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تحریم پتروشیمی

اشتباه استراتژیک

اقتصادي

صفحه 8

کمبود نیروي انساني 
کارآمد، چالش جدي 

کشور است 

اخبار شهرستانها
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  * رئيس جمه�وري: سياس�ت خارج�ي اي�ران مبتن�ي ب�ر همکاري
  هم افزايي و يافتن راه هاي دستيابي به منافع مشترک ودريک کلمه

سياست برد � برد است
* دستيابي به صلح، نيازمند همکاري وگفتگوهاي منطقه اي است
  * ايران از هرگونه تعامل با کش�ورهاي عضو س�يکا براي مواجهه

با چالش ها و مقابله با تهديدات استقبال مي کند  
    *    اي�ران ب�ه عن�وان س�دي قدرتمن�د در مقابل تروريس�م تکفيري، 
 در س�وريه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گس�ترش تروريس�م

به ديگر نقاط جهان شده است
 * شايس�ته اس�ت ما کشورهاي عضِو س�يکا با اتخاذ سياست هاي 

هوشمندانه، روند چندجانبه گرايي را تقويت کنيم
* وض�ع کنون�ي فلس�طين، ع�راق، س�وريه، افغانس�تان و يم�ن 
نمونه هايي بارز از پيامدهاي سياس�ت بي ثبات سازي کشورهاي 

منطقه توسط آمريکا در سال هاي اخير است
 * حل و فصل عادانه مسأله  فلسطين، کليد بازگشت امنيت پايدار 

و توسعه  اقتصادي منطقه جنوب غرب آسياست
      * روحان�ي ب�ا رئي�س اجراي�ي دول�ت افغانس�تان، اميرقط�ر

و رئيس جمهوري ترکيه ديدار کرد
 * رئيس جمه�وري در دي�دار امير قطر: خواس�تار حاکميت روحيه 
اعتدال، برادري و حکمت و  دورانديش�ي در روابط ميان کش�ورها 

هستيم
 * رئيس جمه�وري ترکي�ه در ديدارباروحاني: آنکارا مصمم اس�ت 

روابط خود را با تهران در همه زمينه ها توسعه دهد

س���رویس خارجی: منابع آگاه، از تشکیل یک 
کمپین جهان���ی تحت عنوان »نه به معامله قرن« در 
آس���تانه رونمایی از این طرح آمریکایی در بحرین 

خبر دادند.
همزمان با نزدیک ش���دن به زمان رونمایی از 
معامله قرن در بحرین به عنوان بخشی از طرح صلح 
آمریکا برای فلسطین و رژیم صهیونیستی، منابع آگاه 

از تشکیل و آغاز به کار کمپین جهانی »نه به معامله 
قرن« خبر دادند.

این کمپین متشکل از نهادها و بخش های جامعه 
مدنی و جوانان در کش���ورهای مختلف اس���ت و 
فعالیت های آن ش���امل اطاع���ات، تولیدات فنی و 

اقدامات میدانی است.
بقیه در صفحه 12

صفحه12صفحه4

تمهیدات وزارت نیرو

براي تأمین برق تابستان

یمن: برد موشک هاي ما

به سرزمین هاي اشغالي مي رسد
* سخنگوي صنعت برق: پيک مصرف برق امسال 4/8 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است
 * مديرعامل ش�رکت توليد نيروي برق حرارتي:  واحد بخار نيروگاه »گهران« س�يرجان طي

 2 هفته آينده وارد مدار خواهد شد

* نيروهاي هوايي يمن: موشک هاي ما مي توانند کانال سوئز و تنگه باب المندب را هم هدف قرار دهند 
* در صورت لزوم مسيرخطوط کشتيراني در درياي سرخ و عبور نفتکش ها در اين دريا را ناامن مي سازيم

* ائتاف سعودي به زودي مجبور مي شود جنگ و محاصره عليه يمن را متوقف کند

دکتر روحاني: ایران نمي تواند به صورت 
* اين کمپين متش�کل از نهادهاي جامعه مدني و جوانان در کش�ورهاي مختلف در آستانه یک طرفه متعهد به برجام  بماند

رونمايي از معامله قرن در بحرين تشکيل شده است 

تشكيل كمپين جهاني
»نه به معامله قرن«

صفحه2

صفحه2

صفحه3

* در اي�ن کمپي�ن اه�داي 
کتاب ه�اي ح�وزه ک�ودک 
و نوج�وان، نوش�ت افزار 
و اس�باب بازي از س��وي 
و  هال احم��ر  س�ازم�ان 
و  انجم�ن ه�ا  از  تع�دادي 
تش�کل هاي حوزه کودک و 

نوجوان صورت مي گيرد

 * ربيع�ي: ايح�ه مقابل�ه ب�ا پديده ف�روش پايان نام�ه و مقاات 
دانشگاهي، در جلسه اخير هيأت دولت به تصويب رسيد

 * با تشکيل کميته هاي تشخيص و بررسي مدارک، مدرک حاصل 
از تقلب پايان نامه و فعاليت علمي باطل مي شود

 * دانشگاه ها مکلف شدند متن پايان نامه ها را 5 سال پس از تاريخ دفاع 
بر اساس قانون دسترسي آزاد به اطاعات منتشر کنند

سخنگوي دولت: ايحه مقابله
با پايان نامه فروشي تصويب شد

 * سخنگوي شوراي نگهبان: ايحه تعيين تکليف تابعيت فرزندان 
حاص�ل از ازدواج زن�ان ايراني با مردان خارجي مغاير با ش�رع و 

قانون اساسي است
 * کدخدايي: فقهاي شوراي نگهبان معتقدند در ماده اول اين ايحه 

مسائل امنيتي در نظر گرفته نشده است

شوراي نگهبان ایحه تابعیت 
فرزندان زنان ایراني را ردکرد

دعوت احمد 
مسجد جامعي 
براي پيوستن

به كمپين
»با مهر تا مهر« 

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

در شرح رأي ابن عربي توسط 
مرحوم ميرزا ابوالحسن جلوه

وجه تشبیهي جمال
و تنزیهي جال

در نشست سران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي در آسيا
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پنجاهمين سا� 
فر�� بر سطح ما�

پى �� كا

قايق ها� ��باتيك خو����

�يا حركت تپه ها� شنى
 ��� مريخ مانند �مين �ست�
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پنجاهمين سا� 
فر�� بر سطح ما�

پى �� كا

قايق ها� ��باتيك خو����

�يا حركت تپه ها� شنى
 ��� مريخ مانند �مين �ست�

صلح

و مصلحت

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

اراده نتانیاهو
صفحه2

صفحه2

دكتر احمد مهدوي دامغاني
و ميـراث ادبـي و فرهنگـي او

�كتر منصو� �ستگا� فسايي
قطع ��ير� � 672 صفحه � چا� ��� 

ــمند آقاي دكتر مهدوي دامغاني در سال 1306 در شهر مشهد مقدس در  ــتاد دانش اس
خانواده اي اهل علم ديده به جهان گشود. پس از فراغت از تحصيالت حوزوي، از دانشگاه 
تهران به اخذ درجه دكتري  ادبيات فارسي نايل آمد. سپس به تدريس معارف اسالمي، 
متون فارسي عرفاني، فلسفه اسالمي و ادبيات عرب در دانشگاه تهران، مادريد، هاروارد 
ــمند، مقاالت بسياري نگاشت كه مورد  ــيلوانيا پرداخت و عالوه بر كتابهاي ارزش و پنس

توجه اهل تحقيق قرار گرفت.
كتاب حاضر افزون بر زندگينامه مفصل دكتر مهدوي، به بررسي ميراث ادبي و فرهنگي 
ــگفتار در سيزده بخش تنظيم و تدوين  ــمند معاصر مي پردازد و افزون بر پيش اين دانش

شده است:
ــامل احواالت خانوادگي، پدر و پدربزرگ، همسر، فرزندان و برادران  بخش اول تولد(ش
ــود)، بخش دوم ذيل تعليم و تربيت و تحصيالت مهدوي( به  ــتاد مي ش و خواهران اس
ــوم همدرسان استاد  ــگاه مي پردازد)، بخش س ــتادان دكتر مهدوي در حوزه و دانش اس
ــت، بخش چهارم سالنماي زندگي دكتر مهدوي و بخش پنجم  ــگاه اس در حوزه و دانش
ــم با آثار دكتر مهدوي دامغاني  ــت. در بخش شش ــتاد از خالل آثارش اس ويژگيهاي اس
ــامل كتابها، جشن نامه استاد، مقاالت ايشان و مقدمات ايشان بر  ــنا مي شويم كه ش آش

كتابهاي ديگران مي شود. بخش هفتم توضيحي است درباره فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي استاد در ايران و ديگر كشورها، بخش هشتم بزرگداشت 
ــاعراني همچون: اميري فيروزكوهي، ــده (از ش ــروده ش ــان س ــعرهايي اختصاص يافته كه درباره ايش  مهدوي در آمريكا نام دارد. بخش نهم به ش

دكتر شفيعي كدكني، استاد خرمشاهي، دكتر موسوي گرمارودي) و بخش دهم تا سيزدهم عبارتند از: در كنار ياران، دكتر احمد مهدوي دامغاني 
سردفتر دفتر25تهران، فعاليتهاي سياسي مهدوي دامغاني و چند مقاله از دكتر مهدوي دامغاني، نمايه كتاب شامل فهرست كسان و جايها برغناي 

كتاب افزوده است.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

 * فر�شگا� مركز�: تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 
* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 

* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306
* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com :سايت فر�شگا� �ينترنتي ���� *

1ـ نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سنگ آهن مركزي ايرانـ  بافق 

2ـ موضوع مناقصه: تهيه و ساخت پست كيوسك گ.پ.پ

3ـ نحوه خريد اسـناد مناقصه: به صورت اينترنتي براساس شرايط 

WWW.ICIOC.ir مندرج در سايت
4ـ مبلـغ و نوع تضمين شـركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي يا 

ــماره 0105181766009 بانك ملي  ــاب ش واريز مبلغ تضمين به حس
شعبه آهنشهر بافق به مبلغ دويست ميليون ريال

5ـ زمان فروش اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول به مدت ده روز 

(از تاريخ 98/03/20 لغايت 98/03/29)
6ـ شرايط شركت در مناقصه: پيمانكاران واجد شرايط و با شرايط و 

مشخصاتي كه در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
ــنبه  7ـ زمان تحويل اسـناد مناقصه: تا پايان وقت اداري روز يك ش

مورخ 98/04/09
8ـ محل تحويل اسناد مناقصه: يزدـ  ميدان امام حسين(ع)ـ  ابتداي 

بلوار شهيد بهشتيـ  شركت سنگ آهن مركزي ايران (سهامي خاص)ـ  
دبيرخانه كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (03536285630)

ــن 03531454441 و  ــماره تلف ــتر با ش ــب اطالعات بيش ــت كس جه
03531454437 تماس حاصل نماييد.

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

آگهـي مزايـده عمومـي
ش�ركت س�اختماني  كرمانيا� (�� حا� تصفيه) به ش�ما�� ثب�ت 7708 ����� ثبت 
ش�ركتها� كرما� �� نظر ���� يك سلس�له �مو��� �ثاثه به ش�ر� �س�نا� مز�يد� � 

تجهيز�� � ماشين �ال� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند:
ــه به دفتر مركزي  ــوت به عمل مي آيد با مراجع ــخاص حقوقي و حقيقي دع 1ـ از كليه اش
ــناد مربوطه،  ــه 38، پالك 123 به دريافت اوراق و اس ــركت واقع در خيابان جهاد، كوچ ش
ــنهاد خريد خود را حداكثر ظرف مدت 3 روز  ــرايط فروش و بازديد اقدام و پيش آگاهي از ش
كاري از تاريخ نشر اين آگهي با تكميل فرم مخصوص تقاضا و واريز 10% مبلغ پيشنهادي به 
عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب جاري 2201122581 به نام شركت ساختماني 
ــته در دفتر مركزي به نشاني  ــعبه آزادي، در يك پاكت در بس كرمانيان نزد بانك تجارت ش

فوق الذكر تسليم نمايند.
2ـ  زمان گشايش پاكت ها در تاريخ 98/4/1 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شركت خواهد بود.

ــت ها و پيشنهادات فاقد امضا، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون رسيد  3ـ   به كليه درخواس
ــت هاي ارسالي پس از انقضاي  ــپرده شركت در مزايده و همچنين به درخواس پرداخت س

مدت تعيين شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4ـ   شركت در مزايده و تسليم پيشنهاد هيچگونه حقي را براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد و شركت 

در قبول و يا رد پيشنهاد مختار است.
هيئت تصفيه شركت ساختماني كرمانيان

حسن نامجو ـ    ذبيح اله بهرامي

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم. نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.
آگهي مناقصه جهت برگـزاري ارزيابي كيفي 
و مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 98/7 

(نوبت ���)
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان درنظر دارد عمليات 
اجرايي خطوط انتقال و شـبكه هاي توزيع مربوط به مجتمع اشـاركاهي واقع در 
شهرسـتان سـرباز را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه 
پيمانكاران داراي رتبه 4 و بااتر در رشـته آب دعوت به عمل مي آيد. تا بر اسـاس 

اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1) محل اجراي كار: شهرستان سرباز

2) مبلغ برآورد اوليه 147412 ميليون ريال (براساس فهرست بهاي سال 1398) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/03/27 لغايت 98/04/01

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/04/15 ساعت 14 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكتهاي ارزيابي كيفي: ساعت 11 مورخ 98/04/16 مي باشد.

6) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكتهاي مناقصه: ساعت 11 مورخ 98/04/17 مي باشد. 
خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد.

تذكر مهم: به استناد بند 2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران  براي شركت در مناقصه و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت.
ــب  ــت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز(مبلغ ظرفيت آزاد) بر حس لذا پيمانكاران مي بايس
ــناد نمايند، در غير اينصورت  ــت اجراي خود اقدام به خريد اس تعداد و مبلغ پيمانهاي در دس
مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت 

رفتار خواهد گرديد.
7) محل دريافت اسناد:

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس
8) محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكتها بر روي سامانه ستاد و تحويل پاكت 
ــنهاد قيمت (ج) بصورت فيزيكي به  ــناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيش اس

دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكتهاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اينصورت پاكتهاي آنها بازگشايي نمي گردد.
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي120

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

م / الف 237  شناسه آگهي: 500911 

آگهـي مناقصه جهت برگـزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصه عمومـي يك مرحله اي شـماره: 98/8 

(نوبت ���) 
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد عمليات 
اجرايي خط انتقال روسـتاي اسماعيل آباد و مجتمع شهيد خيابانيان شهرستان 
خـاش را از طريق برگزاري مناقصـه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه پيمانكاران 
داراي رتبه 5 و بااتر، در رشـته آب دعوت به عمل مي آيد تا بر اسـاس اطاعات 

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

2) مبلغ برآورد اوليه 47151 ميليون ريال (بر اساس فهرست بهاي سال 1398) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/03/27 لغايت 98/04/03 

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/04/16 ساعت 14 مي باشد. 
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 10 مورخ 98/04/17 مي باشد.

6) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 11 مورخ 98/04/18 مي باشد. 
خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد. 

تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــب  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حس لذا پيمانكاران مي بايس
تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايد، در غير اين صورت 
مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت 

رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
8) محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكات بر روي سامانه ستاد و تحويل پاكت 
اسناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيشنهاد قيمت (ج) به صورت فيزيكي به 

دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكات آنها بازگشايي نمي گردد. 
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسه آگهي: 500973 م /الف 239  

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصه عمومي يك مرحله  اي شـماره: 98/5 

(نوبت ���) 
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد عمليات 
اجرايي احداث موتورخانه و مخزن بتني زميني مربوط به مجتمع كوشاتها واقع 
در شهرسـتان قصر قند را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از 
كليه پيمانكاران داراي رتبه 5 و بااتر، در رشـته آب دعوت به عمل مي آيد تا بر 

اساس اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند. 
1) محل اجراي كار: شهرستان قصرقند

2) مبلغ برآورد اوليه 6229 ميليون ريال (بر اساس فهرست بهاي سال 1398) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه:از تاريخ 98/03/27 لغايت 98/04/01 

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري مورخ 98/04/16 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 98/04/18 مي باشد.

خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد. 
تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــب  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حس لذا پيمانكاران مي بايس
تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايند. در غير اينصورت 
ــي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن  ــيدگي به تخلفات ناش ــتورالعمل رس مطابق دس

شركت رفتار خواهد گرديد. 
6) محل دريافت اسناد: 

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
7) محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكات بر روي سامانه ستاد و تحويل پاكت 
اسناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيشنهاد قيمت (ج) به صورت فيزيكي به 

دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد. 
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسه آگهي: 500917 م /الف238 

 آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره 98/17 

(نوبت ���) 
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد عمليات 
اجرايي خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع مربوط به مجتمع حميري (فاز يك ) واقع 
در شهرسـتان قصر قند را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از 
كليه پيمانكاران داراي رتبه 5 و بااتر، در رشـته آب دعوت به عمل مي آيد تا بر 

اساس اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند. 
1) محل اجراي كار: شهرستان قصرقند

2) مبلغ برآورد اوليه 92621 ميليون ريال (بر اساس فهرست بهاي سال 1398) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 98/3/25 لغايت 98/03/30 

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/04/12  ساعت 14 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي: ساعت 11 مورخ 98/4/15 مي باشد. 

6) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 11 مورخ 98/04/16 مي باشد.
خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد. 

تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــب  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حس لذا پيمانكاران مي بايس
تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايند، در غير اينصورت 
مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت 

رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
8) محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكات بر روي سامانه ستاد و تحويل پاكت 
اسناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيشنهاد قيمت (ج) به صورت فيزيكي به 

دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب. 
ــامانه ستاد  ــركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكات مناقصه بر روي س تذكر: ضمناً كليه ش

مي باشند در غير اينصورت پاكات آنها بازگشايي نمي گردد. 
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسه آگهي 500872 م /الف 235 

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 98/16 

(نوبت ���) 
شـركت آب و فاضاب روسـتايي اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان در نظر دارد 
عمليات اجرايي بازسازي تأسيسات آب آشاميدني مجتمع كمبل سليمان واقع 
در شهرستان چابهار را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه 
پيمانكاران داراي رتبه 5 و بااتر، در رشته آب دعوت به عمل مي آيد تا بر اساس 

اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند. 
1) محل اجراي كار: شهرستان چابهار

2) مبلغ برآورد اوليه 30839 ميليون ريال (بر اساس فهرست بهاي سال 1398) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 98/3/25 لغايت 98/03/30 

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ98/04/12 ساعت 14 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 98/04/15 مي باشد.
6) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 98/04/16 مي باشد. 

خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد. 
تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
لذا پيمانكاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حسب 
تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايد، در غير اينصورت 
ــي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن  ــيدگي به تخلفات ناش ــتورالعمل رس مطابق دس

شركت رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
8) محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و تحويل 
ــنهاد قيمت (ج) به صورت  ــناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيش پاكت اس

فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد. 
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسه آگهي: 500826 م /الف 234  

آگهي تجديد مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي 
و مناقصه عمومي يك مرحله اي شـماره: 98/10

(نوبت ���) 
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد عمليات 
اجرايي حفر 2 حلقه چاه دستگاهي مربوط به مجتمع كورين واقع در شهرستان 
زاهدان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه پيمانكاران 
داراي رتبه 5 و بااتر، در رشته كاوشهاى زمينى دعوت به عمل مي آيد تا بر اساس 

اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند. 
1) محل اجراي كار: شهرستان ايرانشهر دشت سمسور بزمان

2) مبلغ برآورد اوليه 6968 ميليون ريال (بر اساس فهرست بهاي سال 1398) 
3) زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/3/27 لغايت 98/04/04

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/04/17 ساعت 14 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 11 مورخ 98/04/18 مي باشد.

6) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 98/04/19 مي باشد. 
خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد. 

تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــب  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حس لذا پيمانكاران مي بايس
تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايد، در غير اينصورت 
مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت 

رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
ــناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و تحويل  ــليم اس 8) محل تس
ــنهاد قيمت (ج) به صورت  ــناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيش پاكت اس

فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد. 
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسه آگهي: 500976 م /الف 240  
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رئیس جمهوري دستیابی به سطح قابل 
قبولی از صلح، ثبات و توسعه را در شرایط 
امروز جهان، نیازمند گس���ترش همکاری و 
گفتگوهای منطقه ای با هدف تقویت تفاهم 
دانست و تاکید کرد: سیاست خارجی   ایران 
مبتنی بر همکاری، هم افزایی و یافتن راه های 
دستیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در 

یک کلمه، سیاست برد – برد است.
حجت ااس���ام و المس���لمین دکتر 
حس���ن روحانی دیروز در پنجمین نشست 
سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا 
)سیکا( که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 
برگزار شد، گفت: در همین چارچوب،   ایران 
مشارکت با کش���ورهای منطقه و استفاده از 
س���از و کار گفتگوهای چندجانبه در قالب 
نشست های سیکا را بسیار مفید، ضروری و 

کارگشا می داند.
متن   سخنان رئیس جمهوري   به این 

شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آقای رئیس،
عالی جنابان،

خانم ها و آقایان! 
 در ابتدا از دولت تاجیکستان و جناب 
آقای رحمان، رئیس جمهور ی محترم برای 
میزبانی این نشسِت مهم و همچنین از دولت 
چین در دوره ریاست قبلی کنفرانس قدردانی 
می کنم. اطمین���ان دارم   کنفرانِس تعامل و 
اعتمادسازی در آسیا، در دوره ریاست جدید 
هم مانند گذشته، در مسیر ارتقای گفتگو و 
همکاری می���ان دولت های عضو  به منظور 
تحقق اهداف کنفرانس، گام برمی دارد و نقش 
و جایگاه آن را در امر صلح و ثبات منطقه و 

جهانی تقویت خواهد کرد.
حضار گرامی!

بدون تردید، برگزاری نشس���ت سران 
سیکا در شهر دوشنبه با توجه به شرایط کنونی 
منطقه و وجود طیف گسترده ای از موضوعات، 
فرصت ها، چالش ها و تهدید های مشترک، 
فرصت مغتنمی برای همفکری و رایزنی در 
اختیار می گذارد. اکنون منطقه آسیا که خود 
میراث دار تمدن های بزرگ و دستاوردهای 
عظیم در ساحت خردورزی و تعامل است، با 
مسؤلیتی سترگ مواجه است. از شرقی ترین 
نقاط آسیا تا غربی ترین مناطق آن برای صدها 
س���ال از طریق جاده ابریشم در خاک و دریا 
تعامل فرهنگی و داد و س���تد تجاری وجود 
داش���ته، به طوری که حتی امروز این تجربه 
گرانقد ر می تواند دستمایه روابط هر چه بهتر و 
سازنده تر بین کشورها باشد. همچنین وجود و 
تداوم اندیشه های فلسفی و دینی و علمی در 
میان مردمی که در قرون و اعصار گذشته در 
این مناطق می زیسته اند، سرمایه گرانقدری را 
در اختیارمان می گذارد تا با چالش های پیش 

رو، به شایستگی مواجه شویم.
به بیان دیگر، سرمایه ای که نزد ما ست 
برای س���اختن جهانی ع���اری از تبعیض، 
تروریس���م، انحصارگرای���ی، زورگویی و 
بی عدالتی کافی اس���ت. مجمع حاضر قطعًا 
می تواند در س���ایه تدبیر رهبران و درایت 
مردم خود با بهره گیری از این میراث کهن، 
 نه فقط برای آس���یا، بلکه برای کل جهان، 

الهام بخش و تأثیر گذار باشد.
 حضار گرامی،

جمهوری اسامی ایران با بهره گیری از 
همین میراث گرانبها، به دنبال ارزش هایی است 
که شما عالیجنابان در خال چهار دهه اخیر 
در سیاست خارجی ما مشاهده کرده اید. از 
جمله می توان به مبارزه با تروریسم و افراط  
 گرایی که چهره ای خشک و خشن از اسام 
ارائه می دهد، پناه دادن به مردم بی گناهی که 
اسیر جنگ و مصیبت های ناشی از آن شده اند، 
مبارزه با یکجانبه گرایی که در آن یک کشور 
بخواهد با قدرت مادی و اعمال زور دیگران 

را به سیطره خویش در آورد، مخالفت صریح با 
تولید هر نوع ساح کشتار جمعی از هسته ای 
تا شیمیایی و در نهایت تعامل سازنده با همه 
کش���ورهایی که به این ارزش ها باور دارند، 

اشاره کرد.
بر همین اساس اس���ت که   ایران به 
عنوان یک نقش آفرین کلیدی در منطقه، بارها 
آمادگی خود را برای تدوین و تصویب ساز و 
کارهای دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی 
به منظور تضمین صلح و امنیت همگانی اعام   
و در این راه از هرگونه تعامل و تبادل نظر با 
کشورهای عضو سیکا در باره  راه های مواجهه 
با چالش ها و مقابله با تهدیدات موجود استقبال 

کرده است.
خانم ها و آقایان! 

مداخات خارج���ی برخی قدرت ها 
در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، 
سیاست های قهرآمیز یکجانبه گرایانه، تروریسم 
و افراط  گرایی، پیمان شکنی و قانون گریزی 
آشکار آنان در موضوعات مربوط به صلح و 
امنیت بین المللی از جمله قرارداد مهم هسته ای 
ایران موسوم به برجام، منطقه ما را به یکی از 
بحران خیزترین و بی ثبات ترین مناطق جهان 
تبدیل کرده است. در زمینه برجام، یادآوری 
می کنم که اجرای کامل تعهدات ایران بارها 
به تائید آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده 
است و با وجود خروج آمریکا، از سرگیری 
تحریم های غیرقانونی یکجانبه این کشور و   

حمایت ناچیز سایر طرف های موافقتنامه از آن، 
همچنان معتقد یم   انجام تعهدات پذیرفته شده 
توسط تمامي طرف های ذیر بط، نقش مهمی 
در افزایش ثبات منطقه ای و جهانی ایفا خواهد 
کرد. بدیهی است ایران به صورت یکطرفه 
نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند 
و سایر کشورها هم ازم است سهم خود را 
برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که 
نهایت حسن نیت و شکیبایی استراتژیک ما از 
یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر 
همگان ثابت شده است،   ایران با اعام آمادگی 
برای هرگونه تعامل، تصمیم گرفته است طبق 
بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را 
برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش 
دهد. در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب،   

ناچار اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.
همه به نقش سیاست های دولت فعلی 
آمریکا در بی ثبات سازی کشورهای منطقه به 
خوبی واقفیم. وضع  کنونی فلسطین، عراق، 
سوریه، افغانستان و یمن نمونه هایی بارز از 
پیامدهای این سیاست در سال های اخیر است. 
این سیاست ها، ناقض حق تعیین سرنوشت 
به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه 
ملت ها در بسیاری از کشورهای منطقه بوده 

است.
معضل دیرینه  فلسطین  همچنان به عنوان 
مهمتر ین عامل ناامنی و گسترش خشونت در 
منطقه و جهان خودنمایی می کند. بی توجهی 
جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع رژیم 
اسرائیل، اقدام غیرقانونی در امر انتقال سفارت 
آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق 
ارتفاعات جوان به قلمرو رژیم صهیونیستی، 
استمرار سیاست های توسعه طلبانه را به دنبال 

داشته و موجب شده اس���ت تا رسیدن به 
راه حلی جامع و عادان���ه برای این بحران، 
بیش از گذشته از دسترس دور شود. جامعه 
بین المللی باید ب���ه وظیفه خود برای احقاق 
حقوق مردم فلسطین از جمله تشکیل دولت 
مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف عمل 
کند. حل و فصل عادانه مسأله  فلسطین و 
احقاق حقوق فلسطینیان، کلید بازگشت ثبات 
و امنیت پایدار و توسعه  اقتصادی منطقه جنوب 

غرب آسیاست.
حضار گرامی!

  ایران به عنوان سدی قدرتمند در مقابل 
تروریسم تکفیری، در سوریه و عراق عمل 
کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریسم به دیگر 
نقاط جهان شده و از این طریق سهم شایسته 
ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان 
ایفا کرده اس���ت. همچنین از ابتدای شروع 
تهاجم خارجی به خاک یمن، با ارائه طرح 
گفتگوهای فراگیر یمنی – یمنی، خواستار 
توقف عملی���ات نیروهای خارجی بودیم و 
اعتقاد داریم هر چه در اجرای این طرح تعلل 
شود خسارت های جانی و مالی بیشتری به بار 

خواهد آمد.
به دلیل حساسیت ش���رایط کنونی و 
ضرورت مقابله با یکجانبه گرایی، شایسته است 
ما کشورهای عضِو سیکا با اتخاذ سیاست های 
هوشمندانه، روند چندجانبه گرایی را تقویت 
و زمینه های جدیدی در ساحت همکاری های 

سیاسی – امنیتی، اقتصادی و تجاری، مستقل از 
رویکرد های یکجانبه گرایانه برخی از کشورها 
کشف و همکاری های خود را گسترش دهیم و 
با مشارکت در طرح همکاری های بین منطقه ای 
با سایر مناطق جغرافیایی روابط خود را تعمیق 

و با یکجانبه گرایی مقابله کنیم.
م���ا به عن���وان کش���وری در تاقی 
کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب 
با زیرساخت های قوی صنعتی و تکنولوژیک، 
نیروی انسانی تحصیلکرده و فرصت های بزرگ 
در بخش انرژی، معدن، توریسم و ترانزیت، 
با آغوش باز از حض���ور و فعالیت تّجار و 
بازرگانان و شرکت های کشورهای عضو این 
کنفرانس در ایران استقبال می کنیم. همچنین، 
تجار و شرکت های صنعتی و صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی ایران، در طرح های 
توسعه ای کشورهای عضو، آمادگی مشارکت 
دارند. پیگیری سیاست منطقه گرایی فعال شامل 
ایجاد بازار مشترک تجارت، انرژی و توریسم 
و تقویت ش���بکه راه های جاده ای و ریلی از 
سوی کشورهای عضو نیز می تواند موضوع 
همکاری مشترک ما در جهت رشد اقتصادی 
و ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی مّلت های آسیایی 

باشد.
همکاران گرامی!

در پایان بر این نکته تاکید می کنم که در 
شرایط امروز جهان، یک کشور به تنهایی قادر 
به مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت ها 
نبوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح، 
ثبات و توسعه، نیازمند گسترش همکاری و 
گفتگوهای منطقه ای با هدف تقویت تفاهم 
اس���ت. سیاس���ت خارجی  ایران مبتنی بر 
همکاری، هم افزایی و یافتن راه های دستیابی 

به منافع مشترک، سود متقابل و در یک کلمه، 
سیاست برد – برد است. در همین چارچوب، 
مشارکت با کش���ورهای منطقه و استفاده از 
س���از و کار گفتگوهای چندجانبه در قالب 
نشست های سیکا را بسیار مفید، ضروری و 

کارگشا  می دانیم.
از توجه شما سپاسگزارم
ایران خواهان ثبات، امنیت و توسعه 

افغانستان است
رئیس جمهوري در دیدار دکتر »عبداه 
عبداه« رئیس اجرایی دولت افغانستان  قبل 
از آغاز  کنفرانس    سیکا با تاکید بر این که 
ایران خواهان ثبات، امنیت،صلح و آرامش در 
افغانستان است، بر توسعه و تحکیم روابط 

تهران – کابل تاکید کرد.
 روحانی  خاطرنشان کرد: ظرفیت های 
فراوانی برای توسعه روابط اقتصادی دو جانبه 
و منطقه ای نظیر فرصت های ترانزیتی وجود 
دارد که باید در دستور کار کمیسیون مشترک 
همکاری های فی مابین قرار گیرد. وي همچنین 
با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر و لزوم 
تاش جمعی در این زمینه، خاطرنشان کرد: 
عاوه بر آسیب های اجتماعی، بخش عمده ای 
از تامین مالی تروریسم از قاچاق مواد مخدر 
انجام می شود و این مساله ضرورت مبارزه 
همه جانبه و هماهنگ با قاچاق مواد مخدر را 

بیشتر می کند. 
رئیس جمهوری همچنین با اش���اره به 

تاش دو کش���ور برای مبارزه و ریشه کنی 
تروریسم در منطقه گفت: امنیت کشورهای 
منطقه از جمله ایران و افغانستان به یکدیگر 
گره خورده،لذا برقراری ثبات و توسعه منطقه 
هم در گرو همکاری کشورهای منطقه است. 
روحانی با بیان این که مشارکت همه گروه ها 
و اقوام برای توسعه و ثبات افغانستان ضروری 
اس���ت، ترغیب بخش های خصوصی برای 
توس���عه روابط تجاری و اقتصادی را مورد 

تاکید قرار داد.
 رئیس اجرایی دولت افغانستان هم در 
این دیدار با قدردانی از حمایت ها و کمک های 
جمهوری اسامی ایران به مردم افغانستان، بر 
تقویت همکاری های دو کشور در زمینه های 
مختلف سیاسی  و اقتصادی و تجاری تاکید 
کرد.  دکتر »عبداه عبداه« ،همچنین تاش ها 
و اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تروریسم 
و قاچاق مواد مخدر را مورد اش���اره قرار داد 
و همکاری  بیش���تر تهران و کابل را در این 
موارد ضروری خواند.وي با بیان این که ایران 
و افغانستان همیشه و در روزهای سخت کنار 
هم بوده اند، گفت: ایران همیشه در کنار مردم 
و دولت افغانستان بوده است و از این بابت 
قدردان کمک ها و حمایت های تهران هستیم. 
 رئیس اجرایی دولت افغانستان همچنین 
بر ضرورت همکاری همه کشورهای منطقه 
در مبارزه و ریشه کن کردن تروریسم تاکید 

کرد.
دیدار امیر قطر بارئیس جمهوری    

رئیس جمهوري  در دیدار امیر قطر هم، 
گسترش روابط با کشورهای همسایه و دوست 
به ویژه قطر را از اولویت های ثابت سیاست 
خارجی   ایران برشمرد و تاکید کرد: ثبات و 

امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند خورده 
است و ما خواستار حاکمیت روحیه اعتدال، 
برادری و حکمت و دوراندیشی در روابط میان 
 کشورها هستیم. وی گفت: رایزنی دوجانبه و 
چند جانبه و همکاری بیشتر، تنها راه کاهش 
اختافات و حل و فصل مشکات منطقه ای 
است و ایران همواره آماده مشارکت در این 
عرصه است.  جهان اسام نیازمند وحدت و 
یکپارچگی است و دو کشور بی تردید می 
توانند با هم���کاری یکدیگر در این عرصه 

تاش کنند.
 رئیس جمهوري، روابط ایران و قطر را 
برادرانه و دوستانه و به نفع مردم منطقه دانست 
و گفت: ظرفیت های فراوانی برای تقویت بیش 
از پیش روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد 
که باید از این ظرفیت ها در جهت منافع دو 

ملت استفاده کرد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم 
در این دیدار، گفت: قطر هم بر این اعتقاد است 
که حل تمام اختافات در منطقه فقط از طریق 
گفتگو، همکاری جمعی و پیگیری راه های 

سیاسی امکانپذیر است.
وی اظهارداش���ت: دوحه برای توسعه 
روابط خود با تهران در همه حوزه های مورد 

عاقه آماده است.
دیدارروحانی و  رئیس جمهوري ترکیه  
رئیس جمهوري در دیدار "رجب طیب 
اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه هم با تاکید 

بر این که تهران عاقه مند به توسعه روابط 
با ترکی���ه در همه عرصه ها به ویژه در حوزه 
اقتصادی و تجاری است، گفت:باید به تاش ها 
برای تقویت این همکاری ها و رساندن حجم 
مبادات ساانه دو کشور به سطح مورد توافق 
افزوده شود.  روحانی  افزود: برای توسعه و 
تعمیق روابط ایران و ترکیه در سال های اخیر 
گام های ارزنده ای برداشته شده است و این 
روند باید متناسب با ظرفیت ها و فرصت های 

فراوان، شتاب بیشتری بگیرد.
وي همچنین همکاری های منطقه ای 
ایران و ترکیه را موثر، موفق و با اهمیت دانست 
و اظهار داشت: همکاری های دو جانبه و سه 
جانبه، از جمله با روسیه در حوزه مسایل منطقه 
ای و در روند آس���تانه، مبارزه با تروریسم و 
فرایند ثبات در سوریه بسیار با اهمیت و در 

جهت تقویت صلح و ثبات منطقه است.
 رئیس جمه���وري ترکیه هم  گفت: 
مناس���بات ایران و ترکیه در همه عرصه ها 
نزدیک و رو به توسعه بوده و تقویت بیش 
از پیش این روابط در عرصه های دوجانبه و 
منطقه ای برای آنکارا بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: ترکیه مصمم است روابط خود را با 

تهران در همه زمینه ها توسعه دهد.
روس���ای   ایران و ترکیه در این دیدار 
همچنین بر مخالفت خود با هرگونه تحریم و 
یکجانبه گرایی در مناسبات بین المللی تاکید 

کردند.
روسای جمهوری   ایران و تاجیکستان  
هم دردیدارخود تاکید کردند که تمام تاش 
خود را برای گس���ترش روزافزون روابط دو 
کشور در همه عرصه ها که خواست مشترک 

دو ملت است، به کار خواهند گرفت.

 رئیس مجلس  و رئیس کمیسیون 
 سیاست خارجی مجلس فرانسه بر 
راه اندازی و عملیاتی کردن اینستکس 

تاکید کردند.
به گزارش خان���ه ملت، علی 
اریجان���ی،   در دیدار ب���ا » ماریل 
دوسارنز« رئیس کمیسیون سیاست 
خارجی مجلس فرانسه، با تاکید بر 
اهمیت روابط اقتصادی با کش���ور 
فرانسه، گفت: فرانسه به خوبی می 

تواند در منطقه نقش آفرینی کند.

رئیس مجلس ادامه داد: با وجود 
مذاکرات متعددی که وجود داشت اما 
وعده رئیس جمهوری فرانسه به رئیس 
جمهوری ایران ب���رای حفظ برجام 
محقق نشد، در واقع باید گفت مکانیزم 

اینستکس روی کاغذ مانده است.
 وی با اشاره به همکاری فرانسوی ها

 در کاشان، بیان داشت: در شرایطی که 
روابط بین بانکی فراهم نیست چگونه می 
 توان فعالیت اقتصادی بین شرکت های

 دو کش���ور ایجاد کرد، شرکت توتال 

اولین ش���رکت فرانسوی بود که بعد 
از خروج ترام���پ از برجام ایران را 

ترک کرد.
رئیس دس���تگاه قانون گذاری 
کشور تاکید کرد: نمایندگان مجلس 
دو کش���ور می توانند نقش مهمی در 
کنند.رئیس  ایف���ا  تصمیم گیری ها 
کمیسیون سیاست خارجی مجلس 
فرانسه هم در این دیدار گفت: روابط و 
گفتگوی پارلمانی اهمیت وافری دارد 
چرا که نمایندگان دو کشور می توانند 

در شرایط سخت، نقش موثری ایفا 
کنند، از این رو روابط دو جانبه را بسیار 

مهم می دانیم.
ماریل دوسارنز بیان داشت: ایران 
و فرانسه در سطوح مختلف از جمله 
علمی، فرهنگی، پزشکی و ورزشی 
روابط دارند که به دنبال توس���عه آن 
هستیم، از سوی دیگر در این دیدار می 
خواهیم تعلق خاطر فرانسه به برجام 
را یادآوری کنی���م، نیت و تاش ما 
این است که اینستکس راه اندازی و  
عملیاتی شود.رئیس کمیسیون سیاست 
خارجی مجلس فرانسه ادامه داد: امنیت 
منطقه برای ما مهم است و می خواهیم 
مساله سوریه با راه حل سیاسی خاتمه 
پیدا کند و شرایطی فراهم شود که صلح 

در یمن برقرار باشد.
دوسارنز با بیان اینکه حفظ برجام 
برای اروپا مهم اس���ت، بیان داشت: 
تاش هایی در حال انجام اس���ت که 
برجام حفظ ش���ود و فرانسه برای 
رسیدن به این هدف مصمم  و این مهم 
است که طرفین مذاکره به نقطه نظرات 
مشترک برسند؛ اراده ای در اتحادیه 
اروپا وجود دارد که برجام حفظ شود.

دکتر سیدحسین سراج زاده  رئیس انجمن جامعه شناسی ایران  در نشست 
خبری چهارمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران گفت: 
جامعه شناسان برای تبیین صحیح مس���ائل جامعه خود نیازمند تأمات نظری، 
مفهوم س���ازی و مفهوم پردازی هستند. علوم اجتماعی پیشینه ای جهانی دارد که 
جامعه شناسان در سراسر دنیا از آن استفاده می کنند اما این استفاده باید همراه با 

مطالعات تجربی و تطبیق نظریه ها با شرایط خاص هرجامعه باشد.
وی افزود:همایش کنکاش های مفهومی و فکری درباره جامعه ایران با این 
رویکردها در سال 1387 آغاز به کار کرد و از آن تاریخ هرسه سال یک بار به تناوب 

برگزار شده است.
دکتر سراج زاده با بیان این که دغدغه انجمن جامعه شناسی ایران، همواره ایجاد 
زمینه های ازم برای بهره برداری از دانش اجتماعی به منظور بهبود شرایط جامعه 
ایران بوده است افزود: این انجمن به عنوان یک نهاد علمی ازم است با دستگاه های 
اجرایی و حوزه عمومی ارتباط داش���ته باشد تا بستری برای سیاستگذاری های 
صحیح فراهم شود.وی مهم ترین چالش امروز جامعه ایران را فقدان نوعی تفکر 
اجتماعی متعادل دانس���ت که بتواند مبنای سیاستگذاری های موثر قرار بگیرد و 

تضادهای سنت و مدرنیته را حل کند.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به موضوع اصلی همایش امسال 
که درباره همبستگی ها و تضادهای اجتماعی است تأکید کرد: باید واقعیت تنوع و 
تکثر در جامعه جدید را بپذیریم و تبیین کنیم تا این واقعیت مبنایی برای پویایی 
بیشتر جامعه ش���ود، نه دلیلی برای افزایش خشونت. باید ببینیم همبستگی های 
اجتماعی با چه مدل هایی می توانند توسعه پیداکنند تا خود سبب انشقاق بیشتر 
نشوند،چرا که پافشاری بر مدل سنتی در برخی مسائل مانند پوشش و اصرار بر 
نوعی همنوایی در این زمینه، به جای ایجاد همبستگی بیشتر، باعث ایجاد نفرت های 

عمیق می شود.
 در ادامه نشست، دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی، دبیر علمی همایش ،
 به بیان آمار  و ارقامی از همایش امس���ال پرداخ���ت و گفت: در روزهای 28 و 
29 خرداد ، 90 سخنران در چهارسالن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به 
سخنرانی خواهند پرداخت که بیش از 50درصد از آنها اعضای هیأت های علمی 

دانشگاه های کشور هستند.
وی اظهار امیدواری کرد   برگزاری این همایش، توجه ویژه مردم و مسئوان 
را به مسائل مربوط به همبستگی اجتماعی که از حوزه های پرچالش علوم اجتماعی 

است، جلب کند.

دکتر روحانی: ايران نمي تواند به صورت يك طرفه متعهد به برجام بماند

علی اریجانی:مکانیسم » اینستکس« روی کاغذ مانده است

همايش »کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ايران«سه شنبه برگزار می شود

سرویس سیاسی � اجتماعی: شورای نگهبان ایحه تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مغایر با ش���رع و قانون 

اساسی اعام کرد.
به گزارش خبرنگار ما، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
نشست خبری دراین باره گفت:  فقهای شورای نگهبان معتقدند در ماده اول این 
ایحه مسائل امنیتی در نظر گرفته نشده است. اعطای تابعیت به فرزند و اعطای 
پروانه اقامت به پدر، در مواردی که خوف بروز مشکات و مسائل امنیتی وجود 

داشته باشد، خاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی    است.
این در حالی است که پیش از این شورای نگهبان اعام کرده بود که به صورت 
مشروط با ایحه اصاح قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی موافقت دارد و ایرادهای 
این شورا به نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی وارد بوده است که می توانند مشکل 

امنیتی ایجاد کنند.
بر اساس این ایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
تا قبل از 18سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خود می توانند 

تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.
کدخدایی همچنین در این نشست خبری، درباره ایحه حمایت از اطفال و 
نوجوانان که اردیبهشت ماه امسال در مجلس به تصویب رسید گفت: در تبصره 
ماده 9 این ایحه، به مواردی که والدین تحفظ واجب را انجام نداده اند و صدمه 
مستند به آنها باشد اشاره شده است که خاف موازین شرع شناخته و ایحه رد 

شد.
 او تشریح کرد: در این بند گفته است که اگر والدین به دلیل سهل انگاری یا 
بی توجهی آسیبی به فرزندشان برسانند مقصر شناخته شده و باید مجازات شوند؛ در 
حالی که شورای نگهبان چند قدم جلوتر است و مواردی را که والدین عمدا جرحی 

به فرزندشان وارد کنند نیز در نظر گرفته است.
  قانون فعلی انتخابات ناکارآمد است

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با ناکارآمد خواندن قانون فعلی انتخابات 
گفت: این قانون منطبق بر نیازهای امروز ما نیست و تاش هایی هم برای اصاح آن 
صورت گرفته اما نتیجه نداده است که امیدواریم مجددا در زمان مناسب بازنگری  

و اصاحات آن انجام شود.
کدخدایی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی در اسفندماه امسال 
اش���اره کرد و گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به وزارت کشور اعام 
آمادگی کرده ایم و هر گونه همکاری و تعامل میان شورای نگهبان و وزارت کشور 

در این باره برقرار است.
وی با اشاره به ادعای برخی گروه ها درباره کاهش اقبال عمومی برای شرکت 
در انتخابات گفت: در آستانه انتخابات برخی سیاسیون حدس و گمان هایی مطرح 
می کنند که مردم گوششان به آنها بدهکار نیست. مردم ایران به نظام عاقه دارند 
و برای این نظام ایثار کرده اند و مطمئنا در انتخابات حضوری پرش���ور خواهند 
داشت.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره افزایش اختیارات رئیس 
جمهوری گفت: اختیارات همه نهادها در چارچوب قانون اساسی تعریف شده 
اس���ت و اگر همه مسئوان به اختیارات تعریف شده عمل کنند ،کشور گلستان 

خواهد شد.

 اراده نتانياهو
در چند روز گذشته و بعد از دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبري، حجم 
وسیعي از گزارش هاي خبريـ  رسانه اي همراه مصاحبه ها و تفسیرهاي مكتوب 
در داخل و خارج از کشور منتشر شده است. اگر همه آنها جمع آوري شود، 
کتابي مفصل خواهد شــد با انواع و اقسام نقدها و نظر پردازي ها!  تكرار و یا 
انتخاب گزیده اي از آنها قصد این نوشته نیست. ارزیابي مختصر محورهاي 
اصلي از دیدار نخســت وزیر ژاپن با رهبري و پاسخ هاي مقام معظم رهبري 

انگیزه نگارش محك امروز است.
1ـ نخست وزیر ژاپن در تهران، چند بار جمله »من حامل پیام ترامپ، 
رئیس جمهور آمریكا براي رهبري هستم و نه میانجیگر« را تكرار و تأکید کرد. 
اصلي ترین محورهاي پیام آوري او، همان جمات ترامپ بود که در توکیو و 
در مصاحبه مشترك با نخست وزیر ژاپن در برابر خبرنگاران به صورت علني 
اظهار کرد. ترامپ در توکیو گفت: »... ببینید از زماني که توافق هسته اي با ایران 
را نابود کردم، چه  اتفاقي افتاده است. زماني که من ریاست جمهوري را به 
دست گرفتم، ایران یك کشور تروریست بود. اکنون ایران در حال عقب نشیني 
از منطقه است، زیرا آنها در پي تحریم هاي گسترده، مشكات اقتصادي جدي 
دارند. البته من اصاً به دنبال صدمه زدن به ایران نیستم، فقط مي خواهم بشنوم 
که ایران به ساح اتمي »نه« بگوید. به اندازه کافي در جهان به خاطر تسلیحات 
اتمي مشكل داریم، پس ایران نباید ساح اتمي داشته باشد. به نظرم ما مي توانیم 
به توافق برسیم. ایران شانس این را دارد که به یك کشور بزرگ تبدیل شود، 
البته با همین حكومت که دارند. ما )آمریكا( به دنبال تغییر حكومت ایران نیستیم. 
من ایراني هاي زیادي را مي شناسم. آنها افراد بسیار زیرك و بزرگي هستند، ما 

به دنبال جنگ و تغییر حكومت ایران نیستیم.«
از این جمات ترامپ مي توان دریافت که نخست وزیر ژاپن، این چند 
محور اصلي از پیام او را بــه ایران آورد و در دیدار با رهبري معظم انقاب 

اسامي مطرح کرد: 
الف: آیا ایران حاضر است به ساخت و تولید ساح اتمي »نه« بگوید؟ 

ب: ترامپ مي گوید در صورت پذیرش درخواست او مي توانیم به توافق 
برســیم و او با ایران همكاري خواهد کرد تا »به یك کشور بزرگ با توسعه 

اقتصادي« دست پیدا کند. 
پ: ترامپ نه جنگ مي خواهد و نه در پي تغییر نظام جمهوري اسامي 

ایران است. 
نخست وزیر ژاپن در این دیدار دوستانه و صمیمي پاسخ به پرسش هاي 
خود را با صراحت و از بیان رهبري انقاب اسامي در راستاي موازین شرعي 

ـ ملي دریافت کرد. رهبري خطاب به »آبه شینزو« فرمودند: 
1ـ »من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامي نمي دانم و هیچ پاسخي 
هم به او ندارم و نخواهم داد. اما در حسن نیت و جدي بودن شما تردیدي ندارم. 
اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور آمریكا نقل کردید، مطالبي را بیان خواهم 
کرد که در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است، زیرا ما ژاپن را کشوري 

دوست مي دانیم، اگرچه گایه هایي نیز وجود دارد. 
2ـ ما با ساح هسته اي مخالفیم و فتواي شرعي من حرام  بودن ساخت 
ســاح اتمي است. اگر ما قصد ساخت ساح هسته اي داشتیم، آمریكا هیچ 
کاري نمي توانســت بكند و اجازه  ندادن آمریكا، هیچ مانعي ایجاد نمي کرد. 
آمریكا به هیچ  وجه صاحیت حرف زدن درباره این که کدام کشــور ساح 
هسته اي داشته باشــد یا نداشته باشد، ندارد، زیرا آمریكا چند هزار کاهك 

هسته اي در انبارهاي خود دارد.« 
درباره سخنان نخست وزیر ژاپن که »آمریكا آماده مذاکره صادقانه با ایران 
است« رهبري فرمودند:»... ما این حرف را اصًا  باور نمي کنیم زیرا مذاکرات 
صادقانه از جانب شــخصي همچون ترامپ صادر نمي شود. رئیس جمهور 
آمریكا چند روز پیش با جنابعالي دیدار و گفتگو و درباره ایران صحبت کرد. اما 
بعد از بازگشت از ژاپن، بافاصله تحریم صنایع پتروشیمي ایران را اعام کرد. 
آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان مي دهد که او قصد مذاکره صادقانه 
دارد؟ ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند ســال اخیر با آمریكا را تكرار 
نخواهیم کرد.« رهبري انقاب در پاسخ به اشاره نخست وزیر ژاپن که ترامپ 
گفته است »مذاکره با آمریكا موجب پیشرفت ایران خواهد شد.« تأکید کردند 
»ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با آمریكا و با وجود تحریم  هم به پیشرفت 
خواهیم رسید.« رهبري معظم انقاب در پاسخ به این گفته ترامپ که قصد 
تغییر حكومت ایران را ندارد، فرمودند: »... مشكل ما با آمریكایي ها موضوع 
تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدي هم داشته باشند، قادر به اجراي 
آن نیستند. همانطور که رؤساي جمهور قبلي آمریكا در 40 سال گذشته، براي 
نابودي جمهوري اسامي ایران تاش کردند، اما نتوانستند.« دیدار نخست وزیر 
ژاپن با رهبري درس هاي بسیاري براي ترامپ و مجموعه گسترده حاکمیت ها 
و تحلیلگران سیاسي در جهان داشت که دو نكته آن درصدر اهمیت قرار دارد. 
اول، نخست وزیر ژاپن صادقانه و بدون کمترین پیرایه اي،  همانگونه که گفته بود 
»مأموریت ام، میانجیگري نیست که من حامل پیام ترامپ رئیس جمهور آمریكا 

براي رهبري هستم« فقط پیام را بازگو کرد.
دوم، که مهم تر از بیان پیام است، پاسخ هاي رهبري از جایگاه شرعي و 
کیان ملي بود. بافاصله بعد از انتشار این دیدار، اغلب رسانه هاي آمریكایي و 
اروپایي موجي از اظهارنظرها را منتشر کردند و این دیدار را به »شوك تاریخي 
سیاسي« توصیف کردند که از یك طرف صداقت در پاسخ هاي رهبر انقاب 
اسامي ایران و از سوي دیگر »فریب و دروغگویي« رئیس جمهور ترامپ را 
برما و آشكار کرد. شوکي که انفجار در دو کشتي نفتي حامل گازها بر آن 
وارد کرد. آن هم در حالي که کشــتي ها عازم ژاپن بودند و در حالیكه هنوز 
نخست وزیر ژاپن در تهران بود، یكباره ادامه خبرهاي دیدار را به حاشیه راند. 
بسیاري انفجار در دو کشتي در دریاي عمان را اقدام مشكوك علیه دیپلماسي 
نامیدند و رژیم صهیونیستي اسرائیل را کارگردان انفجار نفتكش ها دانستند. 
شاهد آن، مصاحبه بافاصله پمپئو وزیرخارجه ترامپ بود که به سرعت و با 
دستپاچگي این انفجار را به ایران نسبت داد و نتانیاهو و وزیرخارجه انگلیس 
گفته هاي او را تائید کردند. این خود شــاهد دیگري است که بزرگ ترین و 
مهم ترین مشكل روابط بین الملل،  حاکمیت گفتمان صهیونیستي در منطقه 
بحران زده خاورمیانه و در جهان است. اراده نتانیاهو با مأموریت تعریف شده 
همكاران ترامپ در کاخ ســفید، بخصوص »پمپئو« وزیرخارجه و »بولتون« 

مشاور اصلي امنیتي کاخ سفید تأمین و اجرا مي شود!
قبل از سفر نخســت وزیر ژاپن به تهران در مأموریتي که براي آوردن 
پیام ترامپ داشت، نتانیاهو با دستپاچگي با »آبه« تماس تلفني گرفت. خبر آن 
را ژاپني ها دادند اما هنوز در آن گفتگوي تلفني، بجز نارضایتي نخست وزیر 
رژیم صهیونیستي از این اقدام اطاعي افزون تر ندادند. نتانیاهو مأموریت و 
کارگرداني طرحي را برعهده داشــت تا دیدار نخست وزیر ژاپن از تهران با 

شكست همراه شود؛ اما ناکام ماند.

يادداشت

صلح و مصلحت

در شرایط حساس و غریبي که هر لحظه یك بمب خبري منفجر 
مي شــود و ذهن و اندیشــه ما را درگیر مي کند؛ و با وجود تهدیدات 
فراوان و پر و پیماني که دشــمنان قســم خورده و متحدان بي فكر و 
نادانشــان در خارجه و داخله به میدان آورده اند، حكم عقل این است 
که بر اساس موقعیت ویژه کنوني، یعني شرایط حال و منافع درازمدت 
کشورمان، بهترین تصمیمات گرفته شود و بدون توجه به کاتالیزورها 
و تحریك کنندگاني که منشاء اهدافشان دقیقاً معلوم نیست، راه حل هایي 

براي برون رفت از شرایط کنوني و ترسیم نقشه هاي آینده بیابیم. 
با اشاره به وقایع چند روز گذشته در خلیج فارس که به موازات 
حضور شینزو آبه در ایران و طرح احتمالي مذاکره میان ایران و آمریكا 
تشدید شده، باید اولویت ما بر عناصر راهبردي و منافع کان کشورمان 
استوار باشد. تصمیم گیري در شرایط مه آلود و در مسیر لغزنده کنوني، 

مي تواند تبعات جبران ناپذیر یا منافع بزرگ به همراه داشته باشد. 
کشور و نظام سیاســي ایران، از مزیت چند وجهي بودن و چند 
سویگي در ساختار سیاسي برخوردار است. نیروهاي مختلف بر اساس 
مؤلفه هاي متفاوت در آن نقــش ایفا مي کنند و بر آن تأثیر مي گذارند. 
این ویژگي مردمسااري است و حتي اگر در بخشي ازین جمهوریت، 
ناکارآمــدي و به اجزاي آن نقدي وارد باشــد، اکنون زمان بحراني و 
حّساســي است که جز منافع ملي و حفاظت از کشور و مردم نباید به 

چیز دیگري اندیشید. 
تصور کنوني در رسانه ها بر وقایع و انفجارهاي خلیج فارس متمرکز 
شــده و آمریكا به همراه رژیم نژادپرست و ایدئولوژیك صهیونیستي، 
همراه با مستعمرات ایاات متحده در حوزه هاي نفتالود خلیج فارس، 
تاش مضاعفي براي ارجاع توجهات و کشاندن افكار عمومي به سوي 
دولت و نیروهاي نظامي ایران به مثابه متهم دارند. طبیعي است که در 
تخاصم و برخورد منافع منطقــه اي و بین المللي، انتظاري جز این هم 

نباید داشت. 
دشمنان ما متحد هستند و تمام منافع استراتژیكشان را  علیه ایران و 
اقتدارات برون مرزي و استحكامات و ارتباطات درون کشور متمرکز 
ساخته اند. از امروز به بعد هیچ سناریویي در این خطه از جهان نامحتمل 
نیست، زیرا بازي نفت و انرژي، و اتساع منافع و بازارهاي اقتصادي وارد 
مراحل بسیار متفاوتي نسبت به دهه هاي قبل شده و بعد از این با شتابي 

افزونتر خواهد شد. 
از یك سو آمریكا و کانادا با منابع عظیم و تازه نفتي درحال بازي با 
روسیه و اوپك هستند و از سوي دیگر همین کشورها به اضافه بریتانیاي 
پســابرگزیت و استرالیا و برخي متحدان اسكاندیناویایي و کشورهاي 
نوظهور اروپاي شرقي، بلوك قدرت نویني را شكل داده اند. اقتصادهایي 
که در نزاع و رقابت با چین و قدرتهاي مولد شرق دور و آسیاي جنوب 
شرقي، به عنوان یك دوئل بزرگ در اوایل قرن بیست و یكم مي نگرند. 

درســت در همین نقطه ما باید تصمیمات استراتژیك بگیریم و 
سرنوشت و منافع آینده نظام و کشور را در داخل و در منطقه مشخص 
کنیم. این به معني انفعال نیست، بلكه بدان معناست که ده برابر سابق باید 
در دیپلماسي منطقه اي و جهاني فعال شویم و اقتصاد و ترانزیت ایران 
را فعال کنیم. خط ترانزیت ایران بر تمام قدرتها و برنامه هاي متكي به 

پتروپول در خلیج فارس برتري دارد. 
عاوه بر این، ازم است بافاصله تمهیدات ازم براي آرام کردن 
فضاي منطقه به نفع هژموني سیاسي و اکونومي ایران اندیشیده و مهیا 
شود. هیچ کشوري نباید ذره اي در توان و عظمت ایران شك کند. اما 
جنگ، عظمت و اقتدار ما را تضمین نخواهد کرد. اقتصاد و بازگشت 
ایران به پروسه ترانزیتي و انرژي و گشایش بازارهاي قدرتمند ماست که 

رقبا را به گربه رقصاني و لرزش و هراس واداشته است. 
 این ایده که عرب ها خرج جنــگ احتمالي آمریكا علیه ایران را 
تقبل مي کنند، رویای نتانیاهو است که در رویاهاي بن سلمان هم تكرار 
مي شــود، اما نه آمریكا مایل است چنین ریسك هایي را پذیرا شود و 
نه به صاح ایران است که در تور مستعمراتي آمریكا در منطقه بیفتد. 
ساح برتر ما صلح طلبي و صلح جویي ماست. اگرچه قدرت دفاع ما 
هر متجاوزي را برجاي خواهد نشاند، اما جنگ بدترین گزینه و آخرین 

آزمون است. 
 آتش افروزان روزهاي اخیر، ممكن است توان مهار جرقه هایي را 
که مي زنند نداشته باشند، پس باید بزرگان مهام و مهار امور را به دست 
گیرند و فضاي ملتهب را مدیریت کنند. منتظر هســتیم تا ببینیم، اخبار 

جدید چه گزینه هایي به ما خواهد سپرد.  

 سيد مسعود رضوي

شوراي نگهبان ايحه تابعيت فرزندان 
زنان ايراني را ردکرد

سخنگوي دولت: ايحه مقابله با 
پايان نامه فروشي تصويب شد

س���خنگوی دولت گفت: ایحه مقابله با پدیده فروش پایان نامه و مقاات 
دانشگاهی، در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسید.

به گزارش مهر، علی ربیعی با اش���اره به مصوبات مهم روز چهارشنبه گذشته 
اعضای هیات دولت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: تصویب ایحه 
مقابله با پدیده فروش پایان نامه و مقاات دانشگاهی، از دیگر مصوبات اثرگذار و قابل 
ذکر دولت به شمار می رود که افراد سودجو، آن را تبدیل به کسب و کار غیراخاقی 
برای خود کرده اند.وی افزود: طرح این موضوع در دولت سبب تصویب آیین نامه ای 
شد که بر اس���اس آن دانشگاه ها، تمهیداتی جدی برای مقابله با این پدیده نامبارک 
اجرایی کنند. از جمله این تمهیدات می توان به تشکیل کمیته های تشخیص اشاره کرد 
که با بررسی مدارک، اگر به این دریافت برسند که مدرکی حاصل از تقلب پایان نامه 
و فعالیت علمی جعلی بوده است آن را باطل اعام کنند.همچنین دانشگاه ها مکلف 
شدند متن پایان نامه ها را پنج سال پس از تاریخ دفاع بر اساس قانون دسترسی آزاد به 
اطاعات منتشر کنند.سخنگوی دولت گفت: این آیین نامه می تواند خواست گسترده 
اساتید فرهیخته و زحمتکش دانشگاهی را برآورده کندو به نزاهت و اخاقی کردن 
بیشتر فعالیت های علمی منجر شود. به نظر می رسد ضروری است که هیات های 
ممیزه دانشگاه های کشور سختگیری بیشتری در باره پذیرش پایان نامه ها و مقاله های 

دانشگاهی برای ارتقا اعمال کنند تا انشاه در آینده شاهد این پدیده نامیمون نباشیم.
سخنگوی دولت در ادامه این پست خود در فضای مجازی به پیگیری برنامه 
مدیریت سبزاشاره کرد و افزود: پیگیری اجرای برنامه مدیریت سبز از دیگر موارد مهم 
مطرح شده در جلسه هیات دولت بود. آیین نامه اجرایی مدیریت سبز در جهت برنامه 
پنجم توسعه و کمک به بهبود وضع محیط زیست کشور است که به تصویب هیات 
دولت رسید. متاسفانه چالش های سال های گذشته به دلیل فقدان دوراندیشی و نداشتن 
سیاستگذاری های معطوف به محیط زیست سبب شده است سال های سال فشار 

زیادی بر آب و خاک وارد شود.
ربیعی اضافه کرد: همچنین توزیع صنایع نه بر اساس مطالعات زیست محیطی 
بلکه بر اثر فشارهای سیاسی صورت گرفته است. هرکس زور، قدرت چانه زنی و 
جوسازی بیشتری داشت سرمایه گذاری های صنعتی را به سمت منطقه خود سوق 
داده اس���ت.وی گفت: کارخانه های فواد و پتروشیمی هایی ایجاد شد که حتی آب 
آشامیدنی منطقه را هم در تحدید قرار داده است. از همین رو، دولت بر مبنای برنامه ها 
و ماحظات زیست محیطی خود که در اصول برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم 

تبیین شده است بر اجرای این برنامه تاکید دارد و آن را دنبال می کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما نیاز داریم در طوانی مدت با نگرش جامع و 
کامل، برنامه های محیط زیستی خصوصاً مدیریت مصرف آب و بازیافت را دنبال کنیم، 
لذا در این مسیر نیازمند همکاری دستگاه ها و نهادهای عمومی هستیم. در این میان 
نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن رفتاری این امر، از جامعه تا خانواده 

قابل ماحظه و چشمگیر است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران دیروز پس از ماقات با »هلگا 
اشمید« دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به 
تشریح آخرین مواضع اروپا و کشورمان در قبال برجام 

پرداخت.
سید عباس عراقچی  با تاکید بر این که مواضع ایران 
در قبال برجام کاما مشخص است گفت: جلسه خوبی 
بود و دو طرف توانستند از مواضع یکدیگر مطلع شوند 
جمهوری اس���امی ایران باید از منافع رفع تحریم ها در 
برجام وبه خصوص رفع تحریم های هسته ای بهره مند 
ش���ود، در غیر این صورت   با استفاده از حقی که برجام 
برای ما قائل شده است، تعهدات خود را بر طبق برجام 
پله پله کاهش می دهیم و در حقیقت خروج ایران از برجام 
در دستور کار قرار دارد، اما این امر به صورت هدفمند و 

هوشمند و برنامه ریزی شده و در واقع هر جا که طرفین، 
تعهدات خود را عملی کرده یا بخشی از خواست  های 
ایران را محقق کنند این روند خروج متوقف می شود و 

حتی می تواند به جای اول خود بازگردد.
عراقچی تاکید کرد: سیاست ما کاما شفاف است 
با همین صراحت با طرف های اروپایی، روس���یه و چین 
صحبت کردیم   با اشمید جمع بندی در این زمینه داشتیم، 
کمیسیون مشترک برجام از ایده هایی است که در دستور 
کار قرار دارد، ولی به اعتقاد ما کمیسیون مشترک باید زمانی 
برگزار شود که دستاورد ملموسی از آن حاصل شود. تکرار 
بیانیه های گذشته و  تکرار مواضع قبلی خوب است، اما 

کافی نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: کشور های اروپایی، روسیه 
و چین که در برج���ام باقی ماندند بعد از خروج آمریکا 

مواضع سیاسی بسیار خوبی در حمایت از برجام  اتخاذ 
کردند، اما در این میان  س���ه کشور اروپایی نتوانستند در 
عمل، گام مش���خصی را بردارند این درحالی است که 
اروپایی ها می توانند راه حل های عملیاتی در حوزه های 
بانکی، نفتی، انرژی حمل و نقل، س���رمایه گذاری و ... 
برای ایران پیدا کنند، اما تاکنون از اجرای این موارد ناتوان 
بوده اند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادامه داد: به این 
ترتیب می توان گفت که مواضع سیاسی این کشور ها در 
رابطه با ایران مطلوب بوده است، اما در حوزه عملی روند 
آن ها تاکنون نامطلوب بوده است. در این میان تهران هم 
به میزان کافی به آنها فرصت داده اس���ت و به اندازه ازم 
برای دیپلماس���ی پنجره باز کرده ایم، اما در حال حاضر 
نیاز به اقدام عملی داریم در نتیجه زمان تشکیل کمیسیون 
مشترک وقتی خواهد بود که یک راه حل مشخص و نتیجه 

عملی داشته باشیم که از ماحصل آن بهره مند شویم چرا که 
عاقه ای به جلساتی نداریم که خروجی آن ها صرفا منتهی 

به صدور بیانیه های سیاسی می شود. 
وی گفت: برای تش���کیل کمیسیون مشترک تاریخ 
دقیقی مشخص نشده است، تنها بر روی محدوده زمانی 
خاصی برنامه ریزی کردیم که احتماا بین دو تا سه هفته 
آینده برگزار خواهد شد، اما همانطور که پیش از آن گفتم 
صرف ارائه گزارشات تکراری جلسه تشکیل نخواهیم 

داد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در رابطه با تمدید 
مهلت تعیین شده برای طرف های برجام تاکید کرد: مهلت 
60روزه که 25روز آن سپری شده به هیچ عنوان تمدید 
نمی شود و ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرا 

می کند مگر اینکه آن ها خواسته های ما را تامین کنند.

عراقچی:خروج ايران از برجام در دستور کار قرار دارد

تفاهم  ايران و عربستان برای حل 
مشکات درمانی حجاج

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از تفاهم نامه ایران و عربستان برای حل 
مشکات دارو و درمان حجاج خبر داد. 

