عهده 
ما باشد، افزود: شما هم وظیفه دارید؛ شما امروز 
برای حفظ خودتان نه به خاطر ایران، برای امنیت 
خودت����ان، برای حفظ جوان های خودتان در برابر 
مواد مخدر و س����یل مهاجرین و همکاری های 
دیگری که تاکنون ایران با شما داشته است، وظیفه 
دارید و اگر این روند ادامه پیدا کند آن همکاری ها 

تعطیل خواهد شد.
 رئیس جمهوري اظهارداش����ت: از ش����ما 
نمی خواهیم طبق مصلحت ایران اقدامی کنید، بلکه 
برای مصالح، آینده و برای کشورهای خودتان امروز 

وظیفه اقدام دارید.
روحاني با بیان این که امروز با زبان جدیدی 
مذاکره را شروع کردیم، گفت: امروز میز مذاکره 
را ترک نکردیم بلکه با زبان حقوقی با شما سخن 
می گوییم که دیروز با زبان دوستانه و سیاسی بیشتر 
با شما حرف می زدیم؛ این حق ماست که از زبان 
سیاسی و از زبان حقوقی برای منافع ملتمان استفاده 

و بهره برداری کنیم.
وي تاکید کرد: دوس����تان عزیز ما در دنیا و 
منطقه بدانند ایران به خوبی قادر است کشور را 
اداره کند؛ نظام ما، نظام پایدار است؛ ملت ما، ملت 
منسجم است؛ اگر اختاف سلیقه هم داشتیم، به 
خاطر فش����ار آمریکا این اختاف سلیقه را کنار 

گذاشته ایم و می گذاریم.
رئیس جمهوري ادامه داد: امروز باید ملت، 
دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح  تحت 
هدایت های مقام معظم رهبری از هر روز دیگر، 

یکصداتر، متحدتر و منسجم تر باشند.
 روحانی اظهار داشت: راهی که امروز انتخاب 
کردیم، راه جنگ نیست، راه دیپلماسی است؛ به 
عنوان کسی که در این مسأله آشنایی دارم و به عنوان 
نماینده ملت ایران، به ملت ایران عرض می کنم، راه 
امروز، راه درگیری و جنگ با دنیا نیست؛ باز هم 
راه دیپلماسی است؛"دیپلماسی با یک زبان جدید 

و با منطق جدید".
وي با بیان این که باز هم با قانون و منطق 
ح����رف می زنیم، گفت: از روز اول تأکید کردم و 
امروز هم تأکید می کنم که برجام یک توافق برد – 
برد است و اجازه نمی دهیم که آمریکا این توافق 

برد – برد را به برد – باخت تبدیل کند.

رئیس جمهوري با تاکید بر این که دنیا باید 
بداند که برجام به یک توافق برد – باخت و چیزی 
که آمریکا می خواهد، تبدیل نمی شود، گفت: اگر 
هم بر فرض بشود، به یک توافق باخت – باخت 
تبدیل می ش����ود. برجام یا  برد – برد اس����ت یا 
باخت – باخت است. شما اشتباه نکنید. آمریکا سر 
شما کاه نگذارد، راه و مسیر ما مشخص است.

  روحانی با اش����اره ب����ه این که امروز در 
چارچوب برجام ضمن اس����تفاده از حق قانونی 
خ����ود برای به����ره گیری از یک مرحله ،۶۰ روز 
هم به دوستانمان مهلت دادیم، گفت: امیدوارم در 
این ۶۰ روز بتوانیم با مذاکرات س����ازنده به نقطه 

مطلوب برسیم.
وي افزود: اصل برجام درست و راهبردی و 
صبر یکساله ما هم راهبردی بوده است. آغاز راه 
جدید هم راهبردی و ملی و به نفع ملت ما خواهد 

بود و این مسیر را  قاطعانه ادامه می دهیم.
  رئیس جمهوري در پایان با اشاره به این 
که خداوند به ما نصرت و یاری خواهد کرد همان 
طور که وعده داده است،گفت: اتحاد، وحدت و 
یکپارچگ����ی و تاش همه جانبه و امید به آینده 

بی تردید ما را پیروز خواهد کرد.
ظریف: امروز نوبت دنیاست که به تعهدات 

خود در قبال ایران عمل کند
 وزیر امور خارجه کش����ورمان اظهار داشت: 
آخری����ن اقدام ایاات متحده در روز ۴ مه ۲۰۱۹ 

درواقع اجرای برجام را غیر ممکن کرده است.
 به گزارش ایس����نا، محمد جواد ظریف که 
برای دیدار با مقامات روس به مسکو سفر کرده 
اس����ت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرین 
اق����دام ایاات متحده در روز ۴ مه ۲۰۱۹ در واقع 

اجرای برجام را غیر ممکن کرده است.
وی در همین چارچوب افزود: آمریکایی ها 
تاش کردند با فشار، تهدید و قلدری مانع انجام 
فعالیت هسته ای ایران که در چارچوب برجام انجام 

می شد، شوند.
ظریف گفت: ایران به جهان نشان داده است 
که به تعهدات خود پایبند اس����ت و امروز نوبت 
دنیاست که به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند. 
ما نشان داده ایم کشوری کهن با صبر زیاد هستیم اما 
حاضریم برای حقوق خود مقاومت کنیم و امروز 

نوبت دنیا است که به تعهد خود عمل کند.
وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: اقدام اخیر 
جمهوری اسامی ایران در دادن فرصت ۶۰ روزه 
به پنج کشور باقیمانده در برجام این فرصت را به 
آنها ارائه می کند که بتوانند با تامین حقوق ایران در 

برجام ، برجام را به حالت اولیه برگردانند.
وي ادامه داد: اقدامی که ایران امروز انجام داد 
خارج از برجام نیست و به معنای خروج از برجام 
نیست. برخاف این که آمریکا که عاوه بر نقض 
برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را هم نقض 

کرده اما اقدام ما در چارچوب برجام است.

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطر نشان 
کرد: امروز رئیس جمهوری ایران برای رؤس����ای 
کشورهای باقیمانده در برجام نامه ای را ارسال کردند؛ 
گرچه این نامه ها به لحاظ حقوقی متحدالش����کل 
هستند اما دیدگاه ما نسبت به اعضای گروه ۴+۱ 

به هیچ وجه یکسان نیست.
ظریف خاطر نشان کرد: در طول یک سال 
گذشته ایران با نشان دادن صبر راهبردی خود در 
برابر تاش آمریکا برای نابود کردن برجام همواره 
نشان داد که به تعهدات بین المللی خود پایبند است 
اما آمریکایی ها در طول یک سال گذشته نه فقط 
ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بودند بلکه تاش 
کردند که دیگر کشورها را هم با فشار، قلدری و 
زورگویی به سمت نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت سوق دهند.
پنجره ای در حال بسته شدن 

  وزیر امور خارجه همچنین در حس����اب 
کاربری خود در توییتر با بیان این که اقدامات ما 
در چارچوب برجام است، نوشت: پنج کشور دیگر 
باقی مانده در برجام پنجره ای در حال بسته شدن 

برای برگرداندن اوضاع در اختیار دارند.
به نوشته ظریف، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، 
ایاات متحده از برجام خارج شد، قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت را نقض کرد و دیگران از جمله سه 
کشور اروپایی را برای انجام اقدام مشابه، تحت فشار 
قرار داد. پس از یک سال شکیبایی، ایران اجرای 
اقدامات����ی که ایاات متحده ادامه آن را غیرممکن 

ساخته، متوقف می کند.
ظریف ب����ا تاکید بر این که اقدامات ما در 
چارچوب برجام است، خاطرنشان کرد: پنج کشور 
دیگر باقی مانده در برجام پنجره ای در حال بسته 

شدن برای برگرداندن اوضاع در اختیار دارند.
صالحی: ملزم به رعایت سقف تولید 300 

کیلو اورانیوم و 130 تن آب سنگین نیستیم
رئیس س����ازمان انرژی اتمی گفت: دیگر ما 
ملتزم به رعایت سقف ۳۰۰کیلو برای اورانیوم غنی 
شده ۳.۶۷ درصد و همچنین سقف ۱۳۰تن برای 

آب سنگین نیستیم.
علی اکبر صالحی دیروز در حاش����یه جلسه 
هی����ات دولت در جمع خبرنگاران درباره کاهش 
تعهدات ایران به برجام و سخنان رئیس جمهوری 
در این زمینه، گفت: جمهوری اس����امی ایران با 
سیاست هوشمندانه خود توانست به طور بسیار 
موثری رفتار نفاق گونه دولت آمریکا را در سطح 
افکار عمومی جهان نشان دهد. قبا آمریکا ادعا 
می کرد ایران اهل مذاکره نیس����ت که با ورود به 
برجام این ادعا بی اساس شد. بعدا ادعا کردند که 
ایران ملتزم به تعهداتش نیس����ت در حالی که ۱۴ 
گزارش از آژانس بین المللی اتمی نشان می دهد 

که ایران به تعهداتش پایبند بوده است.
وی ادامه داد: پس از آن آمریکایی ها مسائل 
موشکی را مطرح کردند در حالی که تکلیف این 

مساله در قطعنامه ۲۲۳۱روشن شده است. به واقع 
آمریکا حدود یک س����ال پیش پس از خروج از 
برجام می خواس����تند ما را در دام بیندازند و وارد 
زمین بازی خود و رفتار ما را مدیریت کنند، اما 
ب����ا اقدامی که ایران کرد و با صبر راهبردی که از 
خود نش����ان داد این جا هم باز رفتار منافق گونه 

آنها واقعا بااثر ماند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: یک رفتار 
منافق گونه دیگر دولت آمریکا این است که آنها 
مدعی هستند که بنیانگذار سازمان ملل اند و از آن 
طرف هم دائم اصرار می  کنند که همه کش����ورها 
باید ملتزم به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل 
باشند، در حالی که خود آنها از طریق خروج از 
برجام قطعنامه ۲۲۳۱که مصوبه سازمان ملل است، 

از منظر خودش بااثر می کند.
صالحی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری 
درباره کاهش تعهدات برجامی ایران هم گفت: بر 
اساس ماده ۲۶برجام هر وقت جمهوری اسامی 
ایران تش����خیص دهد که طرف مقابل نسبت به 
تعهدات خود درست عمل نکرده است می تواند 
عدم پایبندی جزئی یا بخش����ی از برجام را اعام 
یا تعلیق کند تا این که رفتار طرف مقابل را مورد 

ارزیابی مجدد قرار دهد.
 رئیس س����ازمان انرژی اتمی گفت: آمریکا 
می خواست بخشی از حقوق ما را هم زیر سئوال 
ببرد مثا جلو فروش اورانیوم غنی ش����ده یا آب 
سنگین را گرفته است در حالی که این حقوق ما در 
برجام است، بر این اساس و با این سیر تحوات 
و متاس����فانه عدم پر کردن خاء خروج آمریکا 
از برجام توس����ط بقیه اعضاي ۱+۵ به خصوص 
 اتحادیه اروپا، اجرم ایران این تصمیم را گرفت و 
رئیس جمهوري عدم فروش اورانیوم غنی شده و 

آب سنگین را تا اطاع ثانوی اعام کرد.
وی در توضیح گفت: ترجمان این موضوع 
یعنی ما ملتزم به رعایت س����قف ۳۰۰کیلو برای 
اورانیوم غنی شده ۳.۶۷درصد و همچنین سقف 
۱۳۰تن برای آب سنگین نیستیم. به عبارتی دیگر، 
ملزم به رعایت این سقف ها برای ۶۰روز نیستیم، 
اگر در این مدت طرف مقابل توانس����ت نظرات 
جمهوری اسامی ایران را تامین کند، ایران هم راه 
را باز گذاش����ته است که مجددا طبق برجام عمل 
کنیم. صالحي افزود: ولی اگر آنها همچنان بخواهند 
بر بدعهدی و عدم التزام به تکالیف خود آن گونه 
 که در برجام گفته ش����ده است، عمل کنند، ایران 

قدم های بعدی را برمي دارد.
رئیس س����ازمان آژانس اتمی تاکید کرد: اان 
بحث خروج از برجام اصا مطرح نیست، بلکه در 
چارچوب برجام عمل می کنیم و از حقوقی که برای 
ما مصرح شده است که چنانچه طرف مقابل ملزم 
به تکالیف خود نباشد،جمهوری اسامی متناسب با 
شرایط و بر اساس ارزیابی که می کند، تصمیمات 

مقتضی را در زمان مناسب می گیرد.