به گزارش ایرنا، حجت ااسام نواب در همایش تیم های بهداشتی و درمانی 
مرکز پزش���کی حج و زیارت جمعیت هال احمر در حج 98، با اشاره به تفاهم نامه 
هال احمر ایران با وزیر حج عربستان در حوزه پزشکی و درمانی گفت: بر اساس 
این تفاهم نامه مشکاتی که در انتقال دارو و تجهیزات و استقرار نیروها وجود داشت 
برطرف شد و همچنین مقرر شد تا از ظرفیت های درمانی کشور عربستان نیز استفاده 

کنیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان این که امسال حجاج ایرانی در 
گرم ترین زمان در عربستان حضور دارند گفت: تاش کردیم تا از تمام ظرفیت های 
ممکن در عربستان برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران به ویژه در زمینه بهداشت 

و درمان بهره ببریم. 
حجت ااسام رشیدیان با اش���اره به آسیب شناسی خدمات حج 97 در 22 
کارگروه گفت: برنامه ریزی ازم برای بهبود ارائه خدمات انجام و اقداماتی مثل دو 
مرحله ای شدن ثبت نام زائران، تایید توانایی جسمی متقاضیان حج، معاینات پزشکی 
و... انجام می شود تا از این طریق برای هر گروه از زائران به ویژه زائران بیمار خدمات 

مناسب فراهم شود.
وی افزود: معاینات زائران و ثبت آن در پرونده الکترونیک زائران از سوی هال 
احمر در برنامه ریزی سازمان حج برای اعزام زائران بسیار اهمیت دارد و نکته مهم دیگر 
آموزش مسائل بهداشتی و بیماری های دوران حج به حجاج است که در این زمینه 

پزشکان تذکرات مهم را به زائران داده اند.

رئیس جمهوری »قانون حفاظت از 
خاک« را برای اجرا به سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی 

اباغ کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتر هی���ات دولت، قانون حفاظت از 
خاک چهارم خرداد 1398 در مجلس   
و دوازدهم خرداد 98 در شورای نگهبان 
به تصویب و تأیید رسیده است، برای 

اجرا اباغ شد.
این ایحه به پیش���نهاد مشترک 
س���ازمان حفاظت محیط زیست و 
وزارت جهاد کش���اورزی در جلسه 
30 فروردی���ن 139۴ هیات وزیران به 
تصویب رسیده بود. این ایحه به منظور 
حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و 
کیفی، کاربری صحیح و بهره برداری 
بهینه از خاک و جلوگیری از تخریب 
و آلودگی آن و احیا، اصاح و بهسازی 
خاک های تخریب و آلوده شده، ایحه 
مذکور تهیه و پس از طی مراحل قانونی 

به صورت قانون اباغ شد.
خاك قانونمند شد

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیست در گفتگو با ایرنا 
اظهارداشت: ایحه حفاظت از خاک، 
چندین س���ال در دولت، مجلس و 
 شورای نگهبان رفت و برگشت داشت ،

درصورتی که  ایحه ای جامع  است و 
در زمینه حفاظت کمی و کیفی خاک و 
مسائل مربوط به جلوگیری از فرسایش، 
آلودگی و صادرات خ���اک به ویژه 

خاک های زراعی و مرتعی دارد.
علی مریدی اظهار داشت: در قانون 
حفاظت از خاک چارچوبی برای نحوه 
صادرات خاک و این که چه خاک هایی 
قابلیت صادرات دارند تعیین شده است 
که بر اساس آن خاک های معدنی برای 
صادرات منع قانونی ندارد اما صادرات 
خاک هایی که ارزش اکولوژیک دارند و   

به امنیت غذایی ما مربوط می شوند مانند 
خاک های زراعی و مرتعی ممنوع است.
وی درباره میزان صادرات خاک 
معدنی گفت: می���زان صادرات خاک 
معدنی هیچ منع قانونی ندارد، یعنی هر 
حجم خاکی که از معادن استخراج شده 
باشد می تواند صادر شود که تشخیص 
آن در رده وظایف وزارت صنعت معدن 
و تجارت است، اما تشخیص خاک های 
مرتعی و زراعی با جهاد کشاورزی و 
خاک هایی که ارزش اکولوژیک دارند 
بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست 
است که صادرات آنها ممنوع و انجام آن 
مصداق قاچاق دارد.مریدی با تاکید بر 
اهمیت حفظ خاک افزود: طبق آخرین 
گزارش فائو تقریباً دو سوم تنوع زیستی 
در خاک وجود دارد که ما از آن غافل 
بودیم، بنابراین از این جنبه هم خاک 
بسیار حائز اهمیت است واگر در جایی 
به عنوان اهمیت اکولوژیک خاک پی 
برده شود هم برداشت و هم صادرات 

خاک آن منطقه ممنوع خواهد بود.
وی ادامه داد: اولین بار است که 
در کشور قانون جامع و کاملی در زمینه 
خاک داریم، متأسفانه با وجود اهمیتی 
که خاک دارد ، تاکنون قانون جامعی 
برای حفاظت از آن نداشتیم و همین 
باعث شده بود در زمینه بحث کنترل 
فرسایش، کاهش آلودگی و صیانت و 
حفاظت از خاک در برخی موارد خاء 
قانونی داشته باشیم. مریدی گفت: البته 
در بخش هایی از قانون پنجم توسعه، 
یک سری محدودیت ها و نظام هایی 
درباره صادرات خاک داشتیم که اکنون 
دیگر به قانون دائمی و منسجم تبدیل 
شده است یعنی آن موقع هم خروج و 
صادرات خاک های زراعی ممنوع شده 
بود، اما اکنون با تصویب قانون حفاظت 
از خاک، این موارد با جدیت بیشتری 

پیگیری خواهد شد.

  رئيس جمهوری قانون 
»حفاظت از خاک« را اباغ کرد

ديدار رئيس جمهوري با شيخ تميم بن حمد آل ثانی، امير قطرديدار رئيس جمهوري با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري تركيه
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کوتاه آموزشي

جزییات برنامه  وزارت بهداشت برای معاینه پزشکی 

نوآموزان در بدو ورود به مدرسه
رئیس اداره سامت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت، برنامه های 
این وزارت خانه برای س���نجش سامت نوآموزان برای ورود به مدرسه را 
تشریح کرده و گفت: عاوه بر سنجش پزشکی نوآموزان، شیوه نامه جدیدی 
در جهت افزایش آگاهی والدین و نوآموزان نیز خواهیم داشت. دکتر گایل 
اردان در گفت وگو با ایسنا، گفت: این شیوه نامه شامل آموزش چگونگی 
ساعت خواب دانش آموز، رعایت بهداشت فردی در خصوص پیشگیری از 
بیماری های واگیر، آموزش های مربوط به مباحث بهداشتی، بهترین اغذیه ای 
که دانش آموز در مدرس���ه می تواند همراه داشته باشد و توصیه به فعالیت 
فیزیکی نوآموزان که مانع از بروز چاقی و سایر بیماری های غیر واگیر در 
سنین پایین می شود، است.وی افزود : همچنین در قالب تراکت و بروشور این 
آموزه ها را در اختیار والدین قرار می دهیم. همچنین در متن های آموزشی که 
در اختیارشان قرار می دهیم، چگونگی استفاده از کوله پشتی و کفش مناسب 
و راهنمای خرید کوله و کفش مناسب را به والدین یادآور می شویم.  

  باتکلیفی دانشمند ایرانی بعد از ۹ماه بازداشت در زندان آمریکا
 دکتر "مسعود سلیمانی" دانشمند ایرانی و استاد دانشگاه تربیت مدرس 
بعد از گذشت بیش از ۹ماه از بازداشت در زندان های آمریکا، همچنان در 
سایه سکوت معنادار رسانه های خارجی و فعاان حقوق بشر در وضعیت 
باتکلیفی قرار دارد . دکتر فتح اللهی، معاون پژوهش وفناوری دانشگاه تربیت 
مدرس در گفت وگو با ایسنا، ضمن ابراز تأسف از بی توجهی فعاان حقوق 
بشر در پیگیری وضعیت دکتر مسعود سلیمانی استاد این دانشگاه که در 
حال حاضر بدون هیچ دلیل مشخصی در زندان های آمریکا به سر می برد، 
اظهار کرد: همانطور که قبًا نیز اعام کردیم این عضو هیأت علمی با 
ویزای رسمی و با هماهنگی دانشگاه عازم فرصت مطالعاتی شده است. 
وی قرار بود حدود ۶ماه در یک دانشگاه تحقیقات مشترک داشته باشد، 
ولی در بدو ورود در فرودگاه بازداشت شد. اتهام وی خریداری و سفارش 
یک ماده شیمیایی مربوط به بحث پزشکی آزمایش های خون شناسی است. 
معاون پژوهش وفناوری دانشگاه تربیت مدرس همچنین تاکید کرد: این 
استاد خود به صورت مستقیم خریدی انجام نداده، بلکه سفارش دهنده بوده 
و اتهامی که مطرح شده واقعاً مضحک و غیر قابل قبول است. موضوع 

بازداشت وی یک عملیات ایذایی است .
 سرپرست دانشگاه یزد منصوب شد

دکتر منصور غامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر 
قاسم بریدلقمانی را به سمت سرپرست دانشگاه یزد منصوب کرد. به گزارش 
ایسنا،وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر محمدصالح اولیا، 

رئیس سابق دانشگاه یزد در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
دانشگاه ها به مصاحبه دکتری از جاماندگان ملزم شدند

رئیس س���ازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به اعتراضات 
برخی از داوطلبان آزمون دکتری ۹۸گفت: سازوکار رسیدگی به اعتراضات 
داوطلبان در شیوه نامه مشخص است و داوطلبان بر اساس آن عمل کنند.
دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که برخی 
از داوطلبان به همزمانی زمان مصاحبه در چند دانش���گاه و چند رشته 
اعتراض داشته اند، گفت: ما در سازمان سنجش به همه دانشگاه ها اعام 
کرده ایم که با توجه به بازه زمانی مش���خصی که برای مصاحبه اعام 
می کنند عاوه بر آن زمانی را برای رشته هایی که ممکن است همزمان 
برگزار شود، تعیین کنند. وی افزود: با توجه به اینکه تعداد رشته ها زیاد 
است و در یک سری از رشته ها تعداد داوطلبان هم زیاد است، دانشگاه ها 

موظف شده اند یک بازه زمانی برای جاماندگان درنظر بگیرند.

نکوداشت جمشید مشایخی برگزار می شود
آیین نکوداش���ت 
زنده یاد جمشید مشایخی 
بازیگر سینما و تئاتر در 
فرهنگستان هنر برگزار 

می شود.
به گ���زارش روابط 
عمومی فرهنگستان هنر، 
آیین نکوداشت جمشید 
مش���ایخی هنرمند فقید 

سینما، تئاتر و تلویزیون دوشنبه ۲۷خرداد ساعت ۱۸در فرهنگستان هنر 
برگزار می شود. در ادامه طرح تجلیل از هنرمندان پیشکسوت با عنوان 
»روایتی از زندگی استادانه« از یک عمر فعالیت هنری زنده یاد استاد جمشید 

مشایخی بازیگر بنام کشورمان تجلیل و قدردانی می شود .
سخنرانی بزرگان سینما و تئاتر، برگزاری نمایشگاه، مراسم رونمایی 
و پخش فیلم مستند از جمله برنامه های این مراسم است که با حضور 
اهالی فرهنگ و هنر برگزار می شود. این مراسم با همکاری بنیاد رودکی، 
خانه سینما، بنیاد سینمایی فارابی، سازمان زیباسازی شهر تهران، موزه 

سینما و بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برگزار می شود.

دومین جایزه ادبی ارغوان برگزیدگان 
خود را شناخت

مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی ارغوان با معرفی برگزیدگان در 
خانه هنرمندان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی ارغوان، با حضور 
جمعی از مس���ئوان، پیشکسوتان و فعاان ادبی و هنرمندانی همچون 
عزیز ساعتی، میترا محاسنی، محمدرضا غفاری، همایون ارشادی، ستاره 
پسیانی، امید نعمتی، لیلی فرهادپور، سروش صحت، سمیرا علیخانزاده، 
بهرام دهقانی، خسرو دهقان،آتوسا قلمفرسایی، نیلوفر رجایی فر و... در 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
اوژن حقیقی )دبیر دومین جایزه ادبی ارغوان( با ارائه گزارش دبیرخانه 
این دور از جایزه ادبی ارغوان ،  گفت: مفتخریم که مراسم اهدای جوایز 
دومین  دوره جایزه ارغوان با موضوع ”ش���ب” در بخش داستان کوتاه 
را در کنار شما جشن می گیریم. جایزه ای که با هدف ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی و کشف و حمایت از نویسندگان جوان و با استعداد 
از شهریور ۱۳۹۶ توسط انتشارات هفت رنگ آغاز به کار کرد و هدف 

اصلی آن حمایت از جوانان در حوزه داستان کوتاه است.
او ادامه داد: هیات انتخاب دوره اول متش���کل از فرشته احمدی، 
فرهاد توحیدی ، محمد چرمشیر، سپیده شاملو و مهسا محبعلی بودند 
و هیات داوران متشکل از احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان 
بودند که در نهایت بر اساس رای این داوران، برگزیدگان دومین جایزه 

ادبی ارغوان معرفی شدند.
به گفته حقیقی، دوره دوم جایزه ارغوان از دی ماه ۱۳۹۷ آغاز و تا 
۲۰ فروردین ۱۳۹۸ بیش از ۴۰۰ داستان به دبیرخانه جایزه ارسال شد که 
از این تعداد ۳۷۶ داستان کوتاه واجد شرایط شرکت در مسابقه بودند، که 
از این تعداد ۱۵۲ نفر مرد و ۲۲۴ نفر از آنها خانم هستند. هیات انتخاب 
کار بازخوانی آثار را در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه به پایان رساندند و ۳۰ 
داستان نهایی را در اختیار هیات داوران قراردادند. که از این تعداد ۱۵ 
نفر زن و ۱۵ نفر مرد است. هیات داوران در ۱۱ خرداد ماه ،۱۰ اثر نهایی 
را در اختیار دبیرخانه ی جایزه ارغوان قرار دادند. او یادآور شد: امروز 
جایزه ارغوان به عنوان جایزه ای خصوصی که داستان  های چاپ نشده 
را داوری می کند با  کسب تجربیات ارزشمند از هیئات انتخاب و داوران 
با افتخار اعام می دارد که به هدف خود که معرفی جوانان مستعد بوده 
است، رسیده و از حامیان این جایزه غامعلی سلیمانی )مدیر کارخانجات 
کاله(، علیرضا رمضانی )مدیر نشر مرکز(، نوید رجایی پور )مدیر پرشین 
باگ(، محمود رضا بهمن پور )مدیر چاپ ونشر نظر(، عمید نایینی و 
گروه روزنامه های همشهری و خانه هنرمندان ایران تشکر ویژه ای داشته 

و از حمایت آنها از جایزه ارغوان سپاسگزاریم.
در نهایت نیز جایگاه اول، تندیس جایزه ارغوان ،۲۰ میلیون ریال 
جایزه نقدی، لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و ش���رکت در یک دوره 
کاس داس���تان نویسی درموسسه فرهنگی هنری این/ جا نیز به زهرا 

گودرزی تعلق گرفت.
جایگاه دوم، لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و شرکت در یک دوره 
کاس داستان نویسی درموسسه فرهنگی هنری این/جا به عظیمه کنعانی 
تعلق گرفت و سیده فاطمه حجازیان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و 
لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و ش���رکت در یک دوره کاس داستان 

نویسی درموسسه فرهنگی هنری این/جا را دریافت کرد.
زینب قربانی )تهران(، آرمیتا زراس���ی )کرج(، محمدرضا عزیزی 
)ش���یراز(، محمدصادق افشاری )کرج (، فیروزه زارع )شیراز(، منوچهر 
زارع پور )تهران(، کاظم حاجی آقایی )مشهد ( مقام چهارم تا دهم این 
دور از جای���زه ارغوان را به خود اختصاص دادند و لوح تقدیر، چاپ 
اثر در کتاب و ش���رکت در یک دوره کاس داستان نویسی درموسسه 
فرهنگی هنری این/جا به آنها تعلق گرفت. سپس یادبودی از داریوش 

شایگان نویسنده و  فیلسوف صورت گرفت .
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وزیر بهداشت: باید فرماندهی واحد ۶۰   اثر از ۳  استان ثبت ملی شد
درحوزه بایای طبیعی ایجاد شود

وزیر بهداشت با بیان اینکه در زمان وقوع حوادث نیازمند فرماندهی 
واحد هستیم، گفت: قوانین حوزه بایای طبیعی نیازمند بازنگری است.

سعید نمکی دیروز در نهمین کنگره سامت در حوادث و بایا گفت: 
معنی کشور توسعه یافته این است که برای شهروندان آن کشور، حاکمیت 
درست و مبتنی بر عقل و علم بتواند از عوامل خطر در نظام سامت بکاهد؛ 
این تعریف منطقی ترین برای توس���عه است تا با حاکمیت مطلوب بتوانیم 

بیماری ها را برای شهروندان یک کشور مهار کنیم.
وی تصریح کرد: قوانین موجود کشور در رابطه با بایای طبیعی نیازمند 
بازنگری است و هنوز فرماندهی واحد در زمینه مواجهه با بایای طبیعی 
نداریم؛ سازمان پدافند غیرعامل فعالیت خود را دارد، وزارت کشور و هال 
احمر و س���ازمان اورژانس نیز فعالیت های خود را ادامه می دهند؛ در اوج 

بحران ها جزیره ای عمل کردن یکی از مشکات است.
نمکی گفت: در حوزه ساخت و ساز کشور قوانین زیادی وجود دارد 
اما اگر زلزله باای ۶ ریشتر در شهری مثل تهران رخ دهد کدام یک از این 
بناهای تأیید شده دوام خواهند داشت؟ در زلزله رودبار و منجیل نیز برخی 

ساختمان هایی که به عنوان ضد زلزله ساخته شده بودند فرو ریختند.
وزیر بهداشت با اشاره به این که آموزش مهم ترین رکن ارتقای نظام 
س���امت در تمام دنیاست و راهکار اصلی توسعه یافتگی به شمار می رود 
افزود: باید آموزش را از مدارس شروع کنیم وگرنه در این راه هرگز موفق 

نخواهیم شد .
نمکی، اعمال مدیریت منسجم در حوادث را از جمله مواردی دانست که 
باید به آنها توجه کرد و گفت: در خصوص تروما و نقل و انتقال حادثه دیده 
مدیریت صحیحی صورت نمی گیرد که  باید به این موضوع توجه شود؛ در 
وزارت بهداش���ت در خصوص مدیریت بایا، نیازمند همکاری بین بخشی 
هستیم و درصدد هستیم تا شرکای خودمان را در حرکت بین بخشی تعریف 
کنیم و ببینیم چه کسانی می توانند به ما کمک کنند و ساختاری تعریف شود 

که موازی کاری بین معاونت ها صورت نگیرد.
بنابر همین گزارش دکتر جلیل عرب خردمند رئیس نهمین کنگره سامت 
در حوادث و بایا هم با انتقاد از نبود یک مرکز تروماسنتر در کشور گفت: 
دکتر نمکي وزیر بهداشت در دوره جدید وارد حوزه پیشگیري شده اند و ما 

امیدواریم که پیشگیري در تروما بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وي افزود: بعد از سکته هاي قلبي و مغزي تروما سومین عامل مرگ و 
میر در کشور است و هشت درصد از درآمد تولید ناخالص داخلي صرف 
درمان تروما مي ش���ود وبه اعتقاد ما ۲۵ درصد درآمد ناخالص ملی صرف 
حوادث ناشی از تروما می شودبنا براین اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتي را پیاده 

کنیم مهمترین اصل کم کردن هزینه است.
دکتر عرب خردمند با درخواست از وزیر بهداشت براي تشکیل شوراي 
سیاستگذاري سامت در حوادث و بایا در حوزه وزارتي  وزارت بهداشت، 
گفت: یکي از وظایف این شورا باید این باشد که تخلفات را براي افراد 

مختلف هزینه دار کند یا حداقل به کسي که تخلف مي کند امتیاز ندهیم.
وي اضافه کرد: متأسفانه امروز موتورسواران عامل۶۰ تا۵۰ از تصادفات 
هستند و به هیچ  قانوني هم پایبند نیستند و کسي هم به آنها نظارت نمي کند. 
دکتر عرب خردمند همچنین خواس���تار ایجاد سامانه ثبت آمار حوادث و 
بایا شد و گفت: متأسفانه ما سیستم آماري منظم که شامل اورژانس پیش 
بیمارستاني، اورژانس بیمارستاني و افراد بستري در بخش هاي بیمارستاني 

نداریم، لذا ایجاد سامانه ثبت آمار حوادث بسیار جدي است.
رئیس نهمین کنگره سامت در حوادث و بایا خواستار حفظ عزت و 
کرامت جامعه پزشکي شد و تأکید کرد: اگر عزت و کرامت جامعه پزشکي 
توسط برخي از مسئولین یا رسانه ها و صداوسیما حفظ نشود ضررش متوجه 

جامعه پزشکي نخواهد شد، بلکه مردم از آن ضرر خواهند کرد.
دکت���ر عرب خردمند تصریح کرد: یکي از گروه هایي که بعد از دفاع 
مقدس پوتینش را در نیاورده است و هنوز دارد به جانبازان و ایثارگران دفاع 
مقدس با تمام وجود خدمت ارایه مي   کند، پزشکان هستندبنابر این نباید با 
صحبت ها و مطالب فکاهي عزت و کرامت پزشکان را تضعیف کنیم چرا 

که بیشترین ضرر را مردم خواهند دید.

در دومین جلسه شورای ثبت 
آثار ملی در سال جاری، ۶۰ اثر از 
س���ه استان کشور در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در 
دومین جلسه شورای ثبت آثار ملی 
در سال جاری ۶۲ اثر از استان های 
یزد، قزوین و مازندران مورد بررسی 
قرار گرفت که نهایت دو اثر از استان 
یزد موفق به جلب نظر مثبت اعضای 
شورای ثبت نشد و ۶۰ اثر دیگر به 

ثبت ملی رسید.
 در این جلسه، ۳۶ اثر از استان 
یزد، ۱۲ اثر از استان قزوین و ۱۲ اثر 
از استان مازندران در فهرست آثار 

ملی قرار گرفت.
از جمله آثار شاخص ثبت شده 
می ت���وان به بافت تاریخی ترکان، 
خانه پ���وادی، خانه اری، خانه 
تهرانی و قلعه رحیم آباد از استان 
یزد؛ باغ فاحت قائمش���هر، خانه 
نصیری فریدونکنار و خانه رمدانی 
نکا از استان مازندران و همچنین 
خانه ابوترابی، خانه شیخ ااسام، 
خان���ه حکیم افض���ل و گرمابه 
روستای خوزنین از استان قزوین 

اشاره کرد.
 پیش از این در اردیهش���ت 
ماه س���ال ج���اری در کمیته آثار 

غیرمنقول، ۸۶ اثر تاریخی از هشت 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، تهران، فارس، قم، کردستان، 
لرس���تان و همدان، پس از بررسی 
و تایید کارشناسان و صاحب نظران 
میراث فرهنگی واجد ارزش ثبت در 

فهرست آثار ملی شناخته شد.
 در ای���ن کمیته به تفکیک ۳۰ 
پرونده از استان فارس، ۱۸ پرونده از 
استان آذربایجان شرقی، ۱۱ پرونده 
از استان لرستان، ۸ اثر از استان قم، 
از اس���تان های آذربایجان غربی و 
تهران از هرکدام ۶ اثر، ۵ پرونده از 
استان کردستان و دو پرونده از استان 

همدان مورد بررسی قرار گرفت.
 مصطف���ی پورعلی محوطه 
تاریخی باغ گلستان و کلیسای انجیلی 
تبریز، قلعه سنگان اشنویه، مسجد 
جامع مرودشت، حمام سیدان، خانه 
صالح���ی، مزرعه احمدآباد و تکیه 
روس���تای کاسوای قم، حمام حاج 
تراب و بازار بروجرد، ورزش���گاه 
امجدیه، پادگان ۰۶ مجموعه تاریخی 
س���لطنت آبادو دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران را از شناخته شده ترین 
آثاری برش���مرد که در این جلسه 
واجد ارزش ثبت در فهرست آثار 

ملی شناخته شد.

 با ثبت هر اثر در فهرس���ت 
آث���ار ملی هر گونه دخل و تصرف 
ی���ا اقدام عملیاتی منجر به تخریب 
یا تغییر هویت آثار ثبتی برابر مواد 
۵۵۸ ت���ا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون 
مجازات های اسامی، تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده جرم محسوب 
شده و مرتکب مشمول مجازات های 
قانونی خواهد ش���د.  همچنین بر 
اس���اس قوانین مرتبط با ثبت، هر 
گونه اقدام حفاظتی و مرمتی در آثار 
ثبتی با تأیید و نظارت سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

امکان پذیرخواهد بود. 

هجدهمین جشن مدیران تولید 
سینمای ایران با دبیری علی قائم مقامی 

در هتل انقاب برگزار شد.
به گزارش تسنیم، هجدهمین 
جش���ن مدیران تولید سینمای ایران 
با حضور عوامل سینما و جمعی از 
سیاستمداران ۲۴ خرداد ماه، در هتل 
انقاب برگزار شد. در ابتدای مراسم 
محمدرضا منصوری رئیس انجمن 
مدیران تولید سینمای ایران با اشاره 
به کمبود منابع تولید در سینمای ایران 

گف���ت: باید این منابع محدود را به 
درستی برنامه ریزی کرد و این کار با 

کمک مدیران تولید اتفاق می افتد.
وی با گای���ه از فقدان نبود 
آئین نامه اجرایی در تشکات صنفی 
ادام���ه داد: نبود این آیین نامه امنیت 
شغلی را زیر س���وال برده است و 
مانع پیشرفت سینمای ایران می شود. 
این در حالی است که مدیران تولید 
سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری 

در سینما ترغیب می کنند.

در ادامه از حبیب اس���ماعیلی 
تجلیل شد و غامرضا موسوی، مهدی 
صباغ زاده، فریدون جیرانی و علیرضا 
زرین دس���ت برای این تجلیل روی 
صحنه آمدند و از اسماعیلی گفتند.

تجلیل بعدی از محمد بانکی بود 
که روی صحنه آمد و ضمن تشکر از 
انجمن مدیران تولیدف گفت: امیدوارم 
تهیه کنندگان سینما هم یک انجمن 
ثابت داشته باشند. کسانی که با منابع 
نامشخص و مشکوک فیلم می سازند 

نمی گذارند تهیه کنندگان واقعی فیلم 
بسازند چرا که به نفع آنها نیست و 
همین موضوع باعث شده همه ادعای 

تهیه کنندگی داشته باشند.
حبیب الهیاری هم در این جشن 
م���ورد تقدیر ق���رار گرفت، وی به 
بیماری خود در س���ال گذشته اشاره 
کرد و گفت: ت���ا امروز نزدیک به 
۷۰ فیلم س���ینمایی ساخته ام و کاش 
زحمات مدیران تولید دیده شود در 
جش���نواره فجر سیمرغ بلورینی هم 

برای آنها پیش بینی شود.
علیقل���ی زاده و آزیتا موگویی 
هم در این جش���ن مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
بخش بعدی مراسم به تجلیل از 
مدیران تولید فیلمهای برتر جشنواره 
۳۷ فجر اختصاص داش���ت. رضا 
زنجانیان وف���ا برای مدیریت تولید 
فیلم »۲۳ نفر«، بهزاد هاش���می برای 
مدیریت تولید فیلم »ش���بی که ماه 
کامل ش���د« و حسین هادیانفر برای 
مدیریت تولید فیلم »متری شیش و 

نیم« تجلیل شدند.

هجدهمین جشن مدیران تولید سینما برگزار شد

۲۵ میلیون بازدید از موزه ها و اماکن 
فرهنگی ایران انجام شده است

مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی در دورهمی موزه داران 
کشور که در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شدبا اشاره به رشد 
بازدید از موزه ها در سال گذشته گفت: در سال گذشته ۲۵ میلیون بازدید 

از موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، دورهمی موزه داران با حضور محمدرضا کارگر، مدیرکل 
موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی، سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس 
کمیته ملی موزه های ایران، جمعی از مدیران موزه های سراسر کشور و فعاان 
این عرصه به میزبانی امیررضا شریف نیا، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران، برگزار ش���د. در دورهمی موزه  داران محمدرضا کارگر )مدیرکل 
موزه  ها( در س���خنانی گفت: مدتی اس���ت منتظر بودم موزه داران جدای از 
مراس���م رسمی و رویدادهایی که در موزه ها برگزار می شود، خود موضوع 
یک رویداد باشند و با حضورشان در یک دورهمی، این خانواده را کنار هم 
ببینیم. جمعی که امروز در این مکان شاهد آن هستیم از همه کسانی است 
که به نحوی در امر ایجاد موزه تاش داشتند و این میراثی که در موزه ها 
نگهداری می ش���ود محصول تاش یکایک شما عزیزان است. او در ادامه 
گفت: همه دنیا بر این امر اذعان دارند که ایران یک کشور تاریخی و دارای 
تمدن عظیم است و اگر امروز کاخ موزه نیاوران و سعدآباد پابرجا هستند 
و شاهد معرفی موزه ملی ایران با ۳۰۰ هزار شیء در سراسر ایران هستیم 

همگی محصول تاش یکایک شما موزه داران است.
کارگر ضمن ابراز خرسندی از رشد بازدید از موزه ها در سال گذشته 
گفت: در سال گذشته ۲۵ میلیون بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی 
ثبت شده است، این آمار به این معناست که یک چهارم از جمعیت کشور 
از موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی دیدن کرده اند و این رشد بسیار خوبی 
است و ما بسیار خوشحالیم که امروز مردم ما یک رویکرد جدی به سمت 
موزه ها دارند. مدیرکل موزه ها با بیان اینکه ایران امروز دارای ۶۷۰ موزه فعال 
اس���ت افزود: تنوع موزه ها در کش���ور ما بسیار زیاد است. میراث طبیعی و 
میراث فرهنگی اعم از منقول و غیر منقول با زیرمجموعه وسیع خود صدها 
تنوع موزه ای در کشور ما ایجاد کرده اند و امروز ما دارای ۶۷۰ موزه فعال در 

کشور هستیم و همه اینها محصول و مرهون تاش یکایک شماست.
کارگر در پایان ضمن قدردانی از تمامی موزه داران گفت: من بر خودم 
فرض دانستم از تمام موزه داران موزه های وابسته به سازمان میراث فرهنگی، 
وزارتخانه ها و همچنین موزه های خصوصی دعوت به عمل آورم تا از تاش 
این عزیزان که حق بزرگی بر گردن فرهنگ کشورمان دارند قدردانی کنم. 
امیدوارم این جمع بتواند همچنان تالو داشته باشد و با حضور شما شاهد 

رویدادهای بسیار بزرگ در عرصه موزه و موزه داری باشیم.

 دعوت احمد مسجد جامعي 
براي پیوستن به کمپین »با مهر تا مهر«

در آستانه برگزاری کمپین ویژه کودکان مناطق سیل زده که به منظور 
اهدای کتاب های حوزه کودک و نوجوان،نوشت افزار و اسباب بازی از سوی 
س���ازمان هال احمر و تعدادی از انجمن ها و تش���کل های حوزه کودک و 
نوجوان برگزار می ش���ود،احمد مسجدجامعی در فراخوانی،از مردم و اهالی 
فرهنگ دعوت کرد تا در این کمپین شرکت کنند.متن این فراخوان به این 

شرح است:
کنی���م  ک���م  رنج ه���ا  ت���ا  بکوش���یم 

کنی���م بی غ���م  و  ش���اد  »ک���ودکان«  دل 
بازگشتن به خانه هایی که رد 
ویرانی سیل بر آن باقی است،با 
درد و دریغ هایی در جان همراه 
است.خانه ها با مشقت ساخته 
می شوند،ویرانی ها با رنج آباد 
فروریخته  می شوند،دیوارهای 
با زحمت ب���اا می روند، اما 
درد جان ها به س���ختی درمان 

می شود.
حاا مردم رنجدیده ای که 
زندگی هایشان در اثر سیل به 
گل نشسته بود،به خانه هایشان 
بازگشته اند،اما با جان های آزرده 
و دردهایی که تازه فرصت بروز 
پیدا می کنند.کودکان در چنین 
آسیب پذیرترند،زیرا  شرایطی 
اولویت خانواده های آس���یب 

دیده ساختن کالبدهای ویران است نه جان های پریشان.
ما باید مواظب باشیم کودکان در گرفتاری های روزمره ی خانواده های 
آسیب دیده،فراموش نشوند و نیازها و خواسته های آنان از فهرست ها حذف 
نشود. بازی و شادی پس از هفته ها رنج حق این کودکان است و کم ترین 

وظیفه ی اخاقی ما کمک به آنان برای دسترسی به این حقوق است.
کتاب و اسباب بازی و نوشت افزار می تواند از رنج این کودکان بکاهد 
و بر نشاط و شادابی شان بیافزاید. در چنین شرایطی  از مردم فرهیخته و 
شریف ایران دعوت می کنیم،روزهای سی ام و سی و یکم خرداد ماه با حضور 
پرشور گروه های دوستانه، صنفی،دانش آموزی، دانشجویی، خانوادگی و ... در 
کتاب فروشی ها و مراکز اعام شده و خرید کتاب های کودکان و نوجوانان، 
نوشت افزار از قبیل مداد رنگی و لوازم نقاشی و اسباب بازی های مناسب و 
اهدای آن به هال احمر جمهوری اسامی ایران مرهمی بر زخم های کودکان 

آسیب دیده از سیل بگذاریم.
از روزنامه نگاران،فعاان شبکه های اجتماعی و  رسانه ای و صدا و سیما 
نیز درخواست می کنیم با دعوت از مردم و فرهیختگان و انعکاس حضور 
آنها در این پویش به یاری این حرکت بیایند. امیدوارم با تاش همگانی 

بتوانیم مرهمی باشیم بر زخم های این کودکان . 
وعدۀ دیدار ما، ۳۰و ۳۱خرداد در کتاب فروشی ها و مراکز اعام شده 

سراسر کشور .

مع���اون بهداش���ت وزارت 
بهداشت، از روند مقابله با مصرف 
دخانیات در کش���ور انتقاد کرد و 
گفت: مافیای قوی در حوزه دخانیات 
وجود دارد که جلوی هر برنامه ای 

را می گیرد.
به گزارش مهر، علیرضا رئیسی، 
دیروز در نشست خبری به مناسبت 
هفته بدون دخانیات، که در س���الن 
کنفرانس وزارت بهداشت برگزار 
ش���د، با عن���وان این مطلب که ما 
برای گرفتن ارز دولتی مدام در حال 
چانه زنی هس���تیم، اظهار داشت: با 
وجود تحریم ها، ارز دولتی به سیگار 

می دهند.
معاون وزیر بهداشت، در ادامه 
به ماجرای سرو قلیان در قهوه خانه ها 
اشاره کرد و گفت: اگر استفساریه 
خروج قهوه خانه از ش���مول اماکن 
عمومی در مجل���س رأی بیاورد، 
می توانند برای فرار از دست بازرسان 
بهداشت، قلیان در محل عرضه کنند 
و در این صورت وزارت بهداشت 
برای نظارت باید حکم قضائی بگیرد. 

رئیس���ی ادامه داد: به جای دارو و 
تجهیزات پزش���کی، ارز نیمایی به 
واردات توتون می دهند به طوری که 
۱۷۰ میلیون دار برای واردات توتون 

ارز نیمایی تخصیص پیدا کرد.
معاون وزیر بهداشت به آمار 
مصرف دخانیات در کش���ور اشاره 
ک���رد و گفت: در حدود ۱۱درصد 
مصرف کننده روزانه سیگار داریم 
که کمتر از یک درصد این افراد را 
زنان تشکیل می دهند. وی افزود: از 
س���ال ۸۸تا سال ۹۸مصرف روزانه 
قلیان در کش���ور ۴۰درصد افزایش 

داشته است.
رئیسی با عنوان این مطلب که 
ساانه ۱۰هزار میلیارد تومان خرج 
خرید س���یگار در کشور می شود، 
گفت: مصرف مواد دخانی ساانه 
۳۰هزار میلیارد هزینه به نظام سامت 
تحمیل می کند که با احتس���اب 
ناتوانی ه���ای ایجاد ش���ده، از کار 
افتادگی و مس���ائل اجتماعی، این 
رقم به بی���ش از ۱۰۰هزار میلیارد 

تومان می رسد.

وزارت بهداشت :متاسفانه ١٧٠ میلیون دار ارز 
نیمایی برای واردات توتون اختصاص دادند

همزمان با دومین س���الگرد درگذشت 
بان���وی نقاش منیژه میرعم���ادی، ۳۲ اثر از 
مجموعه آثار وی ب���ا عنوان »فیروزه ای در 
کویر« در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران 

به نمایش گذاشته شد.
به گزارش ایلنا، گیلدا بریمانی در آیین 
افتتاحیه نمایشگاه آثار منیژه میرعمادی، اظهار 
داش���ت: منیژه میرعمادی در زمینه نقاشی و 
فعالیت در انتش���ارات نشر هنر ایران نقش 
مهمی ایفا کرده است، همچنین میرعمادی در 
شناساندن هنرمندان رسالتی مصور و تابناک 

در پهنه هنر ایران داشته است.
وی ادام���ه داد: این نقاش جاودانه آثار 
وس���یعی از هنرمن���دان را جمع آوری کرد 
و به صورت کتاب منتش���ر کرد، فعالیت های 
ماندگار ایشان بهانه ای شد تا تصمیم بگیریم 
برای سپاس از خدمات زنده یاد بانو میرعمادی 
و شناساندن ایشان به نسل جوان و دوستداران 
فرهنگ و هنر نمایش���گاهی از آثار ایش���ان 

برگزار شود.
بریمانی خاطر نشان کرد: ۳۲ اثر از دوران 
جوانی میرعمادی تاکنون انتخاب شده که آثار 
ابتدایی او چاپ، آثار پاس���تل و گواش روی 
مقوا، رنگ روغن روی بوم به نام صحرا در 
این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 
همچنین در این نمایش���گاه قدیمی ترین اثر 
مربوط به میرعمادی به سال ۱۳۴۰و تازه ترین 

اثر او به سال ۷۲حضور دارند.
وی بیان داش���ت: در این نمایش���گاه 
مجموعه کت���ب و فصلنامه طاووس نیز به 
فروش می رس���ند که عواید این فروش به 

سیل زدگان اهدا خواهد شد.
در ادام���ه مینا نادری عضو هیات مدیره 
انجمن نقاشان نیز گفت: هیات مدیره انجمن 
نقاش���ان از اسفند ماه سال گذشته به دنبال 
برگ���زاری این نمایش���گاه بود تا مروری بر 
آثار این هنرمند برجسته داشته باشیم که طی 
هماهنگی هایی که با خانواده ایش���ان به عمل 

آمد و با همکاری کارگروه نمایشگاه، سرانجام 
این نمایشگاه فاخر برگزار شد .

وی افزود: تمرکز منیژه میرعمادی بیشتر 
بر روی حوزه نشر بود و به دلیل عاقه مندی 

به هنر، در معرفی هنرمندان بسیار نقش مهمی 
داشت. میرعمادی همچنین باب گفتگو در زبان 
آثار هنری در ایران و خارج را نیز باز کرد.

محمدرضا فیروزه ای نیز با اش���اره به 

نمایشگاه نقاشی منیژه میرعمادی گفت: وقتی 
نمایش���گاه را دیدم بسیار متاثر شدم از اینکه 
چرا نباید هنرمند تا زمانی که در قید حیات 
است معرفی و مورد توجه قرار گیرد، ما در 
جامعه خود هنرمندان بسیار خوبی داریم که 
متاس���فانه شناخته نشده اند و به لحاظ مالی 
توانایی برپایی گالری ندارند که امیدوارم در 
این زمینه  تمهیداتی اندیش���یده شود تا همه 
هنرمن���دان حرف���ه ای بتوانند آثار خود را به 

نمایش بگذارند .
فیروزه ای خاطر نشان کرد: انجمن نقاشان 
تصمی���م گرفت به پاس قدردانی این هنرمند 
بزرگ که در راستای اعتای هنر این سرزمین 
تاش های بسیاری کرده، نمایشگاهی از آثار 
این هنرمند برجسته برگزار کند که خوشبختانه 
این امر امروز در خانه هنرمندان ایران تحقق 
پیدا کرد. مراسم اختتامیه نمایشگاه آثار منیژه 
میرعمادی ۳۱خرداد در محل خانه هنرمندان 

ایران برگزار می شود.           

آثار منیژه میرعمادی در خانه هنرمندان

نمایشگاه تازه های تابستانی کتاب برپا می شود
نمایشگاه تازه های بازار نشر به زودی با آغاز فصل تابستان در کتابخانه 
عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تازه های 
بازار کتاب کشور همزمان با شروع تابستان و روزهای ابتدایی تیرماه در کتابخانه 
عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود. این کتابخانه برای پویایی مجموعه خود، 
روزانه بازار نشر را رصد کرده و منابع مناسب را از ناشران گوناگون تهیه و 
در قالب نمایشگاه کتاب، در معرض دید مخاطبان خود می گذارد که ابتدای 
هر ماه برگزار می شود. این کار به گفته مسئوان کتابخانه حسینیه ارشاد، برای 
استفاده از نظر منتقدانه و موثر اعضا استفاده می شود. به این ترتیب برای تیرماه 
امسال هم ۲۴۰ عنوان کتاب با تنوع موضوعی برای بزرگساان، ۶۰عنوان برای 
گروه های س���نی مختلف کودکان و نوجوانان، ۶۲عنوان منبع گویا شده برای 
نابینایان، ۲۴عنوان لوح فش���رده در موضوعات مختلف، ۲۵عنوان کتاب برای 
کودکان ناشنوا و ۱۱عنوان نشریه جدید در موضوعات مختلف گردآوری شده اند. 

این نمایشگاه به مدت یک هفته از اول تا هفتم تیر برپا خواهد شد.
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به خريد �س���نا� نمايند. 1) محل �جر�� كا�: شهرستا� كنا�� 2) مبلغ بر���� 
��ليه13921 ميليو� �يا� (بر�س���ا� فهرست بها� سا� 1398)  3) �ما� فر�� 
�سنا� مناقصه �� تا�يخ 98/03/27 لغايت 98/04/01  4) �خرين مهلت تحويل 
�س��نا� مناقصه: مو�� 98/04/15 س���اعت 14 مي باش���د.  5) تا�يخ � ساعت 
با�گش��ايي پاكتها� ���يابي كيفي: س���اعت 10 مو�� 98/04/16 مي باش���د.  
6) تا�يخ � ساعت با�گش��ايي پاكتها� مناقصه: ساعت 10 مو�� 98/04/17 
مي باشد.  خريد �س���نا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد.  تذكر مهم: به �ستنا� 
بند 2 بخش���نامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو��لعمل مبلغ ظرفيت مجا� 
پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� پيمانكا��� �� 
پايگا� �طال� �س���اني sajar �� سو� كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� خو�هد گرفت. 
لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مجا�(مبلغ ظرفيت ����) بر 
حس���ب تعد�� � مبلغ پيمانها� �� �ست �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند� �� 
غير �ينصو�� مطابق �س���تو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط 
��جا� كا� با �� ش���ركت �فتا� خو�هد گر�يد.  7) محل ��يافت �س��نا�:  سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيك ��لت(س���تا�) ب���ه ���� www.setadiran.ir  8) محل 
تسليم �سنا� تكميل شد�: با�گش���ايي كليه پاكتها بر ��� سامانه ستا� � تحويل 
پاكت �سنا� ���يابي كيفي � پاكت تضمين (�لف) � پاكت پيشنها� قيمت (�) بصو�� 
فيزيكي به �بيرخانه شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� � � �. تذكر: ضمنا� كليه 
شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكتها� مناقصه بر ��� سامانه ستا� مي باشند �� 
غير �ينصو�� پاكتها� �نها با�گشايي نمي گر��. تلفن تما�: 33426312 � 054 

��خلي120  نمابر: 33445056 � 054
�مو� قر�����ها� شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا�

شناسه �گهي: 500900     � �لف 236

آگهي مناقصه 
جهت برگزاري ارزيابي كيفي 

و مناقصه عمومي

 يك مرحله اي شماره:98/18
( نوبت ���)

بر�سا� ما�� 13 قانو� برگز��� مناقصا� عمليا� �جر�يى پر��� به شر� �ير بصو�� مناقصه �� مرحله �� ��گذ�� مى گر��: 

1-�ستگا� مناقصه گز�� : شركت عمر�� شهر جديد ��مشا�
2-ش��ر� پر��� : عمليا� �جر�يى � �ما�� سا�� محله A1 � معابر پير�مونى �� �� ش���هر جديد تيس ��قع �� �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

شهرستا� كنا��
 3-سير مر�حل ��يافت �س��نا� � برگز��� فر�يند مناقصه: صرفا �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا� �ير�� ) به ����

http://www.setadiran.ir   � مهلت ��يافت �سنا� �� سامانه مذكو� تا تا�يخ 1398/04/03 ( حد�كثر تا ساعت 16) ميسر خو�هد بو�.
ضمنا مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى �� س���امانه مذكو� � بايد مر�حل ثبت نا� �� سايت فو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� 

جهت شركت �� مناقصه به �نجا� �سانند. تلفن پشتيبانى سامانه : 41934
4-محل تحويل پاكت ها� ش��ركت �� مناقصه (صرفا پاكت �لف) : �ستا� سيستا� � بلوچستا� - كيلومتر 35 جا�� ��بل به ��هد��� شهر 
جديد ��مشا�- �فتر حقوقى � �مال� شركت عمر�� شهر جديد ��مشا� - حد�كثر تا ساعت 16 ��� يكشنبه  تا�يخ 1398/04/16 � تا�يخ جلسه 
مناقصه س���اعت 11  صبح �����شنبه مو�� 1398/04/17 مى باشد. بديهى �ست ساير �س���نا� صرفا �� طريق سامانه ستا� �ير�� مطابق برنامه 

�مانبند� فو� مال� عمل خو�هد بو�. مد� �عتبا� پيشنها��� 3 ما� �� تا�يخ فو� مى باشد.
5-بر���� : بر�سا� فها�� بها� �بنيه � تاسيس���ا� برقى � ��� � ��� �هن � باند فر��گا�� تو�يع �� � جمع ���� فاضال�  سا� 1398به مبلغ 

000�000 �017�705 (هفتصد � پنج ميليا�� � هفد� ميليو�  �يا�)
6-مبلغ تضمين شركت ��فر�يند ��جا� كا�: 000�000�580�15( پانز�� ميليا�� � پانصد � هشتا� ميليو� �يا�)

7-شركت ها� مناقصه گر: �لز�ما بايد ����� گو�هينامه ها� پايه 2 �� �شته ��� � تر�بر� � پايه 3 �� �شته �بنيه � ساختما� � پايه  3 �� �شته 
تاسيسا� � تجهيز�� �� سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� باشند .

8- �ستگا� نظا�� پر���:  مهندسين مشا�� كا�� ��� ( تلفن:  22651091-021 ) خو�هد بو� .
ضمنا �گهى مناقصه �� طريق پايگا� ملى �طال� �سانى مناقصا� به نشانى http://iets.mporg.ir قابل �سترسى �ست

� �لف:231 
شناسه �گهى: 500022

آگهى مناقصه 
(به شما�� فر�خو��2098003894000004 �� سامانه ستا� �ير�� )

خانه ابوترابي

نمایشگاه عکس »خانه ای که 
س���یل برد ، مهری که سیل آورد« 
به همت انجمن صنفی عکاس���ان 
مطبوعاتی ایران، با موضوع س���یل 
عصر ش���نبه با حضور سید عباس 
صالحی وزارت فرهنگ و ارش���اد 
اسامی و احمد مسجدجامعی عضو 
شورای اسامی شهر تهران در ایوان 
 انتظ���ار میدان ولیعصر برپا ش���د. 
۸۶ فری���م از ۵۱ ع���کاس در این 
نمایشگاه به نمایش درآمده است.

نمایشگاه عکس های منتخب 
عکاسان مطبوعاتی از سیل فروردین 
امس���ال به مدت ۱۰روزدر ایوان 
انتظار میدان حضرت ولیعصر )عج( 

برپاشد.
به  گزارش شبس���تان، در این 
نمایشگاه ۸۶ عکس از ۵۱ عکاس 
مطبوعاتی به انتخاب رضا معطریان، 

ابراهیم نوروزی و مرتضی نیکوبذل 
از دیروز به مدت ۱۰ روز در ایوان 
انتظار میدان حضرت ولیعصر )عج( 

به نمایش در آمده است..
هدف از برگزاری این نمایشگاه  
در ی���ک مکان عمومی ترغیب و 
تش���ویق هر چه بیش���تر مردم  و 
مسئولین برای همیاری و کمک به 
هموطنان سیل زده و جلوگیری از 

فراموش شدن آنان  است..
در نمایشگاه عکاسان مطبوعاتی 
از سی فروردین ماه عکس هایی از 
عباس عزیز پور ، عبداه حیدری 
، ابوالفضل نسایی، احمد حسنی ، 
علیرضا معصومی، علیرضا افشاری، 
علیرض���ا محمدی ، عمید فراهی، 
امین برنج���کار، امیر خلوصی ، 
امیر عبیداوی، عزیز بابانژاد، بهزاد 
صاحورزی، فائ���زه کابلی،فرزام 

صالح ، حمید املشی، حمید وکیلی ، 
حسن غفاری، حسن کمالی، حسین 
مرصادی، کامی���ار خطیبی، کیوان 
جعفری، مهناز دژبان، مجید خواهی، 
مسعود شهرستانی، مهدی قاسمی، 

مهدی محبی پور، مهدی پدارمخو، 
مهدی ورال ، مهدی حسنی،محمد 
عباسی، محمد آهنگر، محمد امین 
نجفی، محمد برنو، محمد حسن 
عامری، محمد مهیمنی، محس���ن 

اس���ماعیل زاده، مرتضی صالحی، 
مصطفی حس���ن زاده، مصطفی 
عبیداوی، مصطفی رودکی، پیام ثانی، 
پوریا پاکیزه، پویان طباطبایی ، رضا 
احمد وند، سعید سروش ، سجاد 

صفری، س���اتیار امامی، سید سعید 
سجادی، سید وحید حسینی و سهیل 

زند آذر به نمایش در می آید.
فراخوان عمومی عکس سیل 
از عکاسان سراسر کشور را  انجمن 
صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با  
مشارکت معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، جمعیت 
هال احمر، س���ازمان زیبا سازی 
شهر تهران، مرکز هنرهای تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارش���اد اسامی، 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی  

مترو تهران  اعام کرد.
در پاس���خ به ای���ن فراخوان  
عمومی عکس از میان بیش از دو 
هزار عکس ارس���الی ، در نهایت 
۸۶ فری���م عک���س از ۵۱ عکاس  

انتخاب شد .

نمایشگاه عکس های مطبوعاتی سیل فروردین ماه،  برپا شد



4 اخبار اقتصادي
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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

52/51 دار 

62/01 دار 

 61/51 دار    

1341/57 دار    

 4570000 تومان

4700000 تومان

2477000 تومان

1678000  تومان

1009000 تومان

431300 تومان

4200 تومان 

12990/7 تومان

13000 تومان

4712/5 تومان

14815/5 تومان

14850 تومان

5287/5  تومان

16571/7 تومان

17193  تومان

1143/7  تومان

3598/5  تومان

3715  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 امور اقتصادی و دارایی 
اعام کرد:  ضریب جینی در سال ۹۷ 
با رشد 3/1 درصدی نسبت به سال 
۹6 مواجه بود و این روند افزایش���ی 

امسال هم ادامه خواهد یافت.
به گزارش فارس، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در بس���ته رونق 
تولید برای سال ۹۸ به عوامل متعدد 
و مشکات پیش روی رونق تولید و 

رشد اقتصادی اشاره کرده است.
در بخ���ش کاهش رفاه مردم و 
افزایش نابرابری آمده است: عوامل 
اقتصاد کان مانند رش���د اقتصادی، 

ت���ورم و بی���کاری در حوزه نظر و 
حس���ب مطالعات تجربی می توانند 
باعث افزای���ش نابرابری در جامعه 
باش���ند به طور مش���خص افزایش 
بیکاری و ت���ورم به عنوان عواملی 
برای تشدید نابرابری معرفی می شوند. 
در عین ح���ال عاوه بر متغیرهای 
کان اقتصادی، خصوصیات فردی 
و اجتماع���ی خانوارها هم می تواند 
بر نابرابری موثر باشد. بررسی روند 
ضریب جینی ب���ه عنوان مهمترین 
شاخص نابرابری بیانگر آن است که 
از سال 13۹۰ تا 13۹3 این شاخص 

افزایش یافت س���پس در سال 13۹۴ 
با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ 
افزایش یافته اس���ت. این ضریب در 
سال ۹6 نسبت به سال قبل از آن با 
اندکی بهبود مواجه شده به گونه ای 
که از ۰/۴۰۴۵ در سال ۹۵ به ۰/۴۰۰۸ 

در سال ۹6 رسیده است.
براساس پیش بینی های صورت 
گرفته، ضریب جینی در س���ال ۹۷ 
نس���بت به س���ال ۹۵ با 3/1 درصد 
رش���د معادل ۰/۴131خواهد شد و 
این روند افزایش���ی در سال ۹۸ هم 

ادامه خواهد یافت.

مع���اون طرح و برنامه وزارت 
صنع���ت، معدن و تجارت از تدوین 
3۵ برنام���ه برای ۷ محور کاری این 
وزارتخانه در سال رونق تولید خبر 

داد.   
به گزارش شاتا، سعید زرندی 
در نشست خبری با خبرنگاران بیان 
کرد: تغییراتی که در حوزه بین المللی 
به وجود آم���ده کار را برای حوزه 
صنعت، معدن و تجارت سخت کرده 
بود که می بایس���ت برنامه ریزی به 
س���متی می رفت که از این شرایط 
س���خت و پیچیده عبور کنیم. وی با 
بیان اینکه برنامه سال ۹۸ را بر محور 
مهار تحریم و تبدیل شرایط تحمیلی 
به یک فرصت رش���د مبتنی کردیم، 
در خصوص نوس���انات ارز و تاثیر 
آن بر واحدهای تولیدی، اضافه کرد: 
مسئول تامین ارز و مباحث مربوط 
به ارز بانک مرکزی اس���ت و ما به 
عنوان همکار سعی کردیم شرایطی را 
که برای واحدهای تولیدی مثمر ثمر 
باشد، مدنظر قرار دهیم و در تصمیم 
گیری ها عبور واحدهای تولیدی از 

این شرایط سخت را لحاظ کنیم.
مع���اون وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه این ش���رایط 
سخت باعث شد تاهزینه های تولید 
باا ب���رود، گفت تغییرات نرخ ارز 
باعث گایه تولیدکنندگان شد و ما 
س���عی کردیم در این مدت کمترین 
تغییرات را داشته باشیم تا به سمت 

ثبات برویم.
وی توس���عه تولید و تعمیق 
س���اخت داخل را ش���عار و محور 
برنامه های وزارت صنعت در سال 
۹۸ دانست و افزود: افزایش صادرات 
غیرنفتی، توس���عه معدنی، توجه به 
شرکت های دانش بنیان ، مدیریت 
بازار و س���اماندهی لجستیک، بهبود 
فضای کسب و کار داخل وزارتخانه 
و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری 
هم از دیگر محورهای این وزارتخانه 

هستند.
زرندی با اعام اینکه 3۵ برنامه 
ب���رای ۷ محور کاری وزارتخانه در 
سال رونق تولید تدوین و برنامه ریزی 
ش���ده است  و هر هفته این محورها 
رصد و پایش ش���ده و گزارش های 
مربوطه به صورت منظم و مداوم به 
وزیر صنعت ارسال می شود ، گفت: به 
سمتی می رویم که یک طرح ملی برای 
تعمیق ساخت داخل داشته باشیم؛ البته 
در این خصوص اولین گام شناسایی 
نیازها با تحلیل وضعیت نوع کااهایی 

است که وارد می شوند.
وی موضوع تأمین نیاز دستگاه ها 
را از دیگر برنامه های امسال دانست 
و بیان کرد: از ۴۲ میلیارد دار واردات 
س���ال ۹۷ حدود 3۵ میلیارد دار آن 
مربوط به بخش صنعت است و ۵۵ 
ک���د تعرفه ای به ارزش 1۲ میلیارد 
دار بیشترین سهم را در واردات این 

بخش داشته است.
مع���اون طرح و برنامه وزارت 
صنعت با بیان اینکه فعال س���ازی 
ظرفیت خال���ی واحدهای تولیدی 
کش���ور را در برنامه کاری خود قرار 
دادیم، گفت:همچنین جذب سرمایه 
گ���ذاری برای جایگزینی واردات را 
در برنام���ه کاری داریم که در این 
خصوص ه���دف گذاری 3 میلیارد 
داری را انجام دادیم. وی با اش���اره 
به اینکه رویکرد وزارتخانه این است 
ک���ه تا حد ام���کان، واحد ایجادی 
جدید نداش���ته باشیم و به سمت 
فعال سازی و احیا و تکمیل ظرفیت 
واحده���ای موجود برویم، به هدف 
گذاری افزایش ۲۵ درصدی توسعه 
صنایع نساجی و پوشاک اشاره کرد 
و افزود: توسعه صنایع دریایی، لوازم 
خانگی و ریلی برای ایجاد 13 هزار 
و 1۰۰ واگن  را در دستور کار داریم.
نامب���رده در ادامه به صادرات به 1۵ 
کش���ور همسایه اشاره کرد و گفت: 
حدود ۲3/۴ میلیارد دار از مجموع 
۴6 میلیارد دار کل صادرات کشور 
در سال ۹۷ مربوط به این 1۵ کشور 

هم مرز یا نزدیک به ما است.
وی در موض���وع بهبود فضای 
کس���ب و کار اصل���ی ترین کار 
وزارتخانه را س���اماندهی و توسعه 
س���امانه های الکترونیک دانست و 
افزود: ایجاد هلدینگ های س���رمایه 
گذاری توسط خود مردم در موضوع 
س���رمایه گذاری و صادرات را در 

دستور کار داریم.
زرندی با اعام اینکه بیشترین 
بهبود را در تجارت فرامرزی داریم 
که از رتبه 166 در س���ال ۲۰1۸ به 
رتبه 1۲1 در ۲۰1۹ رسیدیم، تصریح 
کرد: س���رجمع تسهیات ارایه شده 
بانک ها از 31 درصد در سال ۹۲ به 
۲۸ درصد رس���ید که بهبود این نرخ 

را در دستور کار داریم.
وی در خصوص س���اماندهی 
قیم���ت کااها در بازارهم ادامه داد: 
سازمان حمایت روی طراحی سامانه ای 
برای ارایه نرخ مرجع محصوات و 
کااها کار م���ی کند. نبودن قیمت 

واحد باعث سوء استفاده برخی افراد 
س���ودجو از طریق ارایه قیمت های 

مجازی شده است.
مع���اون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه از داخلی س���ازی 
۸۵ درصد قطعات خودرویی کشور 
خبر داد و افزود: میزان ساخت داخل 
هر یک از خودروهای تولید ش���ده 
در کش���ور مشخص شده و سازمان 
گسترش و نوس���ازی صنایع ایران 
)ای���درو( به عنوان متولی این مهم، 
برای ارتقای داخلی سازی آنها برنامه 

ریزی کرده است.
وی درباره التهابات بازار خودرو 
هم گفت: با پایش این بازار در ماه های 
گذشته، حضور داان و قیمت های 
ساختگی را شاهد بودیم که تحریف 
قیمت ها را به دنبال داش���ت.  این 
داان در فضای مجازی تا چند هزار 
درخواست ساختگی ایجاد کرده بودند 
که با جلوگیری از اعام قیمت ها در 
سایت ها، تا حدودی از سوء استفاده 

آنان جلوگیری شد.
زرندی همچنین در پاس���خ به 
پرسشی درباره خروج برندهای کره ای 
لوازم خانگی از ایران خاطرنشان کرد: 
با اجرایی شدن تحریم ها، مشکاتی 
ب���رای یکی دو برند مطرح کره ای به 
وجود آمد، ام���ا مدیران ایرانی آنها 
مش���کات را مدیریت کردند. مردم 
مطمئن باش���ند هیچ مشکلی از باب 
تولید و خدمات پس از فروش این 

محصوات در کشور وجود ندارد.
وی همچنین درباره بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور گفت: 
این ارز باید برای سرمایه گذاری های 
جدید، توسعه و آینده کشور به چرخه 
اقتصاد کشور بازگردد، اما پارسال مقرر 
شد بخش���ی از آن برای تامین نیاز 
وارداتی صادرکنندگان در اختیارشان 

قرار بگیرد.
مع���اون وزارت صنعت افزود: 
مقرر ش���ده ب���رای صادرکنندگان 
محصوات پتروش���یمی 6۰ درصد 
ارز صادراتی به سامانه نیما بازگردد، 
1۰ درصد آن به صورت اس���کناس 
 در اختیار صادرکنندگان باش���د و 
۴۰ درصد باقیمانده هم صرف واردات 
م���واد اولیه و غیره مورد نیازش���ان 
صرف ش���ود.  برای صادرکنندگان 
محصوات غیرپتروش���یمی هم این 
نسبت به صورت ۵۰ درصد عرضه 
در سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و 
3۰ درصد واردات مواد اولیه تعریف 

شده است.

با ورود یک موج قوی هوای گرم به کشور، 
از فردا)دوش���نبه( میزان مصرف برق در اغلب 
اس���تان ها به نحو قابل توجهی افزایش خواهد 
یافت و نیروگاه های برق پس از پایان تعمیرات 
ادواری برای مواجه با این موج گرمایی و رشد 

مصرف برق در آمادگی کامل قرار دارند.
دکتر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق دیروز با اش���اره به ورود این موج 
ه���وای گرم و با تاکید بر اینکه پیک مصرف 
امسال حدود ۴/۸ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذش���ته افزایش یافته است، گفت: اوج 
مصرف برق امسال تاکنون به ۵3 هزار و 1۷۷ 
مگاوات رس���یده که 3 هزار مگاوات از میزان 

مصرف خرداد پارسال بیشتر است.
وی پیش بینی کرد: پیک مصرف قطعا این 
هفت���ه از ۵3 هزار مگاوات عبور خواهد کرد 
ول���ی امیدواریم با کمک مردم برق پایدار برای 
تمامی نقاط کشور تامین شود. مهندس محسن 
امیری معاون مهندس���ی و برنامه ریزی نیروگاه 
۲۸6۸ مگاواتی شهدای پاکدشت)دماوند( هم که 
بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور محسوب 
می شود، دیروز به خبرنگاران گفت: این نیروگاه 
۵ درصد از برق مصرفی کش���ور و یک سوم 
انرژی الکتریکی مصرفی پایتخت را تأمین می کند 
که با بکارگیری سیس���تم مدیا )سیستم کاهش 
دمای نیروگاه برق از طریق ورود هوای خنک 
به کمپرسورها( تا پایان مرداد ۲۵۰ مگاوات به 

ظرفیت اسمی تولید برق خود می افزاید.
 وی ادام���ه داد: با ورود این موج هوای 
گرم به کشور و در اجرای فاز نخست سیستم 
مدیا در نیروگاه ش���هدای پاکدشت، تا ۵ روز 
دیگ���ر 1۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق این 

مجموع افزوده خواهد شد و در فاز دوم ظرف 
۲ ماه آینده 1۵۰ مگاوات دیگر تولید برق این 
نی���روگاه افزایش خواهد یافت که با این روند 
امس���ال مشکلی برای تامین برق در ایام پیک 
مصرف نداریم. امیری هزینه انجام پروژه مدیا 
را یک بیس���تم هزینه احداث یک واحد گازی 
در نیروگاه دانس���ت و توضیح داد: ۸۰ درصد 
تجهیزات مورد اس���تفاده در این نیروگاه ایرانی 
اس���ت و ۲۰ درصد تحت ایسنس آلمان قرار 
دارد. با بکارگیری این سیس���تم جدید امسال، 
روزانه حداقل ۵۰ مگاوات برق تولید و وارد مدار 
خواهیم کرد که نگرانی ها در مورد خاموشی را 
مرتفع می کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
راندمان نیروگاه ش���هدای پاکدشت حداکثر و 
بین ۴۵ تا ۴6 درصد اس���ت، افزود: با توجه به 
بارندگی های اخیر این نیروگاه با تمام توان مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
معاون مهندس���ی و برنامه ریزی شرکت 

مدیریت تولید برق دماوند با اش���اره به تاثیر 
تحریم ها در تامین قطعات اظهار داشت: ما در 
بحث تامین قطعات استراتژیک مدیریت خوبی 
داشته ایم و ضمن اینکه نرخ ارز هم تاثیر چندانی 
نداشته و برای گذر از پیک تابستان ۹۸ تمامی 
اقدامات انجام شده و تعمیرات طبق دستورالعمل 
شرکت سازنده و بر اساس زمان بندی تعیین شده 

به طور کامل انجام شده است.
وی گفت: حدود هشت ماه سال سوخت 
گاز و چهار ماه از گازوئیل استفاده می شود. با 
توج���ه به افزایش راندمان نیروگاه در صورت 
اس���تفاده از س���وخت گاز و همچنین کاهش 
استهاک، تمایل ما استفاده بیشتر از سوخت گاز 
اس���ت اما وزارت نفت و نیرو نظرات متفاوتی 
دارند و هنوز وزارت نفت را متقاعد نکرده ایم که 

بتوانیم از سوخت اول بیشتر استفاده کنیم.
امیری با اش���اره به اینکه از طرف محیط 
زیس���ت به صورت آناین پایش می شویم و 

آلودگی این نیروگاه از مقادیر اس���تاندارد بسیار 
پایین تر اس���ت، درباره میزان مصرف آب در 
نیروگاه گفت: تا سه سال گذشته ما محدودیت 
مصرف آب داشتیم اما اکنون با توجه به تمهیدات 
اندیش���یده شده آب مورد نیاز را از طریق سد 
ماملو تامین می کنیم و در حال لوله کشی از این 
س���د به نیروگاه هستیم که تا پایان سال محقق 
خواهد شد.وی گفت: ظرف سال های گذشته 
3/۵ میلیون مت���ر مکعب آب در این نیروگاه 
مصرف می شد اما در حال حاضر میزان مصرف 
به 1/۲ میلیون متر مکعب در سال رسیده است.از 
سوی دیگر، مهندس محسن طرزطلب مدیرعامل 
ش���رکت تولید نیروی برق حرارتی هم گفت: 
واحد بخار نیروگاه "گهران" سیرجان به ظرفیت 
16۲ م���گاوات ظرف ۲ هفته آینده )اوایل تیر(  

وارد مدار خواهد شد.
این نیروگاه دارای دو واحد گازی هر یک 
به ظرفیت 16۲ مگاوات و یک واحد بخار به 
ظرفیت 16۲ مگاوات است که بخش بخار این 
مجموعه در مراحل نهایی ساخت قرار داشته و 

دارای وضعیت بسیار مناسبی است. 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
افزود: در نیروگاه س���یکل ترکیبی کرمان هم با 
ارتقای یکی از واحدهای گازی این مجموعه و 
تعمیر پره های کمپرسور آن حدود ۹ مگاوات به 

ظرفیت این مجموعه افزوده شده است.
وی با اش���اره به پیش���رفت 3۰ درصدی 
نیروگاه زرن���د کرمان گفت: این نیروگاه یک 
بلوک سیکل ترکیبی ۴۸۰ مگاواتی است که بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دو واحد گاز 
این مجموعه به ظرفیت 3۲۴ مگاوات پیش از 

پیک تابستان ۹۹ وارد مدار خواهند شد.

تمدید معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران 

تمهیدات وزارت نیرو برای تأمین برق تابستان  هدف گذاری جذب ۳ میلیارد دار سرمایه گذاری 
برای جایگزینی واردات

مجموع مطالبات نظام بانکی به ۳80 هزار 
میلیارد تومان رسید

مجموع انباش���ت مطالبات غیرجاری بانک ها و بدهی شرکت های دولتی 
به بانک ها 3۸۰ هزار میلیارد تومان ش���ده که قدرت تس���هیات دهی بانک ها را 

کاهش داده است.
به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی تحت عنوان 
بسته رونق تولید به مشکات بانکی پرداخته و معتقد است:  چالش نظام بانکی از 
مهم ترین مشکات نظام اقتصادی کشور در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت 
می باشد و عدم مداخله مؤثر و به موقع، احتمال بروز زیان های جبران ناپذیری 
بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.بنابراین انجام مداخات سریع، هماهنگ 
و همه جانبه در زمینه اصاح نظام بانکی برای رفع نابسامانی  های نظام پولی و 

بانکی و ثبات پولی کشور ضروری بنظر می رسد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، نظام بانکی کشور دچار عدم تعادل های 
شدید در ترازنامه )بدهی بزرگ تر از دارایی(، درآمد و هزینه پرداختی بابت سود 
سپرده بزرگ تر از درآمد حاصل از تسهیات و جریان نقدی شده است )جریان 
نقد خروجی بزرگ تر در مقایسه با جریان نقد ورودی بانک ها(.طبق برآوردهای 

اولیه از صورت های مالی نظام بانکی موارد زیر قابل مشاهده است:
- انجماد 3۵ درصد از دارایی های نظام بانکی در اماک و مستغات راکد 

و مطالبات بانک ها از دولت و عدم ایجاد جریان نقدی توسط آن ها. 
- وجود دارایی های موهومی به میزان ۴۰ درصد دارایی های نظام بانکی به 
دلیل محاسبه تسهیات سوخت شده، سودهای موهومی اضافه شده به اماک و 

مستغات و با سایر سرمایه گذاری ها. 
- مبلغ 1۵۰6/۵ هزار میلیارد ریال مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 
شهریور 13۹۷  )رشد 3۷/3 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شهریور 

سال 13۹۷ نسبت به ماه مشابه سال ۹6(.
- 1۵۰۴ هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات غیرجاری )آشکار( در پرتفوی 
بانک ها )حدود 6۰ در صد آن مشکوک الوصول بوده و در ضمن مطالبات غیر 

جاری در واقعیت بیش از دو برابر این مبلغ است(.
- مبلغ ۲۲۹۷/۷ هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات بانک ها از بخش دولتی 
در شهریور 13۹۷ )۵۲/۲ هزار میلیارد ریال آن بابت بدهی شرکت ها و مؤسسات 

دولتی است(.
- نرخ بازده دارایی ها )ROA( حدود منفی ۰/1درصد )۲۸ بانک از 3۲ بانک 

نرخ بازده دارایی کوچک تر یا حداکثر مساوی با یک درصد برخوردارند(. 
- میزان ۴/۸ درصدی کفایت سرمایه شبکه بانکی )کسری حساب سرمایه 

حدود ۵۷۰ هزار میلیارد ریال تا رسیدن به سطح ۸ درصد(.

کارگروه ویژه برای اخذ مالیات از 
دارندگان سکه تشکیل شد

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به مستندات قانونی 
دریافت مالیات از سکه گفت:  کارگروهی ویژه تشکیل و تمامی اطاعات دریافت 

کنندگان سکه از بانک مرکزی اخذ شده است.
نادر جنتی در گفتگو با فارس با اشاره به تاش برخی افراد به منظور ایجاد 
تشکیک در قانونی نبودن اخذ مالیات از دریافت کنندگان سکه، اظهار داشت: طبق 
بند دو ماده یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقوقی که درآمد تحصیل 
کند، مشمول مالیات است.وی با بیان اینکه صاحبان اماک، مشاغل، شرکت ها و 
سایر افراد حقوقی و حقیقی به استناد همین ماده و دیگر مواد مکلف به پرداخت 
مالیات درآمد هس���تند، اضافه کرد: مالیات اخذ نمی شود مگر به موجب قانون؛ 

همچنین درآمدی از مالیات معاف نخواهد بود به موجب قانون. 
معاون مالیات های مس���تقیم سازمان امور مالیاتی بیان داشت:  طبق بند دو 
ماده 1۴۵ سود سپرده بانکی و همچنین طبق ماده 1۴1 همین قانون صادرات از 
مالیات معاف است؛ بنابراین طبق قانون افراد و فعالیت ها از پرداخت مالیات معاف 

می شوند یا بر اساس قوانین مالیات می پردازند.
به گفته وی، هر خرید و فروشی که صورت می گیرد باید مالیات آن پرداخت 
شود. اکنون بسیاری از صاحبنظران، کارشناسان و افکار عمومی این مطالبه را از 
سازمان مالیاتی دارند که چرا از ارز، خودرو و مسکن مالیات دریافت نمی شود که 
پاسخ روشن است برخی از این موارد نیاز به وضع قانون جدید دارد و سازمان 
امور مالیاتی در تاش است تا  ایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تهیه و به دولت 
و مجلس ارائه دهد.وی در مورد اینکه اگر دریافت کنندگان سکه اظهارنامه ندهند 
چگونه مالیات آنها اخذ خواهد شد، گفت: طبق ماده ۲۲۹ قانون مالیات ها برای این 
افراد دعوت نامه ارائه مدارک می فرستیم تا اسناد مربوط به خرید و فروش سکه را 
ارائه دهند. به همین منظور کارگروه ویژه رسیدگی به مالیات دریافت کنندگان سکه 
این اطاعات را اخذ و بر اساس مستندات خرید سکه که از بانک مرکزی دریافت 
شده نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.معاون مالیات های مستقیم سازمان امور 
مالیاتی ادامه داد: ماده 1۹۲ قانون مالیات ها، جریمه غیرقابل بخشش عدم تسلیم 
اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات را هم مشخص کرده که بر این اساس در 

هر ماه ۲/۵ درصد اصل مالیات قطعی، جریمه پیش بینی شده است.

افزایش ۳/1 درصدی فاصله طبقاتي در سال گذشته

بخش تعاون کماکان از روند واگذاری شرکت های 
دولتی محروم است. 

اسماعیل خلیل زاده تنگستانی نایب رئیس اتاق تعاون 
ایران دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: 
نحوه واگذاری شرکت های دولتی به مردم ایراد دارد، زیرا 
تاکنون شرکتی در لیست واگذاری به اتاق تعاون گنجانده 
نشده است. وی گفت: متأسفانه معموا شرکت های زیان ده 
که نتوانستند به سوددهی برسند را واگذار می کنند. از طرف 
دیگر ش���رکت های اعامی در لیست واگذاری ها به دلیل 
پیش پرداخت های باا قابل واگذاری به بخش خصوصی 
و تعاون نیست و باید روان سازی ازم انجام شود و پیش 

پرداخت ها کمتر شود. 
خلیل زاده تاکید کرد: باید شرکت هایی واگذار شوند 
که در تولید موفق باشند؛ بر این اساس اتاق تعاون شرکت ها 
را بررس���ی می کند و اگر به صاح باش���د وارد شده و 

تقاض���ای خود را اعام می کنیم.وی همچنین به عنوان 
عضو هیات رئیسه باشگاه استقال در ادامه این نشست 
درمورد واگذاری باشگاه های استقال و پرسپولیس گفت: 
برابر اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر معظم انقاب هم بر 
آن تاکید داشتند باید واگذاری ها انجام شود اما تا به امروز 

در این زمینه کوتاهی شده است. 
نایب رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: باش���گاه های 
استقال و پرسپولیس می توانند در قالب سهامی عام واگذار 
شوند. هم اکنون هم پیشکسوتان باشگاه استقال اقدام به 
برگزاری نشست هایی کرده و کار به صورت جدی در این 

دو باشگاه دنبال می شود.
وی ادامه داد: ارزش پایه این دو باش���گاه ایراد دارد 
و صورت های مالی آنها بدهکار هس���تند و بنابراین باید 
تراز مالی استخراج شود زیرا این دو باشگاه بدهی مالی 

زیادی دارند. 

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق 
سه ماه تمدید شد و این کشور تا ۹۰ روز دیگر از ایران 

انرژی خریداری می کند.
به گزارش فارس به نقل از دنشنال، بخش نفت و گاز 
دولت عراق در بیانیه ای اعام کرد: مایک پمپئو وزیر امور 
خارج���ه آمریکا خرید گاز و برق از ایران را برای دولت 

عراق تا ۹۰ روز دیگر تمدید کرده که اگرچه تاکنون مقام 
رسمی آن را تائید نکرده است.

پی���ش از این وزیر نفت و انرژی عراق اعام کرد: 
ما در حال حاضر هیچ گزینه ای مناسب تر از ایران برای 
خرید گاز و برق نداریم مس���یر ایران هم نزدیک اس���ت 

و هم ارزان.

محرومیت بخش تعاون از واگذاری شرکت های دولتی

آگهي ابالغ اجرائيه 
قرارداد بانكي موضوع پرونده اجرايي كالسه 9800195 

واحد اجراي اسناد رسمي سبزوار
بدينوس���يله به �قا� ج�و�� خس�ر�يا� نا� پد�: علي تا�يخ تولد: 1349/06/31 
شما�� ملي:0793423880 شما�� شناس���نامه: 993 به نشاني: سبز��� مركز� 
خيابا� �بومس���لم � �بومسلم 9 � �نتها� كوچه نبش ش���مالي � حامد خسر�يا� 
نا� پد�: علي تا�يخ تولد: 1361/06/30 ش���ما�� ملي: 0790484935 ش���ما�� 
شناس���نامه: 58898 به نشاني: خس���ر��با� � فهيمه خسر�جر�� نا� پد�: �حمد 
تا�يخ تولد: 1357/06/25 ش���ما�� ملي: 0793521300 شما�� شناسنامه: 971 
به نش���اني: سبز��� خيابا� �بومسلم � �بومس���لم 23 � ساختما� ��� ��ست طبقه 
��� � علي كريمي نا� پد�: محمد�س���معيل تا�يخ تولد: 1352/05/01 ش���ما�� 
ملي: 0794668763 ش���ما�� شناسنامه: 189 به نش���اني: سبز��� � توحيد شهر 
بها� 15 � �24 بلو�5 �بال� مي ش���و� كه بانك كشا���� به �ستنا� قر����� بانكي 
شما�� 00174/1/0793423880/10/2168 مو�� 1395/07/28 جهت �صو� 
مبل���غ 1/700/000/000 �يا� (يك ميليا�� � هفتصد ميلي���و� �يا�) تا تا�يخ 
1398/02/25 به �نضما� خس���ا�� تأخير متعلقه � �� تا�يخ مذكو� تا ��� تسويه 
كامل بدهي طبق مقر��� عليه شما �جر�ئيه صا�� نمو�� � پر�ند� �جر�يي به كالسه 
9800195 �� �ين ����� تش���كيل شد� � طبق گز��� مو�� 1398/03/18 محل 
�قامت فهيمه خسر�جر�� به شر� متن سند ش���ناخته نشد�� لذ� بنا به تقاضا� 
بس���تانكا� طبق ما�� 18 �ئين نامه �جر� مفا� �جر�ئي���ه فقط يك مرتبه �� يكي �� 
���نامه ها� كثير�النتشا� محلي �گهي مي شو� � چنانچه ظر� مد� �� ��� �� تا�يخ 
�نتشا� �ين �گهي كه ��� �بال� محسو� مي  گر��� نسبت به پر��خت بدهي خو� �قد�� 

ننماييد� عمليا� �جر�يي جريا� خو�هد يافت. 
(� �لف 98/100/2868)

تا�يخ �نتشا�: يك شنبه 1398/03/26
�ئيس ثبت �سنا� � �مال� سبز���  -  علي ��  با�يكي 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت نمايشگاه هاي بين المللي خوزستان (سهامي خاص) 

شماره ثبت 3458 و شناسه ملي 10860674618
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت نمايشگا� ها� بين �لمللي خو�ستا� (سهامي خا�) 
�عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� ��� چها�شنبه 
مو�� 1398/04/12 ��� ساعت 10/00 صبح �� محل قانوني شركت به ����: �هو�� � 
كيانپا�� � ميد�� شهيد چمر�� سالن جلسا� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير�� حسابر� مس���تقل � با��� قانوني شركت بر�� 

سا� مالي منتهي به 1397/12/29
2� بر�س���ي � تصميم گير� �� مو�� صو�� ها� مالي شركت� تر��نامه� حسا� سو� � 

�يا� � گر�� �جو� نقد مربو� به عملكر� سا� مالي منتهي به 1397/12/29
3� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 

4� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي منتهي به 1398/12/29
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.
هيأ� مدير� شركت نمايشگا� ها� بين �لمللي خو�ستا� 

آگهي دعوت 
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت آرد زراعت اليگودرز 

ـ  شناسه ملي 10862094400 (سهامي خاص)ـ  شماره ثبت 128 
�� كليه سهامد���� �عو� مي گر��� ��� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه مو��1398/04/25 
�� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� ش����ركت ��� ���عت �ليگو��� �� محل �صلي شركت 
��ق����ع �� �ليگو��� كيلومتر 2 جا�� قديم ��نا� ش����خصا� يا توس����ط �كال� منصو� خو� 

حضو�به هم �سانند � نسبت به موضوعا� �يل �تخا� تصميم نمايند.
هيئت مدير� شركت ��� ���عت �ليگو����ستو� جلسه: � �فز�يش سرمايه 

ش�ركت �� �فاضال� ش�هر� �س�تا� كر�س�تا� 
��نظر���� پر��� �حد�� تصفيه خانه فاضال� شهر صاحب 
�� محد��� شهرستا� س���قز �� منطبق با نقشه پيوستى 
�جر� نمايد. لذ� �فق تبص���ر� 2 ما�� 4 اليحه قانونى نحو� 
خريد � تملك ���ضى � �مال� ب���ر�� �جر�� برنامه ها� 
عمومى� عمر�نى � نظام���ى ��لت مصو� 58/11/17  �� 
مدعيا� مالكيت محل �عو� مى گر��  پس �� ��يت �ين 
�عو� نامه حد�كثر ظر� مهلت 30 ��� ضمن �� �س���ت 
��شتن مد��� مثبته مالكيت به �فتر حقوقى �ين شركت 
��قع �� س���نند�� بلو�� شبلى � جنب ����� كل بهزيستى� 
جهت �نجا� تش���ريفا� قانونى تملك (من جمله معرفى 
كا�شنا� �سمى ���گستر� )  بر�بر اليحه قانونى مذكو� 

���بط عمومى مر�جعه نمايند .
شركت �� �فاضال� شهر� �ستا� كر�ستا�
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آگهي دعوت صاحبان سهام به 
مجمع عمومي عادى به طور فوق العاده
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن

 (سهامي خاص)   
شماره ثبت 80980 شناسه ملي 10101256492

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد 
تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه 
��� ساعت 10صبح چها�ش���نبه مو�� 98/04/05 �� محل 
شركت ��قع �� تهر�� خيابا� سئو�� پايين تر �� �يت �هللا هاشمي 
�فس���نجاني (پل نيايش)� نبش ������ مت���ر� ���� پال� 92 

تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� فعاليت ها� هيأ� مدير� بر�� ���� مالي 
منتهي به 97/9/30

2� �س���تما� گز��� حس���ابر� � با��� قانوني �� ��تبا� با 
صو�� ها� مالي � تر��نامه � حس���ا� س���و� � �يا� منتهي به 

97/9/30
3�  �تخا� تصميم �� م���و�� تصويب صو�� ها� مالي � تر��نامه � 

حسا� سو� � �يا� منتهي به 97/9/30
4� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني

5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 
هيأت مديره 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت دوم)
����� كل �ند�نه�ا� �س�تا� قز�ي�ن �� نظ���ر ���� كليه مر�حل 
مناقصه عمومي �حد�� فوند�نسيو� توس���عه �ند�� مركز� قز�ين �� 
�� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايي 
پاكت ها �� قالب سام���انه تد��ك������ا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) 
به ���� www.setadiran.ir �نجا� �هد (ش���ما�� تما� سامانه 

(021�41934
تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه ��� شنبه مو�خه 98/03/25 مي باشد.

مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: �� تا�يخ �نتشا� تا ساعت 14 
��� ��شنبه مو�خه 98/03/27 مي باشد.

مهلت �ماني ���ئه پيش���نها�: تا س���اعت 14 ��� پنجش���نبه مو�خه 
98/04/06 مي باشد.

�ما� با�گش���ايي پاكت ها: س���اعت 10 صبح ��� يكش���نبه مو�خه 
98/04/09 مي باشد.

�طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� 
خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه پاكت �لف� ����: قز�ين � بلو�� ��نشگا� 
بين �لمللي �ما� خميني � بلو�� پرستا� ����� كل �ند�نها� �ستا� قز�ين. 

تلفن 33673904�028
شركت كنندگا� �� مناقصه بايد �تبه بند� � صالحيت سا�ما� مديريت 

�� ���� باشند.
موضو� 
مبلغ تضمين شركت مبلغ بر���� (�يا�)محل �جر�مناقصه

�� مناقصه (�يا�)
�حد�� 

فوند�نسيو� 
توسعه �ند�� 
مركز� قز�ين

قز�ين چوبيند� � 
4/283/514/124214/175/000�ند�� مركز�

� ضمنا� �طالعا� مناقصه فو� �� پايگا� مل���ي مناقصا� ��� گر�يد� 
�ست.

روابط عمومي اداره كل زندانهاي استان قزوين 

آگهى مناقصه شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى متناسب با موضو� 
مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

ش���ركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط � مقر���� 
نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد ش���ر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق 
مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها 
� مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د � �ين ش���ركت �� �� يا قبو� هريك �� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��شركت ها �ختيا� ����.

مناقصه شما��: 97/250

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر- عس�لويه- شرك�ت پتر�شيمى ن�و�� صند�� پس�تى:  115-75391

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2258 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

طر�حى�خريد� نصب � تست � ��� �ند��� يك �ستگا� �ناال يز�GC موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� � بعد �� تكميل 
�نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه به تاريخ 1398/04/04 به ���� فو� 

��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� �حر�� 
صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  3,000,000,000 �يا� (سه ميليا�� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

ش�هر���� باب�ل �� نظر ���� پر��� �ير �� با مشخصا� � شر�يط كلي 
�� طريق مناقصه عمومي به �ش���خا� حقيقي � حقوقي ��جد شر�يط 

��گذ�� نمايد:

پر���
بر���� 
��ليه 
(�يا�)

سپر�� 
شركت 

�� مناقصه 
(�يا�)

مد�صالحيت
 �جر�

مبنا� 
بر����

�حد��
پا�� سر�� 
توحيد 28� 

تفكيكي سر��

58
/44

7/0
83

/59
7

2/9
30

/00
0/0

00

يك سا��بنيه

فهرست
بها�

�بنيه �  
تأسيسا�
برقي � 

تأسيسا� 
مكانيكي 
سا�98

متقاضيا� محتر� مي تو�نند �� تا�يخ 98/4/2 تا تا�يخ 98/4/11 همر�� 
با معرفي نامه به ��حد قر�����ها� شهر���� مر�جعه � �سنا� �� ��يافت 
� پس �� بر�س���ي� پيشنها� خو� �� به همر�� ضمانت نامه بانكي به مبلغ 
من���د�� �� جد�� فو� � يا فيش ���يز� به همين مبلغ به حس���ا� 
0105707039007 نز� بانك ملي ���يز � به همر�� برگه پيش���نها� 

قيمت تحويل �بيرخانه شهر���� نمايند.
�خرين مهلت تحويل �س���نا� ت���ا پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه 

مو��98/4/11 مي باشد.
با�گش���ايي پاكا� �س���يد� �� ��� چها�ش���نبه مو�� 98/4/12 

��� ساعت13 مي باشد.
به پيش���نها��� مبهم � مخد�� � فاقد س���پر�� ترتي���ب �ثر ���� 

نخو�هدشد.
شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها��� مختا� �ست.

تلفن تما� جهت �خ���ذ �طالع���ا� 32221423 يا 32223401 
��خلي228 مي باشد.

http://www.babolcity.ir
سيد مجتبي حكيم
شهر��� بابل

آگهي مناقصه عمومي 

(نوبت اول)ـ  چاپ اول

بانك پاسا�گا� هشد�� ���:
لزوم رعايت مسائل امنيتى در استفاده از درگاه هاى 

بانكدارى الكترونيكى
بانك پاس����ا�گا� بر�� �فز�يش هر چه بيشتر �منيت �� �س����تفا�� �� ��گا� ها� 
بانكد��� �لكتر�نيكى � جلوگير� �� سو� �ستفا�� سو�جويا� نكاتى �� يا���� شد. 

به گز��� ���بط عمومى بانك پاسا�گا�� مش����تريا� هرگز نبايد �� سيستم ها� 
موجو� �� مكا� ها� عمومى همچو� كافى نت ها به منظو� �نجا� تر�كنش ها� مالى 
�ستفا�� كنند � �� �ما� �نجا� �ين تر�كنش ها  �� �ستفا�� ��VPN ها �جتنا� كنند. 
همچنين ب�ه منظو� �فز�يش س����طح �منيتى سيس����تم خو� �� با��يد سايت ها� 
غيرمعتبر � مشكو� � همچنين ب�ا� كر�� �يميل ها� ناشنا� خو����� كنند. �� 

تايپ كر�� � نگهد��� �مزها� خ�و� بر ��� هر �س�يله �� �جتنا� كنند.
 �� صو�� �ستفا�� �� برنامه موبايل بانك جهت �نجا� عمليا� بانكد��� �لكتر�نيكى 
تنها �� نر� �فز�� ���ئه ش����د� بر ��� �� سايت بانك �س����تفا�� كر�� � به هيچ عنو�� 

نر� �فز�� مربوطه �� �� شخص � ي�ا مكا� �يگر� ��يافت نكنند.
 مشتريا� �� صو�تى كه تصميم ���ند ��يانه شخصى خو� �� �مانت �هند� پيش �� 
�� تمامى �طالعا� �خير� ش����د� ب�ر ��� مر��گرها� �ينترنتى سيس����تم �� پا� 
كر�� � هرگونه متنى مبنى بر ���يه �طالعا� حس�����ا� �� حذ� كنند. �� صو�تى كه 
��يانه شخصى خو� �� �مانت ���� �ند نيز �� عد� نصب نر� �فز��ها� مشكو� �� جمله 
ثبت كنندگا� فعاليت ها� كيبو�� � ما�� بر ��� سيستم� �طمينا� حاصل كنند. 
�� صو�تى كه قصد فر�� ��يانه ش����خصى � ي����ا تلفن همر�� خو� �� ���ند� حتما 
سيستم ها �� به صو�� كامل پاكسا�� كر�� �  �� �خير� �طالعا� حسا� ها� بانكى 

به هر نوعى� �� ��يانه شخصى � يا تلفن ها� همر�� خو����� كنند. 
مش����تريا� �قت ��شته باش����ند به منظو� �فز�يش س����طح �منيت �� عمليا� 
بانكد��� �لكتر�نيكى �� مر��گرها� �ينترنتى به ��� ش����د� �ستفا�� كنند � �گر �� 
هنگا� با��يد �� يك �� س����ايت� �� �نها خو�سته شد چيز� �� نصب كنند� �� �نجا� 

�ين كا� بپرهيزند.

آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي 
شركت هاي توانمند داخلي و تامين كنندگان كاال 

ش�ركت كا������ صنع�ت خا��ميان�ه �� ش�ركت ها� �يرمجموع�ه هلدين�گ ميدك�و 
��نظر���� به منظو� تكميل � توس���عه بانك �طالعاتي پيمانكا��� خو� � �س���تفا�� حد�كثر� �� تو�� 
ش���ركت ها� توليد � تأمين كنند� قطعا� � تجهيز�� ماشين  �ال� معدني نسبت به شناسايي� ���يابي 
� �نتخ���ا� پيمانكا��� تو�نمند � متخصص �قد�� نمايد. لذ� �� كليه ش���ركت ها � �ش���خا� حقيقي 
�عو� به عمل مي �يد به س���ايت �ين شركت به ���� miepco.midhco.com مر�جعه � نسبت به 

��� �طالعا� خو� �قد�� نمايند. 
���بط عمومي شركت كا������ صنعت خا��ميانه 

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت توزيع نيروي برق استان گيالن (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 2952 و شناسه ملي 10861644926 

و سرمايه ثبت شده 10/000/000 ريال 
بدينوسيله به �ستحضا� سهامد���� محتر� شركت مي �ساند� جلسه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه �ين شركت به منظو� بر�سي � �تخا� تصميم �� خصو� �ستو�جلسه به شر� �ير 
��� ساعت 14:00 ��� يكش����نبه مو�� 98/4/23 �� محل شركت ما�� تخصصي تو�نير: 
تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� ياس����مي� سالن كنفر�نس �فتر �مو� 
مجامع تشكيل خو�هد شد. لذ� �� س����هامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد كه خو� � يا 

نمايند� �سمي �نا� �� موعد مقر� �� جلسه يا� شد� حضو� يابند. 
�ستو�جلسه: 

1� �س���تما� گز��� هيا� مدير� ش���ركت موضو� ما�� (232) �صالحيه قانو� تجا�� 
مربو� به عملكر� سا� مالي 1397 

2� �س���تما� گز��� حس���ابر� � با��� قانوني �� مو�� صو�� ها� مالي منتهي به 
1397/12/29 � �تخا� تصميم �� خصو� تصويب صو�� ها� مالي مذكو� 

3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398 
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

هيا� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� گيال�

 «�� �ج���ر�� م���ا�� 225 اليحه �صالحي قان���و� تجا�� بدينوس���يله �� كليه بس���تانكا���
شركت زرساز كاغذ سـهامي خاص (در حال تصفيه) به شـماره ثبت 711 و شناسه ملي 
10861591419 ��خو�ست مي شو� �� صو�� ��شتن طلب �� شركت فو� با �� �ست ��شتن 
�س���نا� معتبر ظر� مد� شش ما� �� �نتشا� ��لين �گهي به �ينجانب محمد �فخمي به شما�� ملي 
0067143512 مدير تصفيه شركت فو� به نشاني �ستا� تهر��� شهرستا� تهر��� بخش مركز�� 
ش���هر تهر��� بلو�� �فريقا� خيابا� ناهيد غربي� پال� 56� طبقه 5 جنوبي� ��حد 21 كدپس���تي 
1967756685 جهت تسويه حسا� مر�جعه فرمايند.» خو�هشمند �ست هماهنگي ها� ال�� �� 

�ين خصو� �� مبذ�� فرمو�� � صو�تحسا� مربوطه �� بر�� �ين شركت ��سا� نماييد.

 «�� �ج����ر�� م����ا�� 225 اليحه �صالحي قانو� تجا�� بدينوس����يله �� كليه بس����تانكا��� تصفيه
شركت مقواسازي كرج كيان كاوه سـهامي خاص (در حال تصفيه) به شماره ثبت 1149 و 
شناسـه ملي 10861379210 ��خو�ست مي ش����و� �� صو�� ��شتن طلب �� شركت فو� با �� 
�ست ��شتن �س����نا� معتبر ظر� مد� شش ما� �� �نتشا� ��لين �گهي به �ينجانب محمد �فخمي به 
ش����ما�� ملي 0067143512 مدير تصفيه شركت فو� به نش����اني �ستا� تهر��� شهرستا� تهر��� 
بخش مركز�� ش����هر تهر��� بلو�� �فريقا� خيابا� ناهيد غربي� پال� 56� طبقه 5 جنوبي� ��حد 21 
كدپستي 1967756685 جهت تسويه حسا� مر�جعه فرمايند.» خو�هشمند �ست هماهنگي ها� 

ال�� �� �ين خصو� �� مبذ�� فرمو�� � صو�تحسا� مربوطه �� بر�� �ين شركت ��سا� نماييد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت سيمان پرديس 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 228868 و شناسه ملي 10102699952

بدينوسيله �� كليه سهامد���� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
ش����ركت كه ��� ساعت 9 صبح ��� پنجش����نبه مو�� 98/4/6 �� محل قانوني شركت به 
����: تهر�� � � سهر���� شمالي � � خرمشهر � � مرغا� پال� 7 طبقه چها�� جنوبي 

تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �صال� �ساسنامه 2� �نتخا� مدير�� � �عضا� هيئت مدير�

هيئت مدير� شركت سيما� پر�يس



ــال هاي اخير به همت  موزه «صلح» در س
ــدس در پارك  ــد از رزمندگان دفاع مق تني چن
شهر تهران تأسيس شده است. پايه گذاران اين 
موزه كه خود از جانبازان شيميايي هستند، براين 
باورند شكل گيري  چنين مكاني صرف نظر از 
آن كه مي تواند پيام آور اين نكته باشد كه ايران، 
ــته تا امروز هرگز در پي جنگ طلبي و  از گذش
ــت، بلكه در فرهنگ سازي  خشونت نبوده اس
ــردم جامعه هم تاثير  ــتي به م و انتقال پيام دوس
ــت. وقتي تصميم گرفتم  بسزايي خواهد داش
براي نوشتن گزارش به موزه بروم، در فكرم اين 
بود كه به جز محمدرضا تقي پورمقدم كه مدير 
فعلي موزه «صلح» است با اشخاص ديگري هم 
كه در موزه فعاليت داشتند به گفتگو بنشينم، اما 
ــيدن به موزه، شرايط تغيير كرد و  به محض رس
ــورهاي ديگر،  به دليل حضور مهماناني از كش
ــراي گفتگو پيدا نكرد و به  مدير موزه فرصتي ب
جاي او، دكتر حميد صالحي عضو هيات مديره 
ــدي و هدايت اهللا  ــداهللا محم موزه به همراه اس
ــتاپور كه هردو از راويان و اعضاي فعال  روس
موزه بودند در گفت وگويي كه ترتيب داده شد 
با ما درباره زواياي مختلف و كاركردهاي موزه 

صحبت كردند. 
بعد از جنگ جهاني دوم، فقط سه هفته در دنيا 

جنگ نبود
ــه در حال  حاضر  ــد صالحي ك دكتر حمي
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي است اولين كسي 
ــت كه در قالب ميزگردي كه در موزه صلح  اس
برپا كرده ام حضور مي يابد و صحبت هايش را 
ــروع مي كند: من  به عنوان كسي كه  اين طور ش
جنگ را با گوشت و پوست لمس كرده و تجربه 
ــته ام، اعتقاد دارم جنگ  حضور در جبهه را داش
ــت، چه بين مسلمانان و چه  اساسا خوب نيس
بين غير مسلمانان. ولي گوش اگر گوش من و 
ــد  ناله اگر ناله من، آنچه البته اگر به جايي نرس
فرياد است.شايد برايتان جالب باشد كه بگويم 
بعداز جنگ جهاني دوم در سال 1945 قرار شد 
ــد. بعدها آماري از  كه ديگر جنگي در دنيا نباش
سوي دبيركل سازمان ملل وقت منتشر شد كه 
ــان داد، از آن تاريخ به بعد فقط سه هفته در  نش
ــال ها بين كشورهاي  دنيا جنگ نبوده و باقي س
ــته است. هميشه  مختلف به جنگ و نزاع گذش
ــگ را به  ــرمايه داري، جن ــورهاي س ــم كش ه
ــوم كه داراي منابع طبيعي  كشورهاي جهان س
بودند مي كشاندند و با درست كردن دعواهاي 
ــت اختالف  ــن يك مل ــي بي ــي و مذهب قوميت
مي انداختند تا ازاين رهگذر به منافعي كه در سر 

داشتند دست يابند.
اين كه مي گويند پوستمان كنده شد درباره 

مجروحان شيميايي مصداق دارد
ــؤال مي كنم  ــيميايي س ــن رزمنده ش از اي
ــد،  ــدام عمليات دچار مجروحيت ش كه در ك
صالحي در پاسخ مي گويد: من از سن چهارده 
يا پانزده سالگي به جنگ رفتم، به طوري كه بيش 
ــابقه حضور در جبهه را  از شصت و چهار ماه س
ــال هايي كه در جبهه حضور داشتم،  دارم. در س
ــيله تير يا تركش هايي كه به من  چهاربار به وس
ــدم، ولي با مداواي  اصابت مي كرد مجروح ش
ــدم. ولي در يكي از  ــت روزه درمان مي ش بيس
ــت»  ــات ما كه «والفجر هش بزرگ ترين عملي
ــيميايي شدم و از نوك  نام داشت و  مجروح ش
ــم در اثر  ــه چهارم بدن ــرم تاول زد و س پا تا س
ــيميايي از بين رفت. به طوري  تاثيرات حمله ش
ــتان بستري بودم، امروز  كه چهارماه در بيمارس
بعد از گذشت سي و چند سال، قرنيه چشم هايم 
پيوندي است، چون عوارض ديررس گاز هاي  
شيميايي بعضا  باعث مي شود قرنيه چشم فرد 
از بين برود و نازك شود. درعين حال،  ريه هاي 

من و ديگر رزمندگان در آن عمليات هم آسيب 
شديدي ديد و بخش هايي از پوستم هم از بين 
ــتمان كنده شد»  رفت. در واقع اين جمله «پوس
ــد، چون به خاطر  درباره ما مصداق پيدا مي كن
عوارض شيميايي پوست بدنم مي ريخت و تا 
ــيدن به مرحله بعدي درد زيادي را متحمل  رس

مي شديم.
براي تأسيس موزه «صلح» از ژاپني ها الهام گرفتيم

صالحي، روستاپور و محمدي هرسه تاكيد 
ــال است كه  مي كنند كه موزه «صلح» پانزده س
ــان تالش كرده اند  راه اندازي شده و هركدامش
نقش كوچكي در تأسيس اين موزه داشته باشند.  
فعاليت هاي صلح طلبانه مهم ترين محوري است 
ــز گرد به آن  ــه رزمنده حاضر دراين مي كه هرس
اشاره مي كنند و آن را از اصلي ترين رسالت هاي 
موزه «صلح» مي دانند. صالحي درباره تاريخچه 
ــيس موزه مي گويد: پانزده سال پيش كه به  تأس
اجماع درباره شكل گيري چنين مكاني رسيديم، 
شهردار وقت اين مكان را دراختيار ما گذاشت 
ــه فعاليت هاي  ــم تا ب ــز كردي ــا آن را تجهي و م
صلح طلبانه دراين موزه ادامه بدهيم. البته سوژه 
ــكل گيري چنين موزه اي را از ژاپني ها الهام  ش
گرفتيم، چون آنها هم بعد از بمباران شيميايي كه 
در هيروشيما و ناكازاكي صورت گرفت، چنين 
ــد. يك بار يك گروه  موزه اي را احداث كرده ان
ژاپني به ايران آمدند و بعضي از بازماندگان بمب 
اتم كشورشان را هم به همراه آورده بودند، وقتي 
ــالح هاي  به آنها گفتيم ما هم مثل آنها قرباني س
ــتيم ابتدا باور نكردند، چون واقعا  شيميايي هس
ــت.  اطالعاتي ازاين نظر درباره ما وجود نداش
ــان گفتيم آنها  وقتي تاريخچه جنگمان را برايش
متوجه شدند كه ايرانيان مورد تهاجم سالح هاي 
ــيميايي قرار گرفته اند، بعد هم ژاپني ها را به  ش
ــرار گرفته  ــيميايي ق مناطقي كه مورد حمله ش
ــتاي نسارديره  ــت و روس بودند، مانند سردش
ــا واقعا مورد حمله  ــم و وقتي  ديدند م و... بردي
ــيميايي قرار گرفته ايم حس مشتركي بين ما  ش
ــا را براي بازديد به موزه «صلح»  به وجود آمد. م
ــه موزه «صلح» در  بردند، جالب اين كه وقتي ب
ژاپن رفتيم، متوجه شديم در آن موزه اصال الزم 
نبود راهنما باشد تا توضيحي به بازديدكننده ها 
بدهد. چون دروديوار موزه با توجه به فيلم هايي 
ــد به خودي خود گوياي  كه نمايش داده مي ش
همه چيز بود. وقتي به ايران برگشتيم، با خودمان 
ــا به احداث موزه  فكر كرديم با الهام از ژاپني ه
ــم. البته  ــن كار را كردي ــم و اي «صلح» بپردازي
هدفمان اين بود كه نشان بدهيم برخالف بعضي 
كشورها كه مي خواهند بگويند ايران جنگ طلب 
است اصال اين طوري نيستيم، چون اساسا اسالم 
دين صلح است و در هفده ركعت نمازي كه ما 

مي خوانيم اين مسئله به خوبي مبين است.
ايران هيچ وقت شروع كننده جنگ نبوده است 

ــن بحث  ــه اي ــدي در ادام ــداهللا محم اس
مي گويد: مسئله اين است كه ما هيچ وقت اهل 
ــروع كننده جنگ نبوديم، جنگ  مخامصه و ش
ــت  ما يك دفاع بود و آن طور كه از نامش پيداس
دفاعي مقدس  بود كه ما را برآن داشت تا هشت 
سال از ميهن و آب و خاك و ناموس و تماميت 

ارضي مان دفاع كنيم.
شرايط رفاهي جانبازان شيميايي در جامعه امروز 

چگونه است!
درادامه بحث، هدايت اهللا روستاپور ديگر 
ــال موزه  ــيميايي جنگ و عضو فع مجروح ش
ــه رزمنده اين  «صلح» به ما مي پيوندد، با هر س
ــروز نيامده ام به  ــؤال را مطرح مي كنم كه: ام س
ــما اضافه كنم و با  موزه تا دردي به دردهاي ش
واكاوي گذشته شما را برنجانم، بلكه مي خواهم 
ــور كلي، امروز  ــؤال كنم كه به ط دراين مقال س

ــيميايي چقدر از رفاه و امكانات  مجروحان ش
نسبي در جامعه برخوردارند؟ 

تحريم ها راه  ورود داروهاي ضروري ما را سد 
كرده است

اسداهللا محمدي دراين زمينه پاسخ مي دهد: 
مشكل اصلي ما بحث درمان است، من در سال 
ــتاد ويك دچار ايست تنفسي شدم و در پي  هش
آن ناچار شدم براي ادامه معالجات به آلمان بروم 
ــون درايران عمال  ــه انجام بدهم. چ و پيوند ري
نمي شد كاري براي من دراين زمنيه كرد، روي 
اين اصل، شوراي پزشكي من را به آلمان اعزام 

كرد و هزينه هاي درمان من براساس تاييد شورا 
در بنياد را دولت پرداخت كرد، ولي در مجموع، 
مواقعي هست كه همه ما براي تهيه و تامين دارو 
ــويم. نمونه آن قطره اشك  ــكل مي ش دچار مش
مصنوعي است كه به دليل تحريم ها به سهولت 
پيدا نمي شود و كمياب است. البته اين را مي دانيم 
ــتند كه به  كه بيماران ديگري هم در جامعه هس
ــد، بنابراين  ــاي فوري و خاص نيازمندن داروه
ــل مي كنيم. ما زندگي  تا جايي كه بتوانيم تحم
ــته ايم كه  معمولي اي داريم و هيچ وقت نخواس
امتياز ويژه اي نسبت به مردم ديگر داشته باشيم. 
همين قدر بگويم كه به هرحال مشكالتي هست 
ــوم. ولي در  كه نمي خواهم وارد جزييات آن ش
كل اگر به يك سري از داروها دسترسي بيشتري 

داشته باشيم، راضي هستيم.
 معالجه اي نشديم كه بخواهيم درمان شويم 

ــتاپورهم اضافه مي كند:  هدايت اهللا روس
ــتيم و از  ــت كه اغلب ما  بيمه هس ــت اس درس

ــه حائز  ــم اما نكت ــتقالل مالي برخورداري اس
ــئله درمان است. همان طور  اهميت براي ما مس
ــي و محمدي هم به  ــتاني چون صالح كه دوس
ــاره كردند، آنچه امروز براي ما  ــئله اش اين مس
ــورد نيازمان  ــت، تامين داروهاي م حياتي اس
ــت، مانند همان قطره هاي چشم كه به دليل  اس
ــادگي به آن  ــا نمي توانيم به س وجود تحريم ه
دسترسي پيدا كنيم. با توجه به اين كه چندين بار 
ــم انجام داده ام و چشمم دچار  عمل قرنيه چش
ــود، بايد حتما اين دارو را تهيه و  خشكي مي ش
در چشمم بريزم، ولي اين قطره امروز ناياب تر 

از هميشه شده است. بنابراين در پاسخ به سؤال 
ــل عارضه اي  ــا به دلي ــما مي توانم بگويم م ش
ــده ايم  ــده، معالجه اي نش ــه برايمان پيش آم ك
ــيميايي  ــويم. بيماران ش كه بخواهيم درمان ش
ــوند،  ــي هيچ وقت درمان قطعي نمي ش به نوع
ــود  چرا كه وجود گازهاي خردل باعث مي ش
ــا قرنيه كه روي ما  عمل هايي مانند پيوند ريه ي
صورت مي گيرد پس زده شود. بنابراين، گاه در 
طول چند سال، بارها مورد عمل جراحي ازاين 
ــه نظرم در حال حاضر  نواحي قرار مي گيريم. ب
بايد با شرايط جديد پيش برويم و پروسه تامين 
ــه  ــا را دنبال كنيم. با اين اوصاف، هميش داروه
نسبت به امكاناتي كه در اختيار داشته ايم قناعت 
كرده ايم. مهم ترين مسئله امروز براي ما ريختن 
ــك مصنوعي در چشممان است و  به موقع اش
ــش برود كه  ــه گونه اي پي ــرايط  ب اميدوارم ش
تحريم ها موقعيت دسترسي به داروهايي ازاين 

دست را حادتر نكنند.

از جامعه طلبكار نيستيم اما...
ــؤال  ــه س ــر در جلس ــتان حاض از دوس
مي كنم كه به عنوان نماينده رزمندگان شيميايي 
ــه و دولت  ــان از جامع ــن مطالبه ش اصلي تري
ــتاپور دراين ارتباط هم جواب  چيست؟ روس
ــه حاال انتظار  ــا معامله اي نكرديم ك مي دهد: م
ــيم، ولي بازهم تاكيد مي كنم  ــته باش طلب داش
ــرايط  ــئله تامين دارو براي ما در ش همين مس
تحريم، تبديل به دست انداز بزرگي شده است، 
وگرنه ما هم مثل باقي مردم اين جامعه هستيم و 

تفاوتي ميان خودمان و آنها قائل نيستيم.

بعد از جنگ همان مشاغلي كه داشتيم را ادامه 
داديم 

ــم را به خود  ــؤالي ذهن ــه گفتگو س درميان
مشغول كرده است، اين كه رزمندگاني كه دچار 
عوارض حمالت شيميايي شدند بعد از بازگشت 
ــاش پرداختند؟ آيا  ــگ، چطور به امرار مع از جن
زمينه اشتغال براي آنها فراهم بود يا نه؟ صالحي 
دراين باره مي گويد: اگر بخواهم درباره خودمان 
صحبت كنم، بايد بگويم آقاي روستاپور سي سال 
ــت  در ارتش خدمت كردند و طبعا بعد از بازگش
از جنگ هم همان رويه را ادامه دادند تا به مرحله 
ــيدند. آقاي محمدي در سپاه  ــتگي رس بازنشس
ــت، يا درباره  كار مي كرد و حقوق و مزايايي داش
خودم كه مدرس دانشگاه هستم و هنوز هم به اين 
ــغولم. ولي اگر هركدام از ما در مشاغلي  امر مش
كه اشاره كردم هم مشغول نبوديم، قانوني دراين 
ــتغال»  ارتباط وجود دارد كه به «قانون حالت اش
ــوراي  ــت و به تصويب مجلس ش معروف اس

اسالمي هم رسيده است. براساس اين قانون، تمام 
جانبازان بيست وپنج درصد به باال كه قادر به كار 
نيستند و با تاييد كميسيون پزشكي بنياد مي توانند 
حقوق متوسط و مزايايي بابت مجروحيت خود 

دريافت كنند. 
بزرگ ترين مسئله پيش روي ما تامين داروست

ــيني كه  ــؤال پيش صالحي هم متعاقب س
درباره نحوه امكانات رفاهي اين قشر در جامعه 
ــيده بودم اضافه مي كند: نوع مشكل ما به  پرس
ــت كه دارو و درمان خاص خود را  گونه اي اس
طلب مي كند و نبود داروهاي مورد نياز به دليل 

ــاره كردند  ــتان اش تحريم،همان طور كه دوس
بزرگ ترين مسئله پيش روي ما است.

سرمايه داري انسانيت و شرافت را نشانه گرفته است 
صالحي اضافه مي كند: بحث اين نيست كه 
امروز داروي اشك مصنوعي براي ما به سادگي 
ــت كه يك عده  ــود، بحث اين اس پيدا نمي ش
ابرقدرت با نظام سرمايه داري، عمري است كه 
شرافت و انسانيت را نشانه گرفته اند. همان طور 
كه بمب شيميايي را در اختيار عراق قرار دادند و 
بدن، چشم، ريه، پوست و خالصه جواني من و 

امثال من را از بين بردند.
درد و درمان هميشه نزد ابرقدرت ها بوده است 

ــاي صالحي، ياد  ــام صحبت ه بعد از اتم
ــن بازديدم از موزه  صحنه اي مي افتم كه در حي
ــي كه روي آن  ــه آن برخوردم، تابلوي «صلح» ب
ــورهايي مانند آلمان و  ــده بود: كش ــته ش نوش
انگليس و... در طول هشت سال دفاع مقدس، 
به عراق كمك كردند تا به سالح هاي ميكروبي 

ــروز  رزمندگان  ــي پيدا كند و حاال ام دسترس
شيميايي ما براي ادامه درمان، به همان كشورها 
ــوند. درحالي كه اين تناقض اذيتم  اعزام مي ش
ــيميايي در  ــئله را با سه رزمنده ش مي كند، مس
ــئله را تاييد  ــا هم اين مس ــان مي گذارم، آنه مي
مي كنند كه درد و درمان هميشه نزد كشورهاي 
ــت، صالحي دراين زمينه  سرمايه داري بوده اس
ــد و مي گويد:  ــتري مي ده ــح بيش ــم توضي ه
فراموش نكنيم بنياد شهيد تا امروز تالش هاي 
ــكالت  ــع كردن مش ــت مرتف ــادي در جه زي
رزمندگان شيميايي انجام داده است، ولي بايد 
بپذيريم ساختاري كه در آن قرار داريم بيمار و 
ــت. اتفاقا بنياد تا جايي  دچار نارسايي هايي اس
كه از دستش برآمده سعي كرده نيازهاي اساسي 
جانبازان را برآورده كند، ولي به هرحال بودجه 
در اختيار اين نهاد هم سقفي دارد، مسئله اصلي 
كه بايد ريشه كن شود، تحريم است. امروز هم 
امريكا دائم اعالم مي كند كه هيچ كشوري نبايد 
ــود، ولي  ــتد و تجارت بش با ايران وارد دادو س
ــم فكرمي كند با  ــئله ه حيرانم كه آيا به اين مس
تحريم كاالهاي ضروري چه آسيب وسيعي به 
ــازد! شما در سؤالتان  مردم جامعه ما وارد مي س
دنبال اين بوديد كه ببينيد به ما به عنوان بيماراني 
ــتيم در جامعه  كه نيازمند داروهاي خاص هس
فعلي رسيدگي مي شود يا نه، من هم در پاسخ به 
شما مي گويم: اگر تحريم ها بگذارند، نهادهاي 
ــد، ولي واقعا  ــان را مي كنن ذيربط تمام تالشش

فشار تحريم ها نفس گير است.
تحريم حق هيچ ملتي نيست 

سؤال ديگري به ذهنم مي رسد، مي پرسم: 
ــف دارو چه  ــود تكلي ــر تحريم ها قطع نش اگ
ــه مي دهد:  ــي بازهم ادام ــد؟ صالح خواهد ش
ــرايط حاد نشود، ولي به طور كلي  اميدواريم ش
ما آدم هايي بوده ايم كه هميشه بدترين تنگناها 
ــيژن  ــته ايم از اكس را تاب آورده ايم، اگر نتوانس
ــيژن هاي  ــك بهره بگيريم، اكس فورتابل كوچ
ــه و خيابان حمل  بزرگ را با خودمان در كوچ
كرده ايم. اگر قطره چشمي مناسب براي ريختن 
ــه همان هايي كه بوده  ــم پيدا نكرديم، ب در چش
قناعت كرده ايم. با اين حال، همه حرف من اين 
ــد كسي كه  سالمتي اش كه  است، اگر قرار باش
ــوده را براي  ــرمايه زندگي اش ب بزرگ ترين س
ــت داده، بخواهد از  ــورش از دس ــاع از كش دف
ــد درست نيست  نظر درماني دچار مضيقه باش
ــت به  و يك جور بي مهري به افرادي ازاين دس
شمارمي رود. تحريم حق ملت ما نيست، تحريم 
ــت،  ــيطنت اس ــت، زياده خواهي و ش ظلم اس
ــاده تر، تحريم حق هيچ ملتي نيست.  به بيان س
ــچ وقت پايدار  ــن را هم بگويم ظلم هي البته اي
ــان  ــن امريكايي ها كه با دالرش نمي ماند. همي
ــازي گرفته اند، يك روزي  امروز، جهان را به ب
با همين دالر به زمين مي خورند. امروز كشور ما 
از سه ناحيه دچارضربه شده است، يكي همين 
دالر كه نوسان آن مردم را به ستوه آورده و روي 
ــته، يكي  قيمت اجناس ديگر جامعه اثر گذاش
سوء مديريت هايي كه در بدنه امور فرهنگي مان 

وجود دارد و ديگري نبود فرهنگ سازي.
گذشت درجامعه امروز، رنگ باخته و بي اعتمادي 

جايگزين شده است 
ــاال در ميانه  ــد صالحي ح خاطرات حمي
ــرباز مي كند، روستاپور و  گفتگو يكي يكي س
ــاكت شده اند و صالحي  محمدي تاحدودي س
ــتر از بقيه به صحبت كردن مي پردازد. او با  بيش
ــان انقالب مي گويد:  ــاره به خاطره اي از زم اش
ــود و مردم  ــالب، نفت نب ــال هاي اوايل انق س
ــت ليتر نفت در  ناچار بودند براي دريافت بيس
ــتند. در يكي از  صف هاي عريض و طويل بايس
ــد كه چهارصد  ــا، يك بار وانتي آم اين صف ه

ــت رفت و  ــده باالي وان ــت آورد، رانن ليتر نف
ــت كفاف اين عده  گفت: آقايان! اين مقدار نف
را كه اين جا ايستاده اند نمي دهد، فقط هركسي 
ــتد، يك دفعه  كه در خانه اش مريض دارد بايس
ــدند. حاال فكر  ــردم از صف پراكنده ش تمام م
كنيد امروز چنين اتفاقي بيفتد، آيا كسي به نفع 
ــد؟! نديديد با شايعه گران  ديگري كنار مي كش
ــدن بنزين چه اتفاقي در پمپ بنزين ها افتاد!   ش
ــفانه امروز، حرص و طمع و بي اعتمادي  متاس
در جامعه ما بيداد مي كند، همين بي اعتمادي ها 
ــده تا مردم براي كمك به سيل زدگان،  باعث ش
ــاب بخش خصوصي واريز كنند،  پول به حس
ــول نريزند.  ــاب يك نهاد دولتي پ ولي به حس
همه اين ها ناشي از نبود فرهنگ سازي است كه 

بي اعتمادي را با خود به ارمغان آورده است. 
 بعضي ها نسبت به جانبازان پيشداوري مي كنند

ــن نبود  ــد: همي ــه مي ده ــي ادام صالح
ــت كه امروز هركسي، يك  ــازي اس فرهنگ س
جانباز را در خيابان مي بيند پيشداوري مي كند 
ــه چيزاين مملكت به  و مي گويد: نگاه كن! هم
ــان هم در  ــت! حتي بچه هايش اينها رسيده اس
دانشگاه سهميه اي درس مي خوانند! درحالي كه 
ــي كه بچه اش سهميه اي  انصاف نمي دهد، كس
در دانشگاه پا گذاشته، جواني و سالمتي اش را 
براي مردم همين كشور از دست داده و بچه اش 
ــت هاي  ــق را هم ندارد؟! برداش اين مقدار ح
اشتباهي نسبت به جانبازان در جامعه ما وجود 
ــا برمي گردد  ــت. اين ه دارد كه آزاردهنده اس
ــازي خوب عمل  به اين نكته كه در فرهنگ س
ــي به موزه  ــم. درحالي كه درژاپن وقت نكرده اي
«صلح» مي رويم و يك دفعه يك قرباني سالح 
ــكوت مي كنند و  ــا به موزه مي آيد، س اتمي آنه
ــرف بزنيم، او بايد  ــد: ديگر ما نبايد ح مي گوين
حرف بزند كه در آن روز به خصوص كه امريكا 
دو شهر ژاپن را مورد حمله اتمي قرار داد آنجا 
ــبت به قربانيان سالح هاي  بوده است. آنها نس
اتمي  در جامعه فرهنگ سازي كرده اند. به بيان 
ــاده تر، حاكميت براي اين قربانيان  در ژاپن   س
ــت. به طوري كه در تمام  برنامه ريزي كرده اس
مقاطع تحصيلي، عده اي به مدارس مي روند و 
درباره تاثيرات صلح صحبت مي كنند. درست 
است كه ما بچه هاي شيميايي، چشم ها، ريه ها 
ــت داده ايم، ولي ياد  ــت هايمان را از دس و پوس
اين شعر حافظ مي افتم كه مي گويد: قد خميده 
ــمنان تيغ از  ــهلت نمايد اما/ برچشم دش ما س
ــيميايي  اين كمان توان زد/ با اين كه جانبازان ش
ــده ولي آمده اند تا با احداث  قدشان خميده ش
اين موزه، «صلح» را در جامعه نهادينه و گوشزد 
ــيم تا  ــته باش كنند. اميدوارم دراين زمينه توانس

امروز قدم هاي مثبتي برداشته باشيم.
ما براي ارزش هاي اخالقي، وطن، غيرت، شرف و 

ناموس جنگيديم
ــن گفت وگو، صحبت هاي  پايان بخش اي
صالحي است كه دراين باره مي گويد: استنباط 
ــده كه مدت زيادي را در  من به عنوان يك رزمن
جبهه حضور داشتم اين است كه آن وجه جنگ 
ــرف، وطن، غيرت و  ــه امنيت، ناموس، ش كه ب
ارزش هاي اخالقي و كرامت انساني اختصاص 
دارد مقدس است و ما براي آن جنبه جنگيديم. 
ولي جنگي كه امروز نظام سرمايه داري آمريكا 
ــاول، تجاوز و  ــد دارد از رهگذر آن به چپ قص
ــرزمين هاي ديگر بپردازد  ــايي به س كشورگش
محكوم و مردود است. آن وجه كه بحث امنيت 
و حفظ كشور و وطن و ناموس دارد كامال جنبه 
اخالقي و ارزشي و غيرتي دارد ولي آن جنگي 
ــور گشايي باشد  ــتاي تجاوز و كش كه در راس

محكوم است. 
آزاده صالحي 

55 گزارش

يك روز گشت وگذار در موزه «صلح»
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به نام وطن

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن مهر شماره هشت منطقه نوزده تهران

 (در حال تصفيه)شماره ثبت: 319619
مجمع عمومي عادي نوبت دوم شـــركت تعاوني مسكن مهر شماره هشت منطقه 
نوزده تهران (در حال تصفيه) در ســـاعت 10 روز شنبه مورخه 1398/4/15 واقع 
در اسالمشـــهرـ بلوار نواب ـ خيابان ضياءآبادـ كوچـــه رضائي پروژه 140 واحدي 
شـــهرداري برگزار مي گردد. از اعضا دعوت مي شود شـــخصاً يا وكالتاً جهت اتخاذ 
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانيد. ضمناً تعداد آرا 
وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود. اعضاي 
متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست حداكثر از تاريخ 98/4/11 لغايت 98/4/12 به 
آدرس: رباط كريم خيابان دادگستري خيابان پيام اداره تعاون مراجعه كنند. (حضور 

وكيل و موكل با ارائه كارت شناسايي الزامي است).
دســتور جلســه:1ـ قرائت گزارش هيئـــت تصفيه و تصويـــب آن2ـ طرح و 
تصميم گيـــري در خصوص تصويب صورتهاي مالـــي 92، 93، 94، 95 و 96 و 97. 
3ـ طرح و تصميم گيري در خصوص مســـائل پروژه اسالمشهر، اعضا و سهامداران و 
واگذاري واحدها.4ـ تمديد و انتخاب هيئت تصفيه و تمديد مأموريت اعضاي هيئت 

هيئت تصفيه شركت تعاونيتصفيه براي دو سال.

آگهى دعوت سهامداران شركت كارگزارى رسمى 
 بيمه حاميان پوشش فردا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 392593 و شناسه ملى 10320435063 
براى شركت در مجمع عمومى عادى ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت كارگزارى رسمى بيمه حاميان پوشش فردا، يا 
نمايندگان قانونى آنها، دعوت به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام كه راس ســـاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 در اقامتگاه 
قانونى شـــركت واقع در خيابان خردمند شـــمالى، كوچه على اعرابى 2، واحد 2، برگزار 
مى شود، حضور به هم رسانند.دستور جلسه:1- استماع گزارش مديران در خصوص 
عملكرد سال مال منتهى به 1397/12/29؛2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى 
در خصوص ســـال مال منتهى به 1397/12/29؛3- تصويب صورت هاى مالى شركت، 
ترازنامه، صورتحســـاب ســـود و زيان وصورت جريان  وجوه  نقد براى سال مالى منتهى 
به 1397/12/29؛4- تصويب ميزان سود تقســـيمى به سهامداران؛5- تصويب ميزان 
 پاداش اعضاي هيئت مديره براى سال 1397؛6- تعيين بازرس قانونى اصلى و على البدل
  و حسابرس مستقل شركت براى ســـال 1398 و تاييد حق الزحمه سال 1397 ايشان ؛
7- تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاي ساليانه شركت؛8- ساير مواردي 

كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومى عادي مى باشد.
هيأت مديره

آگهي دعوت از بستانكاران شركت فوليران (سهامي خاص)ـ  در حال تصفيه
به شماره ثبت 24496 و شناسه ملي 10100699626«نوبت دوم»

در اجراي ماده 225 قانون تجارت از كليه بســـتانكاران شركت فوليران (سهامي خاص)ـ  در حال 
تصفيه به شماره ثبت 24496 و شناســـه ملي 10100699626 كه آگهي انحالل آن در روزنامه 
رسمي به شماره 21564 مورخ 1398/01/06 ثبت گرديده، دعوت به عمل مي آورد تا ظرف مدت 
حداكثر 6 ماه از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول با ارائه مدارك مثبته و درخواست كتبي ادعاي خود به 
محل تصفيه شـــركت واقع در تهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، پالك 2، طبقه 2، واحد 6، كدپستي 
1446713896 مراجعه نمايند. بديهي است كه شركت در مورد هرگونه ادعاي احتمالي كه خارج 

هيئت تصفيهاز مهلت فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.

23697جدول
طراح: غالمحسين باغبان

   
2

3
6

9
6

ل 
دو

ج
ل 

ح

افـقـى: 

  1 - كشور تاشكند - مستنطق
 2 - فرومايه - افتابى و طبى آن وجود دارد

  3 - خــرس فلكــى - علــم كيمياگــرى -
 كشيده شده - من و تو

 4 - از بى مهرگان - پهلوان - ســوداى ناله - شــهر 
آتشكده در شهرستان كاشان

 5 - الشخور - تشنه فريب - پيش از اين
 6 - نام دخترانه - نوعى كبوتر - از سيارات منظومه شمسى

 7 - داراى پارگــى مختصر - درس نويســندگى - 
تكيه كننده

 8 - نفس خسته - انيميشن ، كارتون - حرف ندا
 9 - نــوع خوراكى و ســمى دارد - طلبكار و وام 

دهنده - فهرست غذا
 10 - تخت و اورنگ - در هر حال ، به هر صورت - سوار
 11 - سيب تركى - از پيامبران بنى اسرائيل - چهره 

12 - گلى ســرخ رنگ - قلــم خارجى – مرواريد 
درشت - ارزش

 13 – هنوز داغ نشده - اينك - كشف كننده - ضمير غايب
  14 - جهانگرد - كنايه از صادق

 15 - نيستى و عدم - رمضان  ..... است

عـمـودى:

 1 - مرغابى - متالشى شدن
 2 - به خاطر سپردن - به ذهن افكندن

 3 - تكــرار حــرف دوم - از ســبزى هاى معطر - 
پيشينيان - نفرين

 4 - كافر همه را به .... خود پندارد - كجاست ؟ - ستون 
بدن - بهره هوشى در روانشناسى

 5 - كشور ساعت - از مواد دفعى بدن - شيرينى فروش
 6 - پيرايه , زيور و زينت - از اركان نظامى در دولت 

عثمانى - پيام الهى
 7 - خطاب بى ادبانه - از نام هاى روسى - آشپزخانه باز

 8 - چوب خوشبو - تهويه مطبوع - خداوند
 9 - افسار - باز دارنده - مظهر استوارى

 10 - سپس - ....... فطير است - ثروتمند 
11 - سنت - باوقار - مملو

 12 - بى دين - چه زمان؟ - شهر زيارتى - فساد و تباهى 
13 - نفس ســيگارى - موجودى كه در آب زندگى 

مى كند - قابله - نوعى شيرينى
 14 - سالحدار - پايتخت تركيه
 15 - از صفات باريتعالى - برنا

شركت سيمان ساوه(سـهامى عام) در نظر دارد پيمانكارى حمل 
وجابجايـــى مواد اوليه و كلينكر  در محوطه داخلى كارخانه ســـيمان 

خاكسترى خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واگذار نمايد.
از متقاضيان واجد شـــرايط دعوت بعمل مى آيـــد تا ضمن مراجعه 
به دبيرخانه شـــركت و با دريافت اســـناد مناقصه ، حداكثر تا تاريخ 
1398/04/04 نسبت به ارائه پيشنهاد خود به نشانى : تهران- ميدان 
آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان هفدهم (شـــهيد بهزاد شفق)، 

پالك 21  اقدام نمايند.

  شركت سيمان ساوه (سهامى عام)

آگهى  مناقصه
 انتخاب پيمانكارى حمل وجابجايى مواد اوليه 
و كلينكر 

شركت ســيمان هرمزگان(ســهامى عام) درنظر دارد به منظور تهيه و طبخ غذاى 

پرســـنل كارخانه ، نسبت به شناسائى و ارزيابى كيفى پيمانكاران داراى توان فنى، اجرايى 
و مالى اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان ذيصالح و اشـــخاص حقوقى كه داراى توان فنى، 
مالى و اجرايى جهت انجام عمليات فوق مى باشـــند، دعوت به عمل مى آيد جهت آگاهى و 
دريافت اسناد ارزيابى كيفى به آدرس ذيل مراجعه و پس از ارائه معرفينامه، اسناد ارزيابى 

را دريافت نمايند .
الف ) كارفرما : شركت سيمان هرمزگان
ب ) نوع مناقصه : عمومى دو مرحله اى

ج ) موضوع ارزيابى : شناسايى پيمانكار تهيه و طبخ غذاى پرسنل كارخانه 
د ) محل اجراى قرارداد:  اســـتان هرمزگان، بندر خمير، كيلومتر 4 جاده بندر لنگه، 

كارخانه سيمان هرمزگان 
ر ) مدت زمان دريافت اســناد و تحويل مدارك ارزيابى مناقصه گران : آخرين 
مهلت جهت ارائه مدارك مربوط به ارزيابى مناقصه گران، پايان وقت اداري روز يكشـــنبه 

مورخ 1398/04/02 مى باشد. 
* ساير موارد كه مى بايست مدنظر شركت كنندگان در ارزيابى و مناقصه قرار گيرد : 

1 . توانايـــى ارائه ضمانت نامه بانكى " بابت تضمين شـــركت در مناقصه " به مبلغ حدود  
4,000,000,000 ريال ( حدود چهار ميليارد ريال )

2 . توانايــــى ارائه ضمانت نامه بانكى " بابت اجراى تعهدات " به ميزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ 
كل قرارداد طبق ضوابط كارفرما ( در صورت برنده شدن ) 

3 . به پيشـــنهادهاى مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير باشرايط مندرج در اسناد و مدارك و 
پيشنهاد هايى كه پس از مهلت مقرر دريافت گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

4 . كســـب حداقل امتياز تعيين شده در ارزيابى كيفى، جهت دعوت در مناقصه فوق الذكر 
الزامى است .

5 . هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .
6 . شركت سيمان هرمزگان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختارمى باشد.

نشانى كارفرما جهت دريافت اسناد و تحويل مدارك ارزيابى مناقصه گران : 
دفتــر مركزى : تهران ، بلوار ميرداماد ، ميدان مــادر، خيابان بهروز، بـاالتر از 

ميـدان مينـا پـالك 37– شركت سيمان هرمزگان - دفتر معاونـت بازرگانى 

-  تلفن : 021-22921628

كارخانه : اســتان هرمزگان – بندر خميــر – كيلومتر 4 جاده بندر لنگه – دفتر 

شركت سيمان هرمزگانتداركات كارخانه - تلفن : 0763-3237002

آگهى فراخوان ارزيابى 
كيفى مناقصه عمومى

 دو مرحله اى

آگهي دعوت مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران
 (عاديـ  نوبت اول)

بدين وسيله به  اســـتحضار اعضاي محترم مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران مي رساند، جلسه مجمع نمايندگان 
اتاق تعاون ايران (عاديـ  نوبت اول) رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19 در محل سالن 

اجتماعات اتاق تعاون ايران واقع در: تهران، خيابان شهيد سپهبد قرني، باالتر از خيابان آيت اله طالقاني، پالك83، برگزار مي گردد.
بدينوسيله از اعضاي محترم دعوت مي شود تا با توجه به اهميت دستور جلسه در روز و ساعت مقرر در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1ـ قرائت گزارش عملكرد هيأت رئيسه.

2ـ قرائت گزارش هيأت بازرسي.
3ـ بررسي و تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي منتهي به پايان سال مالي 1397.

4ـ بررسي و تصويب كليات بودجه پيشنهادي هيات رئيسه براي سال 1398.
5ـ تعيين پاداش و حق الجلسه هيئت رئيسه و هيئت بازرسي.

6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي اتاق تعاون ايران.
7ـ تصميم گيري درخصوص بند7 مصوبات مجمع نمايندگان مورخ 1397/04/19 اتاق تعاون ايران.

8ـ انتخاب هيئت بازرسي
توضيحات:

الف) اعضاي محترم مجمع نمايندگان ضروري اســـت وفق ماده59 قانون بخش تعاوني نسبت به تعيين و معرفي نماينده قانوني خود براي 
حضور در جلســـه با نامه رســـمي و ممهور به مهر اتاق و اتحاديه تعاوني تا 7 روز قبل از تشكيل جلسه به مديريت امور اداري و منابع انساني 

اتاق تعاون ايران اقدام نمايند.
ب) به موجب ماده 9 دستور  العمل «نحوه نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاق هاي تعاون»، كليه داوطلبان تصدي سمت بازرسي اتاق تعاون 
ايران بايســـتي حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع نمايندگان، درخواست كتبي خود را مطابق فرم مصوب 
انجمن مركزي نظارت بر انتخابات اتاق هاي تعاون كه بر روي سايت اتاق تعاون ايران به نشاني www.icccoop.ir موجود است تكميل و به 
همراه مدارك الزم (كپي شناسنامه، كپي كارت ملي، كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (ويژه آقايان)، كپي آخرين مدرك تحصيلي، 
گواهي عدم سوء پيشينه، گواهي و سوابق عضويت در تعاوني، اتحاديه يا اتاق) را به مديريت امور اداري و منابع انساني اتاق تعاون ايران واقع 

در تهران، خيابان شهيد سپهبدقرني، باالتر از خيابان آيت اهللا طالقاني، پالك83، طبقه دوم تحويل و رسيد دريافت نمايند.
هيئت رئيسه اتاق تعاون ايران

تاريخ انتشار: 98/3/26

آگهى دعوت از سهامداران شركت مهندسى كوشا معدن (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره 745 سيرجان و شناسه ملى 10860523490 

جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده 
بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم دعوت مى شود تا در مجمع عمومى فوق العاده كه 
در ساعت 17:30 مورخ 1398/4/10 در محل قانونى شركت (سيرجان، خيابان وليعصر، 
خيابان شهيد محمد مســـتقيمى، پالك 38) تشكيل مى شـــود، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: -  افزايش ســـرمايه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه -  اصالح بعضى 

هيئت مديره شركت مهندسى كوشا معدناز مواد اساسنامه

آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه 
اتاق بازرگاني،  صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ايتاليا 

(نوبت دوم) 
دستور جلسه: 

1ـ  ارائه گزارش عملكرد اتاق در ســــال 1397، بررســــي و اتخاذ تصميم 
نســــبت به آن 2ـ  ارائه ترازنامه و صورت هاي مالي 1397، بررسي و اتخاذ 
تصميم نســــبت به آن 3ـ  ارائه گزارش بازرس 4ـ  ارائه بودجه پيشنهادي 
ســــال 1398 و اتخاذ تصميم نسبت به آن 5ـ  انتخاب هيئت مديره اصلي 
و علي البــــدل 6ـ  انتخاب بازرس اصلي و علي البــــدل 7ـ  تعيين روزنامه 

كثيراالنتشار 8ـ  ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي.
زمان: يكشنبه 1398/4/16 ساعت 14:30 

مكان: خيابان طالقاني، نبش خيابان موســـوي (فرصت سابق)، پالك 
175، طبقه دهم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

احمد پورفالح ـ رئيس 
اتاق ايران و ايتاليا 

آگهي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده 
اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران و ايتاليا شماره ثبت 6037

دستور جلسه: ـ  بررسي و تصويب اساســـنامه مصوب 97/11/27 شوراي عالي 
نظارت اتاق بازرگاني ايران  زمان: يكشنبه 1398/4/16 ساعت 14:00

مكان: خيابان طالقاني، نبش خيابان موســـوي (فرصت سابق)، پالك 175، طبقه 
دهم اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران.