 رئیس کل بانك مرکزي:  نوسان های بازار ارز ناشی از متغیرهای سیاسی است
   رئیس کل بانک مرکزی با توصیه به مردم برای خودداری از 
سرمایه گذاری در بازار ارز بر اساس تحوات سیاسی، گفت: نوسان 
های بازار ارز ناشی از متغیرهای سیاسی است، این نوسان ها هر لحظه 

امکان دارد با تغییر متغیرهای سیاسی، بازگشت داشته باشد.
 عبدالناصر همتی که در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران 
گفتگو مي کرد، درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، گفت: 
فضایی که در بازار ارز در دو سه هفته گذشته مشاهده شد، ناشی از 
تنش ها و متغیرهای سیاسی است و عوامل اقتصادی نیستند که نرخ 

دار را مقداری باا برده اند و نوسان ایجاد کرده اند.
وی درباره زمان به تعادل رسیدن بازار ارز، گفت: بانک مرکزی 
در متغیرهای سیاسی نقش ندارد و این متغیرهای سیاسی ممکن است 
که هر روز باا و پایین شود و اتفاقاتی رخ دهد و مذاکرات و توافق 

هایی انجام شود که هیچ کدام قابل پیش بینی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی از توانایی ها 
و امکانات ازم برخوردار است، اما بنا ندارد بر اساس فضای سیاسی 

و فشارهای روانی، هر روز در بازار ارز مداخات سنگین کند.
کوپنی شدن اجناس

  رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در پاسخ به این پرسش که آیا 
دولت گزینه کوپنی کردن کااهای اساسی را در نظر دارد یا نه؟ گفت: 
آنچه برای دولت مهم است این که قیمت کااها باید کنترل شود. در 
مورد برخی از کااهایی که با ارز۴۲۰۰ تومانی عرضه می شود، متاسفانه 
کار به دست دال ها افتاده است ، این کااها را بخش خصوصی وارد 
می کند و به علت این که ارزاق مردم و کاغذ جزء این کااها هستند 
باید تحت نظارت جدی قرار گیرد و قیمت آن پایین تر بیاید که دولت 

تمهیداتی را به طور منظم در این زمینه دنبال می کند.
 محمود واعظي تاکید کرد: رئیس جمهوري در جلسه دولت 
به وزیر صنعت و کشاورزی دستور دادند که به جد این موضوع را 

دنبال کنند تا مردم آسایش داشته باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: قرار بر این است که هم 
 در تهران و هم شهرستان ها به مناسبت ماه رمضان کااها عاوه بر 
مغازه ها در میادین میوه و تره بار و بازارچه ها عرضه شود تا مردم 
راحت تر نیازهای خود را برطرف و با قیمت مناسب تر آنها را خریداری 
کنند. وي در پاسخ به این پرسش که آیا گرانی دار در روزهای اخیر 
برای تامین کمبود بودجه دولت است، گفت: اصا این طور نیست. 
سیاست دولت این است که قیمت دار پایین تر بیاید و بانک مرکزی 

هم تاش خود را انجام می دهد.
گرانی پی در پی کااها

  وزیر صنعت،معدن و تجارت هم درباره کوپنی شدن کااها، 
گفت: نظر بنده این است که کااهایی که با ارز دولتی می آید باید 
مطمئن شویم به دست مصرف کننده می رسد. در گذشته نشان داده 
شد در برخی موارد این اطمینان وجود نداشته است، مانند موضوع 

گوشت که دیدیم چه اتفاقی افتاد.
  رضا رحمانی،در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که قرار بود کااهای 
اساسی در ماه مبارک رمضان با قیمت بازار توزیع شود، آیا این کار 
صورت گرفت یا خیر؟ اظهار داشت: خرما جزو کااهای تنظیم بازاری 
نبوده است، توزیع الباقی کااها همچون گوشت و شکر شروع شده 

است، برنج هم جزو کااهایی است که پیشتر توزیع شده بود.
وی گفت: در حال حاضر روزانه ۷هزار تن شکر مصرف مي 
شود، اما ۱۰هزار تن توزیع می شود. وزیر جهاد کشاورزی دلیل گرانی 
شکر را توضیح دادند که علت آن به بارندگی ابتدای سال باز می گردد، 

اما در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.
وزیر صنعت درباره علت افزایش قیمت خودرو هم گفت: علت 
این که در دو هفته اول سال خودرو سازان در تعطیات بودند تاثیر 
نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من نمی گویم این موضوع 
تاثیر صد در صدی دارد، اما در حال حاضر کنترل ها صورت می گیرد 
و خودروها تولید می شود. وی ادامه داد: داان در اختاات دو هفته 

پیش که در حوزه خودرو ایجاد شد متاسفانه نقش داشتند که در حال 
حاضر طبق تعهدات انجام می شود، یعنی ۸۰درصد تولیدات به تعهدات 

و۲۰درصد هم به فروش فوری اختصاص داده شده است.
 افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت

  رئیس س���ازمان برنامه و بودجه هم گفت: این ماه کل آن 
افزایشی را که مرتبط با حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت است 

به خزانه واریز می کنیم.
 محمدباق���ر نوبخت، افزود: افزایش حقوق ها در آن بخش که 
ثابت بود و چهارصد هزار تومان در نظر گرفته ش���ده بود اجرا شد 
و دس���تگاه هایی که تعلل داش���تند با بخشنامه ویژه ای که اباغ شد 

پرداخت را انجام دادند.
بیمه  خبرنگاران

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: قرارگرفتن شغل 
خبرنگاری در دسته مشاغل سخت، موضوعی است که همه خبرنگاران 
و حتی خبرگزاری ها را ش���امل می شود و قرار است سازوکاری هم 
برای افرادی که در پرداخت حق بیمه هایشان فاصله ایجاد شده است، 
 در نظر گرفته شود.  محمد شریعتمداری، افزود: در مورد سخت و 
زیان آور بودن شغل خبرنگاری صورت جلسه ای تهیه می کنیم و اگر 
نیاز به مواد قانونی باشد تصویب و اصاح ازم انجام می شود، حتی 

این اصاح قانون ممکن است مصوبه شورای وزیران را بخواهد.
وزیر کار درباره توزیع بسته های حمایتی تاکید کرد: توزیع یک 
بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، با حضور رئیس 
جمهوری مطرح شد و این سبد با توجه به تعداد اعضای خانوار بین 

۱۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.
شریعتمداری تاکید کرد: میزان حقوق مشموان تأمین اجتماعی 
از اردیبهشت ماه برای حداقل حقوق، افزایش ۳۶.۵ درصدی خواهد 
داشت و در سایر سطوح هم افزایش ۱۳ درصد به عاوه عدد ثابت 

۲۶۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

 دیدار شهردار منطقه 8   با رئیس 
سازمان بسیج شهرداری تهران

  ش���هردار منطقه ۸ تهران در دیدار با رئیس س���ازمان بس���یج 
شهرداری تهران، بسیج را نیروی مردمی همگام و همکار با شهرداری 
دانست و اظهار داشت: وظیفه همه ماست به پاس این همراهی به 
جایگاه ویژه بسیج ادای احترام کنیم و افتخار همه ما این است که 

عضو کوچکی از وجود پر برکت بسیج هستیم . 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، استقامتي با اشاره 
به کمک رس���انی به مناطق س���یل زده افزود: در حادثه سیل اخیر 
با توجه به همکاری و هماهنگی صورت گرفته با بس���یج منطقه، 
توانستیم اقام و اجناس قابل توجهی جمع آوری و به مناطق سیل 

زده اعزام کنیم.
سالک رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران هم با اشاره به هم 
افزایی و تعامل این نهاد با مدیریت شهری افزود: ارتباط موثر این دو 

نهاد می تواند نتایج فرهنگی باایی را در شهر رقم بزند.
وی ادامه داد: در این زمینه ازم اس���ت دس���تگاه های مسئول و 
مرتبط، با یکدیگر تعامل و همکاری مطلوبی داشته باشند تا فرآیند ها 
 تس���هیل شود و روند توس���عه فرهنگی شهری با سرعت بیشتری 

پیش برود. 
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استاد گرامي سركار خانم دكتر فلور فخرايي نياكي 
استاد فروتن جناب آقاي مهندس مرتضي سيف نياكي 
استاد ارجمند سركار خانم دكتر طاهره توفيقي نياكي 
استاد فرزانه جناب آقای دكتر هرمز اخوان نياكی

درگذشت اس�تاد جناب آقاي دكتر مهدي سيف 
نياكي پزش��ك فق��را و ويزيت نداران را خدمت ش��ما 
بزرگ��واران و خان��دان ب��زرگ و متقي س��يف نياكي و 
فخرايي نياكي و توفيقي نياكي و اخوان نياكی تسليت 

عرض نموده و خود را در غمتان شريك مي دانيم. 
سيد نظام الدين شفائي نياكي و بانو

مهندس امير پيام مسلم و بانو
سيد مهدي شفائي نياكي و بانو

سركارخانم دكتر كتايون رحم دل
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت عرض مينمايم.

دكتر فاطمه آقاخاني
سركار خانم دكتر كتايون رحمدل

ب��ا كمال تأثر و تأس��ف مصيبت وارده درگذش��ت پدر 
ارجمندتان را بحض��ور جنابعالي و بازماندگان محترم 
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم 

علو درجات را خواستاريم.
هيئت مديره بيمارستان رسالت تهران

سركارخانم دكتر كتايون رحمدل
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را 
تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي جنابعالي و 

بازماندگان محترم صبر آرزومنديم.
پزشكان و پرسنل بيمارستان رسالت تهران

سركار خانم دكتر كتايون رحمدل
با اندوه فراوان درگذشت پدر عزيزتان را تسليت عرض 

نموده، ما هم در غم شما شريك مي باشيم.
پرسنل حسابداري بيمارستان رسالت تهران

خانواده محترم مرحوم دكتر مهدي سيف
با نهايت تأسف و تأثر، درگذشت شادروان دكتر مهدي 
س�يف، را تس��ليت عرض نموده و ضمن آرزوي صبر 
و ش��كيبايي براي ش��ما و بازماندگان، ش��ادي روح آن 

مرحوم را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.
هيئت مديره و كاركنان شركت داروسازي نياك
با اندوه و تأس��ف فراوان درگذش��ت ش�ادروان دكتر 
مهدي س�يف از س��هامداران اين شركت را از صميم 
قلب تس��ليت عرض نم��وده و از درگاه ايزد منان براي 
آن مرح��وم آمرزش و مغفرت و براي بازماندگان صبر و 

بردباري آرزومنديم.
 دكت�ر منوچه�ر بي�ات � دكت�ر هوم�ان بيات � 

مهندس هاله بيات

هوالباقي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت جناب آقاي دكتر 
مهدي س�يف را ب��ه اطاع مي رس��اند، ضمن عرض 
تسليت به خانواده هاي محترم فخرايي، سيف، اخوان، 
توفيقي نياكي، مجلس ترحيم آن مرحوم روز دوشنبه 
1398/02/23 از س��اعت 18 الي 19:30  در مس��جد 
پيامب��ر اعظم واقع در خيابان ش��ريعتي بااتر از چهار 
راه قص��ر، روب��روي پارك انديش��ه ، ورودي 11 وزارت 
ارتباط��ات و ف��ن آوري اطاعات منعقد خواهد ش��د. 
ش��ركت دوستان و آش��نايان آن مرحوم موجب تسلي 

بازماندگان خواهد بود.
هيات مديره و مديرعامل 
شركت داروسازي آريا )سهامي خاص(

جناب آقاي دكتر عبدالعلي شهراسبي
سركار خانم دكتر شيرين حقيقي

با نهايت تاثر و تاس��ف مصيبت وارده را خدمت ش��ما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 
ب��راي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
مديرعامل، هيئت مديره، پزشكان و پرسنل 
بيمارستان تهران

جناب آقاي مهندس ناصر تركش دوز 
مديرعامل محترم 

شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر گراميتان را 
به حض��ور جنابعالي و خانواده محترم تس��ليت عرض 
نم��وده و از خداون��د متع��ال ب��راي آن مرح��وم عل��و 
 درج��ات و ب��راي بازماندگان محترم صبر و ش��كيبائي

 آرزومنديم.
مديريت و كاركنان 
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس  

جناب آقاي دكتر هرمز اخوان
 و سركارخانم فاطمه سيف

 و جناب آقاي مهندس مرتضي سيف 
با كمال تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تس��ليت عرض نم��وده و از خداوند متعال براي 
آن مرح��وم علو درجات و براي بازماندگان س��امتي و 

شكيبايي آرزومنديم. 
هيات مديره
 شركت داروسازان ماد  

به ياد همسر عزيزم سرتيپ حاج اصغر احمدي
گفتم چون بگذرد زمان كم شود غمم

ديدم گذشت سالها و نرفت يادت از دلم
باز هم دفتر ايام ورق خورد 
و ارديبهشت با همه زيبايي 
و سرس��بزي فرارسيد ولي 
براي من ك��ه عزيزي را در 
اين م��اه از دس��ت داده ام 
جز ره آوردي تلخ و تجديد 
خاطرات و درد و رنج چيزي 
به ارمغان نخواهد آورد، 19 
ارديبهشت روز جاودانگي 
زنده ياد همس��ر مهربانم را 

مانند هميشه بسوگ خواهم نشست و يادش را گرامي 
خواهم داشت.

فرزين صابري پس از تحمل س��ال ها بيماري، در آمريكا 
دنياي فاني را ترك كرد و به ديار باقي ش��تافت. مراس��م 
يادب��ود او از س��اعت 11/30 الي 1 بع��د از ظهر روز جمعه 
بيستم ارديبهشت ماه در مسجد الرضا)ع( واقع در خيابان 

خرمشهر، خيابان نيلوفر، ميدان نيلوفر برقرار است. 
خانواده هاي: صابري، رضوي، پاش�اپور و س�اير 

بستگان و دوستان 

بازگشت همه به سوي اوست 
با نهايت تأس��ف درگذشت 
انساني شريف پدر و همسری 
نازنين و دوست داش��تني 
 ش���ادروان آق���اي 
شاپور خان ترابي گودرزي 
اس��تاد و هنرمند برجسته 
و پيشكس��وت هنره��اي 
تجسمي و سنتي و آخرين 
بازمان��ده تي��م 75 نف��ره 
هنرهاي زيب��ا را به اطاع 

اقوام و آشنايان و دوستان هنردوست مي رسانيم.
 به همين مناسبت مجلس بزرگداشتي از سوي خاندان 

ايشان برگزار مي گردد. 
زمان: پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398 

ساعت 16 تا 17/30 
مكان: مسجد الرضا خيابان خرمشهر )آپادانا( خيابان 

عشقيار ميدان نيلوفر 
حضور شما سروران گرامي باعث شادي روح آن مرحوم 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود. 
يگانه فرزند: مسعود 

همسر: افسانه مهاجر ايرواني 
برادر: محمدرضا ترابي گودرزي 

خانواده ترابي گودرزي و ساير وابستگان. 

»يادبود«

هجدهم ارديبهشت
سومين سالگرد عزيز از دست رفته مان شادروان 

»محمدرضا وحداني آملي«
 مي باشد. يادش همواره در خاطر و قلبمان جاودان باد. 

همسر و فرزندان 

آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام
 به شماره ثبت 38027 و شناسه ملی 10100834460 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 و مجوز شماره 
34936 مورخ 1397/12/25 س���ازمان خصوصی سازی و مجوز ش���ماره 97/461615 مورخ 
1397/12/25 بانک مرکزی جمهوری اس���امی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: - آقای علی 
کی انی با شماره ملی 2091914525 و آقای امیرمسعود رزازان با شماره ملی4591175723 به 

عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424015( 

آگهی تغییرات شرکت آیسان تک نام پویا سهامی خاص
 به شماره ثبت 384972 و شناسه ملی 10320360733 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
پایش گستر به عنوان بازرس اصلی به شناسه ملی 10320311425 و مجتبی حسینی آشتیانی 
به کدملی0383652189به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. 

روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424020( 

آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام 
به شماره ثبت 38027 و شناسه ملی 10100834460 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 و نامه شماره 
97/463479 م���ورخ 1397/12/26 بانک مرکزی جمهوری اس���امی 
ایران و نامه ش���ماره 34936 مورخ 1397/12/25 س���ازمان خصوصی 
س���ازی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: - آقای امیر مس���عود رزازان ک.م 
4591175723 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای عباس اشرف نژاد 
ک.م 2851282204 و آقای علی کی انی ک.م2091914525 به عنوان 
اعضای هیأت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند - اوراق تعهدآور 
و بهادار منجمله چک، س���فته و برات با امض���ای متفق مدیرعامل و عضو 
اجرایی هیأت مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای 
یکی از اعض���ای هیأت عامل به همراه امض���ای مدیرعامل یا امضای عضو 
اجرایی هیأت مدیره با مهر بانک معتبر خواهد بود مکاتبات عادی با امضای 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424017( 

آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام
 به شماره ثبت 38027 و شناسه ملی 10100834460 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 و اجازه مجمع 

عمومی ف���وق العاده مورخ 1397/12/25 و مجوز ش���ماره 34935 مورخ 

 1397/12/25 سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 149 - 512916 / 979

مورخ 1397/12/25 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 97/453695 

مورخ 1397/12/19 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: - سرمایه ش���رکت از مبلغ 45700000000000ریال به مبلغ 

223926127000000ریال منقس���م به 223926127000 سهم 1000 

ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424016( 

آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام
 به شماره ثبت 190912 و شناسه ملی 10102328820 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرس���ی آرمان آروین پارس به شناسه ملی 
10103538953 بعنوان بازرس اصلی ش���رکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 
به شناس���ه ملی 10100168746 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدن���د روزنامه اطاعات برای درج آگهی های ش���رکت بعنوان روزنامه 
کثیر اانتش���ار انتخاب گردید اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت 2 سال بشرح 
ذیل انتخاب گردید: شرکت س���رمایه گذاری دارویی تامین )سهامی عام( به شماره 
شناسه ملی 10102543204 ش���رکت ابراتوارهای رازک )سهامی عام( به شماره 
شناس���ه ملی 10860385410 شرکت داروسازی حکیم )س���هامی عام( به شماره 
شناسه ملی 10100359861 شرکت داروپخش )س���هامی عام( به شماره شناسه 
ملی 10100835286 - شرکت داروسازی ابوریحان )سهامی عام( به شماره شناسه 

ملی 10100402567
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424019( 

آگهی تغییرات

 شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام

 به شماره ثبت 190912 و شناسه ملی 10102328820 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/19 

و نامه 130- 979/513306مورخ 1397/12/20 س���ازمان بورس 

اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: سرمایه شرکت از 

مبلغ240000000000 ریال ب���ه مبلغ2504000000000 ریال 

منقسم به 2504000000 س���هم یک هزار ریالی با نام که تماما از 

محل مازاد تجدید ارزیابی دارئیهای ثابت ش���رکت افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424018( 

آگهی تغییرات شرکت سیستم وخدمات اریکسون سهامی خاص
 به شماره ثبت 213820 و شناسه ملی 10102552284 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ش���رکت تلفن آکتی بواگت ال ام اریکسون و شرکت 
اریکس���ون هولدینگ اینترنشنال بی وی و ش���رکت آکتیبواگت اولیس به سمت 

اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424012( 

آگهی تغییرات شرکت پروتئین گستر سینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 431751 و شناسه ملی 10220062131 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سرمایه ش���رکت از مبلغ 698560000000 ریال به مبلغ1600000000000 ریال منفسم به 
1600000000 س���هم یک هزار ریالی با نام که تماماً از محل مطالبات حال ش���ده سهامداران 
پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه اصاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424014( 

آگهی تغییرات شرکت رفاه و گردشگری تامین سهامی خاص
 به شماره ثبت 192629 و شناسه ملی 10102345660 

ب���ه اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدی���ره م���ورخ 1397/03/22 و مج���وز 

ش���ماره972303/33719 مورخه97/09/11 اداره کل حقوق���ی و اماک میراث 

فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحس���ین ایمانی خوشخو به شماره 

ملی 0381998991 به س���مت رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا خواک به شماره 

ملی0933929560 به س���مت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی دستجردی به 

شماره ملی 0051683458 به س���مت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و آقای غام 

حیدر ابراهیم بای سامی به شماره ملی 0769591531 به سمت عضو هیأت مدیره 

و آقای محمدعلی بیطرف به شماره ملی 4432156414 به سمت عضو هیأت مدیره 

برای باقیمانده دوره ماموریت هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد، اوراق بهادار، 

چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت دارای اعتبار خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات 

اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424011( 

آگهی تغییرات
 شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/17 و نامه شماره 
122/44795 مورخ 1397/11/23 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای محمدعلی میرزا کوچک ش���یرازی به شماره ملی 
0062804553 نمایندگی شرکت س���رمایه گذاری اعتاء البرز ) سهامی 
عام( به شناس���ه ملی 10101156935 بعنوان رئی���س هیأت مدیره و 
آقای احمد شیبانی به ش���ماره ملی 4569166539 نماینده شرکت گروه 
دارویی برکت )سهامی عام( به شناسه ملی 10320275643 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیره و آقای اکبر برندگی به ش���ماره ملی 1283603861 به 
نمایندگی شرکت البرز دارو شناسه ملی 10861412626 بعنوان مدیرعامل 
و عض���و هیات مدیره و آقای بهمن زندیه به ش���ماره ملی 6229963027 
نماینده ش���رکت گروه داروئی س���بحان )س���هامی عام( به شناسه ملی 
10100711350 بعنوان عضو هیات مدیره وآقای دکتر حسین محمدپور 
زرندی به ش���ماره ملی 5099655300 نماینده ش���رکت سرمایه گذاری 
ملی ایران ) سهامی عام( به شناس���ه ملی 10100686779 بعنوان عضو 
هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای اوراق و اس���ناد تعهد آور: امضاء کلیه 
اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود 
اسامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر 
شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باش���د. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424013( 

آگهی تغییرات شرکت تولید ژاتین کپسول ایران )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1156 و شناسه ملی 10100127830 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/06 و مجوز شماره 122/44757 مورخ 1397/11/21 مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس 
و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از س���هامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و 
جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعامیه تبدیل نوع ش���رکت جهت اطاع عموم به شرح ذیل می باشد: 1. نام شرکت: تولید ژاتین کپسول ایران )سهامی عام( به 
ش���ماره ثبت 1156 2. موضوع فعالیت: الف( موضوع اصلی: تولید، توزیع و صادرات و واردات انواع پوکه های کپسول دارویی، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی و 
لوازم و تجهیزات پزشکی و تولید هرگونه مواد و محصوات دارویی، بهداشتی، آرایشی و همچنین خرید و فروش، واردات و صادرات مواد مذکور و کلیه امور بازرگانی 
در داخل و خارج از کشور بر اساس مقررات جمهوری اس���امی ایران و روابط تجاری بین المللی )صادرات و واردات کااهای مجاز بازرگانی( و هر نوع فعالیتی که 
با موضوع ش���رکت مرتبط باشد. ب( موضوع فرعی: ساخت و راه اندازی دس���تگاه های مرتبط با تولیدات شرکت اعم از پوکه کپسول و هر نوع محصوات دارویی و 
بهداش���تی. 3. مرکز اصلی شرکت: شهرستان شهریار - بخش مرکزی - شهر شهریار - شهرک اداری - جاده شهریار اندیشه - بلوار دولت - پاک 0 - طبقه همکف 
- کد پستی 3351773495 4. مدت فعالیت ش���رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5. سرمایه شرکت: مبلغ 200000000000 ریال منقسم به 200000000 
س���هم 1000 ریالی با نام می باشد. 6. سهام ممتاز: فاقد سهام ممتاز می باش���د. 7. هویت کامل رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت: شرکت سرمایه 
گذاری داروئی تامین )س���هامی عام( به شناسه ملی 10102543204 به نمایندگی آقای محمد حسین ملک به شماره ملی 0059010411 به سمت رئیس هیأت 
مدیره، شرکت دارو سازی فارابی )سهامی عام( به شناس���ه ملی 10260279270 به نمایندگی آقای رامین رمضانی کلمر به شماره ملی 2063722757 به سمت 
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره و ش���رکت آنتی بیوتیک سازی ایران )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10102543204 به نمایندگی آقای ابوالفضل بیکی 
حس���ن به شماره ملی 6229884471 و شرکت پارس دارو )سهامی عام( به شناس���ه ملی 10100336986 به نمایندگی آقای حسین حسن نتاج به شماره ملی 
2063738459 و شرکت پخش هجرت )سهامی عام( به شناسه ملی 10100418567 به نمایندگی آقای داود منصور بخت به شماره ملی 0064881466 به سمت 
اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره 
همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. 8. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی 
اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای 
هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد 
داشت: اعامیه خرید سهام - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام - اصل ورقه سهام - تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. 9. مقررات اساس���نامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه بعد از تشکیل مجمع 
مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد: که پس از تشکیل مجمع مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از محل سود قابل تخصیص 
به نس���بت تعداد سهام هریک از سهامداران سود بین آنان تقسیم می گردد و مابقی به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل می شود. وضع اندوخته قانونی از سود 
خالص ش���رکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر 
اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می تواند رأی به انحال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید 
شامل دایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس 
ش���رکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکاپذیر نمی 
باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحال اختیاری ش���رکت، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات 
ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 10. مبلغ دیون ش���رکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که 
توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورت های مالی حسابرسی ش���ده منتهی به 1396/12/29 جمع بدهی های شرکت برابر با مبلغ 527927869802 
ریال است، که ش���امل بدهی های جاری به مبلغ 457854069145 میلیون ریال و بدهی های غیر جاری برابر مبلغ 70073800657 ریال می باشد. بدهی های 
احتمالی شرکت از بابت حسابرسی بیمه از سال 1395 می باشد. )همچنین از بابت اخذ تسهیات دریافتی مبلغ 405500000000 ریال سفته و چک های تضمین 

نزد بانک ها در تعهد شرکت می باشد( 11. روزنامه کثیراانتشار شرکت: اطاعات 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
 سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )424010(

آگهی تغییرات 

شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2890 و شناسه ملی 10196002935 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/25 و 

صورتجلس���ه هیأت مدیره مورخ 1397/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

سرمایه شرکت از مبلغ 171465000000 ریال به مبلغ 240815000000 

ریال منقسم به 240815 س���هم 1000000 ریالی با نام از محل مطالبات 

حال شده و آورده نقدی که مبلغ نقدی طی گواهی شماره 72/1224/653 

مورخ 1397/12/21 نزد بانک کشاورزی شعبه پیشوا پرداخت شده افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 

شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین )424009(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارگران سایپا 
به شماره ثبت 41553 و شناسه ملی 10861878681 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/29 و مجوز ش���ماره 
972/15/335917 مورخه 1397/12/18 اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی 
اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی یوس���فی نژادشاهرخ به کد 
ملی 0062013051 به س���مت رئیس هیات مدی���ره - علی عبدی به کد ملی 
6368742437 به س���مت نائب رئیس هیات مدیره - مسعود ناموری آذر به کد 
ملی 0048437522به سمت منش���ی هیات مدیره - قاسم زواریان به کد ملی 
0053037782 به سمت مدیر عامل ش���رکت تعاونی انتخاب گردیدند. کلیه 
قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با امضاء سه نفر از اعضای هیات 
مدیره1-آقای قاس���م زواریان مدیر عامل به عنوان امضای ثابت 2- آقای مهدی 
یوسفی نژاد شاهرخ رئیس هیأت مدیره 3-آقای علی عبدی نایب رییس هیأت 
مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی اعتبار خواهند داشت که همگی با امضاء ذیل 
این صورتجلس���ه اعام قبولی نمودند، همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با 

امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424008( 

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فواد راهین غرب 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 479104 و شناسه ملی 14005228014 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، شهرک قدس)غرب(، خیابان ش���هید محمد مهدی فرحزادی، کوچه هفدهم، پاک 
12-، طبقه اول، واحد 3کدپستی 1466883714 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424005( 

آگهی تغییرات شرکت کاویان سوله امیدان طرح با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 482509 و شناسه ملی 14005393630 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرس���تان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، ش���هرک قدس) غرب (، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی،کوچه هفدهم، پاک 
12،طبقه اول، واحد 3 کدپس���تی1466883714 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424004( 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارگران سایپا 
به شماره ثبت 41553 و شناسه ملی 10861878681 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/07 و 
مجوز ش���ماره 972/15/335917 مورخه 1397/12/18 اداره کل تعاون، کارورفاه 
اجتماعی اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی یوسفی نژادشاهرخ به کد 
ملی 0062013051 - حسین رزاقی به کد ملی 0071445455 - قاسم زواریان به 
کد ملی 0053037782 - مس���عود ناموری آذر به کد ملی 0048437522 - علی 
عبدی به کد ملی 6368742437 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اس���معیل 
کفائی به کد ملی 0068951019 - امیر جعفرلو ب���ه کد ملی 0054355478 به 
س���مت اعضای علی البدل هیات مدیره به مدت سه س���ال انتخاب گردیدند. احمد 
قاس���می به کد ملی 1287920977 - مجید خرم به ک���د ملی 0071378308 - 
حس���ین جوادی به کد ملی 0066536189 به عنوان بازرسین اصلی و علی اصغر 
ایمانی به کد ملی 0072768614 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424007( 