احمد پورفالح ـ رئيس اتاق 
ايران و ايتاليا 

آگهى تغييرات شركت طرح و توسعه نارون با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 463009 و شناسه ملى 14004523484 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/01/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى عليرضا 
شـــهالئى با كدملى 0081122500 به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره و آقاى سيد آرش 
نبوتى فومنى با كد ملى 2669320031 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شـــدند. حق 
امضاى كليه اوراق و اسناد تعهد آور شـــركت از جمله چك ها و بروات و سفته ها و قراردادها با 

امضاى مديرعامل به همراه مهر شركت معتبر مى باشند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443496)

آگهى تغييرات شركت طرح و توسعه نارون با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 463009 و شناسه ملى 14004523484 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/01/17 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقايان عليرضا شـــهالئى با كد ملى 0081122500 و 
سيدآرش نبوتى فومنى با كدملى 2669320031 به مدت نامحدود به عنوان اعضاى 

هيئت مديره انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443497)

آگهى تغييرات 
شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير سهامى عام

به شماره ثبت 135658 و شناسه ملى 10101788597 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/10/25 و تاييديه ســـازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 
122/44823 مورخ97/11/24تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 97/6/31 به تصويب رسيد. 
موسسه حسابرسى بهراد مشار به شناسه ملى 10840017999 به 
عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى شـــهود امين به شناسه 
ملـــى10103115616 به عنوان بازرس قانونـــى على البدل براى 
يكســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

كثير االنتشار جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443493)

آگهى تغييرات شركت نوو نور ديسك پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 247725 و شناسه ملى 10102883313 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/01/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب سود و زيان ســـال مالى منتهى به 10 ديماه 1396 مورد تصويب قرارگرفت روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات براى نشـــر آگهى هاى شركت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسى آگاهان و همكاران به شماره شناسه 
ملى 10100190284 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى تدوين و همكاران به شماره شناسه ملى 

10100527339 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443495)
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الف) ميدانيم كه حضرت استاد آقا ميرزا ابوالحسن 
اصفهاني، مشـــهور و مشتهر به ميرزا ابوالحسن جلوه، 
خود مســـتقيماً متن جديدي را تأليف و تصنيف نكرد 
و آنچه تحت عنوان آثار و تأليفات ايشـــان در تاريخ 
حكمت و فلسفه ايران مضبوط است، در اصل، حواشي 
و تقريرات دروس ايشـــان و جمعآوريشـــده توسط 
برخي شـــاگردان خاص او بهويژه سيدعباس موسوي 

شاهرودي است.1
اين معنا را مرحوم جلوه در خودنگاشت زندگي 
خود چنين بيان كردهاند: «و چون دانستم تصنيف تازه، 
صعب بلكه غيرممكن است چيز مستقلي ننوشتم ولي 
حواشي بسيار بر حكمت متعاليه كه معروف به اسفار 
است و غيره نوشتهام و اكنون در دست بعضي از طالب 

است و محل انتفاع.»2
اين آثار عبارتند از: حواشي الشفاء الطبيعيات (السماع 
الطبيعي)، حواشي علي شرحاالشارات و التنبيهات، حواشي 
علي الحكمه المتعاليه في االسفاراالربعه، حواشي علي 
المبدأ و المعاد، حواشي علي كتاب المشاعر مالصدرا، 
حاشيه بر شرح الهدايهاالثيريه مالصدرا، رساله جوهريت 
صور نوعيه (هذه الكلمات في اثبات وجود صور النوعيه 
في االجسام و كونها جواهر)، رساله در بيان حادث به 
قديم، حواشي بر شرح تجريدالعقائد عالءالدين قوشجي 
(شرح قوشجي بر تجريداالعتقاد خواجه نصير)، تعليقه 
بر دره فاخره موالنا جامي و... و البته دو اثر بســـيار 
جالب كه يكي تصحيح و حاشيه بر مثنوي معنوي موالنا 
است و ديگري تعليقات بر مقدمه شرح فصوصالحكم 
قيصـــري. اين دو اثر اخير را از اين رو جالب ميدانم 
كـــه توّجـــه ويژه مرحوم جلوه به موالنا و ابنعربي را 

نشان ميدهد.
ب) چنان كه مشهور است و البته صحيح، مرحوم 
جلوه بيشتر در حوزة فلسفه بوعلي كار كرده و در باب 
حكمت متعاليه، انديشندهاي بسيار ژرف و البته منتقدي 
صريح بوده، همان انتقاداتي كه سبب برافروخته شدن 
مرحوم جاللالدين آشتياني نسبت به مرحوم جلوه شده 
است.  يكي از شاگردان مرحوم جلوه، اين معنا را چنين 
بيان كرده: «در فلسفه پيروي از مسلك مشائين مينمايد، 
تأليفات ابنسينا را بزرگ شمرده به تدريس آنها افتخار 
ميكند. كتب متأخرين مخصوصاً مالصدراي شيرازي 
را تدريس ميكند اما اهميّت به آنها نميدهد. خصوصًا
به اســـفار او كه آنها را جمعآوريشده از كتب ديگران 
ميداند و تأليف آن كتاب را به اين صورت كه هست 
به شـــاگردان صدرالمتألهين نسبت ميدهد كه پس از 

رحلت او نموده باشند.»3
و چنانچـــه ميدانيم مرحـــوم جلوه از منكران و 
مخالفان ايده حركت جوهري صدرا بوده و در برخي 
رســـايل و حواشـــي خود اين معنا را با براهين و ادلّة 
فلسفي بيان كرده است.  محتمل اين رأِي جلوه متأثر 
از آراي ابنسينا و فارابي بوده كه حركت در جوهر را 
جايز نميدانستند و بهويژه ابنسينا كه در شفاء بر بطالن 
حركت جوهري چنين استدالل ميكرد كه: «اگر بگوييم 
در جوهر حركت واقع ميشود مجاز است، چون اگر 
طبيعت جوهر فاسد شود يا حادث شود دفعي است و 
ميان قوه صرف و فعل صرف كمال متوســـطي نيست، 
چون صورت جوهري كم و زياد نميشود و شدت و 

ضعف نمييابد.»4
تا پيش از ظهور صدرا، قاطبة حكما بر همين نظر 
بودنـــد اما اين او بود كه ظاهراً متأثر از رأي عارفان و 
متكلمـــان (بهويژه قضيه تجدد امثال)، به بيان و اثبات 
حركت جوهري پرداخت. رأي و نظري كه البته موافقان 
و مخالفاني داشت. از جمله اين مخالفان مرحوم جلوه 
بود. چنانكه گفتيم مرحوم جلوه در يكي از رســـايل 
خود در باب حركت جوهري، اشكاالتي بر رأي صدرا 
وارد كرده و به تعبيري بر بنياد مباني فلسفة مشاء اثبات 

حركت جوهري را ممكن ندانسته بود. 
البته كساني چون مرحوم آشتياني و شهيد مطهري 
به برخي اشكاالت مرحوم جلوه پاسخ دادند. اما موضع 
بحث ما، شـــرح ايرادات جلوه بر حركت جوهري و 

پاسخ ديگران به اين اشكاالت نيست بلكه طرح سؤالي 
اســـت كه چگونه انديشمند بزرگي كه دائم در شاهراه 
ميان بوعلي و صدرا در حركت بوده و انديشههاي اين 
دو بزرگ را تلمذ و تدريس ميكرده به ســـراغ موالنا، 
ابنعربي و جامي ميرود؟ شايد از اينرو كه صدرا نيز 
شيفتة اين دو بزرگ عرفان نظري بوده و چنانچه گفتيم 
شـــاكلهاي از نظراتش بر بنياد آراي اين دو بزرگ قوام 
يافته و شايد نيز از اينرو كه مگر ميشود انديشمندي 

در حوزة حكمت و انديشه اسالمي غور و تفحص كند 
و آراي ايـــن دو اعجوبة بزرگ عرفان نظري كه همان 

حكمت ناب است را مورد توجه قرار ندهد؟ 
بـــه هرحال، در مجموعه تقريرات دروس مرحوم 
جلوه دو اثر در باب مثنوي و نيز مقدمه شرح فصوص 
قيصري وجود دارد. اولي (تصحيح و حاشيه بر مثنوي) 
به اهتمام مرحوم آقاميرزا محمود كتابفروش خوانساري 
از شـــاگردان مبرز مرحوم جلوه و جدِّ مرحوم احمد 
سهيلي خوانســـاري در تهران چاپ شده و دومي كه 
همانا تعليقات بر مقدمه شرح فصوصالحكم قيصري 
است به همت استاد سيدجاللالدين آشتياني به ضميمه 
شرح قيصري بر فصوص چاپ گرديده است. ذيًال به 
يكي از تقريرات مرحوم جلوه در باب تشـــبيه و تنزيه 
كه از نوادر و غرائب آراي ابنعربي در فصوص است 

اشاره ميكنيم.
ج) قيصري در مقدمة شرح فصوص خود، فصلي 
(فصل هفتم) با عنوان: «في مراتب الكشف و أنواعها» 
آورده و در آن كشف را رفع حجاب و اطالع بر امور 
غيبي و حقايق روحاني دانسته و براي آن مراتبي چون 
وجودي، شهودي، صوري و معنوي برشمرده است. 

از ديدگاه او، كشف صوري، تحصيل برخي حقايق 
از عالم مثال با اتكاء به حواس خمســـه است همچون 
مشاهدة كشف گونهِ صور ارواح متجسده و انوار روحانيه. 
و ممكن است اين مكاشفه از طريق رؤيت نباشد بلكه 
از طريق سمع و شنود باشد همچون سماعي كه پيامبر 
اكرم(ص) در مواردي داشتهاند (مانند وحي) و نيز ممكن 
اســـت مكاشفه از طريق استشمام باشد؛ همچون درك 
نفحات الهيه (با استناد به حديث «ان هللا في ايام دهركم 
نفحات اال فتعرضوا لها.» و يا قول رســـول اكرم (ص) 
در باب اويس قرني: «انى ألجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن»5) و يا از طريق مالمسه باشد؛ همچون اتصال بين 
دو نور يا دو جسد مثالي، كه در اينجا شاهد مثال قيصري، 
اشاره به يك روايت نبوي است از دست گذاشتن خدا 
بر كتف پيامبر: «كما نقله عبد الرحمنبن عوف، رضىاهللا 
عنه عن عائشه: قال رسولاهللاـ  صلىاهللا عليه و سلمـ 

«رأيت ربى تبارك و تعالى في احسن صوره فقال فبم 
يختصم المأل األعلى يا محمد؟ قلت: أنت اعلماي ربى، 
مرتين، قال فوضع اهللا كفه بين كتفي و فوجدت بردها 
بين ثدييى فعلمت ما في السماوات و ما في األرض» ثم 
تال هذه اآليه: «و كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات 
و األرض و ليكـــون من الموقنين»؛6 من پروردگارم را 
ـ تبارك و تعاليـ  در شب معراج در بهترين صورتي 
ديدم. پروردگارم گفت: ساكنان عالم باال در چه چيز با 
هـــم گفتگو و منازعه دارنداي محمد؟! دو بار گفتم:  اي 
پروردگار من! تو بهتر ميداني! رسول خدا(ص) فرمود: 
در اين حال، خداي تعالي كف دست خود را بين دو 
شانه من (ميان دو كتف من) نهاد؛ آنقدر من خنكي و 
برودت آن دســـت را حس كردم كه: در ميان دو سينه 
من خنك شـــد. آنگاه از آنچه در آسمانها و از آنچه 

در زمين اســـت خبردار شدم؛ و سپس خدا اين آيه را 
تالوت فرمود: و همچنين است كه ما ملكوت آسمانها 
و زمين را به ابراهيم نشـــان ميدهيم؛ و براي آنكه از 

صاحبان يقين باشد!).7
بيان فوق از قيصري در مقدمة شـــرح فصوص 
اســـت اما مرحوم جلوه در تعليقات علي مقدمه شرح 
القيصري، فوضع اهللا كفه را چنين شرح داده است: برخي 
محققان احتمال دادهاند موضِع كف در اين جمله اشاره 

به اختصام يا به تعبير حديث فوق، گفتگو و مجادالت 
عالم باال باشد اما مرحوم جلوه مايل است اين اختصام 
را نه مجادله و تخاصم به معناي مادي و زميني آن، كه 
اختصام يا دو تأللو و جلوة جالل و جمال الهي تفسير 
كند: «قال بعض المحققين: لعل موضع الكف في هذا 
المقام هو اإلشاره إلى ان اختصام المإل األعلى انما هو 
فيـــه إذا المأل األعلى منهم جمالى و منهم جاللي.»8 از 
ديدگاه مرحوم جلوه، جماليون قائالن به امر تشبيهاند و 
جالليون مؤكالن قائم به امر تنزيه: «و اما الجماليون فهم 
الموكلون القائمون باألمر التشبيهى، و اما الجالليون فهم 
الموكلون القائمون باألمر التنزيهي.» پس جناب جلوه در 
مقام تعبير و تأويل قرار دادن كف خداوند بين كتفين 
رســـول اكرم (ص) در روايت فوق، آن را عين كماِل

معرفت در مقام و مرتبه بيناالمرين ميداند. 
مقـــام بينابيني كه مفهوم تأويلي آن، اقرار به تنزيه 
در عين تشبيه و تشبيه در عين تنزيه است و اين همان 
اقتضاي مشـــرب جامع يا مهمتر جامعالجوامع است، 
همـــان مقامي كه حضرت رســـولاهللا (ص) در كالم 
نوراني «اوتيت جوامعالكلم» بدان اشـــاره كرده است: 
«فوضع الكف بين الكتفين هو اإلشاره إلى كون الكمال 
من باب المعرفه و تمامها هو القيام باألمر بين األمرين 
بان يحقق و يحصل التنزيه في عين التشـــبيه و التشبيه 
في عين التنزيه، كما هو مقتضى المشرب الجامع، اعنى 
مشـــرب جامع الجوامع كما قال(ص): «أوتيت جوامع 

الكلم.»9 و اين تأويل مرحوم جلوه، تأويل شـــيرين و 
غريبي است به غريبي و شيريني تأويلهاي ابنعربي در 

فصوص و فتوحات.
اما بحث تشبيه در عين تنزيه و تنزيه در عين تشبيه 
يا امر بيناالمرين (كه گويي همان روايت مشهور شيعه 
است در جمع بين جبر و اختيار) چيست؟ و ابنعربي 
در كدام يك از آثار خود تقرير متفاوتي از متكلمان و 

حكما در باب آنها دارد؟ 

ميدانيـــم كه متكلمان، تنزيه را متعالي دانســـتن 
حضرت حق از هر وصف و حّدي ميدانند، بنا به اين 
برهان كه: صفاتي كه با آنها خداوند را وصف ميكنيم يا 

برگرفته از محّدثات است يا سلب آن صفات 
به عبارت روشنتر وقتي ميگوييم خداوند رحيم 
است اين صفت را از امور حادث گرفتهايم و يا نفي آن 
صفت از حادث را اراده كردهايم. چه ايجابي و چه سلبي 
نميتوان اين اتصاف را نســـبت به خداوند به كار برد. 
زيرا اگر از امور ايجابي محدثات بگوييم حق را در حدِّ

يك امر محّدثه تنزل دادهايم كه محال است و اگر سلب 
كنيم به تعبير ابوالعالء عفيفي، در اصل وصفي نكردهايم. 
بنابراين بهتر است از حدِّ و وصف خداوند بپرهيزيم و 
ا  ِ َعمَّ او را از هر حد و وصفي منزه بدانيم. ُســـبَْحاَناهللاَّ

يَِصُفوَن. (صافات، 159)
َكِمثْلِهِ َشْيٌء» (شوري، 11)  معتزله با تأكيد بر «لَيَْس
تنزيـــه مطلق را پذيرفته و الجرم آنچه در قرآن تحت 
عنوان صفات حضرت حق تعالي بيان شـــده است را 
تأويل مينمايند. در مقابل اهل تشـــبيه، به ظاهر آيات 
قرآن استناد كرده و آيات تمثيلي و تجسيمي را حقيقت 
انگاشتهاند مثًال آياتي چون: «َو َما َرَميَْت إِْذ َرَميَْت َولَِكنَّ

َ َرَمي»؛ و چون [ريگ يا تير به سوى آنان] افكندى  اهللاَّ
ِ َفْوَق تو نيفكندى بلكه خدا افكند (انفال، 17) يا «يَُد اهللاَّ
أَيِْديهِْم»؛ دست خدا باالى دستهاى آنان است (فتح10) 
ُ َقْوَل الَّتِي تَُجادِلَُك فِي َزْوِجَها َو تَْشتَِكي  و يا «َقْد َسِمَع اهللاَّ

بَِصيٌر»؛  يٌع َســـمِ َ اهللاَّ تََحاُوَرُكَما إِنَّ ُع يَْســـمَ ُ اهللاَّ َو ِ إِلَى اهللاَّ
خدا گفتار [زنى] را كه درباره شوهرش با تو گفتگو و 
به خدا شكايت ميكرد شنيد و خدا گفتوگوى شما 
را مىشنود، زيرا خدا شنواى بيناست (مجادله، ه) يا «َو
لِتُْصنََع َعَلى َعيْنِي»؛ تا در برابر چشـــم من پرورشيابي 
(طه،40). اهل تشبيه ميگويند در اين آيات، تشبيه حق 
به محســـوس رخ داده و اين معنا قابل انكار نيســـت 
(گرچه از اعتقاد به تجسم ميگريزند و معتقدند خداوند 

به اين صفات متصف ميشود ولي به گونهاي كه براي 
ما قابل شناخت نيست).10

اما ابنعربي تنزيه و تشبيه را به تعبير مفسران و 
شارحان نظراتش به اطالق و تقييد معنا كرده است. از 
ديـــدگاه او تنزيه يعني لحاظ حق به ذات مطلقش. در 
اين وجه، حضرت حق از هر وصف و حّد و تقييدي 
بيرون اســـت و به عبارتي اطالق مطلق دارد، تنزيه از 

ديدگاه شيخ اكبر به همين معناست.
امـــا از ديدگاه ابنعربي، خداوند به وجهي ديگر 
مشبه است؛ يعني چون در قرآن بيان ميشود او سميع و 
بصير است (يعني ميشنود و ميبيند)، گرچه اين ديدن 
و شنيدن عين ديدن و شنيدن مخلوقات نيست، اما قطعًا
به اين معنا هســـت كه «او در صورت هر كس و هر 
چيز كه ميشنود و هر كس و هر چيز كه ميبيند تجّلي 
ميكند يا به اين معنا كه او جوهر هر چيزي است كه 

ميشنود و ميبيند.»11
اين تفسيرِ ابنعربي اتكاي كامل بر تفسير ويژه او 
در باب هستي دارد. چنانكه ميدانيم در دستگاه حكمي 
و نظـــري او حق دو وجه دارد: وجهي ظاهر و وجهي 
باطن، وجهي كه رب اســـت و وجهي كه خلق است، 

وجهي داراي وحدت و وجهي صورت كثرت .
بنابراين ديدگاه او در باب تشبيه و تنزيه نيز چيزي 
جز همان قاعده كلي حاكم بر انديشـــه و اعتقادات او 
نيست. از ديدگاه ابنعربي، خداوند در مقام ذات، منزه 
مطلق اســـت و در مقام صفات، مشبه به خلق. و اين 
همان است كه او آن را تشبيه در عين تنزيه و تنزيه در 
عين تشبيه مينامد. شيخ اكبر در فصوصالحكم، فص 
سوم (فص نوحي) به بحث در اين باب (تشبيه و تنزيه) 
پرداخته است. وي در همان ابتدا مفهوم تنزيه (به همان 
معنايي كه برخي ذكر ميكنند) را در نزد اهل حقيقت، 
عين تحديد و تقييد دانسته و شخص قائل به تنزيه در 
اين عرصه را جاهل و بيادب ميداند: «اعلم أيدك  اهللا 
بروح منه أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب اإللهي 
عين التحديد و التقييد. فالمنزه إما جاهل و إما صاحب 
سوء أدب.»12 شيخ در شرح اين بيادبي تصريح ميكند 
اگر كسي قائل به تنزيه شود و در اين مقام توقف كند 

با بيادبي، حق تعالي و رسوالنـ  صلواتاهللا عليهمـ  را 
نادانسته تكذيب نموده، زيرا به بخشي از حقيقت ايمان 

آورده و به بخش ديگر كافر شده است. 
توضيح اين عبارت ابنعربي، بنابر گفته شارحان 
فصوصالحكم، اين است كه تنزيه يا از نقايص امكاني 
نقايص امكاني است و هم از كماالت  است يا هم از
انساني، كه هر دوي آن نزد اهل كشف و شهود موجب 
تجديد و تقييد جناب الهي است، زيرا كسي كه حق را 
اينگونه تنزيه ميكند او را از همه موجودات جدا كرده، 
ظهـــور او را به برخي از مظاهرش، كه مقتضي تنزيه 
اســـت، منحصر ميسازد و از ديگر مظاهر، كه مقتضي 
تشـــبيه اســـت، مانند حيات و علم و اراده و قدرت و 
سمع و بصر سلب ميكند؛ در حاليكه همه موجودات 
شـــئونات خود مظاهر حقاند و حق در ايشان  در همه
و بر ايشـــان متجّلي است، يعني اين خداوند است كه 
در نقاب صور كائنات ظاهر گشته و در حجاب تمثال 

مكّونات تجّلي كرده است.»13
از ديدگاه ابنعربي، حق چون در شـــرايع ظاهر 
ميشود گاه از منظر فهم عموم است و گاه فهم خصوص. 
فهم عموم همان درك اول از لفظ است و فهم خصوص 
به وجوه مختلف معنايي لفظ بازميگردد. اين كالم مبنايي 
است براي ورود به يك بحث بنيادي كه حق در هر خلقي 
ظهـــوري خاص دارد: «ان للحق في كل خلق ظهورا.» 
بـــه عنوان مثال آن كس كه عالم را مجالي ظهور حق 
ميداند همزمان روح عالم را خدا دانسته و او را باطن 
عالم ميانگارد. قصد ابنعربي از اين بحث استنتاجي، 
چنين است كه درك يك شيء معادل حد خوردن آن 
شيء است. به عبارتي تا حد نخورد درك نميشود و 
از سوي ديگر اگر درك شد يعني حد خورده و محدود 
شده است. حال اگر عالم اسم ظاهر حق باشد، سؤال 
اين اســـت آيا درك همة ُصورِ عالم ممكن است؟ آيا 
امكان احاطه به تمامي ُصور عالم هست؟ طبيعي است 
كه خير. پس در نتيجه، حد، حق شناخته نميشود، زيرا 
تكرار ميكنيم عالم با تمامي ُصور خود اسم ظاهر خداوند 
است و چون تمامي ُصور عالم شناخته نميشود پس 
حق در حقيقت ذاتي خود، قابل شناسايي نيست.  اين 
معنا بيانگر تنزيه حضرت حق است از منظر ابنعربي. از 
سوي ديگر اگر كسي حق را به امري محسوس تشبيه 
كند، وي را مقيد كرده و به حقيقت او را نشناخته است. 
از ديدگاه ابنعربي در شناخت و معرفت حق ميبايست 
بين تنزيه و تشبيه جمع كرده و در هر دو وجه او را به 
صورت اجمال توصيف نمود، زيرا در سطور فوق بيان 
كرديم شـــناخت حق به صورت تفصيل ممكن نيست 
(زيرا تمامي صور حق در عالم ظاهر قابل شناســـايي 
نيست) اما هم در مقام تشبيه و هم در عين حال تنزيه، 

به نحو اجمال ممكن است.
ابياتي كه ابنعربي پس از بيان اين معاني ميآورد 
شرح ديدگاه او در تشبيه در عين تنزيه و تنزيه در عين 
تشـــبيه يا همان بيناالمريني است كه مرحوم جلوه از 

بينالكتفين گرفته بود:
يِه َفإن ُقلَت بِالتَّنزِيِه ُكنَت ُمَقيََّدا َو إن ُقلَت بِالتَّشـــبِ

َدا ُكنَت ُمَحدَّ
و اگر تو قائل به تنزيه شوي (يعني خدا را از عالم 
وجود، جدا بداني) در اينصورت او را مقيّد كردهاي به 
موجودي خارج از موجودات؛ (و اين غلط است) واگر 
قائل به تشبيه شوي (يعني خدا را فقط در عالم موجودات 
بداني) در اينصورت ذات او را محدود به حدود اين 

وجود نمودهاي (و اين هم غلط است).
َدا َو ُكنَت إَماماً فِي  َو إن ُقلَت بِاألمَريِن ُكنَت ُمَسدِّ

الَمَعارِِف َسيَِّدا
و اما اگر قائل به هر دو شـــوي (هم تنزيه و هم 
تشبيه يعني خداوند را به اعتبار ذات، بسيط و منزه از 
جميع اسماء و صفات و موجودات و تعيّنات بداني؛ و 
به اعتبار ظهور و واحديت، در همه موجودات بداني) در 
اين صورت كار استوار و درستي نمودي؛ و در معارف 

الهيه، سرور و ساالر گرديدهاي!
َفَمن َقاَل بِاالشـــَفاِع َكاَن ُمشرَِكا َو َمن َقاَل بِاإلفَرادِ

َدا َكاَن ُمَوحِّ
بنابراين كسي كه قائل شود؛ خداوند قابليت جدايي
از موجودات را دارد؛ و به تنزيه صرف بگرايد؛ و يا وي را
فقط در موجودات بنگرد، و از مقام احديت ذات، صرف
نظر كند؛ و به تشبيه محض مقيد شود؛ به خداوند شرك
آورده است؛ و غير او را كه موجودات باشند، شريك او
قرار داده است و كسي كه قائل به يگانگي و فرد بودن

و عدم اشتراك بشود پس او موّحد است.
َفإيَّاَك َو التَّشـــبِيَه إن ُكنَت ثَانِيَا َوَ إيِّاَك َو التَّنزِيِه

إن ُكنَت ُمفرَِدا
پس بر حذر باش از شبيه قراردادن خداوند به چيزي،
اگر تو قائل به دوئيت و اثنينيّت هستي! كه مبادا غير او
را كه حادث است؛ و فائض از ناحيه اوست، با خود او،
در صفات الزمه وجود، شبيه قرار دهي! (و ظالل مستعار
راب را وجود حقيقي وي پنداري!) و برحذر باش كالسَّ
از تنزيه صرف و جدا كردن او را از عالم آثار و تعيّنات،
اگر قائل به وحدانيت او ميباشي! (زيرا كه توحيد وي با
انعزال حقيقت او و ذات او، از عالم آثار و تعيّنات خارجي،

و از عالم اسماء و صفات او، مباينت دارد).
َفَمـــا أنـــَت ُهو! بَل أنت ُهو وتراُه فِي َعيِن االُُمورِ

ُمَقيَِّدا14 َو حًا ُمَسرِّ
بنابراين، تو آن ذات متعالي نيستي! (زيرا كه داراي
تقيّد و تعيّن هستي و ممكنالوجود و محتاج ميباشي)
و از طرفي هم همان ذات هستي (زيرا كه در حقيقت،
عين او و هويت ظاهره او در صفات او، و در مرتبهاي
از مراتب وجود او ميباشي؛ و ذاتت و صفاتت بازگشت
به او دارد) و در اينصورت تو حق را در عين اشـــياء
مييابـــي، وقتي كه وجود او را در عين تعيّنات مطلق

بگذاري! و در مراتب ظهورات، مقيّد نموده باشي!
ابنعربي سپس در تأييد اين نظر خويش به تأويل
شگفتي از يكي از مشهورترين فرازهاي قرآن ميپردازد
تا تكيهگاه اصلي او در نفي مطلق تنزيه و نيز نفي مطلق
تشبيه يا به عبارتي بيناالمرين باشد يا همان تنزيه در

عين تشبيه و تشبيه در عين تنزيه.
َكِمثْلِهِ َشْيٌء اين فراز مشـــهور چيزي جز «لَيَْس
ِميُع الْبَِصيُر» نيست. از ديدگاه قائالن به تنزيه َوُهَو السَّ
اين فراز قرآني بيّنترين حّجت در تأييد تنزيه اســـت.
اما از ديدگاه ابنعربي، وجهي از اين فراز تنزيه و وجه
ديگرش تشـــبيه است، همان جمع تشبيه و تنزيه. اما
َكِمثْلِهِ َشـــْيٌء.» در نگاه اول تنزيه است چگونه؟ «لَيَْس
ِميُع الْبَِصيُر» تشبيه است. اما وي و ادامه آن «َو ُهَو السَّ
ديدگاه شگفِت ديگري دارد. از ديدگاه او، خداوند در
بيان «ليس كمثله شيء» هم تشبيه كرده و هم دوگويي
و در عين حال با بيان «هو السميع و البصير» هم تنزيه
كرده و هم يگانهگويي: قال اهللا تعالى: «ليس كمثله شيء»
فنزه، «و هو الســـميع البصير» فشبه. و قال تعالى «ليس
كمثله شيء» فشبه و ثنى، «و هو السميع البصير» فنزه و
أفرد.... «ليس كمثله شيء» يجمع األمرين في أمر واحد.
فلو أن نوحا يأتي بمثل هذه اآليه لفظا أجابوه، فإنه شبه

و نزه في آيه واحده، بل في نصف آيه.»15
َكِمثْلِِه چگونه؟ ابنعربي معتقد است اگر در «لَيَْس
َشْيٌء»، حرف «ك» را زائد بدانيم، در اين صورت ميشود
هيچ چيزي مانند او نيست كه عين تنزيه است، اما مگر
ميشود حرفي در قرآن زائد باشد؟ بنابراين ميشود هيچ
چيزي هماننِد مثل او نيست و اين عين تشبيه است. «زيرا
كه براي خدا اثبات مثل و نفي مثِل مثل ميكند و اينكه
ِميُع الْبَِصيُر» تنزيه است [برخالف بيان داشت: «َو ُهَو السَّ
رأي آناني كه اين فراز را دال بر تشبيه گرفتند]؛ يعني
تنها اوست كهـ  در صورت تمام كساني كه ميشنوند
و ميبينندـ  ميشنود و ميبيند. پس به نظر ابنعربي آيه

در هر دو حالت، جامع تنزيه و تشبيه است.16
پس از آن، ابنعربي به شـــرِح شـــگفِت دعوِت
نوح پرداخته و او را از دعوتكنندگان تنزيهي به حق
ميشـــمارد و عّلت فرار مردم از دعوت نوح را همين
وجه تنزيهي دعوت او ميداند كه سبب دوري و عدم

درك حق نزد مردم شد. 
بقيه در صفحه 9
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تحريم پتروشيمى، اشتباه استراتژيك
تحريم پتروشيمى؛ صنعت تحريم ناپذير

آنچه در پى آمده اســت نگاهى دارد 
به تحريم ناپذير بودن صنعت پتروشــيمى 
ايــران كه بخش اول آن را ديروز مالحظه 
كرديــد و اينــك بخش و دوم و پايانى را 

مى خوانيد:
***

عباس شعرىمقدم مديرعامل شركت ملى 
صنايع پتروشيمى در دولت يازدهم هم با اشاره به 
اينكه محصوالت پتروشيمى ايران به راحتى قابل 
شناســــايى نيست، اظهار مى دارد: قطعا مسئوالن 
صنعت پتروشــــيمى راهكارهايى را در اين زمينه 
انديشيدهاند. اينكه منتظر باشيم صنعت پتروشيمى 
ايران مانند صنعت نفت تحريم شــــود، اشــــتباه 
استراتژيك آمريكايىهاست زيرا صنعت پتروشيمى 

ايران به راحتى قابل تحريم نيست.
همچنين عبدالحســــين بيــــات مديرعامل 
شــــركت ملى صنايع پتروشيمى در دولت دهم 
با اشــــاره به اعمال تحريم هاى جديد آمريكا بر 
صنعت پتروشيمى ايران مى گويد: ماهيت صنعت 
پتروشيمى به گونهاى است كه قابل تحريم نيست 
و نه تنها اين موضوع در صنعت پتروشيمى ايران 
صادق است بلكه به طور كلى صنعت پتروشيمى 

در هيچ كشورى قابل تحريم نيست.
وى با اشــــاره به دوره پيش تحريم هاى 
پتروشيمى مى افزايد: در آن دوره ايران محصوالت 
پتروشيمى را به فروش مىرساند اما كمى سختى 
كار بيشتر شده بود؛ با اين حال در آن شرايط هم 

محصوالت پتروشيمى ايران صادر مىشد.
مديرعامل اســــبق شــــركت ملى صنايع 
پتروشــــيمى تصريح مى كند:مسئوليت توليد و 
فروش محصوالت پتروشــــيمى در اختيار بخش 
خصوصى است بنابراين مى توان به دليل چابكى 
بخش خصوصى اميــــدوار بود كه محصوالت 
توليد شده به راحتى صادر شود؛ طبعا از تجارب 
گذشته هم در اين زمينه درس گرفته مىشود و 
ايــــن تجارب مانع از اختالل جدى در صادرات 
محصوالت پتروشيمى شد كه خوشبختانه اين كار 

از عهده بخش خصوصى بر خواهد آمد.
وى با تاكيد براين كه بايد به فرمايشــــات 
مقام معظم رهبرى در صادرات غير نفتى توجه 
ويژه شود، تصريح مى كند: اگر برنامه ريزى ما 
به اين سمت حركت مى كرد كه زنجيره ارزش 
را تا آخرين حلقه ايجاد مى كرديم امروز ديگر 
دغدغه تحريم را نداشتيم و راحت تر مى توانستيم 

محصوالت نهايى را صادر كنيم.
به گفته بيات، در شرايط فعلى كه ايران هنوز 
زنجيره ارزش را تكميل نكرده است، تقاضا براى 
محصوالت پتروشــــيمى بيشتر از توليد و عرضه 
اســــت و به همين دليل شركتهاى توليدكننده 
محصوالت نهايــــى به دنبال خريد محصوالت 
پتروشــــيمى حتى به صورت خام هستند و هيچ 
كشــــورى نمى تواند جاى ايران را در اين بازار 
بگيرد.وى خاطرنشان مى كند:اين موضوع را هم 
آمريكايى ها مى دانند و تنها از اين موضوع به 
دنبال منافع سياسى خود هستند زيرا در شرايط 
تحريم گذشــــته كه از سوى سازمان ملل اعمال 
شده بود توانستيم محصوالت خود را بفروشيم 
و اكنون كه فقط تحريم هاى آمريكا مطرح است 

شرايط سخت تر از گذشته نيست.
مديرعامل اسبق شركت ملى صنايع پتروشيمى 

همچنين در پاسخ به اينكه خريد تجهيزات مختص 
صنعت پتروشيمى در اين شرايط چگونه خواهد 
بود، جواب مى دهد: اگر روابط ما با دوستان و 
هم پيمانان خود حفظ شـــود مى توانيم در اين 
شرايط تجهيزاتى كه امكان توليد در داخل وجود 
ندارد را وارد كنيم و تجهيزاتى كه در داخل بومى 
سازى شده اند را به راحتى بدون نياز به خروج ارز 
از كشور مورد استفاده قرار دهيم.به گفته رضا اميرى 
مديرعامل سابق شركت پتروشيمى بندرامام،  ايران 
مىتواند با تكيه بر صادرات محصوالت پليمرى 
از طريق زمينى آسيب تحريمهاى پتروشيمى را به 
حداقل برساند.اميرى با اشاره به تنوع محصوالت 
پليمـــرى و امكان صادرات زمينـــى آن، ادامه 

مى دهد: در تحريمهاى گذشته هم ايران از قابليت 
كشورهاى همســـايه و بازار اين كشورها براى 
صادرات محصوالت پتروشيمى استفاده كرده و 
مى تواند از اين فرصت بهره ببرد. وى افزود: بازار 
افغانستان و عراق هميشه براى ايران مغتنم بوده 
بنابراين مى توان مانند گذشته از آن استفاده كرد و 

محصوالت را زمينى به اين كشورها فرستاد.
به جرات مى توان گفت يكى از مشكالت 
بخش پتروشـــيمى در دوران تحريم موضوع نقل 
و انتقاالت ارزى است هرچند قبل از تحريم ها 
هـــم در زمينه نقل و انتقاالت از طريق بانك ها
مشكالتى وجود داشت كه بارها مسئوالن انجمن 
صنفى كارفرمايان پتروشيمى نسبت به اين موضوع 
گلـــه كرده بودند.اكنون هـــم كه دوباره صنعت 
پتروشيمى ايران دچار تحريم شده است شرايط 
ســـخت تر از گذشته خواهد شد و قطعا هزينه 
نقـــل و انتقاالت مالى افزايش ميابد اما باز با اين 
وضع نبايد نگران ورود وجوه ارزى به كشـــور 
بود زيرا حجم ارز پتروشيمى به مراتب كمتر از 
ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز اســـت.

در اين ميان به نظر مى رسد مهمترين مشكالت 
صنعت پتروشيمى ايران در شرايط تحريم مربوط 
به خوراك مايع اســـت كه به داليلى نتوانسته در 
چارچوب زنجيره ارزش تكميل شود.محمد مهدى 
مرادنژاد كارشناس صنعت پتروشيمى با طرح اين 
پرسش كه چرا در طول سالهاى گذشته در بخش 

LPGو متانولها نتوانستيم زنجيره ارزش را توسعه 
دهيم، مى گويد:قطعا سياستگذارى دولتهاى ما 
به اين ســـمت بوده است كه LPGرا به صورت 
خام صادر كنند، در صورتى كه عربســـتانىها از 
25ميليون تن محصول LPGخود 18تا 19ميليون 
تن را در داخل كشور فرآورى مىكنند، اما ايران 
از محصـــول توليدى خود در اين شـــاخه فقط 
2/5ميليون تن را در داخل مصرف مىكند كه البته 

متانول هم چنين شرايطى دارد.
وى تاكيد مى كند: اگر بخواهيم تحريمها را 
مديريت كنيم بايد LPGبيشترى را در داخل كشور 
تبديل به فراورده و زنجيره ارزش مىكرديم، اما 
سياستگذارىها و سناريوهايى كه دولتها وضع 

كرده بودند موجب مىشد تا LPGبيشتر صادر 
شود؛ البته آنها هم مدعى بودند دانش فنى تبديل 
LPGبه زنجيره ارزش در داخل كشــــور وجود 
ندارد، اما من مىگويم علت آنكه اين محصول 
پتروشيمى در داخل كشور تبديل به زنجيره ارزش 
نشد، فقط به دليل قيمتگذارىهايى بود كه انجام 
مىشد و عمال براى سرمايهگذار صرفه اقتصادى 
نداشــــت كه LPGرا در داخل كشور تبديل به 
فراوردهها و محصوالت باكيفيت كند، به همين 
دليل پتروشيمىها ترجيح مىدادند اين محصول 
خود را به صورت خام و بدون دردســــر صادر 
كنند.مرادنژاد با تاكيد بر اينكه سال گذشته وقتى 
نفت و ميعانات گازى ايران از سوى آمريكا تحريم 
شد، صادرات LPG ايران هم شديدا دچار مشكل 
شــــد، اضاه مى كند: آمريكايىها آن زمان اسمى 
از LPGنبرده بودند، اما خودبهخود شركتهاى 
خريدار اين محصول نمىتوانستند به ايران بيايند 
و اين محصول را خريدارى كنند و ما ضربهاى 
از اين بابت در اينجا خورديم و مجبور شــــديم 
LPGتوليدى خود را به شــــبكه سراسرى تزريق 
كنيم و بسوزانيم كه عمال 500تا 600ميليون دالر 

از درآمد خود را از دست داديم.
 اين كارشــــناس صنعت پتروشيمى گفت: 
اكنون كه بحث تحريم پتروشــــيمى مطرح شده، 
مــــا مىتوانيم به دليــــل گريدهاى باال تحريمها 
را بىاثــــر كنيــــم و حتى با تخفيف محصوالت 

LPG خود را بفروشــــيم كه هماكنون محصول
پتروشــــيمىهاى ما با منفى 150دالر ارزانتر از 
LPGتوليدى عربســــتان عرضه مىشود، اما اگر 
مىتوانســــتيم آن را در داخل تبديل به فرآورده 
و محصــــول بهتر كنيم ديگر الزم نبود كه نگران 

وضعيت LPGدر كشور باشيم.
همانطور كه گفته شــــد، نه تنها تحريم و 
حذف پتروشــــيمى ايران از بازارهاى بين المللى 
غير ممكن اســــت، بلكه تحريم اين صنعت به 
معناى حذف آن از اقتصاد داخل نيست. درواقع 
درصورت وقوع محدوديتهاى ناشى از تحريم، 
محصوالت پتروشيمى در داخل كشور براى رفع 

نيازهاى داخلى عرضه خواهد شد.
عليرغم اين موضوع طبق سنت اقتصاددانان 
مىتوان به صورت فرضى اثرات حذف پتروشيمى 
از اقتصاد را برآورد كرد. در يكى از مطالعات انجام 
شده با اين مضمون نتايج نشان مىدهد كه حذف 
كامل بخش ساخت مواد و محصوالت شيميايى 
از ميان بخشهاى اقتصادى باعث كاهش نسبى 
3/88درصدى ســــتانده كل اقتصاد مىشود و از 
اين منظر رتبه ششم را درميان 71بخش اقتصادى 
به خود اختصاص مىدهد.همچنين در صورت 
حذف بخش ساخت مواد شيميايى و محصوالت 
شــــيميايى به عنوان عرضه كننده نهاده به ساير 
بخشها و تقاضاكننده نهاده از ديگر بخشها به 
طور مجزا، به ترتيب در جايگاه پنجم و ششــــم 
قرار مىگيرد.مقايسه پيوند پسين و پيشين بخش 
پتروشيمى هم نشان مىدهد كه اين بخش پيوند 
پيشين قوىترى نسبت به پيوند پسين خود دارد و 
در واقع ارتباط قوىترى با بخشهاى پايين دستى 
خود داشته و بيش از اينكه خريدار محصوالت 
واســــطه ساير بخشها باشد، به عنوان فروشنده 
محصوالت واســــطه خود به ساير بخشها در 
اقتصاد ملى فعاليت مىكند.طبق نظر كارشناسان، 
با توجه به اينكه حجم توليدات پتروشيمى ايران 
رقمى قابلتوجه بوده و سال هاست كه بخشى از 
مصرفكنندگان بين المللى به توليدات پتروشيمى 
ايران وابسته هستند، توليدات پتروشيمى ايران در 
بازار جهانى به اين سادگى قابل جايگزينى نيست.
درواقع صاحبنظران بر اين باورند همانطور كه در 
زمينه پااليشگاهها و مصرف نفتخام، تغيير مبدأ 
تأمين نفت خام بهسادگى امكانپذير نيست، اين 
كار در صنعت پتروشيمى بهمراتب سختتر بوده 
و هزينههــــاى زيادى را تحميل مىكند. نمىتوان 
بــــه راحتى از يــــك كارخانه توليد محصوالت 
پايين دســــتى پتروشيمى خواست كه مبدأ تأمين 
محصوالت پتروشيمى پايه را تغيير دهد. به عالوه، 
تنوع بازار صادراتى پتروشــــيمى ايران بسيار باال 
بوده و بيش از 250تا 300گريد مختلف محصول 
پتروشيمى به بخش قابل توجهى از جهان صادر 
مىشود. بنابر اين يكى از عمده ترين داليل سخت 
و غيرممكن شدن مسير تحريم پتروشيمى از نظر 

كارشناسان همين است.
همچنين، به دليل رشد و توسعه فناورىهاى 
نوين، بازار جهانى پتروشيمى روز به روز گستردهتر 
مىشود و به همين خاطر، مديريت و نظارت بر 
فرايند اعمال تحريمها در چنين سطح گستردهاى 

به راحتى امكان پذير نخواهد بود.
در تهيه اين مطلب از گزارش خبرگزارى هاى
 ايرنا،فارس و مهر استفاده شده است

اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران           

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

مهركامپارس
رادياتورايران
داروييلقمان

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
تامين سرمايه لوتوس پارسيان

پتروشيميخارك
پتروشيميآبادان

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
تجارت بانك

نوسازيوساختمانتهران
معدني وصنعتي گلگهر

سرمايهگذاريمليايران
توسعهمعادنوفلزات
گروه صنعتي پاكشو

كشاورزيودامپروريمگسال
سرمايهگذاريتوسعهملي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
سرمايهگذاريسايپا

سيمانفارسوخوزستان
نفتپارس

توسعهشهريتوسگستر
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

صنايع سيمان دشتستان
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

فوالداميركبيركاشان
سيمانشرق

گروه صنعتي پاكشو
صنايعجوشكابيزد

موتوژن
خاورميانه بانك

پااليش نفت بندرعباس
دودهصنعتيپارس

نساجيبروجرد
گروه دارويي سبحان

صنايعكاغذسازيكاوه
سيمانفارس

پرداخت الكترونيك سامان كيش
پتروشيمي پارس

كمباينسازيايران
پااليش نفت تهران

فوالدخراسان
سيمانشاهرود

پااليش نفت تهران
سرمايه گذاري اعتبارايران

ماشينسازينيرومحركه
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

چرخشگر
توسعه معدني وصنعتي صبانور

سرمايهگذاريسپه
معدنيوصنعتيچادرملو

تراكتورسازيايران
سيمانداراب

عمرانوتوسعهفارس
پارسخزر

تامين سرمايه نوين
آسان پرداخت پرشين

نفت سپاهان
پتروشيمي پرديس

پتروشيمي شازند
پااليش نفت اصفهان

واسپاري ملت
گسترش نفت وگازپارسيان

سرمايهگذاريشاهد
بيمه ملت

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
بيمه ما

فوالدمباركه اصفهان
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

قندنيشابور
مليصنايعمسايران  

آلومراد
صنايعشيمياييسينا

بانك صادرات ايران
داروسازيكوثر

قندلرستان
سيماندورود

پارسدارو
سرمايهگذاريآتيهدماوند
صنايعكاشيوسراميك سينا

شيشهوگاز
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

سرمايه گذاري خوارزمي
جامدارو

شهد
سرمايه گذاري پرديس

پمپسازيايران
كاشيالوند

افست
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

ليزينگ رايانسايپا
معدني وصنعتي گلگهر

حفاري شمال
سيمانخاش

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
معادنبافق

ايرانمرينوس
صنايعريختهگريايران

داروپخش(هلدينگ)
داروسازيفارابي
رينگسازيمشهد

سيمانكرمان
گروهصنعتيسپاهان

سرمايهگذاري صنعتنفت  
سيمانغرب

داروييلقمان

پارسسويچ
كشتوصنعتچينچين

داروسازيزهراوي
معدنيامالحايران

گروه دارويي بركت
لنتترمزايران

سپنتا
سازهپويش

داروسازيسينا
بهنوشايران
سيمانبهبهان

صنايعخاكچينيايران
قندثابتخراسان
به پرداخت ملت
بيسكويتگرجي

فراوردههاينسوزايران
شركت ارتباطات سيارايران

داروسازيروزدارو
گروه دارويي بركت

داروسازيجابرابنحيان
فوالدآلياژي ايران

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
ليزينگخودروغدير
سامانگستراصفهان

بانك كارآفرين
سرمايهگذارينيرو

سرمايهگذاريبوعلي
س.صنايعشيمياييايران

بيمه دانا
سيمانهگمتان

بينالملليمحصوالتپارس
محورسازانايرانخودرو

كويرتاير
نوردآلومينيوم

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

سيمانقائن
مخابرات ايران

بيمه پارسيان
آبسال

توليدي چدن سازان
مليسربورويايران

توليديمهرام
كنترلخوردگيتكينكو

ملت بانك
تايدواترخاورميانه

توسعهمعادنوفلزات
توليديكاشيتكسرام

گروه مپنا(سهامي عام)
معدنيدماوند

فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
دادهپردازيايران

بيمه آسيا
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

نيروكلر
بيمه البرز

سيمانشمال
الكتريك خودروشرق

كارتنايران
پاسارگاد بانك

سينا بانك
كنترلخوردگيتكينكو

گروه توسعه صنعتي ايران
صنعتيآما

قندمرودشت
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

همكاران سيستم
تكنوتار

قندهكمتان
پتروشيمي جم

گروهصنايعبهشهرايران
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
نوردوقطعاتفوالدي

آلومينيومايران
كاشيوسراميك حافظ

فرآوردههاينسوزپارس
ايركاپارت صنعت

گلوكوزان
گلتاش

قطعاتاتومبيلايران
پتروشيمي خراسان

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
بانك اقتصادنوين

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
سيمان فارس نو

بانك پارسيان
سرمايه گذاري ساختمان ايران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
درخشانتهران

پگاهآذربايجانغربي
نفتپارس

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
ليزينگ ايرانيان

تامين سرمايه لوتوس پارسيان
ايران پست بانك

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
ايرانخودرو

باما
تامين سرمايه اميد

فنرسازيخاور
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

پااليش نفت تبريز
سيمان فارس نو

توسعهمعادنرويايران
پتروشيميشيراز
پتروشيمي مبين

سرمايه گذاري شفادارو
ذغالسنگنگينطبس

سيمانخزر
سيمانسپاهان

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
فرآوريموادمعدنيايران

الميران
زامياد

لعابيران
مسشهيدباهنر

گروهبهمن
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

شيشههمدان
سرمايه گذاري دارويي تامين

ليزينگصنعتومعدن
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

البرزدارو
نيرومحركه

سرمايه گذاري صدرتامين
المپپارسشهاب

سيمانسفيدنيريز
سيماناروميه

سايپا
فنرسازيزر

كارخانجاتقندقزوين
خدماتانفورماتيك 

سيمانآرتااردبيل
ايراندارو

لبنياتكالبر
پارسخودرو

داروسازيابوريحان
سرمايهگذاريصنعتبيمه

سيمانخزر
سيمانمازندران

نفتبهران
پاكسان

پارسمينو
صنايعشيمياييفارس

كشتوصنعتپياذر
كربنايران

پارسالكتريك 
سيماناصفهان

توليدمواداوليهداروپخش
سايپاآذين

شيميداروئيداروپخش
دشتمرغاب

تامينماسهريختهگري
سبحان  دارو

فوالدكاوه جنوب كيش
آهنگريتراكتورسازيايران

ايرانارقام
كارخانجات توليدي شهيدقندي

لبنياتپاك
داروسازيامين

فرآوردههاينسوزآذر
پشمشيشهايران

فنرسازيزر
سيمانبهبهان

شهدايران
سيمانهرمزگان

صنايعآذرآب
ماشينسازياراك

سيمانتهران
ايرانترانسفو
شكرشاهرود
سرماآفرين

سيمانصوفيان
كاشيپارس

فوالدخوزستان
گروهصنعتيبوتان

بورس كاالي ايران
سايپاشيشه

سرمايه گذاري پارستوشه
كابلالبرز

حملونقلتوكا
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

سرمايهگذاريمسكن
پالسكوكار

بينالملليتوسعهساختمان
بورس اوراق بهادارتهران

پارسسرام
سراميك هايصنعتياردكان

سيمانبجنورد
داروييرازك
صنعتيبهشهر

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

مهندسينصيرماشين
نيروترانس

داروسازياكسير
سيمانايالم

ايرانتاير
صنايعالستيكيسهند

كارخانجاتداروپخش
سالمين

ايرانياساتايرورابر
توليدمحورخودرو

فيبرايران
مارگارين

پتروشيمي فجر
كارخانجاتداروپخش

سيمانصوفيان

6150
8531
10400
8391

10130
3860
1813

2274
37300
26300

1292
5438
8261
1734

3344
6270

12052
1930

3258
7090
4299

2676
17160
19996
4370

1609
1315

12049
14275
12387

5699
6625

1118
12599

5171
2151

3370
20300

9321
5841
5309
10500
21200

12371
13510
12261
2889
6990

43240
8236
7748
4560
5400

4877
8105

3148
7347
5409
10999
2680
16000
10187

9000
4020
1828

10235
6973
8650

6384
3051
12111
8229

18028
15750
3859
6479
5905
5153
6732
1446
2440
1536
9861

26250
7121

12440
16697

5869
5400
9570
6315
8730

18354
8839

12648
6658

13491
17182

7159
7570
2821
6999

10286
11790
1537

-110
-272

-99
-441

-453
-137

-64
-117

-983
-607

-29
-164
-230

-39
-115
-250

-458
-93
-49

-261
-180
-101

-641
214

-204
-28

-8
-413
-537
-651
-182

-348
-33

-516
-239
-126
-78

-592
-363

-211
-279
-317
-836
-455
-689
-645
-114

-264
-2275
-433
-407
-123
-230
-256
-426
-127

-386
-284
-372
-130
-799

-535
-300
-211

-91
-538
-366
-238
-336

-122
-637
-391
-948
-746
-203
-341
-310
-271

-235
-76

-128
-80

-519
-1034
-374
-272
-878
-158
-264
-283
-332
-447
-965
-465
-665
-350
-710
-904

-376
-398
-148

-368
-541
-730
-170

12442
29232
4754

49857
1356

58086
66470
44044
17307
13823
17501

20383
12167
14123
12043
16816
12155
5608
3038
6339
4740
2871

2334
7220
2701

1644
2386
10959
4776
5324
6521

2658
7774
4218
2213
5169

16007
2946
2169

25681
8354

16447
24376

9845
4288
9707

4288
5166
7230

48525
47824

5630
2867
5581

15835
1654
2561

3463
28233

1688
1865
6900

3394
5790

12584
3221

6672
4362
18902
13800
2774

1940
2456

18530
6120

11450
12701
3035

29835
9720

3134
17335

2078
4465

13250
10325

2350
6978
9422

28732
47340

4812
11590

20662
2284
2500
3701

8248
5687

14716
1762

12259
2855

22780
8000

1468
2717

441
3524

61
2766
3165
2097
824
658
833
970
579
672
573
800

578
267
144
301
225
136

111
332
128
78

113
521
227
253
208
126
370
200
105
197

762
140
103

1222
397
783
1160
468
204
462
204
246
169

2310
2277

268
136
265
754

64
121
51

1344
80
88

273
58
83

599
153
317
207
900

249
132

54
72

880
192

456
604

86
1420
462
149

377
54

212
528
491
111

235
448

1368
1162

-2
303
983

20
42

2
281
270

23
-9

222
34

195
166

2017
7512
5301
3962
2455

53995
1379
1580

440
1377
7150
4097

2775
43400

8500
2310
5070
1298

3470
9350
2746
2870

3334
2148

15512
1848

42500
22900
18400
3994

14447
5800

4037
5206
7009

15102
11828
41600

2017
7070

11800
2725
7068
2966
4560
2129
3220
5600
2570
4610

7968
3564
2695

35700
2230

15260
43204
16392

7610
10458

2150
4364

1500
3600
5311
2400

4350
1421
9997

4048
19480
35501

451
4670
8047
2165

16900
3341
7526
7350

31973
1353

13790
13824

1750
8000
6400
7100

3720
1371
4721
3870

17390
29310

40306
17311
1547

27800
17940

5100
4696
10000
5068
5000

3700

96
355

35
63
-3

1167
-2
16

5
18
68

195
81

985
152
101
94
40

-26
50

-63
49

158
16

-463
-32

85
483

-475
44
42
19

192
2

49
719
39

-102
96

-5
-227

66
-7

-45
-96

-2
109

-84
-23

3
-74
-42

-103
1138

6
-297
-298
-142

7
-77
-17

24
-14
-93
-100
-78
-32

4
-89
-80

-315
-1430

-4
-22
-11

-28
-238

-87
-207
-174
-815

-9
24

-265
-32

-236
-203
-110
-94
-19

-58
-162
-915
-721

-1324
-260

-60
-4

-434
-4

-136
-433
-166
-36

-137
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سال 
ساخت

شماره بدنه
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موتور

1
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ون
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سال 
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شماره 
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GTXi
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پرايد2
صبا 

GTXi
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آگهى تغييرات شركت شيرين شهد پارسيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 246605 و شناسه ملى 10102872468

سازمان ثبت اسنادوامالككشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443501)

آگهى تغييرات شركت جروند سهامى خاص 
به شماره ثبت 35700 و شناسه ملى 10100811190

سازمان ثبت اسنادوامالككشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443499)



88اخبار شهرستانها يكشنبه 26خرداد 1398ـ   12 شوال 1440 - 16 ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27305

قم؛ ميزبان برگزاري

 نمايشگاه ملي رسانه هاي ديجيتال  
قمـ  خبرنگار اطالعات: دوازدهمين نمايشـــگاه ملي رســـانه هاي 

ديجيتال به ميزباني قم برگزار مي شود.
سيدموسي حسيني كاشاني مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
قم در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: بايد از ظرفيت هاي فضاي 
مجازي براي رونق و توسعه كسب و كارهاي فرهنگي در فضاي مجازي 
استفاده كرد ونمايشگاه ملي رسانه هاي ديجيتال جهت تعامل ميان فعاالن 

فضاي مجازي و ايجاد نهضت توليد محتوا در فضاي مجازي است. 
وي ضمن بيان حضور ناشران و فعاالن برجسته كشوري در فضاي 
مجازي ادامه داد: در اين نمايشگاه سعي شده تا از حضور مخاطبان عام هم 
استفاده شود، اما مخاطبان خاص اين نمايشگاه، فعاالن حوزه فضاي مجازي 
براي ايجاد هم افزايي و عقد قرارداد همكاري ميان فعاالن اين حوزه براي 

توليد نرم افزارهاي اثرگذار است. 
او كتاب، چاپ و نشـــر را از ظرفيت ها و اولويت ها مهم استان قم 
دانســـت و ابراز كرد: برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي كتاب و اولين 
جشنواره مطبوعات ديني هم از جمله برنامه هايي است كه در سال جاري در 
قم برنامه ريزي شده است. وي با اشاره به استفاده بهينه از شعار سال در اين 
نمايشگاه گفت: با توجه به اينكه اين نمايشگاه در راستاي تحقق شعار سال 
است، در رونق كسب و كارهاي فرهنگي در سال رونق توليد مي تواند بسيار 
اثرگذار باشد و همچنين از ظرفيت هاي موجود مي توان به خوبي استفاده 
كرد. حسيني كاشاني در پايان با بيان ميزباني قم در دوازدهمين نمايشگاه 
ملي رسانه هاي ديجيتال اظهار داشت: اين نمايشگاه با مساعدت رسانه هاي 
ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان قم و مجمع ناشران اسالمي برگزار خواهد شد و آيين افتتاح، ساعت 
16 ســـه شنبه 28 خرداد و زمان برگزاري نمايشـــگاه از تاريخ 28 تا 31 
خردادماه به مدت چهار روز، در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي قم به 

منظور توسعه كسب و كارهاي فرهنگي در فضاي مجازي است. 

انجام 1806 مورد پايش زيست محيطي 

در صنايع استان قزوين  
قزوينـ  خبرنگار اطالعات: «سال گذشته 1806 مورد پايش زيست 

محيطي در بخش صنايع استان قزوين انجام شده است.» 
مدير كل حفاظت محيط زيســـت استان قزوين با اعالم اين خبر به 
وجود 4000 واحد صنعتي استان و لزوم توجه به محيط زيست انساني آن 
اشـــاره كرد و افزود: با توجه به وجود 15 شهرك و ناحيه صنعتي در اين 

استان، قزوين از قطب هاي صنعتي كشور به شمار مي آيد. 
حسن پسنديده يكي از وظايف اين ســـازمان را كنترل و نظارت 
آالينده هاي صنعتي اعالم كرد و افزود: از اين رو توجه به استاندارد هاي 

صنعتي در استان از اولويت هاي اصلي سازمان محيط زيست است. 
وي تاكيد كرد: پارســـال 499 مورد نمونه برداري پساب صنعتي در 
اســـتان انجام گرفت كه از اين تعداد 235 مورد باالتر از حد استاندارد 
گزارش شـــد. همچنين 84 مورد نمونه برداري منابع خروجي از لحاظ 
وضع كيفي هوا انجام شـــد كه 24 مورد آن استاندارد هاي الزم را رعايت 
نكرده بودند كه در صورت عدم همكاري موارد اعالم شده پس از سنجش 
و آناليز واحد توليدي، متخلفان به موجب قوانين و مقررات تحت پيگرد 
قانوني قرار مي گيرند. به گفته وي پارسال 15 واحد صنعتي به دليل عدم 

همكاري نسبت به رفع آاليندگي مشمول جرايم سنگين قرار گرفتند. 
  پســـنديده درباره ميزان آاليندگي نيروگاه شهيد رجايي هم گفت: 
سال گذشـــته 14 مورد سنجش براي كنترل آلودگي نيروگاه انجام شد و 
به صورت هفتگي هم ميزان و نوع ســـوخت مصرفي نيروگاه به سازمان 
اعالم مي شد كه در بررسي هاي انجام گرفته در اين مدت در اين نيروگاه 
88 درصد گاز طبيعي و 12 درصد هم از گازوئيل و مازوت براي سوخت 

استفاده شده است. 

خريد تضميني گندم كشاورزان استان گلستان
گرگانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ســــازمان جهادكشاورزي استان 
گلستان گفت: با پيگيري هاي به عمل آمده در سطوح ملي و استاني 175 
ميليارد و 400 ميليون تومان و بيش از 41 درصد وجه خريد تضميني گندم 
خريداري شده تا به امروز به كشاورزان استان گلستان پرداخت شده است.  

مختار مهاجر يادآور شــــد: از ابتداي شروع خريد تضميني گندم از 
كشاورزان استان گلستان تاكنون 343 هزار تن خريد تضميني اين محصول 
انجام شده است و اين كارهمچنان ادامه دارد و كشاورزان استان مي توانند 

محصوالت خود را به مراكز خريد تحويل دهند. 

كرمانـ   خبرنگار اطالعات: شوراي هماهنگي بزرگداشت دهه كرامت با 
حضور امام جمعه كرمان و جمعي از مسئوالن استان در دفتر نماينده ولي فقيه 
تشكيل جلسه داد. حجت االسالم والمسلمين حسن عليدادي سليماني نماينده 
ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمان در اين جلسه از سه موضوع براي تبديل 
اين دهه به جريان قدرتمند و قوي با ريشه هاي ماندگار ياد كرد و سپس به تبيين 
اين موضوعات پرداخت. وي نخستين محور مهم را فضاسازي و ظاهر شهر 
دانست و با بيان اين كه نمادهاي مذهبي با انسان حرف مي زند؛ افزود: معدل 
ما در ظاهر سازي شهر در مناسبت ها خوب نيست و قابل دفاع هم نيست؛ اگر 

غيرمسلماني در ماه رمضان وارد شهر شود نمي فهمد ماه رمضان است. 
عليدادي سليماني ادامه داد: بعضي از جريانات فرهنگي مختص انقالب 
نيست و قبل از آن هم بوده است. مانند دهه محرم، اما بعضي از مناسبت ها سابقه 
پرداختن به آن به بعد از انقالب و در سال هاي اخير برمي گردد كه دهه كرامت از 
جمله آنها است. او گفت: دهه كرامت اگر مي خواهد تبديل به جريان شود بايد 
از ظاهر شهر مشخص باشد. محور دوم محتوا است؛ زيرا دو خطر هميشه در 

محتواي حتي ديني وجود دارد و محتواي ما متناسب با هدف نيست. 
امام جمعه كرمان اين خطرات را شامل خرافات و الابالي گري دانست 
كه اولي حزن ها و دومي جشن ها را تهديد مي كند و اظهار داشت: در عزاداري 
كارهايي مي شود كه اصًال ربطي به دين ندارد مثل علم كشي كه منطق پشت 
آن نيســـت و اين موارد ضد تربيت و ضد فرهنگ است و پول خيّر و دولت 
را هم هدر مي دهيم  وي ادامه داد: به محض اينكه از نشاط جامعه مي گوييم، 
عده اي فكر مي كنند نشاط فقط همين چيزهاست در حالي كه   اينها الابالي گري 
و انحراف است و محتوا را آسيب مي زند پس اگر پيچ انحراف زياد است بايد 

قطع شود و اال بنايي گذاشته مي شود كه گناه ديني آن ادامه دارد. 
امام جمعه كرمان ظاهر مناسب و محتوا را دو مقدمه مهم براي عمق دادن 
مناســـب به يك جريان دانست كه بايد اين اتفاق بيفتد و تأكيد كرد: اين سه 
را مهندسي كنيد؛ هر سال بايد يك مقدار پررنگ تر شود و به سمتي كه مردم 

مشاركت كنند و كار مردمي شود، پيش برويم. 
حسن محمدي پور، دبير شبكه جوانان رضوي استان كرمان هم در جلسه 
شوراي هماهنگي ستادبزرگداشت دهه كرامت با اشاره به برگزاري جشن هاي 
زير سايه خورشيد، گفت: اين جشن ها از سال 87 با محوريت ترويج سبك 
زندگي رضوي توسط مؤسسه جوانان آستان قدس و تشكل هاي مردمي برگزار 
مي شود. وي با بيان اينكه امسال يازدهمين دوره اين جشن ها در كرمان برگزار 
مي شود؛ ســـابقه برگزاري جشن هاي دهه كرامت در ديگر كشورها را شش 
ســـال اعالم كرد و افزود: در جريان اين جشن ها خدام رضوي در استان هاي 
مختلف حضور مي يابند و با خانواده شهدا، بيماران، زندانيان ديدار مي كنند و در 
گلزارهاي شهدا حضور مي يابند. محمدي پور تاكيد كرد: امسال در دهه كرامت 
دو گروه از خدام آستان قدس در استان كرمان حضور مي يابند و به 20شهرستان 
و50 شهر و بخش مي روند؛ جشن اصلي هم با حضور خدام در 15 تيرماه و با 
سخنراني استاد عليرضا پناهيان، شعرخواني صابر خراساني و مداحي ميرداماد 
همراه است.   وي از برگزاري250 تا300 عنوان برنامه در دهه كرامت خبرداد 
و گفت: عالوه بر اين برنامه ها، در حوزه خدمات اجتماعي هم اعزام زائر به 
مشهد مقدس، آزادسازي زندانيان با كمك نيكوكاران و خادمان آستان قدس، 
توزيع بسته هاي غذايي و اهدا جهيزيه داريم.   محمدي پور همچنين از نجات سه 
اعدامي در سال گذشته در جريان برگزاري جشن زيرسايه خورشيد و حضور 

خادمان آستان قدس خبر داد. 