تاسیس شرکت سهامی خاص نانو تک فام گیتی 
درتاریخ 1397/12/27 به شماره ثبت 539417 

به شناسه ملی 14008238754 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 

موضوع فعالیت:تولید، حق العمل کاری، ترکیب مواد، بسته بندی، برچسب زنی، 
ابداع و اختراع محصوات جدی���د، انباری داری مواد اولیه و محصوات تولیدی 
در زمینه انواع پوش���ش ها، رنگ ها، رزین ها، سیلرها، کیلرها، بتونه ها، آستر و 
هر نوع پوشش دیگر با حال آب، تینر و هر نوع حال دیگر. واردات و صادرات، 
تهیه و توزیع، خرید و فروش، تولید و بس���ته بندی، صنعتی سازی، مهندسی، 
خدمات پس از فروش، آنالیز و فراوری قطعات و محصوات . خدمات توس���عه 
کسب و کار و توس���عه صادرات و بازاریابی، بازارسازی، ارزیابی، اخذ تسهیات و 
برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی و تحقیقات بازار. اخذ وام و اعتبار از 
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی 
و خصوصی، اخذ و اعطای ش���عب به از اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ کارت 
بازرگانی و انجام کلیه اموری که مناس���ب، مکمل و یا مربوط به موضوعات فوق 
باشد. کلیه امور مرتبط با خریداری و یا ادغام شرکت با شرکتهای دیگر شرکت 
در مزایده ها و مناقصه ها، کلیه فعالی���ت های فوق پس از اخذ مجوزهای ازم 
از مراجع ذیربط انجام خواهد ش���د. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم 
از مراجع ذیرب���ط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به م���دت نامحدود مرکز اصلی: 
استان تهران، شهرس���تان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 22 بهمن، خیابان 
گلزار، بزرگراه شهید لشگری )جاده مخصوص کرج (، پاک 565، طبقه همکف 
کدپس���تی 1398169511 سرمایه ش���خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 
سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 0741448 مورخ 1397/12/12 نزد بانک بانک پارسیان شعبه گاندی با 
کد 1220 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره آقای مهدی رحمانی به ش���ماره ملی 0070441537و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال گروه 
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر به شناسه ملی 10320540756 
و به نمایندگی امیر بهداد سامی به ش���ماره ملی 0053521447و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س���ال آقای علیرضا اشرفی احمد آباد به شماره 
ملی 2740057458و به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س���ال 
دارندگان حق امضا: سناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قرارداد ها و عقود 
اس���امی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر 
نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر ش���رکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد فرهمند معین 
به شماره ملی 0014434581 به س���مت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی آقای مسعود پناهی به شماره ملی 0079978118 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک س���ال مالی روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )424006( 



سال نود  و سوم

* نيروهاي مقاومت فلسطين در پاسخ به حمات پراكنده رژيم صهيونيستي 
به غزه و همچنين توطئه »معامله قرن«، اين هفته با بيش از 600 موشك مناطقي از 
اسرائيل را هدف قرارداد. در پي اين حمله موشكي، پنج صهيونيست به هاكت 
رسيدند و دهها تن ديگر هم زخمي شدند. اين در حالي بود كه سامانه دفاعي 
گنبد آهنين رژيم صهيونيستي فقط 170 موشك مقاومت را دفع كرد. اين پاسخ 
موشكي مقاومت، صهيونيست ها را تنها پس از 48 ساعت درگيري به تسليم 

واداشت و شروط مقاومت براي آتش بس را پذيرفتند. 
* تحوات ونزوئا كه اوضاع وخيم اين كش����ور را بحراني تر كرده، اين 
هفته با هشدار روسيه به آمريكا درباره هرگونه مداخله نظامي همراه بود. اوروف 
گفت كه آمريكا حق سرنگوني دولت ونزوئا را ندارد. موگريني مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا نيز ضمن مخالفت با مداخله نظامي آمريكا در ونزوئا، 
اعام كرد بحران اين كشور راه حل نظامي ندارد. در چنين شرايطي رهبر مخالفان 
ونزوئا به شكست كودتاي اخير عليه دولت مادورو اذعان كرد و دليل آن را 

حمايت ارتش از وي خواند. 
* سناي آمريكا اين هفته با راي گيري خود، در شكستن وتوي ترامپ عليه 
مصوبه اي كه خواستار قطع حمايت نظامي واشنگتن از عربستان در جنگ يمن 
بود، ناكام ماند و نتوانست حد نصاب ازم براي شكستن وتوي رئيس جمهوري 
اين كشور را به دست آورد. از سوي ديگر، انصاراه نيز در واكنش به اين اقدام 
ترامپ، از تعهدات و توافق هاي سوئد درباره »الحديده« شانه خالي كرد و شروط 
جديدي را براي انجام اين توافق به سازمان ملل ارائه نمود كه مهمترين آن فروش 

نفت اين كشور و بازگشايي فرودگاه »صنعا« است.
* تنش هاي گروه هاي مقاومت عراقي با نظاميان آمريكايي اين هفته، همچنان 
ادامه داشت و دبيركل جنبش مقاومت اسامي »نجبا« در سخناني، اين نيروها را 
اشغالگر خواند و از حمله نظامي به آنان در صورت تداوم حمايت هاي كاخ سفيد 
از تروريست هاي داعش خبرداد. اين در حالي است كه تنش هاي سياسي واشنگتن 
� بغداد نيز به دليل تقويت اخير روابط دولت عراق با ايران و برخي كشورهاي 
اروپايي نيز اوج گرفت و منابع خبري اين اختافات را افشا كردند. همزمان با اين 
تنش ها، نيروهاي نظامي مشترك عراق و سوريه عليرغم تمايل آمريكا، عمليات 
گس����ترده اي را عليه داعش در مرزهاي 2 كشور انجام دادند و توانستند مناطق 

زيادي را پاكسازي كنند.
*درگيري  ها و تنش ها در ليبي اين هفته نيز با حمات گسترده نيروهاي 
مهاجم وابسته به ژنرال »خليفه حفتر«، فرمانده شبه نظاميان موسوم به »ارتش ملي 
ليبي« عليه »طرابلس« پايتخت اين كشور همچنان ادامه داشت و جنگنده ها و 
پهپادهاي كشورهاي عرب همپيمان »خليفه حفتر« ازجمله امارات نيز اين نيروها 
را در تهاجم به طرابلس ياري كردند.  »فايز السراج« نخست وزير قانوني ليبي نيز 
با هر گونه آتش بس در اين نبرد بدون عقب نشيني نيروهاي حفتر از طرابلس 
مخالفت كرد.  سازمان ملل و اتحاديه آفريقا نيز بار ديگر خواستار پايان عمليات 
ژنرال حفتر عليه طرابلس شدند كه با مخالفت اين ژنرال دست  نشانده عربستان 

و امارات روبه رو شد.
* شوراي نظامي سودان اين هفته با تشكيل 2 شوراي نظامي و مدني براي 
اداره موقت كشور موافقت كرد. قرار است هر شورا شامل 10 نفر باشد. در شوراي 
نظامي 7 نيروي ارتش و 3 رهبر سياسي و در شوراي مدني نيز 7 تن از رهبران 
سياسي و 3 فرد نظامي حضور داشته باشد. برخي از رهبران معارضان سوداني اما 
با اين تصميم نيز مخالفت و بار ديگر بر لزوم بر آورده شدن تمامي مطالبات خود 

ازجمله كناره گيري كامل نظاميان از فرايند انتقال قدرت تاكيد كردند.
* ارتش سوريه اين هفته عمليات گسترده اي را با حمايت جنگنده هاي 
روسي براي پاكسازي استان»حما« در شمال اين كشور از تروريست ها آغاز كرد 
كه همچنان ادامه دارد. در همان ساعات اوليه عمليات، دو منطقه مهم حما آزاد 
شد. ارتش سويه اعام كرده تا نابودي آخرين تروريست، به عمليات در منطقه 

ياد شده ادامه خواهد داد.
* مجله آمريكايي»فارين پاليسي« در گزارشي نوشت: عربستان سعودي منبع 
اصلي صدور»افراط گرايي« در جهان است و آمريكا بايد سعودي ها را از انجام اين 
اقدامات باز دارد. در تحول ديگر، آيت اه عيسي قاسم در نخستين پيام خود پس 
از ورود به كشورمان، برلزوم انجام اصاحات سياسي در بحرين تاكيد كرد و اين 

امر را براي نجات مردم كشورش از عقب افتادگي ضروري برشمرد.
* كره شمالي اين هفته در راستاي فشار به آمريكا براي اتخاذ رويكرد عاقانه 
در برابر پيونگ يانگ، چندين موش����ك كوتاه برد را در ساحل شرقي وونسان 
آزمايش كرد كه به نوعي هش����دار به واش����نگتن براي بازگشت به آزمايش هاي 
موشكي سال 2017 محسوب مي شود. كره شمالي اعام كرد كه اين آزمايش 
موشكي پيونگ يانگ با استفاده از تسليحات هدايت شونده تاكتيكي زير نظر »كيم 
جونگ اون« رهبر اين كشور انجام شد و تهاجمي بود. همزمان با اين آزمايش 
موشكي پيونگ يانگ كه واكنش كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و آمريكا را در پي 
داشت و آنها را شوكه كرد، وزير خارجه آمريكا خواستار، مذاكره هسته اي مجدد 
دولت ترامپ با رهبر كره شمالي شد و گفت: واشنگتن عاقمند به بازگشت به 

ميز مذاكره براي حل موضوع هسته اي پيونگ يانگ است.
* وزارت دفاع آمريكا درحالي كه هميشه بر جنايات واشنگتن سرپوش 
گذاشته است اين هفته در اقدامي بي سابقه به كشته شدن 120 غيرنظامي بر اثر 
حمات اين كشور در سال 2018 اعتراف كرد. پنتاگون اعام كرد كه اين 120 نفر 
غيرنظامي در حمات آمريكا به سوريه، افغانستان، عراق و سومالي كشته شده اند.

* تنش ميان واش����نگتن و آنكارا بر س����ر خريد سامانه اس 400 روسي 
و جنگنده »اف � 35« اين هفته نيز ادامه داش����ت و در همين راس����تا »پاتريك 
ش����اناهان« سرپرست وزارت دفاع آمريكا اعام كرد كه تركيه نمي تواند سامانه 
موش����كي اس 400 و جنگنده »اف � 35« را با هم داش����ته باشد و بايد يكي از 

آنها را انتخاب كند.
* رئيس جمهوري افغانستان كه پيش از اين چندين بار طالبان را به مذاكره 
دعوت كرده است، اين هفته در مراسم اختتاميه لويي جرگه مشورتي صلح از 

آمادگي دولت كابل براي آتش بس با اين گروه سخن گفت. 
* منابع رس����انه اي پاكس����تان در حالي كه تنش ميان اسام آباد و دهلي نو 
همچنان ادامه دارد، اين هفته از احتمال ديدار عمران خان نخست وزير اين كشور 

با »نارندرامودي«همتاي هندي خود طي ماه آينده ميادي خبر دادند.
* سرويس خارجي
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نماینده ایرانی پارلمان آلمان: برلین شریک مهمی برای واشنگتن نیست
مهر: نماينده ايرانی تبار پارلمان آلمان با اشاره 
به لغو ديدار وزير خارجه آمريكا با صدر اعظم اين 
كشور اظهار داشت كه اين امر نشان می دهد آلمان 
شريك مهمی برای آمريكا نيست. »بيژن جيرسرايی« 
گفت: لغو ديدار »مايك پمپئو« وزير خارجه آمريكا 
با »آنگا مركل« صدر اعظم آلمان نشان از ضعف 
دستگاه ديپلماسی دولت وی دارد. جير سرايی كه در 
حال حاضر سخنگوی سياست خارجی فراكسيون 
دموكرات های آزاد در پارلمان آلمان است افزود: لغو اين ديدار می تواند به اين 

معنی باشد كه برلين شريك مهمی برای آنها به شمار نمی آيد.
تأکید میشل عون بر حمایت از موضع حزب اه در اصاحیه بودجه لبنان

تسنيم: ميشل عون رئيس جمهوری لبنان در 
نشستی با رئيس اتحاديه عمومی كارگران اين كشور 
بر حمايت از اقشار كم درآمد و كارگر جامعه در 
پيش نويس بودجه سال جاری تاكيد كرد.پيش از 
اين حزب اه خواستار تامين معيشت حداقلی قشر 
متوسط و ضعيف جامعه لبنان شده بود و معتقد 
است كه صرفه جويی در بودجه بايد از راهكار 
ديگری غير از آسيب زدن به معيشت قشر ضعيف 

جامعه لبنان تامين ش���ود. يكی از راهكارهای حزب اه برای جبران كسری 
بودجه در لبنان، مبارزه با فساد گسترده دولتی در اين كشور است.

گاردین: ابوبکر البغدادی شبیه حیوانی فراری در فضایی از وحشت است
فارس: يك روزنامه انگليسی با بررسی ويدئوی 
اخير داعش درباره سركرده اين گروه تروريستی، نوشت 
ابوبكر البغدادی در يك حباب امنيتی كوچك و در 
وحشت به سر می برد. روزنامه »گاردين« نوشت: اين 
مرد در ويدئوی اخير، خليفه ای نيست كه برای پيروانش 
خطبه بخواند بلكه او شخصی است كه از عدالت فرار 
كرده است. گاردين افزود: او شبيه يك حيوان فراری 
در فضايی مملو از خصومت است و گويی می ترسد 

كه شخصی او را در ازای جايزه  25 ميليون داری آمريكا، تحويل دهد.
»ترزا می« در آستانه برکناری از قدرت

ايرنا: شكست سنگين حزب حاكم )محافظه 
كار( در انتخابات هفته گذش���ته شوراهای شهر 
انگلي���س، در كنار نارضايتی عمومی از روند كند 
خروج اين كش���ور از اتحاديه اروپا، فشارها برای 
كناره گيری »ترزا می« را كه اين روزها صرفاً عنوان 
نخست  وزيری را يدك می كشد، افزايش داده است. 
اعضای غير پارلمانی حزب محافظه كار كه حدود 
800 نفر برآورد می شوند، 15 ژوئن )25 خرداد( را 

برای رأی گيری درباره عدم صاحيت رهبری ترزا می نخست وزير انگليس 
انتخاب كرده اند. نتيجه اين رأی گيری الزام آور نيست اما ناظران بر اين باورند 

كه فشارها روی ترزا می را برای كناره گيری از قدرت افزايش می دهد.
رئیس جمهوری سریانکا: 56 متهم حادثه تروریستی اخیر دستگیر شدند

ايرنا: رئيس جمهوری س���ريانكا اعام كرد 
ك���ه تاكنون 56 نفر از مظنونان مرتبط با حمات 
تروريس���تی روز عيد پاك در اين كشور دستگير 
شده اند. مايتريپاا سيريسنا، با ارائه گزارشی در مورد 
اقدامات انجام شده در خصوص حادثه تروريستی 
عيد پاك به پارلمان اين كشور افزود: در عمليات 
جس���تجوی گسترده اين نيروها تاكنون 13 خانه 
مظنونان تروريست و 41 حساب بانكی مرتبط با 

آنها شناسايی شده است.

كوتاه از سراسر جهان

سرويس خارجی: اقدام ايران در 
تعليق برخی تعهداتش در برجام به دليل 
خصومت های آمريكا كه روز گذشته 
به طور رسمی از سوی حسن روحانی 
رئيس جمهوری اعام شد و بازتاب 
گس���ترده ای در سطح منطقه و جهان 
داشت و  پنج كشور باقيمانده در برجام 
موس���وم به »1+4« را برآن داشت كه 
در بيانيه هايی جداگانه، بر حفظ توافق 

هسته ای با ايران تاكيد كنند.
* روسیه

س���خنگوی كرملين اعام كرد، 
روس���يه به ديپلماسی مبتنی بر تماس  
ب���ا همه طرف های ش���ركت كننده 
در برجام ازجمله با ش���ركای اروپايی 
ادامه می ده���د تا از روند تحقق اين 
توافقنامه بسيار مهم و حياتی حمايت 
اعام كرد كه  كند."دميتری پسكوف" 
تصميم ايران درب���اره توقف اجرای 
برخی مفاد برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( ناشی از اقدامات غيرسنجيده و 
نادرست آمريكاست.پسكوف در جمع 
خبرنگاران گفت: واديمير پوتين رئيس 
جمهوری روسيه بارها نسبت به عواقب 
اقدامات نسنجيده آمريكا در برخورد با 
ايران و تصميمات نادرست اتخاذ شده 
از سوی واشنگتن هشدار داده و اكنون 
ما شاهد هستيم كه نتيجه اين اقدامات 
ظهور كرده است. به گفته سخنگوی 
كرملين، ديپلماسی روسيه مبتنی بر ادامه 
تماس های خود با همه شركت كنندگان 
در برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، 
از جمله طرف های اروپايی اس���ت تا 
اين توافقنامه بسيار مهم و حياتی حفظ 
شود. رئيس كميته روابط خارجی سنای 
روس���يه هم در واكنش به اقدام ايران 
برای كاهش س���طح تعهدات خود در 
برج���ام، آن را يك رفتار ديپلماتيك 
دانست. »كنستانتين كوساچف« گفت: 
اين اقدام ايران يك حركت ديپلماتيك 
بوده و نه خروج از توافق هس���ته ای، 
هر چند كه احتمال شكسته شدن اين 
توافق وجود دارد. كوساچف در ادامه 
گف���ت: تا جايی كه من می دانم عدم 
انطباق با محدوديت های مربوط به غنی 
س���ازی اورانيوم و ذخاير آب سنگين 
نمی تواند مستقيماً به معنای خروج از 
توافق باش���د اما از سرگيری فعاليت 
راكتور آب سنگين اراك ممكن است 
در ش���رايط فعلی منجر به فروپاشی 
برجام شود. مجلس دومای روسيه هم 
ضمن انتقاد شديد از اقدامات آمريكا 
در قبال توافق هسته ای )برجام( تأكيد 
كرد: اقدام اخير ايران در قبال اين توافق 
يك گام ديپلماتيك تلقی می ش���ود. 
مجلس دومای روسيه ضمن قابل درك 
توصيف كردن موضع جمهوری اسامی 
ايران، تأكيد كرد: از موضع ايران مبنی 
ب���ر آمادگی برای مذاكره با اروپايی ها 
استقبال می كنيم. دومای روسيه همچنين 
تأكيد كرده است: آمريكايی ها نيز بايد 
آمادگ���ی خود برای مذاكره و گفتگو 
را نشان دهند. مجلس دومای روسيه 
همچنين اعام ك���رد اقدام ايران در 
تعليق برخی تعهداتش در چارچوب 
برجام عقب نشينی از اين توافق نبوده و 
يك گام ديپلماتيك محسوب می شود. 

دومای روس���يه ضمن انتقاد شديد از 
اياات متحده آمريكا و اقداماتش عليه 
برج���ام تأكيد كرد: اگر امروز می بينيم 
ايران بخشی از تعهداتش در برجام را 
به حالت تعليق درآورده است، عامل آن 

تنها مواضع و اقدامات آمريكاست.
* چین

وزارت خارج���ه چين بر لزوم 
اج���رای كامل برجام از س���وی همه 
طرفين دخيل در توافق هسته  ای تاكيد 
كرد. وزارت خارجه چين در پاسخ به 
اظهارات حسن روحانی رئيس جمهوری 
ايران، اعام كرد: توافق هسته  ای ايران 
بايد به طور كامل اجرا ش���ود و همه 
طرف ها در مقابل تحقق اين امر مسئول 
هستند.سخنگوی وزارت خارجه چين 
ضمن تأكيد بر لزوم حفظ برجام گفت 
كه فشارهای آمريكا به ايران تأسف بار 
است.وی تأكيد كرد چين شركت های 
خ���ود را كه با ايران تعامل دارند، در 
مقابل تهديد واشنگتن به تحريم، مورد 

محافظت قرار می دهد.
* فرانسه

وزير دفاع فرانسه با تاكيد بر عاقه 
كشورهای اروپايی طرف برجام به حفظ 
توافق هسته ای، مدعی شد درصورت 
عدم پايبندی ايران، بحث بازگش���ت 
تحريم ها زنده خواهد شد. فلورانس 
پارلی گفت كه اين كش���ور خواهان 
تداوم توافق هسته ای ايران است. وی 
افزود: هيچ چيز نمی تواند بدتر از خروج 
ايران از توافق باشد و سه كشور اروپايی 
طرف برجام )فرانسه، انگليس و آلمان( 
هرچه در توان دارند برای تداوم بقای 
آن انج���ام می دهند. با اين حال، پارلی 
مدعی شد: چنانچه ايران به تعهدات 
برجامی خ���ود عمل نكند آن وقت 
گزين���ه اجرای مكانيزمی كه به احيای 
تحريم ها منجر می شود روی ميز خواهد 
بود. وی افزود: اروپايی ها می خواهند 
برج���ام زنده بماند . »ژان ايو لودريان« 
وزير خارجه فرانس���ه هم با صدور 
بيانيه ای اعام كرد اگر ايران تعهدات 
خود ذيل توافق هسته ای را اجرا نكند، 
مسئله احيای رژيم تحريم های اتحاديه 
اروپا عليه جمهوری اسامی روی ميز 

خواهد بود.
* انگلیس

وزير خارجه انگليس گفت در 
صورتی ك���ه ايران به تعهداتش ذيل 
برج���ام پايبند بماند، لندن هم پايبند 
خواهد بود. همچنين معاون وزير خارجه 
انگليس هم در خصوص مطرح شدن 
گزينه تحريم ها در صورت عدم پايبندی 
ايران به تعه���دات خود ذيل توافق 
هسته ای هشدار داد. »مارك فيلد« گفت 
كه بيانيه ايران در خصوص عقب نشينی 
از برخی تعه���دات خود ذيل توافق 
هسته ای )برجام( يك گام ناخوشايند 
است. وی از ايران خواست هيچ اقدام 
بيش���تری كه منجر به تشديد تنش ها 
شود، صورت ندهد و به تعهدات خود 
پايبند بماند. اين مقام انگليسی گفت: 
بريتانيا تحريم های جديدی عليه ايران 
وضع نخواهد كرد اما هشدار می دهد 
در صورتی كه ايران به تعهدات خود 
ذيل برجام پايبند نباشد، اين مسئله را 

)تحريم ها را( نيز در نظر بگيرد.با اين 
وجود، معاون وزير خارجه انگليس از 
تمامی كشورها از جمله روسيه و چين 
خواست سياست لغو تحريم ها عليه 

ايران را دنبال كنند.
* آلمان

آلمان در واكن���ش به تصميم 
كش���ورمان برای كاه���ش تعهدات 
برجام���ی اش با تاكيد بر اينكه برلين 
خواهان حفظ برجام اس���ت، از ايران 
خواست هيچ اقدام تهاجمی انجام ندهد.
آلمان با ابراز تاس���ف از بيانيه دولت 
ايران درباره تعه���دات برجامی اش 
خواستار خودداری تهران از هر گونه 
اقدام تهاجمی شد. آلمان ضمن ابراز 
تاس���ف از بيانيه امروز دولت ايران در 
زمينه  پايان دو تعهد برجامی اين كشور 

و دادن مهل���ت 60روزه به طرف های 
باقيمان���ده در اين توافق برای عمل به 
تعهداتشان از تهران خواست هيچ اقدام 

تهاجمی صورت ندهد.
* اسپانیا

جوزف بورل، وزير امور خارجه 
اس���پانيا با اشاره به تصميم اخير ايران 
برای كاهش تعهدات خود در اجرای 
برجام گفت: تا آنجا كه من می دانم اين 
تصميم ايران در چارچوب برجام است. 
اين ديپلمات ارش���د اسپانيايی گفت: 
آمري���كا با خروج از برجام اقدام بدی 
انج���ام داد و زمينه تصميم اخير ايران 
در محدوديت فعاليت برجامی را فراهم 
كرد. وی ادامه داد: تا آنجا كه من می دانم 
اين تصميم ايران در چارچوب برجام 
است البته متولی تشخيص و اجرای 
 برجام آژانس بين المللی انرژی اتمی 

است.
* لتونی

وزير خارجه لتونی با انتشار پيامی 
به خروج ايران از برجام واكنش نشان 
داد.»ادگارز رينكويچز« گفت: تصميم 
ايران به عقب نشينی از بخشی از توافق 

هسته ای تأسف بار است و اين تصميم 
اثرات منفی بر امنيت منطقه ای و جهانی 
خواهد داشت و اتحاديه اروپا به عنوان 
يكی از كارگ���زاران برجام بايد اين 
تحوات را بررس���ی كرده و واكنش 

مناسب نشان دهد.
* عراق

برهم صالح رئيس جمهوری عراق 
خطاب به مايك پمپئو وزير امور خارجه 
آمريكا گفت كه بغداد در عين همكاری 
راهبردی با آمريكا، به دوستی با ايران 
پايبند است. برهم صالح در ديدار مايك 
پمپئو وزير امور خارجه آمريكا در بغداد، 
گفت: همكاری راهبردی با آمريكا برای 
عراق مهم است همانطور كه پايبندی 
به سياست متوازن مبتنی بر دوستی و 
همكاری با همه كش���ورهای دوست 

و همس���ايه و از جمله ايران برايش 
مهم است. وی گفت: عراق بر توسعه 
رواب���ط دوجانبه با آمريكا و همچنين 
ساير كش���ورهای دوست و برادر در 
هم���ه زمينه ها تاكيد دارد. برهم صالح 
افزود: بغداد روابط خارجی خود را بر 
پاي���ه اولويت های منافع ملی و تاش 
برای تعميق مش���تركات استوار كرده 
اس���ت. رئيس جمهوری عراق گفت: 
عراق بار ديگر نقش اساس���ی خود 
را در منطقه بازيافته و جايگاهی پيدا 
ك���رده كه به محلی برای تاقی همه 
طرف ها برای گفت و گو و تفاهم و دور 
شدن از درگيری ها و برخوردها تبديل 
شده است. دفتر نخست وزير عراق هم 
بيانيه ای درباره ديدار عبدالمهدی و وزير 
خارجه آمريكا كه سرزده وارد بغداد شده 
بود، صادر و اعام كرد: اياات متحده 
آمريكا شريك استراتژيك و مهم عراق 
است اما عراق همچنان سياست متعادل 
خود، كه پل های دوستی و همكاری با 
تمام همسايگان و دوستانش از جمله 
ايران را ساخته است، دنبال می كند. در 
اين بيانيه بر تمايل عراق به گسترش 

روابط با آمريكا و ديگر كش���ورهای 
همسايه و دوست در زمينه های مختلف 
تأكيد شده است. از سويی مايك پمپئو 
وزير امور خارجه آمريكا سفر خود به 
بغداد را بخاطر مسائل مربوط به تنش 
های جاری با ايران عنوان كرد و گفت: 
علت اين س���فر افزايش فعاليت های 

ايران در منطقه بود.
* آمريکا

وزير امور خارجه آمريكا نسبت 
به تغييراتی ك���ه ايران در خصوص 
اج���رای تعهدات خود در قبال برجام 
اعمال خواهد كرد، واكنش نشان داد. 
مايك پمپئو، با خبرنگاران همراهش 
در جريان سفر غيرمنتظره او به عراق 
درباره تغييرات ايران در رويكرد خود 
در قبال برجام پرس���يده شد كه پاسخ 

داد: م���ن هم برخی از اين گزارش ها 
را خوانده ام كه نش���ان می دهد آن ها 
تغييرات���ی ايجاد خواهند كرد و فكر 
می كنم در گزارشی آمده كه آنها فقط 
اندكی كمتر به برجام عمل خواهند كرد. 
پمپئو در سخنان خود، خروج يك جانبه 
واشنگتن از برجام را اتفاقی كاماً عادی 
جلوه داد و گفت: اين مس���أله باينری 
)صفر و يكی( است؛ شما يا متعهد به 
توافق هستيد يا نيستيد و ما مشخصًا 
بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آنها چه 
انتخابی می كنند اما اين امر، به صورت 
صفر و يكی اس���ت و همانطور كه ما 
از توافق خارج ش���ديم و ايرانی ها نيز 
بايد درباره اين كه می خواهند چگونه 
ادامه دهند، انتخاب خودشان را داشته 
باشند. او اظهارات خود را با رويكرد 
واهی مبتنی بر ايران هراسی ادامه داد و 
مدعی شد: ما به ماهيت اقدامی كه آنها 
در ارتباط با برجام در پيش می گيرند، 
نگاه خواهيم كرد اما فكر می كنم ساير 
كشورهای جهان -آنهايی كه بخشی از 
برجام هستند و در اين توافق مانده اند 
و آنهايی كه هرگز بخشی از اين توافق 

نبودند- همگی به تصميم ايرانی ها نگاه 
خواهند كرد و بايد ارزيابی خود را در 
اين باره داشته باشند كه افزايش خطر تا 
چه اندازه وجود دارد. اين در حالی است 
كه، يك مقام كاخ سفيد گفت :دولت 
آمريكا به زودی تحريم های جديدی 

عليه ايران اعمال خواهد كرد.
* رژيم صهیونیستی

نخست وزير رژيم صهيونيستی 
مدعی شد ايران با تعليق برخی اقدامات 
برجامی، به دنبال تداوم برنامه هسته ای 
خود و س���اخت بمب است. بنيامين 
نتانياهو در واكنش به اظهارات برجامی 
حسن روحانی رئيس جمهوری ايران، 
مدعی ش���د: ايران قصد تداوم برنامه 
هسته ای خود را دارد اما ما به ايران اجازه 
دستيابی به ساح هسته ای را نمی دهيم 

و به جنگ با آنهايی كه خواهان كشتن 
ما هستند ادامه می دهيم.