حفاري تونل كبيركوه

 دراستان ايالم شهريور ماه به پايان مي رسد
ايالمـ  خبرنگاراطالعات: معاون امور عمراني استاندار ايالم گفت؛ 

ركوردهاي حفاري تونل كبيركوه در جهان بي نظير بوده است.
احمد كرمي در جريان بازديد مشاوران سازمان برنامه و بودجه كشور 
از تونل كبير كوه احمد گفت؛ قرارگرفتن تونل كبيركوه در مسير رفت و 
آمد زوار اربعين، اهميت اين پروژه در كشـــور را دوچندان كرده است و 
خوشبختانه پيمانكاران اين تونل با جديت تمام پاي كارند و روند اجرايي 

آن مطلوب است.
معاون امور عمراني اســـتاندار ايالم  با عنوان اين كه از سمت آبدانان 
3250 متر و از سمت دره شهر 900 متر انجام شده است، اضافه كرد؛ از تونل 
اصلي فقط 550 متر باقي مانده است.وي افزود: پيمانكار اين طرح عليرغم 
محدوديت هاي اعتباري همچنان براي اتمام پروژه پاي كار بوده و توقفي در 
روند آن ايجاد نكرده است.كرمي با ابراز اميدواري به اين كه تا اواخر شهريور 
ماه امسال كار حفاري تونل به اتمام برسد، اضافه از پيمانكاران، مشاوران و 

ارگان هايي كه در تسريع روند كار پروژه سهيم بوده اند، تشكر كرد.  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار سيستان و 
بلوچستان گفت:يكي از چالش هاي جدي، نبود نيروي 

انساني مطلوب و كارآمد است. 
احمد علي موهبتي در جلسه شوراي اداري سيستان 
و بلوچستان، افزود: چنانچه يك دستگاه نيروي انساني 
كافي را نداشته باشد، نمي تواند بر امور اجرايي نظارت 
كافي داشـــته باشـــد در حالي كه وجود نيروي انساني 
كافي و متعهد در پيشـــرفت و توسعه يك منطقه تاثير 

بسزايي دارد. 
وي ادامـــه داد: نبـــود نيروي انســـاني كافي در 
دستگاه ها ســـبب جذب نيروهاي طرحي شده است 
كه اين خود ســـبب كاهش هزينه هـــاي عمراني آن 

دستگاه مي شود. 
موهبتي افزود: با توجه به اينكه سهميه بومي بودن در 
استخدامي ها حذف شده، انتظار مي رود با توجه به شرايط 
خاص سيستان و بلوچستان اين سهميه براي اين استان 

مرزي به طور جداگانه اعمال شود. 
وي با اشـــاره به مشـــكالت آموزشي سيستان و 
بلوچستان گفت: 34 درصد گذر از تحصيل در اين استان 
به دليل كمبود نيروي انســـاني و فضاست كه بايد توجه 
ويژه اي به اين بخش شود. چنانچه آموزش و پرورش در 
يك منطقه سست و ضعيف باشد، سطح سواد و فرهنگ 

آن منطقه پايين مي آيد. 
او با اشـــاره به اينكه بخش بهداشـــت و درمان 
سيستان و بلوچســـتان نيازمند نگاه ويژه است، افزود: 
چنانچه از كشـــورهاي همجوار يك نوع بيماري واگير 
به اين اســـتان نفوذ كند، همه كشـــور را تحت تاثير 

خود قرار مي دهد. 
به گفته اســـتاندار سيســـتان و بلوچســـتان با 
اقدامات خوب وزارت بهداشـــت در اين استان، ميزان 
مـــرگ و مير مادران بـــاردار به شـــدت كاهش يافته

 است. 

كمبود نيروي انساني كارآمد، چالش جدي كشور است 

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل 
دفتر اكوسيستم هاي تاالبي سازمان حفاظت 
محيط زيســـت گفت: در حال حاضر 30 
تاالب با رويكرد بومي در كشور مديريت 

مي شود.
مســـعود باقرزاده كريمي در نشست 
تحليل ذي نفعان تاالب «آق گل» با اشاره 
به اينكه اجراي اصول زيست بومي بايد 
با مشاركت ذي نفعان باشد، ادامه داد: بايد 

مديريت تاالب به صورت مشاركتي انجام 
شود كه البته اين نگاه نياز به فرهنگ سازي، 
ايجاد ســـاختار اجرايـــي و مديريتي و 

زمينه سازي قانوني نياز دارد.
وي اعـــالم كرد: تـــاالب «آق گل» 
عليرغـــم كوچـــك بودن، زيســـتگاه 
مطلوبي بـــراي گونه هاي پرندگان مهاجر

 است. 
ســـيد عادل عربي،مديركل حفاظت 

محيط زيست اســـتان همدان نيز گفت: 
امســـال 600 ميليون تومان به پروژه هاي 
مرتبط با تاالب «آق گل» اختصاص يافته 
است و سلســـله كارگاه هاي تخصصي 
تدوين برنامه مديريت جامع تاالب «آق 
گل» تا آبان ماه ادامه مي يابد و گام نخست 
برگزاري كارگاه تحليل ذينفعان تاالب در 

همدان است.
رضا ميرزايي، مديـــركل حفاظت 

محيط زيســـت استان مركزي نيز با اشاره 
به اينكه حفظ محيط زيست يك موضوع 
فرامنطقـــه اي و از وظايف ملي اســـت، 
گفـــت: حفر چاه هـــاي غيرمجاز آب و 
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها 
از جمله چالش هاي زيست محيطي تاالب 
«آق گل» اســـت وهدف از برگزاري اين 
سلسله نشست ها رسيدن به برنامه جامع 
زيســـت بومي براي تـــاالب «آق گل»

 است.
ظاهر پور مجاهد، معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توســـعه منابع استاندار 
همدان هم گفت: آبگيـــري تاالب «آق 
گل» با مساحتي افزون بر 830 هكتار در 
حوزه اشتغالزايي و سرمايه گذاري فرصت 
استثنايي ايجاد مي كند و براي رسيدن به 
توسعه پايدار بايد به «آق گل» توجه بيشتري 

شود.  

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: 
چهارمين ســـكوي فاز 14 ساخته 
شده در شركت فرامبين سازه گستر 
خليج فـــارس (از زيرمجموعه هاي 
ايزوايكو) در بندرعباس در مراسمي با 
حضور محمد باقر عالي رئيس هيات 
سازمان گســـترش و نوسازي صنايع 
ايران (ايدرو) و اســـتاندار هرمزگان 
به آب انداختـــه و جهت نصب و 
بهره برداري راهي فاز 14 پارس جنوبي 

در عسلويه شد.
عمليات به آب سپاري و آغاز 
عمليات بارگيري دريايي ســـكوي 
2500 تن گازي فاز 14 پارس جنوبي 
كه به طور كامل در داخل كشور ساخته 
شـــده،متعلقات آن نزديك به هفت 
هزار تن وزن داشـــته و وزن سكو به 
تنهايي 2 هزار و 500 تن است كه در 
مدت 115 ماه و با مبلغ 570 ميليون 

دالر ساخته شده است.
اين چهارمين ســـكوي فاز 14 
پارس جنوبي قرار اســـت روي يك 

كفي شناور مســـير 550 كيلومتر تا 
رسيدن به اين منطقه اقتصادي را طي 
كرده و نصب شـــود كه با نصب آن 
حدود 12 ميليون متر مكعب در روز 
به توليد گاز ترش در اين منطقه اضافه 

خواهد شد.
در شـــرايط فعلي و مواجهه با 
تحريم هاي نفتـــي، اجراي اين پروژه 
نماد كامـــل توانمندي مهندســـان 
كشورمان و گامي مهم در جهت رونق 

توليد محسوب مي شود.
هدف از اين پروژه اســـتخراج 
روزانه 56 ميليـــون متر مكعب گاز 
تـــرش ( Sour Gas ) از مخزن واقع 
در پااليشگاه در حال ساخت در تمبك 

پارس جنوبي است
اســـتاندار هرمزگان در مراسم 
بارگيري اين ســـكو  گفت: شركت 
فراساحل مستقر در بندرعباس آماده 
است تا نياز كشورهاي منطقه خليج 
فارس به سكوهاي نفتي و گازي را 
برطرف كرده و اين سكوها را ساخته 

و نصب كند.فريـــدون همتي افزود: 
با توجه به زيرساخت هاي خوب و 
كم نظيري كه در مجموعه كشتي سازي 
فراساحل بندرعباس ايجاد شده، عالوه 
بر تامين نياز داخلي آمادگي ساخت 
انواع سكوها براي ديگر كشورها نيز 

فراهم شده است.
وي بيان داشـــت: بهره مندي از 
فناوري داخلـــي و همچنين دانش، 
تخصص و تعهد متخصصان ايراني 
از ديگر مزيت هايي است كه توانمندي 
هرمـــزگان در اين صنعت پيچيده و 

حساس را به اثبات مي رساند.
وي اظهار داشـــت: برخي از 
كشـــورهاي خارجي كه قرار بود در 
ساخت سكو با فراساحل همكاري 
كنند پـــس از تحريم ها ايران را ترك 
كردند اما اين رويداد موجب توقف 
پروژه نشد. استاندار هرمزگان گفت: 
تحريم ها نه تنها خللي در روند ساخت 
اين سكو ايجاد نكرد بلكه موجب 60 

درصد صرفه جويي ارزي شد. 

تبريـــز ـ خبرنـــگار اطالعـــات: 
معاون هماهنگي امور عمراني اســـتاندار 
آذربايجان شرقي با اشاره به گزارش شركت 
توزيع نيروي برق استان مبني بر افزايش 11 
درصدي مصرف برق نسبت به سال گذشته، 
گفت: اين افزايـــش، نزديك به 4برابر حد 
استاندارد است كه جاي تأمل و بررسي دارد.

جواد رحمتي در جلسه شوراي هماهنگي 
مديريت بحران استان آذربايجان شرقي با بيان 
اين كه نبايد از الگوي مصرف تجاوز كنيم، 
اظهار داشت: بايد با هر دستگاه و ارگاني كه 
بيشتر از حد مجاز برق مصرف مي كند، به ويژه 
براي كارهايي مثل توليـــد ارز ديجيتال كه 
دستگاه هاي بسيار پرمصرفي دارند، برخورد 

شود.وي با بيان اين كه بخشي از كمبود برق 
به دليل بارش هاي خوب سال جاري از محل 
نيروگاه هاي برقابي تأمين مي شود، افزود: با 
شرايط موجود افزايش مصرف برق، مصرف 
از توليد پيشـــي مي گيرد در اين صورت در 

تأمين برق مشكل ايجاد مي شود.  
رحمتي با بيان اين كه سال گذشته 50 

مگاوات از بـــرق مصرفي مربوط به ادارات 
بود كه با صرفه جويي به 30 مگاوات كاهش 
يافت، گفت: وارد كردن ژنراتورهاي ادارات 
به مدار توليد و مصرف، اصالح ساعات كاري 
ادارات و جابه جايي ســـاعات اوج مصرف 
مي تواند به كاهش پيك مصرف برق كمك 

كند.

وي با انتقـــاد از اين كه بايد 20 درصد 
برق مصرفـــي ادارات از طريق انرژي پاك 
توليد مي شد ولي متأســـفانه ادارات به اين 
سمت نرفتند، افزود: ادارات مي توانستند با 
سرمايه گذاري هاي اندك، بخشي از برق مورد 
نياز خود را تأمين كننـــده اما اكنون بايد با 

تعرفه هاي آزاد برق خود را تأمين كنند.

30 تاالب در كشور با رويكرد بومي مديريت مي شود

چهارمين سكوي فاز 14 پارس جنوبي راهي عسلويه شد 

افزايش 11 درصدي مصرف برق در آذربايجان شرقي

مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: توليت آســـتان 
قدس رضوي گفت: جشـــن ها و ويژه برنامه هايي كه 
در دهه كرامت برگزار مي شـــود، بايد الگوي شـــادي 
مشـــروع و بدون انجام فعل حرام را به نســـل جوان 

منتقل كند. 
حجت االسالم والمسلمين احمد مروي در ديدار 
اعضاي ستاد گراميداشت دهه كرامت در حرم رضوي؛ 
نامگذاري روزهاي بين ميالد باسعادت حضرت فاطمه 
معصومـــه(س) و روز والدت حضـــرت  رضا(ع) به 
عنوان دهه كرامت را ابتكاري تحسين برانگيز برشمرد 
و افزود: اين دهه به مناســـبت ميالد حضرت علي بن 
موســـي الرضا(ع) نامگذاري شده اســـت لذا آستان 
قدس رضوي بايد در اجـــراي برنامه ها حضور فعالي 

داشته باشد. 
وي گفت: آستان قدس رضوي در حد توان براي 
پيشبرد برنامه هاي دهه كرامت با وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســـالمي و ديگر دستگاه هاي اجرايي همكاري خواهد 

كرد. 
او گفت: ائمه اطهـــار(ع) در احاديث مختلف به 
مردم توصيه فرموده اند كه در شـــادي ما شادي كنيد 

و در عـــزاي ما عزاداري كنيـــد، بنابراين همه ما بايد 
در جهت تحقق اين فرمايش ائمه(ع) اهتمام داشـــته 

باشيم. 
مروي تاكيد كرد: با كمي ابتكار عمل و ذوق مي توان 
شرايط را به گونه اي فراهم كرد كه در عين ايجاد شادي 
و نشاط، هيچ شـــبهه فعل حرامي در فعاليت ها وجود 

نداشته باشد. 
وي بر لزوم معرفت افزايي در مناسبت هاي ديني 
هم تأكيد كرد و افزود: در كنار برگزاري جشن ها و ارائه 
الگوي شـــادي مشروع به جامعه بايد در جهت تقويت 
بنيه ديني مردم و ترويج معارف اهل بيت(ع) به جامعه 

تالش كنيم. 
توليت آســـتان قدس رضوي با قدرداني از صوت 
دلنشين قاريان، مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) كه در ماه 
مبارك رمضان موجبـــات رضايت زائران و مجاوران را 
رقم زدند، گفت: مسئوالن فرهنگي و تبليغي آستان قدس 
رضوي در دهه كرامت همچون مناسبت هاي گذشته در 
جهت تعميق مباني ديني و آشنايي روح و جان مردم با 
آموزه هاي اسالمي گام برداشته اند و در اين مسير تالش 

كنند.   

جشن هاي دهه كرامت بايد الگوي شادي مشروع
 براي نسل جوان باشد

امام جمعه كرمان: فضا سازي شهري 
متناسب با دهه كرامت، ضروري است

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت زرين معدن آسيا (سهامى عام)

شماره ثبت 6285 و شناسه ملى10460095240
براى سال مالى منتهى به 29 اسفند ماه 1397

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت زرين معدن آسيا(سهامى عام) 
دعوت ميگردد  تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مربوط به عملكرد 
سال مالى منتهى به 1397/12/29كه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1398/04/26 در محل ســـالن اجتماعات اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران 
واقع در تهران، خيابان طالقانى، نبش خيابان فرصت (موســـوى)، پالك 175، 

طبقه 8 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دســتور جلســه: 1-استماع گزارش هيات مديره ، حسابرس وبازرس قانونى 
در خصوص عملكرد ســـال مالى 1397. 2-تصويب صورتهاى مالى سال مالى 
منتهى به 1397/12/29. 3-اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود 4-انتخاب 
حســـابرس و بازرس قانونـــى و تعيين حق الزحمـــه آنان5-انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى شركت 6-تعيين حق حضور اعضاى غير 
موظف هيات مديره7-تعيين پاداش هيئـــت مديره8-انتخاب اعضاء هيئت 
مديره9-ســـاير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى صاحبان سهام 

باشد 
بدينوســـيله به اطالع كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانونى آنها ميرساند، 
ضمن رعايت ماده 99 قانون تجارت ، جهت حضور در جلســـه مجمع ، به همراه 
داشتن اصل برگ ســـهام و كارت شناســـايى معتبر براى اشخاص حقيقى ، 
معرفى نامه براى نمايندگان شـــركتها و موسسات حقوقى و وكالتنامه رسمى 

جهت وكالى سهامداران الزامى مى باشد.
هيات مديره شركت زرين معدن آسيا(سهامى عام)

آگهي مزايده فروش اقالم اسقاطي و مستعمل
كد مزايده 98/02

«نوبت اول»
شــركت حمل و نقل و خدمات دريايي آبــادان درنظر دارد 
اقالم اسقاطي و مستعمل شـــامل: تاير، باطري كاميون،  آهن آالت 
و آلومينيوم، روغن ســـوخته، لوازم جانبي كامپيوتر و ... خود را از 
طريق مزايده عمومي به فروش رساند متقاضيان مي توانند حداكثر 
ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت خريد اســـناد و بازديد 
به آدرس: اسالمشـــهرـ  بزرگراه آيت اهللا سعيدي نرسيده به ميدان 
نماز خيابان سوسنگرد روبروي تاالر باغ زندگي جنب بستني ميهن 
شـــركت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان (پايانه اسالمشهر) 

مراجعه نمايند.
مبلغ سپرده شركت در مزايده به تفكيك كاال در اسناد مزايده قيد 

گرديده است.
متقاضيان جهت خريد اســـناد مزايده مبلـــغ300/000 ريال به 
حساب جاري 3366679529 به نام شركت حمل و نقل و خدمات 
دريايي آبادان نزد بانك ملت شعبه صنعتي فتح تهران واريز نموده و 

اصل فيش را ارائه نمايند.
ساعت بازديد شنبه تا چهارشنبه7:30 الي 16

«شركت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان»
(سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر اجراى عمليات تعمير ونگهدارى روشنايى معابر و تعميرات پيشگيرانه بهره بردارى سال 98 در محدوده عملياتى منطقه برق فارابى و اجراى توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي 

شبكه هاي توزيع نيرو در محدوده عملياتى مناطق برق سينا و  سعادت آباد  و بعثت خود را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

بعثتسعادت آبادسينافارابىنام منطقه برق

980810040980810160981410155980210151981110147981110146شماره مناقصه

موضوع مناقصه
تعمير و نگهداري و تعميرات 

پيشگيرانه شبكه روشنائي 
معابر شبكه هاي توزيع نيرو

تعميرات پيشگيرانه
 بهره برداري سال 98

توسعه و احداث و اصالح و
 بهينه سازي شبكه هاي 

توزيع نيرو 

توسعه و احداث و اصالح و 
بهينه سازي شبكه هاي توزيع نيرو

انتقال نيرو و برقرسانى شبكه هاى توزيع نيرو

مبلغ برآورد انجام كار 
(ريال)

______2,626,990,3003,935,978,0103,475,524,4307,530,601,2597,188,480,453

مبلغ ضمانت نامه 
شركت در مناقصه

  ( ريال )
746,000,000257,000,000322,000,000299,000,000476,000,000466,000,000

از روز  دو شنبه  تاريخ 98/3/27  لغايت روز شنبه تاريخ  98/4/1مهلت فروش اسناد

تاريخ دريافت اسناد 
مناقصه از مناقصه 

گران

تا ساعت10 صبح   روز يكشنبه  
تاريخ  98/4/16

تا ساعت10 صبح   
روز سه شنبه

  تاريخ  98/4/11

تا ساعت 13 ظهر   روز شنبه  
تاريخ  98/4/15

تا ساعت 12 ظهر   روز چهارشنبه  
تاريخ  98/4/12

تا ساعت 9 صبح   روز شنبه  
تاريخ  98/4/15

تا ساعت 11 صبح   روز شنبه  
تاريخ  98/4/15

تاريخ بازگشايي اسناد 
مناقصه

ساعت  10 صبح روز دوشنبه 
تاريخ  98/4/17

ساعت  11 صبح روز
 سه شنبه تاريخ  98/4/11

ساعت  14 ظهر روز شنبه تاريخ 
98/4/15

ساعت  13 ظهر روز چهارشنبه 
تاريخ  98/4/12

ساعت  10 صبح روز شنبه 
تاريخ 98/4/15

ساعت  12 صبح روز شنبه 
تاريخ 98/4/15

محل تحويل و 
بازگشايي اسناد

تهران بزرگراه نواب (جنوب به شمال)- حدفاصل امام 
خمينى و آذربايجان- نبش خيابان شكوفه شرقى - 

منطقه برق فارابى.اداره دبيرخانه ومحل گشايش پاكت ها 
سالن جلسات منطقه

تهرانـ  بلوار معلم – ميدان 
معلم – بلوار حيدري – روبروي 

دادسرا - منطقه برق سينا  
اداره دبيرخانه ومحل گشايش  

پاكت ها سالن جلسات منطقه

تهران شهرك غرب بلوار فرحزادى 
جنب مجتمع تجارى ميالد نور 
منطقه برق سعادت آباد  ،اداره 

دبيرخانه و محل گشايش پاكت ها 
سالن جلسات منطقه

تهران –خيابان خاوران روبروى ترمينال خاوران كوچه 
ياسينى –منطقه برق بعثت - اداره دبيرخانه  و محل گشايش 

پاكت ها سالن جلسات منطقه

نداردنداردنداردنداردنداردداردارزيابى كيفى

نوع سـپرده شـركت در مناقصه: به صورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه به حساب جارى شـــماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه 
مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ فروش اسناد: جهت شركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000 ريال به 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 مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و     برنامه ريزي) الزامى مى باشد. 

- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده  يا برندگان مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
  http://moamelat.tbtb.ir : روابط عمومى    شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت توليدى ايران تاير (سهامى عام) يا نمايندگان قانونى آنها دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى ســـاليانه شركت كه رأس ساعت 15  روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 به نشانى :تهران، ضلع غربى مجموعه ورزشى آزادى، 

ورودى هتل المپيك، هتل آكادمى فوتبال تشكيل مى شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره براى عملكرد سال مالى منتهى به 1397/12/29.
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى براى عملكرد سال مالى منتهى به 1397/12/29.

3- بررسى و اتخاذ تصميم نســبت به عملكرد هيأت مديره، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى 
به 1397/12/29.

4- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود.
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شركت براى سال مالى منتهى به 1398/12/29.

6- تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونى شركت.
7- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت.

8- تعيين پاداش و حق حضور اعضاى هيئت مديره.
9- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد.

از ســـهامداران محترم دعوت مى شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه، با در دســـت داشتن اصل ورقه سهام، كارت ملى و كپى كارت ملى براى 
اشـــخاص حقيقى، وكالتنامه رسمى براى نمايندگان سهامداران حقيقى و همچنين معرفى نامه موثق و معتبر كتبى براى نمايندگان سهامداران 
حقوقى در روزهاى كارى طى ساعات ادارى از تاريخ 1398/04/03 تا پايان وقت ادارى1398/04/05 به امور سهام شركت واقع در تهران كيلومتر 
4 جاده مخصوص كرج – شـــركت توليدى ايران تاير مراجعه نمايند.تاكيد مى گردد داشتن اصل كارت ملى براى افراد حقيقى و معرفى نامه معتبر 

و اصل كارت ملى براى نمايندگان افراد حقوقى در روز مجمع الزامى مى باشد.

هيأت مديره شركت توليدى ايران تاير (سهامى عام)

شركت توليدى ايران تاير (سهامى عام)
آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام

ثبت شده به شماره 9240 اداره ثبت شركتهاى تهران
براى سال مالى منتهى به 1397/12/29

دارنده شماره شناسه ملى :10100387143

آگهى تغييرات شركت سپاهان تجارت بخرد سهامى خاص
به شماره ثبت 464131 و شناسه ملى 10260630100 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـــورخ 1397/12/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسســـه حسابرسى تدبير ارقام اســـپادانا به شناسه ملى 
14008140550 به ســـمت بـــازرس اصلى و خانـــم مرجان مرادى به شـــماره ملى 
1289091846 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443494)

آگهى تغييرات 
شركت بين المللى خدمات مسافرتى و جهانگردى تامين سهامى خاص 

به شماره ثبت 106699 و شناسه ملى 10101505640
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/11/02 و مجوز سازمان هواپيمايى 
بشـــماره 49388 مورخ 97/8/26 و مجوز اداره كل حقوقى و امالك گردشـــگرى 
بشماره 972303/27696 مورخ 97/7/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى مرتضى 
ظفر زاده با شـــمراه ملى 0942431431 به نمايندگى ازشركت سرمايه گذارى صبا 
تامين 10101908370به عنوان رئيس هيات مديره -اقاى حميد توحيدى با شماره 
ملى 0941810542 به نمايندگى شـــركت ايران سازه 10101233963 به عنوان 
نائب رئيس هيات مديره -اقاى اســـماعيل ميرزائى با شماره ملى 0035275553 به 
نمايندگى از شركت رفاه گســـتر تامين اجتماعى 10101775376 به عنوان عضو 
هيات مديره و مدير عامل انتخاب شدند كليه اوراق و اسناد تعهدآور اوراق بهادار چكها 
ســـفته ها و قرارداد ها با امضا مدير عامل و يكى ازاعضاى هيات مديره به همراه مهر 
شـــركت و در غياب مدير عامل با امضاى رئيس هيات مديره و يكى از اعضاى هيات 
مديره همراه با مهر شركت معتبر بوده و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدير عامل و در 

غياب وى امضاى رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443492)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى آذر سهامى خاص 
به شماره ثبت 267167 و شناسه ملى 10103837742 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/10/02 و 
مجوز به شماره 122/43434 مورخ 97/10/18 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسى دش و همكاران شناسه ملى 
10100171271 به عنوان بازرس اصلى و مؤسسه حسابرسى نوين نگرمانا 
شناســـه ملى 10103520913 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال 
مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 
شركت انتخاب شد. شركت توسعه ســـرمايه و صنعت غدير با شناسه ملى 
10101788597 وشركت سيمان شرق با شناسه ملى 10100233725 و 
شركت سيمان كردستان با شناسه ملى 10610016139 به عنوان اعضاى 
هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. تراز نامه و حساب سودو 

زيان سال مالى منتهى به 97/06/31 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(443491)

آگهى تغييرات شركت سالمت بركت سهامى خاص
به شماره ثبت 423563 و شناسه ملى 10320759333 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
ايرج محمود كاليه به شـــماره ملى 0050349821 به نمايندگى از بنياد بركت به 
شناســـه ملى 10103504240 به ســـمت رئيس هيات مديره. محمد مهجورى به 
شـــماره ملى 0057704155 به نمايندگى از شـــركت بيمه بركت به شناسه ملى 
10320863440به سمت عضو هيات مديره و مديرعامل. هادى مشهدى به شماره 
ملى 2218354322 به نمايندگى از موسســـه رفاه و تامين آتيه اميد به شناسه ملى 
10100589211 به ســـمت نايب رئيس هيات مديره. هادى جوهرى به شماره ملى 
0057731063 به نمايندگى از شركت بركت تل به شناسه ملى 10320803730 
به ســـمت عضو هيات مديره. حميد جمالى طرئى به شماره ملى 0052620379 به 
نمايندگى از شـــركت داروئى بركت به شناسه ملى 10320275643 به سمت عضو 
 هيات مديره انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار بانكى و مالى از قبيل چك ،

ســـفته ، بروات ، قرارداد و كليه عقود اســـالمى با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاى 
هيات مديره همراه با مهر شركت و ســـاير نامه هاى ادارى و مكاتبات عادى با امضاء 

مديرعامل يا رئيس هيات مديره به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443488)

آگهى تغييرات شركت آريا صنعت بهينه شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 213246 و شناسه ملى 10102546644

 به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/27 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسى شــــاخص روش ( حسابداران رسمى ) به شــــماره ثبت 10787 و 
شناسه ملى 10100432805 بسمت بازرس اصلى و آقاى بهرام محمد زاده روحانى به شماره ملى 

0033842736 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443490)

آگهى تغييرات شركت معمارى نماى ايرانيان باستان سهامى خاص 
به شماره ثبت 495211 و شناسه ملى 14006004656 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــــد : اعضاى هيئت مديره براى مدت دو ســــال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: خانم بتول 
اطيابى مهابادى به شــــماره ملى 1285482611 آقاى سيدرضا كسائى زاده مهابادى به شماره ملى 

1189441489 آقاى سيد مهدى كسائى زاده مهابادى به شماره ملى 1271442027 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443489)

آگهى تغييرات شركت سالمت بركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 423563 و شناسه ملى 10320759333 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : موسســـه بنياد بركت به شناسه ملى 10103504240 شركت خدمات بيمه بركت به 
شناســـه ملى 10320863440 موسسه رفاه و تامين آتيه اميد به شناسه ملى 10100589211 
شـــركت بركت تل به شناســـه ملى 10320803730 شـــركت داروئى بركت به شناسه ملى 

10320275643 به عنوان اعضاى هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443487)

آگهى تغييرات شركت آدرين تجارت پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 485519 و شناسه ملى 10260699300

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسســـه حسابرسى تدبير ارقام اســـپادانا به شناسه ملى 
14008140550 به ســـمت بازرس اصلى و آقاى ميالد فهرجى سريزدى به شماره ملى 
1270760084 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443486)

اطالعيه
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 2905 و شماره شناسه ملي 
10220063926 و سرمايه ثبت شده 25/000/000 ريال

بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شـــركت مي رساند 
جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شـــركت رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 
98/04/11 در محل تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك خيابان ياسمي شركت 
مادر تخصصي توانير، ســـالن دفتر امور مجامع تشـــكيل خواهد شد. لذا از سهامداران 
محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا نماينده رســـمي آنان در موعد مقرر در جلسه 

ياد شده حضور يابند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره شـــركت موضوع ماده 232 اصالحيه قانون تجارت 
مربوط به عملكرد سال مالي 1397

2ـ  اســـتماع گزارش حســـابرس و بازرس قانوني در مورد صورتهـــاي مالي منتهي به 
1397/12/29 و اتخاذ تصميم درخصوص تصويب صورتهاي مالي مذكور 

3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1398
هيئت مديره4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
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تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

به شركت كنندگان در آزمون دانشگاه ها فرصت استراحت بدهند
داوطلبان كنكور سراسري دانشگاه ها و دوره هاي كارداني، كارشناسي و 
دكتري كه ساكن روستاها و شهرهاي دور از مراكز استان ها هستند، اغلب 
ناچارند نيمه ش���ب از محل هاي سكونت خود به مراكز برگزاري آزمون ها 
سفر كنند و از اين رو مدت خيلي كمي قبل از آن، در حالي كه استراحت 
نكرده اند و خسته اند و از استرس امتحانات رنج مي برند، بايد در جلسات 
آزمون ها حضور يابند كه بر موفقيت آنان تأثير منفي مي گذارد. از اين رو 
بهتر است براي اين قبيل داوطلبان آزمون ها در نمازخانه ها و يا خوابگاه هاي 
دانش���گاه هاي تهران و مراكز اس���تان ها محل هايي را در نظر بگيرند تا يك 
روز زودتر خود را به محل برگزاري آزمون ها برسانند و پس از خواب و 

استراحت كافي در آن ها شركت كنند. 
از دختران داوطلب شركت در آزمون پزشکي

پليس راه در مورد كنترل تونل ها كوتاهي كرد
در 4 روز تعطي���ات خردادماه به اتفاق اعضاي خانواده عازم مناطق 
شمال كشور شديم كه راهبندان سنگين جاده ها قابل پيش بيني بود. ساعت 
6 صبح جمعه 17 خرداد در بازگشت از محمودآباد مازندران و در جاده هراز 
با تونل هايي برخورد كرديم كه به دليل ترافيك سنگين داخل آن ها مسدود 
ش���ده بود، حال آن كه مي بايست در ورودي و خروجي هر تونل مأموران 
پليس راه حضور داشتند و از راهبندان در تونل ها با نظارت بر رفت و آمد 
خودروها جلوگيري مي كردند، زيرا فقط يك حادثه آتش سوزي در تونل ها 

مي توانست به فاجعه اي جبران ناپذير بدل شود. 
مرتضوي 

پاسخ به شبهات رؤيت ماه شوال
در صدر اسام پايان ماه مبارك رمضان و حلول ماه شوال با چشم هاي 
غيرمس���لح رؤيت و اعام مي شد. جا دارد كارشناسان ذي ربط اعام كنند 
امروزه چه نيازي است كه به وسيله چشم هاي مسلح به تلسكوپ، اين كار 

انجام گيرد؟ پاسخ به اين سؤال مي تواند به پاره اي از شبهات پايان دهد.
شهروندي از اسامشهر

سريال هايي كه اعصاب بينندگان را خراب مي كنند!
آيا اينهمه پول از بيت المال هزينه و از مكان هاي با ارزشي مانند شهرك 
سينمايي استفاده مي شود، تا به توليد سريال هايي مانند »از يادها رفته« بينجامد؟ 
اين قبيل سريال ها به جاي آن كه به مردم اميد و نشاط و آرامش ببخشند، دل 

آنان را خون و اعصاب شان را خراب مي كنند!
بيننده تلويزيون

ناهماهنگي در صدور كارت هاي هوشمند ملي
چند ماه است كه براي دريافت كارت هوشمند ملي اقدام كرده ام، اما 
هنوز به نتيجه اي نرسيده ام. به دليل ناهماهنگي هاي سازمان ثبت احوال كشور 
و ديگر دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، در حال حاضر اغلب اداره ها و بانك ها 
كارت هاي قديمي ملي را قبول ندارند كه موجب سردرگمي مراجعان شده 
است. دولت حداقل مي تواند با صدور بخشنامه اي تا زمان صدور كارت هاي 
هوشمند ملي، پذيرش كارت هاي قديمي را الزامي كند تا مردم بيش از اين 

دچار مشكل نشوند.
رحيميـ  شهريار كرج

خداوند پشتيبان مسلمانان جهان است
نااهاني مانند ترامپ بدانند كه هيچ نيروي اهريمني قادر نيس���ت 
بيت المقدس به عنوان سومين شهر مقدس مسلمانان پس از مكه و مدينه را از 
آنان بستاند و پايتخت رژيم اشغالگر صهيونيستي را به آنجا منتقل كند. خداوند 

پشتيبان مسلمانان جهان است و به نداي حق طلبانه آنان پاسخ مي دهد.
درويشي ـ  بوكان )آذربايجان غربي(

مسئوان به ياري نانوايان بشتابند
وقتي قيمت آرد مصرفي نانوايي ها افزايش چش���مگيري دارد، بديهي 
اس���ت كه هزينه نانوايان هم افزايش مي يابد كه در چنين شرايطي چرا به 
نانوايان اجازه گران كردن نان را نمي دهند؟ از مسئوان انتظار مي رود براي 

كمك به نانوايان چاره انديشي كنند.
فواد كاسب

سود سهام بانك سرمايه را نپرداخته اند
س���ود س���هام بانك سرمايه از سال 92 به ما پرداخت نشده و ارزش 
اسمي سهام آن هم افزايش نداشته است. اين بانك سال  گذشته تيم واليبال 
پرهزينه اي را تشكيل داد و امسال هم پاداش قابل ماحظه اي براي اعضاي 
هيأت مديره بانك در نظر گرفته است، حال آن كه وقتي يك شركت يا 
بانك نتواند سود سهام خود را بپردازد، پرداخت پاداش به هيأت مديره آن ها 

هم توجيه اقتصادي ندارد.
از سهامداران بانك سرمايه

با نامگذاري خيابان كوروش كبير موافقم
با پيش���نهاد خواننده روزنامه اطاعات مبني بر نامگذاري خياباني در 
تهران به نام كوروش كبير كامًا موافقم و معتقدم كه او از افتخارات تاريخ 

ايران باستان است كه بايد گرامي داشته شود.
شهروند تهراني

آيا مجموعه ضميمه هاي روزنامه چاپ شده است؟
آيا ضميمه هاي خواندن���ي روزنامه اطاعات تاكنون به صورت يك 
مجموعه يا كتاب چاپ و منتش���ر ش���ده  است كه در صورت مثبت بودن 

پاسخ، چگونه مي توانم آن را تهيه كنم؟
شرف الدينـ  خواننده روزنامه اطاعات
خط ارتباطي: ضميمه ها تاكنون در يك مجموعه يا كتاب منتشر نشده اند، 
ام���ا بعضي از خوانندگان آن ها را جمع آوري و صحافي كرده اند كه ديگر 

عاقه مندان هم مي توانند اين كار را انجام دهند.
پيشنهادهايي به سردبير روزنامه اطاعات

از سردبير روزنامه اطاعات تقاضا دارم در خصوص آزادي هاي مصرح 
در قانون اساسي و از جمله آزادي راهپيمايي، احزاب و فعاليت هاي بخش 
خصوصي و همچنين راهكارهاي كاهش افسردگي در جامعه و مبارزه با 

خشونت ها، مقاله هايي بنويسند و در اين موارد روشنگري كنند.
خواننده روزنامه اطاعات

ضرورت اطاع رساني درباره مهريه هاي سنگين
در يكي از برنامه هاي تلويزيوني خانمي كه در كنار همسرش نشسته 
بود، با افتخار از مهريه 1000 سكه اي اش سخن مي گفت و مجري برنامه هم 
در اين باره عكس العملي نشان نمي داد. حال آن كه پيش نماز مسجد محله 
ما صراحتاً مي گفت كه تعيين چنين مهريه هاي سنگيني اصواً خاف شرع 

انور است و در اين باره بايد به مردم اطاع رساني شود.

عذريـ  خواننده روزنامه اطاعات

پاسخ بانك مسكن درباره سود وام خريد مسكن
با عنايت به مطلب درج ش���ده در آن روزنامه محترم با موضوع 
»س���ود وام خريد مسكن چند درصد است؟« در تاريخ 98/3/13، پاسخ 
پيام هموطن عزيز به شرح ذيل جهت هرگونه اقدام مقتضي به آن رسانه 

محترم ارايه مي شود.
نرخ سود تسهيات عقود مشاركتي و مبادله اي و دوره بازپرداخت 
اقساط توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و جهت اجرا به تمامي بانك ها 
اباغ مي شود و تمامي قراردادهاي تسهيات براساس نرخ سود اعامي 
تنظيم و منعقد مي شود. بديهي است تمامي شرايط پرداخت تسهيات اعم 
از مبلغ قسط، مدت بازپرداخت، نرخ سود، مبلغ اصل و سود تسهيات 
در قرارداد قيد و به امضاي طرفين قرارداد رسانده خواهد شد. لذا تمامي 
گيرندگان تسهيات مي توانند عاوه بر مراجعه به قرارداد تسهياتي خود، 
جهت كس���ب اطاعات بيش���تر از جزييات تسهيات دريافتي به شعبه 

دريافت كننده تسهيات نيز مراجعه كنند.
مسعود ايزديـ  مديركل ارتباطات و حوزه مديريت
مهري حسينيـ  معاون اداره كل روابط عمومي
پاسخ شهرداري منطقه3 در خصوص رفع تصرف غيرقانوني از بوستان سپيدار

با س���ام و احترام، با عنايت به پيام مندرج در روزنامه اطاعات 
مورخه 98/3/12 تحت عنوان »با جمع آوري اين باغ ها به بيكاران اضافه 
مي شود!«، به آگاهي مي رساند: افرادي سودجو به مدت چند دهه به صورت 
غيرقانوني در خيابان نلسون ماندا در قالب گلخانه فعاليت مي كردند و در 
اين مدت زمان اقدام به تصرف بوستان سپيدار و قسمتي از معبر عمومي 
نيز نموده بودند كه در نهايت با گرفتن حكم قضايي توسط شهرداري 
منطقه3، ساخت و سازي كه در اين محل انجام گرفته بود، آزادسازي شد 
و در اختيار شهرداري منطقه 3 قرار گرفت تا اقدامات ازم انجام شود و 
اين محل به كاربري قبلي خودش يعني همان بوستان بازگردد، تا شاهد 

تأثير مثبت آن در بهبود و ارتقاء رفاه شهروندان باشيم.
محمدحامد نوري خواه ـ رئيس اداره روابط عمومي

پاسخ مسئوان

س���رويس خبر: ثبت روزانه 2500 
گ���زارش تصادف جرحي و خس���ارتي، 
2000موردگزارش سد معبر، جمع آوري پل 
گيشا و اعام محدوديت تردد در اطراف آن 
و آغاز اجراي طرح جديد محدوده كاهش 
آلودگي هوا از اول تير امسال از موضوعاتي 
بودكه توسط فرماندهان پليس و راهور تهران 
بزرگ در كارگاه آموزش���ي پليس حرفه اي 

راهور تهران بزرگ اعام شد. 
سردار رحيمي فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ گفت: روزانه 30هزار تماس با مركز 
فوريت هاي پليس تهران انجام مي گيرد كه 
6هزار مورد آن مربوط به پليس راهور بوده 
و بالغ بر 2500 تماس براي گزارش تصادف 
جرحي و خس���ارتي در پايتخت است و 
بايد ماموران راهور سر صحنه حضور يابند 

وكروكي بكشند. 
او در موض���وع طرح ترافيك جديد 
اظهار داش���ت:                                                                                                                                                                                                                                                     بعد از جلسات مختلف و 
جمع بندي باشهرداري به اين نتيجه رسيديم 
ك���ه براي تردد در محدوده زوج و فرد به 
خودروه���اي داراي پاك تهران اجازه 20 
روز ت���ردد در هر فصل و براي پاك هاي 
شهرستاني 15 روز در هر فصل اختصاص 
دهي���م تا كاهش ترافيك و كاهش آلودگي 

را داش���ته باشيم.رئيس پليس تهران درباره 
هوشمند شدن پليس تهران گفت: در بخش 
  IT  سيستمي و استفاده از ابزار و امكانات و
هوشمند سازي پليس در دستوركار است 
و در گام اول بيش از 150 دس���ت افزار 
به پليس راهور ارائه كرديم؛ در خصوص 
تجهيز به دوربين نيز پليس نامحسوس به 

آن مجهز شده است.
وي درباره حضور پاركبانان در منطقه 
دربن���د و اين كه به زور از مردم پول براي 
پارك خودروش���ان مي گيرند، گفت: اقدام 
اين افراد برخاف قانون است و به شدت 

برخورد مي كنيم.
رئيس پليس تهران بزرگ اضافه كرد: 
1400 دوربين نظارتي سطح شهر و 1350 
دوربين تخلفات سرعت غيرمجاز و رفتارهاي 

خارج از عرف را كنترل مي كنند.
رئيس پليس تهران با اش���اره به طرح 
جدي���د پليس براي ترخيص خودروها و 
موتورهاي توقيفي گفت: روزانه 800 نفر 
به ستادهاي ترخيص و 800 نفر به مناطق 
راهنمايي و رانندگي مراجعه دارند كه براي 
ترخيص وس���ايل نقليه 230 نفر از مربيان 
راه���ور طي 35 دقيقه آموزش هاي ازم را 
ب���ه رانندگان و راكبان متخلف ميدهند و 

سپس خودرو يا موتورسيكلت آنها ترخيص 
مي شود. 

وي ب���ا بيان اين كه اعمال قانون بايد 
به نحوي باش���د كه به هيچ عنوان در حق 
هيچ راننده اي اجحاف نشود، به فرماندهان 
حاضر دراين كارگاه آموزشي اظهارداشت: 
به راحتي برگه جريمه براي هركس���ي از 
روي قصد و غرض صادرنكنيد و حتي به 
راننده اي كه تخلف كرده است بايد احترام 
گذاشت به طوري كه افسر بايد از خودرو 
پياده شده و قبل از اعمال قانون، راننده را 

توجيه و او را نسبت به تخلفي كه مرتكب 
شده آگاه كند.

 محدوده كاهش آلودگي هوا  
 رئيس پليس راهور تهران بزرگ هم 
درحاشيه اين كارگاه آموزشي گفت: از تير 
امسال براساس مصوبات شوراي ترافيك 
ش���هر تهران و شوراي اسامي شهر تهران 
تغييراتي در نحوه اجراي طرح ترافيك در 

رينگ دوم آن ايجاد مي شود. 
سردار محمدرضا مهماندارافزود: افراد 
داراي پ���اك تهران 20 روز در هر فصل 
مي توانند به صورت رايگان در اين محدوده 
تردد كرده و بيش از آن بايد 5درصد مبلغ 

طرح ترافيك را پرداخت كنند.
وي ادامه داد: اين مبلغ نيز به مواردي 
مانند معاينه فني خودرو بستگي دارد يعني 
اگر خودرويي معاينه فني برترداشته باشد 
طبعاً هزينه كمتري پرداخت مي كند و چنانچه 
در ساعت غيرپيك به محدوده مراجعه كنند 

باز هم هزينه كمتري پرداخت مي كنند.
رئيس پليس راهور تهران بزرگ درباره 
جريمه اف���رادي كه در اين محدوده وارد 
مي شوند، گفت: افرادي كه ثبت نام كرده و 
اعتبار خريداري مي كنند عوارض از اعتبار 
آنها كسر خواهد شد اما چنانچه كسي خارج 

از مدت 20روز در اين محدوده تردد كند 
دو ماه فرص���ت دارد تا عوارض خود را 

پرداخت كند.  
جمع آوري پل گيشا 

سردار مهماندار درباره اين كه با توجه 
به ناايمن بودن پل گيشا چه زماني مجوز 
برداشتن پل گيشا را مي دهيد، گفت: بيش 
از يكسال است كه در كنار معاونت فني و 
عمراني شهرداري تهران جلسات متعددي 
در خصوص اين پل برگزار مي شود ما نيز 
با اين معاونت همراه هستيم. بحث ناايمن 
بودن و بحث فني اين پل بحث مهمي است 
به هر حال چاره اي نيس���ت در يك دوره 
نيز پليس بايد وقت بيشتري بگذارد و قطعًا 
اين موضوع نيز براي همكاران من زحمات 
بيشتري را به همراه دارد. مردم نيز بايد صبر 

و حوصله بيشتري داشته باشند.
وي ادام���ه داد: در چن���د روز آينده 
محدوديت هاي ترافيكي اطراف گيشا آماده 
مي شود. س���ردار مهماندار درباره افزايش 
دوربين ها گفت: ش���هر تهران با 20 ميليون 
س���فر روزانه و بيش از 4ميليون خودرو و 
3ميليون موتورسيلكت با روش هاي سنتي 
قابل كنترل نيست و بايد از روش هاي مدرن 

و الكترونيك استفاده كرد. 

طرح محدوده كاهش آلودگي هواي تهران از اول تير كليد مي خورد فراخوان رئيسي از مردم و نخبگان براي 
مشاركت در تحوات  دستگاه قضايي

س���رويس خبر: رئيس قوه قضائيه در خصوص مشاركت جويي از 
مردم و نخبگان در روند تحوات دستگاه قضايي فراخوان داد. 

متن اين فراخوان كه در صفحات حجت ااسام والمسلمين رئيسي 
در رسانه هاي اجتماعي منتشر شده، به شرح زير است: 

بسم اه الرحمن الرحيم
امروزه با گس���ترش دسترسي هاي ارتباطاتي، فارغ از چارچوب هاي 
س���نتِي خشك و ديوانساارانه، فضاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي به 
فرصتي بزرگ براي كم كردن فاصله هاي زماني و مكاني در ارتباطات و 

به اشتراك گذاري نظرات تبديل شده است.  
از اي���ن فرصت بايد براي دريافت نظرات مردم و نخبگان از »ايده 
تا بازخورد« به بهترين نحو استفاده كرد. آسيب هاي فضاي مجازي كه در 
جاي خود بايد به طور جدي دنبال و رفع شودنبايد ما مسئوان را دچار 
خطاي محاسباتي كند و موجب شود كه خود را از فرصت كم نظير ارتباط 

با مردم در اين بستر محروم كنيم. 
به تعبير رهبر معظم انقاب اسامي بايد از فرصت با ارزش فضاي 
مجازي اس���تفاده كرد و با اطاع از نظرات و س���ؤال هاي افكار عمومي، 
يك حضور مؤثر و جريان ساز را به نفع مردم رقم زد. بر اين اساس اعام 
مي كنم تا زماني كه سامانه اختصاصي دستگاه قضايي براي ارتباط دو سويه 
با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگيرد، صفحات متعلق به اينجانب در 
رسانه هاي اجتماعي، يكي از مسير هاي دريافت نظرات مردم و نخبگان 
خواهد بود. عاوه بر اين كه مردم عزيزمان مي توانند رأساً نظرات خود را 
از اين مسير منتقل كنند، اينجانب نيز حسب مورد، فراخوان هايي جهت 
درياف���ت نظ���رات در خصوص ايجاد، اصاح يا تكميل برخي رويه ها، 
رويكردها، دس���تورالعمل ها و آبين نامه ها اعام خواهم كرد و در انتظار 

نظرات راهگشاي صاحبنظران و متخصصان اين امر خواهم بود. 
پيكر 5 شهيد گمنام در مازندران تشييع مي شود  

  س���رويس شهرس���تانها: مدير كل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران 
گفت: مردم مومن اين استان هشتم تيرامسال همزمان با سالروز شهادت 

امام جعفر صادق )ع( ميزبان پنج شهيد گمنام دفاع مقدس هستند. 
سردار عبداه ملكي افزود: اين شهدا كه به تازگي مورد تفحص قرار 
گرفتند، از محور كندوان وارد اس���تان ش���ده و در شهرهاي غرب استان 

مورد استقبال قرار خواهند گرفت. 
 نشست ملي بررسي ايحه تأمين امنيت زنان

 در برابر خشونت در سراسر كشور برگزار مي شود
س���رويس خبر: نشست هم انديشي  ملي با موضوع بررسي ايحه 
تامين امنيت زنان در برابر خش���ونت با حضور نمايندگان دادگستري ها، 
دانشگاه ها، بهزيستي، نماينده مسئوان دفاتر زنان و خانواده استانداري ها 

و قضات زن از سراسر كشور برگزار مي شود.
حجت ااسام والمسلمين صادقي  معاون فرهنگي قوه  قضائيه با اشاره 
به روند بررسي ايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت اظهارداشت: 
دادگستري ها، دانشگاه ها، بهزيستي، نماينده مسئوان دفاتر زنان و خانواده 
استانداري ها و قضات زن در سراسر كشور در اين هم انديشي يك روزه  به 
تبادل نظر خواهند پرداخت.او اظهار كرد: همچنين كارشناسان در رشته هاي 
حقوق، جامعه شناسي، روانشناسي، الهيات و علوم تربيتي، آثار و پيامد هاي 
اين ايحه را بر بهبود وضع زنان، خانواده و ارتقاي امنيت زنان بررسي 

خواهند كرد و بعد از اتمام، نتايج جمع آوري خواهد شد.
 فراخوان مشموان نخبه و اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه ها  
سرويس خبر:  معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: 
همه مشموان نخبه و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي كشور كه برگ آماده به خدمت دريافت كرده اند، بايد برابر اطاعات 

درج شده در برگ معرفي نامه مشموان به مراكز آموزش اقدام كنند.
سرهنگ نجف حميدزاده اظهار داشت: همه مشموان نخبه و اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور كه برگ آماده به 
خدمت به تاريخ يكم تير 1398 را دريافت كرده اند، بايد برگ معرفي نامه 
مشموان به مراكز آموزش را از طريق يكي از دفاتر خدمات الكترونيك 

انتظامي پليس+10 دريافت و برابر اطاعات مندرج در آن اقدام كنند. 
وي ادامه داد: اين مش���موان بايد رأس س���اعت 7 سه شنبه 15مرداد 
98 در محلي كه در برگ معرفي نامه مشموان به مراكز آموزش نيرو هاي 

مسلح اعام شده است، حضور يابند. 

وجه تشبيهي جمال و تنزيهي جال
بقيه از صفحه 6

اما دعوت رسول اكرم)ص( را دعوت تشبيهي در عين تنزيه و تنزيهي در 
عين تشبيه مي داند و از همين روست كه خاتم اانبياء است و آورندة دين 
كامل. از ديدگاه ابن عربي فرقان داريم و قرآن. قرآن متضمن جمع است و 

فرقان متضمن فرق. نوح، فرقاني عمل كرد. 
فلذا از او گريختند اما پيامبر اسام)ص( قرآني عمل كرد. فلذا به او 
گرويدند. فرقان متضمن تنزيه بود، زيرا حق را از خلق با نفي تشبيه جدا 
مي كرد اما قرآن متضمن تشبيه در عين تنزيه و تنزيه در عين تشبيه بود و 

اين همان معناي ذاتي جمع است در بطن مفهوم قرآن.
 بر تفاوت دعوت نوح و پيامبر اسام )ص( ابن عربي استدال ديگري 
نيز دارد: نوح، قوم خود را ش���ب و روز به خدا دعوت كرد اما جز بر 
فرارشان نيفزود: »َقاَل َرِب إِنِي َدَعْوُت َقْومِي لَيًْا َونََهاًرا، َفَلْم يَزِْدُهْم ُدَعايي 
إِاا فَِراًرا.« )نوح، 5�6( اما پيامبر اس���ام)ص( در شب و روز دعوت نكرد 
بلكه دعوت او شب در روز و روز در شب بود: ففي  »ليس كمثله شي ء« 
إثبات المثل و نفيه، و بهذا قال عن نفسه � صلی اه عليه و سلم � إنه أوتي 
جوامع الكلم. فما دعا محمد � صلی اه عليه و سلم � قومه ليا و نهارا، بل 
دعاهم ليا في نهار و نهارا في ليل.17 به تعبيري همان جمع تشبيه و تنزيه 

يا تنزيه در تشبيه و تشبيه در تنزيه. 
د( ش���رح ماجراي تش���بيه و تنزيه نزد ابن عربي، بسي افزون تر از اين 
قال و مقال است. به ويژه اگر پاي آراي گسترده مفسران و مشرحان آثارش 

نيز به ميان آيد. 
در طليعه اين ارج نامه مرحوم ميرزا ابوالحسن جلوه، به شرحي مختصر 
از اين معنا به بهانه تقرير مرحوم ايشان از رأي ابن عربي اشاره شد تا از 
آن حكيم متألّه يادي ش���ود و نيز بر اين نكته تأكيد ش���ود كه همان تقرير 
اندك نش���ان مي دهد مرحوم ميرزا ابوالحسن جلوه عاوه بر درك فلسفي 
بسيار عميق، جاني سراسر ذوق و شهود نيز داشته و به تعبير شيخ اشراق 

از باحثين ذوقي بوده است. 
نكته ديگر ظريفه دقيقي است در نسبت ميان مفهوم بين اامرين ابن عربي 
از تشبيه و تنزيه و بين الكتفين مرحوم جلوه از جال و جمال الهي با اين 
كام نوراني امام جعفر صادق)ع( كه چون از حضرت سؤال كردند امر دائر 
ِ � عليه الّسام � قاَل: »ا  بر جبر است يا تفويض؟ فرمود: َعْن أَبي  َعبِْداها

َجبَْر َوا تَْفِويَض، َولِكْن أَْمٌر بَيَْن أَْمَريِْن.«
 آيا ابن عربي در اعتقاد بين اامري خود به تش���بيه و تنزيه متأثر از 

رواياتي چنين بوده است؟
ه�( به روح بلند حكيم الهي مرحوم ميرزا ابوالحس���ن جلوه درود و 
سام مي فرستم و براي روح آن مرحوم طلب غفران و رضوان الهي را دارم 
و از همكاران محترمم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و نيز نويسندگان 
محترم مقاات اين ارج نامه سپاسگزاري نموده و براي شان از درگاه خداوند 

متعال اجري درخور خواهانم. 
پي نويس:

1 � كه انتش���ارات حكمت در كاري ارزشمند با عنوان مجموعه آثار 
حكيم جلوه با مقدمه و تصحيح حس���ن رضازاده آنها را به دس���ت چاپ 

سپرده است. 
2� ر.ك: نخبگان علم و عمل ايران، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، 

ص 256. 
3� همان، ص 276، به نقل از: حيات يحيي، ص 113. 

4 � الشفاء السماع الطبيعي، ص 123؛ »منشورات مرعشي«، به نقل از 
مجموعه آثار حكيم جلوه، ص 53،

5 � داود قيصری، شرح فصوص الحكم )القيصری(، شركت انتشارات 
علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران: 1375، ص 108. 

6 � همان جا. 
7 � اين روايت را مرحوم سيدحيدر آملي در جامع ااسرار و منبع اانوار 

و در صفحات 299،300، 462 و 463 آورده است. 
8 � مجموعه آثار حكيم جلوه، »تعليقات علي مقدمه شرح القيصري«، 

انتشارات حكمت: ص 562. 
9� همان جا. 

10� ر.ك: شرح فصوص الحكم، ابوالعاء عفيفي، ص 82. 
11� همان جا. 

12� فصوص الحكم، ج  1، ص 68. 
13� شروح خوارزمي و قيصري، به نقل از مقاله »تشبيه و تنزيه نزد 
ابن عربي«، علي شيرواني، فصلنامه علمي پژوهشي آيين حكمت، سال پنجم، 

زمستان 1392، شماره 3. 
14 � فصوص الحكم، ص 69. 

15 � همان، ص70. 
16 � شرح فصوص، عفيفي، ص 86. 

17� فصوص الحكم، ص 71.  

سرويس شهرستانها: فشارهاي 
اقتصادي دشمنان با وحدت و همدلي 
در جامعه اس���امي مي تواند به رشد 

حداكثري كشور بينجامد. 
محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فن���اوري اطاعات در 
نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
اس���تان البرز با بيان اين مطلب افزود: 
استكبار جهاني با فشارهاي اقتصادي 
در س���طح بين المللي به دنبال اين 

بود كه كش���ور ما را از نظر اقتصادي 
تحت فش���ار قرار دهد. وي ادامه داد: 
دش���من بارها اعام كرد كه فروش 
نفت ايران را به صفر مي رس���اند اما 
ما نيز در جوابشان گفتيم كه رساندن 
صادرات نفت ايران به صفر غير ممكن 
اس���ت و نتوانسته اند به اين هدفشان 
برسند هرچند مشكاتي براي ما ايجاد 
كردند. او ادامه داد: دشمنان دل به فشار 
اقتصادي بسته اند كه اين فشار اقتصادي 

با ابزار همدلي و اس���تقامت مي تواند 
تبديل به رشد حداكثري شود. 

وي اظهار داشت: در زماني كه 
برايمان در فروش نفت مشكل ايجاد 
مي كنند و بايد به ابزاري از جمله ماليات 
روي بياوريم نيازمند اين است كه رفع 
موانع بخش خصوصي را در دستور 
كار ق���رار دهيم. آذري جهرمي با بيان 
اين كه مجموعه استاني البرز دغدغه 
اين اس���تان را دارند و تاش استاندار 

بر باز كردن گره هاي مختلف معطوف 
است، اظهار داشت: بايد ظرفيت اقتصاد 

مقاومتي را قوي تر كنيم. 
وزي���ر ارتباط���ات به موضوع 
فرودگاه پيام البرز اشاره كرد و گفت: 
در اين رابطه مساله ايمني اين فرودگاه 
به دليل مجاورت آن با فرودگاه فتح 
مطرح است كه مي تواند خطرات ايمني 
به همراه داشته باشد، اگر چه اين مساله 

در دنيا بي نظير نيست. 

رسيدگي ويژه به پرونده شهادت مأموران پايگاه درياباني ميناب
سرويس شهرستان ها:  رئيس كل دادگستري استان هرمزگان با اعام خبر 
دستگيري 3 عامل شهادت دو تن از مأموران پايگاه درياباني ميناب، از رسيدگي 

ويژه به اين پرونده خبر داد.
علي صالحي با تس���ليت به خانواده و هم���كاران خدوم اين دو مأمور 
وظيفه شناس كه 21 خرداد جاري، هنگام انجام وظيفه و عمليات براي مقابله با 
قاچاقچيان در نوار ساحلي ميناب به درجه رفيع شهادت نائل شدند، گفت: با 
دستور مقام قضايي، رسيدگي به موضوع در دستور كار ويژه دادسراي عمومي و 
انقاب شهرستان ميناب قرار گرفت.وي اظهارداشت: استوار يكم سجاد افراسيابي 
و گروهبان يكم حسن كريمي دو مرزباني بودند كه در مقابله با قاچاقچيان، به 
درجه رفيع شهادت نائل آمدند.رئيس كل دادگستري استان هرمزگان افزود: يك 

نفر ديگر از مرزبانان نيز در اين درگيري زخمي شده است.  
خواستگار ناكام خانواده دختر را به گلوله بست

سرويس شهرستانها: معاون اجتماعی فرماندهی نيروی انتظامی فارس از قتل 
سه نفر به دست خواستگار ناكام و دستگيری متهم به قتل خبر داد.

به گزارش فارس سرهنگ كاووس محمدی اظهار داشت: با اعام مركز 
فوريت های پليس 110 مبنی بر وقوع يك فقره قتل، ماموران كانتری 27 گلستان 

شهرستان شيراز برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: ماموران در بررسی اوليه مطلع شدند پسر جوانی كه از دختر 
مورد عاقه اش جواب منفی شنيده است در اقدامی جنون آميز به مقابل منزل اين 

دختر رفته و جواب رد خواستگار را با شليك گلوله گرم پاسخ داده است.
محم���دی ب���ا بيان اينكه در اين حادثه دلخراش دختر به همراه خواهر و 

مادرش به قتل رسيده است، تاكيد كرد: با تاش ماموران نيروی انتظامی استان، 
متهم در كمتر از چهار ساعت دستگير شد.

غرق شدن پدر فداكار پس از نجات فرزندانش
سرويس شهرستان ها: پدر فداكار سردشتي پس از نجات دو فرزند خود 

از رودخانه مهاباد، غرق شد و جان خود را از دست داد.
رحمان احمدي مدير عامل سازمان آتش نشاني مهاباد گفت: اين پدر فداكار 
پ���س از نج���ات جان دو كودك خود كه بر اثر ليز خوردن به داخل رودخانه 

سقوط كرده بودند، غرق شد. 
قرائت كيفرخواست 14 اخالگر اقتصادي 

سرويس خبر: كيفر خواست 14 تن از اخالگران نظام اقتصادي كشور كه در 
استان سيستان و بلوچستان مبادرت به اخذ حواله هاي ارزي دولتي و فروش آن 
در بازار آزاد كرده بودند در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخالگران 
اقتصادي به رياست قاضي موحد و با حضور علي موحدي راد دادستان زاهدان 
به عنوان نماينده دادستان در اين پرونده قرائت شد. در آغاز قاضي موحد اسامي 
متهمان را اعام كرد. در ادامه دادستان مركز استان سيستان و بلوچستان مبادرت 

به قرائت كيفر خواست كرد و اتهام هر يك از متهمان را برشمرد. 
مرگ 186نفردريك هفته  

س���رويس خبر: رئيس س���ازمان اورژانس كشور از انتقال 185 مصدوم 
حوادث هفته گذشته در 128 ماموريت توسط اورژانس هوايي به مراكز درماني 

خبر داد. 
  پيرحسين كوليوند افزود: هفته گذشته )از 17 تا 24 خرداد ( در مجموع 
503 حادثه ويژه در سامانه مركز مديريت عمليات بحران ) EOC ( ثبت شد كه 
در پي اين حوادث يكهزار و 822 نفر مصدوم شدند. وي ادامه داد: از مجموع 
يكهزار و 822 نفر مصدوم حوادث ويژه، يكهزار و 584 نفر توسط اورژانس به 

مراكز درماني و بيمارستاني منتقل، 238 نفر نيز در محل وقوع حوادث يادشده 
درمان شدند و 186 نفر نيز جان خود را از دست دادند. 

بازداشت 4 عضو شوراي شهر و 4 كارمند شهرداري چهارباغ 
  سرويس شهرستانها: رئيس حوزه قضايي بخش چهارباغ استان البرز از 
بازداشت هشت تن از اعضاي شوراي شهر، كارمند و پيمانكار شهرداري چهارباغ 
به اتهام فساد مالي خبر داد. مهدي اكبرپور اظهار داشت: پس از انجام تحقيقاتي 
كه بيش از 6 ماه به طول انجاميد، چهار عضو شوراي شهر و چهار كارمند و 

پيمانكار شهرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي بازداشت شدند. 
2 اخالگر اقتصادي در اروميه دستگير شدند 

سرويس شهرستان ها: فرمانده انتظامي آذربايجان غربي گفت: 2 اخالگر 
اقتصادي در اروميه شناسايي و دستگير شدند. 

سردار مسعود خرم نيا افزود: در پي كسب خبري از سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان غربي مبني بر اين كه يك شركت واردات كاا به ثبت 
سفارش و اخذ ارز دولتي از بانك هاي عامل اقدام كرده و عدم اجراي تعهدات، 
زمينه اخال در نظام ارزي را فراهم كرده است، موضوع در دستور كار ماموران 

پليس آگاهي استان قرار گرفت. 
وي اضافه كرد: ماموران آگاهي با هماهنگي مقام قضايي و پس از بررسي 
پرونده اين شركت و تحقيقات گسترده دريافتند كه اين شركت براي واردات 
كااهايي از قبيل الوار بريده شده، رول پي وي سي و ورق فلزي به دريافت 6 
ميليون و 499 هزار و 100 يوان چين ارز دولتي اقدام كرده ولي به تعهدات خود 

عمل نكرده و ارز دريافتي را در بازار آزاد به فروش رسانده است. 
گرما در هند 36 قرباني گرفت

هند:مقامات هندي از مرگ 36 تن در طواني ترين موج گرما در اين كشور 
خبر دادند. موج شديد گرما براي بيش از 30 روز متوالي در هند گزارش شده 

كه بيشتر در مناطق شمالي و مركزي اين كشور بوده  است.   

 مؤمني: دود تحريم ها در حوزه مبارزه   آذري جهرمي: فشار اقتصادي دشمن با وحدت به رشد حداكثري كشور مي انجامد 
با مواد مخدر به چشم اروپائيان مي رود 

س���رويس حوادث: دبيركل س���تاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
تحريم هاي ناعادانه عليه ايران، گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، دود 

تحريم ها به چشم خود اروپائيان مي رود  . 
سردار اسكندر مومني افزود: تحريم ها به گونه اي است كه امكان مبارزه 
در مرزها را از ما سلب مي كند؛ نه آنكه نخواهيم مبارزه كنيم، بلكه مبارزه 
در مرزها با توجه به پيچيده بودن عملكرد قاچاقچيان در قالب شبكه هاي 
بين المللي ترانزيت، بدون وجود تجهيزات پيشرفته مانند دوربين هاي ديد 

در شب، دستگاه هاي ايكس ري و موارد مشابه، ميسر نيست .

اخبار کوتاه

آگهى مزايده عمومى
شركت آتيه سـازان حافظ  �� نظر ���� پر��� هتل پر�يس كيش 
��قع �� جزير� كيش� قطعه VC - 3 مربو� به توس���عه نو�� سياحتى 
(���� طالي���ى هتل ها) با كا�بر� هتل 4 س���تا�� �� �مينى به متر�� 
5344,5 مترمربع � �يربنا� حد��� 23000 مترمربع كه هم �كنو� 
�� مرحله �تما� سا�� ش���امل (�سكلت� سقف ها� �يو��ها� �ير�مين� 
عايق ها� �طوبتى فوند�نسيو� ) قر�� ���� �� �� طريق مز�يد� عمومى به 

خريد�� ��جد شر�يط با �طالعا� �ير ��گذ�� نمايد .
محل هاى دريافت اسناد:

ته���ر��� خيابا� نلس���و� ماندال (�فريق���ا)� باالتر �� �س���فنديا�� 
 بلو�� صبا� پ���ال� 15 طبقه ��� ��حد 6 � مديريت س���رمايه گذ���� 

تلفن تما� 63472134
كيش� ميد�� س���احل � پش���ت �نفو�ماتيك � جن���ب هتل ���مش � 
پر��� هتل پر�يس كيش ( �قا� مهند� مر��� 09123623061 )

 زمان دريافت اسـناد و بازديد از پروژه : �� ��شنبه 98/03/27 
لغايت ��شنبه98/04/03ساعت 9 صبح �لى15

زمان تحويل پاكت ها: تا ساعت 15 ��� يكشنبه 98/04/09
زمان بازگشايى پاكت ها:��شنبه 98/04/10 �� ساعت 10 صبح 
 محل بازگشـايى پاكت ها: سالن جلسا� س���تا� مركز� شركت

 �تيه سا��� حافظ (تهر��)
مبلغ تضمين شـركت در مزايده: مبلغ 30,350,000,000 �يا� 
���يز نقد� � يا ضمانت نامه بانكى با مد� �عتبا� سه ماهه � قابل تمديد 
به حسا� شما�� 3426327357 به نا� شركت �تيه سا��� حافظ نز� 

بانك ملت شعبه گلستا� پاسد���� تهر��.
توجه:

1 � هزينه �گهى بر عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو� .
2 � �ين شركت� �� قبو� � يا �� كليه  پيشنها��� كامال مختا� �ست.