* مقامات سابق جهانی
»خاوير س���وانا« مسئول پيشين 
سياس���ت خارجی اتحاديه اروپا در 
واكن���ش به اقدام ايران گفت اتحاديه 
اروپا بايد مانع تنش زايی بيشتر در منطقه 
شود. سوانا افزود: ايران نبايد از توافق 
خارج ش���ود البته ديگر امضاكنندگان 
برجام نيز نبايد ايران را تنها بگذارند؛ 
شكس���ت و افتراق، خبری بسيار بد 
است. »كارل بيلت« نخست وزير پيشين 
سوئد و عضو كنونی شورای اروپا در 
امور خارجی هم در صفحه توئيتر خود 
نوشت: ش���كی نيست كه در دولت 
ترامپ، اشخاصی وجود دارند كه فعاانه 
آغاز جنگ با ايران را تحريك می كنند؛ 
بازی خطرناكی ش���روع شده است. 
»ريچارد جانسون« از مديران سازمان 
غيردولتی »طرح تهديد هسته ای« نيز 
ضمن خفيف و مايم توصيف كردن 
واكنش ايران به نقض تعهدات مكرر 
آمريكا و اروپا گفت: توليد بيش از حد 
آب سنگين، برخاف برجام است اما 

تاثير واقعی ن���دارد زيرا ايران راكتور 
آب سنگين را نابود كرده بود؛ ذخيره 
بيش از 300 كيلوگرم اورانيوم غنی شده 
اما اگر رخ دهد، مس���ئله ای جدی تر 
اس���ت.»آندره باكليتسكی« كارشناس 
روس و تحليلگر انديشكده »پی. آی. 
آر« نيز گفت: واكنش ايران كاما مايم 

و بسيار هوشمندانه بود.
* رسانه های غربی

روزنامه نيوي���ورك تايمز، در 
بازتاب اظهارات حسن روحانی رئيس 
جمهوری كشورمان نوشت: روحانی از 
مسير »دونالد ترامپ« رئيس جمهوری 
آمريكا در خودداری از پيروی كامل از 
كل توافق هسته ای خودداری كرد و 
برعكس به اطاع كشورهای اروپايی 
رس���اند كه او گام های سنجيده ای را 
برداشته است. اين روزنامه آمريكايی در 
گزارشی تحت عنوان »ايران می گويد 
پايبندی به تعهداتش در قبال بخش هايی 
از توافق هسته ای را متوقف می كند« 
افزود: ايران اعام كرد كه اين كش���ور 
ديگ���ر به دو تعهد خود تحت توافق 
هسته ای پايبند نخواهد بود. روزنامه 
فايننشيال تايمز هم دربازتاب صحبتهای 
رئيس جمهوری اسامی ايران نوشت: 
ته���ران اعام كرد ك���ه به پاره ای از 
تعهدات در قبال برجام عمل نخواهد 
كرد و اين پاسخی به اقدام آمريكا در 
عقب نشينی از اين توافق است. در اين 
گزارش آمده است:ايران اعام كرد كه 
ب���ه پاره ای از تعهدات در قبال توافق 
هسته ای عمل نخواهد كرد؛ ايران اين 
اقدام را پاسخی به عقب نشينی آمريكا 
از توافق و قصور ساير امضا كنندگان 
توافق در ارائه مشوق های اقتصادی، 
اعام كرده است. خبرگزاری بلومبرگ 
هم به بخشی از بيانيه شورای امنيت ملی 
ايران خطاب به كشورهای عضو برجام 
و اظهارات وزير امور خارجه كشورمان 
درباره اقدامات تازه ايران در قبال برجام 
پرداخت و نوشت: ايران گفته كه ديگر 
به اصول توافق هسته ای پايبند نخواهد 
بود و مدت 60روز به ديگر كشورهای 
امضا كننده برجام مهلت داده تا تعهدات 
خود را ب���ه ويژه در بخش بانكی و 
نفتی اجرايی كنند. روزنامه گاردين هم 
در پی بيانيه شورای عالی امنيت ملی 
ايران خطاب به كشورهای عضو برجام 
نوشت كه يك سال پس از آن كه دونالد 
ترامپ آمريكا را از توافق هس���ته ای 
2015خ���ارج كرد، ايران اقدام متقابل 
انجام داد.به گزارش گاردين، آمريكا در 
تاش است كشورهای اروپايی را از 

برجام بيرون بكشد.
*رسانه های عربی

روزنامه القدس عربی در تحليلی 
با اشاره به تشديد اختافات ميان ايران 
و آمريكا نوش���ت از هيچ كس پنهان 
نيست كه فشارهای ترامپ عليه ايران به 
دليل دخالت تهران در عراق، سوريه و 
يمن يا تهديد منافع حياتی آمريكا نيست 
بلكه به منظور خدمت به رژيم اشغالگر 
اسرائيل و پاداشی به عربستان به دليل 
خريد صدها ميليارد دار ساح است. 
شبكه الجزيره هم در اين باره نوشت: 
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران 

در ابتدای ورودش به مس���كو اعام 
كرد كه كش���ورش از توافق هسته ای 
خارج نمی شود اما اجرای برخی بندهای 
آن را متوقف می كند.همچنين شبكه 
العربيه نوشت: ايران بطور رسمی برخی 
تعهدات هسته ای را معلق كرد و وزارت 
خارجه اين كشور به سفرای انگليس، 
فرانسه، آلمان، چين و روسيه اعام كرد 
كه اجرای برخی بندهای توافق هسته ای 
را متوقف می كند. روسيا اليوم هم در 
اين رابطه نوشت كه شورای عالی امنيت 
ملی ايران به سفرای پنج كشور روسيه، 
انگليس، فرانسه، آلمان و چين اعام 
كرد كه اجرای برخی تعهدات برجام 
را متوقف می كند.شبكه السومريه نيوز 
عراق هم نوشت: ايران اعام كرد كه 
اجرای برخی تعهدات برجام را متوقف 
می كند و اگر پنج كش���ور ديگر باقی 
مانده در برجام هيچگونه اقداماتی اتخاذ 
نكنند، ايران گام ديگری اتخاذ خواهد 
كرد.اسپوتنيك عربی هم نوشت: رئيس 
جمهور ايران اعام كرد كه فروش آب 
سنگين و اورانيوم غنی سازی شده را 
به مدت 60روز متوقف می كند و اگر 
پنج كشور عضو برجام هيچ گونه اقدامی 
اتخاذ نكنند ايران دو گام ديگر اتخاذ 
خواهد كرد.شبكه لبنانی الميادين هم 
در اين باره نوشت: ايران به كشورهای 
عضو برج���ام 60روز فرصت داد تا 
تعهداتشان را اجرا كنند.پايگاه خبری 
العهد لبنان نيز در اين باره نوش���ت: 
ايران اقدام كرد؛ كشورهای عضو برجام 
60روز برای اجرای تعهدات بانكی و 
نفتی خود فرصت دارند.روزنامه العربی 
الجديد هم در اين باره نوشت: يك سال 
پس از خروج واشنگتن از برجام، تهران 
تصميم گرفت كه برخی پايبندی های 
خود به برجام را متوقف كند.اسكای 
نيوز عربی هم نوشت: يك سال پس 
از خروج آمريكا از برجام ايران تصميم 
گرفت برخی تعهدات خود به برجام 

را متوقف كند.
* رسانه های آسیايی

خبرگزاری كيودوی ژاپن اعام 
كرد: ايران بخشی از برنامه های هسته ای 
خود را از سر می گيرد. اين خبرگزاری 
رسمی ژاپن اعام كرد تهران تصميم 
دارد برخی از تعهدات داوطلبانه خود 
در ذي����ل برجام با قدرت های جهانی 
را متوقف كند، اما تهران از اين قرارداد 
خارج نمی ش����ود. خبرگزاری رسمی 
چين نيز ضمن بازتاب سخنان رييس 
جمهوری اس����امی ايران گزارش داد 
كه رييس جمهوری اي����ران به اروپا 
هشدار داده است چنانچه ظرف 60 روز 
شرايط جديد توافق هسته ای حاصل 
نشود غنی س����ازی با درصد خلوص 
بيش����تر اورانيوم از سر گرفته خواهد 
شد. رسانه های پاكستانی هم با بازتاب 
اظهارات حسن روحانی گزارش دادند: 
تهران تصميم به عدم پايبندی به برخی از 
بندهای برجام گرفت. برخی رسانه های 
مالزيايی هم با انعكاس اظهارات حسن 
روحانی در مورد برجام نوشتند: ايران 
تهديد كرد اگر قدرت ها تعهدات خود 
را در مورد برجام حفظ نكنند، دوباره 
اقدام به غنی سازی اورانيوم می كند. 

واكنش 1+4 به اقدام ايران:  به حفظ توافق هسته اي پايبنديم 

صدور حکم اعدام ۱۳ عضو اخوان المسلمین مصر
سرويس خارجی: دادگاه تجديدنظر  مصر حكم اعدام 13نفر از اعضای 
اخوان المسلمين اين كشور را به اتهام  تاش برای انجام عمليات تروريستی 
تايي���د كرد. به گزارش پايگاه خبری مصری »اليوم«، دادگاه تجديدنظر مصر 
حكمی را كه دادگاه جنايی اين كش���ور در سال 2017برای اعدام 13نفر از 
اعضای اخوان المسلمين مصر به اتهام  تاش برای انجام عمليات تروريستی 
صادر كرده بود، تائيد كرد.دادگاه تجديد نظر همچنين حكم حبس ابد 17متهم، 
حبس 15ساله عليه دومتهم و حبس پنج ساله برای هفت متهم ديگر  را صادر 
كرد.دستگاه قضايی مصر تاكيد كرد : 46عمليات تروريستی عليه تاسيسات 
دولتی و مراكز پليس صورت گرفته كه در پی آن دهها نفر از نيروهای امنيتی 

كشته و زخمی شده اند.

تقویم اطاعات
پنجشنبه 19  ارديبهشت   1398

3 رمضان 1440 
9  مه   2019 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

13 و 01 دقيقه 

19 و 57 دقيقه

20 و 17 دقيقه 

00 و 13 دقيقه

4 و 28 دقيقه

6 و 04 دقيقه

جمعه 20 ارديبهشت   1398
4 رمضان 1440 

10  مه   2019

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )  شنبه(

طلوع آفتاب ) شنبه(

13 و 01 دقيقه 

19 و 58 دقيقه

 20 و 18 دقيقه

00 و 12 دقيقه 

4  و 27 دقيقه 

6 و 03 دقيقه

 کشته شدن ۱4 غیر نظامی افغان 
به دست طالبان در»هرات«

سرويس خارجی: طالبان  با حمله به وايت هرات 14 غيرنظامی افغان را 
به خاطر حمايت از نيروهای امنيتی اين كشور كشت.

در همين رابطه،»امين اه امرخيل«، رئيس پليس وايت هرات افغانستان از 
كشته شدن 14 غيرنظامی اين كشور به دست طالبان به خاطر حمايت از نيروهای 
امنيتی در شهرستان» فارسی« اين وايت خبر داد.به گفته وی، طالبان خانه های 
برخی غيرنظاميان را به آتش كشيد.از سويی،سخنگوی والی تخار اعام كرد: در 
پی حمله طالبان به يك پاسگاه پليس در شهرستان خواجه بهاالدين اين وايت 
هشت نيروی امنيتی افغان جان خود را از دست دادند.  از طرفی،وزارت بهداشت 
افغانستان از زخمی شدن 15تن در جريان انفجار در نزديكی دفتر نهاد غيردولتی 

آژانس توسعه بين الملل آمريكا در كابل خبر داد.

 روسیه، نظامیان ترکیه را برای استفاده از 
»اس-400« آموزش می دهد 

سرويس خارجی:رسانه های روسيه اعام كردند:اين كشور حدود 100 نظامی 
تركيه را برای  نحوه  به كارگيری و استفاده از سامانه دفاع موشكی اس-400 آموزش 
می دهد. منابع خبری گفتند:ارتش روسيه نظاميان تركيه را برای استفاده از سامانه 
دفاع موشكی اس-400 آموزش می دهد.به گفته اين منابع، در اين دوره آموزشی كه 
اواخر ماه می در روسيه آغاز می شود حدود 100 نظامی تركيه به مدت پنج ماه نحوه 
استفاده و به كارگيری اين سامانه دفاع موشكی را ياد می گيرند. خبر ديگر اين كه 
»رجب طيب اردوغان« رئيس جمهوری تركيه پس از ابطال نتايج انتخابات شهرداری 
استانبول ،با حضور در جلسه فراكسيون حزب عدالت و توسعه گفت: چشم پوشی بر 
تخلفات واضحی كه در جريان انتخابات شهرداری در اين شهررخ داد ممكن نيست 

و ما اطمينان داريم اين تخلفات با يك سازماندهی منظم انجام شد.

استقبال کره شمالی از آغاز مذاکرات با ژاپن
سرويس خارجی:  كره شمالی چند روز پس از ابراز تمايل نخست وزير ژاپن 
برای برگزاری نشستی بی قيد وشرط با »كيم جونگ اون«رهبراين كشور، از آغاز 
مذاكرات با ژاپن استقبال كرد. درهمين رابطه،برخی منابع خبری به نقل ازمقامات 
آگاه اعام كردند: اين احتمال وجود دارد كه »كيم جونگ اون« رهبر كره شمالی 
و »شينزو آبه« نخست وزير ژاپن وارد مذاكره شوند. به گفته اين منابع، اگرچه كره 
شمالی از آبه به خاطر استفاده سياسی از مساله شهروندان ژاپنی ربوده شده از سوی 
ماموران  اين كشورانتقاد كرده است اما با توجه به توقف مذاكرات ترامپ با كيم 
جونگ اون،  پيونگ يانگ ممكن است درصدد نزديكتر شدن به ژاپن كه متحد 
آمريكا است باشد.در اين حال يك ديپلمات كره شمالی گفت: متوجه شده ايم كه 
آبه و ترامپ روابط نزديكی دارند،ما از آمريكا شنيده ايم كه ترامپ توسط دشمنان 

احاطه شده است اما او به نظرات آبه به طورفعال گوش می دهد.