نوبت ���

شركت مشترك ايران خودرو اتومبيل پژو (ايكاپ) 
(سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره 496428
و شناسه ملى14006066714 

(نوبت دوم)
ب���ه �ط���ال� كليه صاحبا� س���ها� ش���ركت مش���تر� 
�ي���ر�� خ���و��� �تومبيل پ���ژ� (�يكا�)(س���هامى خا�) 
ثبت شد� به ش���ما��496428� شناس���ه ملى14006066714 مى �س���اند كه با توجه به تشكيل نشد� 
مجمع عمومى عا�� س���اليانه ���� مالى منتهى به 97/12/29 به �ليل عد� تحقق حدنصا� تعريف شد� �� 
�ساس���نامه ش���ركت � با عنايت به مفا� مند�� �� قانو� تجا��� بر�� با� ��� مجمع عمومى عا�� ساليانه 
���� مالى منتهى به 97/12/29 ش���ركت مذكو� ��� س���اعت  10صبح ��� چها�شنبه مو��98/04/05  
به ���� تهر��� كيلومتر 14 جا�� مخصو� كر�� ش���ركت �ير�� خو���� ��� 1ش���ركت �ير�� خو���� 

سالن سمند� ساختما� مديريت ��شد برگز�� مى گر��.
بدين �س���يله �� كليه سهامد���� � نمايندگا� قانونى صاحبا� سها� �عو� بعمل مى �يد تا با �� �ست ��شتن 

معرفى نامه معتبر �� ��� � ساعت مقر� �� محل مذكو� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه :

1-  �ستما� گز��� عملكر� هيا� مدير� بر�� سا� مالى منتهى به 29 �سفندما� 1397
2-  �ستما� گز��� حسابر� مستقل � با��� قانونى بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 29 �سفند 1397

3-  �نتخا� حسابر� مستقل � با��� قانونى بر�� سا� مالى منتهى به 29 �سفندما� 1398
4-  تعيين پا���� حقو� � مز�يا� �عضا� هيا� مدير� � حق حضو� �عضا� غيرموظف

5-  تصميم گير� �� ��تبا� با ساير مو��� �� صالحيت مجمع
نايب �ئيس هيئت مدير�

شركت تعاونى مصرف كارگران مهندسى و ساخت تجهيزات مپنا
آگهى دعوت مجمع عمومى  عادى  ساليانه 

نوبت اول
بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى 
عا�� ساليانه  نوبت ��� كه ��� ساعت 14 ��� شنبه 98/4/29 �� محل تعا�نى ��قع �� 
كيلومتر 12 �توبا� كر� قز�ين نرس���يد� به پل كر��� – بلو�� كا��  تشكيل مى گر�� 
حضو�بهم �سانند.  يا����� مى شو�: �� صو�تى كه حضو� عضو� �� مجمع عمومى 
ميسر نباش���د مى تو�ند حق حضو� � �عما� ��� �� سو� خو� �� به نمايند� تا� �الختيا� 
خو� ��گذ�� نماي���د �� �ينصو�� هيچ عضو� نمى تو�ن���د نمايندگى بيش �� 3 عضو �� 
بپذير� � هر فر� غير عضو تنها نمايندگى 1 عضو �� مى تو�ند بپذير�.  برگه ها� نمايندگى 
مزبو� با �مضا��ئيس هيئت مدير� � با��� معتبر خو�هد بو�. همچنين جهت بر�س���ى 
�كالتنامه ه���ا � صد�� برگه حضو� �� مجمع �� تا�ي���خ 98/4/19 به محل �فتر تعا�نى 
مر�جعه فرماييد . ضمنا� ���طلبا� عضويت �� هيئت مدير� يا با��س���ى موظفند تا 7 ��� 
پس �� تا�يخ �نتشا� �گهى �عو� مجمع � مد��� مربو� �� به شركت تعا�نى تحويل �هند.  
مصوبا� مجمع عمومى �� صو�� �س���ميت يافتن � عد� مغاير� با ضو�بط قانونى بر�� 

كليه �عضا� �عم �� حاضر � غايب نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه: 1- تصويب صو�� مالى 97. 2- �نتخا� با��� 

هيئت مدير�

ش�ركت س�هامي مز�ع�ه نمون�ه �� نظر ���� هش���ت �س���تگا� سيستم 
 �بيا�� با��ني (گا�  بو� ���) با مش���خصه فني �ستگا� پرتا� �بيا�� قرقر� �� 
مد� xj/100/360 600 به همر�� موتو� پمپ س���رخو� (حد�قل �بي 16 ليتر 
�� ثانيه � تأمين فش���ا� 6 �تمس���فر) � بو� �بيا�� 40 مت���ر� با باند �بيا�� 
 50 متر ����� �بپا� �نتهايي با ش���عا� پاشش 5 متر خو� �� خريد��� نمايد. 
لذ� متقاضيا� محتر� مي تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مناقصه حد�كثر 10 ��� 
پس �� �نتشا� �گهي به ����: گرگا� ميد�� سرخو�جه� سرخو�جه ��� معا�نت 
با��گاني � توس���عه تجا�� شركت س���هامي مز�عه نمونه مر�جعه � �سنا� �� 
��يافت نمايند � يا جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� 32238602�017 

تما� حاصل نمايند.
شر�يط شركت �� مناقصه:

1� سپر�� شركت �� فر�يند ��جا� كا� مبلغ 1/200/000/000 �يا� مي باشد
2� شركت �� قبو� يا �� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست
3� تا�يخ تو�يع ����� 98/03/26 �لي 98/04/04 مي باشد

4�  مهلت تحويل پاكت ها 98/04/06 مي باشد
5� تا�يخ با�گشايي پاكت ها 98/04/09 ساعت 9 صبح مي باشد

6� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
شركت سهامي مز�عه نمونه 
معا�� با��گاني � توسعه تجا�� 

اول

ش�ركت س�يما� بهبها� �� نظر ���� تهيه � نصب � ��� �ند��� 
���بين ه���ا� مد�� بس���ته خو� �� �� طري���ق مناقصه عمومي 
به پيمانكا� ��جدش���ر�يط ��گذ�� نماي���د� متقاضيا� مي تو�نند 
ضم���ن هماهنگي ب���ا ��حدبا��گاني جهت بر�س���ي محل � 
مي���ز�� كا� � ��يافت فر� ش���ر�يط مناقصه �� طريق س���ايت 
 سيما� بهبها� به ���� www.behcco.ir مر�جعه نمايند� 
ضمنا� مهلت تحويل �س���نا� تا س���اعت 14 مو�� 98/04/05 

 

به نشاني: بهبها� � كيلومتر �� جا�� سيما� كدپستي6367154654 
به ��حد �بيرخانه شركت سيما� بهبها� ���ئه نمايند.

* ال�� به �كر �س���ت �� يا قبو� پيش���نها�ها �� �ختيا��� �ين 
شركت مي باشد كليه كس���و��� قانوني � هزينه چا� �گهي با 

برند� مناقصه مي باشد.
* تلفن تما�: 5�52723031�061 ��خلي 280

شركت سهامي عا�  -  سيما� بهبها�

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

مناقصه

شركت نيمر� (سهامي خا�) به شما�� ثبت 20557 
�� نظ���ر ���� يك �س���تگا� جامبو 
��كر�يني پنوماتيك 501A خو� 
�� �� طريق مز�يد� ��گذ�� نمايد �� 
متقاضيا� �عو� مي ش���و� جهت 
�طال� �� ش���ر�يط مز�يد� با شما�� 
تلفن 09121343425 �� ساعت 8/00 

صبح تا 16/00 تما� حاصل نمايند.

بسمه تعالي
آگهي دعوت سهامداران شركت سپافيل(سهامي عام) 

ثبت شده به شماره 13087 و شناسه ملي 10861686702 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه و هيئت مديره 

بدين �سيله �� كليه س���هامد���� شركت �عو� مي ش���و� تا �� مجمع عمومي عا�� 
س���اليانه مو�� 98/04/09 س���اعت 08:00 صبح � هيئت مدير� ساعت 10:00 صبح 
مو��98/04/09 �� ���� تهر��� خيابا� سميه چها���� فرصت ساختما� 129 طبقه 7 

شما��25 كدپستي:1581737969 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

�تخا� تصميم ��خصو�:
مجمع عمومي عا�� ساليانه:

1� �نتخا� � تعيين سمت �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير�
2� �نتخا� با��سين

هيئت مدير�:
1� �نتخا� � تعيين سمت �عضا� هيئت مدير�

2� تعيين ���ندگا� حق �مضا�
هيا� مدير� شركت

آگهي دعوت از سهامداران شركت همساز دوام انرژي سهامي خاص
به شماره ثبت269015

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� ش���ركت فو� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت كه �� س���اعت 10 صبح مو�� 1398/4/6 �� نشاني: 
تهر�� � خيابا� ش���هيد مطهر� � خيابا� كو� نو� � خيابا� س���و� � پال�19� طبقه 

منفي يك تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: 1� �نحال� شركت

هيئت مدير�

آگهي مجمع عمومي عادي
به �طال� �عضا� �نجمن علمي هيپنوتيز� باليني �ير�� مي �ساند مجمع عمومي عا�� 
�نجم���ن �� تا�يخ 98/4/27 س���اعت 11 صبح �� مكا� �نجمن ب���ه ����: تهر��� 
ميد�� �نك� خيابا� مالصد��� خيابا� شيخ بهايي شمالي� كوچه شهيد شها نقي� پال�12 

برگز��مي گر��.
�ستو� جلسه: 1� گز��� عملكر� هيا� مدير� 2� گز��� تر��مالي 3� گز��� با���

هيا� مدير� � �نجمن علمي هيپنوتيز� باليني �ير��

تكذيبيه: 
پير� �گهي منتش���ر� مو�� 9 خر��� 98 مبني بر �نتخا� هيا� �منا � 
�ئيس كل صند�� حمايت � با�نشستگي �يند� سا� � �عال� عز� �عضا 
هيا� �منا جا��� به �طال� مي �ساند با توجه به موثق نبو�� �طالعا� 

محمد نيك فر ��صله� �گهي فو� �لذكر تكذيب مي گر��. 
�ئيس كل

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه (اصالحيه)
شركت داروسازى كاسپين تأمين (سهامى عام)

شماره ثبت: 47782 و شناسه ملى: 10100929813
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت ����سا�� كاسپين تأمين (سهامى عا�) 
ي���ا نمايندگا� قانونى �نها �ع���و� به عمل مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� 
س���اليانه شركت بر�� س���ا� مالى منتهى به 1397/12/29 كه س���اعت 10 صبح ��� 
يك ش���نبه 1398/04/02 �� محل مجموعه فرهنگى ���ش���ى تال� ��قع �� تهر��� 

خيابا� �ليعصر(عج)� نرسيد� به پا�� ��� تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه :

1- �س���تما� گز��� هيأ� مدير�� حس���ابر� � با��� قانونى ش���ركت بر�� عملكر� 
سا� مالى منتهى به 1397/12/29

2- تصويب صو�تها� مالى سا� مالى منتهى به 1397/12/29
3- �نتخا� حسابر� � با��� قانونى 

4- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا�
5-�تخا� تصميم نسبت به تقسيم سو�

6- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيأ� مدير� � تعيين پا��� هيأ� مدير�
7- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� مى باشد.

هيأ� مدير� شركت ����سا�� كاسپين تأمين (سهامى عا�)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت معدني و فرآوري سرمه فيروزآباد

(سهامي خاص)  به شماره ثبت 701 و شناسه ملي 10530111776
بدينوسيله �� كليه س���هامد����� �كيل يا قائم مقا� قانوني صاحب سهم � يا نمايندگا� 
�شخا� حقوقي �عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه �ين شركت 
كه �� ساعت 10:00 ��� پنجش���نبه مو�� 1398/04/06 �� محل �فتر شركت ��قع �� 
�س���تا� فا��� فير���با��  بلو�� شهيد �ش���تي� نبش خيابا� 16 برگز�� مي گر�� حضو� 
به هم �سانند. �ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� هيئت مدير� �� خصو� عملكر� سا� 
مالي منتهي به 29 �سفند 1397  2� �ستما� گز��� حس���ابر� � با��� قانوني بر�� 
سا� مالي منتهي به 29 �س���فند 1397  3� تصويب صو��  ها� مالي سا� مالي منتهي 
به 29 �س���فند 1397  4� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني ش���ركت بر�� سا� مالي 
 1398 � تعيين حق �لزحمه �يشا�  5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� سا� مالي 1398
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.  به �طال� سهامد���� محتر� 
مي �س���اند جهت ���� به جلس���ه �� ��� برگز��� مجمع ���ئه كا�� ملي �لز�مي مي باشد � 
نمايندگا� قانوني س���هامد���� حقوقي ملز� به ���ئه �صل � ��نوش���ت كا�� ملي خو�� �صل 

معرفي  نامه بر�� �شخا� حقوقي با ��� شما�� ثبت � شناسه ملي شركت مي باشند.
هيئت مدير� شركت معدني � فر���� سرمه فير���با�
(سهامي خا�)



ابوالقاسم كيانيـ  اولين اردوي 
آمادگي تيم ملي بسكتبال همزمان با 
رونمايي از خوابگاه بازســـازي شده 
ملي پوشـــان با حضور سلطاني فر و 
صالحي اميري وزير ورزش و جوانان 
و رئيس كميته ملي المپيك و طباطبايي 
رئيس و ســـاير دســـت اندركاران 
فدراسيون بسكتبال، صبح روز گذشته  
اســـتارت خورد. قبل از آغاز تمرين 
وزيـــر ورزش و جوانان و همچنين 
رئيس كميته ملي المپيك طي سخناني 
از قابليت هاي بسكتبال صحبت كردند 
در حالـــي كه اتفاق ويژه اين تمرين  
جشن تولدي بود كه ملي پوشان براي 
سلطاني فر گرفتند. باتوجه به مشكات 
اقتصادي كـــه ورزش و به تبع آن  
همه فدراسيون ها با آن مواجه هستند 
فدراسيون بسكتبال براي صرفه جويي 
هزينه هاي اسكان ملي پوشان كه پيش 
از اين در هتل المپيك سكني داشتند  
خوابگاه تاار بسكتبال آزادي را آنچنان 
تجهيز كرده است كه هيچ كمبودي 
در آن به چشم نيايد و همتراز هتل ها 
باشد. يك باز سازي اصولي كه بيش 
از 6ماه زمان برده است تا هيچ كم و 
كسري نداشته باشد. اولين اردوي تيم 
ملي بسكتبال با دعوت از 19 بازيكن 
آغاز شـــد و ملي پوشان پنج هفته در 
اردو خواهند بود تا براي مســـابقات 
جام جهاني2019 چين كه دهه سوم 
شهريور در گوانگژو برگزار مي شود  
آماده شوند. ملي پوشان پس از 5 هفته 
اردوهاي برون مرزي خود را شروع 
مي كنند كه در اين شرايط اقتصادي 
ســـخت، نقطه عطف ماجرا، همين 

اردوهاي تداركاتي با كيفيت است.
ملي پوشان ابتدا به پرتغال مي روند 
ســـپس در روسيه اردو خواهند زد و 
بعـــد از آن چندبازي تداركاتي را در 
يونان برگـــزار مي كنند كه البته اين 
مسابقات پايان كار بازي هاي تداركاتي 

نيســـت و 10 روز قبل از حضور در 
جام جهاني در مســـابقات تداركاتي 
»پيك« چين شركت مي كنند تا با سه 

تيم صاحب نام، بازي كنند.
به طور كلي چه در پرتغال چه در 
روسيه، چه در يونان و چه در چين، 
ملي پوشـــان كشورمان با كشورهاي 
قدرتمندي روبرو مي شوند كه اكثريت 
آنان در جمع 32 تيم راه يافته به جام 
جهاني2019 هستند و اين مسابقات 
بزرگترين كمك براي آمادگي هرچه 
بيشتر ملي پوشان خواهد شد هرچند 

كه حتي با شكست همراه باشد.
اما ايـــن بازي هاي تداركاتي با 
كيفيـــت يك امتياز ديگر هم دارد و 
آن اينكـــه با كمترين هزينه ممكن، 
ملي پوشان در آن حضور پيدا مي كنند 
چرا كه با رايزني هايي كه مهران شاهين 
طبع و فدراســـيون بسكتبال  انجام  
داده انـــد، در اين بازي ها، عموماً به 
عنوان تيم مدعو شركت خواهيم كرد 
كـــه به اين ترتيب، هزينه ها بر عهده 

ميزبانان خواهد بود.
بسكتبال ايران پيش از اين دوبار 
ديگر به مسابقات جام جهاني صعود 
كرده اســـت اما اين بار نسبت به دو 
دوره قبل، اردوي ملي پوشـــان كمي  
ديرتر آغاز شد چون بازيكنان ليگي 
طواني مدت را پشـــت سر گذاشته 
بودند و نياز به استراحت بيشتر داشتند. 
همين فاصله بيشتر پس از مسابقات 
ليگ تا اولين اردو نسبت به دوره هاي 
گذشته، باعث شد تا انتظارات نسبت 
به تيم ملي در جام جهاني، معقول تر 
و منطقي تر شود چرا كه كارشناسان 
از شرايط تيم ايران در گروهي كه بايد 
به ميدان برود به درستي و با آگاهي 

كامل سخن گفتند.
پس از قرعه كشي جام جهاني 
2019 و همگروهي تيم ملي ايران با 
اسپانيا، پورتوريكو و تونس، اين انتظار 

به وجود آمد كه به غير از اسپانيا، دو تيم 
ديگر در دسترس هستند و تيم ملي 
ايران به راحتي مي تواند پورتوريكو 
و تونس را شكســـت دهد و به دور 
بعد صعود كند. انتظاري غيرمنطقي هر 
چنـــد كه بدون ترديد هم كادر فني 
و هـــم بازيكنان براي گرفتن بهترين 
نتيجه و صعود به مرحله بعدي، تمام 
تاش خود را به كار خواهند گرفت. 
چنين انتظاري ماحصل يك ارزيابي 
سطحي مبني بر اينكه چون در گذشته 
تونس را برده ايم پس مقابل اين تيم 
مشكل نداريم و پورتوريكو هم كه 
بسكتبال صاحب نام را ندارد، بود، در 
حالي كه واقعيت اين نيست و هر دو 
تيم در مسابقات جام جهاني2019 با 
تمام بازيكنان شاخص خود به ميدان 
مي آيند و اينجاست كه كاربراي ايران 
سخت مي شود. صالح المجري بازيكن 
پســـت پنج تونس كه با كوله باري 
از يوروليـــگ بـــه »N.B.A« رفته 
است، امســـال تيم تونس را همراهي 
خواهد كرد. يك بازيكن پست پنج 
كامل با تمام شاخصه هايي كه بازيكني 
در اين پست بايد داشته باشد. وقتي 
از »پست پنج كامل« بودن يك بازيكن 
ســـخن به ميان مي آيد، اهميت كار 
مشخص مي شود چون در بين 30 تيم 
»N.B.A« تعداد تيم هايي كه پست پنج 

كامل را در اختيار داشته باشند به عدد 
10 هم نمي رســـد و يورو ليگ هم 
شرايطي مشابه دارد بنابراين مشخص 
مي شود كه تونس با اين سنتر تنومند 
و آماده خود، حريف آســـاني مقابل 
ايران نخواهد بود و ســـاير بازيكنان 
ايـــن تيم هم در كنار صالح المجري 
قابليت هايشان، بااتر هم مي رود. اما 
از پورتوريكو هم نبايد غافل شد چرا 
كه اين كشور چندين بازيكن شاغل 
در ليگ حرفه اي آمريكا و ليگ هاي 
پائين تر آن دارد و تعدادي از بازيكنان 
اين كشـــور هم در ليگ هاي اروپايي 
بازي مي كنند كه برخي حتي سابقه 
حضور در ليگ ايران را نيز داشته اند. 
بازيكناني كه پيـــش از اين، عمومًا 
در رويدادهـــاي مختلف، تيم ملي 
كشورشان را همراهي نمي كرده اند، 
اما در اين دوره، همگي اعام آمادگي 
كرده انـــد كـــه در تركيب تيم ملي، 
حضور پيدا كنند. پس با اين  شرايط 
پورتوريكو  با آن قابليت هاي بااي 
جسماني و فني و سرعت بااي انتقال 
دفاع به حمله و بالعكس، حريفي بسيار 
سخت براي ملي پوشان كشورمان به 
حساب مي آيند. اسپانيا هم كه براي 
همه شـــناخته شده است و نيازي به 
ارزيابـــي قابليت هاي بااي اين تيم 
نيســـت حتي در نبود »پائوگسول« 

ستاره احتمااً غايب اين تيم و يكي 
 »N.B.A« از بزرگترين ســـتاره هاي
چون اســـپانيا بيش از يك دوجين از 

بهترين هاي اروپا را دارد.
به ايـــن ترتيب حاا كه اولين 
اردوي آمادگـــي تيم ملي با هدايت 
مهران شـــاهين طبع آغاز شده است 
مشـــخص مي شود كه كار تيم ملي 
بـــراي صعـــود از گروه خود تا چه 
اندازه سخت است و با ارزيابي هاي 
كارشناسانه، انتظارات از اين تيم نسبت 
به يكـــي دو ماه قبل بايد منطقي تر 

باشد.
با اين وجود كالبدشكافي ماجرا 
و ارزيابي حريفـــان همگروه ايران 
به اين معنا نيســـت كه ملي پوشان 
كشـــورمان در اين مسابقات از پيش 
باخته هستند بلكه همانگونه كه مهران 
شاهين طبع ســـرمربي تيم ملي و 
صمد نيكخواه بهرامي كاپيتان تيم ملي 
و ديگر بازيكنان تأكيد كرده اند، همه 
تاش خواهند كرد كه به بهترين نتيجه 
ممكن برسند و حتي المقدور به دور 
بعـــد صعود كنند در حالي كه انتظار 
دارند شـــرايط موجود درك شده و 
انتظارات، رنگی منطقي به خود بگيرد 
تا فشارهاي رواني، به حداقل برسد.

تيـــم ملي اولين اردوي آمادگي 
را با 19 بازيكن شـــروع كرد هرچند 
كه ممكن اســـت در ادامه و به دليل 
آسيب ديدگي احتمالي برخي، بازيكنان 
ديگري جايگزين شوند. حامد حدادي 
و صمدنيكخواه با تجربه نيز در اين  
اردو حضور دارند و تمام تاش خود 
را خواهنـــد كرد تا بتوانند با تكيه بر 
قابليت هاي فني باا و تجارب نزديك 
به دو دهه اي خود كمك حال ساير 
بازيكنان  بوده و با رســـيدن به اوج 
آمادگي هاي ازم جسماني، الگويي 
براي ساير بازيكنان جوانتر باشند كه 
بـــا جان و دل تمرين كنند و هرچه 

مي توانند به خود سخت بگيرند چون 
نتيجه آن را در ميداني بزرگ مثل جام 

جهاني، خواهند ديد.
ش��اهین طبع: دعوت نشدن 
برخی به اردو به خاطر مسائل فنی 

است

سرمربی تيم ملی بسكتبال تأكيد 
كرد: دعوت نشـــدن برخی بازيكنان 
برای حضور در اردوی جهانی اين تيم 
فقط به خاطر مسائل فنی بوده است.

به گـــزارش خبرنگار مهر، در 
حاشـــيه اين اردوي تيم ملي مهران 
شاهين طبع سرمربی تيم ملی بسكتبال 
در جمع خبرنگاران گفت: تمريناتی 
كه آغاز شده به صورت مستمر تا 5-۴ 
هفته آينده ادامه خواهد داشت و بعد 
از آن ديدارهای تداركاتی خود را آغاز 
می كنيم. به اين منظور سه اعزام برون 
مرزی خواهيم داشت كه به صورت 
متوالی انجام می شود.وی با يادآوری 
اينكه اردوهای برون مرزی تيم ملی 
بسكتبال در كشورهای پرتغال، روسيه 
و يوان برگزار می شود، اظهار داشت: 
در هر يك از اين كشـــورها برگزار 
كننده 3-۴ ديدار خواهيم بود كه در 
قالب تورنمنت های بين المللی انجام 
می شـــود. همچنين 10 روز پيش از 
آغاز جام جهانی عازم چين می شويم 
و در تورنمنت بين المللی اين كشور 
بـــا 2-3 تيم منتخب در جام جهانی 
ديدار خواهيم داشت سپس به شهر 
محل برگزاری مسابقات می رويم تا 
ديدارهای خـــود را در جام جهانی 

آغاز كنيم.

ديدار تيم های ملی واليبال ايران و لهستان 
در ماراتني نفسگير به سود تيم واليبال كشورمان 

به پايان رسيد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اروميه، 
كواكوويچ برای شـــروع اين مسابقه از سعيد 
معروف، ســـيد محمد موسوی، علی شفيعی، 
ميـــاد عبادی پور، پوريا فياضی، امير غفور و 

محمدرضا حضرت پور استفاده كرد.
در شـــروع مسابقه هر دو تيم قدرتمند 
كار را آغـــاز كردنـــد، اما برتری يك امتيازی 
لهستانی ها موجب شد در امتياز 8 بر 7 به سود 
لهســـتان تيم ها به وقت استراحت فنی اول 
بروند. امتياز 1۴ بر 11 به سود لهستان موجب 
شد تا كواكوويچ درخواست وقت استراحت 
 كند تا شـــايد اختاف تيم ها بيشـــتر نشود. 
تيم ها در امتياز 16 بر 1۴ به سود لهستان به 
وقت استراحت فنی دوم رفتند. تساوی در امتياز 
16 دليلی بود تا اين بار هينن درخواست وقت 
اســـتراحت كند. برتری ايران ادامه پيدا كرد تا 
نتيجه بازی 19 بر 17 به سود ايران شد و هينن 

بازهم با درخواست وقت استراحت وقفه ای در 
جريان بازی ايجاد كرد. اين ست در نهايت با 

نتيجه 25 بر 20 به سود ايران تمام شد.
برای شـــروع ست دوم هم تغييری در 
تركيب ايران ايجاد نشـــد. لهستانی ها ست 
دوم را بهتـــر از ايران شـــروع كردند و در 

همـــان ابتدا ۴ امتياز از ايـــران پيش افتاد تا 
كواكوويچ درخواســـت وقت اســـتراحت 
 كند. وقت اســـتراحت فنی دوم هم با برتری

 لهستانی ها همراه بود. در ادامه و در امتياز 19 
بر 15 به سود لهستان كواكوويچ درخواست 
وقت اســـتراحت كرد تا شايد اختاف كمتر 

شـــود، اما لهســـتانی ها اين اجازه را به ايران 
ندادند و اين ست با نتيجه 25 بر 21 به سود 

لهستان تمام شد.
كواكوويچ برای ســـت سوم به تركيب 
بازنده تيم خود دست نزد. اشتباهات فردی در 
تيم ايران موجب شد تا نتيجه بازی 8 بر 6 به 
سود لهستان شود تا تيم ها به وقت استراحت 
فنی اول بروند. در امتياز 16 بر 15 به ســـود 
لهستان تيم ها به وقت استراحت فنی دوم رفتند. 
فرهاد قائمی در اين ست جايگزين مياد عبادی 
پور شـــد. لهستانی های به خوبی توپ های 
اسپكرهای ايران را دفع يا زخمی می كردند. 
همين كار موجب شد تا در امتياز 19 بر 16 
به سود لهستان، ايگور كواكوويچ درخواست 
وقت استراحت فنی كند. اين ست در نهايت با 

نتيجه 25 بر 18 به سود لهستان تمام شد.
ست چهارم هم رقابت نزديكی بين تيم ها 
بود تا اينكه تيم ايران با سرويس مياد عبادی 
پور امتياز هشـــتم را كسب كرد و در امتياز 8 
بر 7 به سود ايران تيم ها به وقت استراحت 

فنی اول رفتند. برتری ايران رفته رفته بيشـــتر 
شد تا در امتياز 13 بر 10 هينن شاگردانش را 
فراخواند و درخواســـت وقت استراحت فنی 
كرد. در امتياز 16 بر 11 به سود ايران هر دو 
تيم به وقت استراحت فنی دوم رفتند. مرتضی 
شريفی در امتياز 21 بر 1۴ جايگزين فياضی 
شـــد. اين ست در نهايت با نتيجه 25 بر 17 
به ســـود ايران خاتمه پيدا كرد تا كار به ست 

حساس پنجم كشيده شود.
 در اين ست تركيب اوليه ايران يك بار 
ديگر در زمين قرار گرفت. لهستانی ها كه به 
عقاب ها در واليبال معروف هســـتند در اين 
ست عملكرد خوبی در حمات نداشتند و در 
امتياز 8 بر 5 به سود ايران تيم ها جای خود 
را در زمين تغيير دادند. برتری ايران ادامه پيدا 
كرد تا در نهايت اين ست با نتيجه 15 بر 8 به 
ســـود ايران خاتمه پيدا كرد.به اين ترتيب تيم 
ملی واليبال ايران هفتمين پيروزی خود در ليگ 
ملت های 2019 را كسب كرد و يك بار ديگر 

به صدر جدول رده بندی رسيد. 

والیبال نشسته ايران، قهرمان رقابت های آسیا و اقیانوسیه

تيم ملی واليبال نشسته ايران با پيروزی مقابل تيم چين، قهرمان مسابقات 
آســـيا و اقيانوســـيه 2019 تايلند شد.به گزارش روابط عمومی فدراسيون 
ورزش های جانبازان و معلولين؛ در آخرين روز از مسابقات قهرمانی آسيا 
و اقيانوسيه، تيم ملی واليبال نشسته مردان كشورمان برای دومين بار و در 
مرحلـــه فينـــال برابر تيم ملی چين به ميدان رفت و با پيروزی 3 بر صفر 
برابر اين تيم، عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود كرد.ملی پوشان ايران 
در ست اول تا سوم به ترتيب با نتايج 25 بر 21 ، 25 بر 7 و 28 بر  26 

مقابل تيم چين به برتری رسيدند.
شـــاگردان رضايی در حالی فاتح اين مســـابقات شدند كه در مرحله 
مقدماتی، توانسته بودند تيم های كامبوج، تايلند، چين، قزاقستان، ژاپن و 
كره جنوبی را از پيش رو بردارند.رقابت های قهرمانی آســـيا و اقيانوســـيه 
2019– تايلنـــد بـــا حضور هفت تيم در بخش مردان از 20 تا 25 خرداد 
ماه در اســـتاديوم هوآمارك شـــهر بانكوك برگزار شد.گفتنی است كه تيم 
ملی واليبال نشســـته مردان ايران پيش از اين، با كسب عنوان قهرمانی در 
رقابت های جهانی 2018 هلند، ســـهميه مســـتقيم پارالمپيك توكيو را به 

دست آورده بود.
 ضمنا ملی پوشـــان واليبال نشســـته كشورمان در پايان اين رقابت ها 
عنوان بهترين و ارزشمندترين بازيكنان را به خود اختصاص دادند. بر همين 
اساس رمضان صالحی عنوان بهترين ليبرو اين دوره را از آن خود كرد و 
حسين گلستانی ديگر ملی پوش كشورمان به عنوان ارزشمندترين بازيكن اين 
مسابقات انتخاب شد.گفتنی است تيم ملی واليبال نشسته مردان كشورمان در 
اين دوره از رقابت ها بدون حتی واگذاری يك ست برابر حريفان خود، 

توانست قهرمان آسيا شود.
  فیروزجا سهمیه جهانی گرفت

عليرضـــا فيروزجا عنوان چهارم بخش 
برق آســـای مسابقات شطرنج قهرمانی آسيا 
را كسب كرد.به گزارش خبرگزاری فارس و 
به نقل از روابط عمومی فدراســـيون شطرنج  
پرونده بخش برق آســـای مسابقات شطرنج 
قهرمانی آســـيا بسته شد و عليرضا فيروزجا 
نماينده كشـــورمان با ريتينگ 2660 با كسب 
6.5 امتياز در رده چهارم قاره كهن ايســـتاد.
فيروزجـــا پيش از اين در رقابت های بخش 
استاندارد با كسب 6 امتياز در رده ششم ايستاد و سهميه حضور در جام 
جهانی 2019 خانتی مانسيسك روسيه را كسب نمود.از ميان شطرنج بازان 
ايرانی حاضر در مسابقات قهرمانی آسيا، تنها عليرضا فيروزجا در بخش 

برق آسا شركت كرد.
 محرومیت فوتبالي افتخاری و ورمزيار

كميته  اخاق فدراسيون فوتبال پس از بررسی پرونده جنجالی جعل و 
تخلف در آكادمی فوتبال باشگاه استقال تهران در نهايت مديرعامل وقت 
و مسئول آكادمی اين باشگاه را جمعا به 15 سال محروميت از فعاليت های 
فوتبالی محروم و به پرداخت جريمه نقدی يك ميليارد ريالی محكوم كرد.
به  گزارش  ايسنا، بر اساس حكم كميته  اخاق فدراسيون فوتبال، سيدرضا 
افتخاری، مديرعامل پيشـــين استقال به 5 سال محروميت از فعاليت های 
فوتبالی و 500 ميليون ريال جريمه نقدی محكوم شـــده اســـت.صادق 
ورمزيار مســـئول وقت آكادمی فوتبال استقال نيز به 10 سال محروميت 
از تمامـــی فعاليت های فوتبالی و 500 ميليون ريال جريمه نقدی محكوم 
شده  است.محكومان می توانند به رای كميته اخاق اعتراض كنند و امكان 

تجديدنظرخواهی در اين احكام وجود دارد.

10  يكشنبه 26 خرداد 1398ـ  12  شوال1440ـ  16  ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27305
ورزشي

اخبار کوتاه خارجي

آلگری: می خواهم يک سال استراحت کنم
ماسيميليانو آلگری اعام كرده بعد از 
جدايی از يوونتوس حداقل تا يك ســـال 
ديگر تصميم كار با تيمی جديد را ندارد 
و می خواهد كمی به زندگی اش برســـد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ماســـيميليانو 
آلگـــری اعام كـــرده كه قصد دارد يك 
سال اســـتراحت كند و به دور از دنيای 
مربی گری باشـــد و بعد از جدايی از تيم 
فوتبـــال يوونتوس بافاصله در تيم ديگر 
نباشد.آلگری 5 عنوان قهرمانی در سری آ با يووه كسب كرده و دو بار 
هم به فينال ليگ قهرمانان اروپا رسيده است.او گفته: بايد كمی به زندگی 
شخصی ام برسم و تأثيرات گذراندن وقت بيش از اندازه برای مربی گری 
روی خانواده و زندگی ام را ســـر و سامان دهم. اين فصل را ريكاوری 
خواهم كرد و فصل بعد را در ذهنم خواهم داشت.مطبوعات معتقدند 
بعد از جدايی او از يووه محتمل ترين گزينه برای هدايت راه راه پوشان 

تورين پپ گوارديوا است.
محرومیت در کمین سامان قدوس

فدراســـيون جهانی فوتبال 
رای نهايی خود را درباره پرونده 
جنجالی مهاجم ملی پوش كشورمان 
 با باشگاه اسپانيايی جمعه صادر 
می كند.به گـــزارش خبرگزاری 
فارس، سايت »heraldo« اسپانيا 
خبـــر داد كه پرونده انتقال ناكام 
ســـامان قدوس، مهاجم ايرانی 
استرشوندس سوئد به اوئسكا در 

حال بسته شدن است. باشگاه اسپانيايی اطمينان دارد كه فيفا رای را به 
نفع آنها خواهد داد. تصميم نهايی فدراسيون جهانی فوتبال جمعه آينده 
اعام خواهد شد.باشگاه اوئسكا مدعی است سامان قدوس با اين تيم 
قراردادی ۴ ساله امضا كرده ولی باشگاه استرشوندس به اين قرارداد پايبند 
نبوده و اين هافبك را به آميان فرانســـه فروخته اســـت. وكای قدوس 
اخيرا به اســـپانيا ســـفر كرده بودند تا با اوئسكا به توافق برسند. اگرچه 
مبلغ فسخ قرارداد قدوس ۴ ميليون يورواست اما خسارت به اين مقدار 
نخواهد بود. احتمال می رود فيفا به خاطر اين كارشكنی باشگاه های 

استرشوندس و آميان را جريمه كند و قدوس نيز محروم شود.
10 فرانسه زبان در سانتیاگو برنابئو

تهران- ايرنا- مجموعه رئال مادريد در فصل 2019 – 2020 بيشتر 
از هر زمان ديگری فرانسوی زبان هستند به طوری كه حضور فراند 
مندی، شـــمار اين بازيكنان را در ســـانتياگو برنابئو به 10 رساند. با اين 
اوصاف، خانه تكانی گسترده رئال را می توان انقاب فرانسه ناميد.زبان 
اول هشت بازيكن در تيم كنونی رئال شامل بلژيكی های اين تيم يعنی 
ادن هازارد و تيبو كورتوآ فرانســـوی اســـت.به اين فهرست لوكا زيدان 

رافائل واران، كريم بنزما و تئو هرناندز را اضافه كنيد.
خارج از زمين بازی، زين الدين زيدان و دستياران او يعنی ديويد 
بتونی و حميدو امســـايدی نيز فرانســـوی حرف می زنند.اين در حالی 
اســـت كه ابراز تمايل زيدان برای جذب پل پوگبا هافبك فرانســـوی 
منچستريونايتد نيز بر كسی پوشيده نيست و عاوه بر اين، ساديو مانه 
سنگالی و فرانسوی زبان نيز با رئال ارتباط داده شده و در همين بين 
زمزمه هايی از حضور احتمالی كيلين امباپه فوق ستاره جوان پاری سن 

ژرمن در مادريد به گوش می رسد.

پيروزي ارزشمند ايران بر لهستان در ماراتني نفسگيراخبار کوتاه  داخلی

سلطاني فر و صالحي امیري در اردوی تیم ملي بسكتبال و لزوم انتظارات منطقي

شركت س�هامي بيمه �ير�� ��نظر ����� بر�سا� بند ه� ما��29 قانو� برگز��� مناقصا� � تصويب نامه ش����ما��193542/�42986 � مو�� 1388/10/01 �ياست 
محتر� جمهو��� �نجا� خدما� مشا��� به شر� �ين �گهي �� �� طريق فر�خو�� عمومي به ��� تعرفه به شركت مهندسين مشا�� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

موضو� �نجا� كا�:
عبا�� �س���ت �� �نجا� خدما� مشا��� �� مرحله سو�(شامل نظا�� كا�گاهي � عاليه) جهت �حد�� س���اختما� ����� بيمه �ير�� به نا� شعبه بر��جا� با �يربنا� 
تقريبي640مترمربع نقش���ه ها� جزئيا� � مشخصا� فني � خصوصي مصو� � بر�سا� ضو�بط � بخش���نامه ها� معا�نت برنامه �يز� � نظا�� ��هبر�� �ياست 

جمهو��
مد� �نجا� كا�:

مد� �نجا� خدما� مشا��� 18 ما� شمسي جهت پر��� مركز بر��جا� مي باشد.
ه� � معيا�ها� ���يابي كيفي مشا����:

1� تجربه (سابقه �جر�يي)
2� ���يابي كا�فرمايا� قبلي
3� ساختا� سا�ماني مشا��

4� خالقيت � �بتكا� مشا�� �� طر� ها � پژ�هش ها� قبلي
5� ساير مو��� به تشخيص كا�فرما.

متقاضياني كه ����� حد�قل �تبه 3 �� گر�� معما�� � شهرسا�� (ساختما� ها� ����� � تجا��) � ����� سابقه كا� مشابه بو�� � ظرفيت خالي � �ما�گي �جر�� 
موضو� فر�خو�� �� ���ند� مي تو�نند حد�كثر ظر� مد� 7 ��� �� ��� �گهي� جهت ��يافت فايل �لكتر�نيكي �س���نا� ���يابي كيفي به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت مر�جعه � پس �� تكميل مد��� � �سنا� ��خو�ستي� نسبت به ���ئه لو� فشر��� حد�كثر تا ساعت 13 ��� يكشنبه مو�� 98/04/09 به نشاني تهر��� ميد�� 
�نك� خيابا� مالصد��� بلو�� ش���ير�� جنوبي� بلو�� بر�يل غربي� پال�51 � ضلع شمالي طبقه ششم كميسيو� معامال� شركت سهامي بيمه �ير�� با نامه �سمي 

تحويل نمائيد.
مد��� مناقصه به متقاضيا� ��جد شر�يط كه �متيا� � حد نصا� ال�� �� �� �ين ���يابي كسب نمايند تحويل خو�هد شد.

شركت سهامي بيمه �ير��

«�گهي فر�خو�� عمومي جهت ���يابي كيفي مشا����»
نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� شما��1�98
(نوبت ���)

1� نا� �س�تگا� مناقصه گ�ز��: �فتر مطالعا� �ئوتكنيك� پهنه بند� � كا�� ها� 
صحر�يي ��مايشگا� فني � مكانيك خا� ����� ��� � شهرسا��

2� ���� �ستگا� مناقصه گز��: تهر�� � خيابا� �ليعصر � باالتر �� �� ��� بهشتي 
� �نتها� كوچه نا�� � پال�14

 3� موضو� مناقصه: �نجا� خدما� س���تا�� � كا�گاه���ي �فتر مطالعا� �ئوتكنيك� 
پهنه بند� � كا�� ها� صحر�يي ��مايشگا� فني � مكانيك خا� ����� ��� � شهرسا�� 

به صو�� حجمي �� طريق تأمين نير�� �نساني �� سطو� مختلف
4� ن�و� تضمين ش�ركت �� مناقصه: ضمانت نامه معتب���ر بانكي يا چك بانكي 

�مز��� يا فيش ���يز نقد� �� �جه ��مايشگا� فني � مكانيك خا�
5� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه:

510/000/000 (پانصد � �� ميليو�) �يا�
6� مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: پايا� �قت �����( ساعت 16) مو�� 98/4/3

7� مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 9 صبح مو�� 98/4/15
8� محل ��يافت �سنا� مناقصه: �� سايت شركت � �بيرخانه شركت
9� محل ��يافت پيشنها�ها: �بيرخانه شركت به ���� صد��الشا��

10� تا�يخ با�گش�ايي پاكا� پيشنها�ها: س���اعت 10 صبح مو�� 98/4/16 �� 
محل شركت

11� پر��خت هزينه ��� �گهي شركت �� مناقصه برعهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.
 http://tsml.ir � Http://iets.mporg.ir جهت كسب �طالعا� بيش���تر به نش���اني 

مر�جعه شو�.

جمهو�� �سالمى �ير��
����� ��� � شهرسا�� 

شركت ��مايشگا� فني � مكانيك خا�(سهامى خا�) 
�فتر مطالعا� �ئوتكنيك � پهنه بند� � كا�� ها� صحر�يي

كيفيت �مز توسعه پايد��

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت سيما� لوشا�
(سهامي خا�) به شما�� ثبت72 � شناسه ملي 010720015121 

�حتر�ما�� �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد �� جلسه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� ش���ركت س���يما� لوشا�(س���هامي خا�) كه �� ��� چها�شنبه مو�� 

1398/04/05 ��� ساعت 11 صبح تعيين گر�يد� �ست� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

هيئت مدير�� �فز�يش سرمايه �� محل ����� نقد� � مطالبا�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت بوشهر سنگ
 (سهامي خا�) به شما�� ثبت 406 � شناسه ملي 10320035015

به �طال� كليه صاحبا� سها� شركت مي �س���اند جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه �� 
مو�� 98/4/16 ��� يكشنبه س���اعت 10 صبح �� محل شركت ��قع �� بوشهر � چغا�� 

سه ��� خير�نديش برگز�� خو�هد شد.
�ستو� جلسه: � �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با���  � تصويب صو�تها� مالي منتهي به 97/12/29  � 

هيأ� مدير��نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد� � تعيين ���نامه �سمي كثير�النتشا�.

�گهي مناقصه خريد ��� علوفه ��
شركت كشت � صنعت ��ين خوش���ه ���� �� نظر ���� مقد�� 3500 تن ��� علوفه �� 
مو�� نيا� خو� �� �� طريق مناقصه تهيه � خريد��� نمايد. متقاضيا� جهت ��يافت بر� 
مناقصه خريد مي تو�نند �� تا�يخ چا� به مد� پنج ��� كا�� به ���� �يل جهت ��يافت 
بر� مناقصه مر�جعه نمايند. ���� � كيلومتر 7 جا�� تهر�� شركت كشت � صنعت ��ين 

مديرعامل � عضو هيئت مدير� خوشه ���� شما�� تما� 2�08633546981
شركت كشت � صنعت ��ين خوشه ���� � جو�� بهر�مي

بدينوس���يله �� صاحبا� محتر� سها� شركت مهندسى � ساختما� صنايع نفت (سهامى عا�) � يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� مى شو�� �� جلسه مجمع 
عمومى عا�� س���االنه كه �� ساعت10  صبح ��� چها�ش���نبه 1398/04/19 �� محل شركت ��قع �� نش���انى: تهر��� خيابا� كامر�نيه جنوبى� نبش 

كوچه پير��� شما�� 2 تشكيل مى گر�� شركت فرمايند .
�ستو� جلسه :

1 – �ستما� گز��� هيا� مدير� �� مو�� صو�� ها� مالى � عملكر� شركت �� سا� 1397
2 – �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانونى شركت �� مو�� صو�� ها� مالي سا� 1397

3 – بر�سى � تصويب عملكر� � صو�� ها� مالى سا� 1397
4 – �نتخا� حسابر� � با��� قانونى شركت بر�� سا� 1398 � تعيين حق �لزحمه �نا�

5 – تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت
6– ساير مو���� كه بر�سى � تصويب �نها �� صالحيت مجمع عمومى عا�� مى باشد .

هيا� مدير� شركت مهندسى � ساختما� صنايع نفت

�گهى �عو� سهامد���� به مجمع عمومى عا�� ساالنه 
شركت مهندسى � ساختما� صنايع نفت (سهامى عا�)

ثبت شد� به شما�� 64813 تهر�� � شناسه ملى 10101097919

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا��
 مجتمع تجا�� ����� با��� بز�� مير��ما� 

نوبت ��� سه شنبه 98/04/11
بدينوس���يله �� كليه مالكين محتر� � يا نمايندگا� �سمي �نها �عو� به عمل مي �يد كه 
��� سه شنبه 98/04/11 س���اعت 11 صبح �� جلسه نوبت ��� مجمع عمومي عا�� كه 
�� ساختما� با��� ��قع �� خيابا� مير��ما� غربي� پال� 450�452 طبقه همكف تجا�� 

تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� 
2� تصويب تر�� سا� 97

3� �سيدگي به بو�جه پيشنها�� سا� 98
4� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� (�صلي � علي �لبد�)

5� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 
6� ساير موضوعا� قابل مطر� �� مجمع كه پيش بيني نشد�

ضمنا� جهت حضو� �� جلس���ه همر�� ��شتن كا�� ملي � كپي �� � ��خصو� مالكيني 
كه نمايند� � يا �كيل �� طر� مالكين معرفي مي ش���وند ���ئه مجو� �سمي � كا�� ملي � 

هيئت مدير�كپي �� �لز�مي �ست.

�گهي �عو�
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �يگل(سهامي خا�) ثبت 
شد� به شما�� 61246 � شناس���ه ملي: 10101062851 �عو� 
به عمل مي �يد كه ��� ساعت 9 صبح مو�� 1398/04/09 جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� ��� ساعت 11 هما� ��� جلسه مجمع 
عمومي عا�� ساليانه شركت ��قع �� �فتر مركز� شركت تشكيل 

مي گر�� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: تغيير تعد�� �عضا � �صال� 
ما�� مربوطه �� �ساس���نامه � هرگونه تصميماتي كه �� صالحيت 

مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.
�ستو� جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه: �نتخا� مدير�� � 
با��سين ش���ركت � تعيين ���نامه كثير�النتشا� شركت � هرگونه 
تصميماتي كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.

هيئت مدير� شركت 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت ��ما� شيمي (سهامي خا�)

به شما�� ثبت 79917 � شناسه ملي 10101246260
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �نگد�نه كاال (سهامي خا�) �عو� مي گر�� 
�� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه �� ساعت 15 ��� يكشنبه مو�� 
1398/04/23 �� محل �فتر مركز� شركت ��قع ��: تهر��� بز�گر�� �فريقا� باالتر �� 
ظفر� بلو�� �سفنديا�� پال�5� طبقه ���� كدپستي: 1967917191 برگز�� مي گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت جهت ���� مالي منتهي 
به 1397/12/29

2� تصويب صو�تها� مالي تهيه شد� ���� مالي منتهي به 1397/12/29
3� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�

4� �نتخا� با��� قانوني � علي �لبد� جهت ���� مالي منتهي به 1398/12/29
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي ساليانه مي باشد.
هيأ� مدير� � مديرعامل

�گهي �عو�
(مجمع عمومي عا�� ساليانه)

مجتمع با�فر�شا� ميو� � تر� با� شركت �شت س���بز شما� سا�� به شما�� ثبت 
7385 � شناس���ه ملي 10760348939 سهامي خا� به �طال� كليه سهامد���� � 
نمايندگا� قانوني �عضا مجتمع با�فر�ش���ا� ميو�  � تر� با� شركت �شت سبز شما� 
س���ا�� مي �س���اند بر�بر مصوبه 1398/3/23 هيئت مدير� شركت جلسه مجمع 
عمومي عا�� س���اليانه 1398 ��� ساعت 9 صبح پنج شنبه 1398/4/6 �� مسجد 
محمد �س���و� �هللا(�) ��قع �� جنب ميد�� تر� با� قر� س���ا�� تشكيل مي گر��� 
بنابر�ين �� كليه س���هامد���� شركت � نمايندگا� قانوني �نا� بر�� حضو� �� جلسه 

مذكو� �عو� به عمل مي �يد. 
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� با��� 2� �نتخا� ���نامه كثير�النتش���ا� 3� �ع���ال� مو�فقت با خريد 
 �مين بيست � يك هز�� متر� �بتد�� ����� ميد�� با� مربو� به بنيا� مستضعفا�
4� تعيين تكليف � چگونگي �خذ قسط سا�� �� سهامد���� بر�� پيشبر� پر��� � يا 
تأمين هزينه ها� سرمايه �� شركت �� طريق منابع سرمايه �� شركت كه �� جلسه 

مطر� مي گر��.
هيئت مدير�

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت �نگد�نه كاال (سهامي خا�)

به شما�� ثبت 101879 � شناسه ملي 10101458269
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �نگد�نه كاال (سهامي خا�) �عو� مي گر�� 
�� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه س���اعت 15 ��� شنبه مو�� 
1398/04/22 �� محل �فتر مركز� شركت ��قع ��: تهر��� بز�گر�� �فريقا� باالتر �� 
ظفر� بلو�� �سفنديا�� پال�5� طبقه ���� كدپستي: 1967917191 برگز�� مي گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت جهت ���� مالي منتهي 
به 1397/12/29

2� تصويب صو�تها� مالي تهيه شد� ���� مالي منتهي به 1397/12/29
3� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�

4� �نتخا� با��� قانوني � علي �لبد� جهت ���� مالي منتهي به 1398/12/29
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي ساليانه مي باشد.
هيأ� مدير� � مديرعامل

�گهى تغيير�� شركت �مو� كيا� پا� شركت سهامى خا�
به شما�� ثبت 439265 � شناسه ملى 10320881131 

 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/10/29 تصميما� �يل �تخا� شد :
س���رمايه ش���ركت �� مبلغ 15000000000 �يا� به مبلغ 35000000000 �يا� منقسم به 
35000000 س���هم 1000 �يالى با نا� كه �� طريق مطالبا� حا� شد� تامين گر�يد� �فز�يش 
 يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� � �يل ثبت �� لحا� �فز�يش سرمايه �� تا�يخ 

فو� �لذكر تكميل �مضا گر�يد . 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (443500)

�گهى تغيير�� شركت بهسا�كاشانه تهر�� شركت سهامى خا�
به شما�� ثبت 208278 � شناسه ملى 10102498053

 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/06/31 تصميما� �يل 
�تخا� شد : �عضا هيا� مدير� ش���ركت بشر� �يل بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. - شركت 
گر�� توسعه ساختما� تدبير (سهامى خا�) به ش���ما�� شناسه ملى 0103663870 - شركت 
ساخت � عمر�� تدبير (سهامى خا�) به شما�� شناسه ملى 10101976063 - شركت توسعه 

� عمر�� �ميد (سهامى خا�) به شما�� شناسه ملى 10101912330 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (443498)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت مهندسين مشا�� طر� �نديشا� (سهامي خا�) 

به شناسه ملي 10100858463 � شما�� ثبت 40451 مو�� 1360/2/15
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� 
به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� ساعت 10 
��� چها�ش���نبه 98/04/12 �� محل �فتر مركز� شركت ��قع �� ميد�� 
هفت تير � خيابا� ماني � پال� 32 � طبقه ��� با �ستو� جلسه �ير تشكيل 

خو�هد شد حضو� به هم �سانند:
�ستو� جلسه:

1�  �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ش���ركت ��خصو� 
عملكر� س���ا� 1397  2� �س���يدگي � تصويب تر��نامه س���و� � �يا� 
� صو�� ها� مال���ي ���� منته���ي 1397/12/29  3� �نتخا� ���نامه 
كثير�النتش���ا� به منظو� ��� �گهي ها� شركت  4� �نتخا� با��� قانوني   

5� �نتخا� هيئت مدير�.
هيئت مدير� 

�گهى �عو� �� سهامد���� 
شركت مهندسى كوشا معد� (سهامى خا�)

 ثبت شد� به شما�� 745 سيرجا� � شناسه ملى 10860523490 
جهت تشكيل مجمع عمومى عا�� ساليانه 

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى 
عا�� ساليانه كه �� س���اعت 16:00 مو�� 1398/4/10 �� محل قانونى 
شركت (سيرجا�� خيابا� �ليعصر� خيابا� شهيد محمد مستقيمى� پال� 

38) تشكيل مى شو�� حضو� به هم �سانند.
 �س��تو� جلس��ه:  - �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى
 - تصويب صو�� ها� مالى منتهى به 1397/12/29 � تقس���يم س���و�

- �نتخا� با��س���ا� �صلى � على �لبد�  - تصوي���ب پا��� هيئت مدير� 
� با��� قانونى  - �نتخا� ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� �گهى ها� 

شركت  - ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� �ست.
هيئت مدير� شركت مهندسى كوشا معد�
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همكار محترم سركار خانم دكتر رويا امدادي 
مصيب��ت وارده را به س��ركارعالي و خانواده محترمتان 
تس��ليت ع��رض نم��وده و صب��ر و ش��كيبايي برايتان 

آرزومندم.
از طرف: دكتر مسـيح سـيدمدنيـ  مديرعامل 

بيمارستان البرز 

همكار محترم سركار خانم دكتر رويا امدادي 
مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان تسليت 

عرض مي نمايم.
از طـرف: دكتـر مصطفي انـوريـ  رئيس هيئت 

مديره بيمارستان البرز

استاد گرامي جناب آقاي دكتر ابراهيم عصمتي
درگذشت نابهنگام برادر ارجمند را به جنابعالي و خانواده 
محترم تس��ليت عرض نموده براي آن عزيز آرامش روحي 

و براي بازماندگان سامتي و شكيبايي آرزومنديم.
دكتر فرهاد سميعيـ  دكتر ويدا عميد

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر بهتاش
با نهايت تأس��ف درگذش��ت برادر گرام��ي جنابعالي را 
تسليت عرض نموده، از درگاه احديت براي آن مرحومه 
غف��ران اله��ي و براي ش��ما و ديگر بازمان��دگان صبر و 

شكيبائي آرزو داريم.
هيئت مديره انجمن داروسازان ايران

به نام يگانه مهرگستر عالم 
ما ز باائيم و باا مي رويم

ما ز آنجائيم و آنجا مي رويم
با اندوهي بي پايان نهمين 
س��الگرد پ��رواز ملكوت��ي 
ش��ادروان آق��اي سـّيد 
سـجادي  انوشـيروان 
را ب��ا قلب��ي اندوهناك در 
ويران س��راي قلبم��ان به 

سوگ مي نشينيم. 
محبوبم، بي تو نور و گرما، از آفتاب رفت.

چشم چراغ عالم هستي بخواب رفت.
نور از حياط گم ش��د، عطر از گاب رفت. تو نيس��تي كه 
ببيني، چگونه دور از تو، به روي هرچه در اين خانه است، 

غبار سرد اندوه گسترده است.
پس��رم: با عش��ق پروراندمت، مثل ُگل بوئيدمت، مانند 

نسيم بوسيدمت، 
عزيزم: من همين يك نفس از جرعه جانم باقيست.

آخرين جرعه اين جام تهي را تو بنوش.
توكل بر خدا دارم، ليك ندانم از چه حيرانم.

در كنارم بود افسوس و صد افسوس، ندانستم چه دارم.
چه گنجي پيش رو دارم، چه عشقي پيش رو دارم.

پدر: سّيد محي الدين سجادي
مادر: عشرت الملوك حبيبي 

خواهر: بهار سجادي

جناب آقاي مهندس محمدرضا مودودي 
معاون محترم وزير و 

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
با كمال تأسف و تأثر درگذشت مرحومه مغفوره حاجيه 
خانم والده مكرمه تان را صميمانه تسليت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت الهي براي آن 
فقيده س��عيده و براي آنجناب و ساير بازماندگان طول 

عمر، صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران 

جناب آقاي مهندس محمدرضا مودودي
معاونت محترم وزير

 و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
با كمال تأثر و تأسف درگذشت مرحومه مغفوره حاجيه 
خانم والده مكرمه تان را صميمانه تسليت عرض نموده 
و از درگاه ايزد منان غفران و رحمت الهي براي آن فقيده 
س��عيده و براي جنابعالي و ساير بازماندگان طول عمر، 

صبر و شكيبايي مسئلت دارم.
اسداه عسگراوادي 

جناب آقاي مهندس محمدرضا مودودي 
معاون محترم وزير

 و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
با كمال تأثر و تأس��ف درگذش��ت مرحومه مغفوره حاجيه 
خانم والده مكرمه تان را صميمانه تس��ليت عرض نموده و 
از درگاه اي��زد منان غف��ران و رحمت الهي براي آن فقيده 
سعيده و براي آنجناب و ساير بازماندگان طول عمر، صبر 

و شكيبايي مسئلت دارم.
محمدحسن شمس فرد 

برنامه هاي علميـ  دينيـ  فرهنگي هنري 
حسينيه ارشاد 

هفته چهارم خرداد 
كاس ها:  ü تفسير قرآن كريم  ü تزكيه و اخاق

نمايشـگاه هايي بـا موضوعات:  ü ق��رآن و خلقت 
جهان  ü  آداب معاش��رت )اس��ام(، دوستي )اسام(، 
مسافرت و جهانگردي )اسام(  ü صنايع دستي ايران 

اطاعات بيشتر: 22866465

بدين وس��يله مي س��تاييم ب��ا شايس��ته ترين عبارات، 
پرتوافكني خورش��يد محبت تمام عزيزان و آش��نايان 
ب��ه خصوص بزرگواران جوامع پزش��كي، داروس��ازي، 
دندانپزش��كي، دانش��گاهي، فني و مهندسي، صنايع، 
مقامات كش��وري و لش��گري و تمام همش��هريان ديار 
س��ربداران )آم��ل( كه چه با ارس��ال گل، چ��ه با قدوم 
مب��ارك، چ��ه با دس��تخط و تقرير در جراي��د و بنر و يا 
تماس تلفني، گرد اين غم را از چهره سوگوار ما زدودند. 
از خداوند باري تعالي برايتان سامت و عاقبت به خيري 

آرزومنديم. 

قصه مرگ عزيزان آن چنان ناگفتني است
كز بيانش ناتوان در وصف و معنا مانده ايم

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر فراوان مراس��م يادبود مرحوم 
مغف��ور ش��ادروان جمشـيد دهقـان زاده كارمند 
بازنشسته روزنامه اطاعات را به اطاع كليه دوستان و 

آشنايان محترم مي رسانيم.
به همين مناس��بت مراس��م يادبود آن عزيز سفركرده 
در روز دوشنبه مورخ 98/3/27 ساعت 15 الي 16/30 
در حس��ينيه مسجد خاتم  اانبياء واقع در فاز3 مارليك 

منعقد مي گردد
حضور شما سروران ارجمند در اين مراسم باعث شادي 
روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاي داغدار: دهقان زاده، ارزبين و ساير 
بستگان دوستان و آشنايان

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت �مير ش�ر�فت  بخو�س���ته مطالبه تقديم به ش���و��� حل �ختال� 
شعبه ��� حقوقى ��جا� �به كالسه 98/505ثبت �بر�� مو�� 98/5/6 ساعت 8/30صبح �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� ��ستو� ���گا�  به 
�ستنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي مي شو�  ��� خو�ند� 
�عو� مي شو�كه با مر�جعه به �بير خانه ش���و��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� نشاني � ���� 
�قيق ���يافت نسخه ثاني ���خو�س���ت � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر شوند 
�� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محس���و� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي �تصميم 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت جو��كريمى  بخو�س���ته مطالبه تقديم به شو��� حل �ختال� 
ش���عبه ��� حقوقى ��جا� �به كالسه 98/507ثبت �بر�� مو�� 98/5/6 ساعت 9صبح �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� ��ستو� ���گا�  
به �س���تنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي مي شو�  ��� 
خو�ند� �عو� مي ش���و�كه با مر�جعه به �بير خانه شو��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� نشاني 
����� �قيق ���يافت نسخه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر 
ش���وند �� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محسو� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  �تصميم مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت ���يو� قاس�مى  بخو�سته مطالبه تقديم به شو��� حل �ختال� 
شعبه ��� حقوقى ��جا� �به كالسه 98/509ثبت �بر�� مو�� 98/5/6 ساعت 9/15صبح �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� ��ستو� ���گا�  به 
�ستنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي مي شو�  ��� خو�ند� 
�عو� مي ش���و�كه با مر�جعه به �بير خانه شو��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� نشاني ����� 
�قيق ���يافت نس���خه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر شوند 
�� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محس���و� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي �تصميم 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت �هر�ش�ير�نى بيد�با��  بخو�س���ته مطالبه تقديم به ش���و��� 
حل �ختال� ش���عبه ��� حقوقى ��جا� �به كالسه 98/517ثبت �بر�� مو�� 98/5/7 ساعت 8/45صبح 
�قت �س���يدگي تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� 
��س���تو� ���گا�  به �ستنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي 
مي شو�  ��� خو�ند� �عو� مي شو�كه با مر�جعه به �بير خانه شو��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� 
نشاني ����� �قيق ���يافت نسخه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي 
حاضر شوند �� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محسو� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  �تصميم مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت مسعو�س�يف  بخو�س���ته مطالبه تقديم به ش���و��� حل �ختال� 
شعبه ��� حقوقى ��جا� �به كالسه 98/511ثبت �بر�� مو�� 98/5/6 ساعت 9/30صبح �قت �سيدگي 
تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� ��ستو� ���گا�  به 
�ستنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي مي شو�  ��� خو�ند� 
�عو� مي ش���و�كه با مر�جعه به �بير خانه شو��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� نشاني ����� 
�قيق ���يافت نس���خه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر شوند 
�� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محس���و� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي �تصميم 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت س�يدمهد� حس�ينى  بخو�س���ته مطالبه تقديم به شو��� حل 
�ختال� شعبه ��� حقوقى ��جا� �به كالسه 98/513ثبت �بر�� مو�� 98/5/6 ساعت 8/45صبح �قت 
�سيدگي تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� ��ستو� 
���گا�  به �س���تنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي مي شو�  
� �� خو�ند� �عو� مي شو�كه با مر�جعه به �بير خانه شو��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� نشاني 
� ���� �قيق ���يافت نسخه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر 
ش���وند �� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محس���و� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي � 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  تصميم مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

آگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي 
نظربه �ينكه محمو� ����  به طرفيت كيو�� مهد� پو�نژ��  بخو�س���ته مطالبه تقديم به شو��� حل 
�ختال� ش���عبه ��� حقوقى ��جا� �به كالس���ه 98/519ثبت �بر�� مو�� 98/5/7 ساعت 9صبح �قت 
�سيدگي تعيين گر�يد� �چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �ست � به تقاضا� خو�ها� ��ستو� 
���گا�  به �س���تنا�  ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �سمي ���  �گهي مي شو�  
� �� خو�ند� �عو� مي شو�كه با مر�جعه به �بير خانه شو��� حل �ختال� شعبه ��� حقوقى �عال� نشاني 
� ���� �قيق ���يافت نسخه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت ��� �قت مقر� جهت �سيدگي حاضر 
ش���وند �� غير�ينصو�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محس���و� �شو��� شعبه ��� غيابا �سيدگي � 

�ييس شو��� حل �ختال� شعبه 2 حقوقي فال��جا�  تصميم مقتضي �عال� خو�هد نمو�.

اخطار اجرايي
محكو� عليه: حسين �جبى نا� پد�حيد� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1604 تا�ي���خ 97/9/24 حو�� قضايى ش���و��� حل �ختال� 
شهرس���تا� فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� 
عليه محكو� �س���ت به :پر��خت مبلغ جمعا157/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ 
��يست �س���ى �هش���ت هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها 

97/2/22-97/2/30تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �سماعيل محمد� نا� پد�شكر�له شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ميد�� نما� بلو�� �يت �هللا خامنه �� 
فر�شگا� �لومينيو� سپاها�(مشهد�)

محك����و� به : به موج����ب ��� ش����ما�� 1544 تا�ي����خ 97/9/18 حو�� قضايى ش����و��� حل �ختال� 
شهرستا� فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س����ت به پر��خت مبلغ 25/000/000�يا� بابت �صل خو�س����ته �پر��خت مبلغ شصت �هفت 
هز��توم����ا� بابت هزينه ����س����ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�س����يدچك 97/6/10تا�ما� �جر�� حكم 

شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا��پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 

اخطار اجرايي
محكو� عليه: قربانعلى بها�� نا� پد�جعفرنشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك����و� به : به موجب ��� ش����ما�� 1621 تا�ي����خ 97/9/25 حو�� قضايى ش����و��� حل �ختال� 
شهرس����تا� فال��جا� به موجب ��� ش����ما�� غيابى ش����عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست 
محكو� عليه محكو� �س����ت به پر��خت مبلغ 30/000/000�يا� بابت �صل خو�س����ته �پر��خت مبلغ 
يكصد�هفتا��ش����ش هز��توما� بابت هزينه ����سى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 90/6/20-

90/8/5 تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �ضاكريمى نا� پد��سفنديا�شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1693 تا�يخ 97/10/3 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�س���ت به پر��خت مبلغ 37/000/000�يا� بابت �صل خو�س���ته �پر��خت مبلغ يكصد�هشتا��پنج 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 95/1/17تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

 اخطار اجرايي
محكو� عليه: محمو�كاظمى  نا� پد�يد�له نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1699 تا�يخ 97/10/4 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �ست به پر��خت مبلغ 45/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�نو��پنج 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 95/10/26تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �ميدشير� نا� پد��له مر��شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1690 تا�ي���خ 97/10/3 حو�� قضايى ش���و��� حل �ختال� 
شهرس���تا� فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست 
محكو� عليه محكو� �س���ت به پر��خ���ت مبلغ 39/600/000�يا� بابت �صل خو�س���ته �پر��خت 
مبلغ يكصد�هش���تا��هفت هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 

89/5/20تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �سو� خد���� نا� پد�منوچهرشغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1698 تا�ي���خ 97/10/4 حو�� قضايى ش���و��� حل �ختال� 
شهرس���تا� فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� 
عليه محكو� �ست به پر��خت مبلغ 10/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يك ميليو� 
�شش���صدهز���يا� بابت هزينه ����سى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 95/6/28تا�ما� �جر�� 

حكم �پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: محمد موسو� �كبر���� نا� پد�محمو� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1714 تا�يخ 97/10/8 حو�� فال��جا� ش���و��� حل �ختال� 
شهرس���تا� فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست 
محكو� عليه محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ جمعا175/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت 
سيصد � ش���صت � هش���ت هز�� توما� بابت هزينه ����س���ى � خس���ا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ 
سر�س���يدچك ها97/1/12-97/4/14-97/3/7-97/3/1-97/3/27 تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت 

شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 

اخطار اجرايي
محكو� عليه: محمد شا�� نا� پد��مضا� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1558 تا�يخ 97/9/19 حو�� فال��جا� ش���و��� حل �ختال� 
شهرس���تا� فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست 
محكو� عليه محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ117/000/000�يا� بابت �صل خو�س���ته �پر��خت 
مبلغ يكصد�هش���تا��هفت هز�� توما� بابت هزينه ����س���ى � خس���ا�� � تاخير�تا�يه ��تا�يخ 
سر�سيدچك ها 97/5/5-97/5/1-97/7/1 لغايت تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت  مبلغ نيم عشر��حق 

شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�صند�� ��لت 

اخطار اجرايي
محكو� عليه: محمد حسين نصر نا� پد��صغرشغل ����نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1576 تا�يخ 97/9/20 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�ست به پر��خت مبلغ جمعا51/800/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد �شش هز�� 
توما� بابت هزينه ����س���ى � خس���ا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيد چك ها96/8/5-96/6/20-

96/7/20 تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت  مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: محمد باقر� نا� پد�محمو� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1598 تا�يخ 97/9/24 حو�� فال��جا� ش���و��� حل �ختال� 
شهرستا� فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� 
عليه محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 19/800/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ شصت � 
شش هز�� توما� بابت هزينه ����س���ى � تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها96/4/20-96/2/20 

تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت  مبلغ نيم عشر��حق ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: على محمدجمالپو� نا� پد��له مر��شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1581 تا�يخ 97/9/20 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به :پر��خت مبلغ 16/500/000�يا� بابت �صل خو�س���ته �پر��خت مبلغ پنجا� �نه 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 89/2/30تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: نرگس �سماعيلى نا� پد��مضانعلى شغل ����نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محك���و� به : به موجب ��� ش���ما�� 1589 تا�يخ 97/9/21 حو�� فال��جا� ش���و��� حل �ختال� 
شهرستا� فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� 
عليه محكو� �ست به پر��خت مبلغ جمعا22/800/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ شصت 
� هفت توما� بابت هزينه ����سى � خس���ا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 93/4/10 تا�ما� 

�جر�� حكم �پر��خت  مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �ضا �يز�� نا� پد�حيد�( �بو�لقاسم) شغل ����  نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرس���و� ش���غل ����نش���انى فال��جا� بلو�� �يت �هللا خامنه �� 
بعد��تاال�مهندسين لو��� يدكى پا��

محكو� به : به موجب ��� شما�� 1480 تا�يخ 97/9/7 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا� 
به موجب ��� شما�� غيابى ش����عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� �ست به پر��خت 
مبلغ جمعا110/000/000�يا� بابت �صل خو�س����ته �پر��خت مبل����غ  يكصد�هفتا��نه هز�� توما� بابت هزينه 
����سى � خس����ا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيد85/8/20-85/6/20 تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت  مبلغ نيم 

   شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�عشر��حق صند�� ��لت 

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �ضا �يز�� نا� پد�حيد�( �بو�لقاسم) شغل ����  نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرس���و� ش���غل ����نش���انى فال��جا� بلو�� �يت �هللا خامنه �� 
بعد��تاال�مهندسين لو��� يدكى پا��(جمشيد�)

محكو� به : به موجب ��� شما�� 1479 تا�يخ 97/9/7 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا� به 
موجب ��� ش����ما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� �ست به پر��خت مبلغ 
10/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ  صد � پنجا� � يك هز�� توما� بابت هزينه ����سى � خسا�� 

تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيد85/10/9 تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: مهر�� باكر�يى نا� پد�كاظم نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1555 تا�يخ97/9/19 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�ست به پر��خت مبلغ جمعا60/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�هفد� هز�� 
توما� بابت هزينه ����سى � خسا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها96/12/25-96/11/25-

97/10/25 لغايت تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: سيد صا�� حسينى نا� پد�حسن نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1546 تا�يخ97/9/18 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�ست به پر��خت مبلغ جمعا40/200/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ نو����هز��توما� 
بابت هزينه ����سى � خس���ا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها97/8/2-90/7/15-90/6/16 

لغايت تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �ميرمحمد توكلى نا� پد�يد�هللا نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1556 تا�يخ97/9/19 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 92/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�پنجا� 
�هفت هز�� توما� بابت هزينه ����س���ى � خسا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها96/10/25-

97/3/10 لغايت تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: غالمحسن بر�تى نا� پد��ضا نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1588 تا�يخ97/9/21 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�س���ت به پر��خت مبلغ جمعا25/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ هفتا�هز�� توما� 
بابت هزينه ����سى � خسا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 96/1/20 لغايت تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: شهنا� صالحى نا� پد�منوچهر شغل ����نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1585 تا�يخ97/9/20 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�ست به پر��خت به مبلغ جمعا37/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ هشتا� � هشت 
هز�� توما� بابت هزينه ����سى � خسا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها97/3/25-97/2/25-

96/12/20 تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: نيما �گاهى نا� پد�مهر�� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1545 تا�يخ97/9/18 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�ست به پر��خت مبلغ جمعا83/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�هفت هز�� 
توما� بابت هزينه ����سى � خس���ا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك ها97/2/15-97/4/30-

96/2/30 لغايت تا�ما� �جر�� حكم �پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: كيو�� مهد� پو�نژ�� نا� پد�همزعلى نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1592 تا�يخ97/9/21 حو�� فال��جا� شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� شما�� غيابى شعبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه محكو� 
�ست به پر��خت مبلغ جمعا60/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�چها��� هز�� 
توما� بابت هزينه ����سى � خسا�� تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك96/8/15 تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت مبلغ نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: همايو� �حمد� نا� پد�چا�� شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1582 تا�يخ 97/9/20 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به :پر��خت مبلغ 23/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ شصت �هفت 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�س���يدچك 88/8/4تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: محمدجو��سليميا� نا� پد�ناصرشغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1601 تا�يخ 97/9/24 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �ست به پر��خت مبلغ 80/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�سى �نه 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 96/11/20تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �كبرشكر�لهى نا� پد�محمو� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1681 تا�يخ 97/10/2 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 10/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�پنجا� 
�يك هز��توما� بابت هزينه ����سى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 95/3/30تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: حسين �جبى نا� پد�حيد�شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1403 تا�يخ 97/9/24 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �ست به پر��خت مبلغ 180/000/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ ��يست �شصت 
�هفت هز��توما� بابت هزينه ����سى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 97/2/20-97/3/27تا�ما� 

�جر�� حكم �پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: عبد�لعلى حيد�� نا� پد�مهديقلى شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1613 تا�يخ 97/9/25 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 50/000/000�يا� بابت �صل خو�س���ته �پر��خت مبلغ يكصد�يك 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 96/3/25تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: �ميرمحمد� نا� پد�غالمحسين نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1622 تا�يخ 97/9/25 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 11/000/000�يا� بابت �صل خو�س���ته �پر��خت مبلغ پنجا� �سه 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 92/12/20تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

اخطار اجرايي
محكو� عليه: مهد� كيانى نا� پد�على شغل ���� نشانى مجهو� �لمكا�

محكو� له: محمو����� نا� پد�عبد�لرسو� شغل ����نشانى فال��جا� ال�گا� � ��بر�� �هيا�� قديم
محكو� به : به موجب ��� شما�� 1554 تا�يخ 97/9/19 حو�� قضايى شو��� حل �ختال� شهرستا� 
فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� غيابى ش���عبه ���گا� عمومى كه قطعيت يافته �ست محكو� عليه 
محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 52/600/000�يا� بابت �صل خو�سته �پر��خت مبلغ يكصد�چها� 
هز��توما� بابت هزينه ����س���ى �تاخير�تا�يه ��تا�يخ سر�سيدچك 97/1/27تا�ما� �جر�� حكم 

�پر��خت نيم عشر��حق صند�� ��لت 
شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�

راى قاضى شورا
خو�ها�: حس�ن �لياسى نشانى فال��جا� ��س���تا� عليشاهد�� كو� � غالمرضا �لياسى 

شاهد 2 فرعى 1
خو�ند� كبر� نعلبنديا� �بهر� نشانى مجهو� �لمكا�

خو�س���ته: تقاضا� صد�� حكم شايس���ته مبنى بر �لز�� خو�ند� به �نتقا� سند يك �ستگا� 
خو��� سو��� پر�يد به شما�� �نتظامى 838�78 �ير�� 78 به �نضما� هزينه ها� ����سى

��خصو� �عو�� �قا� حس���ن �لياسى به طرفيت خانم كبر� نعلبنديا� �بهر� به خو�سته 
تقاضا� صد�� حكم شايسته مبنى بر �لز�� خو�ند� به �نتقا� سند يك �ستگا� خو��� سو��� 
پر�يد به شما�� �نتظامى 838�78 �ير�� 78  به �نضما� هزينه ها� ����سى� با توجه به بر�سى 
محتويا� پر�ند� �ظها��� خو�ها� �� جلسه �سيدگى � با توجه به �ستعال� �نجا� گرفته سند � 
مد��� ماشين به نا� مجيد ����شيا� مى باشد � �يشا� فو� نمو�� �ست � طبق �ستعال� �نجا� 
گرفته �� ����� ثبت �حو�� تنها ���� �قا� مجيد ����شيا� خو�ند� مى باشد� لذ� شو�� خو�سته 
خو�ها� �� ���� � ثابت ��نسته � به �س���تنا� مو�� 237-362 قانو� مدنى ��� به محكوميت 
خو�ند�� به حضو� ���فترخانه �سنا� �سمى � �نتقا� �سمى يك �ستگا� خو��� سو��� پر�يد 
به ش���ما�� �نتظامى 838�78  �ير�� 78 به �نضما� هزينه ها� ����سى به نا� خو�ها� صا�� 
مى نمايد. ��� صا��� غيابى � ظر� مهلت 20 ��� پس �� �بال� قابل ��خو�هى �� همين ش���و�� 
مى باشد � 20 ��� پس �� �� قابل تجديد نظرخو�هى �� محاكم عمومى فال��جا� مى باشد.

شو��� حل �ختال� شعبه 5حقوقى فال��جا�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت دّوم 
كانون بازنشستگان بانك صادرات ايران

نظر به �ين كه �� جلسه نوبت ���� مو�� 1398/3/25 تعد�� �عضا حاضر �� جلسه به حدنصا� قانوني 
جهت �سميت مجمع نرسيد. لذ� بدين �سيله �� �عضا� محتر� كانو� �عو� مي نمايد�

�� جلس���ه مجمع عموم���ي عا�� س���االنه نوبت ���� كه �� س���اعت 17 لغايت 19 ��� ش���نبه 
مو��1398/4/22 �� محل باش���گا� بانك صا���� �ير�� به نش���اني تهر�� �توبا� صيا� ش���ير��� 

ميد�� حسين �با� خيابا� �فامنش. خيابا� مفتوحي پال�38 برگز�� خو�هد شد شركت فرمايند.
�ستو� جلسه به شر� �ير مي باشد.

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني
2� تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي سا� 1397
3� تعيين خط مشي � تصويب بو�جه سا� 1398

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� كانو�
5� �نتخا� با��سا� قانوني.

6� طر� ساير موضو� ها� مرتبط با مجمع عمومي عا��
ضمنا� �� �عضا�  محتر� كه عالقمند به نامز�� عضويت �� س���مت با��� قانوني هستند تقاضا ����� 
��خو�ست كتبي خو� �� 5 ��� قبل �� تشكيل مجمع به �فتر �ين كانو� تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
تا مد��� مربوطه به ����� محتر� كش���و� ����� سو� سياسي ��سا� گر��. همكا��ني كه شخصا� �� 
جلسه شركت نمي نمايند بر�سا� مصوبه كميسيو� ما�� 10 قانو� فعاليت �حز�� � جمعيت ها مجا� 

كانو� با�نشستگا� بانك صا���� �ير��به تفويض �كالت به عضو �يگر� نمي باشند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت ساختمانى سراپى حصار(سهامى خاص)

شماره ثبت 131958و شناسه ملى 10101752471 
بدينوس����يله �� كليه سهامد���� � يا �كال� �س����مى �نا� �عو� به عمل مى �يد �� جلسه 
مجم����ع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 1398/04/09  س����اعت 10 صبح 
�� محل ش����ركت برگز�� مى گر�� حضو� به هم �س����انند. �س�تو� جلس�ه: 1- �نتخا� 

هيئت مدير� � سمت هيئت مدير� 2- ساير مو���� كه �� صالحيت �� مجمع باشد. 
هيئت مدير�

مناقصه عمومى 98/16-17-1 (دو مرحله اى) نوبت دوم
1- �ستگا� مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

2- موضو� مناقصه : خريد �نو�� كنتو� �لكتر�نيكى 
3-  ش��ر�يط ال�� :  ��شتن تاييديه �� ش���ركت تو�نير �� خصو� توليد كنتو� � �عايت 
�ستاند���ها � معيا�ها � �لز�ما� فنى � ���ئه مد��� � مستند�� مربوطه طبق شر�يط مند�� 

�� �سنا� مناقصه 
4- مهلت خريد � محل ��يافت �س��نا� مناقصه: متقاضيا� مى تو�نن���د �� تا�يخ 98/03/26 لغايت 
 �  www.aepdc.ir98/04/01 با مر�جعه به �� س���ايتها� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� به نشانى
شركت تو�نير به نشانى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �ساني ملي مناقصا� كشو�� 

به نشانى http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند . 
5- مد��� مو�� نيا� جهت ثبت �� فهرس��ت خريد���� �سنا� مناقصه : ���يز مبلغ 327,000 �يا� 
به حسا� س���پهر 0101520152006 بانك صا���� �ير�� بنا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� بابت 
خريد��� �س���نا� مناقصه � ��سا� به  مناقصه گز�� ( طي مد� �ما� قيد شد� �� بند4 – ضمنا فيش ���يز� 

بايستي به نا� شخص حقوقي مناقصه گر باشد)
6- قيمت پايه مناقصه :  39/700/000/000 �يا�   به شر� �سنا� مناقصه مي باشد .

7- مبلغ تضمين ش��ركت �� مناقصه: 000 /000 /1/441  �يا� �  به شر� �سنا� مناقصه مي باشد كه 
مناقصه گر�� بايس���تى س���پر�� مذكو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى معتبر يا فيش بانكى ���يز مبلغ فو� به 
شما�� حس���ا� 0102795126006 نز� بانك ملي شعبه �مو�� � پر��� بنا� شركت تو�يع نير�� بر� 

�ستا� �لبر� � يا چك بانكى تضمينى يا كسر �� حسا� مطالبا� ���ئه نمايند. 
8- مهلت � محل تحويل پيش��نها�ها: حد�كثر تا �خر �قت ����� ��� يكش���نبه مو�� 98/04/16 به 
�بيرخانه �مو� تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقانى شمالى- پل ����گا�- �بتد�� بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� 

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�  تحويل نمايند .  
9- �ما� گش��ايش پاكت ها� �لف � � (مرحله ��� مناقصه): س���اعت  11:00  ��� ��شنبه مو�� 

98/04/17 مى باشد . 
* بديهى �ست به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر�� � مخد�� � يا پيشنها�هايى كه پس �� مهلت مقر� �� �ين 

فر�خو�� ��صل ميگر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
هزينه �گهى بر عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مى باشد . 

* متقاضى موظف �ست �� صو�� گرفتن �سنا� مناقصه �� سايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه خريد �سنا� 
مناقصه �� ظر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد شما�� مناقصه � نا� � ���� � شما�� تما� مناقصه 
گر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگى با �فتر �مو� تد��كا� با ش����ما�� تلفن 32524444-026 به ش����ما�� 

نمابر32525353-026 ��سا� � �صل �� �� نيز  به همر�� مد��� پاكت (�) �سنا� مناقصه ��سا� نمايد .
* بديهي �س���ت �� صو�� عد� ��س���ا� يا تحويل فيش بانكى خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� 

فهرست خريد���� �سنا� مناقصه � مسئوليت بر�� هر گونه مشكل برعهد� شخص مناقصه گر مي باشد.

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان البرز

مناقصه عمومى 98/15-17-1 (دو مرحله اى)  نوبت دوم

1- �ستگا� مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
 315 kva � 250 kva � 200 kva  �2- موضو� مناقصه : خريد تر�نسفو�ماتو� ها

(AB كم تلفا� (�
(AB 3-  شر�يط ال�� : ��شتن تاييديه �� شركت تو�نير �� خصو� توليد تر�نسفو�ماتو�ها� كم تلفا� (�

4- مهلت خريد � محل ��يافت �س��نا� مناقصه: متقاضيا� مى تو�نند �� تا�يخ 98/3/26 لغايت 
 � www.aepdc.ir98/4/1  با مر�جعه به �� س����ايتها� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� به نشانى
ش����ركت تو�نير به نش����انى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �ساني ملي مناقصا� 

كشو�� به نشانى http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند . 
5- مد��� مو�� نيا� جهت ثبت �� فهرس��ت خريد���� �سنا� مناقصه : ���يز مبلغ 327,000 
�يا� بحسا� سپهر 0101520152006 بانك صا���� �ير�� بنا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
بابت خريد��� �سنا� مناقصه � ��سا� به  مناقصه گز�� (طي مد� �ما� قيد شد� �� بند4 – ضمنا� فيش 

���يز� بايستي به نا� شخص حقوقي مناقصه گر باشد.)
6- قيمت پايه مناقصه : به شر� �سنا� مناقصه مي باشد .

7- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه:  به شر� �س����نا� مناقصه  مى باشد كه مناقصه گر�� بايستى 
س����پر�� مذكو� �� به صو�� ضمانتنامه بانكى يا فيش ���يز� به حس����ا� فو� �الشا�� � يا چك بانكى 

تضمينى يا ضبط �� حسا� مطالبا� ���ئه نمايند . 
8- مهلت � محل تحويل پيشنها�ها: حد�كثر تا ساعت 16 ��� يكشنبه مو�� 98/4/16 به �بيرخانه 
�مو� تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقانى ش����مالى- پ����ل ����گا�- �بتد�� بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� 

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�  تحويل نمايند .  
9- �ما� گشايش پاكت ها� �لف � � (مرحله ��� مناقصه): ساعت 10  ��� ��شنبه 98/4/17  
بديهى �س����ت به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر�� � مخد�� � يا پيشنها�هايى كه پس �� مهلت مقر� �� 

�ين فر�خو�� ��صل ميگر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
هزينه �گهى بر عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مى باشد . 

* متقاضى موظف �س����ت �� صو�� گرفتن �س����نا� مناقصه �� سايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه 
خريد �س����نا� مناقصه �� ظر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد ش����ما�� مناقصه � نا� � ���� 
� ش����ما�� تما� مناقصه گر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگى با �فتر �مو� تد��كا� با شما�� تلفن 
32524444-026 به ش����ما�� نمابر32525353-026 ��سا� � �صل �� �� نيز  به همر�� مد��� پاكت 

(�) �سنا� مناقصه ��سا� نمايد .
* بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� يا تحويل فيش بانكى خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� 
فهرست خريد���� �سنا� مناقصه � مسئوليت بر�� هر گونه مشكل بر عهد� شخص مناقصه گر مي باشد.
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان البرز

مناقصه عمومى 98/14-17-1 (يك مرحله اى)  نوبت دوم
1- �ستگا� مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

2- موضو� مناقصه : �نجا� عمليا� �ينگ � مانو� �  بهينه س���ا�� شبكه ها� بر�20 
كيلو�لت �� محد��� مديريت تو�يع نير�� بر� جنو� شهرستا� كر�

3-  ش��ر�يط ال�� : شركتها� ����� �تبه بند� معتبر �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 
كشو� (حد�قل �تبه 5 �شته نير�)

4- مهلت خريد � محل ��يافت �سنا� مناقصه: متقاضيا� مى تو�نند �� تا�يخ 98/3/26 لغايت 98/4/1 
با مر�جعه به �� سايتها� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� به نشانىwww.aepdc.ir  � شركت تو�نير 
به نش����انى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �ساني ملي مناقصا� كشو�� به نشانى 

http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند . 
5- مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س��نا� مناقصه : ���ئه فيش بانكى مبنى بر ���يز مبلغ 327/000 
�يا� به ش���ما�� حسا�  0101520152006 بانك صا���� �ير�� بنا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

(طي مد� �ما� قيد شد� �� بند4)
6- قيمت پايه مناقصه به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه مي باشد .

7- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه : به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه مى باشد كه  مناقصه گر�� بايستى 
سپر�� مذكو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى يا فيش بانكى ���يز� به حسا� شما�� 0102795126006 نز� 
بانك ملي ش���عبه �مو�� � پر��� كر� � يا چك بانكى تضمينى � يا ضبط �� حس���ا� مطالبا� تاييد شد� 

مناقصه گر نز� مناقصه گز�� ���ئه نمايند . 
8- مهلت � محل تحويل پيشنها�ها: حد�كثر تا ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 98/4/15 به �بيرخانه 
�مو� تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقانى ش���مالى- پل ����گا�- �بتد�� بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� شركت 

تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� تحويل نمايند . 
9- �ما� گشايش پاكت ها� �سنا� مناقصه: ��� ساعت : 00: 14 ��� شنبه مو�� 98/4/15 

10- �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر�� : �� تا�يخ تحويل پيشنها� به مد� سه ما� 
* بديهى �ست به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� � يا پيشنها�هايى كه پس �� مهلت مقر� �� �ين 

فر�خو�� ��صل ميگر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
* هزينه �گهى بر عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مى باشد . 

* متقاضى موظف �س����ت �� صو�� گرفتن �س����نا� مناقصه �� س����ايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه 
خريد �س����نا� مناقصه �� ظ����ر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد ش����ما�� مناقصه � نا� � ���� 
� ش����ما�� تما� مناقصه گر ب����ر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگى با �فتر �مو� تد��كا� با ش����ما�� تلفن 
32524444-026 به ش����ما�� نمابر32525353-026 ��سا� � �صل �� �� نيز  به همر�� مد��� پاكت (�) 

�سنا� مناقصه ��سا� نمايد .
* بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� يا تحويل فيش بانكى خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� ليست 

خريد���� �سنا� مناقصه � مسئوليت بر�� هر گونه مشكل بر عهد� شخص مناقصه گر خو�هد بو� .
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان البرز

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
موسسه آموزش عالى غير انتفاعى غيردولتى عالءالدوله سمنانى گرمسار 

به شماره ثبت 116 و شناسه ملى 10480009782
بدينوسيله �� س���هامد���� يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه مجمع عمومى 
فو� �لعا�� موسس���ه كه �� ��� يكشنبه 98/04/09 ��� س���اعت 10 صبح �� محل قانونى موسسه 

به نشانى گرمسا�� حاجى �با� تشكيل مى گر�� � حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه : 1 – تصويب �ساسنامه جديد  2- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع باشد.

 �ئيس هيا� مدير� 
موسسه �مو�� عالى غير�نتفاعى غير��لتى عال��لد�له سمنانى گرمسا�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت كارخانجات پيله (سهامي عام) 

به شماره ثبت 12582 و شناسه ملي 10100485590
بدينوس���يله �� كلي���ه صاحبا� محتر� س���ها� ش���ركت كا�خانج���ا� پيله 
(س���هامي عا�) �عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه كه 
��� س���اعت 9 صبح ���سه ش���نبه مو�� 98/4/25 �� محل قانوني شركت ��قع 
�� تهر�� خيابا� سرهنگ س���خايي� ش���ما��40 طبقه چها�� تشكيل مي گر��� 

حضو�به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت
2� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به پايا� سا� 1397

3� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�
4� �نتخا� با��� قانوني �صلي � علي �لبد� شركت

5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� �سمي شركت
6� ساير مو���

هيئت مدير�
شركت كا�خانجا� پيله(سهامي عا�)

آگهي دعوت شركت كارتن سازي ميهن سهامي خاص 
به شماره ثبت 8295 و شناسه ملي 10100359097

(نوبت اول)
�حتر�ما�� بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت كا�تن س���ا�� ميهن سهامي خا� 
به ش���ما�� ثبت 8295 � شناس���ه ملي 10100359097 �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� تا�يخ 1398/04/12 ساعت 10 صبح �� محل �صلي 

شركت تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه به شر� �ير مي باشد:

� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني � حسابر� شركت
� بر�س���ي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� � �ند�خته سا� 1397 شركت منتهي 

به 1397/12/29 
� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد� �� سا� 1398
� تعيين ���نامه كثير�النتشا�

� بر�سي � �تخا� تصميم �� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه 
باشد.

هيئت مدير� 
شركت كا�تن سا�� ميهن



آگهي مناقصه عمومى 

روابط عمومي پتروشيمي مارون

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت اول 

روزيكشنبه 1398/3/26
شركت پتر�شيمي ما��� �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

تضمين شركت در مناقصه  نحوه دريافت اسناد
 آخرين مهلت ارسال

 پيشنهادها توسط
فروشندگان

 آخرين مهلت دريافت
 اسناد

 شماره تقاضا
 شماره
مناقصه

رديف موضوع مناقصه نوع مناقصه

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
 شركت در مناقصه

 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى 
شركت در مناقصه

       snasari@mpc.ir    به آدرس ايميل 

 5روز پس از درج
آگهي نوبت دوم

  5روز پس از درج آگهي
نوبت دوم

 در ازاي ارائه معرفي نامه  
  شركت

KAD-973686 98-T-77
 تجديد
مناقصه

بشكه پالستيكى 220 ليترى رنگ آبى 1

ارائه ضمانت نامه بانكي 
 شركت در مناقصه 

 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى
 شركت در مناقصه 

                            bafzali @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از درج 
  آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي
 نوبت دوم

 در ازاي ارائه معرفي نامه 
  شركت

KAD-973587 98-T-78
 مناقصه 
 عمومى

 تجهيزات پسيو و اكتيو جهت پروژه
ميترينگ

2

ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه 

 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى
 شركت در مناقصه

sghanavati@    به آدرس ايميل 
       mpc.ir

 14روز پس از درج
  آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي
  نوبت دوم

 در ازاي ارائه معرفي نامه
  شركت

KAD-973653 98-T-79
 مناقصه
 عمومى

   CO2 (به همراه نصب و راه اندازى)

Analyzer  
3

ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه 

 به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه

                            bafzali @mpc.ir  به آدرس ايميل 

 14روز پس از درج 
  آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي
  نوبت دوم

 در ازاي ارائه معرفي نامه
  شركت

KAD-973620 98-T-80
 مناقصه
 عمومى

Blade -BL460C G8 4

 �كر شما�� تقاضا ��  Subject �يميل ��سالى �لز�مى مى باشد.
ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي فو� �� �� سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

به �طال� مي �س���اند �� �گهي مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت پتر�شيمي ما��� كه �� صفحه 3 ���نامه �طالعا� 
��� چها�ش���نبه 98/3/22 به شما�� نشريه 27302 چا� 
شد� �ست تا�يخ ��� �گهي 98/3/20 عنو�� شد� � منظو� 
�� كلمه نوبت ���� صرفا� نوبت ��� چا� �گهي بو�� � معنا� 

�يگر� ند�شته كه بدينوسيله تصحيح مي شو�.

توضيح و تصحيح

سال نود  و سوم

صاحب امتياز: شركت ايرانچاپ )مؤسسه اطاعات(
مدير مسئول: سيدمحمود دعائي

سر دبير: عليرضا خاني
نشاني: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ) نفت   سابق(  

ساختمان اطاعات – كد پستي 1549953111 )تهران(
پست تصويري تحريريه 22258022

تلفن: 29999
نمابر آگهي ها  21 و22258019

تلفن پذيرش آگهي ها 22258014-18
http://www.ettelaat.com :نشاني اينترنت
ettelaat@ettelaat.com :پست الكترونيكي

http://www.ettelaat.com/tp/manshoor.pdf :منشور اخاقی

سرویس خارجی: مشاور ارشد 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اتهامات درباره نقش داش���تن ایران در 
حادثه دریای عمان را رد کرد و گفت : 
ایرانی ها بازیگرانی بسیار معقول هستند 
و اتهامات علیه تهران در ماجرای حمله 

به نفتکش ها بی اساس است.
یکی از مشاوران ارشد »فدریکا 
موگرینی«، مسئول سیاست خارجی 
اتحادی���ه اروپا ایرانی ها را »بازیگرانی 
بسیار عقانی« توصیف و در صحت 
برخی ادعاهایی که ایران را به دس���ت 
داش���تن در حادثه دریای عمان متهم 
می کنند، تشکیک کرد. »ناتالی توچی«، 
از مشاوران ارشد موگرینی در واکنش 
به ادعاهای آمریکا مبنی بر دست داشتن 
ایران در هدف قرار دادن دو نفتکش در 
دریای عمان گفت: ما قبل از اینکه کسی 
را مقصر کنیم به ادله موثق نیاز داریم.

او با بیان اینکه ایرانی ها بازیگرانی 
بسیار معقول هستند گفت : اینکه آنها در 
زمان حضور »آبه شینزو«، نخست وزیر 
ژاپن در تهران به یک کشتی ژاپنی حمله 
کنند »کار چندان معقولی نیست.«توچی 
در بخ���ش دیگری از س���خنانش از 
سیاست های ایاات متحده علیه ایران 
انتقاد کرد و افزود: این سیاس���ت ها به 
تضعیف بخشی از حاکمیت ایران منجر 
می شود که خواستار همکاری با اتحادیه 
اروپا هستند. از طرفی،وزیر خارجه آلمان 
نیز بار دیگر ادعای آمریکا برای متهم 
کردن ای���ران در حادثه دریای عمان 
را کافی ندانست. »هایکو ماس«گفت: 
ویدئویی که توسط آمریکا ارائه شده 
برای اثبات این موضوع که ایران پشت 
حمله به تانکرهای نفتی در دریای عمان 

بوده کافی نیست.
»فران���س اینفو تی وی «، معاون 
انستیتوی روابط استراتژیک فرانسه نیز 
در سخنانی ادعای دست داشتن ایران در 
حمله به کشتی های نفتی را رد کردو 
گفت: مقام های ایران خوب می دانند که 
منطقه و به ویژه ناحیه دریایی آن به طور 
کامل تحت حفاظت قرار دارد و توسط 
ماهواره ها و کش���تی های آمریکایی 
نظارت می شود.او افزود: بنابراین تعجب 
آور خواه���د بود که مقام های ایرانی 
خود را در مع���رض این خطر قرار 
دهند. نماینده دائم کویت در سازمان ملل 
متحد هم در خصوص ادعای آمریکا 
علی���ه ایران در ماجرای حادثه دریای 
عمان تشکیک کرد.»منصور العتیبی« که 
کشورش رئیس دوره ای شورای امنیت 
است، گفت :اثبات این که قایق موجود 
در فیل���م آمریکایی ها، متعلق به ایران 

باشد، سخت است.

همزمان، وزارت خارجه روسیه 
با هشدار درباره هرگونه نتیجه گیری 
شتابزده درباره حادثه دریای عمان اعام 
کرد : سیاست ضد ایرانی آمریکا باعث 
تشدید تنش ها شده است.این وزارتخانه 
همچنین تاکید کرد: پیش از آنکه این 
تحقیقات تکمیل شود نباید هیچ کسی 
را مقص���ر اعام کرد. وزارت خارجه 
روسیه همچنین از ایران به دلیل نجات 
ملوانان روس���ی از دو تانکر نفتکش 
آسیب دیده در دریای عمان قدردانی 
کرد. از س���ویی، برخی  دیپلمات های 
عرب���ی نیز با بیان اینکه هویت عامل 
حادثه دو نفتک���ش در دریای عمان 
روش���ن نیست، گفتند: اسرائیل هم با 
توج���ه به امکانات و توانایی هایی که 
دارد، در مظان اتهام است. آنها به روزنامه 
الجمهوریه لبنان گفتند: حمله ای که در 
دری���ای عمان روی داد، از حیث زمان 
وقوع و اهداف، سؤال برانگیز است چرا 
که درست زمانی که نخست وزیر ژاپن 
در تهران و حامل پیامی از دونالد ترامپ 
برای متقاعد کردن ایران به مذاکره بود، 

نفتکش ژاپنی هدف قرار گرفت.
»برنی سندرز« سناتور آمریکایی 
و از منتقدان تند دولت این کشور که 
از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری 
آمریکا در انتخابات سال 2020 به شمار 
می رود نیز در سخنانی با رد اتهامات 
مقامات کاخ س���فید علیه ایران درباره 
حادثه نفتکش ها در دریای عمان تاکید 
کرد : جنگ با ایران فاجعه ای بزرگ 
برای منطقه و جهان خواهد بود. وی 
تاکید کرد: هرگونه حمله یکجانبه آمریکا 
به ایران ، نامش���روع و مغایر با قانون 
اساسی آمریکا خواهد بود. سندرز افزود: 
حادثه در دریای عمان نباید به عنوان 
بهانه ای برای جنگ با ایران اس���تفاده 
شود. همزمان، »جرمی کوربین« رهبر 
حزب کارگر انگلیس و از منتقدان تند 
دولت این کشور نیز از مواضع دولت 
لندن درباره حمله روز پنجشنبه به دو 
نفتکش در دریای عمان و حمایت این 
کشور از اتهام زنی های بی سند آمریکا 
علیه ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: 
نبای���د به تنش ها دامن زد. کوربین در 
صفحه خود در شبکه توئیتر نوشت: 
انگلیس باید برای کاهش تنش ها در 
خلیج فارس اقدام کند نه اینکه به تشدید 
تنش نظامی که با خروج ایاات متحده 
از توافق هس���ته ای ایران شروع شده 
اس���ت، دامن بزند. رهبر حزب کارگر 
اف���زود: در نبود مدارک معتبر درباره 
حم���ات به نفتکش ها، لفاظی دولت 
انگلیس تنها تهدید جنگ را افزایش 
خواهد داد. این در حالی است که پیشتر، 

»جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس 
در یک مصاحبه ضمن تاکید بر اینکه 
ایاات متحده »نزدیک ترین متحد« این 
کشور است، از اتهام زنی های بی سند 
مقام های آمریکا به ایران درباره دست 
داش���تن در حمات به دو نفتکش در 

دریای عمان حمایت کرد.
در چنین شرایطی، »کئیچی ایشی« 
وزیر حمل و نقل ژاپن در س���خنانی 
اع���ام کرد : توکیو هنوز درباره اینکه 
چه کس���ی و چرا به دو نفتکش در 

دری���ای عمان حمله کرده، تاییدیه ای 
در اختیار ندارد و در حال جمع آوری 
اطاعات است. کیودو افزود: حمله به 
این دو نفتکش درحالی انجام شد که 
»آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن در یک 
دیدار مهم از ایران و با هدف کاهش 
تنش های موجود در غرب آس���یا بود.  
یک مقام ژاپنی دیگر نیز گفت که اان 
خیلی زود است نتیجه گیری کنیم چه 
اتفاقی افتاده است و توکیو هنوز هیچ 
تاییدیه ای درباره اینکه چه کس���ی و 
چرا این حمله را انجام داده است، در 

دست ندارد.

در همین حال، دکترظریف ، وزیر 
خارجه کشورمان نیز بار دیگر در ادامه 
توئی���ت های خود به تنش های اخیر 
در منطقه واکنش نشان داد و نوشت: 
صرفاً اقدامات یکجانبه آمریکا از جمله 
تروریسم اقتصادی این کشور علیه ایران 
عامل ناامن���ی و تنش های جدید در 
منطقه ما هستند. » حمید بعیدی نژاد«، 
 سفیر کشورمان در لندن نیز اعام کرد: 
افکار عمومی جهان با ادعای آمریکا 
درباره نقش ایران در انفجار نفتکش ها 

 با سوءظن برخورد کرده است.
»عامر فایز«، یکی از اعضای کمیته 
روابط خارجی پارلمان عراق نیز ضمن 
بی اساس دانستن ادعاهای آمریکایی ها 
علیه ایران در زمینه حمله به نفت کش ها 
در دریای عمان به نقش »تل آویو« در 
این زمینه با اهداف خاص اشاره کرد. 
وی افزود: اتهامات علیه ایران در این 
باره، ادعای آمریکایی ها با هدف شعله 
ور کردن منطقه است و احتمااً اسرائیل 
در ورای آن اس���ت تا درگیری نظامی 

ایجاد کند.
از طرف���ی، امام جمعه نجف نیز 

در سخنانی ، حمله به دو نفتکش در 
دریای عمان را مش���کوک دانست و 
گفت: تنها استفاده کننده از این حادثه 
و متهم انجام آن  ، رژیم صهیونیستی 
است که می خواهد در منطقه میان ایران 
و آمریکا جنگ به راه بیفتد در حالی 
که نه تهران و نه واش���نگتن خواستار 

جنگ نیستند.
واکنش رسانه ها

همزم���ان با مقامات و نهادهای 
بین المللی، برخی رسانه های جهان نیز 

ادعاه���ای آمریکا علیه ایران در حادثه 
حمل���ه به نفتکش ها در دریای عمان 
را بی اس���اس خواندند. شبکه خبری 
تلویزیونی »سی ان ان« در همین راستا 
گزارش داد: هرچند متحدان اروپایی 
آمریکا موافق با ارزیابی این کش���ور 
هستند، اما آنها آنطوری که واشنگتن 
می گوید، ایران را مقصر ماجرای اخیر 
نفتکش ها نمی دانند. نشریه آمریکایی 
»فارن پالیس���ی« نیز در مطلبی با اشاره 
به حم���ات اخیر به نفتکش ها در 
دریای عمان نوش���ت: برخی متحدان 
آمریکا پس از خروج »دونالد ترامپ« 

از برجام، راه خود را از وی جدا کرده 
و نسبت به این حادثه جانب واشنگتن 
را نگرفتند. رسانه روسی »راشاتودی« 
نیز در گزارش���ی با استناد به سخنان 
کارشناس���ان تاکید کرد : هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ایران عامل حادثه روی 
داده ب���رای نفتکش ها در دریای عمان 
باشد. شبکه »دویچه وله« آلمان نیز از 
بی نتیجه بودن تاش آمریکا در متقاعد 
کردن جامعه جهانی با ادعایی نخ نما 
ش���ده درمورد دست داشتن ایران در 

حمله به نفتکش ها در دریای عمان خبر 
داد. این شبکه خبری آلمانی در مطلبی به 
واکنش های جهانی در خصوص ادعای 
مطرح شده از سوی آمریکایی ها علیه 
ایران پرداخت و افزود: پس از انفجار 
دو نفتک���ش در دریای عمان، مقامات 
آمریکایی بافاصله انگش���ت اتهام را 
متوجه ایران کردند و رئیس جمهوری 
این کشور در مصاحبه ای مدعی شد: 
این حمله کار ایرانی ها بود. این رسانه 
آلمانی ادامه داد: با وجود تاش آمریکا 
و انگلیس برای جلب نظر جامعه جهانی 
در اجم���اع علیه ایران، برخی دیگر از 

کشورها و سازمان های بین المللی در 
خصوص چنین ادعاهایی ، ابراز تردید 
و آن را رد کرده اند. همچنین روزنامه 
اردو زبان پاکستانی»امت« نیز در مطلبی 
نوشت: ا مریکا طراح حمات اخیر به 
نفتکش ها در بندر» الفجیره« و دریای 
عمان است و می خواهد با ترساندن 
اعراب منطقه، به اهداف شیطانی خود 
برسد. در ادامه آ مده است: جمهوری 
اسامی ایران هرگز با دست داشتن در 
اقداماتی که ا مریکا مدعی آ ن است، به 
منافع خود ضربه نمی زد بلکه واشنگتن 
ضمن طراحی این حمات در صدد 
ترساندن کشورهای عرب منطقه است 
تا بتواند تسلیحات بیشتری را به این 

کشورها بفروشد.
واکنش دبیر کل سازمان ملل

دبیر کل س���ازمان ملل بار دیگر 
خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره 
حادث���ه دریای عمان برای دو نفتکش 
شد.»آنتونیو گوترش« با محکوم کردن 
حمل���ه به دو نفتکش در دریای عمان 
گفت : تحقیقات مستقلی باید درباره 
این حادثه انجام ش���ود.وی حمله به 
دو نفتک���ش در دریای عمان را قویا 
محکوم کرد و ابراز داش���ت: واقعیت 
در خص���وص این حادثه باید زودتر 
روشن شود. گوترش تاکید کرد : جهان 
نمی خواهد ش���اهد مواجهه در منطقه 

خلیج فارس باشد.
دولت مالزی نیز درپی حمله به دو 
فروند نفتکش در دریای عمان با صدور 
بیانیه ای خواستار تحقیقات بین المللی 
و شفاف در مورد این حادثه شد.دراین 
بیانیه آمده است: این اقدامات مخرب 
بر کشتی های تجاری غیرنظامی نقض 
آشکار حقوق بین الملل، تهدید آزادی 

بین المللی و تجارت آزاد است.
در چنین شرایطی، وزارت خارجه 
آمریکا با انتش���ار بیانیه ای از گفتگوی 
تلفنی »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق 
بعد از حادثه روز پنجشنبه 23 خردادماه 
در دریای عمان برای دو نفتکش خبر داد.

طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، پمپئو 
در این گفت  وگو بدون ارائه مستندی، 
مدعی شد که طبق ارزیابی های آمریکا، 
ایران مسئول حمله به دو نفتکش در 
دریای عمان است.بنا بر بیانیه وزارت 
خارجه آمریکا، پمپئو تصریح کرد که 
آمری���کا به حفظ آزادی عبور و مرور 
کشتی ها متعهد است. »مورگان اورتگاس« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در 
این باره مدعی ش���د که پمپئو ارزیابی 
ما مبنی بر اینکه ایران مسئول حمله به 
دونفتکش شناور در دریای عمان است 

را با عبدالمهدی در میان گذاشته است.  
»پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت 
دفاع آمریکا نیز گفت : این کشور به دنبال 
ایجاد اجماعی بین المللی درباره حمله 
روز پنجشنبه به نفتکش ها در دریای 
عمان است. وی در جمع خبرنگاران 
در پنتاگون افزود :»جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی آمریکا و »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا درباره این هدف توافق 
دارند. وی افزود: بنابراین ما آشکارا باید 
طرح های احتمالی برای شرایطی که 
اوضاع وخیم تر شود ایجاد کنیم  و باید 
حمایت بین المللی خود از این اوضاع 

را گسترش دهیم.
در همین حال، سناتور »لیندسی 
گراهام« در سخنانی گستاخانه از دولت 
آمریکا خواست تا برای وادار کردن کره 
ش���مالی و ایران به قبول خواسته های 

واشنگتن، به ونزوئا حمله کند.
تدابیر  شرکت های کشتیرانی 

شرکت های کشتیرانی بین المللی 
پ���س از وقوع حمات به دو نفتکش 
ژاپنی و نروژی در دریای عمان، تدابیر 
وی���ژه ای اتخاذ کردند. در این رابطه، 
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه 
خبر از خودداری شرکت های بزرگ 
نفتکش از خدمات رس���انی به منطقه 

خاورمیانه و خلیج فارس خبر داد.
به گزارش این خبرگزاری، س���ه 
کارگزار حمل و نقل دریایی به رویترز 
خبر دادند که دو شرکت نفتکش بزرگ 
بی���ن المللی »دی اچ تی هولدینگ« و 
»هیدم���ار« در پی حمله به دو نفتکش 
در دریای عمان رزروهای جدید برای 
منطقه خاورمیانه  و خلیج فارس را به 
حالت تعلیق درآورده اند.ازم به ذکر 
است که شرکت »دی اچ تی هولدینگ « 
ن���اوگان عظیمی از نفتکش های غول 
پیکر جهان را در اختیار دارد و شرکت 
»هیدمار« نیز طیف گوناگونی نفتکش در 
تملک دارد. از طرفی،شرکت کشتیرانی 
»فرانتاین« نیز که یکی از نفتکش هایش 
روز پنجشنبه در دریای عمان با حادثه 
مواجه ش���د اعام کرد : از این پس 
هرگونه قرارداد جدید برای انتقال نفت 
از خلیج ف���ارس را با حداکثر درجه 
هشدار انجام خواهد داد.همزمان، برخی 
منابع نیز از افزایش هزینه 10 درصدی 
بیمه کشتی های عبوری از خلیج فارس 
پس از وقوع حوادث برای دو نفتکش 
در دریای عم���ان خبر دادند.به گفته 
این منابع، شرکت های بیمه کننده اعام 
کردند که هزینه بیمه کش���تی هایی که 
در خاورمیان���ه و خلیج فارس تردد 
می کنند، دست کم 10 درصد افزایش 

یافته است.

اتحادیه اروپا : ایرانی ها معقولند ؛ اتهامات علیه تهران در  حمله به نفتکش ها بی اساس است
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پیام تسلیت دختر گرامی امام)ره( به سید حسن نصراه
خبرگزاری قدس: دکتر زهرا مصطفوی 
ی���ادگار گرامی حضرت امام خمینی)ره( و 
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلس���طین و 
دبیر کل اتحادیه بین المللی س���ازمان های 
غیر دولتی حامی حقوق ملت فلسطین، طی 
پیامی در گذشت خواهر سید حسن نصراه 
را تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است: 
»حجت ااسام والمسلمین سید حسن نصراه 
دبیرکل محترم حزب اه لبنان! در گذش���ت 
همشیره گرامیتان را تسلیت گفته و برای آن 

مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.« گفتنی است 
پیش از این نیز رهبر معظم انقاب و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری ایران، 

درگذشت خواهر دبیرکل حزب اه لبنان را به وی تسلیت گفته بودند.
اعتصاب زنان سويیسی در واکنش به نابرابری پرداخت ها

فارس: زنان سوییسی در اعتراض به نابرابری پرداخت دستمزدها و شرایط 
کاری، اعتصاب و تجمع کردند. این اعتصاب نخستین اقدام از این دست طی 2۸ 
سال گذشته بود. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف سوییس برگزار شد. 
سازمان دهندگان اعام کردند که صدها هزار نفر از زنان به خیابان های بسیاری 
از شهرهای بزرگ و کوچک از جمله زوریخ، بازل، ژنو و لوزان آمدند. در 
برن پایتخت، قانونگذاران زن هم به این جنبش پیوستند. سوییس از کشورهای 

غربی است که رتبه بسیار پایینی در زمینه برابری دستمزد دارد.
»گراهام« خواستار حمله نظامی به ونزوئا برای ترساندن ايران 

و کره شمالی شد!
فارس: سناتور جمهوری خواه آمریکا با مطرح 
ک���ردن بهانه ای جدید ادعا کرد که دولت ترامپ 
باید به ونزوئا حمله کند تا ایران و کره شمالی را 
بترساند!  «لیندسی گراهام« که اخیراً خواستار تشدید 
تحریم ها علیه ایران ش���ده بود، بهانه جدیدی را 
برای حمله واشنگتن به ونزوئا مطرح کرد و در 
اظهاراتی مدعی شد که دولت دونالد ترامپ باید 
برای ترس���اندن ایران و کره شمالی در خصوص 
آنچه به آنها گفته شده است، گزینه نظامی علیه ونزوئا را بر روی میز قرار 
دهد. گراهام ادعا کرد، در صورتی که ونزوئا تنبیه شود، ایران و کره شمالی 

نیز در مسیر درست قرار خواهند گرفت!
بلومبرگ: عربستان به دنبال لغو ممنوعیت استفاده از مشروبات است

فارس: یک رسانه آمریکایی به نقل از برخی مسئوان سعودی، از احتمال 
لغو ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در عربستان خبر داد. شبکه خبری 
بلومبرگ به نقل از مسئوان اجرایی عربستان سعودی گزارش داد که این کشور 
به زودی ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی را برای خارجی ها لغو خواهد 
کرد. به گفته این مسئوان سعودی، دولت عربستان احتمال دارد سال آینده این 
ممنوعیت را برداشته و به اتباع کشورهای خارجی مقیم عربستان اجازه استفاده 
از مشروبات را صادر کند. بر اساس این گزارش، احتماا مرکز تجاری ملک 
عبداه واقع در شمال ریاض، پایتخت عربستان سعودی اولین مکانی خواهد 

بود که مجوز فروش و نوشیدن مشروبات الکلی را خواهد گرفت.
نگرانی اروپا از نخست وزيری جانسون در انگلیس

تس���نیم: یک روز پ���س از آنکه "بوریس 
جانسون" در اولین رای گیری محافظه کاران برای 
عهده داری نخست وزیری انگلیس رای باایی به 
دست آورد اتحادیه اروپا تهدیدات خود علیه لندن 
برای عمل به تعهداتش در روند برگزیت را افزایش 
داده است. کمیسر بودجه اتحادیه اروپا تهدید کرد که 
اگر انگلیس تحت نخست وزیری بوریس جانسون، 
تهدیدات خود درباره عدم پرداخت تعهدات مالی 

به اروپا را محقق کند این مسئله عواقبی برای مناسبات آینده ما خواهد داشت. 
گفتنی است بوریس جانسون، وزیر خارجه پیشین و کاندیدای تصاحب پست 
نخست وزیری بریتانیا، دو روز قبل توانست با اختاف زیادی پیروز دور اول 

رأی گیری در پارلمان شود.
ديفنس نیوز: جنگنده های »اف 35« آمريکا معیوب هستند

فارس: پایگاه خبری دیفنس نیوز آمریکا نوشت که نسل پنجم جنگنده های 
آمریکا دارای مشکات و نقص هایی است که آن را به هدفی راحت برای 
دش���من تبدیل می کند. دیفنس نیوز از وجود نقص های مهم در جنگنده های 
اف 3۵ آمریکا خبر داد و نوشت که این جنگنده ها توسط رادارها قابل کشف 
هستند. به نوشته این نشریه، این نوع جنگنده و »اف 3۵ سی« که ویژه نیروی 
دریایی آمریکا طراحی شده است، می توانند در ارتفاع باا با سرعت فراصوت 
پرواز کنند ولی این پرواز برای مدت زمان کوتاه می تواند ادامه داشته باشد و 
با توجه به محدودیت توانایی آن ها در پنهان شدن و خط آسیب ساختاری، 

به راحتی برای دشمن قابل شناسایی و قابل رهگیری است.
ترامپ: ملکه انگلیس تجربه ای خوشايندتر از ديدار با من نداشته است! 
ایسنا: دونالد ترامپ مدعی شد، ملکه انگلیس 
در زمان دیدار اخیرش با او به حدی حال خوش 
پیدا کرده که در 2۵ سال گذشته اتفاقی خوشایندتر 
از آن را تجربه نکرده است. رئیس جمهور آمریکا 
در مصاحب���ه ای گفت: من رابطه ای عالی با ملکه 
انگلی���س دارم و ما در دیدار اخیرمان به خنده و 
خوش گذراندن پرداختیم تا جایی که افراد نزدیک 
به ملکه گفتند او در 2۵ سال گذشته تا کنون اینقدر 
حال خوش پیدا نکرده بود! ترامپ افزود: حتی از من انتقاد شد و گفتند ما 

بیش از حد با یکدیگر خوش گذراندیم.
هشدار آمريکا به هند درباره خريد »اس۴۰۰« از روسیه

مهر: آمریکا به هند هشدار داد که خرید سامانه دفاعی اس۴00 از روسیه 
روابط واشنگتن - دهلی را در معرض خطر قرار می دهد.  معاون وزیر خارجه 
آمریکا گفت: مواقعی وجود دارند که تصمیم یک کشور درباره برنامه شراکت و 
سیستم تسلیحاتی خود می تواند یک تصمیم استراتژیک باشد. وی افزود: خرید 
اس ۴00 می تواند کاماً بر میزان همکاری های بین آمریکا و هند اثر بگذارد.

كوتاه از سراسر جهان تهديد تازه واشنگتن علیه پاکستان
س���رویس خارجی: وزیر خارجه آمریکا در تهدیدی تازه علیه اسام 
آباد،اعام کرد: صندوق بین المللی پول تا زمانی که پاکستان از گروه های افراطی 

و تروریستی حمایت می کند نمی تواند به این کشور وام پرداخت کند.
»مایک پمپئو« ضمن حمایت از هند گفت: ما خواستار روابط نزدیک با 
دهلی نو هستیم واز پاکستان می خواهیم حمایت خود از گروه های افراطی را 
کنار بگذارد.وی افزود:صندوق بین المللی پول تا زمانی که پاکستان شرایط 
خواس���ته شده را محقق نکند به اسام آباد وام پرداخت نخواهد کرد.وزیر 
خارجه آمریکا تاکید کرد: ما خواهان بهبود روابط با پاکستان هستیم و عاوه 
بر کمک های مالی می خواهیم با این کشور روابط تجاری داشته باشیم ولی 

تکلیف برخی گروه های تروریستی باید توسط اسام آباد مشخص شود.

پنتاگون: اجازه تیره شدن روابط آمريکا 
با  ترکیه را نمی دهیم

سرویس خارجی: سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ادعای این که روسیه با 
سوء استفاده از اختاف واشنگتن باآنکارا درباره سامانه موشکی اس -۴00 به دنبال  
مخدوش کردن روابط  این دوکشور است، اعام کرد:اجازه تیره شدن مناسبات  
ایاات متحده با ترکیه را نمی دهیم. »اریک پاهون«سخنگوی پنتاگون با اشاره به 
تأثیرگذاری خرید سامانه های دفاع موشکی اس ۴00 از روسیه بر برنامه فروش 
اف 3۵ از سوی آمریکا تأکید کرد:  بایستی روابط کلی ترکیه - آمریکا - ناتو و 
بزرگی و گستردگی این روابط را مد نظر قرار دهیم،ازنظر واشنگتن یک متحد 
راهبردی بسیار مهم و باارزش  بوده وما به انجام رزمایش های نظامی با همتایان 

ترکیه ای و افزایش ظرفیت همکاری های دو کشور ادامه می دهیم. 

بقیه از صفحه اول
در بیانیه این کمپین آمده است: 
نشست بحرین مقدمه ای برای بستن 
پرونده فلس���طین است.حامیان این 
کمپین همچنین خواستار همکاری با 
فعالیت های آن برای ناکام گذاش���تن 
معامله قرن ش���دند. همزمان شورای 
انقابی جنبش فتح فلس���طین نیز با 
صدور بیانیه ای ضمن اعام برائت از 
طرح آمریکایی "معامله قرن"، خواستار 
تحریم نشست بحرین برای رونمایی 
از آن و یکصدایی فلسطینی ها علیه 

این نشست شد.
در این بیانیه آمده است: دولت 
دونالد ترامپ دیگر صاحیت ندارد در 
خصوص اجرای قوانین و قطعنامه های 

بی���ن المللی و تصمیم گیری درباره 
فلس���طین به ایفای نقش بپردازد.در 
ادامه این بیانیه، فتح هش���دار داد که 
فلسطینی ها نباید با توهم شکوفایی 
و توسعه اقتصادی در نشست بحرین 

حضور یابند. 
جنبش فتح با دعوت از امت عربی 
برای اتخاذ واکنش مناسب علیه این 
نشست تاکید کرد: حقوق فلسطینی ها 
و قدس شریف قابل معامله و فروش 
نیست و فلسطینی ها باید علیه نشست 
بحرین تظاهرات کنند.گفتنی اس���ت 
پیش���تر جنبش حماس هم خواستار 
تحریم این نشست شده بود. در خبری 
مرتبط، عضو کمیته اجرایی جنبش فتح 
فلس���طین در سفر به لبنان با مقامات 

مختلف این کشور دیدار و نامه محمود 
عباس رئیس تشکیات خودگردان را 
تحویل رئیس جمهور لبنان کرد. »عزام 
ااحمد« در س���فر به لبنان با مقامات 
مختلف این کشور دیدار و نامه محمود 
عباس رئیس تشکیات خودگردان را 
تسلیم »میشل عون« رئیس جمهور لبنان 
کرد.نامه عباس درباره موضع فلسطین 
در قبال تحوات اخیر مرتبط با مسأله 
فلسطین بود که آینده نظام بین الملل 
را تهدید می کند. وی در نامه مذکور 
اعام کرده که اسرائیل به شهرک سازی 
های غیرقانونی، دیوار حائل در اراضی 
اشغال شده و تاش برای یهودی سازی 
قدس و آوارگی اجباری س���اکنان آن 

ادامه می دهد. 

سفر مداخله آمیز وزير سعودی به خاک سوريه 
بدون اجازه دمشق

سرویس خارجی: منابع خبری از سفر وزیر مشاور سعودی در امور خلیج 
فارس به دیرالزور سوریه بدون کسب اجازه از دولت بشار اسد خبر دادند.

منابع خبری به شبکه خبری الجزیره گفتند که »ثامر السبهان« وزیرمشاور 
سعودی در امور خلیج فارس با برخی از رؤسای قبایل عربی و ُکرد در استان 
دیرالزور در ش���رق س���وریه نشست برگزار کرد. این منابع گفتند که السبهان با 
نمایندگانی از عشایر عربی و مسئوان شورای مدنی دیرالزور و برخی فرماندهان 
نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک دیدار کرد. به گفته این منابع، این دیدار در 
میدان نفتی العمر در حومه دیرالزور و با حضور "جوئل رابین" معاون وزیر خارجه 
آمریکا و "ویلیام روباک" سفیر سابق آمریکا در بحرین و با هدف حمایت بیشتر 
از نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه صورت گرفت. شبکه العربیه وابسته به 
عربستان نیز با تائید این خبر ادعا کرد که در این نشست، ساز و کارهای مبارزه 
با داعش و تضمین عدم بازگشت آن و همچنین حمایت از شورای مدنی استان 

دیرالزور و خدمت رسانی به این منطقه بررسی شد.

 سرویس خارجی:مدیر کل امنیت بین المللی و عدم 
اشاعه هسته ای وزارت خارجه آمریکا درحالی که مذاکرات 
خلع ساح واشنگتن با پیونگ یانگ همچنان دربن بست 
قرار دارد،اعام کرد: به دنبال انهدام یکباره  تسلیحات اتمی 

کره شمالی هستیم.
»کریستوفر اشلی فورد« گفت: واشنگتن برای واداشتن 

کره شمالی به انهدام زرادخانه هسته ای اش، از رویکرد انهدام 
یکباره این تسلیحات استفاده می کند.وی اظهارداشت:استفاده 
از راه حل انهدام یکباره تسلیحات هسته ای ممکن است 
گاهی اوقات برخاسته از مقوله منع اشاعه هسته ای باشد، 
هدف آمریکا تحقق انهدام تسلیحات اتمی کره شمالی بر 

اساس توافق صورت گرفته است.

سرویس خارجی: نشست شورای امنیت درباره 
بررسی اوضاع س���ودان شاهد اختاف نظر شدید 
نمایندگان کش���ورهای عضو  از جمله روس���یه با 

نمایندگان امریکا و انگلیس بود.
به  گفته منابع خبری، »دیمیتری پولیانسکی«، 
معاون س���فیر دائم روسیه در سازمان ملل به شدت 
اظهارات نمایندگان دو کش���ور آمریکا و انگلیس را 
محکوم کرد و هر گونه صحبت در شورای امنیت 
درب���اره وضعیت فعلی »خارطوم« را به منزله تاش 

برای دخالت در امور داخلی سودان دانست.

پولیانس���کی مخالفت روسیه با مرتبط دانستن 
حوادث 11آوریل گذشته در خارطوم )برکناری عمر 
البشیر( را با عملیات هیات نیروهای مشترک اتحادیه 
آفریقا و سازمان ملل در دارفور )یونامید( را اعام و 
تاکید کرد: بازنگری در تحریم ها علیه »دارفور« باید 
مطابق با طرح های فعلی انجام گیرد. از طرف دیگر، 
»جاناتان کوهن«، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان 
ملل نیز در نشست شورای امنیت نیز گفت : واشنگتن 
قتل، ضرب و شتم و تعرض جنسی به تظاهرکنندگان 
و سایر غیرنظامیان سودانی را به شدت محکوم می کند 

و خواستار توقف این حمات توسط شورای نظامی 
و ایجاد محیطی مناسب تر برای از سرگیری مذاکرات 
سیاسی با ائتاف مخالفان است.همچنین انگلیس در 
سازمان ملل نیز شورای نظامی انتقالی سودان را به 
انجام اقداماتی وحشیانه و خشن که منجر به کشته 
شدن بیش از 100تن از معترضان سودانی و زخمی 
شدن صدها تن دیگر از آنها شد، متهم کرد.در چنین 
شرایطی، شورای نظامی انتقالی سودان نیز با اجرای 
تحقیقات مستقل بین المللی درباره کشتار اخیر معترضان 

در محل تحصن در »خارطوم« مخالفت کرد.

سرویس خارجی: وزارت خارجه 
چین دراعتراض به مداخله واشنگتن 
درامورداخلی»هنگ کنگ«،  کاردارسفارت 

آمریکا در پکن را احضار کرد.
 وزارت خارجه چین اعام کرد: 
»لی یوچنگ« مع���اون وزیر خارجه 
این کشوردرواکنش به مداخله آمریکا 

درامورداخلی منطقه هنگ کنگ،»رابرت 
فوردن« نفر دوم سفارت ایاات متحده 
در پک���ن را فراخواند و به وی تأکید 
کرد که پکن مداخله نیروهای خارجی 
در امور هنگ کنگ را نمی پذیرد. وزارت 
خارجه چین با تأکید بر این که به نفع 
آمریکاست که هنگ کنگ همچنان در 

رفاه و ثبات باشد،افزود:پکن از واشنگتن 
می خواهدکه خیل���ی فوری تمامی 
مداخات خود را در امور هنگ کنگ 
متوقف کند و دست از اقداماتی بردارد 
که به رفاه و ثبات آن خدش���ه وارد 
می کند.به گفته این وزارتخانه ،چین بر 
اس���اس اقدامات آمریکا گام بعدی را 

برمی دارد.  در این حال،رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: اگر ش���ی جین پینگ،  
رئیس جمهوری چین در نشست گروه 
20 شرکت کند بسیار خوب است اما 
اگر شرکت نکند اهمیتی ندارد چرا که 
م���ا از طریق فروش به چین میلیاردها 

دار از این کشور می گیریم.

سرویس خارجی: خطیب جمعه نجف اشرف تاکید 
کرد : موضع رهبر معظم انقاب اسامی ایران علیه ترامپ 
در دیدار با نخس���ت وزیر ژاپن، شکس���ت دیگری برای 

آمریکا بود .
خطیب جمعه شهر نجف اشرف، موضع مقام معظم 
رهبری در قبال ارسال پیام دونالد ترامپ ، از طریق »شینزو 
آبه«، نخس���ت وزیر ژاپن را شکست دیگری برای آمریکا 
دانست.حجت ااسام و المسلمین سید »صدرالدین القبانچی« 
در نمازجمعه شهر نجف اشرف گفت: این موضع نشان داد 
ملتی که با فرهنگ علی و حسین )ع( پرورش یافته، شکست 
ناپذیر است و تسلیم نخواهد شد.امام جمعه نجف همچنین به 
سالروز صدور فتوای جهاد کفایی آیت اه العظمی سیستانی ، 
مرجعیت عالی عراق اشاره کرد و گفت: این فتوای مبارک به 

همراه وفاداری ملت عراق و آمادگی برای فداکاری فرزندان 
این سرزمین، پیروزی بر داعش را رقم زد.

از طرفی، شهروندان ژاپنی نیز در واکنش به اظهارات 
مقتدرانه رهبر معظم انقاب در شبکه های اجتماعی نوشتند: 
ایران غروری دارد که ما در ژاپن نداریم و آن را باخته ایم.

وزیر اس���بق دادگستری کشور کویت نیز در حساب 
خود در شبکه اجتماعی توییتر، سخنان مقام معظم رهبری 
را تحسین کرد.دکتر "احمد الملیفی" که چندین دوره نماینده 
پارلمان این کشور نیز بود، در حساب خود در شبکه اجتماعی 
توییتر، سخنان مقام معظم رهبری را تحسین کرد و نوشت: 
ملت ایران باید به رهبری از این نوع در سطح بین المللی 
افتخ���ار کند، ترامپ جز این زبان را نمی فهمد و تنها به 

گوینده آن احترام می گذارد.

برگزاری نخستین کنگره شورای هماهنگی 
اهل تشیع در کابل

سرویس خارجی:  نخستین کنگره شورای هماهنگی اهل تشیع  افغانستان با 
حضور شماری ازعالمان دینی و شهروندان شیعه در شهر کابل برگزار شد.

شماری از عالمان دینی و شهروندان  شیعه افغانستان در نخستین کنگره 
شورای هماهنگی اهل تشیع این کشور مواضع خود را درباره وضعیت کنونی 
کشورشان  روند صلح  و انتخابات بیان کردند. در این کنگره، که شمار زیادی از 
علما و شهرو ندان اهل تشیع شرکت کرده بودند بر ضرورت تامین عدالت اجتماعی 
برای تحقق صلح درافغانستان تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست همچنین 
براتحاد بین مردم افغانستان و ضرورت توقف جنگ توسط شهروندان افغان تاکید 
کردند؛ زیرا به باور آنها کشورهای خارجی قادر به آوردن صلح در افغانستان نیستند. 

گفتنی است»سید حسن فاضل زاده« رئیس موقت این کنگره بود.

يمن: برد موشك هاي ما
به سرزمین هاي اشغالي مي رسد 

س���رویس خارجی: س���خنگوی نیروی هوایی یمن در سخنانی با بیان 
اینکه موش���ک ها و پهپادها توانس���ت معادله جنگ علیه یمن را تغییر دهد، 
گفت:به موش���ک هایی دس���ت پیدا کرده ایم که تا بُرد آنها س���رزمین های 
 اشغالی می رسند و ائتاف سعودی-اماراتی به زودی مجبور به توقف جنگ 

خواهد شد.
سرهنگ ستاد »عبداه جفری« سخنگوی نیروی هوایی یمن از تأثیر عملیات  
موشکی و پهپادی کشورش علیه عربستان سعودی سخن گفت و تأکید کرد : 
معادله جنگ تغییر کرده است و ائتاف سعودی-اماراتی به زودی مجبور می شود 
جنگ و محاصره یمن را متوقف کند. وی افزود: به موش���ک ها و پهپادهای 
جدید و پیشرفته ای دست یافته ایم که می توانند تا تنگه باب المندب  و دورتر 
از آن تا کانال س���وئز  و س���رزمین های اشغالی برسند. »عبداه جفری« تاکید 
کرد: روزانه ۴.۷میلیون بشکه نفت از دریای سرخ منتقل می شود که دیگر این 
خط کشتیرانی بین المللی امن نخواهد بود و این پیام های سیاسی بسیار مهمی 

دارد و جامعه جهانی باید این پیام ها را کامل دریافت کند.

سرویس خارجی:  مردم الجزایر 
با برگزاری هفدهمین تظاهرات هفتگی 
ماه های گذش���ته خود در پایتخت، از 
مبارزه با فساد و مجازات عناصر فاسد 
دوره »عبدالعزی���ز بوتفلیقه« حمایت 

کردند.

به گفته منابع خبری، هزاران نفر از 
مرد م الجزایر در میدان »البرید المرکزی« 
و خیابان ه���ای اصلی پایتخت و نیز 
دیگر شهرهای این کشور تظاهرات 
کردند و علیه فس���اد مقامات دولتی 

شعارها دادند.

 این تظاهرات در حالی برگزار 
شد که ش���ماری از مسئوان سابق 
الجزایر از جمله دو نخست وزیر دوره 
بوتفلیقه به نام های »احمد اویحیی« و 
»عبدالمالک سال« اخیرا بازداشت و 

به زندان منتقل شده اند.

مالك نفتکش ژاپنی ، روايت آمريکا از حادثه دريای عمان را اشتباه خواند
مالک نفتکش ژاپنی که روز پنجشنبه در دریای عمان دچار سانحه 
شد ، روایت آمریکا از نحوه بروز این حادثه و اتهام واشنگتن به ایران 
را رد کرد و آن را اشتباه خواند.»یاتاکا کاتادا« در یک کنفرانس خبری در 
توکیو ، سخنان »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا علیه ایران را زیر سوال 

برد و گفت: بر خاف ادعای آمریکایی ها ، کشتی »کوکوکا« توسط یک 
شی پرنده هدف قرار گرفته نه توسط »مین« و گزارشی که من از خدمه 
کشتی دریافت کردم این است. وی در ادامه هدف قرار گرفتن نفتکش 

توسط »اژدر« را هم رد کرد.