سرويس خارجی: شاخص بورس داوجونزآمريكا پس از 
تهديد ترامپ مبنی بر افزايش تعرفه بر روی كااهای چينی 
كه منجر به تشديد تنش ميان واشنگتن وپكن شد،حدود500 

واحد سقوط كرد.   
 مناب���ع خبری اعام كردند:درمعامات بورس آمريكا 
شاخص بورس داو جونز صنعتی 473.39 واحد سقوط كرد 

و به يكی از كمترين سطوح خود در سال 2019 رسيد.
 به گفته اين منابع شاخص S&P 500 نيزدو درصد 
كاهش يافت و در كنار داو جونز بدترين عملكرد روزانه از 
روز سوم ژانويه تاكنون را به ثبت رساند. شاخص نزدك هم 
سقوط  2.3 درصدی را تجربه كرد. اين در حالی است كه 
سهام شركت های فناوری بدترين عملكرد را در بورس آمريكا 
داشته اند كه دليل آن نيز تداوم مناقشه تجاری بين پكن و 
واشنگتن است. از سويی،»كريستين اگارد« رئيس صندوق 
بين المللی پول اعام كرد:تنش های تجاری جديد بين آمريكا و 

چين، تهديد اصلی برای اقتصاد جهانی است. از  طرفی،اعضای 
مجلس نمايندگان آمريكا به اتفاق آرا به قطعنامه حمايت از 
تايوان و تداوم فروش تسليحات نظامی به اين كشور رای 
مثبت دادند.در اين حال،ارتش چين در واكنش به اعزام دوناو 
آمريكايی به نزديكی جزاير تحت كنترل اين كشوردردريای 

چين جنوبی، به حالت آماده باش كامل درآمد.
در چنين شرايطی،پنتاگون در گزارشی به كنگره آمريكا 
اعام كرد: نيروی دريايی اين كشور قصد دارد هزينه های 
ساانه خود برای  نوسازی زيردريايی های هسته ای اياات 
متحده را تا سال 2024 به ميزان پنج ميليارد دار افزايش دهد.  
خبر ديگر اين كه »نانسی پلوسی« رئيس مجلس نمايندگان 
آمري���كا اعام كرد: ترامپ تاش می كند تا دموكرات ها را 
برای اس���تيضاح خود تحريك كند و اين تاشی از سوی 
وی برای تحكيم جايگاهش پيش از انتخابات 2020 رياست 

جمهوری است.

س����رويس خارجی : سازمان 
اطاعات مركزی آمريكا)سيا( اعام 
كرد: »محمد بن س����لمان«، وليعهد 
س����عودی همچن����ان درصدد ترور 
مخالفان عربستانی است و می خواهد 
آنان را همانند »خاش����قجی« سر به 

نيست كند.
به گفته منابع خبری، س����ازمان 
اطاعات مركزی آمريكا )سيا( هشدار 
داد كه »محمد بن س����لمان«، وليعهد 
عربستان س����عودی درصدد است 

تا برای س����ركوب مخالفان خود، 
آن ها را همانند »جمال خاشقجی«، 
روزنامه  نگار سعودی ترور شده در 
 كنسولگری عربستان در استانبول تركيه 
»سر به نيست« كند. اين منابع در همين 
رابطه افزودند: مقامات سازمان »سيا« به 
مقام های دولت »نروژ« اطاع داده اند 
كه احتمال دارد وليعهد سعودی يك 
فعال مخالف خود در اين كشور را 
ترور كند و پس از اين هشدار، پليس 
نروژ اين فعال س����عودی را تحت 

نظر گرفته است. به گزارش روزنامه 
»گاردين«، »اياد البغ����دادی«، فعال 
دموكراس����ی خواه سعودی و منتقد 
»محمد بن سلمان«، وليعهد عربستان 
در حال حاضر به عنوان پناهنده در 
نروژ ساكن است. گاردين افزود: در 
25آوريل به اين فعال سعودی درباره 
تهديد از سوی عربستان هشدار داده 
ش����د ، زمانی كه مقام های نروژ به 
محل سكونت وی رفته و به محلی 
امن منتقلش كردند و به وی هشدار 

دادن����د كه در معرض خطر احتمالی 
از سوی »بن سلمان« قرار دارد.به اين 
فعال سعودی گفته شد كه اين تهديد 
بالقوه از سوی آژانس اطاعاتی »سيا« 
به مقام های نروژ اطاع داده ش����ده 
است. در خبر ديگری،منابع رسانه ای 
از برگزاری تظاهرات و تجمع ضد 
سعودی در برخی شهرهای بحرين  
در محكوميت اعدام شماری از شيعيان 
در عربس����تان توسط رژيم سعودی 

خبر دادند.

سرويس خارجی: رئيس كميته 
امني����ت و دفاع پارلمان عراق اعام 
كرد : بغداد در حال كاهش وابستگی 
نظامی خود به تسليحات و تجهيزات 
آمريكايی است و از اين پس خريدار 
ساح های روسی ، چينی و كره ای 

نيز خواهد بود.
رئيس كميت����ه امنيت و دفاع 
پارلم����ان عراق در گفتگو با روزنامه 
رسمی »الصباح« اظهار داشت: بغداد 
رويكردی برای خريد س����اح های 

ارتش عراق و تامين آنها از روس����يه، 
چين، ژاپن و كره جنوبی  دارد تا به 
اين طريق، وابستگی های تسليحاتی 
و نظامی به آمريكا كاس����ته ش����ود. 
وی، تنوع بخشی به منابع تسليحات 
ارتش عراق از چندين كشور و عدم 
تكيه صرف به ساح های آمريكايی 
 را دليل اي����ن رويكرد جديد بغداد 

عنوان كرد.
اين اقدام در حالی اس����ت كه 
چهره های سياس����ی عراق در طول 

سال های گذش����ته به ويژه در دوره 
مبارزه با گروه تروريستی داعش در 
س����ال های 2014تا 2017، انتقادات 
گسترده ای از آمريكا برای تاخير در 
تحويل ساح ها و مهمات خريداری 
شده داشته اند. همزمان با سخنان رئيس 
كميته دفاعی و امنيت پارلمان عراق، 
ارتش اين كش����ور نيز اعام كرد كه 
چهار فروند جنگنده T50س����اخت 
كره جنوب����ی را ماه جاری تحويل 

می گيرد.

  در چنين ش����رايطی، سازمان 
»بدر« عراق از كمك رس����انی هوايی 
بالگردهای آمريكايی به تروريست های 
تكفيری داعش در استان »اانبار« خبر 
داد.منابع مطلع در سازمان »بدر« عراق 
گفتند: ائتاف تحت رهبری آمريكا با 
كمك بالگرد ها و هواپيماهای خود با 
هدف بقايای گروه تروريستی داعش 
مستقر در استان »اانبار« عراق و در 
مرز با سوريه ، از آسمان  مواد غذايی 

و دارو برای آنها ارسال می كند.

س���رويس خارجی:  نشريه آمريكايی »نشنال 
اينترست« گزارش داد:عربستان و امارات بر عمان برای 
پايان دادن به سياست بی طرفی در جنگ يمن فشار 
می آوردند و بعيد نيست در پی اقدام اين دو كشور 
در استقرار هزاران نيرو و همچنين عناصر تروريست 
القاعده در طول مرز يمن با عمان، بی طرفی »مسقط« 

در قبال تحوات يمن به پايان برسد.
نش���ريه آمريكايی »نشنال اينترست« گزارشی 
درباره تقويت حضور ائتاف س���عودی-اماراتی در 
شرق يمن و تاثير آن برای سلطان نشين عمان منتشر 
كرد.در اين گزارش آمده است: از جمله مسائلی كه 

»عبد ربه منصور هادی«، رئيس جمهوری مستعفی يمن 
اخيرا مطرح كرد، گزارش سران قبايل درباره وضعيت 
بی ثبات و دش���وار استان المهره در دورترين نقطه 

شرق يمن و هم مرز با كشور ُعمان بود.
به نوش���ته »نشنال اينترست« ، عربستان 5000 
سرباز خود را در مرز يمن با عمان  مستقر  و هزاران 
شبه نظامی از جمله اعضای القاعده در شبه جزيره 
عربستان و سلفی های تندرو را با هدف فشار بر عمان 
برای پايان دادن به سياست بی طرفی در جنگ يمن 
به اين استان اعزام كرده است.اين گزارش افزود: با 
وجود اينكه امارات نيز نيروهای ويژه خود را در سال 

2015 از استان »المهره« در مرز عمان و يمن خارج 
كرد، اما افسران اطاعاتی خود را در آنجا نگاه داشته 
است.در اين گزارش آمده است: عمليات محاصره 
عمان در آوريل 2018  و هنگامی تكميل ش���د كه 
نيروهای نظامی ويژه امارات ، بندر جزيره »سقطری« 

در جنوب يمن  را تحت كنترل خود گرفتند.
در تحوات ميدانی نيز، رسانه های يمنی از كشته 
و زخمی شدن شماری از مزدوران ائتاف متجاوز 
سعودی در استان »البيضا« خبر دادند. از سوی ديگر، 
جنگنده های ائتاف متجاوز س���عودی نيز چهار بار 

بخش »كتاف« در »صعده« يمن را بمباران كردند.

سرويس خارجی: مركز آشتی روسيه در سوريه اعام 
كرد كه سامانه های ضد موشكی روسها همه موشك هايی 
كه از سوی تروريستها به پايگاه حميميم شليك شده بود 

را سرنگون كردند.
در بيانيه اين مركز آمده است: سامانه دفاعی پانتسير و 
تور، 27موشك را سرنگون كرد و هيچ موشكی به پايگاه 
حميميم اصابت نكرد .مركز حميميم تاكيد كرد: همه موشك 
اندازهای تروريست ها در منطقه الزاويه واقع در داخل منطقه 
كاهش تنش ادلب كه از آنجا به سوی پايگاه حميميم شليك 
ش���ده بود رصد و از سوی جنگنده های روسی و توپخانه 

سوريه منهدم شدند.خبر ديگر اينكه گروه موسوم به ديد بان 
حقوق بشر سوريه از درگيری شديد نيروهای ارتش سوريه 
و گروه  های تروريستی وابسته به »هيات تحرير الشام« در 
ش���مال غربی اين كشور خبر داد. يگان های ارتش سوريه 
عمليات سنگينی به محور تحركات تروريست ها و مناطق 
انتش���ار آنها در حومه ش���مالی غربی حما انجام دادند. در 
چنين شرايطی روزنامه گاردين انگليس ادعا كرد دور جديد 
بمباران های اخير در ش���مال غرب سوريه بر مبنای انگيزه 
روسيه و تركيه به منظور تقويت مناطق نفوذ خود در اين 

كشور صورت می گيرد.

سرويس خارجی: شورای نظامی سودان اعام كرد كه 
با برگزاری انتخاباتی سراسری برای تشكيل دولت آينده اين 

كشور موافق است.
ش���ورای نظامی سودان در بيانيه ای اعام كرد: ائتاف 
مخالفان سودانی،  )آزادی و تغيير( در سند خود چهار سال 
را برای پايان مرحله تغيير دموكراسی تعيين كرده است اما 
اين دوره طوانی است و بايد به دو سال كاهش يابد. اين 
شورا افزود: ما با مخالفان درباره ساختار كلی حكومت انتقالی 
اتفاق نظر داريم و موافق برگزاری انتخاباتی سراسری برای 

تشكيل دولت هستيم.

در اين بيانيه آمده است: تمامی گروه های سياسی حق 
نامزدی برای پس���ت ها را دارند و اين حق تنها به ائتاف 
»آزادی و تغيير« محدود نمی شود. اين شورا تأكيد كرد كه 
می خواهد همچنان »شريعت اسامی«، منبع قانونگذاری در 
س���ودان باشد. »شمس الدين الكباشی«، سخنگوی شورای 
نظامی انتقالی سودان در عين حال اعام كرد : سند گروه های 
ائتاف»آزادی و تغيير« نكات زيادی را ناديده گرفته است. 
وی گفت : اين شورا  با گزينه دعوت به برگزاری انتخابات 
زودهنگام ظرف شش ماه در صورت نرسيدن به توافق با 

مخالفان درباره ساختار كلی نظام انتقالی موافق است.

س���رويس خارجی: گروه های مقاومت فلسطينی بر 
همراهی با ايران برای مقابله با قدرت های استكباری در جهان 

به سردمداری آمريكا و رژيم صهيونيستی تأكيد كردند.
نمايندگان گروه های مقاومت فلسطينی در كنفرانسی 
خبری بر ايس����تادن در كنار ايران تأكيد كردند. در بيانيه 
قرائت شده طی كنفرانس مذكور، گروه های فلسطينی تأكيد 
كردند كه در مقابله با قوای استكباری ظالم در اين جهان 
مانند آمريكا و رژيم صهيونيستی، در كنار ايران ايستاده اند. 
گروه های فلسطينی در ادامه كنفرانس خبری، ضمن هشدار 
به رژيم صهيونيستی مبنی بر عدم خيانت و آزمودن صبر 
مقاومت، اعام كردند كه انگشتانشان همچنان روی ماشه 
است. آنها از مردم فلسطين در تمام اماكن درخواست كردند 
سالگرد »يوم النكبه« سالروز اشغال فلسطين را زنده نگه دارند 

و در راهپيمايی های بازگشت شركت كنند. از سويی دبيركل 
جنبش جهاد اسامی فلسطين تأكيد كرد: در صورتی كه جنگ 
اخير در نوار غزه ادامه می يافت ما فقط چند ساعت با حمله 
 به تل آويو و تمامی شهرهای فلسطين اشغالی فاصله داشتيم.
»زياد النخاله« اظهار داش����ت: آنچ����ه در غزه اتفاق افتاد 
تمرين نظامی با مهمات بود برای آماده شدن برای نبردی 
بزرگ تر كه ناگزير در آينده، شاهد آن می  شويم. دبيركل 
جهاد اس����امی فلسطين افزود، پيش بينی می شود جنگ 
ديگری در تابس����تان عليه مقاومت فلسطين رخ دهد. در 
چنين شرايطی معاون وزير كار و اسكان فلسطين در نوار 
غزه اعام كرد كه در پی حمات 48 ساعته اخير رژيم 
 صهيونيستی به اين باريكه، 800 واحد مسكونی و 13 مدرسه 

تخريب شدند.