 تظاهرات الجزايری ها با شعار برکناری و مجازات 
مقامات فاسد دوره »بوتفلیقه«

واشنگتن: به دنبال انهدام یکباره تسلیحات اتمی کره شمالی هستیم

جنگ لفظی روسیه با آمریکا و انگلیس بر سر سودان  در نشست  شورای امنیت

چین در واکنش به مداخات آمریکا کاردار واشنگتن در پکن را فراخواند

امام جمعه نجف: موضع جدید رهبری ایران علیه ترامپ، شکست 
دیگری برای آمریکا بود

تشکیل کمپین جهاني »نه به معامله قرن« 
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ــنى آن شبيه به تپه هاى  ــت. تپه هاى ش مريخ دنيايى بيابانى اس
شنى سياره زمين هستند، مانند تپه هاى صحراى بزرگ آفريقا. برخى 
ــر قدم در آن ها مى  ــتند كه اگ ــبيه به زمين هس ــاط آن به قدرى ش نق
گذاشتيم، آنجا را با كويرها و بيابان هاى زمين اشتباه مى گرفتيم، چون 

مناظر شباهت زيادى به يكديگر دارند.
ــكل گيرى و نحوه   جا  ــت. مراحل ش ــخ مانند زمين نيس ــا مري  ام
ــت، بسيار  ــان هم زياد اس ــنى مريخى كه تعدادش به جايى تپه هاى ش
ــياره ما  ــنى س ــت كه طى آن ها تپه هاى ش متفاوت تر از مراحلى اس

تشكيل مى شوند.
ــگاه آريزونا به دنبال پژوهش هاى دقيقى كه  ــمندان دانش دانش
ــن هاى زمين  انجام داده اند دريافته اند عواملى كه در جا به جايى ش
ــن هاى مريخ  دخالتى ندارند، به ميزان زيادى در چگونگى حركت ش
نقش دارند. از جمله عوامل برجسته شامل ويژگى هاى محيطى مؤثر 

در چشم انداز و تفاوت دماى سطح هستند. 
تپه هاى شنى بزرگى در نواحى متفاوت مريخ وجود دارند. بنابراين 
ــده در  ــاهده تغييرات ايجاد ش ــيار خوبى براى مش اين تپه ها نقاط بس

سطح مريخ هستند. 
ــته باشند، اين بدان معنا است كه سطح  ــن ها حركتى نداش اگر ش
سياره ساكن و غير فعال است و تنها تابش هاى فرابنفش و گاما آن ها 
را هدف بمباران خود قرار مى دهند. اين تابش ها مولكول هاى مركب 

و هرگونه نشانه زيستى باستانى در مريخ را نابود مى كنند.
شايد براى ما تعجب آور باشد كه اصًال مريخ تپه هاى شنى داشته 
باشد، چون اتمسفر آن بسيار رقيق است و به اندازه 6/0 از فشار هواى 

زمين در سطح دريا است.
ــخ وجود دارند،  ــا اين تپه ها در مري ــت كه نه تنه ــد دانس ــا باي  ام
ــت. تپه هاى  ــا از چندين متر تا صدها متر متغير اس ــاع آن ه ــه ارتف بلك
ــده  مريخ از درون فضاپيمايى كه در مدار آن گردش مى كند ديده ش
ــطح آن عكس بردارى  ــم از فاصله نزديك از س ــا ه ــد و مريخ نورده ان

كرده اند. 
ــيار كندتر از تپه هاى شنى زمين حركت  ــنى مريخ بس تپه هاى ش

ــانتى متر جا به  ــال زمينى به اندازه 70 س مى كنند، به عبارتى در هر س
جا مى شوند. اين در حالى است كه تپه هاى شنى سياره ما مى توانند 

در طول يك سال تا 300 تا 400 متر نقل مكان كنند.
در مريخ به قدر كافى انرژى باد وجود ندارد تا مقدار قابل توجهى 
ــطح به حركت وا دارد. در مريخ براى جا به جايى مقدار  ــن را در س ش
ــنى كه معموًال در طول يك فصل روى زمين تغيير مكان مى دهد  ش

به دو سال زمان نياز است.
از جمله پرسش هاى ديگرى كه دانشمندان براى آن ها به دنبال 
ــنى مريخ هنوز هم فعاليت  ــت كه آيا تپه هاى ش ــخ بوده اند اين اس پاس
ــال پيش  دارند يا اين كه فقط يادگارهايى از ميليون ها يا ميلياردها س

هستند، يعنى زمانى كه اتمسفر مريخ غلظت بيشترى داشت. 
آن ها همچنين درصدد بوده اند تا دريابند كه آيا حركت شن ها در 
سراسر سياره به صورت يكدست و يكنواخت رخ مى دهد يا در برخى 
نواحى شدت و ضعف دارد. به همين دليل بود كه سرعت حركت و مقدار 

شن هاى جا به جا شده در سطح مريخ را اندازه گيرى كردند.
ــراى اين كه دريابند چه عواملى در جا به جايى تپه هاى  ــا ب آن ه
شنى مريخ نقش دارند با استفاده از دوربين HiRISEكه روى مدارگرد 
شناسايى مريخ(MRO)  نصب شده است عكس هايى با وضوح باال از 
مريخ گرفتند و از اين تصاوير براى يافتن پاسخ استفاده كردند. مدارگرد 
شناسايى مريخ از سال 2006 تا كنون در حال گردش به دور سياره سرخ 

است و هزاران عكس دقيق از تمامى سطح آن گرفته است.
ــنى از  ــگران براى انجام مطالعه روى حركت تپه هاى ش  پژوهش
حجم شن ها، سرعت حركت و ارتفاع تپه هاى 54 بخش تعيين شده از 
سطح مريخ كه داراى تپه بودند نقشه بردارى كردند. آن ها در مجموع 

از 495 تپه اطالعات جمع آورى كردند.
ــگران  ــن HiRISEبه كمك پژوهش ــالوه بر دوربي ــه ع آن چ
ــياره در آزمايشگاه  ــطح اين س ــاخت مدل هاى ديجيتالى از س آمد، س

فتوگرامترى به منظور تهيه توپوگرافى بود.
نتايج به دست آمده از پژوهش ها حيرت آور بودند. در مريخ هم 
تپه هاى شنى غير فعال و باستانى وجود دارد و هم تپه هاى شنى زيادى 

ــكاف  ــتند. آن ها دهانه هاى برخوردى، دره ها، ش كه هنوز فعال هس
ــانى، حوضه هاى آبى قطبى و جلگه هاى  ها، ترك ها، بقاياى آتشفش
ــايد رقيق  ــفر مريخ ش پيرامون دهانه ها را پر و خالى مى كنند. اتمس
ــم اندازهاى  ــن در چش ــد، اما باز هم براى نقل و انتقال دانه هاى ش باش

مختلف خوب عمل مى كند.
سه ناحيه در مريخ هستند كه بيشترين ميزان فعاليت را در جا به 

جايى تپه هاى شنى دارند:
ــره اى بزرگ تر از آريزونا  ــيرت بزرگ» كه منطقه تي ــه س «فالت
ــت؛ «كوه هاى هلسپونتوس»، كه رشته كوهى به  ــطح مريخ اس در س
طول دو سوم رشته كوه «كسكيدز» در اياالت متحده است و «تپه زار 
المپيا» كه دريايى از شن است و كالهك يخى قطب شمال را احاطه 
ــت  ــت. چيزى كه اين نقاط از مريخ را منحصر به فرد كرده اس كرده اس
شرايطى محيطى است كه در تپه هاى شنى سياره زمين تأثيرى ندارند: 

تغييرات خشن و شديد در توپوگرافى و دماى سطح.
اين ها عواملى نيستند كه در تغييرات سطح سياره ما دخيل باشند. 
عوامل تأثيرگذار در جا به جايى شن هاى زمين متفاوت هستند؛ براى 
ــنزارها  ــطح يا گياهانى كه در ش مثال، آب هاى زيرزمينى نزديك به س

مى رويند مهاجرت تپه هاى شنى را به تأخير مى اندازند.
در حوضه هاى آبى كوچك مريخ كه از غبارى درخشان پر شده اند 
ــرعت بيشترى صورت مى گيرد. يك حوضه آبى  ــن ها با س حركت ش
ــيد را منعكس مى كند و نسبت به مناطق اطراف  ــان نور خورش درخش
كه سطح زمينشان تاريك است هواى باالى خود را با سرعت بيشترى 

گرم مى كند. 
بنابراين، هوا به سمت باال و لبه هاى حوضه آبى حركت مى كند، 

سپس باد و به همراه آن شن ها را به حركت در مى آورد.
مريخ نورد كنجكاوى ناسا گستره اى از سطح مريخ را كه داراى 
ــت و در دهانه گيل قرار دارد مورد مطالعه قرار داده  ــنى اس تپه هاى ش
ــت. مدارگرد مارس اديسه هم  ــت. نام آن ها «تپه هاى بَگنولد» اس اس
ــش وجهى عجيب را كه بادهاى مريخى  ــنى ش زمينى از تپه هاى ش

ايجاد كرده اند شناسايى كرده است.

آيا حركت تپه هاى شنى روى مريخ مانند زمين است؟

در تپه هاى شنى نزديك به قطب شمال مريخ كه در تاريخ 
 (MRO) 13 آوريل 2008 توسط مدارگرد شناسايى مريخ

مشاهده شده اند لكه ها يا خال هايى ديده مى شوند؛ اين لكه ها 
محل خارج شدن يخ دى اكسيد كربن از درون تپه ها هستند

 يكى ديگر از تصاوير شگفت انگيزى كه MRO برداشته است 
متعلق به تپه هاى شنى غلتان كوچك و بزرگى است كه در دهانه 

برخوردى پراكتور قرار دارند. اين عكس در 9 فوريه 2009 
گرفته شده است

نمايى نزديك از يك تپه شنى كه تپه ناميب نام دارد. اين تپه يكى 
از مجموعه تپه هاى بگنولد است كه در نزديكى كوه شارپ در 

دهانه گيل قرار دارند. مريخ نورد كنجكاوى در 18 دسامبر 2015 
اين تصوير را از تپه ناميب گرفته است. ارتفاع اين تپه 5 متر است

نمايى ديگر از مجموعه تپه هاى بگنولد 
در نزديكى كوه شارپ در دهانه گيل

 كه توسط مريخ نورد كنجكاوى به ثبت 
رسيده است
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ــاخه هاى علمى مختلف معانى  ــار يا خودران بودن در ش خودمخت
ــه توانايى يك روبات در عمل كردن  ــى ب ــى دارد. در علم مهندس متفاوت
ــاخت و توسعه سالح هاى  ــاره دارد. در حوزه س ــان اش بدون دخالت انس
ــالح خودران مانند  ــلحه به عنوان يك س ــى كردن يك اس ــى، تلق نظام
ــورها و  ــازمان ها، كش ــت، چون س حوزه هاى ديگر واضح و بديهى نيس
ــر دنيا تصور متفاوتى از خودران بودن تسليحات  ــگرهاى سراس پژوهش

نظامى دارند.
در دنيايى كه مملو از ماشين هاى روباتيك و خطوط مونتاژ روباتيك 
ــيده است كه جنگجويان روباتيك را وارد ميدان  ــت، آيا نوبت آن نرس اس
ــعه روبات هاى خودكار  ــورها در حال توس ــم اكنون برخى كش ــرد؟ ه ك
مرگ آورى هستند كه به تقليد از سربازان انسانى مى پردازند و مى توان 
آنها را روانه ميدان جنگ كرد.تا كنون چندين مدل روباتيك براى حمل 
ــرفته طراحى شده اند. شركت iRobotكه  ــل و تفنگ هاى پيش مسلس
ــازنده جاروبرقى روباتيك Roombaاست، روباتى ساخته است كه  س
ــمن شليك كند. نيروى  ــالح الكتريكى به دش ــتفاده از س مى تواند با اس
ــتن  دريايى ارتش آمريكا نيز پهپادى را آزمايش كرده كه قادر به برخاس
و نشستن خودكار روى ناو هواپيمابر است و مى تواند حدود 2 تن مهمات 

را جا به  جا كند.
ــته از تصميماتى را كه ويژه ميدان  آيا روبات  ها مى  توانند آن دس
ــان جنگجويان و افراد  ــا آنها مى  توانند مي ــت بگيرند؟ مثًال آي ــرد اس نب
غيرنظامى تفاوت قائل شوند؟ اين روبات  ها كار دولت  ها را براى رفتن 
به جنگ آسان  تر مى  كند و نيز اجازه مى  دهد تا با استفاده از آنها مردم 
ــى شود، چه كسى مسئوليت آن  ــركوب كنند. اگر روباتى وحش خود را س
را بر عهده دارد؟ آيا اين امر پذيرفتنى است كه ماشين  ها بتوانند انسان 

 ها را بكشند؟
ــود  ــالح مرگبارى كه به طور خودكار فعال مى ش قديمى ترين س
مين است كه دست كم از سال 1600 تا كنون مورد استفاده بوده است. 
ــال 1700 به بعد رواج پيدا كرده اند. كاربرد  مين هاى دريايى نيز از س
ــيارى از كشورها ممنوع  ــاس پيمان اوتاوا در بس مين هاى ضد نفر بر اس

شده است. 
ــورها مدت  ها است كه از ابزارهاى خودكار مرگبار  ــيارى از كش بس
ويژه ميدان جنگ، مانند بمب  ها و موشك  ها استفاده مى  كنند. در كنار 
ــاره كرد. اما چه چيزى  ــتفاده روز افزون از پهپادها اش آن نيز بايد به اس
باعث مى  شود تا روبات  هاى جنگجو تا اين حد متفاوت باشند؟بمب  ها 
خودكار نيستند و اين نكته درباره پهپادها نيز صادق است. تمايزى واضح 
و تعيين كننده در اين ميان وجود دارد كه باعث نگرانى در خصوص «ال.

اى.آرها» مى  شود. پهپادها كاربرى انسانى را در صدر كنترل خود دارند. 
ــت كه  ــين اس ــتند و بنابراين اين خود ماش اما ال.اى.آرها اين چنين نيس

تصميم مى گيرد كه آيا كسى را بكشد و اين كه چه كسى را بكشد.
كسانى  كه از اين فناورى دفاع مى  كنند و آن را ترويج مى  دهند، 
مى  گويند كه استفاده از آنها باعث كاهش تلفات غيرنظاميان مى  شود. 
آنها همچنين مى  توانند اطالعات تاكتيكى درباره يك دشمن خاص به 
دست آورند كه به ما در تصميم  گيرى كمك مى  كند. به عبارتى استفاده 

از اين روبات  ها رفتن به جنگ را آسان  تر مى  كند.
ــربازهاى روبات فكر كنيم؛ اگر هر دو  ــت لحظه اى به س بهتر اس
ــت  ــربازهاى روبات را وارد ميدان جنگ كنند، ممكن اس طرف جنگ س
ــد بدون اين كه حتى يك نفر در آن  ــود و به پايان برس ــروع ش جنگى ش
كشته شود. شايد مشاجرات بين كشورها با يك نبرد روباتيك بزرگ در 
ــد. شايد اين جنگ تماشاچى هايى  ــده به پايان برس يك منطقه تعيين ش
ــود! برخى انسان  ــد بليط به آنها فروخته ش ــد و الزم باش ــته باش هم داش
شناس ها بر اين باورند كه اگر در جنگ ها از سربازهاى روبات استفاده 
ــم و انرژى خود را خالى  ــورهاى در حال نبرد مى توانند خش ــود كش ش
ــود. اين همان عملكرد كليدى در  ــته ش ــى كش كنند، بدون اين كه كس

جام جهانى فوتبال است.
ــاره  ــتفاده از روبات هاى جنگجو به مزاياى آنها اش ــداران اس طرف
ــى  ــتفاده از ارتش مى كنند كه از جمله مى  توان توانايى انجام نبرد با اس
ــام برد. اما  ــى  هاى كمتر را ن ــن تعداد زخم ــر و همچني ــتگى  ناپذي خس
ــبت به استفاده از چنين فناورى خطرناك و  ــازمان  هاى بين  المللى نس س

زيان  هايى كه ممكن است به دنبال داشته باشند، ترديد دارند.
با خارج كردن نيروهاى نظامى انسانى از ميدان جنگ و جايگزين 
كردن سربازهاى روبات مى توان جان سربازهاى زيادى كه اگر جايشان 
ــدند را از مرگ نجات  ــته مى ش ــد كش با جاى روبات ها عوض نمى ش
داد. ماشين ها خسته نمى شوند، آنها چشم هايشان را نمى بندند، وقتى 
باران مى بارد زير درختان پناه نمى گيرند و در حين انجام وظيفه با هم 
قطارهايشان صحبت نمى كنند. اين در حالى است كه توجه يك انسان 
در حال نگهبانى در 30 دقيقه نخست به شدت كم مى شود. ديگر اين 
كه سربازهاى روباتيك ترسى به دل راه نمى دهند و فقط آن چه را كه 

دستور گرفته اند انجام مى دهند.
ــازند كه  ــين علم روباتيك تالش مى كنند روبات هايى بس مهندس
ــت  ــد و بتوانند براى مدت طوالنى ترى در پش ــل كنن ــر عم خودمختارت
ــب با موقعيت و لحظه  ــمن به تنهايى تصميم بگيرند و متناس جبهه دش
ــان دهند. براى اين كه چنين عملكردهايى  ــب از خود نش واكنش مناس
از روبات سر بزند، مهندسين در حال طراحى «روبات تاكتيكى خودران 
پرانرژى» هستند كه مى توانند انرژى مورد نياز خود را با تغذيه از مواد 
گياهى كه در پيرامون خود جست و جو مى كنند به دست آورند. بيشتر 
ــالحى با خود  ــوند و هيچ س روبات هاى نظامى از راه دور كنترل مى ش
ــايى، نجات،  حمل نمى كنند. از اين روبات ها براى عمليات هاى شناس
ــتفاده مى شود.  ــخيص تك تيرانداز، خنثى كردن مهمات و غيره اس تش
ــالح حمل مى كنند، اما از راه دور كنترل  ــتند كه س روبات هايى هم هس
ــوند. بنابراين نمى توانند به طور خودكار و بدون دخالت تصميم  مى ش

انسان جان سربازهاى دشمن را بگيرند.      
عده زيادى از مردم اروپا خواستار منع استفاده از سربازهاى روبات 
ــتى  ــده اند. اما از ديد اياالت متحده چنين درخواس قاتل در جنگ ها ش
ــت  ــت، چون تعيين اين كه يك روبات قاتل دقيقًا چيس پذيرفتنى نيس
مشكل است. اما يك پهپاد با اندازه متوسط كه مجهز به مواد منفجره، 
بينايى رايانه اى و يك شناساگر حركت است بايد به قدر كافى خطرناك 

باشد كه نام روبات قاتل روى آن گذاشته شود.

آيا روبات هاى نظامى خودمختار خطرناك هستند!
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ولو را در مدار زمين آزمايش كردند 
 در مدتى كه مانور اتصال را انجام 

عمل كند.
ــد. در اين  ــاى آپولو 10 انجام ش م
ــات به نام «چارلى براون»  ى و خدم
«اسنوپى» به فضا ارسال شدند. اين 

ــت 2 ماه پيش از آپولو 11 آغاز  مأموريت كه در 18 مى 1969، درس
ــد ثابت كرد كه فضانوردان، فضاپيما و تجهيزات پشتيبانى كننده  ش
ــتند. فضانوردان آپولو  ــا براى انجام يك فرود در ماه آماده هس در ناس
ــده بود انجام  ــه براى آپولو 11 برنامه ريزى ش ــى ك ــه وظايف 10 هم

دادند، به جز فرود واقعى در ماه.
همه اين مقدمات شتاب زده راه را براى پرتاب آپولو 11 هموار 

ــرعتى  ــت كه مأموريت آپولو 11 با چنان س كرد. تعجب برانگيز اس
ــين موفقيت  ــتين پرواز با سرنش ــال  پس از نخس در كمتر از يك س

آميز آپولو انجام شد.
ــان ها به ماه  ــيد تا انس ــه باالخره زمان آن رس ــن ك ــس از اي پ
ــا تصميم گرفت آپولو 11 را با موشك «سترن 5»  ــوند، ناس اعزام ش
(Saturn V)به ماه پرتاب كند. اين موشك سه سفينه فرماندهى 

را به مدار زمين پرتاب كرد كه يكى از آنها ماه نشين آپولو بود. 

موشك فضايى سترن 5
ــاع 111 متر بود كه در  ــك بزرگ به ارتف ــك موش ــترن 5 ي س
سكوى پرتاب «A 39» در پايگاه فضايى كندى در اياالت فلوريدا 
ــترن نوعى موشك بسيار قدرتمند و سنگين وزن بود  ــت. س قرار داش
ــترن 5 نه  ــش از زمين آن 34/5 ميليون نيوتون بود. س ــدرت ران و ق
فقط بلندترين، بلكه قدرتمندترين موشكى است كه تا كنون به فضا 
پرتاب شده است. نخستين فضاپيماى با سرنشين پرتاب شده توسط 

اين موشك آپولو 8 بود.
اين موشك توانايى پرتاب حدود 50 تن (43500 كيلوگرم) را 
داشت. براى پروژه آپولو، سترن 5 به صورت سه تكه اى تجهيز شده 
ــك از زمين در آن نصب  بود. موتورهايى كه براى بلند كردن موش
ــك بودند و در تكه اول  ــده بودند، قدرتمندترين موتورهاى موش ش
آن تعبيه شده بودند. تكه اول با وزن بسيار زياد در سكوى پرتاب از 
ــك  ــود. از اين لحظه به بعد موتور تكه دوم موش ــك جدا مى ش موش
ــك را از مدار  ــوم هم موش ــاند. موتور تكه س را تقريبًا به مدار مى رس

زمين خارج مى كند و به سوى ماه مى فرستد.

 فضاپيماى آپولو
ــفينه فرماندهى  ــترن 5، آپولو 11 س ــك س ــوى موش در آن س
ــفينه  ــين پرتاب كرد. س ــفينه ماه نش و خدمات خود را به همراه س
ــى فضانوردان، تجهيزات عملياتى فضاپيما و تجهيزاتى كه  فرمانده
ــدد به جو زمين مورد نياز بودند را در خود جا مى داد.  ــراى ورود مج ب
سفينه فرماندهى با 3/2 متر ارتفاع و عرض 3/9 متر در قاعده خود، 
ــت.  ــاى زيادى براى حركت كردن فضانوردان باقى نمى گذاش فض
فضاى درون سفينه فرماندهى فقط 6 متر مكعب بود و مى توان آن 

را با فضاى داخلى يك خودرو مقايسه كرد.
ــده بود. قسمت  ــمت تشكيل ش ــه قس ــفينه فرماندهى از س س
ــفينه و  ــمت عقبى در قاعده س ــروط دماغه آن بود. قس ــى مخ جلوي
ــمت قرارگيرى سرنشين ها. در قسمت جلويى چترهاى فرود به  قس
ــمت عقبى مخزن سوخت، موتورهاى  ــتند. در قس زمين متصل هس
ــده بودند. در  ــيم پيچى ها و لوله ها تعبيه ش كنترل و واكنش و س
ــفينه، فضانوردان روى سه  ــت در وسط س ــين ها، درس اتاقك سرنش
ــتند. موقعيت اين  ــمت جلو متمايل بودند، مى نشس تخت كه به س
اتاقك به گونه اى بود كه فضانوردان مى توانستند از پشت 5 پنجره 
منظره كيهانى بيرون از سفينه را نظاره كنند. سفينه فرماندهى نيز با 
ــيد روى حركت مى كرد. اين باترى  5 باترى تركيبى از نقره و اكس
ــراى ورود مجدد به جو زمين و فرود را پس از اين  ــروى الزم ب ــا ني ه

كه از سفينه خدمات جدا شد فراهم مى كرد.
يكى از مهم ترين ويژگى هاى سفينه فرماندهى سپر حرارتى 
آن بود كه به فضاپيما امكان مى داد تا در مقابل دماى به شدت زياد 

به هنگام ورود به جو زمين از خود مقاومت نشان دهد.
ــه بخش عقبى  ــدت مأموريت ب ــتر م ــفينه خدمات در بيش س
ــوختى  ــوخت، پيل هاى س ــفينه فرماندهى متصل بود. مخازن س س
ــده  ــفينه خدمات جا داده ش ــيژن/ هيدروژن در س و مخزن هاى اكس
بودند. سفينه خدمات برق، نيروى محركه و فضاى خالى براى حمل 

بار بيشتر را براى سفينه فرماندهى فراهم مى كند.
ــفينه فرماندهى و سفينه خدمات  ــين آپولو 11 در زير س ماه نش
قرار داشت. آخرين قسمت سفينه «آپولو ايگل» نام داشت و آلدرين 
ــين برد.  ــترانگ را در طول اين مأموريت تاريخى به ماه نش و آرمس

ارتفاع ماه نشين 7 متر و عرض آن 4 متر بود.
ــين را بازرسى كرد، آلدرين  ــفينه ماه نش بعد از اين كه كالينز س
و آرمسترانگ آن را از سفينه هاى فرماندهى و خدمات جدا كردند و 
به سمت سطح ماه حركت كردند. كالينز اما خارج نشد و به گردش 
ــين عالوه بر خود فضانوردان،  ــفينه ماه نش به دور ماه ادامه داد. س
بسته آزمايش هاى علمى اوليه را در خود دارد. در اين بسته همچنين 
ــطح ماه ابزار مطالعات علمى و تجهيزاتى براى نمونه بردارى از س

 وجود داد.
 آپولو 11 نخستين نمونه هاى زمين شناختى را از ماه به زمين 
ــترانگ و آلدرين در مجموع 22 كيلوگرم از خاك و مواد  آورد. آرمس
موجود در سطح ماه را جمع آورى كردند. 50 تكه سنگ از ماه، خاك 
ــن و گرد و غبار از جمله موادى بودند كه  ــنگ ريزه، ش ــطح ماه، س س

اين دو فضانورد جمع آورى كردند.

فرود بر سطح ماه
مى خواهيم دوباره به ماه برويم! 

از زمان پايان مأموريت آپولو 17 در سال 1972 تا كنون ديگر هيچ انسانى قدم به ماه نگذاشته است. دهه ها است همه از خود مى پرسيم: 
چرا ديگر سفرى به ماه ترتيب داده نشده است؟ مقامات كشورها هم در اين مدت فقط گفته اند كه در فكر اعزام فضانوردانى به ماه هستند. 

اما اكنون بار ديگر بازديد از ماه جدى گرفته شده و ناسا در صدد است افرادى را به تنها قمر سياره زمين گسيل كند.
تا پنج سال ديگر فضانوردانى به ماه اعزام خواهند شد. ناسا اين عزم را جدى گرفته و اعالم كرده است كه ابتدا تا سال 2022 فضانوردانى 

را به ماه مى فرستد، سپس تا سال 2024 تعدادى را روانه قطب جنوب ماه مى كند.
برنامه جديد سفر انسان به ماه پروژه «آرتميس» نام گذارى شده و قرار است از پروژه آپولو طوالنى تر باشد. همان طور كه خود ناسا 

هم اقرار كرده است اين بار هدف رفتن و برگشتن نيست، بلكه رفتن و ماندن است.
ــته باشد تا  فضانوردان بتوانند به نقاط  ــازد كه قابليت گردش به دور ماه را داش ــكو بس ــتگاه فضايى به عنوان س ــا قصد دارد يك ايس ناس

مختلفى از سطح ماه دسترسى پيدا كنند.
ناسا در تالش هاى خود براى بردن دوباره انسان ها به ماه تنها نيست. برعكس، به دنبال مشاركت با كشورهاى ديگر است. تا كنون، 

توانسته براى ساختن قطعات برقى و رانشى ايستگاه فضايى Gatewayبا شركت ماكسار (Maxar)قرارداد ببندد.
ــند. براى مثال شركت Space Xبه طور عمومى اعالم كرده است كه  ــان به ماه برس ــتند تا خودش ــركت هاى ديگر نيز در تكاپو هس ش

در نظر دارد شهروندان خصوصى را به ماه ببرد.
ــا) نيروهاى خود را به كار  ــت. آژانس پژوهش هاى هوا فضاى ژاپن (ژاكس ــد ژاپن اس ــفر به ماه مى انديش ــورهايى كه به س يكى از كش
ــيله اى  ــال 2029 فضانوردان خود را روى ماه فرود آورد. ژاپنى ها حتى طى همكارى با كارخانه تويوتا در حال طراحى وس ــته تا براى س بس

نقليه اى هستند كه بتواند در سطح ماه به كاوش بپردازد.
چين هم در حال برنامه ريزى است كه در سال جارى دو مأموريت را به ماه اعزام كند. چين نخستين كشورى است كه در سال 2019 
ــور اكنون روى مأموريت بعدى خود تمركز كرده  ــت. اين كش ــت ماه فرود آمده اس ــمت دوردس طى مأموريت روباتيكChange’e   4در س

است كه شامل برگشت روبات Change’e 4به همراه جمع آورى نمونه از ماه است.
 Chandrayaan هند هم براى اعزام فضاپيماى با سرنشين و بدون سرنشين به ماه تالش مى كند و در صدد اين است كه فضاپيماى

-2كه داراى مدارگرد، فرودگر و كاوشگر است را تا پايان سال جارى به ماه بفرستد.
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ولو را در مدار زمين آزمايش كردند 
 در مدتى كه مانور اتصال را انجام 

عمل كند.
ــد. در اين  ــاى آپولو 10 انجام ش م
ــات به نام «چارلى براون»  ى و خدم
«اسنوپى» به فضا ارسال شدند. اين 

ــت 2 ماه پيش از آپولو 11 آغاز  مأموريت كه در 18 مى 1969، درس
ــد ثابت كرد كه فضانوردان، فضاپيما و تجهيزات پشتيبانى كننده  ش
ــتند. فضانوردان آپولو  ــا براى انجام يك فرود در ماه آماده هس در ناس
ــده بود انجام  ــه براى آپولو 11 برنامه ريزى ش ــى ك ــه وظايف 10 هم

دادند، به جز فرود واقعى در ماه.
همه اين مقدمات شتاب زده راه را براى پرتاب آپولو 11 هموار 

ــرعتى  ــت كه مأموريت آپولو 11 با چنان س كرد. تعجب برانگيز اس
ــين موفقيت  ــتين پرواز با سرنش ــال  پس از نخس در كمتر از يك س

آميز آپولو انجام شد.
ــان ها به ماه  ــيد تا انس ــه باالخره زمان آن رس ــن ك ــس از اي پ
ــا تصميم گرفت آپولو 11 را با موشك «سترن 5»  ــوند، ناس اعزام ش
(Saturn V)به ماه پرتاب كند. اين موشك سه سفينه فرماندهى 

را به مدار زمين پرتاب كرد كه يكى از آنها ماه نشين آپولو بود. 

موشك فضايى سترن 5
ــاع 111 متر بود كه در  ــك بزرگ به ارتف ــك موش ــترن 5 ي س
سكوى پرتاب «A 39» در پايگاه فضايى كندى در اياالت فلوريدا 
ــترن نوعى موشك بسيار قدرتمند و سنگين وزن بود  ــت. س قرار داش
ــترن 5 نه  ــش از زمين آن 34/5 ميليون نيوتون بود. س ــدرت ران و ق
فقط بلندترين، بلكه قدرتمندترين موشكى است كه تا كنون به فضا 
پرتاب شده است. نخستين فضاپيماى با سرنشين پرتاب شده توسط 

اين موشك آپولو 8 بود.
اين موشك توانايى پرتاب حدود 50 تن (43500 كيلوگرم) را 
داشت. براى پروژه آپولو، سترن 5 به صورت سه تكه اى تجهيز شده 
ــك از زمين در آن نصب  بود. موتورهايى كه براى بلند كردن موش
ــك بودند و در تكه اول  ــده بودند، قدرتمندترين موتورهاى موش ش
آن تعبيه شده بودند. تكه اول با وزن بسيار زياد در سكوى پرتاب از 
ــك  ــود. از اين لحظه به بعد موتور تكه دوم موش ــك جدا مى ش موش
ــك را از مدار  ــوم هم موش ــاند. موتور تكه س را تقريبًا به مدار مى رس

زمين خارج مى كند و به سوى ماه مى فرستد.

 فضاپيماى آپولو
ــفينه فرماندهى  ــترن 5، آپولو 11 س ــك س ــوى موش در آن س
ــفينه  ــين پرتاب كرد. س ــفينه ماه نش و خدمات خود را به همراه س
ــى فضانوردان، تجهيزات عملياتى فضاپيما و تجهيزاتى كه  فرمانده
ــدد به جو زمين مورد نياز بودند را در خود جا مى داد.  ــراى ورود مج ب
سفينه فرماندهى با 3/2 متر ارتفاع و عرض 3/9 متر در قاعده خود، 
ــت.  ــاى زيادى براى حركت كردن فضانوردان باقى نمى گذاش فض
فضاى درون سفينه فرماندهى فقط 6 متر مكعب بود و مى توان آن 

را با فضاى داخلى يك خودرو مقايسه كرد.
ــده بود. قسمت  ــمت تشكيل ش ــه قس ــفينه فرماندهى از س س
ــفينه و  ــمت عقبى در قاعده س ــروط دماغه آن بود. قس ــى مخ جلوي
ــمت قرارگيرى سرنشين ها. در قسمت جلويى چترهاى فرود به  قس
ــمت عقبى مخزن سوخت، موتورهاى  ــتند. در قس زمين متصل هس
ــده بودند. در  ــيم پيچى ها و لوله ها تعبيه ش كنترل و واكنش و س
ــفينه، فضانوردان روى سه  ــت در وسط س ــين ها، درس اتاقك سرنش
ــتند. موقعيت اين  ــمت جلو متمايل بودند، مى نشس تخت كه به س
اتاقك به گونه اى بود كه فضانوردان مى توانستند از پشت 5 پنجره 
منظره كيهانى بيرون از سفينه را نظاره كنند. سفينه فرماندهى نيز با 
ــيد روى حركت مى كرد. اين باترى  5 باترى تركيبى از نقره و اكس
ــراى ورود مجدد به جو زمين و فرود را پس از اين  ــروى الزم ب ــا ني ه

كه از سفينه خدمات جدا شد فراهم مى كرد.
يكى از مهم ترين ويژگى هاى سفينه فرماندهى سپر حرارتى 
آن بود كه به فضاپيما امكان مى داد تا در مقابل دماى به شدت زياد 

به هنگام ورود به جو زمين از خود مقاومت نشان دهد.
ــه بخش عقبى  ــدت مأموريت ب ــتر م ــفينه خدمات در بيش س
ــوختى  ــوخت، پيل هاى س ــفينه فرماندهى متصل بود. مخازن س س
ــده  ــفينه خدمات جا داده ش ــيژن/ هيدروژن در س و مخزن هاى اكس
بودند. سفينه خدمات برق، نيروى محركه و فضاى خالى براى حمل 

بار بيشتر را براى سفينه فرماندهى فراهم مى كند.
ــفينه فرماندهى و سفينه خدمات  ــين آپولو 11 در زير س ماه نش
قرار داشت. آخرين قسمت سفينه «آپولو ايگل» نام داشت و آلدرين 
ــين برد.  ــترانگ را در طول اين مأموريت تاريخى به ماه نش و آرمس

ارتفاع ماه نشين 7 متر و عرض آن 4 متر بود.
ــين را بازرسى كرد، آلدرين  ــفينه ماه نش بعد از اين كه كالينز س
و آرمسترانگ آن را از سفينه هاى فرماندهى و خدمات جدا كردند و 
به سمت سطح ماه حركت كردند. كالينز اما خارج نشد و به گردش 
ــين عالوه بر خود فضانوردان،  ــفينه ماه نش به دور ماه ادامه داد. س
بسته آزمايش هاى علمى اوليه را در خود دارد. در اين بسته همچنين 
ــطح ماه ابزار مطالعات علمى و تجهيزاتى براى نمونه بردارى از س

 وجود داد.
 آپولو 11 نخستين نمونه هاى زمين شناختى را از ماه به زمين 
ــترانگ و آلدرين در مجموع 22 كيلوگرم از خاك و مواد  آورد. آرمس
موجود در سطح ماه را جمع آورى كردند. 50 تكه سنگ از ماه، خاك 
ــن و گرد و غبار از جمله موادى بودند كه  ــنگ ريزه، ش ــطح ماه، س س

اين دو فضانورد جمع آورى كردند.

فرود بر سطح ماه
مى خواهيم دوباره به ماه برويم! 

از زمان پايان مأموريت آپولو 17 در سال 1972 تا كنون ديگر هيچ انسانى قدم به ماه نگذاشته است. دهه ها است همه از خود مى پرسيم: 
چرا ديگر سفرى به ماه ترتيب داده نشده است؟ مقامات كشورها هم در اين مدت فقط گفته اند كه در فكر اعزام فضانوردانى به ماه هستند. 

اما اكنون بار ديگر بازديد از ماه جدى گرفته شده و ناسا در صدد است افرادى را به تنها قمر سياره زمين گسيل كند.
تا پنج سال ديگر فضانوردانى به ماه اعزام خواهند شد. ناسا اين عزم را جدى گرفته و اعالم كرده است كه ابتدا تا سال 2022 فضانوردانى 

را به ماه مى فرستد، سپس تا سال 2024 تعدادى را روانه قطب جنوب ماه مى كند.
برنامه جديد سفر انسان به ماه پروژه «آرتميس» نام گذارى شده و قرار است از پروژه آپولو طوالنى تر باشد. همان طور كه خود ناسا 

هم اقرار كرده است اين بار هدف رفتن و برگشتن نيست، بلكه رفتن و ماندن است.
ــته باشد تا  فضانوردان بتوانند به نقاط  ــازد كه قابليت گردش به دور ماه را داش ــكو بس ــتگاه فضايى به عنوان س ــا قصد دارد يك ايس ناس

مختلفى از سطح ماه دسترسى پيدا كنند.
ناسا در تالش هاى خود براى بردن دوباره انسان ها به ماه تنها نيست. برعكس، به دنبال مشاركت با كشورهاى ديگر است. تا كنون، 

توانسته براى ساختن قطعات برقى و رانشى ايستگاه فضايى Gatewayبا شركت ماكسار (Maxar)قرارداد ببندد.
ــند. براى مثال شركت Space Xبه طور عمومى اعالم كرده است كه  ــان به ماه برس ــتند تا خودش ــركت هاى ديگر نيز در تكاپو هس ش

در نظر دارد شهروندان خصوصى را به ماه ببرد.
ــا) نيروهاى خود را به كار  ــت. آژانس پژوهش هاى هوا فضاى ژاپن (ژاكس ــد ژاپن اس ــفر به ماه مى انديش ــورهايى كه به س يكى از كش
ــيله اى  ــال 2029 فضانوردان خود را روى ماه فرود آورد. ژاپنى ها حتى طى همكارى با كارخانه تويوتا در حال طراحى وس ــته تا براى س بس

نقليه اى هستند كه بتواند در سطح ماه به كاوش بپردازد.
چين هم در حال برنامه ريزى است كه در سال جارى دو مأموريت را به ماه اعزام كند. چين نخستين كشورى است كه در سال 2019 
ــور اكنون روى مأموريت بعدى خود تمركز كرده  ــت. اين كش ــت ماه فرود آمده اس ــمت دوردس طى مأموريت روباتيكChange’e   4در س

است كه شامل برگشت روبات Change’e 4به همراه جمع آورى نمونه از ماه است.
 Chandrayaan هند هم براى اعزام فضاپيماى با سرنشين و بدون سرنشين به ماه تالش مى كند و در صدد اين است كه فضاپيماى

-2كه داراى مدارگرد، فرودگر و كاوشگر است را تا پايان سال جارى به ماه بفرستد.
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قايق هاى روباتيك خودران
شهر آمستردام در انتظار آينده اى است كه در آن ناوگان قايق هاى 
ــافران را  جا  ــاى آبى آن گذر مى كنند تا كاال و مس ــال ه ــودران از كان خ
ــناور  ــه ها را جمع آورى كنند، تبديل به صحنه اى ش ــا كنند، زبال ــه ج ب
براى اجراى برنامه و نمايش شوند يا نقش پل معلق را ايفا كنند. اين ها 
قايق هاى روباتيكى هستند كه مرحله ساخت را مى گذرانند. مهندسين 
مؤسسه فناورى ماساچوست(MIT)  قابليت هاى تازه اى به قايق هاى 

روباتيك خود افزوده اند.
حدود يك چهارم سطح آمستردام را آب فرا گرفته است. 165 كانال 
ــال  ــهر جريان دارند. چند س آبى در امتداد خيابان هاى پرازدحام اين ش
ــگاه MITدر يك همكارى مشترك با مؤسسه  ــين دانش پيش مهندس
راهكارهاى پيشرفته شهرى آمستردام (AMS)پروژه اى به نام روبوت 
ــت  (Roboat)را آغاز كردند. Roboatواژه اى ابداعى و خالقانه اس
ــى روبات و boatبه معنى قايق  ــب دو واژه robotبه معن ــه از تركي ك

شكل گرفته و در مجموع به معناى قايق روباتيك است.
ــى از قايق هاى  ــروژه راه اندازى ناوگان ــى اجراى اين پ ــده اصل اي
ــكل دارند و مجهز به  ــتطيل ش ــت كه بدنه اى مس روباتيك خودرانى اس
ــرانه، ريزكنترل گر، ماژول هاى GPS، دوربين و  ــگر، پيش چندين حس
ــتند. اين قايق ها عبور و مرور هوشمند را روى  ــخت افزارها هس ديگر س
ــام و ترافيك در خيابان هاى  ــد تا بدين ترتيب ازدح ــى كنن ــر م آب ميس

شلوغ شهر كاهش پيدا كند.
يكى از اهداف پروژه روبوت ساخت قايق هاى روباتيكى است كه 
حمل و نقل مورد تقاضاى عموم را در مسيرهاى آبى فراهم كند. هدف 
ديگر، استفاده از اين روبات ها براى ايجاد ساختارهايى به صورت پاپ آپ 
است. پل هاى پياده رو، صحنه هاى اجراى برنامه يا حتى كيوسك هاى 
مواد غذايى از آن جمله هستند كه به سرعت سر هم مى شوند و استقرار 
ــر ساعت تنظيم شده به طور خودكار  ــپس اجزاى آن در س مى يابند و س
ــكل  ــوند و براى كاربرد در فعاليت هاى مختلف به ش از هم جدا مى ش
ــاختارهاى اوليه در مى آيند. عالوه بر اين، مى توان از اين واحدهاى  س
روباتيك به عنوان حسگرهاى سريع و زيرك براى جمع آورى اطالعات 
از زيرساخت هاى شهر، كيفيت آب و هوا و مواردى از اين دست استفاده 
كرد.  در سال 2016 نمونه اوليه روبوت آزمايش شد. براى اين منظور آن 
ــتردام به حركت در آوردند؛ قايق روباتيك در  را در كانال هاى آبى آمس
مسيرى كه برنامه اش از پيش به آن داده شده بود به جلو، به عقب و در 
جهت عرضى حركت مى كرد.  سال گذشته نيز پژوهشگران نسخه هاى 
كم هزينه اى از آنها را در مقياس يك چهارم اندازه واقعى با استفاده از 

فناورى سه بعدى طراحى كردند. اين نسخه ها كارايى و سرعت بيشترى 
داشتند و مجهز به الگوريتم هاى مسيريابى پيشرفته بودند.پژوهشگرها 
ــيون از قايق هاى روباتيكى  در كنفرانس بين المللى روباتيك و اتوماس
صحبت به ميان آوردند كه مى توانند ايستگاه هاى اتصال را شناسايى 
ــوند. الگوريتم هاى كنترل كننده روبوت ها را  كنند و به آنها متصل ش
ــى جايى كه آنها به طور خودكار  ــوى مقصد هدايت مى كنند، يعن ــه س ب
ــونده متصل مى شوند. به  ــم چفت ش با دقت ميلى مترى به يك مكانيس
عالوه، اگر روبوت متوجه شود كه اتصال به جايگاه خوب برقرار نشده، 
كمى به عقب مى رود و دوباره سعى مى كند تا كامًال به آن چفت شود.
كاربرد تكنيك اتصال در يك استخر در ساختمان MITو نيز در رودخانه 
ــترى دارد مورد آزمايش قرار گرفت. قايق هاى  ــدت بيش چارلز كه آب ش
روباتيك در هر دو موقعيت توانستند با موفقيت در عرض 10 ثانيه متصل 
ــدن با جايگاه را يا يك متر جلوتر آغاز  ــوند. آنها آمادگى براى چفت ش ش
ــرانجام اين كار را  كردند يا بعد از اين كه چند بار ناموفق عمل كردند س
به درستى انجام دادند. اين سيستم در آمستردام به خصوص براى جمع 
ــت. روبوت ها مى توانند در  ــب بسيار مفيد اس ــاعات ش آورى زباله در س
ــپس سكوهاى اتصالى را كه سطل  ــر مجراهاى آبى تردد كنند، س سراس
ــوند و در آخر  ــته اند را مكان يابى و به آنها قفل ش هاى زباله را نگه داش

آنها را به مكان جمع آورى زباله حمل مى كنند.
زمانى در آمستردام كانال هاى آب مانند جاده ها عمل مى كردند، 
يعنى كاربردهاى مشابهى از جمله براى نقل و انتقال داشتند. جاده هاى 
نزديك اين كانال ها در زمان حال بسيار پر رفت و آمد شده اند، عالوه 
بر اين كه آلودگى صوتى و زيست محيطى ايجاد مى كنند. اكنون زمان 
ــابق كانال ها احيا شود. اين امر با فناورى هاى  ــيده كه كارايى س آن رس
ــت، چرا كه كمك مى كنند در زمان، هزينه و انرژى  ــر اس خودران ميس

صرفه جويى شود و سطح رفاهى شهر باال رود.
ــهرى روى آب به  ــازه اى براى زندگى ش ــا امكانات ت ــوت ه روب
ــاختارهاى پاپ آپ نقش  ــم اتصال در ايجاد س ــمار مى آيند. مكانيس ش
بسيار مهمى دارد. يك روبوت براى انتقال بار و مسافر روى آب نياز به 
ــم چفت و اتصال ندارد، ولى براى گستراندن ساختارهايى مانند  مكانيس
ــند و چه ثابت، وجود اين مكانيسم  ــيرهاى پياده رو، چه متحرك باش مس

اجتناب ناپذير است.  
مكانيسم اتصال

ــه در هر كدام از  ــت ك ــم اتصال اس ــر روبوت مجهز به مكانيس ه
قسمت هاى جلو، عقب و كناره ها دو جزء گوى و حفره دارد. جزء گوى 

ــكلى مخروطى و بدنه اى  ــت، يعنى ش ــبيه به توپ بدمينتون اس مانند ش
الستيكى دارد و يك گوى فلزى در انتهاى آن قرار گرفته است.

ــت كه گوى را به درون  ــبيه به يك قيف پهن اس جزء حفره اى ش
يك دستگاه گيرنده هدايت مى كند. بخش قيف مانند هر گونه ناميزانى 
ــانات نامنظم را برطرف  ــق روباتيك مثل تكان ها و نوس ــت قاي در حرك

مى كند، چون امواج كانال ها كوچك و شدت آنها كم است.    
ــتم  ــعه ليزرى وجود دارد كه مانند يك سيس ــك اش ــف ي درون قي
ــه زمانى گوى از درون  ــخيص مى دهد چ ــل مى كند و تش ــى عم امنيت
گيرنده عبور مى كند. با وارد شدن گوى نوعى مكانيسم با سه بازو فعال 
ــوند و آن را در ميان مى گيرند. به  ــود كه به دور گوى جمع مى ش مى ش
ــتگاه اتصال  ــيگنال اطالعاتى به هر دو روبوت، يعنى ايس عالوه، يك س
ــود كه به معنى برقرارى اتصال به طور  ــال مى ش و روبوت متحرك ارس
كامل است.   از لحاظ نرم افزارى، روبوت ها با كمك بينايى رايانه اى و 
تكنيك هاى كنترل از راه دور عمل مى كنند. هر روبوت داراى فناورى 
ــت، بنابراين مى تواند  از راه دور «ليدار» (LIDAR)و يك دوربين اس

به طور خودكار از يك سو تا سوى ديگر كانال حركت كند.
هر ايستگاه اتصال كه معموًال يك روبوت بى حركت است داراى 
ــانه اى (reality tag)به نام  ــت كه روى آن نش ــه كاغذ اس ــك برگ ي
ــده است. يك AprilTagبه يك رمزينه پاسخ  AprilTagحك ش
ــت و به طور معمول در حوزه روباتيك  ــبيه اس ــريع يا «كيو آر» كد ش س
ــه  ــانه ها به روبات ها كمك مى كنند تا موقعيت س كاربرد دارد. اين نش

بعدى دقيق خود را شناسايى و آن را محاسبه كنند.
 AprilTagها و دوربين ها در يك نقطه از روبوت، يعنى در مركز 
آن جا دارند. هنگامى كه يك روبوت در حال تردد حدوداً به فاصله يك 
يا دو مترى روبوت بى حركت AprilTagمى رسد، موقعيت و جهت 
خود را نسبت به آن محاسبه مى كند. اين سبب مى شود كه يك نقشه 

سه بعدى از حركت قايق از جمله چرخش و انحراف آن ايجاد شود. 
ــگرها در حال حاضر در حال طراحى قايق هاى روباتيكى  پژوهش
ــده فعلى بزرگ تر  ــتند كه چهار برابر از اندازه نمونه هاى طراحى ش هس
هستند، بنابراين با ثبات بيشترى روى آب حركت مى كنند.                

بايد يادآور شد كه در سال 2010 پروژه ساخت يك قايق خودران 
ــتين  ــد كه با هدف انجام نخس ــكوت»  (Scout)آغاز ش ــام «اس ــه ن ب
ــاى بين اياالت  ــودران براى پيمودن آب ه ــى خ ــفر ماوراى اقيانوس س
ــد. هدايت آن هم از طريق دو ريزكنترل گر   ــپانيا طراحى ش متحده و اس

Arduinoو يك گيرنده GPS انجام مى شد.
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ــبك اما به هر  ــتيك ماده اى مقاوم و س  پالس
ــت، زيرا مواد افزودنى مانند  ــال دور انداختنى اس ح
ــعله به آن  ــگ، بتونه يا تركيبات پيش گيرنده ش رن

افزوده شده است. 
ــيار كمى وجود دارند كه  ــتيك هاى بس پالس
ــا زيبايى خود مى  ــى ي ــت دادن كاراي ــدون از دس ب
ــل بازيافت  ــند. حتى قاب ــد قابل بازيافت باش توانن
ــتيك مانند «پلى اتيلن ترفتاالت»  ترين نوع پالس
ــت. مابقى  ــا 30 درصد بازيافت پذير اس ــط 20 ت فق
پالستيك ها هم به طور معمول يا راهى كوره هاى 
ــر از گورستان هاى  ــوند، يا س ــوزى مى ش زباله س

زباله در مى آورند.
همه انواع پالستيك از بطرى هاى نوشيدنى 
ــات اتومبيل از مولكول هاى بزرگى  ــه تا قطع گرفت
ــده اند. پليمرها هم به نوبه  ــكيل ش به نام پليمر تش
ــونده كربن دار  ــكل از واحدهاى تكرار ش خود متش
ــتر  ــتند. در بيش ــرى به نام «مونومر» هس ــاه ت كوت
ــتيك ها افزوده  ــيميايى كه به پالس مواقع، مواد ش
ــفتى (بتونه) يا  ــا ويژگى هايى مانند س ــود ت مى ش
ــرى(plasticizer) به آن ها بدهد  ــاف پذي انعط
چنان محكم با اين مونومرها پيوند برقرار مى كنند 
ــتيك باقى  ــد از بازيافت هم در پالس ــى بع ــه حت ك

مى مانند.
ــتيك ها با  ــد بازيافت، پالس ــه دنبال فراين ب
ــيميايى متفاوت از جمله پالستيك هاى  تركيبات ش
ــتيك هاى  ــرم، پالس ــتيك هاى ن ــخت، پالس س
ــان، پالستيك هاى شفاف و پالستيك هاى  كشس
مات با هم مخلوط و سپس آسياب مى شوند. زمانى 
ــوند تا  ــتيك ذوب مى ش كه مخلوط ذره هاى پالس
ــخيص اين  ــت بيايد، تش ماده جديدى از آن به دس
كه ويژگى هاى كدام يك از پالستيك ها را به خود 

بگيرد كار دشوارى خواهد بود.
ــگاه ملى  ــگران «آزمايش ــى از پژوهش گروه
ــتيك بازيافتى طراحى  الرنس بركلى» نوعى پالس

ــازنده اش مانند تكه هاى  ــد كه اجزاى س ــرده ان ك
ــى از هم جدا  ــطح مولكول ــازى لِگو در س ــباب ب اس
ــپس با پذيرفتن شكل، بافت و رنگ  ــوند و س مى ش
ــا كيفيت خود را  ــن كه كارايى ي ــدون اي ــد و ب جدي
ــدن و  ــت بدهند بارها و بارها قابل مونتاژ ش از دس
ــتند. اين پالستيك  ــتيكى تازه هس تبديل به پالس
«PDK» ــا ــن» ي ــى دى كتونامي ــد «پل جدي

 نام دارد.
ــاخته  ــتيك هايى كه تاكنون س ــتر پالس بيش
شده اند قابليت صد در صد بازيافت شدن ندارند. اما 
ــوار كردن اجزاى پالستيك  ــيوه نوينى در س اين ش
ــه مولكولى  ــت را از زاوي ــد بازياف ــه فراين ــت ك اس

مد نظر مى گيرد.
ــناخته بودن منشأ پالستيك كه شناسايى  ناش
ــش بينى مى كند  ــر قابل پي ــات آن را غي خصوصي
باعث مى شود اين ماده در ميان مواد بازيافت پذير 

كم اعتبار باشد. 
مواد بازيافت پذير چرخه توليد و مصرف را طى 
مى كنند و مونومرهاى اصلى آن ها را مى توان براى 
استفاده مجدد تا جاى ممكن احيا كرد يا ارتقاء داد تا 
كاالى جديدى با كيفيت باالتر توليد شود. بنابراين، 
هنگامى كه يك كيف خريد با قابليت استفاده مجدد 
ــتيك بازيافت شده ساخته شده است در  كه از پالس
اثر كاركرد زياد نخ نما مى شود، نمى توان آن را به 
محصولى با كيفيت تر ارتقاء داد يا حتى بازيافت كرد 

تا كاالى جديدى از آن به دست آورد.
ــتيك هاى چرخه اى و پالستيك هاى  پالس
ارتقاء يافتنى چالش هاى بزرگى را پيش مى كشند. 
ــتيك قابل بازيافت  ــگران قصد دارند پالس پژوهش
ــتيك PDKرا، از پالستيكى كه  جديد، يعنى پالس
از گورستان هاى زباله و اقيانوس ها خارج مى كنند 

بسازند.
ــرى PDKپيوندهاى مولكولى  ــا به كارگي  ب
برگشت پذيرى كه امكان بازيافت مفيدتر را فراهم 

ــاى تغيير ناپذيرى كه  ــى كنند جايگزين پيونده م
ــتيك هاى رايج وجود دارد  بين مولكول هاى پالس

مى شوند.
ــتيك PDKرا على رغم  ــاى پالس مونومره
ــى توان دوباره  ــتيك معمولى م مونومرهاى پالس
ــده  ــر گونه تركيبات افزوده ش ــت آورد و ه ــه دس ب
ــتيك در  ــه راحتى با فروكردن پالس ــوان ب را مى ت
ــيد  ــيدى از آن آزاد كرد. اس ــدت اس محلولى به ش
ــته  كمك مى كند تا پيوندهاى بين مونومرها شكس
شوند و مواد افزودنى شيميايى كه ويژگى هاى بارز را 
به پالستيك مى دهند از مونومرهاى از هم گسسته 

جدا شوند.
نكته جالب در پالستيك PDK ساختار و رفتار 
شيميايى آن است كه چرخه زندگى آن را از وضعيت 
ــى تبديل مى  خطى به وضعيت چرخه اى يا گردش
كند. اين دستاورد براى مواردى كاربرد دارد كه هيچ 
گزينه اى براى بازيافت آن ها وجود ندارد. اين موارد 
شامل چسب، قاب تلفن، بند ساعت، كفش و كابل هاى 
ــتيك داغ  ــت، چون با قالب گيرى پالس رايانه اى اس

ساخته شده اند.
ــف خاصيت چرخه اى  ــى كه باعث كش اتفاق
پالستيك PDKشد زمانى رخ داد كه پژوهشگرها 
در حال امتحان كردن چندين نوع اسيد روى شيشه 
بودند تا از آن چسب توليد كنند. آن ها متوجه بروز 

تغييرى در تركيب شيشه شدند.
 بنابراين ساختار مولكولى چسب را با دستگاه 
طيف بينى NMR  (رزونانس مغناطيسى هسته اى) 
بررسى كردند. آن چه تعجب آن ها را برانگيخت اين 
بود كه مونومرهاى اصلى و اوليه تغيير نكرده بودند. 
اسيد نه فقط پليمر هاى  PDKرا به مونومر تجزيه 
مى كند، بلكه سبب مى شود تا مونومرها از مولكول 

هاى مواد افزودنى جدا شوند.
آن ها در مرحله بعد نشان دادند كه مونومرهاى 
PDKرا مى توان دوباره به پليمر تبديل كرد. ماده 

ــت از همين پليمرهاى  ــتيكى جديد هم درس پالس
ــكل مى گيرد، بدون اين كه رنگ  ــده ش بازيافت ش
ــده  يا ديگر ويژگى هاى ماده اوليه به آن منتقل ش

باشد.
ــطل زباله  ــاعتى كه به س  بدين ترتيب بند س
 PDK ــتيك ــى كه از پالس ــم در صورت مى اندازي
ساخته شده باشد مى تواند دوباره به زندگى بازگردد، 
اما اين بار به شكل صفحه كليد رايانه. حتى امكان 
ــم وجود دارد، فقط كافى  ــتيك ه ارتقاى اين پالس
است كه ويژگى هاى ديگرى مانند انعطاف پذيرى 

به آن اضافه شود.
ــل بازيافت جايگزين  ــتيك  PDKقاب پالس
ــتيك هاى غير  ــيارى از انواع پالس خوبى براى بس
ــتفاده مى كنيم خواهد  قابل بازيافتى كه امروزه اس
بود. الزم است نه فقط به توليد اين پالستيك، بلكه 
ــاخت مناسب به منظور مدرن كردن  به ايجاد زيرس
ــات بازيافت براى طبقه بندى كردن و تهيه  تأسيس

كردن مواد زايد نيز انديشيد.
ــيا  ــاتى براى بازيافت يا ارتقاى اش  اگر تأسيس
ــوند، بهتر مى توان  ــده از PDK داير ش ــاخته ش س
ــا و اقيانوس ها را  ــتيكى خاكچال ه ــدات پالس زاي
ــت. بنابراين، براى  ــه كار گرف ــرد و ب ــتخراج ك اس
ــه اى،  ــتيك چرخ ــردش در آوردن پالس ــه گ ب
ــاى  ــتيك ه ــت پالس ــات بازياف ــى تأسيس طراح
ــتيك ها  ــدازه طراحى خود اين پالس ــه ان ــد ب جدي

اهميت دارد.
گام بعدى پژوهشگران ساخت پالستيك هاى  
ــى و مكانيكى براى  ــا ويژگى هاى گرماي PDKب
ــوجات،  ــى در زمينه توليد منس ــاى متفاوت كاربرده
ــه عالوه،  ــت. ب ــه بعدى و فوم اس ــاى س چاپگره
ــاى ابداع خود را  ــتند فرمول ه ــا در صدد هس آن ه
گسترش دهند و براى اين كار قصد دارند موادى با 
منشأ گياهى و ديگر منابع پايدار را به آن ها اضافه

 مى كنند.

پى دى كاپى دى كا
پالستيكى كه هزاران بار قابل بازيافت است!پالستيكى كه هزاران بار قابل بازيافت است!
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حـل 2486        

پوسيده 

مساوي شطرنج رديف

عاشورا  وعده گاه 

اصل هر چيز 

نام قديم 
آنفلوانزا

كافي كالبد بي جان 

گوشي پزشكي 

باتري 

پينه پوست 

فلز پرمصرف 

پول تركيه 

ساز ضربي درخت انگور 

خداوند 

كارگردان 
بيست 

از 4 عمل 
اصلي

حسد

دختر بي مانند!

سالح كاشتني 

صحرايي 

فيلم نيكي كريمي 

پيوندگاه ران من و تو 
به شكم 

خدمتكار زن  تلمبه 

نصف 200 

خالي 
آقاي آلماني 

ي 

م

ب  يافتن خريدار 
براي محصول

شماره اين 
جدول!

چروك پوست 

در خفا 
حـل 

جدول

4999

تجاوز هواپيماهاي عراقي به خاك ايران تكرار شد
ايالم ـ خبرنگار اطالعات: حدود ساعت ده پريشب دو 
فروند هواپيماي عراقي ضمن تجاوز به پاســـگاه هاي مرزي 
ني خزر، هالله و انجيرك (تابع گروهان ژاندارمري صالح آباد) 
ايالم، حدود 4 كيلومتر بسوي خاك ايران پيشروي كردند و پس 
از مدتي گشت و جوالن دادن بسوي پاسداران ني خزر، آتش 
گشودند.بالفاصله مأمورين و مردم بخش «صالح آباد» شبانه به 
محل حادثه حركت كردند و با تيراندازي بسوي هواپيماهاي 

عراقي، آنها را وادار به عقب نشيني كردند.
نماينده ايران در سازمان ملل 

به تجاوزات اسرائيل اعتراض كرد
نيويورك خبرگزاري پارس: جمال شميراني رئيس هيئت 
نمايندگي موقت جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد 
در جلسه شوراي امنيت اين ســـازمان با توجه به موقعيت 
خطرناك خاورميانه اصول ســـخنان خود را بر پايه تجاوزات 
اســـرائيل به خاك لبنان قـــرار داد. وي ضمن محكوم كردن 
صهيونيزم گفت: ما معتقديم شوراي امنيت بايد با تصميماتي كه 
اتخاذ ميكند نشان دهد كه خشونت و خرابكاري در اين منطقه 

قابل تحمل نيست.
طرح زنانه و مردانه در سواحل مازندران اجرا نميشود

شايعه اجراي طرح زنانه و مردانه كردن دريا در سال جاري 
براي استفاده مسافران در سواحل درياي خزر در منطقه مازندران  
از سوي استاندار مازندران تكذيب شد و نيز مردم بندرانزلي در 
يك راه پيمائي گسترده طرح زنانه و مردانه كردن دريا را محكوم 
كردندو يادآور شدند كه اجراي اين طرح به صنعت توريسم 

بندرانزلي لطمه زده و اقتصاد اين شهر را به نابودي مي كشد.
اجتماع ساواكي ها در مصر

راديو تلويزيون جمهوري اســـالمي ايران ديشب در 
بخش هاي خبري خود از قول راديو دمشق اعالم كرد صدها تن 
از مأموران سابق ساواك شاه مخلوع در مصر  اجتماع كرده اند. 
اين راديو گفت: اين مأموران هم اكنون با مأموران مصري و نيز 
اســـرائيلي همكاري دارند. راديو دمشق در اين زمينه توضيح 

بيشتري نداده است. 
35 مزدور پاليزبان دستگير شدند

ســـي و پنج نفر از اشرار مزدور كه توسط پاليزبان اجير 
شده بودند دستگير شدند.سخنگوي پاسداران انقالب اسالمي 
ايران ضمن اعالم اين خبر افزود: چون از چندي ناامني هائي در 
منطقه سر پل ذهاب مشاهده ميشد گروهي از پاسداران انقالب 
به منطقه اعزام شدند كه ضمن درگيري مسلحانه بين پاسداران 
و اشرار 5 نفر از اشرار كشته و 35 نفر از آنها دستگير و بالفاصله به 

تهران اعزام شدند كه هم اكنون تحت بازجوئي هستند.
مذاكرات مهم كارتر و برژنف آغاز شد

وين ـ خبرگزاري هاـ مذاكرات مهم كارتر و برژنف در وين 
آغاز شد اين نخستين بار است كه كارتر با يك رهبر شوروي ـ 
آن هم قاطعترين و با تجربه ترين آن ها ـ روبرو مي شود.كارتر نه 
فقط با برژنف رهبر شوروي مذاكره خواهد كرد، بلكه با مردي 
ديگر روبرو مي شود كه گفته ميشود دوست صميمي برژنف 
و احتماالً برگزيده خود برژنف براي جانشـــيني اش خواهد 
بود.وي كنستانتين چرننكو 67ساله عضو دفتر سياسي حزب 
كمونيست شوروي است كه برژنف به لحاظ اطمينان فراواني كه 

به او دارد، مسئوليت هاي مهمي بر عهده اش گذارده است.
فرمول وحدت سوريه و عراق

بغدادـ خبرگزاري فرانسه ـ يك منبع آگاه در بغداد اظهار 
داشت كه حافظ اسد و احمدحسن البكر رؤساي جمهوري هاي 
سوريه و عراق روز يكشنبه 17 ژوئن (فردا) فرمول وحدت بين 
دو كشور را اعالم خواهند كرد. حافظ اسد امروز در رأس يك 

هيأت سوري وارد بغداد ميشود.
16 زنداني از زندان كرمانشاه فرار كردند

كرمانشـــاه ـ خبرنگار اطالعات: زندانيان عادي زندان 
كرمانشاه شورش كردند و پس از شكستن پنجره هاي پشت 
زندان، 16 نفر از آنان گريختند و 4 تن ديگر هنگام فرار بازداشت 
شدند.واقعه هنگامي روي داد كه عده اي از مأموران شهرباني 
كرمانشاه براي طرح خواست هاي خود، در محوطه شهرباني 
اجتماع كردند و جمعي از بازاريان به جانبداري از ســـرهنگ 
ديباجي رئيس شهرباني هاي كرمانشاهان به محل شهرباني 
رفتند. در اين هنگام زندانيان از موقعيت سوءاستفاده كرده و 

اقدام بفرار نمودند.
اعتراض عشاير و مرزنشينان به تجاوزات هواپيماهاي عراقي

ايالم ـ در پي حمله نيروهاي عراق به پاسگاههاي مرزي 
ايران در استان ايالم، ايالت و عشاير استان ايالم، بتدريج وارد 
مركز استان شدند و آمادگي خود را براي سركوبي متجاوزين 
اعالم داشتند.مردم رزمنده ايل بزرگ «خذل» با آگاهي از عمل 
ناجوانمردانه دولت عراق، صبح ديروز وارد ايالم شدند و در 
حاليكه گروه زيادي از آنها مسلح بودند، در خيابانهاي شهر براه 
افتادند و مردم ايالم نيز به آنها پيوستند و عمل حكومت عراق را 
كه ميكوشد موجب بي نظمي كشور اسالمي ايران شود، بشدت 

محكوم كردند.

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز شـنبه 26 خردادماه 1358 

(برابر با 21 رجب 1399، 16 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

مبدأ تقويم يزدگردي
تقويم نگاران ايراني روز 16 ژوئن ســـال 632 ميالدي را مبدا 
تقويم يزدگردي قراردادند تا به اين وسيله ميهندوستي خود را نشان 
دهند و ايرانيانـ  امپراتوري خود در عهد باســـتان را فراموش نكنند. 
اين سال، آغاز پايان امپراتوري ايرانيان به عنوان يكي از دو اَبَرقدرت 

وقت جهان بود.
يعقوب ليث و دستور مهم او 

يعقوب ليث صفار قهرمان ملي ايرانيان كه تصميم به پايان دادن 
به حكومت اعراب بر ميهن گرفته بود 16 ژوئن سال 868 ميالدي شهر 
كرمان را آزاد كرد. در كرمان بود كه يعقوب دســـتور اكيد داد به عربي 
مكاتبه نكنند. از زمان افتادن ايران به دست اعراب، تا آن روز مكاتبات 
اداري به زبان عربي صورت مي گرفت. با صدور دستور اكيد يعقوب 
ليث بود كه «پارسي» بار ديگر زبان رسمي ايرانيان شد و رونق گرفت.

  ادامه مخالفت جدي با رئيس الوزرايي قوام السلطنه
ساعد پسر سپهساالر تنكابني كه از بيست و پنجم خرداد 1300 
هجري خورشـــيدي در تنكابن دست به قيام مسلحانه زده و سرگرم 
جمـــع آوري نيرو براي حمله به تهران بود 26 خرداد در اجتماعي از 
تنكابني ها، قوام السلطنه را عامل دولت لندن اعالم كرد و گفت كه بايد 
ازميان برداشته شود. وي افزوده بود كه قصد تجزيه كشوررا ندارد تنها 

با نخست وزيري قوام السلطنه مخالف است .
مداخله نخست وزير در دعواى شهردار با قصاب ها

24 خرداد ســـال 1332 دكتر مصدق نخست وزير وقت نرخ 
گوشت گوسفند را در تهران كيلوگرمي 26 ريال تعيين و اعالم كرد. 
مداخله نخست وزير زماني آغاز شد كه مذاكرات شهردار با قصاب ها 
به بن بست رسيده بود و شـــهردار تصميم داشت در خيابان ها دكه 
بگذارد و رفتگران شهرداري را به فروش گوشت بگمارد. دعوا بر سر 
اين بود كه شهرداري نرخ گوشت را هر كيلو گرم 26 قران تعيين كرده 
بود و قصاب هاي عمده فروش مدعي بودند كه با اين نرخ برايشان 

سودي حاصل نمي شود .
 آدام اسميت و اقتصاد بازار آزاد 

زادروز آدام اسميت «فيلســـوفـ  اقتصاددان» اسكاتلندي به 
درستي مشّخص نيست، برخي 16 ژوئن 1723 (26 خرداد) را روز 
تولّد او نوشته اند و بعضي ديگر پنجم ژوئن (15 خرداد) آن سال را. وي 
به پدر اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار آزاد = اقتصاد كاپيتاليستى) معروف شده 
است.اسميت در كتاب معروف خود «ثروت ملل» عقايدش را تشريح 

كرده و به تعريف علل (انگيزه ها) و طبيعت كار پرداخته است.
درگذشت همورابي پدر قانونگذاري در جهان

طبق محاســـبات تقويمي تازه، همورابي پدر قانونگذاري در 
جهان و ششمين پادشاه امپراتوري بابل از دودمان خود 16 ژوئن سال 
1686 پيش از ميالد در شهر بابل درگذشت، ولي سيصد ماده از قوانين 

او كه بر سنگ و سفال حك شده است، تا به امروز باقى مانده است .
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قاب امروز

 سرايه

درختى كه خردك بَُود باغبان
بگرداند او را چو خواهد چنان

چو گردد كالن باز نتواندش
كه از كژى و خم بگرداندش
ابوشكور بلخى

محيط بانان پارك ملى درياچه اروميه /  عكس از :سهيل فرجى

پند بزرگان

هرگز درباره چيزى نگو از دست داده ام،بگو پس داده ام
اپيكتوس

چيزى كه از ما نيســـت نمـــى تواند افـــكار ما را 
مغشوش كند 

هرمان هسه