برهم صالح خطاب به پمپئو: از تنش آفرینی با ایران خودداری کنید 
رئیس جمه����وری عراق در دی����دار وزیر خارجه آمریکا در بغداد 
تأکید کرد که عراق باید از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسامی 
ایران همچنان معاف باش����د. برهم صالح خطاب به مایک پمپئو گفت 

از تنش با ایران هم باید خودداری شود. وزیر خارجه آمریکا و رئیس 
 جمهور عراق بر مساله تمدید معافیت های عراق از تحریم های ایران 

تاکید کردند.

سقوط شاخص بورس »داوجونز« آمریکا در پی  تنش   پکن و واشنگتن  گروه های فلسطینی: برای مقابله با قدرت های استکباری  
کنار ایران ایستاده ایم

روسیه ۲۷موشک شلیک شده تروریست ها به پایگاه »حمیمیم« 
سوریه را ساقط کرد

 موافقت شورای نظامی سودان  با برگزاری انتخابات سراسری 
برای تشکیل دولت

حمله انتحاری طالبان به »اهور« پاکستان 
با ۱0کشته و۳0 زخمی

 سرويس خارجی: طالبان پاكستان باحمله انتحاری به نزديكی آرامگاه 
»داتا دربار« در شهر اهور 10 تن را كشت و 30 نفر ديگر را زخمی كرد.

در همين رابطه، منابع خبری اعام كردند:براثر دو انفجار انتحاری طالبان 
در نزديكی آرامگاه »داتا دربار« در شهر اهور مركز ايالت پنجاب پاكستان 
دست كم 40 نفر كشته و زخمی شدند وهدف از آن منهدم كردن خودروی 
نيروهای ويژه پليس بود .پليس پاكستان نيز در گزارشی گفت:دراين حمله 
از يك بمب هشت تا 10 كيلويی استفاده شد ونخستين بمب با كنترل از 
راه دور منفجر شد و انفجار دوم نيز توسط عامل انتحاری صورت گرفت.
در اين حال،عمران خان نخست وزير پاكستان ضمن محكوم كردن اين حمله 
تروريستی از نيروهای امنيتی خواست هر چه زودتر عامان اين جنايت را 
شناسايی كنند. از طرفی،عمران خان نخست وزير پاكستان اعام كرد: اسام آباد 
با همكاری جمهوری اسامی ايران اقدامات ازم برای اجرای طرح خط لوله 

انتقال گاز از ايران موسوم  خط لوله صلح را اتخاذ خواهد كرد.

»سیا«: »بن سلمان« درصدد ترور مخالفان عربستانی است

فشار عربستان و امارات بر عمان برای پایان دادن به سیاست بی طرفی در جنگ یمنپارلمان عراق : در حال کاهش وابستگی نظامی خود به آمریکا هستیم
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اسرار جاسوسي القانيان به نفع اسرائيل 
دادگاههاي انقالبي اســـالمي تهران، ديروز نيز بيوقفه 
رسيدگي به پروندههاي متهمان رژيم شاه مخلوع را ادامه دادند. 
در شـــعب مختلف اين دادگاهها دوتن از سرشناسترين 
ســـرمايهداران ايرانـ  حبيب القانيان و رحيم عليخرم و نيز يك 
وزير سابقـ  سپهبد ابوالحسن سعادتمندـ  دكتر محمد بقايي يزدي 
(پزشك ويژه ســـاواك) و دو تن از سرپرستهاي اكيپ كميته 
مشترك به اصطالح ضد خرابكاري بهنامهاي جعفر شكروي و 
محمد فالح محاكمه و باتفاق آراء به مرگ محكوم شدند. حكم 
اعدام اين 6 تن كه در ميان آنها، رحيم عليخرم به عنوان «بارزترين 
نمونه مفسدفياالرض» شناخته شده بود، ساعت يك بامداد امروز 
اجراء شد.  حبيب القانيان، مردي كه معروف بود ميتواند ايران را 
با ثروتش بخرد، در دادگاه به همكاري با صهيونيسم بينالملل و 
كمكهاي مادي كالن به اسرائيل، جهت سركوبي مبارزان و فدائيان 
فلسطيني متهم بود و عليرغم آنكه اين اتهام را بهشدت رد مي  كرد، 
اما مدارك موجود در پرونده او كه پيش از اين از طريق قســـمت 
بينالمللي سازمان اطالعات و امنيت ايران تهيه شده بود، نشاندهنده 
اين است كه القانيان، نه تنها به اسرائيل بهطور مستقيم و غير مستقيم 
كمك مالي ميكرد، بلكه بر اساس مدارك موجود، از سرمايهداران 
كليمي ايران بهطور جدي ميخواست كه در اسرائيل سرمايهگذاري 

كند و بدين ترتيب ثروت كشور را به اسرائيل انتقال دهند. 
شاپور بختيار در ايران بهسر ميبرد

هفتهنامه النهار عربي و بينالمللي در شـــماره اخير خود 
باستناد گزارشهاي ويژهاي كه دريافت داشته مينويسد:  شاپور 
بختيار آخرين نخستوزير رژيم گذشـــته ايران هنوز هم در 
گوشـــهاي از خاك ايران زندگي ميكند.  اطالعات كسب شده 
تأكيد ميكند كه برخالف شايعات قبلي دائر بر خودكشي بختيار 
پس از اســـتعفا و يا دستگيري وي و يا فرار او بهخارج از كشور، 
نامبرده به ميان قبيله خود يعني بختياريها كه در مناطق ميان شيراز 
و اصفهان زندگي ميكنند پناهبرده است. بختياريها از بزرگترين و 
قويترين قبايل ايران ميباشند. منابع ايراني نزديك به آقاي بازرگان 
نخستوزير اين شايعات را كه بختيار از وي خواسته است كه از او 
حمايت كند و يا اينكه بازرگان او را پنهان نموده تكذيب كردند. 

بسياري از زندانيان آزاد ميشوند
با تصويب اليحهاي در هيأت دولت، كليه كساني كه در 
مراجع قانوني مورد تعقيب قرار گرفته و محكوميت آنان قطعي 
شده و يا نشده باشـــد، از تاريخ تصويب اين اليحه از تعقيب 
و مجازات معاف خواهند شـــد.  در اين قانون جرايمي كه در 
صالحيت دادگاههاي انقالب  است و چند مورد از جرايم ديگر از 
جمله قتل عمد و سرقت مسلحانه، اعمال منافي عفت، تصرف 
غير قانوني و اختالس بيش از 500 هزار ريال مستثني شده است.

اخطار شديد عرفات به امريكا
بيروت ـ  رويترـ  جنگندههاي اســـرائيلي ديروز براي 
ســـومين روز متوالي مواضع فلسطينيها را در لبنان بمباران 
كردند. اين بمبارانها در پي اين اخطار مناخيمبگين نخستوزير 
اسرائيل كه چريكهاي فلسطيني به محض آنكه در تيررس 
آتشبارهاي اســـرائيلي قرار گيرند، مورد حمله قرار خواهند 
گرفت. صورت گرفته است ضمناً ياسر عرفات رهبر سازمان 
مقاومت فلسطين ضمن رد پيشنهاد اسرائيل مبني بر اسكان 
آوارگان فلسطينيها در نقاط مختلف جهان عرب قول داد جنگ 
ضد اسرائيلي را تشديد كند. عرفات گفت: آمريكا سربار مردم 
جهان است و تا سرجاي خودش ننشيند تشنجات كنوني پايان 
نخواهد گرفت. وي گفت اطمينان دارد تمامي چاههاي نفت 
منطقه خليجفارس پيش از آنكه اولين سرباز آمريكايي در اين 

منطقه پياده شود به آتش كشيده خواهد شد.  
دولت حركات عوامل ضد مردمي را در خوزستان تحت نظر دارد

دريادار مدني فرمانده نيروي دريايي جمهوري اسالمي 
ايران و استاندار خوزستان در يك گفتگو، سياست دفاعي ايران 
را در خليج فارس تشريح كرد و گفت تفنگداران نيروي دريايي 
در بنادر ساحلي مستقر ميشـــوند. و ايران هرگز در مسائلي 
مانند درگيري ظفار دخالت نميكند.  استاندار خوزستان در اين 
مصاحبه با اشاره به اعالميههايي كه از طرف بعضي از سازمانهاي 
خلق عرب انتشار يافته گفت: اعالميه  ها از سوي برادران عرب 
زبان ما نبوده است زيرا آنان به همان اندازه به ايران عالقهمندند 
كه ما عالقهمنديم. تيمسار مدني افزود: گروه عوامل ضد مردمي 

شناسايي شدهاند اعمال و رفتار آنان بهدقت زيرنظر است. 
شعار قذافي اسالمي، اما كارش يهودي است

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: خانم رباب صدر خواهر امام 
موسيصدر در نشستي با خبرنگاران مطبوعات در اصفهان ادعاهاي 
«جلود» نخستوزير ليبي را در مورد امام موسيصدر رد كرد.  خانم 
صدر در مودر اظهارات نخستوزير ليبي و سفير ايتاليا در مورد 
وضع امام موسيصدر گفت: آقاي جلود در ايران ابتدا در ديدار با 
امام خميني گفته بود كه امام موسيصدر از ليبي خارج شده است 
اما امام خميني  اين اظهار را نپذيرفته و فرموده بودند. به هر حال 
شـــما بهعنوان ميزبان و دعوت كننده از امام موسيصدر مسئول 
هستيد.  وي سپس افزود: ايتاليا قبال در مجلس شيعيان لبنان ثابت 
كرده است كه امام موسي  صدر به ايتاليا وارد نشده و از دو نفر گريم 
شده كه به ايتاليا اعزام شده بودند، معلوم شد كه امام موسيصدر و 
شيخ محمد يعقوب نبودهاند.  ما دليل بسيار داريم خانم صدر گفت:

قذافي يك وجود مزاحم براي دنياي عرب است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز چهارشـنبه 19 ارديبهشتماه 

1358 (برابر با 12 جماديالثاني 1399، 9 مه1979 ) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

لغو كاپيتاالسيون در ايران
19ارديبهشت 1306 كاپيتاالسيون در ايران لغو شد و از 19
ارديبهشت 1307 حتي در مورد كشورهاي كاملة الوداد هم بال اثر 
گرديد. كاپيتاالسيون به معناى تسليم است و در اصطالح قضايي 
به مفهوم قضاوت كنسولىـ  محاكمه و مجازات متهم در كشور 

خود، به جاى محل وقوع جرم.
اين امتياز را دولت قاجاريه به پاره اي ازدولت ها داده بود و 

به اين ترتيب قسمتي از حاكميت ملي را واگذار كرده بود.
خواست اكثريت نمي تواند حق را پايمال كند

فردريك شيلر مورخ، فيلسوف، نويسنده، نمايشنامه نگار 
و شاعر شهير آلمان و مردي كه از زيبايي ها و نكويي ها سخن 
گفته است نهم ماه مي ســـال 1805در 46 سالگي درگذشت. 
شيلر تاريخ جنگ هاي سي ساله (اروپا) را كه پر از پند و اندرز 
است در نوامبر 1793 منتشر كرد، كتابي كه گفته شده است كمك 
بسيار به اتحاد فعلي اروپاييان كرده است. كتاب «ماري استوارت» 
و داستان «انســـان» نيز براي بشر امروزـ  از بي مقام و صاحب 
قدرت و از فقير تا دارا پند آموزند. وي بدون اشـــاره مستقيم به 
كارهايي كه به نام انقالب فرانســـه صورت گرفته بود؛ در يك 
رساله، عدالت را از اراده اكثريت جدا كرد و تاكيد كرد كه صداي 
اكثريت دليل اثبات عدالت نيست، خواست اكثريت نمي تواند 

حقي را پايمال كند.
نخستين كاريكاتور ژورناليستي

نهم مي 1846 بنجامين فرانكلين از پدران ايجاد «اياالت 
متحده آمريكا» در هفته نامه خود «پنسيلوانيا گازت» چاپ شهر 
فيالدلفيا كاريكاتوري را چاپ كرد كه عنوان نخستين كاريكاتور 
ژورناليســـتيك در آمريكا (احتماال در همه جهان) را به خود 
اختصاص داده است. فرانكلين در زير اين كاريكاتور كه يك 
مار دو پاره شده را نشان مي دهد خطاب به دو قطعه مار نوشته 
است: به هم ملحق شويد يا بميريد.فرانكلين خواسته است به اين 
وسيله به مردم متفرق مهاجر نشين ها بگويد كه اگر باهم متحد 
و يكي نشوند بايد به صورت مردگان بي اراده همچنان كلني 
انگليسي ها باشند و دستورهاي لندن را از فاصله هشت هزار 

كيلومتري اجرا كنند.
اعالميه تسليم بدون قيد و شرط

نهم ماه مي ســـال 1945، و 36 ســـاعت پس از اين كه 
درياساالر دونيتس اعالميه تسليم بدون قيد و شرط كشورش 
را امضاء و به ســـتاد ارتش آلمان ابالغ كرد و رئيس ســـتاد 
ارتش و رئيس عملياتى اين ستاد با فرماندهان نيروهاي متفقين 
غربي و شـــوروي جداگانه مالقات و در حضور آنان و مراسم 
عكسبرداري سند تسليم امضاء كردند، دولت هاي فاتح يكى پس 
از ديگرى، با صدور اعالميه هاى رسمى پايان جنگ جهاني دوم 

در جبهه هاي اروپا را اعالم داشتند .
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 سرايه

مكـــن يـــارى مـــرد پيمانشـــكن
هرآنكس كـــه بر تو گرامىتر اســـت
ابـــا آنكـــه زو كينـــه دارى بـــه دل
گناهـــش به يـــزدان دارنـــده بخش
چـــو خواهى كـــه داردت پيروز بخت
ز چيز كســـان دســـت كوتـــاه كن
نوازنـــده مـــردم خويـــش بـــاش
چـــو بخشـــنده باشـــى و فريادرس

كـــه پيمانشـــكن خـــاك دارد كفن
وگـــر نـــزد تو نيـــز نامىتر اســـت
بـــه مـــردى ز دل كينهها برگســـل
مكن زور بر دشـــمن و دوست پخش
جهانـــدار با لشـــگر و تـــاج و تخت
روان را ســـوى راســـتى راه كـــن
نگهبـــان كوشـــنده درويـــش باش
نتـــازد به تـــاج و به تخـــت تو كس
فردوسى
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